
שולחן ערוך קפז, ג) כי מי שלא הזכיר בברכת על שאלה: שמעתי בשיעור (
הקב"ה על ארץ לשבח והודיה לתת המזון ארבעה דברים, לא יצא ידי חובה. 

לימוד תורה. והרביעי, מלכות בית דוד. ברית מילה שנצטוינו בה, על ישראל, על 
ישראל בברכת המזון, מובן לי כי זה מוזכר באותו  ההכרח להזכיר דוקא ארץ

ברכת המזון (דברים ח, י). אבל מה ראו חז"ל להדגיש שאם לא נזכיר של פסוק 
לחזור שוב על ברכת המזון? אנו גם כן ברית, תורה ומלכות בית דוד, צריכים 

 ר?ׁשֶ מה הקֶ 
 

נצטוה בה אברהם אבינו. שם הבטיח לו הקב"ה  מילה כבר בריתובה: תש
שבזכות זו שצאצאיו יחתמו בבשרם ברית מילה, יזכו לירושת ארץ ישראל. 

נו אמונים נשמור לו אמונים, וגם הוא יגמול לבינינו לבין ה'. קשר  נֹויָ נְ "ברית" עִ 
ארץ מגוריך, את  ך אחריך אתעלך ולזר ושם הבטיח ה' (בראשית יז, ח) "ונתתי

ארץ כנען" [=יש להעיר כאן כי הבטיח "כל" ושלא נוותר על חלק ממנה לתת  כל
לכן יהושע בן נון מל את בני ישראל בגלגל, עת כניסתם לארץ  אותה לאויבינו].

 הקודש.
 

כמו שכתוב הארץ.  לנו הקב"ה את ענין התורה, כי רק למען מטרה זו העניק
 בספר תהלים (סוף פרק ק"ה):

 :ִייָרׁשּו ְלֻאִּמים ַוֲעַמל ּגֹוִים ַאְרצֹות ָלֶהם ַוִּיֵּתן) מד(
 :ָיּה ַהְללּו ִיְנֹצרּו ְותֹוֹרָתיו ֻחָּקיו ִיְׁשְמרּו ַּבֲעבּור) מה(

התורה בלי  שנוכל לקיים מצוות אבותינו, הוא כלומר היעד שלנו, בבואנו לארץ
ינו ביניהם כאלפיים בלי נגישות וצרות שסבלנו בארצות הגוים, עת גלמפריע, 

 שנה.
 

(הלכות ברכות  אבל ענין "מלכות בית דוד" יש בו ענין מעניין במיוחד. הרמב"ם
 פ"ב ה"ד) מסביר לנו באופן חינוכי:

 ירושלים ועל עמך ישראל ועל עלינו אלהינו' יי רחם" בה פותח שלישית ברכה"
 בה וחותם "עירך בירושלים אלהינו' יי נחמנו" או ".כבודך משכן ציון ועל עירך

 נקראת ולפיכך ".ירושלים בבנין ישראל עמו מנחם[יאמר] " או ".ירושלים בונה"
 ידי יצא לא זו בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי וכל .נחמה זו ברכה
 בית מלכות בחזרת אלא גמורה נחמה שאין הברכה ענין שהיא מפני חובתו
 ".דוד

 
 בלי להשיג שוב מלכות צדיקים כמו דוד? "נחמה גמורה"מדוע אין לעם ישראל 

לו  , א). היה"שויתי ה' לנגדי תמיד" (סנהדרין כבד היה מקיים מצוות ואלא ד
וקשור בזרועו [בגודל של ספר קטן שעל נייר שקונים  בגודל קטן תורהספר 

בו, ומקבל  ה קורא, שהיה עמו תמיד. כל הזמן הילילדים לכבוד "שמחת תורה"]



 ְוָקָרא ִעּמֹו ְוָהְיָתה") כ-יטדברים יז, ( בתורה יראת שמים. כמו שנאמרהשראה ו
 ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ִלְׁשֹמר ,ָהיווֱא� ה' ֶאת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען ,ַחָּייו ְיֵמי ָּכל בֹו

 :ַלֲעׂשָתם ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּזֹאת
 ָיִמים ַיֲאִרי� ְלַמַען ,ּוְׂשמֹאול ָיִמין ַהִּמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִּתי ,ֵמֶאָחיו ְלָבבֹו רּום ְלִבְלִּתי

 :ִיְׂשָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתֹו ַעל
 

נכון שכמה מצאצאיו בגדו במורשת ישראל. אבל תפילתנו להחזרת עטרה 
ם שליטים בעלי יראת שמים ואהבת עמם, ליושנה, שהקב"ה יתן לנו שוב מלכי

כמו שהיה דוד המלך. גם בימינו , שיש הרבה תהפוכות פוליטיות, חלק מהן 
בלתי טובות, עלינו לבקש מאד חזרת מלכותם של אוהבי תורה ומחנכים לקיום 

 התורה.
   


