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הרב חיים מצגר

ברכות שמונה עשרה כנגד סדרן של נביאים
בראשית ימי בית שני ,קמה לעם ישראל 'כנסת הגדולה' .אנשי כנסת הגדולה היו סוף לאנשי
תורה שבכתב וראש לאנשי תורה שבעל פה .חכמים אלו חתמו את כתבי הקודש ,וקבעו נוסח
לברכותיהם ותפילותיהם של ישראלא).
רבותינו הראשונים והאחרונים בפירושיהם לתפילה הראו כיצד סידור התפילה מבוסס על
כתבי הקודש ,והיאך לשונותיהם של הנביאים מוטבעות בנוסחי התפילה והברכותב).
האיר ה' את עיני ,ומצאתי כי גם המבנה הכללי של תפילת העמידה מיוסד על סדרן של
נביאים .כך שמפעליהם השונים של אנשי כנסת הגדולה שלובים ואחוזים זה בזה ,ועריכת
התפילה ממשיכה את מפעל חתימת התנ"ך.
תפילת שמונה עשרה נחלקת בעיקר לשלושה חלקים :שלוש ברכות ראשונות של שבח,
שתים עשרה אמצעיות של בקשה ,ושלוש אחרונות של הודאה וריצויג).
במאמר שלפנינו נראה כיצד שלוש ברכות ראשונות מקבילות לשלושת הנביאים ירמיה
יחזקאל וישעיה ,שתים עשר ברכות אמצעיות מקבילות לספר תרי עשר ,ושלוש אחרונות
מקבילות לספרי אמ"ת – איוב משלי ותהיליםד).

♦
ברכות ראשונות
תפילת העמידה פותחת בשלוש ברכות; אבות ,גבורות וקדושת השם .אף בספרי הנביאים יש
לנו 'שלושה נביאים' (כלשון הגמרא ברכות נז ע"ב ע"פ צל"ח ודק"סה)) :ירמיה ,יחזקאל וישעיה.
הסדר הכרונולוגי הינו ישעיה ירמיה יחזקאל ,וכן הוא סדר הספרים במסורהו) .לעומת זאת,
הברייתא המוזכרת במסכת ב"ב (יד ע"ב) נוקטת בסדר ירמיה יחזקאל ישעיה ,וזהו הסדר שנעיין
בו כעת.

♦
א)  .ראה ברכות לג ע"א ,בבא בתרא טו ע"א.
ב)  .בייחוד בולט בדרך זו פירוש האבודרהם.
ג) .ראה ברכות לד ע"א.
ד)  .יודגש כי אין הכוונה שלשונן של הברכות נלקחה בדווקא מספרים אלו ,אלא שקיימת התאמה בין הברכה לבין רעיון
המופיע בספר שכנגדה .בחלק מן הספרים הראנו על הרעיון הכללי של הספר ,וכמעט בכל הספרים הראנו לפחות על אחד
הרעיונות המרכזיים שבספר.
ה)  .דק"ס הכריע כנוסח כתי"מ ,וקיימות נוסחאות נוספות.
ו)  .ראה בהפניות שציין הרב דוד יצחקי ,אור ישראל מח ע' רכד.
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מגן אברהם – ספר ירמיהו
ספר ירמיהו 'כוליה פורענותא' (ב"ב שם) ,ואף על פי כן ,קיימות בו גם נבואות נחמה מרגשות.
המקום המרכזי של נבואות הנחמה בספר ירמיהו הינו בפרקים ל  -לג.
"ּכי ִהּנֵ ה יָ ִמים ָָּב ִאים נְ ֻאם יְ קֹוָ ק וְ ַׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבּות
'מגילה' זו של נבואות נחמה פותחת בפסוקִ :
ׁשּוה" (ירמיה ל ג),
בֹותם וִ ֵיר ָ
יהּודה ָא ַמר יְ קֹוָ ק וַ ֲה ִׁשב ִֹתים ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי ַל ֲא ָ
ִיׂש ָר ֵאל וִ ָ
ַע ִּמי ְ
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה ֻחּקֹות ָׁש ַמִים וָ ָא ֶרץ לֹא ָׂש ְמ ִּתיּ :גַ ם
ומסיימת בפסוקיםּ" :כֹה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ִאם לֹא ְב ִר ִיתי ָ
ִיׂש ָחק וְ יַ ֲעקֹב ִּכי אשוב ָא ִׁשיב
זֶ ַרע יַ ֲעקֹוב וְ ָדוִ ד ַע ְב ִּדי ֶא ְמ ַאס ִמ ַּק ַחת ִמּזַ ְרעֹו מ ְֹׁשלִ ים ֶאל זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ְ
בּותם וְ ִר ַח ְמ ִּתים" (שם לג ,כה – כו) .הרי שנחמות ירמיהו נאחזות ומשתרשות בזכות אבות.
ֶאת ְׁש ָ
יתר על כן ,עניין זכות אבות וברית אבות הוזכר בספר ירמיהו לאין ערוך יותר משאר ספרי
נביאים אחרונים .בכל הספר ירמיהו מזהיר על חיוב שמירת ברית האבות ומתריע על כך
שבעוונות מפסידים את ארץ האבות ומבטיח שלעתיד תחודש ברית האבות.
ניתן להראות את הנקודה הנזכרת במספרים :התיבה 'אבות' הוזכרה  80פעמים בנביאים
אחרונים ,מתוכם  47בירמיה .רובם בהקשרים הנזכרים או בהקשר הדומה של נשיאת עוון
האבות.
ִיׂש ָחק וְ יַ ֲעקֹב" (ירמיה לג כו) הינו הפסוק היחיד
בדומה לכך ,הפסוק שהזכרנו "זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ְ
בנביאים אחרונים שהוזכרו בו שלושת האבותז).
קיימים בברכה ראשונה ביטויים נוספים המקבילים לספר ירמיה' :הגדול הגבור והנורא'
"ה ֵא-ל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ָּבֹור יְ קֹוָ ק ְצ ָב-אֹות ְׁשמֹו" (ירמיה לב יח)ח) ' ,וזוכר חסדי אבות' שאול
מקביל לפסוק ָ
ט)
עּורִיְך" (ירמיה ב ב) .
מלשון הכתוב בירמיה" :זָ ַכ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ ַ

♦
מחיה המתים – ספר יחזקאל
יחזקאל הוא נביא התחיה ,ומכל הנביאים יחזקאל הוא שהתנבא בחזון העצמות היבשות:
אתי
רֹות ֶיכם ַע ִּמי וְ ֵה ֵב ִ
רֹות ֶיכם וְ ַה ֲעלֵ ִיתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִּק ְב ֵ
"ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יְ קֹוִ ק ִהּנֵ ה ֲאנִ י פ ֵֹת ַח ֶאת ִק ְב ֵ
ִיׂש ָר ֵאל" (יחזקאל לז יב).
ֶא ְת ֶכם ֶאל ַא ְד ַמת ְ

♦
ז)  .בישעיה ובמיכה הוזכרו כמה פעמים אברהם ויעקב ללא יצחק ,ובעמוס הוזכר פעמיים יצחק [ישחק] לבדו ככינוי לעם
ישראל.
ח)  .בתורה ובכתובים נמצא גם התיאור המלא 'הגדול הגבור והנורא' (ראה יומא סט ע"ב) ,אולם מכל ספרי הנביאים רק כאן
ִיׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ָךאת ְ
מוזכר הביטוי [באופן חלקי] .ירמיה משלים את התיבה 'נורא' מספר פסוקים לאחר מכן" :וַ ּת ֵֹצא ֶאת ַע ְּמ ֶ
מֹורא ּגָ דֹול" (פסוק כא) ,וכוונתו לרמוז שביציאת מצרים התגלתה מידת 'נורא' ואילו בזמנו נסתרה (על פי הגמרא
ִמ ְצ ָרִיםְּ ...וב ָ
ביומא שם ,בתוספת נופך).
ט)  .שמא אף הביטוי 'וקונה הכל' שייך לקניינים הרבים שמצאנו בספר ירמיה :קניין האזור הרומז על קניין עם ישראל (פרק יג),
קניין הבקבוק (פרק יט) ,קניין שדה חנמאל המבטיח על חידוש הקניינים בארץ לאחר הגלות (פרק לב).
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הא-ל הקדוש – ספר ישעיה
כל הלומד בספר ישעיה יכול להרגיש את עניין הקדושה והרוממות .מכל ספרי התנ"ך זהו
הספר המתאר את הקב"ה כמלך רם ונשא ,קדוש הוא וקדוש שמו .הכינוי 'קדוש יעקב' ' /קדוש
ישראל' מופיע בישעיה  26פעמים ,מול  8מופעים בשאר התנ"ך.
"קדֹוׁש ָקדֹוׁש
אף הפסוק המרכזי בישעיה ,אשר נישא על שפתינו בברכת הקדושה ,הינוָ :
ָקדֹוׁש יְ קֹוָ ק ְצ ָבאֹות ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹו" (ישעיה ו ג)י).

♦
ברכות אמצעיות
חונן הדעת – ספר הושע
עניין הדעת [או חוסר הדעת] מודגש מאד בספר הושע .חציו השני של ספר הושע הכולל
ִיׂש ָר ֵאל ִּכי ִריב
"ׁש ְמעּו ְד ַבר יְ קֹוָ ק ְָּבנֵ י ְ
את רוב הספר [פרקים ד – יד] פותח בתוכחה בעניין הדעתִ :
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִּכי ֵאין ֱא ֶמת וְ ֵאין ֶח ֶסד וְ ֵאין ַּד ַעת ֱאל ִֹהים ָָּב ָא ֶרץ" (הושע ד א); ממשיך
לַ יקֹוָ ק ִעם ְ
בתוכחות בעניין זה" :נִ ְדמּו ַע ִּמי ִמ ְָּבלִ י ַה ָּד ַעת ִּכי ַא ָּתה ַה ַּד ַעת ָמ ַא ְס ָּת ואמאסאך וְ ֶא ְמ ָא ְסָך ִמ ַּכ ֵהן לִ י
רּוח זְ נּונִ ים ְָּב ִק ְר ָָּבם ְו ֶאת יְ קֹוָ ק לֹא
"ּכי ַ
ּתֹורת ֱאל ֶֹהיָך ֶא ְׁש ַּכח ָָּבנֶ יָך ּגַ ם ָאנִ י" (שם פסוק ו)ִ ,
וַ ִּת ְׁש ַּכח ַ
מֹוצאֹו וְ יָ בֹוא ַכּגֶ ֶׁשם ָלנּו
יָ ָדעּו" (שם ה ד); מבטיח"ְ :ונֵ ְד ָעה נִ ְר ְּד ָפה לָ ַד ַעת ֶאת יְ קֹוָ ק ְּכ ַׁש ַחר נָ כֹון ָ
"ּכי ֶח ֶסד ָח ַפ ְצ ִּתי וְ לֹא זָ ַבח וְ ַד ַעת ֱאל ִֹהים ֵמעֹלֹות" (שם פסוק
יֹורה ָא ֶרץ" (שם ו ג); מצווהִ :
ְּכ ַמלְ קֹוׁש ֶ
ִיׂש ָר ֵאל טֹוב!" (שם ח ,ב ג); וחותם את נבואתו:
ִיׂש ָר ֵאל  -זָ נַ ח ְ
ו); מתאונן" :לִ י ִיזְ ָעקּו ֱאל ַֹהי יְ ַד ֲענּוָך ְ
"מי ָח ָכם וְ יָ ֵבן ֵאּלֶ ה ,נָ בֹון וְ יֵ ָד ֵעם!( "...שם יד י).
ִ
המעיין בספר ימצא פסוקים נוספים השייכים לעניין הדעת.

♦
י)  .לסיום סדרן של שלוש ראשונות :מפורסם בדברי המקובלים (לדוגמה :סידור השל"ה) כי שלושת הברכות הראשונות הינן
כנגד המידות חסד דין ורחמים [או חסד גבורה ותפארת  -חג"ת] .לפי ההקבלה שבמאמר עולה כי הספרים ירמיה יחזקאל
וישעיה הם כנגד חסד דין ורחמים .אף בכתבי האר"י נמצא כי ספרים אלו הם כנגד חג"ת (כללים שבסוף עץ חיים ,ליקוטי
תורה פרשת וילך) ,אולם האר"י הקביל באופן שונה :ישעיה  -חסד ,ירמיה  -דין ,יחזקאל  -רחמים.
הסדר שבמאמר הינו כסדר הספרים בברייתא שבבבלי (ב"ב יד ע"ב) ,והסדר שבכתבי האר"י הינו כסדר הספרים במסורה (ראה
הערה ו) .לאחר עיון בנבואות ניתן להבין כיצד שני הסדרים מתאימים למבנה המקובל של חסד דין ורחמים :לפי תוכנן החיצוני
של הנבואות הסדר הוא ישעיה ירמיה יחזקאל ,שכן ישעיה התנבא לנחמה ,ירמיה התנבא לפורענות ויחזקאל התנבא לנחמה
ולפורענות .אכן ,לפי הרוח והתוכן הפנימי של הנבואות הסדר הוא ירמיה יחזקאל ישעיה .שכן ספר ירמיה מלא אהבה ורחמים,
והקב"ה מתגלה כאב אוהב ורחמן ש'נאלץ' להעניש את בניו; ספר יחזקאל מלא תוכחה ,ואף נחמותיו נושאים פן של תוכחה
"עזַ ְב ִּתי
חריפה; וספר ישעיה כולו אומר כבוד ורוממות .נציין פסוק לדוגמה מכל ספר ,והמעיין ימצא שכן הוא רוח כל הספרָ :
יה" (ירמיה יב ז)ּ" ,וזְ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ַּד ְר ֵכ ֶיכם ָה ָר ִעים ַּומ ַעלְ לֵ ֶיכם ֲא ֶׁשר לֹא
ֶאת ֵָּב ִיתי נָ ַט ְׁש ִּתי ֶאת נַ ֲחלָ ִתי נָ ַת ִּתי ֶאת יְ ִדדּות נַ ְפ ִׁשי ְָּב ַכף אֹיְ ֶב ָ
"ּכי כֹה ָא ַמר ָרם וְ נִ ָּׂשא ׁש ֵֹכן ַעד
בֹות ֶיכם" (יחזקאל לו לז ,באמצע נבואות הנחמה!)ִ ,
ּתֹוע ֵ
טֹובים ּונְ ֹקט ֶֹתם ִָּב ְפנֵ ֶיכם ַעל ֲעֹונ ֵֹת ֶיכם וְ ַעל ֲ
ִ
רּוח ְׁש ָפלִ ים ּולְ ַה ֲחיֹות לֵ ב נִ ְד ָּכ ִאים" (ישעיה נז טו).
רּוחלְ ַה ֲחיֹות ַ
ּוׁש ַפל ַ
דֹוׁשא ְׁשּכֹון וְ ֶאת ַּד ָּכא ְ
ֶ
מֹומרֹום וְ ָק
דֹוׁשׁש ָ
ְ
ְו ָק
הגמרא אינה מתייחסת לסדר של חסד דין ורחמים ,ולפיכך אדרבה ,לומדת היא מתוכנן החיצוני של הנבואות את הסדר ירמיה
יחזקאל ישעיה ,להצמיד פורענות לפורענות ונחמה לנחמה.
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הרוצה בתשובה – ספר יואל
התשובה הינה מנושאיו העיקריים של ספר יואל" :וְ גַ ם ַע ָּתה נְ ֻאם יְ קֹוָ ק ֻׁשבּו ָע ַדי ְָּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם
ְּובצֹום ִּוב ְב ִכי ְּוב ִמ ְס ֵּפד :וְ ִק ְרעּו ְל ַב ְב ֶכם וְ ַאל ִָּבגְ ֵד ֶיכם וְ ׁשּובּו ֶאל יְ קֹוָ ק ֱאל ֵֹה ֶיכם ִּכי ַחּנּון וְ ַרחּום הּוא
ֶא ֶרְך ַא ַּפִים וְ ַרב ֶח ֶסד ְונִ ָחם ַעל ָה ָר ָעה" (יואל ב ,יב יג).
נבואה זו נקבעה בהפטרת שבת שובה ,וכבר חז"ל למדו ממנה דרך התשובה וקבעוה בתוכחה
הנאמרת ביום התענית (משנה תענית ,פ"ב מ"א).

♦
חנון המרבה לסלוח – ספר עמוס
כמעט ולא מצאנו בכתבי הקודש בקשת סליחה ,ודווקא בנבואת עמוס מצאנו את בקשת
"א-דֹנָ י יְ קֹוִ ק ְסלַ ח נָ א ִמי יָ קּום יַ ֲעקֹב ִּכי ָקטֹן הּוא" (עמוס ז ב)יא) ,בה מצליח עמוס ומבטל
הסליחהֲ :
את נבואת הפורענות.
אף את כללי הסליחה למדים אנו מספר עמוס" :אבל הצבור תולין להן עון ראשון שני
ושלישי שנאמר 'על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו' (עמוס ב ו) ,וכשמחשבין להן
על דרך זה מחשבין להן מרביעי ואילך" (רמב"ם תשובה ג ו).

♦
גואל ישראל – ספר עובדיה
ברכת הגאולה כוללת בחובה נקמה באויבי ישראל על הרעה שעשו לבניו של מקום" :ראה
בעניינו  -וריבה ריבנו! " .ומקבילה לספר עובדיה אשר כולו מוקדש לנבואת פורענות לשונאי
ֹאׁשָך" (עובדיה א
"ּכי ָקרֹוב יֹום יְ קֹוָ ק ַעל ָּכל ַהּגֹוִיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית יֵ ָע ֶׂשה ּלָ ְך ּגְ ֻמלְ ָך יָ ׁשּוב ְָּבר ֶ
ישראלִ :
טו).

♦
רופא חולי עמו ישראל – ספר יונה
בספר יונה לא מוזכרים חולים ורפואה ,אולם תפילתו של יונה במעי הדגה מיוסדת על
פסוקי תהילים ,וחלק מפסוקים אלו מתייחסים במקורם לרפואת חולים .ראה לדוגמה פרקים ל
ול"א בתהלים ,אשר כלולה בהם תפילה על רפואת מחלות ,ויונה מצטט מתוכם מספר פסוקים.
מתקבל על הדעת שמצבו של אדם השרוי במעי הדגה מקביל למצבו של חולה השרוי בחוליו.
אף רחמי ה' על נינוה העתידה ליהפך ועל יונה המתעלף בחום יכולים להשתייך לעניין רחמי
ה' על החולה.

♦
אתה לָ ָעם ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַרִים וְ ַעד
יא)  .עמוס למד ממשה שביקש לאחר חטא המרגליםְ " :סלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ְּכג ֶֹדל ַח ְס ֶּד ְָךו ַכ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ֵהּנָ ה" (במדבר יד יט) .בקשת סליחה נמצאת עוד בתהילים (כה יא) ובדניאל (ט יט) .ראה אף בתפילת שלמה במ"א פרק ח
שמבקש כמה פעמים שבית המקדש יהיה מקום סליחה.
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מברך השנים – ספר מיכה
בברכת השנים אנו מבקשים להתברך בטל ומטר .הטל והמטר נזכרים יחד בנבואת מיכה:
"וְ ָהיָ ה ְׁש ֵא ִרית יַ ֲעקֹב ְָּב ֶק ֶרב ַע ִּמים ַר ִָּבים ְּכ ַטל ֵמ ֵאת יְ קֹוָ קִּ ,כ ְר ִב ִיבים [-גשם] ֲעלֵ י ֵע ֶׂשבֲ ,א ֶׁשר לֹא
יְ ַקּוֶ ה לְ ִאיׁש וְ לֹא יְ יַ ֵחל ִל ְבנֵ י ָא ָדם" (מיכה ה ו).

♦
מקבץ נדחי עמו ישראל – ספר נחום
רובו של ספר נחום עוסק בפורענות לנינוה בירת אשור ,אולם הפסוקים המועטים המתייחסים
לעם ישראל נוגעים דווקא לברכת שאנו עומדים בה – ברכת קיבוץ גלויות.
הּודה ַחּגַ ִיְך ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ָרִיְך ִּכי
יע ָׁשלֹום ָחּגִ י יְ ָ
"הּנֵ ה ַעל ֶה ָה ִרים ַרגְ לֵ י ְמ ַב ֵּׂשר ַמ ְׁש ִמ ַ
כה התנבא נחוםִ :
יֹוסיף עֹוד לעבור לַ ֲע ָבר ָָּבְך ְָּבלִ ּיַ ַעל ֻּכּלֹה נִ ְכ ָרת( :ב) ָעלָ ה ֵמ ִפיץ ַעל ָּפנַ ִיְך נָ צֹור ְמ ֻצ ָרה ַצ ֵּפה ֶד ֶרְך
לֹא ִ
ִיׂש ָר ֵאל( "...נחום ב).
ַחּזֵ ק ָמ ְתנַ ִים ַא ֵּמץ ּכ ַֹח ְמאֹד( :ג) ִּכי ָׁשב יְ קֹוָ ק ֶאת ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ִּכגְ אֹון ְ
הוה אומר ,אלוקי ישראל יכניע את ה'בליעל' אשר הפיץ את עם ישראל ,וכך ישובו נפוצות
ישראל לארצם.

♦
מלך אוהב צדקה ומשפט – ספר חבקוק
הנושא המרכזי בספר חבקוק הינו צדק ה' ומשפטו בעולם .חבקוק פותח בשאלת השאלות
יעַ ...על ֵּכן ָּתפּוג
תֹוׁש ַ
"עד ָאנָ ה יְ קֹוָ ק ִׁשּוַ ְע ִּתי וְ לֹא ִת ְׁש ָמע ֶאזְ ַעק ֵאלֶ יָך ָח ָמס וְ לֹא ִ
על רשע וטוב לוַ :
ּתֹורה וְ לֹא יֵ ֵצא ָלנֶ ַצח ִמ ְׁש ָּפט ִּכי ָר ָׁשע ַמ ְכ ִּתיר ֶאת ַה ַּצ ִּדיק ַעל ֵּכן יֵ ֵצא ִמ ְׁש ָּפט ְמ ֻע ָּקל!" .מתרץ
ָ
למחצה" :יְ קֹוָ ק ְל ִמ ְׁש ָּפט ַׂש ְמּתֹו" ,וממשיך ומקשה" :לָ ָּמה ַת ִָּביט ָּבֹוגְ ִדים ַּת ֲח ִריׁש ְָּב ַבּלַ ע ָר ָׁשע ַצ ִּדיק
ִמ ֶּמּנּו?".
בפרק ב מתנבא חבקוק את תשובת ה' על העתיד המובטח בפורענות הרשע וגילוי צדק ה'
בעולם.

♦
שובר אויבים ומכניע זדים
ברכה זו אינה מן המניין ,שכן היא תוספת מאוחרת על עיקר הנוסח

(ברכות כח ע"ב).

♦
משען ומבטח לצדיקים – ספר צפניה
חוט השני העובר לאורך ספר צפניה הינו ההנגדה בין הגאים העליזים הבוטחים בעשרם לבין
הענווים הבוטחים בה' ,בין המאמינים במקרה או באליליהם לבין המאמינים שכל גורלם ביד ה',
בין הנסוגים מאחרי ה' לבין מבקשי ה' ודורשיויב).
יב)  .למשמעות הביטויים האחרונים עיין בהערה הבאה.
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להלן הפסוקים המרכזיים המבטאים את ההנגדה" :וְ ִה ְכ ַר ִּתי ִמן ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ...וְ ֶאת ַהּנְ סֹוגִ ים
"ּופ ַק ְד ִּתי ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּק ְֹפ ִאים ַעל
ֵמ ַא ֲח ֵרי יְ קֹוָ ק וַ ֲא ֶׁשר לֹא ִב ְקׁשּו ֶאת יְ קֹוָ ק וְ לֹא ְד ָר ֻׁשהּויג)" (א ,ג ו)ָ .
יּוכל
יהם ָהא ְֹמ ִרים ִָּב ְל ָב ָבם לֹא יֵ ִיטיב יְ קֹוָ ק וְ לֹא יָ ֵר ַע" (שם יב)ּ" .גַ ם ַּכ ְס ָּפם ּגַ ם זְ ָה ָבם לֹא ַ
ִׁש ְמ ֵר ֶ
יד)
"ָּב ְּקׁשּו ֶאת יְ קֹוָ ק ָּכל ַענְ וֵ י ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ָּפטֹו ָּפ ָעלּו ַָּב ְּקׁשּו
לְ ַה ִּצילָ ם ְָּביֹום ֶע ְב ַרת יְ קֹוָ ק" (שם יח)ַ .
ֶצ ֶדק ַָּב ְּקׁשּו ֲענָ וָ ה אּולַ י ִּת ָּס ְתרּו ְָּביֹום ַאף יְ קֹוָ ק" (ב ג)" .זֹאת לָ ֶהם [לעמון ומואב] ַּת ַחת ּגְ אֹונָ ם ִּכי
ּיֹוׁש ֶבת ָל ֶב ַטח ָהא ְֹמ ָרה
ֵח ְרפּו וַ ּיַ גְ ִּדלּו ַעל ַעם יְ קֹוָ ק ְצ ָב-אֹות" (שם י)" .זֹאת [נינוה] ָה ִעיר ָה ַעּלִ יזָ ה ַה ֶ
מּוסר ַָּביקֹוָ ק ל ֹא ָב ָט ָחה
ִָּב ְל ָב ָבּה ֲאנִ י וְ ַא ְפ ִסי עֹוד" (שם טו)" .לֹא ָׁש ְמ ָעה [ירושלים] ְָּבקֹול לֹא לָ ְק ָחה ָ
"ּכי ָאז ָא ִסיר ִמ ִּק ְר ֵָּבְך
מּוסר" (שם ז)ִ .
אֹותי ִּת ְק ִחי ָ
"א ַמ ְר ִּתי ַאְך ִּת ְיר ִאי ִ
יה לֹא ָק ֵר ָבה" (ג א)ָ .
ֶאל ֱא-ל ֶֹה ָ
טו)
תֹוס ִפי ְלגָ ְב ָהה עֹוד ְָּב ַהר ָק ְד ִׁשי :וְ ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ְב ִק ְר ֵָּבְך ַעם ָענִ י וָ ָדל וְ ָחסּו ְָּב ֵׁשם
ַעּלִ יזֵ י ּגַ ֲאוָ ֵתְך וְ לֹא ִ
יְ קֹוָ ק" (שם יא יב).
ּמֹועד ָא ַס ְפ ִּתי
אף הבקשה 'ו[לעולם] לא נבוש כי בך בטחנו' מקבילה לנבואות צפניה" :נּוגֵ י ִמ ֵ
יה ֶח ְר ָּפה" (ג יח) ,ופירש המלבי"ם" :עתה אספתי חרפתם אשר נשאו" .וכן:
ִמ ֵּמְך ָהיּו ַמ ְׂש ֵאת ָעלֶ ָ
"וְ ַׂש ְמ ִּתים ִל ְת ִהּלָ ה ּולְ ֵׁשם ְָּב ָכל ָה ָא ֶרץ ָּב ְׁש ָּתם" (שם יט) ,ופירש רש"י" :בכל מקום אשר היו שם
לבשתם שם אתנם לשם ולתהלה" .כמו כן התנבא צפניה על פורענותם של עמון ומואב אשר
חירפו וגידפו את עם ישראל (ב ,ח-י)טז).
גם הביטוי הנמצא בברכתנו בכמה נוסחאות "שארית עמך בית ישראל" מבוסס בין השאר על
"ו ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ְב ִק ְר ֵָּבְך ַעם ָענִ י וָ ָדל" (ג
"ׁש ֵא ִרית ַע ִּמי" (שם ט)ְ ,
הּודה" (ב ז)ְ ,
"ׁש ֵא ִרית ֵָּבית יְ ָ
ספר צפניהְ :
ִיׂש ָר ֵאל" (שם יג) .הביטוי הנזכר נמצא בכמה מספרי הנביאים אולם בולט בעיקר
"ׁש ֵא ִרית ְ
יב)ְ ,
במיכה וצפניה .ההקשר לספר צפניה מובן על פי הרעיון הכללי של ספר צפניה המתאר את
ישראל דווקא כעניים וענווים.
יחד עם הצדיקים נכללים אף גרי הצדק בתפילתנו .גרי הצדק הינם הנחשונים שבחרו
"ּכי ָאז ֶא ְהּפְֹך
מעצמם עוד בעולם הזה לקרוא בשם ה' כנבואתו העתידית והייחודית של צפניהִ :
רּורה לִ ְקרֹא ֻכּלָ ם ְָּב ֵׁשם יְ קֹוָ ק לְ ָע ְבדֹו ְׁש ֶכם ֶא ָחד" (ג ט).
ֶאל ַע ִּמים ָׂש ָפה ְב ָ

♦
מֹוהי" ,ורד"ק פירש" :ואשר לא בקשו את ה'  -ואף על פי שלא עבדו ע"ז אלא שאומרים
עֹומן ֳק ָד ִ
יג)  .תרגם יונתן" :וְ לָ א ְב ִ
בלבבם לא ייטיב ה' ולא ירע ומה תועלת לדרוש אותו ולבקש מלפניו .כל אלה שזכר הם בכלל העונש".
יאּוּכל ֲע ִּת ֵירי
"א ְׁש ֵּת ִיצ ָ
תּוּכל נְ ִטילֵ י ָכ ֶסף" (א יא) ,ותרגם יונתןִ :
יד)  .אף בנבואת הפורענות מפרט צפניה את העשירים" :נִ ְכ ְר ָ
נִ ְכ ַסיָ א".
טו)  .הביטוי 'עליזי גאותך' המתייחס לפושעי ישראל מקביל אל מואב ועמון הגאים ואל נינוה העליזה .כניגוד לגאים הבוטחים
בעשרם מופיעים צדיקי ישראל ושאריתם כענוי הארץ וכעם עני ודל הבוטח בשם ה' .העליזּות לכשעצמה אינה רעה ,וכל רעתה
"ׂש ְמ ִחי
היא כאשר הינה בדרך גאווה .לפיכך כאשר הוסרו עליזי הגאוה ונותרו הענווים זוכים ישראל דווקא לברכת העליזּותִ :
יׁשָּב ַא ֲה ָבתֹויָגִ יל ָעלַ ִיְךָּבְ ִרּנָ ה" (שם יז).
ִיְךָּב ִׂש ְמ ָחה יַ ֲח ִר ְ
יׂשעלַ ְ
רּוׁש ִָלם" (ג יד) .אף הקב"ה שמח כנגדם" :יָ ִׂש ָ
ְו ָעלְ זִ י ְָּב ָכל לֵ ב ַָּבת יְ ָ
ִיְךא ֶׁשר ָּפ ַׁש ַע ְּת ִָּבי" ,וכן את הפסוק " ַהּגֹוי לֹא
בֹוׁשי ִמּכֹל ֲעלִ יל ַֹת ֲ
"ָּבּיֹום ַההּוא ל ֹא ֵת ִ
טז)  .שמא יש לקשר לכאן אף את פסוק יאַ :
נִ ְכ ָסף" (ב א) שפירשו אבי הרד"ק מלשון 'כיסופא' – בושת.
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ברכות שמונה עשרה כנגד סדרן של נביאים

בונה ירושלים – ספר חגי
ספר חגי כולו עוסק במרכזה של ירושלים ,הלא הוא בניית ביהמ"ק .ראה בסידור ארץ
ישראל ,בהערות לברכת בונה ירושלים ,מקורות לכך שהברכה כוללת בקשה על בניית המקדש.

♦
מצמיח קרן ישועה – ספר זכריה
"ּכי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא
כאן מבקשים על צמיחת צמח דוד .לשון זו לקוחה בין השאר מספר זכריהִ :
ִיצ ָמח
ֶאת ַע ְב ִּדי ֶצ ַמח" (זכריה ג ח)ּ" .כֹה ָא ַמר יְ קֹוָ ק ְצ ָבאֹות לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ִאיׁש ֶצ ַמח ְׁשמֹו ִּומ ַּת ְח ָּתיו ְ
ּומ ַׁשל ַעל ִּכ ְסאֹו" (שם ו ,יב
ִיּׂשא הֹוד וְ יָ ַׁשב ָ
ָּובנָ ה ֶאת ֵה ַיכל יְ קֹוָ ק :וְ הּוא ְִיבנֶ ה ֶאת ֵה ַיכל יְ קֹוָ ק וְ הּוא ָ
יג)יז).
ראה אף בפרקים יב  -יג מספר נבואות עתידיות על 'בית דוד'.

♦
שומע תפלה – ספר מלאכי
הנביא מלאכי מזהיר על קיום עבודת המקדש בצורה מכובדת ,ותולה בכך את התקבלות
ִיּׂשא ִמ ֶּכם ָּפנִ ים ָא ַמר יְ קֹוָ ק ְצ ָבאֹות"
יחּנֵ נּו ִמּיֶ ְד ֶכם ָהיְ ָתה ּזֹאת ֲה ָ
התפילה" :וְ ַע ָּתה ַחּלּו נָ א ְפנֵ י ֵאל וִ ָ
(מלאכי א ט).

"אז נִ ְד ְָּברּו ְִיר ֵאי יְ קֹוָ ק ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וַ ּיַ קְ ֵׁשב יְ קֹוָ ק וַ ּיִ ְׁש ָמע" נמצא בספר
אף הפסוק המפורסם ָ
מלאכי (ג טז) ,אם כי אינו עוסק בשמיעת התפילה אלא בשמיעת דברי ההתחזקות שמדברים
יראי ה' זה עם זה.

♦
שלוש אחרונות
עד כה ראינו כיצד שלושת הברכות הראשונות ושתים עשרה האמצעיות הינן כנגד סדרם
של נביאים אחרונים ,והנה הסתיים סדרם של נביאים ולא הסתיים סדרה של תפילה ,אלא נותרו
לנו שלוש ברכות אחרונות ללא נביאים שיקבילו אליהן.
בכתבי הקודש יש לנו עוד שלישיה בולטת ,הלא היא שלישיית אמ"ת – איוב משלי תהלים,
ובלשון הגמרא (ברכות נז ע"ב) 'שלושה כתובים גדולים הם' .ספרים אלו טעמיהם שווים ואף
בסגנונם יש מן המשותף .שמא יש מקום להקביל את שלושת הספרים לשלושת הברכות
האחרונות:
ברכת העבודה כנגד ספר איוב ,הפותח ומסיים בעבודת הקרבנות.
ברכת ההודאה כנגד ספר תהלים ,אשר בו נכללו הודאה הלל ושבח.
יז)  .שמא גם ללשונות 'קרנו' ו'קרן ישועה' ניתן למצוא מקור בספר זכריה ,בנבואה על יידוי קרנות הגויים (פרק ב ,א –ד).
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רכה

ברכת השלום כנגד ספר משלי ,אשר מזהיר על דרכי השלום ,ומחברו נקרא על שם השלום,
יה ָׁשלֹום" (משלי ג יז).
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם וְ ָכל נְ ִתיב ֶֹת ָ
ובו תוארה התורה והחכמהּ"ְ :ד ָר ֶכ ָ

♦
סיכום
ראינו כיצד ברכות התפילה מקבילות לספרי הנביאים והכתובים ,חלק מן ההקבלות מובהקות
וחלקן אינן מובהקות .הרי המובהקות יכולות ללמד ולגלות על שאינן מובהקות.
למשמעות ההקבלה נראה לומר שהנבואה והתפילה הינן שני צדדים של מטבע אחת :במראה
הנבואה מתגלה הקב"ה אל הנביא ,ובתפילה מתקרב האדם אל קונויח) .בחזיונות הנביאים התגלה
הקב"ה באופנים שונים ובמראות מגוונים ,ובתפילותינו משתדלים אנו להדבק באלוקינו בכל מיני
קירבה – בחסדו של מגן אברהם ,בגבורתו של מחיה המתים ,ברוממותו של הא-ל הקדוש ,וכן
בכל ברכה וברכה.
ברוך אתה י"י א-להינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת,
ברוך אתה י"י הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק

♦♦♦

יח)  .וכן כתבו הטור והשו"ע (או"ח צח)" :וכן היו עושין חסידים ואנשי מעשה ,שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתן ,עד שהיו
מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות רוח השכלית ,עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה".
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