
כיסוי הסכין בשעת ברכת המזון 
בימות החול ובשבת

נוהגים בבתי ישראל קודם שמברכים ברכת המזון בימות החול, לכסות 

את הסכינים שעל השולחן, ובשבת ויו"ט אין מכסים.

הרוקח )סימן שסז( כתב טעם הדבר לפי שהברזל מקצר ימי האדם ואין 

מן הראוי שיהיה מונח סכין על השולחן הדומה למזבח שמאריך ימי האדם 

שנאמר 'לא תניף עליהם ברזל', וכן כתב גם האבודרהם )עמ' שכ(, ועוד טעם 

המזון  ברכת  מברך  אחד  היה  אחת  שפעם  קנה(  )סימן  הלקט  השבלי  כתב 

וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר חורבן הבית נטל הסכין ותקעו בבטנו, 

ועל כן נהגו לסלקו בשעת ברכה. 

בספר מטה משה מביא עוד טעם, לפי שברכת יעקב אבינו היא 'מטל 

השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש' וברכת עשו הוא 'על חרבך תחיה', 

לכן כשמברכים ברכת המזון ומזכירים ברכת הארץ שהיא ברכתו של יעקב 

מסירין הסכין שהוא ברכתו של עשו.

להקפיד להסיר את הסכינים
ובהרבה מחצרות החסידים מקפידים להסיר את הסכינים מעל השולחן 

וויטאל זצ"ל )פע"ח שער  ולא די בזה שמכסים אותם, כמו שכותב רבי חיים 

קין צריך להיזהר להסיר  רבו האריז"ל שמי שהוא משורש  הק"ש פ"ג( בשם 

וכיון  בקין,  הם  הזין  שכלי  לפי  לגמרי,  ברכהמ"ז  בעת  השולחן  מעל  הסכין 

שאין אנו יודעים מי הוא משורש קין ומי הוא משורש הבל לכן צריכים כולם 

להסיר הסכין מעל השולחן.

שלא לכסות בשבת ויו"ט
לכסות  או  להסיר  שלא  ישראל  מתפוצות  בהרבה  נוהגים  ויו"ט  בשבת 

בשבת  הסכין  לכסות  שלא  ונהגו  ס"ה(  קפ,  סימן  )או"ח  בשו"ע  כמובא  הסכין 

ויו"ט, ובט"ז )סימן קפ( כתב הטעם כי המעשה באותו אדם שבירך ברהמ"ז 

ותקע הסכין בלבו היה בימות החול לכן גזרו רק בחול ולא בשבת. 

בשם  צ(  אות  האכילה  קדושת  האותיות,  )שער  הק'  השל"ה  מביא  טעם  עוד 

ספר תולעת יעקב, לפי שהענין בימי החול הוא להסיר הברזל שהוא כוחו של 

עשו משא"כ בשבת שאין שטן ואין פגע רע אין להסיר הסכין שלא לזלזל 

)אות קפד( בשם סידור לב  וכעין זה מובא בטעמי המנהגים  בקדושת שבת, 

שמח דבשבת ששלום בכל ואין שטן ואין פגע רע והכוחות ההם שובתים, 
לא יסלק הסכין כדי שלא לעוררם. 

ומביא החיד"א בספרו ברכי יוסף בשם הרמ"ק שאין לכסות בשבת ויו"ט 
הסכינים, וכן מביא בספר שולחן הטהור מהרה"ק מקאמארנא זצ"ל )סימן קפ 
אות ד( שבשבת ויו"ט יניח את הסכין על השולחן דווקא מגולה, וכן המנהג 

בסקווירא וספינקא.

הסרת הסכין בשבת
וכמו  השולחן  מעל  הסכין  את  להסיר  בשבת  אף  שנוהגים  יש  אמנם 
להסיר  צריכים  ולעולם  ויו"ט  שבת  בין  לחלק  שאין  )סק"ד(  המג"א  שכותב 
הסכין לפני שמברכים ברכת המזון, וכמו שמובא לעיל טעמו של האר"י הק' 
עפ"י קבלה ולכן אין חילוק בין שבת לימי החול, וכן המנהג בבעלזא ונדבורנא.

ברכת  בשעת  הסכין  לכסות  כלל  בזמננו  מדקדקים  אין  חצרות  ובכמה 
קיא(  הסעודה ס"ק  )הנהגת  נזר הקודש  וכמובא בספר  בימות החול,  המזון אף 
שבדז'יקוב וראזוואדוב לא הקפידו להסיר או לכסות הסכין. וכן כתב הערוך 

השולחן )סימן קפ( שעכשיו אין רגילין להיזהר בזה.
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