
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהָּנּה ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ַּכֶּנֱאַמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך 
ְּבחֶֹמר  ּוֵמִאיָדְך  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתּה  ְּבִׁשְבָחּה  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל  ָנַתן־ָלְך".  ֲאֶׁשר  ַהּטָֹבה  ַעל־ָהָאֶרץ 
ֶאת  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַעד  לֹו,  ֶׁשָּנַתן  ַהָּמזֹון  ַעל  ַלָּקָּב"ה  ְּכפּוי טֹוָבה  ְוהּוא  ְמזֹונֹו  ַעל  ְמָבֵרְך  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶׁשל  ֶהָעֹון 
ֶמר ְלָך ֶּפן־ִּתְׁשַּכח" - ֶזה ַהּפֹוֵרק עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, אֹוֵכל ְּבֹלא ְּתִפָּלה ּוְבֹלא ְּבָרָכה, ַרְחָמָנא  ַהָּפסּוק "ִהּׁשָ
ִלְּצַלן. ְוָכְך ָּדַרׁש ַהְּסַמ"ג ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה, "ֶׁשֹּלא ִיְתָּגאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ַמְׁשִּפיַע ָלֶהם טֹוָבה, 
יגּו ֶאת ַהּטֹוָבה ְוָהֶרַוח ַהָּגדֹול, ֶאָּלא ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֶׁשהּוא ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות  ְויֹאְמרּו ֶׁשֵהם ַעְצָמם ִהּׂשִ
ָחִיל, ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהָּמזֹון, ְלָבֵרְך ְּבַכּוָָנה, ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ָּכָראּוי, ַעל־ָּכל־ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ָּגַמל ִעָּמנּו". 
ְוָכַתב ַה"ֶּבן־ִאיׁש־ַחי" ֵּכיַצד ָצִריְך ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: "ְּכֶׁשהּוא ְמָבֵרְך, ָאסּור ַלֲעסֹק ֲאִפּלּו 
ְּבַתְׁשִמיׁש ַקל, ְּכגֹון ְלַנֵּגב ָיָדיו ּוְלָהִניף ְמִניָפה ְּבָיָדיו ַעל־ָּפָניו ִּבימֹות ַהַּקִיץ ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִּכי ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְמֻעָּמד  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ִאם  ִּכי  ֵּביֵניֶהם,  ֶהְפֵרׁש  ְוֵאין  ֵאּלּו  ְּבִעְנָיִנים  ָׁשֶוה  ִּדיָנם  ָהֲעִמיָדה  ּוְתִפַּלת 
אֹוָתּה  ְלָבֵרְך  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמַזְלְזִלים  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ַרִּבים  ָהַרִּבים,  ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ב.  ְמֻיּׁשָ ַהָּמזֹון  ּוִבְרַּכת 
ִּבְמִהירּות ַרָּבה ְמאֹד, ְוֵיׁש ֶׁשעֹוֵסק ְּבֵאיֶזה ֵעֶסק ְּבֵעת ַהְּבָרָכה אֹו ֶׁשרֹוֵמז ְּבֵעיָניו, קֹוֵרץ ִּבְׂשָפָתיו, מֹוֵלל 
ְּבָרָכה  ְמָבֵרְך  ָהָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ּכֹוֵתב,  ָהֲאִריַז"ל  ַעל־ָּכְך".  ְלהֹוִכיָחם  ְוָצִריְך  ָּבֶזה,  ַּכּיֹוֵצא  ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו, 
ִּבְׁשֵלמּות, ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹוְך ַהִּסּדּור ִמָּלה ְּבִמָּלה, ֲאַזי ִנְבָרא ַמְלָאְך ָׁשֵלם, ִעם ּגּוף, ָיַדִים ַרְגַלִים ְורֹאׁש. ֲאָבל 
ִאם ִהיא ָחֵסר ַּבְּבָרָכה, ֲאַזי ִנְבָרא ַחס־ְוָׁשלֹום ַמְלָאְך ֲחַסר ָיד אֹו ֶרֶגל. ְוִאם ַהְּבָרָכה ְּבִלי ַּכּוָָנה ִּבְכָלל, ֶזה 

ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר, ֶׁשּבֹוֵרא ְּבָכְך ַמְלָאְך ֶׁשֹּלא ָיכֹול ְלהֹוִעיל לֹו ְוהּוא ֹלא ֵמֵגן ָעָליו. 
ַלֲחַת"ם סֹוֵפר, ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט, ּוִמֵּדי ּבֶֹקר ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ָהָיה נֹוֵהג ְלַהְכִניס ְלַרּבֹו 
ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך ְׁשעֹות  ָהַרִּבים  ְלִלּמּוָדיו  ִיְפֶנה  ְּבֶטֶרם  ֶׁשִּיְסעֹד ֶאת־ִלּבֹו  ְּכֵדי  ְמזֹונֹות,  ְמַעט  ִעם  ַחִּמין  ּכֹוס 
ֻּכּלֹו. ַּפַעם, ָחַׁשק ַהְמַׁשֵּמׁש ֶלֱאכֹל ֶאת ָהעּוָגה ַהְּטִעיָמה ֶׁשָהְיָתה ְמצֶֹרֶפת ְלכֹוס ַהַחִּמין, ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: 
"ֲהֵרי ַרֵּבנּו הּוא ּכֹה ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ַעד ֶׁשהּוא ָּפרּוׁש ְוָרחֹוק ִמָּכל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִאם ֵּכן הּוא ֲהֵרי ֹלא 
ָהַרב  ְלַעְצמֹו ֶׁשִאם  ְוָאַמר  ֶלֱאכֹל ֶאת ָהעּוָגה,  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ָלֵכן  ָאַכל ֶאת ָהעּוָגה אֹו ֹלא".  ִיְזּכֹר ִאם 
ִיְׁשַאל אֹותֹו ֵהיָכן ִהיא, יֹאַמר לֹו ֶׁשהּוא ְּכָבר ָאַכל אֹוָתּה ִמְּבִלי ֶׁשִהְרִּגיׁש. ְלַאַחר ְזַמן־ָמה, ְׁשָאלֹו ַהֲחַת"ם 
סֹוֵפר: "ֵהיָכן ָהעּוָגה ֶׁשְּמצֶֹרֶפת ָּתִמיד ֶאל ּכֹוס ַהַחִּמין"? ִהְצִּביַע ַהְמַׁשֵּמׁש ַעל ַּכָּמה ֵּפרּוִרים ֶׁשהֹוִתיר 
"ִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ָעָליו  ִהִּביט  ָהעּוָגה"!  ֶאת  ָאַכְלָּת  ְּכָבר  ָהַרב,  "ֲאדֹוִני  ְוָאַמר:  ַהּכֹוס,  ְלַיד 
ָאַכְלִּתי אֹו ֹלא ָאַכְלִּתי, ַאָּתה צֹוֵדק ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא זֹוֵכר, ֲאָבל ִאם ֵּבַרְכִּתי אֹו ֹלא ֵּבַרְכִּתי, ֶאת ֶזה ֲאִני 

זֹוֵכר ָּתִמיד. ְוַעְכָׁשו ֲאִני ֹלא זֹוֵכר, ְוִאם ֲאִני ֹלא זֹוֵכר, ִסָּמן הּוא ֶׁשֹּלא ֵּבַרְכִּתי ְּכָלל"! 
ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאנּו  ְצִריִכים  ְלֻדְגָמה ּומֹוֵפת, ֵּכיַצד ָאנּו  ִנְפָלא ֶזה ָצִריְך ְלַׁשֵּמׁש ִּבְׁשִביֵלנּו  ִסּפּור 
אֹוְמִרים ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה. ִאם ַנֲעמֹד ּוְנׂשֹוֵחַח ִעם ָחֵבר ֶׁשָּלנּו ְּבֶמֶׁשְך ְזַמן־ָמה, ְוַאֲחֵרי ָׁשָעה ְלָמָׁשל ִיְׁשֲאלּו 
אֹוָתנּו ִאם ָאנּו זֹוְכִרים ִאם ִּדַּבְרנּו ִעם ְּפלֹוִני אֹו ֹלא, ַהִאם ִנְזּכֹר אֹו ֹלא? ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּכן! ִּכי ַהָּדָבר ֹלא ָהָיה 
ִלְפֵני ְזַמן ַרב, ְוַגם ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשִּדַּבְרנּו ִעם ִמיֶׁשהּו ְּבִלי ָלִׁשים ֵלב ְלָכְך. ָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ְלַגֵּבי ַהְּתִפָּלה, 
ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ִיְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך ַעל־ְמזֹונֹו אֹו ֹלא? אֹו ְלָמָׁשל ִאם ָאַמר 
ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ַּבְּתִפָּלה אֹו ֹלא? ִאם ָאַמר ְרֵצה ְּבַׁשָּבת ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון אֹו ֹלא? ַוֲהֵרי זֹו ִׂשיָחֵתנּו ִעם ַהָּקָּב"ה, 
ְוֵכיַצד ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפק ְוִלְׁשּכַֹח ַמה ִּדַּבְרנּו ִעּמֹו? ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשל ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ָהְיָתה ּכֹה ְּגדֹוָלה ֶׁשָהָיה 
ִאם  ַּגם  ֲאָבל  ּוִמַּמֲעָרב,  ִמְזָרח  ִּכְרחֹק  ִמַּמְדֵרָגתֹו  ְרחֹוִקים  ָאנּו  ֲאָבל  ָאַכל,  ִאם  ָזַכר  ְוֹלא  ֵּבַרְך  ִאם  זֹוֵכר 
זֹוְכִרים ָאנּו ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׂשַבְענּו, ְצִריִכים ִלְזּכֹר ִאם ֵּבַרְכנּו אֹו ֹלא, ּוְלִהְתַיֵחס ַלְּתִפָּלה ְוַלְּבָרכֹות ְּבכֶֹבד רֹאׁש 

ִמּתֹוְך ַּכּוָָנה ְראּוָיה ּוִמּתֹוְך ִׂשיַמת ֵלב, ְוֹלא ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה. 

בס"ד

ַאַחר  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ִמן־ַהּתֹוָרה  ִנְצַטּוִינּו 
ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה'  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  ַהְּסֻעָּדה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִביסֹוד  ָנַתן־ָלְך".  ֲאֶׁשר  ַהּטָֹבה  ַעל־ָהָאֶרץ  ֱאֹלֶקיָך 
ַהִּמְצָוה ִהיא ַהחֹוָבה ֶׁשל ָהָאָדם ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ַעל 
ַהָּמזֹון ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא ִמְתַקֵּים, ְוֹלא ִיְהֶיה ְּכפּוי טֹוָבה. 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶיְׁשָנן ַאְרַּבע ְּבָרכֹות, ָׁשֹלׁש ִמן־ַהּתֹוָרה 
ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ִמְּדַרָּבָנן,  ְוָהְרִביִעית 
ְּבָרכֹות: "ָאַמר ַרב ַנְחָמן, מֶֹׁשה ִּתֵּקן ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְרַּכת 
ַהָּזן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרד ָלֶהם ָמן, ְיהֹוֻׁשַע ִּתֵּקן ָלֶהם ִּבְרַּכת 
ָהָאֶרץ ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה ִּתְּקנּו ּבֵֹנה 
ְירּוָׁשָלִים, ָּדִוד ִּתֵּקן 'ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל־ְירּוָׁשַלִים 
ְוַהָּקדֹוׁש',  ַהָּגדֹול  'ַעל־ַהַּבִית  ִּתֵּקן  ּוְׁשֹלמֹה  ִעיֶרָך', 
ֵּביָתר".  ֲהרּוֵגי  ְּכֶנֶגד  ִּתְּקנּוָה  ְּבַיְבֶנה  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁש"ֶאת  ָּכַתב,  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  ְּבֵסֶפר 
ָצִריְך ְלָבֵרְך ְּבכֶֹבד רֹאׁש, ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ְוִיְזּכֹר ֶאת 
ְוֵהיִטיב  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ִאּתֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד 
ָראּוי  ֶׁשֹּלא  ַאף־ַעל־ִּפי  ַּפְרָנָסתֹו,  לֹו  ְלָהִכין  ִעּמֹו 
ִחּיּוָבּה  ַהָּמזֹון  ֶׁשִּבְרַּכת  ִמֵּכיָון  ֲעֹונֹוָתיו".  ִמַּצד  ְלָכְך 
ֶׁשִהיא  ִמן־ַהְּתִפָּלה  יֹוֵתר  ַאף  ַוֲחׁשּוָבה  ִמן־ַהּתֹוָרה, 
ְלַהְפִסיק ָּבּה  ְוָאסּור  ְלִהָּזֵהר ָּבּה ְמאֹד  ִמְּדַרָּבָנן, ֵיׁש 
ה, ְּכמֹו ִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה.  ֲאִפּלּו ִלְדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָכר ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ָעֶליָה ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא  ְוָגדֹול ַהּׂשָ
ְּכִתּקּונֹו,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַהְמָבֵרְך  ֶׁשָּכל  ַּבִּמְדָרׁש, 
ְּגדֹולֹות  ּוְסֻגּלֹות  ֻּכָּלּה,  ָּכל־ַהּתֹוָרה  ִקֵּים  ְּכִאּלּו 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש,  ַהָּמזֹון, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא  ְּבִבְרַּכת  ִנְכְרכּו 
ְמַלּוֹות אֹותֹו  ַהְּבָרכֹות  ֲאַזי אֹוָתן  ְּבַכּוָָנה,  ֶׁשַהְמָבֵרְך 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריזֹות ְלָפָניו ֶׁשהּוא ֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה 
ְּבַכּוָָנה. ּוָבּה ְּתלּוָיה ָהֲעִׁשירּות ֶׁשל ָהָאָדם ּוַפְרָנָסתֹו 
ְּבֶׁשַפע ָּגדֹול, ְוִהיא ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ְלֶזַרע ֶׁשל־ַקָּיָמא, 

ְלָבִנים ִיְרֵאי־ָׁשַמִים, ְוַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים.

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵעֶקב

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרּבֹוַתי, 
ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל־ָיָמיו.
)ספר החינוך(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ִּבְכָפר ָקָטן ִהְתּגֹוֵרר ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ַהֻּפְנְּדַקאי, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּתִמים ְוָיָׁשר 
ַהַּמְרֵזַח ֶׁשָחַכר  ִמֵּבית  ְּבָכבֹוד  ַּפְרָנָסתֹו ָמָצא  ְּבֻתַּמת ִלּבֹו. ֶאת  ְוָהַלְך 
ֵמַהָּפִריץ ַהְּמקֹוִמי, ְוָרָאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו. ַהָּמקֹום ָהַפְך ְלֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת 
ְלָכל ִאָּכֵרי ַהְּסִביָבה, ֶׁשָהיּו ְמַבִּלים ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהַּמְרֵזַח ֶאת ְיֵמיֶהם 
ַרִּבים,  ּוְתָלאֹוֵתיֶהם. סֹוֲחִרים  ֶאת־ְיגֹוָנם  ַּבּכֹוס  ּוְמַכִּלים  ַהַּמְׁשִמיִמים 
ּפֹוְקִדים  ָהיּו  ַהְּגדֹוָלה,  ַהִּמְסָחר  ִעיר  ֶאל  ַּדְרָּכם  ֶאת  עֹוִׂשים  ֶׁשָהיּו 
ְוָסִרים  ּוְמנּוָחה,  ְלָמזֹון  ָּבֻאְרָוה  ַמֲעִמיִדים ֶאת ַהּסּוִסים  ַהֻּפְנָּדק,  ֶאת 
ְּפִניָמה ְּכֵדי ָלֵתת ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוֵתיֶהם ַהּדֹוֲאבֹות ֵמַהְּנִסיָעה ָהֲאֻרָּכה, 
ּוִמְתַחְּמִמים ִעם ְמַעט ַמְׁשֶקה ָחִריף ּוָמזֹון. ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִהְרִויַח ָיֶפה, 
ָּכְך ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ִלְׁשקֹל ְלָיָדיו ֶׁשל ַהָּפִריץ, ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבמֹוֵעד ָנקּוב, ֶאת 
ְוִהֵּנה  ַהֻּפְנָּדק.  ֲחִכיַרת  ַּבֲעבּור  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשָהָיה  ַהְּגבֹוִהים  ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי 
ְלִהְתַנֵחל  ֶהְחִליט  ְּכִאּלּו  ְוַהּסֹוֵער  ַהָּקֶׁשה  ַהחֶֹרף  ָקִׁשים.  ָיִמים  ִהִּגיעּו 
ַהְּדָרִכים  ַהָּקֵרב.  סֹופֹו  ַעל  ָּכל־ִסָּמִנים  ִּגָּלה  ְוֹלא  ֶקַבע,  ְּבאֶֹפן  ַּבְיקּום 
ָהיּו ְמֻכּסֹות ֶׁשֶלג, ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא, ָחְדלּו ֳאָרחֹות ְוהְֹלֵכי ְנִתיבֹות ֹלא 
ֵיְלכּו ַאף ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות. ּוְכֶׁשֵאין אֹוְרִחים, ֵאין ִּפְדיֹון ּוְרָוִחים. ָיַׁשב 
ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ַמְׁשִמים ְּבֻפְנָּדקֹו, ְוִהִּביט ִּבְדָאָגה ְּבֶמֶזג ָהֲאִויר ֶהָחְרִּפי. 
ְוא ִהְמִּתין ָיִמים ֲאֻרִּכים ְלאֹוְרִחים ֶׁשִּיְפְקדּו ֶאת ַהֻּפְנָּדק, ּוְלַמֵעט  ַלּׁשָ
ַּכָּמה ִאָּכִרים ְמקֹוִמִּיים ֶׁשִּנְכְנסּו ַּבֲעַצְלַּתִים ְוָיְׁשבּו ְּבָפִנים קֹוְדרֹות, ֹלא 
ָּדְרָכה ּבֹו ֶרֶגל ָאָדם. ִאם ָהְיָתה זֹו ַרק ְּתקּוָפה ַאַחת ִניָחא, אּוָלם ְּבזֹו 

ַאַחר זֹו ָּבאּו ְּתקּופֹות ָקׁשֹות ָעָליו, ְוָהְרָוִחים ָׁשֲאפּו ְלֶאֶפס. 
ְּכֶׁשִהִּגיַע מֹוֵעד ַּתְׁשלּום ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, ָיַדע ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִּכי ִּכיסֹו ֵריק 
ַּדְרּכֹו ֶאל  ְוָׁשבּור, ָעָׂשה ֶאת  ָּכֵבד  ְּבֵלב  ְלָפְרָטּה.  ְוֵאין ּבֹו ַאף ְּפרּוָטה 
ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ, ּוִבְדָמעֹות ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהְמִּתין לֹו ָׁשָנה נֹוֶסֶפת, ַעד 
ְוִעָּדִנים  ִעָּדן  ָנִתִּיים. "ֶזה  ַהּׁשְ ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה  ְּבָידֹו ְלַׁשֵּלם ֶאת  ֶׁשַּיֲעֶלה 
ֶׁשַאף סֹוֵחר ֹלא ָּפַקד ֶאת ֵּבית ַהַּמְרֵזַח ֶׁשִּלי ְוֹלא ִהְרַוְחִּתי ִמּשּׁום ָּכְך 
ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי  ֶאת  ְלָך  ֶׁשֲאַׁשֵּלם  ֵאפֹוא  ִּתְרֶצה  ֵמֵהיָכן  ְּפרּוָטה.  ַאף 
ַהְּגבֹוִהים"? ַהָּפִריץ ֶהְחִמיץ ָּפִנים, ּוְבִלּבֹו ָזַעם ַעל ֶחְסרֹונֹו ֶׁשל ַהְּסכּום 
ֶהָעצּום ֶׁשָהָיה נֹוֵפל ִמֵּדי ָׁשָנה ְלִכיסֹו ִּכְפִרי ָּבֵׁשל ּוְלֹלא ַמֲאָמץ ָּכְלֶׁשהּו, 
ִיְכרֹת  ֶׁשֵּכן  ַהְיהּוִדי,  ֶאת  ִמָּיד  ְלַהֲעִניׁש  לֹו  ַאל  ִּכי  ֵהִבין  ִּבְתבּוָנתֹו  ַאְך 
ְּבָכְך ֶאת ֶהָעָנף ָעָליו הּוא ַעְצמֹו יֹוֵׁשב. "ִאם ַאֲעִניׁש ֶאת ַהּמֹוֵזג", ָחַׁשב 
ְּבִלּבֹו, "ָמׁשּול ֲאִני ְלָאָדם ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַקֶּיֶמת ַּתְרְנגֶֹלת ַהְּמִטיָלה ֵּביֵצי 
ָזָהב, ּוְברֹב ִסְכלּותֹו הּוא עֹוֵמד ְוׁשֹוֵחט אֹוָתּה ְּכֵדי ֵליָהנֹות ִמְּבָׂשָרּה. 
ַמה ֶּבַצע ִיְהֶיה ִאם ֲאַצּוֶה ְלָגְרׁשֹו ֵמַהְּכָפר אֹו ִלְכֹלא אֹותֹו ְּבבֹור ַהֶּכֶלא 
ַהֲחִכיָרה,  ְּדֵמי  ֶאת  ִלי  ְלַׁשֵּלם  ְּבָידֹו  ַיֲעֶלה  ָּכְך ֹלא  ַּגם  ֲהֵרי  ֶׁשַּבֲחֵצִרי? 
ָנה ַהָּבָאה ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַהֲחִזיר  ּוְבָכְך ַאְפִסיד ַּגם ֶאת ַהִּתְקָוה ֶׁשָּמא ַּבּׁשָ
ֶאת חֹובֹו ַהָּגדֹול". ִׁשְּלחֹו ֵאפֹוא ַלָחְפִׁשי, אּוָלם ִהְתָרה ּבֹו ִּכי ַסְבָלנּותֹו 
ָנה ַהָּבָאה ֹלא ַיֲעמֹד ְּבִהְתַחְּיבּותֹו ְוׁשּוב ֹלא  ֲעלּוָלה ִלְפקַֹע ְּבִמָּדה ּוַבּׁשָ
ִנָּיה  ָנה ַהּׁשְ ְיַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה. אּוָלם ֶאת ֲאֶׁשר ָיגֹר - ָּבא, ְוַגם ַּבּׁשָ

ֹלא ִהְצִליַח ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ְלַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה. 
ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ָנה  ַּבּׁשָ ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי  ֶׁשל  ַהַּתְׁשלּום  מֹוֵעד  ְּכֶׁשִהְתָקֵרב 
ּוְבָידֹו ֹלא ָהְיָתה ַאף ְּפרּוָטה, ָיַדע ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִּכי ּגֹוָרלֹו ֶנֱחָרץ ְוהּוא 
ָיַׁשב  ַהֲחִכיָרה,  ְּדֵמי  ְלַתְׁשלּום  ַהָּקבּוַע  ַּבּיֹום  ְוֵאיָמה.  ַּפַחד  ִהְתַמֵּלא 
ַהֻּפְנְּדַקאי ַהִּמְסֵּכן ְּבַיְרְּכֵתי ֵּבית ַהַּמְרֵזַח, ֻּכּלֹו ֲאפּוף ַמֲחָׁשבֹות נּוגֹות 
ָיבֹוא  ָזַחל ֶאל־ִלּבֹו. "ָמה ֶאֱעֶׂשה"? ָׁשַאל ֶאת־ַעְצמֹו, "ֵמַאִין  ְוַהֵּיאּוׁש 
הּוא  ַאף  ַּכְפִרי  ַהּוִָתיִקים,  ִמיִדיָדיו  ֶאָחד  ְלֶפַתע  ִנְכַנס  ְוִהֵּנה  ֶעְזִרי"? 

ְּכָבר ַהָּיִמים. ר' מֶֹׁשה ַחִּיים  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְכָפר ָסמּוְך, אֹותֹו ִהִּכיר ִמּׁשֶ
ִמֶּמּנּו  ָלָוה  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶׁשֵּכן  ַהּוִָתיק,  ֲחֵברֹו  ְּכֶׁשָרָאה ֶאת  ְּבנֹוַח  ֹלא ָחׁש 
ְוָלֵכן  ֻּכּלֹו,  ַהְּסכּום  ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת  ָידֹו  יָגה  ִהּׂשִ ַוֲעַדִין ֹלא  ָּגדֹול  ְסכּום 
ֶאת־ ִלְתּבַֹע  ָּבא  "ַּכִּנְרֶאה  ֶזה.  ְיִדידֹו  ֶאת  ִמִּלְפּגֹׁש  ַעד־ּכֹה  ִהְתַחֵּמק 

חֹובֹו", ָחַלף ִהְרהּור ָמִהיר ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ַחִּיים, ְוֵהֵחל ָלתּור ַאַחר 
ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ַהֵּמִביְך.  ֵמַהַּמָּצב  ְלֵהָחֵלץ  ְּכֵדי  ְוֵתרּוִצים,  ֲאַמְתָלאֹות 
ּכֹה ְמיָֹאׁש, ַעד ֶׁשָּפֶניָך ָנְפלּו ְּכִאּלּו ֵאַרע ְלָך ָאסֹון"? ָׁשַאל ַהָּיִדיד, ְור' 
ְּבָפָניו.  ֶאת־ָּכל־ַצֲערֹו  ּוָפַרק  ּדֹוְמעֹות,  ֵעיַנִים  ֵאָליו  ָנָׂשא  ַחִּיים  מֶֹׁשה 
ֶגת ְלַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה ֶׁשל  "ָיִמים ָקִׁשים ָּבאּו ָעַלי, ְוֵאין ָיִדי ַמּׂשֶ
ַהָּנקּוב  ַהּיֹום  ִהִּגיַע  ְוַהּיֹום  ִׁשַּלְמִּתי לֹו ֶאת חֹוִבי,  ְׁשָנַתִים ֹלא  ַהָּפִריץ. 
ְמאּוָמה,  ְּבִכיִסי  ֵאין  אּוָלם  ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ָנה  ַהּׁשָ ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ָעַלי  ּבֹו 
ִמְׁשַּתֵּתף  ְּכֶׁשהּוא  ְּבִהְרהּוִרים,  ַהָּיִדיד  ָׁשַקע  ֲאִני־ָבא"?!  ָאָנה   - ַוֲאִני 
ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהֻּפְנְּדַקאי ַהִּמְסֵּכן, ּוְלֶפַתע ִנְנַער ְוָאַמר: "ֶיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלָך 
ַלֲעׂשֹות  ָעֶליָך  ַהָּפִריץ,  ֶׁשל  ְמָׁשְרָתיו  ָיבֹואּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּגאֹוִנית!  ֵעָצה 
ְלַקֵּפץ  ָעֶליָך  ּוְתָלאֹות.  ֵמרֹב ָצרֹות  ִמַּדְעְּתָך  ָיַרְדָּת  ְּכִאּלּו  ַעְצְמָך  ֶאת 
ּוְלַרֵּקד ַּכֲאחּוז ְּתָזִזית, ִמּתֹוְך ֵטרּוף ַהַּדַעת ְוִׁשְּגעֹון ָהרּוַח, ַעד ֶׁשַהָּללּו 
ִיְתָיֲאׁשּו ִמְּמָך ְוָיׁשּובּו ְּבָיַדִים ֵריקֹות". ּוְבעֹוד ַהָּיִדיד ְמַסֵּים ֶאת־ְּדָבָריו, 
ִנְכְנסּו ְמָׁשְרָתיו ֶׁשל ַהָּפִריץ ּוְפֵניֶהם ֲחמּורֹות ֵסֶבר. "ַהָּפִריץ ּדֹוֵרׁש ֶאת 
ַּתְׁשלּום ַהחֹוב ַהָּגדֹול" ָאְמרּו ְּבקֹול ָרם, ַאְך ְלַתְדֵהָמָתם ָּפַרץ ר' מֶֹׁשה 
ַהִּנְדָהמֹות  ֵעיֵניֶהם  ּוְלֶנֶגד  ִריר  נֹוֵטף  ְּכֶׁשִּמִּפיו  ָּפרּוַע,  ִּבְצחֹוק  ַחִּיים 
ִעְוִעים ְּכִׁשּכֹור. "ַמה ָּקָרה לֹו"? ָׁשֲאלּו ַהְמָׁשְרִתים ֶאת  ָיָצא ִּבְמחֹול 
ְוָאַמר:  ְּבֶחְמָלה,  ַחִּיים  ְוַהָּלה ִהִּביט ַעל ר' מֶֹׁשה  ָהִאיׁש ֶׁשָּיַׁשב ַּבַּצד, 
ָעָליו  ָנַפל  ָקֶׁשה  ִׁשָּגעֹון  ָצרֹות.  ֵמרֹב  ַּדְעּתֹו  ָעָליו  ִהְתַּבְּלָעה  "ִמְסֵּכן, 
ְוֵאין ָלֶכם ִמִּמי ִלְתּבַֹע ֶאת־ַהחֹוב". ִמּתֹוְך ִּבְלּבּול  ְועִֹני,  ֵמרֹב ַמְחסֹור 
ַעל־ ָקַרס  ַחִּיים  ּור' מֶֹׁשה  ַהַּמְרֵזַח,  ִמֵּבית  ַהְמָׁשְרִתים  ָיְצאּו  חּוִׁשים, 

ף ְּבָחְזָקה ְּכָאָדם ֶׁשִּנַּצל ֵמֶחֶבל ַהְּתִלָּיה.  ִּכְסאֹו ְוִהְתַנּׁשֵ
הּוא ִהִּביט ַעל ְיִדידֹו ְּכמֹוִׁשיַע, אּוָלם ְלֶפַתע ָּפָנה ַהָּלה ְוָׁשַאל: "ּוָמה 
ַחִּיים  ר' מֶֹׁשה  ּבֹו  ִהִּביט  ְלֶרַגע  ִלי"?  ְּתִׁשיֵבהּו  ָמַתי  ֶׁשִּלי?  ַהחֹוב  ִעם 
ִּבְמבּוָכה, ּוִמָּיד ֵהֵחל ַּבַהָּצָגה ְוִנָּסה ְלַהְראֹות ֶאת־ַעְצמֹו ְּכׁשֹוֶטה ַהְּכָפר, 
אּוָלם ַהָּיִדיד ָּתַפס אֹותֹו ִּבְזרֹועֹו ְוִהְרִעים ָעָליו ְּבקֹולֹו: "ֵאיְנָך ִמְתַּבֵּיׁש? 
ִמיֵדיֶהם ֶׁשל  ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ְלִהְׁשַּתּטֹות  ָהֵעָצה  ְלָך ֶאת  ָנַתִּתי  ֲאִני  ֲהֵרי 

ְמָׁשְרֵתי ַהָּפִריץ, ְוַאָּתה ֵמֵעז ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֵעָצה ֶׁשִּלי ְּכֶנְגִּדי"?! 

ַהִּנְמָׁשל
ִּבְמָׁשָליו  ֶׁשּנֹוַדע  ִמּדּוְּבָנא,  ַהַּמִּגיד  ִהְמִׁשיל  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַהּקֹוְלִעים, ֶאת ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלַהִּכיר ַלָּקָּב"ה ַעל 
ֶׁשהּוא ְמַכְלֵּכל אֹוָתנּו ְוָזן אֹוָתנּו ָּכל־ָיֵמינּו. ָאְמָנם ַהָּקָּב"ה ָנַתן ָלנּו ֶאת 
ְכָחה ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהְּתָלאֹות ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּלנּו, אּוָלם ַּגם ָנַתן  ּכַֹח ַהּׁשִ
ָלנּו ֶאת ּכַֹח ַהִּזָּכרֹון ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹר ָּכל־ָהֵעת ִמי הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ּכַֹח ּוְמַחֶּיה 
ְכָחה  ַּבּׁשִ ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָאנּו  ְמֻסָּגִלים  ֵּכיַצד  ְוִאם־ֵּכן,  ְּבָכל־ֶרַגע.  אֹוָתנּו 
ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח  ֶנְגּדֹו  ְוִעָּמּה ָאנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָלנּו ְּבַעְצמֹו,  ָנַתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ֶאת רֹב טּובֹו ָעֵלינּו?! ֲהֵרי ְּבָכְך ָאנּו ּדֹוִמים ְלאֹותֹו ֻּפְנְּדַקאי ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּכָראּוי,  ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכים  ָאנּו  זֹאת  ְוַתַחת  ְּכֶנְגּדֹו.  ְיִדידֹו  ֶׁשל  ַּבֲעָצתֹו 
ּוְלָבֵרְך  ִעָּמנּו  ַהָּגדֹול  ַעל־ַחְסּדֹו  ַלה'  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ָּכל־ָהֵעת  ְוִלְזּכֹר 

ַפע ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלנּו ְלַהְׂשִּביַע ֶאת־ַנְפֵׁשנּו. ְּבַכּוָָנה ַעל ַהָּמזֹון ְוַהּׁשֶ
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• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ֲאִכיַלת 
ַּפת ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' 

ֱאֹלֶקיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלְך". )מסכת ברכות(

• ְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהן ִמן־ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִּבְרַּכת  זֹו   - ּוֵבַרְכָּת  ִמן־ַהּתֹוָרה?  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  ִמַּנִין  ֲחַז"ל 
ַהָּזן, ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך - זֹו ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון, ַעל־ָהָאֶרץ - זֹו ִּבְרַּכת 
ְוַהֵּמִטיב  ּוִבְרַּכת ַהּטֹוב  ְירּוָׁשָלִים,  זֹו ּבֵֹנה   – ָהָאֶרץ, ַהּטֹוָבה 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִּתֵּקן  ַהָּזן  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּתְּקנּוָה.  ְּבַיְבֶנה 
ִּתֵּקן ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ, ְוָדִוד ּוְׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּתְּקנּו ֻנַּסח ִּבְרַּכת ּבֵֹנה 

ְירּוָׁשָלִים. )ערוך השולחן(

ֲאָבל  ַהּמֹוִציא.  ְּבִבְרַּכת  ַחָּיב  ָּכְלֶׁשהּו,  ֲאִפּלּו  ַּפת  ָאַכל   •
ִּבְכֵדי  ַּכַּזִית  ְּכִׁשעּור  ֶׁשּיֹאַכל  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ֲאִכיַלת ְּפָרס, ּוְבִׁשעּור ֶזה ִחּיּובֹו ַרק ִמְּדַרָּבָנן ְוִאם ִהְסַּתֵּפק 
ְלָהֵקל.  ְּדַרָּבָנן  ִמְּפֵני ֶׁשְּסֵפק  ְיָבֵרְך ׁשּוב  ֵּבַרְך, ֹלא  ְּכָבר  ִאם 
ַאְך ִמי ֶׁשָאַכל ְוָׂשַבע ְוִהְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך, חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך, ִמְּפֵני 
ָהְרִביִעית  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיָבֵרְך  ֹלא  ַאְך  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֶׁשִחּיּובֹו 

ֶׁשִהיא ִמְּדַרָּבָנן. )הברכה והלכותיה(

ְוִאם  ֶׁשָאַכל.  ַּבָּמקֹום  ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ָאַכל   •
ָיָצא ִמְּמקֹומֹו קֶֹדם ֶׁשֵּבַרְך, ֲאַזי ִאם ָעָׂשה זֹאת ְּבָזדֹון ַיֲחזֹר 
ְוִאם  חֹוָבה.  ְיֵדי  ָיָצא  ֶׁשִּנְזַּכר  ַּבָּמקֹום  ֵּבַרְך  ְוִאם  ִלְמקֹומֹו, 
ּוְבָכְך  ַּפת  ְמַעט  עֹוד  ִני  ַהּׁשֵ ַּבָּמקֹום  יֹאַכל  ְוָׁשַכח,  ָטָעה 
ַיְמִׁשיְך ְסֻעָּדתֹו ִויָבֵרְך, ְוִאם ֵאין לֹו ַּפת ְיָבֵרְך ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְזַּכר. 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ָחָנה ֶׁשָחַזר  ַרָּבה ַּבר־ַּבר  ַוֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַעל 

ַהָּמזֹון ַּבָּמקֹום ֶׁשָאַכל, ּוָמָצא יֹוַנת ָזָהב ְּכָׂשָכר. )שלחן ערוך(

• ִמי ֶׁשָאַכל ְוִנְתַעֵּכב ִמְּלָבֵרְך ַעל ַהָּמזֹון, ָיכֹול ְלָבֵרְך ָּכל־ְזַמן 
ִאם  ֲאָבל  ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ִׁשעּור  ְוֵאין  ֵמֲאִכיָלתֹו,  ָׂשֵבַע  ֶׁשֲעַדִין 

ָעְברּו 72 ַּדּקֹות ֵמֲאִכיָלתֹו, ֵאין לֹו ְלָבֵרְך יֹוֵתר. )שער המזרח(

• ִיָּזֵהר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמַהְּתִפָּלה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ִמְּדַרָּבָנן 
ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְּדאֹוַרְיָתא. )טעמי המנהגים(

ָל"ה ָּכַתב "ָרִאיִתי  • ָּכַתב ָהֵאִלָּיה ַרָּבה "ְיָבֵרְך ְּבֵאיָמה", ְוַהּׁשְ
ֵמַהְמַדְקְּדִקים ִנְזָהִרים ָלׂשּום ֶּבֶגד ֶעְליֹון ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ּוִמְנָהג טֹוב ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ִזּמּון".

ִּבְרַּכת  ָאָדם  ְיָבֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְיָבֵרְך  ְוָלֵכן  ְּבִלּבֹו.  ַהָּמזֹון 

ֶׁשּיֹאְמרּו ָּבָניו ַאֲחָריו אֹות ְּבאֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה. )אורחות חיים(

ַּבֲהִסָּבה  ֵיֵׁשב  ְוֹלא  ַּבֲעִמיָדה,  ְוֹלא  ִּביִׁשיָבה  ְלָבֵרְך  ָצִריְך   •
ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. )שולחן ערוך(

• ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַוֲאִפּלּו ָּדָבר ַקל. ִּכי 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶנְחֶׁשֶבת ְּכמֹו ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשָאסּור ִלְרמֹז 

ְּבֵעיָניו ְוִלְקרֹץ ִּבְׂשָפָתיו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. )בן־איש־חי(

ה,  • ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַלֲענֹות ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
אי  ַרּׁשַ ָהְרִביִעית  ַּבְּבָרָכה  ֲאָבל  ּוָבְרכּו.  ה  ּוְקֻדּׁשָ ַקִּדיׁש  ְּכגֹון 

ַלֲענֹות, ְּכִדין ַהִּנְמָצא ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע. )ערוך השולחן(

• ַהְמַדְקֵּדק, ִיָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ַּדְוָקא, 

ֶׁשַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכּוָָנה. )הב"ח(

ֶׁשֹּלא  ִמּלֹוֶתיָה,  ּוְבִדְקּדּוק  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  ְיַכּוֵן   •
ְמעֹוֵרר   ַהְּכָתב  ִּכי  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְיָבֵרְך  ְוַאל  ִיְבְלֵעם, 

ֶאת ַהַּכּוָָנה. )מדרש תלפיות(

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַּדֲאִפּלּו  ְקִׁשיָׁשֵאי,  ַרָּבָנן  ְּבֵׁשם  ְוָׁשַמְעִּתי   •
ִלְגרַֹע,  ְוֶׁשֹּלא  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְמָבְרִכים  ָהיּו 
ְּבתֹוְך  ַהָּבִאים  ַהְּפסּוִקים  ְּבָכל  ּוִבְפָרט  ַהַּכּוָָנה.  ְמעֹוֵרר  ְוַגם 
ַהָּכתּוב  ַּבִּנּקּוד  ּוְלַנְּקָדם  ְלאֹוְמָרם  ָראּוי  ֻּכָּלם  ַהְּתִפּלֹות 
ָּכַתב  ְוֵכן  ֲעָרה,  ַהּׂשַ ְּכחּוט  ְלַׁשּנֹות  ְוֵאין  ַּגם־ֵּכן,  ְוַטֲעָמם 
ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּדָצִריְך  ִסָּמן  ָנְתנּו  ּוְכָבר  ָהֲאִריַז"ל. 
ְוֹלא ְּבַעל־ֶּפה, ְּד"ָאַמר ִעם־ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה", 

ְוִתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ַזָּכה ְּבַכּוָָנה ְרצּוָיה. )רבי חיים פאלאג'י(

• ַהְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה, אֹוָתן ַהְּבָרכֹות ְמַלּוִין אֹותֹו 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריז ְלָפָניו ֶׁשֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה ְּבַכּוָָנה. )זוהר(

זֹוִכים  ְּבַכּוָָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  אֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים   •
ְלֵמָאה ִמיֵני ְוָרִדין ַהְּגֵדִלים ְסִביב ַנַחל ַּגן־ֵעֶדן. )הרוקח(

• ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֲהֹלא ֶזה מֹוֵפת ַעל 
ֱאמּוָנתֹו ַהּטֹוָבה ְוַעל ְזכּות ִלּבֹו, ְוהּוא ֵמִעיד ַעל־ַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש 

ְלַיֲהדּותֹו ׁשֶֹרׁש ְוִעָּקר ְוהּוא ָחִסיד ִויֵרא ֵחְטא. )כד הקמח(

ְוֵכן  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא,  ָנִׁשים ַחָּיבֹות  ַּגם   •

ְקַטִּנים ַחָּיִבים ִמְּדַרָּבָנן ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַּבִּמְצֹות. )שולחן ערוך(

ְּכמֹו  ָרם,  ּוְבקֹול  ְּבִׂשְמָחה  ְיָבֵרְך  ִאם  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ ְסֻגָּלה   •
ִעָּמּה",  ֶעֶצב  ְוֹלא־יֹוִסף  ַתֲעִׁשיר  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ֶׁשָּכתּוב 
ִּבְרַּכת ה' ִהיא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא, יֹוֵתר 
ָאר ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשִּמְּדַרָּבָנן, ְוִאם ֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעָּמּה  ִמּׁשְ

ֶאָּלא ְיָבֵרְך ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָרם - "ִהיא ַתֲעִׁשיר". )החיד"א(

ַלֲחִסיָדיו,  ַמְזִהיר  ָהָיה  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב  מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי   •
ֶׁשַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאין ּבֹו ַּכָּמה ִמְצֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות ַּבּיֹום, ְּכמֹו ִציִצית 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַּבְּסֻעָּדה,  ַּפת  יֹאְכלּו  ּוְתִפִּלין, 

ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא. )אור ישראל(

• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ֲאִכיַלת 
ַּפת ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' 

ֱאֹלֶקיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלְך". )מסכת ברכות(

• ְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהן ִמן־ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִּבְרַּכת  זֹו   - ּוֵבַרְכָּת  ִמן־ַהּתֹוָרה?  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  ִמַּנִין  ֲחַז"ל 
ַהָּזן, ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך - זֹו ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון, ַעל־ָהָאֶרץ - זֹו ִּבְרַּכת 
ְוַהֵּמִטיב  ּוִבְרַּכת ַהּטֹוב  ְירּוָׁשָלִים,  זֹו ּבֵֹנה   – ָהָאֶרץ, ַהּטֹוָבה 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִּתֵּקן  ַהָּזן  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּתְּקנּוָה.  ְּבַיְבֶנה 
ִּתֵּקן ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ, ְוָדִוד ּוְׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּתְּקנּו ֻנַּסח ִּבְרַּכת ּבֵֹנה 

ְירּוָׁשָלִים. )ערוך השולחן(

ֲאָבל  ַהּמֹוִציא.  ְּבִבְרַּכת  ַחָּיב  ָּכְלֶׁשהּו,  ֲאִפּלּו  ַּפת  ָאַכל   •
ִּבְכֵדי  ַּכַּזִית  ְּכִׁשעּור  ֶׁשּיֹאַכל  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ֲאִכיַלת ְּפָרס, ּוְבִׁשעּור ֶזה ִחּיּובֹו ַרק ִמְּדַרָּבָנן ְוִאם ִהְסַּתֵּפק 
ְלָהֵקל.  ְּדַרָּבָנן  ִמְּפֵני ֶׁשְּסֵפק  ְיָבֵרְך ׁשּוב  ֵּבַרְך, ֹלא  ְּכָבר  ִאם 
ַאְך ִמי ֶׁשָאַכל ְוָׂשַבע ְוִהְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך, חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך, ִמְּפֵני 
ָהְרִביִעית  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיָבֵרְך  ֹלא  ַאְך  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֶׁשִחּיּובֹו 

ֶׁשִהיא ִמְּדַרָּבָנן. )הברכה והלכותיה(

ְוִאם  ֶׁשָאַכל.  ַּבָּמקֹום  ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ָאַכל   •
ָיָצא ִמְּמקֹומֹו קֶֹדם ֶׁשֵּבַרְך, ֲאַזי ִאם ָעָׂשה זֹאת ְּבָזדֹון ַיֲחזֹר 
ְוִאם  חֹוָבה.  ְיֵדי  ָיָצא  ֶׁשִּנְזַּכר  ַּבָּמקֹום  ֵּבַרְך  ְוִאם  ִלְמקֹומֹו, 
ּוְבָכְך  ַּפת  ְמַעט  עֹוד  ִני  ַהּׁשֵ ַּבָּמקֹום  יֹאַכל  ְוָׁשַכח,  ָטָעה 
ַיְמִׁשיְך ְסֻעָּדתֹו ִויָבֵרְך, ְוִאם ֵאין לֹו ַּפת ְיָבֵרְך ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְזַּכר. 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ָחָנה ֶׁשָחַזר  ַרָּבה ַּבר־ַּבר  ַוֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַעל 

ַהָּמזֹון ַּבָּמקֹום ֶׁשָאַכל, ּוָמָצא יֹוַנת ָזָהב ְּכָׂשָכר. )שלחן ערוך(

• ִמי ֶׁשָאַכל ְוִנְתַעֵּכב ִמְּלָבֵרְך ַעל ַהָּמזֹון, ָיכֹול ְלָבֵרְך ָּכל־ְזַמן 
ִאם  ֲאָבל  ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ִׁשעּור  ְוֵאין  ֵמֲאִכיָלתֹו,  ָׂשֵבַע  ֶׁשֲעַדִין 

ָעְברּו 72 ַּדּקֹות ֵמֲאִכיָלתֹו, ֵאין לֹו ְלָבֵרְך יֹוֵתר. )שער המזרח(

• ִיָּזֵהר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמַהְּתִפָּלה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ִמְּדַרָּבָנן 
ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְּדאֹוַרְיָתא. )טעמי המנהגים(

ָל"ה ָּכַתב "ָרִאיִתי  • ָּכַתב ָהֵאִלָּיה ַרָּבה "ְיָבֵרְך ְּבֵאיָמה", ְוַהּׁשְ
ֵמַהְמַדְקְּדִקים ִנְזָהִרים ָלׂשּום ֶּבֶגד ֶעְליֹון ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ּוִמְנָהג טֹוב ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ִזּמּון".

ִּבְרַּכת  ָאָדם  ְיָבֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְיָבֵרְך  ְוָלֵכן  ְּבִלּבֹו.  ַהָּמזֹון 

ֶׁשּיֹאְמרּו ָּבָניו ַאֲחָריו אֹות ְּבאֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה. )אורחות חיים(

ַּבֲהִסָּבה  ֵיֵׁשב  ְוֹלא  ַּבֲעִמיָדה,  ְוֹלא  ִּביִׁשיָבה  ְלָבֵרְך  ָצִריְך   •
ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. )שולחן ערוך(

• ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַוֲאִפּלּו ָּדָבר ַקל. ִּכי 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶנְחֶׁשֶבת ְּכמֹו ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשָאסּור ִלְרמֹז 

ְּבֵעיָניו ְוִלְקרֹץ ִּבְׂשָפָתיו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. )בן־איש־חי(

ה,  • ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַלֲענֹות ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
אי  ַרּׁשַ ָהְרִביִעית  ַּבְּבָרָכה  ֲאָבל  ּוָבְרכּו.  ה  ּוְקֻדּׁשָ ַקִּדיׁש  ְּכגֹון 

ַלֲענֹות, ְּכִדין ַהִּנְמָצא ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע. )ערוך השולחן(

• ַהְמַדְקֵּדק, ִיָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ַּדְוָקא, 

ֶׁשַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכּוָָנה. )הב"ח(

ֶׁשֹּלא  ִמּלֹוֶתיָה,  ּוְבִדְקּדּוק  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  ְיַכּוֵן   •
ְמעֹוֵרר   ַהְּכָתב  ִּכי  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְיָבֵרְך  ְוַאל  ִיְבְלֵעם, 

ֶאת ַהַּכּוָָנה. )מדרש תלפיות(

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַּדֲאִפּלּו  ְקִׁשיָׁשֵאי,  ַרָּבָנן  ְּבֵׁשם  ְוָׁשַמְעִּתי   •
ִלְגרַֹע,  ְוֶׁשֹּלא  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְמָבְרִכים  ָהיּו 
ְּבתֹוְך  ַהָּבִאים  ַהְּפסּוִקים  ְּבָכל  ּוִבְפָרט  ַהַּכּוָָנה.  ְמעֹוֵרר  ְוַגם 
ַהָּכתּוב  ַּבִּנּקּוד  ּוְלַנְּקָדם  ְלאֹוְמָרם  ָראּוי  ֻּכָּלם  ַהְּתִפּלֹות 
ָּכַתב  ְוֵכן  ֲעָרה,  ַהּׂשַ ְּכחּוט  ְלַׁשּנֹות  ְוֵאין  ַּגם־ֵּכן,  ְוַטֲעָמם 
ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּדָצִריְך  ִסָּמן  ָנְתנּו  ּוְכָבר  ָהֲאִריַז"ל. 
ְוֹלא ְּבַעל־ֶּפה, ְּד"ָאַמר ִעם־ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה", 

ְוִתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ַזָּכה ְּבַכּוָָנה ְרצּוָיה. )רבי חיים פאלאג'י(

• ַהְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה, אֹוָתן ַהְּבָרכֹות ְמַלּוִין אֹותֹו 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריז ְלָפָניו ֶׁשֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה ְּבַכּוָָנה. )זוהר(

זֹוִכים  ְּבַכּוָָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  אֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים   •
ְלֵמָאה ִמיֵני ְוָרִדין ַהְּגֵדִלים ְסִביב ַנַחל ַּגן־ֵעֶדן. )הרוקח(

• ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֲהֹלא ֶזה מֹוֵפת ַעל 
ֱאמּוָנתֹו ַהּטֹוָבה ְוַעל ְזכּות ִלּבֹו, ְוהּוא ֵמִעיד ַעל־ַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש 

ְלַיֲהדּותֹו ׁשֶֹרׁש ְוִעָּקר ְוהּוא ָחִסיד ִויֵרא ֵחְטא. )כד הקמח(

ְוֵכן  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא,  ָנִׁשים ַחָּיבֹות  ַּגם   •

ְקַטִּנים ַחָּיִבים ִמְּדַרָּבָנן ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַּבִּמְצֹות. )שולחן ערוך(

ְּכמֹו  ָרם,  ּוְבקֹול  ְּבִׂשְמָחה  ְיָבֵרְך  ִאם  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ ְסֻגָּלה   •
ִעָּמּה",  ֶעֶצב  ְוֹלא־יֹוִסף  ַתֲעִׁשיר  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ֶׁשָּכתּוב 
ִּבְרַּכת ה' ִהיא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא, יֹוֵתר 
ָאר ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשִּמְּדַרָּבָנן, ְוִאם ֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעָּמּה  ִמּׁשְ

ֶאָּלא ְיָבֵרְך ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָרם - "ִהיא ַתֲעִׁשיר". )החיד"א(

ַלֲחִסיָדיו,  ַמְזִהיר  ָהָיה  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב  מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי   •
ֶׁשַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאין ּבֹו ַּכָּמה ִמְצֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות ַּבּיֹום, ְּכמֹו ִציִצית 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַּבְּסֻעָּדה,  ַּפת  יֹאְכלּו  ּוְתִפִּלין, 

ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא. )אור ישראל(

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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