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משה  רבי  הקדוש  המקובל  מאתמול:  תקציר 
איוויער שהתגורר בעיר, ביקש לשאת את דרשתו 
לבית  הובא  משה  רבי  אדמות,  עלי  האחרונה 
של  בידיהם  שנישאה  מיטה  גבי  על  המדרש 
בחורים חסונים ובעלי כח, והחל לשאת את דבריו. 
"לפני מותי אני רוצה להעניק לכם מתנת פרידה 
יקרה מפז: אם השכל תשכילו להקפיד על אמירת 
ברכת המזון בכל עת רק מתוך הכתב, מבטיח אני 

לכם שלא תארע שריפה בבתיכם".

רבי משה סיים את דבריו, ולא עברו ימים מרובים 
עד שתושבי העיירה ליוו אותו למנוחות בבכי חסר 

מעצורים ובאנחות קורעות לב.

השכילו  היהודים  העיר  תושבי  כל  כמעט  ואכן, 
לקבל את עצתו של הרב, ולמן אותו היום הקפידו 
כשם  אבל  הכתב.  מתוך  רק  המזון  ברכת  לברך 
אפשר  ואי  בר  בלא  לתבן  אפשר  שאי  שאמרו 
לספר בלא שגיאות, כך גם בקהילה הקדושה בה 
התעוררו כולם לנושא, נותר יהודי אחד לץ מליץ 
אשר לא קיבל את המלצתו של הצדיק, והמשיך 

לברך את ברכת המזון בחיפזון ומתוך הזיכרון.

בתים  השלווה.  בעיירה  נפלה  ודלקה  היום  ויהי 
הרוח  וכיוון  זה,  אחר  בזה  באש  לעלות  החלו 

דקות  בעוד  יהיר.  לץ  לאותו  טובות  בישר  לא 
יישאר  והוא  בביתו,  גם  האש  תיתפס  אחרות 
חסר כל. "אויה לי ואללי שלא קיבלתי את עצתו 
כנגדו  לעזר  מר  בקול  היהודי  זעק  הצדיק",  של 
התנערה  לפתע  אונים.  חסרת  היא  גם  שניצבה 
מהעמידה  לך  "חדל  בעלה:  על  ופקדה  ממקומה 
"בוא  לו,  אמרה  המשתק",  ומהייאוש  הריקנית 
רבי  של  קברו  את  נפקוד  שם  החיים,  לבית  עמי 
ונקבל על עצמנו בקבלה מוחלטת  משה הצדיק, 

שמעתה נפעל לפי עצתו".

קצר  זמן  ובתוך  לו,  היתה  לא  אחרת  ברירה 
כשהם  הצדיק  של  קברו  על  שניהם  ניצבו  כבר 
כי  מלא  בפה  ומצהירים  בכיה  בקול  מרעישים 
מעתה ואילץ לא יהינו לברך את ברכת המזון בעל 
פה, כפי שהציע רבי משה לפני הסתלקותו. שעה 
ובליבם  לחיים,  על  כדמעתם  שם  עמדו  ארוכה 
בין הצועקים  הם  נמנים  כבד שאולי  מקנן חשש 

לשעבר, וביתם כבר היה למאכולת אש.

לאחר שנרגעו מבכיים שבו השניים למקום בו היה 
ביתם, וגילו לתדהמתם כי אכן לא נגעו בו לשונות 
האש. מביתו של הנוכרי אשר דר עמם בשכנות לא 
נותר זכר לבד מגבשושית האפר רוחשת הגחלים, 
ואילו ביתם נותר על מקומו ללא כל פגע או נזק. 
סקירה נוספת לימדה אותם כי מכל בתי היהודים 
בעיירה לא ניזוק אפילו לא בית אחד. ויהי לפלא. 
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בתי העיירה החלו לעלות באש בזה אחר זה "אויה לי ואללי לי שלא 
קיבלתי את עצתו של הצדיק", זעק היהודי בקול מר



אחד  קרי".  עמי  תלכו  "ואם  האמירה:  פעמים  מספר  נשנית  בחוקותי  שבפרשת  ב'תוכחה' 
ולא  המזדמן,  וכפי  באקראי  כלומר,  ב'מקרה',  המצוות  קיום  הוא  בקרי',  ל'הליכה  הפירושים 
כעבדים המקיימים רצון אדונם. ואכן, כדי שלא ֵיראה העיסוק במצוות כאקראי, אסור לעסוק 
בדברים אחרים בעת אמירת ברכה, תפילה, או עשיית מצוה; ואף בפעולות קלות שאינן מסיחות 
את הדעת, כגון לבישת בגד, והזזת חפצים ממקום למקום. וקל וחומר שאין לעסוק אז בפעולות 
המסיחות את הדעת. ובעת אמירת ברכה או תפילה, אסור לחשוב בדברים אחרים, ואף בדברי 

תורה. ]שו"ע קצא, ג, ומשנ"ב ה; ביאורים ומוספים דרשו, 8-7[

כאמור, אסור לעסוק בדברים אחרים בעת אמירת ברכה, תפילה, או עשיית מצוה. ואיסור זה 
כולל אף עיסוק במצוה אחרת, אלא אם כן יעבור זמנה, שאז מותר לעסוק בשתי המצוות יחד. 
חלק ממעשה  כיון שהניגוב  לסעודה,  ידים'  נטילת  'על  ברכת  בעת  ידים  ניגוב  ויש שמתירים 
הנטילה, וממילא הוא חלק מהמצוה שמברך עליה. ויש שהתירו לנגב גם בעת ברכת 'אשר יצר', 
משום שהנטילה נועדה גם לכבוד הברכה, והניגוב הוא חלק מהנטילה; וכן נהגו כמה מגדולי 
ישראל, אך יש שדקדק שלא לעשות כן. ]ביה"ל קצא, ג ד"ה אסור; ביאורים ומוספים דרשו, 

]12-11

חכמינו ז"ל התירו לשכירים לקצר בברכת המזון כדי שלא יתבטלו ממלאכתם על חשבון מעבידם. 
ותיקנו שיברכו ברכה ראשונה כרגיל, וברכה ושניה ושלישית בברכה מקוצרת משותפת, ופטרום 
מברכה רביעית. וכשהמעביד אוכל עמהם - אינם רשאים לקצר, כיון שבאופן זה מסתבר שהוא 
ניאות לכך שיברכו כרגיל. וכבר כתבו ראשונים שבזמננו חייבים השכירים לברך את כל ברכת 
המזון כרגיל, משום שאין דרך המעבידים להקפיד על כך, ועל דעת כן שוכרים אותם; ואף אם 
נמצא מעביד חריג המקפיד על כך - דעתו בֵטלה, ואף אם התנה מראש שלא יוכלו לברך כרגיל. 

]שו"ע קצא, א-ב, ומשנ"ב ד; ביאורים ומוספים דרשו, 3[

מדוע אסור לעסוק בכל פעולה שהיא בעת אמירת ברכה?

האם מותר לנגב ידים בעת ברכת 'אשר יצר'?

האם רשאי מעביד להתנות עם עובדיו 
שלא יברכו את כל ברכת המזון?

אתמול למדנו
• המברך ברכת המזון 'על הכוס', צריך לשתות ממנו 'כמלוא לוגמיו' ברצף אחד. ומצוה מן המובחר שכל המשתתפים בסעודה יטעמו 

מעט מהיין. 
• כאמור, המברך ברכת המזון 'על הכוס', צריך לשתות ממנו 'כמלוא לוגמיו'. ואם אינו חפץ לשתות - רשאי לתת לאֵחר לשתות, 

ובתנאי ששמע השותה את ברכת 'הגפן' והתכוון לצאת ידי חובה. 
• כמות האכילה המחייבת ברכה אחרונה היא נפח של 'כזית', אך לענין שתיה הסתפקו ראשונים אם הכמות המחייבת היא גם כן 

'כזית', או דווקא נפח של 'רביעית'.

מחר נלמד
• האם מצות ה'זימון' היא מדאורייתא או מדרבנן?

• מהו טעם המנהג לומר "ברוך הוא וברוך שמו" בין ברכת ה'זימון' לברכת המזון?
• מהי ה'הזמנה' המיוחדת לברכת הזימון וברכת המזון?


