
 

 

 

 

 
 

 ברכה על מקום עבודה זרה ורשעה שנעקר

ברוך  :שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר )בארץ ישראל(מקום  )הרואה( :משנה )נ"ד א'(
 שעקר עבודה זרה מארצנו.

ברוך שנתן ארך אפים לעוברי  :, אומר)פסל ע"ז(הרואה מרקוליס  :תנו רבנן )נ"ז ב'(
ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.  :ו עבודה זרה, אומררצונו. מקום שנעקרה ממנ

וכשם שנעקרה ממקום זה, כן תיעקר מכל מקומות ישראל, והשב לב עובדיהם 
 לעובדך.  )פושעי ישראל(

ובחו"ל אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך, מפני  (1)( :הברייתא)המשך 
רץ צריך לומר כן, מפני אף בחוץ לא :רבי שמעון בן אלעזר אומר (2)שרובה גויים. 

ָפה ְברּוָרה  :שעתידים להתגייר, שנאמר ים ש ָ י ָאז ֶאְהּפְֹּך ֶאל ַעּמִּ ם "ּכִּ ֵׁ ש  ם ּבְ ְקרֹּא ֻכּלָ )לִּ

ֶכם ֶאָחד( ְ  ".ה' ְלָעְבדוֹּ ש 

  - הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות :דרש רב המנונא )נ"ז ב'(

 עה. ברוך שהחריב בבל הרש :בבל אומר )חורבות(ראה  )א(

 . ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע :ביתו של נבוכדנצר, אומר )חורבות(ראה  )ב(

)חפירה שהוסק בה , או כבשן האש )שהושלך אליו דניאל(ראה גוב של אריות  )ג(

 ברוך שעשה נסים לצדיקים במקום הזה.  :, אומרכבשנם של חנניה מישאל ועזריה(

 שנתן ארך אפים לעוברי רצונו.  ברוך :, אומר)פסל(ראה מרקוליס  )ד(

)ואין בו ישוב, ולא זרע, ולא נטיעה. והוא סימן השמד ראה מקום שנוטלין ממנו עפר  )ה(

 . וקיים( )שגזר להשמיד בבל,ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים  :, אומרומקללותיה של בבל(
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 שיטות הראשונים

ויש . 1שאר עבודה זרה דהוא הדין רבינו יונה שיש מפרשים: כתב הרואה מרקוליס
פירש דוקא במקום שבונים  ור"י. 2דוקא מרקוליס, שמתחדשת בכל יום מפרשים

משמע כדעה  ובתוספתא. 3עבודה זרה, או שהועמדה מחדש, ולא עבודה זרה קבועה
לפי שאנו  ,ועתה אין אנו רגילים לברך, תוספות. וכתבו 5השו"ע. וכן פסק 4ראשונה

 .הרמ"אכתב . וכן 6רואים אותה בכל יום

ממקומה ה זרה כשנעקרה עבוד ,ירושלמי, הרא"ש: כתב וברוך שעקר עבודה זרה מארצנ
ה זרה ברוך שעקר עבוד :אומר ,ממקום אחרה זרה אבל נעקרה עבוד רץ ישראל.בא

 .7השו"ע. וכן פסק ממקום הזה

השמיטו סוף  הרי"ף ורא"ש: וכשם שנעקרה ממקום זה כן תיעקר מכל המקומות וכו'
פסק כרבי שמעון בן  והרמב"םופלוגתא דתנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר בחו"ל. , הברכה

 .9כהרמב"ם פסק 8והשו"עמדוע פסק כיחידאה, ולא כתנא קמא.  הטוראלעזר. ותמה עליו 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכות, סימן רכד(

ָאר  א.  ְ יס אוֹּ ש  ֶאה ֶמְרקּולִּ ָדה ָזָרהָהרוֹּ ַתן ֲעבוֹּ ּנָ ֶ ָלם ש  ינּו ֶמֶלְך ָהעוֹּ ה ה' ֱאלֹּהֵׁ רּוְך ַאּתָ ר: ּבָ מֵׁ , אוֹּ
ְך. ר ּוְמָברֵׁ זֵׁ ינוֹּ חוֹּ ם, אֵׁ ְך ל' יוֹּ תוֹּ ָתּה ּבְ ֶאה אוֹּ ם רוֹּ ; ְואִּ נוֹּ י ְרצוֹּ ְברֵׁ ם ְלעוֹּ יִּ  ֶאֶרְך ַאּפַ

                                                

 .אלא שאמר זו שהיו עובדים אותה בימיהם יותר. 1

ותם אבנים שמשליכים הם עובדים ומפני שהעבודה זרה מתחדשת בכל יום התקינו שדרכן להשליך לה אבנים ולא. 2
 ו.לברך עליה שנתן ארך אפים לעוברי רצונ

ולכן נקט מרקוליס שרוגמים בה בכל  .או שהועמדה שם מחדש ,שאין צריך לברך רק במקום שבונים עבודה זרה. 3
 ם.שם מקדאבל לא על עבודה זרה קבועה  ;יום והוי כמגדל עבודה זרה

 .הרואה עבודה זרה ,תני במקום הרואה מרקוליס )פ"ו ה"ד(דבתוספתא כן כתבו תוספות . 4

 .ד"ה הרואה(נ"ז ב', )תוספות . )הו"ד בתוספות(. ר"י (ד"ה הרואה א ברי"ף, )מגיונה  רבינו -או"ח רכד,א. מקורות . 5

 שים יום.ושים יום לשלווכל הנך הרואים אמרו לעיל דהוי משל. 6

 .)סי' ו(רא"ש  -מקורות או"ח רכד,ב.  .7

 או"ח רכד,ב. . 8

 הרמב"ם השמיט את מימרת רב המנונא הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות. וצ"ב. . 9
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יֶהם הגה: ינֵׁ ים ּבֵׁ לִּ י ָאנּו ְמֻגּדָ ֲהרֵׁ ֶ ָרָכה, ש  ים זֹּאת ַהּבְ ין ְמָבְרכִּ ָנא אֵׁ ּדָ יד ְוָהאִּ מִּ תוֹּ ּתָ ים אוֹּ אִּ  .ְורוֹּ
ּנּו  ב.  ּמֶ ֶעְקָרה מִּ ּנֶ ֶ ם ש  ֶאה ָמקוֹּ ָדה ָזָרהָהרוֹּ ם הּוא בְּ ֲעבוֹּ ה ה' ֶא , אִּ רּוְך ַאּתָ ר: ּבָ מֵׁ ל, אוֹּ ָראֵׁ ש ְ ֶרץ יִּ

ָעַקר  ֶ ָלם ש  ינּו ֶמֶלְך ָהעוֹּ ָדה ָזָרהֱאלֹּהֵׁ ָעַקר  ֲעבוֹּ ֶ ר: ש  מֵׁ חּוץ ָלָאֶרץ, אוֹּ ם הּוא ּבְ נּו; ְואִּ ַאְרצֵׁ מֵׁ
ָדה ָזָרהֲעב ן  וֹּ ה ּכֵׁ ם ַהּזֶ קוֹּ ַהּמָ ָתּה מֵׁ ָעַקְרּתָ אוֹּ ֶ ם ש  ֵׁ ש  יֶהן: ּכְ ּתֵׁ ְ ש  ר ּבִּ מֵׁ ה, ְואוֹּ ם ַהּזֶ קוֹּ ַהּמָ מֵׁ

ָך. יֶהם ְלָעְבּדֶ ְבדֵׁ ב עוֹּ ב לֵׁ ֵׁ ת ְוָהש  מוֹּ קוֹּ ל ַהּמְ ּכָ ָתּה מִּ ֲעקֹּר אוֹּ  ּתַ

ָמקוֹּ  הגה: ם ֶאָחד ּוְנַתּנּוָה ּבְ קוֹּ ּמָ ָדה ָזָרה מִּ ם ֶנֶעְקָרה ֲעבוֹּ רְואִּ ָעַקר  ,ם ַאחֵׁ ֶ ֶעְקָרה ש  ּנֶ ֶ ם ש  ְך ַעל ָמקוֹּ ְמָברֵׁ

ם  יִּ ַתן ֶאֶרְך ַאּפַ ּנָ ֶ ם, ש  ָ ַתּנּוָה ְלש  ּנְ ֶ ם ש  ָדה ָזָרה, ְוַעל ָמקוֹּ י(ֲעבוֹּ ְלמִּ ַ ירּוש  ם תוס' וִּ ֵׁ ש  ף ּבְ סֵׁ ית יוֹּ   .)ּבֵׁ
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