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ברכת המזון  -המקורות

א .המקורות במקרא – דברים ח'
ֲך ה' א-לֹהֶ ָ
שר הוֹ ִליכ ָ
יך
(ב-ג) וְ זָכַ ְר ָת אֶ ת ָכל הַ ֶד ֶר ְך אֲ ֶ
זֶה אַ ְר ָב ִעים ָשנָה ַב ִמ ְד ָבר ְל ַמ ַען ַענ ְֹת ָך ְלנַס ְֹתךָ
שר ִב ְלבָ ְב ָך ה ֲִת ְשמֹר ִמ ְצוֹ ָתו ִאם לֹא:
לָ ַד ַעת אֶ ת אֲ ֶ
שר לֹא י ַָד ְע ָת וְ לֹא
וַ י ְַע ְנ ָך וַ י ְַר ִעבֶ ָך וַ יַאֲ ִכ ְל ָך אֶ ת הַ ָמן אֲ ֶ
י ְָדעון אֲ ב ֶֹת ָ
יך ְל ַמ ַען הוֹ ִדיעֲ ָך ִכי לֹא ַעל הַ ֶלחֶ ם ְלבַ דוֹ
י ְִחיֶה הָ אָ ָדם ִכי ַעל ָכל מוֹ צָ א ִפי ה' י ְִחיֶה הָ אָ ָדם

ב .מדרש חז"ל מהפסוקים  -ברכות דף מ"ח ע"ב
תנו רבנן מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר
'וְ אָ כַ ְל ָת וְ ָשבָ ְע ָת ובֵ ַר ְכ ָת'  -זו ברכת הזן,
'אֶ ת ה' א-לֹהֶ ָ
יך'  -זו ברכת הזמון,
' ַעל הָ אָ ֶרץ'  -זו ברכת הארץ,
'הַ טֹבָ ה'  -זו בונה ירושלים,
וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון
שר נ ַָתן לָ ְך'  -זו הטוב והמטיב
'אֲ ֶ

(יח) וְ זָכַ ְר ָת אֶ ת ה'
א-לֹהֶ ָ
יך ִכי הוא הַ נ ֵֹתן
ְל ָך כֹחַ לַ עֲ שוֹ ת חָ יִל
ְל ַמ ַען הָ ִקים אֶ ת ְב ִריתוֹ
שר נִ ְש ַבע לַ אֲ ב ֶֹת ָ
יך
אֲ ֶ
ַכיוֹ ם הַ זֶה

(ח-י) אֶ ֶרץ ִח ָטה ו ְשע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ו ְתאֵ נָה וְ ִרמוֹ ן
שר לֹא ְב ִמ ְס ֵכנֻת
ש ֶמן ו ְדבָ ש :אֶ ֶרץ אֲ ֶ
אֶ ֶרץ זֵית ֶ
תאכַ ל ָבה לֶ חֶ ם לֹא ֶת ְח ַסר כֹל ָבה אֶ ֶרץ
ֹ
חשת:
שר אֲבָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ו ֵמה ֲָר ֶריהָ ַת ְחצֹב נְ ֶ
אֲ ֶ
וְ אָ כַ ְל ָת וְ ָשבָ ְע ָת ובֵ ַר ְכ ָת אֶ ת ה'
א-לֹהֶ ָ
שר נ ַָתן לָ ְך
יך ַעל הָ אָ ֶרץ הַ טֹבָ ה אֲ ֶ

ה .ארבע ברכות של ברכת המזון = וְ זָכַ ְר ָת אֶ ת ָכל הַ ֶד ֶר ְך
יהושע תקן להם ברכת
הארץ כיון שנכנסו לארץ

ג .המקורות במשנה
בָּרְך ַאחֲ ֵריהֶּ ן
ברכות פ"ו מ"חָּ :אכַל ְּת ֵאנִּים ֲענָּבִּ ים וְּ ִּרּמֹונִּים ְּמ ֵ
אֹומ ִּרים בְּ ָּרכָּה ַאחַ ת
שָּ לש בְּ ָּרכֹות ִּדבְּ ֵרי ַרבָּ ן ּג ְַּמלִּיאֵ ל .וַחֲ כ ִָּּמים ְּ
מֵ עֵ ין שָּ לש.

ב

ד

'הטוב והמטיב' ביבנה תקנוה כנגד
הרוגי ביתר דאמר רב מתנא אותו היום
שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו
ביבנה הטוב והמטיב 'הטוב' שלא
הסריחו 'והמטיב' שניתנו לקבורה

ג
דוד ושלמה תקנו בונה
ירושלים דוד תקן על
ישראל עמך ועל ירושלים
עירך ושלמה תקן על
הבית הגדול והקדוש

משה תקן לישראל ברכת
הזן בשעה שירד להם מן

א

ברכות פ"ט ,מ"ב :עַ ל הַ ּגְּ שָּ ִּמים וְּ עַ ל הַ בְּ שֹורֹות הַ ּטֹובֹות אֹומֵ ר
'בָּ רּוְך הַ ּטֹוב וְּ הַ ּמֵ ִּטיב'; וְּ ַעל ְּשמּועֹות ָּרעֹות אֹומֵ ר' :בָּרּוְך דַ ּיַן
הָּ אֱ מֶּ ת'.

ד .המקורות בתלמוד בבלי ובמדרש רבה – לשון נסתר ולשון נוכח – פירוש הרב א"י קוק זצ"ל

(ב) יהושע תקן להם ברכת
הארץ כיון שנכנסו לארץ

(ב) משנכנסו לארץ ישראל היו מברכין על הארץ ועל המזון

(ג) דוד ושלמה תקנו 'בונה
ירושלים' דוד תקן 'על
ישראל עמך ועל ירושלים
עירך' ,ושלמה תקן 'על הבית
הגדול והקדוש'

(ג) משחרבה הוסיפו בונה ירושלים

(ד) 'הטוב והמטיב' ביבנה
תקנוה כנגד הרוגי ביתר
דאמר רב מתנא אותו היום
שניתנו הרוגי ביתר לקבורה
תקנו ביבנה הטוב והמטיב
'הטוב' שלא הסריחו
'והמטיב' שניתנו לקבורה

(ד) משנקברו הרוגי ביתר הוסיפו 'הטוב והמטיב',
'הטוב'  -שלא הסריחו 'והמטיב'  -שנתנו לקבורה
ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון שכך
אחז"ל כל מי שאינו מזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון
ארץ חמדה וברית ותורה וחיים לא יצא ידי חובתו אמר הקב"ה
חביבה עלי ארץ ישראל יותר מן הכל למה שאני תרתי אותה
יאם
אתי י ִָּּדי לָּ הֶּ ם לְּ הֹוצִּ ָּ
וכה"א (יחזקאל כ' ,ו) "בַ ּיֹום הַ הּוא נָּשָּ ִּ
ּודבַ ש צְּ בִּ י ִּהיא
מֵ ֶּא ֶּרץ ִּמצְּ ָּריִּ ם ֶּאל ֶּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ַת ְּר ִּתי לָּ הֶּ ם זָּ בַ ת חָּ לָּב ְּ
לְּ כָּ ל הָּ אֲ ָּרצֹות" וכה"א (ירמיה ג' ,יט) "וְּ ָּאנֹכִּ י אָּ מַ ְּר ִּתי ֵאיְך
יתְך בַ בָּ נִּ ים וְּ ֶּא ֶּתן לָּ ְך ֶּא ֶּרץ חֶּ ְּמדָּ ה נַחֲ לַ ת צְּ בִּ י צִּ בְּ אֹות ּגֹויִּ ם "...
אֲ ִּש ֵ

החוט החורז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים,
במה שהפרטים מוצאים את אשרם בתוך הכלל הגדול
קודם לכל תקן משה את ברכת הזן בשעה שירד להם המן
לתקנתם וקיומם החמרי הפרטי
אחר כך עלינו מזה שנכנסנו לארץ ובאנו אל מצב העסק והטפול
של הקיום הכללי הגופני

לשון נוכח

(א) משה תקן לישראל ברכת
הזן בשעה שירד להם מן

(א) עד שלא נכנסו לארץ ישראל היו מברכין ברכה אחת
הזן את הכל

לשון נסתר

אמר רב נחמן

 ...כִּ י ַא ֶּתם בָּ ִּאים ֶּאל הָּ ָּא ֶּרץ כְּ נָּעַ ן( ...במדבר ל"ד ,ב) הלכה עד
שלא נכנסו לארץ כיצד היו מברכין על המזון שנו רבותינו

לשון נסתר לשון
ולשון נוכח נסתר

ברכות מ"ח ע"ב

במדבר רבה כ"ג ,ז

הרב א"י קוק זצ"ל

אחר כך דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים שכבר בא הזמן לכונן
הצורה הרוחנית הכללית לכלל האומה ומרכזה ... .היינו
ההשתדלות הוחרנית עבור ישראל עצמם במה שכל ישראל
יתאגדו ע"י ירושלים לעם אחד בצורתם הרוחנית ובזה נשלמה
המטרה הרוחנית הלאומית הפרטית
אמנם אל יפול לבבו ממראה עינין מנפילת הגלות באין הכרה
לרוח החיים הנשגב הנתון בכלל העם הנפלא  ...על כן תקנו
ביבנה "הטוב והמטיב" כנגד הרוגי ביתר ,שהיו סימן לדורות ,כי
על ידי נפילת ביתר נגדעה קרן ישראל לשעתה ,והנה נשמרה
צורת ההרוגים ,עד שלא די שלא הרקיבו לאבד צורתם ,אלא
שגם לא הסריחו ,להיות לאות שגם אם הננו חשובים כנטולי כח
החיים ,מחרב האויב שהרע בקדוש ,שמור בנו כח חיים נפלא
לשמור צורתנו העצמית ,וממילא אנו בטוחים על התעודה היותר
רוממה ,שהיא תעודת הכלל ,שאם רחוקה היא מאד בוא תבוא
בזמנה ,וזאת היא דוגמת הקבורה ,המורה על שמירת ישני עפר
עד עת קץ שישובו לתחיה ,וכן תשוב כל הגדולה היותר נשגבה
אל עמנו באחרית הימים... .

