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שערא:ברכתהמזון
א.מכסיםהסנין

נוהגים לכסותהסכין בשעת ברכתהמזון,ונהגו שלא לכסותו
בשבתויו"ט (אוייתסי' קפסעיה).
הטעם :מצינו ששלחן דומה למזבחא ,ועל המזבח נאמר (תוים
נ"ז ה) לאתניף עליהם ברזל" ,שהמזבח נברא להאריךשנותיו
של אדם והברזל נברא לקצר שנותיו של אדיאם),באינו רשאי
להניף המקצר על המאריך" (מנילתא שמותיתרופרי לכןמיכסים
יסיום הסעודה (הרוקחמיישלב)ג.
הסכיןלפנ
ועוד13 ,שך13 13עשהשהיה".שפעם אחתהיה אחדמברךבהמ"ז
וכשהגיע לבונהירושלים נזכרלו חורבן ביהמ"ק ולקחהסכין
ותקע בלבו ,ועל כן נהגו לסלקו מעל השלחן בשעת ברכת
המזון" (שבלי הלקטסי' קנה בשםרבינו שמחה)ד.
ועוד,לפישמזכירים ברכת הארץ בבהמ"ז שהיא ברכתיצחק
ליעקב_לפיכךמכסיםהסכין שהיא ברכתולעשיו (מל,מסי'שד).

ב.מכסים הפת
י ברכת המזון (ברנניסי' קפ סק"ב).
ישנוהגים לכסות הפתלפנ
ה מן המים האחרונים ויתקלקל (שם).
הטעם:ילאיפלועלי
א בזמן שבית המקדשקיים מזבח מכפר על אדם ,עכשיו שלחנו של אדם מכפרעליו
(חגיגה כז - ).בהכנסת אורחים(יש"י .(DW

ב ראה רש"י שמות כ' כב.
ג
ד וכותב הב"י שמשום טעם זה אין לחלק בין שבת לחול "מכל מקום מנהגן של
ישראל תורה היא" ,וערוה"ש סוברשמכיון שבשבתאין להצטעראין לחשוש.
ן פגע רע (ערוה"שסי' קפ סע' ה).
אבל בשבת ויו"טאין שטןואי
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ועוד ,משוםשאין הברכה שורה אלאעל דברהסמוימןהעיןה
(שו"ת באר עשקסי'כז).

ועודיש

טעם על דרך הקבלה (זהרפר' תרומה דף קנךע"ב).

ג.כליםריקים

ישנוהגים להסיר מן השלחן את הכליםהריקיםלפני ברכת
המזון (שערי תשובה או"חסי' קפג אותא).

הטעם :משוםשאין הברכה שורהעל דברריקי
תפם בשם ספרזכירה).

(צלותא דאברהםעמי

ד .פתעל השלחן

ם להשאיר פתעל השלחן בעת ברכתהמזון (או"חסי' קפסעי
נוהגי
א-ב)ז.

הטעם :משוםשאין הברכה שורה אלא על דבר הנמצא ,כמו
שמצינו אצל אלישע ששאל את האשה מנשיבני הנביאים,
י הנושים (מ"ב די ב)
שביקשה ממנו עזרה שתציל את בנהמיד
הגידילי מהיש לךבבית ,ותאמראין לשפחתך כלבביתכי
אם אסוך שמן".כי בששתימי בראשית ברא (ה') הכליש
מאין ,מאפס המוחלט ,ומאז והלאה בוראיש מיש ולאיש
מאין" (מחצית השקל או"ח שם).
ו לתתלו (לבושסי'  Dpסע'ב).
ועוד ,שאםיבואעני ויבקשיוכל
171311לזכור להודות לה'על שאכל ,שבעוהותיר,כפישמצינו
י כה אמר ה' אכול והותר(יבוששם).
שברךהנביא (מ"בדימג)כ
ה תענית ח.:
 1וכן אלישע שאל את האלמנה מנשיבני הנביאים"הגידילי מהיש לך בבית" ,ורק
י אם אסוך שמן" ברך אותה (מל"ב ד'ב).
אחרי שאמרה"אין לשפחתך כלכ
ז אמר ר' אלעזר כל שאינו משייר פת על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם
שנאמר (איוב כ' כא)אין שריד לאכלו עלכן לאיחיל טובו (מהדרין צב ).ומפרש רש"י:
דצריךלשייר כדכתיב (מל"ב ד' מג) אכול והותר .ובדרך הרמז :ברוך טנאך ומשארתך
י האוכל (אוצר דו"מ עמ'  415בשם ספר חסידים).
(דברים כ"ח ה)היינושייר
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ה.כובע

יש שמדקדקים לחבושכובע,גם אם בשעתהאכילההיתה רק
כיפהעל ראשם (מגראסיי קפגמקייה).
הטעם" :לפישבשוי זה מכניע לב האדם ומביאולידי כוונת
הברכה וליראת שמים" (ב"ח שם ד"ה ר'אשי)ח.

ו.ו1ל נהרות בבלושיר המעלות

נוהגים לזמרלפני בהמ"ז מזמור על נהרות בבל
ן (שם קנו) (אוצר
111שבתויו"טשיו המעלות בשוב ה' שיבתציו
(תהלים קלז)1

התפילות דף רמאה סדור עבודת ישראלעמי )553ט.

הטעם :נאמר בזהר (תרומה דף קנה ב)"רואן דאתעדן עלפוזוריה,
ומתענגבאינוןמיכלין,איתליה לאדכרא ולדאגא על קדושא
דארעאקדישאועלהיכלא דמלכא דקאאתחריב" (=בהנהנהמן
הלחם ומהמאכלים עליו לזכור את קדושת א"י והיכל ה'
החרב) ולכןמזכירים בחול "שם ישבנו גםבכינו בזכרנו את
ציון" ובשבת ויו"ט שאסור להצטער בהם אומרים "בשוב ה'
ו כחולמים" (של"ה עמ' פבעי.ב).
אתשיבתציוןהיינ

ז.פסוקיםלפני בהמ"ז
לפי מנהג אשכנזיש אומרים ארבעה פסיקים מתהליםלפני
יויברך כל
ברכתהמזון,אחרישיר המעלות :תהלת ה'ידבר
פ
קדשולעולםועד (קמ"הכא),ואנחנונברךיה מעתהועד

בשר שם
י לעולם חסדו (ק"זא),
עולםהללויה (קט"1יח)יהודו לה'כי טוב
כ
יימללגבורות ה'ישמיע כל תהלתו (קייוב).
מ
הטעם :אפשר שבחרו ארבעה פסוקים אלו כנגד ארבע
ח באשכנז לא חשו לכך אלא רק בסעודות חשובות ,ראה לקט יושר או"ח עמי 36י
לדעת  H"lDnיש גם להתעטף בבגדעליון ומעיר הערוה"ש (שם סע' ה)ייולא ראינו
ולא שמענו מנהג זה".
ט יש נוהגים שגם כשיש אורח הגון אומרים בחול שיר המעלות (עולה ראיה עמ' .(DW

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדורג:וחסידיךיברכוכה

קו

הברכות של ברכת המזון .פסוק ראשון":ויברך כל בשר שם
קדשו" כנגד" :הואנותן לחם לכל בשר" שבברכה הראשונה.
פסוק שני" :ואנחנו נברך יה" כנגד" :אנחנו מודים לך"
שבברכההשניה .פסוקשלישי":כילעולם חסדו" כנגד" :שלא
נבושולא נכלםלעולםועד" שבברכההשלישית .פסוקרביעי:
"מי ימלל גבורות ה'ישמיע כל תהלתו" כנגד :כל התהלות
שבברכההרביעית " -מלכנו,אדירנו ,בוראנו,גואלנו"וכו'.

ח.מזומן בשלשה
שלשה שהיו מסובין בסעודהחייבים ~רך ברהמ"זבזימון,
שאומר אחד"נברך שאכלנו משלו" והםעונים"ברוך שאכלנו
" (או"ח סל קצב סע'א).
משלוובטובוחיינו
הטעם wtty :שנאמריגדלו לה'אתי ונרוממה שמויחדיו,הרי
שאחד אומרלשנים:גדלו (בונותמה.).

ועוד ,ע"ש שנאמריאכי שם ה' אקרא הבוגודללא-להינו

שם)היחיד

אומרלשנים (וש"ישם).

(ברכות

ט.בין ברכת התורה לברכתהמזון

בברכת התורה נוסח הברכה :ברכו את ה' ,ואלו בזימון של
ברכת המזון הנוסח הוא :נברךלא-להינויב.
הטעם D9WD :שלזון אותנו הקב"ה חייב עלפידין שהרי
בראנו'ג ,אבלנתינת התורה היתה מצד החסד והרחמים (מנה"י
וטעה"מסי' קצ בשםבני יששכר).

י

יא
יב

תהלים ל"דד.
דברים ל"בג.
בכל מקום שנאמר ה' מדת רחמים ---בכל מקום שנאמר א-להים הוא מדתהדין

יג מאן דיהבחיי

יהבמזוני (עפ"יתעיית ח.):
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-

קז

.זימוןבלשון אשכנז
י

בעדות אשכנז יש נוהגים להתחיל את הזימון לפני ברכת
ן בענטשן(עי"ז מו"סקעי ,מ"בסי' קצב
המזוןבלשון אשכנז:מירוועל
אותא).

הטעם :בפוסקים מובא שברכת הזימון מתחילה באמירת

המזמן"נברך שאכלנו משלו" ,אבל בזהר (רישדברי)6גיצינושיש

למזמן להקדים ולומר "הבלן ונברך" ,מכאן המנהג שהמזמן
מתחיל בלשון אשכנז ,במקום בארמית :רבותי מיר וועלן
בענטשן (מג"א .(DW
ועוד,בימיהגאוניםנהגו לבחורבסוף הסעודה האדם החשוב
ביותרמבין הסועדים ונותנים לו רשות לברך ברכת המזון
"ומהאי טעמא נשתרבב המנהג גם האידנא ששואלים את
המסוביןבלשון אשכנזרבותימירוועלןבענטשן ,ואח"כנוטל
רשות לברך ברהמ"ז" (עט"זשם).

יא .ברשות

נהוג שהמזמן בברכת המזון פותח את הברכה לנטילת רשות
לברך מהסועדים ואומר "ברשותמורי ורבותי" וכו
' (עט"ז סו"ס
קעד).

הטעם" :משום מדת הענוה צריך ליטול רשות כאלו הם
גדולים ממנו ,ולהם נאה לברך" (,%בסי' קסז ס"קעה).

יב .ונאמראמן
אחרי הברכה הרביעית של בדהמ"ז מסיימים את הבקשה
"הרחמן הואיברך את בעלהבית" '131במלים"ונאמר אמן",
ולא"ואמרואמן"כפישמסיימים בהמשך בקטע"עושה שלום

במרומיו"וכו'.
הטעם :משום שזו בקשה פרטית ,לכן אין לשתף בה את
השומעים באמירת אמן ,אבל "עושה שלום במרומיו"יש בה
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קח

שבחו של מקום ,משום כך משתפים את השומעים באמירת
אמן (מג"אסי' קפטסוסק"א).

יג
.מגדיל  -מגדול

בשבת(מועדים)ור"חנוהגים לזמרבסוף ברכתהמזון :מגדול
ישועותמלכו(3מוהקרי בש"במ"ב,נא),ובימותהחול:מגדיל
3 ,א)"גייאסי' קפטסקייא)'ד.
ישועות מלצו (3מובתהליםי"ח

הטעם" :מגדול" בחולם משמעוגדולה(דלי"ת שרוקה)ויתרון
לעומת "מגדיל" בחריק חסר ,כפי שנכתב בתהלים ,לכן
אומרים בשבת מגדול ובחולמגדיל"מפני שהשבת מלךגדול

כנגד החול" (אבודרהם עמ'שנו).

ועוד ,מצינו בילקוט שמעוני (שמואל רמז קסד) :כתוב אחד אומר
מגדיל וכתוב אחד אומר מגדול ,ר' יודן אומר :לפי שאין
ישועתה של אומהזו באה בבת אחת אלא מגדלת והולכת.
ומהו מגדול ? שנעשה לה מלך המשיח כמגדל שנאמר (משליי"ח
י)מגדלעוז שם ה'בוירוץצדיק ונשגב,לפיכךאומריםבימות
החול ,המזכיריםימי גלות" ,מגדיל" לרמוז שאנו מחכים
לישועתה' שתלךותגדל ,אבל בשבתהדומיםלימותהמשיווטי
אומרים "מגדול" ,רמזלישועה שכבר גדלה והיתה למגדלעוז

ן תפילה באוצר התפילות דף רמס).
(עיי

1י ,713מכודרי התפלה רצו בשני הפסוקים ,לכן בחרו אחד
לימות החול והשני לשבת ויו"ט ,ומכיון שהלשון "מגדיל"
מתאימה יותר לצלע השניה של הפסוק  -ועושה חסד
למשיחו רעושה" הוא פועלבבינוני וכן "מגדיל") ,לכן קבעו
יד יכליום שאומרים בו מוסף אומרים מגדוליי (חיי אברהם סי' קסד) ויש נוהגים לומד
"מגדוליי גם בחול (נתר ש"טסי ,קעה)וכן הוא ברמב"ם סדר תפילות סוף ספר אהבה.
סו על השבת נאמר "ולית שולטנא אתרא בכולהו עלמין" (זהר פר' תרומה דף קלה ע"א)
וראה רעיא מהימנא פר' פנחס דף רמג ע"א.
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לומר"מגדיל" לימות החול שהםתדירים לעומת שבתויו"ט
(תוצאותחיים דף קכד מובא בסדור עבודת ישראל עמ' )561טז.

יד.פסוקיםאחרונים בלחש

נוהגים לזמר הפסוקים האחרונים של ברכת המזון"יראו את
ה'קדושיו"וכו' בלחש (מחז" 1עמ'.)53
הטעם :שמא יש עני במסובין ,שלא יתבייש כשאומרים
הפסוק (תהלים ל"דיא)כפירים רשוורעבוודורשיה' לאיחסרוכל
טוב (עבידת ישראל עמ.)562 ,
 ,שכברסיימו בהמ"ז באמירת עושה שלום וכו' ואלה
וינוד
ם ממטבע הברכה (שם).
הפסוקיםאינ

טו .ברכתהגפןבסוף

כשמברכים ברכת המזון עם כוס ברכה ,מברכים בורא
י
ר
פ
הגפןאחרי ברכתהמזון ,מהשאיןכןבקידושוהבדלה ,שבדכת
הגפןהיא בתחילה (או"חסי' קצסעיאי רעא ק רצוא).
ן הוא חלק מן הקידוש ,שכד דרשו (פסחים
הטעם :בקידוש,היי
קו).זכור אתיום השבת לקדשו (שמות נ'ז) זוכרהו עלהיין,וכן
ן הוא דברבפני עצמו ,ואם
בהבדלה ,אבל בברכת המזוןהיי
יברךעליוקודם ,ברכתהמזוןתהיה הפסקבין ברכתהגפןלבין
ן (ער1ה"שסי' קצ סע'א).
שתייתהיי

טז יש הסוברים שהמנהג בטעות יסודו ,ומשערים שאחד המעתיקים את נוסח ברכת
המזון ,בטרם היות הדפוס ,רשם בצד הערה "בשב' מגדול" ,וכוונתו היתה שפסוק
זה נוסחו בשמואלב'"מגדולישועות" ,והמעתיק ממנו חשבשכוונוזובמלים "בשב'
מגדול" :בשבת אומרים מגדול (ולא מגדיל) ,והוסיף כך בנוסח הברכה ,וממנו
ג עמ' )96
העתיקו המדפיסים (ברוך שאמר עמ'ריד ,אוצר דו"מ עמ'  ,)61נראה נתיבבינה,כר"
הדוחה השערהזו.
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