
 

 בס"ד

 מקורות עז:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח עמוד ב. 1

אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן, יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו 

לארץ, דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים. דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית 

הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנא: אותו היום שניתנו הרוגי ביתר הגדול והקדוש, 

 שניתנו לקבורה. -שלא הסריחו, והמטיב  -לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ל עמוד ב. 2

ב וכיום הכפורים. בשלמא יום אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר בא

 משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא חמשה עשר באב מאי היא? -הכפורים 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף לא עמוד א

רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו 

 שנתנו לקבורה. -שלא הסריחו, והמטיב  -הטוב והמטיב, הטוב ביבנה 

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א. 3

א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן: אלו שמונים ]אלף[ קרני מלחמה שנכנסו לכרך  -גדע בחרי אף כל קרן ישראל 

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

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

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

 מדמן של ישראל בלא זבל.

 לנא( מסכת תענית פרק ד הלכה התלמוד ירושלמי )וי. 4

נלכדה ביתר. ר' הוה דרש עשרין וארבעה עבדין ]איכה ב ב[ בלע ה' ולא חמל ור' יוחנן דרש אשיתין. ור' יוחנן 

יתיר על ר' אלא ע"י דרבי הוה סמיך לחרבן בית מקדשא הוה תמן סבין נהירין והוה דרש ואינין בכין ומשתתקין 

 וקיימין לון. 

עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי כרם גדול היה לאדריינוס הרשע שמונה עשר מיל על שמונה עשר מיל כמן 

טיבריא לציפורי והקיפו גדר מהרוגי ביתר מלא קומה ופישוט ידים ולא גזר עליהם שיקברו עד שעמד מלך אחר 

ב והמטיב הטוב שלא נסרחו וגזר עליהם שיקברו. אמר רב חונה משניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה הטו

 והמטיב שניתנו לקבורה.

תני ר' יוסי אומר נ"ב שנה עשת ביתר לאחר חרבן בהמ"ק ולמה חרבה על שהדליקה נירות לאחר חורבן 

סליק בהמ"ק. ולמה הדליקה נירות שהיו בוליוטי ירושלם יושבים באמצע המדינה. וכדו דהוון חמין בר נש 

לירושלם הוון אמרין ליה בגין דשמעינן עלך דאת בעי מתעבדה ארכינטס ובולבוטס והוא אמר לון לית בדעתי. 

בדיל דשמעינן עלך דאת בעי מזבנה אוסייא דילך והוא אמר לון לית בדעתי והוה חבריה א"ל מה את בעי מן דין 

בר בייתה ואמרין ליה אין אתא פלניא מעול כתוב ואנא חתם והוה כתוב וחבריה חתם. והוון משלחין אוניתא ל

לאוסייא דידיה לא תשבקיניה דהיא זבינה גבן. וכיון דהוה שמע מינהון כן הוה אמר הלוואי איתבר רגליה 

דההוא גברא ולא סלק לירושלם הדא היא דכתי' ]שם ד יח[ צדו צעדינו מלכת ברחבותינו. צדו צעדינו אצדי 

ו קרב קיציה דההוא בייתא. מלאו ימינו מלא יומיי דההוא בייתא. אוף אינון אורחתיה דההוא בייתא. קרב קצינ

 לא נפקין טבאות ]משלי יז ה[ שמח לאיד לא ינקה.

 ערוך השולחן אורח חיים סימן קפט סעיף ב



ועוד דעיקרה של ברכה שייך יותר לברהמ"ז דכך אמרו חכמים שם בשעה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו . 5

והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה כלומר להורות לנו שאפילו בשעת כעסו של  ביבנה הטוב

הקדוש ברוך הוא עלינו עושה עמנו נסים ונפלאות דאין לך נסים גדולים מאלו הרוגי ביתר שהיו מונחים רבות 

נו לעולם אף בעת בשנים על פני הארץ ולא הסריחו ואח"כ ניתנו לקבורה וזהו סימן שהקב"ה לא יעזוב אות

שאנו חוטאים לפניו כדכתיב ]תהלים קיח, יח[ יסור יסרני י' ולמות לא נתנני ועל כי עיקרי הצרות הם העניות 

כמו שאמר איוב ]לו, כא[ עם כל זה בחרתי מעוני וכמאמרם ז"ל ]ב"ב קט"ז.[ קשה עניות יותר מחמשים מכות 

ברכת הטוב והמטיב וכמו שתקנו בברכה זו הוא הטיב  ולכן כדי שלא נדאג שח"ו נהיה חסירי לחם לכן תקנו

 הוא ייטיב וכל טוב לעולם אל יחסרנו ולכן שייך זה רק לברהמ"ז ]נ"ל[:

 


