בעזהשי”ת

ד' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’
| דף :נ"ז

ברכה על מקום עבודה זרה ורשעה שנעקר
(נ"ד א') משנה( :הרואה) מקום (בארץ ישראל) שנעקרה ממנו עבודה זרה ,אומר :ברוך
שעקר עבודה זרה מארצנו.
(נ"ז ב') תנו רבנן :הרואה מרקוליס (פסל ע"ז) ,אומר :ברוך שנתן ארך אפים לעוברי
רצונו .מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה ,אומר :ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.
וכשם שנעקרה ממקום זה ,כן תיעקר מכל מקומות ישראל ,והשב לב עובדיהם
(פושעי ישראל) לעובדך.
(המשך הברייתא )1( ):ובחו"ל אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך ,מפני
שרובה גויים )2( .רבי שמעון בן אלעזר אומר :אף בחוץ לארץ צריך לומר כן ,מפני
שעתידים להתגייר ,שנאמרּ ִּ :
"כי ָאז ֶא ְה ּפ ְֹּך ֶאל ַע ּ ִּמים ָש ָפה בְ רו ָּרה (לִּ ְקרֹּא כֻ ָ ּלם ְ ּב ֵׁשם
ה' לְ ָעבְ דוֹּ ְשכֶ ם ֶא ָחד)".
(נ"ז ב') דרש רב המנונא :הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות -
(א) ראה (חורבות) בבל אומר :ברוך שהחריב בבל הרשעה.
(ב) ראה (חורבות) ביתו של נבוכדנצר ,אומר :ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע.
(ג) ראה גוב של אריות (שהושלך אליו דניאל) ,או כבשן האש (חפירה שהוסק בה
כבשנם של חנניה מישאל ועזריה) ,אומר :ברוך שעשה נסים לצדיקים במקום הזה.

(ד) ראה מרקוליס (פסל) ,אומר :ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו.
(ה) ראה מקום שנוטלין ממנו עפר (ואין בו ישוב ,ולא זרע ,ולא נטיעה .והוא סימן השמד
ומקללותיה של בבל) ,אומר :ברוך אומר ועושה ,גוזר ומקיים (שגזר להשמיד בבל ,וקיים).
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שיטות הראשונים
הרואה מרקוליס :כתב רבינו יונה שיש מפרשים דהוא הדין שאר עבודה זרה .1ויש
מפרשים דוקא מרקוליס ,שמתחדשת בכל יום .2ור"י פירש דוקא במקום שבונים
עבודה זרה ,או שהועמדה מחדש ,ולא עבודה זרה קבועה .3ובתוספתא משמע כדעה
ראשונה .4וכן פסק השו"ע .5וכתבו תוספות ,ועתה אין אנו רגילים לברך ,לפי שאנו
רואים אותה בכל יום .6וכן כתב הרמ"א.
ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו :כתב הרא"ש ,ירושלמי ,כשנעקרה עבודה זרה ממקומה
בארץ ישראל .אבל נעקרה עבודה זרה ממקום אחר ,אומר :ברוך שעקר עבודה זרה
ממקום הזה .וכן פסק השו"ע.7
וכשם שנעקרה ממקום זה כן תיעקר מכל המקומות וכו' :הרי"ף ורא"ש השמיטו סוף
הברכה ,ופלוגתא דתנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר בחו"ל .והרמב"ם פסק כרבי שמעון בן
אלעזר .ותמה עליו הטור מדוע פסק כיחידאה ,ולא כתנא קמא .והשו"ע 8פסק כהרמב"ם.9
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכד)

אָ .הרוֹּ ֶאה ֶמ ְרקוּלִּ יס אוֹּ ְש ָאר ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרה ,אוֹּ ֵׁמרּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹּׁהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹּ לָ ם ֶש ָּנ ַתן
ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִּם לְ עוֹּ ְב ֵׁרי ְרצוֹּ נוֹּ ; וְ ִּאם רוֹּ ֶאה אוֹּ ָת ּה ְ ּבתוֹּ ְך ל' יוֹּ םֵׁ ,אינוֹּ חוֹּ זֵׁ ר ו ְּמ ָב ֵׁר ְך.
 .1אלא שאמר זו שהיו עובדים אותה בימיהם יותר.
 .2שדרכן להשליך לה אבנים ולאותם אבנים שמשליכים הם עובדים ומפני שהעבודה זרה מתחדשת בכל יום התקינו
לברך עליה שנתן ארך אפים לעוברי רצונו.
 .3שאין צריך לברך רק במקום שבונים עבודה זרה ,או שהועמדה שם מחדש .ולכן נקט מרקוליס שרוגמים בה בכל
יום והוי כמגדל עבודה זרה; אבל לא על עבודה זרה קבועה שם מקדם.
 .4כן כתבו תוספות דבתוספתא (פ"ו ה"ד) תני במקום הרואה מרקוליס ,הרואה עבודה זרה.
 .5או"ח רכד,א .מקורות  -רבינו יונה (מג א ברי"ף ,ד"ה הרואה) .ר"י (הו"ד בתוספות) .תוספות (נ"ז ב' ,ד"ה הרואה).
 .6וכל הנך הרואים אמרו לעיל דהוי משלושים יום לשלושים יום.
 .7או"ח רכד,ב .מקורות  -רא"ש (סי' ו).
 .8או"ח רכד,ב.
 .9הרמב"ם השמיט את מימרת רב המנונא הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות .וצ"ב.
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הגה :וְ ָה ִּאדָּ נָ א ֵׁאין ְמ ָב ְרכִּ ים זֹּאת ַה ְ ּב ָרכָ הֶ ,ש ֲה ֵׁרי ָאנ ּו ְמגֻ דָּ לִּ ים ֵׁ ּבינֵׁ ֶיהם וְ רוֹּ ִּאים אוֹּ תוֹּ ָּת ִּמיד.
בָ .הרוֹּ ֶאה ָמקוֹּ ם ֶש ֶּנ ֶע ְק ָרה ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרהִּ ,אם הוּא ְ ּב ֶא ֶרץ ִּי ְש ָר ֵׁאל ,אוֹּ ֵׁמרּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה ה'
ֱאל ֵֹּׁהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹּ לָ ם ֶש ָע ַקר ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרה ֵׁמ ַא ְרצֵׁ נוּ; וְ ִּאם הוּא ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ ,אוֹּ ֵׁמרֶ :ש ָע ַקר
ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרה ֵׁמ ַה ּ ָמקוֹּ ם ַה ֶּזה ,וְ אוֹּ ֵׁמר ִּ ּב ְש ֵּׁת ֶיהןּ ְ :כ ֵׁשם ֶש ָע ַק ְר ָּת אוֹּ ָת ּה ֵׁמ ַה ּ ָמקוֹּ ם ַה ֶּזה ֵׁ ּכן
ַּת ֲעקֹּר אוֹּ ָת ּה ִּמ ָ ּכל ַה ּ ְמקוֹּ מוֹּ ת וְ ָה ֵׁשב לֵׁ ב עוֹּ בְ ֵׁד ֶיהם לְ ָעבְ דֶּ ָך.
הגה :וְ ִּאם נֶ ֶע ְק ָרה ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרה ִּמ ּ ָמקוֹּ ם ֶא ָחד וּנְ ַת ּנו ָּה ְ ּב ָמקוֹּ ם ַא ֵׁחרְ ,מ ָב ֵׁר ְך ַעל ָמקוֹּ ם ֶש ֶּנ ֶע ְק ָרה ֶש ָע ַקר
יוֹּסף ְ ּב ֵׁשם תוס' וִּ ירו ַּשלְ ִּמי).
ֲעבוֹּ ָדה זָ ָרה ,וְ ַעל ָמקוֹּ ם ֶש ְ ּנ ַת ּנו ָּה לְ ָשםֶ ,ש ָּנ ַתן ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִּם ֵׁ ּ
(בית ֵׁ

