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שערד:ברמצוה
א.נווךשפטרני

נהוג שהאב מברך ברכת ברוך שפטרני כשבנו שנעשה בר
מצוה ,עולה לתורה בפעם הראשונה ,ובשעת קריאת התורה
(ח"א כלל סהסי'ג).

הטעם :משום "שאזנודעלרבים
סק"ד)א.

שהוא בר מצוה" (מג"אמיי רנה

ב .ללא שם ומלכות

נהוג שהאב מברך ברכת ברוךשפטרני ,כשהבן עולה לתורה
בפעם הראשונה ,ללא שם ומלכות (ימ"אסי' רכהסעיב,ילקיימעמי)89ב.
הטעם :משום שברכהזואינה נזכרת בגמרא ומקורה במדרש
רבהג (דימ שם אותא).

ג .האבוהבןמברכים
יש נוהגים שגם הבן ,שנעשה בר מצוה ,מברך ברכת ברוך
שפטרני כשעולה לתורה בפעם הראשונה (נת"עסי' רנהסעיב).

הטעם :משום שיש מפרשים (לבוש שם) ברוך שפטרני על האב
---

א לשון המג"אייועכשיו נהגו לברך בשעה שהנער מתפלל או קורא בשבת ראשונהיי,
הכוונה מתפלל כשייץ (יאה מ"ב שם סק"ו) .לדעת הח"א הברכה אינה דווקא בשבת
אלא בפעם הראשונה שהוא עולה לתורה,וכן דעת ערוה"ש (שם סע'ד).
ב וכן פסק כה"ת שם אות טז ,ובא"ה פרשה ראה שנה א' אותיז .אך לדעת הגר"א
סי'ינה)יש לברך בשם ומלכות,וכן דעת המהרי"ל עמ' תנג ,ערוה"ש שם סע' ד,
ח"א כלל סהסי' ג ,וקצוש"עסי' סא סע' ח.ויש שמברכיםבלי שם ומלכות אף
על בת שהגיעה למצוות (שו"תיביע אומר ח"וסי' כס ,נת"עסי' רכה סע' ב).
ר
מ
א
י
ש
ג א"ר אלעזרצריך אדם להטפל בבנו עדי"ג שנה ,מכאן ואילךצריך
ברוך
שפטרני מעונשו של זה (ב"ר פר' סגפיס'יד).
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מדור ח :שהשמחה במעונם

תלב

שמברךשאיןבנונענשיותרעלעוונותיושלוי,ולאשאין האב
נענשעלעוונותיו שלהבן,לכן גם עלהבן לברך (נת"עשם).

ד.כועודו?

נוהגים לעשותסעודת מצוהלנערברמצוהביוםשנכנסלשנת

י"ר

(אוצר התפילותדף רסז בשם הב"חבליקוטיםסי'כט)ה.

הטעם wttp :שאמרו (קדושיןלא).גדול המצווה ועושהממישאינו
מצווה ועושה ,ור'יוסף (שהיה סומא) אמר :אם יאמרו
י
ל
שסומאתייגבמצוות"עבידנאיומאסובאלרבנן",מכאןשיום
המעברבין"מישאינו מצווה ועושה" ,ל"מצווה ועושה" הוא

יום טוב (נה"חסי' רכה אותיא)י.

ה.מזמן

..

ן המנהג הפשוטשמי שנעשהבד מצוהוענשיןסעודה הוא
ייונ
מברך" (עריה"שפי
' קצט סע' ד)1
הטעם :משום שהפוסקיםחולקים אם אפשרלצרףקטןבן ט'
שניםאובןי'לזימון',לדעת הרמ"א רקבןי"גמצרפיםלזימון,
מכאן המנהגשביום שהנער נעשה לברמצוה הואמזמן,לציין
ן לצרפולזימון לכל הדעותח )w~nllyשם).
שמהיוםואילךנית

ו .דרשה ללאסיום

ישנוהגים לא לאפשר לנער הבד מצוה להאריך בדרשה אלא
- -

ד האב מברד על כך משום שאמרו (שבת קמט ):כל שתבירו נענש עלידואיןמכניסין

אותו במחיצתו של הקב"ה (מחצה"ש ס" רכה סק"ה).
ה ואם הנער דורשבדברי תורה,זו סעודת מצוה גם אםאינהנעשית באותויום (יש"ע

ו ועודיש טעם על דרך הקבלה ,ראה זהר חדש פרשה בראשית דףיד ע"א ופרשת
משפטים דף צח ע"א וכה"ח שם.
ז ראה או"חסי' קצט סע'י.
ו :ראה מ"ב שם ס"ק כז.
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שער ד :בר מצוה

תלג

מפסיקיםאותו ,אםבתחילתה ואם באמצעה,בשירה

(ילק"מ עמ'

*)89

הטעם:כדי לאלבייש אלהשאיןיכולים לדרושבציבור בעל
פה (שם).

ז.חתן הברמצוה

ישנוהגים לקרואלתורה ,בפעם הראשונה,נער שמלאו15י"ג
שנה ,בשם "חתן הבר מצוה" (זיו השבתעמיקעד).

הטעם wtty :שמובא (מג"אס"רכה סק"ד)"שמצוהעל האדם לעשות
ם שנכנס לחופה" (ז"ה
סעודה,ביום שנעשהבנו בר מצוה,כיו
שם).

ועוד ,בר המצוה דומה לחתן משום שנאמר (ישעיה ס"אי) כחתן
יכהן פאר ,והתפילין נקראו פאר כנאמר ~חזקאל כ"דיז) פארך
חבושעליךט (נהרמצרים ד"וע"א).

ח.תחנון

יש נוהגים שאין אומרים תחנון בבית הכנסת כאשרבין
ם נעשה בר מצוה (נתר ש"טסי' קכג נהר
המתפקקיםנערשבאותויו
מצרים ד"וע"א).

היועם :נעך הבך מצדה דך3וה לרזתןוכן נאמר(ישעיהבריא,י) כחתן
יכהן פאר ,והתפילין
פאר כדכתיב (יחזקאל כ"ד,יז) פארך
א
ר
ק
נ
א
ו
יןשאין אומרים תחנון בביה"כ בו
חבושעליך,והרי ה כחת
הוא מתפללי (נהרמצריםשם)יא.
-

-

ט ראה ברכותיא.
י או"חסי' קלא סע'ד.
יא ועיי
 ,שו"ת משפטיעוזיאל או"ח מהד"תסי'יא ושו"תיביע אומו ח"ד או"חסי'
יד ומנהגיא"י עמ' נא.
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