בס״ד

בית מדרש נעימ״ה של קהילת דגל יהודה
בהנחיית סיימון מונטגיו

הן הם יודו ויברכו
על ברכות ותפילות

ברכות מן התורה
ב :ברכת המזון
החיוב
רמב״ם משנה תורה הלכות ברכות א ,א
ִמ ְצוַ ת ֲעשֵׂ ה ִמן ַה ּתוֹ ָרה לְ ָב ֵר ְך ַא ַחר ֲא ִכילַ ת ָמזוֹ ן ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר )דברים ח י( ״וְ ָא ַכלְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּת
ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת יְ יָ ׳ ֱאל ֹ ֶה ָ
יך״ .וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּיב ִמן ַה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן שָׂ ַבע ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר וְ ָא ַכלְ ָּת
וְ שָׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת .ו ִּמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים ָא ַכל ֲא ִפ ּל ּו ְ ּכזַ יִ ת ְמ ָב ֵר ְך ַא ֲח ָריו:

הנוסח
בבלי ברכות מח
אמר רב נחמן :משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן; יהושע תקן
להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ; דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים :דוד תקן
על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ,ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש; הטוב
והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר ,דאמר רב מתנא :אותו היום שניתנו הרוגי
ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו
לקבורה:
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הזימון
משנה ברכות ז ג
כיצד מזמנין?
בשלשה אומר נברך ,בשלשה והוא אומר ברכו.
בעשרה אומר נברך אלהינו ,בעשרה והוא אומר ברכו.
אחד עשרה ואחד עשרה רבוא.
במאה הוא אומר נברך ה׳ אלהינו ,במאה והוא אומר ברכו.
ובאלף הוא אומר נברך לה׳ אלהינו אלהי ישראל באלף והוא אומר ברכו.
ברבוא אומר נברך לה׳ אלהינו אלהי ישראל אלהי צבאות יושב הכרובים על המזון
שאכלנו ,ברבוא והוא אומר ברכו
כענין שהוא מברך כך עונים אחריו :ברוך ה׳ אלהינו אלהי ישראל אלהי צבאות
יושב הכרובים על המזון שאכלנו
רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הם מברכים שנאמר במקהלות ברכו אלהים
ה׳ ממקור ישראל אמר רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובים ואחד
מועטים אומר ברכו את ה׳ רבי ישמעאל אומר ברכו את ה׳ המבורך

השייור
חכם אליעזר בן יצחק פאפו ,חסד לאלפים סימן קף
אין להסיר המפה והלחם עד לאחר ברכת המזון ,ויש מהמקובלים שכתבו שאין
להסיר כלום מעל השולחן אפילו העצמות והקליפין עד לאחר ברכת המזון,
שנצוצות הקדושה הדבוקים בעצמות וקליפין הם יוצאים ע״י ברכת המזון ...
כל מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם ,ובזהר הקדוש
החמירו ואסמכוהו אקרא )הסמיכו דין זה על פסוק( דלא תשא את שם אלהיך לשוא,
שלא תשא את שם ה׳ על שפתיו לברך ברכת המזון על שלחן של שוא וריקם,
והמדקדקים נזהרים שלא ישאר שום כלי ריקם על השלחן בשעת ברכת המזון
כגון הכפות והכוסות והקערות ,והנזהר תבא עליו ברכת טוב.
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הטעם

דברים ח א–יח ָ͏כּל ַה ִ͏מּ ְצוָ ה ֲא ֶ͏שׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ͏וְּ ָך ַה͏יּ͏וֹם ִ͏תּ ְ͏שׁ ְמר͏וּן ַל ֲ͏ﬠ͏שׂ͏וֹת ְל ַמ ַ͏ﬠן ִ͏תּ ְחי͏וּן
יכם׃ וְ זָ ַכ ְר ָ͏תּ ֶאת ָ͏כּל
אתם וִ ִיר ְ͏שׁ ֶ͏תּם ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר נִ ְ͏שׁ ַ͏בּע ה׳ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
͏וּב ֶ
יתם ָ
ְ͏וּר ִב ֶ
ֹלהיָך זֶ ה ַא ְר ָ͏בּ ִ͏ﬠים ָ͏שׁנָ ה ַ͏בּ ִ͏מּ ְד ָ͏בּר ְל ַמ ַ͏ﬠן ַ͏ﬠ͏נּ ְֹתָך ְלנַ ͏סּ ְֹתָך
יכָך ה׳ ֱא ֶ
ַה ֶ͏דּ ֶרְך ֲא ֶ͏שׁר ה ִֹל ֲ
ָל ַד ַ͏ﬠת ֶאת ֲא ֶ͏שׁר ִ͏בּ ְל ָב ְבָך ֲה ִת ְ͏שׁמֹר ִמ ְצ͏וֹ ָתיו ִאם לֹא׃ וַ יְ ַ͏ﬠ͏נְּ ָך וַ ͏יַּ ְר ִ͏ﬠ ֶבָך וַ ͏יַּ ֲא ִכ ְלָך ֶאת
ה͏וֹד ֲ͏ﬠָך ִ͏כּי לֹא ַ͏ﬠל ַה ֶ͏לּ ֶחם ְל ַב͏דּ͏וֹ
ַה ָ͏מּן ֲא ֶ͏שׁר לֹא יָ ַד ְ͏ﬠ ָ͏תּ וְ לֹא יָ ְדע͏וּן ֲאב ֶֹתיָך ְל ַמ ַ͏ﬠן ִ
מ͏וֹצא ִפי ה׳ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם׃ ִ͏שׂ ְמ ָל ְתָך לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ָ͏ﬠ ֶליָך
יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם ִ͏כּי ַ͏ﬠל ָ͏כּל ָ
וְ ַרגְ ְלָך לֹא ָב ֵצ ָקה זֶ ה ַא ְר ָ͏בּ ִ͏ﬠים ָ͏שׁנָ ה׃ וְ יָ ַד ְ͏ﬠ ָ͏תּ ִ͏ﬠם ְל ָב ֶבָך ִ͏כּי ַ͏כּ ֲא ֶ͏שׁר יְ יַ ֵ͏סּר ִאי͏שׁ ֶאת
͏וּליִ ְר ָאה
ֹלהיָך ָל ֶל ֶכת ִ͏בּ ְד ָר ָכיו ְ
ֹלהיָך ְמיַ ְ͏סּ ֶר͏ךָּ ׃ וְ ָ͏שׁ ַמ ְר ָ͏תּ ֶאת ִמ ְצ͏וֹת ה׳ ֱא ֶ
ְ͏בּנ͏וֹ ה׳ ֱא ֶ
͏וּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים
ט͏וֹבה ֶא ֶרץ נַ ֲח ֵלי ָמיִ ם ֲ͏ﬠיָ נֹת ְ
יאָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ֹלהיָך ְמ ִב ֲ
אֹת͏וֹ׃ ִ͏כּי ה׳ ֱא ֶ
͏וּת ֵאנָ ה וְ ִר͏מּ͏וֹן ֶא ֶרץ זֵ ית ֶ͏שׁ ֶמן ְ͏וּד ָב͏שׁ׃
͏וּ͏שׂע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְ
͏וּב ָהר׃ ֶא ֶרץ ִח ָ͏טּה ְ
ַ͏בּ ִ͏בּ ְק ָ͏ﬠה ָ
יה
אכל ָ͏בּ͏הּ ֶל ֶחם לֹא ֶת ְח ַסר ͏כֹּל ָ͏בּ͏הּ ֶא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר ֲא ָבנֶ ָ
ֶא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר לֹא ְב ִמ ְס ֵ͏כּנֻ ת ͏תּ ֹ ַ
ֹלהיָך ַ͏ﬠל
͏וּב ַר ְכ ָ͏תּ ֶאת ה׳ ֱא ֶ
יה ַ͏תּ ְחצֹב נְ ח ֶֹ͏שׁת׃ וְ ָא ַכ ְל ָ͏תּ וְ ָ͏שׂ ָב ְ͏ﬠ ָ͏תּ ֵ
͏וּמ ֲה ָר ֶר ָ
ַב ְרזֶ ל ֵ
ֹלהיָך ְל ִב ְל ִ͏תּי ְ͏שׁמֹר
ָה ָא ֶרץ ַה͏טּ ָֹבה ֲא ֶ͏שׁר נָ ַתן ָלְך׃ ִה ָ͏שּׁ ֶמר ְלָך ֶ͏פּן ִ͏תּ ְ͏שׁ ַ͏כּח ֶאת ה׳ ֱא ֶ
͏וּב ִ͏תּים
אכל וְ ָ͏שׂ ָב ְ͏ﬠ ָ͏תּ ָ
͏וּמ ְ͏שׁ ָ͏פּ ָטיו וְ ֻח͏קּ ָֹתיו ֲא ֶ͏שׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ͏וְּ ָך ַה͏יּ͏וֹם׃ ֶ͏פּן ͏תּ ֹ ַ
ִמ ְצ͏וֹ ָתיו ִ
͏וּב ָק ְרָך וְ צֹאנְ ָך יִ ְר ְ͏בּיֻ ן וְ ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב יִ ְר ֶ͏בּה ָ͏לְּך וְ כֹל ֲא ֶ͏שׁר
ט͏וֹבים ִ͏תּ ְבנֶ ה וְ יָ ָ͏שׁ ְב ָ͏תּ׃ ְ
ִ
יאָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵ͏בּית
͏מּ͏וֹצ ֲ
ֹלהיָך ַה ִ
ְלָך יִ ְר ֶ͏בּה׃ וְ ָרם ְל ָב ֶבָך וְ ָ͏שׁ ַכ ְח ָ͏תּ ֶאת ה׳ ֱא ֶ
͏נּ͏וֹרא נָ ָח͏שׁ ָ͏שׂ ָרף וְ ַ͏ﬠ ְק ָרב וְ ִצ ָ͏מּא͏וֹן ֲא ֶ͏שׁר ֵאין
יכָך ַ͏בּ ִ͏מּ ְד ָ͏בּר ַה͏גָּ ד ֹל וְ ַה ָ
͏מּ͏וֹל ֲ
ֲ͏ﬠ ָב ִדים׃ ַה ִ
͏מּ͏וֹציא ְלָך ַמיִ ם ִמ͏צּ͏וּר ַה ַח ָ͏לּ ִמי͏שׁ׃ ַה ַ͏מּ ֲא ִכ ְלָך ָמן ַ͏בּ ִ͏מּ ְד ָ͏בּר ֲא ֶ͏שׁר לֹא יָ ְדע͏וּן
ָמיִ ם ַה ִ
יתָך׃ וְ ָא ַמ ְר ָ͏תּ ִ͏בּ ְל ָב ֶבָך ͏כּ ִֹחי
יט ְבָך ְ͏בּ ַא ֲח ִר ֶ
͏וּל ַמ ַ͏ﬠן נַ ͏סּ ֶֹתָך ְל ֵה ִ
ֲאב ֶֹתיָך ְל ַמ ַ͏ﬠן ַ͏ﬠ͏נּ ְֹתָך ְ
ֹלהיָך ִ͏כּי ה͏וּא ַה͏נּ ֵֹתן ְלָך ͏כּ ַֹח
וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָ͏ﬠ ָ͏שׂה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַה͏זֶּ ה׃ וְ זָ ַכ ְר ָ͏תּ ֶאת ה׳ ֱא ֶ
ַל ֲ͏ﬠ͏שׂ͏וֹת ָחיִ ל ְל ַמ ַ͏ﬠן ָה ִקים ֶאת ְ͏בּ ִרית͏וֹ ֲא ֶ͏שׁר נִ ְ͏שׁ ַ͏בּע ַל ֲאב ֶֹתיָך ַ͏כּ͏יּ͏וֹם ַה͏זֶּ ה׃
בראשית רבה פמ"ג
ֹאמר ָ ּברו ְּך ַא ְב ָרם לְ ֵאל ֶעלְ יוֹ ן קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ )בראשית יד ,יט(ִ ,מ ִּמי
וַ יְ ָב ְר ֵכה ּו וַ ּי ַ
ְקנָ ָאן? ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ָהעוֹ ְב ִרים וְ ֶאת ַה ּ ָׁש ִבים ,ו ִּמ ּ ׁ ֶש ָהי ּו אוֹ ְכלִ ים
ֹאמר ,וְ הוּא אוֹ ֵמר לָ ֶהם ִא ְּמר ּו
וְ ׁשוֹ ִתין ָהיָ ה אוֹ ֵמר לָ ֶהם ָ ּב ֵרכוּ ,וְ ֵהן אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַמה ּנ ַ
ָ ּברו ְּך ֵאל עוֹ לָ ם ֶׁש ָא ַכלְ נ ּו ִמ ּ ֶׁש ּלוֹ ָ ,א ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֲאנִ י לֹא ָהיָ ה ְׁש ִמי נִ ָּכר
לִ ְב ִר ּיוֹ ַתי וְ ִה ַּכ ְר ָּת אוֹ ִתי ִ ּב ְב ִר ּיוֹ ַתיַ ,מ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ָעלֶ ָ
יך ְ ּכ ִא ּל ּו ַא ָּתה ׁ ֻש ָּתף ִע ִּמי ִ ּב ְב ִר ָ ּיתוֹ ֶׁשל
עוֹ לָ םֲ ,ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב :קוֹ נֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
להוסיף את אלישע והאלמנה ושולחן לחם הפנים
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ר' ישראל נג'ארה ,כלי מחזיק ברכה
הפרק השני יתבאר בו טעם לברכה זו אשר צונו האל יתברך אחר המזון יותר
מכל שאר ברכות  ...כאשר נרגיש בלישנא דקרא )לשון המקרא( שאמר ואכלת
ושבעת כי מה שייך לשון שביעה כאן? לימא )שיאמר( ואכלת וברכת – כי כן
תקנו חכמים ודקדקו עד כזית עד כביצה – אמנם נאמן שכוונתו יתברך לזכות את
ישראל ולגדור להם גדר לבל ישאו חוץ מיראתו ,ובפרט בזמנים אשר הם מעותדים
לצאת מההקש וכמו שאמר הכתוב פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת
ובקרך וצאנך ירביום וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבבך ושכחת את
ה׳ אלהיך וגו׳ ואח״כ יאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ואמרו בגמרא
אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר ,ועל זה יאמר ואכלת
ושבעת ,והשביעה מסבבת המרידה ועזיבת הבורא יתברך .לזה יאמר וברכת את
ה׳ אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך לתודה שלא כחך ועוצם ידך היא הנותן
לך כח לעשות חיל ולזון את עצמך אלא כחו יתברך הוא הזן ומרפנס לכל.

אישים
חכם ישראל נג’ארה 1628–1555
חכם ישראל נג'ארה נולד בשנת שט"ו לאימו ולאביו חכם משה מתלמידי
האר"י ,בעיר צפת .תורתו למד מפי אביו ומפי סבו החכם ישראל די
קוריאל ,מארבעת סמוכי החכם יעקב בירב בעיר צפת .חכם ישראל
נג'ארה היה דרשן ופוסק אך פאר יצירתו הם שיריו הרבים ,שחלקם
מושרים בפי כל עדות ישראל
)מתוך אתר החכם היומי(

חכם אליעזר פאפו 1828–1761
חכם אליעזר פאפו ,המכונה ה'פלא יועץ' ,נולד בסרייבו שבבוסניה ,לאימו
לאביו חכם יצחק ,בשנת תקמ"ו .הוא התחנך אצל רבותיו  -חכם אליהו
חיון וחכם משה דנון .כבר בילדותו נודע בשקדנותו הרבה על התורה ,נהג
בפרישות ובטהרה ,ועסק גם בגמילות חסדים .בשנת תק"ף ) (1820החל
לכהן כרב ואב בית דין בקהילת סיליסטרה )בולגריה( ,ולה הקדיש את רוב
זמנו .כראש הקהילה הנהיג קופת גמילות חסדים עבור אנשי הקהילה,
פעל להשכנת שלום בין איש לאשתו ,לגישור בין אדם לחברו ,ולצמצום
מהחלוקות בין תלמידי החכמים.
)מתוך אתר החכם היומי(

