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אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו   

 1............................................................................................................ והמטיב שנתנו לקבורה

 3.............................................................................. עצים למערכה יום שפסקו מלכרות 

 3.................................. מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא יסיף יסיף ... תקבריה אימיה 

 ....................................................................................................................4 

 

 לא. דף

 

תקנו חכמים בסדר ברכת המזון להוסיף ברכה רביעית על שלוש הברכות 
ואלו הם ראשונה ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שמחוייבים בהם מן התורה. 

שלישית בונה ירושלים, ושלשתן מן התורה, שנאמר ו"אכלת ושבעת 
, 2, "על הארץ" זו ברכת הארץ1וברכת" זו ברכת הזן שהיא על אכילה ושביעה

, כמ"ש "ההר הטוב הזה והלבנון". ורביעית הוסיפו 3"הטובה" זו ירושלים
 ורה ברכת "הטוב והמטיב". לאחר שניתנו הרוגי ביתר לקב

לברכת המזון  4וקבעוה ".הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה"ואמרו 
  .וגם זו מן הטובות ,מפני שכולה הודאה ושבח על הטובה שהטיב עמנו

להורות לנו שאפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא עלינו עושה  5ועוד
לו הרוגי ביתר שהיו מונחים אין לך נסים גדולים מאש ,עמנו נסים ונפלאות

ו ואח"כ ניתנו לקבורה וזהו סימן ,רבות בשנים על פני הארץ ולא הסריח

                                                 
 מטבע ברכת הזן בשעה שירד המן לישראלמשה תקן  1
 שקודם כיבוש הארץ היו אומרים במטבע אחרת ,יהושע תיקן מטבע ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ 2
שקודם לכן היו  ,דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ,דוד ושלמה תקנו מטבע ברכת בונה ירושלים 3

ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך . שםעל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו , מבקשים סתם
כי הם היו מבקשים להמשיך  ,ואנו אין אנו אומרים ברכת הארץ ובונה ירושלים באותו המטבע ממש .עליו

 ואנו מבקשים להחזירם לנו בקרוב ,שלות הארץ והמלכות והבית
 משנה ברורה קפט ד 4
 ערוך השולחן אורח חיים סימן קפט סעיף ב 5
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שהקב"ה לא יעזוב אותנו לעולם אף בעת שאנו חוטאים לפניו כדכתיב 

ִני ועל כי עיקרי הצרות ( תהלים קיח פסוק יח) נָּ תָּ ֶות לֹּא נְּ ַלּמָּ ּה וְּ י ּיָּ ַרּנִ ַיּסֹּר ִיּסְּ
קשה עניות יותר מחמשים מכות ולכן  (ב"ב קט"ז.)ז"ל  הם העניות וכמאמרם

כדי שלא נדאג שח"ו נהיה חסירי לחם לכן תקנו ברכת הטוב והמטיב וכמו 
שתקנו בברכה זו הוא הטיב הוא ייטיב וכל טוב לעולם אל יחסרנו ולכן שייך 

מפני שכשנחרבה ביתר  ,וסמכוה לברכת בונה ירושלים .זה רק לברהמ"ז
  .6ל ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דודנגדעה קרן ישרא

 ,וזו היא מדרבנן ,מפני שכבר סיימו ברכות שהם מן התורהרכת הטוב והמטיב בברוך בפותחת ו

  ,ברכה שהיא סמוכה לחברתה ולפיכך אינה נקראת

מפני שמתחלה תקנוה במטבע קצר  ,אין אנו חותמים בה בברוך אף על פי שהיא ברכה ארוכהו

  .ואח"כ הוסיפו בה יתר הדברים ,שלא הוזכר בה אלא הטוב והמטיב לכל

ם ותקנו בה ג' מלכיות  עֹולָּ ד, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְיֹדוָּ רּוְך ַאּתָּ נּו וכו' ּבָּ ִבינּו ַמְלּכֵ ֵאל אָּ ֶלְך וכו' הָּ ַהּמֶ
וכיון שמזכירין מלכות בית דוד  ,ונה ירושליםמפני שכבר תקנו להזכיר מלכות בית דוד בב .ַהּטֹוב

מלכותא  ,אלא מפני שאין זה דרך כבוד להזכיר בסמוך ממש ,היה ראוי להזכיר גם מלכות שמים
ואגב  ,רצו להשלימה ולהזכיר בברכת הטוב והמטיב מלכות כנגדה בשר ודם,דשמיא למלכות 

מלכות כנגד ברכת הארץ שלא תקנו להזכיר עוד פעם  ,שתקנו להזכיר מלכות כנגד ברכת רחם
  .7הוזכר גם בה מלכות

יֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב אומרים בה ג"כ ג' הטבות  ,וכיון שאומרים בה ג' מלכיות ל יֹום וָּ כָּ ּבְ ֶ ש 

נּו.  וכיון שאומרים  ,דהיינו הטוב והמטיב ,מפני שעיקר הברכה היא על שם ההטבההּוא ֵייִטיב לָּ
נּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו  .אומרים ג"כ ג' תגמולות ,אהבה ג' הטבות והיא ברכת הוד לָּ הּוא ְגמָּ

ַעד  .לָּ

הטוב והמטיב ביבנה תקנוהו, שמכין ש 8תקנו לברך הטוב והמטיב על שינוי יין וכתבו הראשונים
הטוב שלא הסריחו, והמטיב שנתנו לקבורה, לפי שבצרו כרמיהם ז' שנים והקיפו כרמיהם 

 ולא על שינוי פת. היין שהוא כמו הדםשינוי ו לומר על מהרוגיהם, תקנ

ְזנּות ְוַיִין ְוִתירֹוש  ( הושע ד פסוק יא)וז"ל, לפי שבידוע שהיין בוגד  9ועוד כתבו האחרונים לבאר

ח ֵלב. ולפי שבשמחות היין יתפתו בני האדם לעצת נחש הנחשת, צותה התורה כי בכל מקום  ִיּקַ

                                                 
במשך חכמה ]דברים ח י[ ביאר שתקנוה על קיום האומה הבודדת במועדיה להיות הולכת עיין ו הרא"שכ"כ  6

בגולה זה אלפים שנה והיא קיימת ברוחה ובהודה ותפארתה, ואחר החורבן חשבו כי קיומה בלתי אפשר 
ראו כי  ועתידה לכלות ולנדוד כהצוענים בלא תפארת אדם, כאשר ראו כי בביתר לא נושעו, אמנם כאשר

 עמד מלך חסד אחר וגזר עליהן קבורה, הבינו כי ישראל שה אחת בין שבעים זאבים וכו'
 .אף על פי שמעיקר הדין אין צריך בה מלכות שהיא סמוכה לברכת הזן ובה נזכר מלכות 7
 מטה משה עמוד העבודה נטילת ידים, סעודה, ברכות סימן שג הר"ן פרק ערבי פסחים )כ. ד"ה מברך( 8
 ור המור כתב בפרשת מטות )ד"ה ראשי המטות(צר 9
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רבוי שמחה שיאמרו הטוב והמטיב, בעניין שיזכרו האנשים ויאמרו שיש בו שינוי היין שיש בו 

על מה נתקנה ברכה זו, ויאמרו להם על הרוגי ביתר שהיו חסידים גדולים ונהרגו כמה אלפים 
מהם עד שבצרו הכרמים בהם, ועשה השם עמהם נס שלא הסריחו ושניתנו לקבורה, וזהו הטוב 

רו בלבם ברוך דיין האמת, איך נהרגו חסידים אלו שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה. ויאמ

ושפכו דמם כמים וזבלו בהם הכרמים, ושמום גדר לכרמים, מה יעשה לאזובי קיר, ומתוך זה 
 יתעצבו אל לבם וישובו אל ה' ולא יחטאו ברבוי שמחה והיין.

 

 , ולפיכךחה ומשתה וי"טעושין שמומצוה  השלמת לשמוח בענין 10מנהג
  , מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת סעודת מצוה.11כשמסיים מסכת

ויחזרו אחר ראוי לתקן בו סעודה שם ישייר מעט בסוף עד שעת הכושר יו ,כשבאין לסוף מסכתא
אפילו אבל תוך י"ב חודש על ו ,והיא סעודת מצוה ,מנין לומר קדיש דרבנן ועשרה בני רב פפא

ואפילו  ,אפי' מי שלא סיים מסכתא מצוה רבה שישמח עם המסייםואביו ואמו יכול לסעוד שם 
 .12עמויחיד שסיים מחויבים אחרים לסיים 

 

א פסוק יהושע , כמו שנאמר )13האף על פי שמצוה ללמוד תורה ביום ובליל
ה  (ח לָּ ַליְּ ם וָּ מָּ ִגיתָּ ּבוֹּ יוֹּ הָּ מכל מקום אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, וְּ

ב פסוק איכה )רה אלא בלילה, שנאמר , אין רנה של תו14כך אמרו חכמים
ת  (יט ֻמרוֹּ רֹּאׁש ַאׁשְּ ה לְּ לָּ יְּ י בליל ַבּלַ "קומי רוני בלילה לראש קּוִמי רֹּּנִ

לפיכך הרוצה לזכות בכתרה של תורה, יזהר מאד בכל לילותיו, אשמורות" 
ולא יאבד אפילו אחד מהם באכילה ושתיה ושינה ושיחה וכיוצא בהן, אלא 

. ואפילו בלילות הקצרים של תמוז, יש ללמוד מעט 15בתלמוד תורה וחכמה
כמיטב יכולתו, ומליל ט"ו באב ואילך יוסיף על לימודו מעט מעט. וכמו 

( שמשנה זו .ששנינו )אבות פ"א( ודלא מוסיף יסיף, וכן אמרו )בתענית לא

                                                 
 :נימוקי יוסף מסכת בבא בתרא דף נג 10
 כורמ"א יו"ד רמו  11
 ש"ך שם כז 12
 למוד תורה פרק ד סעיף חשולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תוב ,שו"ע ונו"כ רלח  א ועיי"ש במ"ב 13
 שיר השירים רבה פרשה ה, יא. פסוק קוצותיו תלתלים שחורות כעורב 14
 פ"ג הי"ג. טוש"ע סי' רמו סעיף כגהלכות תלמוד תורה רמב"ם  15
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היא מיום ט"ו באב ואילך. אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו 

ב ונפטר בשם טוב מן העולם, ועליו נאמר )קהלת ז( טוב שם גדל בשם טו
 (..משמן טוב ויום המות מיום הולדו. )ברכות יז

 

 
 

 

 

 הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית
 

 
 
 

 השלמת תענית ושמחת התורה ,למת המצוהשבהשמחה היא לנו 

 לעתיד לבא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים

 כי כולם ישיגו אותו דעת שלימה ווכל אחד מראה באצבע

 תכלית הידיעה כי ה' הוא האלהים

ומקבלין  כמו שנאמרמראה בהשגה המיוחדת לו גם לחבירו  חדוכל א

 דין מן דין

 ות חלקינו עם הצדיקים בגן עדןיזכני להי ם יתברךהש

 ויהיה ה' בהיכל קדשו עמנו לעולם ועד אמן.

 וכן יהי רצון במהרה בימינ

 
 


