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סדר הקידוש ליל שבת

מנהגי הקידוש
מנהג הרבי למזוג את היין לכוס  א. 
מזמור  אמירת  קודם  הקידוש, 

לדוד.
הכוס  שפיכות,  בכמה  המזיגה  ב. 

לקידוש צריכה להיות רחוצה. 
ויעבירה  בימינו  הכוס  את  ייטול  ג. 
לשמאלו, יניח את הכוס מלמעלה 

למטה על כף יד ימינו.
בית  כעין  קצת  כפופה  היד  כף  ד. 

קיבול, ארבע האצבעות מוגבהות 
והאגודל מושכב מן הצד.

מוגבהת  להיות  צריכה  הכוס  ה. 
לפחות טפח מעל השולחן.

ברכת  ובתחילת  הקידוש  קודם  ו. 
'אשר קדשנו' יביט בנרות שבת.

בעת ברכת 'בורא פרי הגפן' יביט  ז. 
בכוס הקידוש.

במקומו  ישב  הקידוש  בסיום  ח. 
וישתה רוב כוס.

א� ׁשֶ ּדֶ ְנאֹות� ּבִ ֶאְחָסר:� לֹא� רִֹעי� ְיָי�  ְלָדִוד,� ִמְזמֹור
י� ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני:� ְמנּוחֹות� ֵמי� ַעל� יֵצִני,� ַיְרּבִ

ֵאֵלְך� י� ּכִ ם� ּגַ מֹו:� ׁשְ ְלַמַען� ֶצֶדק� ֵלי� ְבַמְעּגְ ַיְנֵחִני� ְיׁשֹוֵבב,�

ְבְטָך� ׁשִ ִדי,� ִעּמָ ה� ַאּתָ י� ּכִ ָרע,� ִאיָרא� לֹא� ַצְלָמֶות� ֵגיא� ּבְ

ְלָחן�ֶנֶגד�צְֹרָרי,� ֲערְֹך�ְלָפַני�ׁשֻ ה�ְיַנֲחֻמִני:�ּתַ ָך�ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ

פּוִני� י�ּכֹוִסי�ְרָוָיה:�ַאְך�טֹוב�ָוֶחֶסד�ִיְרּדְ ֶמן�רֹאׁשִ ֶ �ַבּשׁ ְנּתָ ַ ּשׁ ּדִ

ֵבית�ְיָי�ְלֹאֶרְך�ָיִמים: י�ּבְ ְבּתִ י,�ְוׁשַ ל�ְיֵמי�ַחּיָ ּכָ

ין: יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ֲחַקל ּתַ א ִהיא ְסעּוָדָתא ּדַ ּדָ

ֵלָמָתא,� ְשׁ ִדְמֵהיְמנּוָתא�  ְסעּוָדָתא� ַאְתִקינּו
ַאְתִקינּו� א.� יׁשָ ַקּדִ א� ְדַמְלָכּ ֶחְדָוָתא�
ֲחַקל� ּדַ ְסעּוָדָתא� ִהיא� א� ָדּ א.� ְדַמְלָכּ ְסעּוָדָתא�
א� יָשׁ ַקִדּ יָקא� ְוַעִתּ ין� ַאְנִפּ ּוְזֵעיר� ין,� יִשׁ ַקִדּ ּפּוִחין� ַתּ

ֲהָדּה: ַאְתָין�ְלַסֲעָדא�ַבּ
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קידוש ליום השבת

א: יָשׁ יָקא ַקִדּ א ִהיא ְסעּוָדָתא ְדַעִתּ ָדּ

ת� ׁשֶ ׁשֵ ׁשֹו.� ְלַקּדְ ת� ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום�  ֶאת� ָזכֹור
ָך.� ל�ְמַלאְכּתֶ יָת�ּכָ ֲעבֹד�ְוָעׂשִ ָיִמים�ּתַ
ה� ת�ַליָי�ֱאלֶֹהיָך,�לֹא�ַתֲעׂשֶ ּבָ ִביִעי�ׁשַ ְ ְויֹום�ַהּשׁ
ָך� ַעְבּדְ ָך� ּוִבּתֶ ּוִבְנָך� ה� ַאּתָ ְמָלאָכה,� ָכל�
י� ָעֶריָך.�ּכִ ׁשְ ר�ּבִ ָך,�ְוֵגְרָך�ֲאׁשֶ ַוֲאָמְתָך�ּוְבֶהְמּתֶ
ְוֶאת� ַמִים� ָ ַהּשׁ ֶאת� ְיָי� ה� ָעׂשָ ָיִמים� ת� ׁשֶ ׁשֵ
ַנח� ַוּיָ ם,� ּבָ ר� ֲאׁשֶ ל� ּכָ ְוֶאת� ם� ַהּיָ ָהָאֶרץ,�ֶאת�

ִביִעי:� ְ ּיֹום�ַהּשׁ ּבַ

הּו: ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ְיָי ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ַעל ּכֵ
ַסְבִרי�ָמָרָנן:

על היין:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

ה�ְיָי�ֱאלֵֹהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם�ַהּמֹוִציא�ֶלֶחם�ִמן�ָהָאֶרץ: רּוְך�ַאּתָ על הפת:�ּבָ

בשבת חול המועד סוכות )כשמקדש בסוכה( מברך תיכף ברכה זו:

נּו� ׁשָ ר�ִקּדְ ְיָי�ֱאלֵֹהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ֲאׁשֶ ה� רּוְך�ַאּתָ ּבָ

ה: ּכָ ּסֻ ב�ּבַ נּו�ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו�ְוִצּוָ ּבְ



12

קידוש ליום השבת

מנהג החסידים לנגן שיר זה שחיברו האריז"ל בסעודת יום שבת, 
במנגינה שלימד הרבי

ּה� ָבּ ין� ַוֲאַזִמּ א.� ָתּ ַבּ ְדַשׁ ַצְפָרא� ְבּ ִלְסעּוָדָתא.� ר� ַסֵדּ ֲא 
א: יָשׁ יָקא�ַקִדּ א.�ַעִתּ ָתּ ַהְשׁ

ָטָבא.� ּוְבַחְמָרא� א.� ַרָבּ א� ִקּדּוָשׁ ְבּ ָבּה.� ֵרי� ִיְשׁ הֹוֵריּה� נְ 
א: ֱחֵדי�ַנְפָשׁ ֵביּה�ֶתּ ְדּ

ִסְתֵריּה.� ָלן� ְוַיֲחֵזי� ִביָקֵריּה.� ְוֶנֱחֵזי� ׁשּוְפֵריּה.� ָלן� ר� ֵדּ ַשׁ יְ 
א: ְלִחיָשׁ ר�ִבּ ִאְתַאַמּ ְדּ

ֵמיּה.� ְשׁ ִאּנּון�ָאת�ִבּ ִבְתֵריַסר�ַנֲהֵמי.�ְדּ ה�ָלן�ַטֲעֵמי.�ְדּ ַגֵלּ יְ 
א: ִפיָלא�ּוְקִליָשׁ ְכּ

ק� י�ֵחיָלא.�ְוִתּסַ א.�ְוִיְתַרֵבּ י�כָֹלּ ֵביּה�ַחֵיּ א.�ְדּ ְלֵעּלָ רֹוָרא�ּדִ ְצ 
א: ַעד�ֵריָשׁ

ה.� ִמָלּ ילּו� ּוַמּלִ ּוְבָקָלא.� ִדּבּור� ְבּ ַחְקָלא.� י� ַחְצֵדּ דּו� ֲח 
א: דּוְבָשׁ ְמִתיָקא�ְכּ

ְתָגִמין.� ִפּ ַגּלּון� ְתּ ְסִתיִמין.� ין� ִמִלּ ְבּ ָעְלִמין.� ִרּבֹון� ָדם� ֳק 
א: ְוֵתיְמרּון�ִחּדּוָשׁ

ְוַלאו� ּוְטִמיָרא.� ֲעִמיָקא� יָרא.� ַיִקּ ָרָזא� ְבּ תֹוָרא.� ְפּ ר� ַעֵטּ לְ 
א: ִמְלָתא�ַאְוָשׁ

ְרָיא.�ֲהָלא� ן�ָמאן�ַשׁ א.�ְוַתָמּ א.�ְיהֹון�ִלְרִקיַעָיּ ָיּ ין�ִמַלּ ִאֵלּ וְ 
א: ְמָשׁ ַההּוא�ִשׁ

זּוֵגיּה.� ת� ַבּ ב� ְוִיַסּ יּה.� ְרֵגּ ַדּ ִמן� א� ְלֵעּלָ י.� ִיְסֵגּ יר� ַיִתּ בּו� ְר 
א: ִריָשׁ ֲהַות�ְפּ ַדּ
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סדר ברכת המזון

מנהגי הזימון
כוס  את  ימזוג  בזימון,  המברך  א. 

היין לפני נטילת מים אחרונים.
)ראה  בקידוש  כמו   - הכוס  דיני  ב. 

לעיל ע' 4(. 
בברכה  קולו:  את  יגביה  המזמן  ג. 
הראשונה מתיבת 'כאמור פותח' 
'ועל  בברכת  הברכה.  סיום  ועד 
סיום  ועד  'ככתוב'  מתיבת  הכל' 

הברכה.
יאמר  המזמן  ויבוא":  ב"יעלה   
בקול את שלוש הפסקאות, זכרנו, 

ופקדנו, והושיענו. המסובים יענו 
אמן אחר כל אחת מהפסקאות.

ברכת  את  בקול  יאמר  המזמן   
הברכה  ובסיום  ירושלים'  'ובנה 

יניח את הכוס.
בסיום הרחמן מתיבת "כן יברך..   
המתאים  הרחמן  אמן".  ונאמר 
למועד. ומ"הרחמן הוא יזכנו" עד 

"ואמרו אמן".
את  יאחז  המזון,  ברכת  בסיום  ד. 
ויברך  הזימון  כבעת  בידו  הכוס 

בורא פרי הגפן.

בסעודת נישואין ושבע ברכות אומר:

ָנן�ְוַרּבֹוַתי� ְרׁשּות�ָמָרָנן�ְוַרּבָ �ּבִ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו�ִמּשׁ ְמעֹונֹו�ׁשֶ ְמָחה�ּבִ ַהּשִׂ ְנָבֵרְך�ֱאלֵֹהינּו�ׁשֶ

ועונים המסובים )ואחריהם המברך(:

ּלֹו�ּוְבטּובֹו�ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו�ִמּשׁ ְמעֹונֹו�ׁשֶ ְמָחה�ּבִ ַהּשִׂ רּוְך�ֱאלֵֹהינּו�ׁשֶ ּבָ

ואם הם עשרה אומר המברך:

ָנן�ְוַרּבֹוַתי� ְרׁשּות�ָמָרָנן�ְוַרּבָ ּבִ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו�ִמּשׁ ְנָבֵרְך�ֱאלֵֹהינּו�ׁשֶ

 ועונים המסובים 
)ואחריהם המברך(:

ָאַכְלנּו� רּוְך�ֱאלֵֹהינּו�ׁשֶ �ּבָ

ּלֹו�ּוְבטּובֹו�ָחִיינּו: ֶ ִמּשׁ

ומי שלא אכל עמהם, אומר:

מֹו� רּוְך�ֱאלֵֹהינּו�ּוְמבָֹרְך�ׁשְ �ּבָ

ִמיד�ְלעֹוָלם�ָוֶעד: ּתָ

אם מברכים בזימון, אומר המברך:

ין(: עְנְטׁשִ ַהב�ָלן�ְוִנְבִריְך�)או ביידיש:�ַרּבֹוַתי�ִמיר�ֶוועִלין�ּבֶ

ועונים המסובים )ואחריהם המברך(:

ה�ְוַעד�עֹוָלם: ם�ְיָי�ְמבָֹרְך�ֵמַעּתָ ְיִהי�ׁשֵ

אם הם פחות מעשרה אומר המברך:

ָנן�ְוַרּבֹוַתי� ְרׁשּות�ָמָרָנן�ְוַרּבָ ּבִ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו�ִמּשׁ ְנָבֵרְך�ׁשֶ

 ועונים המסובים 
)ואחריהם המברך(:

ּלֹו� ֶ ָאַכְלנּו�ִמּשׁ רּוְך�ׁשֶ �ּבָ

ּוְבטּובֹו�ָחִיינּו:

ומי שלא אכל עמהם, אומר:

מֹו� רּוְך�ּוְמבָֹרְך�ׁשְ �ּבָ

ִמיד�ְלעֹוָלם�ָוֶעד: ּתָ
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סדר הבדלה

מנהגי הבדúה
)ראה  בקידוש  כמו   - הכוס  דיני  א. 

לעיל ע' 4(.
להבדלה  הנר  את  לפניו  יכין  ב. 
שיתחיל  לפני  לברכה,  והבשמים 
צריך  הנר  ההבדלה.  באמירת 
לכל  פתילות  שתי  עם  להיות 

הפחות.

ידליק את הנר לפני ההבדלה. ג. 
יש הנוהגים שהשומע יאמר בלחש  ד. 
עם המבדיל את פסוקי "הנה א־ל 

ישועתי" עד "ביום קראנו".
היתה",  "ליהודים  הפסוק  את  ה. 
בקול  אומרים  שהשומעים  נהוג 
הפסוק  על  חוזר  והמבדיל  רם, 

אחריהם.

י�ָעִזּי�ְוִזְמָרת�  ֵאל�ְיׁשּוָעִתי�ֶאְבַטח�ְולא�ֶאְפָחד:�ִכּ ה ִהֵנּ
ׂשון.� ָשׂ ם�ַמִים�ְבּ ַאְבֶתּ ָיּה�ְיָי�ַוְיִהי�ִלי�ִליׁשּוָעה:�ּוְשׁ

ָלה:� ָך�ִבְרָכֶתָך�ֶסּ ַעְיֵני�ַהְיׁשּוָעה:�ַלְיָי�ַהְיׁשּוָעה.�ַעל�ַעְמּ ִמַמּ

ב�ָלנּו�ֱאלֵֹהי�ַיֲעקֹב�ֶסָלה:�ְיָי�ְצָבאֹות.� ָגּ נּו.�ִמְשׂ ְיָי�ְצָבאֹות�ִעָמּ

ְביֹום� ַיֲעֵננּו� ֶלְך� ַהֶמּ יָעה.� הֹוִשׁ ְיָי� ְך:� ָבּ ֵטַח� בֹּ ָאָדם� ֵרי� ַאְשׁ

ן� ׂשֹון�ִויָקר.�ֵכּ ְמָחה�ְוָשׂ הּוִדים�ָהְיָתה�אֹוָרה�ְוִשׂ ָקְרֵאנּו:�ַלְיּ

ם�ְיָי�ֶאְקָרא: א.�ּוְבֵשׁ ׂ נּו:�ּכֹוס�ְיׁשּועֹות�ֶאָשּ ְהֶיה�ּלָ ִתּ

ַסְבִרי�ָמָרָנן:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם.  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ֶפן: ִרי ַהָגּ ּבֹוֵרא ְפּ

ִמים: ְבָשׂ ִמיֵני� ּבֹוֵרא� ָהעֹוָלם.� ֶמֶלְך� ֱאלֵֹהינּו� ְיָי� ה� ַאָתּ רּוְך� ָבּ
בברכת בורא מאורי האש יביט בד' צפרניו והמה יהיו כפוים על האגודל, ולא יראה האגודל:

ָהֵאׁש: ְמאֹוֵרי� ּבֹוֵרא� ָהעֹוָלם.� ֶמֶלְך� ֱאלֵֹהינּו� ְיָי� ה� ַאָתּ רּוְך� ָבּ

ין�קֶֹדׁש� יל�ֵבּ ְבִדּ ה�ְיָי�ֱאלֵֹהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם.�ַהַמּ  ַאָתּ רּוְך ָבּ
ין�יֹום� ים.�ֵבּ ָרֵאל�ָלַעִמּ ין�ִיְשׂ ְך.�ֵבּ ין�אֹור�ְלֹחֶשׁ ְלֹחל.�ֵבּ

ין� יל�ֵבּ ה�ְיָי�ַהַמְבִדּ רּוְך�ַאָתּ ה:�ָבּ ֲעֶשׂ ת�ְיֵמי�ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי�ְלֵשׁ ׁ ַהְשּ

קֶֹדׁש�ְלֹחל: 

ברכה מעין שלש ראה לעיל ע' 24
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למוצאי שבת

בעת ברכת 'בורא פרי הגפן' יביט  ו. 
בכוס היין שבידו.

הגביע  את  להניח  הרבי,  מנהג  ז. 
הבשמים  ברכת  לפני  בצלחת 

והנר.
ויברך  בידיו  הבשמים  את  יאחז  ח. 

בורא מיני בשמים.

הנר  את  ויכבה  כוס  רוב  ישתה  ט. 
בשאריות היין שבצלחת.

המנהג להטביל את הזרת של שתי  י. 
שבצלחת,  היין  בשיורי  הידיים 
ולומר  העיניים  על  להעבירן 

"מצות ה' ברה מאירת עינים".
רבותינו נשיאינו נהגו לומר ויתן  יא. 

לך יחד עם עוד אחד.

אחר הבדלה אומרים ויתן לך:

ֶרץ� י�ָהָאֽ ַמֵנּ ִים�ּוִמְשׁ ַמֽ ׁ ל�ַהָשּ  ָהֱאלִֹהים�ִמַטּ ן־ְלָך ְוִיֶתּ
ים� ַעִמּ ַיַעְבֽדּוָך� ְוִתירֹשׁ:� ָגן� ָדּ ְורֹב�

ְלָך� ֲחוּו� ַתּ ְוִיְשׁ יָך� ְלַאֶחֽ ְגִביר� ֱהֵוה� ים� ְלֻאִמּ ְלָך� ֲחוּו� ַתּ ְוִיְשׁ

י�ְיָבֵרְך� ַדּ רּוְך:�ְוֵאל�ַשׁ יָך�ָבּ יָך�ָארּור�ּוְמָבֲרֶכֽ ָך�ֹאֲרֶרֽ ֵני�ִאֶמּ ְבּ

ן־ְלָך�ֶאת־ ים:�ְוִיֶתּ יָת�ִלְקַהל�ַעִמּ ָך�ְוָהִיֽ ֹאְתָך�ְוַיְפְרָך�ְוַיְרֶבּ

ֶרץ� ֶאת־ֶאֽ ָך� ְתּ ְלִרְשׁ ְך� ִאָתּ ּוְלַזְרֲעָך� ְלָך� ַאְבָרָהם� ת� ְרַכּ ִבּ

ך� ר־ָנַתן�ֱאלִֹהים�ְלַאְבָרָהם:�ֵמֵאל�ָאִביָך�ְוַיְעְזֶרֽ יָך�ֲאֶשׁ ְמֻגֶרֽ

הֹום� ְתּ ְרכֹת� ִבּ ֵמָעל� ִים� ַמֽ ָשׁ ְרכֹת� ִבּ ך� ִויָבֲרֶכֽ י� ַדּ ַשׁ ְוֵאת�

ְברּו� ָגּ יָך� ָאִבֽ ְרכֹת� ִבּ ַחם:� ָוָרֽ ִים� ַדֽ ָשׁ ְרכֹת� ִבּ ַחת� ָתּֽ ֶצת� רֶׂבֽ

ְהֶיֽיןָ�ְלרֹאׁש� ְבעֹת�עֹוָלם�ִתּ ֲאַות�ִגּ ְרכֹת�הֹוַרי�ַעד־ַתּ ַעל־ִבּ

ָך�ּוֵבַרְך� יֹוֵסף�ּוְלָקְדקֹד�ְנִזיר�ֶאָחיו:�ַוֲאֵהְבָך�ּוֵבַרְכָך�ְוִהְרֶבּ

ַגר� ָך�ְשׁ ְוִיְצָהֶרֽ ָך� ָגְנָך�ְוִתירְֹשׁ ְדּ ָך� ּוְפִרי־ַאְדָמֶתֽ ִרי־ִבְטְנָך� ְפּ

ע� ַבּ ר־ִנְשׁ ֲאֶשׁ ָהֲאָדָמה� ַעל� צֹאֶנָֽך� רֹת� ְתּ ְוַעְשׁ יָך� ֲאָלֶפֽ

לֹא־ ים� ל־ָהַעִמּ ִמָכּ ְהֶיה� ִתּ רּוְך� ָבּ ָלְך:� ָלֶֽתת� יָך� ַלֲאבֶֹתֽ

ל־ ָך�ָכּ ָך:�ְוֵהִסיר�ְיָי�ִמְמּ ִיְהֶיה�ְבָך�ָעָקר�ַוֲעָקָרה�ּוִבְבֶהְמֶתּ

יָמם� �לֹא�ְיִשׂ ְעָתּ ר�ָיַדֽ ִים�ָהָרִעים�ֲאֶשׁ ִלי�ְוָכל־ַמְדֵוי�ִמְצַרֽ ֹחֽ

יָך: ְנֶאֽ ָכל־שֹׂ ְך�ּוְנָתָנם�ְבּ ָבּ

ָּ
ָּ
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פרק�א�-�חיוב�הברכה

המקור�למצות�ברכת�המזון�מן�התורה

אלקיך",  ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  בתורה  א. נאמר 
מכאן למצות ברכת המזון מן התורה1. 

מחמשת  העשויה  זו  רק  היא  המזון,  ברכת  לעניין  ב. פת 
מיני דגן שהם חיטה ושעורה, כוסמין2, שיבולת שועל ושיפון. 

פת העשויה ממינים אחרים3 )כגון מקמח תירס/סויה וכדומה(, 

ברכתה הראשונה שהכל והאחרונה בורא נפשות רבות4.

�שיעור�שביעה�לעניין�
ברכת�המזון�מדאורייתא�ומדרבנן

ג. מן התורה חייב לברך על המזון, רק כאשר אכל שיעור 
שביעה. אמנם, חז"ל תקנו לברך ברכת המזון גם אם אכל רק 

כזית. 

ד. שיעור כזית לחם להתחייב בברכת המזון, הוא 27 גרם5.

ה. אכל פחות מכזית פת, אינו מברך ברכת המזון אך חייב 
בברכה ראשונה6. 

ו. אכל פחות מכזית פת יחד עם דברים נוספים ושבע מהם 
– אינו מברך ברכת המזון, אלא את הברכה האחרונה הראויה 

להם7.

1( שו"ע אדה"ז סי' קפד ס"ב, קפז ס"א, סדר ברכות הנהנין פרק א ס"א, 

פרק ב ס"א.

2( בלשון של היום "כוסמין" הוא מין דגן, ואילו ה'כוסמת' היא ממיני 

הקטניות.

3( מלבד אורז שנאמרו בו דינים אחרים ראה סדבה"נ פ"א סעי' י־יא.

4( שו"ע סי' רח ס"ח, לוח ברכות הנהנין פרק א ס"ט.

נאה  הגר"ח  מסקנת  כ"ה  סי"ב.  פ"ג  נאה,  להגרא"ח  תורה  שיעורי   )5

בשיעורי ציון עמ' ע' )להעיר, שי"א ששיעור כזית הוא בנפח(. ואכמ"ל.

6( שם.

7( שו"ע סימן ר"ז, סי' ר"ח. לוח ברכות הנהנין פרק א ס"ו, סדר ברכות 

פחות  אכלו  אם  אפילו  המזון  ברכת  יברכו  שילדים  י"א  ס"ז.  פ"א  הנהנין 

משיעור כזית.
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לפטור�ברכה�אחת�בברכה�אחרת

מעין  ברכה  היא  האחרונה  שברכתם  מאכלים  ז. אכל 
ולברך  לחזור  עליו  המזון,  ברכת  עליהם  ובירך  וטעה  שלוש, 

ויין שנפטרים  ברכת מעין שלוש. מלבד מיני מזונות, תמרים 

בברכת הזן8.

ח. אכל פת וטעה ובירך עליה ברכת מעין שלוש במקום 
ברכת  ולברך  לחזור  וצריך  חובתו  ידי  יצא  לא  המזון,  ברכת 

המזון9.

פרק�ב�–�ההכנה�לברכת�המזון

השארת�המפה�והפת�עד�לאחר�ברכת�המזון

א. נכון שלא להסיר את המפה והלחם מהשולחן עד לאחר 
ברכת המזון10. ואמרו חז"ל כל מי שאינו משייר פת על שלחנו, 

אינו רואה סימן ברכה לעולם11.

להוריד  שלא  נכון  משנה,  לחם  על  שמברכים  ב. בשבת 
מהשולחן את החלה שנשארה שלימה, עד לאחר ברכת המזון12. 

אין  הסעודה,  במהלך  השולחן  שעל  הלחם  נגמר  ג. באם 
להביא לשולחן לחם נוסף עבור ברכת המזון13.

ד. בימי החול קודם ברכת המזון, נוהגים לכסות את הסכין 
הנמצא על השולחן. בשבת ויום טוב אין מכסים אותו14.

8( שו"ע סי' ר"ח סי"ז, לוח ברכות הנהנין פ"א סט"ו, סדר ברכות הנהנין 

פרק א סי"ז. ומשנזכר בטעותו לא ימשיך לומר את שאר הברכות של ברכת 

המזון, אלא יעצור במקום שנזכר. ואם נזכר באמצע ברכת הזן, ימשיך שם 

ויחתום בסיום ברכת מעין שלש "כי  וכו'",  ויאמר "ועל ארץ חמדה טובה 

אתה כו' ונודה לך על כו' ברוך אתה ה' על כו'".

9( אגרות קודש חלק ד' עמ' כד.

10( שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"ב.

11( שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"א.

12( שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"ג.

13( שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"א.

14( שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"ו.


