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ברוך חילקין
ברכות לה׳
״תנו רבנך :אסור לו לאדם שיהנה מך העלה״ז בלא ברבה ,וכל הנהנה
והובאו בגמרא דברי
סך העוה״ז בלא ברכה  -מעצי׳ )ברכות לה ע״א(.
שלשה אמוראים הדנים בקשר ביך ברכה להנאה מך העוה״ז:
״אמר רב יהודה אמר שמואל :כל הנהנה טך העוה״ז בלא ברכה כאילו
נהנה מקדשי שמים ,שנאמר )תהלים כד ,א( :ילה' הארץ ומלואה',
ר' לוי רמי :כתיב ילה׳ הארץ ומלואה' ,וכתיב )תחלים קסל ,סז(:
׳השמים שמים לה' והארץ נתך לבני אדם׳?  -לא קשיא :כאך קודם ברכה,
באך לאחר ברכה.
אמך ר' חנינא בר פפא :כל הנהנה מך העוה״ז בצא־ ברכה כאלל גוזל
להקב״ה וכנסת ישראל ,שנאמר )משלי כה ,כד( :י גלזל אבלל לאמו לאלמר
איך פשע  -הבר הלא לאיש משחית'; ואיך אביו אלא הקב״ה ,שנאמר
;דברים צב ,ר( :׳הלא הלא אביר קגל" , /יא  7אטו אלא כנסת ישראל,
שנאמר )משלי א ,ח( :ישמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך־ לכל׳.״
י

נתחיל מך
מגמרא זו עולים שלשה כוונים בהבנת הברכה ותפקידה.
האחרל 7שבהם ,הוא דעת ר׳ חגי גא בר פפא שמי שנהנה מ 7העלה"ז בלא
העלה״ז ,אומר ר׳ חגיגא בר פפא ,הוא רשות גבוה.
ברכה נחשב גזלז.
כאשר אני מברר ,אני מעביר אה העלה״ז לרשותי ,ויבול אני להשתמש בו
הברכה היא מעיך "אמצעי תשלום״ עבור השמוש וההנאה
ולהנוה מטנו.
בעוה״ז ,ואם לא שלמהי כאילו גזלהי .כיצד ממלאה הברכה תפקיד זה של
•״אמצעי השללס״ ,המהיר שמלש להנאה מך העוה״ז? כשיגעיי? בנוסח הברכה,
א-ללקינל מלל
נמצא שעיקרה ר׳ 7המלים הפלהחלה ארהה :״ברלל אהה ה׳
עיקר זה פירלשל -הכרה בקב״ה לביחלדל; "בללל אהה ה׳ א-ללקינל"
העולם״.
הכרה זל שלנל ברבלנל .של עללס היא בעצם
להמלכתו עלינו" :מלך העולם״.
מסרה .הבריאה .לא נברא העולם כי אם כדרר ,בה אפשר לו לאדם ללכת
ולהתקרב אל בוראו .וכך כתוב ב",ספר הישר" )המיוחם לרבנו הם ,בשער א׳
עמי מ׳ :בהוצאת אשכולי{ :״ואחרי אשר התבאר בי לא נברא העולם לצורר,
נאמר כל גברא .לסבה ,גדללה .־ והיא עבודת הבורא יתברל .כי כאשר המלל
לא יקרא מלל עדי אשר .יהיה לו עם ..,.וכ 7הבורא לא יחסר כחו בסרס נברא
•העולם< אל בבריאת העולם הוסיף שלמות שלו" "וידענו כי הבורא א  7כח
כופהו לעשות שום מעשה ,אבל כחו חייב על הנבראים לצאת ליש מאי .7ואם
תאמר •,למה חייב עליהם?  -כרי להכיר א-לוקותו ולהראות גדולתו ולשמוח
במעשיו״ :.מכא ,7שאלם הרוצה להנלת מ 7העוה״ז ואיננו מכיר ברכונו של
עולם ומכרך  -עד  7לא הותר לל השסרש בעלה״ז להוא עד  7ברשות גבוה,
והנהנה ממנו ״כאילו גוזל להקב״ה וכנסת ישראל״.
י

ל

י

לשל 7הבר-ללתא מהוה בסלס לשני הכוונים האחרים :״אסור לו לאדם
שיהנה מ 7העלה?ז בלא ברכה ,וכל הנהנה מך העוה״ז בלא ברכה  -מעל״.
הברייתא .משתמשת במילה "מעל״ ולא ״גדל" ,וכוונתה הלא שהעלה״ז הלא
הברכה מפקיעה אה איסור
הקדש ,ואדם הנהנה מך ההקדש הריהו מועל.
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המעילה ,ומתירה את השמוט בעוה״ז.
באל שמלאל לד׳ לוי לענות.

כיצד פועלת הברכה? •על שאלה זו

"אמר דב יהודה אמד שמלאל :כל הנהגה מך העלה״ז בלא ברכה כאילל
לדעת שמואל ,העלה״ז
נהנה מקדשי שטיס ,שנאמר :ילה׳ הארץ ומלואה'".
פעולת
היה ונשאר קדשי שמים ,ואיך הברכה מוציאה אותו מקדושתו.
הברכה היא קדוש האדם ,על מנת שיובל להנות מך הקודש ,-העלאת האדם
למדרגה שבה ראוי לו להנות טך הקודש .כשם שעל מנת לאכול קדשים,
צריך טהרה  -כך על מנת להבות מך העוה״ז שהוא' הקדש •צריך שהרה ,ומהרה
זו משיב האדם ע״י הברכה' ,בכך שהוא מכיר ברכונו של ׳עולם ובמלכותו.
הברכה אכ 7״מוציאה״
ר' לוי ,לעומתו ,טועך לדרך כעולה• שונה.
את .העלה״ז להוליך ,וע״י כך מותר לאדם להבות ממנו .כשם שהסברנו
בדעת ר׳ ״חבל נא בר פפא ,כך סובר ג 0ר׳ לוי :ע״י ההכרה ברבונותו של
בורא העולם ממלא העולם את יעלדו ,ובכך הלא גיתר לשמוש האדם והנאתו.
נמשיל משל ,בו יובררו שלש הדעות .ד׳ הנינא בר פפא ׳רואה אה
העלה״ז־ כנמצא באלהל המישור בו 'עלמד האדם ,אללם ההדס רלבצת' ביניהם.
הקשר ב  7העולם לאדם נעשה ע״י בניה גשר המחבר ביז העללם לאדם,
והנדבה הלא גשרי זה .ר' לול רואה אוד הדנרלס בצורה שונה :העולם הוא
קודש והאדם חול; העולם והאדם נמצאים נמפלםים שונים .הברכה" "׳׳מורידה״
שמואל אף הוא רואה כך אתי המציאות,
את העולם מ" 7ההר״  -אל האדם.
אולם רואה את פעולת הברכה בהפוכה :׳היא "מעלה" את האדם אל״העללס ,ולא
מורידה את העולם אל האדם.
י

הקבלה מעניינת''ניתך למצוא בדיני מעשר שני .פירות מע״ש־חלה
עליהם קדושה ,להלי 7הוא שיאכלו נקדושתס זו בטהרת' הבעלים  -בירושלים,
או שיתחללו יעל "מעלתי לנכסף זה קלנים הנעלים פלדות בירושלים •ואוכלים
שם אלתם פירלת בטהרה .וזה לשוך התורה )דברים יד ,כב-כל׳ן ־" .״עשר תעשר..
לאכלת לפני ה׳ א-לקי ל במקלם אשר ייבחר לשכך •שמו שם ...ובי ירבה-ממך
הדרל ...ו בתתה בכסף 'לצרת' הכסף בידל והלכה אל המקום אשד ינחר'ה׳
א-לקלל נו ,וינתתה הכסף ככל אשר האוהנפשל ...ואכלה שם לפיני 'ה׳
בימינו ,שבעווניותינו הרבים נישרף ביתנו
א-לקלך ,ושמחת אתה וביתך״.
לחלבה עירנו ,ישנה אפשרות שלישיה .ואלד דברי הרמב״ם" ינהל׳" מע״יש
)פ״ ב ה״ב( :״מדת חסידות שפלדלם מע״ש ׳בזמז הזה כדד״ל -שפדדלס אלתל
בפני הבית .והורו הגאונים שאם רצה לפדות שלח מנה בפרוטה לכתחלה
ומשליך הפרוטה לים
בזמך הזה  -פודה ,לאי יהיה זה חמור מן הקודש.
כלומר  -חללל הפירלה בכסף כלשהו ,וכסף יזה ,שאיך אפשרות
הגדול".
לפדותו בירושלים  -נזרק לים הגדול ,מכיוך ,שאסור להשתמש בו ,ישכך בבר
חלה עליו קדושה.
שלש דרכים ל׳ , 7אס כ , 7לההיר פירלה מע״ש ,שחלה עליהם קדושת
הנמלכה'שבכללן ,היא דרל
המעשר ,לאכילת האדם והנאתו ,זו למעלה מזל.
הפדיוך בזמ 7הזה; איננל יכלליס 'לאכלל את•הפירות :בירושלים או להעלות
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גנ7הה
דמל הפירית לשם ,רלבך אני זלרקים את הפריסה ליס הגדיל.
ממנה הלא כשישנה אפשרלת להעללת הפלרלת לירושלים ,אלא שהדרך רחוקה -
וגבוחח שבכרלך  -כשאת פלדלת המעשר
אז מחללים את הפירלת על מעלת.
אלכללם בקדלשתם הראשלגה בירלשללם.
אכללת פלדלת מע״ש מקבללה הלא לברכלת האדם ,למזל נית7
ללמלד על אלל.
לש אדם שהל בתיך המציאות ,בתלר העוה׳׳ז ,לאלננל דלאה בל כל
העולם נראה לו כרצף של פרסלס חסרל משמעית פנלמלת .ממללא,
קדושה,
חסרה לו ״ירושלים של
הוא מרגיש עצמו מנות? מך העללס לזר בו.
הברכה במקרה כזה באה להעלות
מעלה״ ,משמעות העולם ושרש קיומו.
אלתל ממעב כזה :לש מלך לעללס ,ואם כך  -יש קשר מהותי ביך האדם
לעללס .אם אלני מברר ובב״ז נהנה ,כאלי גזל 7הלא ,הנלטל דבר -שאלגל
שייך לו אל רשותו .וכך מובך פדיוך מע״ש בזס 7הזה  -אדם פלדה,
למרית שאי 7״לרלשללם״ ,בפרלסה ,לעייל זה זוכר את הפדיוך המעולה,
הנעשה בזמ 7הבלת.
י

ויש אדם שרואה קדושה במציאות ,רלאה משסעלת ,כ יי 7לתכלית
קשה לו להגיע מתוך העולם בו הוא שרוי
בעולם ,אולם .זו רחוקה עבורו.
אל חיים של קודש מלאי משמעות ,וקדושה זו מופיעח ומסתתרת ,מתגלה
לאדם כזה ,שלש לל "ירלשליס של מעלה״ אלא שזו רחוקה ממנו,
למתכםה.
מהלה הברכה שער לפתה לפנלמללתם של הדברים .אמנם הלא^נהנה מ7
העלה״ז כחללי?  ,יא  7הלא מלדע כל רגע לרגע לקדלשה שבל ,אבל ע״ל
העללס יצא לחילי ,7אמנם,
הברכה מתגלה אלתה הנאה כהנאה של קדלשה.
לכך הלא גס במע״ש  -אדם שקשה על ל ל הדרך עם
אבל האדם עעמל התעלה.
חפירות מוציא אותם להוליך ,אללס היא עעמל  -עילה לררשללמה.
י

ילש אדם ,עבורו הקדושה במציאות איננה נסתרת לגמרי כמו לראשוך,
לאלתל אדם הקדושה שבעילם היא
אל מרוחקת ,מתגלה למסתתרת כמל לשני.
דבר טבעי ופשוט ,והוא רואה את הקב״ה בכל רגע לרגע בכל ,המעיאית.
אדם כזי׳ אל 7העללס עבלרל חללי? אל הסתר כלל ,לברכתל אף היא איננה
הברכה שלל היא •בסלי של .חייל; יהיא סכרלז
ידיעת הקלדש אל גלליל.
באזני כל באל עללם שהמעלאלת כללה מנסאת את הסשמעלת שבה ,לשמה
לכך גס ,.במע״ש  -כשאדם קרוב
נבראה ,להרי הלא מעלה את העללס אתל.
ל־רלשליס הריהל אלכל את פירלת המעשר עעמם' "בקדלשתם  -בירלשלים.
:

הנינא בר פפא להללק,

אמלר מעתה ,שלא באל שמלאל; ר׳ ללי לר׳
כי אס להשלים זה את דברי חברל.
בברייתא קבעו חכמים שיש בעוה״ז קדושה ,ומי שנהנה מך העיה־׳ז
כאלי היא הוליך -י מעל .מכאך אמרו חכמים  -צרייך אדם לברך.
אילם מה תכליתה יפעילתה של כרכה זל?
רב יהלדה בשם •שמיאל מסביר •את איתה ברכה כבסיי של הקידש
המתגלה בכל כלל לבכל פרס ,בכל רגע לרגע בכל דבר למקלס .הברכה
שאגל אלמרלס ,הלא מסבלר ,היא בפשטות הודאה על ברכתו של הקב״ה
המתגלה לנל במעיאלת ,להרי הלא עלמד למכריז זאת באזני כל באי עללס.
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בא ר' צלל ומוסיף •על דברלל :יש לך אדם שאלננל במדרגה כזו.
יש ,אדם שהקודש .נסתר מעיגיל ,לאלגבל כל הזמז במדרגה של "שלליתי ה׳
לגגדל ,תמיד״• ,הלא מלדחק .אדם כזהל אלמר ר׳ ללל ,לברכתד לש משמעלת
אחרת.״ עללמר אמבס חלליז הלא ,אבל הלא עצמר מגלה .לרגע את מציאות
הקב׳׳ה במציאות ,שאמנם "לה׳ הארץ למללאה״  ,אבל בב״ז את אלתה הארץ
ברבתל הלא העלאת האדם לרגע למדרגה גבלהה
הלא "נתז לבנל אדם".
ללתר ,פנימית ללתר.
קם ר׳ חגלגא בר פפא למשלים דברי• שנלהם .לצערנו לשנו עלד אדם
במצלאות ,ואדם זה איננו ללדע גלל קדושה :מהל .אדם זה חל במציאות,
אבל היא כללה חלל .הלא אי בבל .ר לאה•  -או-מודע  -למציאותך של הקב״ ה
המתגלה .בעל לס ,,למת ל ך• כך מגיע .הלא לידי ;פרוד לנתלק גמלר .הלא נהנה
0ך העלה" ז •.-אך הלא' כאילו גלזל בכך ,שבך איך הלא מכיר ,אפיל ל את
לברכתו של אדם כזה •יש משמעלת הכרתלת פשלטה :״אמנם אגל.
הבעללס.
רלאה בעללם רקיחלליז  ,ואג 7עצמי כולל .חרליך  -אבל אגל -לודע שיש
מגהלג לעלצס״.
לבכך ארלל גםגר המעגל־ .אפילר כשנמצא אדם במדרגה הנמוכה בלדתר,
עדל? לש לל דרך לעלות  -דרך• הברכה- .בראשלת דרכל תהלה הברכה עבלרל
הבנה שכלית :״יש מ נ היי .ג .לבלדה״ .־ בהמשכה ,לגלה הלא ,ע׳׳ל הברכה את
מציאות ה׳ •כעללס •,את,יהקל,דש שבתוך החול .וביוך שכח ,יזכה ויביע
למדרגה שהלא רלאה שהכל קרלש ואיך •הסתר בעולם כלל ,וברכתו תהיה,
לבעלי •הנעלה ביותר של המציאלת" :שמע ,,ישראל .-ה׳ אללקלבד ,ה־ אחד."/
*

*

ואולם עוד הוסיפו חכמינו זכרונם לברכה לתקן ברכות
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קדם הקנאה ,להגדיל זה העדן ,והוא ישנם קדם שישתמש
האדם ימן העולם יזכיר שמו י ת ב ר ך עליו.ויברכהו ,ויתכמ
קזממבו ירגברך בא לו הטוב ההוא ,רתכון באמתת הטוב
ההוא ,שאיגו ענץ נופני והנאה חמרית בלבד ,אלא שבאמת
:

הוא עדן מוכן ??מנו יתברך למה שי1צא ממנו תועלת לטוב
האמתי 'כמו ׳שזכרנו ,ובהקדים .העדן הזה למעשה ל#אר
.המעשה ההוא כלו לצד הטוב ולא ל צ ד הרע. ,ויתקן ביו
האדם ויתעלה .ולאית_קלקל ויש9ל ,וכמו שזכתו.
)דרך ח׳ לרמח״ל חלק ד פרק ט(
)ברשותי חוצי' פלרהייס(

