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ויברכו יודו הם הן
ותפילות ברכות על

התורה מן ברכות
המזון ברכת ב:

החיוב

א א, ברכות הלכות תורה משנה רמב״ם
ָבְעּתָ ְוׂשָ ״ְוָאַכְלּתָ י) ח (דברים ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ָמזֹון ֲאִכיַלת ַאַחר ְלָבֵרְך ַהּתֹוָרה ִמן ה ֲעׂשֵ ִמְצַות
ְוָאַכְלּתָ ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ַבע ׂשָ ן ּכֵ ִאם א ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִמן ב ַחּיָ ְוֵאינֹו ֱאלֶֹהיָך״. ְיָי׳  ֶאת ּוֵבַרְכּתָ

ַאֲחָריו: ְמָבֵרְך ַזִית ּכְ ֲאִפּלּו ָאַכל סֹוְפִרים ְבֵרי ּוִמּדִ . ּוֵבַרְכּתָ ָבְעּתָ ְוׂשָ

הנוסח

מח ברכות בבלי
תקן יהושע מן; להם שירד בשעה הזן ברכת לישראל תקן משה נחמן: רב אמר
תקן דוד ירושלים: בונה תקנו ושלמה דוד לארץ; שנכנסו כיון הארץ ברכת להם
הטוב והקדוש; הגדול הבית על תקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך ישראל על
הרוגי שניתנו היום אותו מתנא: רב דאמר ביתר, הרוגי כנגד תקנוה ביבנה והמטיב
שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב והמטיב הטוב ביבנה תקנו לקבורה ביתר

לקבורה:
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הזימון

ג ז ברכות משנה
מזמנין? כיצד

ברכו. אומר והוא בשלשה נברך, אומר בשלשה
ברכו. אומר והוא בעשרה אלהינו, נברך אומר בעשרה

רבוא. עשרה ואחד עשרה אחד
ברכו. אומר והוא במאה אלהינו, ה׳ נברך אומר הוא במאה

ברכו. אומר והוא באלף ישראל אלהי אלהינו לה׳ נברך אומר הוא ובאלף
המזון על הכרובים יושב צבאות אלהי ישראל אלהי אלהינו לה׳ נברך אומר ברבוא

ברכו אומר והוא ברבוא שאכלנו,
צבאות אלהי ישראל אלהי אלהינו ה׳ ברוך אחריו: עונים כך מברך שהוא כענין

שאכלנו המזון על הכרובים יושב
אלהים ברכו במקהלות שנאמר מברכים הם הקהל רוב לפי אומר הגלילי יוסי רבי
ואחד מרובים אחד הכנסת בבית מצינו מה עקיבא רבי אמר ישראל ממקור ה׳

המבורך ה׳ את ברכו אומר ישמעאל רבי ה׳ את ברכו אומר מועטים

השייור

קף סימן לאלפים חסד פאפו, יצחק בן אליעזר חכם
שאין שכתבו מהמקובלים ויש המזון, ברכת לאחר עד והלחם המפה להסיר אין
המזון, ברכת לאחר עד והקליפין העצמות אפילו השולחן מעל כלום להסיר

... המזון ברכת ע״י יוצאים הם וקליפין בעצמות הדבוקים הקדושה שנצוצות
הקדוש ובזהר לעולם, ברכה סימן רואה אינו שולחנו על פת משייר שאינו מי כל
לשוא, אלהיך שם את תשא דלא פסוק) על זה דין (הסמיכו אקרא ואסמכוהו החמירו
וריקם, שוא של שלחן על המזון ברכת לברך שפתיו על ה׳ שם את תשא שלא
המזון ברכת בשעת השלחן על ריקם כלי שום ישאר שלא נזהרים והמדקדקים

טוב. ברכת עליו תבא והנזהר והקערות, והכוסות הכפות כגון



3 התורה מן ברכות

הטעם

͏ִּתְחי͏ּון ְלַמ͏ַען ַל͏ֲע͏ׂש͏ֹות ͏ִּת͏ְׁשְמר͏ּון ַה͏ּי͏ֹום ְמַצ͏ְּוָך ָאֹנִכי ֲא͏ֶׁשר ַה͏ִּמְצָוה ͏ָּכל א–יח ח דברים
͏ָּכל ֶאת ְוָזַכְר͏ָּת ַלֲאבֵֹתיֶכם׃ ה׳ ִנ͏ְׁש͏ַּבע ֲא͏ֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ִויִר͏ְׁש͏ֶּתם ͏ּוָבאֶתם ͏ּוְרִביֶתם
ְלַנ͏ּסְֹתָך ͏ַע͏ֹּנְתָך ְלַמ͏ַען ͏ַּב͏ִּמְד͏ָּבר ͏ָׁשָנה ַאְר͏ָּב͏ִעים ֶזה ֱאֹלֶהיָך ה׳ הִֹליֲכָך ֲא͏ֶׁשר ַה͏ֶּדֶרְך
ֶאת ַו͏ַּיֲאִכְלָך ַו͏ַּיְר͏ִעֶבָך ַוְי͏ַע͏ְּנָך לֹא׃ ִאם ִמְצ͏ֹו ָתיו ֲהִת͏ְׁשֹמר ͏ִּבְלָבְבָך ֲא͏ֶׁשר ֶאת ָלַד͏ַעת
ְלַב͏ּד͏ֹו ַה͏ֶּלֶחם ͏ַעל לֹא ͏ִּכי ה͏ֹוִד͏ֲעָך ְלַמ͏ַען ֲאבֶֹתיָך ָיְדע͏ּון ְולֹא ָיַד͏ְע͏ָּת לֹא ֲא͏ֶׁשר ַה͏ָּמן
ֵמ͏ָעֶליָך ָבְלָתה לֹא ͏ִׂשְמָלְתָך ָהָאָדם׃ ִיְחֶיה ה׳ ִפי מ͏ֹוָצא ͏ָּכל ͏ַעל ͏ִּכי ָהָאָדם ִיְחֶיה
ֶאת ִאי͏ׁש ְיַי͏ֵּסר ͏ַּכֲא͏ֶׁשר ͏ִּכי ְלָבֶבָך ͏ִעם ְוָיַד͏ְע͏ָּת ͏ָׁשָנה׃ ַאְר͏ָּב͏ִעים ֶזה ָבֵצָקה לֹא ְוַרְגְלָך
͏ּוְלִיְרָאה ͏ִּבְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך ה׳ ִמְצ͏ֹו ת ֶאת ְו͏ָׁשַמְר͏ָּת ְמַי͏ְּסֶר͏ָּך׃ ֱאֹלֶהיָך ה׳ ͏ְּבנ͏ֹו
יְֹצִאים ͏ּוְתהֹֹמת ͏ֲעָיֹנת ָמִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ ט͏ֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ְמִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך ה׳ ͏ִּכי ֹאת͏ֹו׃
͏ּוְדָב͏ׁש׃ ͏ֶׁשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְוִר͏ּמ͏ֹון ͏ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ͏ּו͏ְׂשעָֹרה ִח͏ָּטה ֶאֶרץ ͏ּוָבָהר׃ ͏ַּב͏ִּבְק͏ָעה
ֲאָבֶניָה ֲא͏ֶׁשר ֶאֶרץ ͏ָּב͏ּה ͏ּכֹל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ͏ָּב͏ּה ͏ּתֹאַכל ְבִמְס͏ֵּכֻנת לֹא ֲא͏ֶׁשר ֶאֶרץ
͏ַעל ֱאֹלֶהיָך ה׳ ֶאת ͏ּוֵבַרְכ͏ָּת ְו͏ָׂשָב͏ְע͏ָּת ְוָאַכְל͏ָּת ְנחֹ͏ֶׁשת׃ ͏ַּתְחצֹב ͏ּוֵמֲהָרֶריָה ַבְרֶזל
͏ְׁשֹמר ְלִבְל͏ִּתי ֱאֹלֶהיָך ה׳ ֶאת ͏ִּת͏ְׁש͏ַּכח ͏ֶּפן ְלָך ִה͏ָּׁשֶמר ָלְך׃ ָנַתן ֲא͏ֶׁשר ַה͏ּטָֹבה ָהָאֶרץ
͏ּוָב͏ִּתים ְו͏ָׂשָב͏ְע͏ָּת ͏ּתֹאַכל ͏ֶּפן ַה͏ּי͏ֹום׃ ְמַצ͏ְּוָך ָאֹנִכי ֲא͏ֶׁשר ְוֻח͏ּקָֹתיו ͏ּוִמ͏ְׁש͏ָּפָטיו ִמְצ͏ֹו ָתיו
ֲא͏ֶׁשר ְוכֹל ͏ָּלְך ִיְר͏ֶּבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף ִיְר͏ְּבֻין ְוצֹאְנָך ͏ּוְבָקְרָך ְוָי͏ָׁשְב͏ָּת׃ ͏ִּתְבֶנה ט͏ֹוִבים
ִמ͏ֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַה͏ּמ͏ֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך ה׳ ֶאת ְו͏ָׁשַכְח͏ָּת ְלָבֶבָך ְוָרם ִיְר͏ֶּבה׃ ְלָך
ֵאין ֲא͏ֶׁשר ְוִצ͏ָּמא͏ֹון ְו͏ַעְקָרב ͏ָׂשָרף ָנָח͏ׁש ְוַה͏ּנ͏ֹוָרא ַה͏ָּגדֹל ͏ַּב͏ִּמְד͏ָּבר ַה͏ּמ͏ֹוִליֲכָך ͏ֲעָבִדים׃
ָיְדע͏ּון לֹא ֲא͏ֶׁשר ͏ַּב͏ִּמְד͏ָּבר ָמן ַה͏ַּמֲאִכְלָך ַהַח͏ָּלִמי͏ׁש׃ ִמ͏ּצ͏ּור ַמִים ְלָך ַה͏ּמ͏ֹוִציא ָמִים
͏ּכִֹחי ͏ִּבְלָבֶבָך ְוָאַמְר͏ָּת ͏ְּבַאֲחִריֶתָך׃ ְלֵהיִטְבָך ַנ͏ּסֶֹתָך ͏ּוְלַמ͏ַען ͏ַע͏ֹּנְתָך ְלַמ͏ַען ֲאבֶֹתיָך
͏ּכַֹח ְלָך ַה͏ֹּנֵתן ה͏ּוא ͏ִּכי ֱאֹלֶהיָך ה׳ ֶאת ְוָזַכְר͏ָּת ַה͏ֶּזה׃ ַהַחִיל ֶאת ִלי ͏ָע͏ָׂשה ָיִדי ְועֶֹצם

ַה͏ֶּזה׃ ͏ַּכ͏ּי͏ֹום ַלֲאבֶֹתיָך ִנ͏ְׁש͏ַּבע ֲא͏ֶׁשר ͏ְּבִרית͏ֹו ֶאת ָהִקים ְלַמ͏ַען ָחִיל ַל͏ֲע͏ׂש͏ֹות

פמ"ג רבה בראשית
י ִמּמִ יט), יד, (בראשית ָוָאֶרץ ַמִים ׁשָ קֵֹנה ֶעְליֹון ְלֵאל ַאְבָרם רּוְך ּבָ ַוּיֹאַמר ַוְיָבְרֵכהּו
אֹוְכִלים ָהיּו ֶ ּוִמׁשּ ִבים, ָ ַהׁשּ ְוֶאת ָהעֹוְבִרים ֶאת ל ְמַקּבֵ ָהָיה ִיְצָחק י ַרּבִ ָאַמר ְקָנָאן?
רּו ִאּמְ ָלֶהם אֹוֵמר ְוהּוא ּנֹאַמר, ַמה לֹו אֹוְמִרים ְוֵהן ֵרכּו, ּבָ ָלֶהם אֹוֵמר ָהָיה ְוׁשֹוִתין
ר ִנּכָ ִמי ׁשְ ָהָיה לֹא ֲאִני הּוא רּוְך ּבָ דֹוׁש ַהּקָ לֹו ָאַמר ּלֹו, ֶ ִמׁשּ ָאַכְלנּו ׁשֶ עֹוָלם ֵאל רּוְך ּבָ
ל ׁשֶ תֹו ְבִרּיָ ּבִ י ִעּמִ ף ּתָ ׁשֻ ה ַאּתָ ִאּלּו ּכְ ָעֶליָך ֲאִני ַמֲעֶלה ְבִרּיֹוַתי, ּבִ אֹוִתי ְרּתָ ְוִהּכַ ִלְבִרּיֹוַתי

ָוָאֶרץ. ַמִים ׁשָ קֹוֵנה ִדְכִתיב: הּוא ֲהָדא עֹוָלם,
הפנים לחם ושולחן והאלמנה אלישע את להוסיף
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ברכה מחזיק כלי נג'ארה, ישראל ר'
יותר המזון אחר יתברך האל צונו אשר זו לברכה טעם בו יתבאר השני הפרק
ואכלת שאמר המקרא) (לשון דקרא בלישנא נרגיש כאשר ... ברכות שאר מכל
כן כי – וברכת ואכלת (שיאמר) לימא כאן? שביעה לשון שייך מה כי ושבעת
את לזכות יתברך שכוונתו נאמן אמנם – כביצה עד כזית עד ודקדקו חכמים תקנו
מעותדים הם אשר בזמנים ובפרט מיראתו, חוץ ישאו לבל גדר להם ולגדור ישראל
וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל פן הכתוב שאמר וכמו מההקש לצאת
את ושכחת לבבך ורם ירבה לך אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף ירביום וצאנך ובקרך
בגמרא ואמרו הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי יאמר ואח״כ וגו׳ אלהיך ה׳
ואכלת יאמר זה ועל בשר, של קופה מתוך אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי אין
את וברכת יאמר לזה יתברך. הבורא ועזיבת המרידה מסבבת והשביעה ושבעת,
הנותן היא ידך ועוצם כחך שלא לתודה לך נתן אשר הטובה הארץ על אלהיך ה׳

לכל. ומרפנס הזן הוא יתברך כחו אלא עצמך את ולזון חיל לעשות כח לך

אישים

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

ישראל עדות כל בפי מושרים

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

החכמים. תלמידי בין מהחלוקות


