
 , תשפ"ב "בתשס נייה לנחמה  פרשת עקב, ש 
 

 
 3מתוך    1עמ'  

 

 

 ברכת הטוב והמטיב 

בשנת תשס"ב וכבר השלמנו שלוש שנים לאחריו, בשנת תשס"ה, דף מיוחד על  לראשונה  דף זה כתבנו    מים ראשונים: 

שבעקבותיו, לפי   לחורבן ביתרתשע"ד,  שנת  תשעה באב  בפרשת מסעי. כמו כן, הקדשנו דף מיוחד, ב  כולה,  ן ברכת המזו

השני את האחד והשלישי,  ת השני והשלישי,  ם האחד אדעות רבות, נתקנה ברכת הטוב והמטיב. הדברים משולבים ומאירי 

 1והחוט המשולש לא במהרה יינתק.

 2. (דברים ח י ) ֱאֹלֶהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲאֶשר ָנַתן־ָלְך: ה'ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת־

 ט"ו באבמאורעות  – ב-בבא בתרא קכא א

בו מתי מדבר ... יום שנתנו הרוגי    ים לבא זה בזה ... יום שכלוחמישה עשר באב מאי היא? יום שהותרו שבט

 3ביתר לקבורה. 

 הרביעית בברכת המזון הברכה   – ברכות דף מח עמוד ב

אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן, יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו  

ל ישראל עמך ועל ירושלים עירך" ושלמה תקן "על הבית  לארץ, דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים: דוד תקן "ע

והקדוש". הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנא: אותו היום שניתנו הרוגי ביתר    הגדול

  4שניתנו לקבורה.  -שלא הסריחו, "והמטיב"   -לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, "הטוב" 

בונה ירושלים,    -ברכת הארץ, שלישית    -ניה  ברכת הזן, ש  -יא: ברכה ראשונה  תנו רבנן, סדר ברכת המזון כך ה

 5הטוב והמטיב.  -רביעית  

זו    -היך"  אלזו ברכת הזן. "את ה'    -תנו רבנן: מנין לברכת המזון מן התורה? שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת"  

זו הטוב והמטיב    -... "אשר נתן לך"  זו בונה ירושלים    -זו ברכת הארץ. "הטובה"    -"על הארץ"    6מון. יברכת הז

.7 

 8ביבנה תקנוה.  -ב והמטיב  רבי אומר: ... הטו

 
 .  החוט המשולשוגם על נושא זה זכינו לכתוב בקהלת:  1
אכלת ושבעת"  "ונתתי עשב בשדך לבהמתך ו פרשה שניה של קריאת שמע:  בבהמשך פרשתנו,  גם  לברכה. וכן הוא    –"ואכלת ושבעת"     2

אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר: ונתתי עשב  "א: "מ ע  ברכותבגמרא  חז"ל    נוו למדומנ)מ)דברים יא טו(.  
אזהרה: "פן תאכל ושבעת ובתים טובים  גם אבל בהמשך הפרק, מיד לאחר הפסוק שהבאנו, . "(בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת

ת חצובים אשר לא חצבת  ורו וב   טוב אשר לא מלאת   ים מלאים כלאתחנן: "ובתבר, וה וישבת" )דברים ח יב( ובפרשת השבוע שע תבנ
ו יא(. והשיא בשירת האזינו: "ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים   כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת" )דברים 

בנביאים  י התורה ובשאר ספר  ביטוי מאד אופייני לספר דברים שכמעט אינו מצוישבע הוא  -הצירוף אכלועבדום" )דברים לא כ(.  
ם: "כוב  יואל  ,  הוא חוזר בנביאים אחרונים אך  הראשונים.   יכֶּ ם ה' ֱאֹלהֵׁ ת שֵׁ ם אֶּ בֹוַע ְוִהַלְלתֶּ ם ָאכֹול ְושָׂ (,  הושע ד י)ראו גם  ,  "ַוֲאַכְלתֶּ

עּו: "כזכב  תהליםב ִוים ְוִיְשבָׂ  ". ַוֹתאַכל ַוִתְשַבע ַוֹתַתר: "ידב רות , וב"ֹיאְכלּו ֲענָׂ
יום  דברינו    ראו  ת לט"ו באב, באותו שבוע או בשבוע שאחריו. לברכת המזון, חלה תמיד בסמיכו פרשת עקב, שהיא המקור בתורה     3

 בט"ו באב.  שהותרו שבטים לבוא זה בזה
על הרעה )נחמא פורתא( והיא בבחינת "חייב אדם לברך על הרעה כשם    ברכת הטוב והמטיב שונה משאר הברכות שכן נתקנה   4

תורה ובדרגה  היא "כוונת מחוקק" של ה  האם   . אך להלן(  7)שיטת ר' מאיר בתוספתא, הערה    י שנראה בהמשךשמברך על הטובה" כפ
ה זאת  תצפ ? האם התורה ת חכמים שעשו לו אסמכתא במקרא כמו המזון, הארץ וירושלים, או שהיא תקנ אחת עם שאר הברכות, 

ברכת המזון של שלוש ברכות  או וגלו הייתה  טאילולי חא  ; או שמהערה  לעאת העקרון שחייב אדם גם לברך  ה ללמדנו  אראש ובמ
אין לפורענות זכר )מלבד הרמז "הטוב והמטיב"( ונראה שבכל מקרה, כאשר קבעו ברכה זו לדורות    ,? עכ"פ, בנוסח הברכה גופאדבלב

 ה לעתיד לבוא.   ככוה והפכוה לברכת הגאוליוטבעו בה את "מטבע חכמים" ר
 רעות הדורות שונים.     יסטורית של קורות עם ישראל ומאושום שהוא משקף התפתחות הזה הסדר ואין לשנותו, מ  5
בהמשך שם וכן שלושה דפים קודם בברכות מה ע"א מקור אחר לזימון, הפסוק בתהילים לד ד:    ראוימון מזכירים את שם ה'.  שבז   6

 ".  הינואלכי שם ה' אקרא הבו גודל ל: ""גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו", או הפסוק בשירת האזינו )דברים לב ג(
ורה ובדרגה אחת עם כל שאר הברכות. ברכת המזון גופא היא מדאורייתא לכל הדעות  לפי דעה זו ברכת הטוב והמטיב היא מן הת  7

", התפתח לאורך ההיסטוריה של עם ישראל  שהנוסח שלה, "טופס הברכות  ובניגוד לכל שאר ברכות הנהנין שהן מדברי חכמים. אלא
  אמר: ברכת הזימון מן התורה שנ: "ו הלכה א  תוספתא מסכת ברכות )ליברמן( פרקמקבילה ב  ראווכל דור "הוסיף לה נופך משלו".  

ר'    ...  םי זו ירושל  - הטובה    .ת הארץ זו ברכ  -על הארץ    .נהוזו ברכה ראש  - היך  אלאת ה'    . זו ברכת הזימון  - ואכלת ושבעת וברכת  
דיינך בכל   ךילא  -  אשר נתן לך ה' אלהיך  מוד לומר:תל  ?מנין שכשם שאתה מברך על הטובה כך אתה מברך על הרעה  מר:מאיר או
 ".   דת פורענותי דת הטוב בין במיבין במ ,דין שדנך

הכל  פורענות מסוימת )"על פורענות, בודאי לא על    זו השיטה שברכת הטוב והמטיב היא מדרבנן. התורה לא תקנה מראש ברכה   8
זו, אם  זו  דברינו בפרשה  – "  ראת שמיםבידי שמים חוץ מי גם  (. המחלוקת  נמצאת  הוא מן התורה או מחכמים  והמטיב  הטוב 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%9d-%d7%94-%d7%90%d7%a7%d7%a8%d7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d


 , תשפ"ב "בתשס נייה לנחמה  פרשת עקב, ש 
 

 
 3מתוך    2עמ'  

 

 

 לשתי ברכות ושתי ברכותחלוקה  –  במדבר רבה כג ז

הלכה, עד שלא נכנסו לארץ כיצד היו מברכין על המזון? כך שנו רבותינו: עד    -"  כי אתם באים אל הארץ כנען"

ן אלא ברכה אחת: "הזן את הכל". משנכנסו לא"י היו מברכין: "על  שלא נכנסו ישראל לארץ, לא היו מברכי 

 9" ... הטוב והמטיב " משנקברו הרוגי ביתר הוסיפו    ".בונה ירושלים"וסיפו הארץ ועל המזון". משחרבה ה

כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון  מרו חכמים:  ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון שכך א

 10. א ידי חובתול המזון ארץ חמדה וברית ותורה וחיים לא יצעל הארץ וע 

 הפועלים ברכת  – ברכות דף טז עמוד א

לים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית קורין קריאת שמע ומתפללין. ואוכלין פתן ואין מברכים  והתניא: הפוע

ן בונה  רכת הארץ וכולליפותח בב  -קונה. שניה  אבל מברכין לאחריה שתים. כיצד? ברכה ראשונה כת  11לפניה, 

יה בעל הבית מיסב  או שה  13בעושין בשכרן, אבל עושין בסעודתן   -במה דברים אמורים    12ירושלים בברכת הארץ. 

 14מברכין כתיקונה. - עמהן 

 באר היטב, שולחן ערוך או"ח סימן קצב 

נה. ואח"כ  וק ינוסח ברכת המזון הקצר להרב מהור"ר נפתלי בהסכמת הרבה גדולים: ברכה ראשונה כולה כת

לשבוע.   ונתת לנו ברית ותורה ולחםהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה אל : "נודה לך ה' יאמר

הינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים ועל מלכות בית דוד  אלברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון. רחם נא ה'  

מיו ירושלים אמן. ברוך אתה ה'  תה ה' בונה ברחמשיחך ותגדיל מהרה כבוד הבית ותנחמנו בכפליים. ברוך א

יב הוא יטיב לנו הוא גמלנו, הוא גומלנו הוא  הינו מלך העולם המלך הטוב והמטיב לכולנו הוא הטיב הוא מטאל

  15. "  יגמלנו לעד בחסד ובחן וברחמים ויזכנו לימות המשיח. עושה שלום וכו'

 ותהאבכנגד  –אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסח א פרק ז 

 
דרבי    , תיפתר כרבי ישמעאל  :: "אמר רב חונהה לדעה שברכה זו היא מהתורהשנראה שנוט  בירושלמי ברכות פרק ז דף יא עמוד א

:  ע"א נראה שהדעה השלטת היא שברכה זו היא מדרבנן  ת מובבבלי ברכו   ה, אבל בסוגיהטוב והמטיב דבר תורה"  :ישמעאל אמר
בר שמואל בר מרתא משמיה דרב:  שהרי פועלים עוקרים אותה. אמר רב יצחק    -אמר רב יוסף: תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא  "

. ולהלכה, דעת  הלן(" )את ברכת הפועלים נראה לשהרי פותח בה בברוך ואין חותם בה בברוך -תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא 
יד בין ברכות ירושלים ב"אמן" כדי להפר  רוב הפוסקים היא שברכת הטוב והמטיב היא מדרבנן ולפיכך חותמים את ברכת בונה

   מדרבנן.  –חכמי יבנה  ,רייתא ומדא   –, יהושע, דוד ושלמה משה תוספת שהוסיפו חכמים.מהתורה ל
חלוקה של  ורבן ולא ע"י דוד ושלמה בניגוד לגמרא בברכות לעיל. בכך נוצרת  לפי מקור זה ברכת בונה ירושלים נתקנה לאחר הח   9

יהושע ומשה בצד אחד,  גיסא.  והטוב והמטיב מאידך    ת: ברכת הזן והארץ מחד גיסא וברכת בונה ירושליםברכת המזון לשתי חטיבו 
מזכירה אולי הושע כממשיכו של משה ודגישה את מעמדו של ימחלוקה זו  א נזכרים(.  בצד האחר )ודוד ושלמה ל  בית שניוחכמי  

שי תורה  לא ניתן להם אלא חמשה חומ - שראל אלמלא )לא( חטאו י: "נדרים דף כב עמוד בבגמרא   רב אדא ברבי חנינאמאמר את 
 ". וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא

להדגיש את ברכת  עיקר מטרתו  הנחלות.    מדרש זה נמצא בפרשת מסעי על הפסוק "כי אתם באים אל הארץ ... שפותח את סדר 10
שברכת    מלמדנואורחא גם  אגב  של המדרש.    סיומו החגיגי, ומכאן  ים לעומת דור המדברהארץ שהיא התוספת של דור המתנחל

 ...   נתקנה אחרי החורבן ולא ע"י דוד ושלמהשבונה ירושלים 
לפני האכילה וההנאה, עד שאמרו: "אסור לו לאדם שיהנה "שאינה מן התורה" רש"י שם. אמנם החמירו מאד על ברכות הנהנין ש   11

ואל: כל הנהנה מן העולם הזה  מעל ... אמר רב יהודה אמר שמ  –א ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה  מן העולם הזה בל
קדק שלא למעול  שמים" )ברכות לה ע"א(. אבל דא עקא, איזו מן החמרה זו תהיה אם הפועל ידכאילו נהנה מקדשי    - בלא ברכה  

 ת, הלא תרתי דסתרי הם. עד כדי כך! בקדשי שמים, אבל ימעל בעבודתו ומחויבותו כלפי בעל הבי 
הגמרא בברכות לשיטתה(.    ירושלים אוחדה עם ברכת הארץ )יהושע, דוד ושלמה ברצף אחד,הפועלים אומרים רק שתי ברכות. ברכת    12

תוספות סוטה   ראוקורות של הפוסקים שברכת הטוב והמטיב היא מדרבנן )וברכת הטוב והמטיב לא נזכרת כאן כלל. זה אחד המ
 לפני נפילת ביתר?  ע"ב(. או אפשר שתוספתא זו )"התניא"( היא קדומה ונכתבה עוד לפני החורבן, לב

ם?( לברך  מקבלים שכר בגין עבודתם אלא רק אוכל. זה שכרם היחיד ולפיכך רשאים )צריכי  "עושין בסעודתן" הם פועלים שאינם   13
 ל עבודתם צריכים לקצר שכן זמנם שייך לבעל הבית. ברכה מלאה. אבל פועלים ש"עושין בשכרן", היינו מקבלים שכר ע

, כדי שלא לבטל מלאכת בעל  רכת המזוןבחיים קצא: "פועלים העושים מלאכה אצל בעל הבית מקצרין בשולחן ערוך אורח    ראו    14
ומרים ברכת  יה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ. ואין אהבית. כיצד? ברכה ראשונה כתקנה, ושני

נוטלים שכר אלא הסעודה  הטוב והמטיב כלל. במה דברים אמורים? כשנוטלים שכר על מלאכתן   מלבד הסעודה. אבל אם אין 
... מברכין  שאוכלי כל ד' ברכות. והאידנא )ובימינו(, לעולם  ם לבד, מברכין כל ד' ברכות כתקנן. וכן אם בעל הבית מסב עימהם 

כל ארבע ברכות  דרך בני אדם עכשיו להקפיד בכך, ומסתמא אדעתא דהכי שוכרים פועלים שיברכו מברכים כל ארבע ברכות, שאין 
 כתקנם". 

כל המשנה מזה הנוסח  המזון. וזאת דווקא באותו סימן בשולחן ערוך בו יש הקפדה על הנוסח: " ... ו  מעין תפילת "הביננו" של ברכת 15
נפתלי הנזכר כאן, מה מקור נוסח זה ובאילו מקרים יש לאומרו. בשעת הסכנה?  מיהו מהור"ר  הספקנו לברר  ... הרי זה בור". ולא  

נוסח קצר אחר של ברכת המזון    ראוזאת ועוד,  המטיב בנוסח קצר זה.  שאין זמן? עכ"פ, שים לב ל"משקל היחסי" של ברכת הטוב וכ
 ין להן זמן לומר את הברכה המלאה ... דת ישראל )רעדעלהיים( ושם כתוב שהוא מיועד לנשים שמלאכתן בבישול ואבסידור עבו



 , תשפ"ב "בתשס נייה לנחמה  פרשת עקב, ש 
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הזן את הכל. על הארץ ועל המזון. בונה ירושלים. "הזן  יר זכות האבות. ואלו הן:  למה בירכו ג' ברכות? להזכ 

להז ולכלכלו את הכל"  לפרנסו  לביתו  דרכים  עוברי  מכניס  היה  כיצד?  זכות אברהם.  "על המזון"  16כיר   ...  -  

עמד בבית  להזכיר זכות יעקב ש  -רחמיו"  ... "הבונה ב  17להזכיר זכות יצחק שזרע בארץ ומצא מזונו מאה שערים 

 18ם" לבני יעקב. זה ירושלים שעמד לבנות. לכך אומרים "בונה ירושלי -... "זה שער השמים" אל ואמר: 

 צור משלו אכלנו ברכו אמוני

 ברכת הזן  –הזן את עולמו רוענו אבינו, אכלנו את לחמו ויינו שתינו ... 

 ברכת הארץ –. יל לאבותינו ..מדה טובה שהנחהינו על ארץ חאלבשיר וקול תודה נברך ל

 ירושליםבונה   –רחם בחסדך על עמך צורנו, על ציון משכן כבודך זבול בית תפארתנו ... 

 19ברכת הטוב והמטיב? –יבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה ... 

 הודאה הטוב והמטיבברכת  – מסכת ברכות פרק ט משנה ב

על ההרים    .ועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולםן ועל הז על הזיקי

הגשמים ועל הבשורות    על...  ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית  

 20. הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת

   שלום שבת  
 מחלקי המים 

 
 א. בפרשת ויר  אשל אברהםו דברינ ראוומחנכם לברך לבורא עולם.  16
 בפרשת תולדות.  יצחק אבינודברינו   ראוולא היגר מהארץ גם בשנים הקשות.  17
)ן כאן זכר לברכה הרביעית "הטוב והמטיב". הקישור לאבות, כמו שלוש התפילות ביואי 18   , ( תפילות אבות תקנוםדברינו    ראוום 

ים, בני אברהם יצחק ויעקב, אינם  את ההבדל בין שלוש הברכות הראשונות שהן כוונת התורה מעיקרא, עליהם גם הפועלמדגיש  
מדרש    ראו תה )נתקנה בידי חכמים, בצוק העתים. אילו זכינו, לא היינו אומרים או   לעומת זאת, ,  הטוב והמטיב ברכת  יכולים לוותר.  

 (.  בתשעה באב 2  -פתיחתא איכה רבה  , דברינוחתא איכה רבה יפת"אילו זכיתם" ב
. ההתחלה ברורה:  ז"להמזון. דבר זה הראני מחותני עמוס חכם  פיוט "צור משלו" שבזמירות לליל שבת הוא "תקציר" של ברכת     19

 ם והמקדש שמופיעות פעמיים! בהמשך "ממסמס" הפייטן את ברכת הטוב והמטיב ומשלבה בברכת ירושליאך והארץ.   ברכת הזן
מוסיפה    דף נט עמוד בברכות  במסכת  גמרא  הוברכת הטוב והמטיב נתקנה גם כברכת הודאה )הודיה( על גשמים ובשורות טובות.    20

לה אומר ברוך דיין האמת  ימת אביו והוא יורשו, בתח ", ירושה: "ילדה אשתו זכר, אומר ברוך הטוב והמטיב"  :ת בןלידגם מקרה של  
ן אינו צריך לברך, אבל אומר ברוך הטוב  אף על פי שאמרו שינוי יי ", שתיית יין בסעודה: "וף הוא אומר ברוך הטוב והמטיבולבס

מזו שנתקנה על הרוגי בית"ר ורק השם מחבר ביניהם, או שמא ניתן למצוא    " ועוד. האם זו ברכת "הטוב והמטיב" שונהוהמטיב
 המים הטובים והמטיבים. פי שואבי נשמח לשמוע לקח טוב מ חוט מקשר בין כל סוגי "הטוב והמטיב". 
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