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אלוקינו מלך העולם
כשעם ישראל אוכלים מפירות הארץ ונהנים מטוב האדמה ,הם מברכים תחילה וסוף ,למי
שהנחיל להם ארץ חמדה  -ארץ זבת חלב ודבש .ככתוב בשבח ארץ ישראל (דברים ח',י'):
"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך"!
ר' ישראל סלנטר מביא משל לאדם שהולך בית קפה יוקרתי ,מזמין מלצר ומבקש שיגישו לו
כוס תה .בעל הבית אכן ממהר ומגיש לו את מבוקשו .לבסוף ,כשמבקש האורח לשלם ,מתברר
לו כי המחיר הוא  21שקלים!
מדוע  21שקלים?! – מתפלא האורח ושואל את בעל הבית תוך שהוא עושה חישוב מהיר" :הלא
מחיר כוס מים הוא פחות מ 21 -אגורות ,וכפית סוכר מחירה עוד  11אגורות לכל היותר ,ומעט
עלי תה שהכנסת אל הכוס אף הם אין עומדים במחיר המופקע והמופרז שדרשת?! 21
שקלים"?!
"אכן כן" – משיב בעל בית הקפה – "אמנם ,כאשר תחשב את מרכיבי כוס התה ,אין בכך עלות
כה גדולה .אלא ,שעליך להביט סביב :בית הקפה הגדול  -רחב ידיים ומעוצב בטוב טעם,
מועסקים כאן משרתים וטבחים ,מלצרים ומנקים על מנת לתת שירות וניקיון בסטנדרטים
גבוהים במיוחד .להשלמת הארומה הנברשות תלויות כאן מן התקרה .ועל הרצפה פרושים
שטיחים נעימים ובנוסף לאלו מוסיקת רקע נעימה ומרגיעה  -על כל אלה יש לשלם! לכן ,מחיר
כוס התה במקום כזה עולה לכדי  21שקלים .אם המחיר גבוה בעיניך ,התכבד ושתה תה
בביתך...
והנמשל ברור ,כשאדם מבקש לאכול פרי ,בטרם שיאכל עליו לברך ,אולם ,בטרם שיברך ,עליו
להתבונן על כל מרכיביו של הפרי וכיצד נשלם להיות פרי טעים ומהודר למראה .על האדם
להודות לקב"ה על השמש הזורחת שחיממה את השתיל הרך ,על הגשם שהשקה עד שצמח
השתיל והיה לאילן גדול ,על הפרי שנבט וגדל עד שהיה לפרי כה טעים.
זהו שמקדמים לברכת "בורא פרי העץ" את המילים" :אלוקינו מלך העולם"  -לא רק על הפרי
בלבד אנו מברכים אלא על כל הסובב אותנו עד שיכולנו להנאות מין הפרי...
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