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  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  וזאת הברכהדברים  1.1
מקו� שנעקרה ממנו עבודת גלולי�. תנו רבנ�, הרואה מרקוליס אומר: ברו� שנת� אר� אפי� לעוברי רצונו. מקו�  ז,בנבבלי ברכות 

ודת כוכבי� אומר: ברו� שעקר עבודה זרה מארצנו, וכש� שנעקרה ממקו� זה כ� תעקר מכל מקומות ישראל, והשב שנעקרה ממנו עב
מפני  � . ובחו  לאר  אי� צרי� לומר והשב לב עובדיה� לעבד� ) על פושעי ישראל מתפלל. � לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�רש"י ( לעבד� לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�

ְך ָא�ז ),טצפניה ג( לאר  צרי� לומר כ�, מפני שעתידי� להתגייר, שנאמר שרובה גוי�. רבי שמעו� ב� אלעזר אומר: א" בחו  �ֶאל ֶאְהֹּפ�
ים ה ָׂשָפ�ה ַעִּמ�   .ְברּוָר�

ְך ָא�ז�ִּכי ,ט:צפניה ג ים�ֶאל ֶאְהֹּפ� ה ָׂשָפ�ה ַעִּמ� א ְברּוָר� �ֹ ד( 'ה'  ְּבֵׁש�ם ֻכָּלם   ִלְקר ֹו ְׁשֶכ�ם ֶאָח+   ְלָעְבד�
ה ָׂשָפ�ה(ט)  :ר' יוס� קרא דמלות לשו� הקדש שהוא לשו� מובחר. שידברו  � ְברּוָר� חבורה אחת; שיתגיירו כול�  �  ְׁשֶכ�ם ֶאָח+

  לש� ה'.  
אומר ברו� שנת�  �תנו רבנ�: הרואה חכמי ישראל אומר ברו� שחלק מחכמתו ליראיו, חכמי אומות העול� א ,נחבבלי ברכות 

אומר ברו� שנת� מכבודו לבשר  �כי אומות העול� מחכמתו לבשר וד�. הרואה מלכי ישראל אומר ברו� שחלק מכבודו ליראיו, מל
וד�. אמר רבי יוחנ�: לעול� ישתדל אד� לרו  לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות 

  בי� מלכי ישראל למלכי אומות העול�. יבחי�יבחי�יבחי�יבחי� �  שא� יזכהשא� יזכהשא� יזכהשא� יזכההעול�, 
כמה יתר כבוד נוטלי שכר מצות יותר ממה  �  יבחי�יבחי�יבחי�יבחי� .מל� המשיחויראה בכבוד לעול� הבא  �  שא� יזכהשא� יזכהשא� יזכהשא� יזכהא ,נחברכות  בבלירש"י 

  שהיה כבוד האומות בעול� הזה.
רב ששת סגי נהור הוה, הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא, וק� אזל בהדייהו רב ששת. אשכחיה ההוא מינא אמר ליה: חצבי 

נ�. חל" גונדא קמייתא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: אתא מלכא. אמר לנהרא, כגני לייא? אמר ליה: תא חזי דידענא טפי מי
ליה רב ששת: לא קאתי. חל" גונדא תניינא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: השתא קא אתי מלכא. אמר ליה רב ששת: לא קא אתי 

ההוא מינא: מנא ל� הא? אמר ליה: מלכא. חלי" תליתאי, כי קא שתקא, אמר ליה רב ששת: ודאי השתא אתי מלכא. אמר ליה 
  דמלכותא דארעא כעי� מלכותא דרקיעא; דכתיב 

�י ה.  )מלכי� א יט,יא( אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי
7ה ה�  �י ה'  'ְוִהֵּנ ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים  ִלְפֵנ ק ְמָפֵרק; ָהִר֨ ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= ר ְור� ּוַח ה�  'ֹעֵב5 א ָבר� �ֹ ַעׁש ה+ ְוַאַח�  'ל א ָבַר� �ֹ ַעׁש ל   ('ר ָהר ּוַח  ַר'

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה( 'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּק+ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק� כי אתא מלכא, פתח רב ששת וקא מבר� ליה. אמר ליה  ְוַאַח�ר ָהֵא'
ו לעיניה, ואיכא דאמרי: רב ההוא מינא: למא� דלא חזית ליה קא מברכת? ומאי הוי עליה דההוא מינא? איכא דאמרי: חברוהי כחלינה

  . ששת נת� עיניו בו, ונעשה גל של עצמות
  :י �ט מלכי� א יט,

ם ֶאל�ַוָּיבֹא[ט]   �ה ְדַבר�ָׁש� �ֶלן ָׁש�ם ְוִהֵּנ ה ַוָּי ֹו ַמה 'ה  �ַהְּמָעָר� ֹ�אֶמר ל' יו ַוּי ה ֵאִלָּי+הּו( �ֵאָל'   ְּלָך� ֹפ�
א ִקֵּנGאִתי ַלה� [י]  ֹ֨ ֹות ִּכ+ 'ַוּיֹאֶמר; ַקּנ ל ֶאת�יJ ֱאֹלֵה�י ְצָבא5 �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו ְוֶאת�ָעְזב ּו ֶבָח�ֶרב �ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר' יָך ָהְרג� ְנִביֶא�

ּו ֶאת י ַוְיַבְקׁש� ּה(�ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' י ְלַקְחָּת+   ַנְפִׁש�
  מלכי� א יט,יא:

�י ה.  אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי
7ה ה�  ּוחַ  'ְוִהֵּנ ר ְור� �י ה'  ֹעֵב5 ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים  ִלְפֵנ ק ְמָפֵרק; ָהִר֨ ה ְוָחָז> ּוַח ה�  'ְּגדֹוָל= א ָבר� �ֹ ַעׁש ה+  'ל א ָבַר� �ֹ ַעׁש ל   ('ְוַאַח�ר ָהר ּוַח  ַר'

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה(  'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּק+ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק�   ְוַאַח�ר ָהֵא'
�לֶ [יג]  הּו ַוָּי ַע ֵאִלָּי5 יJ ִּכְׁשֹמ� אֶמר ַמהַוְיִה� Nֹ ֹול ַוּי �ה ֵאָליו  ק' ה ְוִהֵּנ ד ֶּפ�ַתח ַהְּמָעָר� Oַּיֲעֹמ� א ַו+ Nֹו ַוֵּיֵצ ה ֵאִלָּי+הּו( �ט ָּפָניו  ְּבַאַּדְרּת'   ְּלָך� ֹפ�
א ִקֵּנGאִתי ַלה� [יד]  ֹ֨ י'ַוּיֹאֶמר; ַקּנ ֹות ִּכ+ ל ֶאת�J ֱאֹלֵה�י ְצָבא5 �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו ְוֶאת�ָעְזב ּו ֶבָח�ֶרב ְנבִ �ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר' יָך ָהְרג� יֶא�

ּו ֶאת י ַוְיַבְקׁש� ּה( ס �ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' י ְלַקְחָּת+   ַנְפִׁש�
�אֶמר ה  [טו] ֹ אָת ּוָמַׁשְחָּת7 ֶאת 'ַוּי ּוב ְלַדְרְּכָך� ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק ּוָב5 יו ֵל�ְך ׁש� ֶלְך ַעל� ֵאָל' ם(�ֲחָזֵא�ל ְלֶמ�   ֲאָר+
ּוא ֶבן[טז]  י ִּתְמַׁש� �ְוֵאת  ֵיה� ֶלְך ַעלִנְמִׁש' יָך(�ֱאִליָׁש�ע ֶּבן�ִיְׂשָרֵא�ל ְוֶאת�ח ְלֶמ� יא ַּתְחֶּת+ ח ְלָנִב� ה ִּתְמַׁש�   ָׁשָפט  ֵמָאֵב�ל ְמחֹוָל'

  

  :טז �ט מלכי� א יט,והפסוקים   טנ �נז,ב בבלי ברכות : משנה ברכות פ"ט מ"בסביב  הסבר הלכתי והסבר אגדה

  :  הסבר הלכתי

ה ּוַח ְּגדֹוָל=   מונח פזר – ְור�

שאפשר לברך על דבר שלא רואים, כנראה מכוון שהמלך  מג� אברה�- מסוגיה זאת פסק ה -ו מאורות הדף התשס"ה הרב שטרום הי"

פסק שאפשר לברך ברכת המלך גם אם רואים רק את  ברכי יוס�- נמצא במקום אבל אינו נראה (כמו שרב ששת לא ראה אותו), וה

  ה בדקנו בשו"ע או"ח סימן רכד עד רכט ובמפרשיו. מרכבתו ולא את המלך עצמו, כאשר ידוע שהמלך נמצא שם. מז

  

ה )יאמלכי� א יט,( ּוַח ְּגדֹוָל=   לימוד אחד למקומובינתיים מצאנו מונח פזר, כעין שני פזר, בלימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו.  – ְור�

7ה ה�  )יאמלכי� א יט,( ר 'ְוִהֵּנ ק ְמָפֵרק; ֹעֵב5 ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= דמלכותא דארעא כעי� ... רב ששת:  ...אמר  -למקומו כיש ללמוד  – ְור�
מוצע ההסבר כשם שמלכו של עולם משנה בטבע כך מלכות בארץ פורצת לה דרך בכל מקום שצריכה, ולכן פסוק זה  .מלכותא דרקיעא

  רך על מלך ישראל. הוא כנראה סימוכין למצווה לברך על מלך מאומות העולם, כמעשה רב ששת, וכנראה שזה גם סימוכין למצווה לב

  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על מלך. – ְמָפֵרק;

  

המכאן ע"י  ּוַח ְּגדֹוָל= מונח פזר, לימוד למקומו בנושא מלך ושילטונים והפלגה ללימוד למקומות אחרים שאחד מהם הוא ברכות  – ְור�

  ם. נציגי הקב"ה בעול –שונות על על תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

ק ְמָפֵרק; לימוד למקומו גרשיים, תרסא. תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה (כאן בעלי שלטון, כעין במחיצה לעצמו) מרמז לפסיקת  – ְוָחָז>

 השלטוני� שאי� עול מל� עליה� וא� אינ� חכמי� אלא בדת� אינו מבר� עליה� �' העול� תבחכמו סימ� רכד ה (פמ"ג) (מחה"ש)או"ח מג� אברה� 
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, ועל השרי� שממנה המל� בכל עיר טוב וישר לבר� בלא ש� ומלכות, על השופט מבר� עליה�דבריה' וד� והורג במשפט  לשנות
  :הגדול שהוא הקאד"י אי� מברכי� כלל (רדב"ז ח"ב ג')

  

ה )יאמלכי� א יט,( ּוַח ְּגדֹוָל= ם הוא ברכות שונות על על , שאחד מההיינו לימוד לשני מקומות אחרים בתורהמונח פזר, כעין שני פזר,  – ְור�

  נציגי הקב"ה בעולם.  –תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

  

�י ה.  )יאמלכי� א יט,( אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי

אֶמר 5ֹ   או כמוסבר להלן. משנה ברכות פ"ט מ"ב- רביע, מרמז לארבע ברכות שונות המפורטות ב – ַוּי

אֶמר 5ֹ בבלי ברכות  -ואחת נלמדת ב משנה ברכות פ"ט מ"ב- קבוצות של תופעות טבע ששלוש מהן מפורטות ברביע, מרמז לארבע  – ַוּי
  ב,נט

�י ה. : נסביר בסדר הכתוב בפסוק תופעת מחזוריות תנועת הכוכבים מונח מונח זרקא מונח סגול, זרקא בתפקיד  – 'ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ

תנו רבנ�: ב ,נטבבלי ברכות -ת הכוכבים למסלולם וחזרתם למקומם כבעת הבריאה כמתואר בשל תנודה ותנועה, כאן אלו מחזורי יציא
אמר אביי: כל  � הרואה חמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבי� במסילות� ומזלות כסדר�, אומר ברו� עושה בראשית. ואימת הוי? 

  . נגהי ארבעעשרי� ושמונה שני�, והדר מחזור ונפלה תקופת ניס� בשבתאי באורתא דתלת 

  

ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים   )יאמלכי� א יט,(שלוש תופעות טבע נוספות:  ק ְמָפֵרק; ָהִר֨ ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל=  משנה ברכות פ"ט מ"ב- , ירמז לְור�

ועל הזועות ועל  על הזיקי� )בפ"ט,מ"(על משנה זאת  רכט �שו"ע או"ח סימ� רכז , ופסיקות הפוסקים בבלי ברכות נט- ודרשות ה
  ברקי� ועל הרעמי� ועל הרוחות אומר ברו� שכחו וגבורתו מלא עול� ה

ועל הגבעות ועל הימי� ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברו� עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הי� הגדול  על ההרי�
� עד כמה? אמר רמי בר אבא אמר לפרקימוסיף  ב,נטבבלי ברכות - (ובאומר ברו� שעשה את הי� הגדול בזמ� שרואה אותו לפרקי� 

  ).רב יצחק: עד שלשי� יו�

  : ועל הבשורות הטובות אומר ברו� הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברו� דיי� האמת על הגשמי�

  

  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על תופעות טבע. – ְמָפֵרק;

ק ְמָפֵרק; יוצא, תרסא בתפקיד שיעור וביחד אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם  גרשיים תרסא, גרשיים בתפקיד – ְוָחָז>

  למקומם כבעת הבריאה.

ים   מעשה בראשית, כמו בבבלי בכורות שעיר ראש חדש ללא שינוי הבא כך מקדמת דנא. –קדמא רמז לקדמת דנא  – ָהִר֨

  

   ברכות על עקירת עבודה זרה(ב) 

י )י,ידמלכי� א יט,( ּו �ִּכ+ �ל ֶאתָעְזב �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ סּו�ְבִר+ יש לומר כי אם בני ישראל הרסו במות יחיד שאסורות מאז  -  ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר'

יהקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. לכן אפשר כי  יְתָך  �ִּכ+ ּו ְבִר+ �מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו במובן של לשון סגי  – ָעְזב

הרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראל אומר  מ"א ט"משנה ברכות פ- רב ששת כסגי נהור) והוא מקור לחלק מה נהור (בהשאלה מתאורו של

 - ב פרטותהנידון במקו� שנעקרה ממנו עבודת כוכבי� אומר ברו� שעקר עבודת כוכבי� מארצנו:  ברו� שעשה ניסי� לאבותינו במקו� הזה
   ז,בבבלי ברכות נ

י )י,ידמלכי� א יט,( ל ֶאתָעזְ �ִּכ+ �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו�ב קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של כעין היקש, -פעמיים זקף -  ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר'

משנה ברכות החלק הראשון של ... אל  ועל שמועות רעות אומר ברו� דיי� האמת...  במ" ט"משנה ברכות פ-העשוי לרמז דרך חלק מה
  ניסי� לישראל אומר ברו� שעשה ניסי� לאבותינו במקו� הזה הרואה מקו� שנעשו בו מ"א ט"פ

  שאם מברך על הרעה קל וחומר שיש לברך על הטובה של הנסים שנעשו לישראל.

ל קטן בין שני קיסרים - ועוד אפשר כי פעמיים זקף סּו... ִיְׂשָרֵא' הנכנס לכר� מתפלל שתי� אחת  ד"ט מ"משנה ברכות פ - מרמז ל ָהָר'
  יאתו ב� עזאי אומר ארבע שתי� בכניסתו ושתי� ביציאתו ונות� הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא: בכניסתו ואחת ביצ

כי אליהו בהגיעו לעיר יזרעאל נכנס למקום סכנה ועיוות דין כפי שהנהיגה שם איזבל אשת אחאב (כמו דין נבות) והיא הרודף שגרמה 

כניסה וביציאה מן העיר לבן עזאי שתי ברכות בכניסה, שתי ברכות לאליהו לברוח למדבר. כל זקף מרמז לשתי ברכות לתנא קמא ב

  ביציאה.

  

   ברכות על נס לכלל ולפרט) ג(

  . הרואה מקו� שנעשו בו ניסי� לישראל אומר ברו� שעשה ניסי� לאבותינו במקו� הזה מ"א ט"משנה ברכות פ
וגו'. אניסא דרבי�  ויאמר יתרו ברו� ה' אשר הצילויאמר יתרו ברו� ה' אשר הצילויאמר יתרו ברו� ה' אשר הצילויאמר יתרו ברו� ה' אשר הציל )יח שמות(גמרא. מנא הני מילי? אמר רבי יוחנ�, דאמר קרא: א ,נדבבלי ברכות 

מברכינ�, אניסא דיחיד לא מברכינ�? והא ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה; 
  !ברו� שעשה לי נס במקו� הזהברו� שעשה לי נס במקו� הזהברו� שעשה לי נס במקו� הזהברו� שעשה לי נס במקו� הזהברי�  �אתא לקמיה דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להת� 

ילקוט שמעוני שמואל ב , אליהו ברח, שנאמר ויל� בכח האכילה ההיא ארבעי� יו� מדרש תהלי� (בובר) מזמור גניצל  אליהו ברח
  אליהו ברח ויק� ויל� אל נפשו,רמז קנא 

שישב עליה משה ע"ה כשעשה כגו� מעברות י� סו" ונחלי ארנו� ומעברות הירד� ואב�  �הרואה מקו� שנעשו בו ניסי�  מ"א ט"ר' עובדיה מברטנורא מסכת ברכות פ

אבל אניסא דיחיד כגו� הרואה מקו� שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי מלחמה בעמלק ודומיה�. ואניסא דרבי� כגו� הני דאמרינ� מחייבי כ"ע לברוכי, 
תניתי� בעו הזכרת ברו� שעשה לי נס במקו� הזה ובנו וב� בנו חייבי� לבר� ברו� שעשה נס לאבותי במקו� הזה. וכל הני ברכות דמ

  :ש� ומלכות דכל ברכה שאי� בה הזכרת הש� ומלכות אינה ברכה

  

י �ְוֶאת )י,ידמלכי� א יט,(גם יחיד שניצל בנס פרטי צריך לברך, ועל נס הצלתו מספר אליהו  ּו ֶבָח�ֶרב ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' יָך ָהְרג� ְנִביֶא�
ּו ֶאת ּה(� ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּת+   ַנְפִׁש�

 �יָוִאָּוֵת קטן בתפקיד שניים המברכים על נס פרטי. מי שארע לו הנס, והיוצא מפשוטו של מקרא - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ר ֲאִני  ְלַבִּד'

  להכליל את בנו ושאר הדורות לברך על נס זה.



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהקראות שונים. שמות דרכי הלימוד הנראים עקביים במע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ּו ֶאת אם לא היה כתוב ההמשך ּה�ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּת+  מ"גט "משנה ברכות פינת הנאמר אפשר כי דברי אליהו וחזרתו עליהם היו בבח ַנְפִׁש�

המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא,  � הצועק לשעבר  ר' עובדיה מברטנורא... כפי'  הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא... 
ּו ֶאת. אבל בהוסיפו (שמה שהיה כבר היה ואי אפשר לשנותו) דמאי דהוה הוה ּה�ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּת+ ר הנמשך בהוה הרי זה בבחינת דב ַנְפִׁש�

  ולעתיד ולכן אין זאת תפילת שוא. 

ּו ֶאת י� ַוְיַבְקׁש� המסביר מדוע גם הבן של בעל הנס וצאצאיו צריכים לברך על הנס כי הרודף עמד לקחת  יתור לרבותמרכא טפחא,  - ַנְפִׁש�

ּהנפשו     סלוק, להגביל חיי הנרדף וזרעיותיו, שלא באו עדיין לעולם. - ְלַקְחָּת+

  

  ל הרעהברכות ע(ד) 

(ודומה במסכת  א,בבלי מועד קט� כיום  30תרסא, שיעור זמן לאמירת ברכת כגון ברוך דיין האמת על שמועה קרובה עד  – ַוּיֹאֶמר;[י] 
תנו רבנ�: שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשי�, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יו� אחד. איזו היא שמחות פי"ב ה"ב, עירובי� מו,א ,
  . לאחר שלשי�, דברי רבי עקיבא �בתו� שלשי�, רחוקה  �קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה 

  

י )י,ידמלכי� א יט,(  ל ֶאת�ִּכ+ �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו �ָעְזב ּו ֶבָח�ֶרב�ְוֶאתִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר' יָך ָהְרג�     ְנִביֶא�

ּו ֶבָח�ֶרב�ְוֶאת )י,ידמלכי� א יט,(קטע הפסוק  יָך ָהְרג� משנה מסכת ברכות טפחא מונח אתנח, מרבה מיני סיבות לברך על הרעה  – ְנִביֶא�

ר� על הרעה כש� חייב אד� לב מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פוגם פתיחת :ועל שמועות רעות אומר ברו� דיי� האמת...  במ" ט"פ
 מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פ- מתיחסים לרעה לכלל והפסוק המנמק זאת ב יט,י,יד מלכי� א... הפסוקים  שהוא מבר� על הטובה

ת ה�  )ו,ה ואתחנ�דברי� ( מתיחס לאדם פרטי ָך(�ַנְפְׁשָך� ּוְבָכל�ְלָבְבָך� ּוְבָכל�ֱאֹלֶה�יָך ְּבָכל 'ְוָא�ַהְבָּת' ֵא�   ְמֹאֶד+
ּו ֶבָח�ֶרבְנִביֶא� �ְוֶאת טפחא מונח אתנח, טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ואח"כ טפחא ללא מרכא בתפקיד  – יָך ָהְרג�

יהתפשטות האפיון לכתוב לפניה ללמד כי  ל ֶאת�ִּכ+ �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו �ָעְזב הריגה בחרב ויש לברך על רעה -מוקש לִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר'

  לכלל.

רעה הכללית הזאת אמורה להיות מתוקנת ע"י שליחות אליהו להמליך את חזאל, יהוא, ומינוי אלישע לנביא, אלא שבינתיים היא רעה. ה

יאפשר כי  ל ֶאת�ִּכ+ �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �סּו�ָעְזב קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של כעין היקש, העשוי - פעמיים זקף -  ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר'

במקומות  פרטותהנידון ב...  מבר� על הרעה מעי� הטובה ועל הטובה מעי� הרעה...  מ"ג ט"משנה מסכת ברכות פ- מז לחלק מהלר

  אחדים כגון 

  !תא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר ברו� דיי� האמת ולבסו" הוא אומר ברו� הטוב והמטיב...  ב,נטבבלי ברכות  (א)

פירוש המשנה לרמב"� - ב"ם בפירושו מנמק שמברכים על המצב הנוכחי ולא על המצב העתידי האפשרי.  בוהרמ ס,אבבלי ברכות (ב) 
, וזהו מעי� על הרעה. וכ� א� באה עליו א" על פי שתכליתה טוב מבר� דיי� האמתר"ל שא� באה עליו צרה  ג"ט מ"מסכת ברכות פ

הטובה. ודוגמת הבבא הראשונה, כגו� שעבר שטפו� על שדהו הרי  , וזהו מעי� עלטובה א" על פי שתכליתה רע מבר� הטוב והמטיב
זו רעה, א" על פי שתכליתה טובה שתרוה אדמתו, ואולי א" יביא אותו השטפו� לאדמתו תועליות. ודוגמת הבבא השניה, כגו� שמצא 

צל המל�, ויענהו המל� וידרוש ממו� וראהו אחר כשלקחו, הרי זו טובה. א" על פי שתכליתה רעה שאותו אד� שראהו ילשי� עליו א
מבר� על מה וטע� די� זה שדברי� המצוי� ה� שאי� במציאות� ספק, ולכ�  הרחבת הענין ע"י הרמב"ם)כאן ( ממנו יותר ממה שמצא.

  .ולא יביט לסו" לפי שאותו הסו" אפשרי, ודיו לאפשרי היותו אפשרי שהוא עכשיו

  

  : רוח פועלו של מלך המשיחהסבר אגדה

  ט הענין ע"פ פי' רלב"ג, ואחריו הסבר בפנימיות הענין ע"פ תבניות הטעמים.הסבר פש

ם ֶאל�ַוָּיבֹא[ט]   �ה ְדַבר�ָׁש� �ֶלן ָׁש�ם ְוִהֵּנ ה ַוָּי ֹו ַמה 'ה  �ַהְּמָעָר� ֹ�אֶמר ל' יו ַוּי ה ֵאִלָּי+הּו( �ֵאָל'   ְּלָך� ֹפ�
�ה ְדַבר רלב"ג ֹ�אֶמר 'ה  �ְוִהֵּנ יו ַוּי ה �ַמהעל דר� הנבואה, ושאל לו הש� יתבר�  'ה  �רְדבַ  אחשוב, כי בתחלה בא אליו � ֵאָל' ְּלָך� ֹפ�
 (ועל דרך אומרו לאדם הראשון בגן עדן איכהואע"פ שכבר ידע זה הש� יתבר�, על דר� אמרו לקי� "אי הבל אחי�" (בר' ד,ט).  ,,,,ֵאִלָּי+הּו

וישובו בתשובה אבל הם לא שבו, ויש ללמוד שביקש ה' בהסתתרו מפני ה' כי התבייש בחטאו (בר' ג) ובשניהם ביקש ה' להיכנס עמם לשיחה ויודו 

ברית התורה והרסו מזבחות הש�  ישראל עזבוישראל עזבוישראל עזבוישראל עזבו    בניבניבניבניהשיב אליהו כי הוא מקנא לש� יתבר�, כי  והנה. )שאליהו ישנה לדבר זכות על ישראל
ונשאר אליהו לבדו  � ו שקד� כי כבר הרגה אות� איזבל כמ �  בחרבבחרבבחרבבחרב; והרגו נביאי הש� רי�יתבר�, כי לא רצו לעבוד כי א� אלהי� אח

והנה ; שיקו� נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראלמ� הנביאי� הידועי� לה, ובקשה להרוג אותו; וכאלו שאל על זה מהש� יתבר�, 
�י ה. לו הש� יתבר� שיצא ויעמוד  מר. אז אקרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל וד רוצה לומר, כי כשיראה לו כב �  'ָבָהר0 ִלְפֵנ

(וזה היה באותו מקום שעמד משה רבנו בפר'  כדי שיבקש אליהו רחמי� על ישראלה', אז יצא מהמערה. וידמה, שכבר עשה זה הש� יתבר� 

, לא  )יעשה כמו משה רבנואליהו שה כי תשא וביקש רחמים אחרי מעשה העגל וה' נענה לו ולמדו סדר שלוש עשרה מדות של רחמים וזה מה שרצ
. ולזה הראה לו הדברי� לה� אפו כדי שישובו אליו רי�להאת� על רוע מעשיה�; כי היה רצו� הש� יתבר� שיתפלל להשחי
ההההההמשחיתי�, כמו  ּוַח ְּגדֹוָל= כי אי� מדר� הש� יתבר� להביא  ה',ה',ה',ה',    ברוחברוחברוחברוחהיה  ולאולאולאולא ....סלעי�סלעי�סלעי�סלעי�ומשברת  הרי�הרי�הרי�הרי�וחזקה, שהיא מפרקת  ר�

  הרעות א� לא לתכלית שיגיע מה� טוב; 
  

7ה ה�  י )בר' ג,ו(דרגא מונח רביע, תבנית טעמים המרמזת לתיקון לחטא אדם הראשון הכתוב באותה תבנית טעמים  – רֹעֵב5  'ְוִהֵּנ ֲאָוה ְוִכ7 �ַת+
ּוא ִים ה� ר , ה' עובר על פשע לשבים בתשובה (על בסיס רמב"ן), בשם ע"ב מאותיות מלת ָלֵעיַנ5 ר 'ה� ,  ֹעֵב5 מונח רביע מרמז  – ֹעֵב5

) של ארבעה רגלים, ארבעה אופנים, ארבע חיות, ארבע מלאכים ראשיים וקבוצותיהם. כלומר מרמז להופעת לקית (בעה"ט- למרכבה הא

אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת�  )מלכי� א יט,יאכסא הכבוד לאפשר מעבר מכסא דין לכסא רחמים . תבנית טעמי המלים  ( 5ֹ �י ה.  ַוּי זרקא  -  'ָבָהר0 ִלְפֵנ

7ה ה� סגול שלפני  ר 'ְוִהֵּנ מזים לאפשרות מעבר מכסא דין לכסא רחמים, בהסבר המשלב פירוש הרד"ק במקום עם דרשה ממקום מר ֹעֵב5

7ה ה�     רד"קאחר. פי'  ר 'ְוִהֵּנ ר 'ה�  כבוד :פירוש � ֹעֵב5 רלפניו, כמו שאמר במשה רבינו עליו השלו�  ֹעֵב5 שמ' (  ַוִּיְקָרא. ָּפָניוJ� 0 ַעל 'ה�  ַוַּיֲעֹב֨

  וגילוי שלוש עשרה מדות של רחמים. עת רצוןיה זרקא סגול, שה – . )לד,וכי תשא 

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהקראות שונים. שמות דרכי הלימוד הנראים עקביים במע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ּו ַעל�ַוַּיְרא  ָּכל )מלכי� א יח,לט( בעקירת עבודת הבעל בהר הכרמל נאמר Oִּיְּפל� ם ַו+ ּו ה  �ָהָע' ֹ�אְמר' ים ה�  'ְּפֵניֶה�ם ַוּי ּוא ָהֱאֹלִה' ּוא  'ה� ה�
ים( 7ה ה� פני אליהו במלים לעולם והקב"ה גילה ל עת רצוןשיב לבבו לעבודת ה'. הגיעה ישראל ה עם ָהֱאֹלִה+ ר 'ִהֵּנ גי' משי"ח,  – ֹעֵב5

  . מל� המשיחלעול� הבא ויראה בכבוד  �  שא� יזכהשא� יזכהשא� יזכהשא� יזכהא ,נחברכות  בבלירש"י שהמשיח עומד עמו וזה רמז לפירוש 
  

 �אמרו בבראשית רבה: אמר רבי חילפי שמענו שיש הלו� לקול, : ... רמב"� על התורה,  76ע'  ב, קפשיא� דוד –אד� הראשו
� וישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אמר (בר' ג) שנא � � �והוא עני� גלוי שכינה במקו� ההוא או הסתלקותו מ� ...   ,לקי� מתהל� בג� לרוח היו�לקי� מתהל� בג� לרוח היו�לקי� מתהל� בג� לרוח היו�לקי� מתהל� בג� לרוח היו�

והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק ", כי בהגלות השכינה תבא רוח גדולה וחזק, כעני� שנאמר" "לרוח היו�לרוח היו�לרוח היו�לרוח היו�המקו� שנגלה בו. וטע� "
  " ... לפני ה'... לפני ה'... לפני ה'... לפני ה'

עולמית, רוח שפגעה בכל העול�) אלא של אליהו שנאמר (מלכי� א יט)  ג"א קוסמיקון ממלת קוסמוס =� (אי� ל� קוזמיקו 350ע' 
". רבי תנחו� בר חייא ואמרי ליה בש� רבנ� לעול� אי� מל� המשיח והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרי� ומשבר סלעי�והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרי� ומשבר סלעי�והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרי� ומשבר סלעי�והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרי� ומשבר סלעי�"

הקרא (בר' ג) "זה ספר  -(טט  מות האמורות בספרו של אד�בא עד שיבראו כל הנשמות שעלו במחשבה להבראות ואלו ה� הנש

. אפשר כי מה שגילינו כאן ע"פ תבנית הטעמים היה גלוי לפני מלך המשיח בראשית רבה מזכיר כאן את(מסיבה לא מוסברת  תולדות האדם".)

  .)חז"ל

  

ה-גילה לפני אליהו את ההקב"ה  ּוַח ְּגדֹוָל= וא� יעמוד מל� מבית דוד  ה"ד אי"מלכי� פ רמב"� הלכותשל המשי"ח ופועלו ככתב  ר�
 במלה בפסוק ומשלהמ( ,ויכו" כל ישראל ליל� בה ולחזק בדקה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה,

ק ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים   במלים ות בפסוקומשלהמ( וילח� מלחמות ה' )ְוָחָז> , הרי זה בחזקת שהוא משיח, )ותנגד הכפירה של האומ ְמָפֵרק; ָהִר֨
במלים  בפסוק ומשלמ(וכל זה  א� עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקב  נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה( 'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּק+ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק� הומשמע  .)ְוַאַח�ר ָהֵא' ה ַדָּק+ ֹול ְּדָמָמ� תשרור מלכות שמים כי כל ש ק�

רבי שמעו� ב� אלעזר אומר: א" בחו  לאר  צרי� לומר  ז,בנברכות  בבלי- אומות העולם התגיירו לשם ה' וידברו בלשון הקדש כנדרש ב
ְך ָא�ז ),טצפניה ג( , שנאמר(וכ� פי' שיטה מקובצת ע"פ רמב"�)  , מפני שעתידי� להתגייר) לעבד� לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�לב עובדיה�והשב ( כ� �ֶאל ֶאְהֹּפ�

ים ה ָׂשָפ�ה ַעִּמ� ה ָׂשָפ�ה(ט)  :ר' יוס� קראופי'  .ְברּוָר� דשידברו מלות לשו� הקדש שהוא לשו� מובחר.  � ְברּוָר� חבורה  �  ְׁשֶכ�ם ֶאָח+
  אחת; שיתגיירו כול� לש� ה'.  

  

חית להופיע אחרי תלאות אלא שאליהו המשיך לא ללמד זכות לישראל, ולכן גלוי משיח לאליהו בעת רצון זאת שלא נוצלה הפעם והיא נד

  רבות שתחילתן נאמרת לאליהו.

  

7ה ה� (יט,יא) במלים ותבנית הטעמים - (יט,י) אליהו אמר את קנאתו לה'. ב- ב ר 'ְוִהֵּנ ה' רמז לאליהו שיהיה כמו ה' עובר סולח ומתקן.  ֹעֵב5

  טז) עם רבוי והמעטה. - (יט,טו - יו שליחות ב(יט,יד) חוזר על מלות וטעמי (יט,י). ונראה כי ה' מטיל על-אבל אליהו נשאר בקנאתו וב

�אֶמר ה   )טומלכי� א יט,(ֹ יו 'ַוּי   קטן, שתי שליחויות מוטלות על אליהו,- מהפך פשטא זקף – ֵאָל'

ואליהו גאל� לעתיד ויקח אליהו  �פסיקתא רבתי (איש שלו�) פיסקא ד כפשוטו של הענין לתקן את ישראל לשוב לה', ואז ע"פ  אחת
יא לבא בשליחות  �ה ַהָּנִב� ת ֵאִלָּי ם ֵא� �ַח ָלֶכ' �ה ָאֹנִכי  ֹׁשֵל   ,)מלאכי ג,כג( וגו'ִהֵּנ

י ּבPֹוא י�ֹום ה' [כג]  כד: –מלאכי ג כג  יא ִלְפֵנ5 �ה ַהָּנִב� ת ֵאִלָּי ם ֵא� �ַח ָלֶכ' �ה ָאֹנִכי  ֹׁשֵל א(  'ִהֵּנ ֹול ְוַהּנֹוָר+   ַהָּגד�
יב ֵלב[כד]  �ים ְוֵל�ב ָּבִנ�ים ַעל�ָאבֹות  ַעל� ְוֵהִׁש י ֶאת�ֹוָת�ם ֶּפןֲאב�ָּבִנ' ֹוא ְוִהֵּכיִת� Nֶרם(�ָאב ֶרץ ֵח+   ָהָא�
  לבשר את הגאולה לעתיד לבוא. - יוצאת מפשוטו של ענין, לתקן את עצמו, ואז יוכל לדבר (ראה להלן)  אחת

  

ּוב ְלַדְרְּכָך�  תביר – ֵל�ְך )טומלכי� א יט,( ל, מושל ישראלי חזא - מרכא טפחא, יתור לרבות לאליהו תיקון ישראל באמצעות צר חיצוני – ׁש�

תביר, ממעט את אליהו מהמשך תיקון ישראל לשוב אל ה' בגלל דרך הקנאות, ומטיל  – ֵל�ְךאלישע.  - יהוא, ונביא תחתיו היינו במקומו  –

  תיקונים לרבוי דבור: עליו שליחות תיקון עצמו ע"י

מונח, רבוי הופעות, אליהו  –ִמְדַּב�ָרה ר = לשון דיבור", מדב- כעין מלת "ה ִמְדַּב�ָרהמונח אתנח, רבוי והגבלה.  –ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק 

...  "חורב" פרק כח �פרקי דרבי אליעזר (היגר) - כנאמר במחויב להופיע לכל ברית מילה בכל מקום שהוא בעולם (במדבר ובמקום סכנה) 

י... כדי להיווכח במסירות הנפש  חיי� שאי� עושי� ברית מילה עד שאתה רואה בעיני�, ל�אל ִּכ+ �י ִיְׂשָרֵא' יְתָך  ְּבֵנ ּו ְבִר+ �   ָעְזב

  

  מרמזים לדם מילה.  ַדָּמ� - ו ִמְד ר"ת מ' ד' = ד'ם מ'ילה, וכן ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק 

סּו�ֶאתועל מה שאמר  יש לומר כי אם הרסו במות יחיד שאסורות מאז הקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. אפשר  -  ִמְזְּבֹחֶת�יָך ָהָר'

שפסקו מלברך לה' על שולחנם כי שולחן כעין מזבח. אפשר כי לכן אחרי זמן הונהג להזכיר בברכת המזון כי "הרחמן הוא שכיוון לומר 

ישלח לנו את אליהו הנביא ויבשר לנו בשורות טובות" להראות לאליהו שבני ישראל מברכים לה' על שולחנם ובפסח נקרא אליהו לכל 

  מצוות פסח ואמונה בגאולה שעליו לבשר. בית ישראל להיווכח במסירות נפש לקיים

  

ּו ֶאת�ְוֶאתועל מה שאמר  י ַוְיַבְקׁש� ּו ֶבָח�ֶרב ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' יָך ָהְרג� ּה�ְנִביֶא� י ְלַקְחָּת+ נקרא לתרץ קושיות הלכתיות להיווכח  ַנְפִׁש�

  שלומדים תורה

  

בכעין  ַדָּמ�ֶׂשקעובר בשער הישיבה של מעלה (זמנו מוגבל) ומלת  אתנח מגביל, אפשר כי אליהו כל כך טרוד עד שלרוב אינו – ַדָּמ�ֶׂשק

  דולה ומשקה מתורת רבו, היינו שאליהו מקבל ידיעותיו מהיוצאים מהישיבה.  –נוטריקון הנדרש על הכינוי דמשק אליעזר 

ר) א (בראשית) פרשת בראשית זוהר כאתנח מגביל, כאשר אליהו נקרא לפתור קושיות עליו ליטול רשות כדי לבוא, כנאמר  – ַדָּמ�ֶׂשק

(משביע  באומאה על� אליהו ,פתח רבי שמעו� ואמר עלאי� שמעו תתאי� אתכנשו אלי� מארי מתיבתא דלעילא ותתא ד� כד עמוד א

  )טול רשות ורד לכאן( טול רשו ונחית הכא עליך)
  תשבי יתרץ קושיות ובעיות  –תיק"ו  –משיח, שער ישיבה של מעלה, קושיות פותר  –נוטריקון : דם מילה, מזבח  – ַדָּמ�ֶׂשק

  


