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 בקשת גשמים בארץ ישראל 

בקשת הגשמים בארץ ישראל זה נושא שראוי לטיפול ולתשומת לב. כשאנו קוראים את הפסוקים בפרשת 
וא  ם הִּ ְצַריִּ ְשָתּה לֹא ְכֶאֶרץ מִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ 'עקב' המדברים בשבחה של ארץ ישראל: "כִּ

ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוהִּ  ָשם ֲאֶשר תִּ ְשָתּה, ֲאֶשר ְיָצאֶתם מִּ ים ָשָמה ְלרִּ יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק. ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְברִּ ְשקִּ
ם, ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' א   ְשֶתה ָמיִּ ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ ים ּוְבָקֹעת, לִּ יד ֵעיֵני ה' א  -ֶאֶרץ ָהרִּ ֹלֶהיָך ָבּה -ֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאָתּה ָתמִּ

ית ַהָשָנה ְועַ  ית ָשָנה" ֵמֵרשִּ  -אנו שואלים  .יב(-)דברים יא, יד ַאֲחרִּ

שהפסוקים הללו רוצים ללמדנו? רש"י   הארץ  של  המיוחד  שבחה  מהו 
'ברגלך'   מנילוס  מים  להביא  צריכה  היתה   מצרים  "ארץ  מסביר: 
הגבוה,  ולא  שותה  והנמוך  ולעמול,  ולהשקותה, צריך אתה לנדוד משנתך  

זו   ם'    - אבל  ָמיִּ ְשֶתה  תִּ ם  ַהָשַמיִּ ְמַטר  'לִּ ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה, 
גלוי   וגבוה,  נמוך  משקה  והקב"ה  מיטתך  על  ישן  אתה  יא(,  )פסוק 
הגשמים  ישראל  ארץ  של  שבחה  הוא  ושא זו  כן  אם  כאחת".  גלוי  ינו 
לעומת   מצרים.  בארץ  כמו  להתאמץ  צורך  ואין  המקומות  בכל  יורדים 

שמים בחסדי  ומוסיף    ,הגשמים  רש"י מדגיש הרמב"ן את התלות של 
ברמה  ואלה דבריו: .המוסרית שלנו גם  מותנית  גשמים  שירידת 

כל    נאמר, את  ושמרתם  להם:  שאמר  האזהרות   בדרך  מקרא  של  "ופשוטו 
בעתו   ארצכם  מטר  יתן  ה'  כי  ודבש,  חלב   זבת  ארץ  וירשתם  המצווה 
להשקות   מצרים  כארץ  שאינה  לכם   דעו  אבל  יבולה,  תתן  והארץ 
הרים  ארץ  היא  רק  הירק,  כגן  אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים 

תמיד במטר, כי היא ארץ  ובקעות למטר השמים תשתה מים, לא בענין אחר, וצריכה שידרוש ה' אותה  
צמאה מאד וצריכה מטר כל השנה, ואם תעברו על רצון ה', ולא ידרוש אותה בגשמי רצון, הנה היא רעה 

  מאד, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב בהריה".

באיזו    - בארץ ישראל, הברכה אינה זורמת בנהרות בצורה הטבעית, ואינה תלויה רק בעמלו של האדם  
יתאמץ לתעל את הארץ בתעלות מים מן הנהרות, אלא ישנה תלות בגשמים שישקו את האדמה. מידה  

דברים יא,  )קיימת תלות במטר השמים, הבא מלמעלה, וזה מה שאמור בפרשה השניה של "קריאת שמע",  

פְ -המלמדת אותנו על התלות ההדדית בין השלימות הרוחנית  (טז ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יִּ ֶתה ְלַבְבֶכם" המוסרית: ה"הִּ
תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש". בארץ אתה צריך לדעת שה'    - י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבעִּ ובין ברכת הגשמים המובטחת: "ְוָנַתתִּ
לוהיך דורש אותה כי היא ארץ צמאה למטר, ואם תעברו על רצון ה' הוא לא יתן לכם גשמי רצון. אם -א

 תצמיח ולא יעלה בה כל עשב אם אתם חוטאים.  כן, הארץ הזו כשלעצמה היא רעה מאוד היא לא
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 ובהמשך דבריו אומר הרמב"ן: 

ויאוריהם,  ולהוביש נהרותם  יותר   "נקל בעיני השי"ת להאביד יושבי ארץ מצרים  אבל ארץ כנען תאבד 
מהרה, שלא יתן בה מטרות עוזו. החולה צריך זכות ותפילה שירפאהו השם יותר מן הבריא שלא יבוא עליו 

לו פרקליטים שיגנו עליו,   החולי". החולה שיוצא ממסגרת ההגנה של הטבע צריך זכות להירפא, שיהיו 
כמו: תשובה ומעשים טובים. על כן הוא זקוק לרחמי שמים, מאחר שהוא יצא מן המסגרת של השמירה  

כי הוא לא נמצא במהלך    (,שבת יב)  ינה נמצאת מעל מראשותיו של חולה'הרגילה. מכאן אמרו חכמינו ש'שכ
זכות  לו הבא  אומרים  יחלה  יחלה, שאם  רחמים שלא  יבקש האדם  "ולעולם  עליו.  יגן  הטבעי, שהטבע 

 . (שבת לב)והפטר" 

 . כן זהו הבסיס לשאלת הגשמים בארץ אם

אנו צריכים להתעלות מבחינה רוחנית ומבחינה מוסרית   ,אנחנו לא מקבלים את הברכה בצורה טבעית
לשינוי   ,(בראשית רבה יג, ט)' ולזכות בברכת הגשמים. בין ארבעת הנימוקים המובאים במדרש  להתפלל אל ה

שיטת השקאת התבל בנהרות, להשקאתה בגשמים, מובא הנימוק: 'כדי שיתלו הכל את עיניהם בשמים'.  
זו  ואכן בתפילתו, תולה האדם את עיניו לשמים ומיישר אורחותיו בארץ על מנת שיוכל לזכות לגשמים.  

אלא   -שנהנה מהטוב בצורה הפשוטה    -היא מעלתה של הארץ שהיא לא תשקה אותנו מהגשמיות הבהמית  
תעורר בקרבנו את הכמיהה והציפייה בתפילה למתת שמים, וכך חיי המעשה שלנו מתקדשים בקשר שבין  

  שמים וארץ.

 20-23עמ'  ,הרב עוזי קלכהיים, ארץ מול שמים                                                                                           

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיון תשי"טבהצפה, ד' 



 אמונה ומדע 

מבחינת אחור  נסוגה  מדעיים,  הישגים  לקראת  ענק  צעדי  הצועדת  והמחשבה המוסר    האנושות 
גדולה אמונתו, וככל   –בינו לבין ההוויה  האנושית. דרך אנוש היא, שכל כמה שהוא רואה מרחק גדול

הבריאה, הולכת מתמעטת ומתרופפת בו אמונתו. במדע הוא    אשר הוא מתקרב, לדעתו, להבנת סודות
מסתמנת בדורנו  דרך זו   שאליו ורק אליו, צריך הוא לשאוף ולשעבד את כוחותיו.  רואה עיקר ותכלית,

המדינות נתונות לפתח את החקירה בבירורן של תופעות   עם גילוי סודות האטום והמימן. מעייניהן של
נ  אלו. כל דבר שאיננו ממנו הדעת. לא נעשים    סיונות לפרש את המדעינמדד באמת המדע, הוסחה 

באותו תחום מוגבל כלולים    מבחינת ההווייה האנושית, כאילו הוא בא לדחוק כל מחשבה ודעה שאינם
 אלא במדע. שאין אמונה –שלה, וכאילו אין מבלעדי האמונה 

לגשמי, או ביתר דיוק, מדריך    בדרך זו נתפש, איפוא, המדע כדבר שאין בו קשר לשאלות הרוח, הופך
בעיני לראות  את האנושות  את כל-הוא  איפוא, שתוצאות המחקר   בשר  ייפלא,  לא  תופעות החיים. 

וודאי שהרגש האנושי המפעם    שלא לצרכי שלום ולא לשם יישובו של עולם.   ותמשמשות בעיקר מטר
דרך זו תביא בעקבותיה חורבנו של עולם, שמא ראוי   באדם מעלה מדי פעם בפעם הרהורים, שמא 

דעות אלו נשמעות עתה ביתר תדירות, אבל תוצאותיהן עדיין לא נראות    לחשוב על דרכים אחרות. 
וכוחות השלילה    ם, כיוון שניתנה רשות למשחית, איננו מבחין בין טוב לרע,כך דרכו של עול  לעין. כי

כשל ילה  סיונות לנצל את הכוחות הגנוזים הללו לצרכי שלום, עלולים, חלילה,יכל הנ  גוברים על החיוב.
ויסוד למוסר האנושי,  כוח    אם לא תגבר באנושות האמונה, שהיא מקור  האמונה שמעל האדם יש 

ונע נותן עליון, טמיר  חוק לעולם ומעניק לבריות חכמה ותבונה לחקור    לם המכוון את התבל, אשר 
האדם קצרה מלתפוש את סודותיו, שכן עם ההתקדמות וההתפתחות    פעליו, אך אליו לא יגיעו  בינת

חדשות שנתגלו,   מתגלה יותר ויותר עד כמה רחוקים אנו מלהבין את סודן של אותן תופעות המדעית,
גילויין צ נוכחים לדעת, שבמשך    צות ומתרבות בעיות חדשות שלא שיערו לפניושעם  אלפי כן. הננו 

מל האנושות  היתה  רחוקה  לסופןשנים  ומכאן   רד  וברורות,  פשוטות  נראות  הן  שהיום  תופעות  של 
 הדורות הבאים, כיצד ייראה דורנו בעיניהם.  צריכים אנו להקיש על

בתחום צר. בידו הפקידה    ישתרר, הלא מוגבל ומצומצם הואאם כן, איפוא, מה כוחו של האדם כי  
שהוא מתרברב ומתיימר, כביכול, להדביר תחתיו   ההשגחה את הכוח לחשוב ולהתפתח, אבל לא כפי 

 קדון שהופקד בידנו, רצוננו נשתמש בו לטובה, רצוננו נשתמש בו שלא י הפ  בקרוב את הטבע ולשלוט בו.
ולזאת צריך אדם להאמין, שהוא כפוף לאותו כוח    קדונו.יו את פקדון יתבע מאתנילטובה, אבל בעל הפ

לרצונו, כי אין רצון העומד בפניו; להאמין שכל המתרחש בעולם, תחילתו   עליון ומחובתו להשתעבד
האמונה מנחה אותו   נעוצים במעשה האדם, אם לטוב ואם לרע, שכן לפי מעלליו ישפט העולם.  וסופו

את הבריות ולקרבן זה לזה. היא מעוררת    ותו לשקול את מעשיו, לאהובבכל פעולותיו, היא מחייבת א
מדות את  עליו  ומטילה  מצפונו  ורצון המעשה    את  חיים  תוכן  את האדם  המוסר. האמונה ממלאת 

האנושי,    קדונו. האמונה זורעת בטחון בקיום יהאדם להועיל, וכי מחובתו לשמור על פ  והקיום כי נברא 
 נרדפת לאמונה.  לאומה. ובמושגי היהדות בטחון היא מלהבין אדם לחברו ובין אומה 

האמונה, שהלא אין כמותו    אין סתירה בין המדע והאמונה. חקר הטבע צריך להביא מטבעו לחיזוק
ההשגחה ומה עמקו סודותיה. אסור לאדם לנצל את הכוח    אשר יכול להוכיח מה נפלאו ומה עצמו דרכי 

וזהו    תמרדות, חלילה, באותו כוח עליון שמכוחו הוא בא.לחקור ולהבין לשם ה  שניתן לו מלמעלה,
חלל ריק ששום חוקיות אינה    שלונה של האנושות. האדם בדורנו הריהו דומה כמי שהושלך לתוךיכ

מצפוני העצום ביותר, יתעה במבוך החיים. כל עוד    בורים ובעל כוחיבור בגישלטת בו, ואף אם יהיה ג
  האנושית, שיש גבוה מעל גבוה שומר, שיש דין ויש דיין ויש חשבון לכל מעשה, לא יחול מפנה בתודעה

לבנינו של עולם ולהרבות   קשה להאמין שכל הכוחות הגנוזים בטבע שנתגלו ושיתגלו ברצות ה', ישמשו
 בו את השלום.

עולם חיי  ועוזב  ויותר חמדני,  יותר  ונעשה  הולך  הזה. האדם  הדור  כן דרכי  חיי שעה.    לא  על משום 
את החלל שנוצר    יז(. )דברים ח, קים, אלא את הכוח. בחינת "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"  ואל

וזרים, בפולחן האישיות, בדגילה ברעיונות    בקרבנו, הוא מנסה למלא בהשקפות ובאידיאלים רחוקים
  האישית, כאילו לא נברא העולם אלא למלא תאוותו. מהפכניים או בביצור עמדתו



המוסר ודרך לשחיתות המידות,    תוצאותיה של דרך זו? חוסר בטחון נפשי, חשדנות ומריבה, ירידת   מהן
 אהבת עצמו וזלזול בזולתו. בסיכומו של דבר:

 דאגה, פחד וריקנות.

העולם עושה את חשבון    ירידה רוחנית זאת יכולה להיתקן רק ע"י האמונה. האדם המאמין בבורא 
ושב מחטא ישובהנפש, מהרהר במעשיו  למי  חוטא  כי  לאל  ו.  לא  נגלו ואם  לא למי שבפניו  קיו, אם 

עם ישראל שקד תמיד על תיקונו של הפרט, כי מתוך כך יבוא    תעלומות ונסתרות, ומפניו אין מנוס.
חטאיו,   שחייב האדם לפרט את)יומא פו, ב(,  והאמונה ענינו של הפרט הוא. חכמינו הורונו    תיקון הכלל,

מועילה היא בכל ימות השנה,    זוכרם ומתחרט עליהם שוב איננו נכשל בהם. התשובהשמתוך שהוא  
חד בתפילה לפני הבורא ומבקש סליחה על  ימתי  אבל לכלל העם בא יום הכיפורים, שאז כל הציבור 

 הכלל ועיצומו של היום מכפר. 

במשאלתנו  מביעים אותה    האפשרות לסלק חובותיה של כל שנה ושנה בתוך אותה שנה עצמה, שאנו
חובותינו", מסלקת ממנו את סבל ירושת החובות של   בפני הבורא: "מחק ברחמיך הרבים כל שטרי

תקומת ישראל   הזכויות של כל דור ודור. ובזכות זה עם ישראל הוא עם נצחי.  הדורות, וקושרת בנו את
היומין את  ספק להחזיר לעמנו עתיק    קא בדור זה, שבו הגיע המדע לשיא התפתחותו, באה ללאודו

להורות  –תפקידו   לגויים,  אור  אנו,    לשמש  מחוייבים  העולם.  ויוצר  בבורא  האמונה  את  לאנושות 
  את תודעת היהדות, ללמוד תורה ולקיים מצוות שהתלמוד מביא לידי מעשה  איפוא, לפתח בקרבנו

)דברים  שנו"  ו"מצאת כי תדר  ואמונה. הפרט מצווה לערוך בדק יסודי בנפשו, לשוב אל ה' בכל לבב ונפש 
 ד, כט(. 

עם שיחד  ישראל,  בעם  גדולה  רוחנית  התעוררות  זו  בשנה  שתהא  ארצו   תקוותי  של  הגשמי  הבניין 
העם כולו: "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד"    יתחדשו בו הערכים הנצחיים של היהדות, ויהיו נחלת

אליכם לדגול    שבתפוצות, הנני פונה אחינו ואחיותינו, חיילי ישראל ובני האומה שבישראל ו  )ירמיהו ל, י(.
הנצח, שבהתכוננות זאת יכיר האדם את   ברוח ולא בכוח, להרהר בתופעות ההיסטוריה של דורנו באור 

 בוראו ותנטע בקרבו האמונה.

 קלא - הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' קכט                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ידיעות אחרונות, 

 י"ח באלול תשי"ח 



 

 לפגוע בקיומה ובשמירתה של השבת  העלולהשנה קריאה לראשי הותיקן להימנע מכל שינוי בלוח 

 באב תשכ"ב י"ט 

השמיע   בקיומה ובשמירתה של השבת,  קריאה לראשי הותיקן להימנע מכל שינוי בלוח העלול לפגוע

והפועל המזרחי    הראשי לישראל יצחק נסים בפתיחת הועידה העולמית של המזרחי  הראשון לציון הרב

   *בירושלים.

העומדת נציגי הדת הקתולית  העולמית של  לועידה  כי  להיערך    בהתייחסו  ציין הרב הראשי  בקרוב, 

הדתות השונות,   היהודים היא לשמור על כבוד הדדי ועל יחסים מתוקנים בין  שאיפתם המתמדת של

הראשי, לא ישתתפו נציגי הדת היהודית, וגם אין מקום   וזו מגמתנו גם עתה. אך בועידה זו, אמר הרב 

לדון בעיקר בסוגיות שהן   , שנועדהכזו, כי אין זו ועידה של דתות, אלא של הדת הנוצרית להשתתפות

  ודאגתנו אינה מעצם הכוונה לערוך שינויים בלוח, אלא מהצעות  מענייני האמונה הקתולית. "חרדתנו

   שבכוחן לפגוע חלילה בקיומה של השבת".

החלל, ציין הרב הראשי, כי בימים כתיקונם   בדברו על התחרות בין המעצמות בהישגים מדעיים בתחום

להתעצמות הכוח, ואין   "ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם", אך בימינו השאיפה היא  ם לברךהיינו חייבי

מאמצי המעצמות בשטח זה. לפיכך, כל מי שנושא אמונה   המוסר והתועלת האנושית מכוונים את

בעומדו   ייהפכו משחיתים־מחבלים.  חייב לעשות חשבון נפש, להזהיר ולהתריע, למען כל אלה לא  בליבו

האנטישמיות החדשים שהגיעו לצורות וממדים   ההתבוללות והטמיעה בתפוצות, ועל גילוייעל תהליך  

עד כמה נטולות    הרב הראשי, כי עובדות אלה מוכיחות, אם צורך יש עוד בהוכחה,  אמר  –חמורים  

בדתו ובאמונתו בארצות הגולה וכי אין בימינו גולה    יסוד הן הדעות כי יהודי יכול להיות שלם בליבו,

 ביותר. מדאיגה –הנאורות. העובדה שדיעה זו פשטה גם בקרב מאמינים  צותבאר

המדינה ומנהיגי יהדות התפוצות לפתוח  "יש צורך עתה באחדות לאומית גדולה בארץ ובתפוצות, ועל

ויחיד בתפוצות",  מיד במסע לטיפוח החינוך אמר הרב    היהודי ולהפיח את האמונה בקרב כל יחיד 

 הראשי.

בחיפזון ובמנוסה גם מארצות נאורות,    היר שלא ניאלץ להגיע חלילה למצב של יציאה הרב הראשי הז

לא תלכו,    העלייה תהא כחזון הנביא ישעיה: "כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה  ואמר עוד שעלינו לשאוף כי 

 . (ישעיהו נב, יב)כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל" 

לשמש מופת לעלייה, לקיים בגופם  היהודים ולראשי הקהילות בתפוצות,הרב הראשי קרא למנהיגים 

 ולעורר על ידי כך תנועה של עלייה מרצון מארצות החופש. ובעצמם מצוות העליה לארץ,

  קיב- ה עמ' קיאפהרב יצחק נסים, לדור ולדורות: בקומה זקו                                                                

שהשנה האזרחית תתחיל תמיד    כך   השנה  לוח תולית עמדה לדון בהצעה לשנות את  המועצה האקומנית של הכנסיה הק*

חפיפה בין יום השבת שעל פי ההלכה לבין היום השביעי שעל פי הלוח    ולא תהא עוד  ,ביום ראשון ותסתיים ביום "חלק"

               .160-162 מן ההר אל העם, עמ'ראו: על יוזמתו הנמרצת של הרב נסים שהביאה לגניזת התכנית,  הכללי.

 

 



 בעניין אמן ד"הא־ל הקדוש" ו"שומע תפילה" 

 בס"ד

 אכי"ר. פ"ז(ליל מוש"ק ר"ח כסליו טוב ומבורך עלכם ועלינו )תר

 לכבוד הרבנית המפורסמת בחכמתה ובצדקת פזרונה

 מב"תפרחה רבת פעלים ורמת המעלה וכו' 

 ויחי שמה לעד אכי"ר 

 אשת העשיר המפורסם רצ"ו ]רודף צדקה וחסד[ המנוח סלמאן דוד ששון זצ"ל.

 לונדון. 

אחרי עתירת החיים וכו'. הנני לאשר קבלת מכתביה היקרים, ואחרון חביב מיום ב' לחודש החולף.  
 הטוב[, יה"ר טבא הוא וטבא להוי תמיד כל הימים אכי"ר. ושו"ש משה"ט ]וששתי ושמחתי משלומה 

והעושר  דדינרי,  תרקבא  ופרוטה  פרוטה  כל  לכם  ישלם  הגמול  בעל  תפלה  ואני  לנכון.  הגיעני  הצ'יק 
 והכבוד לא ימוש מאהלכם, ושמכם הטוב ילך הלוך וגדל לעד אכי"ר.

קדוש, שלתמהוני לא ידעתי מה ובהרמנותא דידה הנני בא להשיב על מה שכתבה לי בענין ברכת האל ה
נתחדש לכת"ר בענין זה, כי לפני זה כבר כתבתי לכבודה שבש"ע או"ח )סי' ס"ו וק"ט( מבואר שיש  

לשני   יתירה  תפלה,  חשיבות  ודשומע  נאמר שיש חשיבות האמנים דהאל הקדוש  זה  אולם לא מפני 
 לעצם שני הברכות האלו משאר הברכות. וכאשר נבאר בס"ד.

, לא התפלל, ובא ומצאן מתפללין, אם יודע שאם  האי מלתא בירושלמי פרק תפלת השחרהנה עיקרא ד
יתחיל יגמור עד שלא יגיע הש"צ לענות אחריו אמן, יתפלל, ואם לאו, לא יתפלל. באיזה אמן אמרו. 

. אמר רבי פנחס ולא פליגון,  'שומע תפלה', וחד אמר של 'האל הקדוש'חד אמר באמן ד ,תרין אמוראין
ד דמאן  אמן  הקדוש'אמר  ד   'האל  ומ"ד  תפלה'בשבת,  הגדול    'שומע  שרבינו  הב"י  מרן  וכתב  בחול. 

האל  'דטעם הירושלמי הנ"ל דקפיד על אמנים אלו יותר מבאחרים, מבואר, אמן של    ,מהרי"א כתב
לפי שהוא סיום האמצעיות, והיא    'שומע תפלה'ראשונות. של  ה   לפי שהוא סיום שבח של שלוש  'הקדוש

ג"כ ברכה כוללת. והא דלא חשיב הירושלמי אמן של שלוש אחרונות, לפי שזה היחיד בעצמו עונה,  
 עכ"ל.

דידוע מבוארת,  ה   ,וכוונתו  הראשון  החלק  חלקים,  לשלושה  נחלקת  י"ח  ברכות השלוש    ןדתפלת 
ששלושת צרכי  ןה  ןהראשונות,  שאלת  והאמצעיות  מקום.  של  השבחו  ואחרונות  כעבד   ןם.  הודאה, 

שקבל פרס מרבו ומודה לו ומשבחו על זה. וע"כ שלוש ברכות הראשונות נחשבות לברכה אחת, וכן  
ועל כן קפיד הירושלמי על אמנים הללו, שכל אחת מהן חוזרת על   וכן שלוש אחרונות,  האמצעיות, 

ידי'האל הקדוש'ברכות שלפניה, דהיינו העונה אמן על ברכת   יוצא  חובה כאילו ענה על כל ברכה    , 
, אלא 'המברך את עמו בשלום', וכן על  'שומע תפלה'וברכה משלוש הראשונות. וכן העונה על ברכת  

מהרי"א,  הגדול  רבינו  כפי ההסבר של  הירושלמי  טעם  הוא  זה  עונה.  היחיד בעצמו  שזה האחרונה 
עת מרן ועוד הרבה ראשונים,  שהביאו מרן הב"י )בסי' ס"ו(. )והירושלמי זה פסקו רמ"א. אמנם לד

. ומובן מאליו דגם לדעת הירושלמי אין כל חשיבות יתירה  בזה משמע דפליג(  דתלמודא דידן שלא חילק
הקדוש'לברכת   ד'האל  וכן  ברכות,  שאר  על  תפלה',  ]על[  'שומע  הללו,  האמנים  מעלת  שגדלה  ומה   .

ל אחת מהאמנים הללו היא  שאחריהם, לא מפני שעצם הברכה יש לה מעלה יתירה, אלא מפני שכ
מכוונת גם על ברכות שקדמו, ונחשב להעונה אמנים הללו כאילו ענה כל האמנים של החזרה, וכנ"ל. 
אך לא מפני זה נחשוב את הברכות הנ"ל למעולות יותר, וניתן הבדל בין ברכה לברכה, דהברכה אחת 

 שוט וברור. היא, ואין חילוק בין ברכת האל הקדוש לברכת חונן הדעת. כל זה פ

 הצעיר יצחק נסים רחמים ס"ט                                                                                                               

 קלא-לכלל ולפרט: הלכות קצובות, כרך ג, עמ' קכט                                                                              


