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 -ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך? והאמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי מברכין על הגשמים 

משיצא חתן לקראת כלה. מאי מברכין? אמר רב יהודה: מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו, ורבי 

מספיקין להודות לך ה' אלהינו... עד תשתחוה, ברוך  יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו

אמר רבא: אימא האל ההודאות. אמר רב פפא: הלכך  -אתה ה' רוב ההודאות. רוב ההודאות ולא כל ההודאות? 

דחזא מחזי.  -דשמע משמע, הא  -לא קשיא, הא  -נימרינהו לתרוייהו רוב ההודאות והאל ההודאות, ואלא קשיא! 

אלא: אידי ואידי דחזי  -ו בשורות טובות, ותנן: על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב! היינ -דשמע משמע 

דאתא טובא. ואיבעית אימא: הא והא דאתא טובא, ולא קשיא, הא  -דאתא פורתא, הא  -מחזי, ולא קשיא, הא 

( +מסורת הש"ס: אית ליה ארעא הטוב והמטיב מברך? והא )תנן -דלית ליה ארעא.  -דאית ליה ארעא, הא  -

אומר הטוב  -]תניא[+: בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים 

דלית ליה שותפות, והתניא: קצרו של דבר על שלו הוא  -דאית ליה שותפות, הא  -לא קשיא, הא  -והמטיב! 

 אומר ברוך הטוב והמטיב.  -אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ועל של חבירו 

והתניא, אמרו ליה: ילדה אשתו זכר, אומר ברוך  -וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב? 

התם נמי, דאיכא אשתו בהדיה, דניחא לה בזכר. תא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר  -הטוב והמטיב! 

התם נמי, דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה. תא שמע:  -והמטיב! ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב 

שינוי יין אינו צריך לברך, שינוי מקום צריך לברך. ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן: אף על פי שאמרו שינוי 

 התם נמי, דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה. -יין אינו צריך לברך, אבל אומר ברוך הטוב והמטיב! 

 ברכות דף נט עמוד בתוספות מסכת 

אבל אשינוי לחם ואשינוי בשר אין מברכין הטוב והמטיב דדווקא איין דאית ביה תרתי דסעיד  -הטוב והמטיב 

 ומשמח מברכין הטוב והמטיב אבל בשר ולחם לא
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אף ידי קידוש  יצאו. ושמואל אמר -וש ו, ידי קידלא יצא -אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת. אמר רב: ידי יין 

כדי להוציא בניו ובני ביתו. ושמואל, למה לי לקדושי בבי  -לא יצאו. אלא לרב, למה ליה לקדושי בביתיה? 

לאפוקי אורחים ידי חובתן, דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא. ואזדא שמואל לטעמיה, דאמר שמואל: אין  -כנישתא? 

 .קידוש אלא במקום סעודה

י יוחנן אמר: אף ידי יין נמי יצאו. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רב חנין בר אביי אמר רבי פדת אמר רבי ורב

אין צריך  -צריך לברך, שינוי יין  -אין צריך לברך. מיתיבי: שינוי מקום  -ואחד שינוי מקום  יוחנן: אחד שינוי יין

 לברך. תיובתא דרבי יוחנן תיובתא.

 דף קא עמוד אתוספות מסכת פסחים 

 .ודוקא ביין מברכין לפי שזיבלו כרמיהן בדמיהן של ישראל והטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה

 מרדכי מסכת פסחים תוספת מערבי פסחים ]המתחיל ברמז תריא[. 3

והקשה רבי' נסים גאון אמאי לא מברכינן הטוב והמטיב על שינוי פת דבשלמא על שינוי בשר שבתוך הסעודה 

דהא על הראשונה נמי ליכא ברכה אבל מפת דמברך בראשונה ברכת המוציא למה אין מברך על השניה  ניחא

הטוב והמטיב ואומר ר"ת דשאני יין דאית ביה תרתי מסעד סעיד ושמוחי משמח אבל פת סעיד ולא משמח ]שם 

ב[ ושבצרו כרמיהם לה ב[ ועוד י"ל לפי שתיקנו ברכת הטוב והמטיב על הרוגי ביתר שנתנו לקבורה ]שם מח 

 מדמם כדאמרי' בגיטין ]נז א[ ולכן נתקנה על היין שהוא אדום כמו דם ועוד זכר לבצירת כרמיהן
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א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן: אלו שמונים ]אלף[ קרני מלחמה שנכנסו לכרך  -גדע בחרי אף כל קרן ישראל 

והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים הגדול; שמא תאמר קרובה היתה, ביתר בשעה שלכדוה, 

רחוקה היתה מיל. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: שני נחלים יש בבקעת ידים, אחד מושך אילך ואחד מושך 

רמיהן אילך, ושיערו חכמים: שני חלקים מים ואחד דם. במתניתא תנא: שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כ

 מדמן של ישראל בלא זבל.
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שנוי יין צריך לברך שאע"פ שברך על היין בפה"ג כשבא לשתות תחילה חייב לברך על שינוי יין זה וברכה זו היא 

ומה שאמרו כן בשינוי יין ולא בשינוי פת או בשאר דברים יש בזה הרבה טעמים, האחד ברכת הטוב והמטיב. 

שעיקר השמחה בסעודה אינה אלא ביין ודרך המלכים לשנות יין ולא לשנות פת וישראל בני מלכים הם, והשני 

ם הזה יותר שכל שלחן שמביאים עליו יין על יין אינו אלא ריבוי שמחה, ויצטרך אדם שלא להרבות שמחה בעול

מדאי כמו שאמר )תהלים קט( אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה דרשו 

רז"ל )ברכות פ"ה דף לב( אימתי ימלא שחוק פינו בזמן שיאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, ופסוק מלא 

רעדה. פי' אפי' במקום גילה ושמחה של מצוה שם הוא )תהלים קא( וגילו ברעדה ואמרו במקום גילה שם תהא 

תצטרך שתהא רעדה ושתזכור איך העולם עלול אצל יצה"ר ונכשל אחריו כדי שלא יכשל מתוך השמחה, ולפיכך 

יש מנהג בקצת קהלות ישראל במקום השמחות וסעודות של מצוה לשבר שם כלי זכוכית ואשישי ענבים להעציב 

ה, ואין לך שמחה גדולה כשמחת התורה לישראל בהר סיני במעמד הקדוש השמחים ושתתערב עם השמחה רעד

שכתוב עליו כמחולת המחנים וכבר ידעת כי שם נשתברו הלוחות, ואם תשכיל ותשא עיניך למן היום אשר ברא 

אלהים אדם על הארץ תמצא בהקב"ה בשמחתו של עולם )תהלים קד( יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, 

מצד המין האנושי בשגם הוא בשר מה כתיב ביה )בראשית ו( וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ  וסוף השמחה

ויתעצב אל לבו. גם במשכן שהיה דוגמת העולם ביום שמיני של מלואים שהיו ראש חודש ניסן ואותו היום לא 

ם נטל עשר היה כמוהו במעלת השמחה לפי שנצטרפו שם עשר מעלות עצומות כענין שאמרו חז"ל אותו היו

עטרות, כבר ידעת מה שקרה בו וסוף השמחה מה הגיע אליה, בו ביום מתו נדב ואביהו שלא היו בישראל כמותם 

אחר משה ואהרן. וזה שאמר הכתוב )שמות כד( ויעל משה ואהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והנה על 

ה זו עושה. וביאור הדבר מפני שהשמחה שמחת העוה"ז אמר קהלת )קהלת ב( לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מ

והעצבון אחים סמוכים זל"ז כסמיכות היום והלילה, וכשם שאדם בטוח ביום שתבוא הלילה אחריו וכן בטוח 

בלילה שיבוא היום אחריו כן הוא בטוח שתבא השמחה אחר העצבון וכן העצבון אחר השמחה, וכן אמר )משלי 

וגה, לבאר על העצבון אחר השמחה, ואמר )שם יג( בכל עצב יהיה יד( גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה ת

מותר, לבאר על השמחה אחר העצבון, נמצאת למד כי שמחת העוה"ז אין לה שלמות כלל אמנם כל טובו ושלותו 

הבל ורעות רוח וכל כבודו לכלימה וציץ נובל צבי תפארתו, שהרי בשעה שתקותו של אדם חזקה בשמחתו הרי 

והולכת, וע"כ תקנו לברך על שינוי היין הטוב והמטיב שהיא הברכה שתקנו על הרוגי ביתר פוסקת עוממת 

כשנתנו לקבורה, ובאור זה הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה. וכל זה כדי להעציב את האדם הקרוץ 

מחתו לדרך מחומר והמורכב מן היסודות הטבעיים שהם גופים מתים המשוקע בחושי תאוותיו ושיחזור רבוי ש

 המצוע: 
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ואף על גב דגם פת כן הוא מ"מ היין ישמח לבב אנוש ואין אומרים שירה אלא על היין ועוד דביבנה תקנו הטוב 

והמטיב לברהמ"ז משום הרוגי ביתר ]ברכות מ"ח:[ ואיתא בגיטין ]נ"ז.[ שבצרו כרמיהם ז' שנים מדמי ההרוגים 

הטוב והמטיב בשינוי יין אינו כהטוב והמטיב ולכן תקנו גם על שינוי יין ברכה זו ]ראש פ"ט סט"ו[ ופירושו של 

שבברהמ"ז הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה דמה עניינו לכאן אלא פירושו כהטוב והמטיב בילדה 

אשתו זכר וכיוצא בזה שיתבארו בסי' רכ"ג שפירושו שהקב"ה טוב ומטיב לברואיו ובברכת המזון תקנו כזה על 

שליטת הדין החזק כמו בהרוגי ביתר מ"מ הוא יתברך טוב ומטיב בעניין  הרוגי ביתר כלומר שאפילו בעת

 הפורעניות ג"כ והיינו מה שלא הסריחו וניתנו לקבורה אבל בכאן פירושו פשוט כמו שכתבתי:

 

 


