First mention of it in Halacha

 )1מגן אברהם סימן א
כתב של"ה שבכל סעודה יאמר על נהרות בבל ובשבת יאמר מזמור בשוב ה' את שיבת ציון וגומר ואחר
כוונת הלב הן הן הדברים
 )2משנה ברורה סימן א
כתב של"ה שבכל סעודה יאמר על נהרות בבל ובשבת וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון יאמר שיר
המעלות בשוב ד' וגו'
Why? What’s the purpose? Reason #1

 )3זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה
מאן דאתעדן על פתוריה ומתענג באינון מיכלין אית
ליה לאדכרא ולדאגא על קדושה דארעא קדישא ועל
היכלא דמלכא דקא אתחריב ,ובגין ההוא עציבו דאיהו
קא מתעצב על פתוריה בההוא חדוה ומשתיא דתמן
קודשא בריך הוא חשיב עליה כאלו בנה ביתיה ובנה
כל אינון חרבי דבי מקדשא זכאה חולקיה

Whoever is enjoying his table and enjoying these foods
should be sure to mention and express concern for the
holiness of the Holy Land, and for the Temple of the King
which was destroyed. For this sadness that he expresses
over his table, during the happy and festive meal he is
having there, the Holy One, blessed be He, considers it to
be as if he (the person) built His (God’s) house, and
rebuilt all of the destroyed parts of the Temple. [The
person’s] portion receives merit.

 )4של"ה שער האותיות אות הקו"ף  -קדושת האכילה (א)
קע .בזהר פרשת תרומה (ח"ב דף קנ"ז ע"ב) ,מאן דאתעדן על פתוריה....זכאה חולקיה( ,עכ"ד הזהר) .על כן
נוהגין לומר מזמור 'על נהרות בבל' כו' (תהלים קלז) קודם ברכת המזון ,ובפרט כי השלחן במקום המזבח,
אבל בעונותינו הרבים לא יש המזבח בעצמו ,יזכור ,אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם (ברכות ג א...ובשבת
ובימים טובים אומרים מזמור 'בשוב ה' את שיבת ציון' וגו' (תהלים קכו)
 )5שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן א
ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש
 )6מחצית השקל אורח חיים סימן א
חורבן כו' .ואחר כוונת הלב הן הן הדברים .ר"ל שלא די באמירה אלא יתאונן בלב
 )7משנה ברורה סימן א
חורבן בה"מ  -כתב של"ה שבכל סעודה יאמר על נהרות בבל ובשבת וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון
יאמר שיר המעלות בשוב ד' וגו' .והעיקר שידע מה קאמר ואחר כונת הלב הן הדברים
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 )8ספר סדר היום עמוד נה

?? Nothingשיר המעלות ? during the weekעל נהרות בבל Nowadays, should we be saying

 )9הליכות שלמה (מועדים ח"ב עמ' )440

 )10מנהג ישראל תורה
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 )11שו"ת באר משה (שטרן) חלק ח סימן סא
א) הנה מפורש שלפני ברהמ"ז בימים שאומרים תחנון יאמרו על נהרות בבל ,ובימים שאין אומרים תחנון
אומרים שיר המעלות .עיין מ"ב (סי' א' סקי"א) .וכאן אני אומר ומודיע ברבים בהיותי בחור צעיר לימים
תמיד אמרתי על נהרות בבל לפני ברהמ"ז בימים שאומרים תחנון וחבירי שחקו ממני .וחברים אלו לא היו
מהמתחדשים אלא ממש מהיפך להיפך ואינני רוצה לפרש בשם המפורש ודבר ה' בכה"ג הסתר דבר טוב.
וממילא חדלתי מלומר וכה עברו שנים אחר שנים ואח"כ לפני שנים אחדים ע"י מעשה התחלתי לומר עוה"פ
על נהרות בבל ,קודם ברהמ"ז מידי יום יום .ואני אומר ואודיע ברבים שמאז התחלתי להרגיש התעוררות
גדול בכל רמ"ח איברי ושס"ה גידי ,והגם שנראה כגאות ויוהרא ,לא איכפת לי יאמר הלומד מה שיאמר ואני
בעצמי יודע שלא לגאות ויוהרא כתבתי ,ואני בזה את נפשי הצלתי ,אלא כדי לתקן את אשר השחתי
והפסדתי עד עתה ועיין תוס' שבועות (ט"ו א' ד"ה ללמדך) .ואולי אחרים ילמדו ויתחילו לומר וזה יהי'
שכרי מכל עמלי וה' יודע ,ובטוח אני שאלפי תודות יחזיקו לי אלו שעד עתה לא אמרו על נהרות בבל על
ועתה התחילו לומר על נהרות בבל ,בגלל אלו הדברים שכתבתי לש"ש .וביותר מתפלל ומתחנן לאלו
האומרים על נהרות בבל שגם אם ימצאו חברים הנראים טובים באמת וישחקו וילעגו מהם ,לא יפסיקו
מלאמרו ויאמרו בשתיקה בהסתר ואם א"א יאמרו אפילו שילעיגו עליהם וכמו שמפורש בפוסקים בכל כה"ג
עיין ברמ"א (או"ח סי' א' ס"א) ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת הש"י ,והמג"א (סק"ב
בשם הב"י) כתב דלא יתקוטט עמהם ,וכ"כ המג"א (סי' נ"ג סקכ"ו) שאין להתקוטט עבור שום מצוה.
ולהתקוטט בודאי אינו טוב ויעשה כאשר דיבר קמוח"ז מרן רבינו הח"ס זכי"ע ,שעמו א"א להתקוטט ,כי
להתקוטט צריכים שנים והוא מעולם לא יהי' השני להתקוטט ,והבעל מחלוקה מחפש ומצפה למצוא איש
אחד ,היינו את השני להתקוטט עמו ,והוא לא יהי' לו השני ולא יעשה לו הנחת רוח להיות הצד השני
להתקוטט ,ומוסר השכל מונח וטמון באלו הדברים אשרי לו למי שמחזיק בהם
?Another potential reason for why we say anything before Bentching

 )12משנה ברורה סימן קע
אין משיחין בסעודה  -אפילו בד"ת ודוקא בשעת אכילה גופא ומשום סכנה וכדלקמיה אבל בין תבשיל
לתבשיל מותר ומצוה על כל אדם ללמוד תורה על שלחנו שכל שלחן שלא אמרו עליו ד"ת כאלו אכלו
מזבחי מתים וכתב בשל"ה דילמוד משנה או הלכה או אגדה או ספרי מוסר ואינו יוצא במה שמברך בהמ"ז
ועכ"פ יאמר איזה מזמור וטוב לומר אחר ברכת המוציא מזמור ה' רועי לא אחסר דהוא ד"ת ותפלה על
מזונותיו
 )13דעת נוטה [שו"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א חלק א')
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 )14ספר ירושלים במועדיה (בין המצרים עמ' רל"ו להגאון ר"א נבנצל שליט"א)

?Where does this come from

 )15משנה מסכת אבות פרק ג
רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר
(ישעיה כ"ח) כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי
תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ"א) וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה
 )16ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ג
ובברכת המזון שמברכים על השלחן ,יוצאין ידי חובתן ,וחשוב כאילו אמרו עליו דברי תורה .כך שמעתי -
 )17תוספות יום טוב מסכת אבות פרק ג
ולא אמרו עליו דברי תורה  -כתב הר"ב ובברכת המזון שמברכין על השלחן יוצאין ידי חובתן וחשוב כאילו
אמרו עליו דברי תורה .והברכות הן ג' .כי הטוב ביבנה תקנוה ונמצא שהן כנגד ג' אמות דלקמן .ועוד שהם
כנגד תנ"ך שכן הראשונה משה תיקנה שעל שמו נקראת התורה שנאמר (מלאכי ג') זכרו תורת משה .והשניה
יהושע תיקנה .והוא ראשון לספרי הנביאים .והשלישית דוד ושלמה תקנוה .והם ראשונים לספרי הכתובים.
ולאמרי לה כנגד מקרא .משנה .תלמוד...ואע"פ שהצבתי ציונים להדמות ברכות המזון לדברי תורה [תנ"ך].
אי נמי מקרא משנה תלמוד מכל מקום לא נתיישבה דעתי בפסק הזה לצאת י"ח בכך .דודאי דרבי שמעון לאו
בהכי מיירי .דאטו ברשיעי עסקינן שאינן מברכין ברכת המזון שהיא מצות עשה מן התורה .ומילי דאבות.
מילי דחסידות נינהו .כדאמרינן בפרק המניח (דף ל') מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות ולשון
רש"י ורגילין בני אדם לפטור עצמן בברכת המזון
 )18דעת נוטה
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?על נהרות בבל  and when should we sayשיר המעלות When should we say

Erev Shabbos and Erev Rosh
Chodesh

 )19שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסז
בתפלת המנחה בע"ש אין נופלין על פניהם
 )20משנה ברורה סימן רסז
מפני שהוא סמוך להכנסת שבת כ"כ הלבוש וכתב הפמ"ג ונראה דה"ה כשמתפללים מנחה גדולה אחר חצות
נמי אין נופלים ע"פ וכן מי שאוכל פת אחר חצות ג"כ אין לומר על נהרות בבל כ"א שיר המעלות ועיין בה"ל
 )21פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן רצב
עיין מ"א .דשייך ליום שלאחריו .ואף אם מתפלל מנחה גדולה ,לאחר מנחה חל שוב יום מחר .ויראה הוא
הדין מי שאוכל בערב ראש חדש וכדומה אחר מנחה אין אומר על נהרות בבל כי אם שיר המעלות
 andיום כפור  and betweenניסן All of
סוכות

 )22ספר דעת נוטה
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Melava Malka

 )23ספר דעת נוטה (חלק א')

Erev Tisha B’av

 )24ספר דעת נוטה (חלק א')

Simchas

 )25יוסף אומץ חלק א דיני שינוי מקום בסעודה סימן קנד
לזכור בשולחנו ותענוגי הגוף חורבן הבית .ולכן יש לומר ביום שאומרים תחנון מזמור על נהרות בבל סימן
קל"ז ,וביום שאין אומרים תחנון מצד קדושת היום ,לאפוקי חתונה ומילה שאין היום קדוש מצד עצמו,
אומרים סימן קכ"ו שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון
 )26דרשו משנה ברורה
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