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כל הזהיר

בברכת המזון
מזונותיו מצויות לו

כל ימיו בכבוד
)ספר החינוך(
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המברך מתברך
טז(.  יג,  )שמות  הרמב”ן  כותב   – הבריאה  מטרת  היא   – ההודאה 
האמצעי  המזון  ברכת  היתה  האנושות,  ימי  בראשית  עברו,  בדורות 
והמריץ  דירבן  אבינו  אברהם  השכינה.  כנפי  תחת  האנשים  לקירוב 
גילוי  והגביר את  וכך האדיר  את אורחיו להודות למי שהמזון שלו, 

האלוקות על פני תבל.

כך, עד ימינו אנו, זוכים יהודים להתקשר אל בוראם דרך ברכת-המזון, 
אותה מצווה יקרה שאודותיה אנו מצווים מן התורה. כל יתר הברכות 
שאנו מברכים על עשיית המצוות או ברכות הנהנין – חיובן מדרבנן, 

מלבד ברכת-המזון וברכת התורה שחיובן מדאורייתא.

את ברכת-המזון יש לברך בכוונה, בשמחה, ומתוך הכתוב דווקא. בעת 
ברכת-המזון אין לעסוק בעניינים אחרים. כן נאמר בגמרא, וכן פסק 
הרמב”ם ז”ל - שלא יברך אדם ברכת המזון כשהוא מהלך, ולא כשהוא 

מוטה על צידו, אלא כשיושב במקומו ומברך באימה וביראה. 

ושורש  “יסוד  בעל  כותב  וכה  מחוייבת.  הכוונה   - המזון  בברכת 
לך  היא  אחת  הברכה  לבו,  על  האדם  “ויעלה  העבודה”: 

למאות  והלא  מלומדה,  אנשים  כמצות  שנעשה 
ואלפים ברכת המזון בירך כל ימי חיותו. גם ברכת 

ההודאות כברכת אשר יצר כמה פעמים בירך שלא  #987 ס’
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בכונה כראוי וכיוצא. ולבו ישים לדרך פעמיו שאם לא הי׳ נזהר בכל 
הנ״ל בכוונתם-   כמה אלפים ורבבות שמות הקדושים הוציא מפיו 

בלא כוונה רחמנא לצלן מעונשו הגדול...”

ומידה טובה מרובה - נקפיד על ברכת-המזון בכוונה, בשמחה ובהודיה 
לה’, ונזכה לשפע טובה וברכה, ברוחניות ובגשמיות, בזה ובבא.

 אותיות מחכימות

באשר  יהודי  לכל  במיוחד  “זמינה”  הזדמנות-פז  הינה  המזון  ברכת 
הוא, לאנשים, נשים וטף. זו תפילה תמידית והכרחית לכל בן-אדם 
וביניהן  בברכת-המזון,  נכרכו  רבות  סגולות  ארוחותיו.  את  הסועד 
הזהיר  “כל  החינוך”:  “ספר  בעל  מבטיח  שעליה  העשירות,  סגולת 

בברכת המזון, מזונותיו מצויות לו כל ימיו בכבוד”. 

כאמור, גדולינו מבהירים את חשיבות אמירת “ברכת המזון” מתוך 
ב”מדרש  נכתב  כה   – הכוונה”  מעורר  הכתב  “כי  דווקא,  הכתוב 
ישראל  רבי  הצדיק  גם  האיתמרי.  הכהן  אליהו  ר’  בשם  תלפיות”, 
נג’ארה זצ”ל, בספרו “כלי מחזיק ברכה”, אומר לנו כי העיקר הגדול 
כי  לומר את ברכת המזון מתוך הכתב,  בו, הוא  שכוונת הלב תלויה 
אכילה  אחר   – מדגיש  הוא   – בפרט  מאוד.  הכוונה  מעורר  הכתב 
כוונת האדם למה  מי שיסב את  ואין  ושתיה שכיחה מעט שכרות, 
את  המעוררות  המחכימות  האותיות  רק   – בשפתיו  מוציא  שהוא 
כוונת הלב. כן נכתב ב”משנה ברורה”, כי לכתחילה יש לומר ברכת-

המזון מתוך הכתוב.

ידיים  צדיקים שנטלו  היו  המזון.  על  ה’  את  לברך  היא  גדולה  זכות 
ואכלו סעודה, אך ורק כדי לזכות לברך! 

ניתן לפעול הכל
כי על האדם לברך ברכת המזון ברצון הלב,  ה”זוהר” הקדוש כותב 
הוא משמח את השכינה הקדושה בשמחה  ובזה  ובשמחה,  בכוונה 
ובעין טובה, וממשיך לעצמו שפע מן השכינה כמידתו בשמחה ובעין 

טובה. 

וכאשר מברכים בכוונה – זוכים לדברים הרבה. משאלות שונות אנו 
שוטחים לפני ה’ כאשר אנו מברכים על המזון. סידרה של בקשות 
אנחנו משמיעים לפניו, על הכל! על הפרנסה, על החיים והבריאות, 
ה”חפץ  כך  על  פעם  שאל  השלמה.  לגאולה  ועד  והשמחה,  הנחת 
יותר  מתאים  המזון?  בברכת  אלה  בקשות  של  מקומן  מה  חיים”: 

שיבקשו על כך ב”שמונה-עשרה”...

הוא שאל ואף השיב:  ברכת המזון היא כה נעלה, כי כאשר אומרים 
אותה בכוונה היא פועלת שעת רצון בשמים, וניתן לפעול בה הכל!

ברכון  מתוך  המזון  ברכת  לומר  הרבים  את  לזכות  היא  גדולה  זכות 
מאירות  באותיות  הכתוב  מתוך  השם  את  ולהלל  לפאר  מהודר, 

המעוררות את כוונת הלב, ולזכות לכל הברכות והישועות.
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ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ַהּזָ ָהעֹוָלם, 
ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ֵחן  ּבְ טּובֹו,  ּבְ
י  ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא 
דֹול,  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו,  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ּתָ
ֲעבּור  ּבַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו 
ָזן  ֵאל  הּוא  י  ּכִ דֹול,  ַהּגָ מֹו  ׁשְ
ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין 
ָרא:  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִרּיֹוָתיו  ּבְ ְלָכל  ָמזֹון 
יַע  ּבִ ָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ ּכָ
ן  ה ְיָי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ

ֶאת ַהּכֹל:

שנותן  יתברך,  ה’  אתה  מבורך 
בגודל  הבריות  לכל  מזון 
בחסד  ובחן,  טובה  בעין  טובו, 
נמשך  ה’  של  חסדו  וברחמים. 
באופן  נותן  הוא  ולכן  תמיד 
מעולם  בשר,  לכל  לחם  תמידי 
ואנו  מזון  לנו  חסר  היה  לא 
יחסר  לא  בעתיד  שגם  בטוחים 
הבורא  הגדול.  שמו  למען  לנו, 
ומשתה,  מאכל  מיני  מעניק 
לכל  הצרכים  וכל  פרנסה  מביא 
ומכין  לכולם  מיטיב  הנבראים, 
שצריך  קודם  עוד  המזון  את 
הלא  כולם.  הבריות  לכל  אותו, 
כתוב בתהלים קמה, טז: “פותח 
רצון”  חי  לכל  ומשביע  ידך  את 
וכפי  הנברא  של  הרצון  כפי   –
שזן  ה’,  אתה  ברוך  הצטרכותו. 

כל  את  ומפרנס 
הבריות.

בשבת ויו”ט וביום שאין בו תחנון אומרים:

ֶאת  ְיָי  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ
חְֹלִמים:  ּכְ ָהִיינּו  ִצּיֹון,  יַבת  ׁשִ
ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 
יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים,  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרּנָ
ְיָי  יל  ִהְגּדִ ה:  ֵאּלֶ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיָי 
ֵמִחים:  ׂשְ ָהִיינּו  נּו,  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות 
ֲאִפיִקים  ִביֵתנּו, ּכַ ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ׁשְ
ה  ִרּנָ ּבְ ִדְמָעה  ּבְ ַהּזְֹרִעים  ֶגב:  ּנֶ ּבַ
א  נֹׂשֵ ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו: 
ה,  ְבִרּנָ ָיבֹא  ּבֹא  ַרע,  ַהּזָ ְך  ֶמׁשֶ

א ֲאֻלּמָֹתיו: נֹׂשֵ

בחול קודם ברכת המזון אומרים:

ָזְכֵרנּו ֶאת  ִכינּו, ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ם  י ׁשָ ּנֹרֹוֵתינּו: ּכִ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ ִצּיֹון: ַעל ֲעָרִבים ּבְ
ְמָחה:  ׂשִ ְותֹוָלֵלינּו  יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ
ְיָי,  יר  ׁשִ ֶאת  יר  ָנׁשִ ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִ ִמּשׁ ָלנּו  ירּו  ׁשִ
ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָלִים  ְירּוׁשָ ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ֵנָכר: ִאם  ַאְדַמת  ַעל 
ֵרִכי ִאם  י, ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ְיִמיִני: ּתִ
ְמָחִתי: ְזכֹר  ַלִים ַעל רֹאׁש ׂשִ לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ
ָלִים ָהאֹוְמִרים ָערּו  ְירּוׁשָ ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום  ְיָי 
ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה  ְ ַהּשׁ ֶבל  ּבָ ת  ּבַ ּה:  ּבָ ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו, 
ֵרי  ַאׁשְ ָלנּו:  ַמְלּתְ  ּגָ ׁשֶ מּוֵלְך  ּגְ ֶאת  ָלְך,  ם  ּלֶ ׁשַ ּיְ ׁשֶ

ַלע: ץ ֶאת עָֹלַלִיְך, ֶאל ַהּסָ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ׁשֶ

מים אחרונים חובה קודם ברכת המזון, ואין להפסיק בין נטילה לברכת המזון אף בדברי תורה:

קודם שיברך יאמר
ּוֵבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ל  ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ְלַקּיֵ ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ִהְנִני 

ר ָנַתן ָלְך: ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך, ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ֲאׁשֶ

שלושה שאכלו כאחד חייבין בזימון, וכך מזמנין:

ן )ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:( עְנְטׁשְ המזמן אומר: ַרּבֹוַתי, ִמיר ֶוועֶלן ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: והמזמן חוזר יהי שם וכו’  *( ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות, ָמָרָנן ְוַרּבָ ומוסיף עוד ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ועונין המסובין: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ והמזמן חוזר: ּבָ

ברכת המזון לנשואין
ֵלי  ַמְעּגְ יר ָירֹון, ְנֵחנּו ּבְ ׁשִ ם ּבְ ַוי ָהֵסר ְוַגם ָחרֹון, ְוָאז ִאּלֵ ּדְ
ְרׁשּות  ּבִ ַאֲהרֹן:  ֵני  ּבְ ְיׁשּורּון,  ֵני  ּבְ ת  ְרּכַ ּבִ ֵעה  ׁשְ ֶצֶדק, 
ְמעֹונֹו,  ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ָמָרָנן ְוַרּבָ
ְמָחה  ַהּשִׂ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ּבָ ועונין המסובין  לֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְוׁשֶ
חוזר  והמברך  ָחִיינּו.  ּוְבטּובֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ְוׁשֶ ְמעֹונֹו,  ּבִ
ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ְוׁשֶ ְמעֹונֹו,  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  ּבָ

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. 

ברכת המזון לברית מילה
ְרׁשּות ֵאל ָאיֹום  ם ַליָי: ּבִ רּוִכים ַאּתֶ תֹוְך ֱאמּוַני, ּבְ ְמָך ּבְ נֹוֶדה ְלׁשִ
רֹום  ּמָ יר ּבַ ְגבּוָרה, ַאּדִ ָרה, ֵאל ֶנְאָזר ּבִ ּצָ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ְונֹוָרא, ִמׂשְ
ה,  רּוׁשָ ּפְ ְוַגם  ִהיא  ְטהֹוָרה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְרׁשּות  ּבִ נודה  ְיָי. 
ם,  ְרׁשּות ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ ה ֶעֶבד ְיָי. נודה ּבִ ה, מׁשֶ ה ָלנּו מֹוָרׁשָ ִצּוָ
ְיָי.  ֶאת  ֲאָבְרָכה  ים,  ִאּיִ ָכל  ּבְ ֲאהֹוֶדּנּו  ים,  ָהִעְבִרּיִ ֵלאלֵֹהי  ֶאְקָרא 
ָפַתי,  ּוׂשְ י  ּפִ יר  ׁשִ ּבְ ָחה  ֶאְפּתְ ְוַרּבֹוַתי,  ָנן  ְוַרּבָ ָמָרָנן  ְרׁשּות  ּבִ נודה 

ם ְיָי. נודה, ברשות מרנן וכו’ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ְותֹאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי, ּבָ




