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ברכת המזון ודיניה

הרב שד"ב טאלר <
עולים  לא  שהכהנים  שנהוג  כנסת  בבית 
לדוכן לברך ברכת כהנים בימות החול, האם 
הש"ץ  כשאומר  לצאת  צריכים  הכהנים 

ברכת כהנים?
שאר  ומברך,  לדוכן  שעולה  כהן  כשיש  רק  לא, 
הכהנים שלא מברכים צריכים לצאת בכדי שלא 
יקרא  הש"ץ  )כאשר  עשה  מצוות  ג'  על  לעבור 
יחשבו  שלא  בכדי  וכן  יעלה(,  לא  והוא  כהנים 
שהם פגומים, אך אם אין אף כהן שעולה לדוכן 
יכולים   - לכהנים(  יקרא  לא  הש"ץ  )וממילא 

להישאר בבית הכנסת.
ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח ס"ה וסנ"ז.

הרב שלמה הלפרן <
איך מבקשים סליחה מאישה שכבר נפטרה.
מי  מת  "ואם  הזקן:  אדמו"ר  לשון  את  אצטט 
שפשע כנגדו: מביא עשרה בני אדם ומעמידם על 
קברו, ואומר בפניהם: "חטאתי לא-להי ישראל 
ולפלוני זה שפשעתי כנגדו", וצריך שילך לשם 
קברו,  מן  פרסאות  לשלש  חוץ  הוא  ואם  יחף. 
אינו צריך לילך בעצמו לשם, אלא ישלח שלוחו 
שיבקש ממנו מחילה בעבור השולח בפני עשרה 
בני אדם . . ואם חרפו לאחר מיתה, אינו צריך 
לילך על קברו, אלא מבקש ממנו מחילה במקום 

שביישו".
שו"ע אדה"ז או"ח סתר"ו ס"ה – ז.

מאת הרנ מברה כהמ
רב קהילת חב"ד בית מנחם, באר שבע >

שכח לברך ברכת המזון ויצא לדרכו – 
האם עליו לחזור?

מצוות עשה מן התורה לברך ברכת המזון לאחר 
ושבעת  "ואכלת  שנאמר:  כפי  ושבע,  שאכל 
והוסיפו חכמים ותקנו, שהחל מאכילת  וברכת"1, 
שיעור "כזית" - שהוא שיעור אכילה - יש לברך את 
ברכת המזון2. אודות נוסח הברכה כתבו הפוסקים, 
שמעיקר דין תורה, הברכה צריכה לכלול שלשה 
דברים, שמשמעותן הודיה לה' על המזון, על הארץ 
ועל ירושלים, ולמדו זאת מן הפסוק: "'וברכת את 
ה"א" – ברכת הזן; "על הארץ" - זו ברכת הארץ; 
לא  שמתחילה  אלא  ירושלים".  בונה  זו  "הטובה" 
יהושע,  נוסח קבוע לברכה, עד שבאו משה,  ניתן 
כשכל  המזון,  לברכת  נוסח  ותקנו  ושלמה,  דוד 
שהתווספה  הטובה  לפי  ברכה  הוסיף  מהם  אחד 

לישראל בדורו3.
מפאת חשיבותה של ברכת-המזון קבעו חכמים 
לאומרה במקום בו ישב בעת אכילתו, ולכתחילה 
שיברך  לפני  סעודתו  ממקום  לצאת  לאדם  אסור 
שמא  לשוב,  כשבכוונתו  אפילו  ברכת-המזון 
ישכח לשוב למקומו ולברך. ואם שכח לברך ויצא 
לדרכו, או שטעה וסבר שניתן לברך במקום אחר, 
למקום  לחזור  עליו  רב,  מרחק  נסע  אם  אפילו 
כשאינו  ורק  ברכת-המזון.  לברך  כדי  סעודתו 
שעד  כזה  במרחק  נמצא  הוא  אם  או  לחזור,  יכול 
לברך  רשאי  שבמעיו,  המזון  יתעכל  כבר  שיחזור 
לו שם מעט לחם,  יש  ואם  שלא במקום אכילתו. 
מעט  לאכול  יכול  סעודתו,  למקום  לחזור  במקום 
ואם  ברכת-המזון,  לברך  מכן  ולאחר  הלחם,  מן 
לא שמר את ידיו והסיח דעתו מלאכול עוד, ייטול 
ידיו ויברך המוציא לפני כן. ולצורך מצווה עוברת 

מותר לצאת אף קודם ברכת-המזון4.

מי שברך ברכת המזון בעמידה – יצא ידי 
חובתו?

ידי  שעל  בישיבה,  לברך  יש  ברכת-המזון  את 

1.   דברים ח, י.
2.   ברכות כ, ב; שו"ע אדה"ז או"ח סקפ"ד ס"ב.

3.   ברכות מח, ב; שו"ע אדה"ז או"ח סקפ"ז ס"א.
4.   פסחים קא, ב; טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סקע"ח, 

סקע"ט וסקפ"ד ס"א; סדברה"נ פ"ה ס"ב ופ"ט סי"ד ואילך.

או  בעמידה  שאכל  מי  ואף  יותר.  לכוון  יוכל  כך 
לברכת-המזון.  להתיישב  עליו  הליכה,  כדי  תוך 
ראש,  וקלות  גאווה  דרך  יסב  לא  הברכה  ובשעת 
ובדיעבד, אם  ובצורה מכובדת.  באימה  ישב  אלא 
בירך בעמידה או הליכה או הסבה, יצא ידי חובה. 
חייב  אינו  הילוכו  דרך  ואוכל  בדרך  והמהלך 
חשש  יש  יתעכב  שאם  מפני  לברכה,  להתיישב 

שהמחשבות על איחורו יטרידו את כוונתו5.

האם מותר לענות על דברים שבקדושה 
באמצע ברכת המזון?  

הארץ  על  אלוקיך  ה'  את  "וברכת  האמור:  מן 
את  לברך  שצריך  למדו  לך"6,  נתן  אשר  הטובה 
ו"על- "על-הארץ"  "על-המזון",  הברכות:  שלוש 

ירושלים"; ממשמעות הפסוק עולה שצריך לברך 
להלכה,  נפסק  בבת-אחת.  התורה  מן  כולן  את 
כבתפלת-שמונה  דינה  ברכת-המזון  ההנהגה  כי 
או  בידיו  לרמוז  אסור  הברכה  בעת  ולכן  עשרה, 
עניניו,  שאר  לסדר  שלא  שכן  וכל  בעיניו  לקרוץ 
"עושה-שלום",  לאחר  עד  לקום  או  לדבר  אין  וכן 
וכשמזמנים על הכוס אסור עד לאחר שתיית הכוס, 
"אל-יחסרנו".  לאחר  להקל  ניתן  גדול  ובצורך 
וכתבו הפוסקים שאם אירע שבאמצע ברכת המזון 
שמע קדיש או ברכה או שאר דברים שבקדושה, 
אמנם  יחסרנו"7.  "אל  לאחר  רק  לענות  יכול 
בדיעבד, אם הפסיק בדיבור באמצע ברכת המזון, 

אינו צריך לחזור לראש ברכת המזון8.

5.   שו"ע אדה"ז או"ח סקפ"ג סי"ב.
6.   דברים ח, י.

7.   ברכות מח, ב; שו"ע אדה"ז או"ח סקפ"ג סי"א וסי"ד וסקפ"ז 
ס"א; וראה קצוה"ש סמ"ד סקי"ב )אבל ראה יבי"א סי"א 

ס"ט-יא שהודה לו הגר"ח נאה לאסור(; וראה 'הפסק בתפילה' 
עמוד 65 ובמילואים עמוד 166; פסק"ת סקפ"א סט"ז וסי"ח 

וסקפ"ג סט"ז וסי"ז.
8.   שו"ע אדה"ז סקפ"ה ס"ה.

מאת הרנ מברה כהמ
רב בית כנ ת חב"ד בית מנחםת באר שבע <
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תפלת  בעת  חפצים  ראשון |  החזקת 
העמידה

אמרו חכמים: "לא יאחז אדם תפילין בידו וספר-
שבעת  להלכה  ונפסק  ויתפלל".  בזרועו  תורה 
תפלת העמידה אסור להחזיק בידו כל חפץ יקר 
ערך כגון כסף, ספרים ודומיהם, או דבר מסוכן 
כגון סכין - מחשש שמא יטרידוהו בתפלתו מפני 
שחושש לנפילתם. אבל דברים שאינם צריכים 
אינו  מידיו  יפלו  אם  ואף  כמותם,  שמירה 
חושש, מעיקר הדין מותר להחזיקם בתפילה. 
אך מצווה מן המובחר שלא לאחוז כלום בידו 
כעבד  יעמוד  אלא  שמונה-עשרה,  תפלת  בעת 

לפני המלך1.

שני | החזקת טלפון בכי  במצב 'רטט'
חפצים  או  יקרי-ערך  חפצים  להחזיק  האיסור 
הוא  שמונה-עשרה,  תפלת  בעת  מסוכנים 
הם  תלויים  אם  אפילו  אלא  בידיו,  דווקא  לאו 
ודם  בשר  מלך  בפני  שאפילו  כיון  גופו,  על 
נמצא  המתפלל  אם  זאת,  עם  כך.  עומדים  אין 
שמא  ומתיירא  וחושש  בטוחה  שאינה  בסביבה 
מוטב  מעליו,  החפץ  כשיוריד  יינזק  או  ייגנב 
מיושבת  מחשבתו  ותהייה  בידו  שיחזיקנו 
בעקבות  מוטרד  ויהיה  שיניחו  מאשר  בתפלתו 
כך במשך כל התפלה, ולכן הנושא נשק וחושש 
להסירו מטעמי בטיחות מוטב שיתפלל עמו. אך 
וניתן להניח את החפץ  כאשר אין הכרח בדבר 
מוטב  כן  כמו  מעליו,  להסירו  יש  בטוח  במקום 
שלא להשאיר את הטלפון בכיס בעת התפלה 
לרטוט,  או  לצלצל  שיכול  במצב  הוא  כאשר 

שכן הדבר גורם להטרידו מתפלתו2. 

בעת  התפלה  שלישי |  החזקת  ידור 
תפלת שמונה עשרה

בעת  דבר  שום  לאחוז  לא  שראוי  על-פי  אף 
סידור  את  להחזיק  מותר  העמידה,  תפילת 
התפילה, כיוון שאחזו לצורך התפלה ולכן אינו 
אלא  החפצים.  שאר  כמו  הכוונה  את  מטריד 
התפלה  קודם  הסידור  את  להשיג  לדאוג  שיש 
ולא יחפשו אחר שהתחיל להתפלל, אלא אם כן 
נמצא ממש לפניו, וכן יש להיזהר לוודא מראש 
שידע את כל הקטעים השייכים לתפלה זו, כגון 
שיש  וכדומה  סוכות  חול-המועד  של  במוסף 
יצטרך  שלא  בכדי  לחברו,  אחד  מיום  שינויים 
להרהר על כך באמצע תפלתו כיוון שהפסק זה 
יטריד את כוונתו בתפלה. ובדיעבד כשלא דאג 
לכך קום התפלה ואינו יכול להמשיך בתפלתו 
לוודא  בכדי  בתפלתו  יפסיק  זוכר  שאינו  כיוון 
אוחז  שאינו  חברו  את  ברמז  שישאל  ע"י  זאת 

בתפילת שמונה עשרה3. 

רביעי |  החזקת דבר מה ל ייע בריכוזו 
בתפלה

לחץ  להקלת  מה  דבר  להחזיק  הרגיל  אדם 
ולהפיג מתחים והדבר מסייע לו לריכוז מחשבתו 
ולהתפלל ביתר כוונה, יכול להקל בכך ולהחזיקו 
יקר  חפץ  זה  יהיה  שלא  יזהר  התפלה, אך  בעת 
ממחשבתו.  להטרידו  ועלול  לב  תשומת  הדורש 
ודנו הפוסקים אודות הרחת טבק בעת התפלה 
בריכוזו,  לו  מסייע  והדבר  בכך  שרגיל  למי 
ולמעשה כתבו הפוסקים שבעת תפלת העמידה 
יש להימנע מכך ונמקו דבריהם בכך שיש  בזה 
משום קלות ראש וזלזול בתפלה, ועל כן בעת 
תפלת שמונה עשרה יש להתרגל להתפלל ללא 

שום התעסקות4.  

המזדמנות  בטרדות  חמישי |  טיפול 
בעת התפלה  

הטרדות  את  להסיר  הנדרשות  ההכנות  אף  על 
לעובדה  הפוסקים  התייחסו  התפלה,  קודם 
מתוכננים  שאינם  דברים  מזדמנים  שלעיתים 
המטרידים את האדם ונדרש לטפל בהם בעודו 
למשל,  כך  דעתו.  את  ליישב  בכדי  בתפלתו 
תפלת  בעת  הרצפה  על  שנפל  קודש  ספר 
שמונה עשרה ומפריע הדבר למתפלל להתרכז 
התפלה,  באמצע  אף  להרימו  מותר  בתפילתו, 
אך לא באמצע הברכה, אלא יסיימה וירים את 
הספר לפני שיתחיל את הברכה הבאה. וכתבו 
התפלה  באמצע  בוכה  תינוק  שאם  הפוסקים, 
ומפריע לציבור, אביו צריך להפסיק להתפלל, 
אינו  הדבר  ואם  לדבר,  בלי  להרגיעו  ולנסות 
עד  הכנסת  מבית  עמו  לצאת  אף  עליו  מועיל, 

שיירגע5.

שישי |  ילוק חרק בעת התפלה
האדם  על  שעלו  אחרים  מעופפים  או  זבובים 
בעת תפלתו, לא יזרקם מעליו בידו מפני שיתכן 
ידיו;  את  ליטול  ויצטרך  מהם  ידיו  שיתלכלכו 
ישתמש  או  בפיו  ינשוף  או  בגדו  את  ינער  אלא 
את  יטריד  שלא  בכדי  להסירם,  וכדומה  בנייר 

כוונתו בתפלה6.

נשיאת חפצים בעת התפלה <

עניית אמן אחר "אל יחסרנו" וענייה לאחר "ונאמר אמן"

יחסרנו, ב אל  אחר  בברהמ"ז,  אמן  לענות  יש  אם  מ"ש 
וענה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  את  פעם  שאלתי  הנה 
ממקורבי  שאחד  אלא  עוד  ולא  עונה,  אינו  שהוא 
אל  אחר  אמן,   - בפניו  עונה  הי'  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק 
מאומה,  אמר  ולא  חייך  ואדמו"ר  רם,  בקול   - יחסרנו 
שגם  אף  אמן,  ונאמר  הברכה,  סוף  על  שסומכים  ואולי 
וכאן  אמן.  אז  לענות  ידייקו  שהשומעים  ראיתי  לא  בזה 
תפלות  שבכמה  מה  הוא  שפלא  בכלל,  להעיר  אתי  מקום 
וצ"ע. כן,  עושים  השומעים  ואין  אמן,  ונאמר  מסיימים, 
אג"ק כ"ק אד"ש ח"ז ע' רכח

לקבלת ההלכה מידי יום לניד שלחו הודעת וואט אפ ל: 972-55-708-1737+

תינוק הבוכה באמצע תפלת שמונה־עשרה 
האם ניתן להפ יק בתפלה ולהרימו?

האם מותר להריח טבק בעת התפלה 
בכדי ל ייע בריכוז?

מקורות:  

1.   ברכות כג, ב; טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סצ"ה ס"ד וסצ"ו 
ס"א.

2.   שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ז ס"ה; כה"ח או"ח סצ"ו סק"ז; פסק"ת 
שם אות א.

3.   שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ו ס"ב; פסק"ת שם אות ג.
4.   שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ו ס"א; כה"ח או"ח סצ"ב סקי"ב-ג; 

פסק"ת סצ"ו אות ב.
5.   שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ו ס"ג; וראה כה"ח או"ח סק"ד סק"ג; 

פסק"ת שם אות ג.
6.   שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ז ס"ג; וראה פסק"ת שם.


