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 תוכן עניינים מפורט

 7 ............................ מבוא –הלכות ברכות א. 

; הלכות תפילה וברכות: מצוות הלב המתלבשות במעשה
הלכות  ;ברכות הנהנין למיניהן ;הברכות לסוגיהן

 הברכות

 14 ................. עיקרי הדינים –נטילת ידים ב. 

 14 .................... ורות התקנה וטעמהמק –א. מבוא 
גזירת שלמה לקדשים; גזירת שמאי והלל לתרומה; דין 

 הנטילה; סרך תרומה ונקיות באוכל פת חולין

 17 ............................ ב. המאכלים הטעונים נטילה
; דבר שטיבולו במשקה ;דיני פירות, דגן, ופת מועטת

 משקה עצמו, ותבשיל

 20 ................................. ג. המים הכשרים לנטילה
מים חמים; חמי  :מים שנפסלו משתיית בהמה. 1

מים שהשתנה . 2טבריה; מים סרוחים ועכורים; 
 מים שנעשתה בהם מלאכה. 3; מראיתם

 23 ................................. ן נוטלים לידיםד. עד היכ
 24 .............................ה. סמיכות הנטילה לאכילה 

היסח . 2; תנאיהרחקת הנטילה מהאכילה על ידי . 1
תיכף לנטילה . 3; הדעת משמירת הידים תוך הסעודה

 ברכה

 29 ................................ ו. נטילה מכלי ובכח גברא
; מר הכליחו; מקור הדין: דיני הכלי. 2; דיני הגמרא. 1

גדר ; גודל הנקב הפוסל; שברי כלים ומגופת חבית
 טבילת ידים במקוה. 4; כח נותן. 3; הפסול שמחמת נקב

 37 ...................... דין הברכה קודם האכילהג. 

 37 ............................................... א. חיוב הברכה
; : קודש הילולים, ק"ו מברהמ"ז, סברהמקורות הדין

 המסופק אם בירך; דאורייתא או דרבנן

 40 ................................ב. ברכה על אכילה מועטת
: ברכה על טעימה לבדה. 2; האוכל פחות מכזית. 1

רביעית ובפחות מטעמת הבולעת ושאינה בולעת, ב
 מרביעית; דין הטועם כדי להנות

 44 ............................... ג. סמיכות האכילה לברכה
: איסור ההפסק לכתחילה; הפסק בין הברכה לאכילה. 1

ה בדיעבד; שהיה בשתיקה; )הפסק דיבור בצרכי הסעוד
ברכה על המונח לפניו . 2; במוציא אחרים ידי חובה(

ברכה על דבר שאינו ; בירך על פרי ואבד ממנו: דוקא
אכילת פרי אחר שהיה לפניו תחת הראשון שכיוון ; לפניו

 הדין לכתחילה; לו

 49 ................................................. ד. גוף הברכה
: ברכה בלשון חופשית; ברכה בלשון שטבעו חכמים. 1

היסודות . 2; ברכה בלשון תרגום; )שהכל על פת ויין(
: שם; מלכות; מלך העולם; המעכבים בלשון כל ברכה

 להינו-ברוך, אתה, א

 52 ...................................... ה. ברכה לאחר מעשה
 נזכר בשעה שהאוכל בפיו. 2; אכל ונזכר שלא ברך. 1

 55 .................. ו. השלמה: הזהירות מברכה לבטלה
"ברכה שאינה ; ודין ספק ברכות "ברכה לבטלה"

 : בשכמל"ו; למדני חוקיךדרכי תקנה לנזכר מיד; צריכה"

 59 ........................ אכילה שהנאתה חסרהד. 

 59 ................................. א. אכילת דברים מזיקים
 60 ........................................... ב. אכילה לרפואה

 ; אכילה גסהמים; שתיתא; דין שמן הזית

 65 ............................................. ג. אכילה לאונסו

 67 .......................... חילוק ברכות הפירותה. 

 67......................... א. עיקר הבחנת ברכות הפירות
 פירות האילן, הארץ, ירקות וזרעים

 68............................... ב. ברכת היין וברכת השמן
 69..................... ג. ברכות חלקיו השונים של הצמח

: דבר שסופו להקשות; יסודות הסוגיה ודין הקורא. 1
דבר שאינו עיקר תכלית העץ; דבר שאכילתו פוגעת בעיקר 

לבי גפנים; שקדים רכים; קטניות תכלית העץ; לו
: האביונות; חלקי הצלף ודין קליפות. 2; ושרביטיהן

. 3; התמרות; העלים; הקפריסין; קליפות הדר ממותקות
: גרעינים הנאכלים; גרעינים מרים גרעיני הפירות

: הדין בשביעית, פירות שטרם הבשילו. 4; שמיתקן
תמרים "תמרי דזיקא" ושאר . 5; במעשרות ובברכות

: דינם ביבשותם ובלחותם; הפלפלין ודומיהם. 6; פגומים
 )קינמון(; )עלי ורד ממותקים(

 80.................................. ד. פרי שהשתנה מברייתו
. 2קמח שעורים; ; ח קליות: קמח דק; קמקמח חיטים. 1

: דבש תמרים; יין תפוחים; משקין היוצאים מהפרי
"זיעה" בפירות לשאר דיני תורה; )חלב אגוז קוקוס(; 

: דרגות שונות של רסק פירות מרוסקים. 3; סוכר קנה
פרי, ושינוי צורה גמור; פירות שדרך אכילתם בריסוק; 

 -ת מי שלקו. 5; פירות מבושלים. 4; )טחינת שומשום(
 ; לפתן פירות; משקאות תה וקפהמרק ירקות

 94............................................... ה. הגדרת אילן 
רב שנתיות; מבנה של גזע וענפים; דין תותים ובננות; 

'עץ' הנותן פרי בשנה  שנתיים נמוכים;-שיחים רב
 ראשונה; עצי יער

 96.......................... טבע שברכתם שהכל -ו. תוצרי
דבר שאין גידולו מן הארץ; מיני קללה; פטריות; עשבי 

 חתבר; עשבי תיבול; ש

 98....................ז. דין הברכה בדיעבד ובמקום ספק
ברכת העץ ; פת ויין; הדין הכללי: דין הברכה בדיעבד. 1

 : ברכההדין במקום ספק. 2; על פירות שברכתם אדמה
 כוללת; חובת הלימוד; ספקות יחודיים

 102 ............................... ברכות הפת והדגןו. 

 102 ............ א. מבוא: ברכת המוציא וברכת מזונות
; לשון "מוציא"; לשון "לחם: ברכת המוציא ולשונה. 1

; לשון עבר או הווה -בברכת שהכל ; שימוש בלשון עבר
 מהם מיני הדגן. 3; ברכת מזונות. 2

 108 ..................................... ב. גדרי ברכת מזונות
: חמשת מיני דגן; המינים שמברכים בהם מזונות. 1

צורת העיבוד של . 2; אורז; דוחן; קטניות מזינות אחרות
: גרעינים שלמים, שבורים, וטחונים לקמח; קליה הדגן

גרגרים, בבישול או אחריו; לעומת בישול ואפיה; דיבוק ה
: תכליות תערובת דגן. 3; דרכים נוספות של התקנה בחום

שונות של עירוב קמח בתבשיל; עוגות למיניהן; ממתקים 
מאפה; קציצות שיש בהן קמח; מעטה העשוי -עם מרכיב
ברכת בפה"א : הדין בדיעבד ובמקום ספק. 4; ממין דגן

חרים ברכת מזונות על מינים א; על מאפה בדיעבד
 דין הספקות; בדיעבד

 118 .................................... ג. גדרי ברכת המוציא
: לחם שהתבשל; פורר ונילוש; לחם שאיבד מצורתו. 1

. 2; ולישה פורר ולא נילוש; אפיה מחודשת לאחר פירור
דרכים שונות של :דרכי הכנה שונות -גדר "לחם" 

אפיה באש, אפיה : שימוש בחום להתקנת הבצק לאכילה
מאפים שונים בשמש, ובישול, בעיסה עבה ובעיסה רכה; 

: "טרוקנין" ו"טריטא": אפיה שאין עליהם תורת לחם
שטוחה או עבה של בלילה נוזלית, "לחם העשוי לכותח", 

; וי שמן; דין קביעת סעודה על מאפים אלומאפה קינוח רו
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: מאפה דק, ודק מאפים נוספים, בדברי הראשונים
קביעת סעודה על פת ; פת הבאה בכיסנין; ביותר; ופל

 כיסנין

 138 ........................................ עיקר וטפלז. 
דין המשנה : מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. 1

: מצבים נוספים של צירוף מאכלים לברכה אחת; וטעמו
; תערובת; ליפות הפת; דברים הבאים מחמת הסעודה

: מיני מאכל שונים אכילה שאינה מצרפת לברכה אחת
בסעודה ללא פת; אכילה יחד של שני מינים המונחים זה 

: תערובת מצבי ביניים של צירוף לאכילה אחת; על זה
)הפרדת המרכיבים כדי לברך על כל שרכיביה ניכרים; 

מאפה שנועד להחזיק דבר אחר; מאכל אחד לעצמו(; 
רוב שאינו ; העשוי שכבות; )שקדי מרק ושברי עוגיות(

 ברכת הטפל כשלעצמו. 2; עיקר

 148 .................. ת סעודהחיוב בברכות בשעח. 

 148 ...... ברכה אחת על אכילות מרובות –יחה א. פת
 149 ..................... ב. האכילה הנפטרת בברכת הפת

סעודה : מנות הדברים הנאכלים כחלק מגוף הסעודה
; עצמה; שתיה בסעודה; מאכלים הגורים את האכילה

אכילה לאחר ; פירות ומיני מתיקה הנאכלים בסעודה
: לאחר סילוק דעת מלאכול; סילוק שולחן; הסעודה

נטילת כוס של ברכה; פת הבאה בכיסנין, בתוך הסעודה 
פירות שמלפת ; אכילה לפני תחילת הסעודה; ולאחריה

 בהם את הפת

 155 .......................................... ג. סילוק הסעודה
: עד מתי אוכל על סמך ברכת הפת; גמר סעודת פת. 1

סילוק השולחן; נטילת ידים לברכה; אמירת הב ונברך; 
חיוב בברכת המזון קודם ; סילוק דעת מבורר מלאכול

מחדש -ברכה. 2; הכרעות האחרונים; שימשיך לאכול
 ירותבאכילת פ

 165 .............................................. ד. שינוי מקום
מחדר לחדר באותו : גדרי שינוי מקום. 2; עיקר הדין. 1

מי שדעתו מתחילה לאכול בשני ; ודין גג אחד בית
שינוי מקום במקום ; ומו הראשוןראיית מק; מקומות

; אכילה שאין לה מקום כלל; שינוי מקום בגינה; פתוח
שינוי מקום ; דברים הטעונים ברכה במקומם דין. 3

הניח חברים, באכילת ; בדברים הטעונים ברכה במקומם
חיוב בברכת : ברכה למפרע על מה שכבר אכל. 4; פירות

 לכתחילהשינוי המקום ; המזון מחמת שינוי מקום

 179 ................ה. השלמה: הפסק לתפילה או ברכה

 182 ................................. קדימה בברכותט. 

 182 .............. א. קדימה בין מאכלים שברכתם שוה
יהודה  ביאור מחלוקת ר'; מעלת החביב; הקדמה
 ההכרעה במחלוקת התנאים; וחכמים

 184 ... ב. קדימה בין מאכלים שאין ברכותיהם שוות
עץ, : קדימה בין הברכות. 2; קדימה בין מיני המאכל. 1

; סיכום דין הקדימה בפירות להלכה; אדמה ושהכל
 קדימות ברכות המוציא ומזונות; קדימת ברכת הגפן

 190 ......................... המיניםג. קדימה בתוך שבעת 
שבעת המינים ; קדימת הקודם בפסוק, והקודם לארץ

קדימת מין שבעה ; דין הכוסס חטה; ושיעורי תורה
 כשאין ברכותיהם שוות

 196 ................................ מין אחדד. קדימה בתוך 
מעלת השלם; מעלת הגדול; מעלת המין עולה על מעלת 

 השלם; פת נקיה, טהורה ושל ישראל; מעלת החביב

 200 .................... ברכת הטוב והמטיב על ייןי. 

 200 ...................................... א. עיקר הדין וטעמו
 בין יין לשאר דברים; ברכת הטוב והמטיב

 202 ............................................. ב. תנאי הברכה

יין שהיתה . 3; שתיה עם בני חבורה. 2; שינוי היין. 1
 דעתו עליו מתחילה

 206 ....................... טעות באמירת הברכהיא. 

 206 .............................. לב לברכה אחרת-א. כוונת
האם בכח הכוונה לפסול את ; ספק הגמרא ותוכנו

 טעות בברכת המאורות; המעשה?

 209 .................. . תיקון גוף הברכה תוך כדי דיבורב

 212 ..................................... ברכת המזוןיב. 

 212 .......................... א. עיקר החיוב בברכת המזון
 213 .................................. ב. הברכה עצמה ודיניה

; הברכות המרכיבות את ברכת המזון: מרכיבי הברכה. 1
דאורייתא ודרבנן בשלש הברכות ; הזכרת קדושת היום

: בברכת הזן: ים בתוכן הברכותפרט. 2; הראשונות
ברכת ; אמירת "חסדו עמנו"; אמירת פותח את ידך

: הזכרת חמדה טובה ורחבה; ברית ותורה; דין הארץ
: הזכרת מלכות בית דוד; ברכת בונה ירושלים; הנשים

חתימה בישועת ישראל או בבנין ירושלים; בונה 
ברכת הטוב ; "ברחמיו"; עניית אמן אחר ברכת עצמו

הזכרת שלש מלכויות; שלש  : הפתיחה בברוך;והמטיב
השלמה: הזכרת קדושת היום, בסעודה ; הטבות וגמולות
 טעה ולא הזכיר קדושת היום. 3; שנמשכה ללילה

 226 ................................... ג. שיעור החיוב בברכה
שיעורו הממשי של "כזית" . 2; כדי שביעה או כזית. 1

גם  -בורא נפשות : ברכה בפחות מכזית. 3; )בקצרה(
; צירוף מרכיבים שונים של מאכל אחד; בפחות מכזית?

 שיעור הברכה בשתיה. 4; צירוף חללי האויר; בריה

 236 ............................................ ד. דינים נוספים
הזמן . 3; מקום הברכה. 2; חיוב נשים בברכת המזון. 1

; בכל לשון: מעשה אמירת הברכה. 4; הראוי לברכה
 ברכה בישיבה; עוצמת הדיבור

 243 .................................... ברכת הזימוןיג. 

 243 .......... א. הקדמה: הוצאת אחר ידי חובת ברכה
: ברכה לכתחילהצירוף לברכה . 2; שומע כעונה. 1

אישית, או משותפת ברוב עם; הסבה, ישיבה, ישיבה בזמן 
שלאחר חז"ל, ובני בית האוכלים יחד; )כוונת שומע 

ברכת . 4; ברכה שכל עיקרה עבור השומע. 3; ומשמיע(
 האוכל כזית להוציא מי ששבע

 253 ..................................... ב. דין הזימון ומהותו
זימון ; בין זימון להצטרפות יחידים לברכה משותפת

 אכילה משותפת ולא אכילת איסור; בשנים

 257 ........... ג. איזוהי האכילה יחד המחייבת בזימון
מאימתי אינם רשאים : גדרי האיסור להיחלק. 1

ההשלכה ; כיצד נוצרה הקביעות מתחילה; להיחלק
: הפסקת היחיד לשנים, המעשית מהאיסור להיחלק

והשנים לאחד; יציאת היחיד מוקדם; כוונה שלא 
עד ; ת סעודה; התפרדות מזימון בעשרהלהצטרף לקביעו

חיזור : מעלת הצירוף לזימון. 2; מתי ניתן להצטרף לזימון
זימון ; זימון במקום שאין בו חיוב; אחר מצטרפים לזימון

צירוף לאחר . 3; משותף רחב או בקבוצות מצומצמות
 שתי חבורות בבית אחד. 4; האכילה, ודין פריחת הזימון

 266 ................................. ד. עד היכן ברכת הזימון
"להיכן הוא ; דברי הברייתות; עד היכן ברכת הזימון. 1

דיני היחיד . 2; ההלכה במחלוקת האמוראים; חוזר"
ברכת המזון אחרי שהפסיק לענות ; שהפסיק לזימון

. 3; טעונה ברכה לפניה? -האכילה לאחר הזימון ; לזימון
 שמיעת ברכת המזון מפי המזמן

 273 ........................ ה. האנשים המצטרפים לזימון
; קולות בצירוף לעשרה ולשלושה: קטן. 2; עם הארץ. 1

באיזה  -קטן היודע ; קטן הפורח, והיודע למי מברכים
 -עשיית קטן סניף לעשרה ; קטן מדובר, ולמה מצטרף?
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: אשה. 3; ההנהגה למעשה, לשו"ע ורמ"א; עומד לדינא?
עשרה -אין זימון; רשות או חובה? -נשים מזמנות לעצמן 

 צירוף נשים לזימון אנשים; בנשים

 280 ..................... ו. האכילה המצטרפת לדין זימון
צירוף לזימון ; צירוף לזימון בעשרה: אכילת ירק. 1

מי . 2; חות מכזיתצירוף השותה, והאוכל פ; בשלושה
 שכבר ברך אחר אכילתו

 286 ............................... ברכה מעין שלשיד. 

 286 ............................ א. דין הברכה ותוקף חיובה
ב בברכה תוקף החיו; על אלו מינים מברכים שלש ברכות

 מעין שלש

 289 ............................................. ב. לשון הברכה
פרטים נוספים בלשון ; חתימת הברכה; יסודות הברכה

 הברכה

 292 ............................................. ג. הכוסס חטה 
 294 .................. ד. המברך ברכה שונה ממה שחייב

פירות שאינם ; ברכת המזון, על המחיה ובורא נפשות
הכללת לשון נוספת בברכה לצאת ; משבעת המינים

 מספק

 297 ............................ ברכת בורא נפשותטו. 
על מה  -בורא נפשות כברכה אחרונה ; הברכה על מים

; מקור החיוב בברכה ותוקפה; תוכן הברכה; נאמרת
 חתימת הברכה

 301 .............................. ברכות שבכל יוםטז. 

 301 ........................................ א. דין מאה ברכות
המקור והטעם ; פתיחה -ברכות השחר ודין מאה ברכות 

 מנין מאה ברכות בפועל; לדין מאה ברכות

 302 .... ב. כלל ברכות השבח והראיה, וברכות השחר
ברכות ; ברכות המשנה; ריבוי ברכות השבח והראיה

ברכות השחר ; ברכות שבכל יום; שנוספו בדברי הגמרא
 לפרטיהן

 309 ........................... ג. גדר החיוב בברכות השחר
 ברכה במי שלא נהנה; סידור הברכות בבית הכנסת

 310 .......................... . ברכות שלא הוזכרו בש"סד

 316 .................................... ברכת התורהיז. 

 316 ......................... א. תוכן הברכה ומקור חיובה
הברכה תוכן ; מנין לברכת התורה: מהות הברכה. 1

דיני הפסק בברכת . 2; והתרחבותה מעבר לברכת המצוות
המנהג ; ברכה עובר לעשייתן -הדין הפשוט : התורה

: ההפסק לאחר ברכת התורה שלא לחוש להפסק ויישובו
עצמה ולאחר אהבה רבה; הפסק קודם תחילת הלימוד או 

השלמה: החיוב התמידי . 3; הפסק שינה; באמצעו
 בתלמוד תורה

 327 .............................. ב. מדאורייתא או מדרבנן 
 328 .................................. ג. על איזה לימוד מברך

, הרהור מקרא, מדרש, משנה, תלמוד, ודברי אגדה; דיבור
 וכתיבה; אמירת פסוקים בסדר תפילה

 331 ................. . דין הנשים, בברכה ובגוף הלימודד
מנהג הנשים לברך וצידוקיו; המלמד לבתו לעומת החפצה 

למוד; לימוד תורה שבכתב, ודינים הנצרכים; בעצמה ל
 שינויי הדורות; ברכה להוציא אנשים
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 פרק ראשון

 מבוא –הלכות ברכות 
 א. הלכות תפילה וברכות: מצוות הלב המתלבשות במעשה

 ב. הברכות לסוגיהן

 ג. ברכות הנהנין למיניהן

 ד. הלכות הברכות

 

 וברכות: מצוות הלב המתלבשות במעשהא. הלכות תפילה 

מצוֹות קריאת שמע, תפילה וברכה, כמו גם תפילין ומזוזה, מתייחדות בהיותן נלמדות מפסוקי 

התורה בתחילת ספר דברים, בהקשר שאין עניינו הוראה על מצוות מעשיות כלל. דברי משה רבנו 

תמודדות עם קשיים שונים לישראל בפרשיות ואתחנן ועקב כוללים חיזוק של האמונה בה', וה

ומשברים שונים שעלולים לצוץ בחיי האומה בארץ ולהרחיקה מעל ה', ובתוך כך הם מחזקים 

מצדדים שונים את החובות הכלליות של היחס לה', ובהן אהבתו, יראתו, הדבקות בו וההליכה 

הם ניתן בדרכיו ובמצוותיו. אלא שבתוך הציוויים הכלליים הללו מצויים גם כמה פסוקים שמ

 ללמוד על מצוות מעשיות מוגדרות יותר, כמו אלו שנזכרו. 

כך בפרשת שמע. הפסוק "שמע ישראל..." עצמו מעמיד מחדש את עיקר האמונה בה', בהיותו 

להינו ובהיותו אחד, וכולל בתוך כך את ההוראה המפורשת להאמין באחדותו )וזו נמנית כמצוה -א

אותו(; הפסוק הבא, "ואהבת...", מַצווה על אהבת ה', בפ"ע, נוספת על מצוות האמונה במצי

והפסוק שלאחריו, "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", מוסיף שמתוך אהבת ה' 

עלינו לבוא גם לכלל דבקות בדבריו ובמצוותיו. כל אלו הם ציוויים כוללים בדבר צורת היחס 

ובה להנחיל את התורה לבנינו ולהביא להתמדת הנאות של האדם מישראל לה', ועליהם נוספת הח

קיומה בנו, "ושננתם לבניך". על כך מוסיפה התורה עוד ומצוה על הנהגה מעשית הנתבעת מאיתנו 

יום, כפועל יוצא מהחובה שיהיו דברי ה' על לבנו: "ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך -בחיי היום

פן ראשוני כהוראה כללית, שדברי ה' בכללם בדרך ובשכבך ובקומך". גם את זאת ניתן לפרש באו

ילוו אותנו תמיד בכל פניותינו. אך חז"ל למדו עם זאת שיש בדברים גם מצוה מעשית מוגדרת 

יותר, לומר את דברי ה' שבפסוקים אלו עצמם, דהיינו את פרשת שמע, לכל הפחות פעמיים ביום, 

 בשעת שכיבה ובשעת קימה. 

פשטות גם הם לתרגם את הדבקות בדברי ה' להנהגת החיים שני הפסוקים הבאים מוסיפים ב

עצמם: "וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עיניך, וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך". דברי 

ה' צריכים ללוות אותנו תמיד, בכל תנועותינו ובמקומות מושבנו. התורה מתוה כאן באופן די 

, אך עם זאת גם כאן אין זה פירושם הראשוני מפורש מעשים מוגדרים שעל ידם ייעשה הדבר

: "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין ()שמות יגהמלא של הדברים. על הפסוק המקביל בפרשת קדש 

עיניך..." כתב הרשב"ם שלפי עומק פשוטו כוונתו שנזכור את הדברים תמיד, כאילו היו נתונים על 

ב "שימני כחותם על לבך". בין אם כך ובין אם לאו, ידינו או כתכשיט בין עינינו, וכדרך משל הכתו

נראה שמצוות תפילין ומזוזה הנלמדות מפסוקים אלו אינן עומדות בפני עצמן, אלא מביאות לכלל 

יישום ציווי כולל יותר, שיהיו דברי ה' מלוים אותנו וזכורים לנו תדיר )אמנם כאן אין מדובר 

עזר מסויימים שעל ידם נאחז זיכרון זה במציאות -יבביטוי ישיר של זכירת מצוות ה', אלא בכל

המעשית. ועל כן למעשה דומות מצוות אלו במידה רבה יותר ליתר מצוותיה, המעשיות, של 

התורה. גם הציווי עליהן כאמור מפורש יותר מהמצוות האחרות שבהן אנו עוסקים כאן, מצוות 

 הדיבור של קריאת שמע, תפילה וברכה(. 
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ת והתפילה אמורות בכתוב בדרך דומה. בתחילת פרשת עקב עוסקת התורה גם מצוות הברכו

בהתמודדות שמזמנות לישראל הכניסה לארץ וההנאה מטובה. רוב הטוב של הארץ עלול לגרום 

לשכחת ה', מכח התחושה שטוב זה נתון לנו מאליו, וכביכול זכינו לו בכוחנו שלנו, ועלינו לנקוט 

אלא לזכור תמיד את הנהגת ה' אותנו במדבר, במקום שבו לא היה משנה זהירות שלא ליפול בכך, 

לחיינו על מה להיסמך אלא על השגחתו לבדה, ולתת את דעתנו לכך שגם הטוב שאנו נוחלים 

בארץ הוא המשך של אותה השגחה שמשגיח ה' על ישראל ומעניק להם רוב ברכה )וגם כוחות 

-ך כך נאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהוסיף עליה עוד ועוד( בארץ הטובה עצמה. בתו

להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך". אפשר לפרש פסוק זה כחובה כללית על זכירת המקור שממנו 

בא לנו טוב הארץ, ומתן שבח והודאה לשמו בעיתים המתאימות לכך, ניגוד לשכחת ה' שממנה 

ובה מעשית מוגדרת, להביע בפה מזהיר הכתוב מיד בפסוק הבא. אך חז"ל תרגמו אותו גם לכלל ח

 שביעה )של פת(. -ברכה לה' מיד לאחר כל אכילת

גם בפרשת והיה אם שמוע, התורה תולה את המשך ברכת החיים בארץ בנאמנות לדבר ה': 

להיכם ולעבדו -"והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את ה' א

ר ארצכם בעתו...". בפסוק זה נזכרות אהבת ה' ועבודתו, שני בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מט

: "איזו היא עבודה )תענית ב.(היבטים כלליים של עמידת האדם לפני בוראו. אך חז"ל הוסיפו ודרשו 

שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה". הראשונים נחלקו אם חיוב התפילה שתלו חכמים בפסוק זה הוא 

, הסובר שזהו מקור גמור עשה ה( ,)בסה"מ; ומכל מקום גם הרמב"ם ומו()כפי שיתבאר בע"ה במקמן התורה 

לחיוב להתפלל )בצד פסוקים נוספים המצווים על עבודת ה'(, אומר שבעיקרו של דבר ציווי זה על 

עבודת ה' הוא מן הציוויים הכוללים, המורים על עבודת ה' בכללה, ואעפ"כ יש למנותו במנין 

ציווי פרטי על התפילה. כלומר, ההוראה הראשונית של הכתוב היא המצוות משום שכלול בו גם 

ודאי כללית, אך חז"ל כרכו בה גם חובה פרטית מוגדרת של תפילה, אם כדרשה גמורה של תורה 

)לרמב"ם( ואם כאסמכתא בלבד )לרמב"ן ועוד(. העמדה הכללית של היות האדם מסור לעבודתו 

ימת המבטאת אותה באופן ישיר, מעבר לקיום כלל ית' מולידה בבירור גם עשיה פרטית מסוי

המצוות, והיא העמידה לפני ה' בתפילה. ועל צד שהתורה עצמה לא קבעה חובה מעשית קבועה 

 בדבר, חכמים שבו ועשו זאת. 

המשותף לכל המצוות שנזכרו הוא אם כן שיחד עם היותן מוטלות על האדם בפועל כחובות 

נותר לעולם מצוות שבלב. מצוות התורה שבהן הצטוינו באופן  מעשיות מוגדרות וקבועות, עיקרן

ישיר מפי הגבורה, דוגמת מצוות השבת והמועדים, הקרבנות, החובות שבין אדם לחברו ועוד, 

שעליהן הצטוינו בספרי שמות וויקרא )וגם בחלקו האחרון של ספר דברים, כאשר משה רבנו שב 

לרוב בתוך ההקשר של עולם המעשה עצמו. לכל ומלמד לישראל את מצוות ה' להם(, נטועות 

מצוה יש ודאי טעם פנימי, והיא מוציאה לפועל תוכן מסויים שצריך ליטול חלק בחיינו, אולם 

באופן ישיר מכתיבה התורה סדר מעשי ראוי לחיים הישראליים, וכל השותף לסדר זה שותף על 

ילו יותר מתוכן המצוה כך תגדל ידי כך גם לסדר הפנימי הראוי לחיים. ככל שהדעת והלב יכ

פעולתה על החיים בכללם, ומכל מקום עיקר המבוקש בה אינו תלוי בכך. אולם במצוות אלו 

שהתחדשו בחלקם הראשון של דברי משה רבנו לישראל, כחלק מסדר בנין יחס האמונה והעבודה 

ישי מתוקן א-מעשים ראוי אלא עולם פנימי-לה', נראה שהמבוקש הישיר הראשוני אינו סדר

שראוי להתכונן בנפש האדם מישראל, שהוא המקבל את כלי ביטויו בדרכים המעשיות שחידדו או 

 חידשו חז"ל. 
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העמדה הפנימית שלבניינה שייכות מצוות אלו היא ודאי בעלת נוכחות רחבה הרבה יותר בנפש 

רשים ודאי גם מהביטויים המעשיים המסויימים שנזכרו. שעבוד הלב לה', זכירת דברו וכד', נד

מעבר לזמני התפילה וקריאת שמע וכדומה. בענין חובת הברכה לה' יש לכך גם ביטוי מיוחד: מדין 

תורה חובה לברך לה' לאחר אכילה שיש בה שביעה מטוב הארץ, אולם חז"ל הוסיפו ותיקנו חובת 

)ויתברר יותר  דנה במקור לחיוב זה, ומסקנתה, בפשטות )ברכות לה.(ברכה קודם לכל אכילה. הגמרא 

, שאין לדבר מקור מן התורה וגם לא חיוב גמור מדין תורה, אלא שמקור כזה גם אינו במקומו(

נצרך: "סברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה". יחס פנימי בריא לשם ה' 

הכרה זו טוב הבא אל האדם, ומחייב ודאי גם לתת ל-כרוך ודאי בהכרה בהיותו ית' מקור לכל שפע

ביטוי מפורש בדיבור. הדבר הוא כמובן מאליו עד שאין לו צורך במקור כתוב, ולפי הנראה גם אין 

צורך בתקנה מחודשת של חכמים כדי להוליד את חיובו. אלא שמכל מקום גם אין בו חיוב 

 דאורייתא. אין זה מעשה שרצון ה' והחובה הנגזרת ממנו ברורים בו עד שאין צורך לאמרם )אילו

היה כך אולי היה לחיוב זה מעמד של הלכה למשה מסיני, חיוב ברור ממקור נתינת התורה בלא 

אחיזה ברורה במילותיה הכתובות(, אלא מעשה שמתחייב בבירור מעמדה בריאה שבה ראוי ודאי 

שיעמוד כל אדם מישראל. "סברה הוא", כלומר, לכל אדם מתוך עצמו צריך להיות ברור ומובן 

לו להנות מהעוה"ז בלא ברכה. זהו האופן הבריא הברור שבו ראוי לאישיותנו להיות מאליו שאין 

קשובה ליחס העמוק של מציאותנו אל רצון ה', ולא תביעה ישירה שהוא מצידו תובע מאיתנו. 

חז"ל העניקו עכ"פ לחובה זו לבוש מעשי מוגדר וקבוע, ועל ידי כך נעשה הדבר שקול לכל יתר 

 1חיוביהם.

הלכתי של דיני הברכות הוא לפיכך בירור של הסדר הראוי לברכה לה', הצורה הבירור ה

המדוייקת שראויה להינתן לביטוי ההכרה בהיות ה' מקור כל ברכת החיים ושפע הטוב שבהם, 

ודומה לכך גם הבירור של דיני התפילה. גדרי דין רבים אינם נסמכים על מקורות, או על צורה 

יהם, אלא על הסברה, כיצד נכון וראוי לברך ולהתפלל. בדיני ידועה שהעניקו חכמים לדבר

התפילה מצויים גם פרטי דינים רבים שאינם בגדר חיוב גמור, אלא צורה ראויה לתפילה 

. דינים כאלו אינם סדר הנהגה מעשי קבוע שחיובו מוטל על האדם מן החוץ, )עי"ש(לכתחילה בלבד 

 אלא סדר ראוי עבורו להביע על ידו באופן מתוקן את תפילתו. 

 

 ב. הברכות לסוגיהן

המצוה המסויימת שבה אנו פונים לעסוק כאן היא דין הברכות. תוכן מעשה הברכה, כפי שניתן 

חכמים, הוא כאמור ביטוי בפה להכרה בכך שה' הוא מקור  ללמוד בבירור מלשון הברכות שתיקנו

כל הטוב ושפע הברכה ששופע אל עולמנו. כל ברכה מביעה הכרה בהיות ה' מקור הופעה מסויימת 

ברכה בעולם, וכולן פותחות במטבע לשון זהה המקדימה ומביעה את היותו ית' מקור -של שפע

להינו, מלך -)העולם בכלל ואנו כעמו בפרט, "א שם הוי"ה(, מקור ההנהגה שבה נוהג הכל -הכל )

                                                           
1

זה קיים במובן מסויים גם במצוות תלמוד תורה ותפילה שהזכרנו, שגם בהן יש גרעין ראשוני מוגדר של חיוב מעין  

מדין תורה, ומעבר לו סדר עשיה רחב יותר, ראוי ואפשר שגם מתחייב מדרבנן, אך ללא חיוב של תורה. במצוות 

בו ידי עיקר חובת המצוה, ונחלקו  תלמוד תורה מצוי שיעור מינימום של קריאת שמע שחרית וערבית שיוצאים

ראשונים ואחרונים אם מעבר לכך חובה על האדם להוסיף וללמוד כפי מידת האפשרות שבידו, ומ"מ ברור ומוסכם 

לכו"ע גודל מעלת ריבוי לימוד התורה בכל מידת האפשר כחלק בלתי נפרד מענין המצוה עצמו והעצמת קיומה. 

רעין של חיוב מדין תורה, החובה הכלולה בכך היא ודאי מועטת ביותר, של ובתפילה, גם לדרך הרמב"ם שיש בה ג

תפילה כלשהי אחת ביום, וכל סדרי התפילה שהוסיפו וקבעו חז"ל הם חיוב מדרבנן בלבד. במצוות תפילין ומזוזה עם 

 זאת, שהן בעלות תכונה מעשית יותר, לא קיימת הרחבה כזו.
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)ר' "ברוך אתה..."(. יש בכלל זה הודאה ושבח לה'  -העולם"(, ומקור כל הברכה השופעת אל הכל )

, ומכל מקום הכל )כ"כ מהר"ל בהקדמת תפארת ישראל(, וגם הולדת אהבת ה' בנפש רש"י לה. ד"ה אלא, ועוד(

 . )כך מחדד נפש החיים ב,ב(אשוני הוא כפי שכתבנו מגולם בגוף הבעת הברכה, שתוכנה הר

שביעה מטוב הארץ )למעשה -הגורם המוליד חובת ברכה גמורה מדין תורה הוא כאמור אכילת

לה הממשית הגמורה  חובת ברהמ"ז מהתורה היא גם בפירות חו"ל, ויתבאר במקומו(. זוהי הַקבָּ

ומקיימת אותו, והסיבה המובהקת  ביותר של טובה שמקבל האדם מסביבתו החומרית, שמזינה

להי שממנו נמשכת ובאה טובה זו. על כך הוסיפו חז"ל עוד חובת -ביותר להביע הכרה במקור הא

אכילה )או ריח(, מכח הסברה האמורה, שאסור לאדם שיהנה מהעולם -ברכה קודם לכל הנאת

, מפגישת ההנאה הזה בלא ברכה. הברכה ראויה ללוות את האכילה לא רק כפועל יוצא מהשביעה

הגמורה במזון, אלא גם כתוכן מקדים לכל אכילה באשר היא, גישה ראשונית ראויה שמתוכה יש 

, משום שעקר את גורמי )ברכות שם(לפנות אל האכילה. הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל 

כדי הקודש המקורי שלהם, כאמצעים שה' הוא שמזמנם לו -ההנאה שזימן לו ה' בעולם מהקשר

לקיימו ולהיטיב לו וכחלק מסדרי הנהגתו, אל הקשר של הנאת חול, טובה שצורך האדם מסביבתו 

ברכות עבור עצמו באופן סתמי. ברכות אלו כולן מצטרפות לכלל סוג כולל אחד של ברכה, "

 כאחד משלושה סוגים של ברכות שתיקנו חכמים.  )בתחילת הל' ברכות(", שאותו מונה הרמב"ם הנהנין

. חז"ל תיקנו ללוות כל קיום מצוה ברכת המצוותג שני של ברכה שמונה הרמב"ם הוא סו

בברכה, וגם זמנה של ברכה זו הוא באופן רגיל קודם לעשיה )אמנם כאן אין הברכה נצרכת כדי 

להעניק ערך ראשוני נכון לעשיה, מעשה המצוה הנעשה כתקנו הוא באופן מובהק פועל יוצא מרצון 

יים סתמית, ועל כן אין חובת הקדמתה למעשה קבועה ומוחלטת(. גם מעשה ה' ולא תופעת ח

מצוה הוא הזדמנות ייחודית של פגישת האדם בטוב הגדול שמשפיע ה' לעולם, אף כי כאן אין זה 

שפע חומרי, שטובתו מוחשת לכל, אלא שפע רוחני, שמעלתו בסופו של דבר גדולה לאין ערוך משל 

דשנו ה' על ידי מצוותיו היא הטובה הגדולה והזכות הגדולה שאנו זה החומרי. הקדושה שבה מק

המעלה שאליו שייך קיום המצוות, ולמקור שממנו -זוכים לה כבנים לה', וראוי שנהיה ערים לרום

 נמשכת ברכה זו, ונביע זאת בפינו בברכה. 

שה ובק שבח והודאהסוג שלישי של ברכות שמונה הרמב"ם הוא ברכות שתיקנו חכמים דרך 

כדי לזכור את הבורא תמיד, גם כאשר לא נהנה ולא עשה מצוה. כלומר, ברכות שתיקנו חכמים 

מציאות מזדמנות שונות, ללא זיקה לעשיה מיוחדת שהאדם פונה לעשות. העולם -מתוך פגישות

להי, וראוי שהאדם יהיה ער -כולו, על כל מה שהוא מזמן לאדם, הוא פועל יוצא של המקור הא

רש זאת בפיו, אלא שיש לזהות את ההזדמנויות המסויימות שבהן נכון לייחד לכך את לכך וגם מפ

תשומת הלב ולברך בפועל. על ברכת החיים התמידית, המקיפה את כל הקשרי החיים, אנו 

מברכים כל יום בתחילתו, בברכות השחר וברכות קריאת שמע; על כך אנו מוסיפים ומברכים בעת 

דופן לטוב או לרע, ששבות ומעוררות אותנו לזכרון ההנהגה  פגישה בהתרחשויות יוצאות

התמידית שבה ה' מנהיג אותנו )כברכות ההודאה על נס, ושהחיינו, או לאידך גיסא דיין אמת 

ומשנה הבריות, וכד'(; וגם בעת פגישה בתופעות מציאות יוצאות דופן, חורגות במובהק מהשגרה, 

הינם לא מאליהם, ומזכירות לנו גם הן את מקור שמעוררות אותנו לכך שהדברים הם כפי ש

 הבריאה )כברכות עושה מעשה בראשית וחכם הרזים ודומותיהן(. 

בסוגי הברכות שנמנו אפשר לזהות סדר עולה של דרכי פגישה בטוב ה' שמזמנות ברכה: האופן 

גם המוחשי ביותר של הפגישה בטובו היא כאשר אנו נהנים באופן ממשי מעולמו, באכילה )ו

הכרה כאשר אנו מתעוררים מכח -בריח(; באופן מעט מופשט יותר אנו פוגשים בטובו בפגישת
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ה' -הטוב הגלום בכל הסובב אותנו; ולמעלה מכך אנו פוגשים בטוב-גורמים מעוררים שונים לשפע

הפנימי יותר בעת קיום מצוות. על כך ניתן להוסיף גם דרגה רביעית, שהרמב"ם כלל בתוך ברכות 

. גם את מטבע להיברכות התפוההודאה והבקשה אך יש בה גם ייחוד משל עצמה, והיא השבח 

התפילה קבעו חז"ל כמטבע של ברכות, ולא כבקשות בלבד. זוהי הפגישה הפנימית ביותר בטוב ה', 

כאשר אנו פונים אליו ית' בבקשה שיוסיף להשפיע עלינו משפע טובו, בקשה שחלק בלתי נפרד 

ך שכל הטוב שופע אך ורק מאיתו ולכן רק אליו ניתן לפנות להוסיף טוב ממנה היא ההכרה בכ

ה' בברכות התפילה אינה הכרה רק בטוב שכבר שפע והגיע אל עולמנו -במציאותנו. ההכרה בטוב

אלא גם במה שטרם פגשנו במימושו, וכך אנו מברכים לעיתים על טובה שטרם נגלתה במציאות, 

 . כברכת גואל ישראל, ומחיה המתים

לסוגי הברכות השונים יש מעט יש מאפיינים ייחודיים שונים, ונעמוד עליהם בתוך הדברים. 

 והנושא שבו פותח בירורנו הוא ברכות הנהנין. 

 

 ג. ברכות הנהנין למיניהן

פותחת את דיני ברכות הנהנין בהבחנה בין הברכות השונות, הבחנה שאף  )בברכות, פ"ו(המשנה 

ברכה שונים ולשונות ברכה התואמות לכל אחד מהם, אלא גם בין דרגות היא אינה רק בין מצבי 

 להית ומתוך כך של תוכן שעליו יש לברך. -של פגישה בסדר ההופעה של ברכת החיים הא

כל הנאת אכילה מצריכה ברכה, על כך שהקב"ה זימן לנו עולם מלא שטובתו מרובת פנים, 

ו. לכך מתאימה לשון הברכה הראשונית והכוללת וכחלק מכך אנו יכולים גם ליטול ממנו למזוננ

 . שהכל נהיה בדברוביותר, 

אמנם בעת בריאת העולם סידר הקב"ה בבריאה גם סדר מיוחד של התחדשות וצמיחה, שעל 

ידו מזומן תמיד לאדם ואף לחי מזונם הנצרך להם, וכדברי ה' לאדם עם בריאתו: "הנה נתתי לכם 

כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ ֹזרע זרע, לכם יהיה  את כל עשב ֹזרע זרע אשר על פני

לאכלה, ולכל חית הארץ...". לפיכך, כאשר אנו נהנים ואוכלים מן הצומח עלינו לברך בלשון 

 . בורא פרי האדמההמביעה הכרה גם בברכה נוספת זו שבירך ה' את עולמו, ולברכו על היותו 

גבי האמור בפסוקי פרשת בראשית, שהרי אף לשון "פרי האדמה" מוסיפה עם זאת מעט על 

שזרע הארץ ניתן לאדם למאכלו סוף סוף לא נקרא עליו בכתוב זה שם פרי. תכליתו הראשונית 

הברורה של הזרע היא להיותו שב ונזרע, ומצמיח את הדור הבא של הצומח. לאדם ניתנה רשות 

מראש בדבר ה' להיות עץ פרי לאכלו, אך לא זו עיקר תכלית מציאותו. שונה מכך העץ, שנברא 

עושה פרי אשר זרעו בו, ונועד מעיקרו להוליד את אותן תולדות משובחות שהאדם )והחי( נהנה 

משבחן. לפיכך בעת אכילת פירות אלו עלינו לברך ברכה המוסיפה עוד בשבחו של מקום, בהיותו 

 . בורא פרי העץ

מעל הכל היא מעלת ברכת ה' שבה אנו פוגשים בהיותנו פונים לאכול פת, המאכל ששילובו בחיי 

האדם הוא הגדול והמשמעותי ביותר. הפת אינה בריאה נוספת, יתרה במעלה על בריות אחרות 

מעלה אחרים שעליהם עמדנו, אלא האדם הוא שמייצר אותה בפועל למאכלו. ואכן -כיתרונות

יה בלשון "בורא". אלא שעכ"פ זהו המזון שבו משתף הקב"ה את האדם בשכלול איננו מברכים על

עולמו, מעמיד בידיו את חומרי הגלם ואת כשרונות הפעולה שעל ידם יוכל הוא עצמו להוסיף 

שכלול ולהביא את החטה לכלל מאכל משובח, שהוא לבסוף המרכיב העיקרי במזונו )כמבואר גם 

היתר "לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'"(.  בכתוב בכמה מקומות, ובהם בין

בעלי החיים אינם אוכלים לחם, ונמצא שבלחם בא לידי ביטוי המקום המיוחד שהועיד ה' לאדם 
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בבריאה, כשותף לקב"ה בתיקונו של עולם, שאף ניזון מפרי שותפותו זו. לפיכך התייחדה לפת 

, כלומר מוליד במציאות את היסודות חם מן הארץמוציא לברכה בפני עצמה, על היותו ית' 

הנצרכים הראשוניים שעל ידם נמצא האדם לבסוף מקבל את לחמו ואת עיקר המזון המקיימו. 

להלן נוסיף לעמוד על השלכות נוספות ממעלה זו של הלחם. )כאשר אוכלים מהמינים היכולים 

בלא שבאו לכלל שם לחם של להיעשות ללחם, לאחר שעברו עיבוד דומה לזה שיוצר לחם אך 

. ברכה זו לא נזכרה במשנה, בורא מיני מזונותממש, מברכים ברכה פחותה מעט במעלה, על היותו 

 אך משלימה אותה הברייתא(.

 

 ד. הלכות הברכות

הבחנת מדרגות זו בין נושאי הברכה השונים מולידה בירור הלכתי מרובה מאד בפרטיו, אלו מן 

מהברכות. ההבחנה הראשונית פשוטה ומבוארת במשנה, אך על גביה  המאכלים ראויים לכל אחת

יש להוסיף ולברר את דינם של מקרים רבים כמו אלו שבהם, לדוגמא, גם באכילת הצומח מן 

הארץ לא ניכרת ברכת ה' המזמנת לאדם את מזונו על ידי גידול הארץ )אם משום שאכל חלק 

רי עבר שינוי משמעותי קודם שבא לכלל אכילה מהצמח שאינו עיקר פריו הנאכל, אם משום שהפ

וכדומה(, או שבמאפה הדגן שהאדם אוכל לא באה לידי ביטוי המעלה העליונה של אכילת פת, 

 וכדומה. 

הוא קביעת הברכה שאותה ראוי לומר כאשר האדם  )בחלקו השני של פ"ו(נושא שני שדנה בו המשנה 

ניגש לאכול מינים שונים של מזון בסמיכות זה לזה. אכילה אינה מעשה יחיד, אלא פעילות 

מתמשכת. רצף שלם אחד של אכילה הוא התרחשות אחת של פגישה בטוב ה' שבמזון, ועל כן 

חלקים שונים של האכילה  פעמים רבות די לו בברכה אחת. מאידך, לעיתים נכון יותר לדון

כעומדים כל אחד לעצמו וזוקקים ברכות נפרדות. בהקשר זה דנה המשנה בדיני עיקר וטפל, בדין 

איזהו ההפסק העושה את  –מאכלים שאינם פת הבאים בעת הסעודה, וגם בדין ההפסק בסעודה 

ל לכלל האכילה לשתי התרחשויות שונות, המזקיקות כל אחת ברכה לעצמה, ומתי מצטרף הכ

התרחשות אכילה ממושכת אחת. בהקשר זה מתברר גם מהו הדין כאשר אכן מברך ברכה אחת 

בלבד על אכילת מינים שונים, לאכילת איזה מהם נכון לסמוך את הברכה. וכאשר מברך כמה 

 ברכות, מהו סדר הקדימה הראוי ביניהן. 

הוא דין הברכה  ובפרק שביעי כולו( )בסוף פרק ששינושא שלישי החותם את דיני ברכות הנהנין במשנה 

שלאחר המזון. כפי שכבר הקדמנו, אכילת הפת נחשבת לעיקרית ומרכזית בתוך כלל אכילת 

האדם, וחשיבותה באה לידי ביטוי בכך שלא רק התייחדה לה מטבע ברכה משל עצמה אלא יש בה 

הפת מתייחדת לא  גם חיוב ברכה מן התורה, לאחר האכילה והשביעה ממנה. הברכה לאחר אכילת

חז"ל תרגמו את חובתה לשלש ברכות נבדלות זו מזו, ועוד  –רק בתוקף חיובה אלא גם במתכונתה 

הוסיפו עליהן ברכה רביעית מדבריהם. האוכל פת צריך לברך לה' בראש ובראשונה על עצם היותו 

המיוחד מזמן לאדם, וגם לבריאה בכללה, את מזונם. בצד זאת עליו לברך גם על שפע הטוב 

שהשפיע ה' לישראל, ועל כלל הטובות המיוחדות שעשה עמהם. מכח לשון הכתוב "וברכת את ה' 

להיך על הארץ הטובה..." תקנו חז"ל ברכה שניה שיש בה הזכרה של יציאת מצרים, מתן תורה, -א

ירושת הארץ ועיקר כריתת הברית בין ה' לישראל. על כך הוסיפו עוד ברכה שלישית, על קדושת 

מקדש והשראת השכינה בישראל, ברכה שבמקורה היתה מן הסתם ברכת שבח והודאה על אלו, ה

אך לאחר החורבן שבה וקיבלה צורה של תפילה ובקשה לבנין מחודש של ירושלים ובית המקדש 



 מבוא -הלכות ברכות )א(   
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ברכה זה )במובן של ברכתנו שלנו לה' במילותינו( מחדד עד כמה -וחידוש מלכות ישראל. עושר

 אכילת הפת כנושא שאליו ראויה להיסמך הברכה לה'. גדולה בעיני חז"ל 

מעלת ברכת המזון מקבלת ביטוי נוסף גם בכך שדין הוא לאומרה באופן ציבורי, במקרה שיש 

דין הזימון, הקובע מקום רחב לעצמו  –ולו ציבור מועט וראשוני שאכל יחד והזדמן יחד לברכה 

סיבות מסויימות היא אמירתה על הכוס, בדיני הברכות. מעלה אחרת שניתנה לברכת המזון בנ

וכדרך "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא". כמו ברכות השבח של הקידוש, ההבדלה, וההגדה של 

פסח וההלל בליל הסדר )וגם ברכות האירוסין והנישואין ועוד(, כך גם אכילת פת היא סיבה 

 לברכה על היין. 

א בדין נטילת הידים קודם לאכילתה. ביטוי נוסף מכיוון אחר למעלת הברכה על הפת הו

בנטילת הידים קודם האכילה יש משום רושם מסויים של התקדשות והזדמנות ראויה לעשיה של 

קודש וכפי שיתבאר. תקנת נטילת הידים מצטרפת לחדד את העמדה הנכונה שמכוחה ראוי לאדם 

ו. בעיקרי דין זה, של לגשת לאכילת פת, כהזדמנות מיוחדת של פגישה בטוב ה' וסיבה לברך לשמ

 2הנטילה הקודמת לאכילה ולברכה, ואשר אותו הקדים הטור לדיני הברכות עצמן, נפתח גם אנו,

 ואחר כך נעסוק בדיני הברכות עצמם, כפי סדר הנושאים במשנה שעליו עמדנו. 

                                                           
2
 הרבנות הראשית.נושא זה לא נכלל לפי שעה בבחינות  
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 שניפרק 

 עיקרי הדינים –נטילת ידים 
 )קנח,א(מקורות התקנה וטעמה  –מבוא  א.

 (ו-)קנח,אב. המאכלים הטעונים נטילה 

 י(-)קס,אג. המים הכשרים לנטילה 

 ט(-)קס,ו . מים שנפסלו משתיית בהמה1

 )קס,א(. מים שהשתנה מראיתם 2

 ה(-)קס,ב. מים שנעשתה בהם מלאכה 3

 )קסא,ד(ד. עד היכן נוטלים לידים 

 ה. סמיכות הנטילה לאכילה

 )קסד,א(. הרחקת הנטילה מהאכילה על ידי תנאי 1

 )קסד,ב(. היסח הדעת משמירת הידים תוך הסעודה 2

 )קסו,א; קסה,ב(. תיכף לנטילה ברכה 3

 ו. נטילה מכלי ובכח גברא

 . דיני הגמרא1

 ז(-)קנט,א. דיני הכלי 2

 יב(-)קנט,ח. כח נותן 3

 כ(-קנט,ידקנט,ז; ). טבילת ידים במקוה 4

 

 )קנח,א(מקורות התקנה וטעמה  –א. מבוא 

חובת נטילת ידים קודם לאכילת פת של חולין היא תקנת חכמים, תולדה של שלש תקנות 

, בבית דינו של שלמה המלך: "אמר רב )שבת יד:(שנתקנו זו ע"ג זו. ראשיתה, כפי המבואר בגמרא 

מרה, בני אם חכם עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול וא שלמהיהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן 

, הוסיפו על כך לקדשיםלבך ישמח לבי גם אני". הגמרא מבארת ששלמה המלך גזר על הידים 

 לפתחכמים וגזרו נטילת ידים גם  הוסיפו עוד, ועל כך לתרומהוגזרו גם  שמאי והלל ותלמידיהם

 . חוליןשל 

הנוגע בטומאה  מדין תורה אין קיום להבחנה בדין הטומאה בין הידים לבין שאר הגוף. כל

נטמא כל גופו, בין אם נגע בה בידיו ובין אם בחלק אחר של גופו, ואינו נטהר עד שיטבול את כל 

המלך היה אם כן בעצם הגזרה על הידים  שלמהגופו במקוה. חידושו הראשוני והעיקרי של 

כטמאות לקדשים, דהיינו שמי שהסיח דעתו מידיו )מאז שטבל לאחרונה, או שנטלן( ושב ונגע 

, שפוסל שלישי לטומאהבקדשים, טימא אותם. ונמצא דין סתם ידים מכח תקנת שלמה כדין 

 1ם.בקודש בלבד. מתוך כך הן טעונות טבילה או נטילה קודם לנגיעה בקדשי

 סתם ידים כשניותהוסיפו וגזרו טומאה על הידים גם לתרומה, דהיינו שעשו  הלל ושמאי

מבואר שגם תקנה זו לא נתקנה  )שם(לטומאה, שפוסלות בתרומה ומטמאות בקדשים. )בגמרא 

כאחת, אלא שמאי והלל גזרו ולא קיבלו מהם, ותלמידיהם שבו וגזרו ואז התקבלה הגזרה 

מבארת בהקשר זה גם את טעם הגזרה: "מפני שהידים עסקניות הן".  ד.()שם יבציבור(. הגמרא 

ופירש רש"י: "ונוגעין בבשרו ובמקום טנופת, וגנאי לתרומה בכך ונמאס לאוכלין כשנוגע בה בידים 

                                                           
1

, לענין נגיעה בקדשים אין די לידים בנטילה אלא הן טעונות טבילה. לאור )כ:(למעשה, כפי המבואר במשנה בחגיגה  

זאת יש שתיקנו את הגרסה בגמרא ותחת "בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים" כתבו שיש לומר "טבילת 

דים לקדשים, ורק בדור מאוחר יותר, אולי בעת שהרחיבו וגזרו ידים". אמנם אפשר גם ששלמה המלך תיקן נטילה לי

 טומאה על הידים גם לתרומה, החמירו בקדשים להצריך בהם טבילה. 



 עיקרי הדינים –נטילת ידים )ב(   
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מסואבות" )רש"י מוסיף ודוחה את פירוש רבותיו שכתבו שגזרו טומאה על הידים לפי שהן עלולות 

ת, משום שאם כן לא היה מקום להגביל את גזרת הטומאה לידים לגעת בטומאה בהיסח הדע

בלבד והיה ראוי לטמא את כל הגוף. ועוד, שאם כן היה ראוי לעשות את הידים גם כראשון 

לטומאה ולא רק כשניות, וכן להצריך טבילה גמורה לטהרתן(. כלומר, אף שהדין שחידשו בידים 

דיני הטומאה והטהרה עצמם אלא מההקשר של  הוא דין טומאה, טעמו אינו נובע מההקשר של

הטינופת והנקיות. אין כאן ענין של נקיון מעשי, מדרך כבוד לתרומה, בלבד, שאם כן לא היה צריך 

לתקן אלא שיהיו הידים נקיות, אלא ענין של סילוק מרושם של טינופת, בדומה לסילוק מרושם 

ע בטינופת שלא הותיר לכלוך נראה הטומאה, שבדיני הטומאה והטהרה. גם מג-המפגש בגורם

 2הטומאה, שלא נכון לכרכו בתרומה.-לעין מוליד רושם של גנאי, דומה במקצת לרושם

גם התקנה לדין טומאה זה דומה במקצת לתקנה שיש לטומאה אמיתית, אך לא זהה לה לגמרי, 

, אך דין . בתורה לא מצאנו טהרה מטומאה על ידי נטילת ידיםנטילהוהידים נטהרות על ידי 

 קידוש הידים והרגליםשלדברי הראשונים אפשר שממנו גזרו חכמים את דין נטילת הידים הוא 

בכיור קודם העבודה במקדש. קידוש זה ודאי אינו נעשה לתכלית של טהרה מטומאה אלא 

כתוספת על הטבילה, ורק לאחר שהכהן טהור בגופו, ויכול להיכנס לעזרה לעבודת הקודש, עליו 

לרחוץ גם את ידיו ורגליו כהכשר נוסף לעבודה )ובכך שונה ודאי דין נטילת ידים, שבו להוסיף ו

 כיון שלא גזרו על הידים אלא טומאה, אף שניתן לטהרם בנטילה כל שכן שהן נטהרות בטבילה(. 

, )על פרשת הכיור(תוכן דין קידוש הידים והרגלים, כפי הנראה וכפי המבואר גם בסידור עולת ראיה 

חובה לבדל בצורה ברורה את העסק של האדם בעבודת הקודש מעסקי החולין. בדומה לענין הוא ה

טומאות הגוף, שיש להתנקות מהן בטבילה קודם העבודה, כך גם הפגם הכרוך בעולם המעשה של 

האדם בכללו. עולם העשיה שלנו מורכב תמיד מהנעות ראויות ופגומות גם יחד, ואי אפשר לאדם 

י החולין בלא שיימצאו בעשייתו הן צדדי ּפִניה אמיתיים וטהורים, משורש להיות עסוק בעסק

עצמו לבדה, שמקורם -עומק מבוקשי הנשמה, והן צדדי נטיה פגומים, חומריים או מבקשי טובת

במציאות הגוף שבו נתונה הנפש. פעילות החולין מותירה באדם רושם של ערבוביא זו שבין טוב 

לי הפעולה המעשיים שלו, שהם ידיו )ורגליו(, ועליו לפיכך לרחוץ את לרע, רושם ששייך בעיקרו לכ

לכלוך זה שדבק בו, קודם שיקדיש את כח -ידיו ורגליו מן הכיור, ולסלק מעליו את הרושם של כעין

מפעלו לעבודת ההקרבה לה'. יש בכך משהו מענין הטהרה, גם אם לא מטומאה גמורה. באופן 

חכמים על הידים, אין צורך בהכרח לטבול את הידים במקוה כדי דומה, גם כלפי הטומאה שגזרו 

טינופת שמחמתו הולידו בהם -לטהרם ודי ברחיצתם מכלי, שיש בה משום סילוק של אותו רושם

 דין טומאה. 

על גבי דין זה של טומאה לתרומה הוסיפו חכמים והצריכו נטילת ידים לכל האוכל פת, גם של 

לחולין מפני סרך מבארת: "אמר רב יצחק בר אשיאן, נטילת ידים  )חולין קו.(חולין, והגמרא 

רבא אמר, מצוה  3, ועוד, משום מצוה. מאי מצוה, אמר אביי, מצוה לשמוע דברי חכמים.תרומה
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בימינו כבר נודע שמגע בטינופת עשוי להותיר בנוגע גם רושם מעשי, גם כשאין ניכר בו כל לכלוך, בדמות חיידקים;  

 וכך הוא לפי הנראה גם ברושמי הנפש. 
3

, )כא:(המצוה לשמוע דברי חכמים נכרכת במקורות נוספים בתקנה זו של נטילת ידים. כך בדברי הגמ' בעירובין  

בהקשר של מעלתן של גזירות חכמים והזהירות המיוחדת הנדרשת בקיומן, שם נאמר: "כל העובר על דברי סופרים 

ידים גם בהיותו בבית האסורים ונימק את חייב מיתה", ונסמך לכך המעשה בר"ע שסירב תוקף לאכול ללא נטילת 

 )ד:(דבריו בטענה: "מה אעשה, שחייבים עליהן מיתה. מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי". גם בסוטה 

נאמר שהמזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם, בלא לפרש את טעם הדבר, אך רש"י כרך זאת באותו ענין, בהיותו עובר 
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לשמוע דברי ר"א בן ערך, דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים, אמר ר"א בן ערך, 

, המצוה לשמוע דברי חכמיםרה". היסוד הנוסף לתקנה, מכאן סמכו חכמים לנטילת ידים מן התו

מבואר ברש"י לפנינו כתוספת תוקף בעלמא לטעם הראשון, כך שמעבר לטעם העצמי הנאות של 

גזרה זו יש לקיימה גם מעצם מה שחכמים תיקנוה, בין אם טעמם מקובל עלינו ובין אם לאו. וכ"כ 

ולא  נקיותי חכמים טעם הדין הוא משום כתבו שעל דרך מצוה לשמוע דבר תוס'הרשב"א. אך 

 משום סרך תרומה. וכדבריהם כתבו גם הרא"ש, ורבנו יונה בשם רש"י(. 

את טעם סרך תרומה ביאר רש"י: "מפני סרך תרומה, שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם, 

ת הנהיגוה בחולין". חכמים חיזקו את חובת נטילת הידים קודם הנגיעה בתרומה על ידי קביע

חובה רחבה לכלל ישראל ליטול את ידיהם קודם לאכילת כל פת. את הטעם לכך שהצריכו נטילה 

, תירוש ויצהר בלבד, והתירוש והיצהר בדגןהיא  שתרומה מן התורה רבנו יונהביאר  פתדוקא ל

משמשים לרוב בהיותם משקים, שבהם אין דרך לגעת ביד וממילא גם חשש טומאתם מחמת 

 דגן הוא שדרכו להיאכל ביד, ועל כן הצריכו בו נטילה. הידים מועט. רק ה

אמנם אין בטעם זה בפני עצמו כדי לבאר למה הצריכו נטילה רק לפת גמורה ולא לכל אכילה 

ממיני דגן. וכתב משנ"ב בשם הלבוש שכיון שרוב אכילת הדגן היא בהיותו פת לא גזרו עליו אלא 

הפשוט יותר, להצריך נטילה בכל אכילת מיני דגן(.  באופן זה )ועדין צ"ע קצת למה לא דנו באופן

פת, ולא על כל נוגע בפת )אפשר שלא רצו לגזור  אוכלכמו כן צריך עדיין ביאור למה גזרו על כל 

גזרה רחבה שתגביל ביותר את האפשרות להתעסק בפת; אלא שעדיין נותר לא מבואר מספיק 

ור על כל ישראל גזרה שתכליתה הנהגת למה תלו את התקנה באכילה דוקא(, וגם מה ראו לגז

טהרה ראויה של הכהנים לבדם )ולמעשה אף מצאנו בתוך דיני נטילת ידים הבחנה לצד שני בין 

אוכלי תרומה, שלהם התירו לאכול פת על ידי מפה, לבין יתר העם, שעלולים יותר לגעת בפת ולא 

 התירו להם זאת(. 

חר שהורחבה לאכילת חולין היא עכ"פ חובה התוצאה בפועל מתקנה זו של נטילת ידים לא

לגשת לכל אכילת פת כעין מה שניגשים לעבודת הקודש, על ידי הקדמת רחיצת הידים בדרך 

טהרה והתקדשות. הדברים מקבלים הקשר משמעות נוסף מתוך מה שהתבאר בדבר מקומה 

כו לה חז"ל. המשמעותי של אכילת הלחם בחיי האדם והיחס הראוי כלפיה העולה מהדינים שסמ

ן ברכה ניכרת לה' על טובו המקיימנו תמיד, ונמצא  אכילת לחם היא הנושא העיקרי הראוי לַזמֵּ

שבצד היותה עלולה מטבעה לזמן דוקא התפרצות של יצרים וגסות של חומריות, ראויה דוקא 

 4.היא לשמש גם כהזדמנות מיוחדת בסדר היום לעבודת ה', שאליה ראוי לגשת מתוך נטילת ידים

הטעם שנתנה הגמרא לדין הנטילה נראה לכאורה כבלתי נוגע בענין זה כלל, אך אפשר שהמשמעות 

של הגדרת חובת הנטילה כפי שהגדירוה היא הרחבה שניה של מעגל החייבים בנטילת ידים מעבר 

לעוסקים בתרומה, כדי לבסס את חובת הנטילה אצל העוסקים בתרומה עצמם, אל המעגל הטבעי 

י שראוי שיטהר את ידיו קודם למגעו במזון, שהם כלל אוכלי הפת. אכילת הפת היא הבא של מ

                                                                                                                                                                      
אולי הדבר נובע מכך שהיתה זו תקנה מאוחרת, בדורות שסביב החורבן )בין דורם של תלמידי שמאי על דברי חכמים. 

והלל, שגזרו טומאה לידים לתרומה, לבין דורו של ר' אלעזר בן ערך, תלמידו של ריב"ז שבדור החורבן, שמצא סמך מן 

 ל החיים ניכרת, והיתה נטיה לזלזל בה. התורה לחובה הקיימת ועומדת זה מכבר ליטול ידים גם לחולין(, שהשלכתה ע
4

הערך המיוחד של אכילת הפת ככלי שעל ידו ניתן לעבוד את ה' מתבטא אולי גם במצוות אכילת המצה בליל הסדר,  

ואכילת פת בסוכה בלילה הראשון. אכילת הפת היא נקודת פגישה חיה מיוחדת של האדם בתכונת האנושיות עצמה 

מוסף של הפעילות האנושית שעל ידה דוקא נהנה האדם מהבריאה באופן המתאים לו על מלא מורכבותה, הערך ה

 להי. -לאנושיותו, יחד עם התביעה לקשר את ההתרחשות האנושית כולה דוקא למקורה הא
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המעשה הקרוב ביותר בערכו לעסק בתרומה ובקדשים, ולכן אליו הרחיבו את הנהגת ההתקדשות 

  5המקדימה של הידים.

]טעם נוסף לנטילה לעיל, לפי מה שתלו תוס' וסיעתם בגמרא, הוא משום נקיות. אך כאמור, גם 

טינופת. ונמצא הדבר דומה -בתורת נקיות ודאי אין מדובר בנקיות פשוטה אלא בסילוק מרושם

לדין טומאת הידים לתרומה עצמו. כלומר, גם לפי פירוש זה, שהנטילה אינה משום סרך תרומה, 

טומאה -מקבילה עכ"פ במידה רבה לדין התרומה. חיבור זה שבין הנקיות לסילוק היא נמצאת

מצוי גם בפסוק שאליו סמך ר"א בן ערך את דין הנטילה, הלשון האמורה בזב "וידיו לא שטף 

שצריך  )ס"ק ג(במים". גם לדרך זו צריך ביאור למה הצריכו נטילה לאכילת פת בלבד, וכתב שעה"צ 

ות וקדושה אלא באכילה שיש בה דרך קביעות סעודה ולא באכילת עראי. לומר שלא חששו לנקי

 והדברים מתבארים יפה בדברינו הנ"ל.[ 

 

והייתם  והתקדשתםאת דין הנטילה הוא הפסוק " )ברכות נג:(מקור נוסף שסומכת לו הגמרא 

, והייתם מים ראשוניםלהיכם", שדרשו בו: "והתקדשתם, אלו -קדושים כי קדוש אני ה' א

להיכם, זו ברכה". נטילת הידים נזכרת כאן למעשה לא -דושים, אלו מים אחרונים... אני ה' אק

בהקשר של הזמנת עצמו לאכילה אלא לברכה, אף כי לא הצריכו זאת אלא בברכות האכילה. בכך 

תלה הרשב"א את ההסבר לכך שמקור זה לא נזכר בסוגיה בחולין: מפסוק זה יש ללמוד על חובת 

כללו עכ"פ אף  )קטו.(ך עצמו, ולא לשומע מהמברך ויוצא ידי חובתו. תוס' בפסחים נטילה למבר

טעם זה בדין הנטילה, וכרכו אותו עם טעם הנקיות יחד, וכתבו שנטילת ידים היא משום "נקיות 

וקדושה". וכ"כ גם משנ"ב, ששני הטעמים לנטילה הם משום סרך תרומה או משום נקיות 

 ת לקדושה התבאר בדברינו לעיל.וקדושה. החיבור בין נקיו

 

, ואליה ייסמכו )קו.(סוגיה מרכזית בש"ס המבררת את דיני נטילת ידים היא במסכת חולין 

 מרבית דברינו. נדון בדברים כפי סדרם בגמרא, אך נקדים את בירור גדר המאכל המצריך נטילה.

 

 ב. המאכלים הטעונים נטילה

ת  ט ע ו מ ת  פ ו  , ן ג ד  , ת ו ר י פ י  נ י ד  .  ג(-)קנח,אא

אלא משום נקיות. סבור מינה  לא אמרו נטילת ידים לפירות"אמר ר' אלעזר אמר רבי אושעיא, 

חובה הוא דליכא הא מצוה איכא, אמר להו רבא, לא חובה ולא מצוה אלא רשות. ופליגא דרב 

נחמן, דאמר רב נחמן הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. אמר רבה בר בר חנה, הוה 

 . )קו.(נא קמיה דרבי אמי ורבי אסי, אייתו לקמייהו כלכלה דפירי ואכלו ולא משו ידייהו..." קאימ

האמוראים דנו בשאלה אם נכון ליטול ידים לפירות, ומכל מקום על חידושו הראשוני של ר' 

אושעיא אין חולק, שהחיוב הגמור של נטילת ידים לחולין לא נאמר בהם. כפי שכבר התבאר, אם 

ילה הוא משום סרך תרומה, כיון שאין תרומה מן התורה אלא בדגן, תירוש ויצהר, טעם הנט

 ומביניהם אין דרך לאכול בידים אלא את הדגן, לא הצריכו נטילה אלא בו. 

)מובאים . אך הסכמת הראשונים שאינם פת מיני הדגןבדברים אלו לא התבאר עכ"פ מהו דין 

למדו מדברי הירושלמי, שלימד על סדר מתוקן של  היא שהנטילה לא נתקנה אלא לפת. כך בב"י(

כניסה לסעודה והזכיר בתוך כך אכילת פרפראות ואחר כך אכילת פת, ולא הצריך נטילה לשתי 
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בדין התרומה עצמו מחלוקת ראשונים היא אם המינים החייבים מן התורה הם אכן רק דגן תירוש ויצהר או שכל  

 חייבים בתרומה, ולמרחיבים את גדר החיוב בתרומה נצרך גם כן טעם זה. מיני הפירות
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הידים אלא לאכילת הפת. הפרפראות, פירשו הראשונים, הם מיני דגן, פת הבאה בכיסנין, ועולה 

ליה סעודה. ב"י מדייק עם זאת מלשונות מכך שאין חיוב נטילה אף לפת אם אינה פת שקובעים ע

הראשונים שפעמים שאף פת הבאה בכיסנין טעונה נטילת ידים, והיינו כאשר קובעים עליה 

סעודה. כל הטעון ברכת המוציא וברכת המזון טעון גם נטילת ידים לפניו. אין לדבר מקור ברור 

דין. וכבר עמדנו לעיל על טעם בדברי חז"ל, אך לשונות הראשונים מורות בבירור שכך למדו את ה

 הדין, בין לטעם סרך תרומה ובין לטעם נקיות וקדושה. 

במאכלים שאינם פת אין אם כן חיוב נטילה, ומכל מקום מדברי ר' אושעיא עולה שהיו שנהגו 

כך, והוא רואה בכך הנהגה טובה וראויה, משום נקיות. דרך הכבוד הראויה לאכילה יפה בעיקרה 

רק לאכילה העיקרית של הפת. אמנם אין זו אלא רשות, הנהגה שיש מעלה לאחוז לכל דבר, ולא 

בה אך לא כל חיוב. אמנם אפשר שדוקא משום כך נקט רב נחמן שאין ראוי לילך בדרך זו, לפי 

שמעלה זו אינה ראויה באמת אלא לבעלי יחס קרוב ורגיש במיוחד לקדושה, והנוהג כך נמצא 

עליונה ויש בכך משום גסות רוח. )ומשנ"ב כתב שמראה עצמו  למעשה מראה עצמו כבעל מעלה

 כמדקדק במצוות עד שעושה אף מה שלא חייבו חכמים(. 

כדברי רב נחמן נקטו גם רב אמי ורב אסי, והביא ב"י שכך פסקו לדינא הרי"ף, הרמב"ם 

עם  והרא"ש. וכך ממילא פסק אף הוא )ולא כסמ"ג, שנקט כרבא, שנטילה זו היא רשות(. העיר

בפועל, ודאי עליו לרחצם קודם שיברך על הפרי  היו ידיו מטונפותזאת הב"י, בשם הרשב"א, שאם 

ודאי הדבר מותר, אם אינו  דרך נקיותשאוכל. ובאופן דומה, בשם הסמ"ק, אם רוצה לרחוץ ידיו 

 עושה בדרך נטילת ידים לפת. 

)מובא , כך שאין בה שיעור קבלת טומאה, הסתפק הרא"ה פחות מכביצהגמורה, אך  פת]באוכל 

, פחות מכזיתאם נאמרה חובת נטילה, ועל כן כתב שיש ליטול בלא ברכה. וכ"פ שו"ע. ובאוכל  בב"י(

שכתבו שאין צורך  )מובאים במשנ"ב(שאין בו חשיבות אכילת פת אף לענין ברכת המזון, יש אחרונים 

ו נטילה גם בזה, ועל כן כתב משנ"ב שלכתחילה נכון אף בנטילה עצמה. אבל אחרים הצריכ

 להחמיר וליטול.[

 

ה  ק ש מ ב ו  ל ו ב י ט ש ר  ב ד  .  ו(-ד)קנח,ב

למרות האמור, יש והצריכו נטילת ידים גם לפירות: "אמר ר' אלעזר אמר רבי אושעיא, כל 

סלות לאחר שגזרו על הידים שיהיו שניות, ופו 6.)פסחים קטו.(שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים" 

את התרומה, הן נמצאות מטמאות גם מאכל של חולין אם הוא טבול במשקה, שכן גזרו על כל 

המשקים שנגעו בטומאה שייעשו תחילה, ראשון לטומאה, ואם כן הנוגע במשקה בידיו עושה אותו 

לראשון לטומאה והוא שב ומטמא את האוכל ועושה אותו לשני. )ב"י מחדד שדין זה אמור בשבעת 

 המקבלים טומאה דוקא, ולא במי פירות או בשמן שאינו של זית וכדומה(.  המשקים

, טומאה זו שמגיעה לאוכלין מחמת הידים, בהיותם טבולים במשקה, אינה נוגעת תוס'לדברי 

. גם מי שאינו מאוכלי זהירות בפני עצמה-סיבתלדין נטילת ידים שנאמר בפת, אלא יש בה 

לטומאה נפסל אף הוא עצמו מלאכול -יון שהאוכל אוכל שניתרומה ראוי שלא יטמא את גופו, וכ

בתרומה יש להזהר שלא לבוא לידי כך ולשם כך ליטול ידים קודם אכילת דבר שטיבולו במשקה. 

                                                           
6

תוס' הקשו בשם רש"י על דין זה ממה דקי"ל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח. הקושיה אינה יפה לכאורה  

אויה כצורתה, שהרי בעל המימרא כאן הוא ר"א בשם ר' אושעיא, הסבור שנטילת ידים לפירות היא אכן הנהגה ר

תמיד. אלא שמכל מקום גם בדבריו שלו מצאנו הפרש ברור בין שני הדינים, ובעוד שבנטילת ידים לפירות אמר שאינה 

 אלא משם נקיות, ללמד שאינה חובה, כאן אמר שכשטיבולו במשקה צריך נטילת ידים. 
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להפרדה זו בין שני הדינים יש השלכות מרחיקות לכת: ראשית, מהגמרא עצמה משמע שדין דבר 

יו, ולא כנטילת ידים לפת שחיובה גם כשאינו שטיבולו במשקה אמור רק כשאכן נוגע במשקה ביד

נוגע בפת כלל. מעבר לכך, כיון שדין נטילה זה אינו חלק מתקנת נטילת ידים לחולין, אף אינו בכלל 

הברכה שמברכים על נטילת הידים, שהרי לא קיימת כאן אותה מצוה לשמוע דברי חכמים כבפת. 

נו כאשר בלאו הכי אין בידינו להיזהר ולבסוף, כיון שאין זו אלא זהירות מטומאה, בימי

 מהטומאות, שוב אין צורך גם בנטילה זו, שלא נאמרה בה תקנה מחייבת קבועה. 

, שכיון שהפוסל את )שאינם לפנינו, אך הובאו ע"י תוס' מהקונטרס( רש"ידברי תוס' נאמרו כנגד דברי 

עליו ידים. וכך כתב גם  התרומה מטמא משקין להיות תחלה נעשו פירות אלו כלחם שצריך ליטול

, שכיון שהמשקה עלול לקבל טומאה הצריכו כאן נטילה משום סרך תרומה. )בחולין( הרא"ש

כלומר, כיון שזוהי אכילה שיש בה עצמה משמעות לזהירות מטומאת הידים )גם בחולין(, כללו אף 

הזהירות אותה בכלל ההנהגה הקבועה להקפיד על טהרת הידים קודם האכילה, כדי לחזק את 

 מטומאת הידים אצל הכהנים. 

כתוס', שבימינו אין צורך בנטילה לדבר  המהר"ם מרוטנבורגו המרדכיב"י מביא שדעת 

כרך דין זה עם דין הנטילה לפת, ובהלכה שאח"כ כתב שמברך  הרמב"םשטיבולו במשקה. מאידך, 

נטילת ידים, הנוהג ודאי על הנטילה, ועולה בבירור שדין זה הוא חלק בלתי נפרד מהדין הקבוע של 

שחובה ליטול ידים לכל דבר שטיבולו במשקה,  ב"ילכל סעיפיו גם היום. להלכה נקט מתוך כך 

אלא שלענין הברכה חשש בכל זאת לדעת הפוטרים מנטילה וכתב שלא יברך )וצ"ע למה לא סמך 

ה מוכרעת על דברי הרמב"ם והרא"ש גם לענין הברכה. ואולי סבר שדעת הרמב"ם בדין זה אינ

 בתכלית(. 

שהעולם  מג"אלמרות הדין הברור לכאורה למעשה, ליטול ידים לדבר שטיבולו במשקה, כתב 

אינם נוהגים כן, ויש להם על מה שיסמוכו, על דעת הראשונים הפוטרים מנטילה )לכל הפחות בכל 

ת הנוגע לארצות אשכנז הנהגה זו מובנת למדי, שהרי גדולי מורי ההוראה של סוף תקופ

כתב שהרבה אחרונים החמירו  משנ"בהראשונים, מהר"ם והמרדכי, הורו בה היתר(. עם זאת, 

 הגר"אמאד בדבר, ונקטו בבירור כדעת רוב הפוסקים המצריכים נטילה גם בזמן הזה, ולדברי 

ההכרעה כחולקים על תוס' ברורה עד שיש גם לברך על הנטילה. למרות דבריהם הברורים של 

שנ"ב עמם, כנגד המנהג, ההנהגה המצויה נותרה במידה רבה בעינה, ורבים מאד אחרונים אלו, ומ

אינם נוהגים בנטילה זו, עד שבדיני ליל הסדר נזקקו האחרונים לשאלה מפני מה נוהגים הקפדה 

יתרה על דין דבר שטיבולו במשקה בכרפס שבלילה זה דוקא. ונראה מתוך הדברים שההנחיה 

ט הוא ליטול לדבר שטיבולו במשקה, ועדיין אלו שאינם נוהגים כן למעשה נותרת כך שהדין הפשו

 )ורבים הם( יש להם על מה שיסמוכו. 

 

אין צריך  משקים עצמםלמרות שעל דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידים, על שתיית ה

ורבנו יונה  )בפסחים(ליטול ידים )ובכלל זה גם שתיית יין, ששייכת בו תרומה של תורה(, וכתבו הר"ן 

שכיון שאין דרך לגעת במשקים ביד אלא לשתותם בכלי לא תיקנו בהם נטילה. מג"א מחדד שכיון 

שלא תיקנו בהם נטילה אין בה צורך גם אם שותה מהנהר בידיו, ובזה מוסבר מנהג העולם שאינם 

בשיל תנוטלים ידים קודם ששותים בידיהם. ובאופן דומה כתב משנ"ב בשם אחרונים שגם במיני 

לא נתקנה נטילת ידים, וגם בהם גם אם בדרך מקרה נוטל מהתבשיל בידיו אינו  שדרך לאכול בכף

במים, אולי משום שדרך האכילה בהם אינה חד משמעית, יש  פירות שבושלוצריך נטילה )וב

 ליטול ידים אם אכן אוכלם בידיו ולא בכלי(. 
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 ג. המים הכשרים לנטילה

תה שלושה דינים בכשרות המים לנטילה, שנים מהם מובאים גם מנ )א,ג(המשנה במס' ידים 

בסוגיה במס' חולין: "המים שנפסלו משתיית בהמה, בכלים פסולין ובקרקעות כשרים. נפל לתוכן 

דיו, קומוס וקנקנתום ונשתנו מראיהן, פסולין. עשה בהם מלאכה או ששרה בהן פתו, פסולין" 

 ים בדין זה של מים שנעשתה בהם מלאכה(. )בהמשך מוסיפה המשנה עוד כמה פרטי דינ

 

 ט(-)קס,ו. מים שנפסלו משתיית בהמה 1

דין המים שנפסלו משתיית בהמה מובא בפתח דיון הסוגיה בחולין, כחלק מדיון שראשיתו עוד 

בין בצונן", ועל כך מבארת  בחמין ביןנוטלין  מים ראשונים. בברייתא נאמר: ")קה.(קודם לכן 

צחק בר יוסף אמר רבי ינאי, לא שנו אלא שאין היד סולדת בהן. אבל היד הגמרא: "אמר רב י

סולדת בהן אין נוטלין בהן. ואיכא דמתני לה אסיפא, אחרונים אין נוטלין אלא בצונן... מכלל 

דראשונים אף על פי שהיד סולדת בהן מותר". הדברים חוזרים על עצמם, בפשטות כמחלוקת 

 נוטליןאמר  רבי יוחנןאור, חזקיה אמר אין נוטלים מהן לידים, ו: "איתמר, חמי ה)קו.(אמוראים 

מהם לידים" )רש"י כתב שחזקיה חולק על הברייתא דלעיל, שהתירה ליטול מים ראשונים בחמין, 

אך תוס' כתבו שאין בכך צורך שכן אפשר שמפרשה כלישנא קמא, שביד סולדת אסור(. ר' יוחנן 

י את רבן גמליאל בנו של רבי, ואוכל טהרות, ואמר לי כל תמך את דבריו ממעשים שנעשו: "שאלת

  7גדולי גליל עושין כן", ולאור זאת נפסקה הלכה כמותו, שאין מניעה מליטול בחמין.

: אם היד סולדת בהן, בטלו ונשתנו מתורת מים". )קה:(בטעם האוסרים ליטול בחמין כתב רש"י 

, אך הדבר שב ומתבאר מתוך המשך דברי רש"י אינו מפרש למה מביא הדבר לעקירת תורת מים

: "חזקיה אמר אין חמי טבריהמחלוקת גם ב )קו.(הגמרא. למחלוקת בחמי האור סמכה הגמרא 

נוטלין מהם לידים, אבל מטבילין בהן הידים, ורבי יוחנן אמר כל גופו טובל בהן, אבל לא פניו ידיו 

כל שכן? אמר רב פפא, במקומן דכולי עלמא ורגליו. השתא כל גופו טובל בהם, פניו ידיו ורגליו לא 

, כי פליגי דפסקינהו בבת בירתא. מר אסירדכ"ע לא פליגי ד במנאלא פליגי דשרי, משקל מינייהו 

סבר גזרינן בת בירתא אטו מנא, ומר סבר לא גזרינן. כתנאי, מים שנפסלו משתיית בהמה, בכלים 

פסולים, בקרקע כשרין, רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בקרקע טובל בהן כל גופו אבל לא פניו ידיו 

ר גזרינן בת בירתא אטו מנא ומר סבר לא ורגליו, ...דפסקינהו בבת בירתא, ובהא פליגי, דמר סב

 גזרינן". 

חמי טבריה נמצאים אם כן חמורים יותר מחמי האור, והכל מודים שאין ליטול מהם בכלי 

וליטול ידים. עם זאת, לטבילה )של כל גופו, וכל שכן של ידיו לבדן( אין בהם פסול. ונחלקו בדינם 

", ומבקש בת בירתאכה קטנה יותר, "תנאים ואמוראים כאשר המשיך מהם מעט מים לברי

להטביל שם את ידיו. לר"ש בן אלעזר ולחזקיה גזרו גם בזה שמא יקח בכלי וייטול לידיו, ולת"ק 

 8ולר' יוחנן לא גזרו.

                                                           
7

ל נטילה בחמין, וכתב שאף מביא שיש שפסקו גם כחזקיה, לפסו משנ"בכך היא דעת הרוב הגדול של הפוסקים. אך  

לשיטתם. והוסיף עוד שגם כשאין לו מים אחרים,  נכון לחוששזהו מיעוט ברור בפוסקים אם מזומנים לו מים אחרים 

 כיון שיכול להמתין מעט עד שיפחת חום המים, נכון ודאי לעשות כן. 
8

ורק משום גזרה שמא יטול בכלי בירתא מחוברת למקוה. ואם כן עיקר דינה הוא כמקוה עצמו, -רש"י כתב שהבת 

פסלו את טבילת הידים בה בהיותה של חמי טבריה. ומשמע שאם היא מופסקת מהמקוה דינה ברור שאין לטבול בה 

ידים. תוס' עמדו בהקשר זה על שתי דרכים בדין בריכה קטנה שהופסקה מהמקוה, כאשר מדובר במים רגילים ולא 
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שלא היתה : "הני גריעי מחמי האור רש"יאת החומרא של חמי טבריה על פני חמי האור ביאר 

, מחמת חומם של המים, אלא שמים שהיו צוננים ". ואם כן עיקר הפסול זההלהן שעת הכושר

מעיקרם לא יצאו מתורת מים גם כאשר חיממו אותם, לדרך המתירים, ואילו מים שהיו חמים 

 מעיקרם לא באו כלל לכלל תורת מים גמורה. 

הגמרא זיהתה בין דין חמי טבריה לדין המשנה במים שנפסלו משתיית בהמה, ואם כן מה 

האפשרות לשתותם. אף שמבחינת גוף מציאות המים אין כל -שעוקר מהמים את שמם הוא אי

שינוי בין מים קרים לחמים, ובין מים שהבהמה שותה למים שאינה שותה, סוף סוף מבחינת 

מוש שמציאות המים מזמנת לאדם יש כאן חיסרון משמעותי. פוטנציאל התועלת ודרכי השי

בהקשר האנושי תועלת המים היא בהיותם משמשים לשתיה, לרחיצה ולהשקיה, וכאשר אינם 

יכולים להשתמש לשתיה הרי זה חיסרון בעיקר מה שמעניק להם את ערכם לאדם וממילא את 

ים שעומדים אצל האדם ככאלו שמם. ולדין זה של נטילת ידים הצריכו חכמים לפי הנראה מ

 באופן מלא. )תוכן הדבר יתחדד יותר מתוך הצירוף לדינים האחרים שנאמרו במי הנטילה(. 

בחמי טבריה עצמם, עכ"פ, דברי רש"י הם דעת יחיד. בגמרא מתבאר כאמור באופן ברור 

ם כתבו שחסרונ כמה ראשוניםשפסולם לנטילה הוא מחמת שאינם ראויים לשתיית בהמה, אך 

אינו בהיותם חמים, שהרי כבר התבאר שחום המים אינו סיבה לפוסלם )לפחות לר' יוחנן ולגדולי 

)גם רש"י עצמו כלל מים סרוחים בכלל הפסול של מים שאינם  סרוחיםהגליל(, אלא בהיותם 

מעיינות  –ראויים לשתיית בהמה(. הנפ"מ בין דברי רש"י לשאר הראשונים היא לשני הצדדים 

ם, שאינם סרוחים, פסולים לידים לרש"י אך לא לשא"ר, ומאידך חמי טבריה חמים אחרי

שהצטננו כשרים לרש"י )בהנחה, העולה מדבריו, שאינם סרוחים(, ופסולים לשא"ר )אמנם חמי 

 טבריה הידועים לנו היום הם אכן סרוחים(. 

 

זה שוה דין  . בדיןמים עכוריםאופן נוסף של פסול משתיית בהמה, שנזכר כאן בתוס', הוא 

נטילת הידים לדין המקוה )כך לרוב הראשונים, ולא כרמב"ם(, וכאשר המים בוציים עד שאין 

 הבהמה יכולה לשתותם פוקע מהם שם מים גם לטבילה גמורה ולא רק לנטילת ידים. 

 

 )קס,א(. מים שהשתנה מראיתם 2

ם. בגמרא בחולין המשנה בידים פסלה כאמור מים שהשתנה מראם מחמת דיו, קומוס וקנקנתו

? א"ל אין...". תוס' עומדים על כך אחזותאאמנא? א"ל אין.  קפדיתואמר רב ששת לאמימר: " )קז.(

שדין החזותא הוא כשלעצמו משנה מפורשת, אלא שמסכת ידים נשנתה באופן ראשוני בהקשר של 

חולין. נטילת ידים לתרומה, וספק רב ששת היה אם לדון כך גם לנטילת ידים דידן, של פת 

 ההכרעה עכ"פ ברורה, לפסול גם בזה. 

ורגלים מן הכיור, והתם מסתברא  דומיא דקידוש ידים: "הרא"הבטעם הפסול כתב ב"י בשם 

דילפינן ליה משום מים יתירא, דכתיב ונתת שמה מים, ורחצו אהרן ובניו ממנו וגו' בבואם אל 

שלא נשתנו". לפסּול מי הכיור בשינוי אהל מועד ירחצו מים. ומהכא דייקינן דמים בהוייתן בעינן 

                                                                                                                                                                      
אף שיש בהם רביעית בלבד ולא ארבעים סאה. דברי רש"י מתבארים  בחמי טבריה, האם ניתן לטבול בהם ידים

בצורה פשוטה יותר על צד שבאופן זה פסול לעולם. ב"י מביא שכדעת רש"י היא גם דעת הרשב"א בהקשר זה, אבל 

לרבנו יונה המחלוקת היא בבת בירתא המופסקת מהמקוה )וסובר ממילא שבעלמא אין מניעה מלטבול ידים גם 

רבעים סאה(, ואם כן במחוברת למעין הכל מודים שמותר לטבול את ידיו כשם שמותר לטבול במקומם של בפחות מא

 חמי טבריה עצמם. שו"ע הביא באופן יוצא דופן את המחלוקת כצורתה, בשמות האוחזים בה, בלא להכריע בה.
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מראה אין לפי הנראה מקור בש"ס, אלא סברת הרא"ה היא לתלות את פסול הנטילה בפסול 

 הכיור ואת פסול הכיור בייתור הכתוב. 

מי הנטילה צריכים להיות בשלמות צורתם, וכאן  –תוכן הדבר ברור עכ"פ, ומצטרף לדין דלעיל 

ת במצבם הטבעי הראשוני ללא שינוי. תכונת הטבעיות מתבטא הדבר בכך שעליהם להיו

הראשונית היא תכונת יסוד שמאפיינת את המים, לעומת רוב העצמים המאכלסים את עולמנו 

לעין של המים ממצבם הראשוני היא -שיש בהם הרכבה טבעית או מלאכותית, ועקירה נראית

 9כביטול מרכיב משמעותי של שלמות צורתם.

, והיה מקום לכרוך גם בו את פסול שינוי גם בדין המקוהקיים  ינוי מראהשיש להעיר שפסול 

המראה לנטילת ידים. ושמא בכך יש לתלות את עצם שתיקתם של הראשונים שלא כתבו כדברי 

הרא"ה. הרמב"ם והר"ש לא ביארו מאומה בדין זה של שינוי מראה, ואפשר שראו אותו כדין ברור 

הידוע במקוואות, במיוחד לאור לשון המשנה שהבחינה בדין מים שאינו זוקק ביאור, המשך לדין 

הפסולים לשתיית בהמה, והכשירה אותם לטבילת ידים בקרקע ולא לנטילה בכלי, ולא שבה 

להבחין בכך בדין זה של שינוי מראה. וכ"כ בעל תפארת ישראל על המשנה. אמנם מאידך הפסול 

ר במקורו במקרים של תערובת מי פירות במים, בשינוי מראה במקוה הוא בפשטות מדרבנן, שנאמ

ושם יש לתלות את הפסול במראית העין של מי פירות שניתן למקוה. בדין הידים לא דובר על 

תערובת מי פירות אלא על תערובת חומרי צבע בעלמא, ובמקוה שינוי מראה מחמת מי צבע בלבד 

מעט בדין זה שכל עיקרו דרבנן. אינו פוסל. גם הסברה לפסול מחמת גזרת מראית עין פחותה 

 ואולי משום כך ביקש הרא"ה לדברים מקור אחר וטעם אחר. 

הטור כתב שפסול שינוי מראה במים הוא בין נשתנו מחמת עצמן ובין מחמת מקומם או דבר 

אחר שנפל לתוכם. וכתב ב"י שכך הם דברי הרמב"ם, ופסק כך גם בשו"ע. אבל משנ"ב, בשם כמה 

כך שברמב"ם נזכר רק שהשתנו מחמת מקומם או דבר אחר שנפל לתוכם, ולא  אחרונים, עמד על

. ומתוך כך כתבו לדינא שאם השתנה מראיהם מאליו, ואפילו לא מחמת המקום מחמת עצמן

 המעופש שהיו בו, כשרים. 

 

 ה(-)קס,ב. מים שנעשתה בהם מלאכה 3

ם כמה פרטי דינים שלא בדין השלישי, של מים שנעשתה בהם מלאכה, נאמרו במשנה ובפוסקי

דימה את המים שנעשתה  הר"שנעמוד עליהם כאן. נעמוד רק על הטעמים שנתנו הראשונים לדין: 

על ידי כך מתורת מים, וביאר הב"י שאף שדין  שנשתנובהם מלאכה לחמי האור שכתב בהם רש"י 

חמי האור עצמו אינו עומד לדינא, יש מקום לומר שהסברה שמים שהשתנו ויצאו על ידי כך 

מתורת מים פסולים לנטילת ידים עומדת בעיקרה בעינה ומשמשת במקרה זה של מים שנעשתה 

, ומכל מקום היא עוקרת בהם מלאכה. עשיית המלאכה אינה בהכרח שינוי של ממש בגוף המים

את המים מהקשר המציאות השגור והעיקרי שלהם, כחלק מהמציאות הראשונית הקודמת 

)על  הרמב"םלמעורבות האדם שמזמן הטבע, ולפיכך מחסרת משהו משלמות שם מים שבהם. 

ולכן אין נוטלים בהם ידים. וגם לדבריו יש  נעשו כשופכיןכתב באופן שונה, שמים אלו  המשנה(

                                                           
9

תם של המים ולא על פי מדד אחר גם כאן, עיקרו של הפגם אינו אמיתי ועצמי למים, וגדר הפסול נקבע על פי מראי 

של שינוי שעבר עליהם. זאת משום שההקשר שבו אנו עוסקים כאן כרוך מעיקרו בממד של רושם החוש, רושם העין 

ורושמי הדמיון שבנפש, שבהם חל הפגם שהצריך את הנטילה מעיקרה. בדומה למה שלטהרה מטומאה נצרכים מים 

קרו ממציאותם הטבעית הראשונית הפשוטה, אף כי כאן הנתינה בכלי שלא נשאבו אף כאן יש צורך במים שלא נע

 אינה פסול אלא דין נצרך וכפי שיתבאר. 



 עיקרי הדינים –נטילת ידים )ב(   
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מר שהפסול הוא ודאי גם במים שלא נמאסו על ידי השימוש בהם, ומכל מקום נפגמו מעצם לו

היותם 'משומשים', שכן דרך האדם לרוב להשליך ולשפוך מים לאחר שנעשה בהם שימוש כלשהו, 

 וממילא שוב אינם עומדים אצל האדם בתורת מים המזומנים לתכליתם. 

לקרקע, בהיות עליהם  בעודם מחובריםבמים  )הרמב"ם מסייג עם זאת שאם המלאכה נעשתה

 תורת מקוה או מעין בלא שקדמו ונשאבו בכלי קודם לכן, אין זה פוסל אותם לנטילה. וכ"פ שו"ע(. 

 

 )קסא,ד(ד. עד היכן נוטלים לידים 

, לתרומה עד הפרק, קידוש ידים ורגלים במקדש עד עד הפרק"תנו רבנן, נטילת ידים לחולין 

רייתא השתמשה בלשון זהה של "פרק" לשלושת הדינים, ומכל מקום משמעות . הב)קו.(הפרק" 

דבריה לקבוע מקום שונה שעד אליו נצרכת נטילת הידים בכל הקשר. הפירוש הפשוט והעיקרי 

לדברים הוא שהפרק האמור בענין נטילת ידים לחולין הוא אמצע האצבעות, הפרק השני שבהן 

דין הנטילה לתרומה הוא מקום חיבור האצבעות לגב היד;  הסמוך לחיבורן ליד; הפרק התוחם את

והפרק שעד אליו צריך לקדש את הידים מן הכיור הוא מקום חיבור היד לזרוע. תוס' מביאים את 

דברי מי שפירש באופן מקל יותר, שהפרק האמור לחולין הוא הפרק הראשון של האצבעות בלבד, 

מור בקידוש ידים ורגלים הוא המרפק, אך דחו את וגם מי שפירש באופן מחמיר יותר, שהפרק הא

 שני הפירושים.

בתוכן ההבחנה בין הדינים יש לומר שבעוד שבקידוש ידים ורגלים נאמרה בתורה שם יד, 

ולפיכך כך כל ששם יד עליו הוא בכלל דין הקידוש, הרי שבתרומה לא גזרו טומאה אלא משום 

ונוגעות בתרומה, ולפיכך לא הוצרכו לגזור טומאה שהידים עסקניות ומתעסקות בטינופת וחוזרות 

אלא על חלק היד שדרכו לעסוק ולנגוע בדברים, דהיינו האצבעות. ובנטילת ידים לחולין כתב 

רש"י שכיון שאינו אלא משום סרך תרומה בעלמא דיו אם נטל במה שנוגע במאכל, כלומר, כיון 

כהנים ליטול את ידיהם, וכאשר הכהנים שנטילה זו לא נועדה לתכלית עצמית אלא להרגיל את ה

נוטלים ידיהם הם ייטלו אותה ודאי כראוי גם אם בחולין נוטלים חלק מועט יותר של היד, לא 

 ראו חכמים להחמיר ולהצריכה אלא בעיקר מקום הנגיעה של האצבעות באוכלין. 

אן לחולין, עד רב קיבל ברייתא זו כצורתה, אך היו באמוראים שהחמירו יותר: "אמר רב, עד כ

 שמואלכאן לתרומה". כלומר, אכן יש מקומות נצרכים שונים לנטילת ידים לחולין ולתרומה. "ו

. ורב ששת אמר, עד כאן בין לחולין בין לתרומה, לחומרא, עד כאן בין לחולין בין לתרומהאמר, 

תרומה, ואמר עד כאן בין לחולין בין ל רבי אמילקולא. אמר בר הדיא, הוה קאימנא קמיה ד

לחומרא...". לדברי שמואל, ור' אמי, יש להחמיר למעשה וליטול גם לחולין כפי מלא הנצרך 

לטהרת היד לתרומה, והיינו, לפי מה שהתבאר, עד מקום חיבור האצבעות לגב היד. דברי רב 

ששת, שאמר שניתן להקל גם בתרומה כבחולין, תמוהים, שנראים כסותרים לברייתא, ותירצו 

נת דבריו למעשה אף היא כשמואל, אלא שלפירושו הוא לברייתא היה דינה מקל יותר, תוס' שכוו

להצריך לחולין עד הפרק הראשון בלבד ולתרומה עד הפרק השני, וכשדן להשוותם על פי פירושו 

לחומרא נמצא דינו זהה לדין הקל יותר, שנאמר בחולין לבדם לפי פירושם של רב ושמואל. לאור 

 . עד סוף האצבעותרור שלמסקנה יש ליטול ידים לחולין כל זאת עולה בבי

לרי"ף היתה גרסה שונה בברייתא, ותחת לשון משולשת של "פרק", שכוונתה בכל בבא לפרק 

מבחינה הברייתא בין "פרק" לבין "פקק", ונמצא שלשון פרק נושאת אף היא  גרסת הרי"ףאחר, ב

, לתרומה עד הפרק". לגרסה חולין עד הפקקלמובן חד משמעי: "לקידוש ידים ורגלים עד הפרק, 

זו דין התרומה וקידוש ידים ורגלים אחד הוא, עד הפרק המחבר את כף היד לזרוע, וכשגזרו 
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טומאה על הידים לקדשים ולתרומה גזרו זאת על כל ששם יד עליו וכפי הדין האמור בקידוש ידים 

עד "הפקק" בלבד, דהיינו מקום  ורגלים בכיור. דין החולין נאמר במקורו באופן מקל יותר,

למדנו לשוב ולהחמיר  מדברי האמוראיםהבליטה של קימור האצבעות, בחיבורם לגב היד, אלא ש

 . כל כף הידגם בחולין כתרומה )וקידוש ידים ורגלים( וממילא לכל נטילת ידים יש ליטול את 

א"ש. והרא"ש אף הוסיף גרסת רש"י ותוס' בברייתא היא כלפנינו, וכך כתבו גם רבנו יונה והר

שדברי הרי"ף תמוהים ומנהג העולם שלא כמותו. אך הרשב"א כתב כרי"ף, והוסיף ב"י שלדברי 

רבנו ירוחם דוקא כך הוא מנהג העולם )ודברי הרמב"ם בענין זה, לדברי ב"י, סתומים(. למעשה 

תחילה ולהוציא שכיון שאין זו טרחה גדולה ליטול את כל כף היד כך נכון לעשות לכ ב"יהכריע 

שיש מעלה ליטול ידים ברחבות ולא  )שבת סב:(עצמו ממחלוקת )ובפרט לאור מה שמצאנו בגמרא 

 בצמצום(, ורק שלא יקבל על עצמו דבר זה כחובה כדי שבעת הצורך יוכל גם ליטול בצמצום. 

משנ"ב אף הוא מקבל בעיקרה את ההבחנה בין ההנהגה לכתחילה לבין שעת הדחק, אלא 

הרחיב וביאר שלפי הנראה הרוב הגדול של הפוסקים מצריך נטילה לכל היד )וגם  בה"לשב

מסתימת דברי הרמב"ם נראה לחומרא, ולא כב"י(, ועל כן יש לראות את הנטיה לצד זה כעיקר 

הדין ולא כדרך חומרא לרווחא דמילתא בלבד. ומכל מקום עדיין הסומך להקל בשעת הדחק אין 

אשונים עומדים גם בצד הקולא. )בה"ל מוסיף עוד לחדד ולהסב את מוחין בידו כיון שהרבה ר

תשומת הלב לכך שכאשר אכן נוטל את כל היד עליו להקפיד שיגיעו מים אל כל חלקי היד, ולפיכך 

 נכון שלא ליטול ברביעית מצומצמת שבה הדבר קשה יותר(. 

 

לת הידים, והוא דין בדין זה של מקום הנטילה כרוך דין מחודש נוסף שחידשו חכמים בנטי

. באופן פשוט, אחר שחידשו חכמים דין טומאה לידים, כיון שקבעו לו גם טומאת מי הנטילה

תקנה על ידי נטילה שוב אינו צריך מעבר לנטילה עצמה כלום ולאחר שנטל ידיו הסתלקה 

ות מלמדת דין מחודש, שאם נוטל ידיו בפועל בפח ג(-ב,אידים )טומאתם מכל וכל. אלא שהמשנה 

מרביעית )באופן שמועיל לדין הנטילה, משום שהיה במים במקורם רביעית וכפי שיתבאר( אף 

שהועילה הנטילה להעלות את הידים מידי טומאתן שבים מי הנטילה עצמם ונידונים כטמאים. 

טומאה זו אינה חוזרת ומטמאת את היד עצמה, שהרי נעשה ביד כדינה, ליטול אותה מרביעית 

את ידו די בכך, אלא שמכל מקום דבר אחר שייגע במים אלו ייטמא. )אפשר שרצו  מים, ואם ינגב

לחדד שלא ניתן לייחס כח טהרה גמור למים שאין בהם רביעית,  ומתוך כך הולידו דין מחודש זה 

 של נטילה שמטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, ואף בשעת היותם נוגעים זה בזה(. 

טהרה מחודשת, שאם שב ונוטל את ידיו -גם לדין טומאה מחודש זה שבו חכמים וקבעו תקנת

בשנית מטהרים המים השניים את הראשונים )ולא נטמאים על ידם, כפי שניתן היה לצפות(. אף 

כאן זהו דין מקומי ויוצא דופן ביותר, ואכן לא נאמר דין טהרה זה אלא כחלק מדין נטילת הידים, 

ין כח הטהרה של המים השניים קיים אלא למים שמקור טומאתם הוא הנטילה ולפיכך א

הראשונה, ורק במקום ביד שקיים בו דין נטילת ידיים )ולא במים שיצאו ממקומם, אל הזרוע 

לדוגמא, ושם שבו וניתנו עליהם מים שניים(. דין זה מוליד חובת זהירות מיוחדת בנטילת הידים, 

)סוטה מחמת מים ראשונים שלא שבו ונטהרו כדין, ועל כך עומדת הגמרא שלא ישובו ידיו וייטמאו 

 . במסגרת זו לא נעמוד על פרטי הדינים שנאמרו בזה. ד:(

 

 ה. סמיכות הנטילה לאכילה

 )קסד,א(. הרחקת הנטילה מהאכילה על ידי תנאי 1
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. אם האדם מייעד )קו:(עליהן כל היום כולו"  שחרית ומתנהאדם את שתי ידיו  נוטל, רב"אמר 

מלכתחילה את נטילת ידיו לכך שהן יהיו משומרות כל היום ממה שמטמא אותן, והוא אכן מקפיד 

ושומר עליהן במהלך היום ממה שמטנפן ומטמאן )כך כתב רש"י(, אין הוא צריך לשוב וליטול 

, ודי ידים קודם לכל פת שמבקש לאכול. )במשנ"ב מבואר שאין צורך בתנאי מפורש בפה לשם כך

 גם במחשבת הלב(. 

: "אמר להו רבי אבינא לבני פקתא דערבות ר' אבינאהגמרא מצרפת לדברי רב מעשה שעשה 

)רש"י: "בקעה של אותה מדינה, ואין מים מצויים להם"(, כגון אתון, דלא שכיחי לכו מיא, משו 

ת הדחק לא, אין, שלא בשע איכא דאמרי בשעת הדחקידייכו מצפרא ואתנו עלייהו לכולא יומא. 

שכיחות -בשעת הדחק נמי, והיינו דרב". באופן פשוט, אי ואיכא דאמרי אפילו שלאופליגא דרב; 

הדחק שוודאי מתירה לנהוג -המים במקום כמו זה שבו הורה ר' אבינא את הוראתו היא שעת

בתנאי דרב, אלא שספק הוא לגמרא אם ההיתר שלו מוגבל למקום דחק כזה או לא. על צד 

אינו מכח הדחק דוקא, לשונו המקדימה של ר' אבינא, "כגון אתון דלא שכיחי לכו מיא", שההיתר 

אינה משום שלאנשים אחרים אין ההיתר קיים אלא משום שבמקום שמצויים בו מים אין צורך 

לטרוח בהקפדה על שמירת הידים כל היום וסביר שיעדיפו ליטול קודם לכל סעודה בסמוך לה 

עכ"פ לתוצאה זו הוא נתינת כפפות על הידים כל היום. כך הביא ב"י, )פיתרון מעשי שמביא 

מהכלבו(. רב עצמו, כפי האמור כאן, ודאי התיר גם שלא בשעת הדחק, והספק הוא אם ר' אבינא 

קיבל את דבריו בזה או חלק עליהם, ועל כן הנטיה הפשוטה בראשונים היא להכריע לקולא )ולהלן 

 בר(. נעמוד גם על הדעה החולקת בד

)המובאות אלא שמנגד לסוגייתנו המורה בבירור שדי בנטילת ידים אחת לכל היום, שתי סוגיות 

שהסדר הנכון הוא למזוג את הכוס ורק אחר כך  ברכות נב.()מורות להיפך. האחת, דברי ב"ה  בתוס'(

מזיגת ". העיסוק בתכף לנטילת ידים סעודההוא משום " )שם נב:(ליטול ידים, ואחד הטעמים לכך 

הכוס בין נטילת הידים לבין הסעודה מפסיק ביניהם ולכן אין לעשותו, זאת לפי הנראה משום 

שעצם התעסקות בדבר אחר בין הנטילה לסעודה עלולה להביא להיסח הדעת משמירת הידים 

שאם נטל ידיו  )פסחים קו:(שלא ייגעו במקום טינופת. הסוגיה האחרת היא דברי רב ברונא בשם רב 

קידש קודם לכן לא ישוב לקדש בעצמו, אלא ישמע קידוש מאדם אחר, אף זאת מחמת בלא ש

ההפסק שגורם הקידוש בין נטילת הידים לסעודה. הגמרא שם שבה לדחות את דברי רב ברונא, 

שכן הוברר שרב עצמו אכן התיר לקדש גם אחרי הנטילה, ומכל מקום עצם הדיון בדבר הקידוש 

שלא ניתן להרחיק את הסעודה מהנטילה יתר על המידה כדברי רב  אם יש בו הפסק או לא מלמד

  10בסוגייתנו.

שני תירוצים נאמרו בראשונים ליישוב הסוגיות. האחד, המתאים לביאור הראשוני שהתבאר 

לבין נטילת ידים סמוך לסעודה. הנוטל ידיו  שחריתלעיל בגמרא בחולין, מבחין בין נטילת ידים 

כדי להתיר אכילה צריך להסמיך את האכילה לנטילה, שכן אם יעסוק באמצע בדברים אחרים יש 

לחוש שיסיח דעתו משמירת ידיו והנטילה תאבד את ערכה. שמירת ידיו מיועדת אצלו מתחילתה 

תוסח ממנה. אבל אם נטילת ידיו לתכלית האכילה, ואם יפנה לעיסוקים אחרים יש לחוש שדעתו 

נועדה מעיקרה לגרור אחריה מצב תמידי של שמירת הידים, באופן בלתי תלוי באכילה מסויימת 

                                                           
10

את ההבחנה בין הקידוש, שלמסקנה אינו מפסיק, לבין מזיגת הכוס שמפסיקה, ביארו שם תוס' בשתי דרכים  

כן עלולה להוליד היסח הדעת, קרובות, האחת שהמזיגה בחמין היא התעסקות מורכבת יותר מהקידוש עצמו ול

והאחרת שמזיגת הכוס, ביום חול, עלולה להוביל גם לעיסוקים אחרים אחריה ולהיסח הדעת מהידים, מה שאין כן 

 הקידוש בשבת שלאחריו תבוא ודאי מיד הסעודה עצמה.
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שעבורה היא נועדה, אפשר לסמוך על האדם שאכן יתן דעתו לשמירת ידיו גם בעודו עסוק בכלל 

  11שב"א ורבנו יונה.בשם ר"ת בתירוץ ראשון, וכ"כ גם הר )בחולין(ענייניו. כך כתבו תוס' 

אף  –כרוך בהבנה שונה מעט של דברי הגמרא בחולין  )האמור גם בתוס' בפסחים(תירוץ שני בתוס' 

שנאמר בגמרא בבירור שדברי רב אמורים גם שלא בשעת הדחק, סוף סוף דברי ר' אבינא נאמרו 

דברים במפורש כלפי בני אותו מקום שאין המים מצויים להם, ובכך הסתפקה הגמרא אם ה

אמורים בשעת הדחק דוקא או גם שלא בשעת הדחק, ומעתה יש לומר שגם על דרך שההיתר אמור 

. מקום שאין המים מצוייםאף שלא בשעת הדחק )וכפי שהיא גם דעת רב( עדיין אין זה אלא ב

הדברים מבוארים במשנ"ב, שההיתר אמור במקום שבו יש צורך בטרחה כדי להשיג מים. אם 

ועטים יחסית לצרכיו הרי זו שעת הדחק, בעוד שאם יש לו די מים אין זו שעת המים שבידיו מ

הדחק, ומכל מקום מדובר בנסיבות שבהן כדי להביא מים נוספים יהיה עליו לטרוח אחריהם 

טרחה ניכרת. במקרה כזה נאמר ההיתר למעט בנטילות הידים, וליטול פעם אחת עבור כל היום. 

 ע לא נאמר ההיתר כלל. אבל במקום שהמים מצויים בשפ

לדינא, בענין מחלוקת הלישנות אם ההיתר מוגבל לשעת הדחק דוקא הביא ב"י שדעת ראשונים 

רבים )ובהם רמב"ם ורא"ש, רשב"א ורבנו יונה( להקל, וכפי שכתבנו לעיל. מרביתם כתבו 

יוצא  מפורשות להקל, והרמב"ם סתם ולא חילק ועולה שגם דעתו להקל. הר"ח הכריע בזה באופן

וב"י דוחה את דבריו  12דופן לחומרא, להתיר בשעת הדחק בלבד, אך הראשונים תמהו על דבריו,

מהלכה מפני דברי שאר הראשונים. הטור הביא עם זאת גם בשם סמ"ג כר"ח, וסמך לכך גם את 

דברי רבנו פרץ, שכתב שההיתר הוא במקום דלא שכיחי מיא. את דברי ר"פ אפשר לפרש כדרך 

ס', להתיר רק במקום שאין מצויים מים גם אם אין זו שעה"ד, ומ"מ אין זה כדרך השניה בתו

 מצויים לו מים טוב שיחזור שאם שו"עהראשונים המתירים תמיד. אולי משום כך סיים המחבר ב

 ויטול בלא ברכה. 

דרכי משה סייג את הכרעת הב"י וכתב שבמקום שהמים מצויים בלא טרחה יש להחמיר 

הם בתראי וגם אחריהם נוהגים בכל מקום. והוסיף עוד שגם בלא זאת, הרי קשה כסמ"ק ור"פ, ש

להזהר שלא להסיח דעת מהידים ולא לטנפם. עם זאת, על דברי השו"ע לא שב להגיה מאומה, 

אולי משום שהשו"ע עצמו סיים את דבריו בכך שכשהמים מצויים טוב לחזור וליטול ידים, ואם 

 שתי ההכרעות. כן אין הפרש מעשי ניכר בין 

מוסיף על כך עוד שבימינו לא נהגו להתנות, משום הקושי להזהר בשמירת הידים לאחר  משנ"ב

התנאי, ומכל מקום הכל לפי גודל הדחק, ובדחק גדול ניתן לסמוך על כך גם בימינו, אלא שש 

שוב להקפיד כמובן על שמירה נאותה של הידים )וניתן כאמור להסתייע לשם כך בכפפות(, ואף ל

וליטול ידים סמוך לסעודה אם מתברר לבסוף שיש מים מזומנים לדבר )גם בימינו, כבעבר, הנידון 

 דרכים(. -המעשי שבו עשוי לעלות צורך בכגון זה הוא בהולכי
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קא אלא לכל לשון ר"ת היא שהתנאי מועיל דוקא כשהתנה שחרית, אך כתב ב"י שי"ל שאין הכוונה לשחרית דו 

נטילה שאינה כדי להתיר אכילה. וכ"כ משנ"ב גם לדינא. משנ"ב מוסיף עוד שלא רק שכל נטילה במהלך היום 

המיועדת לשמירה תמידית של הידים מועילה, אלא גם אם נטל ידיו לסעודה יכול להתנות ולסמוך על נטילה זו 

עדה הנטילה מתחילתה צריכה להיות סמוכה לסעודות נוספות בהמשך היום, ורק האכילה הראשונה שעבורה נו

 לנטילה ללא הפסק של עסק בדברים אחרים.
12

שמים ראשונים האכילו בשר חזיר, במעשה שבו סברו  )קו.(רבנו יונה מציע לתלות את הכרעתו בדברי הגמרא  

לה מאי נטילת הרואים שאדם מסויים שלא נטל את ידיו הוא גוי ולכן האכילוהו בו. מכך למדנו שעלולה לצמוח תק

ידים סמוך לסעודה גם כשהיא בהיתר, ומשום כך אין להתיר לסמוך על התנאי אלא בשעת הדחק. ואמנם עדיין צ"ע 

 מנין ללמוד ממעשה זה, שארע בנסיבות יחודיות, להכריע כלישנא המגבילה את ההיתר לכל אדם. 
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 )קסד,ב(. היסח הדעת משמירת הידים תוך הסעודה 2

הלכה. ב"י הביא פסול היסח הדעת בין הנטילה לאכילה אמור לא רק קודם האכילה אלא גם במ

עליו לשוב  נגע במקום מטונףשאם תוך כדי סעודה נזכר ש )בתשובות המיוחסות לרמב"ן(מדברי הרשב"א 

וליטול ידיו בברכה. ומטעם זה שבים בליל הסדר ליטול ידים ולברך קודם אכילת המצה. משנ"ב 

שמירת ידיו. מ הסיח דעתוהוסיף שה"ה לא רק אם נזכר שנגע בפועל בטינופת, אלא גם אם רק 

, שאם דיבר עם חברו והפליג בדבורו עליו לשוב )ס"א(הדברים אמורים למעשה גם בשו"ע, בסי' קע 

וליטול את ידיו כיון שהסיח דעתו מהן, ושם נוסף עוד )ומתחדד בדברי הרמ"א( שהחובה לשוב 

 וליטול ידיו אינה רק בשעה שמבקש לשוב ולאכול פת אלא גם אם מבקש לשתות בלבד, שכן

בהיותו בתוך הסעודה חוששים שישוב גם לאכול פת )אמנם כאשר אינו עתיד עוד לאכול פת 

בסעודתו מסתבר שאין בכך צורך. משנ"ב מסייג עוד שהיסח הדעת האמור הוא דוקא כשיצא לחוץ 

לדבר עם חברו, ולא במקום הסעודה עצמה; וכמו כן אם אוחז פת בידו בעת שיחתו לא נחשב כמי 

  שהסיח דעתו(.

נחשב כמטונף לענין זה,  מלמולי זעהבתוך הדברים הוסיף הרשב"א שכל מקום בגוף שיש בו 

מחדד מאידך שטינוף הפוסל לענין נטילת  )ס"ק ד(וכל מקום מכוסה בגוף הוא מסתמא כך. משנ"ב 

 ידים הוא רק טינוף של צואה או זיעה, ולא של עפר או טיט בעלמא. 

יש שכתבו שאין לברך על נטילה שמחמת נגיעה בטינוף בתוך , הברכה על הנטילה החוזרתלענין 

הסעודה, והכרעת משנ"ב היא שאם עשה צרכיו, או נגע במקום טינופת ממש, או שהלך והפליג, 

צריך לשוב וליטול ידים בברכה, אך אם נגע במקומות מכוסים בלבד, או שרק הטיל מי רגלים, גם 

 אם שפשף, די לו שיטול בלא ברכה.

 

 )קסו,א; קסה,ב(. תיכף לנטילה ברכה 3

בצד הסמיכות הנצרכת בין הנטילה לסעודה, שלא יסיח דעתו משמירת הידים ביניהן, ייתכן 

: "שלש תכיפות הן, תכף )מב.(שנצרכת סמיכות ביניהם גם מטעם אחר, ע"פ האמור במס' ברכות 

ילת הידים לברכה יש ". בין נטתכף לנטילת ידים ברכהלסמיכה שחיטה, תכף לגאולה תפלה, 

שייכות פנימית הדוקה שמחמתה ראוי ששתיהן ייעשו ללא הפסק, כשם שיש לסמוך לסמיכה את 

 השחיטה ולגאולה את התפילה. 

שהובאה לעיל( אלא על נטילה  )נב:(אלא שתכיפה זו לא נאמרה על נטילה וסעודה )כבסוגיה 

, אין מדובר כאן כלל על מים ראשונים רבנו יואל, וגם הרמב"םו הרי"ףוברכה, ולדברי הטור בשם 

. לענין הסמיכות בין המים ברכת המזון, שאליהם יש לסמוך ללא הפסק את מים אחרוניםאלא על 

הראשונים לסעודה כתב לאור זאת רבנו יואל שכיון שהשולחן ערוך לפניו די בכך, ואין מניעה 

שגם את דברי הגמ' דלעיל,  מלהפסיק בשהיה או בדיבור בין הנטילה לאכילה. והוסיף משנ"ב

"תכף לנטילת ידים סעודה", יש לפרש כך שההקפדה היא רק שלא יסיח דעתו משמירת ידיו, ולא 

 יפליג בדברים שבאופן שמביא להיסח דעת כזה. 

בין נטילת מים  בשהיה או בדיבורשלא להפסיק  היה נזהרכתב הטור ש הרא"שאלא שעל 

דות גדולות היה נוטל ידיו באחרונה, כדי שלא יצטרך ראשונים לברכה, ברכת המוציא, ובסעו

משמע שדין התכיפה אמור גם במים ראשונים.  הירושלמילשהות או לדבר. והוסיף שגם מדברי 

לנטילת ידים מן  )כאמור לעיל(השייכות האפשרית בין הנטילה לברכה מתבארת מכח הפסוק המרמז 
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היכם". ההתקדשות בנטילת הידים היא ל-התורה, "והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה' א

 הקדמה לברכה ולפיכך צריכה להיות רצופה לה. 

)הסמיכות לדרך זו, גם ע"פ לשון הגמרא, היא בין הנטילה לברכה, ולא לאכילה עצמה. ולפיכך 

משום שנגע בדבר טינוף, כיון שאינו  באמצע סעודתוכתב מג"א, והובא במשנ"ב, שאם נוטל ידיו 

ך המוציא לא קיים בו גם דין תכיפה זה. כמו כן, כיון שדין זה אינו מענין היסח זקוק לשוב ולבר

אם הפסיק ודאי אינו צריך  בדיעבדהדעת הפוסל בנטילת ידים אין זו אלא מצוה לכתחילה, ו

 לחזור וליטול ידיו. כ"כ משנ"ב(. 

קור כתב הרמ"א שאם שהה כדי הילוך כ"ב אמה ודאי הוי הפסק, ומ שיעור ההפסקבדבר 

בענין תיכף לסמיכה שחיטה. לדברי  )לג.(, מכח דברי הגמרא בזבחים )סוטה לט.(הדברים בתוס' 

הגמרא שם כל הסמיכות שהיו במקדש היו תכופות לשחיטה פרט לסמיכת המצורע על קרבנו, 

שמחמת טומאתו היה צריך לסמוך עליו בשער ניקנור ולא במקום השחיטה. מקום השחיטה 

כ"ב אמה משער ניקנור, כיון שהוא מעבר לי"א אמה מקום הילוך רגלי ישראל מרוחק לכל הפחות 

וי"א אמה מקום הילוך הכהנים, ואם כן בשיעור כזה ודאי יצא כבר מכלל תכיפה. אין בכך בירור 

שלם של שיעור התכיפה המדוייק, ועולה שצריך להסמיך את הברכה לנטילה ככל שניתן, ועכ"פ 

וך כזה. )מג"א תמה על הדברים, משום שמהסוגיה עולה שסמיכת לא להגיע לכלל שיעור היל

המצורע ושחיטתו אינן קרויות תכופות מעצם הצורך בהליכה ממקום הסמיכה למקום השחיטה 

ולא בגלל שיעור השהיה, ומשנ"ב חושש לשיטתו, שלא להפסיק בהילוך כלל. אך העיקר לדינא 

 את התכיפה(. נותר ששיעור הילוך כ"ב אמה הוא שמבטל בבירור 

העיקר לדינא באופן פשוט הוא כרי"ף ורמב"ם, שלא לחייב תכיפה של הנטילה לברכה אלא 

הביא את  )בסוף סי' קסה(בזה. ומעט קודם לכן  טוב להזהרש שו"עבמים אחרונים. אך אעפ"כ כתב 

ל הוסיף ע משנ"במנהגו של הרא"ש, ליטול באחרונה בסעודה גדולה כדי שלא להפסיק ולא לדבר. 

בזה, ועל כן בסעודות גדולות טוב יותר שכל אחד יבצע על כיכרו  מנהג העולם להחמירכך עוד ש

כדי שלא יצטרכו לשהות הרבה עד שיתקבצו כולם לברכה. גם בימינו מנהג העולם הוא בידוע 

להקפיד שלא להפסיק בדיבור בין הנטילה לברכה, אלא שעל השהיה מקפידים פחות, ונראה שבכל 

ם משנה, כיון שהכל זקוקים לפתו של בעל הבית על כרחנו הנוגע לסעודות שבת ויו"ט, שיש בהן לח

אנו נוהגים כעיקר הכרעת ההלכה וממתינים עד שכל בני הבית יטלו את ידיהם. אבל בכל מקרה 

 אחר עומד הדין כצורתו בעינו, לברך על הלחם תוך כדי הילוך כ"ב אמה מנטילת הידים.

 

, כתב הריטב"א שאין בכך מלך שלא לאכולנ]אם נטל ידיו ובירך כדין, ולבסוף מסיבה כלשהי 

כלום ואין מחייבים אותו לאכול כדי שלא תהא ברכתו למפרע לבטלה, כיון שבשעת הנטילה היתה 

דעתו לאכול ולפיכך היתה ברכתו עליה כדין. כלומר, מעשה נטילה המיועד להתיר אכילה הוא 

יו אין הנטילה מצוה אלא מעשה מצוה שיש לברך עליו גם אם לא אכל לבסוף. אמנם גם לדבר

משום שבשעתה היתה דעתו לאכול, ועל כן מסתבר שאם כבר בעת הנטילה היה מסופק אם אכן 

הביא מדברי כמה אחרונים  )בהוצ' מוסד הרב קוק(יאכל שוב אינו רשאי לברך. המהדיר לריטב"א 

כילה אינה שנקטו כריטב"א להלכה. מדברי חלקם עולה עם זאת שהבינו שנטילה שאין לאחריה א

מעשה מצוה כלל, ואעפ"כ הברכה אינה לבטלה כיון שבעת הברכה היה סבור לעשות מצוה, 

חמד -מצוות שלא נעשתה לאחריה בפועל המצוה כלל. וצ"ע. ומשדי-וממילא הוא הדין גם לברכת

 שמסתבר שלכתחילה עכ"פ, כשאין כל הכרח בדבר, אין לעשות כן.[ )שם(הביא 
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 גבראו. נטילה מכלי ובכח 

 . דיני הגמרא1

אין  )רש"י: צינור ששופכין לו מים מן היאור בדלי, והוא מוליך מים לשדות( אריתא דדלאי"אמר רב פפא, האי 

לגבי דולא, דקאתו מכח גברא, נוטלין ממנו  אי מיקרבנוטלין ממנו לידים, דלא אתו מכח גברא. ו

פא, צריכה לבוא מכח אדם )הנוטל עצמו או . נטילת הידים, לדברי רב פ(, ובטושו"ע קנט,ז)קז.לידים" 

אדם אחר( הנותן את המים על ידיו. במקום הסמוך למקום שפיכת המים ניכר בהם כח הנותן, מה 

שאין כן בהמשך הזרימה, שם נחשבים המים כמוסיפים לזרום מאליהם, מחמת טבעם, בלא היכר 

. )שם(י ומטביל בה את הידים" דולא בכונס משקה, מילף לייפ אי בזיעלכח מי ששפכם. אבל: "ו

הדלי האמור משמש להעברת מים מהנחל אל האמה המעבירה אותם הלאה, ואם הדלי נקוב 

באופן שחלק מהמים חוזר ונשפך ממנו אל הנחל הרי זה כחיבור של מי הדלי ומי האמה אל הנחל 

טבילת  עצמו וממילא כשרה האמה עצמה לטבול בה את הידים כמו בנחל עצמו. )דין זה, של

 הידים תחת נטילתן, טעון בירור בפני עצמו, ויידון להלן(. 

אלמלא חיבור זה של מי הדלי אל הנחל היה הנקב דוקא פוסל את אפשרות הנטילה מדלי זה: 

בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידים". הנקב מבטל מהדלי שם כלי הנצרך  ניקב"אמר רבא, כלי ש

יוצאים ממנו במשך זמן רב, אלא בנקב שעל ידו יכולים מים לנטילה )אך לא די בנקב דק שהמים 

גם לחדור אל הכלי מבחוץ, ולפיכך גם יציאת המים דרכו ניכרת(. וכן, בדומה, אמר רבא: "כלי 

אין נוטלין ממנו לידים". גם אם אין בכלי אפשרות לקבל רביעית מים, חסר  מחזיק רביעית איןש

: "אמר רבא, מגופת חבית שתקנה, נוטלין ממנה )שם(יה בשם כלי שבו והוא פסול. ובהמשך הסוג

נוטלין ממנה לידים. חמת וכפישה שתקנן, נוטלין  מגופת חבית שתקנהלידים. תניא נמי הכי, 

מהם לידים. שק וקופה, אע"פ שמקבלים אין נוטלין מהם לידים". כל כלי שנתקן לקבלת מים 

נועדו לשמש באופן שאינו מקבל מים,  , שמעיקרםשק וקופהכשר לנטילה, פרט לכלים דוגמת 

ולפיכך גם אם באופן מקומי התאים אותם לכך אין זה עוקר מהם את גדר מציאותם הראשוני, 

 ואינם חשובים ככלי קיבול למים ולפיכך גם פסולים לנטילה.

 

 . דיני הכלי2

ן  י ד ה ר  ו ק מ  .  )קנט,א(א

מקור דיני הכלי והנתינה ממנו הוא במשנה בריש מס' ידים. המשנה פותחת בדין הכלי עצמו 

לידים, אפילו בכלי גללים, בכלי אבנים, בכלי אדמה. אין נותנים לידים  בכל הכלים נותנין: ")א,ב(

לא בדפנות הכלים, ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית. ולא יתן לחבירו בחפניו, מפני שאין 

. ואין מצילין בצמיד אלא בכליאין ואין מקדשין ואין מזין מי חטאת, ואין נותנים לידים, ממל

 פתיל אלא כלים, שאין מצילין בכלי חרס אלא כלים". 

עיקר דין נטילת ידים מכלי שנוי בסוף המשנה יחד עם דין כלי האמור במי חטאת, ואפשר שזהו 

באופן אחד.  )בסוגייתנו(ידים. כך כותב הרשב"א  המקור שמכוחו למדו חז"ל להצריך כלי גם לנטילת

באופן אחר אומר הרשב"א שאפשר שתקנו נטילה בכלי מכח ההשוואה לדין קידוש ידים ורגלים 

בכיור )כמובא לעיל, ברייתא בסוגייתנו כרכה יחד את דין הנטילה עם דין הקידוש בכיור, בדין 

ה, או קידוש, שנעשה באמצעות מים אך הנטילה עד הפרק(. בשני מקומות אלו מצאנו סדר טהר

לא על ידי טבילה בהם, ובשניהם נעשה הדבר באמצעות כלי. בשניהם נעשה הדבר בפשטות גם על 
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ידי מעשה נתינה מהכלי על האדם, אלא שבהזאת מי חטאת הדבר מפורש בבירור, מה שאין כן 

  13בדין קידוש ידים מהכיור.

 

י  ל כ ה ר  מ ו ח  .  )קנט,א(ב

דוקא. אין צורך בכלי  קבלת טומאה ברבכלי  אין צורךמלמדת המשנה הוא שהדין הראשון ש

העשוי מחומר שדרכו לשמש לעשיית כלים, ובו קבעה התורה דיני טומאה וטהרה, ודי בכך שכעת 

 העניק לו האדם צורת כלי ושם כלי. 

 

ת  י ב ח ת  פ ו ג מ ו ם  י ל כ י  ר ב ש  .  ה(-)קנט,גג

( ככלי לנטילת מגופהאו במכסה ) דופן הכליבעל גבי זה הוסיפה המשנה ללמד שאין להשתמש 

, דפנות הכלים ושולי המחץ הם הר"שידים, ובביאור הדבר נאמרו שתי דרכים בראשונים. לדברי 

אלא לכיסוי, ולכן אין ליטול מהם. כלומר,  אינה עשויה לתשמיש לתוכהשברי כלים, וכן המגופה 

משני בדבר מה שנועד כשלעצמו לתכלית  נצרך כלי שנתקן מעיקרו לשמש ככלי קיבול, ולא שימוש

בסוגייתנו, בדין מגופה שתקנה שנוטלים בה ידים, שמעשה  רש"יאחרת. לכך מתאים פירושו של 

תיקונה הוא ש"חקקה לקבל רביעית, אף על גב דמעיקרא לאו לאשתמושי בגוה עבידא ואין חללה 

ה, תיקונו הוא בכך שיחקוק עשוי לתוכו". אם החיסרון הוא בכך שהדבר לא נעשה מעיקרו לקבל

 בו כעת חקק נוסף לתכלית זו. 

החיסרון במגופה, וכן בדופן שנשנתה עמה במס' ידים, הוא  הרא"שו רבנו יונה, לתוס'אבל 

. אם מחזיקים אותם באופן מסויים ניתן לתת לתוכם רביעית בעומדם לעצמםשאין בכוחם לקבל 

רביעית מים, אך אם יניחום כך ישובו המים ויישפכו. וממילא התיקון הנצרך להם הוא להביאם 

 התרומהלמצב שבו הם עומדים ומחזיקים מים בלא סמיכה. ב"י הביא שכך היא גם דעת 

 , ופסק כך בשו"ע. המרדכיו

הכפישה, מתבאר עכ"פ בדומה לטעם רש"י והר"ש בדין , לעומת החמת והשק והקופהדין 

המגופה, וכיון שנעשו מתחילתם לשמש ככלי קיבול מלאי נקבים שאינם מחזיקים מים אין די 

אפילו בסתימת נקביהם לתכלית זו כדי לתת להם שם חדש ולהכשירם לנטילה. מתוך כך למד 

קשה שהמים אינם זבים ממנו,  לבד כובעסמ"ק )ונפסק בשו"ע( שדבר שלא נעשה לקבלה כלל, כמו 

פסול לנטילה, כיון שלא נעשה לתכלית זו כלל. הרא"ש הוסיף ולמד על דרך זו גם לאידך גיסא, 

שכלי שנועד מתחילתו לקבל מים למרות הנקבים שבו, דהיינו כלי שיש בו הרבה נקבים דקים אך 

נקביו, ולאופן שימוש זה כאשר סותמים את פתחו העליון באצבע אין המים יכולים לצאת דרך 

הוא עשוי מתחילתו, כשר לנטילה. וכך הוא בכל כלי שאינו מקבל רביעית כשאינו נסמך אך נעשה 

 מעיקרו לתכלית של קבלת מים על ידי סמיכה. 

 

                                                           
13

יבואו המים אל תוך כלי כלל )שאובים סדר הטהרה העיקרי שעל ידי מים הוא הטבילה, ושם נצרך דוקא שלא  

פסולים לטבילה, ועיקר שם שאובים אינו בפעולת השאיבה אלא בעצם היות המים נתונים בתוך כלי מדעת האדם, גם 

אדם המעורב בהחזקתם -אם הגיעו לשם מאליהם(. כח הטהרה כרוך דוקא בקיבוצם הטבעי של המים, ללא כח

כלי דוקא. לכה"פ בדין קידוש ידים ורגלים נראה שכאשר באים לטהר את כח במקומם. אבל בכיור ובמי חטאת נצרך 

המפעל האנושי יש צורך דוקא במים שכבר באו לכלל שייכות להויה האנושית, והתקבצו בכלי שהוא האמצעי שאותו 

 מכין האדם לתכלית זו של קבלה, ועדיין עומדים כמות שהם במציאותם כמים. 
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ל  ס ו פ ה ב  ק נ ה ל  ד ו ג  .  ב(-)קנט,אד

ני , שדוגמתו אמור גם בדיכלי הנקובהדין הנוסף שנידון בסוגייתנו בגדר הכלי הוא פסול ה

נאמרו מספר שיעורים שונים בגודל הנקב המבטל מכלי  )צה:(טומאת כלים. בגמרא במס' שבת 

חרס את שמו, בהתאם להקשר ולשימוש שבו מדובר. לענין מי חטאת נפסל הכלי בנקב שיש בו 

ככונס משקה, לענין דין הזרעים הזרועים בתוכו הוא נפסל בנקב שמוציא שורש, ולענין טומאה 

בכמוציא רימון(. בדומה לזה, במשנה במס' כלים  –מוציא זית )ואם יוחד לרימונים הוא נטהר בכ

, כלי חרס העשוי למשקים נטהר בנקב הפוגם למשקים )ככונס משקה(, והעשוי לכלים נטהר )ג,א(

 , "כל כלי בעלי בתים שיעורם כרימונים". )יז,א(במוציא זית. ובמשנה אחרת במס' כלים 

ל בכונס משקה, ונחלקו ראשונים בטעם הדבר. לדרך המצויה בראשונים, בענייננו דן רבא לפסו

כיון שהנידון כאן הוא נטילת ידים ממילא צריך הכלי להיות כלי קיבול ראוי למים, ולפיכך הוא 

, וכך הביא ב"י גם הטורלנטילה. כ"כ  כל כלי. ממילא די בנקב זה כדי לפסול בכונס משקהנפסל 

לא אמר רבא שיעור זה אלא משום שדן בסתם כלי העשוי  ב"םרמ. אבל לסמ"גו תוס'בשם 

לנטילה, שמעיקרו אכן נועד לקבל מים, ולפיכך אכן מאבד שם כלי בכונס משקה. אבל הכלל 

, וכל תורת טומאהממנו  נקב המפקיעהקבוע בדבר הוא שכל כלי נפסל לנטילה רק כאשר ניקב ב

)וכבר שאלו על הרמב"ם באיזה נקב ייטהרו כלי  כלי נידון לענין זה לפי מינו ותכליתו העיקרית.

אבנים, גללים ואדמה, שאינם מקבלים טומאה כלל. אך יש לומר שגם בהם ייבחן הדבר לפי 

 . הסמ"קו הרשב"אתשמישם(. וכך כתבו גם 

שניתן לסמוך לקולא על דעת  משנ"בפסק בזה כטור לחומרא, אבל בשם הגר"א כתב  השו"ע

הרמב"ם וסיעתו. אמנם כתב משנ"ב שאין לסמוך על הסמ"ק אלא כשיטתו הוא, וכדלהלן, שגם 

במקום נקב שאינו פוסל אין ליטול מהכלי אלא דרך הנקב עצמו, ולא שיעברו המים אל שפת הכלי 

 דרך חלק הדופן שכנגד הנקב, היכן שכבר אין בכלי כח קיבול. 

 

ס פ ה ר  ד ג  . ב ה ק נ ת  מ ח מ ש ל   ב(-)קנט,או

באופן פשוט, אין תורת כלי בטלה מחמת הנקב אלא כאשר  –בפסול הכלי מחמת הנקב יש לעיין 

אין  בהיותו נקובגם  מקבל רביעיתאין שיעור ראוי של קבלה בכלי מתחת הנקב. אבל אם הכלי 

לכאורה סיבה לפסלו. אלא שמסתימת דברי רבא למדו לפי הנראה שאין אומרים כך, ונקב גדול 

פוסל את הכלי גם כשהוא למעלה משיעור רביעית. בטעם הדבר ניתן לומר שכיון שהכלי נועד 

מעיקרו לקבל בכדי שיעור קיבול מסויים, וכעת נפגם ובטל משימושו זה, אף שעדיין יכול לקבל 

ו אין זה אלא כעין שבר כלי שעדיין ניתן לקבל בו רביעית, שכאמור אפשר שבו לימדה בתחתית

המשנה לפסול את הנטילה. לפי זה, כלי שניקב ככונס משקה פסול לנטילה מכל וכל. כך אכן כתבו 

)והוסיפו שגם אם הנקב פחות מכונס משקה אין ליטול אלא דרך הנקב,  בב"י(הובאו ) סמ"קו סמ"ג

המים בחלק הכלי שמעליו. וצ"ע הן בעצם הדבר, כיצד ניתן ליטול ידים דרך נקב כה  בלא שיעברו

 דק, והן בטעמו, מפני מה נצרך(. 

כתב שלא כך, וגם כאשר הכלי נקוב אין בטל מתורת כלי אלא מה שמהנקב  הרא"שאמנם 

ליטול בכלי  ולמעלה, ואילו חלקו התחתון של הכלי אכן נותר בכשרותו לנטילה. כיון שכך, אכן אין

זה דרך שפתו, שאם כן נמצאים המים באים ממקום שאין עליו תורת כלי, אבל דרך הנקב עצמו 

 מותר. 

אם אכן תורת כלי של חלקו התחתון של הכלי עומדת בעינה, ושם  –הדברים צריכים עיון 

כלי? מצויים מי הנטילה, מה לי בכך שהם עוברים דרך חלקו העליון של הכלי, שכבר בטל מתורת 

מה בין זה לבין הנותן מים מדלי אל תוך אותה אמת מים, שם כל שניכר כח הנותן במים הרי זו 



   

32 
 

נטילה ראויה, למרות שהמים עברו דרך דבר שאין תורת כלי עליו? ושמא יש להבחין בין המקום 

וכיון ששני חלקי הכלי, התחתון והעליון,  –שממנו באו המים במקורם לבין המקום שדרכו עברו 

הם דבר אחד, על הכל יש שם אחד של האמצעי המחזיק את המים, שתורת כלי עליו באופן חלקי 

בלבד. על החלק התחתון כשלעצמו יש תורת כלי, ואם משתמש בו בלבד הרי החלק השבור כאילו 

אינו ואינו פוגם, אך על הכלי בכללו אין עוד תורת כלי, לפי שאינו יכול עוד לשמש לתכליתו 

אם עושה שימוש בכולו, ולו על ידי המעבר של המים דרך דפנותיו בדרך שפיכתם המקורית, ו

 ממנו, הרי שהמקור שממנו באו המים לידים לא היה כלי והנטילה פסולה. ועדיין צ"ע. 

בין נקב  (ס"ו)בתוה"ב, מובא בב"י לאחר כתב גם הוא כדרך זו, אלא שהוסיף להבחין  (בחי') הרשב"א

ל אלא את מה שמעליו ולא את החלק המקבל רביעית שתחתיו, לבין בעלמא, שאכן אינו פוס

שבירה שמטהרת את הכלי מטומאתו, שלאחריה אינו קרוי עוד כלי אלא שבר כלי, שממנו אין 

ליטול עוד ידים גם אם יש בשבר כדי לקבל רביעית. ב"י כותב שכעין זה היא למעשה גם דעת 

ביעית עומד בטומאתו, וממילא גם בו נותר בעינו , אף כי לרמב"ם גם שבר כלי שמקבל רהרמב"ם

הדין שכשר גם לנטילת ידים כל שאינו נוטל מהחלק שמעל הנקב. והד"מ הביא כך גם בשם 

 . המרדכי

כתב שיש לחוש גם לדעת  משנ"בכדרך זו, העיקרית בראשונים. אבל  רמ"או שו"עלהלכה פסקו 

שיש בו נקב דק כמוציא משקה בתחתיתו והן המחמירים בשני חלקי הדין, הן לענין השימוש בכלי 

לענין השימוש בכלי שיש בו נקב גדול יותר ונוטל דרך הנקב, אם לא בשעת הדחק. ולכתחילה נכון 

 מכל מקום שיהיה הכלי שלם לגמרי, בלא כל נקב שהוא. 

 

 יב(-)קנט,ח. כח נותן 3

דדלאי אין נוטלין ממנו לידים, : "האי אריתא )קז.(, שאמר רב פפאבפתח דברינו עמדנו על דברי 

: "הכל כשרים ליתן לידים, )א,ה(". המקור לדברי רב פפא אף הוא במס' ידים כח גבראדלא אתו מ

אפילו חרש, שוטה וקטן. מניח חבית בין ברכיו ונוטל. מטה חבית על צדה ונוטל. והקוף נותן 

 לידים. רבי יוסי פוסל בשני אלו". 

צורך שיבואו המים אל ידי האדם מכח נותן. בקידוש ידים  באופן פשוט מבואר במשנה שיש

ורגלים בכיור אין מקור מפורש לדבר, אבל במי חטאת מצאנו טהרה על ידי מים מכלי ועל ידי 

 נותן, ולדברי הג"מ משם למדו חכמים לתקן כך גם בענייננו. 

סוגייתנו דבעינן , וכלשון רב פפא בכח אדם ממשב, צריכה הנתינה מהכלי להיות ר' יוסילדעת 

כח גברא. נתינה על ידי קוף פסולה, וגם נתינה שראשיתה בכח האדם, שהטה את החבית על צדה, 

אינה נחשבת בפועל לנתינה מכח אדם כיון שכעת מוסיפים המים ונשפכים מהחבית מאליהם, בלא 

ח כל מעורבות אנושית נוספת )וכך הוא גם כשפותח ברז והמים זורמים מאליהם, מעבר לכ

השפיכה הראשון(. רק אם מחזיק את החבית מוטה בין ברכיו הרי זה כשר, כיון שעמידתה של 

החבית כך, באופן שהמים זורמים ממנה כביכול מאליהם, היא עצמה מכח האדם המחזיק אותה 

כל העת. כמו כן, כל אדם כשר לנתינת המים, ואפילו אינו בן דעת, שלא נצרך אלא שיבואו המים 

 כח אדם. על הידים מ

הרחיב את דין הנתינה מעבר לר' יוסי, והכשיר גם בהטיית חבית או נתינה ע"י קוף.  תנא קמא

, ואם כן דין רב פפא אינו אמור אלא כשיטת ר' אין צורך במעשה נותן כללאפשר לומר שלדבריו 

תן באופן אחד. לדרך זו גם אם החבית נפלה מאליה והמים נשפכים ממנה ני הר"שיוסי. כך כתב 

 .  הרשב"אליטול בהם ידים. וכך הביא בה"ל שהיא דעת 
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אלא שבדברי ת"ק עצמו לא מצאנו שמכשיר מים שנשפכו מהכלי מאליהם אלא דוקא כאשר 

האדם הוא שהיטה את החבית והמים מוסיפים ונשפכים ממנה, ואולי משום כך כתבו כמה 

ק, שאינו מצריך כח גברא, בעינן ( שגם לת"הרמב"ם, וכך עולה גם מתר"י, רא"ש, תוס'ראשונים )

. גם לדבריו נצרכת פעולת נתינה מהכלי אל יד הנוטל, אלא שאין צורך שתהיה זו כח כליעכ"פ 

נתינת אדם דוקא. עיקר דין רב פפא, במים שנשפכו מהכלי בידי אדם אך מוסיפים וזורמים 

מים. מעשה הנותן נצרך מאליהם, יפה לפי זה לכו"ע, שכן שם גם כח הכלי אינו ניכר עוד בזרם ה

לפי זה משום שהוא המעתיק באופן ישיר את המים ממצב המוצא, של היותם בכלי, אל ידי 

האדם, ובהעדרו הרי המים הם כניתנים על יד האדם שלא מכלי. )גם הר"ש פתח את דבריו באופן 

 ביאור המתאים לכך(. 

 

 )המובא בתוס'( בה"גטילה נוספת. הכרעת הראשונים והאחרונים בדין זה כרוכה בדינה של צורת נ

כתבו שניתן  (; ושמא אליו ולא לר"ש קיירא ייחס את ספר ה"ג, כדרך מקצת הראשונים)מובא בתר"יורב יהודאי גאון 

נתינת הידים אל תוך לצאת ידי נטילת ידים לא רק על ידי שפיכה מהכלי על הידים אלא גם על ידי 

בדין קידוש ידים ורגלים מן הכיור, שהסתפקה אם אפשר  )כב.(. מקורם הוא בגמרא בזבחים הכלי

לקדש בתוך הכיור עצמו או שכיון שלשון הכתוב היא "ורחצו ממנו" לא ניתן להכשיר רחיצה "בו". 

הרשב"א מחדד את ראיית בה"ג ואומר שכיון שהגמרא לא אמרה שבנתינת ידים לכיור לא 

בו צורך ברחיצה מכלי הרחיצה כשרה  מתקיים כלל שם "ורחצו" יש ללמוד שבמקום אחר שיש

 ודאי גם בתוכו. 

דברי בה"ג לכאורה אינם כסוגייתנו, שהצריכה נתינה מכח אדם דוקא. תוס' ורא"ש יישבו את 

, שאינו מצריך כח גברא דוקא. גם אם כדרך ת"קדבריו בשתי דרכים: באופן אחד, דבריו אמורים 

לדידיה אינו אלא שיבואו המים מכח הכלי ולא  ת"ק מודה שיש צורך בכח כלי, עיקר דין הנתינה

מאליהם, וגם כאשר נותן את ידיו אל הכלי הרי הוא פוגש במים כבאים מכלי באופן שוה ערך. 

באופן נוסף כתבו תוס' ורא"ש שנתינה זו של היד אל המים שקולה בערכה לנתינת המים על היד 

שהוא יהיה זה שעל ידו תפגוש היד במי , משום שגם הצורך בכח אדם אינו אלא כדי גם לר' יוסי

 הכלי, ואם נותן את ידו אל הכלי הרי שהיד פגשה במי הכלי מכח מעשה אדם.

 

)ובהתאם לכלל שהלכה כרבים(, והכשיר במטה חבית  כת"קפסק במחולקת התנאים  הרמב"ם

א היא בסוגייתנו. לשון רב פפ וכדברי רב פפאובקוף הנותן לידים. אך פסל בנותן מים ליאור, 

דבעינן כח גברא, והדברים משתמעים לכאורה כר' יוסי ולא כחכמים, אך הרמב"ם התעלם מכך 

 והסתפק בכך שגוף דברי רב פפא עולים יפה גם לדעת חכמים. 

ורב יהודאי גאון נקטו לדינא כדבריהם האמורים לעיל, שניתן לצאת ידי חובה גם  בה"גגם 

פשוטה יותר לבאר את דבריהם היא מכח ההכרעה כתנא בנתינת היד לתוך הכלי, וכאמור, הדרך ה

 . הרשב"אקמא. וכדבריהם נוקט גם 

, כתבו שכיון שרב הראב"ד, גם בשם תר"יו רא"ש, תוס'אמנם כמה ראשונים אחרים, ובהם 

. ומטעם זה דחו גם את דברי בה"ג, כר' יוסיפפא נקט דבעינן כח גברא הרי שיש להכריע בבירור 

הולמים את דעת ת"ק לבדה. ב"י מציין שלהכרעה כר' יוסי מצטרפים גם שבאופן פשוט יותר 

. כמו כן הוא מוסיף שאת הדין המחודש של בה"ג, שדחו ראשונים אלו תרומהו סמ"קוסמ"ג 

 מהלכה, אף הרמב"ם אינו מקבל למרות שפסק כת"ק. 
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 קוף וסיעתו, שפסקו כת"ק, וגם נתינה על ידי כרמב"םכתב שבעיקר המחלוקת הלכה  ב"י

עיקר הדין אינו כבה"ג, ויש ליטול את  לתוך הכליומחבית מוטה כשרה. אלא שבדין נתינת היד 

הידים בשפיכה מהכלי דוקא. רק בשעת הדחק ניתן לסמוך על דבריו, וכן בדיעבד, אם נטל על ידי 

 ך. נתינת ידים לתוך הכלי, אף שטוב להחמיר וליטול ידים פעם נוספת מכלי אין לשוב ולברך על כ

לא קיבל את עיקר ההכרעה כתנא קמא, משום שראשונים רבים יותר, ובהם גם  הרמ"א

. ומשנ"ב עמד על מחלוקת אחרונים אם חומרא זו אמורה גם כר' יוסיהמאוחרים יותר, נקטו 

בדיעבד, לאחר שכבר נטל שלא מידי אדם; ועכ"פ גם המצריכים לחזור וליטול מודים שאין לברך 

 תירים לסמוך עליה בדיעבד כשאין לו מים אחרים. על נטילה זו וגם מ

, שכיון שכך גם אין ליטול ידים על ידי כל קטן, אלא )שהובאו בב"י(הרמ"א הוסיף, ע"פ דברי הג"א 

, פחות מגיל שש או שבע, הוא כקוף שפסול קטן ביותררק ממי שתורת דעת ראשונית עליו. אבל 

גם בדין נתינת היד לתוך הכלי  14ביותר כשר. לתת לידים. אבל משנ"ב הביא מהגר"א שגם קטן

נוקט משנ"ב באופן מחמיר יותר מהשו"ע, וכותב שגם בשעת הדחק אין לסמוך על קולת בה"ג, 

 ואף הסומך עליה לא יאכל אחר כך את הלחם אלא ע"י מפה. 

בדברי שו"ע עצמם מצויה הבחנת לשון נוספת, בין דין המטה את החבית לבין דין קוף שנותן 

דים. במטה את החבית כתב באופן פשוט שכשר )וכרמב"ם(, אבל בנתינת קוף כתב שיש לי

מחמירים )וגם שם נקט בפועל לעיקר כמתירים(. מג"א ביאר שדין הקוף אכן חמור יותר, כיון 

שאין בו מעשה אדם כלל. אלא שבמשנה נכרכו שני דינים אלו יחד ממש, ולדינא קשה מאד ליצור 

בה"ל בשם כמה אחרונים, שכשם שבנתינת קוף יש להחמיר למעשה כך טוב  הבחנה ביניהם. וכ"כ

 להחמיר גם במטה חבית והולך לו. 

 

 כ(-)קנט,ז; קנט,יד. טבילת ידים במקוה 4

דרך נוספת של טהרה לידים שעולה כאמור מדברי הגמרא: "אי בזיע דוולא בכונס משקה מילף 

במקום שכשר לטבילת אדם. כיון שלא גזרו לייפי ומטביל בה את הידים", היא טבילת הידים 

בפועל על הידים אלא טומאה אין להצריכם סדר טהרה מעבר למה שמצינו בדיני טומאה אחרים, 

אף שדיני התורה שמהם עשוי היה דין הנטילה להילמד, קידוש ידים ורגלים והזאת מי חטאת, 

 ודאי מוסיפים דין נוסף על גבי טהרת הטבילה. 

הגמרא שלא רק שמקום הראוי לטבילת טמאים ראוי גם לטהרת הידים, אלא  עוד עולה מדברי

על פני טבילה אחרת, ובעוד שבעלמא בעינן נקב כשפופרת הנוד כדי  קולא בטבילת ידיםיש גם צד 

בלבד, וכמו כן אף שבעלמא  ככונס משקהשהוא  נקבמים קטן למקוה כאן די גם ב-לחבר מקום

ן חשובים מי האמה למחוברים לנחל גם באופן זה. כך הוא ע"פ אינם חיבור כא הניצוק והקטפרס

גרסתנו בגמרא, אף שגרסת הרי"ף בדברי הגמרא משמיטה את המקור לקולא זו )ולפי המובא 

לא נאמר בה אלא שאם הכלי נקוב ככונס משקה הוא פסול לנטילה, ולא  )בברכות, מב. בדפיו(בדבריו 

ומותר לטבול בהם את הידים(, וגם הרמב"ם אינו כותב  שעל ידי הנקב נעשו המים מחוברים לנחל

מלקבוע דין זה להלכה, ע"פ דבריהם  )ס"ז(אותה. למרות השמטת הרי"ף והרמב"ם לא נמנע השו"ע 

                                                           
14

, לעשותה לתכליתה, כוונההביא ב"י שנטילת ידים צריכה  הרשב"אביותר כרוך גם בדין נוסף: מדברי -דין הקטן 

ואם נתן על ידיו מים בסתם בלא כונה להתיר אכילת פת לא עלתה לו נטילה. רוב הראשונים לא התנו בכך את 

. הגר"א שמכשיר בקטן מאד אינו הנטילה, אך כיון שלא כתבו היתר מפורש חשש ב"י למעשה לכתחילה לרשב"א

חושש גם לרשב"א, אבל לדרך השו"ע כתב משנ"ב שכוונת קטן כל כך אינה כלום. ומ"מ כוונת הנוטל עצמו מועילה גם 

 היא. 
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המפורשים של יתר הראשונים, והזכיר רק בדרך יש אומרים שיש החולקים ופוסלים בזה. )ב"י 

ולא זו של ניצוק וקטפרס בעינן שיהיה במי הביא מדברי רבנו ירוחם שבמקרה שמסתמכים על ק

האמה עצמם ארבעים סאה, שלא להקל שתי קולות כאחד, אך בשו"ע  לא שב להזכיר דרך זו 

כלל(. משנ"ב הביא עם זאת את דברי רש"ל שכתב שיש להחמיר כפוסלים טבילת ידים באופן זה, 

 דבר דעת רוב הפוסקים.  וכתב שרק בשעת הדחק יש לסמוך על דעת המכשירים, שהיא בסופו של

 

הראשונים הוסיפו ודנו בגדרים שונים שנאמרו במקוואות, איזה מהם נצרך גם בנטילת ידים 

 ובמה קל דין הידים מטבילת כל גופו. 

בעלמא, אף שמדין תורה ניתן לטבול כלים כל שהם מכוסים במים ובלא צורך במקוה של 

בכל טבילה )פרט לטבילה  ארבעים סאהארבעים סאה, חכמים ביטלו את דין הרביעית והצריכו 

במעין, שבה לדעת חלק מהראשונים אין צורך בכך(. לדברי רש"י, והמרדכי, וכן הרמב"ם, אין 

ננו, וגם ידים אין טובלים לטהרתם אלא במקוה של ארבעים סאה. אבל לרבנו בענין זה קולא בעניי

מכריע בזה לקולא כרשב"א ורבנו  ב"ייונה ולרשב"א די לידים ברביעית, כעיקר דין תורה בכלים. 

כתב שלא היתה הכוונה להקל אלא במעין, שם לדעת כמה פוסקים גם  דרכי משהיונה, אבל 

 בה"להגהות לשו"ע כתב רמ"א לדינא שיש להחמיר בזה לכתחילה. לכלים אין צורך במ' סאה. וב

הוסיף עוד לברר שדעת הרוב הגדול בפוסקים הוא להחמיר בזה, ובכללם גם הרשב"א, שכתב בזה 

בתוה"ב לחומרא, ולא כפי שלמד הב"י מדבריו בחידושים, ולכן אף שהמקל וסומך על כך בשעת 

 מנו לו מים ישוב ליטול ללא ברכה.הדחק יש לו על מי לסמוך, אם ישובו ויזד

כשרים  מי גשמיםפסול נוסף בטבילה הוא שרק מי מעין כשרים לטבילה בעודם זורמים, אבל 

. הרשב"א, שהקל בטבילת ידים בדין מ' סאה, מודה מפורשות שבדין מכונסיםרק כאשר הם 

ום לספק בדבר. ומכל זוחלים אין הדבר כן ובעינן מכונסים דוקא. ובדעת רבנו יונה מותיר ב"י מק

 מקום בשו"ע הותיר דין זה כנתון בספק. ומשנ"ב הביא מדברי הגר"א לדון בזה פסול גמור. 

מים שאובים ודאי פסולים לטבילת ידים, וכשרים רק על ידי נתינה )הראב"ד הקל בזה, אך 

שאובה דעתו נדחתה מהלכה(, אך גם בזה מצאנו צד קולא, שלפי הנראה אין בו חולק, ב

. אם מים שכבר נשאבו שבו וניתנו על גבי קרקע, וזרמו עליה לאורך ג' טפחים משיכוה כולהשה

לפחות ושבו ונקוו בה, מחלוקת היא בין הראשונים אם הם שבו להכשרם לענין מקוואות. ולענין 

טבילת הידים כתב הרא"ה והסכימו האחרונים שיש לסמוך על דעת המתירים )אבל כתב משנ"ב 

 סיף קולות מצד נוסף, ובעינן מ' סאה, מכונסים, דוקא(. שבזה אין להו

 

. שתי דעות נאמרו בראשונים, אם נוסח הברכהשאלה נוספת הכרוכה בטבילת ידים היא שאלת 

יש לברך בזה על טבילת ידים, לפי שזהו המעשה שאותו עושה כעת ולא מעשה של נטילה )כ"כ 

מרדכי וסמ"ג(, או על נטילת ידים, שהיא לבדה הדין שתיקנו חכמים, אף שכעת מיושם דין זה 

חוזרת גם בשו"ע,  באמצעות מעשה של טבילה ולא של נטילה )כ"כ תר"י והרשב"א(. מחלוקת זו

היא לברך על טבילת ידים.  רמ"אידים, דעת  לעולם על נטילתהיא לברך  השו"עובעוד שהכרעת 

למרות דברי הרמ"א, משנ"ב הביא שהאחרונים כתבו כשו"ע, לברך על נטילת ידים, אף כי לדברי 

ו לברך ולא לנטילת ידים עלי מים שאינם כשרים אלא לטבילהאם טובל את ידיו ב מג"א ועודה

חולק גם בזה, וסובר שלעולם יש לברך על נטילת ידים  חזון אישבכל זאת על טבילת ידים דוקא. ו

 בלבד. 
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 )קסז,ט(א. חיוב הברכה 

ן י ד ה ת  ו ר ו ק מ  .  א

פותחת: "כיצד מברכין על הפירות", ומבחינה בין המינים השונים לענין  )לה.(המשנה בברכות 

ידוע זה מכבר, והגמרא מבררת: " מנא הברכה הנאמרת קודם אכילתם. עיקר החיוב בברכה הוא כְּ

 ". הני מילי

סוברת הגמרא ללמוד זאת מפסוק: "דתנו רבנן, ]ובשנה הרביעית יהיה כל פריו[  באופן ראשוני

, אסור לאדם ר"עה', מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר ל קודש הלולים

שיטעום כלום קודם שיברך". אף שלשון הילולים נאמרה במקורה לענין פרי השנה הרביעית דוקא, 

הבנת חכמים לדרך זו היא שעצם ההילול אינו יחודי לפרי זה לבדו, וייחודו אינו אלא בעצם היותו 

ר באכילה נאכל לאחר ששלש שנים היה ערלה ולא נאכל. בשנה הרביעית הפרי הוא קודש אך מות

באופנים מסויימים )בירושלים או ע"י פדיון(, והתורה ציינה עוד בעניינו, כביכול בדרך אגב, שאינו 

 נאכל אלא על ידי הילול של ברכה לפניו ולאחריו. 

שלפניה אלא לכל -אלא שהגמרא אינה עומדת בדרשה זו, שאינה יכולה ללמד על חיוב הברכה

רבעי -ול האמורה בכתוב נצרכת כבר כדי ללמד על דין נטעהיותר באופן חלקי בלבד. לשון ההיל

ח', חילול במקום -עצמו, שאכילתו היא על ידי פדיון )רש"י ביאר את הדרשה על דרך חילוף ה' ב

הילול, והרשב"א כתב שאפשר לבאר את הדרשה גם בלא זה, ובאופן שאף שהפרי הוא קודש אין 

ביטוי להכרה בה, על ידי הפדיון(. לשון הרבים  קדושתו מונעת את אכילתו אלא רק מצריכה מתן

מורה אמנם על תוכן הילול נוסף שנלוה לפירות אלו, מעבר לעצם היותם טעונים פדיון, אך אפשר 

שגם דגש נוסף זה לא בא אלא ללמד להעמיד דין זה של קדושת פרי השנה הרביעית על פרי הגפן 

הלויים בעת ניסוכו על המזבח. גם למי שאינו  בלבד, שהוא לבדו שנאמר עליו הילול במקדש, בשיר

דורש כך, אם משום שסובר שדין הרבעי אמור בכל נטיעה ואם משום שלומד ממקור אחר לצמצם 

את הדין לכרם בלבד, אין בפסוקים אלו מקור שלם לחיוב בברכה לפני האכילה, שכן אם עיקרו 

יתן ללמוד ממנו, גם בצירוף לדין של דין הכתוב אמור בכרם בלבד )ועל סמך דרשה אחרת( לא נ

ברכת המזון, אלא לחיוב ברכה על מינים שמובאים לפני המזבח, דהיינו דגן תירוש ויצהר ואף יתר 

ז' המינים שמביאים מהם ביכורים; ואם דין רבעי אמור בכל הפירות, ניתן ללמוד ממנו לחיוב 
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ן לא על דברים שאינם גידולי קרקע, ברכה על כל השייך בו, דהיינו על כל מיני הנטיעות, אך עדיי

 כמו בשר, ביצים ודגים. 

בתוך הדברים עומדת הגמרא על כך שבמינים שבהם אכן עולה מכתוב זה חובת ברכה )וכשתי 

הדרכים האחרונות דלעיל( יכול הפסוק עכ"פ ללמד הן על ברכה לפניהם והן על ברכה לאחריהם. 

רי עיקרה של לשון הילול נועדה כאמור ללמד דין בפסוק עצמו רמוזה חובת ברכה אחת בלבד )שה

אחר, ואין לנו מקור ללמוד עוד אלא על הילול אחד נוסף של ברכה(, שאותה יש לפרש כברכה 

לאחר האכילה, דוגמת מה שמצאנו בברכת המזון. אלא שמברכה זו ניתן לשוב וללמוד לברכה 

". תוכן הק"ו מבואר בדברי כן?כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל ש: "בקל וחומרשלפניה 

: "כשהוא שבע, מצוה לברך ולהודות על שבעו; כשהוא רעב, והוא בא להפיק רעבו )בדף מח:(רש"י 

ע"י ברייתו של הקב"ה, לא כל שכן שזה צריך לברך להקב"ה יותר?". ונראה שכוונתו לומר שחובת 

א האדם מבקש גם להסתמך מתן השבח לה' על בריאתו גדולה יותר כאשר אינה עומדת לעצמה אל

עליה ולעשות מעשה מכוחה, וליטול לעצמו מעולמו של הקב"ה )לסבר את האוזן, כך מצוי גם בין 

הורים לילדים. על התביעה מהילד לבקש בצורה נאותה נוטים לעמוד ביתר תוקף מאשר על 

 התביעה להודות על מה שכבר קיבל(. 

שת הכתוב, משום שניתן ללמוד ממנה לכל למסקנה, עכ"פ, כאמור אין הגמרא מסתפקת בדר

סברא היותר על חובת ברכה בחלק ממיני המאכל, ועל כן היא פונה לכיוון שונה בתכלית: "אלא 

". ופירש רש"י: "כיון דנהנה, צריך להודות אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הוא

ילת כל דבר, ואפשר שמכוחה תיקנו למי שבראם". סברה זו היא מקור כולל לחיוב לברך לפני אכ

 גם חובת ברכה לאחר האכילה במקום שאין בו חיוב מן התורה. 

 

ן נ ב ר ד ו  א א  ת י י ר ו א ד  .  ב

)בהם תוס',  הראשונים. כך כתבו כמעט כל דרבנןלמסקנה זו של הסוגיה חיוב הברכה אינו אלא 

, )כ:(ש"ס הוא בדין בעל קרי (. מקור ברור לדבר ב)א,ב(רא"ש, תלמידי רבנו יונה, וכן לדינא הרמב"ם 

הוכיחה מכך שאין ללמוד חיוב ברכה קודם  (כא.)שמברך על המזון לאחריו ולא לפניו. הגמרא 

האכילה בקל וחומר מברכת התורה, זאת לפי הנראה מתוך הבנה שטעם הבחנת המשנה הוא 

, לגי' )טז.גמרא שברכה זו דאורייתא וזו דרבנן. גם על הפועלים העושים בשכרם אצל בעה"ב אמרה ה

 שמברכים רק לאחר המזון ולא לפניו, ואף זאת משום שהברכה שלפניה היא מדרבנן בלבד.  (רש"י

חידוש בסוגיה )וכפי -מסקנה זו, שחיוב הברכה אינו מן התורה, מחייבת למעשה שלש נקודות

שה , שהגמרא סברה בתחילה שהיא דרשה גמורה, אינה למעדרשת ר"עשמחדדים תוס'(: ראשית, 

)אם לא כן, היה זה מרחיב לכל הפחות את גדר החיוב בברכה אחרונה מן התורה  אסמכתאאלא 

אל מעבר לדין ברכת המזון, אל כל שבעת המינים או גם אל כל הפירות למ"ד שחיוב נטע רבעי הוא 

בכל נטיעה(. נראה שבכל אורך מהלך הדיון, מראשיתו ועד הבירור באלו מינים ניתן ללמוד בבנין 

ב לחייב בברכה מכח קמה וכרם, סברה הגמרא לחייב בברכה לכה"פ במקצת המינים מדין א

 תורה, ורק כאשר סיימה "אלא סברה הוא" חזרה בה מהבנה זו. 

. אלמלא כן, היה לכל גמורקל וחומר  אינומהברכה לאחריה לברכה לפניה  וחומר-הקלשנית, 

אך המקורות שהובאו לעיל מורים שגם  הפחות החיוב לברך על הלחם לפני אכילתו דין תורה;

בלחם שטעון ברכה לאחריו מן התורה אין החיוב לפניו אלא מדרבנן. תוכן הדבר מבואר בדברי 

, שיש מקום לסברה הפוכה מסברת הק"ו האמור, ודוקא לאחר האכילה טעון )סי' טז(הרא"ש להלן 

אלא ששם נזכרה לשון זו  )מקור עיקר סברה זו בדברי הגמרא בדף כא., נהנה כברברכה שכן 

בהקשר של השוואה שונה, בין ברהמ"ז לברכת התורה ולא בין ברכה שאחריה לזו שלפניה(. כאשר 
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האדם כבר קיבל כבר בפועל מטוב ה' ודאי עליו לברך ולהודות על שקיבל, מה שאין כן כאשר רק 

 פגש באפשרות קבלתו מטוב זה ועדיין לא מימש אותה. 

. דרבנן בלבדאינה עושה אותה לחיוב מן התורה אלא מ סברההברכה ב שלישית, תליית חובת

פנ"י הקשה על כך, מאי שנא ממקומות רבים בש"ס שבהם מסתמכת הגמרא על סברות ומתוך כך 

קובעת שאין צורך בדרשות מן הכתוב )וכדרך "למה לי קרא, סברא הוא"(. ואחרונים תירצו בשם 

ינים פרטיים במצוה לבין סברה שמכוחה רוצים לחדש הצל"ח שיש להבחין בין סברה המבררת ד

את דבר עיקר קיומה של מצוה חדשה. לעיקר קיומה של מצוה לא די בסברה, שהרי מצינו 

שהתורה הוצרכה לכתוב מפורשות גם את המצוות השכליות. ונמצא שאין די בסברה כדי להעניק 

שר עיקר המצוה ידוע, ניתן ללמוד לחיוב תוקף גמור של דין תורה כמצוה שפירש הכתוב. אבל כא

מסברה את גדריה והרי זה דין תורה גמור. לתוספת חידוד, כאשר חז"ל לומדים מסברה מהו גדר 

הדין של מצוה מן התורה, הרי שלאור סברתם יש לנו לומר שלזה היתה כוונת הכתוב עצמו 

כלשהו אלא משמשת  וממילא זהו גם דין תורה. אך כאן אין הסברה מלמדת על כוונתו של כתוב

 מקור ראשוני ישיר לחיוב, ועל כן אין יסוד לומר שיש בכך ציווי של התורה עצמה. 

, שכתב שמסקנת הסוגיה אינה עוקרת את כל החלק רבנו חננאלדרך יוצאת דופן בסוגיה יש ל

הראשון של מהלכה, והסברה שאין להנות ללא ברכה אינה מחליפה את המקורות שהזכירה 

שיש בהם חיוב ברכה לאחריהם מן  בשבעת המיניםלכן אלא מוסיפה עליהם.  הגמרא קודם

, בקל וחומר לפניהם( יש גם חיוב ברכה )ר' במקומו(התורה )כך דעת ר"ח, אף כי יש חולקים 

, ורק ביתר המינים אין חיוב הברכה אלא מכח הסברה. דעתו זו לא נזכרה עכ"פ מדאורייתאו

א התבאר כיצד מיישב את הסוגיות הסותרות זאת. ואולי סובר בדברי הפוסקים המצויים כלל, ול

שר' יהודה, החולק בדין בעל קרי ואומר שמברך על המזון גם לפניו, סובר שגם ברכה זו היא מן 

 התורה והלכה כדבריו, ולא כפי שפירשו יתר הראשונים את דבריו. 

 

ך ר י ב ם  א ק  פ ו ס מ ה  .  ג

אם בירך שהמסופק הוא מדרבנן בלבד הוא  ההשלכה המעשית העולה מההכרעה שחיוב הברכה

כדין ברור שאין בו  הב"י, וכ"כ גם (ד,ב) הרמב"ם. כך כתב מפורשות אינו צריך לשוב ולברךאו לא 

חולק. הוסיף על כך משנ"ב שגם אם רוצה להחמיר על עצמו ולברך אינו רשאי, כיון שבא לכלל 

 ברכה לבטלה. 

כתב שכיון שהסמיכו את דין הברכה על  המאירי –עם זאת, מצאנו בראשונים גם דעה חולקת 

הכתוב, ואת האוכל בלא ברכה עשו כמועל בקודש, יש להחמיר בו יותר משאר דיני חכמים ולברך 

גם במקום ספק. איסור ברכה לבטלה אינו עומד בסתירה לדברי המאירי, שכיון שדין הספק הוא 

לשוא. גם דעת המאירי עכ"פ, כמו דעת לחומרא שוב יש יסוד של צורך בברכה ואין היא לגמרי 

)בתוס',  ר"יהר"ח, לא נזכרה בדברי הפוסקים המצויים בסוגיה. קרובה לה עם זאת במקצת דעת ה

 , שלפיה במקום ספקא דדינא בחיוב הברכה נכון להחמיר ולהצריך ברכה. (ד"ה ור"מ ומט:ד"ה לא יב. 

 

כרוך בהבנה מסויימת של עיקר דין ]את דין המאירי, לחייב ברכה במקום ספק, ניתן היה ל

הברכה: לשון הגמרא היא שסברה היא שאסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה, והיה ניתן 

מהעולם הזה בלא  להימצא נהנה שלא, על דרך השלילהבברכה הוא  יסוד החיובלהבין שכל עיקר 

ברכה. חומר האיסור להנות מהעולם בלא ברכה הוא הסיבה לחיוב בברכה, ומחמתו יש להחמיר 

)בדף לתלות את דברי ר"י בתוס' הנ"ל  )בגליון הש"ס(בה גם במקום ספק. בכך ביקש רעק"א בתחילה 

בספק. והפנה , שכיון שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה לא ניתן להקל בכך בדף מט:(אך לא יב., 
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ולדברי אבן העוזר  1לדברי המהרש"א בפסחים שהבליט יסוד זה של איסור להנות בלא ברכה,

שכתב גם הוא שכיון שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה אין לומר ספק ברכות להקל אלא בברכת 

  2המצוות ולא בברכת הנהנין.

שלא כך מדין אונן, שפטור ממצוות  מוכיח (, ובמהד' אחרת ח)במנחת שלמה יח,טאך הגרש"ז אויערבאך 

אך אינו רשאי לעבור על איסורים, ורשאי לאכול בלא ברכה. אם עיקר הצורך לברך היה כדי 

להימלט מאכילה בלא ברכה, אף לאונן לא היה ניתן להתיר זאת. אלא שעיקר חובת הברכה היא 

בע גם חומר הדין של מי , ורק מתוך כך נוהקדמה לאכילה, משום שכך ראוי לנהוג כעל דרך החיוב

שאינו נוהג כך ואוכל ללא ברכה. ממילא מי שפטור מהברכה, כאונן, או מי שמנוע ממנה מסיבה 

אחרת, כבעל קרי, אינו מנוע מחמת זאת מלאכול אלא אוכל בלא ברכה. וכך הוא גם דין הפטור 

, אינו רשאי מחמת הספק. עם זאת, מי שמצוי במקום שבו אינו יכול לברך, כמו המצוי במרחץ

, משום שבמקרה כזה כך היא חובתו, לברך )סב,ד(לשתות משום כך ללא ברכה, כפי שכתב בה"ל 

 דוקא מחוץ למרחץ קודם שישתה.[ 

 

 ב. ברכה על אכילה מועטת

 )רי,א(. האוכל פחות מכזית 1

אף שבתוך מהלך הסוגיה ביקשה הגמרא לומר שחומר החיוב לברך קודם אכילה גדול ודאי מזה 

הברכה שלאחריה, למסקנת הסוגיה מתברר שהיחס בין הדברים הוא למעשה הפוך, ובעוד  של

שלאחר האכילה יש לעיתים חיוב ברכה מן התורה הרי שהברכה שלפניה היא לעולם מדרבנן בלבד 

)וכפי דרך הרוב המכריע של הראשונים בסוגיה(. לחיוב יתר זה של הברכה שלפניה יש גם היבט 

 שלרוב הדעות יש אכילה שמצריכה ברכה לפניה אך לא לאחריה. כמותי, במובן זה 

: "וכשנתנו לו לר' )כו:(כך הוא באכילה של פחות מכזית, כפי העולה מהמשנה במסכת סוכה 

". רש"י מחדד: "דקסבר לא בירך אחריוצדוק אוכל פחות מכביצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ו

ולא בעי ברכת המזון לאחריו, דדריש כר' יהודה, ואכלת פחות מכביצה לא בעי נט"י ולא בעי סוכה 

, הרי נהנה, בכל דהו בעי ברכה, שלפניוושבעת וברכת, אכילה שיש בה שביעה והיינו כביצה. אבל 

ואסור ליהנות מן העוה"ז בלא ברכה". בין הברכה שלאחר המזון לברכה שלפניו יש הפרש איכותי: 

מהשביעה, מהטוב שקיבל האדם בפועל ממה שזימן לו הברכה שלאחר המזון היא פועל יוצא 

הקב"ה, ולענין זה יש מקום להגביל את חובת הברכה לשיעור חשוב, שתרומתו לאדם ניכרת ובת 

התייחסות, אם בשיעור הראוי לשביעה כר' יהודה ואם בשיעור אחר. אבל הברכה שלפניו היא 

ן, ופגישה זו נוצרת כבר בעצם הנאתו מכח עצם פגישת האדם באפשרות המזומנת לו להנות מהמזו

הראשונית ממנו, כאשר הוא פונה להוסיף טובה לעצמו באמצעותו. עצם השימוש בעולמו של 

הקב"ה לתכלית של הנאה, של קבלת טובה על ידי האדם עצמו, היא סיבה מחייבת לברכה, באופן 

 3בלתי תלוי בפירותיה וממילא לא בשיעורם.

                                                           
1

המהרש"א עצמו לא הוליד מיסוד זה חומרא במקום ספק, ורק אמר שכח ההיתר בהכרעה לפטור מברכה גדול יותר  

שלא כמהרש"ל, שכתב שכח דהיתרא הוא דוקא בחיוב לברך, משום הקולא שיש  –בה  מכח ההיתר שבהכרעה לחייב

 בכך באיסור ברכה לבטלה.
2
 דבריו טעונים ביאור נוסף, שהרי גם האיסור להנות בלא ברכה הוא רק מדרבנן, וא"כ מנין שלא להקל גם בו בספק? 
3

הוא על הטובה שקיבלנו אנו מאתו ית', בהיותנו  ההפרש בין שני מיני הברכה ניכר גם בתוכנן: בברכת המזון השבח 

ניזונים על ידו, וגם באופן רחב בטובה הכללית שהיטיב עמנו כשקרבנו לו לעם והעניק לנו את הארץ הטובה. אבל 

 בברכות שקודם האכילה השבח הוא על עצם בריאת מיני המזון השונים. 
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שם, ואף דייקו כך מדברי הירושלמי. גם בסוגיותינו, על דברי  תוס'כדברי רש"י כתבו גם 

שהיינו דוקא לענין  הרא"שבענין שיעור כזית שבו הוא חיוב הברכה, אמרו תוס' ו )לט.(הגמרא 

 ברכה אחרונה, אבל ברכה ראשונה היא בכלשהו, משום שאסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה. 

כדי שלא יהנה  שהכל, שבפחות מכזית די שיברך דרך מחודשת בזה )כז: ברי"ף( רבנו יונהל

מהעוה"ז בלא ברכה. כלומר, עיקר חיוב הברכה קודם שנוטל לעצמו מטוב העולם הזה אכן קיים 

גם בכלשהו, אבל תוספת השבח המיוחדת הניכרת במיני המזון השונים אינה באה לידי ביטוי אלא 

 ברכת שהכל. כאשר אכן מקבל מהם שיעור שיש בו ממש. ובלא זה די ב

בעל השאילתות )שהובאה ע"י הכלבו(,  רב אחאב"י עומד גם על דעה החולקת על כל הנ"ל, דעת 

הסובר שעל פחות מכזית אין צורך בברכה כלל. לא נתקנה ברכה אלא על אכילה, ועל פחות מכזית 

 אין שם אכילה גמור וממילא גם לא שם של הנאה שמחייבת להקדים לה ברכה. 

כ"פ שיטות יוצאות דופן אלו, ונוקט לדינא שעל כל אכילה יש לברך את הברכה דוחה ע שו"ע

)שעליה הראויה למין שאוכל. )הגר"י עמדין במור וקציעה מאריך לברר דין זה מתוך סוגיית מטעמת 

, ומסקנתו מהסוגיה היא כדברי בעל השאילתות, שאין לברך אלא על כזית. אלא שאינו נעמוד מיד(

תו נגד יתר הפוסקים, ועל כן מסכם למעשה שנכון שלא יאכל האדם פחות רוצה להכריע כמו

 מכזית כדי שלא יבוא לידי ספק ברכה. אבל משנ"ב לא הביאו(. 

 

 )רי,ב(. ברכה על טעימה לבדה 2

: הטועם פחות מכזית כדי לבחון את טעם התבשיל, אם פולט מה שטעם פטור מברכה, ואילו אם תמצית הדין)

לבוא לידי  אש טעון ברכה ולרמב"ם פטור. שו"ע ורמ"א פסקו בזה לקולא, ומשנ"ב כתב שטוב שלבולע, לר"ח ורא"

 כך אלא לכוון להנות, ולברך.

 אם מכוון להנות אך טועם ופולט בלבד, באופן פשוט פטור מברכה אך אינו מוכרח.(

 

ושתיה קביל "בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר' אמי מר' אמי, השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה 

עליה והא ליכא, או דילמא הנאה קביל עליה והא איכא? א"ל טועם ואין בכך כלום. תניא נמי הכי, 

, והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום. עד כמה, ר' אמי ור' אסי טעמי מטעמת אינה טעונה ברכה

 . )ברכות יד.(עד שיעור רביעתא" 

הסוגיה מלמדת שעל הטעימה לבדה אין שם אכילה, לא לענין תענית ואף לא לענין ברכה )ואף 

שאמור בדברי הגמרא שיש הנאה בטעימה זו, אין זו הנאה כעין הנאת האכילה ולפיכך לא עליה 

נאמר שאסור שייהנה בלא ברכה(, ואין צורך לברך עליה. אלא שלא התבאר בדברי הגמרא מהי 

ו. "מטעמת" היא מי שמבקשת לטעום מהתבשיל כדי לבחון אם צריך להוסיף בו בדיוק טעימה ז

תיקון של מלח או תבלין )וכך פירש רש"י(, אך לא נאמר בגמרא אם מדובר במי שרק נותנת את 

 האוכל לפיה כדי לחוש בטעמו ומיד שבה ופולטת אותו או במי שגם בולעת את המעט שטעמה. 

, שאם לא בולערביעתא", משמע בפשטות שמדובר במי שטועם ומסיום דברי הגמרא, "טעמי עד 

כן אין לכאורה משמעות לשיעור רביעית. הטועם ופולט, אחת היא כמה הכניס לפיו. ואעפ"כ, כיון 

שאין כוונתו ליהנות מהתבשיל, לא מטעמו וגם לא מהנאת השביעה שבו, אלא לבחון את מצבו כדי 

המתלוה בכל זאת למעשהו מחייבת ברכה. כך היא  לדעת מה לעשות בו, אין ההנאה המועטת

, שכתב שאפילו המתכוון לאכול או לשתות כל שהוא מברך ואחר כך )א,ב( הרמב"םמשמעות דברי 

נהנה, ואילו המטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה עד רביעית. גם כאן, שיעור 

ההשוואה בינה לבין המתכוון לאכול רביעית מורה שמדובר בטועמת ובולעת, וכך עולה גם מעצם 

או לשתות. וביארו רבנו מנוח והכס"מ שבשיעור מועט כיון שאינה מתכוונת ליהנות אינה צריכה 



   

42 
 

ברכה, משא"כ בשיעור כזית או רביעית, שבו אי אפשר בלא כוונת אכילה. )כס"מ מסמיך זאת גם 

לסמוך לו גם את עניינה של על הפסוק ואכלת... וברכת, שאמור על ברכה שלאחריה, אבל אפשר 

 בהקשר דומה(.  )לה: ד"ה אוזוקי(הברכה הראשונה. ומקור הדברים כבר ברש"י 

כלומר, מציאותה העצמית של ההנאה אינה סיבה מחייבת כשלעצמה לברכה, ודוקא פנייתו של 

האדם ליהנות היא שמחייבת שיקדים ברכה. גם מעשה שסביר שתהיה בו הנאה אינו מחייב ברכה, 

ל שההנאה מצטרפת באופן נגרר בלבד לעיקר תכליתו והיא היבט טפל שלו בלבד. אבל כאשר יש כ

הנאה ניכרת, של אכילה שיש בה כשיעור, אי אפשר לראות בה היבט טפל וזניח של המעשה בלבד, 

 וכיון שכוונת האדם נמצאת נתונה גם לה הרי היא מחייבת ברכה. 

כאשר  דוקאשהטועם אינו טעון ברכה  ר"חבשם  'תוסבשונה ממשמעות דברי הרמב"ם כתבו 

את מה שטעם, ומשום שבכך אינו נחשב כנהנה מהטעימה. לדרך זו, אכילה גמורה  פולטהוא חוזר ו

נחשבת לעולם להנאה ממשית מהאוכל, משמעותית דיה כדי לחייב ברכה, באופן בלתי תלוי 

טעמת הוא לפיכך דוקא בהעדר בשאלה איזה משקל היה לתכלית ההנאה בכוונת המעשה. דין המ

הנאת אכילה גמורה, כאשר אין אלא הנאת חיך, ולכל הפחות כאשר הטעימה לא נעשתה מעיקרה 

 הביא דברים אלו של הר"ח.  הרא"שלתכלית זו אין בה כדי לחייב ברכה. גם 

לטועמת פחות מכך, ועל כך  טועמת רביעיתדברי הר"ח מעלים כאמור את השאלה מה בין 

שאכן לא נאמר שיעור זה אלא לענין דין התענית. טעימת שיעור מרובה של אוכל  "שהראהשיב 

אינו נהנה בתוך שנחשבת להנאה ניכרת שיש להימנע ממנה בתענית, ומכל מקום לענין ברכה כיון 

. כלומר, הנאת החיך אינה הנאה חשובה דיה כדי לחייב מחמתה ברכה אינו טעון ברכה מעיו

היא דוקא בהיותו בא אל קרבו של האדם, ומזין אותו. הטעם הטוב הוא  )הטובה הממשית שבמזון

חוש, שעל ידה האדם חש ישירות בטוב שמהוה המזון עבורו, אך אין -היבט מתלוה נוסף, של הנאת

הנאה של האדם -הוא עצמו קבלת טובה אמיתית ואין בו כשלעצמו נושא לברכה. לא לכל פגישת

ם ברכה אלא לקבלת טובה מרכזית ומשמעותית כמו זו של בטובו של העולם הזה חובה להקדי

 מישוש אחרות(. -המזון, והטעם כשלעצמו אינו שונה מהנאות

. ובהמשך טעונה ברכההביא ב"י שגם לר"ח אם טועמת יותר מרביעית  סמ"גאמנם מדברי 

תי דבריו שב והביא מדברי אהל מועד שכתב כך, וביאר שהיא טעונה ברכה בגלל השיעור המשמעו

של טעימת החיך שיש בכך. אך ב"י מעדיף על פני פירוש זה את דברי הרא"ש, משום שמלשון 

הכתוב "ואכלת... וברכת" יש ללמוד שדוקא הנאת האכילה היא שמחייבת ברכה )כאמור לעיל, 

בכס"מ התבאר שאף שעיקרו של הכתוב אמור לענין ברכה אחרונה אפשר לשמוע ממנו גם משהו 

ה הראשונה. עיקרו הראשוני של דין הברכה על המזון, להבנת ב"י ולמעשה כבר בעניינה של הברכ

 רש"י, אחד הוא בין בברכה שלפניה ובין בשלאחריה(. 

עצמו,  הרמב"ם. דעת הרי"ףלענין הכרעת ההלכה בדין זה מצרף ב"י לדעת הרמב"ם גם את 

 )א,יד( בדין התענית, כתב שמדבריו בענייננו משתמע בבירור שדין הטועמת הוא גם בטועמת ובולעת

להבחין בין שני מדברי הרי"ף שההיתר לטעום הוא רק בטועם ופולט. ובאופן דומה לומד ב"י גם 

הנידונים, ובתענית מותר רק לטעום ולפלוט, משא"כ לדין ברכה שהמטעמת פטורה גם בבולעת 

)על דיוקו מדברי הרי"ף יש שערערו(. צע"ג כיצד מתיישבת הבחנה זו בגוף הסוגיה, אלא שמדברי 

טועם כס"מ עולה שגרסתו וגרסת הרמב"ם )ואולי עוד( בברייתא עצמה היתה: "והשרוי בתענית 

 ואין בכך כלום".  ופולט

צורך  איןרואה מתוך כך את הרמב"ם והרי"ף כעומדים בדעה אחת, ש ב"ילענין הדין, עכ"פ, 

גם בבולעת, וממילא הכריע כמותם, זאת בצירוף לכך שדי כאן בספק ברכות כדי להקל.  לברך
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כתב  מג"אלא. הצטרף להכרעתו זו לקו הרמ"אובשו"ע הזכיר את דעת ר"ח רק בתורת י"א. ואף 

שלא מצאנו מי שחלק מפורשות על הר"ח )גם ברמב"ם אין הדברים מפורשים להדיא, אף כי הם 

משתמעים כך באופן די ניכר(, ואף משמעות הירושלמי כדבריו, ולכן יש להכריע כמותו ולהצריך 

 כתב שרוב האחרונים לא נקטו כמותו אלא כרמ"א לפטור לעולם. משנ"בברכה כל שבולע. אבל 

לידי כך, וכל שמבקש לטעום  נכון שלא לבואעם זאת, לדבריו, כדי לצאת גם ידי דעת מג"א )ור"ח(, 

 פחות מכזית יתכוון גם ליהנות מטעימתו וממילא יוכל גם לברך לכו"ע. 

]בתוך דבריו חידש מג"א שדין המטעמת אינו אלא באופן המבואר ברש"י, שבוחנת אם צריך 

אם התבשיל כבר מוכן, וטועמת רק כדי לדעת אם הוא עלה יפה,  להוסיף דבר מה לתבשיל. אבל

צריכה ברכה. נראה שכוונתו לומר שכיון שאין בטעימה זו צורך תכליתי מעשי אלא התרשמות 

בלבד מטיב המאכל, שב הדבר להיות כעין כוונה ליהנות שמצריכה ברכה. חידוש זה ברור בעיקר 

ם בה דן המג"א, ואולי אותה תלה בדברי רש"י. אך לדרך הסוברים שהמטעמת גם בולעת, דעה שג

 משנ"ב הביא מהאחרונים שדחו חידוש זה ודנו את כל הטועמות בשוה.[

 

דיון הגמרא והפוסקים בדין המטעמת הוא בטעימה שאינה לתכלית הנאה, והדבר מעורר את 

דאי מחייבת . אם טועם ובולע, הרי זו אכילת כלשהו שווטועם על מנת להנותהשאלה מהו הדין ב

יש לעיין בדינו, בין לדעת הרמב"ם ובין לדעת  ופולטברכה )פרט לדעת רב אחא(. אך אם טועם 

הר"ח. הרמב"ם פטר את המטעמת אף שבולעת משום שאין כוונתה להנות, והדברים פותחים פתח 

לומר שהכוונה היא העיקר בחיוב הברכה וכשמתכוון להנות מברך גם בלא מעשה אכילה גמור; 

ר"ח פטר רק את המטעמת ופולטת, משום שאין הנאתה חשובה, וגם לדבריו אפשר שאם טועם וה

 מתחילה כדי להנות שבה גם הנאה זו להיות הנאה חשובה המצריכה ברכה. 

אמנם כפי שהתבאר לעיל, אף שדברי הר"ח עצמם אינם מבוארים בהרחבה, הרא"ש תלה את 

את המעיים ולא על הנאת החיך לבדה. ולכך סברתו בכך שלא חייבו חכמים ברכה אלא על הנ

הסכים גם הב"י. גם בדברי הרמב"ם ההבחנה בין המתכוון להנות לבין המטעמת היא בענין 

האכילה, דהיינו בין המתכוון לאכול או ולשתות ואכל אפילו כלשהו לבין המטעמת שלא לכך 

כה בלא מעשה אכילה של כוונתה. אבל היסוד לכל הוא האכילה, בלא רמז לכך שתיתכן חובת בר

 ממש. לכן פשוט יותר לפטור מברכה בכגון זה לכו"ע. 

עם זאת, יש מבוא בדברי האחרונים לומר שגם טעימה לשמה, בלא בליעה, טעונה ברכה. בדין 

לכתחילה אין עומד משנ"ב על הדין המוסכם אצל האחרונים, ש )קסז,ו(ההפסק בין האכילה לברכה 

המאכל, לאור מה שהוברר בדין המטעמת שעיקר חיוב הברכה הוא  לבליעתבין הברכה  להפסיק

מטעם המאכל  כבר טעםאם הפסיק לאחר ש בדיעבדאלא שכבר השל"ה כתב ש 4מחמת הבליעה.

כיון שספק ברכות להקל לא ישוב לברך )ולא ביאר מהו צד הערעור על מה שכתב קודם לכן(. 

שכיון שמצאנו שגם  (; משנ"ב קיצר בהבאת דבריוט,ד)מבאופן מבואר יותר הביא משנ"ב מדברי החיי אדם 

, ממילא אפשר שדי )שו"ע רב,טו(הלועס כדי למצוץ את הטעם, כלועס קנה סוכר, חייב בברכה 

גם כדי שתחול עליה הברכה. )למעשה כתב משנ"ב שלא לשוב ולברך אפילו בלא  בבליעת טעם

                                                           
4

, שתלה את הגה המתחילה דין פשוט(בחלק מהדפוסים, קנח  , ס')שער האותיות קהמקור הראשון לדברים הוא בשל"ה  

הדברים בדעת הר"ח שכל הבולעת טעונה ברכה. ממשנ"ב נראה שהקביעה האמורה יפה בעינה גם לדרך ההלכה, שגם 

הבולעת אינה מברכת אם היא כטועמת בלבד, אולי משום שגם מדברי הרמב"ם עולה כאמור שהאכילה הממשית היא 

 נושא הנידון, אם היתה בו כוונה להנות או לא.בסופו של דבר ה
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בה לברכה אלא משום שלדברי כמה בליעת טעם, כל שלעס ואז הפסיק, לא משום שיש בלעיסה סי

 אחרונים אם אכן לועס כדי לאכול הרי שזוהי כבר תחילת האכילה ולענין ההפסק די בכך(. 

לאור דין זה של בליעת טעם, שלעיתים יש בה כשלעצמה סיבה לברכה והיא עשויה להיות 

שכוונתו להנות הרי שקולה לבליעה ממשית של המאכל, ניתן לשוב ולומר בכל הטועם ופולט שכל 

הוא כמי שאכל ולו משהו וטעון ברכה. בדבר שדרך הנאתו היא על ידי לעיסה ובליעת טעם בלבד 

ברור שאותו כלשהו שבולע חשוב כהנאת אכילה ומברכים עליו, אף שעיקר הנאה זו אינו למעיים 

מעיו, וגם גרם אלא לחיך בלבד. כיון שמשהו מהמאכל, אפילו בכמות בלתי ניכרת כלל, בא אל תוך 

הנאת חיך, הרי זו סיבה לחיוב ברכה. מתוך כך יש מקום לומר שגם בדבר שעיקר הנאתו היא 

באכילה גמורה, כל שהתכוון להנות ממנו ובלע מטעמו הרי הוא כאוכל גמור וטעון ברכה. כאשר 

ר ניכ-טועם רק כדי לדעת את טעם המאכל ולבחון אם צריך לתקנו אין חשיבות לאותו משהו לא

שבא אל תוך מעיו ולכן פטור מברכה גם לר"ח וסיעתו, ועל כך אמרו רא"ש וב"י שכיון שאין בו 

הנאת מעים אינו טעון ברכה. אך כאשר לכך כוונתו מתחילה, יש בדברים פתח לומר שיהיה טעון 

 5ברכה גם בלא הנאת מעים. ומ"מ לא מצאנו בדברי הפוסקים יסוד ברור לומר כך.

 

 האכילה לברכהג. סמיכות 

 ז(-)קסז,ו. הפסק בין הברכה לאכילה 1

: לכתחילה אסור להפסיק בין הברכה לאכילה, בין בשהיה ובין בכל דיבור. אבל בדיעבד, רק אם תמצית הדין)

הפסיק בדיבור שאינו מענין האכילה צריך לשוב ולברך. להלכה, דיבור בצרכי הסעודה אינו מפסיק בדיעבד גם אם 

 לת הפת עצמה.(אינו בצרכי אכי

 

)רש"י: הבוצע, קודם שטעם מן הפרוסה בצע ממנה והושיט למי שאצלו, וא"ל טול טול ברוך  טול ברוך"אמר רב, 

הביאו לפתן נמי אין צריך לברך;  הביאו מלחאינו צריך לברך. ור' יוחנן אמר, אפילו  מפרוסת הברכה(

צריך לברך. ורב ששת אמר, אפילו  ך השוורים()רש"י: גביל את המורסן במים לצורגביל לתורי  גביל לתורי

נמי אינו צריך לברך, דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל  גביל לתורי

 . )מ.(לבהמתו" 

הדין שבגדריו דנה כאן הגמרא לא נאמר מפורשות קודם לכן בסוגיות, אך הוא עולה בבירור 

ות רצופות וסמוכות ממש זו לזו, ללא הפסק דיבור מתוך הדברים: הברכה והאכילה צריכות להי

ביניהן. רש"י ותוס' מציינים שכך מצאנו גם בדין ברכת המצוות, בברכת התפילין, שהסח בין 

 תפילין של יד לתפילין של ראש נמצא מפסיק בכך בין הברכה לתפילין של ראש וצריך לשוב ולברך. 

הברכה מבטאת עמדה  –יקר דין הברכה האיסור להפסיק בין הברכה למעשה הוא תולדה מע

פנימית מסויימת שמתוכה דוקא צריך המעשה להעשות, ומילות הברכה הן שמביאות עמדה זו 

לכלל ממשות, וכל שמפסיק בדיבור בינה לבין המעשה נמצא פונה בפועל אל המעשה מתוך ענין 

ש לפרש שאף אם אחר ולא מתוכה. תוס' כתבו שכאשר מפסיק בדברים הרי זה היסח הדעת, וי

אינו מסיח את מחשבתו מכוונתו לאכול, כיון שהדיבור הוא הנושא את דעת האדם בשעתו הרי 

                                                           
5

כתב הראי"ה קוק: "גם הנאת הטעימה, העונג המשותף אל הקיום, ראוי לברך עליו, אם כי  )ברכות ו,א(בעין איה  

ראוי תמיד להכיר את ההנאה כמצורפת אל התכלית של הקיום. ונראה דאע"ג דמטעמת א"צ ברכה, היינו בשאין 

ם ולא ליהנות, שהרי י"א דגם בבולע ג"כ דינא הכי. אבל הטועם כדי להנות ראוי שיברך על הכונה כ"א לדעת הטע

ההנאה לבדה...". הדברים נכתבו בהקשר של דברי אגדה, ויל"ע אם כך דעתו גם לדינא, למרות משמעותם הפשוטה 

 של דברי רא"ש וב"י. 
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עצם הדיבור בדבר אחר הוא היסח הדעת, עיסוק מעשי של הדעת בדבר אחר בין דיבור הברכה 

 לאכילה. 

גם אם  , שאינו שנוי במחלוקת, הוא שדיבור שהוא מעיקר ענין הפנייה לאכול,רבחידושו של 

הוא מופנה לאדם אחר ששמע את הברכה ואוכל מכוחה, אינו קוטע את רצף ההתרחשות של 

הברכה והאכילה. אלא שלדברי רב זהו הדיבור היחיד שאינו מפסיק, ודיבור בכל דבר אחר, אפילו 

דבר שנצרך עבור האכילה עצמה, כיון שאינו מעצם הפנייה לאכול אלא ענין אחר המקדים לה, הרי 

, שנפסקו ר' יוחנןקוטע את החיבור הגמור שצריך להימצא בין הברכה לאכילה. אבל לדברי הוא 

גם להלכה, כל שדיבורו הוא צורך האכילה עצמה הרי הוא עסוק עדיין בפנייתו לאכול, ולפיכך לא 

פגם ברצף בין הברכה לאכילה. אין לראות בכך את התחלת המעשה שעליו חלה הברכה, ואם 

ר שאמר הביאו מלח, ודאי יהיה זה הפסק, אלא שעכ"פ דיבור זה עצמו משתלב יפסיק כעת, לאח

בפנייה לאכול מתוך ברכה ולכן אינו פוגם בה. לרב ששת הוא הדין גם בדבר שנצרך רק בעקיפין 

כדי לאפשר את האכילה, כמצוה לתת אוכל לבהמה כדי שיותר גם לו עצמו לאכול, וגם דבריו 

 6נפסקו להלכה.

כיון שהמאכל שעליו מברך, בדוגמא שנזכרה בגמרא, הוא הפת, אף הדיבור שאינו  באופן פשוט,

מפסיק הוא זה שנצרך עבור אכילת הפת. וכך דייק ב"י מרש"י ותוס', מהטור ומהמרדכי. אלא 

כתב:  (א,ח)שגדר הדיבור שאינו מפסיק הוא רחב יותר. הרמב"ם  הב"ידייק  מדברי הרמב"םש

"אם הפסיק בדברים מענין דברים שמברכין עליו אינו צריך לברך שנית, כיצד, כגון שבירך על הפת 

ש"תנו לפלוני לאכול" אינו  ב"יוקודם שיאכל אמר הביאו מלח... תנו לפלוני לאכול...", וביאר 

א דוקא ציווי לתת לו מפת הברכה )הב"ח הציע לתלות זאת בגרסת הרמב"ם בגמרא, שאפשר של

 7אינו מפסיק. צרכי הסעודהדיבור ב כלהיתה "טול ברוך" אלא "טול כרוך"(, ולמד מתוך כך ש

והכריע כך גם לדינא מחמת ספק ברכות להקל. הכרעת הב"י נראית מחודשת ביותר, ומכל מקום 

בטעם הדבר יש לפרש שכיון שהברכה על הלחם מתירה בסופו של דבר לא רק את אכילתו שלו 

ילה שבסעודה ממילא גם הפנייה לאכול מתוך הברכה היא פנייה לאכול את אלא את כל האכ

 הסעודה בכללה, וכל שעודו עסוק בענין זה לא ביטל את הסמיכות בין הברכה לאכילה. 

למרות צד החידוש שבדברי ב"י, הב"ח הסכים לדיוקו ואף הוסיף שאפשר שלזה היא גם כוונת 

 9 8שבו וקיבלו לדינא גם ט"ז ומג"א, ומשנ"ב.הטור, ומתוך כך נקט כך גם לדינא; וכך 

                                                           
6

את האכילה לבין מה שמאפשר אותה רק בעקיפין  בדעת ר' יוחנן יש לעיין, אם הבחין בין מה שמשרת באופן מעשי 

וכנ"ל, או שמא לא סבר שיש איסור לאכול קודם שמאכיל לבהמתו, ואילו היה מודה בדין זה היה מודה גם לענין 

 הברכה. 
7

אפשר שהובילה לכך גם לשון הרמב"ם: "דברים שמברכין עליו", בלשון רבים; אלא שבמהד' פרנקל כתבו שהלשון  

 תר היא: "דבר שמברכין עליו".המבוססת יו
8

תוס' ציינו שאנו איננו רגילים להביא על השולחן מלח ולפתן לצורך בציעת הפת, שכן הפת שלנו חשובה. והסיק מכך  

הב"י שמעתה אם מבקש בכל זאת מלח וליפתן קודם הבציעה הרי זה הפסק. ומכך למד לצרף את תוס' לסוברים שכל 

ציא עצמה מפסיק. ב"ח וט"ז הבינו שכוונתו לומר שגם אם מבקש מלח וליפתן לצורך דיבור שאינו מצרכי פרוסת המו

הפת עצמה כיון שאין בכך צורך אמיתי אין זה נחשב לצורך פרוסת המוציא, ולפיכך תלוי הדבר במחלוקת הנ"ל אם 

כילת הפת, וכוונת כל צרכי הסעודה אינם מפסיקים. וצ"ע, שלכאורה כל שעושה כדי ללפת את הפת הוי לכו"ע צורך א

ב"י לא היתה אלא לומר שכיון שהמלח והלפתן אינם נצרכים לפת עצמה שוב לא הוו אלא מכלל שאר צרכי הסעודה. 

 הט"ז עצמו כתב שכך יש לפרש את דעת תוס' עצמם, וחלק על ב"י שתלה בהם אחרת, ויל"ע מהיכן דייק כך בב"י. 
9
בדבר צרכי אכילתו, ולא  תלוי בדעת האדםגדר הדיבור המפסיק שהוא חידד ב )בשש"כ מז הע' רטו(הגרש"ז אויערבאך  

במציאות האובייקטיבית. כלומר, אם אמר גביל לתורי ונזכר שכבר מכר את השור, או שביקש שיביאו מלח ונמצא 
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למרות הגדר המרחיב של הדיבור שאינו הפסק, מצמצם ב"י בשם הכלבו את הדין מצד אחר, 

בין הברכה לאכילה בכל  לכתחילה אין נכון להפסיקוהוא שכל האמור אינו אלא בדיעבד. אבל 

 דיבור שהוא, גם לצורך אכילת הפת ממש. 

 

הביא מדברי  ()בסי' רו,וכר בגמרא הוא כאמור הפסק בדיבור, אולם ב"י עיקרו של ההפסק שנז

, מכח הירושלמי, שגם שתיקה עשויה להיות הפסק, והמברך ולא עלה בידו לאכול שיבולי הלקט

של שאלת שלום תלמיד לרב עליו לשוב ולברך, וכשיעור ההפסקה  שהה יותר מכדי דיבורמיד, אם 

. נראה שדיבור כזה של הבעת כבוד בסיסי ראוי לרב הוא האמור גם בהקשרים אחרים בהלכה

דיבור שדרך האדם לדברו גם בתוך היותו עסוק בדבר אחר, והוא שיעור של דיבור שהאדם פונה 

אליו וחוזר מיד לעניינו המקורי כהמשך רצוף לדבר שבו היה עסוק. הפסק של למעלה מכך הוא 

עושה את עסק המחשבה שלפניו ושלאחריו מחשבה בדבר אחר, ו-עצמו כבר פנאי המאפשר עסק

 לשנים שונים. 

בש"ס דידן לא נאמר דין זה, וגם דיוקו מהירושלמי אינו מוכרח, ולכן יש שחלקו בזה על 

אלא באופן סתום שלא יפסיק בין  )בס"ג(. לכן לא כתב השו"ע ס"ק יג(שם )כך מובא בשעה"צ, השבה"ל 

מכדי דיבור, אך לא כתבו שבדיעבד יחזור לברך. הברכה לאכילה, והרמ"א הוסיף שהיינו יותר 

  10וכתב משנ"ב שבדיעבד משום ספק ברכות לא ישוב לברך כל שלא הפסיק בדיבור כלל.

                                                                                                                                                                      
שהמלח היה כבר על השולחן, ודאי לא הוי הפסק. ומתוך כך למד גם למי שטעה ובירך ברכה שלא היה עליו לברכה, 

 בקידוש של שביעי של פסח, שכיון שלפי טעותו היה עליו לברך שוב אין זה הפסק.  טעה ובירך שהחיינוכמו מי ש
10

בברכתו, כשם שדי לשומע בטעימת  מוציא אחר, שאם הרוקחמ )בסי' קסז(חידוש נוסף בדיני ההפסק הביא ב"י  

גם לענין יציאה ידי חובת הברכה, ואם הפסיק אח"כ בדיבור אינו  בטעימתו לודי המברך לענין יציאה ידי קידוש כך 

צריך לשוב ולברך אף שהוא עצמו עדיין לא טעם. נראה שטעמו הוא שאכילת כל השומעים, האוכלים על סמך ברכתו, 

מצטרפת לכלל ענין אכילה אחד, שמשעה שמקצתו כבר התממש שוב אין מניעה מלהפסיק בדיבור, זאת כשם 

מו סח בין אכילתו הראשונה למה שלאחריה ואין בכך פסול. )מונח בדברים שהצטרפות השומע אינה רק שהמברך עצ

לאמירת הברכה עצמה ע"י המברך, אלא להתרחשות המשמעותית המלאה יותר שבה פונה המברך לאכול מתוך ברכה 

ילה אחרת להיות בקלות לה'. משעה שהמברך טעם נוצרה כבר זיקה ממשית של הברכה למציאות, ומעתה יכולה אכ

 אכילה כללי שכבר נפתח בברכה(. -יותר המשך של אותו עסק

כתב שכדבריו כתב גם האו"ז, ולפיכך בדיעבד אין לשוב  הרמ"אלא הביא את דברי הרוקח להלכה בשו"ע, אבל  ב"י

ף שגם דברי הביא שכמעט כל האחרונים חלקו על הרמ"א ודחו את הרוקח מהלכה, והוא עצמו מוסי משנ"בולברך. 

או"ז אינם מורים כדעת הרוקח דוקא, ולכן למעשה יש לברך. וכך נראה מוסכם אצל הפוסקים האשכנזים עד ימינו. 

הביא שכדעת הרוקח והאו"ז סוברים גם הריטב"א והרא"ה והראבי"ה,  )ד,ג(לבעל המנוחת אהבה  ברכת ה'אבל בספר 

 הגר"ע יוסףקדם והכריע גם הבן איש חי. וכך היא גם דעת  ולפיכך מחמת ספק ברכות להקל אין לשוב ולברך; ושכך

 . מז(ש)הליכות עולם א עמ' 

בברכתו,  אחריםגם  להוציאכדי  ברך הגפן, שכתב שאם )בב"י וד"מ סו"ס רו( מהרי"לדין משלים לזה הוא דין ה

, הועילה ברכתו ואינו צריך לשוב ולברך הגפן. ד"מ תלה את דברי מיםשהכוס שהיתה בידו היתה של  וכשטעם מצא

מהרי"ל בשתי סברות, שלדברי האחרונים עומדות כל אחת לעצמה: האחת, בהנחה שדעתו שלו היתה לשתות יין 

נוסף, ועל סמך הסברה שגם אם הפרי שהיה בידו בעת הברכה אבד יכול לאכול על סמך הברכה פרי אחר שהיתה דעתו 

, השייכת לענייננו, שכיון שבירך מתוך כוונה ראויה לכוס )שעליה עומד ד"מ בסי' רט(וכדלהלן בסמוך. והאחרת  עליו,

שבידו, שסבר שהיא יין, יכולים אחרים שבידיהם יין לצאת בברכתו, אף שאצלו כשלעצמו נותרה הברכה חסרת 

הוא עצמו יכול לשוב ולשתות יין מכוחה.  אחיזה במציאות; וכיון שברכתו הועילה להם, הרי שלא היתה לבטלה ואף

)ד"מ עצמו סיים: "כן נראה לי וצ"ע", וגם המג"א כתב על סברה זו שהיא צ"ע, שכן אפשר שכיון שברכתו כשלעצמו 

, ומשנ"ב אף )רט,ב(נמצאה בטלה שוב אין אחרים יכולים לצאת בה ידי חובה. אבל הרמ"א עצמו כתב כך לדינא בשו"ע 

ף כאן אנו מוצאים ששמיעת הברכה כדי לצאת ידי חובה היא השתתפות גם בעיקר ההתרחשות של הוא אימץ זאת(. א
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 ו(-)רו,ד. ברכה על המונח לפניו דוקא 2

ו נ מ מ ד  ב א ו י  ר פ ל  ע ך  ר י ב  .  א

: "ר' זריקא אמר ר' זירא בעי, האי מאן דנסיב הירושלמימביא ומפרש את דברי  )סי' כ(הרא"ש 

תורמסא ומברך עליה ונפל מיניה, מהו לברוכי עליה זמנא תנייתא? פירוש, היו לפניו תורמוסין, 

ונטל אחד מהן ובירך עליו ונפלה מידו, ומבעי ליה אם צריך לברך פעם שנית על האחרים. מה בינו 

מתחלה, ברם הכא לא כוון דעתו מתחלה... הדין לבין אמת המים, אמרין, תמן לכך כוון דעתו 

דנסיב פוגלא ומברך עליה והוא לא אתא לידיה, צריך לברוכי עליה זמן תנייתא. אמר רבי תנחום 

 בר' יודן, צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שלא להזכיר שם שמים לבטלה". 

ירך מתוך שהיתה דעתו לאכול פרי הדין הראשוני העולה בבירור מדברי הירושלמי הוא שאם ב

. ואם אותו פרי אבד מאיתו, והוא רוצה פרי אוכל מאותואכן  כאשראלא  ברכתו חלהמסויים אין 

לאכול פרי אחר תחתיו, גם אם זהה לראשון, עליו לשוב ולברך עליו )בירושלמי הדבר מובא 

ה נאמרת תמיד מתוך כבעיא, אך מהרא"ש נראה שלומד מהירושלמי שאכן יש לברך על כך(. ברכ

פגישה ממשית בנושא המהוה סיבה לה, ובלא זה היא ברכה ריקנית ואסורה, ולכן אף שבעת ברכת 

הנהנין עדיין לא טעם מאומה ולא נהנה כלל סוף סוף אין הברכה נאמרת אלא מחמת היותו מזומן 

ל הקשר, ופונה לאכול דבר מה, ואם לבסוף לא יאכל אותו נמצאת ברכתו כמי שנאמרה ללא כ

והיא ברכה לבטלה שאינה מתירה כל אכילה אחרת. )אמנם אם קדם ואכל מהפרי שעליו בירך 

נמצא שהברכה אכן התייחסה לדבר מה ממשי במציאות, ומעתה יכול שוב להוסיף ולאכול פירות 

אחרים גם בלא ברכה נוספת, כהמשך לאכילה הראשונה שעליה בירך. כאשר ברכתו נמצאה בטלה 

בשכמל"ו, ולתועלת שבדבר נשוב להלן לאחר דין ברכה לבטלה(. ב"י מביא שגם  עליו לומר

 ורבנו יונה כתבו לדינא כירושלמי. )ד,י(הרמב"ם 

 

ו י נ פ ל ו  נ י א ש ר  ב ד ל  ע ה  כ ר ב  .  ב

בדברי הירושלמי לא התברר בתכלית גדרו של הפרי שעל ידו יכולה הברכה לחול. שאלה אחת 

למי עצמם, בענין המברך על הצנון ולא הגיע הצנון לידו. בהקשר זה כרוכה בהבנת סוף דברי הירוש

)שלמד בהמשך דבריו מדין זה למברך על פרוסת פת והפרוסה נפלה מידו( עולה  הרא"שמדברי 

הצנון  לאחר מכן אבדשהבין שמדובר באופן שבירך על הצנון בשעה שהצנון היה לפניו, אלא ש

תחתיו, ובכה"ג אמר הירושלמי שעליו לברך שנית.  ממנו ולא הגיע לידו ולפיכך הוא אוכל צנון אחר

לדרך זו לא נאמר בירושלמי מאומה אודות פרי שהיתה דעתו עליו אך לא היה לפניו בשעת הברכה. 

אדרבא, מדין אמת המים ניתן ללמוד שאכן אין צורך שהפרי יהיה לפניו דוקא בעת הברכה, שהרי 

שלפניו בשעת הברכה, ובכל זאת נאמר  במים זורמים תמיד המים שעתיד לשתות אינם אלו

 בירושלמי שכיון שהיתה דעתו עליהם די בכך. 

כתב: "אין מברכין על אוכל מכל האכלים ולא על משקה מכל המשקין עד  )שם( הרמב"םאבל 

שיבוא לפניו, ואם בירך ואחר כך הביאו לפניו צריך לחזור ולברך", והמפרשים תלו את דבריו 

לידיו אין  קודם שהגיעים, שפירושם לדבריו הוא שאם בירך על הצנון בדברי הירושלמי האמור

כתב כדבריו )ועולה מדבריו שלא ראה בדברי  הטורברכתו חלה ועליו לשוב ולברך עליו. אף 

 . השו"עהרא"ש סתירה בהדיא לדעת הרמב"ם(, וכך פסק ממילא גם 

                                                                                                                                                                      
הּפניה לאכול מתוך ברכה, ולכן די גם בזיקת הברכה אל טעימתם שלהם כדי להציל אותה מלהיות בטלה, כל 

 שאמירתה מעיקרה נעשתה כראוי, דהיינו מתוך פניה של המברך עצמו להנות בעקבותיה. 
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לדרך זו קשה מה בין פרי זה, שדעתו עליו מתחילה אלא שלא היה לפניו, לאמת המים שבה 

שכיון שסופם של המים ודאי לבוא  ב"ימברך למרות שהמים שעתיד לשתות אינם לפניו. וכתב 

הקשה על כך, שאם  הט"זהרי הם כמצויים לפניו, שלא כפרי שאינו בידו שאפשר שלא יביאוהו לו. 

לשיעורין, ואין כל גבול ברור בין מה שנחשב עתיד ודאי לבוא לידיו למה שאפשר כן נתת דבריך 

אחרים שאכן יש לבחון כל מקרה לגופו, ואם הפרי  בשם אחרוניםכתב  משנ"בשלא יבוא. אבל 

עתיד ודאי להגיע לידיו אי"צ לשוב ולברך. לכן אם הפרי מונח בקופסה סגורה לפניו, או אף אם 

חדר סמוך כך שאינו תלוי באחרים שיביאוהו לפניו, די בכך )ומכל מקום ודאי יודע בו שהוא מצוי ב

אין זה לכתחילה, הן משום שבמקרה כזה שהפרי בחדר אחר יהיה הדבר כרוך בהפסק שהיה בין 

 הברכה לאכילה, וכמו כן לכתחילה צריך לאחוז את הפרי בידו ממש וכדלהלן(. 

 

ו ש א ר ה ת  ח ת ו  י נ פ ל ה  י ה ש ר  ח א י  ר פ ת  ל י כ א  . וג ל ן  ו ו י כ ש  ן 

דין הירושלמי טעון הגדרה גם מצד נוסף, והוא בענין הפירות שהיתה דעתו לאכול בהמשך 

למד  רבנו מנוחאכילתו, ולא מיד מתוך הברכה, האם דינם גם הם כדין הפרי שחשב לאכול ראשון. 

על סמך ברכתו הוא בכלל מה שעל ידו  כל מה שהיתה כוונתו מתחילה לאכולמדין אמת המים ש

חלה הברכה, ולא הבחין בין מה שהיתה דעתו לאכול מיד אחר הברכה למה שדעתו לאכול מאוחר 

יותר. ולכן אם היתה כוונתו לאכול כמה פירות, גם אם הראשון שהיה בדעתו לאכול אבד יכול 

 לאכול אחר תחתיו. 

שהברכה חלה על כל המונח לפני האדם  ב"דהאבודרהם בשם הראבדומה לכך הביא ב"י מדברי 

לשם אכילתו, כיון שהכל נחשב למכלול אחד של דברי מאכל שעליהם מברך, ולכן גם אם נשפך 

הג"מ הכוס שעליו בירך בתחילה יכול לשתות מכוס אחר תחתיו. בכך כורך הב"י גם את דברי 

יה, ומעמיד אף אותם , שאם נשפך הכוס שברך עליו יכול לשתות גם כוס אחרת תחתבשם ר"ת

בכגון שהכל היה בכלל מה שהתכוון לשתות בשעה ראשונה )אלא שהב"י תלה זאת בסברה שבכגון 

זה הוא ספק הירושלמי, והוא מוכרע לקולא, ולא כפי הנראה מרבנו מנוח שדברי הירושלמי 

שכל אמורים דוקא כשמבקש לשוב ולאכול תורמוס שלא היתה כוונתו מתחילה לאכלו כלל, בעוד 

 מה שדעתו מתחילה לאכול הרי הוא כאמת המים שבה דן הירושלמי עצמו לקולא(. 

 הרא"שנוקט שדעת  )בד"מ(הב"י לא הביא באופן ישיר דעה חולקת על ראב"ד ור"ת, אך הרמ"א 

אינה כדעתם, ומלשונם יש ללמוד שכשאבד הפרי  )וכדלעיל(שבהם פתח ב"י  רבנו יונהו הרמב"םו

וב ולברך גם אם שב ליטול כעת מהפירות שהיו מונחים לפניו מתחילה ומן שעליו בירך עליו לש

הסתם היתה דעתו גם לאכילתם. מדברי הרא"ש עולה, כאמור, שספק הירושלמי נידון לחומרא 

)אולי משום שלא נמצא בו בפועל כל ערעור על הסברה שצריך לברך(, ומדיונו במסקנת הירושלמי 

פירות נוספים מאלו שלפניו אין זה מועיל. מאידך, לדעת ר"ת עולה שגם אם היתה דעתו לאכול 

 וראב"ד מצרף הרמ"א גם את מהרי"ל. 

היא שלא כר"ת וראב"ד, וכתב שאם נפל מידו הפרי שעליו בירך עליו לשוב  שו"עבפועל, הכרעת 

ולברך גם אם מתחילה היו לפניו פירות נוספים מאותו המין שעליו בירך. ולא הבחין בין פירות 

שהיתה דעתו לאכלם לפירות אחרים. והרי זה כהבנת הרמ"א את הבאת הדברים בב"י. אמנם 

מסייג לקולא ואומר שאם היתה דעתו מתחילה לאכול גם מאותם פירות אינו צריך  רמ"אדוקא 

לשוב ולברך. ונמצא שלמעשה חשש לדעת ר"ת וראב"ד )מספק ברכות, ואולי גם מכח דברי 

לרמ"א, כמו לב"י, אף לר"ת וראב"ד אין הברכה נחשבת למיוחסת  מחדד שגם משנ"במהרי"ל(. 

בסתמא ולא נתן דעתו  לפניובתחילה לאכול, ולא לכל מה שהיה מונח  דעתואלא למה שהיתה 

דוקא לאכלו. ואם אוכל תחת הפרי הראשון פרי שרק היה מונח לפניו, עליו לשוב ולברך )אמנם 
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היתה חלה על ידו, והיה מבקש להוסיף לאכול מכל אם היה אוכל מהפרי הראשון עצמו והברכה 

המונח לפניו, ודאי לא היה צריך ברכה נוספת, כיון שהכל נגרר אחרי הברכה הראשונה(. אלא 

למד מדברי הראב"ד וראשונים נוספים שעמו שכל המונח לפניו אפילו  )ובעיקר בבה"ל(עצמו  משנ"בש

)כך עולה לדינא מהירושלמי אם ספקו בסתמא הוא חלק מהנושא הישיר שבו כרוכה הברכה 

 מוכרע לדידן לקולא(, ולפיכך למעשה אפילו בזה אין לשוב ולברך. 

 

הד ל י ח ת כ ל ן  י ד ה  . 

כבר למד הטור מדברי הגמרא בענין  לכתחילהכל האמור כאן הוא לענין הדין בדיעבד. אבל 

את הפרי שעליו מברך. את עיקר דין האחיזה ביד  להחזיק ביד ימינוהמברך על היין והשמן שיש 

שמברך על התפילין בין הנחתן על  )מנחות לה:(מדין ברכת המצוות, שם נאמר  )בב"י קסז,ג(למד הרוקח 

הזרוע לקשירתן. דין זה הוא מאותו ענין שבו עסקנו כאן, יצירת פגישה ממשית בנושא הברכה 

 של הימין, משום כבוד הברכה. כהקשר שבו נכון לברך. על כך נוספה העדפה 

 

 ד. גוף הברכה

 )קסז,י(. ברכה בלשון שטבעו חכמים 1

על עיקר החיוב בברכה הוסיפו חכמים ותיקנו נוסח ברכה ראוי לכל ענין שמברכים עליו. ונחלקו 

ע הברכות השונות שטבעו חכמים אף הוא דין גמור, שבו דוקא תיקנו חכמים  בֵּ תנאים אם ַמטְּ

ו אלא הצורה המשובחת והנאותה שבה נכון לברך, בעוד שמצד הדין כל שהביע את לברך, או שאינ

ברוך ואמר כמה נאה פת זו, יסודות התוכן המהותיים של הברכה יצא ידי חובתו: "ראה פת 

ר' יצא. ראה תאנה ואמר כמה נאה תאנה זו, ברוך המקום שבראה, יצא. דברי  ,המקום שבראה

 . )ברכות מ:(ה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו" אומר, כל המשנ ר' יוסי. מאיר

)גם לר' יוסי, הסובר שאם שינה לא יצא ידי חובה, ברור שלא כל מילות הברכה הן לעיכובא. 

בברכה שניה של ברכת המזון אומרת הגמרא שאם לא הזכיר ארץ, ברית ותורה לא יצא ידי 

לקיה האחרים של הברכה יצא. עיקר המחלוקת חובתו, ונראה שכו"ע מודו שאם קיצר מעט בח

היא בדבר המילים שמביעות את עיקר עניינה של הברכה, כאשר ניסח אותם באופן שונה מזה שבו 

ניסחו אותן חז"ל ובכך ממילא החסיר מן הסתם חלק מיסודות התוכן שהם כללו בברכה. כך 

ם מן הארץ, חיסר את למשל, האומר על הפת ברוך המקום שבראה במקום לומר המוציא לח

ההבחנה שבין בורא למוציא, ואת הזכרת יציאתה של הפת מהארץ. עיקר הבעת הברכה לה' על 

בריאת הפת התקיים על ידו, ולפיכך יצא ידי עיקר דין הקדמת הברכה להנאה מהעולם הזה, אלא 

 11שלא בירך באותה הבעת ברכה שמצאו חכמים כנאותה ביותר לאכילה זו.(

                                                           
11

על דבר שנתקנה לו ברכה פרטית יותר:  המברך שהכלהגמרא הביאה מחלוקת זו בזיקה למחלוקת אמוראים בענין  

, ורבי יוחנן אמר אפילו פת ויין". הגמרא סברה בתחילה לזהות בין מחלוקתם ייןהומן  פתה"רב הונא אמר, חוץ מן 

בכך על הנאתם אך לא באופן הברכה למחלוקת התנאים שנזכרה, משום שגם האומר שהכל על פת ויין מברך 

המסויים שהתאימו לה חכמים. הגמרא שבה ומבחינה בין הנידונים: "אמר לך רב הונא, אנא דאמרי אפילו לר' מאיר, 

עד כאן לא קאמר ר' מאיר התם אלא היכא דקא מדכר שמיה דפת, אבל היכא דלא קא מדכר שמיה דפת אפילו ר' 

ת שהכל אינו רק בשינוי ממטבע שטבעו חכמים לברכת הפת אלא גם בהחסרת מאיר מודה". כלומר, החסרון בברכ

יסודות תוכן מהותיים לה, שבכללם אולי הזכרת התייחסות הברכה לפת. ולאידך גיסא, "ור' יוחנן אמר לך, אנא 

שהכל דאמרי אפילו לרבי יוסי, עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן, אבל אמר 

נהיה בדברו דתקינו רבנן אפילו ר' יוסי מודה". לדרך זו אפשר שאף ששינה ממטבע שטבעו חכמים לפת כיון שברכתו 

 מתאימה למה שתיקנו חכמים בהקשר רחב יותר, שאף הפת היא בעיקרה בכללו, אין לחייבו בברכה נוספת. 
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מריה דהאי  ]רחמנא[בריך ומביאה מעשה: "בנימין רעיא כרך ריפתא ואמר  הגמרא מוסיפה

, יצא... והא בעינן שלש ברכות? מאי יצא דקאמר רב נמי, יצא ידי ברכה ראשונה רב. אמר פיתא

... ברכת בכל לשון, תנינא, ואלו נאמרים בלשון חול. מאי קמשמע לן, אע"ג דאמרה )רש"י: ברכת הזן(

המזון? אצטריך, סד"א הני מילי דאמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון קדש, אבל לא 

 אמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון קדש אימא לא, קמ"ל". 

דברי רב, שדי באמירת בריך רחמנא מריה דהאי פיתא, לא רק תחת ברכת המוציא אלא אף 

כלל את ענין המזון והשביעה ממנו אלא את שבח בריאת הפת  תחת ברכת הזן )אף שלא הזכיר

כשלעצמה בלבד!(, מתפרשים לכאורה בבירור כפי דרכו של ר"מ, שאין צורך לברך במטבע שתיקנו 

 חכמים כלל, ובלבד שיאמר את עיקר מה שעליו לומר. 

בלשון לכך מצטרף כאן ענין נוסף, שכשלעצמו נשנה כבר במשנה, והוא שאין כל חיוב לברך 

אין מחלוקת בין התנאים, והמתרגם  לשון חוללהקודש דוקא. נראה שבענין תרגום לשון הברכה 

ללשון אחרת את הברכה שתיקנו חכמים יוצא בה ידי חובה גם למ"ד דבעינן מטבע שתיקנו 

חכמים. עיקר מעלת מטבע חכמים, כפי שהתבאר, הוא בהבעה המדוייקת של התכנים שסברו 

ברכה, ולענין זה אין צורך לומר את הדברים בלשונם העברית המקורית דוקא.  חכמים לכלול בכל

. ומכל מקום כתב )רו,ג(והן בברכות שקודם האכילה  )קפה,א(דין זה ברור להלכה, הן בברכת המזון 

 בשם הב"ח שלמצוה מן המובחר יש לברך בלשון הקודש דוקא.  )בסי' קפה(משנ"ב 

 

ום שבירושלמי משמע כמותו, ומשום שגם פשטות דברי ר' , משכר' מאירפסק הרא"ש  לדינא

. ב"י מביא כך גם בשם הרשב"א והג"מ ומרדכי )וד"מ מצרף לכך גם )ר' בהערה לעיל(יוחנן היא כמותו 

את רי"ו(, וכתב כך גם בשו"ע. הריטב"א, וכמותו גם הגר"א בביאורו לשו"ע, סמכו את ההכרעה 

 12למה לא הסתמך עליו גם הרא"ש. גם על המעשה דבנימין רעיא, וקצת צ"ע

 

עולים בפשטות גם הם בקנה אחד עם הכרעה זו: "נוסח כל הברכות עזרא  ו(-)א,ה "םדברי הרמב

ובית דינו תקנום, ואין ראוי לשנותן ולא להוסיף על אחת מהן ולא לגרוע ממנה. וכל המשנה 

ת השם ומלכות אינה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה. וכל ברכה שאין בה הזכר

ברכה אלא אם כן היתה סמוכה לחברתה. כל הברכות כולן נאמרין בכל לשון, והוא שיאמר כעניין 

שתקנו חכמים. ואם שינה את המטבע, הואיל והזכיר אזכרה ומלכות ועניין הברכה, ואפילו בלשון 

א חיסור וייתור, יש לומר כתיקון חכמים המקורי ממש, לל לכתחילהחול, יצא". שלש מדרגות הן: 

אף כי מותר לתרגם זאת ללשון חול )והבאנו לעיל מדברי הב"ח שמצוה מן המובחר בלשון 

, ומכל מקום רק אם חיסר מהברכה שם או טועההקודש(. אם שינה ממטבע חכמים אינו אלא 

 ידי חובה.  לא יצאמלכות או את עניינה המובהק של הברכה 

כדעת ר' יוסי, ומשום שגם לר' יוסי אם לא שינה אלא כס"מ תלה עם זאת בדברי הרמב"ם שהם 

כפי המבואר כאן בדברי הרמב"ם יצא ידי חובה. המשנה ממטבע שפסל בו ר' יוסי אינו אלא 

במשנה בעיקר תוכן הברכה, כמו אם בירך ברכה כללית על הפת ואמר ברוך המקום שבראה 

פסל אלא כאשר שינה וחיסר בברכה במקום לציין באופן פרטי יותר את הפת עצמה, ואולי אף לא 

 שם או מלכות. אבל בשינוי קל ממטבע הברכה אף ר' יוסי מודה להכשיר. וצ"ע. 

 

                                                           
12

אמרה שפשר דבריו למעשה אינו אלא הכרעה אמנם גם ממהלך הגמרא גופא, שביארה את החידוש שבדברי רב ולא  

 כר"מ, משמע שיש הבחנה כלשהי בין שתי השאלות. וצ"ע.
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 )ריד,א(. היסודות המעכבים בלשון כל ברכה 2

גם לר"מ, המכשיר בדיעבד ברכה שנאמרה שלא במטבע חכמים, יש ודאי יסודות הבסיסיים 

שצריכה הברכה לכלול ובלעדיהם לא יצא ידי חובה, ובכללם בראש ובראשונה יסודות ראשוניים 

אינה ברכה. ורבי יוחנן  הזכרת השםהנצרכים לכל ברכה באשר היא: "אמר רב, כל ברכה שאין בה 

אינה ברכה. ...אמר אביי, כוותיה דרב מסתברא, דתניא לא עברתי  מלכותאין בה אמר, כל ברכה ש

ממצותיך ולא שכחתי, לא עברתי מלברכך ולא שכחתי מלהזכיר שמך עליו. ואילו מלכות לא קתני. 

. )רבנו מנוח הביא מאידך מהירושלמי )שם(ור' יוחנן, תני ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו" 

להי המלך ואברכה שמך לעולם ועד"; הברכה -מקור דוקא לדברי ר' יוחנן, מהפסוק "ארוממך א

 והרוממות לשמו כרוכים בהיותו מלכנו(. והכריעו הראשונים כר' יוחנן. 

 , באמירת "ברוך שעשה כךשם הזכרתמבחינה מעשית, ברכה יכולה בעיקרה להיאמר גם בלא 

וכך", הרומזת בבירור אליו ית' )וכלשון החוזרת בפתיחת ברכת ברוך שאמר, וכפי שאנו נוהגים 

למעשה בברכת ברוך שפטרני כדי להמנע מחשש ברכה לבטלה(. אלא שחידש רב שאין בכך די 

לחובת הברכה, ומכלל עניינה הוא לקשור את הברכה באופן מפורש בו ית', מקור הברכה, ולא 

רים ברמיזה מעורפלת שמותירה מקום גם לפרשנויות אחרות. מדרשת הספרי להותיר את הדב

שהביא אביי, שהקשרה הישיר הוא ברכת המצוות, עולה שהדבר הוא חלק מזכירת מי שציוה על 

 המצוות, זכירת שם ה' עצמו בעת הפגישה בגילוייו. 

ירים את יחס הברכה , שאם לא כן מותמלכותור' יוחנן מוסיף שחובה לכלול בברכה גם את ענין 

אליו כשייך לעבר בלבד ולא להווה. אמירת "ברוך אתה ה' בורא..." מורה על היותו מקור בריאתו 

של הדבר, אך כאילו משם ואילך אין לדברים עוד יחס אליו. חובה לפיכך להוסיף ולומר "מלך 

כל קבלתנו העולם", לברר שהברכה הבאה אלינו מאיתו אינה נעקרת בכך מתחום שליטתו, אלא 

את ברכתו היא חלק בלתי נפרד מענין גילוי מציאותו ויציאת רצונו לפועל בעולמנו. הטוב מתחדש 

 בעולמנו בתוך הקשר שנתון תמיד תחת ממשלת השי"ת. 

" אין זו מלכות ולא העולםתוס' מוסיפים לומר שגם אם אמר "מלך" בלבד אך לא אמר "מלך 

מציאות פחותת ערך, ואין די בה כדי לבטא את ענין  יצא. לשון מלכות יכולה להיאמר גם על

", המלךמלכותו הנצרך לברכה. אמנם בה"ל נוקט שיש להבחין בזה בין לשון מלך בלבד ללשון "

 בה"א הידיעה, שבה מרומז כבר ענין מלכותו כראוי לו. 

ה תוס' ורא"ש העירו עוד שמצאנו ברכות שאין בהן לשון מפורשת ממש של מלכות, כמו בברכ

ראשונה שבתפילה עצמה, או ברכת מגן אבות )זאת מעבר לברכות הסמוכות לחברתן, שחותמות 

בברוך אך לא פותחות בברוך, שאין בהן מלכות לפי שאין ענין המלכות אלא לפתיחה ולא 

לחתימה(. זאת משום שענין המלכות נזכר בגוף הברכה עצמה, גם אם לא בלשון מפורשת של 

-ברהם", שהודיע את מלכותו בעולם, היא כמלכות, ואפשר שגם לשון "האלהי א-מלכות. לשון "א

ל הקדוש שאין כמוהו". -ל הגדול הגיבור והנורא" היא בעלת תוכן של מלכות, וכן במגן אבות "הא

להינו ה' אחד" למלכות. לאור זאת -כל זאת בדומה למה שבמלכויות של ר"ה נחשבות מילות "ה' א

להינו" בלא "מלך העולם", ושמא ענין הברכה -חובה גם באמירת "איל"ע למה אין יוצאים ידי 

 צריך לכלול את היותו מלך העולם בכלל ולא מלכנו שלנו בלבד. 

" לא נאמר במפורש שמעכבת את הברכה, אך נראה שהדבר פשוט, שבה תלוי כל ברוךעל מילת "

" כתב להינו-אולענין " " כתב משנ"ב שאכן אינה מעכבת.אתהעיקר תוכן הברכה ככזו. על מילת "

 להינו יצא. -משנ"ב שאף היא מענין הזכרת השם, ולפיכך כל שאמר ה' או א
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 ה. ברכה לאחר מעשה

 )קסז,ח(. אכל ונזכר שלא ברך 1

, מהו שיחזור ויברך? אמר להו, מי שאכל שום לא ברך"בעו מיניה מרב חסדא, מי שאכל ושתה ו

 גמר סעודתוא ריחו נודף? אמר רבינא, הלכך אפילו וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיה

יחזור ויברך, דתניא, טבל ועלה, בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה. ולא 

 . )נא.(היא. התם מעיקרא גברא לא חזי, הכא מעיקרא גברא חזי, והואיל ואידחי אידחי" 

תו הנוספת של רבינא, השאלה שנשאל רב כפי העולה בבירור הן מתשובת רב חסדא והן ממסקנ

חסדא היא במי שהתחיל לאכול בלא ברכה, ונזכר בכך בשעה שכוונתו עדיין להוסיף ולאכול. 

תשובת רב חסדא ברורה, שהתחלתו לאכול בלא ברכה אינה סיבה להוסיף ולאכול בלא ברכה; אך 

חידוש בדברי רב חסדא הדבר נראה כה פשוט עד שיש לעיין מה היה כלל תוכן השאלה, ומהו ה

 שמכוחו הוסיף רבינא והסיק מסקנות מרחיקות לכת יותר. 

שדחה רב חסדא היתה שכיון שהתחיל לאכול בלא ברכה שוב אין לדבר תקנה. כעין זה  ההו"א

מצאנו בתפילת הדרך, שם ישנה דעת ראשונים שלאחר שכבר החזיק בדרך והלך פרסה שוב אינו 

הדרך היא כעין נטילת רשות מרבש"ע לצאת לדרך, ולאחר שכבר יכול לומר ברכת הדרך. ברכת 

הברכה קודם האכילה היא  –יצא שוב אין משמעות לנטילת רשות כזו. מעין זה הוא גם בענייננו 

כעין נטילת רשות שמתירה את האכילה, ואם רואים את האכילה כולה כענין רצוף אחד )וכפי 

כילה( הרי שלאחר שהתחיל לאכול בלא נטילת העולה מכך שדי בברכה אחת קודם כל משך הא

רשות אפשר ששוב אין לדבר תקנה. גם אם יברך כעת, יהיה זה כעין הברכה שלאחר המזון, 

 הודאה על הטוב שקיבל, ולא ביטוי לעמדה שמתוכה ניגשים אל האכילה. 

פי דחה את ההו"א שלא לברך, משום שגם אם אין תקנה למה שכבר אכל, סוף סוף כל רב חסדא

האכילה שמכאן ואילך עדיין יכול להקדים ברכה ולהימצא אוכל מתוך הקשר מתוקן )את 

 רבינאההסתכלות על האכילה כולה כמהלך רצוף אחד שטעון ברכה לפניו נראה שאין לדחות(. אך 

הבין לפי הנראה שוודאי לא ניתן להפריד בתכלית בין האכילה שקדמה לברכה, שהיתה ללא ברכה 

בין האכילה הנוספת, שנעשתה כדין, והברכה שנעשית בתוך רצף האכילה מועילה לפניה כלל, ל

לתקן במידת מה גם את האכילה שקדמה לה. מתוך כך הוסיף עוד ואמר שגם אם כבר סיים את 

אכילתו כולה עדיין יש תקנה למה שאכל על ידי אמירת הברכה הראשונה לאחר האכילה. אמנם 

ה המקורי אל השעה שלאחר האכילה היא חידוש מפליג, ועל שלפניה ממקומ-ההעתקה של הברכה

כן נזקק רבינא לתמוך את דבריו ממקום אחר שבו מצאנו אפשרות כזו של העתקת ברכה ממקומה 

המקורי קודם העשיה אל אחר העשיה, וזאת בברכת המצוות. בברכת הטבילה מצאנו שכיון 

ה, ומכאן יש ללמוד לכל מקום שבו לא שלעיתים לא ניתן לברך קודם הטבילה מברכים רק לאחרי

נאמרה הברכה המקדימה במקומה הראשוני שניתן לאמרה תחת זאת לבסוף. הברכה נועדה 

לקבוע את ההקשר הראוי שבו נעשה המעשה, ובמקרה הצורך ניתן לשוב ולבאר את הקשרו של 

 המעשה בעולמו של העושה גם לאחריו. 

את מסקנת רבינא משום ש"התם מעיקרא גברא לא חזי, הכא מעיקרא גברא חזי,  הגמרא דוחה

שלפניה לאחר העשיה ודאי אינה שוות ערך לאמירתה -וכיון דאידחי אידחי". אמירת ברכה

במקומה, כיון שהיא מבארת את תוכן המעשה רק בדיעבד. בין מעשה אכילה ובין מעשה מצוה 

הברכה ב"ה, ומי שלא ביטא זאת קודם המעשה יכול צריכים להשתייך אצל האדם אל מקור 

לבטא זאת גם לאחריו. אלא שברכה קודם המעשה מביאה לכך שעצם המעשה ייעשה מתוך הכרה 

זו, מה שאין כן ברכה שנאמרת רק לאחריו. תקנת הברכה המקורית היא כפי תכונתה השלמה, 



 דין הברכה קודם האכילה)ג(   

53 
 

אלא כעין תשלומין, מעשה שמתקיימת קודם המעשה בלבד, והאפשרות לברך לאחר מעשה אינה 

חדש הממלא במידה משמעותית את מקומו של המעשה שלא נעשה. במקום שבו מעיקרא גברא 

לא חזי, כשחוזר ומברך לאחר מעשה הוא מבטא בכך את העמדה שמכוחה ניגש למעשה 

מלכתחילה; מה שאין כן במקום שבו היה מוטל עליו לברך ברכה מלאה כדינה והוא לא עשה זאת, 

בכך בתכונת המעשה ודחה עצמו כביכול מהברכה, שם לא תוכל אמירה מאוחרת של הברכה  ופגם

 למלא את החסר. 

, דברי רבינא נדחו מהלכה כפי שנדחו בסוגיה עצמה, ואם לאחר הראשוניםלרוב המכריע של 

שסיים את אכילתו נזכר שלא בירך שוב לא יחזור לברך. ב"י לא הזכיר כלל דעה אחרת, וכך הוא 

)לפי הנראה בעל האשכול,  הראב"ד. אלא שהרשב"א הביא את דברי רמ"או שו"עין הפשוט בהד

לא חתנו הראב"ד בעל ההשגות שדעתו בדין זה חלוקה( שכתב לדינא כרבינא, לשוב ולברך גם 

לאחר האכילה. לדבריו יש לומר שהגמרא דחתה את הראיה שביקש להביא רבינא לדבריו, אך לא 

כהמשך לדברי רב חסדא. וכתבו מג"א ומשנ"ב שטוב לחוש גם לדעתו, ואם  את עצם דינו, שנאמר

באפשרותו לאכול עוד מעט, בלא שתהיה זו אכילה גסה, ישוב לברך ולאכול )כהנהגה מעשת דייק 

  13ב"י כבר מדברי הכלבו שנכון לעשות כך(.

 

 ב(-)קעב,א. נזכר בשעה שהאוכל בפיו 2

יסלק לצד פיו  –כשהאוכל כבר בפיו, יוציאנו כדי לברך אם אפשר, ואם לא  : באוכלין, אם נזכר לברךתמצית הדין)

 ויברך.

במשקים הדבר אינו אפשרי, והותר לו לבלוע בלא שבירך. אך נחלקו ראשונים אם עליו לשוב ולברך למפרע על 

 שתייתו. הכרעת שו"ע, ומשנ"ב, שלא לברך, בעוד הרמ"א הכריע כמחייבים ברכה.(

 

שכח והכניס אוכלין לתוך : "אמר רב יהודה, )נ:(הגמרא בדברי רב חסדא הובא מעט קודם לדיון 

, ותניא אידך פולטן, ותניא אידך בולעןבלא ברכה, מסלקן לצד אחד ומברך. תניא חדא  פיו

, לא קשיא, הא דתניא בולען במשקין, והא דתניא פולטן במידי דלא ממאיס, והא דתניא מסלקן

דלא ממאיס נמי לסלקינהו לצד אחד וליברך? תרגמא רב יצחק  מסלקן במידי דממאיס. במידי

 קסקסאה קמיה דרבי יוסי בר אבין משמיה דרבי יוחנן, משום שנאמר ימלא פי תהלתך". 

הברכה ראויה בעיקרה להיאמר בצורה מכובדת, במלא הפה ולא כאשר יש בו אוכלין, ולפיכך 

להוציאו מפיו ולברך ולשוב ולאכלו, כך ודאי  אם הכניס אוכל לפיו ונזכר שלא בירך עליו, אם יכול

עליו לעשות. אם האוכל כבר נמאס, ואינו יכול להוציאו ולשוב ולאכלו, עדיין אינו פטור מלברך 

לרוב גם עצה זו אינה מעשית, ועל  במשקיןעליו, ולפיכך יסלקו לצד פיו ויברך עליו בעודו בפיו. אך 

 גמרא מהו דין הברכה במקרה זה. ". ולא התבאר בבולעןכן אמרה הברייתא: "

. ואף שבעלמא אסור לאדם להנות מהעוה"ז בלא ברכה, בלא ברכה –פירוש בולען  רש"ילדברי 

שכתב גם הוא כרש"י,  הר"חכאן שהמשקין כבר בפיו התירו לו זאת. הרא"ש הביא את דברי 

והוסיף בכך ביאור: "משום דאידחו להן מתורת משקין, דאינן ראוין לשתות לכל אדם, הלכך אין 
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הראב"ד הוא כאן שיטת יחיד גמורה, אך אפשר שהתועלת בעצת מג"א אינה רק לשיטתו, שהרי הגמרא לא דחתה  

ין לו תקנה ע"י ברכה בדרך את דברי רבינא אלא משום ש"כיון שאידחי אידחי". כיון שנעקר מדין הברכה המקורי א

שונה, אך אין בכך כדי לומר שכל עיקר הברכה הוא חסר ערך. כאמור, בדברי רבינא נכללה ההבנה שגם לדברי רב 

חסדא עצמו המברך בתוך האכילה מתקן על ידי זה במקצת גם את מה שכבר אכל, וע"ג זה ביקש הוא להוסיף ולחדש 

רוצה להוסיף ולאכול. ודחיית חידושו זה הנוסף אינה עוקרת את עיקר שההצדקה לשוב ולברך אינה תלויה בכך ש

 הבנתו ממקומה.
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להקפיד על ברכתו, אפילו יכול לברך ע"י הדחק". כיון שהמשקים אינם עוד במלא חשיבותם, 

תם אינה שהרי כעת כבר נמאסו ואינם ראויים לשתיה לכל אדם אחר פרט לזה, ההקפדה על ברכ

ואפילו אם יכול להידחק ולברך בעודם בצד פיו,  14עוד כבמשקה גמור וניתן להקל בה במצב כזה.

, הרשב"אאין זה כאפשרות לברך בשעה שיש מאכל בצד פיו, ולא הצריכו זאת. כדרך זו כתב גם 

, שבמקום שהותר לבלוע את המשקים )ח,יב( השגות הראב"ד, וכך היא גם דעת הגאוניםגם בשם 

 רי זה בלא ברכה. ה

עצמו חלק על כך וכתב שאין זה במשמע הגמרא להבחין בין דין בולען לדיני פולטן  הרא"ש

ומסלקן, ובכל שלושת הפתרונות בשוה מדובר באופן שנמצא בסופו של דבר מברך על מה שבפיו. 

בולען פירושו שבולע ואז מברך, ואין זה כמי שנזכר לאחר האכילה שלא ברך, שכיון שנזכר בשעה 

ו, ורק מכורח המציאות אומר את הברכה בפועל רק לאחר הבליעה, הרי זה שהמשקה עודו בפי

ברכתו קודמת לעשיה הרי זה כמי -דומה לעובר לעשייתו. ונראה לפרש בדבריו שכיון שמחשבת

שניגש אל העשיה מתוך ברכה, אף שביטוי המילים המפורש נשלם מחמת ההכרח מאוחר יותר 

בילה, שכיון שמעיקרא גברא לא חזי ניתן לברך )ודומה למה שהתבאר לעיל בדין ברכת הט

 לאחריה. כאן גברא חזי, ומכל מקום כיון שנזכר קודם הבליעה והיתה דעתו לברך די בכך(. 

)גם כאן, הכוונה לבעל האשכול ולא לבעל ההשגות,  הראב"דהרא"ש כותב שכדבריו פירש גם 

ות אינה כדעה שכתב הרשב"א שכאמור סובר שלא כרא"ש; כאן הוא גם המקור לומר שדעת ההשג

הסוגיה הקודם שדעת הראב"ד לפסוק כרבינא -לעיל בשם הראב"ד(. אלא שכבר התבאר בחלק

ולהצריך ברכה גם לאחר שכבר בלע, ואם כן הרא"ש הסתייע כפי הנראה רק בגוף דינו בענין 

 המשקים שבפיו, ולא מטעמו. 

ומברך בסוף". ונחלקו המפרשים בכוונתו. כתב בענין זה: "אם היו משקין בולען,  )ח,יב( הרמב"ם

לדברי רבנו מנוח כוונתו כרש"י ור"ח, לומר שלא יברך אלא את הברכה שלאחריה )אלא שקשה 

קצת למה נזקק להזכיר זאת כאן, ובלשון זו ולא בלשון ברכה אחרונה(. אבל הראב"ד הבינו 

 כרא"ש, לומר שמשלים את הברכה הראשונה לאחר הבליעה. 

שפשט הרמב"ם הוא אכן כדרך השניה האמורה, לשוב ולברך לאחר הבליעה, אלא כס"מ כתב 

שאין זה מוכרע בדבריו, ולפיכך נכון יותר דוקא לתלות בו שכתב כדברי הר"ח ולהכריע כך 

)ובשו"ע(, בתוספת ביאור שהרמב"ם ור"ח הם רבנים מובהקים,  ב"ילמעשה. וכ"כ לדינא גם ב

 ות דרבנן.ועוד ששיטתם כאן היא להקל בברכ

שלאור הצטרפות דעות הרשב"א והראב"ד לרא"ש,  ומתו"כ בהגהה לשו"ע( ,)בד"מכתב  הרמ"אאבל 

שב עכ"פ ומנה את דעות  משנ"בוהפירוש הנראה לדברי הרמב"ם שאף הוא כך, יש להכריע לברך. 

הפוסקים ומצא שרוב הראשונים נוקטים שלא לברך, ולאור זאת )וגם בשם הא"ר( שב לומר 

 שלא יברך.  כשו"ע

 

הן בדברי השגות הראב"ד, והן בדברי הראב"ד שהובאו ברשב"א, התחדש סייג בדין זה של 

בליעת המשקין, שאין הוא אמור אלא בשעה שאין לפניו משקין נוספים, כך שאם יפלוט את 

אחרים יפלוט את  יש לפניו משקיםהמשקים שבפיו והם יאבדו יהיה בכך חיסרון עבורו. אבל אם 

פיו ויברך כדין קודם שתייתו, ולא יבלע בלא ברכה. חידוש זה התקבל ע"י האחרונים מה שב

 לדינא. 
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מראשית דברי הר"ח היה אפשר לשמוע שמשקים שבפה האדם אינם עוד בתורת משקים כלל, ושוב לא שייכת בהם  

 לה.תורת ברכה. אך מהמשך דבריו עולה שרק אין להקפיד על ברכתם, ולא שאם יברך תהיה זו ברכה לבט



 דין הברכה קודם האכילה)ג(   
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 )רטו,ד(ו. השלמה: הזהירות מברכה לבטלה 

" ה ל ט ב ל ה  כ ר ב "  .  א

"תני ר' אחא אריכא קמיה דרב חיננא, המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, 

ראשו. הא גופא קשיא, אמרת המבדיל בתפלה משובח יותר ואם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על 

ממי שיבדיל על הכוס, אלמא תפלה לחודה סגי, והדר תני אם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על 

, ואמר רב ואיתימא ר"ל ואמרי הויא ברכה שאינה צריכהליה בחדא אפטר ו כיון דנפיקראשו, ו

? אלא עובר משום לא תשארך ברכה שאינה צריכה לה ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרווייהו, כל המב

  15.)לג.(אימא הכי אם הבדיל בזו ולא הבדיל בזו ינוחו לו ברכות על ראשו" 

להיך לשוא", הראשון שבמצוות המעשיות בעשרת הדברות -את שם ה' א לא תשא" איסור

מרתו ואמרו לאחר אנכי ולא יהיה לך, אמור במקורו על הנשבע לשקר ולשוא, וחז"ל הפליגו בחו

: "כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא... וכל עבירות שבתורה )שבועות לט.(

נאמר בהן ונקה, וכאן נאמר לא ינקה. וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו... 

 ומכל העולם כולו". 

להיך תירא... -את ה', "את ה' אהשבועה בשם ה' כשהיא כתקנה היא מביטוייה העיקריים של יר

ובשמו תשבע", בהיותה מורה על תוקף מציאות ה' בעיני האדם, עד שאין בעולם דבר אמת מוחלט 

כמציאותו ית'. משמעות השבועה בשם ה' היא שכשם שה' אמת כך ענין שבועה זו אמת, והיא 

כך, אם נשבע על מורה על כך שאין עבור האדם במציאות דבר אמת כאמיתת שמו. ודוקא משום 

שקר נמצא שכל ענין אמיתת שם ה' אמור אצלו כביכול מן השפה ולחוץ, כמילים ריקות שאין עימן 

יחס אמיתי של הישענות על מציאותו כלל. גם אם נשבע על דבר אמת, אך כזה הידוע לכל ואינו 

תת הדבר טעון כל חיזוק נוסף )נשבע על של עץ שהוא של עץ(, כיון שתולה במילותיו את אמי

באמיתת שמו ית' נמצא מרוקן מילים אלו מתוכן, שכן התוקף המוחלט היחודי לאמיתת שמו ית' 

אינו ממלא באמת כל תפקיד של ממש בשבועתו. גם כאן הוא נמצא משתמש לתועלתו במילות 

 אמיתת שמו בלא לבטא על ידי כך כל יחס אמיתי של הישענות עליו.

הראוי לה יש מאותו ענין, של הבעת הכרת התלות של  גם בברכה לה' כשהיא נאמרת במקום

מציאותנו בשם ה', והיות כל ברכתה באה לנו במקורה רק מאתו; וגם היא, כאשר נאמרת לריק 

וללא הקשר ממשי ראוי, הופכת את הקריאה בשם ה' להבעה תלושה שהממשות זרה לה, ועוקרת 

סיף לברך את ה' על ענין שאכן ראוי אותה מתוכנה. המבדיל פעמיים, אף שאומר דברי אמת ומו

וגם נצרך באופן בסיסי לברכו עליו, עוסק סוף סוף בביטוי ברכה לה' במקום שבו הכרה זו כבר 

הובעה במלא הנצרך לה, ואינה זוקקת עוד את ריכוז תשומת הלב ומימושה בדיבור של ברכה, 

 לשמו. וממילא מילות ברכתו נעשות לריקות מתוכן של חיבור מציאות ממשי 

 רא"שו תוס', בענין הרשות הנתונה ביד אשה לתקוע בשופר בר"ה, כתבו )לג.(במס' ר"ה 

שהעושה מצוה שאינו חייב בה, כסומא וכאשה העושה מצוות עשה שהזמן גרמא כתקיעת שופר, 

. מלשון אסמכתארשאי גם לברך על המצוה, ואין בזה משום לא תשא כיון שדרשה זו אינה אלא 
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לשון הגמרא בענין זה, של ברכה שכבר יצא ידי חובתה והוא שב ומברכה פעם נוספת, היא לשון "ברכה שאינה  

צריכה", כלומר אינה נצרכת. בלשון הפוסקים, רמב"ם ועוד, מכונה ברכה זו ברכה לבטלה, להבדילה מברכה אחרת 

 ו יש חיוב ברכה אך כל עיקר קיומו אינו נצרך. שאינה נצרכת ועליה נעמוד להלן, ברכה שנעשית במצב שבו כשלעצמ



   

56 
 

למד מאידך מג"א, וכמותו גם משנ"ב, שאיסור זה הוא מן התורה, כדין נוסף  ()א,טו הרמב"ם

  16.שו"עהכלול באיסור לא תשא. וכלשונו כתב גם 

מסכם שדעת רוב הראשונים היא שאיסור זה הוא מדרבנן בלבד. ועכ"פ בגלל חומרתו  משנ"ב

הגדולה של איסור לא תשא שעליו הסמיכו את איסור הברכה לבטלה נוהגים בו חומרה יתרה 

משאר איסורי דרבנן, ומחמירים בספקו. לפיכך מי שמסופק בענין חיובו בברכה כלשהי לא רק 

היא דרבנן וספקה להקל, אלא גם אסור לו לברך, שכן בזה נכנס פטור מלברך, משום שהברכה 

לספק איסור ברכה לבטלה. יתרה מזו, כתב משנ"ב בשם האחרונים, גם אם יש ספק ספקא הנוטה 

  17לצד החיוב לברך, למעשה אין לברך משום חומר הברכה לבטלה.

אחרונים, ובהם אצל הפוסקים הספרדים מקבל דין זה משקל יתר, ולדברי כמה מהפוסקים ה

ועוד, אף שבאופן כללי קיבלנו עלינו את הוראות מרן, בספק ברכות יש  בן איש חיוה החיד"א

 )ב,ו( מנוחת אהבהובעל  )יביע אומר ה,מב,ג( הגר"ע יוסףלהקל גם נגד דעת מרן. לכך הסכימו בדורנו גם 

כבר החיד"א עצמו וכתבו שכך המנהג. אלא שהעושה כשו"ע ומברך אין מוחין בידו, וכפי שכתב 

)באופן פשוט, כאמור, נובע הדבר מהכרעת שו"ע כרמב"ם לאסור ברכה לבטלה מתורת לא תשא 

 18דאורייתא(.

)רבנו מנוח כתב שכיון שהאיסור אינו אלא בברכה לבטלה, הרי שכאשר יש הצדקה לברכה 

לפי המתחדש מותר לברך גם אם אין זו ברכה שתיקנו חז"ל. יש רשות לחכמי כל דור לתקן ברכות 

לאנשי דורו, ועל דרך זו נתקנה הברכה הנוספת עם פסוקי יראו עינינו בתפילת ערבית, בין ברכות 

ק"ש לתפילה, או הברכה על פדיון הבן. למעשה נפלה בדבר מחלוקת גדולה בין הראשונים, ור' בזה 

 בהרחבה להלן בתוך דין הברכות שבכל יום(. 

 

" ה כ י ר צ ה  נ י א ש ה  כ ר ב "  .  ב

העיקרי של ברכה שאינה צריכה, ברכה הנאמרת לבטלה ללא סיבה ממשית המצריכה בצד הדין 

גם אופן נוסף של ברכה שאינה צריכה שיש להימנע ממנה: על  )יומא ע.(את אמירתה, נזכר בגמרא 

בענין קריאת התורה של הכה"ג ביום הכיפורים, שקורא באחרי מות ואך  )שם סח:(דברי המשנה 

ים קורא ע"פ, שואלת הגמרא מפני מה אין מביאים ספר אחר לקרוא בו, בעשור אך בחומש הפקוד

                                                           
16

כתב הרמב"ם מפורשות שאיסור ברכה לבטלה הוא מדאורייתא. אעפ"כ, דעתו בדין זה  )סי' קה(בתשובת פאר הדור  

אינה חד משמעית, שכן יש בדבריו גם מקורות שנראים סותרים לזה. גם על דיוק מג"א ומשנ"ב בדבריו יש שחלקו. ר' 

 לשו"ת פאר הדור בהוצ' אור המזרח. )הרב דוד יוסף(, וביתר פירוט בהערת המהדיר )כ,א,ב(ת הברכה בזה בס' וזא

באופן פשוט, יש התאמה בין המחלוקת בדין ברכת נשים על מצות עשה שהז"ג לבין המחלוקת בדין ברכה לבטלה אם 

ים מברכות(. עמד על כך הגר"ע יוסף כר"ת ורא"ש, שהאיסור מדרבנן, ונש )בר"ה שם(איסורה מן התורה )גם הריטב"א 

 , אך העיר שיש בראשונים גם מי שסובר שהאיסור מדרבנן ואפ"ה נשים אינן מברכות. )יביע אומר א,לט,ז, ושם ה,מג,ד(
17

בדיני ספירת העומר, מי ששכח יום אחד מלספור אינו שב לספור בברכה, מחמת הספק אם בכל יום יש מצוות  

ספירה בפני עצמה. ומכל מקום בהצטרפות ספקות נוספים, כמו מי שמסופק אם אכן שכח, או ששכח מלספור בלילה 

)הליכות ביאר הגרש"ז אויערבאך ספקא. ו-והשלים ביום, כתבו הפוסקים שיכול לשוב לספור בברכה מתורת ספק

שהדבר נובע מכך שהספק בדבר אינו ספק גמור, ודעת מ"ד שבכל יום יש מצוה בפ"ע לספור היא  שלמה מועדים יא,ז(

העיקרית יותר. והוסיף שבדינים אלו של ס"ס בברכות נפלו כמה סתירות וספקות בדברי פוסקים, ולכן אין לדמות 

 היכן שנזכר במפורש לברך. מילתא למילתא בזה אלא לברך רק
18

בכלל הנהגה זו, גם לחוש למיעוט ראשונים לענין ספק ברכה. הרב אליעזר מלמד שליט"א בספרו פניני הלכה מכריע  

בכמה מקומות כדרך הכרעה זו גם לאשכנזים, גם נגד משנ"ב ופוסקים אשכנזים אחרים, והדבר תמוה, שכן בדברי 

כזאת, והדברים מושרשים בחילוקי המנהגים שבין אשכנזים לספרדים, גדולי הפוסקים האשכנזים לא מצאנו 

 בהכרעות השונות בדבר חומר הברכה לבטלה, ובהנהגות השונות בענין ברכת נשים על מצוות עשה שהזמן גרמה. 



 דין הברכה קודם האכילה)ג(   
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ומשיבה: "רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון. וריש לקיש אמר, משום ברכה שאינה 

 צריכה".

ברכה כמו זו, אם תיאמר, לא תהיה לבטלה, שהרי הקריאה בספר השני אכן מצריכה ברכה. 

ני, ויברכו עליו, לא יעברו בכך על איסור נשיאת שם ה' לשוא. ומסתבר שאם אכן יוציאו ספר ש

ועדיין, כיון שמצד עיקרה של הקריאה בתורה די לה בברכה אחת, אין לעשותה באופן שיצריך 

בפועל שתי ברכות. הברכה הנאמרת במקומה היא ודאי בעלת ערך גדול, ומעלה גדולה היא לברך 

י ברכה שלא לצורך מוזיל את ערכה, לא רק במקום את ה' על כל טובה שבאה מאיתו, אך ריבו

ברכה חדשות ללא צורך של -שאין בו חידוש מציאות כלל אלא גם במקום שיוצרים בו סיבות

ממש. הברכה בשם ה' צריכה להיות ביטוי להתנשאות המבט של האדם אל מעבר למציאות החיים 

ול שתודעת הברכה היא עבורו הגלויה, אל מקורה. והמרבה ברכות שלא לצורך מורה בכך כביכ

חלק מהשגרה הפשוטה, ולא דבר מה התובע מבט החורג באופן בולט מהמקום שבו נטועה עמדת 

 החיים השגרתית, ופוגם בתודעת רוממות שמו ית' והמורא הייחודי הראוי לו. 

מדין זה שבגמרא למד מג"א, ומכוחו משנ"ב, שאם שולחנו ערוך לפניו אין לו להקדים ולאכול 

קודם הפת דברים שדעתו לאכול בתוך הסעודה וייפטרו בברכתה. עוד למד מג"א מדין זה שגם 

החובה לברך מאה ברכות בכל יום אינה מולידה היתר לברך ברכות שאינן צריכות. )הדבר מעורר 

חיוב ודאית -את השאלה מהו הקרוי צורך שמצדיק להוסיף ברכות, והאם מותר ליצור סיבת

 (. בירור הלכה כט() ור' הרחבה בזה בס' וזאת הברכהקלע למצב של ספק ברכה. בברכה כאשר כבר נ

 

ד י מ ר  כ ז נ ל ה  נ ק ת י  כ ר ד  .  ג

בירושלמי שהביא הרא"ש לעיל, בדין הברכה על המונח לפניו, נאמר שאם בירך על פרי והוא נפל 

ך שבאופן . ונראה שתוכן עצה זו נובע מכברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדואבד ממנו יש לו לומר 

בסיסי עמדת החיים התמידית של האדם צריכה להיות עמדה של ברכה לה', שהוא מקור כל הטוב 

שבמציאות. בפועל אנו מברכים על הטוב בכללו רק בפתחו של כל יום, ולאחר מכן אין היתר לברך 

אם לא מתוך התחדשות סיבה המעוררת ליחס מחודש אל מקור הטוב. אך אין זה משום שברכה 

ית אינה מבטאת אמת, אלא משום שהיא משתמשת בשם ה' במנותק מהפגישה האמיתית סתמ

בגילוייו. לכן בדיעבד, כשנמצא שכבר בירך ללא הקשר מציאות הולם, אפשר עדיין למנוע את 

הברכה מלהימצא בטלה ולהסב אותה כלפי ברכת ה' התמידית המחיה ומוציאה לפועל את 

רת בשכמל"ו. אין בכח אמירה זו להתיר לכתחילה להוסיף המציאות בכל עת. והדבר נעשה באמי

ברכות ללא נושא ממשי, אך יש בו כדי להעניק הקשר ראוי לברכה כזו כאשר השאלה אם לאמרה 

או לא כבר אינה עומדת על הפרק. )בכך אפשר להסביר את ההנהגה בהנחת תפילין, להחמיר 

לשוב ולומר בשכמל"ו ולתקן את צד  מחמת הספק ולברך בשנית על תפילין של ראש, ועם זאת

 הספק שזוהי ברכה לבטלה(. 

פיתרון אחר שנזכר בדברי הרא"ש, למי שאמר רק "ברוך אתה ה'" ולא יותר, הוא להשלים 

", באופן שיעלה בידו פסוק בתהילים. במקרה זה, כיון שהשלים את דבריו למדני חוקיךולומר "

לכלל לשון של פסוק, הרי עשה למפרע גם את דבריו הראשונים כדיבור בדברי תורה ולא כברכה. 

הוא מסב את דבריו למפרע מענין של ברכה, הבעה של הכרה בגילוי ממשי כלשהו של ה' בעולם, 

עצמו ואינו תלוי כלל בהקשר מציאות מסויים. ממילא גם אם לא לתוכן לימודי בלבד, שעומד ל

 התקיים במציאות כל נושא לברכה אין במילותיו נשיאת שם ה' לשוא. 
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 מקורות –דין הברכה קודם האכילה 
משנה וגמרא, עד לאביהם שבשמים )לה:( )אפשר להוסיף עוד, עד ואכלו ברכות לה.   עיקר חיוב הברכה

 ד"ה וכל הנהנהמאירי , )רא"ש(, תוס', "ירשבשעריך ושבעו(, 

 מח: ד"ה כשהוא שבע וד"ה כשהוא רעב( רש"י)  

 אמר רב יהודה... לפניו תיובתא ברכות כא.  

 טור ושו"ע ונו"כקסז,ט   

 קמא יח,ט(מנחת שלמה   )המצוה לברך והאיסור לאכול

 רש"ימשנה ו סוכה כו:  ברכה על כלשהו

סי' טז עד "אבל מברכין לאחריה", מעט רא"ש תחילת ד"ה בצר,  תוס'ברכות לט., 

 )כז. ברי"ף למטה( ד"ה אני, עד "העולם הזה בלא ברכה" תלמידי רבנו יונהב

 טור וב"י, ענין ברכה ראשונה בלבד רי,א  

 )סי' ו( רא"ש, תוס'בעי מיניה אשיאן... עד הנקודתיים, ברכות יד.   טעימה בעלמא

 בענין הברכה שלפניה כס"מו רבנו מנוחברכות א,ב,   רמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ רי,ב  

 לט,ד(חיי אדם קסז ס"ק לה, משנ"ב )

 אמר רב טול... והדר ואכלת ושבעת, רש"י, תוס'ברכות מ.   סמיכות הברכה לאכילה

 טור ושו"ע ונו"כ ז-קסז,ו  

 סי' כ עד "שם שמים לבטלה"רא"ש   

 ד,י ורבנו מנוח( רמב"ם)  

)לא כולל דין המשך אכילה על סמך טור ושו"ע ונו"כ, הדינים השייכים לענין  ו-רו,ג  

 הברכה הראשונה(
 ח"ב מז,מג והע' רטו(שמירת שבת כהלכתה )  

סי' כג "ועל כולם אם  רא"ש, תוס'אתמר רב הונא... עד המשנה,  ברכות מ:  גוף הברכה

 אמר..."

 ו-א,הרמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ, החלקים הנוגעים לענייננוקסז,י   

 טור ושו"ע ונו"כסי' ריד   

)למטה( אמר רב יהודה שכח והכניס... והואיל ואידחי אידחי )נא.(, ברכות נ:   בדיעבד כשלא ברך

 רשב"א, רא"ש

 ח,יב ונו"כרמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ ב-קעב,א  

 טור ושו"ע ונו"כקסז,ח   

 )למטה( תני ר' אחא אריכא...ברכות לג.   ברכה לבטלהאיסור 

 ובעשור של חומש... ברכה שאינה צריכהיומא ע.   

 ר"ה לג. ד"ה הא, "ומותרות לברך על מצות... הני מילי בלא ברכה"תוס'   

 ורבנו מנוח )ומשנה למלך(רמב"ם א,טו   

 שו"ע ומשנ"ברטו,ד   



 אכילה שהנאתה חסרה)ד(   
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 רביעיפרק 

 אכילה שהנאתה חסרה
 )רב,ד(א. אכילת דברים מזיקים 

 ט(-)רב,ד; רח,ו; רד,זב. אכילה לרפואה 

 ט(-)רד,חג. אכילה לאנסו 

 

 )רב,ד(א. אכילת דברים מזיקים 

אכילה, -לדרך העיקרית בראשונים אין חיוב ברכה כלל אלא במקום הנאת בדברים מזיקים ורפואות:תמצית הדין )

להוציא דברים מזיקים ותרופות כשלא מתלוה להם גם הנאת אכילה רגילה. ולרמב"ם גם העושה לרפואה בלבד, או 

 לפירוש אחר בדבריו, כל האוכל להנאתו דבר מזיק שלרוב אין רגילים לאכלו, טעון עכ"פ ברכת שהכל.(

 

עמדנו על דברי הרא"ש, ואחריו ב"י, שלא תקנו  )לעיל בדין הברכה קודם האכילה(דין המטעמת בתוך 

חכמים ברכה אלא במקום שיש בו הנאת מעים, ולא במקום הנאת חיך לבדה )זאת לעומת הסמ"ג, 

הסובר שגם המטעמת ופולטת אם טועמת יותר מרביעית עליה לברך, מחמת הנאת החיך 

כעת אנו שבים לברר מפנים נוספות את גדרה של ההנאה שבה תלויה המשמעותית שיש בכך(. 

 חובת הברכה.

מברכין עליו בורא פרי העץ.  שמן זית"אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן א"ר יצחק א"ר יוחנן, 

, דתניא השותה שמן של תרומה משלם את אוזוקי מזיק ליההיכי דמי, אילימא דקא שתי ליה, 

, הסך שמן )רש"י: דגבי חומש אכילה כתיב, ואיש כי יאכל קדש בשגגה, פרט למזיק(הקרן ואינו משלם את החומש 

. שתיית )לה:(של תרומה משלם את הקרן ומשלם את החומש? ...אלא דקא שתי ליה ע"י אניגרון" 

רויה אכילה לענין דין המועל בתרומה, ולפיכך גם ואינה ק 1שמן זית לבדו נחשבת למזיקה לגוף,

 אין מקום להקדים לה את ברכת הפירות. 

לשתיית השמן בעינו כלל.  אין להקדים ברכהלהבנת רוב הראשונים, כוונת הגמרא לומר ש

ביאר שכשם שאין זו אכילה לענין תרומה כך גם לענין ברכה, שכן "גבי ברכה ואכלת כתיב".  רש"י

לא נתקנו על כל הנאה שהיא אלא על הנאת אכילה דוקא, ולכן השותה באופן  ברכות הנהנין

שמחליש את הגוף יותר ממה שמחזק אותו, עד שאינו ראוי לשם אכילה, אינו טעון גם ברכה. 

כתב שאף שפסוק זה נאמר בענין ברכה אחרונה, יש ללמוד ממנו גם לברכה ראשונה,  )א,ב()כס"מ 

שאין  רבנו יונהר דוקא על האכילה(. בסגנון שונה אך במעט כתב שאף היא נתקנה בסופו של דב

 . )בב"י( מהר"ם, והטורו הרי"ףבכך דרך הנאה ולכן אינו מברך. ולדינא כתבו כך גם 

דופן -, שם שב ונזכר יוצאקמח שעוריםבדין אכילת  )לו.(הבנה זו נתמכת מהמשך דברי הסוגיה 

יתים בכל זאת מברכים עליו: "סד"א... הואיל וקשה זה של דבר מזיק, אך גם ניתן לו סייג, שלע

". כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכילא לבריך עליה כלל, קמ"ל  )רש"י: תולעים שבמעים(לקוקיאני 

כלומר, על דבר מאכל הגורם לגוף נזק אין לברך כלל, אלא אם יש עמו גם הנאה. הגמרא לא 

ראה שאת הקמח האמור מצוי שאנשים אוכלים ביארה מה בין שמן זית לקמחא דשערי, אך נ

להנאתם, למרות המחיר המאוחר יותר שיש לכך, ולפיכך הוא טעון ברכה, בעוד ששמן הזית 

מזוהה ע"י הגוף באופן עצמי עם אותו צד היזק שכרוך בו, עד שבאופן רגיל נרתעים מלשתותו כך, 
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מסתבר שאין הכוונה לנזק בריאותי גמור שגורמים מרכיבי השמן, שהרי בתוך תערובת שב ונעשה שמן הזית לבריא  

 ואף משובח, אלא לתגובה טבעית מורגשת של הגוף לשתיית שמן מרוכז, כמו אולי תחושת חולשה, כאב בטן וכדומה.
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היום מצויים מיני מתיקה רבים  2.ולפיכך השותה אותו בכל זאת אינו קרוי עושה מעשה שתיה כלל

שאינם תורמים לבריאות הגוף מאומה אלא מזיקים בלבד, ובכל זאת נמכרים ונאכלים בגלל 

  3טעמם, ולכן בדומה לקמחא דשערי "כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי".

כתב באופן יוצא דופן: "על השמן הוא מברך בורא פרי העץ, במה דברים אמורים  )ח,ב( הרמב"ם

שתה שהיה חושש בגרונו ושתה השמן עם מי השלקות וכיוצא בהן, שהרי נהנה בשתייתו. אבל אם 

, שהרי לא נהנה בטעם השמן". וכתב שהכל, או שלא היה חושש בגרונו, מברך עליו שמן לבדוה

אינה סיבה שלא לברך  דבר מזיקעל יתר הראשונים וסובר שאכילת שהרמב"ם אכן חולק  כס"מ

עליו כלל אלא שלא לברך עליו את ברכתו המיוחדת. השבח היתר של פרי העץ אינו בא לידי ביטוי 

כאשר אוכל ממנו בדרך היזק )גם אם עשה כן לרפואה, כשחושש בגרונו אך שותה השמן לבדו, 

. לדרך זו צריך לפרש את מסקנת צריך לברךה מהעולם וכדלהלן(, אך כיון שיש במעשה צד הנא

הגמרא "כיון דאית ליה הנאה..." לא כביאור מקומי לקמחא דשערי, שבידוע שיש בו גם הנאה, 

אלא כדחייה גמורה של ההו"א. לעולם כל אוכל דבר מזיק טעון ברכה, כיון שמעצם בחירתו 

פו ממה שברא הקב"ה בעולמו וכחלק לאכלו נמצא נהנה ממנו ומקבל על ידו טובה כלשהי לגו

מסדר האכילה שיסד בו. )לשון "כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי" נאמרה גם בענין שמן 

, ושם )וכדלהלן(הזית עצמו, לענין השותה אותו על ידי אניגרון, באופן שאינו מזיק, ולתכלית רפואה 

הראויה לו; וצריך לומר שאף מוכח מהגמרא וגם נכתב ברמב"ם שמברך את ברכתו המיוחדת 

שהגמרא השתמשה בלשון זהה, שכיון שנהנה חייב לברך, מדובר בדרגות הנאה שונות ומתוך כך 

  4גם בדרגות שונות של חיוב ברכה(.

דעת הרמב"ם נותרה עכ"פ דחויה מהלכה כדעת יחיד, ולהלן נעמוד גם על אפשרות לומר שגם 

 זיק בעלמא אין לברך כלל. הוא עצמו מודה לשאר הראשונים שעל דבר מ

 

 ב. אכילה לרפואה

ת  י ז ה ן  מ ש ן  י ד  .  (; רד,ח)רב,דא

, אלא שתירוץ זה ע"י אניגרוןאת דין הברכה על השמן העמידה הגמרא כאמור בשותה אותו 

אינו עומד לבדו: "א"כ הוה ליה אניגרון עיקר ושמן טפל... הכא במאי עסקינן, בחושש בגרונו. 

 כיון דאית ליה הנאהעליה כלל, קמ"ל  לא לבריךקא מכוין  ון דלרפואהכי...פשיטא? מהו דתימא 

 ". בעי ברוכימיניה 
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 –מפרש בכך את דברי רש"י שהוסיף בדין קמחא דשערי: "אית ליה הנאה  )מחברות קטנות בויסק א טו(הראי"ה זצ"ל  

 חר יותר הוא משלם את מחירה, ולפיכך מברך.באכילה". רש"י מדגיש כאן שבעת האכילה יש לו הנאה, אף שמאו
3

מוסיף שאין בכגון זה תורת אוכל דבר איסור "ונשמרתם", שעליו אין לברך,  )הליכות שלמה פסח ט הע' לא(הגרש"ז  

 כיון שדרך העולם שלא לחוש כ"כ לצד ההיזק שבדבר וממילא דינו כדבר שדשו בו שאומרים בו "שומר פתאים ה'".
4

עת הרמב"ם שאף בבולעת שיעור מועט פטורה מברכה, וביותר מרביעית חייבת, וביאר כס"מ בדין המטעמת ד 

שביותר מרביעית יש כבר כוונת אכילה, מה שאין כן בטועמת מעט. וצ"ל שבטעימה מועטת אין תורת כוונת אכילה 

 עושה בתורת אכילה.  כלל, מה שאין כן בשותה דבר המזיק, שעושה כן סוף סוף מתוך צד הנאה שיש לו בדבר ונמצא

עוד צריך להוסיף ולחלק לדרך זו בין דבר מזיק זה שברכתו שהכל לבין פלפלין יבשים ושאר דברים הנחשבים בלתי 

. וצ"ל שאותם דברים אינם נחשבים בני הנאה כלל, ח,ז(וכ"ה ברמב"ם, )ראויים לאכילה, שאין מברכים עליהם כלל 

מן זית, שיש בו גם צד הנאה בצד היותו מזיק. ואולי הדבר נסמך על כך והמבקש לאכלם בטל דעתו, מה שאין כן בש

 ששמן הוא בעיקרו דבר שאכן דרך להנות ממנו, אף כי לא באופן זה של שתיה לבדו. 

 להלן נעמוד עם זאת על דרך נוספת בזה.



 אכילה שהנאתה חסרה)ד(   
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בדומה לאוכל דבר היזק, גם האוכל לרפואה אינו טעון ברכה אלא אם כן יש לו גם הנאה בדבר. 

בנידון הישיר כאן, בשמן זית ששותה אותו כתרופה לכאב בגרונו, הדבר ברור, שכדי לסלק את 

זקוק רק לסוך את גרונו בשמן, ולבליעת השמן אין ענין לזה כלל. הדרך הנוחה למעשה הכאב הוא 

לסוך את הגרון היא על ידי שתייתו, אך כוונתו כאן אינה לשתיה אלא לרפואה ולפיכך מצד זה 

כשלעצמו לא היה עליו לברך כלל )לדרך רוב הראשונים לעיל. ולרמב"ם מברך עכ"פ רק שהכל(. 

א נמצא עם זאת שגם ברפואה רגילה, שהיא על ידי הבליעה עצמה ועיכול להלן בדין השתית

 התרופה ע"י הגוף, אין השתיה לרפואה כשלעצמה מחייבת את הברכה.

בפועל מברכים עם זאת על שמן הזית המעורב באניגרון בורא פרי העץ, משום שאף שעושה 

לרפואה משקים רעים, שאין לו לרפואה סוף סוף יש לו בדבר גם הנאה. תוס' למדו מכאן שהשותה 

בהם הנאה, אינו טעון ברכה, אבל אם יש בהם הנאה מעבר לרפואה צריך לברך. דבריהם מחדדים 

, הנאת הטעם הטוב של התרופה, הנאת החיךשההנאה הנוספת שיש כאן מעבר לרפואה היא 

בדין שאינה תלויה בתכלית הרפואה שלשמה שתה אותה. ונראה שגם לסברה העיקרית להלכה 

מטעמת, שהנאת חיך לבדה לעולם אינה סיבה לברכה, כאשר עושה מעשה כדרך אכילה ומביא 

 דבר אל קרבו דרך פיו וגרונו די גם בהנאת חיך לבדה כדי לחייבו בברכה. 

בטעם הדבר נראה לומר שהנאתה העיקרית והמקורית של האכילה, שמחמתה קיבלה את 

וזוקקת ברכה, היא אכן בהיות האדם ניזון על ידה, חשיבותה ומתוך כך היא גם ראויה לברכה 

כחלק מהסדר היסודי שסידר ה' בעולמו. התמדת קיומם וצמיחתם של היצורים החיים בכלל ושל 

האדם בפרט היא על ידי היותם ניזונים באופן תדיר ממה שמחוץ להם. בהנאה זו פוגש האדם 

שתחושת ההנאה האנושית,  באופן מלא כאשר הוא אוכל כדי להשביע את רעבונו. אלא

רגשית, כוללת בצד ההרגשה הטובה של השבעת הרעב גם את ההרגשה הטובה של -התודעתית

הנאה חסרה זו, של הנאת הבליעה או הטעימה -טעם המאכל ושל בואו אל קרבו, ודי גם בתחושת

ננו. אם ה' המזמן לנו את מזו-לבדן, כדי להותיר את פעולת האכילה בתוך ההקשר של פגישה בטוב

טועם ופולט לא פגש באופן ממשי כלל בטובה הגלומה באכילה, אך אם אכל בפועל, וגם נהנה מכך 

הנאה אופיינית כלשהי, עליו לברך, גם אם לא ניזון ממה שאכל או לכה"פ לא לשם כך אכלו 

)ולרמב"ם, כאמור, נוסף שגם בלא הנאה אופיינית כמו הטעם, כל שנהנה הנאה כלשהי, 

  5עצם בחירתו לאכול, צריך לברך לכה"פ שהכל(.המתבטאת ב
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ותו לבדו משום לאור ההקשר המלא יותר של דין השמן בגמרא, שמעלה בתחילה סברה לפטור מברכה את השותה א 

שהוא מזיק ולאחר מכן סברה לפטור גם את השותה ע"י אניגרון משום שאינו עושה אלא לרפואה, יש מקום לקרב את 

דברי הרמב"ם באופן ניכר לדברי שאר הראשונים, ולומר שלא חלק עליהם אלא בדין העושה לרפואה ולא בדין האוכל 

 דבר מזיק כלל. 

התנאים לברכת העץ בשמן, כלומר אם שתה את השמן לבדו או שלא היה חושש  הרמב"ם לא כתב אלא שבהעדר אחד

בגרונו, מברך שהכל משום שלא נהנה בטעם השמן. וי"ל שהשותה את השמן לבדו מברך שהכל לא משום שגם על דבר 

ר מזיק מברך שהכל, אלא דוקא משום ששתה לרפואה. באוכל דבר שאין דרך בנ"א לאכול משום שנתפס כמזיק אפש

שמודה הרמב"ם לשאר הראשונים שאינו קרוי אוכל כלל ופטור לפיכך מכל ברכה, וכפי העולה מהשוואת הגמרא לדין 

(. סברה זו לא נדחתה, וגם בקמח (ח,ז)השותה שמן של תרומה שפטור מחומש )וככל אוכל דבר שאינו ראוי לאכילה 

ארו הראשונים את מסקנת הגמרא. רק בעושה שעורים לא היה מברך שהכל אלמלא שיש לו הנאה ממנו, וכפי שבי

לרפואה דעת הרמב"ם היא שכיון שמבקש להפיק תועלת לגופו ע"י מה שמביא אל קרבו הרי הוא כעין האוכל שטעון 

ברכה, ודי גם בהנאה זו כדי לחייב ברכה את העושה מעשה אכילה. מסקנת הגמרא היא שכיון דאית ליה הנאה בעי 

ן ישיר על השותה ע"י אניגרון, שיש לו סוף סוף גם הנאת טעם ולפיכך משעה שקרוי נהנה ברוכי, והיא מוסבת באופ

ראוי לברך כפי הראוי לדבר שאותו טועם; והרמב"ם מחדש שגם בלא הנאה גמורה זו עומדת עיקר מסקנת הגמרא 

כילה המיוחד לפרי בעינה, וגם כשאין לו אלא הנאת רפואה לבדה )כשותה שמן לבדו(, ולא הנאה הכרוכה בענין הא
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]בדין הייחודי של שמן זית ששותה אותו לרפואה ע"י אניגרון יש לרוב הראשונים יסוד מחודש 

ביאר שהחושש בגרונו צריך לתת הרבה שמן באניגרון, וע"י כך נעשה השמן עיקר  רש"ינוסף. 

ע"י אניגרון להנאתו. וכך כתב הטור  ולפיכך מברך עליו בפה"ע, ובזה הוא יתר על השותה שמן

 ראשונים אחרים. אבל לעיקר וטפל שלבתכלית  דין רגיל. לפי זה יש כאן הר"י מיגאשבשם 

, בה"ג ומהר"ם, ולהם מצטרף גם הרשב"א )שאת דבריו הבאנו לעיל(שהזכיר הטור, ובהם הרמב"ם 

מא האניגרון הוא עיקר, . בעלתכלית השתיה, שאלת העיקר והטפל כאן תלויה גם היא ב)ובב"י(

ולפיכך מברך שהכל, ורק בשותה לרפואה נעשה השמן לעיקר ומברך בפה"ע. לפי זה אף שהרפואה 

כשלעצמה אינה סיבה לברכה, ומאידך בהקשר של ההנאה כשלעצמה האניגרון הוא העיקר, כאן 

היזקו, הרי הוא כיון שעיקר רצונו הוא בשמן, והאניגרון נועד רק להטעים אותו ולדלל ולמנוע את 

 הנושא לברכה, שבו פוגש האדם באופן שיש עמו הנאה ובהתאם לו גם מברך.[

 

א  ת י ת ש  .  )רח,ו(ב

: )לח.(הגמרא חוזרת ועומדת על אותו יחס בין צד הרפואה וצד ההנאה גם בדין השתיתא 

נהיה בדברו,  שהכל, רב אמר )רש"י: מאכל העשוי מקמח קליות שנתיבשו בתנור בעוד שהשיבולים לחים("שתיתא 

. עבה לאכילה ברּכהושמואל אמר בורא מיני מזונות. אמר רב חסדא, ולא פליגי, הא בעבה, הא 

עבדי לה, רכה לרפואה קא עבדי לה. מתיב רב יוסף, ושוין שבוחשין את השתות בשבת ושותים 

ורפואה  זיתום המצרי, ואי ס"ד לרפואה קא מכוין רפואה בשבת מי שרי? ...לאכילה קא מכוין,

ממילא קא הויא. וצריכא דרב... כיון דלרפואה קא מכוין לא לבריך עלויה כלל, קמ"ל כיון דאית 

ליה הנאה מיניה בעי ברוכי". גם כאן מלמדת הגמרא שכאשר שותה לרפואה הרי זה כשלעצמו 

 סיבה שלא לברך כלל, אלא שעכ"פ כל שיש לו הנאה בדבר הרי הוא טעון ברכה. 

מרא עולה בפשטות שהשינוי בברכה בין שתיתא עבה לרכה נובע גם הוא מענין מראשית דברי הג

, ברכתו אינה אלא הנאהבו  גם אם יש, לרפואהמעיקרו נעשה ומה ש –התכלית שלשמה נעשתה 

. כך היא בפשטות משמעות סתימת לשון הרא"ש, שכתב בקצרה: "רכה, דלרפואה עבידא, שהכל

, שכל המרקחות שאינן הרא"הבשם  (סוף ס"ט)מברך שהכל". באופן מפורש הביא כך ב"י בסי' רד 

מאכל בריאים אלא לרפואה מברך עליהן שהכל כעל שתיתא. והוסיף ביאור, שאין זה כשמן זית 

ליו בפה"ע, כיון שתערובת השמן והאניגרון היא כשלעצמה מאכל בריאים, באניגרון שמברכים ע

מה שאין כן השתיתא. כלומר, עצם האכילה לרפואה אינה סיבה לשנות מברכתו של הדבר, ואם 

נהנה מברך עליו את ברכתו הראויה לו, אלא ששבח ברכות המאכלים השונים הוא מחמת המעלה 

                                                                                                                                                                      
שאותו אוכל, מברך עכ"פ שהכל. זאת לעומת שא"ר, הסוברים שמה שנעשה לרפואה בלבד אינו בתורת מעשה אכילה 

 כלל גם למסקנה. 

אכילה של ממש, -לדרך זו עולה יפה יותר דין המטעמת דבר מועט לרמב"ם, שגם בה כמו באוכל דבר מזיק אין הנאת

 ך, ולכן לא קיימת בה תורת אכילה גמורה המחייבת ברכה. במקרה זה משום שאין כוונתה לכ

דברינו כאן הם כדרך לח"מ, שפירש את דברי הרמב"ם "אבל אם שתה השמן לבדו..." כהמשך רציף לאמור לעיל, במי 

שאכן שותה אותו מחמת שחושש בגרונו. אבל הכס"מ למד כאמור מדברי הרמב"ם שגם האוכל דבר מזיק מברך 

א כתב שהעושה לרפואה מברך שהכל, ואפשר שסובר שרק האוכל דבר מזיק כדי להנות ממנו הנאת שהכל )ומאידך ל

אכילה טעון ברכה(, ונראה שפירש אחרת את דברי הרמב"ם, באופן שהמילים "אם שתה השמן לבדו" הן תיאור של 

. לפי דבריו אפשר שכבר מקרה עומד לעצמו, של שותה שמן לבדו להנאתו )ולא בחושש בגרונו( למרות צד ההיזק שבו

בתחילת דברי הגמרא, כששאלה "אזוקי מזיק ליה", לא היתה הכוונה לומר שמשום כך לא יברך כלל, אלא שלא יברך 

 העץ. ולמסקנה אכן מברך שהכל, כיון שכוונתו להנאה, כמו בשעורים. 
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קא, ואם מעיקרם לא נעשו לאכילה שוב אין להוסיף היתרה שיש בהם בהקשר של אכילתם דו

 בהם על ברכת שהכל. 

אלא שמסיום הסוגיה נראה שאין לומר שהשתית הרכה עשויה מעיקרה לרפואה. הסיבה 

שמחמתה מותר לשתות את השתית בשבת היא דוקא מה שגם בריאים לפעמים שותים אותה, 

ו כמי שעושה מעשה בריאים לשם ולפיכך גם כאשר שותה לתכלית של רפואה אפשר לראות

שהשתית הרכה אכן אינה נעשית אלא לרפואה, ועדיין כיון שאין  )בחידושיו(רפואה. ותירץ הרא"ה 

השתית הרכה והעבה שני מיני מאכל שונים אלא מין מאכל אחד שמדללים אותו עבור החולים 

ה מחמת חוליו לקבל בכמות רבה של מים נותר הדבר לדיני שבת בדין מאכל בריאים. מי שמתקש

מזון מרוכז ומדללים אותו עבורו במים לא נעקר ע"י כך מדרך בריאים לדרך רפואה, ולכן אין 

איסור גם בשתיית השתיתא הרכה, ומכל מקום במתכונתה זו אין דרך לשתותה אלא לרפואה 

 ולכן ברכתה שהכל. 

היותה נעשית  לרוב הראשונים עכ"פ הסיבה שמחמתה מברכים על הרכה שהכל אינה כלל

, וכך גם רבנו יונהו תוס'לרפואה אלא היותה רכה, שאינה עומדת לאכילה אלא לשתיה. כך כתבו 

)הרמב"ם והטור אף לא הזכירו כלל שדרך שתיתא זו הרכה להיעשות  הטורו )ג,ג( הרמב"ם

 אינה)וממילא גם הכנה לשם אכילה כזו(  אכילה לרפואהלרפואה(. תר"י מבאר שדבר ברור הוא ש

של הדבר כאשר יש בו גם הנאה, ויש לומר שלא אמרה הגמרא ששתיתא רכה  סיבה למעט בברכתו

היא לרפואה אלא לסימן, שהעושה שתיתא רכה כדרך שעושים לרפואה הוא שמברך שהכל, גם 

כלומר, באופן מצוי עושים את השתיתא רכה למטרת רפואה דוקא, אף כי  6כששותה להנאה.

ם אותה כך ולפיכך אין בכך דרך רפואה האסורה בשבת, ומכל מקום לא לעיתים גם בריאים שותי

נזקקה לכך הגמרא אלא כדי לסבר את האוזן מהי השתיתא הרכה שדיבר בה רב, שכן בידוע 

שלרוב עושים את השתיתא עבה, ולא כדי לתלות בכך את הטעם לדברי רב )ועדיין דוחק בקושיית 

פואה הרי זה ראוי להיות אסור בשבת, שממנה משמע הגמרא על העמדת רב חסדא, שאם נעשה לר

 שהטענה שהרכה נעשית לרפואה היא הטענה המחודשת העומדת לדיון, וצ"ע(. 

אלא את הדעות הללו, הסוברות שההבחנה בין שתיתא עבה  ב"יבדין השתיתא עצמו לא הביא 

בדין הרפואה.  לרכה היא בדיני ברכת מזונות, הנאמרת רק על העשוי למאכל ולא לשתיה, ולא

כרא"ה, שכל שעשוי לרפואה בלבד מברכים עליו  )סי"א(, עם זאת, כתב לדינא בסי' רד הרמ"א

שהכל )אין זה סותר לעיקר ההכרעה למעשה בדין השתיתא לברך עליה שהכל גם בשותה להנאה(. 

, שרוב הפוסקים חולקים על הרא"ה, והסכמת )בבדה"ב בסי' רד שם(, ע"פ ב"י משנ"באבל כתב עליו 

 האחרונים לברך עליו את ברכתו הראויה לו. 

 

ם  י מ  .  ח(-)רד,זג

מקור נוסף המלמד להגביל את דין הברכה לאכילה ושתיה שנעשו עבור רעב וצמא דוקא מצוי 

מבארת:  )מד:(: "השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו". הגמרא (.)מדכבר במשנה עצמה 

". אם שותה רק כדי דחנקתיה אומצאלמאן  לאפוקי"לצמאו, לאפוקי מאי? א"ר אידי בר אבין, 

לסייע לאוכל להחליק בגרונו )וכן, בימינו, אם שותה כדי לבלוע גלולה( אין זו הנאת שתיה שיש 

 לברך עליה. 
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רש את דברי הרא"ש כרא"ה(. מעדני יו"ט כותב לפרש כך גם את דברי הרא"ש )וקצ"ע, שבדברי חמודות נראה שפי 

בלשונו הסתומה של הרא"ש קצת קשה להעמיס כך; אלא שמדברי הטור, שסתם וכתב כרמב"ם, ניתן לשמוע שאכן 

 לא סבר למצוא ברא"ש הכרעה שונה. 
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אבל  גם כאן כתבו הראשונים )תוס', רא"ש, רבנו יונה( שמדובר דוקא בשותה לתכלית זו מים,

יש לעולם הנאה נוספת ולכן מברך. רבנו יונה מחדד עוד שבמים אין כל הנאה אלא  שאר משקיםב

ומוסיף משנ"ב  7הרוויית הצמא, ולכן כשאינו צמא ושותה רק כדי להינצל מצער אינו צריך לברך.

 שכל שמרגיש שחיכו נהנה מהמים הרי זה אות לכך שהוא צמא ולו במקצת ועליו לברך. 

ף משנ"ב, בשם סידור הר"י עמדין, שאם שותה מים בבוקר לרפואה, ואינו צמא, לא עוד הוסי

יברך. דין נוסף זה מעלה את השאלה מהו הקו המבחין בין רפואה לאכילה רגילה. תכליתה של כל 

אכילה היא חיזוק הגוף, ומה מבדיל אם כן בין חיזוק הגוף שנחשב לאכילה לזה שנחשב לרפואה? 

ן ראשוני בין אכילה שתכליתה חיזוק כוחות הגוף באופן כללי, לבין מעשה אפשר להבחין באופ

שתכליתו לטפל בגורם צער מסויים. אולם כאן מדובר על שתיה שמחזקת את הגוף בכללו, ועדיין 

קרויה ענין רפואה ולא אכילה. באופן דומה יש לשאול על הנוטל ויטמין לחיזוק גופו, באופן שאין 

 לאכילה או לרפואה. עמו הנאה, האם נחשב 

ונראה שאכן מבחינת התועלת הממשית אין קו מבחין ברור בין אכילה לרפואה, ועיקרה של 

ההבחנה הוא בהקשר של הפעולה בעולמו האישי של האדם. רעב או צמא שמחמתם הוא אוכל 

מה שאוכל האדם  –אינם רק סימן לאכילה גמורה ושתיה גמורה אלא גם מה שמגדיר אותן 

תחושת הצורך של גופו באוכל או בשתיה הרי הוא אכילה ושתיה, ומה שמביא האדם אל כמענה ל

קרבו מתוך הכרה בחולשה או חולי שנפתרים על ידו )ולו חולשה עתידית, כמו זו שתיגרם מחסרונו 

של ויטמין מסויים בגופו( הרי הוא רפואה. ממילא השותה מים בבוקר מתוך הכרה בערך הרפואי 

א, אינו קרוי שותה אלא נוטל רפואה, והוא הדין לנוטל ויטמינים, שאינו נחשב של הדבר ותו ל

  8לעושה בדרך הנאה או אכילה ואינו טעון ברכה. ונראה שכך אכן הסכמת הפוסקים.

שאם נהנה גרונו  )קצז ס"ק כח(, שכתב בו משנ"ב אכילה גסהקרוב לדין זה הוא גם דין האוכל 

ואינו נהנה )ואוכל אולי מסיבות חברתיות וכדומה, ולא משום מהאכילה מברך, אך אם נפשו קצה 

שחפץ לאכול כלל( אין זו חשובה אכילה כלל לכל מצוות שבתורה, ואינו מברך עליה. וודאי הוא 

הדין למי ששותה מים משום שציוו עליו לשתות, כשאינו צמא כלל. לא תכלית הרפואה היא 

 עצם העדר הנאת רווייה )או טעם( בה. שמפקיעה מהשתיה את שמה ופוטרת מברכה אלא 

 

אינה  הטועמת ובולעתעמדנו על כך שלדעת הרמב"ם וסיעתו, והשו"ע, אף  בדין המטעמת]

טעונה ברכה כל שלא טעמה כזית. גם שם האכילה אינה לתכלית שביעה אך בפועל יש בה הנאה, 

ם הנאת הטעם טפלה ובכל זאת אינו מברך קודם אכילתו, אם אכל בשיעור מועט בלבד. אלא שש

למבוקש העיקרי של האדם, שהוא בחינת טעמו כדי לדעת כיצד לנהוג בו. כל עוד הנאת האוכל 

מועטת היא טפלה לתוכן העיקרי של המעשה שאינו מענין ההנאה כלל, ורק אם אכל שיעור חשוב 

אין  שוב ודאי מקבל ההיבט של האכילה הממשית והנאתה משקל משמעותי במעשה. אבל בענייננו
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לצמאו, שפטור מכל ברכה עליהם, בחתימת ההלכה שבה הבחין בין -גם הרמב"ם כתב את דין השותה מים שלא 

. ומשמע שחסרון החשיבות של המים הוא שגורם )א,ב(עץ, פירות הארץ ומה שאין גידולו מן הארץ ברכות פירות ה

שלא לברך עליהם כלל אלא בשותה לרוות צמאו ומפיק מהם את הנאתם העיקרית. אמנם במקרה של מים ממותקים 

לרמב"ם לא יברך כל שלא נראה שיהיה הפרש בינו לבין שאר הראשונים, שלסברת הראשונים יברך, שהרי נהנה, אבל 

 נהנה במים בהנאתם העיקרית, של הרוויית הצמא. 
8

אמנם בשותה מים רק כדי שלא יצמא מאוחר יותר, כמו מי ששותה הרבה בערב הצום למרות שאינו צמא עוד כלל,  

אינו טעון ברכה כיון ששותה שלא לצמא, אבל שבט הלוי  פי"ב( )כפי המובא בס' וזאת הברכה,לדעת הגרי"ש אלישיב 

 . )ור' בזה עוד במהד' דרשו(כתב שכיון ששותה עבור הצמא העתידי הרי זה ככל שותה לצמא  )ט,מב(
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להרגשת החיך תכלית אחרת העוקרת אותה מענין ההנאה, וכאשר עושה לרפואה וגם נהנה הרי 

 ההנאה עומדת לעצמה, מתלוה לרפואה באופן צדדי אך בר קיום גמור, ולכן יש לברך מחמתה.[

 

 ט(-)רד,חג. אכילה לאונסו 

לא שייכת בו ברכה, גם אם בתוך כך ודאי  על ידי אונסשאם אוכל  הרא"הב"י הביא בשם 

נהנה. זאת כדין אשה שנאנסה, שנחשבת כאנוסה בלבד גם אם סופה היה ברצון. כלומר, ההנאה 

אף היא תולדה מהאונס ואינה נחשבת למבוקש של האדם עצמו, ולפיכך אין הוא צריך לברך עליה. 

הקב"ה, וכאן אינו חפץ כלל טעם הדבר, שהברכה היא הקדמה לנטילת דבר הנאה מעולמו של 

בקבלה זו ואין היא אצלו אלא רעה, גם אם לא נמלט ממנה צד של הנאה. בשו"ע לא שב המחבר 

 כתבו.  הרמ"אעצמו להזכיר דין מחודש זה, אך 

, אוכל דבר איסור מפני הסכנהמה לזה, הוא ב-דין אחר שכתב כאן השו"ע, בנידון שיש לו קרבת

לאכול את האיסור שוב עליו גם לברך עליו, גם למ"ד שהאוכל דבר  שכיון שמחמת הסכנה מותר לו

איסור בעלמא אינו מברך. עיקר החידוש בדין זה הוא כלפי אכילת האיסור, אך נכלל בכך למעשה 

 שגם האוכל דבר מה לא רק לרפואה בעלמא אלא מחמת הסכנה צריך לברך על הנאתו. 

שום שהסכנה היא כעין אונס שגורם לו לאכול  רואה שני דינים אלו כסותרים זה לזה, מ מג"א

, שהשיב הרשב"אודינה צריך להיות כדינו. כך עולה מאחד המקורות בראשונים לדין זה, תשובת 

כך לשואל שהזכיר דעה הסוברת שכיון שאכילה זו היא לאנסו לא יברך עליה. מג"א מסתמך על 

לים בקנה אחד עם דעת הרא"ה שלא הידוע שבר פלוגתא מרכזי לרשב"א הוא הרא"ה, והדברים עו

לברך על אכילה לאנסו, אבל הרשב"א שדן לברך על אכילה במקום סכנה יצריך לברך גם בכל 

אונס. כל שיודע שעתיד לאכול אכילה שתהיה לו בה הנאה עליו לברך על הנאתו, ואחת היא מהי 

ה כך יש להכריע הסיבה שהביאה אותו לאכול. ממילא לאור ההכרעה לברך באכילה שמחמת סכנ

 בכל אוכל לאנסו. 

, שפסק כאמור באוכל לאנסו שלא יברך אך לא חלק על הרמ"אדברי מג"א נאמרו כחלוקים על 

שהרבה אחרונים הסכימו לדעת רמ"א,  משנ"בדין האוכל משום סכנה שיברך גם על איסור. וכתב 

)כלומר, האכילה שיש לחלק בין הנידונים, ודוקא במקום שמעשה האכילה עצמו הוא באונס 

עצמה אינה אצלו קבלת טובה אלא הפכה( לא שייך לברך. אבל כאשר אוכל מרצונו, גם אם כדי 

להינצל מסכנה, צריך לברך. ומכל מקום סייג משנ"ב )בשם חי"א( שאם אוכל פת כדי שביעה, 

 באופן שיש בו חיוב ברכה מן התורה, יברך מחמת הספק לאחר אכילתו ברכת המזון גם אם אכל

 לאנסו.
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 מקורות –אכילה שהנאתה חסרה 

 )דברים מזיקים ותרופות(

סוגיה זה יידון מיד להלן, בדין -. חלק"חוץ מן היין...")לטובת הרצף ניתן ללמוד מברכות לה:   שמן זית

, תוס', רש"יגופא אמר רב יהודה... מיניה בעי ברוכי )לו.(, חילוק ברכות הפירות( 

 ברי"ף(, כה. תר"י)סוף דברי 

 ח,ב עם רבנו מנוח, כס"מ ולח"מרמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כרב,ד   

 שתיתא רב אמר... עד הנקודתייםברכות לח.   שתיתא ועוד

 טור וב"י בלבדרח,ו   

 רמ"א ומשנ"ברד,יא   

 תוס')למטה( והשותה מים לצמאו... דחנקתיה אומצא, וברכות מד:   

 ובה"ל,      ערוה"ש סי"ח טור וב"י, שו"ע, משנ"בט -רד,ז  
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 חמישיפרק 

 חילוק ברכות הפירות
 )רב,א; רה,א(א. עיקר הבחנת ברכות הפירות 

 ב. ברכת היין וברכת השמן

 ג. ברכות חלקיו השונים של הצמח

 )רד,א(. יסודות הסוגיה ודין הקורא 1

 )רב,ו(. חלקי הצלף ודין קליפות 2

 )רב,ג(. גרעיני הפירות 3

 )רב,ב(. פירות שטרם הבשילו 4

 )רד,א; רב,ב; רב,ט(. "תמרי דזיקא" ושאר תמרים פגומים 5

 יח(-)רב,טז. הפלפלין ודומיהם 6

 ד. פרי שהשתנה מברייתו

 )רח,ה(. קמח חיטים 1

 )רב,ח(. משקין היוצאים מהפרי 2

 )רב,ז(. פירות מרוסקים 3

 (יג-רב,יב ;)רה,א. פירות מבושלים 4

 ג(-; רה,ביא-)רב,ימרק ירקות  –. מי שלקות 5

 ה(-)רג,אה. הגדרת אילן 

 )רד,א(ו. תוצרי טבע שברכתם שהכל 

 ז. דין הברכה בדיעבד ובמקום ספק

 ב(-)רו,א. דין הברכה בדיעבד 1

 )רד,יג; רב,יח(. הדין במקום ספק 2

 

 )רב,א; רה,א(א. עיקר הבחנת ברכות הפירות 

הוא  פירות הארץהוא אומר בורא פרי העץ... על  פירות האילן"כיצד מברכין על הפירות, על 

הוא אומר בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר בורא מיני  הירקותאומר בורא פרי האדמה... ועל 

 . )משנה, לה.(דשאים" 

ות הראשוני שבמשנה, בין פירות האילן, פירות הארץ, ומה במבוא עמדנו על כך שחילוק הדרג

שלא בא אף לכלל זה, אינו רק חילוק בין קבוצות מאכלים שונות אלא גם בין דרגות שונות של 

מעלה ושבח שיש להעלות לה' מתוך פגישתנו באפשרות לאכלם, זאת מתוך התפקיד הראשוני 

האדם. הצומח בכללו נברא בתורת "דשא שנועד לכל אחד מהם בעת בריאתו בהקשר של אכילת 

עשב מזריע זרע". תפקידו הראשוני של זרעו, כשמו, הוא להיותו שב ונזרע ומצמיח את הדור הבא 

של הצמח, אלא שלאחר מכן הוא שב וניתן גם למאכל האדם: "הנה נתתי לכם את כל עשב ֹזרע 

שנועד מראשית בריאתו להיות  זרע... לכם יהיה לאכלה, ולכל חית הארץ...". מוסף על כך העץ,

"עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ", והפרי עומד בו כתוצר תכליתי לעצמו, מיועד 

לפי הנראה מעיקרו למאכל האדם )והחי(. שבח בריאת פרי העץ יתר על שבח בריאת פרי האדמה, 

ל האדם לאכול ולהנות ושבח שניהם יתר על זה של כל יתר הדברים הראויים למאכל, שמהם יכו

 1מטוב ה' אף שלא ניתנו לו מלכתחילה באופן מפורש לתכלית זו.

 ר' יהודההבנה זו של היסוד לחילוק הברכות מתחדדת מתוך מחלוקת ת"ק עם ר' יהודה. ל

נוסף עוד שלדבריו  )לז.(, ובברייתא דשאים מינימברך על הירקות, דהיינו על ירקות העלים, בורא 

                                                           
1
 ובבה"ל: "מתוך שהם חשובים ביותר, וקבעו ברכה מיוחדת להזכיר שבחו של מקום שברא פירות חשובים כאלה" 
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הוא  )על המשנה(, ולא בורא פרי האדמה, ולדברי רש"י זרעים מיניהכוסס חיטה מברך עליה בורא 

 הדין לדבריו גם על מיני קטנית. ורק על יתר פירות האדמה מברכים גם לדידיה בורא פרי האדמה.

: "א"ר זירא ואיתימא ר' חנינא בר פפא, מ"ט דרבי )מ.(בטעמו של ר' יהודה ביארה הגמרא 

, אמר קרא ברוך ה' יום יום. וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא לומר לך יהודה

 ". מעין ברכותיוומין תן לו  כל מיןכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, הכא נמי 

גם לר' יהודה אין מייחדים ברכה מיוחדת לכל מין שאוכלים, אלא רק למינים הכלליים של מיני 

עים לעומת יתר פירות האדמה )נראה שגם לדידיה חילוק המינים המשמעותי דשאים ומיני זר

לברכה הוא זה שהתפרש בכתוב עצמו בסדר מעשה בראשית, "תדשא הארץ דשא, עשב מזריע 

זרע..."(, ומכל מקום לדבריו לא די בברכה כללית על טוב ה' אלא יש לברך באופן מיוחד על סוג 

 . הטובה המסויים שבו פגש כעת האדם

לדעת חכמים עכ"פ חילוק המינים אינו סיבה לחילוק ברכות, והלכה כמותם. הטעם לחילוק 

  2הברכות לפי זה הוא כמו שהתבאר, מחמת תוספת השבח שיש במינים מסויימים לעומת אחרים.

 

 ב. ברכת היין וברכת השמן

א אומר בורא הוציאה מכלל הברכה על פירות העץ את היין: "על פירות האילן הו )שם(המשנה 

: "מאי שנא יין, )לה:(פרי העץ, חוץ מן היין, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן". והגמרא מבארת 

אשתני לברכה..." )לשון הגמרא מורה שזוהי הו"א שעתידה  משום דאשתני לעלויאאילימא 

 להידחות, אך עיקרה עומד למעשה גם למסקנה(. כאמור, כל עיקר שינוי הברכות הוא מחמת

תוספת השבח שיש במינים הכוללים השונים, וכאן זהו מין פרטי שיש בו תוספת שבח יחודית 

  3שמצריכה ברכה מיוחדת.

, דאשתני לעלויא ולא אשתני לברכה, דאמר רב יהודה אמר שמואל והרי שמןהגמרא מקשה: "

היכי  ? אמרי, התם משום דלא אפשר,בפה"עוכן א"ר יצחק א"ר יוחנן שמן זית מברכין עליו 

באופן  4נבריך, נבריך בורא פרי הזית, פירא גופיה זית אקרי. ונבריך עליה בורא פרי עץ זית?...".

פשוט, מעלתו של היין היא במה שהכתוב משבחו, וכורך אותו יחד עם הדגן והשמן בתור תוצרי 

 התבואה העיקריים שעליהם קיום האדם ושבח ארץ ישראל. אלא שאין בכך די, שכן על השמן,

                                                           
2

: "ת"ר, היו לפניו מצוות הרבה, אומר ברוך ()סוכה מו. בברכות המצוותו במחלוקת דומה גם ר' יהודה וחכמים נחלק 

אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות. רבי יהודה אומר, מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה... א"ר זירא א"ר חנינא 

ה אין מברכין אותו? אלא בא לומר לך בר פפא, מ"ט דר' יהודה, דכתיב ברוך ה' יום יום. וכי ביום מברכין אותו ובליל

בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, הכא נמי בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו". גם שם דעת ר' יהודה לחלוק ברכה 

 לכל מצוה בפני עצמה ור"ז בשם ר' חנינא בר פפא נימק באותו אופן את שני הדינים. 

זירא בשם ר' חנינא בר פפא שאין הלכה כר' יהודה, בעוד שבסוגיה שם עם זאת, לענין הכרעת ההלכה, בסוגייתנו א"ר 

פסק כר' יהודה. ואכן אין שני הנידונים דומים לגמרי: בנידוננו השאלה היא אם לברך ברכה זהה למינים שונים, ואילו 

כולן יחד. שם לכו"ע מברכים על כל מצוה ברכה מיוחדת לה והשאלה היא רק אם בהזדמן כמה מצוות יחד לברך על 

 בזה הוכרע כר' יהודה, ועל דרך אין עושין מצוות חבילות חבילות.
3

לעילויא" מורה שהתייחדות הברכה אינה רק מחמת תוספת מעלה שיש בפירות מין עץ זה, אלא משום  אשתנילשון " 

אינו פרי ישיר של שתוספת מעלה זו באה על ידי שינוי שחל בפרי. היין, כמו גם השמן שאותו משוה אליו מיד הגמרא, 

העץ אלא תוצר של עיבוד מסויים שאותו הוא עובר בידי האדם. אפשר שאלמלא שינוי כמו זה לא היה ראוי לייחד 

ברכה למין עץ כלשהו, גם אם יש בו מעלות מיוחדות, שכן סו"ס אין זה אלא ממעלות פירות העץ. הייחוד בפירות הגפן 

 רך מוסף מיוחד לאדם, שאינו קיים בתוצריו הישירים של הטבע. והזית הוא דוקא במה שניתן להקנות להם ע
4

מתוך הדברים עולה שברכת בורא פרי הגפן אף היא מענין בורא פרי העץ, אלא שיש בה זיהוי של עץ מסויים, עץ  

 הגפן, שעל פריו מוסבת הברכה. שלא כברכות המוציא ומזונות, שמועתקות מברכת פירות הארץ לענין שונה בתכלית.
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היצהר, לא התייחדה ברכה כשם שהתייחדה ליין, למרות דמיונו לו. ואם כן צריך ביאור מהו ענין 

 מעלת היין שאכן מביא לייחד לו ברכה. 

"אלא אמר מר זוטרא, חמרא זיין, משחא לא זיין. ומשחא לא זיין, והתנן הנודר מן המזון מותר 

חמרא ן, הא כל מילי אקרי מזון?... אלא במים ובמלח, והוינן בה מים ומלח הוא דלא איקרי מזו

, ומשחא לא סעיד... טובא גריר, פורתא סעיד. ומי סעיד כלל, והכתיב ויין ישמח לבב אנוש סעיד

ולחם לבב אנוש יסעד, נהמא הוא דסעיד חמרא לא סעיד? אלא חמרא אית ביה תרתי, סעיד 

לש ברכות? לא קבעי אינשי ומשמח, נהמא מסעד סעיד שמוחי לא משמח. אי הכי נבריך עליה ש

 סעודתייהו עלויה". 

שמן, כמו כל דבר מאכל אחר פרט למים ומלח, ודאי מזין גם הוא את הגוף ותורם לקיומו. אך 

אין הוא בעל מעלה ייחודית בהקשר זה. נראה שמעלת השמן היא בשבח שהוא מוסיף לדברי 

אור(, ולא כדבר מאכל בפני מאכל אחרים המכילים אותו )בצד מעלותיו האחרות, לסיכה ולמ

עצמו )בהמשך הגמרא מתבאר גם שאין שותים אותו לבדו משום שתגובת הגוף אליו שלילית(. 

אבל ביין יש מעלה נוספת, בהיותו "סועד" את האדם. הגמרא לא נזקקה לבאר מהי סעידה זו, ורק 

ה מכך שהיין נחשב עולה ממנה בבירור שהיא ֶהפכה של גרירת התיאבון שיש בשותה יין רב. עול

למשביע. ויש להבין מה כוונת הדבר. ואפשר שאכן יש הפרש בין הסעידה לבין ההשבעה. הלשון 

לסעוד משמשת גם במובן של לתמוך ולחזק, וחיזוק כוחות הגוף הוא תרומתו המיוחדת של 

, הלחם, עיקר מזון האדם, שעליו נאמר בכתוב בכמה מקומות שהוא סועד את האדם )בפסוק הנ"ל

וגם בפסוק "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם" ועוד(. לפי זה אפשר שגם מעלת היין היא בחיזוק 

הכוחות שהוא מעניק לאדם. הוא מוסיף באדם תחושת חיוניות דומה לזו שהוא מקבל על ידי 

  5הלחם )בתוספת תחושת שמחה(, ולכן גם הוא ראוי לברכה מיוחדת בדומה ללחם.

מה לא נתקנה ברכה, אף שהם זנים את הגוף עד שבדיעבד אם אין הגמרא מתקשה ל תמרים]ב

, והכתוב החשיבם בשבעת המינים מיד אחרי הדגן )לעיל יב.(בירך אחריהם ברהמ"ז יצא ידי חובה 

והזית, קודם לגפן ולשאר פירות. וכתב תלמיד רבנו יונה שהטעם לכך הוא שאין קובעים עליהם 

סעודה, וגם אכילתם אינה ע"י שינוי שמשביח אותם כמו יין. והדברים מחדדים את משמעות לשון 

 .[)ור' בזה עוד בדין ברכת הדגן(" הגמרא שעל יין קבעו ברכה "הואיל ואישתני לעילויא

 

 ג. ברכות חלקיו השונים של הצמח

 )רד,א(. יסודות הסוגיה ודין הקורא 1

: באופן כללי, על חלקי העץ שנועדו לאכילה ועבורם ניטע העץ, מברכים העץ. על כל חלקי הצומח תמצית הדין)

 לאכילה מעת נטיעתו, מברכים שהכל בלבד.  שנועדו לאכילה פרט לנ"ל, מברכים אדמה. ועל חלקי הצמח שלא נועדו

נאכלים, -נאכל של הצמח גם נועד לאכילה. אלא שחלקים שבמצבו הבוגר של הצמח הופכים לבלתי-לרוב, כל חלק

קורא, לולבי  -עומדים לאכילה וברכתם שהכל )-ואכילתם המוקדמת פוגעת באכילת חלקים אחרים, נחשבים ללא

, שרביטי קטניות(. אמנם אם דוקא כך היא דרך האכילה המקובלת במין צמח גפנים, שקדים בקליפתם בקטנותם

שקדים המרים בקטנותם(. וכך הוא הדין לרוב הפוסקים גם באוכל את הפרי העיקרי עצמו  -זה, הרי זה פרי גמור )

 קטניות( (.  -במצבו הראשוני והרך שאינו כדרך האכילה העיקרית )

 

                                                           
5
ההפרש המשמעותי בין הלחם ליין הוא שהלחם סועד באופן אמיתי, מספק לגוף האדם את צרכיו, בעוד שהיין מחזק  

את הכוחות באמצעות השפעה על האיזונים הפנימיים של הנפש בלבד. גם סעידתו של היין וגם שמחתו עיקרם 

 ורכבות המיוחדת של מעלה ופגם בשתייתו. בהתעוררות נפשית מכוחו ולא בתרומה ממשית שלו לקיום הגוף, ומכך המ



   

70 
 

הנוסף בשנה זו רך ובשנה שניה מתקשה ונעשה  ,יו גדלים בכל שנה ושנה כדרך כל האילנותרך של דקל, כשענפ)רש"י:  קורא"

רב , רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. עץ; ובלשוננו: לבבות דקל(

סופו אמר שהכל נהיה בדברו, הואיל ו שמואל. ופירא הואאמר בורא פרי האדמה,  יהודה

 . ()לו...." להקשות

סברת סופו להקשות אינה עומדת כמות שהיא למסקנה. ומכל מקום עולה באופן ראשוני 

מביאור זה למחלוקת שהקורא נחשבת בעיקרה ל"פרי". בפועל, מדובר בחלק מהגזע שנעשה אחר 

ומכל מקום אין  6כך לענף ועלים, אך לענייננו הוא קרוי פרי משום שהוא תוצר נאכל של העץ.

מברכים עליו בורא פרי העץ, אף שהוא חלק מעץ התמר, אלא לכל היותר פרי האדמה. כמו כן, 

לסברת "סופו להקשות" כיון שאפשרות האכילה של חלק זה של העץ היא זמנית בלבד, ובעיקרו 

ר אינו חלק נאכל של העץ, אין לברך עליו אף לא ברכת בפה"א, למרות שלעת עתה הוא תוצר ב

, ועל החלק הנאכל העיקרי של העץאכילה של העץ. הפרי שמברכים עליו בפה"ע הוא אם כן דוקא 

של  חלקשל הצומח, בין בעץ ובין בשאר מינים, מברכים בפה"א, ואילו האוכל  חלק נאכל אחרכל 

 אינו מברך ברכת פירות כלל אלא ברכה כוללת, שהכל.  אינו עומד לאכילההעץ שמצד עצמו 

הגמרא מוסיפה לברר: "אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא, כוותך מסתברא, דהא צנון סופו 

, )=הצנון הרך(להקשות, ומברכינן עליה בורא פרי האדמה. ולא היא, צנון נטעי אינשי אדעתא דפוגלא 

. וכל היכא דלא נטעי אינשי אדעתא דהכי לא מברכינן עליה, לא נטעי אינשי אדעתא דקורא דקלא

, )=צלף(ותנן על מיני נצפה  )=פרי הצלף העיקרי, "אביונות" בהמשך( אדעתא דפרחאאינשי  נטעיד צלףרי וה

אומר בורא פרי  בתוך העלים גדלים כמין תמרות ובולטין בעלה כמו בעלין של ערבה()רש"י: על העלין ועל התמרות 

ת הפרי, כעין קליפה הגדילה סביב אגוזים הוא קליפה גדולה שסביבו)רש"י: האדמה, ועל האביונות ועל הקפריסין 

אומר בורא פרי העץ?  דקים; בהמשך הסוגיה מתברר שקליפה זו היא שיירי הנץ, פקעית ראשית הצמיחה, של פרי הצלף(

, דקלא לא (ש"י: לאכול את העלים ואת התמרות)ר אדעתא דשותאאמר רב נחמן בר יצחק, צלף נטעי אינשי 

. ואע"ג דקלסה שמואל לרב יהודה, ("י: שהאוכלו ממעט את ענפי האילןש)רנטעי אינשי אדעתא דקורא 

 הלכתא כותיה דשמואל".

בדבריה אלו של הגמרא מתחדד יותר מה שהתבאר לעיל בחלק הדיון הראשון. עיקר דיוננו לעת 

אלא בהבחנת  )לכך נשוב מיד להלן(עתה אינו ההבחנה בין ברכת העץ לברכת האדמה בפירות הצלף 

דמה מברכת שהכל, ומכל מקום בצלף מבחינה הגמרא לפי הנראה בין שתי דרגות של ברכת הא

תכלית נטיעתו: באופן עיקרי, תכלית הנטיעה היא עבור הפרי העיקרי, האביונות, וברכתן העץ. אך 

כאשר הצלף צומח אין כל מניעה מלאכול גם את עליו ותמרותיו, ולפיכך ודאי גם על דעת זה 

ם כתכלית משנית בלבד, ולפיכך מברכים עליהם עכ"פ בפה"א. הקורא פחותה נוטעים אותו, גם א

משתי דרגות אלו כאחד, ואף שניתן לאכול אותה אין נוטעים את הדקל על דעת לאכלה, משום 

שהדבר פוגע בהמשך צמיחת הדקל. וכיון שכך )לשמואל ולהלכה(, אין היא ראויה אף לברכת 

 בפה"א אלא לשהכל. 
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בלשוננו היום מתפרש שם פרי במובן בוטני, כמרכיב מסויים של הצמח ובהקשר של תהליך הצמיחה עצמו, והוא  

חלק הצמח האוצר בתוכו את הזרעים. אבל בלשון תורה ולשון חז"ל אפשר שכל עיקר שם פרי קרוי על החלק הנאכל 

הם אלו שאינם עושים פירות. באופן זה נראה שמשמש שם פרי בסוגייתנו. אמנם אפשר  של הצמח, כך שאילנות סרק

שאף שעל כל חלק נאכל של הצמח ניתן לקרוא שם פרי האדמה, גם אם אינו אלא ענף או עלה, שם פרי עץ לא ניתן סוף 

ה הסוכר, שמטעם זה יש בדין קנ )בבה"ל רב,טו(סוף לקרוא על חלקים אלו שהם מגוף העץ עצמו. כך הם דברי בה"ג 

)רב לברך על מציצתו אדמה ולא עץ, לעומת גאונים אחרים שכתבו לברך עליו פרי העץ. ובכגון זה הוא ספק שעה"צ 

 , עי"ש.)רד,יא(אם המברך בדיעבד על עלי הצלף פרי העץ יצא ידי חובה. אפשר שזהו גם תוכן דין עלי הוורד  ס"ק מב(



 חילוק ברכות הפירות)ה(   
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ח דברינו, הבחנת הברכות בין עץ, אדמה ושהכל אינה נובעת מההבדל המעשי כפי שהתבאר בפת

בין מינים אלו אלא מהפרשי מעלת השבח לה' שעולה מהם. לפיכך גם על פירות העץ, אם הם כאלו 

שלא קיים בהם השבח האופייני של פירות העץ אין ברכתם אלא אדמה, ואם אף שבח זה אינו 

רות העץ הוא במה שנבראו מתחילה לתכלית זו של הנאת האדם קיים בהם ברכתם שהכל. שבח פי

מהם, ושבח זה קיים רק בפירות שעבורם נוטעים מלכתחילה את האילן. שבח פירות הארץ בכללם 

הוא במה שאף שעיקר קיומם אינו לאכילת האדם דווקא, סוף סוף בהיותם קיימים הרי הם 

פירות שאכן מיועדים מצד עצמם לאכילה. מיועדים גם לאכילה, ושבח זה קיים לפיכך דוקא ב

חלקים נאכלים אחרים של העץ, שאינם מיועדים מצד עצמם לתכלית זו )לפי דרך בני אדם(, אינם 

  7באים אף לכלל שבח זה וברכתם שהכל.

]היחס בין דבריה אלו של הסוגיה לבין הסברה המקורית שאמר שמואל, לפי שסופו להקשות, 

א לקושיה על שמואל מצנון אינו פותח בלשון "אלא", ומשמע שסברת טעון בירור. תירוץ הגמר

"לא נטעי אדעתא דהכי" אמורה כמצורפת לסברה הראשונית, שסופו להקשות, ויש להבין מהו 

 הצירוף ביניהן. 

אפשר היה להבין שבצנון אף שסופו להקשות כיון שמייעדים אותו לאכילה קודם שיתקשה הרי 

גם כך, בעוד שבמה שאינו מיועד מצד דרך בנ"א לאכילה נותרת בעינה  נאכל, עליו-שם פרי, חלק

מאכל. אלא שמהמשך דיון הגמרא נראה -ההתייחסות למה שסופו להקשות כחלק עץ שאינו דבר

שלא כך. הגמרא הקשתה על שמואל מצלף, שלא ניטע עבור עליו ותמרותיו ובכל זאת מברכים 

קשות, ועולה שהבנת הגמרא היא שסברת לא נטעי עליו אדמה, ושם אין מדובר במה שסופו לה

אדעתא דהכי עומדת בפני עצמה. הסברה העומדת למסקנה, שמה שדעת בנ"א דוקא שלא לאכלו 

מופקע ע"י כך מברכת בפה"א, גם אינה זקוקה לכאורה לסברת סופו להקשות, וקשה להעניק 

יון שסופו להקשות, וגם משמעות לצירופן יחד. הרא"ש כתב עכ"פ שמברכים על הקורא שהכל כ

לא נטעי אדעתא דהכי, וגם היישומים הנוספים שיש לדין זה בראשונים, ללולבי גפנים וקליפות 

 שקדים שנאכלות בעודם רכים, הם מינים שסופם להקשות. 

ונראה שאף שעיקר סברת סופו להקשות נותר גם למסקנה, הרי שטעם הדבר אינו כמו בהו"א. 

ין פירושו שאין על הדבר גם כעת אלא תורת עץ בעלמא, אלא שכיון שכך למסקנה, סופו להקשות א

לא נטעי אינשי אדעתא דהכי. אלמלא היה סוף הקורא להקשות, והיא היתה בת אכילה גם במצבו 

התכליתי של העץ, הרי היתה גם היא חלק בלתי נפרד מפירותיו, וההפסד שאכילתה המוקדמת 

, של העץ, לא היתה סיבה להפקיע ממנה תורת פרי מכל וכל. גורמת לפירות אחרים, עיקריים יותר

אבל כיון שכל עיקר אפשרות אכילתה היא פועל יוצא מכך שהעץ טרם הגיע לתכליתו )לאכילה( 

 אין לראותה כפריו וברכתה שהכל.[

 

, שראויים לאכילה בעודם רכים אבל אין לולבי הגפניםמדין הקורא למדו הראשונים גם ל

הם  רכים, שבעודם המתוקיםשקדים דל את הענבים, לכשיתקשו, וכן גם לתכליתם אלא לג

, אבל כיון שאינם מיועדים לאכילה באופן זה אלא לאכילת גרעיניהם בקליפתםניתנים לאכילה 

 לכשיבשילו אין מברכים על הקליפות הרכות אלא שהכל. 
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 )רב אות מא(גדרי דין זה למעשה תלויים בסופו של דבר בדעת בני אדם. בדין העלים והתמרות של הצלף כתב שעה"צ  

בשם ברכ"י שכיום שאין נוטעים את הצלף עבורם כלל, ולכן שוב יש לברך עליהם שהכל. בדומה לזה לכיוון הנגדי, 

המבארת שבימינו לבבות הדקל המשווקים באים תשובה  ()בירור הלכה לובענין הקורא מובאת בס' וזאת הברכה 

 ממטעי דקלים שניטעו לתכלית זו, ולכן שוב יש לברך עליהם בפה"א. 
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, שבהיותם רכים ראויים אף הם שקדים המריםאגב הדברים עמדו הראשונים גם על דין 

מבואר שהם פטורים  )כה:(לאכילה, בקליפתם. בה"ג כתב שאף שאינם גמר הפרי, ובגמרא בחולין 

שכתבה לחייבם(, סוף סוף הם טובים יותר לאכילה  )שם(מחמת זה לדינא ממעשר )ולא כמשנה 

ם העץ כברכת פרי דוקא במצבם זה, ועל כן לא ניתן לומר שלא נטעי להו אדעתא דהכי, וברכת

  8.)רב,ה(גמור ממש. דין זה ברור להלכה 

)כאשר השקדים האמורים גדלים הם נעשים מרים ובלתי ראויים לאכילה, ואין מברכים עליהם 

כלל. אבל כתבו הרא"ש ורבנו יונה שאם מיתקן במים או באש שבים ומברכים עליהם בפה"ע, כמו 

יונה לחדד שאף שניתן לאכול את השקדים  בשקדים המתוקים מחמת ברייתם. והוסיף רבנו

הגדולים על ידי מיתוק אין זה מפקיע את ברכת בפה"ע מאכילתם בעודם רכים, שלא כשקדים 

מתוקים, משום שעיקר אכילת השקדים היא בעודם רכים ונמצא שאדעתא דהכי נטעי להו, ולא 

 9כשקדים מתוקים שאכילתם רכים סותרת את עיקר תכלית נטיעתם(.

 

, שאם אוכלים אותן בשרביטיהן בעודן רכות, אם קטניותהוסיף ולמד מדין זה גם ל זהט"

מדובר בקטניות של גינה, שנזרעו מלכתחילה כדי לאוכלן רכות, ברכתן אדמה )בין באוכל את 

הגרעינים עצמם ובין את הקליפה לבדה(, אבל אם הן של שדה, שעיקר ייעודן הוא לאכילת 

יתייבשו ולא לאכלן כך בעודן רכות, אין מברך עליהן אלא שהכל. באופן גרעיניהם לאחר שיבשילו ו

פשוט נראה מהט"ז שכוונתו לומר שאם אוכלן בעודן רכות מברך שהכל גם על גרעיני הקטניות 

עצמן. ואם כן רואה את אכילת הקטנית הלחה כענין אכילה שונה במהותו מאכילת הקטנית 

זה דחו רוב האחרונים את דבריו, וכיון שהפרי שאוכל היבשה, וממילא גם סותר אותו. אלא שב

כעת הוא אותו פרי שעתיד להיאכל לאחר גמר בישולו אין סיבה שלא לברך עליו את ברכתו 

 הראויה, וכבוסר לשו"ע שמברך עליו בפה"ע. 

עצמם, ובהם י"ל  השרביטיםאמנם הביא משנ"ב שדברי הט"ז מקובלים יותר לענין אכילת 

י נטעי להו, שהרי תכלית נטיעתם היא אכילת הגרעינים בשעה שהשרביטים שלאו אדעתא דהכ

יצאו כבר מכלל הכשר לאכילה. יש שכתבו עוד שאפילו בקטניות של גינה, שמיועדות לאכילה 

בעודן רכות, אין לברך על השרביטין לבדם אלא שהכל, ולא כט"ז שכתב לברך עכ"פ בזה אדמה. 

לברך שהכל, אבל עצה טובה יותר לדבריו היא לאכלם  "במשנבפועל, מחמת המחלוקת, הכריע 

 יחד עם הקטניות עצמן, שאז הקטניות עיקר והשרביטין טפלים ומברך על הכל יחד אדמה. 

 

 )רב,ו(. חלקי הצלף ודין קליפות 2

: הקפריסין, קליפות פרי הצלף, הן בנות אכילה, אך עוטרות רק חלק מהפרי ואף אינן תמצית הדין בקליפות)

 עיקר דרך אכילתו. תנאים וראשונים נחלקו בדינן, ולהלכה מברך לכתחילה אדמה. מ
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שדיני הברכה והמעשר למדים בכללם זה  )להלן(הרא"ש העלה צד פקפוק בדבר, מצד מה שמבואר בסוגיה בדין הצלף  

י הצלף, שלעיתים נאמרת ברכת הפירות גם על מה מזה. אך שב ודחה זאת לאור מה שנמצא גם בסוגיה שם, בדין על

 שאינו חשוב פרי למעשר.
9

אף שעיקר אכילת השקדים היא בעודם רכים, ועיקר הנאכל אז הוא הקליפה, אין זה מפקיע שם פרי מהשקד עצמו,  

כמו לענין אכילתו על ידי מיתוק כשנעשה גדול. זאת אם משום שבשלב זה של העץ זהו עיקרו הנאכל, והרי זה 

שאדעתא דהכי נטעי ליה, ואם משום שהשקד הגדול הוא הוא הפרי הנאכל גם בעודו רך, ואף שעיקרו כעת הגרעין ולא 

 הקליפה הרי הכל פרי אחד.
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בקליפות אחרות, גמורות, נחלקו אחרונים אם הן כחלק מהפרי ממש ומברך העץ, או שגם ברכתן כקפריסין אדמה 

. ולמשנ"ב בלבד, וכשהכשרן לאכילה הוא ע"י מיתוק בסוכר )קליפות תפוזים( י"א גם שהסוכר עיקר וברכתן שהכל

 יברך לכתחילה שהכל.(

 

בדין בשיח הצלף הכירו חז"ל ארבעה חלקים נאכלים, שעל דיניהם עמדו בכמה הקשרים. 

: "על מיני נצפה, על העלין ועל התמרות אומר בורא פרי האדמה, )לו.(אומרת הברייתא  הברכות

)מעשרות עומדת המשנה בדין תרומות ומעשרות ועל האביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי העץ". 

על מחלוקת: "רבי אליעזר אומר, צלף מתעשר תמרות ואביונות וקפריסין, ר"ע  ד,ו, ומובאת בסוגייתנו(

אמר רב יהודה אמר רב  בדין הערלהאומר אין מתעשר אלא אביונות בלבד מפני שהוא פרי". ו

 ".: "צלף של ערלה בחוצה לארץ, זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין)שם(

עץ לכל דבר. לכו"ע מברכים עליו -, ודינו כשלעצמו ודאי כפריאביונהעיקר פרי הצלף קרוי 

 בפה"ע, וחלים בו דיני ערלה ומעשרות. 

, שהוא הנץ שלו )שיירי הפרח שקדם לפרי( ונתון עליו כעין קליפה חלקית, קפרסלאביונה נלוה ה

נאכל של הצלף. הגמרא מבררת שלא וגם הוא ראוי לאכילה, אלא שודאי גם שאינו עיקר החלק ה

חל בקפריסין דין שומר לפרי )שלכה"פ לענין ערלה דינו כפרי עצמו(, כיון שאינם הכרחיים לגידול 

, בדין המעשר, למרות ר"אהפרי וניתן להסירם בלא שהדבר ימנע מהאביונות להמשיך לצמוח. ל

רק האביונות  ר"עמו, אבל לשאינם ממש שומר לפרי כיון שגם הם נאכלים הרי הם כמו הפרי עצ

מתעשרות. הגמרא השליכה ממחלוקת זו גם לדין הערלה, ותלתה את דברי רב יהודה בשם רב, 

לפטור בחו"ל את הקפריסין מערלה, בדעת ר' עקיבא, וע"פ כלל ההכרעה הייחודי לערלה שכל 

המקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. בראשית דבריה הקשתה הגמרא על רב יהודה אמר רב 

מהברייתא דברכות, שדימתה את הקפריסין לאביונות, ותירצה כאמור שדבריו הם אליבא דר"ע 

דוקא, ועולה אם כן שגם דין ברכת הקפריסין תלוי באותה מחלוקת. לר"א הקפריסין הם כפרי 

 עצמו לכל דבר וברכתם העץ, ולר"ע אינם פרי העץ וברכתם אדמה. 

, שאמר שאין לר"ע, שגם הן ראויות לאכילה. תמרות בצד האביונות צומחות בין עלי הצלף כעין

מתעשר מהצלף אלא האביונות בלבד, ברור גם שהתמרות פטורות ממעשר ומערלה, וברכתן 

לדבריו גם התמרות חייבות במעשר, ומשמע שאף הן  –בזה ברורה פחות  דעת ר"אאדמה. אבל 

הברייתא שהשוותה את מכלל פרי הצלף, ואפשר אם כן שגם מברכים עליהן בפה"ע. אלא ש

הקפריסין לאביונות לברכת העץ הבדילה מהם את התמרות לברכת אדמה. מדין הקפריסין עולה 

לכאורה שהברייתא היא כדעת ר"א, ועדיין ברכת התמרות בפה"א בלבד. וביאר הרשב"א שאף 

 .אדמהשהתמרות מתעשרות אין זה מתורת פרי של ממש אלא מתורת ירק, ולכן אין ברכתן אלא 

הקפריסין נלוים לפרי העיקרי עצמו, ונידונים אגבו כפרי ממש, אבל ודאי שבאופן ישיר אין עיקר 

 עץ על כל חלק אחר שבו. -אכילת הצלף אלא באביונות, ואין תורת פרי

הצלף ראויים גם הם למאכל, אבל ודאי אינם בכלל עיקר פריו, ואף לא תיקנו בהם חכמים  עלי

שדומה קצת לעיקר פרי דנו לר"א דין ירק למרות שהוא חלק טפל מעשרות כבירק. נראה שבמה 

של העץ, אבל עלי עצים לעולם אינם טעונים מעשרות גם כשהם נאכלים, וברכתם בבירור בפה"א. 

הרשב"א והרא"ש חידדו שאף שלא החשיבו חכמים את העלים אפילו כירק לענין מעשרות, סוף 

 ן יש לברך עליהם אדמה. סוף אין להנות מהעולם הזה בלא ברכה, ולכ
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. אבל 10נמצא ברור אם כן שעל האביונות מברך העץ ועל התמרות והעלים אדמה לדין הברכות

תלוי בהכרעת המחלוקת בין ר' אליעזר לר' עקיבא. הגמרא נימקה את דברי רב  הקפריסיןדין 

יהודה אמר רב בכך שכל המקל בערלה בארץ הלכה כמותו בחו"ל, אך לא הכריעה מפורשות מהו 

 )מובא בטור( הראב"ד, וכן הר"מבשם  תוס'דין הקפריסין בארץ, לערלה וממילא גם לברכת העץ. 

ר הלכה כר' אליעזר, כברייתא היחידה שנשנתה בענין זה בדיני , כתבו שבעיקר הדבהרא"שו

הדיון הקודם, ורק לענין ערלה הכריע רב יהודה בחו"ל -הברכות ואשר הובאה בסתם בגמרא בחלק

כדעת המקל. בארץ דין הקפריסין כפרי גמור, גם לערלה, וממילא ברכתו העץ, ולענין זה אין 

כתבו שמסקנת הסוגיה היא שהקפריסין  רי"ףו בה"גל להפריד את הדין בחו"ל מהדין בארץ. אב

שהמחלוקת נותרה בלתי  תלמיד רבנו יונהפטורים מערלה בחו"ל ולפיכך ברכתם אדמה, והסביר 

מוכרעת, ומחמת הספק אין לברך עליהם אלא אדמה, שבה יוצא סוף סוף בדיעבד גם אם הברכה 

בבירור כר"ע, ע"פ הכלל הרגיל  הדין אף מוכרע הרשב"אהנכונה לכתחילה היא העץ )לדעת 

. שו"ע, וכך פסק הרמב"םשהלכה כר"ע מחברו. דרך דומה הוזכרה גם בתר"י(. כך כתב לדינא גם 

 בדיעבד, עכ"פ, כתב משנ"ב שגם אם בירך העץ יצא )והיינו שמספק אין לו לשוב ולברך(. 

 

שנאכלות  תפוזיםקליפות מכח דיון הגמרא בקפריסין דנו האחרונים גם בקליפות אחרות, 

)או, בימינו, בסוכר(. במהלך דיון הסוגיה התברר שחיוב הקפריסין  שממתקים אותן בדבשלאחר 

בערלה אינו נובע מתורת שומר לפרי, שכן קיום הפרי אינו תלוי בהם, ומכל מקום בעלמא ודאי דין 

ן הפרי, ואף כתב מתוך כך שגם לענין ברכה דין הקליפה כדי מג"אהקליפות כדין הפרי לערלה. 

שהקליפה אינה נאכלת כמות שהיא, אם ממתקים אותה שב דינה להיות כדין הפרי לברך עליה 

בפה"ע )כל שאין זה כאכילת קליפות השקדים הרכים, שבאה על חשבון הבשלת השקד, ולפיכך לא 

, כתב שאין ללמוד מערלה לברכה )בסי' רד, ס"ק טו( הט"זנטעי אדעתא דהכי וברכתה שהכל(. אבל 

את הטפל לפריו, דין שאינו אמור אף  –שכן חיוב השומר בערלה הוא מריבוי הכתוב, את פריו 

בנטע רבעי, ובאותו אופן אין יסוד להעתיקו גם לדין הברכה. על הקליפה לבדה אין שם פרי, וגם 

כתב באופן שלישי, שדין הקליפה  (על דברי מג"א) פמ"גבהיותה נאכלת אין לברך עליה אלא אדמה. 

אינו כדין הפרי לברכה, וכט"ז, וכיון שגם אין דרך קליפה זו להאכל עם הפרי אלא להיזרק אין 

עץ העומד למאכל כלל, ואף שממתקים אותה בדבש ואוכלים אותה יש לראות -עליה תורת חלק

ת בקצרה )ובשעה"צ מביא את המחלוק משנ"באת הדבש כעיקר בתערובת זו ולפיכך לברך שהכל. 

הוסיף דעות אחרונים המצטרפות לכל אחד מצדדי המחלוקת( והכריע לברך מספק שהכל, 

 ובדיעבד אם בירך עץ או אדמה יצא. 
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כתב עם זאת שבימינו כיון שאיש אינו אוכל עוד את העלים והתמרות, מי שאוכלם בכל  (צ)מובא בשעה"ברכי יוסף  

כל. יש צד חידוש בדבריו, מעבר להתחשבות בשינוי הזמנים, שחלקים כאלו שראויים זאת אינו מברך עליהם אלא שה

כשלעצמם לאכילה אך אין דרך העולם לאכלם כלל ברכתם שהכל. יל"ע היכן הוא מקור דין כזה, שכן בעלמא חלקיו 

ל. דין דומה הנאכלים של העץ שאינם עיקר אכילתו ברכתם אדמה, וחלקים שאין דרך לאכול אינם בתורת ברכה כל

, שבשעה שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק אין לברך )יובא להלן(כתב משנ"ב בשם חי"א ועוללות אפרים בפירות בוסר 

עליהם אלא שהכל. תוכן הדין נראה עכ"פ ברור, שחלקי הצמח שאינם עומדים לאכילה כלל אינם בכלל פירותיו, 

דמת ברכה, וברכתם ממילא שהכל. והרי זה כעין הקורא, אף ועדיין אם הם ראויים לאכילה הרי הנאתם מחייבת הק

, שגם כשהקמח ראוי וטעים )לו.(שעניינו המדוייק שונה מעט. דומה לזה מצאנו כבר ברשב"א, בדין קמחא דשערי 

כשלעצמו לאכילה אין ברכתו אלא שהכל משום שהוא קשה לקוקיאני ולפיכך דרך העולם להימנע מלאכלו. ואפשר 

 בדברי רב ששת בפלפלי, להלן. שהמקור הוא 
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 )רב,ג(. גרעיני הפירות 3

: )א,ח(בתוך דיון הגמרא בקפריסין, אם קרויים שומר לפרי, הביאה הגמרא את המשנה בערלה 

 ". חייבין בערלהאגוזים והגרעינין,  קליפי רמון והנץ שלו, קליפי

הסיקו מכך בצורה ישירה גם לדין הברכה, שגם הגרעינים קרויים פרי,  רבנו יונהו רא"ש, תוס'

, הרשב"אולפיכך אם הם נאכלים ויש בהם טעם מברכים גם עליהם בורא פרי העץ. חלק על כך 

יוב הגרעינים בערלה אינו שלמד ממה שכרכה המשנה את דין הגרעינים עם דין הקליפות שגם ח

"את הטפל לפריו". ממילא  –משום שיש עליהם שם פרי גמור אלא מחמת יתור הכתוב "את פריו" 

  12 11לדין הברכה, אף בהיותם נאכלים אין לברך עליהם אלא אדמה.

כשלעצמם לאכילה אינם  אינם ראוייםו מריםהרשב"א מסיים את דבריו בכך שאם הגרעינים 

באור אין לברך עליהם אלא שהכל  אם מיתקםהאוכלם כך אינו מברך(, ולפיכך גם בגדר פרי כלל )ו

)ואין זה כפירות אחרים שאינם ראויים לאכילה אלא על ידי מיתוק, שמברכים עליהם את ברכתם 

הראויה לפי שזוהי צורת האכילה שלה נועדו, משום שכאן מיועד הצמח כשלעצמו לאכילת הפרי 

 לאכילת הגרעינים כלל(.  וממילא אינו נחשב כעומד

הכריע בעיקר דין הגרעינים כרוב הראשונים, לברך העץ בהיותם מתוקים, אך סיים שאם  שו"ע

היו מרים ומתקם מברך שהכל, והיינו לכאורה כרשב"א דוקא. וכתב מג"א שיש לומר שאף לדברי 

שבו ויצאו  הרא"ש אין על הגרעינים שם פרי אלא בהיותם ראויים לאכילה, אבל אם הם מרים

  13משום כך מתורת פרי, ומעתה גם אם שב ומיתקם ברכתם שהכל וכלרשב"א.

עת השו"ע וכתב שהעיקר כרשב"א, שאין לברך על הגרעינים אלא אדמה. על הכר חלקהגר"א 

מביא עוד אחרונים שכתבו כך, ולפיכך למעשה אכן יש לברך לכתחילה אדמה. ולכך  משנ"ב

 , ולא כשו"ע. ברכות, פירות האילן ה()חזו"ע הסכים גם הגר"ע יוסף 

שני סייגים מוסיף בזה משנ"ב: א. בדיעבד, מחמת הספק, אם בירך העץ יצא. ב. אם אכל את 

הגרעינים מיד אחר גוף הפרי הרי הם כטפל לפרי וממילא לכו"ע יוצאים בברכת העץ שבירך על 

 הפרי עצמו. 

 

 )רב,ב(. פירות שטרם הבשילו 4

השו"ע ע"פ כמה ראשונים, במרבית האילנות, פרט לענבים ואפשר שגם זיתים וחרובים, מיד : לדרך תמצית הדין)

משנעשה הפרי ראוי לאכילה ברכתו העץ. ומשנ"ב סייג בשם כמה אחרונים שאם אינם ראויים לאכילה אלא ע"י 

הרי"ף הדחק ברכתם שהכל אא"כ מיתקם והכשירם לאכילה. ולמשנ"ב עצמו, בשם הגר"א ועוד וע"פ סתימת 

 והרמב"ם, אף כשטובים למאכל ברכתם אדמה עד שיגיעו לשיעור גמר פרי למעשרות.(
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הרשב"א עצמו לא כתב שמברכים עליהם אדמה אלא שאין מברכים עליהם העץ. ומשנ"ב הביא מכמה אחרונים  

שפירשו מתוך כך שהברכה הראויה היא אדמה. אבל יש גם שכתבו שאין ברכתם אלא שהכל )אפשר שהדבר נובע 

 ה רעק"א לטעם הדבר. מהשוואתם לדין גרעינים מרים שמתקן, להלן(, ותמ
12

לעיל בדין קליפות התפוזים עמדנו על מחלוקת אחרונים אם ללמוד מערלה לברכות לברך עליהם העץ. לדרך  

הרשב"א בגרעינים, פשוט שעל הקליפות אינו מברך העץ, וכדעת הט"ז או הפמ"ג שם. ויל"ע למה לא הסתייעו בדבריו 

"ז סמך את דבריו דוקא על דברי תוס', שבדין הגרעינים אכן כתבו )אבל מג"א מסתמך על תוס' ורא"ש(. מאידך, הט

שיש לברך העץ כשם שחייבים בערלה, אלא שלא כתבו זאת אלא בגרעינים, ולא בקליפות שנזכרו במשנה קודם להם. 

 מכך דייק הט"ז שהגרעינים הם מגוף הפרי וברכתם העץ, אבל הקליפות רק מייתור את פריו וברכתם אדמה.  
13

מכח דין זה יש לומר לכאורה גם בקליפות, שכשאינן ראויות ומיתקן לא יברך אלא שהכל. ויל"ע למה לא גם  

התחשבו בכך הפוסקים בדין קליפות התפוזים הממותקות דלעיל. אפילו פמ"ג, שדן בהם שהכל כיון שכשלעצמן אינן 

 יקר ומחמתו מברכים שהכל. וצ"ע.עומדות לאכילה, לא הסתפק בכך אלא כתב שכשמרקחים אותן בדבש הרי הדבש ע
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דין נוסף שהובא בתוך דיון הגמרא בקפריסין הוא האיסור להפסיד פירות שביעית, שאמור רק 

מגדירה: "מאימתי אין קוצצין  (, ובסוגייתנו)שביעית ד,יבמה שכבר תורת פרי ראשונית עליו. המשנה 

לנות בשביעית, ב"ש אומרים כל האילנות משיוציאו, וב"ה אומרים, החרובין משישרשרו, את האי

והגפנים משיגרעו, והזיתים משיניצו, ושאר כל האילנות משיוציאו". ומוסיפה הגמרא לבאר 

ששיעור "משיגרעו" האמור בגפנים )=שיווצרו בהם גרעינים( הוא כאשר גודל הענבים מגיע לכפול 

 שיעור זה הם קרויים "בוסר" ולא רק "סמדר". הלבן. בהגיעם ל

כל שהגיע לכלל  בענביםלברכות, וכתבו ש דין שביעיתמ הרא"שו תוס'גם בענין זה הסיקו 

בשאר האילנות (, ו, כאילו הוא פרי אחרמברכים עליו העץ )וכשלא בא לכלל זה ברכתו אדמה בוסר

. כמובן מדובר באופן הרשב"אמם גם את פריים מברכים עליו העץ. וכאן הסכים ע מיד משיוציאו

שהפרי ראוי לאכילה ע"י הדחק לכה"פ, שאלמלא כן אין הוא ראוי לברכה כלל )ומ"מ כשראוי 

לאכילה במקצת מברכים עליו את ברכתו הראויה, אף שבכך מפסידים אותו מלהגיע למצבו הבשל 

כליתי. שעבורו נוטעים אותו, משום שהנאכל הוא הפרי התכליתי עצמו, שרק לא הגיע למצבו הת

רק כשאוכל חלק טפל ומפסיד בכך את העיקר אמרינן שכיון שלא נטעי אדעתא דהכי ברכתו 

מתייחס לדין זה כדין שאין בו חולק, ודן רק בגדר פרי בחרובים וזיתים, שיש  ב"ישהכל(. 

מהראשונים שהשמיטו את השיעור הייחודי האמור בהם, ומציע ב"י לתלות זאת בכך שבשיעור זה 

לא חלק על  הרמ"אם ראויים לאכילה כלל ולפיכך אין לו משמעות לדין הברכה. אף עדיין אינ

 עיקר דברי שו"ע, והוסיף רק שבחרובים וזיתים אכן בעינן שיגיעו לשיעור המשנה. 

מקשה על כל עיקר ההשלכה משביעית לברכות, ואומר שגם בשביעית עצמה הרי  הגר"אאבל 

הפרי שממנו ואילך שוב מותר לאכול אותו ואין הוא  קיים גבול נוסף, של שיעור ההבשלה של

. אף לענין ברכות, השיעור לענין מעשרותהאמור  גמר הפרינחשב כמפסיד את הפרי, והוא שיעור 

שראוי לאחוז בו הוא שיעור גמר הפרי למעשרות ולא שיעור שם פרי כלשהו שלענין הפסד פירות 

קרוי ראוי בתכלית לאכילה ולא בא לכלל ברכת שביעית, וכל שלא בא לכלל זה עדיין אין הפרי 

, שלא הזכירו בהלכות הברכות את השיעורים הרמב"םו הרי"ףהעץ. דבריו נתמכים גם מדברי 

האמורים כלל. מג"א מעניק משמעות להשמטתם, אף שאינו כותב מפורשות שדעתם כדרך זו 

וא עצמו נוטה למעשה, מוסיף שכך היא גם דעת הפמ"א, ולכך אף ה בה"לשכתבנו בשם הגר"א. 

)וגם אם מיתקו על ידי האור אין דינו  אדמהלעונת המעשרות אין לברך עליו אלא  כל שלא הגיעש

 משתנה(. אלא שגם הנוהג כשו"ע ומברך העץ כשבא לכלל הכשר אכילה כלשהו אין מוחין בידו.

שו"ע אין סייג נוסף שמסייג משנ"ב, ע"פ אחרונים, הוא שגם לדרך הראשונים שכמותם פסק 

לברך למעשה העץ אלא על פרי שראוי לאכילה לכל אדם כמות שהוא, ולא על ידי הדחק בלבד. על 

, אלא אם בישלו שהכלאין לברך אלא  אלא על ידי הדחקלאכילה  אינו ראויפרי שמחמת קטנותו 

או מיתקו והביא אותו בכך לכלל הכשר לאכילה בפועל. ולא כשו"ע, שמדבריו עולה שמיד 

 ה ראוי לאכילה מברכים עליו העץ. משנעש

 

 )רד,א; רב,ט(. "תמרי דזיקא" ושאר תמרים פגומים 5

: ע"פ הבנה פשוטה אחת בסוגיה, דין תמרים שנשרו מהעץ קודם זמנם כדין כל תמר אחר, תמצית הדין העיקרי)

העץ הם בבחינת מין וברכתם העץ. וכ"כ ב"י. אבל להבנת ב"ח וט"ז בדברי כמה ראשונים, פירות הנושרים מוקדם מ

קללה שברכתו שהכל. משנ"ב כשו"ע, אבל מסייג, לאור דין הבוסר לעיל, שכל שלא נשלם גידולו במדרגה ראויה 

 ברכתו סוף סוף שהכל.(
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בשל שב ומשמש בפוסקים בדין תמרי דזיקא, שכרוך גם בדברי המשנה עצמה -דין הפרי הלא

נהיה בדברו, ר' יהודה אומר, כל שהוא מין  שהכל ועל הגובאי אומר על הנובלות: "על החומץ ו)מ:(

קללה אין מברכים עליו". החומץ והנובלות הם שניהם דברים שגידולם מן הארץ ובכל זאת 

מברכים עליהם שהכל, ונחלקו בגמרא מהן נובלות: "ר' זירא ור' אילעא, חד אמר בושלי כמרא 

כמו שרופי חמה, שבשלם ושרפם החום  –וחד אמר תמרי דזיקא". ופירש רש"י: "בושלי כמרא 

שהרוח משירן". לדרך הראשונה הפגם בתמרים אלו הוא  –ויבשו, ותמרים הם. תמרי דזיקא 

 מחמת שיבשו ונשרפו מחום השמש, ולדרך השניה משום שנשרו מהעץ קודם זמנם.

. , היינו דקרי ליה ]ר' יהודה[ מין קללהלמ"ד בושלי כמרא בשלמאהגמרא מוסיפה לברר: "

למאן דאמר בושלי  בשלמא, איכא דאמריאלא למ"ד תמרי דזיקא, מאי מין קללה? אשארא. 

כמרא היינו דמברכינן עלייהו שהכל, אלא למ"ד תמרי דזיקא, שהכל, בורא פרי העץ מבעי ליה 

, דתנן כי פליגי בנובלות תמרהדבושלי כמרא נינהו.  לא פליגיכ"ע  בנובלות סתמא אלאלברוכי? 

השיתין והרימין... ונובלות תמרה. ...חד אמר בושלי כמרא, וחד אמר תמרי  יהקלין שבדמא

דזיקא. בשלמא למ"ד בושלי כמרא היינו דקתני הקלין שבדמאי... אלא למאן דאמר תמרי 

, היינו דהכא קרי לה למ"ד תמרי דזיקא בשלמא, איכא דאמרידזיקא... הכא במאי עסקינן... . 

. אלא למ"ד בושלי כמרא, ניתני אידי ואידי נובלות תמרה או נובלות סתמא והתם קרי לה תמרה

 אידי ואידי נובלות סתמא? קשיא". 

באופן פשוט, הגמרא הקשתה על מ"ד תמרי דזיקא מפני מה לא יברכו עליהם את ברכתם 

הראויה, שכן נשירתם מאליהם מהעץ על ידי הרוח אינה סיבה לשנות מברכתם, ובכך דוחה 

תה הראשונה וחוזרת לומר שבדין הברכה אין כל מחלוקת ולכו"ע מברך למעשה את עיקר שמוע

בפה"ע )גם ר' יהודה, הסובר שאין לברך על מין קללה, לא נחלק בתמרי דזיקא אלו, כפי שמתברר 

בשלב הראשון בגמרא(. המחלוקת מועתקת אל דיני הדמאי, וגם שם שבה הגמרא לדון בצדדי 

שלי כמרא, שאם כן נובלות התמרה הן הן הנובלות המחלוקת, ונותרת בקושיה על מ"ד בו

 שבמשנתנו ולא היה לחכמים לכנות אותם בשני כינויים שונים. 

, גם בדין התמרים )רב,ב(את הדברים, ודן, בשולי דין הבוסר  הב"יבאופן זה נראה שהבין 

שלא  הנושרים ונוקט בבירור שברכתם העץ, ותמה על דברי רי"ו שכתב שהנובלות הוא מין פרי

 נגמר בישולו וברכתו שהכל. 

כתב בפירושו למשנה )ומתו"כ גם בהלכות(  הרמב"םאלא שרבנו ירוחם אינו יחיד בביאורו זה. 

. גם לשון רבנו יונהשנובלות הן פירות שנשרו מהעץ פגים קודם בישולם, וכך פירש גם תלמיד 

 קרובה לזה, שכתב שהנובלות הן מין תמרים שאינם מתבשלים על האילן.  )רד,א( הטור

כרך את דבריהם  הט"זלשון רי"ו והטור אינה בהירה כלשון הרמב"ם ורבנו יונה, ומכל מקום 

שאכן יש ללמוד מהסוגיה שלמסקנה ברכת תמרי דזיקא היא שהכל )להלן  )בסי' רד(יחדיו וכתב 

נעמוד על פירוש אחר לדבריהם(. מדבריו עולה שהבין שהאיכא דאמרי שבסוף הסוגיה, המעמיד 

את מ"ד בושלי כמרא בקשיא, אינו מוסב על ההבנה המחודשת של הגמרא, שמחלוקת האמוראים 

א שלישית בבירור המחלוקת כפי שהוצגה בתחילה, היא בדמאי ולא בברכות, אלא היא לישנ

כמחלוקת בדיני ברכות. לדרך הראשונה בגמרא הרי לא הוקשה לה אלא מפני מה חלק ר' יהודה 

על ת"ק, ולא מפני מה מברכים על תמרי דזיקא שהכל ולא העץ. ואף לדרך השלישית שבה הגמרא 

ושבת יותר במשנה לאור ההשוואה לומר שתמרי דזיקא ברכתם שהכל, ואדרבא, זוהי הדרך המי

נקט כך לדינא, שברכת תמרי דזיקא היא שהכל, אף כי סמך זאת למהלך  הב"חלמשנה בדמאי. גם 

 הסוגיה באופן שונה בתכלית. 
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הב"ח והט"ז לא ביארו את גוף הדין, למה ישתנה דין תמרים הנושרים הללו משאר פירות 

ומר שפרי שנשר מהעץ מאליו על ידי הרוח אות שנאכלים קודם גמר בישולם שברכתם העץ. ויש ל

הוא שהיה דבר מה פגום בגידולו ולפיכך לא החזיק מעמד על העץ כשאר פירות, ולפיכך הוא כעין 

 מין קללה, תוצר פגום של העץ שאינו ראוי לברכתו המשובחת. 

ו לנכון התקשו בדברי הב"ח והט"ז, ולא מצא שאר אחרוניםכתב עכ"פ שפמ"ג ו )בסי' רד(שעה"צ 

להבדיל את דין הפרי שנשר מהעץ מאליו מדין שאר פירות שנאכלו קודם בישולם, ודין תמר הנושר 

 הוא לפיכך כדין כל תמר אחר שמצוי בשלב הבשלה זהה. 

בשל בעלמא סוף סוף אין דין -אמנם גם לאחר השוואת דין התמרים הנושרים לדין פרי לא

בשל אין דין השו"ע לברך עליו בפה"ע -בדין הפרי הלאמזכיר שכבר  )רב,ט(בה"ל  –ברכתם מבורר 

ברור למעשה; וכפי שהובא לעיל, יש לחוש למעשה לדעת הגר"א, המשתמעת מסתימת הרי"ף 

והרמב"ם, שאין לברך העץ אלא על פרי שהגיע לגמר גידולו למעשרות. ונמצא אם כן שגם לדרך 

 אלו אלא בהיותם בשלים כראוי. החולקים על הב"ח והט"ז אין לברך למעשה העץ על תמרים 

 

בצד המסקנה העולה לדינא מדחיית דברי הט"ז, לדון תמרי דזיקא כתמרים שנתלשו בידי אדם, 

בושלי עולה מכך מסקנה נוספת, כהבנה הפשוטה בגמרא, שנובלות שמברכים עליהם שהכל הם "

יבדו את להם ולפיכך א בישול השמש הזיקפירש כאמור שאלו הם תמרים ש רש"י". כמרא

מעלתם כראויים לברכת פרי העץ. אבל גם בענין זה הביא משנ"ב שחלקו ראשונים רבים על דברי 

, כאמור, כתב שנובלות הן מין הטוררש"י )אף כי יש גם ראשונים נוספים שעומדים בשיטתו(. 

שסבר מסביר שאין כוונתו לדין תמרי דזיקא )כפי  )רב,ט(תמרים שאינן מתבשלין על האילן, ומשנ"ב 

לו כדי להבשיל. הפרי  בישול השמש נחוץהט"ז( אלא לדין בושלי כמרא, שמתפרש כמין פרי ש

האמור אינו מגיע על העץ עצמו לכלל הבשלה לאכילה, וכדי שיבשיל הוא צריך להיות נתון לזמן 

ראשונים רבים שפירשו כך,  )בשעה"צ(מונה  משנ"במה נוסף, לאחר תלישתו, במקום חמים. כאמור, 

 מסיק שלדינא אפשר ששני הפירושים אמת.  אך

באופן ההבנה השני יש יסוד מחודש, במה שאין אומרים שתמרים אלו שזקוקים לתהליך עיבוד 

נוסף כדי שייראו לאכילה הם כשאר פירות שזקוקים לבישול וכדומה כדי שייראו לאכילה 

שאין מדובר כאן בסוג  וברכתם לאחר גמר הכשרתם שבה להיות כשאר ברכת הפירות. נראה שכיון

פרי שכך דרכו אלא בזן מסויים של תמרים, אין בוחנים אותם בפני עצמם אלא בהקשר של כלל 

התמרים. התמר הוא בעיקרו פרי שנאכל בלא צורך בכל עיבוד נוסף, וזן של תמרים שאינם ראויים 

להם ברכת לאכילה כפי שנתלשים מהעץ הם תמרים פחותים, פגומים במידת מה, שאין ראויה 

שתמרים אלו נחשבים לפגומים  )בסוס"ק נ(העץ גם לאחר הכשרתם. כך עולה מדברי משנ"ב, שביאר 

מתוך השוואתם לשאר תמרים )אך בבה"ל כתב שצ"ע לדינא, שכן לדברי כמה אחרונים לאחר 

 שהבשילו כראוי ע"י החום שבה אכן ברכתם להיות בפה"ע(. 

לפי מה שדרך להיעשות  זנים פרטייםתר, שאין דנים )מכאן יש לשמוע לכאורה לדין כללי יו

. וכך גם אם יש זנים מסויימים של תפוז שעשויים דוקא בהקשר של כלל מינםבהם עצמם אלא 

למיץ, או זנים של ענבים שמגודלים ליין בלבד ולא לשיווק לאכילה וכדומה, אין לומר על פריים 

 אויה הנאמרת על הזנים הנאכלים(. שאינו עומד לאכילה, ואין הוא מאבד את ברכתו הר

 

 יח(-)רב,טז. הפלפלין ודומיהם 6
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: על דבר שאין דרך בני אדם לאכול כלל אין מברכים כלל אם נאכל בפני עצמו, ולדינא היינו גם בדבר תמצית הדין)

 שרגילים לשחוק ולאכול כתבלין לדבר אחר. 

בפני עצמו, נחלקו הראשונים אם מברך את ברכתו אם אוכל את הדבר המיועד לתבלין בעודו לח וראוי לאכילה 

 הראויה, או בפה"א בלבד. ולהלכה מברך בפה"א.(

 

"פלפלי, רב ששת אמר שהכל, רבא אמר לא כלום. ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא, כס פלפלי 

ביומי דכפורי, פטור. כס זנגבילא ביומא דכפורי, פטור. מיתיבי, היה ר"מ אומר... וערלתם 

מה ת"ל עץ מאכל, להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה, ואיזהו זה הפלפלין, ללמדך  ערלתו...

 שהפלפלין חייבין בערלה...? לא קשיא, הא ברטיבתא, הא ביבשתא". 

אין בכך סיבה  רב ששתאת הפלפלין אין דרך לאכול בפני עצמם אלא להשתמש בהם כתבלין. ל

ה ככל הנהנה מהעולם, אלא שמכל מקום להפקיע אותם מברכה מכל וכל, והאוכלם כך טעון ברכ

ברכתו שהכל. לא התבאר מפני מה מברך שהכל ולא העץ, ונראה שכיון שסוף סוף אין הפלפלין 

 עומדים לאכילה בפני עצמם לא קיים בהם שבח אכילת פירות הארץ כלל. 

ן זו , עכ"פ, ולדידן, אין לברך עליהם כלל, משום שאין על אכילתם תורת אכילה כלל. אירבאל

 דרך אכילה או הנאה, והעושה כן בטלה דעתו אצל כל אדם, גם לענין יוה"כ. 

 

אמנם גם רבא מודה שאם אוכל את הפלפלין בעודם לחים צריך לברך. ולא התבאר מהי 

ביומא  זנגבילאברכתם. בדין הזנגביל ביארה עם זאת מיד הגמרא: "אמרי ליה רבנן למרימר, כס 

? לא בפה"אהאי המלתא דאתיא מבי הנדואי שריא, ומברכין עליה  דכפורי פטור. והא אמר רבא,

 הא ביבשתא".  ברטיבתאקשיא, הא 

בפשטות, הזנגביל הוא שורש שראוי מעיקרו לברכת אדמה, ואם אוכל אותו בעודו ראוי לאכילה 

, שאם אוכלם טרם שיבשו מברך בפלפליןהרי הוא שב לברכתו הראויה. וכך יש לנהוג לכאורה גם 

 הרי"ף. והתקשו בדברי רבנו יונהו הרא"ש. וכך כתבו העץם את ברכתם הראויה שהיא עליה

 . בפה"אשכתבו לברך עליהם  הגאוניםו

אחז בדעת הרי"ף והגאונים, וביאר שכיון שאין נטיעת הפלפלין אלא  )בשו"ת, א,ת( הרשב"א

ין האוכל את לשימוש בהם כתבלין, בהיותם יבשים, נמצא שהאוכל את הפלפל הרטיבתא הוא כע

הקורא, שאוכל דבר הסותר את תכליתו של הצמח ואינו מברך עליו את ברכתו. לאור דין הקורא 

היה ראוי אף לברך כאן שהכל, אלא שלמעשה מצוי לעיתים בכל זאת שאוכלים את הפלפלין 

בעודם לחים, ואם כן אין זה מופקע מהתכלית שלשמה נטעי אינשי ואין לפחות בהם מברכת 

כלומר, אכילת הרטיבתא נחשבת לענין שונה בתכלית מהתיבול ביבשתא, והיא כעין בפה"א. 

שימוש בתוצרת שונה של העץ מזו שמהוה הפלפל היבש, ולפיכך היא כאכילת דבר שאינו עיקר 

תכליתו של העץ. בפירות הבוסר עמדנו על כך שכיון שהפרי הנאכל הוא הוא הפרי שלשמו ניטע 

למרות שאוכל אותו בשלב שמונע ממנו להגיע לגמר תכליתו, אך שם  העץ יש לברך עליו כברכתו

אין זה אלא משום שמה שאוכל כעת הוא הוא הדבר שראוי לברכה משובחת, כשאוכל אותו 

במצבו המשובח. אך כאן הרי במצבו התכליתי אין הפלפל נאכל כפרי, ולפיכך אין לגזור מתוך כך 

  14רכה ההולמת אותו כפי מה שהוא בשעתו.ברכת פירות לאכילתו כרטיבתא, ודי לו בב

                                                           
14

בפלפל הרטיבתא אנו מוצאים לדרך זו הבחנה יוצאת דופן בין דין הערלה לדין הברכה, ואף שהוא חייב בערלה  

לענין ברכה כיון שאינו נאכל אלא כתבלין אין  –ברכתו אדמה. וי"ל שההפרש ביניהם נגזר מדין הפלפל היבש 
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. שעה"צ מצרף לרא"ש ורבנו יונה ראשונים שו"ע, וכך פסק )ח,ז( הרמב"םכרי"ף וסיעתו כתב גם 

  15נוספים שכתבו לברך העץ, ומכל מקום מכלל ספק לא יצא, וברכתו לדינא נותרת אדמה.

 

 ד. פרי שהשתנה מברייתו

 )רח,ה(. קמח חיטים 1

מחלוקת אמוראים בעיקר דין הקמח, אם ברכתו אדמה משום שנטחן כדי להפיק ממנו פת שיש בה : תמצית הדין)

תוספת מעלה על פני הדגן, או שהכל משום שהשתנה בתכלית ממה שהיה בתחילה כחיטה. בפועל מצטרפת לכך 

 הסברה שבהיותו טחון היטב כדרכו אין דרך בני אדם לאכלו כלל, ולפיכך להלכה ברכתו שהכל.(

 

 רבאאמר שהכל נהיה בדברו. א"ל  רב נחמןאמר בורא פרי האדמה, ו רב יהודה"קמחא דחיטי, 

לרב נחמן, לא תפלוג עליה דרב יהודה, דר' יוחנן ושמואל קיימי כוותיה, דאמר רב יהודה אמר 

שמואל, וכן א"ר יצחק א"ר יוחנן, שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ, אלמא אע"ג דאשתני 

, ה"נ אע"ג דאשתני במלתיה קאי. מי דמי, התם לית ליה עלויא אחרינא, הכא אית במלתיה קאי

 . )לו.(ליה עלויא אחרינא בפת" 

רב יהודה ורב נחמן לא ביארו במפורש את טעמיהם, אך הם מתבררים לפי הנראה מתוך דיון 

הראויה הגמרא בדבריהם. רבא סייע לדעת רב יהודה מדין שמן הזית, שמברכים עליו את ברכתו 

למרות שהשתנה ממציאותו הראשונית כפרי, ודחתה הגמרא את ראייתו משום שהקמח אינו מצב 

משובח בפני עצמו שעבורו משנים את החטה אלא רק שלב ביניים לקראת הכנת הפת. ומשמע אם 

כן שהסיבה לברך על קמח שהכל היא משום שהשתנה ונעקר ממצבו המקורי כחטה, פרי הארץ, 

 ובח מזה לא הגיע. ולכלל פרי מש

", שהוא הסיבה הראשונית להפקיע את אשתניהמושג הראשוני שסביבו נסוב כאן הדיון הוא "

הקמח מברכת החטה. עשיית החטה לקמח משנה בתכלית את מציאותה, שאינה עוד כשהיתה לא 

מבחינת מאפייניה המעשיים ולא מבחינת שמה. החטה היא פרי הארץ, אבל הקמח הוא כבר דבר 

אחר ולפיכך גם אין לקרוא עליו שם פרי הארץ כמותה. כך היה מקום לומר, אלמלא מה  מה

                                                                                                                                                                      
ין ערלה אחת היא לנו איך היא דרך אכילתו, וכיון שסוף סוף הוא משמש מתייחדת לו ברכת פרי העץ, אבל לענ

 לאכילה כתבלין חל בו דין ערלה ואוסר אותו כבר בהיותו רטיבתא. 
15

הראשונים עמדו על מינים נוספים, מהם נאכלים ומהם לא נאכלים, שדין ברכתם נקבע מכח האמור כאן. ובתוך כך  

, שכתב שבלי הלקטשברכתו אדמה. בב"י הובאה בזה שיטה יוצאת דופן, דעת  הקינמוןכתבו כמה ראשונים גם בדין 

אין לברך עליו אלא שהכל אף כשהוא לח. נראה  קליפת עץשכיון שהקינמון )ובשמים נוספים דומים לו( אינו פרי אלא 

עץ זו אין לראותה כפרי, אולי משום שעיקר השימוש בה הוא לתבלין, -שכוונתו לומר שאף שיש שאוכלים קליפת

וממילא גם אם יש שאוכלים אותה כמות שהיא אין זה די כדי לעקור ממנה את צורת ההתיחסות הפשוטה 

רות לשחוק קליפת עץ ולהשתמש בה לתיבול אינה מעניקה לעץ שם פרי, שלא והראשונית אליה כעץ בעלמא. האפש

כפלפלין, שמצד עצמם יש בהם יסוד לשם פרי, ודי בשימוש בהם לתבלין כדי לקרוא עליהם שם פרי בפועל. שיטה זו 

 עכ"פ דחויה מהלכה. 

שאם  )רד,יא(תבו הראשונים , שבעניינם כעלי הוורדעם זאת, דין קרוב במקצת לכך עומד גם להלכה, והוא דין 

מברכים עליהם בפה"א )בנידון זה מדובר באופן אכילה שרק הוא קיים בוורד, ולא  בדבששוחקים ומרקחים אותם 

באכילה המבטלת אופן אכילה אחר ועיקרי יותר. הדמיון לענייננו הוא רק בסברה השניה להלן(. לדברי הטור, ע"פ 

אינו עומד לכך אין מברכים עליהם בפה"ע, ומ"מ כיון שלעיתים עושים כך הרא"ש וכפי שביאר ב"י, כיון שעיקרם 

ברכתם אינה שהכל בלבד אלא אדמה. ב"י כתב על כך שהוא דוחק, והציע תחת זאת את דברי הכל בו שכתב שכיון 

יק שאין מדובר אלא בעלים אין זה עיקר הפרי, שעיקר הפרי הוא הזרע, ולפיכך מברכים עליהם אדמה בלבד. והענ

משמעות להבחנה הראשונית בין זרעים לעלים, גם כאשר החלק שאותו ניתן להכשיר לאכילה הוא העלים דוקא. גם 

 משנ"ב אימץ את ביאור הכל בו. 
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שמצאנו בשמן זית, שלמרות שגם הוא דבר מה שונה בתכלית מהזית לא אבדה בו ברכת פרי העץ. 

השמן הוא למעשה פריו של פרי הזית, וממילא בעקיפין גם פרי העץ, ולא דבר זר וחדש בתכלית 

ת העץ. וכך גם את הקמח ניתן לראות כפריה של החטה, ובכך בעקיפין פרי שהופקע מכלל ברכ

הארץ. זאת כמובן רק אם מתייחסים לקמח כתוצר משובח שעבורו מגודלת החטה, ולא כמוצר 

 16נטול ערך של אכילה, חומר גלם בלבד להפקת דבר אחר, משובח באמת, שהוא הפת.

ת לקמח חיטים, אך בגמרא מתברר שברכתו צריך לכאורה להיות שוה בתכלי קמח שעוריםדין 

היא לכו"ע שהכל: "וכי אית ליה עלויא אחרינא לא מברכין עליה בורא פרי האדמה אלא שהכל, 

והא"ר זירא אמר רב מתנא אמר שמואל אקרא חייא וקמחא דשערי מברכינן עלייהו שהכל נהיה 

יה בדברו... אי אשמעינן בדברו? מאי לאו דחיטי בורא פרי האדמה? לא, דחיטי נמי שהכל נה

דחיטי הו"א הני מילי דחיטי, אבל דשערי לא לבריך עליה כלל, קמ"ל". שמואל הוא רבם של רב 

יהודה ורב נחמן כאחד, והוראתו מקובלת על שניהם, ושניהם מסתמכים עליה כבסיס לדבריהם. 

טים ברכתו לרב יהודה יש לשמוע מדברי שמואל שדוקא קמח שעורים ברכתו שהכל, אבל קמח ח

אדמה, ואילו לרב נחמן דין החטה כדין השעורה לברך עליה שהכל, וממילא הטעם הוא כפי 

 שהתבאר, שמכלל חטה ושעורה יצא ולכלל פת לא הגיע. 

טעם החילוק לדעת רב יהודה בין חיטים לשעורים לא התבאר בגמרא, וכתב רש"י שבחיטים 

שוני, וכפי שהתבאר, מצד השינוי שעבר הקמח, מברך אדמה כיון שהוא "חשוב". כלומר, באופן רא

ראויה ברכת הפירות לפקוע ממנו, וכך הוא אכן בשעורה. ומכל מקום מחמת חשיבות פת החיטים 

בינים בין החטה לפת זוכה אף הוא ליחס כאל -אי אפשר להבדיל ממנה את הקמח, ובתור מוצר

מח שעורים שהכל היא שהוא פרי. הרשב"א, לעומת זאת, כתב שהסיבה שמחמתה מברכים על ק

קשה לקוקיאני, ולפיכך אין דרך בני אדם לאכלו, וחזר להיות כלא נטעי אדעתא דהכי. כלומר, 

הכרעתו של רב יהודה יפה בעיקרה לכל קמח דגן, והוא קרוי על שם תחילתו ועל שם סופו וראוי 

 לברכת אדמה, ורק סיבה מקומית מפקיעה מכך את קמח השעורים. 

 רבא, מחמת דברי בפה"אהעולה מהסוגיה לדינא היא לברך על הקמח  המסקנה, טבאופן פשו

ורא"ש סייגו אמנם  תוס'. רבנו יונהו רא"ששתמך בדברי רב יהודה וחלק על רב נחמן. וכך כתבו 

עם זאת שאין דרך בני אדם לאכול קמח, ואם כן גם האוכלו אינו ראוי לברך אלא שהכל, בלי קשר 

לשאלה אם אשתני או במילתיה קאי, ולפיכך העמידו את דיון הסוגיה בקמח שונה, שדרך בני אדם 

 . קמח קליותהיטב, או  קמח שלא נטחן הדקלאכול, והוא 

כרב נחמן, ולא נימק זאת בשינוי שהשתנה הקמח, אלא באותה  יםהגאונ בשםפסק  הרי"ף

סברה, חיצונית לסוגיה לכאורה, שמחמתה העמידו התוס' וסיעתם את הסוגיה בקמחים מיוחדים 

שאין דרך בני אדם לאכול את הקמח. ותמהו הרא"ש ורבנו יונה על דברי הרי"ף, שנימק את  –

ליה כלל. רבנו יונה דחה מחמת זאת את דברי דברי רב נחמן בסברה שהוא עצמו לא נסמך ע

חשש עם זאת לדברי הרי"ף לדינא, וכתב שמחמת המחלוקת יש לברך על  הרא"שהרי"ף, אבל 
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נחלקו הפוסקים אם פרי שרוסק עד שאבדה ממנו לגמרי צורתו המקורית עומד בברכתו  )לח., ולהלן(בדין הטרימא  

ו בריסוק ומיחוי גמור מוסיף לברך בפה"ע, כפי שהתפרשה דעת הרמב"ם שם, מובן או שברכתו שהכל. על צד שאפיל

בצורה פשוטה יותר למה גם כאן אע"ג דאשתני ראוי היה לעמוד במילתיה ובברכת אדמה, לולי הסברה שעומד 

לעילויא אחרינא בפת. אבל לסוברים שם שכל שהתרסק לגמרי איבד את ברכתו, כרש"י או אפילו כפוסקים 

בחינים בין מיעוך למיחוי, נצרכת יותר הסברה שהזכרנו, שכיון שהקמח, כמו השמן, הוא תוצר אופייני שעבורו המ

מגדלים את הפרי אין הוא כדבר חדש בעלמא אלא כפרי הפרי. השמן הוא ודאי תוצר שבעלמא מופקע מברכת הפרי 

עוד שגם לרמב"ם טחינה לקמח היא שינוי לברכת שהכל, ובכל זאת מצד ערכו המיוחד עומדת בו ברכת העץ. ואפשר 

 גמור שמפקיע מהדבר את ברכתו, ודוקא במיני דגן, שעיקרם לכך, יש מקום לסברה לברך אדמה. 
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בלבד. הרא"ש הקדים וכתב שאת דברי הרי"ף, שאין דרך לאכול קמח, יש להסב  שהכלהקמח 

שלו ולתוס', אכן יכולה  כלפי הקמח הרגיל, ואם כן בקמח הקליות, שבו נחלקו האמוראים להבנתו

לעמוד בעינה ההכרעה לברך אדמה ולא שהכל. אלא שלמעשה מחמת הספק נקט לברך שהכל על 

 כל קמח. 

בדברי הרי"ף עצמו יש להעיר עוד שלא רק טעם ההכרעה צריך עיון אלא גם עצם הפירוש 

זה אין כל  המשתמע מדבריו למחלוקת, כאילו היא בשאלה אם הקמח ראוי לאכילה או לא. לענין

ראיה משמן, ואדרבא, דוקא בשמן מצאנו שיחד עם היותו לא ראוי לאכילה כמות שהוא, ניתן 

למצוא מצב שבו ברכתו הראויה באה בכל זאת לידי ביטוי. ושמא יש ללמוד מכך שאכן לא היתה 

דעת הרי"ף לתלות בסברה זו את המחלוקת עצמה, אלא רק לומר שלמעשה לא ניתן לנהוג כדעת 

יהודה ולברך על הקמח אדמה משום שבפועל, כפי שמכיר הרי"ף עצמו )והגאונים שקדמוהו( רב 

את המציאות, אין דרך לאכלו. אין בכך קושיה על גוף דברי רב יהודה, אם משום שדבריו צריכים 

להיות מוסבים כלפי הקשר שבו הקמח אכן נאכל ואם משום שבמקומו ובזמנו היו אוכלים גם את 

מקום לדידן כיון שאינו נאכל אין לברך עליו אלא שהכל. כך היא למעשה הצעת הקמח, ומכל 

 הרא"ש לפרש את הרי"ף, אלא שלא סמך על כך לדינא. 

כאמור חשש לכך,  הרא"שפסק כרי"ף לברך על קמח שהכל, ואף  )ג,ב( הרמב"םלדינא, גם 

דין הברכה בכך  , בשתי דרגות הטחינה של הקמח. )משנ"ב תלה אתהשו"עוממילא כך פסק גם 

שהקמח יצא מכלל חטה ולכלל פת לא הגיע, למרות שלא זו היא הסברה שמחמתה הכריעו 

הראשונים לברך שהכל, אולי משום שזוהי למעשה משמעות הדין כשמדובר בקמח שיש דרך 

 לאכלו(. 

 

 )רב,ח(. משקין היוצאים מהפרי 2

שב לדבר שונה בתכלית מהפרי עצמו, לכמה דינים : לר' יהושע, ולהלכה, המשקה היוצא מהפרי נחתמצית הדין)

בתורה וגם לברכת שהכל, פרט לזיתים וענבים. לרשב"א יוצא מכלל זה משקה שהוא עיקר תכלית הפרי, שמברכים 

עליו העץ. ודעתו נדחתה מהלכה. לכמה ראשונים יוצא מכלל זה עוד גם הסוכר, שדבשו הוא עיקר תכליתו ואינו 

 צמו ולכן תורת פרי עליו. אבל העיקר להלכה כרמב"ם, לברך שהכל גם עליו.(מופק מפרי אלא מהעץ ע

 

מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו. מ"ט, זיעה בעלמא  דובשא דתמרי"אמר מר בר רב אשי, האי 

)רש"י: סופי ענבים שאין וחומץ ספוניות  יין תפוחיםהוא. כמאן, כי האי תנא, דתנן, דבש תמרים ו

 . )לח.(ושאר מי פירות של תרומה, רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר"  מתבשלים לעולם(

לשון "זיעה בעלמא" פירושה לכאורה שאין על הדבר שם משקה גמור. אך אם כך נמצא 

שהגמרא כורכת בין שני דינים שאין ביניהם דמיון גמור: בדין התרומה אמר ר' יהושע שדין מי 

, ועל כך מסמיכה הגמרא את דברי מר בר רב אשי, שמי הפירות עצמם תהפירואינו כדין הפירות 

גמורים אלא זיעה בעלמא. יש לפרש לפיכך שסברת "זיעה בעלמא" אינה  משקיםאינם קרויים 

סברה עומדת לעצמה, ולא חסרון ישיר בחשיבות המשקה הוא שגורם להפקיע ממנו את ברכת 

עצמו. הכינוי זיעה בעלמא אינו מבטא חסרון ערך  הפירות, אלא עצם היותו דבר מה שונה מהפרי

 של המשקה עצמו, אלא העדר יחס בינו לבין הפרי שממנו הוא בא. 

: ג(-יא,ב תרומות)הדברים מתחוורים יותר מתוך ההקשר הרחב יותר של הדין האמור בתרומה 

ושאר  ים בסתיו יינן חומץ"(כך הגרסה שם, ופיר"ש: "ענבים שמתבשל-)"דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סתוניות 

, מטמא משום משקהורבי יהושע פוטר. ור"א  קרן וחומשכל מי פירות של תרומה, ר"א מחייב 

אמר ר' יהושע, לא מנו חכמים שבעה משקין כמוני פטמים אלא אמרו שבעה משקין טמאים ושאר 
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ושאר כל הפירות  כל המשקין טהורין. אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סתוניות חומץ

ובמעשר שני, אלא זיתים וענבים בלבד. אין סופגין ארבעים  בתרומה אותם מברייתן אין משנין

משקין אלא היוצא מן  ביכוריןאלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואין מביאין  ערלהמשום 

אין מקריבין הזיתים ומן הענבים. ואינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ו

 אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים".  מזבחעל גבי ה

תולה את כל רצף הדינים האחרון בדעת ר' יהושע, ומבארת שנקודת המוצא  )קכ:(הגמרא בחולין 

למחלוקת הוא דין התרומה, שבה נאמר בתורה תירוש ויצהר, ולכו"ע אין מפרישים תרומה 

מן בלבד. מתוך מחלוקת בדרכי הלימוד בגזרה שוה מהמשקים לאחר שנסחטו מהפרי אלא מיין וש

)דון מינה ומינה או דון מינה ואוקי באתרא( העמיד ר"א דין זה במקומו בלבד, אבל ר' יהושע למד 

מדין הפרשת התרומה אל דין הביכורים, שאין להביאם ממי פירות אלא מיין ושמן בלבד, ומשם 

נו אסור לשנותה למשקה וגם אין חייבים על שוב אל התרומה, שגם אם הופרשה בעוד הפרי בעי

שתיית המשקה בשוגג, בכל מי הפירות פרט לזיתים וענבים. והוא הדין לערלה, שנלמדת גם היא 

מהם. מהמשנה עולה שר' יהושע משליך מתוך כך גם לדיני משקין לטומאה, אך מקורו לזה לא 

 התבאר בסוגיה. 

ש במציאות, תולדת הפרי ולא הפרי עצמו, בתוכן הדבר יש לומר שהמשקה הוא דבר מה חד

ממשיכה של מציאות הפרי. אלא שלר' -אלא שמהיותו תולדת הפרי ניתן לראות בו מעין מציאות

יהושע, ולדידן, הסתכלות זו מוגבלת לזיתים וענבים בלבד. רק בזיתים וענבים, כפי שכבר התבאר 

נחשב לשינוי מובהק למעליותא.  המציאות מפרי למשקה-לעיל בפתח דין חילוק הברכות, שינוי

היין והשמן הם כביכול פירותיהם של הענב והזית, ומתוך כך עומדים בהם בעינם דיני הענב והזית 

שמהם הופקו, ונמצאים גם הם קרויים פירות לענין איסור ערלה ולדיני תרומה וביכורים. וכיון 

בפירות אחרים, גם כאלו  שהם עומדים לשתיה ולא לאכילה, דין משקה עליהם לטומאה. אבל

שדרך להפיק מהם את מימיהם, כתמרים שמפיקים מהם דבש ותפוחים וסתוניות שמפיקים מהם 

תפוחים וחומץ, אין יתרון מעלה מובהק למשקה על פני הפרי שקדמו, ונמצא שאין הוא -יין

וה בלבד. בבחינת פריו התכליתי של הפרי שממנו הופק, וממילא שב מעמדו להיות כתוצר משני ונל

ממילא לא עומד בו שם הפרי כלל, ואף לא שם משקה לטומאה, משום שאין הוא דבר מציאות 

 ראשוני וחשוב לעצמו אלא תוצר לוואי של מציאות אחרת, "זיעה בעלמא". 

הדין העולה מסוגיה זו ברור בעיקרו, לברך על כל מי הפירות פרט ליין ושמן שהכל, גם במשקים 

יש לצרף לשני  בה"גכמו מיץ תפוזים )וכיין תפוחים שבמשנה(. אלא שלשמצוי מאד לשתותם 

יוצאי דופן אלו גם את דבש התמרים, שאף אותו מצאנו שהחשיבה התורה באופן מיוחד, ביחס 

לפרי התמר וממילא גם לדין הברכה, במה שבשבעת המינים קראה לתמר על שם הדבש. לענין דיני 

, שכן שם הוציאה התורה מן הכלל את היין והשמן לבדם, אבל תרומה וביכורים וערלה אין די בכך

בדבש תמרים שהופק  )כפי שהובא בתוס' ורא"ש(לענין ברכת העץ די בכך. את דין הסוגיה העמיד בה"ג 

  17על ידי שריית התמרים במים ולא בדבש הזב ישירות מהתמר.
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, שכנוס ועומד בו כמות שהוא, ולכאורה הוא חלק של חלב אגוז הקוקוסיוצא דופן נוסף שעשוי להיות לדין זה הוא  

ים הנאכלים, שלחלק מהפוסקים אינם עיקר הפרי וברכתם אדמה( ולא זיעה גוף הפרי )או לכל הפחות כדין הגרעינ

הביא מדברי קצוה"ש שנטה לסברה זו. מאידך, מבית אפרים הביא שכיון שהוא  )בירור הלכה נג(שלו. בס' וזאת הברכה 

שהכל, ע"פ בן איש כתב לברך עליו  )חזו"ע ברכות פירות האילן ז(משקה לא שייכת בו תורת פרי. וצ"ע. גם הגר"ע יוסף 

. מדבריהם נראה שהשוו זאת לפותח אבטיח ומוצא בתוכו מים מכונסים, שבהיותם )ס"ק סב(וכף החיים  )פינחס ט(חי 

 זיעה בעלמא מברך שהכל. וההשוואה צ"ע, שכן כאן זהו חלק בלתי נפרד מדרך גידולו של הפרי. 
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יקר עמידתו הוא הרשב"א כתב שכל פרי שע –יש עם זאת דרך ייחודית בסוגיה  רשב"אל

למשקה הרי מימיו אינם כזיעה בעלמא אלא עיקר תכליתו של הפרי, וממילא ברכתם בפה"ע. הוא 

התקשה מתוך כך בדין הסתוניות שבמשנה, שהם ענבים שלא יבשילו לעולם ולפיכך עושים מהם 

סוף חומץ, ואם כן ראוי היה לראות את החומץ כפריים ולברך עליו העץ, ותירץ שכיון שמדובר 

סוף במין הענבים, והענבים שמהם הופק החומץ הם ענבים גרועים יחסית לשאר הענבים, אף 

החומץ המופק מהם נחשב לדבר גרוע ועומדת בו ברכת שהכל לבדה. הב"י ונושאי כלי השו"ע לא 

הזכיר את שיטתו, ונותר  )ס"ק נד(הביאו את דעתו בענין זה, וכך גם משנ"ב בגוף דבריו, אך בשעה"צ 

 תוך כך בצ"ע אם בדיעבד אם בירך העץ יצא.מ

 

, בתוך ההבחנה בין מיני )לו:(בשולי דין הפלפלין  18.הקנה-סוכרדיון מיוחד הנובע מכך הוא בדין 

שקנה  רא"שו תוס'עצים שנאכלים כמות שהם לבין אלו שאינם משמשים אלא כתבלין, כתבו 

עץ, וזוהי יערת הדבש )שדבשה הוא הסוכר הוא בגדר עץ ועל הסוכר מברכים ממילא בורא פרי ה

וביתר פירוט  ,)מובא בטור בה"גלפי הנראה עיקר פריה(. בדומה לזה, מבחינת הנוגע לדין המשקים, כתב 

. ולא עוררו כלל לכך שהנאכל אינו גוף רבנו יונהשמברכים עליו בפה"א, וכמותו כתב  רב,טו(בבה"ל, 

 הקנה אלא דבר מה אחר שמופק ממנו. 

: "הקנים המתוקים שסוחטין אותן ומבשלין מימיהן עד שיקפה וידמה )ח,ה(כתב  הרמב"םאבל 

למלח, כל הגאונים אמרו שמברכין עליו בורא פרי האדמה, ומקצת אמרו בורא פרי העץ, וכן אמרו 

שהמוצץ אותן קנים מברך בורא פרי האדמה. ואני אומר שאין זה פרי, ואין מברכין עליו אלא 

נשתנה על ידי האור גדול מדבש תמרים שלא נשתנה ומברכין שהכל. לא יהיה דבש אלו הקנים ש

עליו שהכל". הרמב"ם מדמה את הסוכר לדבש התמר, שאינו הפרי עצמו ולפיכך ברכתו שהכל 

 )וכל שכן כאן, לאחר שעבר תהליכי עיבוד נוספים(. 

התייחס ישירות לדברי הרמב"ם והשיב: "שאינו דומה לדבש תמרים, שהתמרים הן פרי  הטור

נטעי להו אדעתא לאכלם, הילכך כשנשתנו נשתנית ברכתן, מידי דהוי אכל הפירות... חוץ מהיין ו

והשמן. אבל אלו הקנים, שאין ראויין לאכילה ועיקר נטיעתן על דעת הדבש, ודאי זה פריין 

ומברכין עליו בורא פרי העץ". הסוכר הוא תכלית נטיעת העץ, ולכן הוא פריו שעליו מברכים העץ. 

פירות בעלמא, המשקה הוא תוצר נלוה לפרי עצמו, וכיון שעבר שינוי גמור אין ברכתו אלא במי 

שהכל. אבל לשיח הסוכר אין פרי אחר, ונמצא שדבשו הוא הוא פריו היחיד, ולכן עליו דוקא 

ראויה להיאמר ברכת הפרי. סברה זו קרובה לסברת הרשב"א לעיל, שגם מי פירות עשויים 

אשר אדעתא דהכי נטעי לעץ. אלא שלרשב"א כך הוא בכל פרי שמגדלים להיחשב לפרי עצמו כ

 אדעתא דהכי, ולראשונים כאן רק בסוכר שאין לו פרי נאכל אחר.

האחד אכילת גבישי  –מחדד שמחלוקת הרמב"ם עם הגאונים מתייחסת לשני מצבים  (שם)בה"ל 

הסוכר, והאחר מציצת קנה הסוכר עצמו. היה מקום להבחין ביניהם ולומר שכאשר מוצץ את 

הקנה הרי זה כאוכל מהפרי גופו ומברך עץ )או אדמה( ורק כאשר מפיק ממנו סוכר הרי זה כמי 

הרי  פירות שברכתם שהכל. אלא שבפועל לדעת הגאונים כיון שנוטעים את הקנים על דעת הסוכר

שזהו עיקר פריים ומברכים עליו העץ גם לאחר שהופק מהקנה, ואילו לרמב"ם אפילו המוצץ את 

 הקנה עצמו כיון שאינו נהנה מגוף הקנה אלא מהטעם הנמצץ ממנו אין לברך אלא שהכל. 
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 פירות מרוסקים.  דין סוכר הסלק זוקק התייחסות נפרדת, ר' להלן בשולי דין 
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למעשה, מחמת מחלוקת הרמב"ם, הכריעו הפוסקים לברך על הסוכר שהכל, ומ"מ ציין משנ"ב 

 ך העץ או האדמה יצא. שבדיעבד אם ביר

 

 )רב,ז(. פירות מרוסקים 3

: על פרי כתוש מברכים כברכתו הראשונה. אם התרסק לגמרי, וכל שכן אם נימוח כמו לאחר בישול, תמצית הדין)

לתרה"ד ופשטות דברי רש"י שבה ברכתו להיות שהכל, אך לרמב"ם וטור עדיין ברכתו הראשונה עליו, וכמותם פסק 

 בעקבות רמ"א, אם נימוח לגמרי מברך שהכל, פרט לדבר שכל אכילתו היא ע"י ריסוק כזה.(שו"ע. ולפוסקים 

 

מהו?... אמר ליה, חשילתא ודאי קאמרת, ואדרכתן מלתא  טרימא"א"ל ההוא מרבנן לרבא, 

הא דאמר רב אסי האי תמרי של תרומה מותר לעשות מהן טרימא ואסור לעשות מהן שכר. 

ימא מברכין עלויהו בורא פרי העץ, מאי טעמא, במלתייהו קיימי והלכתא, תמרי ועבדינהו טר

 . )לח.(כדמעיקרא" 

הטרימא פירושה פרי מרוסק, וברכתו העץ משום שעדיין עומד במציאותו כבתחילה )ומטעם זה 

גם אין עשייתו נחשבת להפסד הפרי בתרומה(. אך נחלקו ראשונים באיזו דרגת ריסוק מדובר. 

" )בהמשך כתב רש"י שהטרימא דבר הכתוש קצת ואינו מרוסק"כל  כתב שהטרימא היא רש"י

היא "דבר מעוך"(. ומשמע בפשטות מדבריו שדוקא משום שאינו מרוסק לגמרי לא איבד את שמו 

המקורי. כלומר, כתישת הפרי משנה את אופן עמידתו לאדם, והוא עשוי להיחשב מתוך כך 

לא שמדברי רב אסי למדנו שאם מעך או כתש כמציאות חדשה שאינה עוד הפרי המקורי עצמו, א

במקצת בלבד, ולא ריסק, עדיין לא נעקר שם פרי ממנו. תואר הפרי החיצוני, המראה האופייני 

שלרוב מזהה אותו, אובד גם במעיכה וכתישה מועטת, אלא שבאופן מהותי אין הדבר שונה 

ושומרים על התכונות מחיתוך הפרי, וכיון שחלקי הפרי ברובם נותרים כשלעצמם בעינם, 

המקוריות המאפיינות את גוף הפרי )כולל מראה בשרו(, הרי זה עדיין דבר מציאות אחד עם הפרי 

 המקורי, בין לתרומה ובין לברכה. 

, עשיין כמו עיסהכתב לעומת זאת: "תמרים שמיעכן בידו והוציא גרעינין שלהן ו )ח,ד( הרמב"ם

שים פירשו בדברי רמב"ם שמדובר במיעוך גדול יותר מברך עליהן בתחלה בורא פרי העץ". המפר

לדרך זו אף  19שלהם. ריסוק גמורמזה שדיבר בו רש"י, ועשיית התמרים כמין עיסה כרוכה ב

הפרי אבדו, כיון שסוף -שאבדה צורת הפרי לגמרי, במובן זה שגם התכונות הניכרות של חתיכות

סוף ממשות הפרי קיימת, והמוצר המרוסק שלפנינו הוא הוא הפרי המקורי עצמו בפירוקו 

 לחלקים קטנים, הרי הוא עדיין מציאות אחת עמו, ועיקר שמו עליו. 

גודגדניות עמד על הבחנת מדרגות נוספת בענין זה: " א בב"י סו"ס רד()סי' כט, מוב תרומת הדשן

, ומערבים בהם דבש ותבלין, ... כי דייקינן בפירוש עד שהם נימוחים לגמריאותם  שמבשלים

רש"י בההיא דטרימא בורא פרי העץ, שפירש כתוש מעט ואינו מרוסק, משמע דאי הוו מרוסקים 

וגם  נימוחים לגמריתייהו קיימי, וכל שכן הכא שהם טובא מברכים שהכל משום דלאו במיל

עצמו אינו מבחין לדינא בין פרי מרוסק לפרי  תרה"דמעורבים בבשמים ודבש דנפקי ממילתייהו". 

שגם נימוח, ובשניהם סובר לברך שהכל בלבד, וכפשטות דברי רש"י. ומכל מקום למדנו מדבריו על 

שגם הסוברים לברך על פרי מרוסק את ברכתו עיקר קיומה של הבחנה כזו. ואפשר מתוך כך 
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-לשון הרמב"ם כשלעצמה לכאורה אינה מכריחה כך, והיה אפשר להבין שמעצם מיעוך ודיבוק התמרים נטולי 

הגרעין זה לזה נוצרת כמין עיסה, גם בלי ריסוק נוסף. אלא שבה"ל קשר את דברי הרמב"ם גם לדברי הערוך, שביסס 

 שם מבואר שמדובר באופן שלש את התמרים, בתוספת תבלין.את פירוש לשון טרימא על תוספתא במס' מעשר שני, 



   

86 
 

המקורית יודו שבכגון זה, בריבת פירות, שם גוף הפרי נימוח עד שבאופן נראה לעין לא ניתן לזהות 

עוד את בשר הפרי במה שלפנינו כעת )פרט לצבעו(, אין לראותם עוד כדבר מציאות אחד בפועל. 

מציאות שאם תורחב, או תלוכד ותגובש באופן  ברסק רגיל יש לפנינו גרעין ראשוני נראה לעין של

מסויים, תשוב כביכול לכלל בשר הפרי שהיה בתחילה, ואם כן זוהי אותה מציאות עצמה שרק 

צורת עמידתה השתנתה, אבל לאחר שהפרי גם נימוח לא ניתן לזהות עוד את מה שלפנינו 

כרוננו הם שקושרים כמרכיבים ממשיים של הפרי המקורי כלל, ורק הידיעה התיאורטית וז

  20ביניהם, ואם כן אף שהחומר עצמו הוא אותו חומר, ממשות מציאותו אינה עוד זו שהיתה.

לחוש של הדבר, -המציאות בין הפרי המקורי לתוצר הנוכחי נבחן על פי התכונות הניכרות-)רצף

דם משום שמה שמעניק למציאות כלשהי את שמה הוא ייחודיותה בהקשר של עמידתה לאדם. הא

זיהוי לאדם, שדרכו לשאת, שבו תלויות גם דרכי -מזהה כל פרי על סמך מכלול תכונות יחודי, בר

השימוש של האדם בו, וכאשר מכלול התכונות משתנה, משתנה גם כל עיקר עמידתו של הדבר 

לאדם וממילא גם שמו. לאור זאת יש לבחון מהן התכונות המכריעות שבהן תלוי עיקר שם הדבר, 

 דיוק, איזה שינוי בתכונותיו נחשב למכריע ועוקר משם אחד לאחר(.  או ליתר

העמיד זו מול זו את שיטת רש"י ותרה"ד, שכמותה מורה גם פשטות לשון הטור הדומה  ב"י

ללשון רש"י, ואת שיטת הרמב"ם, שלדברי הטור אפשר שגם ר"י מודה לו, והיה נראה שלכה"פ 

דחה את דברי תרה"ד,  )בסופו(שהכל. אלא שבסי' רד לגמרי -מחמת הספק יורה לברך על המרוסק

שם עולה  הטורשהסתמך על רש"י, מפני דברי הרמב"ם החולק על רש"י, והוסיף עוד שמדברי 

לברך גם על  )בסי' רב(ולאור זאת אכן פסק בשו"ע  21שלמעשה מקבל גם הוא את דרכו של הרמב"ם,

 הרסק בפה"ע כרמב"ם. 

ש לברך העץ גם על ריבת פירות )כאמור, תרה"ד ציין לעצם הוסיף וכתב שלדרך זו י הרמ"א

קיומה של הבחנה אפשרית בין רסק לבין ריבה, אך לא הוא ולא הרמב"ם הבחינו בכך בפועל(. 

עומד על מחלוקת  )ובבה"ל( משנ"באלא שסיים שי"א שמברך שהכל, וכך טוב לעשות לכתחילה. 

רסק לריבה או גם על דין הרסק עצמו, וכתב אחרונים אם כוונת הרמ"א לחלוק רק על ההרחבה מ

שלדינא עכ"פ, בין אם לכך כוונת רמ"א עצמו ובין אם לאו, הבחינו מרבית הפוסקים בין הרסק, 

)אמנם קונפיטורה  22שעליו אכן יש לברך העץ, לבין מה שנימוח לגמרי, שעליו מברכים שהכל.

 שנותרו בה חתיכות הפרי בעינן שבה לכאורה לברכת העץ(. 

לאור זאת, על כל רסק טבעי, בין אם רסק תפוחי עץ, תפוחי אדמה או עגבניות, יש לברך את 

ֶרסק חומרים  ברכת הפרי המקורית, בתנאי שהוא לא נעשה לנוזלי )=נימוח(. אבל אם הוסיפו לָּ

נוספים שגרמו לו לשנות את תכונותיו הראשוניות הנראות לעין, כמו שהוא ברסקים התעשייתיים 
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באופן דומה, וכפי שכתבנו לעיל בדין קמח החיטים, אפשר שגם לרמב"ם אין קרוי שם הפרי אלא על תוצר הריסוק  

של פרי לח, שנעשה כעין עיסה, ולא על פרי שנשחק לאבק כעין קמח. אבק הקמח נעדר כלפי חוץ כל תכונה מאפיינת 

של הפרי המקורי, ועשוי להיות פחות אפילו מפרי שנמחה, משום שגם התכונות הראשוניות הכלליות של שהיא 

 הגופים בעלי הנפח לא נותרו בו. 
21

, שעל מי הפירות עצמם אין מברכים העץ משום שטעם הפרי לא קיים )להלן(גם מדברי הרא"ש בדין מי השלקות  

 רי מחוי ונעשה למשקה יברכו עליו העץ.בהם בשלמות, מתחייב לכאורה שבמקום שכל הפ
22

בתוך הדברים מתבאר גם שאף שתרה"ד הסתמך על דברי רש"י, אפשר שרש"י עצמו לא סבר להבחין לדינא בין  

 מעוך למרוסק, ולא כתב את דבריו אלא כביאור ללשון טרימא עצמה.
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ם ועגבניות וכן בממרח תמרים, שבה ברכתו למעשה לשהכל. ועל דרך זו באופן כללי הם של תפוחי

 23.ס' וזאת הברכה חילוקי מצבים פרטיים שונים שדנו בהם פוסקי זמננו(במהד' דרשו וב)ר' דברי הפוסקים בענין 

 

בשמים , כמיני פרי שעיקר אכילתו על ידי ריסוקסייג נוסף שנכלל בדברי תרה"ד בענין הוא ש

ששוחקים אותם ואוכלים אותם על ידי עירובם בדבש, יש להחשיבו לענין הברכה כעומד בעינו. כך 

מיישב תרה"ד את דין ההומלתא שבגמרא, שכזה הוא עניינה, עם סברתו שעל מה שהתרסק לגמרי 

אין לברך עוד את ברכתו. והביא משנ"ב )בעקבות אחרונים( את דבריו להלכה. אף שצורת הפרי 

נה עומדת בו עוד, כיון שכך עיקר דרך אכילתו הרי שזוהי צורתו התכליתית שבה בא לידי ביטוי אי

 שבחו כדבר מאכל.

, שמברכים עליו שוקולדתמה מתוך כך על מנהג העולם ב )מנחת שלמה צא,ב(הגרש"ז אויערבאך 

על ידי שהכל, אף שעיקר אכילת הקקאו אינה אלא כך. ויישב בדוחק שכיון שדרך אכילתו היא 

תערובת שבה אין הוא הרוב אין זו דרך אכילה חשובה לברך העץ. ונראה להוסיף עוד על דבריו 

שכיון שאין כאן רק איבוד של הצורה המקורית על ידי השחיקה אלא גם הענקת צורה חדשה על 

ידי בישולו ועירובו בדברים נוספים לא ניתן עוד לראות את השוקולד כלל כצורתו התכליתית של 

פרי הקקאו עצמו אלא הוא בבירור דבר מציאות חדש )לכה"פ למ"ד שנימוח לגמרי הוא דבר 

, שאף שזהו ירק הסלקבשם הרמב"ם בענין סוכר  )רב,טו(חדש(. נראה שיש לדמות זאת לדברי בה"ל 

שדרך אכילתו היא רק ע"י בישול והיה ראוי לדון במימיו דין מי שלקות שמברכים עליהם אדמה, 

ר הביא להענקת צורה חדשה בתכלית לסוכר, צורה גבישית דמויית מלח, ולא ניכר כלל כיון שהדב

שהוא בא מן הסלק, מברכים עליו שהכל )והמנהג בזה כרמב"ם(. אמנם אם אין מדובר בשוקולד 

  24אלא בתערובת של אבקת קקאו בסוכר, כתב הגרש"ז כדבר ברור לדינא שברכתו העץ.

 

 יג(-,יב)רה,א; רב. פירות מבושלים 4

: להלכה, בישול כשלעצמו אינו מפקיע את עיקר שמו הראשון של הפרי, ובאופן עקרוני ברכת תמצית הדין)

השלקות היא אדמה כמו קודם בישולם. ולא כדעת תנאים ואמוראים שאולי חולקת ונוקטת שהמבושל הוא דבר 

נים אם הבישול נחשב לפוגם ומעתיק חדש וברכתו שהכל. אמנם בדבר שהיה טוב למאכל קודם בישולו נחלקו ראשו

 לברכת שהכל. ולהלכה ברכתו נותרת כשהיתה.

עוד נחלקו ראשונים בירק הנאכל ע"י בישול, מתי ברכתו קודם בישולו שהכל. ולהלכה ברכתו שהכל רק אם רוב בני 

 אדם אינם אוכלים אותו אלא מבושל.(
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הדין האמור הוא בענין ריסוק דווקא, ומתוך כך למדו כמה פוסקים, בהם הגר"מ פיינשטיין והגרש"ז אויערבאך  

, שאם השתנתה צורת הדבר בתכלית אך לא )חזו"ע ברכות ברכת מעין שלש ג(, והגר"ע יוסף )מובאים בס' וזאת הברכה פי"ב(

גרים )ולא מקמח תירס(, עומדת בהם ברכת הפרי. יש גם על ידי ריסוק, כמו בפופקורן או בפתיתי תירס הנעשים מגר

 . )ג"ז שם(שחלקו בזה, והורו שכל שאבדה צורתו ברכתו שהכל 
24

כתב בשם מג"א לברך על השומשום שנטחן  )רה ס"ק יז(משנ"ב  – טחינת השומשוםשאלה דומה עולה גם בדין  

העוזר שכתב לברך על הטחינה אדמה, ובשערי  שהכל, משום שאיבד את צורתו לגמרי. אלא שהזכיר גם את דברי אבן

תשובה נזכר גם טעמו של אבן העוזר, שזוהי דרך הנאתן של השומשומין. השומשום השלם משמש לרוב רק כתיבול או 

קישוט לדברי מאכל אחרים, ועיקר הנאת השומשום עצמו הוא על ידי הטחינה, ועל כן יש סברה לומר שהטחינה היא 

ם מהשומשום ויש לברך עליה אדמה. אלא שלפי הנראה לדעת מג"א ומשנ"ב כיון שגם את המוצר שעל ידו נהני

טחון סוף סוף דרך לאכול, אין זה כדבר שדרך הנאתו היא על ידי ריסוקו דוקא, ונותר בו הדין הרגיל -השומשום הלא

 לברך שהכל.
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יא דפת, מה פת שנשתנה ע"י האור "ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה, קתני ירקות דומ

מברכין עליהן  שלקות, זאת אומרת, משמיה דאבייאף ירקות נמי שנשתנו ע"י האור, אמר רבנאי 

, האדמה, שלקות מברכין עליהם בורא פרי רבמשום רבינו, ומנו  רב חסדא דרש. בורא פרי האדמה

 שהכלאמר, שלקות מברכין עליהן  עולא משמיה דר' יוחנןורבותינו היורדין מארץ ישראל, ומנו 

בורא פרי האדמה שלקו שהכל נהיה בדברו, וכל שתחלתו  כל שתחלתו, ואני אומרנהיה בדברו. 

, שלקות שמואלמשום רבינו, ומנו  רב נחמן דרששהכל נהיה בדברו שלקו בורא פרי האדמה... 

אמר, שלקות  דר' יוחנןעולא משמיה , וחברינו היורדים מארץ ישראל, ומנו בפה"אמברכין עליהם 

שנויה, דתניא, יוצאין ברקיק השרוי  במחלוקת ואני אומרנהיה בדברו,  שהכלמברכין עליהן 

אומר, יוצאים ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא  ר"מ, ור' יוסיובמבושל שלא נמוח, דברי 

התם אלא משום  , דכ"ע שלקות מברכין עליהן בפה"א, ועד כאן לא קאמר ר' יוסיולא היאנמוח. 

ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן, שלקות  אמרדבעינן טעם מצה וליכא, אבל הכא אפילו ר' יוסי מודה. 

 מברכין עליהם בפה"א, ור' בנימין בר יפת א"ר יוחנן שלקות מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו.

י מה ענין ר' א"ר נחמן בר יצחק, קבע עולא לשבשתיה כר' בנימין בר יפת. תהי בה ר' זירא, וכ

וגמיר שמעתא מרבי יוחנן רביה ורבי  ר' חייא בר אבא דייקבנימין בר יפת אצל ר' חייא בר אבא, 

רב יצחק בר שמואל, ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח  מתיבבנימין בר יפת לא דייק... 

, הו קאיבמילתיי אי ס"דיוצא בהן ובקלח שלהן, אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין, 

 . )לח:(שלוקין אמאי לא, שאני התם דבעינן טעם מרור וליכא" 

השמועות שנאמרו בדין השלקות בשם רב ושמואל הן לברך עליהן בפה"א, וכך אמר ר' חייא בר 

 אבא גם בשם ר' יוחנן, אף כי נמסרה גם שמועה אחרת בשמו, ע"י עולא, ולפיה מברך שהכל. 

אמוראים,  מחלוקתאם לר' יוחנן מברך שהכל הרי זו  של הבנת הדברים, אחד באופן פשוט

התלויה )כפי המתברר בסוף סוגיית הגמרא( בשאלה אם השלקות "במילתייהו קיימי". כך ביאר 

רב נחמן. בדיני הריסוק והקמח עמדנו על ההבחנה בין פרי העומד בעינו גם לאחר תהליך עיבוד 

תו הראשונה והעניק לו מציאות חדשה; ואף ראשוני שעבר לבין פרי שעיבודו עקר אותו ממציאו

בבישול אפשר שנחלקו אם הפרי המבושל הוא בבחינת דבר מה חדש במציאות, כיון שאופן 

עמידתו לאכילה השתנה במובהק מזה הראשוני, או שכיון שבאופן נראה לעין יש זהות ברורה 

שונים אלא כשינוי מצב  ומובהקת בין הפרי המבושל לפרי החי אין לראותם כשני ענייני מציאות

של אותו פרי עצמו. רב נחמן תלה מחלוקת זו גם בדברי תנאים, ר"מ ור' יוסי שנחלקו אם יוצאים 

עיקר שם מצה הוא על מצבה הקודם לבישול, ונחלקו אם על ידי  –ידי חובה במצה מבושלת 

 הבישול נעקר ממנה שמה. 

שגם לדבריו מברכים על שלקות  תכןייאלא שבשם ר' יוחנן עצמו נאמרו שמועות סותרות, ו

)כלומר לרב, שמואל ור' יוחנן.  לדברי הכל", במילתיה קאיאדמה. ואם כן הדבר המבושל "

בתלמידיהם ודאי נפלה מחלוקת(. וכן במחלוקת ר' מאיר ור' יוסי, אפשר שהכל מודים ששם 

זו הופקעה המצה עומד בעיקרו עליה גם לאחר הבישול, ומחלוקתם היא מצד אחר, אם מצה 

ולדברי רב חסדא, גם בהנחה שר' יוחנן אכן  25ממצוותה משום שאיבדה את טעם המצה המקורי.

אמר שמברכים על השלקות שהכל, לא היתה כוונתו לחלוק על עיקר הסברה שהבישול אינו מעניק 

שם מציאות חדש לדבר המתבשל, ובמילתיה קאי, אלא שישנם מצבים שבהם נחשב הבישול 
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ני ובאה לכלל מצה עשירה. לר' תר"י כתבו בשם בעלי התוס' שהחיסרון בכך הוא שהמצה הופקעה משם לחם עו 

מאיר יוצאים לפי זה גם במצה מבושלת משום שסובר שאין חיסרון באיבוד טעם המצה. והרשב"א כתב שהכל מודים 

 דבעינן טעם מצה, אך נחלקו אם שינוי הטעם שעל ידי הבישול אכן נחשב כאיבוד טעם המצה המקורי.
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לפוגם במעלת הירקות ולפיכך הוא מפחית את ברכתם לברכת שהכל. ירק שתחילתו בפה"א, 

דהיינו שדרכו להיאכל חי, מאבד חלק מסגולותיו המקוריות ומשתנה לגריעותא על ידי הבישול 

)כ"כ רש"י( ולפיכך ברכתו שהכל. אבל ירק שאין דרכו להיאכל חי אלא מבושל, לא רק שבישולו 

את מציאותו אלא אדרבא, דוקא במצבו החי אינו נחשב במצבו המתוקן  אינו נחשב למגרע

העיקרי, ודוקא הבישול הוא שמביאו לדרך אכילתו ולעיקר עמידתו לאדם כפרי )כך ע"פ רש"י(, 

 ולפיכך דוקא על הפרי החי מברך שהכל, ועל המבושל אדמה. 

המשקל העיקרי בסוגיה נתון ודאי לסברה שלענין ברכות גם השלקות במילתייהו קאי, אלא 

שנחלקו הראשונים אם לקבל זאת ללא סייג. את דברי רב חסדא בסוגיה אפשר לראות כדרך 

מחודשת ויוצאת דופן, בעוד שהן לפי דברי רב ושמואל לפי פשוטם וכפי שפירשם רב נחמן, והן 

י הדרך המוסמכת יותר שנאמרה בשמו )ע"פ דברי רב נחמן בר יצחק(, מברך לדברי ר' יוחנן, לפ

. אלא שדברי רב הגאונים, וכתב תר"י שכך היא דעת הרי"ףלעולם על השלקות בפה"א. כך פסק 

חסדא מורים כאמור שאין כל מחלוקת בדין השלקות, ולכו"ע אם השתנו ע"י הבישול לגריעותא 

ברכתם אדמה, ואם כן הכרעה כרב חסדא היא ככל  ברכתם שהכל ואם השתנו למעליותא

 . שו"ע, ומכוחם גם )ח,ג( הרמב"ם, ורבני צרפת בשםתר"י , רא"שהאמוראים שקדמוהו. כך פסקו 

 

באחד ברכת  –בגוף ההבחנה בין המצבים השונים בבישול, הגמרא עמדה על שני מצבים בלבד 

)המובא  הראב"דהמבושל אדמה. הירק החי אדמה והמבושל שהכל, ובאחר ברכת החי שהכל ו

למד בדברים שזוהי אכן ההבחנה כולה בין המצבים, ואם כן דוקא פרי הזקוק לבישול כדי  ברשב"א(

לעמוד על עיקר מציאותו, ובעודו חי ברכתו שהכל, מברכים עליו אדמה לאחר שהתבשל, ואילו פרי 

הבישול )גם אם קנה בכך  שראוי לאכילה גם בעודו חי נחשב תמיד למאבד משהו ממציאותו ע"י

ביארו שהגמרא אכן ציירה  יתר הראשוניםסגולות אחרות שלא היו בו קודם( וברכתו שהכל. אבל 

שני מצבים נגדיים מובהקים, אך יש בצידם גם מצב ביניים, של ירק שנחשב טוב לאכילה הן בעודו 

ה בין קודם בישולו ובין חי והן מבושל, וכיון שאינו משתנה על ידי הבישול לגריעותא ברכתו אדמ

 לאחריו. זאת כפי עיקר הסברה שגם המבושל במילתיה קאי. וכך נפסק להלכה.

גם בדין הירק שברכתו בתחילה שהכל ולאחר הבישול אדמה יש חילוק סגנונות בין הראשונים 

רש"י כתב כאמור שמדובר בירק שאין דרך לאכלו חי ורק הבישול מביאו לדרך אכילתו, ולפיכך  –

כתו בעודו חי שהכל. וכך היא גם לשונם של תלמידי רבנו יונה ושל הרמב"ם. אבל תוס' ורא"ש בר

כתבו שדברים שטובים לאכילה במידה שוה בין חיים ובין מבושלים ברכתם אדמה בשני המצבים, 

אבל ירק שטוב יותר מבושל מאשר חי ברכתו אדמה רק לאחר בישולו. ועולה שגם ירק שדרך 

י, אם מעדיפים לרוב לאכלו מבושל )בלשון הרא"ש: שאוכלים אותם "יותר ברצון העולם לאכלו ח

מבושלין מחיים"( לא יברכו עליו אדמה בעודו חי. וחידד הרא"ש שהולכים בזה לפי דרך רוב בני 

בשם ח"א שהולכים בזה אחר בני המקום(. ב"י ונושאי הכלים לשו"ע  )בסי' רה(אדם )והוסיף שעה"צ 

שמה שטוב לאכילה גם בעודו  )בסי' רה(מפורש להבחנת לשון זו, אבל מג"א הדגיש  לא נזקקו באופן

חי, אף שמשתבח בבישול, ברכתו אדמה גם בעודו חי. מדבריו יש מקום לשמוע שכל שיש בני אדם 

אם דרך רוב הכריע ע"פ כמה אחרונים ש (בשני הסימנים) משנ"בשאוכלים אותו חי ברכתו אדמה, אך 

ועדיין הרי זה כדרך רש"י וסיעתו, ומה שרוב בנ"א  26ברכתו שהכל. מבושל דוקאבנ"א לאכלו 

 27אוכלים גם חי ברכתו אדמה למרות שהוא נחשב למשובח יותר בהיותו מבושל.
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בחומץ וכדומה, אם אוכלו לבדו  ע"י טיבולאלא  ראוי לאכולינו שגם על דבר שא )ס"ק ז(באופן דומה כתב שעה"צ  

 לא יברך אלא שהכל, אף שנחלקו בדבר אחרונים. 
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אותו  בישולו כשלעצמו משביחהבחנה נוספת שהבחינו הראשונים בדין זה היא בין ירק ש

ה לגריעותא, אבל כיון שמבשלים אותו בתוך לאכילה לבין ירק שאם היה מתבשל לבדו היה משתנ

 וכרתי, שומים, תומיתבשיל שיש בו מרכיבים נוספים הוא נמצא מושבח. הגמרא הזכירה את ה

כירקות שהבישול פוגם בהם, וכתבו תוס' ורא"ש ותר"י שאף שבפועל נמצא שהם משביחים 

לכן אכן ברכתם בבישול אין זה אלא מחמת הבשר שאיתו הם מתבשלים ולא מחמת עצמם, ו

ברכתו העץ, אף שאם היה מתבשל בפני עצמו  אגוז המטוגן בדבשלאחר הבישול שהכל. עם זאת, 

היה זה שינוי לגריעותא עבורו, משום שתוספת הדבש היא כדי להטעים את האגוז עצמו ונמצא 

מה וכך הוא בירק שטוגן בשומן והושבח על ידו.  28שהאגוז הוא העיקר בבישול ומושבח על ידו.

שאין כן בתבשיל של בשר שמטעימים אותו על ידי שום, שם אף שהשום מקבל טעם מהבשר 

 ומושבח על ידו סוף סוף הוא כשלעצמו איבד מטעמו על ידי הבישול ולפיכך ברכתו שהכל. 

 

 ג(-; רה,ביא-)רב,ימרק ירקות  –. מי שלקות 5

מתבשל עצמו, אבל מימיו הרי באופן פשוט היה נראה שדין הבישול אמור מעיקרו בענין הירק ה

אינם אלא מים בעלמא, אף שקיבלו ממנו טעם, וברכתם שהכל. אלא שרב פפא העלה ספק מתוך 

מיא מיא דסלקא כסלקא, ומיא דלפתא כלפתא, ו פשיטא לי, רב פפאנקודת מוצא הפוכה: "אמר 

ו לעבורי . בעי רב פפא, מיא דשיבתא מאי, למתוקי טעמא עבדי אדכולהו שלקי ככולהו שלקי

 . )לט.(זוהמא..." 

הראשונים התקשו בפשיטותו זו של רב פפא, שכן לא רק שמי השלקות אינם מגוף הפרי כלל, 

אלא אף במשקים שהם אכן מגוף הפרי הרי למדנו לעיל שאין דינם אלא כזיעה בעלמא וברכתם 

 שהכל. ונאמרו בכך כמה דרכים.

 

את דין מי השלקות עם דין מי סחיטת הפירות, וכלל יחד  כרך ., בדין מי הפירות(ח)לעיל להרשב"א 

הכל יחד תחת הכותרת האחת של מי פירות. וכתב שההבדל בין מי סחיטת רוב הפירות לבין מי 

ולכן מי שליקתם כמותם. כפי  על ידי שליקההיא  רוב אכילתםהשלקות הוא ששלקות אלו 

ות שדרך הנאתם היא על ידי סחיטתם שהובא לעיל בדין סחיטת הפירות, הרשב"א נוקט שגם פיר

למשקים יברך על המשקים היוצאים מהם בפה"ע )ולאור זאת תלה את ברכת שהכל על חומץ 

 הסתוניות בגריעותן של הסתוניות שמגרעת גם מברכת החומץ(, ושני הדינים בדבריו אחד הם. 

אופן ראשוני בתוכן הדבר נראה לומר שאף שמי הפירות לעולם אינם הפרי עצמו, ולפיכך ב

ברכתם שהכל, כאשר דרך הנאת האדם מהפרי היא דוקא על ידם הרי שהם נעשים להקשר שבו 

לאדם -הוא פוגש בשבח בריאתו. בפרי שגופו נאכל חי, האכילה היא הפגישה הישירה בטובה

שבקיומו ושתיית המים אינה אלא קבלת הנאה חלקית ועקיפה מכוחו, אבל בפרי הטעון סחיטה 

 לאדם שבו אינה מתקבלת אלא על ידם ולפיכך שם יש לברך עליה. -כל עיקר הטובהאו בישול 

                                                                                                                                                                      
27

את דברי התוס' אפשר שיש לפרש כעולים בקנה אחד עם דרך זו, ופירוש ירק ש"טוב יותר מבושל" הוא שרוב בני  

 בל בלשון הרא"ש כאמור קשה יותר להעמיס כך. אדם אינם אוכלים אותו אלא מבושל, אף שיש שאוכלים אותו חי. א
28

כ"כ הטור ע"פ כמה ראשונים, ולא כרוקח שכתב שכיון שהבישול כשלעצמו פוגם באגוז ושבחו הוא רק מחמת  

 הדבש, נמצא שהדבש עיקר ומברך שהכל.

הבחין עם זאת בין אגוז גמור המטוגן בדבש לבין אגוז רך שמבשלים עם קליפתו בדבש כדי לעשותו ראוי  )סי"ד(ב"י 

לאכילה, שלא נטעי ליה אינשי אדעתא דהכי לאכלו רך בקליפתו ולכן ברכתו שהכל, גם לאחר בישולו בדבש, בק"ו 

 . )רד,א ולעיל(מדין שקדים הרכים 
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במי סחיטת פירות הסברה האמורה נראית ברורה, אלא שבמי השלקות לשון הרשב"א היא 

ש"כיון דרוב אכילתן הוא ע"י שליקה מי שליקתן כמותן", וכך היא אכן גם מציאותם של רוב 

קים ולא עבור מימיהם בלבד, ואם כן אין זה כפירות שדרך השלקות, שנשלקים כדי לאוכלם שלו

לסחטם, שם מי הפרי הם דוקא האמצעי שעל ידו דרך לקבל את הנאת הפרי. וצריך עיון אם כן 

הבסיס להשוואה שמשוה ביניהם הרשב"א. ונראה שכיון ששליקה היא תמיד במים, שמקבלים 

השליקה אכן דרך גם לשתותם בצד  את טעמם והרבה מסגולתם של הירקות הנשלקים, ולאחר

אכילת השלקות עצמם, נעשו המים עם השלקות לענין מציאות כולל אחד שעל ידו כולו פוגש 

האדם בשבח קיומו של הפרי. ההנאה אינה מהפרי בצורתו הטבעית אלא מהתוצר של בישולו, 

רי הם גם חלק וכיון שהמים הם חלק בלתי נפרד מתוצר הבישול ומההנאה שדרך להפיק על ידו ה

 בלתי נפרד מדין הברכה עליו. 

דרכו של הרשב"א עכ"פ יוצאת דופן בסוגיה, ומרבית הראשונים תלו את ההבחנה בין שני 

הדינים באופן ישיר בהבחנה שבין סחיטת הפרי לבין בישולו. אלא שהדברים נאמרו בראשונים 

 בכמה סגנונות שונים, שיש לעמוד על השוה והשונה ביניהם. 

 

כתב שאין מי השלקות כמי הפירות "לפי שמשקה אין לו טעם הפרי )ובטור נוסף: אין  א"שהר

(. ואפשר שאם בשל הפרי ונכנס טעם הפירות במים, יש למרק טעם הפרילו טעם הפרי כמו ש

מברך עליהן ב"פ העץ". דבריו צריכים ביאור, שכן לפי הנראה טעם המיץ הנסחט מהפירות אינו 

הבישול. ואפשר שכוונתו לא לעוצמת הטעם לבדה אלא לתכונת הטעם: המיץ פחות חזק מטעם מי 

הוא מיצוי של הנוזלים שבפרי לבדם, ולפיכך טעמו אינו כטעם הפרי השלם, המתקבל גם מחלקיו 

המוצקים. אך הבישול מפיק את טעמו של הפרי מכל חלקיו, והמים נושאים לפיכך את טעמו 

הפרי הם באופן ברור דבר מה אחר מהפרי שהיה בתחילה, באופן שלם יותר. לפיכך מי סחיטת 

והם כמוצר מלאכותי שברכתו אינה עוד כברכת הפרי עצמו, מה שאין כן מי השלקות, שנושאים 

את סגולותיהם של השלקות עצמם, והנאת השלקות עצמם מגיעה לאדם גם על ידם. גם באמצעות 

באופן קרוב לזה שעל ידי אכילת  מי השלקות פוגש האדם בשבח בריאתם של השלקות עצמם

)מובאים בס' וזאת גופם, ולפיכך מברך על כך כברכתם. )אמנם הגרש"ז אויערבאך והגרי"ש אלישיב 

למדו מהרא"ש שאם בישל ירקות מועטים במים מרובים, כך שטעם הירק במים  (הברכה ובמהד' דרשו

  קלוש ואינו כחוזק מי סחיטת הפרי, לא יברך עליהם אלא שהכל(.

אם בישל ונכנס טעם הפרי במים יברך בורא  אפשר שגם בפירותהרא"ש חתם את דבריו בכך ש

פרי העץ. ונמצא מבדיל בין בישול ירקות, שדינו בגמרא מפורש, לבישול פירות, שאפשר שאינו 

כמותו. ושמא כוונתו בזה לכעין דברי הרשב"א, כתנאי מצטרף נוסף, ואף שטעם הפירות ניתן במי 

 ין זה ברור שדי בכך כדי לברך עליהם בפה"ע כיון שאין זו עיקר דרך הנאתם. הבישול א

שמברכים על מי  בב"י בסי' רה(חלקה הנוגע ישירות לדיננו מובא )ד,טו,  בתשובההדבר מצטרף לדבריו 

השלקות כשלקות משום שעיקר הבישול הוא בשביל הירקות )לעומת השולק שעורים לחולה, 

השעורים כלל אלא במה שהם מעניקים למים(, ולכן כיון שנתנו הירקות טעם שאין לו ענין בתיקון 

במים הולכים אחר הטעם. גם כאן משמע ששני יסודות מצטרפים לדין ברכת מי שלקות, ומעבר 

דרך הכשרת הירקות למה שהמים נושאים את טעם השלקות אפשר שיש משמעות גם לכך שזוהי 

שהצריך שעיקר דרך האכילה תהיה ע"י שליקה, אלא  . )אין זה כדברי הרשב"א ממש,לאכילה

 שעכ"פ השליקה היא חלק מתיקון הפרי, לאכלו כך ולא חי(. 
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בין כך ובין כך למדנו מדברי הרא"ש בתשובה על היבט נוסף של דין מי השלקות, והוא שברכת 

. מי מי השלקות היא כשלקות משום שיש בכל עיקר קיומם משום ענין נלוה וטפל לשלקות עצמם

השלקות הם חלק מהצורה הרחבה יותר שבה דרך להנות מהשלקות עצמם, ולכן הברכה על 

גם יחד  דרך לבשל עבור גופו ומימיוהנאתם היא כברכת השלקות. מתוך כך, דווקא מה שאכן 

ברכת מימיו כברכת גופו, מה שאין כן בישול שדרכו להיעשות עבור מימיו בלבד, שם לא ניתן 

לראות במי הבישול ענין נלוה להנאת הפרי עצמו, ושבה ברכתו להיות שהכל. בכך מטעים הרא"ש 

שלנו )אבל לרשב"א נראה שיברכו  תהו קפהאת דין שליקת השעורים, והוא הדין למשקאות 

עץ ואדמה, שכן כל עיקר הנאתם היא בדרך זו(. הרא"ש מחדד עם זאת שכאשר מבשל ירק עליהם 

שדרך לבשלו גם עבור גופו, גם אם עושה כן בפועל עבור מימיו בלבד )שזקוק להם לרפואה(, מברך 

אדמה. הדבר מחדד שאין כאן דין רגיל של עיקר וטפל אלא של העמדת מי השלקות באופן מהותי 

לענין הברכה לשלקות עצמם, ובכל מקום שדרך לאכול את הפרי המבושל ברכת  כטפלים ונלוים

 מימיו כמותו. 

סגנון משלו בדבר, וכתב שההבחנה בין הדבש למי השלקות היא שהדבש הוא  רבנו יונהגם ל

. הדבר טעון שינוי למעליותאשינוי לגריעותא לעומת גוף התמר, מה שאין כן השליקה שהיא 

כן יש משמעות לשאלה אם השתנה למעליותא או גריעותא, משום שבאופן ביאור, שכן בדבש א

ראשוני הוא חלק מגוף התמר. משא"כ מי השלקות, שגם אם השתנו למעליותא סוף סוף אינם פרי 

כלל ואין בהם אלא מטעמו. אמנם רבנו יונה מוסיף על כך עוד תנאי, מתוך השאלה מאי שנא 

כמו  דרך לאכול בהן הפתו אלא שהכל: "מי השלקות שלקות משכר שעורים שאין מברכים עלי

בשלקות עצמן, ולפיכך חשיבו להו כמו השלקות שעדיין לא יצאו מתורת אוכל לגמרי, אבל השכר 

יצא מתורת אוכל לגמרי ולפיכך יצא מדינו הראשון ואין מברך עליו אלא שהכל" )אח"כ הוסיף 

א מזונות, לפי שעיקר עילויים הוא בפת(. וכתב בדרך נוספת שאף השעורים עצמן ברכתן שהכל ול

ההבחנה בדבריו היא בין דבר מאכל לדבר משקה, למרות שבשני המקרים מדובר במים שבפועל 

בולעים אותם בדרך גמיעה ולא אוכלים אותם כדרך המאכלים המוצקים. כלומר, מי השלקות 

לקות עצמם. אבל משמשים כחלק מהסעודה. שתייתם היא חלק מדרך האדם להיות ניזון מהש

השכר נעשה לשתיה בלבד, כך שהשעורים הן שמטעימות את המים לשתיה ולא המים הם 

שמשמשים כתחליף לאכילת השעורים. זהו לפי הנראה גם ענין השינוי לעילויא שבמים, שנעשו על 

 ידו ממי שתיה בלבד לגורם מתווך שעל ידו ניזון האדם בפועל מהשלקות. 

ם אם כן מאד להיות כדברי הרא"ש, ועיקר ההבחנה בין מי סחיטת פירות דברי רבנו יונה קרובי

למי שלקות היא בכך שמי הפירות הם דבר מה חלקי בלבד ביחס לפרי השלם בעוד שמי השלקות 

הם דרך מעשית המביאה אל האדם באופן מעולה את הנאתו של הפרי. בדברי רבנו יונה נוסף עם 

רות על מי בישול שנועדו לשתיה כמשקה בלבד. ההבחנה זאת תנאי ברור שאין לברך ברכת פי

האפשרית בין פירות לירקות, שעולה מדברי הרא"ש, אינה נזכרת בדברי רבנו יונה, ואין בדבריו 

מבוא להבחין בין דבר שדרך לאכלו חי לבין דבר שדרך לבשלו, אלא שסוף סוף לרוב אכן אין דרך 

לא כמי בישול ירקות. )אמנם בדבר שדרך לאכלו חי לגמוע מי בישול פירות כחלק מסעודת פת, ש

עד שהבישול משנה אותו לגריעותא ודאי אין לברך אלא שהכל, שלא יהיו המים עדיפים על הפרי 

 עצמו. וכ"כ משנ"ב(. 

ששלקן מברך על מי שלק שלהן בורא פרי האדמה,  ירקות שדרכן להשלקכתב: " )ח,ד( הרמב"ם

י שלקות כשלקות במקום שדרכן לשתותן". הרמב"ם אינו , שמימששלקן לשתות מימיהןוהוא 

מחדד באופן ישיר את ההבחנה בין מי שלקות למי סחיטת פירות, ומכל מקום בדין השלקות 
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עצמם העמיד שני תנאים: האחד הוא שיהיו הירקות כאלו שדרך לשלקן. הרמב"ם לא כתב שצריך 

י המתחייב בבירור מכך שירקות שאין שיהיה דרך לאכלם על ידי שליקה דוקא, ואם כן זהו תנא

דרך לשלקן אף עליהם עצמם אין מברך לאחר שליקה אלא שהכל. התנאי השני הוא שתהיה 

השליקה מיועדת לשתיית מימיה, וגם כאן אין הגבלה לכך שהשליקה תהיה מיועדת למים דוקא 

לאכילה(,  ולא לשלקות עצמם )ואף מהגמרא עצמה נראה שדובר במי שלקות שנועדו הם עצמם

וכדומה, וכצד הספק  לעבורי זוהמאאלא שליקה שנועדה רק  להוציאוכתב הכס"מ שלא בא 

בגמרא בדין השבת. כלומר, מי בישול שהם עצמם אינם מיועדים לשתיה אינם מקבלים את 

 חשיבות הירק שנשלק בהם, וכמי בישול תפוחי אדמה בימינו. 

כס"מ מצטרפים לדרך כללית אחת, לפיה מי  דברי הרא"ש, רבנו יונה והרמב"ם כפי שפירשו

בישול הירקות נטפלים במהותם לירקות, ולכן שתייתם שקולה במהותה, לענין הברכה, לאכילת 

הירקות עצמם. מי השלקות אינם משקה, המופק ע"י בישול הירקות, אלא חלק מהאופן שבו 

ך לדברי הטור, שהביא מקובל להפיק מהירקות את הנאתם, ולכן ברכתם אחת עמם. אף הב"י סמ

את דברי הרא"ש בהלכותיו, את דברי הרמב"ם והרא"ש בתשובתו, ולא חילק בין שיטותיהם. וכך 

סתם וכתב שו"ע שעל השלקות מברך אדמה. )הרמ"א כתב בד"מ שבשולק ואין דעתו לשתות את 

 (. מי השליקה, לרמב"ם יברך שהכל ולרא"ש אדמה, אך לא שב להעיר על כך בהגהותיו לשו"ע

הדין הנובע מכך במי בישול של פירות מבורר פחות, והרא"ש אכן הסתפק אם די בנתינת טעם 

הפירות במים כדי לדונם כמי שלקות, או שמא כיון שאין זה מעיקר דרך אכילת הפירות עומד 

בהם דין מים לברך שהכל בלבד. מסברות הרמב"ם ורבנו יונה עולה לכאורה לברך על מים אלו 

והטור הביא בענין זה דוקא מדברי הרשב"א לברך עליהם שהכל )אף שחלקם האחר  שהכל בלבד.

של דברי הרשב"א, בדין סחיטת הפירות, נדחה מהלכה(. העולה למעשה מפשטותו של הרשב"א 

  29וספקו של הרא"ש כאחד הוא עכ"פ לברך שהכל, וכך פסק שו"ע.

ר נותן כמות משמעותית של להלכה, ע"פ משנ"ב, עולה מתוך כך שבמרק ירקות רגיל, כאש

ירקות כך שטעמם ניכר היטב במים, אם רוב הירקות הם כאלו שרוב אכילתם על ידי בישול )כדי 

לחוש לפי הנראה לדעת הרשב"א, ולספק הרא"ש(, ומי המרק עצמם מיועדים לשמש כמזון 

רקות המצטרף לירקות עצמם או מחליף אותם, מברך אדמה גם אם גומע מהמים בלי לאכול מהי

כלל. אמנם במי בישול פירות, שאינם מיועדים לסעודה אלא לקינוח סעודה או למשקה, וכן על 

קפה או תה, מברך שהכל. כמו כן גם במרק, אם מבשל בו גם בשר הרי שהבשר הוא נותן הטעם 

העיקרי ושוב אין מברך על המרק אלא שהכל )מאידך, כשאוכל ירקות ועמם ממי המרק הרי 

ודי לו לברך אדמה גם אם למים כשלעצמם ראויה ברכת שהכל(. ועוד הוסיף ב"י  המרק טפל להם

שכל האמור יפה לא רק במים שקיבלו את טעם הפרי בדרך בישול אלא גם בדרך שריה. כל  )ובשו"ע(

 בדורותינו. הפוסקים האשכנזים, והרמ"או השו"עזאת לפי דרך 

 

 הרא"ה, הריטב"אהיא דרכם של אמנם בפועל מצויה בראשונים דרך נוספת בסוגיה, ו

. לדבריהם, כמו לדברי הרשב"א, אכן אין הבדל מהותי בין מי סחיטת פירות לבין מי המאיריו

                                                           
29

הרא"ש ספק, ואף שלכאורה דעת רבנו יונה ורמב"ם בענין זה כרשב"א, ב"י  אף שדברי הרשב"א בענין ודאי ודברי 

. ברוב הפירות הברכה האחרונהלא הכריע בדבר באופן גמור לברך שהכל אלא מותיר תורת ספק בדבר. ונפ"מ לענין 

ישול של , כמי שריה או בבפירות משבעת המיניםהברכה האחרונה היא בין כך ובין כך בורא נפשות, אבל כשמדובר 

צימוקים ותאנים, אומר ב"י שאכן ירא שמים לא ישתה אותם אלא בתוך סעודה או בצד אכילה אחרת שברכתה גם 

 על העץ וגם בורא נפשות. 
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בישול ירקות, ובין לאלו ובין לאלו אין ראויה אלא ברכת שהכל. הטעם לדין מי השלקות שבגמרא 

אינו אלא משום שמדובר במי שאוכל את השלקות ומימיהם יחד, ומשום שמי השלקות נחשבים 

 בכגון זה לטפלים לשלקות עצמם, גם אם כמותם מרובה. 

הזכיר שיטה זו בשם הרא"ה בלבד, וכתב שאף שכל הפוסקים חלוקים עליו, סוף  (ו)ס"ק סשעה"צ 

סוף למדנו מדבריו שבאוכל את המרק עם הירקות יחד נחשב המרק לטפל ואין לברך עליו גם אם 

פוסקים ברכתו כשלעצמו ראויה היתה להיות שהכל ולא אדמה ובזה לא מצאנו חולק. אבל 

ועוד, כדרכם לחוש ביותר לספק  )חזו"ע ברכות ברכת הירקות א(יוסף , ובהם כף החיים והגר"ע ספרדים

ברכות גם כנגד הכרעת השו"ע, כתבו אף כאן שיש לחוש למעשה גם לשיטה זו, אף שמשקלה 

 הוברר רק בדורות האחרונים, ולכן לעולם אין לברך בפועל על מי המרק לבדם אלא שהכל.

 

 ה(-)רג,אה. הגדרת אילן 

י לתורת עץ, לגאונים, הוא שיהיה בו ענף, או גזע, העומד משנה לשנה וממנו מתחדשים עלים : תנאתמצית הדין)

ופירות. ולרא"ש די בצמיחה חוזרת גם אם היא מתחדשת מהשרשים בלבד, ולא מגזע מתקיים, ובלבד שיהיה 

 ים.הצמח גם בעל מבנה של גזע מרכזי המוציא ענפי משנה שמגדלים את העלים ופירות. והלכה כגאונ

יש שהוסיפו עוד תנאים לתורת עץ: שלא יהיה צמח הנמוך מג"ט ואינו חשוב; שלא יהיה עץ המוציא פירות כבר 

 בשנתו הראשונה, או שגזעו חלול; או שלא יהיה מין שאינו ניטע למאכל משום שפירותיו אינם נאכלים ללא תיקון.(

 

יא בין פירות האילן לפירות ההבחנה היסודית בין ברכת בורא פרי האדמה לבורא פרי העץ ה

הארץ, אלא שגם פירות הארץ צומחים לרוב על גבי שיחים למיניהם, ועל כן יש צורך להגדיר מהו 

שאם בירך על פירות  )מ.(עץ. הגמרא נזקקת לענין זה אגב דברי המשנה -עץ שהגדל עליו קרוי פרי

החיטה, שהיה מקום לדונה הארץ בורא פרי העץ לא יצא, שמבואר בגמרא שהחידוש בו הוא כלפי 

כעץ ולומר שבדיעבד בברכת העץ יצא, לדעת ר' יהודה הסובר שהאילן שממנו אכל אדם הראשון 

בחטאו היה חיטה. למעשה, אומרת הגמרא, הכל מודים שלא מתקיים בחיטה גדר עץ והמברך 

עץ,  עליה בפה"ע לא יצא, ולפי הנראה גם אם בהקשר של מעשה גן עדן היתה על החיטה תורת

בהקשר המציאות שלנו ודאי אינה אלא מכלל פירות האדמה )וכלשון הכתוב עצמו, בעונש האדם, 

 ואכלת את עשב השדה, ומתוך כך בזעת אפיך תאכל לחם(. 

כי היכא דההגדרה המבחינה שמזכירה בהקשר זה הגמרא היא: "היכא מברכינן בורא פרי העץ, 

. אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה והדר מפיק יקר()=ענף, או ע רי איתיה לגווזאישקלת ליה לפ

לגווזא דהדר מפיק, לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בפה"א". מאפיין מרכזי לעץ לעומת שיח 

היא קיומה של צמיחה חוזרת מתוך גוף מצמיח יציב שמוליד מחזורי גידול חוזרים. )נראה 

ולפירותיו לא ניתן לומר על הפירות שהם פירות שכאשר מחזור הצמיחה הוא אחד לשיח עצמו 

הנאה של דבר מה אחר שהוליד -השיח אלא פירות האדמה. שם פרי הוא על התוצר המעשי המוליד

אותו, והבחנה גמורה בין הצמח עצמו לבין התוצר שלו קיימת רק כאשר הגוף הנושא את הצמיחה 

גם לאידך גיסא, על הצמח הנחשב הוא בעל קיום רחב ותקיף יותר מזה של הפרי. מתוך כך 

מוליד של פירות קרוי שם עץ, מה שאין כן צמח שכביכול אינו אלא גורם מתווך בין הארץ -למקור

  30לבין הפרי, שאינו קרוי אלא שיח או עשב וכדומה(.
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הביאור האמור מבהיר למה רק בצמח רב שנתי ניתן לראות את הפרי כפרי הצמח ולא רק כפרי הארץ, אך לא את  

יתרון המעלה שיש מתוך כך לפרי העץ על פרי הארץ, שמחמתו מבחין ביניהם הכתוב במעשה בראשית ומבחינים 

ך, בהיותו גוף נושא צמיחה בעל תוקף ביניהם חכמים בדיני הברכות. ונראה שאכן גם יתרון המעלה של העץ כרוך בכ

קיום מעבר לזה של פירותיו. העץ, בשונה מצומחים אחרים, הוא מבחינה זו מעין דוגמתו של האדם -של קביעות
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דוקא, דהיינו חלקיו  ענפי העץרש"י פירש שגווזא הוא ענף, ונראה מדבריו שיש צורך ש

יימים משנה לשנה. אבל הרא"ש תרגם את דברי הגמרא כך שכל דבר שצריך הגלויים, יהיו מתק

מתמידים משנה לשנה  השורשיםלזורעו בכל שנה הוא שאינו נקרא עץ. ונמצא שדי בכך ש

ומולידים צמיחה חוזרת בלי צורך בזריעה חדשה כדי לברך על הפירות בורא פרי העץ. ההשלכה 

ן שאינם נזרעים מחדש בכל שנה ברכתם העץ, אבל , שהרא"ש כתב שכיותותיםמכך היא לדין ה

כתב בשם הגאונים שכיון שענפיהם הגלויים כלים לגמרי בחורף ושוב צומחים  )מובא בב"י(המרדכי 

 מן השורשים אין פירותיהם אלא בגדר פרי אדמה.

 ,)ג,יג(דין התותים למעשה כרוך גם בגדר דין נוסף שהביאו הראשונים מהתוספתא, מדיני כלאים 

 מעצו]עלין[  מוציאהוא ומברך עליו בורא פרי האדמה, וכל ש עשב מעיקרו]עלין[  מוציאש"כל ש

נראה שהבינו זאת כדין אחד עם הדין  )שהובאו בטור ובב"י כנ"ל(הוא". מדברי הגאונים  עץ]או: מענפיו[ 

ה, הרי דלעיל, ופירשו שכל צמח שחלקיו המתחדשים צומחים מתוך ענף, או גזע, שנותר משנה לשנ

זה עץ, ואילו כל צמח ששב ומתחדש מאליו כל שנה אך חלקיו המתחדשים צומחים הישר מן 

השורשים, בלא חלק גלוי עמיד, אינו אלא פרי אדמה. אבל הרא"ש הביא את דברי התוספתא כדין 

נוסף, ותנאי נוסף על זה האמור בסוגייתנו, וגם צמח שאינו טעון זריעה מחודשת בכל שנה קרוי עץ 

ק אם יש לו גם מבנה אופייני ובו ענף מרכזי, גזע, ששב ומוציא ענפים משניים שעליהם צומחים ר

הפירות. אם העלים והפירות צומחים על גבעול שעולה הישר מן השורש הרי זה שיח, גם אם הוא 

רב שנתי. התות, לפי הנראה, מתחדש מהשורשים אך הוא שיח מסועף, ולכן מתקיימים בו לרא"ש 

  31נאים לדין פרי העץ.שני הת

 )מו"ז בלשונם(.  הבננותבב"י מבואר שהמחלוקת האמורה בדין התות מכריעה גם בדין 

 )והסכים לכך גם הרמ"א(.  בפה"אהכריע שו"ע לברך על התותים והבננות  למעשה

 

בצד גדרים אלו, שהתבארו בש"ס ובתוספתא, עמדו הפוסקים על הגדרות נוספות המשליכות על 

צמחים הנמוכים משלושה של מיני פירות שונים. משנ"ב כתב בשם מג"א שגם על מיני  דין הברכה

, אם הם עומדים בגדרי עץ דינם כעץ לברכה, אלא שהוסיף שבפועל מנהג העולם בפירות טפחים

מסויימים מסוג זה לברך בורא פרי האדמה. ותלה זאת בדרך אפשר בכך שאינם חשובים כל כך 

)מובא בס' וזאת הברכה ובמהד' החמוציות שכך הוא גידולן. לגרש"ז אויערבאך  פרי. והדבר משליך לדין

  32.)ר' מהד' דרשו הנ"ל(ברכתן אכן אדמה; והגרי"ש אלישיב חולק  דרשו(

                                                                                                                                                                      
טווח, שמולידה תדיר פירות -)וכלשון הדמיון בכתוב, כי האדם עץ השדה(, שמתקיימת בו תנועת חיים ממשית ארוכת

צמיחה שיש בו מעין דוגמתה של ההויה האנושית -לה בהיות האדם ניזון מתולדות כחמתחדשים. ואולי יש יתרון מע

על פני פירות שהם תולדת כח צמיחה פשוט יותר, שם הצמיחה מובילה מעיקרה כביכול אל הפרי הסופי בלבד, ואין 

בורא פרי  בה מעבר לכך. הארץ היא תשתית בסיסית קבועה שמתוכה צומחים כל מיני הפירות, ועל כך מברכים

האדמה, אך תנועות צמיחה פרטיות יותר שגם הן משמשות כתשתית קבועה השבה ומצמיחה פירות באופן מתחדש 

 מצויות רק בעצים, מזה, וכעין דוגמתם גם באדם, מזה. 
31

 האטדיםתוס', בשם ה"ר מנחם, וכן המרדכי בשם רבנו מנוח, צירפו לדין התות עוד את האמור בירושלמי שעל  

ם מברכים בורא פרי האדמה. נראה שהאטדים לדבריהם הם שיחים קוצניים, שגם התות נמנה עמם, ומכאן למיניה

 ראיה שגם לגביו יפה הכלל האמור שכיון שענפיו מתחדשים מן השורש הרי זה שיח. 
32

חרת ע"פ הגרש"ז לברך על החמוציות אדמה. אך במהדורה מאו )בלוח הברכות(ס' וזאת הברכה עצמו כתב בתחילה  

תיקן וכתב שברכתם העץ, ע"פ הגרי"ש אלישיב ורבני בד"צ העדה החרדית. ושמא בימינו, שהשימוש בחמוציות נעשה 

 רחב יותר ושיווקן המסחרי נעשה נפוץ, היה גם הגרש"ז מודה ששבו להיות פרי חשוב שברכתו העץ כעיקר הראוי לו.
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לדברי הרדב"ז בשם  )ר' בשני הספרים הנ"ל(מתוך דיון בפרי הפפאיה הפנו פוסקים אחרונים 

לגידולו דינו כירק, לכל הפחות לדיני  הראשונהמוציא פירות כבר בשנה התוספתא, שצמח ש

ברכות )לדין ערלה יש שחששו מספק להחמיר בו כעץ(. נראה שהזיקה הישירה בין הצמיחה 

הראשונית לבין נתינת הפרי עוקרת משהו מעיקר שם עץ, שיש בו כאמור צמיחה עצמית לחוד 

, ואינו לפיכך כגזע עו חלולגזופירות לחוד. עוד סברה שמחמתה דנו לברך בפפאיה אדמה היא ש

 "אמיתי", וצ"ע בתוכן סברה זו. 

 

אינו בעל  אילן סרקאת דין העץ לברכה, וכתב שכל  )בב"י(מצד אחר בתכלית הגביל שבלי הלקט 

חשיבות עץ לענין הברכה ומברכים על פירותיו בפה"א. האחרונים ביארו שעצי סרק אלו הם עצים 

יזומה, ואף פירותיהם אינם ראויים כשלעצמם לאכילה, שאין דרך האדם לנטוע ולגדל בצורה 

אלא שלעיתים ניתן לעבד את פירותיהם )על ידי בישול וכדומה( וכך לאכלם. פירות אלו אינם 

נחשבים למיועדים מעיקרם לאכילת האדם כלל, ולפיכך ברכתם אדמה. ראיית שבה"ל לדבר היא 

, אף שיש שמבשלים את ענביו ואוכלים מההדס, שעליו אמרה הגמרא שאינו נחשב לעושה פירות

 אותם. ודבריו עומדים להלכה. 

 

 )רד,א(טבע שברכתם שהכל -ו. תוצרי

: ברכת שהכל נאמרת על דברים שאין גידולם מן הארץ; על מיני "קללה"; ועל מיני צומח שלא באו תמצית הדין)

 בא לגמר גידולו.( עשבי בר, עשבי תיבול שאכלם לבדם, או מה שלא –לכלל חשיבות פרי אדמה 

 

, אומר שהכל נהיה בדברו. על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי, דבר שאין גידולו מן הארץ"על 

אומר שהכל נהיה בדברו. על החלב ועל הגבינה ועל הביצים, אומר שהכל. ר' יהודה אומר כל שהוא 

מן הארץ כגון בשר בהמות, . ובברייתא: "על דבר שאין גדולו )משנה, מ:(אין מברכין עליו"  מין קללה

חיות ועופות ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו... על הפת שעפשה ועל היין שהקרים ועל התבשיל 

 שעבר צורתו, אומר שהכל". 

אומר שהכל. הדברים  דבר שאין גידולו מן הארץבאופן מפורש קבעו המשנה והברייתא רק שעל 

תא: החלב ומוצריו, הביצים ומיני הבשר. מתורגמים למעשה בחלק מהדוגמאות שבמשנה ובבריי

כיון שאין גידולם מן הארץ ברור שאינם שייכים לברכות הפירות, וממילא נותרה בהם ברכת 

שהכל בלבד. יש להעיר שחכמים נמנעו מלתקן ברכה מיוחדת למזון הבא מן החי, בין מבשרם ובין 

אם למבואר בראשית דברינו. מחלבם, לפי הנראה משום שלא ניתנו מעיקרם למאכל האדם, ובהת

אכילת בשר החי היא כולה ענין שבדיעבד, היתר שהתחדש רק לאחר המבול, ואין בו מקום לשבח 

ברכה מיוחד על מסירתו לאדם למאכל )ונראה שגם הביצים מכלל זה, שאף שאינן בכלל בשר 

אה שהאדם לדיני בשר בחלב סוף סוף יש בהם מה שעתיד היה להיעשות לחי(, ואף את החלב נר

 מקבל כביכול רק בדרך שאלה מן החי ואין מקום לקבוע לו ברכה לעצמו. 

אמנם לא כל הדוגמאות שבמשנה ובברייתא הם מענין זה, של מה שאין גידולו מן הקרקע, 

והנותרות הן מן הסוג שעליו קורא ר' יהודה שם מין קללה וסובר שלא לברך עליו כלל )הגובאי 

ידולו מן הארץ בצד מה שהוא גם מין קללה(. מדובר במינים שיש בהם שייך לכאן ולכאן, אין ג

אלא כהפכה. החומץ  ברכהלאדם כ נחשב כל עיקר קיומם אינוכשלעצמם הנאה לאדם, אלא ש

אילו היו תמרים בשלות וטובות, וגם הגובאי, אף שהוא  –היה רצוי יותר אילו היה יין, והנובלות 

בצורתו הטבעית ללא כל קלקול, סוף סוף כל עיקר קיומו בעולם גורם לאדם נזק ואין האדם פוגש 
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בו כדבר של ברכה. הברייתא מוסיפה על כך גם דברי מאכל שלא השתנה שמם מחמת הפגם שחל 

 היו בתחילה, כפת שעפשה ותבשיל שעברה צורתו. בהם, כחומץ ונובלות, ועדיין הם פגומים ממה ש

גדר הפגם שמפקיע את הברכה המקורית טעון בירור. ב"י מחדד שבתבשיל שהתקלקל אין 

הכוונה לקלקול גמור, עד שאינו ראוי לאכילה, שאם כן אין לברך עליו כלל, אלא דוקא 

השתנה טעמו וניכר . ולא הוסיף ביאור מהו "קצת" זה. יש מקום לומר שכל שקצת כשהתקלקל

שאינו במצבו המקורי המשובח שוב אינו במלא מעלת ברכתו ושבים לברך עליו שהכל בלבד. אלא 

שבענין החומץ הביא ב"י מדברי שבה"ל שכל שבני אדם נמנעים מלשתותו מחמת חומצו קרוי 

היין  לענייננו חומץ, וכל שלמטה מזה הוא יין וממילא ברכתו הגפן. וכן בראשית הדברים, בדין

שהחמיץ רק בריחו ולא בטעמו, תלה ב"י את הדין במחלוקת האמוראים אם יש עליו שם יין או 

חומץ וכיון שהוכרע שהוא יין הרי גם מברכים עליו בפה"ג. לאור זאת גם בתבשיל אפשר 

טעם לבדה אין די, ורק בשעה שיש שנמנעים מלאכלו, או שרוב בנ"א נמנעים מלאכלו, -שבפגימת

 ת אוכל אותו ונהנה ממנו מברך שהכל. מי שבכל זא

 

, שכיון שאינן מושרשות בקרקע ואינן יונקות כמהין ופטריותדין נוסף שנזכר בברייתא הוא דין 

ממנה בצורה ישירה אין מברכים עליהן אלא שהכל, אף שהן מקבלות ודאי את כל צרכי גידולן מן 

הקרקע. שם "פרי האדמה" אינו אמור אלא על התוצר של כח הצמיחה שגלום באדמה עצמה, 

 מיחה שהאדמה מסייעת לה. וכאן שאין חיבור ממשי לאדמה אין זו צמיחתה של האדמה אלא צ

 

, עשבי בר שאינם עשבי דדבראהוסיף עוד על המשנה וחידש שגם על  )מובא בטור(הראב"ד 

מגודלים בידי אדם, אין מברכים אלא שהכל. הלוקט עשבים ואוכל מהם אינו חשוב כמי שאוכל 

דין אילנות דבר מה שנועד מצד עצמו למאכל, ולכן אין לו לברך את ברכת הפירות. הדבר דומה ל

הסרק שנזכר לעיל )בשם שבה"ל(, אלא שהתנאי הנוסף שנאמר שם, שלא יהיה הפרי ראוי לאכילה 

לאכילה, שכיון  הראויים עשביםכמות שהוא, אמור כאן בצורה מעט שונה. משנ"ב מבחין בזה בין 

של ממש  פירותשאין דרך לגדלם אין בהם חשיבות פרי כלל ומברכים עליהם שהכל, לבין 

 מחים על שיחי בר, שיש בהם חשיבות ולכן אם הם ראויים לאכילה מברכים עליהם אדמה. הצו

שאין מברכים אלא שהכל, כיון שהם עצמם לא נועדו  )שם(כתב הראב"ד  עשבי תיבולגם על 

לאכילה. אמנם העיר משנ"ב שלאור דין מי השלקות האמור בגמרא יש ודאי להוציא מכלל זה 

)ור' לעיל בדין מי שלקות מימיהם )ולא רק כדי להוסיף טעם בדבר מה אחר( עשבים שדרך לשלקם עבור 

 . תה(-מה בין אלו לשליקת עלי

, הוא שעל השחת אין מברכים אדמה אלא שהכל, )עירובין כח:(דין נוסף, שמקורו כבר בגמרא 

של הדבר וכך הוא בכל אוכל מה שלא בא לגמר  גמר גידולוזה  איןוביאר מג"א שהטעם הוא ש

גידולו. במיני העצים מברכים על מה שאינו עיקר פרי העץ ברכת בפה"א, וכאן כאשר כל עיקר 

ברכת פירות השיח אינה אלא אדמה, מה שלא בא לכלל חשיבות עיקר הפרי אינו ראוי גם לברכה 

-זו, ו"נחית חד דרגא", דרגת ברכתו יורדת ומברכים עליו שהכל )בשונה ממיני העצים, כאן אין אי

גמורה של הברכה המקורית לחלק הנאכל, ועדיין מברכים שהכל משום שראוי לברכה  התאמה

לרדת בדרגתה(. באופן דומה כתב משנ"ב בשם מג"א ועוד בענין עשבי התיבול דלעיל, שאם אוכל 

אותם יבשים כמות שהם, באופן שראוי למאכל אך אינו עיקר דרך האכילה שכן עיקר אכילתו 

 , מברך שהכל, משום שראוי להורידם דרגה אחת מברכתם. לתבלין ולא לאכילה בעין
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 ז. דין הברכה בדיעבד ובמקום ספק

 ב(-)רו,א. דין הברכה בדיעבד 1

י ל ל כ ה ן  י ד ה  .  א

, יצא. ועל פירות הארץ בורא פרי העץ, לא יצא. ועל האדמהעל פירות האילן בורא פרי  בירך"

. לכתחילה יש לברך על כל מין כברכתו, אך )משנה, מ.(נהיה בדברו יצא"  שהכלכולם אם אמר 

מציאות רחב יותר, שגם המין שאכל נכלל בו, יצא -בדיעבד אם בירך ברכה המתייחסת להקשר

בכך ידי חובה. אכילתו אינה חסרה את עיקר הברכה, אלא שחיסר במה שלא ביטא את מלא תוכן 

 הברכה היפה למה שאכל, ואין בכך כדי לחייבו לשוב ולברך. 

היא,  מאן תנא דעיקר אילן ארעאזה, הפשוט במשנה, נתלה בגמרא במחלוקת תנאים: " דין

אמר רב נחמן בר יצחק ר' יהודה היא, דתנן יבש המעין ונקצץ האילן מביא ואינו קורא, ר' יהודה 

אומר מביא וקורא". המביא ביכורים צריך לומר "הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת 

ת הבאת הביכורים איבד כבר את אדמתו שוב אינו יכול לומר זאת, ולפיכך נחלקו לי ה'", ואם בשע

אם כשיבש האילן אך הקרקע קיימת נחשב הדבר שעיקר מקור גידולו של הפרי כבר אבד ממנו או 

שגם הקרקע נחשבת למקור גידול הפרי מעבר לאמצעי המתווך של העץ. משנתנו, המלמדת שבצד 

 גם שם פרי האדמה, מתבארת כדעת ר' יהודה שם שמביא וקורא.  שם פרי העץ קרוי על הפרי

הכריע בהלכות  הרמב"םכמה ראשונים למדו מסתם משנתנו שהלכה כר' יהודה. אלא ש

סתם כדין המשנה שאם בירך על  (ח,י)ביכורים כחכמים, שאינו קורא. ולמרות זאת בהלכות ברכות 

ילוקי גרסאות, ויש שגרסו בדברי הרמב"ם שלא פירות העץ בורא פרי האדמה יצא. )יש בענין זה ח

יצא, וכך היתה גם הגרסה לפני הב"י, אלא שבכס"מ כתב ששב ומצא נוסחא שכתוב בה שיצא 

והיא הנכונה. וכך הביאו במהד' פרנקל מספר שהוגה מפי הרמב"ם עצמו(. וכתב כס"מ שדברי 

ם אכן תלויים זה בזה )יש הרמב"ם מסתמכים על סוגיית הירושלמי, שבה נחלקו אם שני הדיני

מקום לומר שכשיבש האילן אינו יכול לומר מן האדמה אשר נתת לי משום שמקור גידולו הישיר 

של הפרי יבש, ועדיין אין לעקור את הפרי בתכלית מלהיות בעקיפין פרי הארץ, וברכת פרי האדמה 

מב"ם, ואין זה סותר אינה בבחינת שקר לגביו(. בברכות סתם משנה לומר שיצא ולכן פסק כך הר

 בהכרח למה שבמחלוקת בהלכות ביכורים ראויה ההלכה להיות כחכמים. 

 

ן י י ו ת  פ  .  ב

אמר  רבי יוחנן, והפת ומן היין"ועל כולן אם אמר שהכל וכו', אתמר, רב הונא אמר חוץ מן 

ר'  . נימא כתנאי, ראה פת ואמר כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה, יצא... דבריאפילו פת ויין

מאיר, ר' יוסי אומר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו,  נימא רב הוא 

דאמר כר' יוסי, ור' יוחנן דאמר כר' מאיר? אמר לך רב הונא, אנא דאמרי אפילו לר' מאיר, עד כאן 

לא קאמר ר' מאיר התם אלא היכא דקא מדכר שמיה דפת, אבל היכא דלא קא מדכר שמיה דפת 

פילו ר' מאיר מודה. ור' יוחנן אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי, עד כאן לא קאמר ר' יוסי א

התם אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן, אבל אמר שהכל נהיה בדברו דתקינו רבנן אפילו 

 . )מ:(ר' יוסי מודה" 

ידי חובה, אין  למרות הדין הברור במשנה, שאם בירך שהכל על פירות הארץ ופירות העץ יצא

זה ברור שהוא הדין גם לפת ויין. לר' יוחנן הדין הוא אכן אחד, וכל שבירך בלשון שתיקנו חכמים, 

גם אם כלפי הקשר מציאות רחב וסתמי יותר, אינו בגדר משנה ממטבע חכמים ויצא ידי חובה. 

שמא הבחנת אין להקיש מברכת פירות העץ והארץ לפת ויין, ויש לעיין למה. ו רב הונאאבל ל

ברכות הפת והיין משאר פירות אינה רק כהבחנת פירות העץ משאר פירות ופירות האדמה מיתר 
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המאכלים. מעבר להתאמת הברכה למלא המעלה שיש בבריאת הדבר שעליו מברכים יש במינים 

אלו גם התייחסות לתרומה מיוחדת לאדם שיש בהם. השבח על כך שהקב"ה זימן לאדם דברים 

בעיקרו אחד, גם אם לפירות יש בכך תוספת מעלה על דברים אחרים, אבל השבח על  למאכלו הוא

מה שסועד את הגוף מוסיף ענין שאינו כלול כלל בברכה על הבריאה הכללית לבדה, ולכן אפשר 

 שבברכה שאינה מבטאת זאת לא יצא י"ח. ההלכה, עכ"פ, כר' יוחנן. 

 

ה מ ד א ם  ת כ ר ב ש ת  ו ר י פ ל  ע ץ  ע ה ת  כ ר ב  .  ג

לי, לפיו אם בירך בפה"ע על פירות שברכתם בורא פרי האדמה לא יצא, יש עם זאת לדין הכל

או  אינם עיקר הפרייוצאי דופן. מג"א כתב שפירות הגדלים על העץ אך ברכתם אדמה משום ש

, אם בירך עליהם בפה"ע יצא. נראה שטעמו הוא שגם אם לא באו לכלל לא נגמר גידולםמשום ש

לברכה, סוף סוף שם פירות עץ כשלעצמו קרוי במידת מה גם עליהם, מעלה גמורה של פירות עץ 

ואם כן הברכה עליהם בלשון זו אינה שקר ולא יצאה מכלל ברכה התואמת למה שאוכל. משנ"ב 

, שאם אוכלם פירות שדרכם להיאכל מבושליםהוסיף על כך )בשם פנים מאירות( שה"ה גם ל

יצא. ומסתבר שה"ה גם להיפך, אם בירך העץ על  חיים ובירך עליהם את ברכת הפירות ולא שהכל

פרי מבושל שדרכו להיאכל חי, שכן כפי שהתבאר לעיל עיקר שם הפרי קיים עליו גם בעודו מבושל, 

ורק השינוי לגריעותא הוא שמבטל ממנו את ברכתו המקורית. אמנם אם בירך העץ על מי פירות, 

קורי, נראה שלא יצא, כיון שעיקר תורת פרי או על פרי שהתרסק באופן שאיבד את דין ברכתו המ

 אבדה מן הדבר שאוכל, וצ"ע. 

 

 )רד,יג; רב,יח(. הדין במקום ספק 2

לכתחילה, ודאי חובה לברך כתקנת חכמים ולא בברכה כוללת יותר, כדי שלא לחסר מהשבח 

על והברכה לה' הראויים למאכל זה שאוכל. עם זאת, הדין שבדיעבד עשוי לעיתים להשליך גם 

הדין לכתחילה, והיינו במקום ספק. בסוגיות דלעיל מצינו שוב ושוב שדרך הראשונים להכריע 

)מובא במקום ספק בין ברכת העץ והאדמה שיברך האדמה, משום שבדיעבד עכ"פ יוצא בכך. הג"מ 

יש לברך את הברכה הכוללת יותר, ומסביר שכיון  בכל מקום ספקמנסח זאת ככלל קבוע, ש בב"י(

. כיון שאין בידו לברך באופן ברור את הברכה הראויה, המרב כדיעבדסופק הרי זה שהוא מ

שבכוחו לעשות הוא לברך את הברכה הכוללת, שבה ודאי יוצא ידי חובה. ומ"מ כתב משנ"ב בשם 

 מג"א שטוב יותר לפטרו בתוך סעודה, אם הדבר אפשרי. 

גלל ספק אמיתי אלא משום למרות דין זה של הספק, כתב מג"א שמי שמסופק בברכה לא ב

, אינו רשאי לפטור עצמו בברכת שהכל אלא ילמד מהי הברכה הראויה ואחר כך יאכל. לא למדש

נראה שאין לדברים מקור מפורש קודם, אך הם נלמדים מדברי הגמרא עצמה, בפתח דין הברכות 

חכם מאי עביד  "כל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה מעל. מאי תקנתיה, ילך אצל חכם. ילך אצל :)לה.(

ליה, הא עביד ליה איסורא? אלא אמר רבא, ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות, כדי שלא יבא 

לידי מעילה". הצורך בלימוד אצל חכם אינו לעיקר חובת הברכה אלא לידיעה מהי הברכה 

הראויה לכל דבר, ואפשר שעיקרה לסלק טעות שבה מברך ברכה שאינה עולה כלל למאכל שאוכל. 

אלא שאפשר לכאורה להימלט מטעות כזו לא רק על ידי לימוד הלכות ברכות אלא גם על ידי 

שיברך שהכל בכל מקרה של ספק. מההיזקקות ללימוד מן החכם עולה שפיתרון כזה אינו נכון, 

והמברך שהכל במקום שנדרשת בו ברכה מעולה יותר, לא מחמת הצדקה אמיתית או טעות 
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ם שלא למד, שב להיות במקצת בבחינת מועל בקדשי שמים. מי שהתגלתה בדיעבד אלא משו

  33שיכול לברך ברכה ראויה שלמה חייב לעשות כן, גם אם לשם כך עליו ללמוד.

 

מצב מיוחד של ספק מהי הברכה הראויה הוא בספקות בין ברכת העץ לאדמה התלויים בשאלה 

כאמור לעיל שאם בירך על חלק אם הדבר הוא מעיקר פרי העץ וכדומה. בדברי מג"א מבואר 

שאינו עיקרי באילן, או שלא נגמר פריו, בורא פה"ע, יצא ידי חובה. זאת משום שגם על פירות אלו 

יש שם פרי עץ במקצת, למרות שלא מתקיים בהם עיקר שבח פרי העץ. בספקות אלו יצא בדיעבד 

לברך בהם בפה"א דוקא.  בין אם בירך בפה"ע ובין אם בפה"א, ובכל זאת הכרעת הראשונים היא

ונראה שהדבר נובע משני הטעמים השונים שמחמתם יוצא ידי חובה בכל אחת מהברכות כשאינה 

נכונה לכתחילה. בברכת בפה"א יוצא משום שכל האמור בה יפה ודאי כלפי הפרי שאוכל, אף כי 

במקצת גם עץ יפה -חיסר מעלה נוספת שיש בו, ואילו בברכת בפה"ע יוצא רק משום שתורת פרי

כלפי הפרי שאוכל. הספק, כאמור, יוצר מצב הדומה לדיעבד, אבל גם בדיעבד ברכת האדמה 

הולמת באופן ברור את המאכל שלפניו בעוד שברכת העץ אולי הולמת אותו רק במקצת ולכן 

 ברכת האדמה עדיפה.

 

 

 מקורות –חילוק ברכות הפירות 

 ברכות לה.(משנה )  )גורמי הברכות החלוקות(

 חוץ מן היין... אצל כל אדםברכות לה:   

 אמר מר... בורא מיני דשאיםברכות לז.   

 ר' יהודה אומר... ברכות מ.  

 ת"ר היו לפניו מצוות...סוכה מו.   

 שרא")כה. למטה(,  "ףריקורא רב יהודה אמר... ואיקיים ביטיתא )לו:(,  ברכות לו.  ברכות חלקים שונים בצמח

 ד"ה ר' אליעזר וד"ה קליפי רימון רשב"א, יונהתלמידי רבנו ה(, -)סי' ג

 על המשנה, כח:( תלמידי רבנו יונהועל הנובלות..., )ברכות מ:   

 א,תכחשו"ת הרשב"א   

 , טור ושו"ע ונו"כ )ללא דיני יין(ו-הושם ג -רב,א  

 טור ושו"ע ונו"כ, החלקים השייכים לענייננורד,א   

 ובה"לשו"ע, משנ"ב רב,ט   

 )כה:(תר"י )י(,  רא"ש, תוס'פלפלי רב ששת אמר... עד חביץ קדרה, ברכות לו:   

 א,ת( שו"ת הרשב"א)  

 ח,ה וכס"מ( רמב"ם)  

 טור ושו"ע ונו"כיח -רב,טו  

 שינוי מברייתו:

 קמח

 תר"י)ב(,  רא"ש)כה.(, רי"ף קמחא דחיטי... הנאה מיניה בעי ברוכי, ברכות לו.  

                                                           
33

אה שבשעת מעשה, אם אין בנמצא חכם ללמוד ממנו בגמרא נאמר עם זאת שהחיוב ללמוד הוא מעיקרא. ולכן נר 

מה נכון לברך, אין האכילה עצמה נאסרת. אין כאן קביעה שבספק מסוג זה לא חל דין ההג"מ, אלא חידוד החובה 

המוטלת על האדם ללמוד לברך נכון. משום כך לא נזקקו הפוסקים להגדיר כאן את הספק שנחשב לחסרון לימוד 

 חרוני האחרונים מוכרעים כספקות גמורים לכל דבר. בלבד, וגם ספקות של א
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 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב רח,ה

 ואמר מר בר רב אשי האי דובשא... במילתייהו קיימי כדמעיקראברכות לח.   זיעה ורסק

 ג-תרומות יא,ב

 והא דתניא הטבל והחדש... פרי פרי מביכורים )קכא.(( חולין קכ:)

 (רשב"א)יב(, )רא"ש , תוס'ברכות לח. הנ"ל,   

 טור ושו"ע ונו"כ ט-רב,ז  

 ד"מרד, ד"ה בתרומת הדשן, ו סו"סב"י   

 )כז.(תר"י )טו(,  רא"ש, תוס', רש"יועל הירקות... טעם מרור וליכא, ברכות לח:   בישול

 רא"ש, תוס')רבע תחתון( אמר רב פפא פשיטא... עבדי לה שמע מינה, ברכות לט.   

 )כז:(תלמידי רבנו יונה )יח(, 

 ד,טושו"ת הרא"ש   

 טור ושו"ע ונו"כ יד-רב,י  

 טור ושו"ע ונו"כ סי' רה  

 טור ושו"ע ונו"כ ח-רג,ו  

 )בגמ'( על פירות הארץ... אלא בפה"א )מ:(ברכות מ.   הגדרת אילן

 טור ושו"ע ונו"כ ה-רג,א  

 דבר שאין גידולו מהארץ

 ומין קללה

 עד יונק מן הארץ ,משנה וגמראברכות מ:  

 טור ושו"ע ונו"כ ב-רד,א

 שו"ע ומשנ"ב( רד,י)  

 משנה וגמרא עד אפילו ר' יוסי מודה )מ:( ברכות מ.  בדיעבד כששינה מהברכה

 ח,י וכס"מרמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ ב-רו,א  

 טור ושו"ע ונו"כ רד,יג  ( -)ובמקום ספק 

 רמ"א ומשנ"ברב,יח   

 השלמה:

 גדרי היין לברכת הגפן

ת"ר אחד  שם צו:הנמכר... עד הנקודתיים )צו.(, ואמר רב יהודה יין ב"ב צה:  

תוס' אמר רב זוטרא... עד סוף העמוד,  שם צז.שכר... קיוהא בעלמא הוא )צז.(, ו

 צו. ד"ה דרומאי, צו: ד"ה ואחד, ושם ד"ה אין, צז. ד"ה אילימא

 רבנו יונה יתלמידברכות סוף פרק ששי )לב:( ורי"ף   

 אין אומריםפסחים, כב: ברי"ף, ד"ה ר"ן   

 טור ושו"ע ונו"כרב,א   

 ב"י ד"ה והא דמי, שו"ע ונו"כ רב,יא  

 טור ושו"ע ונו"כו -רד,ג  

 טור ושו"ע ומשנ"ב(רח,טו )  
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 א. מבוא: ברכת המוציא וברכת מזונות

 ד(-)קסז,ב. ברכת המוציא ולשונה 1

" ם ח ל " ן  ו ש ל  .  א

המוציא לחם הוא אומר  על הפת"על פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת, ש

 . )משנה, לה.(" מן הארץ

לחם -הצירוף פת 1ללשון לחם, שמשמעותן אכן אינה זהה.המשנה מבחינה בדבריה בין לשון פת 

מופיע הרבה בתורה )כמו במעשה אברהם אבינו, "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם..."(, אך לעיתים 

אנו מוצאים גם אחד מהם בלא חברו, מעט בפת )כמו "וטבלת פתך בחומץ" האמור ברות או 

יך תאכל לחם" ועוד רבים(. על "מפתו תאכל" במשל כבשת הרש(, והרבה בלחם )"בזעת אפ

משמעות המלה פת בלשונות אלו קשה לעמוד באופן חד משמעי, אבל נראה שזהו שמו של מוצר 

המזון המדובר עצמו, מאפה הדגן. הלחם, לעומת זאת, משמש לציון תפקידו הייחודי של מוצר זה 

מו. כך עולה בבירור בתוך כלל מאכלי האדם, בהיותו המרכיב העיקרי של מזונו שעליו עיקר קיו

ממספר פסוקים שבהם הלחם ודאי אינו פת, כמו באמור "ונחש עפר לחמו", שם העפר הוא 

המשמש כלחם, או בענין המן, "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים", שלפי הנראה אינו פת, על אף 

נה בפסוק הכוו –סומך זאת על הפסוק "נותן לחם לכל בשר"  )נתיב העבודה יז(היותו לחם. המהר"ל 
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לשון נמצא כבר בפתח המשנה, "על פירות האילן אומר בורא פרי העץ", אולם שם אין זה לפי הנראה אלא -כפל 

 הפרש בין לשון חכמים )אילן(, שבה תיארו את המקרה, ללשון תורה )עץ(, שבה נקבע מטבע הברכה. 

רץ אומר בורא פרי האדמה" מדובר בשתי לשונות של תורה, שיש ביניהן מידה של בהמשך המשנה, "על פירות הא

העולם בכללה. מי שנוטל -לשון אדמה אמורה גם על גוף האדמה עצמו, מה שאין כן ארץ, שאמורה על קרקע –הפרש 

עולם לגדל, רגב מהקרקע נמצא מחזיק בידיו אדמה, אך לא ארץ. גידולי הקרקע הם באופן ראשוני מה שדרך קרקע ה

האדמה, ובכך -ולכן תיארו אותם חכמים בלשון דבר שגידולו מן הארץ, אבל במטבע הברכה השתמשו בלשון פרי

הבליטו את כח הצמיחה הגלום בגוף הקרקע ומביא להיווצרות הפירות, בדומה ליחס שבין העץ לפירותיו. המהר"ל 

בתוך ביאורו לברכת המוציא לחם מן הארץ, וביאר ששם עומד על הבחנת לשון זו בין אדמה לארץ  )נתיב העבודה יז(

השתמשו חכמים בלשון ארץ דוקא בגלל תפקידו המרכזי של הלחם בקיומו של האדם, שיש בו משום המשך 

 למציאותה של הארץ המעמידה ומקיימת את הכל עליה. 

 ר. גם פת ולחם שתיהן לשונות של תורה, וההפרש ביניהן משמעותי אף יותר וכפי שיתבא
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זה היא לפי הנראה לא רק לאדם אלא לכל הבריות, וגם על מאכלן של החיות, שאינו פת, קרוי שם 

לחם. זהו לפי הנראה גם המובן המשמש בכתוב: "לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא 

 פי ה'...". 

פונים  ברכת המוציא לחם מחדדת אם כן את השבח המיוחד שאנו משבחים לה' כאשר אנו

  2לאכול פת, בהיותו מספק לנו את מזוננו המרכזי הזה מעבר לשאר צרכי אכילתנו.

 

" א י צ ו מ " ן  ו ש ל  .  ב

לחם שונה משאר ברכות הפירות בכך שאינה בלשון "בריאה" אלא בלשון  המוציאברכת 

"הוצאה". הטעם לעיקר הדבר ברור, שקב"ה אינו בורא באופן ישיר את הלחם אלא את החיטה, 

הוא שמפיק על ידה בפועל את הלחם. לשון "מוציא" בברכה זו נראית דומה ללשון הוצאה והאדם 

מהכח לפועל, דהיינו לייצר דבר מה חדש בתכלית מכח מציאות קודמת שבה הוא היה גלום 

תהליך ההפקה של הלחם נעשה על ידי האדם, אך הוא  3כביכול אך לא התקיים באופן ממשי כלל.

זאת מכח הכתוב בתהילים )שהוא מקור לשון ברכה זו, וכמבואר בתוס' מיוחס כאן לה' עצמו, 

(: "מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ". מעשה ההוצאה של )לח:(

הלחם מן הארץ מוטל על כתפיו של האדם עצמו, אולי מכח קללתו "בזעת אפיך תאכל לחם", 

צמאי על מה שזימן לו הקב"ה, אלא כל עיקר הצמחת אולם אין זו תוספת שהוא מוסיף באופן ע

החטה הוא לעבודת האדם, כדי שיוציא לחם מן הארץ. ונמצא שהכל הוא מכלל הסדר -עשב

 שסידר הקב"ה שעל ידו ישיג האדם את מזונו. 

במדרש מובא מעשה ר"ע עם טורנוסרופוס הרשע, ששאל את ר"ע מיהו היפה יותר, מעשה אדם 

השיבו שמעשי אדם יפים יותר, והביא לו כראיה גלוסקאות )הנושא הראשוני או מעשה ה', ור"ע 

של הדיון שם היה ענין המילה, אם היא מעשה ראוי או פגיעה במעשה ה'(. באופן פשוט עולה משם 

שעשיית הפת היא דוגמא מאפיינת למעשה האדם שמוסיף שכלול בבריאה מעבר למעשה ה', אך 

, כוונת הדבר אינה )תפארת ישראל ב(שם, ומתפרש בדברי מהר"ל  כפי שמבואר מתוך הקשר הדברים

יכלתו, שלמים יותר ממעשי האדם המוגבל, אלא -לחלוק על עיקר הטענה שמעשי ה', בחכמתו וכל

להורות שהקב"ה לא ברא את העולם כשלם כמות שהוא אלא כבסיס ראשוני שנתון לאדם להוסיף 

ה הוא מכלל עיקר כוונת ה' בבריאה עצמה, והדוגמא בו שכלול. מה שהאדם מוסיף ומשכלל בבריא

המובהקת לדבר היא הלחם, שהאדם מוציא אותו בפועל מן הארץ, אך זהו עיקר מזונו והסדר 

שסידר עבורו הקב"ה שעל ידו יאכל ויתקיים. במטבע הברכה הופך תפקידו המעשי של האדם 

 הכח לשליח בהוצאתו.-נותן בדבר למשני, ושבח הברכה מופנה כולו לה', שהוא המשלח וגם

 

                                                           
2

כתבו שיש לבצוע את הלחם לאחר הברכה בשתי ידיו, בעשר אצבעות, כנגד י' תיבות  )לח: ד"ה והלכתא(תוס'  

שבמקרא: "מצמיח חציר... להוציא לחם מן הארץ", הפסוק שעל פיו נתקנה ברכת המוציא. הטור מוסיף עוד, ע"פ 

נת הפת כרוכה בהן )כלאים, מתנות עניים הירושלמי, שיש לתת את עשר אצבעותיו על הפת כנגד עשר מצוות שהכ

ומתנות כהונה(, וגם כנגד עשר תיבות שבפסוקים: "עיני כל אליך ישברו...", "ארץ חטה ושעורה...", "ויתן לך...". 

נראה שריבוי השימוש במספר עשר בהקשר של ברכת הפת קשור לענין זה, של ברכת החיים הכוללת, מראש המדרגות 

 פת דוקא. ועד סופן, שכרוכה ב
3

נראה שהפועל המשמש בלשוננו היום, "להפיק", הוא המתאים ללשון הוצאה זו שבברכה. המלה להפיק לקוחה  

 מהארמית, שבה מתורגם הפועל יוצא כ"נפיק", ובאמצעות השימוש בארמית ייחדו למובן זה של הוצאה מלה לעצמה. 
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ר ב ע ן  ו ש ל ב ש  ו מ י ש  .  ג

לחם מן  המוציאמבררת עוד את לשון הברכה המדוייקת: "ת"ר, מה הוא אומר,  )לח.(הגמרא 

 דאפיקלחם מן הארץ. אמר רבא, במוציא כולי עלמא לא פליגי  מוציאאומר,  רבי נחמיההארץ. 

בר בעינן, שהרי כבר הוציא הלחם הזה מן הארץ שהוא בא ליהנות )רש"י: "שהוציא כבר; והא ודאי ברכה הגונה, דלשעמשמע 

. כי פליגי בהמוציא, רבנן סברי )"וכשנאמרה פרשת בלעם כבר יצאו"(ל מוציאם ממצרים -, דכתיב אהימנו"(

, ורבי נחמיה סבר "וכבר הוציא"(), דכתיב המוציא לך מים מצור החלמיש דאפיק משמעהמוציא 

)"וכשנאמר פסוק שנאמר המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים  )"שעתיד להוציא"(המוציא דמפיק משמע 

. ורבנן, ההוא הכי קאמר להו זה למשה עדין לא יצאו, והמוציא לך מים, עדיין היה מוציא כל ימי היותם במדבר"(

קודשא בריך הוא לישראל, כד מפיקנא לכו עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו דאנא הוא 

 להיכם המוציא". -כון ממצרים, דכתיב וידעתם כי אני ה' אדאפיקית ית

לשון "מוציא", כפועל, היא ודאי לשון הווה, ולא עבר או עתיד. אלא שבלשון הברכה אין היא 

משמשת כפועל אלא כתואר לה'. ה' הוא בורא העולם, לא מכח דבר מה גלוי שהוא פועל בהווה 

ך הוא גם מוציא הלחם מן הארץ, לא בגלל דבר אלא משום שהוא זה שברא את העולם בעבר, וכ

מה גלוי שהוא עושה בהווה אלא בגלל הסדר שבו סידר את הבריאה מראשיתה. זהו תואר שנאמר 

כלפי ההווה וכלפי המציאות הקבועה )שיש בה גם התחדשות מתמדת, בהיותו ית' מקיים את 

מה מעשי שארע בעבר. לכך  הבריאה תמיד ומחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית(, אך מכח דבר

 כוונת הגמרא שמוציא משמע ודאי שכבר הוציא. 

ה' בתחילת המילה משנה מעט את משמעותה, ומבליטה את הפוַעל שבה )לעומת -התוספת של ה

התואר(. רבש"ע מתואר בה כמי שפועל את פעולת הוצאת הלחם מן הארץ. מובן הברכה עשוי 

כמי שפועל באופן מתמיד את הוצאת הלחם מן הארץ,  להשתנות על ידי כך, באופן שה' מתואר

ולא רק עשה כן בעבר אלא אף ממשיך בכך וימשיך בכך גם בעתיד )בהעתקה לברכות אחרות, אם 

לא היינו מברכים בורא פרי העץ אלא הבורא פרי עץ היה מקום לשמוע שהוא מוסיף ובורא באופן 

זאת לפי הנראה משום ש"בורא" משמע מתמיד, מה שאין כוונת חז"ל להביע במטבע הברכה; 

 קיום מחודש ותוקף בריאה מחודש בלבד(. -פועל גלוי של בריאה, ולא הענקת כח

לר' נחמיה זוהי אכן משמעות השימוש במלה "המוציא", כפי שמצאנוה משמשת בפסוק 

"המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים", שם מביאה האמונה בהבטחתו לכך שנראה אותו 

צרים גם קודם שהדבר התבצע בפועל, ולכן אין לומר אלא מוציא. אבל לחכמים אין כמוציאנו ממ

הפסוק האמור מוביל בהכרח למסקנה זו וניתן לפרשו גם אחרת, ואדרבא, בפסוק "המוציא לך 

מים מצור החלמיש" משמע שגם לשון המוציא נאמרת מכח מה שנעשה בעבר )ור' נחמיה מפרש 

מבואר ברש"י; בין כך ובין כך, אין זה דיון לשוני כללי בדבר גם פסוק זה בהתאם לשיטתו וכ

השימוש במילית ה בראש מלה, אלא בדבר השימוש הממשי בתורה בלשון המסויימת "המוציא"(. 

בדברי חכמים לא מתפרש צד עדיפות שיש ללשון "המוציא" על לשון "מוציא", ואפשר שכוונתם 

בלשון מוציא. אמנם תוס' הביאו מהירושלמי שתוספת רק לומר שניתן לברך גם בלשון זו ולא רק 

 מוציא. -ה' מסייעת לחיתוך מילות הברכה, להפריד בין המילים הרצופות העולם-ה

"משתבחין ליה רבנן לרבי זירא בבר רב זביד אחוה דר"ש בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי 

יקלע לגביה, אפיקו ליה בברכות הוא. אמר להם, לכשיבא לידכם הביאוהו לידי. זמנא חדא א

ריפתא, פתח ואמר מוציא. אמר, זה הוא שאומרים עליו דאדם גדול הוא ובקי בברכות הוא? 

בשלמא אי אמר המוציא, אשמעינן טעמא ואשמעינן דהלכתא כרבנן. אלא דאמר מוציא מאי 

לחם מן הארץ, דקי"ל כרבנן  והלכתא המוציאקמ"ל? ואיהו דעבד, לאפוקי נפשיה מפלוגתא. 
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דאמרי דאפיק משמע". עיקר הכרעת ההלכה ברור, כחכמים ולא כר' נחמיה. אלא שעדיין אין זה 

מחייב לברך דוקא המוציא ולא מוציא, ואדרבא, דוקא בברכת מוציא יוצאים מידי כל מחלוקת. 

אעפ"כ נקט רבי זירא באופן נוקב שיש לברך המוציא דוקא, כדי לברר שהלכה כחכמים )כלומר, 

לשון זו מועילה ואינה פחותה מלשון מוציא; להנחיל ידיעה תורנית לשומעים, כדי  להבהיר שגם

שלא ישתרש אצלם הפכה(. וכך נקבעה ההלכה, ונותרה בעינה גם עבורנו, אף שבימינו כבר ידוע 

לירושלמי,  4לכל שלשון המוציא טובה בתכלית ושוב אין בה עוד עדיפות לכאורה על לשון מוציא.

 עצמי ללשון המוציא, לצורך חיתוך המילים הראוי, וכפי שהובא מתוס'.  עכ"פ, יש יתרון

 

ל  כ ה ש ת  כ ר ב ב  . ה –ד ו ו ה ו  א ר  ב ע ן  ו ש  ל

. מג"א למד מסוגייתנו ברכת שהכל]דיון זה של הגמרא בברכת המוציא משליך גם לדיוק ב

 שפעולת ה' שאותה מציינת הברכה היא הפעולה שנעשתה בעבר, בעת הבריאה, ועל כן גם בברכת

, בלשון עבר, על שהכל נהיה בדבר ה' בעת בריאת העולם. מכח זאת עומד בקמץשהכל יש לברך 

כמובן הכל גם בהווה, אך כאמור לא כלפי תוכן זה ביקשו חכמים להסב את לשון הברכה. ודחה 

, בלשון הווה, ככל הברכות שהן בלשון בינוני. בסגולאת דברי בעל חכמת מנוח, שכתב שיש לברך 

ש בדבריו שבשונה מברכות בורא ומוציא, שם ההתייחסות לפעולת ה' בעבר רק נותנת ויש לפר

תוכן לתואר שנאמר עליו בלשון הווה וביחס להווה, בברכת שהכל אין אלא לשון פשוטה של 

פעולה, ולא נכון להשתמש בלשון עבר ולאבד בכך את כל עיקר התייחסות הברכה למציאות ההווה 

מתמיד מקור הברכה וההויה. ויש לדחות, שכיון שברכת שהכל נהיה  שבה עצמה ה' הוא באופן

בדברו נאמרת בזיקה ברורה לדבר המונח לפני האדם למאכלו כעת, ברור שההתייחסות לפעולת 

 הבריאה שבעבר היא כדי להעניק הקשר למציאות ההווה. 

מה אכן ערוך השולחן נקט כרבנו מנוח, וקשר זאת גם לשאלה נוספת שהדברים מעלים, ל

מברכים את ברכת שהכל באופן שכזה, ולא כדרך מטבע שאר הברכות, 'בורא כל בדברו'. וכתב 

שלשון בורא אכן מתייחסת להתחדשות הבריאה בהווה באופן תדיר, והיא יפה דוקא כלפי פירות 

הצומח שמתחדשים תמיד. אבל על מה שאין גידולו מן הארץ, בין אם מים ומלח, שקיומם תמידי, 

אם בעלי חיים, שקיימים בעולם עכ"פ מספר שנים, לא יפה שם בריאה תמידית, אלא של  ובין

הוויה תמידית מאת ה'. לשון הברכה צריכה עכ"פ לבטא את היחס הקבוע לכח המהוה שמאת ה', 

 ולכן יש לברך בסגול ובלשון הווה. 

החיים שמחדש -ושוכפי שהתבאר, חיד 5מנהג רוב ישראל הוא עכ"פ בקמץ ובלשון עבר, וכמג"א.

ה' את הבריאה הוא לפי הנראה תוכן פנימי שלשון הברכה אינה עסוקה בו. את השינוי מלשון 

-הברכה הרגילה יש לתלות במה שכבר התבאר בענין ברכת שהכל, שביטוי הברכה בה אינו לענין

של מעלה ייחודי שפגשנו בו בבריאה, אלא אדרבא, לומר שגם מה שאין בו כל צד מעלה מיוחד מ

עצמו נכלל גם הוא סוף סוף במכלול הבריאה, ואף על ידו אנו פוגשים בשפע הברכה הבא מאת ה'. 

                                                           
4

מעלת הבהרת הכרעת ההלכה האמיתית  –כל השיטות בדברי ר' זירא מתחדד שיש מעלה נגדית לזו שביציאה ידי  

במחלוקת. אמנם הדבר ניתן להיאמר רק במקום שיש בו הכרעת הלכה ברורה. ברוב המקרים אנו מוצאים 

שהפוסקים אכן מעדיפים את הדרך שיוצאים בה ידי כל הדעות, לפי הנראה משום שלא סר הספק מן הלב שמא אכן 

 מיעוט, כל שלא היתה עמידה ברורה למנין והכרעה גמורה כדעת הרוב. ראויה ההלכה להיות דוקא כדעת ה
5

כך הוא גם הניקוד במשנה, גם בכתבי יד עתיקים שלה. בסידורים נכללות ברכות הנהנין רק במאות השנים  

האחרונות, לאחר שאחד מעורכי הסידורים )ר' זלמן הנאו( הכריע לפי הנראה מדעת עצמו כחכמת מנוח, ובעקבותיו 

משכו סידורים אשכנזיים מרכזיים נוספים. יש מן האשכנזים שאכן מברכים בסגול, ויל"ע אם הדבר נובע מהכרעת נ

 פוסקים, בדורות שקדמו לערוה"ש, כחכמת מנוח, או מהמודפס בסידור. 
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נושא הברכה הישיר לפיכך אינו יחס הבריאה הפשוט בין ה' למה שלפנינו אלא ההיקף הכולל של 

הנמצאים שיחס זה שבין בורא לנברא יפה לגביהם, ולכן פותחים בלשון שהכל, המתייחסת 

בדברו, כפי -ולא בלשון בורא, המתייחסת אליו ית'. ממילא גם הסיום הוא בלשון הויה לנבראים,

האופן שבו אנו מוצאים את המקור שבו מושרשת מציאותנו, ולא בלשון בריאה כפי האופן שבו 

 יוצאים הדברים כביכול מאיתו.[

 

 . ברכת מזונות2

 . )לו:(ין עליו בורא מיני מזונות" , מברככל שהוא מחמשת המיניםדאמרי תרווייהו,  רב ושמואל"

)אבל נאמרה בברייתא, בדין מעשה קדרה(, ומהמשנה אף  במשנהברכת מזונות לא נזכרה 

, שעל חוץ מן הפתמשמע בפשטות שאין לה קיום: "כל שגידולו מן הארץ אומר בורא פרי האדמה 

הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ", ואם כן על מעשה קדרה, או על כל מאכל דגן אחר שאינו 

אלא בפה"א. יל"ע אם אכן זוהי משמעות המשנה, ומכל מקום לדינא  –פת, אינו אומר המוציא 

 ודאי מברכים על דברי מאכל שונים במ"מ, כברייתא וכרב ושמואל. 

לא נזכרה במשנה אין בידינו כלל ראשוני המלמד מהו הדבר  בין כך ובין כך, כיון שהברכה

" היא כוללת למדי, ואינה מכוונת לסוג מסויים של מזון מיני מזונותשעליו היא נאמרת. הלשון "

אף מתחדד, מכח דיני נדרים, שכל דברי המאכל פרט למלח ומים נחשבים  )לה:(דוקא )בגמרא 

ני "מזון", וכמה פוסקים כתבו מתוך כך שבדיעבד אם לזנים את האדם ועשויים להיכלל בלשון מי

(. ונראה שזוהי ברכה )וכדלהלן(בירך בורא מיני מזונות על כל דבר חוץ ממים ומלח יצא ידי חובה 

שנתקנה על דברי מאכל שקרובים בתכונתם לתכונת הלחם אך לא באו לכלל לחם של ממש, ועל כן 

מעלתם בהיותם מזינים את האדם יותר משאר  ייחדו להם חכמים ברכה משל עצמם, המורה על

בין פת האורז )שאף עליה מברכים לדינא מזונות, וכדלהלן( לבין תבשיל החיטה אין  6מאכלים.

מכנה משותף ישיר, אלא ששניהם קרובים בתכונתם ללחם בלא להיות לחם של ממש, ולכן ברכת 

 שניהם מזונות.

 

לריבוי דרכים גם בהגדרת גבולותיה. בסוגיה מוגדר מראשיתו של הברכה מוביל -אופיה הלא

העיקרית שעוסקת בדבר מתבררים שלושה צדדי הבחנה בין דברים שברכתם מזונות לבין מה שלא 

בא לכללה: האחד הוא בירור מיני התבואה ששייכת בהם ברכת מזונות )על מיני הדגן ודאי 

שעל ידו יוצאת התבואה מכלל  מברכים מזונות, אך אפשר שלא רק עליהם(. השני, תהליך העיבוד

                                                           
6

ינו לשון ברכת במ"מ יוצאת מכלל שאר הברכות גם במה שלשונה אינה לשון תורה אלא לשון חכמים. הפועל לזון א 

מצוי בלשון התורה כלל, וכך גם לא המלה מזונות כצורתה, אף כי המלה "מזון", בלשון יחיד, מצויה פעם אחת 

בתורה, במעשה יוסף ששלח עם אחיו אל אביו "בר ולחם ומזון" )בדברי חכמים, מאידך, משמשת רבות לשון 

לאשתו, ככינוי לכלל צרכי אכילת האדם(. "מזונות", כמות שהיא, בעיקר בהקשר של חיובי מעסיק לפועליו או בעל 

בשונה מלשונות עץ ופרי  –כשם שהיא עצמה אינה מצויה בתורה, כך גם התוכן הממשי שמאחוריה אינו מצוי בתורה 

עץ, פרי אדמה ופת, שיש להן פשר ברור ומובהק אף כי לעיתים גבולותיו טעונים בירור, לשון מזונות אינה מתייחסת 

עה כלשהי של מאכלים, שיש לה משמעות בהקשרים אחרים, בתורה או בחיים. הדברים לחטיבה מובחנת ידו

מצטרפים להעדרה של ברכת מזונות מהמשנה, ומובילים לסברה שמא ברכה זו נתקנה מאוחר משאר הברכות. חילוק 

ם לתת חשיבות הברכות היסודי מבחין רק בין פירות עץ, פירות אדמה, פת ויין, כבמשנה, אך מאוחר יותר שבו חכמי

מיוחדת גם לאותם מיני מזונות נוספים שקרובים במעלתם לפת, אף שלא הגיעו לכלל לחם וגם אין להם מכנה משותף 

 מובהק אחד, וייחדו אף להם ברכה, למרות הלשון החסרה שנאלצו להשתמש בה לשם כך. 
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פרי אדמה רגיל, שברכתו אדמה, ובאה לכלל ברכת מזונות. והשלישי, דינם של מאכלים שקמח 

 התבואה הוא מרכיב חלקי שלהם בלבד. 

 

 . מהם מיני הדגן3

הבירור על אלו ממיני התבואה מברכים מזונות כרוך בבירור מקדים, בשאלה מהם מיני הדגן 

 וברכת המזון ומה לא בא לכלל דגן.  ציאהמושעליהם מברכים 

חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון,  חמשת המיניםעיקר שם דגן קרוי ודאי על 

השייכים כולם למעשה לשני מינים עיקריים, החטה והשעורה, שהם הראשונים משבעת המינים 

ם שעליהם יחיה האדם, הוסיף בכך עוד שאלו הם המיני )רח,ב(שבהם השתבחה ארץ ישראל. הטור 

ולכן על הפת העשויה מהם מברך המוציא לחם. על פת העשויה ממינים אלו קרוי שם לחם גם 

 לענין מצוות מצה ואיסור אכילת חמץ בפסח, ולענין חובת הפרשת חלה. 

, שנחלקו תנאים בדינו: "רבי יוחנן בן נורי אומר, אורז אורזקרוב במקצת למינים אלו הוא ה

, וחייבין על חמוצו כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח". לדברי ר' יוחנן בן נורי יש מין דגן הוא

על פת האורז תורת לחם לכל דבר, ובכלל זה גם לענין מצוות הפרשת חלה, האמורה "באכלכם 

מבואר שחכמים החולקים על ר' יוחנן בן נורי סוברים שאין  )לה.(מלחם הארץ". במס' פסחים 

 א סירחון, ולכן אין בו תורת לחם כלל. באורז חימוץ אל

כלומר, הכל מודים שתורת לחם אמורה רק על מינים שיש בהם חימוץ, אף כי אין היא תלויה 

העוני שלא בא בפועל לידי חימוץ, היא לחם לכל דבר )על המצה -בחימוץ בפועל, וגם המצה, לחם

ח. אך אין זה נוגע לעיקר דין שלנו, הדקה והפריכה, דרך הספרדים שלא לברך המוציא אלא בפס

המצה(. בתוכן הדבר נראה לבאר שהחימוץ הוא התכונה הנוספת המתחדשת בפת על ידי תהליך 

העיבוד שמעביר אותה האדם, וחידוש זה מהותי לתפקידה המרכזי של הפת עבור האדם. דווקא 

המתאים להיות  המוצר המעובד, שיש בו תכונות הנוספות באופן מלאכותי על הבסיס הטבעי, הוא

על צד שהאורז אכן מחמיץ ומשביח  7למזון עיקרי לאדם, ששכלול המלאכה הוא מעיקר תכונתו.
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עיבוד ושכלול בבריאה, לבין היותו הדבר טעון תוספת ביאור, האם אכן יש יחס פנימי בין מעלת האדם, כמוסיף  

זקוק גם למזון מעובד דוקא. כדי לסבר את האוזן אפשר שיש לתת את הדעת על ההבחנה בין המאכלים השונים 

מדעי, שלא ידועים בו אבות המזון ומה שתורמים מרכיביו -מבחינת תרומתם לאדם כפי שהיא נתפסת בעולם טרום

ף. התלות של קיום הגוף באוכל היא עובדה נסיונית פשוטה, וגם ההבחנה בין הראשוניים המולקולריים של המזון לגו

מאכלים מזינים התורמים לבריאות למאכלים רעים המזיקים לה היתה ידועה תמיד, אבל באופן ישיר הכיר האדם 

בעיקר את תחושת הרעב ואת מה שפותר אותה, וממילא מסתבר שהערכת ערכם של מאכלים שונים היתה תלויה 

מידה רבה בתגובת המוחשת של הגוף אליהם. כאשר האדם רעב הוא חש בהבדל בין מה שמעניקה לו אכילת פרי ב

למה שתורמת לו אכילת מזון משביע, כמו פת, מזה, או בשר, מזה, והבדל זה כרוך בכך שהפרי הוא מוצר 'פשוט', 

חווה החוש בעת האכילה. האכילה אינה  והוא מוחש ככזה, בעוד שהלחם הוא מוצר מורכב ועשיר יותר, וגם את זאת

רק הזנה חומרית של הגוף אלא גם הזדמנות של 'ענין' לנפש, העשרתה באמצעות מפגש בטעמים שונים, ומכח טבעה 

של הנפש האנושית, לחבר ולהרכיב גורמים ראשוניים שונים לתוצרים מורכבים יותר, גם באכילה היא מבקשת 

מעותית של יסודות ראשוניים. באופן טבעי יש באדם משיכה למוצרים מעובדים, פגישות כאלו, שיש בהן הרכבה מש

היתר בהכנת המזון, הגורמת לו פעמים רבות לאבד מסגולותיו -ובזמן שקדם לתעשיית המזון המודרנית ולהתערבות

י )גם היום, הבריאותיות ולקנות תחתן סגולות מזיקות, אכן הוכר המזון המעובד כבעל יתרון מעלה על המזון הטבע

החוזרים אל המזון הטבעי ממשיכים לכלול במזונם את הלחם(. הלחם הוא אם כן המספק לנפש מזון מלא ההולם את 

 ערכה ותכונתה, ומסתבר שהדבר מתאים גם לערכו עבור הגוף, ומתוך כך הוא נושא מעמד מרכזי כמזון לאדם. 
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ראוי גם הוא לתורת לחם, מה שאין כן אם מפרשים את השינוי שמתחולל בו כפגם של סירחון ולא 

 כשבח של חימוץ.

 על פת אורז המוציא. למעשה עכ"פ הכל מודים שאין הלכה כר' יוחנן בן נורי, ואין מברכים 

 

 ב. גדרי ברכת מזונות

 ח(-)רח,ז. המינים שמברכים בהם מזונות 1

מברכין עליו בורא מיני מזונות.  כל שיש בו מחמשת המיניןדאמרי תרווייהו,  רב ושמואל"

מברכין עליו בורא מיני  כל שהוא מחמשת המיניןואיתמר נמי, רב ושמואל דאמרי תרווייהו, 

מזונות. וצריכא, דאי אשמעינן כל שהוא, הוה אמינא משום דאיתיה בעיניה, אבל על ידי תערובות 

לא, קמ"ל כל שיש בו. ואי אשמעינן כל שיש בו הוה אמינא כל שיש בו חמשת המינים אין אבל 

רז ודוחן נמי מברכין אורז ודוחן לא משום דעל ידי תערובת, אבל איתיה בעיניה נימא אפילו או

עליו בורא מיני מזונות, קמ"ל כל שהוא מחמשת המינים הוא דמברכין עליו בורא מיני מזונות, 

. הדין הראשון )לו:(דאפילו איתיה בעיניה לא מברכינן בורא מיני מזונות"  לאפוקי אורז ודוחן

מיני מזונות גם האמור בדברי רב ושמואל הוא שעל מאכל העשוי מחמשת המינים מברכים בורא 

אם הם מיעוט, דין שאינו מענייננו הישיר לעת עתה, והדין השני הוא שאין לברך במ"מ אלא על 

 ואף לא על אורז או דוחן. –חמשת מיני דגן ותו לא 

כמעשה מברך עליו תחלה וסוף  פת אורז ופת דוחן, הביאו לפניו והתניאהגמרא מקשה: "

רך עליו בורא מ"מ ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין , וגבי מעשה קדרה תניא בתחלה מבקדרה

שלש? כמעשה קדרה ולא כמעשה קדרה, כמעשה קדרה דמברכין עליו תחלה וסוף, ולא כמעשה 

קדרה דאילו במעשה קדרה בתחלה בורא מיני מזונות ולבסוף ברכה אחת מעין ג', ואילו הכא 

 בות וחסרונן על כל מה שברא. בתחלה מברך עליו שהכל נהיה בדברו ולבסוף בורא נפשות ר

? אורז, חילקא, טרגיס, זריז וערסן ואלו הן מעשה קדרה, תניאואורז לא מעשה קדרה הוא, וה

הא מני, רבי יוחנן בן נורי היא, דתניא רבי יוחנן בן נורי אומר אורז מין דגן הוא וחייבין על חמוצו 

לא, והתניא... הכוסס את האורז מברך כרת ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, אבל רבנן לא. ורבנן 

עליו ב"פ האדמה, טחנו אפאו ובשלו אף על פי שהפרוסות קיימות בתחלה מברך עליו בורא מיני 

מזונות ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש? מני, אילימא ר' יוחנן בן נורי היא, דאמר אורז 

תיובתא דרב , ורבנן היא, אלא לאו מין דגן הוא, המוציא לחם מן הארץ ושלש ברכות בעי ברוכי

 ".ושמואל תיובתא

מהברייתות שהובאו בגמרא עולה דעת חכמים החולקים על ריב"נ וסוברים שהאורז אינו מין 

דגן, ועדיין מחמת קרבתו למיני הדגן יש לברך על הפת והתבשיל העשויים ממנו בורא מיני מזונות 

 הלב ולכן ראויה לו ברכת מזונות(. )הרא"ש מוסיף ביאור שאף הוא משביע וסועד את 

באופן פשוט דברי רב ושמואל דחויים בסוגיה מחמת דברי הברייתא, ויש לברך על האורז 

מזונות. וכך אכן כתבו הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם והרשב"א. עם זאת, הרא"ש ועוד הזכירו את דעת 

ברי בה"ג נובעים הרא"ש כתב שד 8בה"ג שפסק כרב ושמואל שלא לברך על האורז אלא שהכל.

                                                                                                                                                                      
לעצמו קשורה בכך ש"אישתני לעילויא", בידי אדם, יש להעיר שגם חשיבות היין שמחמתה קבעו לו חכמים ברכה 

שלתמרים לא קבעו ברכה לעצמם משום שנאכלים שלא ע"י שינוי )בנוסף לכך  )על המשנה בתחילת הפרק(וכדברי תר"י 

 שאין קובעים עליהם סעודה(. 
8

כך הובאו דבריו ברא"ש, אבל הרשב"א לא כתב בשמו אלא שאין מברכין על האורז מזונות. בדין הדוחן כתב הטור  

בשם בה"ג לברך אדמה, שלא כרוב הראשונים הסוברים שכל פת העשויה מקמח שאינו מחמשת המינים ברכתה 
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מכך שאין הלכה כריב"נ, אך תמה על כך משום שגם לחכמים סו"ס הברכה הראויה היא מזונות 

ולא שהכל. הרשב"א הוסיף מעט ביאור ואמר שבה"ג כרך יחד את שתי המימרות של רב ושמואל, 

ת וכיון שמצאנו בדין חביץ קדרה ובדין ריהטא שכמה אמוראים מאוחרים יותר אימצו להלכה א

דבריהם שדי במיעוט דגן לברכת מזונות ממילא הוא הדין למימרא השניה של רב ושמואל 

שעומדת להלכה, ודברי הברייתא הם שנדחו מהלכה. אלא שגם על כך תמה הרשב"א למה לכרוך 

עכ"פ  לדינאאת שתי המימרות זו בזו, ואף שהמימרא השניה איתותבה, הראשונה בעינה עומדת. 

 . מזונותיקרית הברורה בראשונים, לברך על האורז פסק השו"ע כדרך הע

 

שלא יהא מעורב  ובלבד: ")ג,י(עולה עם זאת סייג משמעותי בדין ברכת האורז  הרמב"םמלשון 

". רב ושמואל הבחינו כאמור בין חמשת המינים, שדי במיעוט מהם אורז לבדועם דבר אחר אלא 

בתערובת כדי לברך מזונות, לבין כל דבר אחר שבו אין אומרים כך, ואפשר שהרמב"ם הסיק מכך 

שכל מין אחר אינו מביא לברכת מזונות בהיותו בתערובת כלל, ואין חשיבות מזונות על האורז 

דברי הרמב"ם, והעמידו כחולק על הרא"ש שהבהיר שאם  אלא כשנאכל בעינו. כך הבין ב"י את

האורז הוא הרוב מברך מזונות ורק הדין המיוחד של קביעת הברכה מכח המיעוט הוא שמוגבל 

 לחמשת המינים ולא לאורז. 

, שכתב: "הני מילי בדאיתיה לאורז בעיניה, הרי"ףדברי הרמב"ם הם כמוסיפים ביאור בלשון 

דקי"ל בהא כרב ושמואל דאמרי תרווייהו כל שיש בו מחמשת המינין  אבל על ידי תערובות לא,

מברכים עליו בורא מיני מזונות. דלא איתותב רב ושמואל אלא לענין כל שהוא מחמשת המינין, 

דאיתיה בעיניה, אבל כל שיש בו מחמשת המינין דליתיה בעיניה אלא על ידי תערובות לא איתותב, 

פירש  הרא"שא מאן דפליג עלייהו ועוד דסוגיין כותייהו". אלא שהלכך קי"ל כותייהו בהא, דליכ

את דברי הרי"ף עצמם באופן שאם האורז מעורב בדבר אחר לא קיים בו הדין המיוחד של חשיבות 

 המיעוט אבל אם הוא הרוב ודאי נקבע דין הברכה על פיו. 

, ולדברי מג"א כך תמזונומברך  הרובהוא  האורזפסק השו"ע כרא"ש וכפשט הדין, שאם  לדינא

יש לפרש גם את דברי הרמב"ם עצמם למרות דוחק הלשון )שעה"צ הוסיף בזה ביאור, שכיון 

שרובו ככולו ממילא אם הרוב אורז הרי זה כאורז לבדו(. זאת לעומת הט"ז שכתב שפשט הסוגיה 

לידה הוא כרמב"ם ופירושו לרי"ף, שמאכל שאין כולו אורז אינו במעלת החשיבות המיוחדת שמו

ברכת במ"מ כמו בדגן. משנ"ב כתב בשם כמה פוסקים כשו"ע ומג"א, והוסיף בשעה"צ שכיון 

שמצאנו כמה ראשונים שפירשו את הרי"ף כדרך שפירש הרא"ש אין לעשות בזה מחלוקת בין 

 הרי"ף לרמב"ם. 

 

. לדברי רב ושמואל הדוחןלאור ההכרעה לברך על האורז מזונות שבה ועולה השאלה מהו דין 

על שניהם מברך שהכל, ונדחו דבריהם בענין האורז אך לא בענין הדוחן, ואם כן אפשר שנותרים 

בו דברי רב ושמואל בעינם, לברך עליו שהכל. מאידך, הברייתא הראשונה שהביאה הגמרא 

כקושיה על רב ושמואל הורתה לפי פשוטה לברך מזונות על אורז וגם על הדוחן, ואף שהגמרא 

ך שלא תחלוק על רב ושמואל, לאחר שנדחו דבריהם מהלכה שוב ניתן לפרש את דחקה בפירושה כ

 הברייתא כפשוטה, ועולה מכך שגם על הדוחן כעל אורז מברך מזונות.

                                                                                                                                                                      
הרא"ש "שהכל" אינו מגוף דברי  שהכל, ונראה אם כן שלדעתו אף בפת אורז יש לברך אדמה ולא שהכל, ומה שכתב

 בה"ג אלא כפי סברתו שלו בדבר הברכה הראויה לפת כזו שלא באה לכלל מזונות. 
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הבחינו בין האורז לדוחן, וכתבו שעל פת הדוחן  הרמב"םו הרי"ףלמעשה נחלקו בכך ראשונים. 

, כתבו שכיון שגם הדוחן מזין וסועד את "גבה, גם בשם רבנו יונה, וכן הרא"שמברך שהכל. אבל 

הלב כמו האורז ראוי לברך גם עליו מזונות כמותו, והוסיף רבנו יונה שהוא הדין גם למינים 

אחרים שממלאים תפקיד דומה )המין שהזכיר קרוי בלשונו "פניצו", ויש בפוסקים אחרים 

תירס, שיש מקומות שרגילים נוסחאות "פליזו", ולא נודע לנו מהו. אך משנ"ב דימה לכך את ה

לעשות ממנו פת(. אבל בשאר קטניות, אם עשה מהם פת, אינו מברך אלא שהכל. רבנו יונה עצמו 

עמד על הדוחק שבדרך זו, שאף שפשט הברייתא הראשונה מורה כאמור שדין הדוחן והאורז שוה 

הברכה לברכת מזונות סוף סוף מאותה ברייתא שהשוותה אותם למעשה קדרה משמע גם ש

לאחריהם היא על המחיה, ובזה ודאי הוברר בברייתא אחרת שלא כך, ולאחר האורז מברך בורא 

נפשות בלבד. ומכל מקום הוא עומד בעמדתו ללמוד מפשט ההשוואה למעשה קדרה לברך בתחילה 

מזונות, ולקבל את סייג הגמרא שאין זה כמעשה קדרה ממש לגבי הברכה האחרונה, שאכן אינה 

 נפשות.  אלא בורא

מונה ראשונים רבים שאחזו בדעת  בה"ל, אך שהכלפסק כרי"ף ורמב"ם לברך על הדוחן  שו"ע

בה"ג וסיעתו לברך עליו מזונות, וכתב מתוך כך שהחפץ לברך מזונות אין מוחין בידו, אף כי 

המברך שהכל ודאי יש לו על מי שיסמוך. ולא סיכם באופן ברור כיצד נכון יותר לנהוג. ובמשנ"ב 

ות נכון לכתחילה שלא הבהירות אם ברכתה שהכל או מזונ-כתב בענין פת התירס שמחמת אי

)על דרכי ההכרעה בספקות בשאלות אלו יאכלה אלא בתוך הסעודה, ואם א"א לו לעשות כן יברך שהכל 

 10 9.(בנפרד נעמוד להלן

 

 )רח: ב, ד, ו(. צורת העיבוד של הדגן 2

שבירה, : ברכת מזונות מחליפה את ברכת אדמה בדגן בהתקיים שלושה תנאים: כשהגרגרים עברו תמצית הדין)

 עירוב במים ותיקון בחום.

על גרגרים המבושלים בשלמותם )העדר תנאי ראשון( מברך אדמה, וכך הוא לדינא גם בגרגרים קלופים )פרט 

 לאורז, שכך דרכו(. אך אם נדבקו ע"י הבישול או לאחריו ברכתם מזונות. 

שאם דובקו בחום, לכה"פ אם נעשו  על גרגרים שרוסקו אך נקלו בלא מים )העדר תנאי שני( מברך אדמה, אך י"א

 קמח ממש ואז דובקו בחום, ברכתם מזונות.(

 

מברך מזונות, ומעשה קדרה היינו "חילקא, טרגיס,  מעשה קדרההתבאר שעל  )דלעיל(בברייתא 

, שמברך לעומת הכוסס חטהזריז וערסן", דרכים שונות של שבירת גרגר החיטה לגריסים. זאת 
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אם יכול לאכלו בשו"ע סו"ס רד התבאר שכל דבר שמסופק בברכתו יברך שהכל, אך גם שם הביא משנ"ב ממג"א ש 

כתב לעומת זאת שבמקום ספק בברכה  הרי זה עדיף יותר, שבזה יוצא לגמרי מכלל הספק. הט"ז תוך הסעודה

הראשונה אפשר לכתחילה לברך שהכל, וההנהגה הנכונה לכתחילה שנזכרה בשו"ע, לעיל ס"ד, לאכול תוך הסעודה, 

לא נאמרה אלא כדי לפתור ספק בדבר הברכה האחרונה, ולפיכך אם אוכל פחות מכזית אין בכך צורך. לדרך הט"ז גם 

ודה אף לכתחילה, כיון שהברכה האחרונה היא בבירור בורא נפשות. שעה"צ הזכיר כאן אין צורך לאכול בתוך הסע

 את דברי הט"ז, ודחאם מפני כמה אחרונים שחלקו עליו. ס"ק טז(רח )בדיני הדגן 
10

זיהוי האורז כשלעצמו אינו חד משמעי באופן מוחלט, ואף שהזיהוי המקובל אצלנו הוא דעת מרבית הפוסקים וגם  

כפי שכתב כבר משנ"ב, סוף סוף יש גם שכתבו ששמות האורז והדוחן מהופכים. וכתב שעה"צ שאין  סוגיין דעלמא,

צורך לחוש לכך למעשה, גם אם לא היתה זו שיטה דחויה מצד משקלה היחסי, משום שבדיעבד גם בדוחן אם בירך 

ח, כפי שכתבו כמה פוסקים, מזונות יצא ידי חובה, בין משום שברכת מזונות פוטרת בדיעבד כל דבר חוץ ממים ומל

ובין משום שגם הדוחן עצמו ברכתו להרבה ראשונים מזונות וכדלעיל. יש עכ"פ, בהם ערוה"ש, שכתבו שבזמננו כבר 

 הוברר בבירור גמור שהאורז הוא זה הקרוי אצלנו בשמו זה. 
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רה כלולים למעשה שלושה יסודות, שבירת החטה, עירובה במים בפה"א. בבישול האמור בקד

ותיקונה בחום, המקבילים לטחינה, לישה ואפיה שנעשים בפת. הראשונים הסכימו לדיוק העולה 

והם נותרו כמות שהם אין מברכים עליהם אלא אדמה.  בישל גרגרים שלמיםמהברייתא שאם 

 11אם הגרגרים נקלו שלמים או שבורים. מברך אדמה, ולפי הנראה אחת היא קליותוכן על ה

)דוגמאות מצויות לכך בימינו הן הגרנולה, שהיא במרבית המקרים קלויה, אף כי יש גם מבושלת 

 (.12קודם לקלייתה, והחיטה התפוחה, "שלוה", שתיקונה גם הוא בחום אך לא בבישול

ה או שבורה, מבחינת התרומה למזון האדם מסתבר שאין כל הפרש בין חיטה שהתבשלה שלמ

ולא מכך נובע גדר זה של ברכת מזונות. כפי שהתבאר, ההבחנה הראשונית האמורה בדגן היא בין 

מצבו הראשוני של הדגן, שראויה לו ברכת האדמה, לבין מצבו המתוקן כפת, שראויה לו ברכת 

ה דומה המוציא, והוסיפו חכמים ותיקנו ברכה גם על דגן שעבר עיבוד אחר, כבישול, שעל ידו נעש

בעניינו לפת יותר מאשר לחטה הגולמית. הפקעת מציאותו הראשונית של גרגר החטה כדי לעשותו 

חלק מדבר מאכל רחב יותר, ותיקון המאכל בחום האש, הם יסודות מהותיים העושים את הדגן 

והפת לכעין שני ענייני מציאות שונים בתכלית זה מזה, ורק מה שעבר מתחום המציאות של הדגן 

חום המציאות הקרוב לפת זוקק ברכת מזונות )בפת נושאים השינויים האמורים אופי מסויים לת

יותר, שהגרגרים לא רק נשברים אלא גם נטחנים לקמח, ולא רק מתערבים זה בזה לכלל דבר 

מאכל שלם יותר אלא נילושים לכלל בצק של ממש, ותיקונם בחום הוא ממילא בדרך אפיה, אך 

 של הפת קיים גם במעט מזה בלבד(. משהו משם החשיבות 

לדעת השו"ע שוים לחיטים,  שעוריםשני מיני תבואה יוצאים במקצת מכלל חילוק דינים זה: 

אך הכרעת הרמ"א היא כמ"ד שבהיותם חיים אינם חשובים כעומדים לאכילת אדם כלל, ועל כן 

יו מבושלים שלמים, כתב רבנו יונה שהדרך היא לאכלו כשגרעינ באורזאין ברכתם אלא שהכל. ו

ולכן גם במצבם זה יש לברך עליהם מזונות. ב"י דחק בדבריו שאין הכוונה לגרגרים שלמים ממש 

אלא לגרגרים שהוסרה מהם קליפתם, ורק באופן זה מברך מזונות. וכך הכריע למעשה גם בה"ל, 

 מכח צירוף דעת הרמב"ם שבכל מיני הדגן נחשבת הסרת הקליפה ככתישה וכדלהלן. 

 

הסרת בדעת הרמב"ם, שכתב שחיטים "שחלקן או כתשן" ברכתם מזונות, דייק מג"א שדי ב

כדי שהגרגר לא ייחשב עוד כשלם, ואם הוא מבושל ברכתו מזונות. אך מראשונים  הקליפה

שגם הרמב"ם  )מובא בשעה"צ ס"ק כ(אחרים עולה ששבירת הגרעין היא שבירת גופו דוקא, ויש שכתבו 

עולה שהעיקר להלכה לאור זאת הוא לברך על גרעינים קלופים  )ס"ק ד(שנ"ב אינו חולק בכך. ממ

)ס"ק בלבד אדמה, אם לא נדבקו בבישול, אך כיון שאין זה מבורר נכון לאוכלם בתוך סעודה דוקא 

 . )וכדלהלן(. אם הגרעינים נדבקו בבישול, ודאי עכ"פ שברכתם מזונות טו(
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ל האדמה ועל פרי הראויה לו, אם "ע הברכה האחרונהבכל דגן שברכתו אדמה כתבו תוס' שיש להסתפק מהי  

האדמה" כיון שמדובר בשבעת המינים, או שכיון שלא מצאנו מטבע ברכה כזו אין לברך אחריו אלא בורא נפשות. 

וכתבו מתוך כך שנכון שלא לאכלו אלא בתוך הסעודה. אף השו"ע הזכיר זאת, בייחוס מפורש לתוס', אך זאת לאחר 

ות. וכך הוא גם בפוסקים האחרונים, כהנהגה ראויה לכתחילה שפסק בסתמא שעל הדגן החי מברך לאחריו בורא נפש

 אך לא כחובה, ומעיקר הדין רשאי לאכול שלא בסעודה ולברך אחריו בנ"ר. 
12

מעלה סברה לברך עליה מזונות, משום שהיא חיטה שתוקנה בחום למאכל שאינו על ידי הדחק, ואף  )ד,מה(אגרו"מ  

פן זה. אך גם הוא כותב כך רק כאפשרות, ולא כדחיית האפשרות זורעים חיטה מלכתחילה למטרת הכנתה באו

 . )ור' וזאת הברכה ומהד' דרשו(החלופית לברך אדמה. ולרוה"פ מברך אדמה 
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ירת הגרעין ובישולו )שכולל ממילא גם את העירוב למרבית הראשונים די בשני התנאים של שב

במים(, או לחלופין התמעכות הגרעין בבישול, לברכת מזונות. מדברי רבנו יונה עולה שישנו תנאי 

נוסף, שהגרעינים יידבקו זה לזה על ידי הבישול. אך להלכה אין תנאי זה נצרך )על מרק גריסים 

זה  ונדבקואך התבקעו מעט  בשלמותםשהגרעינים מברכים לאור זאת מזונות(. מאידך, במקום 

 . מזונותלזה דינם אכן לברך 

שאם עשאה עבה מברך עליה מזונות )אבל רכה, שהנאתה בדרך  )לח.(ב"שתיתא" אמרה הגמרא 

שתיה ולא אכילה, אינה בחשיבות פת וברכתה שהכל(. כמה ראשונים פירשו שהיא מאכל העשוי 

 )ד,מו(מקמח קליות, ולרמב"ם ובעקבותיו שו"ע היא עשויה מקמח של חיטים שנשלקו. אגרו"מ 

לאחר של הגרגרים נעשה  הדיבוקת, גם אם למד מכך שמאכל שנעשה מדגן מבושל ברכתו מזונו

ולא על ידי הבישול עצמו. והגביל זאת עכ"פ למבושל ולא לקלי. גם לדברי הגרש"ז  הבישול

 נתקן בחום ונדבק אך לא בושלדגן ש )ר' וזאת הברכה בירור הלכה כז, ומהד' דרשו(ואחרונים נוספים 

לה ללא קמח( ברכתו אדמה; ולגרי"ש )כפריכיות חטה ואורז, וחטיפי גרנולה או עוגיות גרנו

אלישיב ברכתם מזונות )לדברי הכל שוה כאן דין האורז לחטה, ולא באה כאן לידי ביטוי יחודיותו 

 במה שדרך לאכלו מבושל בגרגרים קלופים שלמים(. 

ללא אך  באמצעות חום, מקמחצורת עיבוד אחרת שהתחדשה בימינו היא מאכל מוצק שנעשה 

וא, לפי המובא בוזאת הברכה ובמהד' דרשו, בחטיפים כמו "כריות"(. בגמרא ואפיה )כך ה לישה

לא מצאנו בקמח אלא שבעודו בעינו ברכתו שהכל, שמכלל החטה יצא ולכלל פת לא הגיע, אבל 

במקרה זה שבו נעשה מהקמח דבר שדרך בני אדם לאכלו ואין בו פחיתות מעלה חידשו הגר"ש 

 עליו מזונות, ולא נזכר מי שחלק עליהם. ואזנר והגרי"ש אלישיב שיש לברך 

 

 ג(-)רח,ב. תערובת דגן 3

: מאכל שמיעוטו הוא מחמשת מיני דגן, אך הם ממלאים בו תפקיד ממשי של שובע או טעם, הרי הם תמצית הדין)

גם העיקר המכריע את ברכתו ומברך מזונות. אך אם הם טפלים במובהק, משום שניתנו לדיבוק או למראה וכדומה 

 לבד, אין מברך מזונות. ויש בדבר מצבי בינים שנחלקו בהם הפוסקים האחרונים.(ב

 

מברכים עליו בורא מיני מזונות"  כל שיש בו מחמשת המינין"רב ושמואל דאמרי תרווייהו, 

 . החידוש בדברים הוא ודאי בכך שגם כאשר הדגן הוא המיעוט מברך במ"מ. )לו:(

)רש"י: "מין מאכל קפוי... קמחא  חביץ קדרהאת דבריהם: " אמוראים מאוחרים יותר אימצו אף הם

, רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו, ורב כהנא )"של חיטים כתושות במכתשת"(, וכן דייסא ודובשא ומשחא"(

)"דמתברי אמר במ"מ. בדייסא גרידא כ"ע לא פליגי דבמ"מ; כי פליגי בדייסא כעין חביץ קדרה 

, רב כהנא דובשא עיקר. רב יהודה אמר שהכל, סבר דובשא, ועביד להו בקדרה"( באשיתא ]=במכתשת[, ויהבו בהו

רב ושמואל , כותיה דרב כהנא מסתברא, דא"ר יוסף. סמידא עיקראמר בורא מיני מזונות, סבר 

. ובדומה לזה: )שם(תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות"  דאמרי

, דחקלאי, דמפשי ביה קמחא, מברך במ"מ, מ"ט דסמידא )"הוא חביץ קדרה"( ריהטאהאי  אמר רבא"

עיקר, דמחוזא, דלא מפשי ביה קמחא, מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מ"ט, דובשא עיקר; והדר 

תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים מברכין  רב ושמואל דאמריאמר רבא, אידי ואידי במ"מ, ד

. גם כאשר הקמח הוא המיעוט, ואפילו המרכיב האחר הוא דבש, )לז:(עליו בורא מיני מזונות" 

 שטעמו בתערובת ודאי בולט הרבה יותר, ברכת התערובת היא במ"מ.

המרכיב  על שםבכללה נקרא  התערובת. שמה של אחר רובהנידון  בכל התורה התערובתדין 

יני ברכות כך הוא . גם בדכמי שאינוהוא ממילא  המיעוט, והרובהמרכזי והעיקרי שבה, מרכיב 
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, שגם כאשר מיני דגןהדין הרגיל, ותערובת נידונת אחר רובה. יוצאת מכלל זה תערובת של חמשת 

מחודש לתערובת בכללה.  מעניקים ערךאין הם בטלים במיעוטם כמי שאינם, אלא הם  מיעוטהם 

בשיל שיש התערובת כולה נעשית על ידם למזינה וחשובה יותר וראויה לברכת מזונות כמותם. ת

בו מחמשת מיני דגן הוא בעל ערך מזין וסועד יותר מתבשיל אחר, למרות שהדגן כשלעצמו אינו 

 הגורם העיקרי שמורגש בו ואינו מרכזי בכמותו. 

 תבשילאלאור דין זה בולט החידוש במצב הנגדי: "אמר רב אשי, כי הוינן בי רב כהנא אמר לן, 

טפי, בורא מיני  מפשו בה קמחא, דדלפתאאדמה. דסלקא, דלא מפשו ביה קמחא, בורא פרי ה

לדבוקי בעלמא מזונות; והדר אמר, אידי ואידי בורא פרי האדמה, והאי דשדי בה קמחא טפי, 

. בתבשיל הלפת נותנים קמח כדי לעבותו, ולעשותו לכעין עיסה שניתן לאכלה ולא )לט.(" עבדי לה

רק לגמעה. הקמח ניתן לתבשיל לא משום שרוצים להנות ממנו עצמו, או לשבוע על ידו )אף 

שבסופו של דבר מסתבר שהתבשיל אכן נהיה משביע יותר על ידו(, אלא משום שרוצים להנות 

וצקה יותר ממה שהיא כשלעצמה. במקרה זה נחשב הקמח לטפל מתבשיל הלפת כעיסה סמיכה ומ

 ואינו מכתיב את ברכת התבשיל בכללו. 

בשני המצבים ההתייחסות הפשוטה אל הקמח בדעת בנ"א היא כמרכיב משני בלבד, והבחנת 

 רובו דבשהגמרא ביניהם טעונה תוספת ביאור. הרשב"א כתב בענין החביץ: "דובשא עיקר, פי' 

. ומ"מ כיון דסולתו להטעימו ולהכשירו וסולתומחמת דובשו,  אי נמי עיקרות, וומיעוטו סול

מעורב בו להכשירו מברכין על הסולת, כדאסיקנא מהא דרב ושמואל. ולא דמי לתבשילא דליפתא, 

דאע"ג דמפשי בה קמחא לא מברכין עליה אלא שהכל, דהתם הוא משום דקימחא לאו להכשירו 

בעלמא, אבל הכא דלאכשורי תבשילא איהו עיקר  לדבוקייה, אלא ולמיהב ביה טעמא מערבין ב

ועליה מברכין". מתוך הקשר הדברים ברשב"א עולה שלשון "להכשירו" אין עניינה התקנה 

מעשית של האוכל, מסוג זה של הייצוב שמעניק הקמח לתבשיל הלפת, אלא התאמתו לרצון 

התבשיל, דהיינו לתרום לטעמו או האדם. כאשר הדגן נועד לשמש כחלק מעיקר התכלית של 

להנאתו, הוא מכתיב את הברכה הראויה לכולו, מה שאין כן כאשר הוא מיועד רק לשיפור המבנה 

 והמרקם שלו, שאז הוא אכן נחשב לממלא תפקיד משני בלבד ולא משנה את הברכה הראויה.

 שבשלוין של אחד מחמשת המינ קמח: "ו(-)ג,דיסוד הדברים מתבאר יפה בדברי הרמב"ם 

מחמשת המינין, בין  שערב בו תבשילכל  וכןעם דברים אחרים...  בין שעירבו בין לבדובקדרה, 

קמח בין פת בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות. במה דברים אמורים, כשהיה המין הזה חשוב 

ר , אינו מברך אלא על העיקטפלהאחד מחמשת המינין שעירב  אבל אם היהאצלו ולא היה טפלה. 

ופוטר את הטפלה, וזה כלל בברכות, כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את 

לפת או כרוב שבשלו ועירב בו קמח של אחד מחמשת  כגוןהיא הטפלה המעורבת,  כיצדהטפלה... 

, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר וקמחו טפלה. שכל דבר לדבקוהמינין כדי 

אם עירב כדי  אבלאת התבשיל הרי זו טפלה.  לצבועכדי  או ליתן ריחכדי  אואותו לדבק  שמערבין

 ".הוא עיקר הריבתערובות,  ליתן טעם

דברי הרמב"ם מחדדים שדין כל שיש בו מחמשת המינים אינו עוקר ולו במקצת את הדין הרגיל 

לפיו מברך על העיקר ופוטר את הטפלה; אלא שבמקרים השכיחים של תערובת דגן אין זה נכון 

לראות את הדגן כטפל גם אם הוא המיעוט. תבשיל שיש בו מחמשת המינים הוא עצמו בכללותו 

מזונות, מה שאין כן כאשר הקמח אכן ממלא תפקיד טפל, שאז עומד בו הדין  זה הראוי לברכת

הרגיל שמברך על העיקר ופוטר את הטפלה. קמח שניתן כדי להעניק מוצקות לתבשיל נחשב 

כטפל, למרות שהוא משפר את חוויית האכילה שלו, כמו גם מה שניתן למראה או לריח, מה שאין 
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עצמו, שאז יצא מכלל טפל ושב להיות חלק בלתי נפרד מגוף  כן אם ניתן כדי להעשיר את הטעם

  13התבשיל, וממילא גם העיקר שבו )וכל שכן אם ניתן כדי להוסיף בו שובע(.

 

)"לעקאך"( הדבש הוא העיקר והקמח נועד רק  עוגהכתב לאור ההבחנה האמורה שגם ב הט"ז

שכמות הקמח מרובה, וסוף סוף כדי להעמיד, ולפיכך נותנת הסברה לברך עליה שהכל. אלא שכיון 

יש בה גם מידה של שביעה, אפשר שיש לברך עליה בכל זאת מזונות. ודימה זאת למעשה לדברי 

תוס' בשקדים שנתן בהם קמח, שמחמת הספק טוב לאכלם בתוך סעודה כך שברכת הפת תפטור 

ולכן  אותם. הט"ז תופס את העוגה כדבר שנאכל מלכתחילה לשם טעמו בלבד, ולא לשביעה,

תפקיד הקמח בה הוא בעיקרו של דבר להענקת מבנה ומרקם רצויים בלבד. אבל שעה"צ כתב 

 )מובא בבה"ט(חלקו על הט"ז ודנו בעוגה באופן ברור דין מזונות. פר"ח  )ר' פמ"ג ובה"ט( אחרוניםשהרבה 

 ביאר בזה שמלבד מה שהקמח מדבק ומקפה את התערובת, הוא גם מכשיר ומתקן אותה לאכילה.

שבדיעבד בלבד, שסו"ס הקמח המרובה שבעוגה עושה אותה -כלומר, מה שהזכיר הט"ז כתוצאה

גם לדבר משביע, הוא ענין שיש לכלול בצורת היחס כלפיה כבר מלכתחילה, ולאחר שטיבה של 

הדגן שיש בה. אפשר להוסיף על כך עוד שדרך -העוגה ידוע דרכה ודאי להיאכל גם עבור שובע

ים עוגה גם לתכלית של שביעה מועטת שנלוה לה גם טעם טוב, ולא עבור העולם לאכול לעית

מתיקותה בלבד, וגם כאשר היא נאכלת כביכול עבור טעמה בלבד, הרי היא מובחנת בבירור בדעת 

טעמה לבדם )עוגת שוקולד היא מין מאכל נבדל לגמרי מטבלת שוקולד( משום ממד -בנ"א מנותני

 מאפה הדגן שיש בה. 

נאמרו בעוגות בחושות שיש בהן מרכיב משמעותי של קמח, ויש לבחון מהו הדין  דברי הט"ז

, ועוגות שעיקרן אינו קמח פשטידותיותר, כמו  קמח אך שיעורו מועטשיש בהם  מאפים אחריםב

)כמו עוגת גבינה(. פעמים שניתן בהם מעט קמח רק כדי לדבק ולגבש את המאפה, או שנותנים 

מיועדת רק להחזיק את מה שעליה בצורה יציבה, ואז ודאי הקמח בתחתיתם קרקעית של בצק ה

טפל ואינו מוליד ברכת מזונות. אך יש שכמות הקמח גדולה יותר, ואפשר שהוא מצטרף להיות 

חלק מתכלית השביעה של המאכל, וכן לעיתים תחתית הבצק היא עבה ואולי גם מוטעמת 

ים קשה להכריע אם המציאות נוטה ומצטרפת גם היא לשביעה שמעניק המאפה. במקרים רב

 לכאן או לכאן, ונראה שבמקום ספק חוזר למקומו הדין לברך שהכל. ור' בזה עוד מיד להלן.

ומרכיב של דבר מתיקה  דגן-מרכיב של מאפהעוד יש לבחון את דינם של מיני מאכל שיש בהם 

ה, וגם אינה שאינו מדגן הנתונים יחד. בוופל, למשל, שכבת המאפה אינה טעימה כשלעצמ

המתיקה שעליה. ומכל מקום -משביעה, ויש מקום לראותה כמיועדת להענקת פריכות בלבד לדבר

עדיין ההנהגה הרווחת היא לברך עליו מזונות, כנראה משום ששכבת המאפה ניכרת ועומדת 

בבירור לעצמה כחלק מרכזי של הדבר הנאכל. וכך הוא גם כאשר הוא מצופה בשוקולד. אמנם 

                                                           
13

כתב: "כל שעיקרו מחמשת המינין, אפילו רובו ממין אחר מברכין עליו במ"מ..., אבל תבשיל שנותנין שם  הרא"ש 

יקר... ומברכין עליו בפה"א". מתחילת לשונו ניתן היה לשמוע שיש תנאי קמח להקפות המאכל ולדבקו לא חשיב ע

נוסף לדין במ"מ, שיהיה הקמח "עיקר" בתערובת. ולא התבאר מהי עיקריות זו, כאשר הרוב אינו מחמשת המינין. 

ק אלא שמסוף דבריו יש ללמוד גם לראשיתם, שכל שהקמח הוא חלק ממרכיביו העיקריים של המאכל, ולא נועד ר

 להקפותו ולדבקו וכדומה, הרי הוא עיקר לענין הברכה גם אם הרוב ממין אחר, וכרמב"ם ורשב"א.

כתבו, בענין תבשיל של קטניות או שקדים שמערבים בו קמח, שאם הקמח ניתן כדי שיסעוד את הלב מברך  תוס'

יחסות לשני מצבי קצה, מה במ"מ, אבל אם ניתן לדבק בעלמא אינו מברך במ"מ. גם כאן אין הגדרה שונה אלא התי

שניתן לשובע מזה ולדיבוק מזה. מה שניתן לשובע הוא ודאי מעיקר התבשיל; והרמב"ם והרשב"א רק הוסיפו לחדד 

 שגם מה שלא ניתן לכך אלא לגיוון הטעם בלבד עדיין נחשב לעיקר, מה שאין כן מה שניתן רק עבור המרקם.
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ניתן רק מעט וופל בתוך ממתק שעיקרו שוקולד, ותפקידו שב בפשטות להיות רק הענקת לעיתים 

תחושת פריכות ותו לא. במקרה כזה חוזר דינו להיות כטפל, המשמש למרקם בלבד, ומברכים 

שהכל. נראה שכך הוא גם בשקדי מרק )כשניתנים לפריכות בלבד, ואולי גם לטעם התבלינים 

)ר' וזאת דה שיש בה שברי עוגיות. וההבחנות המדוייקות בזה צריכות עיון שבהם(, ואולי אפילו בגלי

 . הברכה בירור הלכה יט ובמהד' דרשו בשם הגר"נ קרליץ(

שנותנים בהם קמח. באופן ראשוני, הקמח  קציצות בשר או דגנידון אחר קרוב במהותו הוא 

ת הקמח כדי להגדיל את נפח ניתן לדיבוק בלבד, כדי שתיווצר קציצה. אלא שלעיתים מרבים בכמו

התבשיל בכללו, וכדי שיספיק ליותר סועדים. אמנם גם במקרה זה כתבו הרבה פוסקים שהקמח 

טפל ומברך שהכל בלבד. ואף שלמעשה הוא מוסיף בשובע, אין תפקידו אלא להגדיל את הבשר או 

יהויו בעיני בני הדג שבו הוא ניתן. אין זה מאכל שיש בו שני מרכיבים מצטרפים, אלא מאכל שז

 אדם ברור, והקמח מתלוה אליו במובהק כמצטרף טפל בלבד. 

. כך הוא מעטה העשוי מדגןנידון נוסף שחיוו בו פוסקים רבים את דעתם הוא מאכל שיש עליו 

. כאשר מדובר בציפוי דק, )ר' וזאת הברכה, ומהד' דרשו למשנ"ב(בשניצלים, וכך בבוטנים מצופים ועוד 

הפוסקים שהציפוי טפל לעיקר המאכל, למרות שהוא מחמשת מיני דגן, מעצם היותו כתבו רוב 

ציפוי. כאמור, דין "כל שיש בו" אינו הגדרה עצמית מחודשת לפיה הדגן הוא תמיד העיקר, אלא 

קביעה כללית שמאכל שהדגן נוטל בו חלק מקבל את חשיבותו מחמת הדגן שבו, וכאשר הדגן הוא 

הוא קובע את שם הברכה. וכך נותנת הדעת שהוא בציפוי, שמעצם מציאותו טפל במובהק אכן אין 

אמנם כאשר מדובר בציפוי עבה יותר, שנועד להיות מורגש  14הוא טפל לדבר שאותו הוא מצפה.

בפני עצמו באכילה, אפשר שהדין משתנה ומברך מזונות, ונחלקו בכך הפוסקים. כמו כן, על צד 

לשאול עוד אם די בברכה זו למאכל כולו, או שיש להפריד את  שהציפוי טעון ברכת מזונות, יש

הציפוי מגוף המאכל כדי לברך על כל אחד מהם בפני עצמו )מאידך אפשר שאין לעשות כן מחשש 

. הדעות להלן(בפרק נפרד )לברכה שאינה צריכה(. הדבר תלוי גם בדין הכללי של ברכה על עיקר וטפל 

יות במידה רבה גם בשינויים הרבים שיש בין מקרה למקרה בשאלות אלו רבות, ונראה שהן תלו

 ואף בין אדם לאדם. 

או כופתאות, שהן מיני מזונות שנתונים בו גם עבור  מרק שיש בו אטריותקרוב לנידון זה גם 

עצמם, אך כמותם מעטה וקשה לראות בהם מרכיב מרכזי של התערובת למרות חשיבותם 

כתב שבהיותם מיני דגן אינם בטלים עכ"פ למרק במיעוטם,  "ק כג()רה ס"ק יא, רח סכשלעצמם. משנ"ב 

אכן יש צד לומר שאף המרק כולו נפטר  –ולכן יברך עליהם מזונות בפני עצמם מזונות. יתרה מזו 

בברכתם, ולכן יקדים לכתחילה את ברכת שהכל על המים לברכתם; ולחיי אדם אף טוב יותר 

 ר אחר. שיפטור את המים ע"י ברכת שהכל על דב

 

 . הדין בדיעבד ובמקום ספק4

בהרבה מהנידונים שבהם עסקנו ההכרעה אינה ברורה בתכלית, ועל כן נזקקים לשאלה מהי 

ההנהגה הנכונה במקום ספק. בספקות בין ברכות העץ, האדמה ושהכל עמדנו על הנהגת 

בד. אף כאן יש הראשונים לברך תמיד את הברכה הכוללת יותר, שבה ודאי יוצאים ידי חובה בדיע
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בין תערובת, שבה תמיד הדגן עיקר, לבין מליח ועמו טפלה  ב ס"ק ד()מובא בשעה"צ ריהבחנה דומה הבחין הרא"ה  

שאמור אפילו בפת, וכתב שבתערובת הנושא הוא החשיבות בתבשיל, והדגן קרוי תמיד חשוב יותר, אבל כשהם 

 מפורדים יש לפת תפקיד ייעודי שונה ולכן היא עשויה להיות טפל. 
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לברר אם כן באילו תנאים מועילות הברכות השונות בדיעבד, ולאור זאת מהו הדין לכתחילה 

 במקום ספק.

 

ד ב ע י ד ב ה  פ א מ ל  ע א  " ה פ ב ת  כ ר ב  .  א

הפת  חוץ מןאומר בורא פרי האדמה,  דבר שגידולו מן הארץשנינו כאמור: "על  )לה.(במשנה 

שון זו של המשנה משמע שהפת כלולה בעיקרה שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ". מל

בכלל פרי האדמה, אלא שבפועל יצאה מכללם לידון בברכה מיוחדת לעצמה. מה שיצא מצד עצמו 

מברכת בפה"א, כמו פירות שהתרסקו או שדרכם להיאכל חיים והתבשלו, יצאו מצד עצמם מכלל 

הכלל. גם הפת, אילו היתה  זה של פירות הארץ שברכתם אדמה, והמשנה לא נצרכה להוציאם מן

יוצאת מעצם מציאותה מתורת פרי אדמה לא היתה המשנה שונה כך את דינה. ואכן, בקמח עמדנו 

על מחלוקת האמוראים אם ברכתו אדמה או שהכל, והסברה לברך אדמה היא שהקמח הוא שינוי 

שיצא מתורת למעליותא יחסית לדגן, בעוד שהסברה לברך שהכל )שגם עומדת להלכה( היא משום 

חיטה אך לכלל פת לא בא ונמצא כמי שהשתנה לגריעותא. השינוי מחיטה לקמח, כחלק מתהליך 

המוביל לפת, הוא אם כן כשלעצמו שינוי למעליותא שאינו מפקיע את ברכת הדגן, ורק האכילה 

ממנו קודם שבא לתכליתו היא סיבה שלא לברך אדמה אלא שהכל. והרי זה כשמן זית, שברכתו 

, אלא שכאן חידשו בו חכמים ברכה לעצמו. ממילא מסתבר שבדיעבד אם בירך על הפת אדמה העץ

יצא, כשם שיצא אם בירך על פרי העץ אדמה, משום שזוהי ברכה כללית יותר שהמאכל המדובר 

 כלול בה. 

הסברה לומר שלא יצא בברכת אדמה על הפת היא שאחר שהתייחדה לפת ברכה חשובה בפני 

די בברכה פחותה זו ההולמת פרי אדמה רגיל לחובת הברכה המוטלת על האדם.  עצמה, שוב אין

אם אמר  )מ:(. לרב הונא שהכל על פת וייןנראה שבסברה זו אכן נחלקו אמוראים, בדין המברך 

עליהם שהכל לא יצא, משום ששינה ממטבע שטבעו חכמים, ונראה שטעמו הוא שאף שהפת והיין 

ה, סוף סוף חכמים ייחדו להם ברכה נבדלת, וכל ששינה ממנה לא כלולים כשלעצמם בלשון הברכ

אך לר' יוחנן, שהלכה כמותו, יצא בברכת שהכל גם בפת ויין, כיון שסוף סוף בירך במטבע  15יצא.

ברכה שתיקנו חכמים. חשיבות הפת והיין אינה מגבילה לפי זה את הדין שבדיעבד. לאור זאת, גם 

 ן בפה"ע נראה ברור שיצא. אם בירך על הפת בפה"א ועל היי

, וכן בדין האורז על הפת בפה"א יצאאכן כתב מסברה בדרך אפשר שאם בירך  )ד,ו( כס"מ

שספק אם ברכתו מזונות או אדמה ולפיכך יברך  )רח ס"ק ח( הט"זשהתבשל אך לא נתמעך כתב 

)רח אדמה כפי שהיתה ברכתו תחילה, שבה ודאי יצא ידי חובה. ובדומה לזה הביא שעה"צ להלן 

 יצא בדיעבד.  על היין בפה"עשאם בירך  ראשונים ואחרוניםבשם כמה  ס"ק סז(

רי תוס' הם במי שטעה משמע לא כך. דב (ד"ה לא )ברכות יב. מתוס'ש שעה"צאמנם מנגד כתב שם 

בדיבורו ובירך על היין בורא פרי העץ ומיד נזכר, שיכול לחזור בו תוך כדי דיבור ולתקן את ברכתו. 

מדברים אלו יש שדייקו שאם לא היה מתקן את עצמו לא יצא ידי חובה. וכבר תמה על כך רעק"א 

אלא שהיה עליו לברר את ברכתו למה לא יצא בברכת העץ, והרי שם פרי עץ גם על היין  )בגליון הש"ס(
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ים לבין מעלת פרי העץ על פרי האדמה ופרי האדמה על שאר דברים, יש צד הבדל בין מעלת הפת והיין על שאר דבר 

במה שאין היא רק יתרון מעלה בסדר הבריאה אלא תוספת בטובה שהאדם מקבל על ידם, בהיותם סועדים את הלב. 

תרומת פירות העץ והאדמה לאדם אינה שונה מהותית, ולפיכך גם אם חיסר מהזכרת תוספת השבח שבהזמנת פרי 

ם מעיקר בריאתו לא חיסר דבר מהותי לברכה. אך אם בירך באופן שלא מתייחס כלל לטובה המיוחדת העץ לאד

 שבפת וביין חיסר דבר מה מהותי לברכה לה' הראויה להם. 



 ברכות הפת והדגן)ו(   

117 
 

יותר, ומצא סמך בשו"ת גינת ורדים להכריע לדינא שיצא. אף בדברי תוס' לכאורה יש לדחות, 

שאף שבדיעבד אם היה עומד בברכתו זו היה יוצא ידי חובה, סוף סוף לכתחילה הרי ודאי עליו 

)שם, ראוי. הכרעת משנ"ב לברך ברכה כתיקנה, ועל כן חידשו שתוך כדי דיבור יכול לתקן ולברך כ

היא עכ"פ מעט מסוייגת יותר, וכתב שבדיעבד אם בירך העץ יצא אף שיש בזה דעות בין  ס"ק ע(

הפוסקים משום שספק ברכות להקל )ולכאו' ה"ה לאדמה על פת. ומ"מ בחיטה שלא השתנתה 

רכת בתכלית, ולא נעשתה לקמח אלא שהתבשלה וכדומה, וכנידון בט"ז לעיל, פשוט יותר שב

 בחיטה תפוחה וכדלהלן, ועוד(. )ד,מה(אדמה מועילה, וכ"כ אגרו"מ 

 

ד ב ע י ד ב ם  י ר ח א ם  י נ י מ ל  ע ת  ו נ ו ז מ ת  כ ר ב  .  ב

הסברה הראשונית בדבר ברכת מזונות נותנת לכאורה שכיון שהיא לא נתקנה אלא על מינים 

שלא מסויימים שיש בהם חשיבות מיוחדת, לא ניתן לצאת בה ידי חובה לענין מאכלים אחרים 

מצאנו שהאומר כל הזן עלי אסור בכל דבר שבעולם  )לה:(באו לכלל חשיבות זו. אלא שבגמרא לעיל 

חוץ ממים ומלח, ושמתוך כך נאמר במשנה בנדרים "הנודר מן המזון מותר במים ובמלח", ונקרא 

בה שם כללי של מזון על כל דברי המאכל פרט לשני אלו, בלא שתהיה בכך סתירה לדברי רב 

אל שאמרו שברכת מזונות היא על ה' המינים בלבד. ואם כן שם מזונות יפה במידת מה ושמו

כשלעצמו כלפי רוב דברי המאכל, אף שאין זו התאמה גמורה וברכה זו לא נתקנה עבורם. לאור 

את הסברה שבדיעבד עכ"פ מועילה ברכת מזונות לכל תבשילים ופירות.  )שם(זאת העלה כס"מ 

שם כמה אחרונים, שברכת במ"מ היא למעשה ברכה כוללת כעין שהכל, ויוצא ב )קסז,י(וכ"כ בה"ל 

. למרות החידוש שבדבר, לא )וחזר להזכיר זאת כדין פשוט גם בסי' רח,ז(בה על כל דבר )חוץ ממים ומלח( 

כתב לסמוך על כך דוקא בדבר שקרוב מצד  (להלן)מצאנו שחלקו על כך במפורש )אמנם אגרו"מ 

 ת(. עצמו לברכת מזונו

 

ת ו ק פ ס ה ן  י ד  .  ג

בין אם יברך אדמה ובין אם  ומזונות אדמהברכות  בין ספקלאור האמור עולה בפשטות שבכל 

מזונות יצא ודאי ידי חובה, וכך כמובן גם אם יברך שהכל. ויש לבחון אם כן מהי הברכה שאותה 

 נכון יותר לברך במצבים אלו.

, כפי שהובא לעיל, כתב באורז השלם שלא התמעך שכיון שספק מהי ברכתו הראויה יברך הט"ז

, כפי שהיתה ברכתו בתחילה )וביאר בכך גם את דברי רמ"א(. והכריע בכך הכרעה הדומה אדמה

במקצת להעמדה על חזקה. מצבו המקורי של האורז מוביל לברכת אדמה, וספק אם התחדשה בו 

, שאף שיש סברה )ד,מה(כתב באופן דומה בדין החיטה התפוחה  גרו"מאסיבה לשנות מכך. גם 

, מספק אין להוציאה מברכת בפה"א שהיתה בה תחילה )וכעין זה הביא )וכדלעיל(לברך עליה מזונות 

גם בשם האור לציון(. אלא שהוא עצמו מוסיף ואומר שלאור הסברה  )בירור הלכה כז(וזאת הברכה 

יא בכל דבר, וכך הוא לכה"פ במצבים כמו אלו שקרובים מאד לדין שברכת מזונות מועילה גם ה

והוא מסכם את דבריו בכך שיכול לברך הן  16.גם במ"מהגמור של ברכת מזונות, ניתן לברך 

 בפה"א והן מזונות. 
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וצ"ל שאין זה כברכת העץ על דבר שאינו עיקר הפרי וכדומה, שאף שיוצא בה בדיעבד אין נוהגים כך לכתחילה  

אדמה )וכפי שביארנו במקומו(, שכן שם פרי העץ יפה על פירות אלו במידה מצומצמת  במקום ספק אלא מברכים

ה' מיני דגן, סוף סוף יפה באופן מלא מצד -בלבד, מה שאין כן ברכת מזונות, שאף שוודאי לא נתקנה למה שאינו מ

 תוכנה המילולי הראשוני גם כלפי שאר דברי מאכל. 
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נחלקו בשאלה אם  אחרוניםעולה דרך הכרעה שלישית, שכתב שהרבה  )רח,ז בדין האורז( מבה"ל

אדמה או מזונות או שהכל מספק, ועולה מכך שבמקום ספק אם לברך לברך על האורז השלם 

. בטעם הדבר יש לומר שברכת אדמה מחסרת תוכן שהכלאדמה או מזונות יש לברך דוקא 

משמעותי שנוסף בברכת מזונות במקום הראוי לה, ואף ברכת מזונות ודאי אינה זו הראויה 

פועל את ענין פרי האדמה, ועל כן טוב מכל ה' מינים ואף היא מחסרת ב-מלכתחילה למה שאינו מ

לברך שהכל, שרומז לכך שיש חילוקי מינים ודרגות שונים בין מאכל למשנהו ומכל מקום בסופו 

 של דבר הכל מאת ה', ונמצא שהיא יפה בצורה המלאה ביותר כלפי שני צדדי הספק. 

 

 ג. גדרי ברכת המוציא

 יב(-)קסח,ט. לחם שאיבד מצורתו 1

התבשל שנידונה לעיל בדין האורז לימדה גם על דין החיטה, ועל דין הלחם ש )לז.(הברייתא 

בזמן : "הכוסס את החטה, מברך עליה בורא פרי האדמה. טחנה, אפאה ובשלה, לאחר אפייתו

לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליה ג' ברכות. אם  המוציא, בתחלה מברך עליה שהפרוסות קיימות

לה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין אין הפרוסות קיימות, בתח

ג'". הבישול אינו מפקיע מצד עצמו את שם הלחם, אלא שאם הבישול הביא גם לידי כך 

שלפרוסות המקוריות אין עוד קיום של ממש הרי שאבדה מהן בפועל חשיבות הלחם ושוב אין 

השאלה המעשית שבה באופן פשוט תלוי הדבר  17לדון את הנותר מהן אלא כתבשיל ולא כמאפה.

האם נימוחו(, ובירושלמי, שהביאוהו כמה  –היא אם הפרוסות התפוררו בבישול )וברש"י 

 נאמר שהדבר תלוי בשאלה אם נשארו פרוסות כזית. )בדין החביצא דלהלן(ראשונים 

, כזיתביה פירורין  דאית חביצא, האי א"ר יוסף: ")לז:(דין דומה נאמר גם בהמשך הסוגיה 

, כזיתביה פרורין  דליתבתחלה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליו שלש ברכות. 

חביצא היא  רש"יבתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות ובסוף ברכה אחת מעין שלש". לדברי 

א. לחם", ואם כן זהו ממש דין הפת המבושלת שבו עסקה הבריית מפררין בתוך האלפס"ש

הבחנתו של רב יוסף היא כפירוש לדין הברייתא, שהבחינה כאמור בין פרוסות קיימות לשאינן 

קיימות. הגמרא מבררת את דברי רב יוסף, ועומדת על מקורם ועל מה שיש להקשות ולתרץ 

ביה  אף על גב דלית, האי חביצא רב ששתבעניינם, ומתוך כך עומדת גם על דעה חולקת: "אמר 

 תוריתא דנהמאעליה  דאיכא והוא, רבאמברך עליו המוציא לחם מן הארץ. אמר  כזיתפרורין 

". רב ששת אינו מבחין בגודל הפרוסות, וממילא, אם ירצה ליישב את )רש"י: "תואר מראית לחם"(

הברייתא שנזכרה בתחילה, יהיה עליו לפרש באופן אחר את ההבחנה בין פרוסות קיימות לשאינן 

                                                           
17

, )להלן(ם בסוגיה כאן. אבל הרא"ש בפסחים, בסוגיית דרכי הכנת הלחם כך היא דרכם של הראשונים והאחרוני 

:, ולעיל בדין ברכת הפירות לח)שלפיה תלוי דין זה במחלוקת ר' מאיר ור' יוסי בדין הרקיק השרוי  הר"שהביא את דעת 

. הברייתא כאן היא לדבריו כדעת ר' מאיר, הסובר שיוצאים ידי חובת מצה ברקיק מבושל שלא נימוח, אבל (המבושלים

לר' יוסי, שהלכה כמותו, הבישול מפקיע את שם המצה וממילא גם אין מברכים עליה המוציא. הגמרא שם ביארה 

ושל, ולפיכך מברכים על שלקות במסקנתה שגם לר' יוסי אין הבישול מפקיע את מציאותו הקודמת של הדבר המב

אדמה, ורק לענין מצוות מצה אינו יוצא כיון דבעינן טעם מצה וליכא, אך לדעת הר"ש עולה שענין זה עצמו דבעינן 

טעם מצה וליכא פירושו שאף שבישול אינו עוקר את עצם מציאותו המקורית של הדבר הרי הוא מפקיע את תיקון 

רושו שכעת אין זה נאכל כמאפה אלא כתבשיל, וממילא משליך הדבר גם לברכת האפיה שקדם לו. העדר טעם מצה פי

המוציא ולשאר דיני לחם. אבל לרו"פ כשם ששם ירק עומד גם בשלקות כך גם שם מצה עומד גם בזו המבושלת, אף 

 שהשתנה טעמה. 
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הנראה הבחנתו של רבא, אם נותר בלחם זיהויו החיצוני למראית עין  קיימות, וזאת היא לפי

 כלחם. 

)בהם תוס', רא"ש, רבנו יונה, ובשם רב האי והערוך( חלקו על דברי רש"י, בעיקר  כמה ראשונים

מצד משמעות הברייתות שהובאו במהלך הדיון בדברי רב יוסף )וגם, ברבנו יונה, משום שמדבריו 

ה אחד הם עם הברייתא דלעיל, ולא היה צריך רבא לומר את דבריו עולה שדברי רבא למעש

נוזלים  על ידישל הפירורים יחד  דיבוקכחידוש לעצמו(, וכתבו שהחביצא אינה בדרך בישול אלא 

או חלב. בפת שהתבשלה הבחינה הברייתא דלעיל בין פרוסות קיימות לשאינן  מרקכלשהם, כ

ל, בשאלה אם יש בהן כזית )וכדברי רב יוסף לפי רש"י(, קיימות, והיינו, ע"פ הירושלמי וכדלעי

ואילו בפירורים שדובקו בלא בישול דעת רב ששת ורבא שעומדת להלכה היא שאין לגודל 

שוב  מראית לחםמהם  אבדה וגם כזיתבחתיכות  איןהחתיכות בפני עצמו משמעות, אלא שאם 

סיפו רבנו יונה והרא"ש מצב שלישי, איבדו את חשיבות הלחם ומברכים עליהם מזונות. על כך הו

של פת שהתפוררה בלי ששבו לדבק את פירוריה זה לזה, שאז גם אם התפוררו עד שלא ניכרת 

בהם מראית לחם כלל עדיין מברכים עליהם המוציא. ודחו את דברי הר"ח שכתב שעל פירורים 

  18ללא תואר לחם אין לברך המוציא.

והרא"ש וסיעתם הוא שכאשר נותרו בלחם פרוסות שיש בהן כזית סיכום הדינים לפי רבנו יונה 

הרי הוא כעומד בעינו, בלא תלות בשאלה מה עבר עליו, אם נילוש או גם התבשל, ואם ניכרת בו 

עדיין מראית הלחם. הפת היא בעלת חשיבות עצמית של לחם שאינה פוקעת על ידי עיבוד נוסף 

אכן מאפשר לראות בהן דבר מאכל חשוב בפני עצמו.  שלה, לפחות כאשר מדובר בחתיכות שגודלן

אבל אם פחתו החתיכות מכזית, וחשיבותן אינה אלא מצד השיריים שהן מהוות למה שהיו 

בתחילה, תלוי דינם במידה שבה התרחקו ממציאותו המקורית של הלחם. אם התפוררו בלבד, לא 

חדש, אם עדיין ניכר בהם שבאו  נעקרה ברכתם הראשונה. אך אם גם נילושו ונעשו לחלק ממאכל

מלחם עדיין חשיבות לחם עליהם גם לברכה, ואילו בלא זה אובדת ברכתם ושבה להיות זו 

הראויה לדבר החדש שנוצר )דהיינו מזונות(. ואם חתיכות הלחם עברו בישול, וקיבלו ממילא על 

בהם מחמת ידו שם חדש של תבשיל, כיון שחשיבותו המקורית של הלחם אינה עומדת עוד 

  20 19פנים זה כדי לדונם רק כפי מה שהם עתה ולא לברך עליהם המוציא.-קטנותם, די בחידוש
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, וסבר לפי הנראה שכל )ר' בגמרא(רב יוסף למד לחביצא ממנחות שברכת המוציא עומדת בהן לאחר פתיתה לכזית  

שפותת את הלחם לפחות מכזית פקע מתורת חשיבות לחם לברכה. אבל לאחר שנדחו דבריו, וברכת המוציא היא גם 

על חתיכות פחותות מכזית, שוב י"ל שהגבלת רבא לתוריתא דנהמא היא מחמת השריה במים דוקא ולא מעצם 

 הפירור. 

)ולא צירף פירורים קטנים יחד לאכילה יותר  כל פחות מכזית פתבאו, שהראב"דברשב"א ובב"י נזכרה עוד דעת 

מכזית( לא יברך אלא מזונות )ואחריו מעין שלש או בורא נפשות(. אך הלכה כדברי הרשב"א, שאפילו על כלשהו פת 

 מברך בתחילה המוציא, ולאחריה אם לא אכל כזית אינו מברך כלל. 
19

רם על ידי הבישול, שאינו שונה בהכרח במהותו מזה שעל ידי לישה הסיבה לכך אינה שינוי התכונות המעשי שנג 

אחרת במשקים, אלא השם החדש שמעניק הבישול בהיותו בישול דוקא, בעל משמעות ידועה גם בהקשרים אחרים. 

 י(מובא בב")בלבד, דינם כשרויים ולא כמבושלים. כ"כ המרדכי  בכלי שנילכן גם אם הפירורים נילושו ברותחין, אך 

ובשם בה"ג, ודבריו התקבלו להלכה. וחידד לאור זאת משנ"ב, בשם אחרונים, שאם עירה מכלי ראשון הרי זה ספק, 

 ויברך המוציא על פת אחרת.
20

כתב שהסברה הפשוטה נותנת שהדברים אמורים דוקא כאשר החתיכות שהתבשלו היו פחותות  )הובא בבה"ל(פמ"ג  

עליהם חשיבות לחם בתום הבישול, שוב פירורן לחתיכות קטנות יותר לא מכזית בתום הבישול עצמו. אבל אם היתה 

יפקיע את ברכתם. אבל הותיר זאת בצ"ע, ובה"ל מעלה זאת כספק לדינא. הסברה הנגדית היא לפי הנראה שכל שכעת 

חתיכה הן מבושלות וגם אין בהן כזית אין בהן חשיבות לחם וברכתן מזונות. אמנם העיר חזו"א שאם מונחת לפניו 
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ברכתן המוציא גם  כזיתבחתיכות  ישמדברי רבנו יונה והרא"ש עולה כאמור ברורות שכל ש

ביקש  בדברי הרמב"םהחתיכות.  השתנתה מראיתלאחר הבישול, באופן בלתי תלוי בשאלה אם 

כתב: "הפת שפתת אותה פיתים ובשלה בקדרה או  (ג,ח)י לתלות שלא כך. הרמב"ם עם זאת הב"

לשה במרק, אם יש בפתיתים כזית או שניכר שהן פת ולא נשתנית צורתה, מברך עליה בתחלה 

המוציא, ואם אין בהם כזית או שעברה צורת הפת בבישול מברך עליה בתחלה בורא מיני 

ה, שבראשית דבריו כתב שבצד מעלה אחד, אם יש בחתיכות מזונות". דבריו הם כסותרים זה לז

כזית או שלא השתנו, די כדי לברך המוציא, ואילו בסיפא כתב שבצד חסרון אחד, אם אין בהן 

 כזית או שהשתנו על ידי הבישול, די כדי לברך מזונות. 

ה מי שכתב שאחת עמד על דיון רחב בין גדולי ישראל בענין זה, הי )ובאופן מעט מקוצר בב"י(כס"מ 

מלשונות "או" שברמב"ם פירושה למעשה "ו", ופירש מתוך כך את דברי הרמב"ם לצד החומרא, 

שכל שיש צד מעליותא אחד בחתיכות עומד בהם דינם כלחם. פירוש אחר שהתקבל על דעת רבים 

או אם החתיכות לא השתנו כלל,  –הוא להבחין בין שתי מדרגות של שינוי בחתיכות מכח הבישול 

שהשתנו מעט אלא שעכ"פ יש בהן כזית, הרי הן בתורת לחם, אבל אם השתנו בתכלית, או 

 שהשתנו רק מעט אבל גם אין בהן כזית, יצאו מתורת לחם. 

ב"י כתב על פירוש זה שהוא הולם יפה את דיוק לשון הרמב"ם, אך לא את סוגיית הגמרא, 

לפרש שהרמב"ם מבחין גם הוא כיתר שאין בה כל מבוא לחילוק דינים כזה. לכן הציע ב"י 

הראשונים בין ניתן בקדרה לבין נילוש במרק בלבד, אף שכלל את שני המקרים בכותרת דבריו, 

והחלק הראשון של דבריו מוסב כלפי מה שנילוש במרק, שם די בצד אחד למעליותא כדי להותיר 

י בכך שאין בחתיכות את החתיכות בתורת לחם. החלק השני הוא המבאר את דין התבשיל, שם ד

כזית או שהשתנתה מראיתן כדי להוציאן מתורת לחם. ועולה שלרמב"ם גם בחתיכות גדולות 

ביטול תואר לחם מפקיע את שמו, ויש לומר שאף זה הוא בכלל "אין הפרוסות קיימות" )או 

 שנלמד מסברה מההשוואה לדין זה(. 

ברמב"ם, ובשו"ע כתב כדעתם  בהכרעתו להלכה אין הב"י מותיר עכ"פ רושם להבנתו זו

 הברורה של הרא"ש ורבנו יונה. 

 

את העיסה  שב ובישל או אפהמבושלים( -במקרה שלאחר הלישה והדיבוק של הפירורים )הלא

החדשה שנוצרה, כפי שנעשה בכופתאות )קניידלך(, כתב משנ"ב בשם אחרונים שאם היה זה על 

יש כזית, משום שבפירורי המצה כשלעצמם ידי בישול מברך מזונות )למרות שבחתיכה השלמה 

הרי זה כלחם גמור חדש וברכתו המוציא;  –אין כזית(; אם הלישה היתה במים בלבד ושב ואפה 

ואם לש במשקים אחרים ושב ואפה, אם משקים אלו הם הרוב הרי זה כמאפה מזונות חדש, ואילו 

 ה. אם המים הם הרוב הרי זה ספק ונכון שלא יאכלם אלא בתוך סעוד

 

 דרכי הכנה שונות –. גדר "לחם" 2

ה  ל י כ א ל ק  צ ב ה ת  נ ק ת ה ל ם  ו ח ב ש  ו מ י ש ל  ש ת  ו נ ו ש ם  י כ ר ד  .  )קסח,יג(א

: מאפים השונים בתכונתם מלחם רגיל, גם באופן הכנת הבצק )בריבוי מים, וכל שכן בתוספת חומרים תמצית הדין)

 (, אינם בתורת פת וברכתם מזונות. אחרים על הקמח והמים( וגם בדרך אפייתם )בחמה, וכל שכן בבישול במשקה

                                                                                                                                                                      
גדולה והוא אוכל ממנה מעט מעט ודאי לא שייך לומר שעל ידי נטילת החתיכה תפקע ברכת המוציא. ואם כן מקום 

 הספק הוא דוקא כשהתפוררו ורק לאחר זמן אוכלן. 
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אפיה בסיר בישול היא כאפיה רגילה בתנור ואינה עוקרת תורת פת, ולר' יוחנן ולהלכה היינו גם אם נותן את הבצק 

 בסיר קודם לנתינת הסיר על האש. 

היתה בעיסה עבה כדרך פת שבושלה במשקים, נחלקו ראשונים אם די בכך לעוקרה מתורת פת, או רק כאשר לכך 

דעתו כבר בעת הכנת הבצק, או שלעולם תורת פת עומדת בה. והעיקר להלכה, לשו"ע ומשנ"ב, שכל שבושלה ולא 

נאפתה יצאה מתורת פת לענין ברכה; ומ"מ נכון לכתחילה לאכלה בתוך סעודה דוקא. אמנם אם שבע מאכילתה, 

 והיא גם נועדה מעיקרה לאפיה, יברך מספק ברהמ"ז.(

 

ח הפרק, חכמים יחדו לפת ברכה מיוחדת בלשון "לחם", לפי הנראה משום כפי שהתבאר בפת

דגן הוא בעל מעלה גמורה זו של "לחם", -תפקידה המיוחד כבסיס למזון האדם. לא כל מאפה

ונראה שהדבר תלוי בתפקיד האכילה שאותו דרכו למלא. חז"ל הבחינו בזה בין מיני מאפה שונים, 

נתם המעשית, אלא שההבדלים הקלים ביניהם משייכים קרובים מאד לכאורה זה לזה בתכו

קבע -אותם להקשרים שונים של אכילה. ורק מיני הפת שאותם דרך לאכול כבסיס לסעודת

נושאים את מלא מעלת הלחם. תורת "לחם" משמשת בדיני תורה גם בדין החלה, "והיה באכלכם 

ולחיוב בחלה, אף כי יש גם  מלחם הארץ", ולכן בירור גדר הלחם משותף בחלקו לדין הברכות

מידה של הבדל ביניהם ויש מאפים שבאו לתורת "לחם" לענין הפרשת חלה אך אין דרכם לשמש 

לעיקר קביעת סעודה ולכן אין ברכתם המוציא. הנידון הראשון שנעמוד עליו בהקשר זה הוא 

דברי מאפים השונים מלחם רגיל בתכונת הבצק ובדרך אפייתו כאחד, ובהם אכן משמשים 

 הסוגיות בדין החלה גם לדין הברכה. 

בדבר כמה מינים הפטורים  )א,ד(מבררת את דברי המשנה במס' חלה  )לז.(הגמרא בפסחים 

מן החלה.  פטוריםוחלת המסרת והמדומע  הסופגנין והדובשנין ואיסקריטיןמחלה: "תנן התם, 

מעשה , הללו ריש לקישאמר מאי חלת המסרת, אמר רבי יהושע בן לוי, זה חלוט של בעלי בתים. 

. מיתיבי, הסופגנין בחמהחייבין, והללו שעשאן  מעשה אילפסאמר,  רבי יוחנןהן. ו אילפס

והדובשנין והאיסקריטין, עשאן באילפס חייבין, בחמה פטורין, תיובתיה דרבי שמעון בן לקיש? 

דביק... חסורי אמר עולא, אמר לך רבי שמעון בן לקיש, הכא במאי עסקינן, שהרתיח ולבסוף ה

מחסרא והכי קתני, בד"א שהרתיח ולבסוף הדביק, אבל הדביק ולבסוף הרתיח נעשה כמי שעשאן 

 בחמה ופטורין". 

המינים שנזכרו כאן שונים ודאי בתכונתם העצמית מלחם, ומתוך כך יש להם גם דין שונה. 

נין עשויים בדבש, פירש שכל אלו הם "מין לחם", אלא שהסופגנין עשויים כספוג, והדובש רש"י

ביכורים בהל' )בפיה"מ, וכן  הרמב"םוהאיסקריטין עיסתם רכה מאד וע"י כך הם עשויים "כצפיחית". ו

פירש שאלו הם מיני פת שבעת הכנתם מערבים בהם שמן או דבש או תבלין, וגם אופים אותם  ו,יב(

השונות הם מקבלים שמות  , ועל שם דרכי ההכנה)על כך נעמוד מיד להלן(בדרכי אפיה שונות מהרגיל 

שונים )משמע מהדברים שעירוב שמן או סוכר בבצק, שהוא בימינו כמעט חלק בלתי נפרד מהכנת 

 לחם, היה אצלם בגדר חריג, שעשוי להצטרף לנתינת שם אחר למאפה תחת שם לחם(. 

מדיון הגמרא עולה בבירור שעצם השינוי שנעשה בבצק אינו מפקיע תורת לחם, והכל מודים 

המצב הפשוט שבו ודאי יפה דין המשנה הוא כאשר  21הרי הם לחם לכל דבר. שאם נאפו בתנור
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מבואר גם שמברכים עליהם המוציא כשם שחייבים בחלה. נראה לאור זאת  )שהביאו הראשונים(בירושלמי  

ן מה שהיא אצלנו החלה, לעומת הלחם הרגיל, והדובשנין הוא מעין החלה המתוקה שלנו. אלו הם שהסופגנין הם מעי

שינויי גוון במאפה שאינם מפקיעים ממנו בסופו של דבר תורת לחם גמורה. אמנם ר' להלן בדין פת הבאה בכיסנין 

עליה המוציא רק במקום  שלרמב"ם עירוב שמן, דבש או תבלין בעיסה מפקיע אותה מתורת פת גמורה, ומברכים

 קביעת סעודה. 
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)המקרה שציינה הברייתא לפטור מחלה הוא כאשר נאפה בחמה, וגם אם היא רומזת  בחמה נאפו

גם למעשה אילפס, הרי זה מתוך השוואתו לעשיה בחמה(. עם זאת, ודאי גם שהאפיה בחמה אינה 

פקיע תורת לחם, ואלמלא היו אלו סופגנין ודובשנין וכדומה לא היתה האפיה סיבה כשלעצמה לה

בחמה משנה את דינם. אף שבדיני בישול בכל התורה אין על השימוש בחום החמה שם בישול, 

 )לז:(לענין חשיבות הלחם אין חיסרון עקרוני בכך שהוא לא נעשה על ידי אש )וכך ברש"י בברכות 

כדבר הנעשה בחמה, ובכל זאת יש והוא חייב בחלה. ולמעשה לחם העשוי לכותח התפרש 

במציאות ימינו הובא במהד' דרשו מכמה אחרונים שגם לחם הנאפה במיקרוגל תורת לחם עליו 

לכל דבר(. אלא שמאפים אלו שבמשנה נעשים לרוב מעיקרם לתכלית אכילה שאינה כמו זו 

, וגם אופים אותם בדרך שונהן מעט שבהם באופ הבצקהרגילה של לחם, ומשום כך מכינים את 

שונה. אם הכינם באופן הייחודי להם מתחילה ועד סוף אין הם קרויים לחם, אבל אם אפה בתנור 

הרי החזירם להיות פת לכל דבר )אמנם עדיין אפשר שהיא פת הבאה בכסנין, שברכתה המוציא 

 רק במקום קביעת סעודה, וכדלהלן(. 

, אך גם זאת רק באופן באילפסן וריש לקיש היא כאשר עשאם דרך ההכנה שנחלקו בה ר' יוחנ

, הביאו הראשונים בתוך מים או שמןאת הבצק באילפס  בישלמסויים של שימוש בו. אם 

בו את  אז הדביקאת האילפס ורק  הרתיחמהירושלמי שלכו"ע אין עליו תורת לחם. מאידך, אם 

אפה כלחם, שכן אין כל משמעות להבדל הבצק, הרי זה לדברי הגמרא כמעשה תנור ממש ודין המ

נתן את הבצק בקדרה ושב ונתן אותה שבין הדבקה בגוף התנור להדבקה בכלי שבתוכו. אבל אם 

", נמצא שעשה בה כעין מעשה הבישול )אף שכאן ודאי אין זו הדביק ולבסוף הרתיח, "על האש

ה שמתגבשת ומתייבשת אלא אפיה ולא בישול, שכן אין מים שמבשלים את העיסה אלא היא עצמ

בחום האש(, ולדעת ריש לקיש כיון שאין זו דרך אפיה גמורה עומד בה הדין הייחודי המקורי של 

הסופגנין והדובשנין, להבדילם מהלחם הגמור. אבל לר' יוחנן גם באופן זה הקרבה למעשה האפיה 

חנן )בהם הרגיל גבוהה דיה כדי להשיבם לדין לחם. ולהלכה פסקו רוב הפוסקים כר' יו

השאילתות, ואחריו תוס', רא"ש ורמב"ם, ולפי טור וב"י גם הרי"ף, וכך גם בשו"ע(, וכדרך 

 ההכרעה הרגילה במחלוקות כאלו )ולא כר"ח ובה"ג, שפסקו כאן באופן יוצא דופן כר"ל(. 

 

מתייחסת למאפים ממין אלו שסיום הכנתם לא היה  )א,ה(המשנה העוקבת במס' חלה 

תחלתה עיסה וסופה שתחילתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה. כתחילתה: "עיסה 

, תחלתה סופגנין וסופה עיסה, חייבת בחלה". הנידון המסיים, תחלתה סופגנין וסופה סופגנין

עיסה, ברור, שלאחר שעשה את העיסה כמעשה סופגנין שב לאפותה כלחם וממילא חזרה להיות 

 שון נחלקו ראשונים.לחם וכדלעיל. אך בביאור המקרה הרא

האופן שבו הוכן , שהובאו על ידי כמה ראשונים בסוגייתנו, תחלת העיסה הוא ר"תלדברי 

, וסופה הוא האופן שבו הוא נאפה, ותחילתו עיסה וסופו סופגנין פירושו שהבצק נעשה עיסה הבצק

כיון שהבצק  עבה כדרכו אך לבסוף בושל בקדרה )במים או בשמן( כדרך שרגילים לעשות לסופגנין.

אופיינית -הוא כשלעצמו בצק של לחם אין תורת לחם פוקעת ממנו גם אם הוכן לבסוף בדרך לא

  22ללחם, ועומדים בו חיובו בחלה וברכת המוציא.
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מקרה יוצא דופן שבו מודה ר"ת הוא כאשר לבסוף העיסה עוברת לא רק בישול במקום אפיה, אלא גם 'עורכים'  

, שאף שעיסתן עבה אטריותאותה באופן שונה, שמפקיע מהתוצר תורת לחם גם מצד צורתו החיצונית. כך הוא ב

)ומחייבת בחלה( מברכים עליהן מזונות, כיון שמבשלים אותן ברצועות דקות שלא כדרך לחם. כדברי ר"ת כתב ב"י גם 

 .סמ"קו גסמ"בשם 



 ברכות הפת והדגן)ו(   
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למדו מדין לחם העשוי לכותח  הל' ביכורים(בר"ן, מ) הרמב"ןו מובא ברא"ש(בפיה"מ לחלה, ) הר"שאבל 

ומדין עיסה שנעשית לכלבים שכבר מלכתחילה, בעת הכנת העיסה, שם עיסה או סופגנין נקבע על 

ולא לפי תכונת המעשה לבדה. עיסה שנילושה מראש כדי לטגנה  היעוד שלשמו היא מגולגלתפי 

יא סופגנין בשמן עמוק או לעשותה בחמה, כלומר, על מנת לעשות בה שלא כמעשה לחם, ה

מתחילתה ועד סופה, ורק אם עשאה מראש לאפיה ורק אחר כך שב ונמלך לטגנה הרי היא בדין 

: "עיסה )ביכורים ו,יג( הרמב"ם, ודברי הרשב"אכך היא גם דעת  23תחילתה עיסה וסופה סופגנין.

שלשה תחלה לעשותה מעשה חמה והשלימה לעשותה פת, או שהתחיל בה לאפותה פת והשלימה 

  24.הרא"שתה מעשה חמה... חייבין בחלה", וב"י מצדד שכך היא גם הכרעת לעשו

גם כאן, יש מקום לכרוך בין דיני חלה והמוציא ולומר שכל שתחילתו לתכלית עשיית לחם 

 )מובא בב"י( רבנו ירוחםו )בסוגיה בברכות, להלן( רבנו יונהוסופו סופגנין הוא בברכת המוציא. אלא ש

שבתו בשעת הלישה משמעותי לחיוב חלה דוקא, שנקבע בעת הגלגול. אבל ביארו שענין זה של מח

היא על המאכל המונח לפניו, ולענין זה אחת היא מה היתה מחשבתו בשעת הגלגול.  ברכת המוציא

לפיכך אם היה בדעתו להכין לחם ואחר כך שב ונמלך ועשה מהבצק סופגנין, אף שחיוב החלה 

 הברכה לא יברך אלא מזונות.  שחל בעיסה שוב אינו פוקע, לענין

על סופגנין שנעשו מבלילה  לא לברך המוציאכתב שמנהג העולם כדעת הר"ש וסיעתו, ש ב"י

עבה. אלא שסיים בהנהגת המהר"ם שהביא הרא"ש, שלא היה מברך המוציא על עיסה עבה 

על לחם  לברךשנועדה לבישול במים או טיגון, אך גם לא אוכלה בלא ברכת המוציא, והיה מקדים 

ואז אוכלה )אולי משום כך לא הסמיך ב"י את עיקר הכרעתו על הרמב"ם והרא"ש, שכן  אחר

מהרא"ש עצמו עולה שאין הכרעה זו ברורה אצלו בתכלית(. וכתב )גם בשם הג"מ וסמ"ק( שכך 

 25לנהוג, וכך סיים גם בשו"ע, בלשון "וירא שמים יצא ידי שניהם". ראוי

. ושבע, לאחר שכבר אכל מפת זו בדיעבדהדין  –ף היבט נוסף להכרעת ההלכה בספק זה מצטר

מג"א כתב שאף שעיקר דין הספק מלכתחילה הוא לברך מזונות, בדיעבד אם שבע הרי בא לכלל 

ספק דאורייתא של ברכת המזון, ולכן יברך שלש ברכות. אבל משנ"ב קיבל את הדברים באופן 
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מחלוקת ר"ת והר"ש נסמכת גם על דין המנחות, שכפי שהובא בסוגיה מברכים עליהן המוציא, ויש בכללן מנחות  

ת אלא מטוגנות בשמן. ר"ת למד מכך שעל כל עיסה עבה מברכים המוציא, גם אם אחר מחבת ומרחשת שאינן אפויו

כך טוגנה בשמן. אבל הר"ש כתב שאפשר שדין המוציא נאמר דוקא על מנחת מאפה תנור ולא על מנחת מחבת 

מדו ומרחשת, ועוד אפשר שכיון ששמן המנחה הוא מועט אין דינו אלא כאפוי. למחלוקת זו יש השלכה לענין מע

, שלר"ת דינו לעולם כבישול, ואילו לר"ש, שעיקר הכרעת שו"ע כמותו וכדלהלן, כך הוא בטיגון טיגון בשמןהכללי של 

בשמן עמוק דוקא, ואילו בשמן מועט ספק אם לקרותו בישול או אפיה. ב"י סייג עכ"פ, בשם הג"מ וסמ"ק, שאם רק 

 ורת אפיה. סכים במשהו שמן כדי שהעיסה לא תישרף אין זה מפקיע ת
24
 מחלוקת הראשונים מולידה הבנות שונות בחיוב החלה בלחם העשוי לכותח שעשאו כעבים, ור' בזה בסמוך להלן.  
25

בספקות אחרים בברכות ההנהגה העיקרית היא לברך את הברכה הכוללת יותר שבה בדיעבד יוצא ודאי ידי חובה.  

ב הנהגה מעולה יותר היא לאכלם תוך סעודה. כאן לעומת לט"ז הנהגה זו ראויה גם לכתחילה ממש, ולמג"א ומשנ"

זאת ראוי לדברי ב"י לכל אדם להקדים להם אכילת פת גמורה. אפשר שהדבר נובע ממעלת ברכת הפת, שאותה באופן 

מיוחד אין ראוי לחסר במקום שבו היא אכן נדרשת, וכעין דרך רב הונא הסובר שאם בירך על פת שהכל אף בדיעבד 

 וד אפשר שהדבר נובע מספקות הדין האחרים הנוגעים לאכילת פת, חובת נטילת ידים וברכת המזון.לא יצא. ע

נראה שיש הבדל נוסף בין ספק זה לספקות בעלמא, ובעלמא אף שנכון לאכול מאכל מסופק בתוך הסעודה, אין ליזום 

ק עבורו אין הוא נעשה טפל אכילת לחם לפניו כדי לפטרו בברכת הלחם שכן במקרה כזה שאכילת הלחם נועדה ר

ללחם לברכה. אבל כאן שאכילת המאכל המסופק היא מצד עצמה כעין אכילת לחם, יכול להקדים לכך באופן יזום 

אכילת לחם גמור, שבאמת שייכת לה מצד עניינה, ולפטור הכל בברכה אחת. בה"ל מביא מחלוקת אחרונים אם כדי 

 או שצריך גם שייאכל מתוך כוונה למזון ולא לקינוח.  לפטור בברכת הפת די שיתכוון לכך במפורש,
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חלקי בלבד, וכתב שבעיקר מחלוקת הראשונים אף שכתב ב"י שנכון לצאת מידי ספק ולהקדים 

אכילת פת אין זה סותר את דבריו הקודמים שההכרעה העיקרית לדינא היא כר"ש ורמב"ם לברך 

מזונות בלבד, וממילא גם בדיעבד אין לו לברך ברכת המזון מחמת הספק. אלא שחידושו הנוסף 

על גבי שיטה זו, שלענין ברכת הנהנין גם אם מראש התכוון לעשותה לחם ורק של רבנו ירוחם 

נמלך לעשותה סופגנין דינה מזונות ולא המוציא, הוא פחות ברור לדינא, ובזה אכן יפה הכרעתו 

 של מג"א שבדיעבד אם אכל ושבע יברך ברהמ"ז. 

 

ם  ח ל ת  ר ו ת ם  ה י ל ע ן  י א ש ם  י נ ו ש ם  י פ א מ  .  (יז-קסח,יד)ב

ישנם מאפים הקרובים בתכונתם ללחם יותר ממעשי החמה והאלפס דלעיל, ועדיין אינם בתורת לחם : תמצית הדין)

שפוד עתיר שמן, -מאפה –בלילה נוזלית שנאפית דק ע"ג משטח; "נהמא דהנדקא"  –גמור. בכללם: "גביל מרתח" 

נתינה בתבשיל חמה שנועד ל-מאפה –המשמש אולי לאכילה לטעמו; ולחם העשוי לכותח שנעשה "כלמודים" 

 הכותח, במקרה שעריכתו היתה מרושלת ולא כדרך פת. 

 העיקר הלכה לפטור בכל אלו מברכת המוציא תמיד, אך למג"א אם קבע עליהם סעודתו דינם כלחם. 

יתר עליהם "כובא דארעא", בלילה רכה של קמח ומים הנאפית בגומא ומקבלת תואר קרוב ללחם, או )לרמב"ם( 

 ע"ג קרקע. ברכתו בסתם מזונות, אבל אם קבע עליו סעודתו מברך המוציא.(מאפה מרושל שנאפה 

 

עומדת על מינים נוספים הקרובים בעניינם לפת, שדינם שונה זה מזה  )לז:(הסוגיה בברכות 

לענין חיוב הפרשת חלה וברכת המוציא. אלו הם ברובם מאפים גמורים )שלא כמינים דלעיל(, 

הכנתם מפת, ומיועדים על דרך הרוב לתכלית אחרת מזו של אלא שהם שונים בכל זאת בדרך 

 הלחם, ולכן יש והופקעו בכל זאת מתורת לחם.

ההבחנה הראשונית בסוגיה היא בין "טרוקנין", שחייבים בחלה )לפי הגרסה העיקרית 

בראשונים(, לבין "טריתא", שפטורה. נקדים את ביאור דין הטריתא, שהיא  הרחוקה יותר מתורת 

 עמדה ברור יותר. לחם ומ

", שפירש בו רש"י: גביל מרתחהתפרשה בגמרא בשלש דרכים. הפירוש האחד הוא " הטריתא

"נותנים קמח ומים בכלי, ובוחשין בכף ושופכים על הכירה כשהיא נסקת". זוהי בלילה רכה, שוה 

גיל במרכיביה כשלעצמם לעיסה שממנה מכינים לחם, אלא שבהיותה נוזלית אינה נעשית באופן ר

ללחם, ותחת זאת שופכים אותה על משטח לוהט והיא נאפית לדבר מאפה דק. מאפה כזה אין 

 דרך להכין לעיקר השביעה של הסעודה כלחם, ולפיכך אין עליו תורת לחם. 

", שלרש"י ועוד פירושו: "בצק שאופין בשפוד נהמא דהינדקאפירוש נוסף ל"טריתא" הוא "

 ביצים ושמן".  ומושחים אותו תמיד בשמן, או במי

", שעיקר ייחודו הוא בתכלית שלשמה נאפה, אך רש"י לחם העשוי לכותחפירוש שלישי הוא "

מוסיף שמחמת תכליתו זו גם אופים אותו בחמה ולא באור. הגמרא מחדדת שאם גם עשאו 

", באופן בלתי מוקפד המעיד על כך שתכליתו לשמש כמרכיב להכנת כותח ולא לאכילה כלמודים"

הוא פטור מחלה. )דין זה של עשוי לכותח משמש בדברי הר"ש מקור לסברתו שנזכרה  כלחם,

 לעיל, שכל שמחשבתו מתחילה לדרך הכנה שאינה בתורת לחם אכן לא בא לתורת פת כלל(. 

שני המינים האחרונים הם מאפים שראויים כשלעצמם מצד תכונתם לשמש כלחם לכל דבר. 

דקא מיועד לפי הנראה לשמש כחטיף, כלומר להנאה שיש אלא שייעודם אינו לכך. הנהמא דהנ

עמה שביעה מועטת, באכילה בפני עצמה או כקינוח סעודה, ולא לעיקר סעודה, והלחם העשוי 

להיות חלק מתבשיל. אף דרך הכנתם הממשית מבדילה אותם מלחם רגיל )אפיה בשיפוד  –לכותח 

 לכלל תורת לחם.בשמן מרובה, או אפיה בחמה(, ועל כן למעשה לא באו 
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", בעריכה וקיטוף כלחם, חייב לדברי הגמרא בחלה, כעבים]לחם שנעשה לכותח אך נעשה "

היינו משום שמעשיו מעידים שכוונתו לאכלו כלחם. ומשמע בפשטות שמאותו טעם  רש"יול

ברכתו המוציא. וכבר התבאר לעיל שאפיה בחמה כשלעצמה אינה סיבה להפקיע תורת פת. כך 

, לברך המוציא אם עשאה כעכין, ערוכה ונאה כעין גלוסקא, וכך הביא ב"י הטורכתב מפורשות גם 

, הסובר שכל שתחילתו עיסה עבה שוב אינו ר"תהוא ודאי גם לשיטת  . כךרבנו ירוחםגם מדברי 

 הר"שפוקע מתורת לחם אפילו על ידי בישול גמור, וזאת גם אם כוונתו בבירור אכן לכותח. אבל 

דן גם את העשוי כעבים כעומד בעיקרו לכותח, ואין חיובו בחלה אלא משום מראית עין של לחם, 

אפותו כלחם, ואף זאת רק כאשר כבר נטל חתיכה קטנה ואפאה או מגזירה שמא יימלך לבסוף ל

כלחם. וכתב ב"י שמשמע שהוא הדין גם לברכת המוציא )במקרה הפשוט, כאשר עשה הכל לכותח 

כדרכו מתחילה ועד סוף, ודאי לא יברך לדבריו אלא מזונות. גם כאשר אפה מקצת והתחייב בחלה 

זה לחם, ואם כן ברכתו בפשטות מזונות. אבל מדברי משום מראית עין, מצד האמת הרי עדיין אין 

 ב"י עולה שבמקרה זה גם יברך המוציא, ואולי טעמו משום שאין לדון תורת לחם לחצאין(.

באטריות רק ברכת המוציא היא שנעקרת, מחמת  תוס' ורא"ש בשם ר"תיש להעיר שלדברי 

כותח העשוי כלימודים נאמר  צורת האפיה, ולא החיוב בחלה, שנקבע בעת הגלגול; ואילו בלחם

עצמו יתר על אכילה שאינה בדרך -שפטור גם מחלה. ואם כן ייעוד לתכלית שאינה אכילה בפני

אפיה אלא בישול, ואף שאין די בו כשלעצמו להפקיע תורת לחם )ולכן העשוי כעבים הוא לחם(, 

הבצק, שלא  אם גם אינו עתיד לשאת תואר לחם הרי הוא פטור גם מחלה, כבר בשלב גלגול

שגם האטריות פטורות מחלה. מדבריו עולה  בדעת ר"תאכן ביאר מחמת זאת  רבנו יונהכאטריה. 

שייעוד לתכלית שאין עליה שם לחם לא רק מחמת שעתיד לבשלו ולא לאפותו אלא מחמת חיסרון 

לחם כאטריות, מפקיע כבר מהעיסה -ממשי יותר, בין אם עשיה לכותח ובין אם עשיה ללא תואר

צמה חיוב בחלה. חיוב החלה בכעבים לדבריו הוא רק משום מראית עין, ויל"ע לאור זאת אם ע

 אכן יש לברך עליהם המוציא, וכדלעיל בדברי הר"ש.

לא הזכיר דין זה של עשאם כעבים, ומג"א תלה זאת בכך שלדעת הר"ש די בברכת מזונות  שו"ע

הגר"א הוסיף שגם על צד שחייב בחלה )לכה"פ אם לא נטלה ואפתה מקצת( והלכה כמותו להקל. ו

משום מראית עין או שמא תימלך, אין זה אלא לענין חלה ולא לברכת המוציא. משנ"ב הזכיר את 

 דבריהם, וכתב שיש ליזהר לכה"פ שלא לאכול כדי שביעה מפת כזו אלא בתוך סעודה.[

 

חייב בחלה. אביי ביאר  הטרוקניןלעומת מאפים אלו, שלא באו לכלל לחם ופטורים מחלה, 

", ומהותו לפי רש"י: "עושה מקום חלל בכירה, ונותן בתוכו כובא דארעאשזהו המאפה הקרוי "

מים וקמח, כמו שעושין באלפס". כלומר, באופן דומה מאד ללחם גם כאן מגבלים עיסה של קמח 

ומד בכח עצמו ומים ואופים אותה, אלא שמדובר לפי הנראה בבלילה רכה, שאינה נעשית לבצק הע

אלא זקוקה לכלי שיעמיד אותה, והדרך לאפותה בתוך התנור עצמו )ולא באלפס המונח עליו( היא 

על ידי גומא הנעשית בקרקע הכירה. עיקר ההפרש בין מאפה זה ללחם רגיל הוא במה שבלילתו 

ביעה רכה )וממילא מן הסתם גם התוצר הסופי שונה במרקמו(, ולא נאמר עליו שתכליתו אינה לש

ולכן דינו בפשטות כלחם גמור. עם זאת, ודאי אין זה המאפה הרגיל שבו משתמשים כלחם, ורבנו 

 יונה כתב בעניינו שאין דרך לעשותו לאכילת קבע. 

על אף האמור בתחילת הסוגיה, שהטרוקנין חייב בחלה, ופירוש אביי שזהו כובא דארעא, בסוף 

, ולא לחם, ולכן מברכים גובלא בעלמארעא הוא הסוגיה השיב רב יוסף לשאלת אביי שכובא דא
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עליו סעודה שב דינו להיות כלחם  אם קבעומר זוטרא הגביל זאת ואמר ש .מזונותעליו בורא מיני 

 ושלש ברכות. ויש להבין את היחס בין הדינים. המוציאלענין ברכת 

ק רגיל האפוי הדין האמור בריש הסוגיה ברור כאמור כשלעצמו: כיון שבסופו של דבר זהו בצ

הביא מהירושלמי שאף מברכים עליו המוציא ושלש  הרא"שכלחם, תורת לחם עליו לכל דבר. 

ברכות, וחידד שאף שבלילתו רכה אין זה אלא תחילתו סופגנין וסופו עיסה, ששב להיות כלחם. 

אמנם בהמשך הדברים שב הרא"ש עצמו והביא את האמור בסוף הסוגיה, שעל הכובא דארעא 

זונות אלא אם כן קבע עליהם סעודה, ולא עמד על קיומה של סתירה בין הדינים. הדברים מברך מ

, שכתב גם הוא כמסקנה ברורה מאליה מהסוגיה )בלא צורך ליישב ב"ימתבארים בדברי ה

סתירה( שברכת המוציא נאמרת על הטרוקנין רק אם קבע עליו סעודה. מדבריו עולה שסוף 

הסוגיה מבאר את תחילתה, ואף שהטרוקנין חייב בחלה אין ברכתו המוציא אלא באופן זה. 

עודה ולכן אם נאכל בפני עצמו ברכתו בלילתו הרכה מביאה לכך שלרוב לא ישמש כבסיס לס

מזונות, אך קרבתו הגבוהה ללחם גורמת שכאשר משתמשים בו בפועל כלחם, וקובעים עליו 

סעודה, שב דינו להיות כלחם לכל דבר. ב"י מתייחס לדברי הירושלמי שהביא הרא"ש, שמהם 

רכת המוציא נראה שברכת הטרוקנין היא לעולם המוציא, ומפרש גם אותם כפי שהתבאר, שב

שנסמכה לחיוב בחלה היא רק כשקובעים עליו סעודה ולא ברכתו הקבועה. והוסיף שעכ"פ גם אם 

לירושלמי ברכתו לעולם המוציא, יש לפסוק כבבלי. לאור זאת מצדד הב"י לדחוק כך גם בדברי 

 הטור, אף שפשט לשונו מורה בבירור על דין שונה וכדלהלן. 

, שתלה אף הוא את ברכת המוציא על כובא דארעא )ג,ט( ב"םהרמב"י חותם את דבריו בדברי 

בקביעת סעודה: "עיסה שנאפת בקרקע, כמו שהערביים שוכני המדברות עושים, הואיל ואין עליה 

צורת פת מברך עליה בורא מיני מזונות, ואם קבע מזונו עליה מברך המוציא". יש להעיר עם זאת 

אלו מכח דין כובא דארעא, תוכן הדין לפי דבריו אינו שאף שנראה ברור שהרמב"ם כתב את דבריו 

זהה לזה שלפי רש"י. חולשת מאפה זה אינו בכך שבלילתו רכה, אלא בכך שנאפה באופן שניכר בו 

שאינו לחם כמו זה המצוי אצל אנשים מן הישוב, ותארו החיצוני הירוד מבדיל אותו מפת שדרך 

ללחם עכ"פ גבוהה, ולכן אצל מי שקובע עליו בני אדם לקבוע עליו סעודה. קרבתו הבסיסית 

סעודה דינו אכן כלחם. עם זאת, על אף שמדובר במאפים שונים שסברות הפטור בהן שונות, יש 

צד שוה ברור ביניהם, שמדובר בפת שגרתית למדי מבחינת הרכבה ומעשה אפייתה אף כי ישנה 

  26בקביעת סעודה. סיבה מספקת להפקיע ממנה חשיבות לחם גמור, ולכן תלוי דינה
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, שטרוקני, או כובא דארעא, הוא מאפה ולא בתנור אלא על )מובא ברשב"א(כעין דברי הרמב"ם כתב גם רב האי  

 הארץ, ועכ"פ חייב בחלה כיון שקרוי עליו שם ראשית עריסותיכם. 

דארעא מההקשר של בלילה רכה, ומאפשר -דין הכובא מצדד אף הוא בפירוש רב האי, שמוציא את הרשב"אנראה ש

גם אם קובע עליו סעודה )ונראה שהכוונה כאן היא לבלילה  כלל מבלילה רכה אין בו תורת לחםלומר שכל שנעשה 

רכה ממש, כלומר נוזלית, ולא רק עיסה מעט רכה מהמקובל כמו זו של הסופגנין, שאם סופה באפיה שבה בה תורת 

"א מקבל בעיקרם את דברי רש"י בענין מרתח גביל שברכתו מזונות )אף שגם שם יש לרב האי לחם גמור(. הרשב

בגומא(,  -ע"ג משטח( לעבה ) -פירוש אחר, שגם הוא מתקבל על דעת הרשב"א(, אך לא מקבל את ההפרש בין דק )

 ב האי. ולפיכך מתקשה בפירושו שגם כובא דארעא הוא האפוי מבלילה רכה ומעדיף עליו את פירוש ר

לדין כובא דארעא אין מקור מחייב להבחין בין בלילה רכה ממש לזו של  לאור פירוש הרמב"םהעיר ש בה"למאידך, 

שמא  – לצד השניהסופגנין, שעל ידי האפיה שבה לתורת המוציא, וסיכם שצ"ע לדינא. ואם כן הוא מסתפק דוקא 

דבריו, שאף שלרמב"ם כובא דארעא אינו מקור להקל בכובא דארעא דרש"י יש לברך לעולם המוציא. )אמנם קצ"ע ב

בדין בלילה רכה, סו"ס גם דין הסופגנין אינו סיבה להחמיר בה, שכן גם אותו פירש הרמב"ם באופן שונה. ומ"מ אכן 

 לא מצאנו ברמב"ם כל התייחסות ייחודית לבלילה רכה כמופקעת משם לחם(.



 ברכות הפת והדגן)ו(   

127 
 

, באופן יוצא דופן, הבחין בין שני חלקי הסוגיה, וכתב שלא מדובר בהם באותו "כובא רבנו יונה

דארעא". בראשית הסוגיה אכן מדובר במה שנאפה בגומא בכירה, ועל כן נעשה כלחם גמור. אבל 

ם וטעונה בסופה מדובר בעיסה שנאפתה על גבי קרקע שטוחה, וממילא התרחקה יותר מתורת לח

קביעת סעודה. )וצ"ל לפי זה שההפרש בין כובא דארעא לבין "גביל מרתח", בהנחה שהם אכן שני 

דברים שונים, הוא בשיעור הרכות של העיסה. שניהם נעשים ע"י נתינת עיסה רכה המתפשטת על 

 גבי משטח אפיה, אלא שגביל מרתח הוא נוזלי יותר ומתפשט יותר, ורחוק יותר מתורת לחם(. 

  27כתב בזה כלשון הטור, שהיא כפירוש רש"י. שו"ע

 

בדין כובא דארעא התחדש שיש גם מה שאינו לחם של ממש אך קרוב בעניינו להיות כלחם, ועל 

שב דינו להיות כלחם, והדבר חוזר ומעורר את השאלה מה בדבר  אם קובעים עליו בפועל סעודהכן 

פשוטה העולה מן הסוגיה, שהבדילה בין  כתב כמסקנה ב"ימאפים קודמים שנידונו בסוגיה. 

קריאת שם לחם, שדוקא הקובע סעודה על טרוקנין מברך המוציא ולא  לטריתא לעניןטרוקנין 

, לשלושת פירושיה. ולפיכך תמה על הטור שכתב בדין הטרוקנין שמברך עליו הקובע על טריתא

ע עליו מברך המוציא ושלש המוציא, ובדין הטריתא, ועל דרך שפירושו גביל מרתח, כתב שאם קב

ברכות )יש להעיר שבדין נהמא דהנדקא ולחם העשוי לכותח לא שב הטור לכתוב שאם קבע מברך 

שלש ברכות, ועולה שסובר שעל אף שבגביל מרתח חסרון תואר לחם הוא הבולט ביותר, דוקא שני 

יותר מתורת  אלו, השונים מעט מלחם לא בתארם החיצוני אלא בתכונתם העצמית, הם הרחוקים

לחם(. ב"י הציע מחמת זאת לדחוק בלשונו של הטור ולפרש גם בדבריו שדוקא הטרוקנין הוא 

שעליו מוסבים דברי הטור בסופם, שאם קבע עליו מברך המוציא. אבל על הטריתא, לשלושת 

 פירושיה, מברך לעולם מזונות. וכ"פ בשו"ע. 

רוקנין לטריתא אלא לדין החלה, אבל כתב שהגמרא והראשונים לא הבחינו בין ט מג"אאבל 

לענין ברכת המוציא לא נאמרה כל הבחנה כזו, ובכולם אם קבע סעודה מברך המוציא. כסיעתא 

לדבריו עומד מג"א על דעת הרא"ש הסובר שפת האפויה במי פירות פטורה מחלה, ובכל זאת אם 

ות לברך המוציא והחיוב קובע עליה מברך ודאי המוציא. ואם כן אין להסיק מהירושלמי שהאפשר

בחלה תלויים בהכרח זה בזה. )אמנם יש להעיר שלאור דיון הראשונים להלן, בדבר מאפים 

שאפשר שאין בהם לעולם תורת קביעת סעודה, דבריו כאן מחודשים ביותר, שאם אפילו בטריתא 

 עה"צ()ובש משנ"באם קבע מברך המוציא, היכן מצאנו בסוגיה מאפה שברכתו לעולם מזונות(. 

מביא דברי כמה אחרונים שדחו את דבריו, ונראה שנוקט לעיקר כדבריהם, אף כי הביא גם מדברי 

 א"ר שמחשש לדעת המג"א נכון לאכול כל אלו בקבע בתוך סעודה בלבד. 

 

ם  י נ ו ש א ר ה י  ר ב ד ב  , ם י פ ס ו נ ם  י פ א מ  .  )קסח,ח(ג

לראשונים, נחלקו אם מברך המוציא במקום : במאפה דק מסויים העשוי מבלילה רכה, שהיה מוכר תמצית הדין)

קביעת סעודה, והעיקר לדינא להחמיר. אבל במאפה דק ביותר, וופל, נטיית הפוסקים האחרונים לומר שאין תורת 

 קביעת סעודה כלל.(

 

מאפה נוסף שנאמר עליו בגמרא שמברכים עליו המוציא רק אם קבע עליו את סעודתו הוא 

יות מלמדת שמדובר בדבר מה הקרוב בתכונתו ללחם, אך נראה . לשון לחמנ)מב.(" לחמניות"

                                                           
27
 ברכים עליו מזונות.זהו לפי הנראה מקור דין ה"לחוח" התימני, שמ 
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שמהותן המדוייקת לא נודעה לראשונים באופן ישיר ועל כן פירשו אותה על פי העקרונות 

 הנלמדים מדיני מאפים אחרים בסוגיה. 

זאת , אך תוס' דחו )ולפירושו נשוב להלן בדין פת הבאה בכיסנין(רש"י זיהה באופן מסויים לחמניות אלו 

משום שלמאפה שהזכיר ראויה תורת לחם גמורה. תחת זאת כתבו תוס' בתחילה שיש לומר 

", )או ניבליש(. וכך כתבו גם הרא"ש ניליש, הקרוי בלשונם "מאפה דקשהלחמניות הן סוג של 

ורבנו יונה )הטור חידד עוד והוסיף שלחמניות אלו בלילתן רכה והן "דקות ביותר"(. אך תוס' שבו 

מהר"ם היה חושש שמא אין קביעותם קביעות ועל כן היה מורה להקדים להם אכילת פת וכתבו ש

עוד את דעת הר"ש, שכתב אף כסברה מוכרעת שאין דין  הביאו תוס'גמורה. בדין הלחמניות 

המאפה האמור אלא כמעשה קדרה, וגם אם קובע עליהם את סעודתו אין לברך עליהם המוציא 

, שכיון שמאפה זה נעשה )שם(לחמניות"(. וכך כתב גם הרשב"א )ולפיכך ודאי לא אלו הן ה"

. שו"ע נקט בזה לדינא כרא"ש, )לשיטתו, ר' בהערה לעיל(מבלילה רכה אין בו תורת קביעות סעודה כלל 

 שאם קבע עליו יברך המוציא. 

נידון אחר שנזכר בראשונים הוא מאפה דק ביותר שהיו אופים בין שני משטחי מתכת, ובו כתב 

בנו יונה בשם ר"י הזקן שגם אם קובעים עליו סעודה אין זו קביעות ואין לברך אלא מזונות. ר

 דק ביותר, שהוא וופלהט"ז הביא מדברי עמק ברכה להבחין בין מאפה זה, שהוא למעשה עלה ה

ומופקע בתכלית מקביעת סעודה, לבין ה"ניליש" דלעיל, שאינו דק כמותו ובדינו יש מקום לספק. 

ה זאת ואמר שאין מקום להבחין באופן מובהק בין דק לדק יותר, וצ"ל שהכל יחד בכלל הט"ז דח

ספק הראשונים, ולמעשה אין לקבוע עליהם סעודה אלא בהקדמת אכילת לחם גמור. אבל מג"א, 

בשם של"ה וב"ח, כתב שבזה אכן לעולם אין שם קביעת סעודה, וכ"כ משנ"ב. )אחרונים למדו 

נצ'ס, שאף הן דקות ביותר ומופקעות מתורת פת. אמנם מחבתיות, מכך גם לחביתיות, בלי

פנקייקס, הן מעט עבות יותר ולפיכך לא יצאו מכלל ספק, וי"א שה"ה לבלינצ'ס עבים מעט. בשני 

מאפים אלו מדובר עם זאת סוף סוף בבלילה נוזלית, שמתפשטת באופן חופשי על המחבת, ולכן 

 מדין "גביל מרתח" דלעיל(.  אפשר שהופקעו בתכלית מתורת לחם כבר

הראשונים לא נסמכו בדבריהם אלו על גוף מהלך הסוגיה, ולא נזקקו בדבריהם לשאלה דלעיל, 

אם על טריתא יש לברך המוציא כשקובע עליה סעודה. ונראה שכיון שהמאפים המסויימים 

ן להיעזר שנזכרו בגמרא בשמותיהם לא היו רווחים עוד בזמנם, לכה"פ לא בשמותיהם, לא נית

בהם לידיעת הגבולות המדוייקים בין מה שעשוי לשמש לקביעת סעודה לבין מה שאינו עשוי לכך. 

אין בידינו אלא העיקרון המנחה, המלמד על עיקר קיומה וגם על קויה הכלליים של ההבחנה בין 

. מה שיש בו קבע למה שאין בו, ואותם יש לחכמי כל דור ליישם לפי יושר דעתם במצוי אצלם

)הדבר בולט במיוחד בדברי מג"א, שלפיהם בכל המאפים שנזכרו בגמרא, ובהם טרוקנין, טריתא, 

לחמניות ופת הבאה בכסנין, אם קבע מברך המוציא, ובכל זאת בוופל כיון שלא שייכת קביעות 

 סעודה לעולם אינו מברך אלא מזונות(. 

 

כ ב ה  א ב ה ת  פ  . ן יד י נ  )קסח,ז(ס

סנין", כמו גם "לחמניות", אם אינן זהות לה, אינן פת גמורה ממש אך קרובות לה, : פת "הבאה בכיתמצית הדין)

 וברכתן המוציא רק אם בפועל קבע עליהן סעודה. 

כמה פירושים נאמרו בפת זו: לרש"י, ורשב"א באופן אחד, זוהי פת מתובלת שדרך לאכול לקינוח; ולרמב"ם, כל 

ם אינה לקינוח. לרמ"א, שלא כב"י, נוסף בדעת הרמב"ם תנאי, שמעורב בה תבלין, או שמן, חלב או דבש, אף א

שטעם התוספות יהיה מרכזי. אפשר שיש ראשונים שחלקו ואמרו שעל פת כזו מברך תמיד המוציא, אך אין זה 



 ברכות הפת והדגן)ו(   

129 
 

מבורר. לר"ח ורבנו יונה, ורשב"א בדרך שניה, זוהי פת הממולאת במיני מתיקה, שאף היא נעשית למתיקות ולא 

 . ואין על כך חולק מפורש. ולרב האי זוהי פת פריכה ונכססת, ואף עליו לא חלקו במפורש. לעיקר שביעה

להלכה, כל שקיים בפת אחד מהתנאים דינה לכה"פ מספק כפת הבאה בכיסנין. אבל רק במצבים מובהקים של 

 פהב"כ גם יברך עליה כשאוכלה לקינוח בתוך סעודה.(

 

בצד הטרוקנין והטריתא, מין מאפה נוסף שהגמרא מלמדת שברכתו השגרתית היא מזונות הוא 

הפת הבאה בכסנין. על עניינה עומדת הגמרא בתחילה בהקשר שונה, מתוך דין פירות המובאים 

, הטעונים לדברי רב הונא ורב נחמן ברכה לפניהם ולא לאחריהם. רב ששת חלק )מא:(בסעודה 

 פת הבאה בכסניןאלא  דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריון לך עליהם ואמר: "אי

המיוחד שבו מובאת פת זו, שבו  ההקשרהוא " באה בכסניןמסביר מתוך כך שענין " רש"יבלבד". 

היו רגילים להביא כיסנין, והן  ברכת המזוןאכילה ו לאחרהיא טעונה ברכה לפניה ולא לאחריה: "

, כעין אובליאי"ש שלנו, ויש שעושין אותן כמין ן פת שנלושה עם תבליןומביאין עמה... קליות

צפורים ואילנות, ואוכלין מהן דבר מועט. ומתוך שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים 

ומאכלה מועט לא הטעינוה ברכה מעין ג'...". הפת שרגילים להביא עם הכסנין אינה כמו הפת 

ודה. ולכן גם אין מברכים עליה המוציא אלא מזונות. המייחד שרגילים להביא לעיקר קביעת הסע

 פת זו ועושה אותה מיועדת במובהק לטעימה ולא לאכילת שביעה הוא התיבול המרובה שבה. 

שלפניה -מאפה חוזר רש"י גם בהקשר נוסף, בתוך הדיון הישיר של הגמרא בברכה-על אותו שם

בר חביבא אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין. כי : "רב יהודה )מב.(הנאמרת על פת הבאה בכסנין 

אתא שמעינהו דקא מברכי המוציא. אמר להו מאי ציצי דקא שמענא, דילמא המוציא לחם מן 

הארץ קא מברכיתו? אמרי ליה, אין, דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין 

אין הלכה כרבי מונא אתמר.  מברכין עליה המוציא, ואמר שמואל הלכה כרבי מונא. אמר להו,

? המוציאמערבין בהן ומברכין עליהן  לחמניותאמרי ליה, והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל, 

עלייהו, אבל היכא דלא קבע סעודתיה עלייהו לא". רש"י פירש  יהתדקבע סעוד התםשאני 

עצמו המין שלחמניות הן "אובליאש", ואם כן מזהה את הלחמניות עם הפת הבאה בכסנין, וזהו 

שבו לימד שמואל שמברך בעלמא מזונות והמוציא אם קבע סעודה. אף שפת זו אינה עומדת 

מעיקרה לשביעה, הרי היא קרובה מאד בתכונתה ללחם, ועל כן אם משתמשים בה לתכלית זו 

 היא מקבלת חשיבות של לחם לענין הברכה. 

חלקו שם על רש"י, וכתבו  הרא"שו תוס'קיבל את דברי רש"י בלחמניות. אבל  הרשב"אגם 

ש"אובליאש" אלו אפויות כפת גמור ומברך עליהן לעולם המוציא, והציעו כאמור תחת זאת פירוש 

חלופי ללחמניות )ה"ניליש" דלעיל. אין הכרח לומר שזהו לדבריהם גם הפירוש לפת הבאה בכסנין, 

הגמרא את דינם מזה  ואפשר שאלו הם שני מינים שונים שרק מעמדם בסעודה שוה ולפיכך למדה

לזה(. ונראה שסברתם היא שאף שהפת מתובלת במיני תבלין, כיון שהיא כשלעצמה זהה לזו 

הנעשית לעיקר הסעודה, וגם התבלין כשלעצמם הם מכלל מה שדרך לאכול בסעודה, אף שהריכוז 

הגבוה שלהם מביא לכך שהפת תשמש בפועל לתפקיד אחר אין זה עוקר ממנה את עיקר תורת 
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כך לפי פירוש רש"י לפנינו, שאכן משתמש באותה לשון לע"ז בשני המקומות. אמנם ר' להלן, בסיכום הדין להלכה,  

שמשו"ע וט"ז משמע שלא זיהו בין הפה"ב בכיסנין כפי שפירשה רש"י לבין פירושו ללחמניות, ולא זיהו בין לשונות 

אין למחלוקת התוס' והרא"ש על רש"י בדין הלחמניות ענין לדין פה"ב בכיסנין. הלע"ז שכתב בשני המקומות, ולפי זה 

 )ר' להלן(פת מתובלת שוה לפי זה לפת ממותקת דלהלן, ובשתיהן לא מצאנו לפי זה חולק מפורש על רש"י. שעה"צ 

 עמד בענין זה בצ"ע. 
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פירש עכ"פ גם הוא את הפת הבאה בכסנין בדרך קרובה לדברי רש"י, ואף הרחיק  הרמב"ם

פת הבאה בכיסנין היא "עיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב או  )ג,ט(לכת מעבר לו. לדבריו 

שעירב בה מיני תבלין ואפאה" )ולא פירש מפני מה נקרא עליה שם "באה בכיסנין"(. לא רק ריבוי 

תבלין בעיסה מפקיע אותה לדבריו מתורת לחם אלא גם ריבוי שמן או חלב; והוא אף לא כתב 

מסביר שהלחם הרגיל שעליו דרך  ב"ינוח בלבד וכדומה. שמדובר בפת שדרכה להאכל בתורת קי

לקבוע סעודה הוא זה העשוי מקמח ומים בלבד, ואילו על לחם שיש בו תוספת של טעם אחר 

שמורגש בו היטב אין דרך לקבוע סעודה, ולכן ברכתו מזונות כל שלא קבע עליו הוא בפועל את 

, ותכליתם לשביעה, ומכל מקום לכלל סעודתו. מסתבר שמאפים אלו יצאו מכלל קינוח בעלמא

 לחם לא באו. 

דברי ב"י מחדדים את תכונתו המיוחדת של הלחם ותפקידו בסעודה. מאכלים רבים ישנם, לכל 

אחד טעמו והנאתו המיוחדים לו, והרכב המאכלים בסעודה משתנה מאדם לאדם ומסעודה 

בסיסיים, והוא בעל תכונה  לסעודה, ובתוך כל אלו יש מין מאכל אחד, הלחם, שהרכבו וטעמו

משביעה ומזינה, והוא מתוך כך כעין דבר שביעה השוה בכל. הלחם הוא המאכל שאליו מצוי 

ביותר לפנות כדי לשבוע, וגם כאשר הסעודה מגוונת במינים שונים, אם אין בהם די כדי לשבוע 

ם, היה נהוג השלמת השביעה היא לרוב על ידי לחם )ומתוך כך, כפי שמשתמע בפשטות מהדברי

לאכול לחם כבסיס לכל ארוחה. לא כמו היום בעידן השפע, כאשר מצויים מאכלים מגוונים ואף 

מזינים לרוב, שאוכלים פעמים רבות ארוחה דשנה ללא לחם כלל(. לדברי ב"י, בביאור דעת 

בכל כזה הוא שקרוי לחם, וכל מאכל שטעמו נושא גוון -הרמב"ם, רק לחם שמשמש כבסיס שוה

וייחודי יותר יצא בעיקרו מכלל לחם לכלל מזון רגיל )גם אם משביע( בלבד, עד שיקבע עליו  נוסף

סעודה. )משנ"ב מסייג עם זאת בשם פמ"ג שאין זה אלא במה שמשנה את עיקר העיסה, אבל 

נתינת סוגים מסויימים של תבלין או צימוקים כדי להוסיף טעם או מראה אינה עוקרת תורת לחם 

 גמור(. 

עכ"פ שגם הב"י יודה שאם השתנה המנהג והורגלו לתת בעיסה חומרים נוספים על  נראה

הקמח והמים ועל כך לקבוע סעודה, חזר דין המאפה להיות כלחם גמור. כך הוא המנהג הברור, 

שאף שמיני הלחם בימינו מעורבים בשמן וסוכר ועוד, שם לחם עליהם והכל מברכים עליהם 

כתב ע"פ פוסקים ספרדים רבים ומנהג  זון עובדיה ברכות, פת הבאה בכיסנין ג()חהמוציא. אבל הגר"ע יוסף 

העולם שגם חלות ולחמניות מתוקות, המצויות היום, ברכתן שהכל, כיון שהטעם המתוק ניכר 

בהן; וקצ"ע, שכן הן נעשות בבירור לאכילה כעיקר סעודה וכדרך לחם, וזוהי צורת השימוש 

 הברורה בהן. 

על הב"י, וכתב שאין המנהג כדבריו, "שהרי בשבתות וימים טובים ונשואין  חלק עכ"פ רמ"א

מברכין המוציא על מיני לחם המתובלין הרבה וניכר בהם במראה ובטעם. על כן נראה דלא יצא 

מכלל לחם במה שעירב בו תבלין או שאר משקין מעט, אלא אם כן עיקר העיסה נילוש באותן 

אותן מיני מתיקה שקורין לעקו"ך )=עוגות( דינן כדין פת הבאה דברים... ומכל מקום נראה לי ש

בכיסנין, שהרי יש בהן דבש ובשמים הרבה ועיקר העיסה נילוש בהן". לדברי הרמ"א כל מאפה 

שדרך לעיתים מזומנות לקבוע עליו סעודה, גם אם אין זו דרך השגרה הגמורה אלא דרך השגרה 

ם גמור. הרמ"א מודה שכאשר "עיקר העיסה נילוש" בהזדמנויות מסויימות דוקא, בא לכלל לח

בשמן, או בחלב או בדבש, היא יוצאת מכלל לחם, ולאור ראשית דבריו נראה שמשמעותה של 

עיקריות זו היא במה שהתוצר הסופי אינו נתפס רק כלחם מוטעם, שמתאים להשתמש בו כלחם 

מתוך החפץ בטעמו המיוחד ולא בהזדמנויות חגיגיות למיניהן, אלא כמאפה נבדל מלחם, שנאכל 
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מתוך החפץ לאכול לחם בלבד. כסימן לדבר כתב הט"ז שאם רוב לישת הקמח היא במיני הטעם 

האמורים, והמים הם מיעוט, הרי הם העיקר. אבל נראה שעיקרו של הדבר הוא לסימן )ברמ"א או 

בדבר עיקריותו  בפוסקים שקדמוהו אין בהקשר זה הגדרה של רוב ומיעוט(, ואם יש אומדן אחר

של המאפה די בכך )מכאן למדו למוצרים המבוססים על בצק עלים, כבורקס ומלאווח, שהם 

 29לעולם פה"ב בכסנין ולא פת גמורה, כיון שנוכחות השמן מורגשת בהם היטב ובאופן מרכזי(.

תוס' ורא"ש חלקו כאמור על דברי רש"י בדין הלחמניות, ולפי זה יחלקו ודאי גם על דברי 

מב"ם )אא"כ אף על רש"י לא נחלקו בדין פהב"כ, וכבהערה לעיל(, ולדבריהם יש לבקש פירוש הר

אחר לפת זו. גם בגוף הסוגיה הראשונית שעסקה בפת הבאה בכסנין, דין דברים הטעונים ברכה 

לפניהם ולא לאחריהם, חלקו כמה ראשונים על דברי רש"י, מטעמים השייכים לסוגיה שם )מצד 

ין ברכה לאחריהם העולה מכך, שעליו הקשו כמה קושיות(. לדבריהם הסוגיה עוסקת דין אין טעונ

בפת שנאכלת בתוך הסעודה, בסופה אך קודם לברכת המזון, ומשום כך לא מברכים לאחריה, 

ומכל מקום ברכתה לפניה מזונות. לשון "הבאה בכסנין" לפי זה אינה מבארת את נסיבות אכילת 

 ומתוך כך נזקקו הראשונים גם לפירושים נוספים לפת הכיסנין. הפת אלא את תכונתה שלה. 

, שכתב שמדובר בפת שעשויה כעין כיסים, הר"חהעדיף על דברי רש"י את פירוש  רבנו יונה

. וביאר שדינה המיוחד של פת מיני מתיקהשקדים ודבש ו כיס ומכניסים בושעושים מהעיסה כמו 

 ות שיש בו". זו נובע מכך "שאינו מזון אלא מיני מתיק

בדין הלחמניות דחה תלמיד רבנו יונה את פירוש "רוב המפרשים" שפירשו שלחמניות הן "כעין 

כעבין", ונימק זאת בלשון קרובה מאד לזו שבה דחה הרא"ש את פירוש רש"י, שזוהי פת גמורה 

 משום שלשו אותה מתחלה ככל שאר עיסות. אם אכן כוונתו ב"רוב המפרשים" גם לרש"י, נמצא

שסובר כתוס' ורא"ש שאפיה באופן שמייעד את הפת לקינוח אינה מפקיעה ממנה תורת פת 

גמורה, גם אם נוסף לה תבלין. ונמצא שאין דין המילוי במיני מתיקה כדין הלישה בתבלין. מיני 

מתיקה הם באופן מובהק דברים הנאכלים לטעם ולקינוח ולא לשביעה, ולכן הפת המצורפת להם 

מצד עצמה פת שאינה מיועדת לשביעה בעיקר הסעודה. מה שאין כן המאפה שבדברי גם היא ודאי 

רש"י, שמצד עצמו אינו מופקע כל כך מגוף הסעודה. )בנידון שבדברי הר"ח, אילו היו השקדים 

והדבש ומיני המתיקה נתונים בעיסה לא רק כבכיס אלא כחלק מלישתה, לכאורה כל שכן שהיו 

ועל כן נראה שטעם ההבדל בין פת זו לפת שברש"י אינו אלא ענין מפקיעים אותה מתורת פת. 

 המתיקות(. 

קיבל פירוש זה, אלא  הרשב"אשפירש פת הבאה בכיסנין כר"ח. גם  הערוךב"י הביא מדברי 

שהוא גם מקיים את פירוש רש"י ללחמניות, וממילא בדין פת הבאה בכיסנין קיבל זה בצד זה הן 

 "ח. שני מיני המאפים משמשים לתכלית דומה ודינם זהה. את פירושו והן את פירוש הר

פירש בדרך שלישית, ולפיה לשון כיסנין היא על שום דרך אכילה של כסיסה.  )מובא בב"י( רב האי

פה"ב בכיסנין לדבריו היא פת מסוג יבש ופריך במיוחד, שכביכול אינו נאכל אלא נכסס, והדרך 

צרים הדומים לכך בימינו הם הקרקר והבייגלה, אלא היא ממילא לאכול ממנו מעט בלבד. )המו

שמוצרים אלו גם מוטעמים באופן ניכר מאד, ואילו רב האי דיבר על קרקר שעשוי מקמח ומים 
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יש לעיין עם זאת מהו הדין לרמ"א כאשר טעם השמן או החלב ניכרים באופן עיקרי, אך דרך המאפה לשמש כעיקר  

סעודה, כפיצה שנילושה בחלב, או מלאווח, שנילוש בריבוי שמן, וכדומה. הרגילות היא לקבוע סעודה על מינים אלו, 

אם מבקש לאכול מהם שלא בדרך קביעת סעודה ואז ודאי מברכים עליהם המוציא; ומתוך כך יש סברה לומר שגם 

 הרי הוא אוכל מפת שדרך אכילתה כלחם גמור, וכעין דברי הרמ"א בלחם שתערובת המשקים בו מעטה. 
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בלבד וטעמו כשלעצמו קרוב לשל הלחם, וכעין המצה שלנו(. גם כאן הטעם לברכת מזונות הוא 

 30י.שאין זה לחם שדרכו לשמש לאכילת קבע אלא לאכילת ערא

  

, ועל כדברי כולם להקלמסכם את הדין ואומר שכיון שהמחלוקת היא בדרבנן יש להכריע  הב"י

כל מיני הפה"ב בכיסנין מברך מזונות בלבד. אך לחידוד משמעות דבריו יש להבחין בין דרגות 

 שונות של פת כזו. 

בכיסנין שלפי במצבים הפשוטים שדיברו בהם הראשונים אכן יש מקום למחלוקת. בפת הבאה 

הר"ח יש צד חידוש, שאף שהמאפה עצמו הוא כלחם גמור לכל דבר, כיון שנאפה במילוי מיני 

מתיקה נעקר גם ממנו עצמו שם לחם. מי שלא תלה פירוש זה בדין פה"ב אולי גם לא יקבל חידוש 

ים זה לדינא )הדבר בולט ביותר בדעת הרמב"ם, שאמר שפה"ב בכיסנין היא עיסה שנילושה בדבר

אחרים, ואם כן אם נילושה כרגיל ורק מולאה בהם יש מקום רב לומר שדינה כלחם גמור(, אך לא 

מצאנו בראשונים מי שחלק עליו במפורש. באופן דומה גם ביחס לפת הנכססת שבדברי רב האי, 

יש מקום לחלוק ולומר שהפריכות לבדה אינה סיבה להפקיע תורת לחם, אך לא מצאנו בפועל 

  31ו אחרת מרב האי ולא שדחו מפורשות את שיטתו.אלא שפירש

בשני אלו ברורה הכרעתו של הב"י להקל מחמת הספק. ומ"מ כיון שאין זה אלא ספק, כתב 

בשם כמה אחרונים שאם אוכל אותה בתוך סעודתו לקינוח לא יברך עליה בפני עצמה  )בס"ח(בה"ל 

מברך לא הפסיד, שכן לרוב )בפת הממולאת בפירות, וכדרך הר"ח, כתב בה"ל עם זאת שה

בשם מאמר מרדכי שאף שבדין פת שסופה  )בס"ז(מאידך, העיר בה"ל  32הפוסקים זוהי פהב"כ(.

סופגנין כתב הב"י מחמת הספק שראוי שלא לאכלה אלא בתוך סעודה, כאן לא כתב כך, וזאת 

 משום שכל עיקר קיומה של דעה מחמירה בדינים אלו אינו מוכרח. 

נפלה בבירור מחלוקת היא הפת שנילושה במיני תבלין, שבה דחו ראשונים הפת שבה מצאנו ש

במפורש את דברי רש"י )ולכאורה נדחו בכך גם דברי הרמב"ם(. אלא שאם כך הוא הרי שיש בדבר 

סתירה פנימית ברורה בדברי הב"י והשו"ע, שכן בדין פה"ב בכיסנין כתב שהלכה להקל בכל 

נקט כרא"ש לברך  )ס"ח(אך בדין הלחמניות שנכתב מיד אח"כ  המינים שבמחלוקת, ובכללם פת זו,

על "אובליאש" המוציא. ואכן, משנ"ב פירש שם שהאובליאש עשויים מקמח ומים בלבד, אלא 

שהם דקים )אבל בשעה"צ הפנה לדברי רש"י ותוס' שהבאנו לעיל, וסיים בצ"ע(, וגם הט"ז ביאר 
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כאשר אפה פת רגילה אפיה חוזרת ועשאה לנכססת, כלומר צנימים, ברור שאין פוקעת ממנה תורת לחם שהיתה  

האפיה הראשונה. אך אם הלחם נאפה מתחילה לשם כך, ולתכלית אכילת  בתחילה, שהרי אין זה בישול המפקיע את

, לעומת לחם שנעשה מראש להכנת צנימים שתפקידם עדיין לעיקר סעודה(, הביא ס' וזאת הברכה קרוטוניםעראי )כב

, בשם הגרשז"א שאין לראות את האפיה הראשונה אלא כשלב ביניים בסדר ההכנה של הפת הנכססת )בירור הלכה לט(

וברכתה מזונות. )חידוש זה נצרך כשהקרוטונים נעשו ע"י אפיה. לרוב הכנתם היא ע"י טיגון עמוק, וא"כ בלא"ה 

 ברכתם מזונות, כפת מבושלת פחותה מכזית(. 
31

עולה מתוך כך בפשטות שיש לברך מזונות. אלא שבפסח עיקר קביעת סעודה היא עליה, ולכן הכל מודים  מצהעל  

, )ר' בזה בהרחבה בחזו"ע ברכות פהב"כ ה(נהג הספרדים הוא אכן לברך ביתר השנה מזונות בלבד שמברכים המוציא. מ

אבל מנהג אשכנזים לברך המוציא, וטעם הדבר לפי הנראה משום שהיא נחשבת כפת המשמשת לעיקר סעודה, 

ל רוב בנ"א כל וכתחליף גמור ללחם, מתוך שלזה היא משמשת בפסח, הזמן שבו מצוי לאכלה. כך הוא מעמדה אצ

שהיא גם אינה פריכה עד כדי שם גמור של  )כפי המובא במהד' דרשו(השנה, וממילא גם ברכתה. הוסיף על כך הגרשז"א 

 כסיסה; אך היום אופים ואורזים מצות באופן שיביא לפריכות מרבית, וטעם זה לכאורה אינו יפה עוד במצות אלו. 
32

ה בתוך סעודתו, ר' עם זאת להלן בדין דברים הנאכלים לאחר הסעודה לענין ההנהגה למעשה, באוכל פהב"כ ברור 

 שלמקצת ראשונים, ולפוסקים הספרדים בדורותינו, לעולם לא יברך. 
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. והדברים מורים ששו"ע וט"ז )ובאופן ראשוני גם בעניינם אופן הכנה שונה מכל מה שהובא עד כה

משנ"ב( אכן לא זיהו בין פירוש רש"י לפה"ב בכיסנין לפירושו ללחמניות, ומדובר בשני מיני מאפה 

שונים בתכלית. על דין פה"ב בכיסנין דרש"י לא חלקו הראשונים מפורשות אלא בדין החיוב 

ה המוציא, ואם כן לא מצאנו כלל חולק בברכה שלאחריה, ולא בעיקר דינה כפת שאין ברכת

מפורש על דין פת רוויה בתבלין, לא על דברי רש"י בעניינה ולא על דברי הרמב"ם. הלחמניות 

דרש"י הן מאפה אחר, קרוב הרבה יותר בתכונתו ללחם גמור, ובו דוקא חלקו תוס' ורא"ש והוכרע 

לין ושאר נותני טעם כדין האופנים לדינא לברך לעולם המוציא. ואם כן גם דין פת שנילושה בתב

האחרים של פת הבאה בכיסנין, שאינם מופקעים מדין פת גמורה בתורת ודאי גמור אך גם לא באו 

 לכלל ספק גמור. 

למרות האמור, שההכרעה בדין זה היא בעיקרה מתורת ספק, אפשר שיש פת שדינה כפהב"כ 

שלושת התנאים גם יחד )שהיא ממולאת, הוא גם בתורת ודאי. כך לא רק בפת שמתקיימים בה כל 

( אלא גם בעוגות בחושות רבות )שם(וגם נילושה בדבש וכדומה, וגם דקה ויבשה, כפי שמצייר בה"ל 

מיני סיים את דבריו דלעיל בביאור דעת הרמב"ם בכך שנראה ש" )בד"מ( הרמ"אהמצויות היום. 

הבאה בכיסנין, שהרי יש בהן דבש דינן כדין פת  (בחושה פשוטה )=עוגה מתיקה שקורין לעקו"ך

ובשמים הרבה ועיקר העיסה נילוש בהן". ולא התבאר בדבריו אם כוונתו לענין ההנהגה למעשה, 

מחמת הספק, ומתוך שלדעת הרמב"ם יש על אלו תורת פת הבאה בכיסנין, או כפשט לשונו ממש, 

 חלוקת. שדין אלו כדין פת הבאה בכיסנין מחמת תכונתן, ובאופן בלתי תלוי במ

כפי שהתחדד לעיל בביאור פירוש הר"ח, נראה שבפת שנילושה במיני מתיקה מרובים ומתוך כך 

מיועדת לקינוח לא צריכה להיות מחלוקת בין ההולכים בדרך רש"י ורמב"ם להולכים בדרך הר"ח 

שתורת פת הבאה בכיסנין עליה. לא נתינת מיני המתיקה בעיסה בדרך של כיס דוקא היא הסיבה 

פקעתם מתורת פת אלא עצם קיומם בה, ואם הם חלק מגוף העיסה עצמה נראה שעל אחת לה

כמה וכמה שכך הוא דינם. עיסה שנילושה בדבש היא אמנם בגדר פת הבאה בכיסנין רק לדרך 

הרמב"ם )ורש"י(, גם אם עיקר העיסה נילוש בו וכפי שהגביל הרמ"א, אך לכאורה אין זה אלא 

סוף אין לטעם הדבש בעיסה אותו משקל של מתיקות כמו לדבש ומיני משום שגם באופן זה סוף 

המתיקה הנתונים בכיס. אבל אם ניתנו בעיסה מיני מתיקה שעושים אותה עצמה לדבר מתיקה 

מובהק, לכאורה אין כל מקום למחלוקת, לפחות לא בין הרמב"ם לר"ח )ולכאורה גם רב האי יודה 

 ת של עיקר סעודה ומברכת המוציא(. בכך, שפת כזו הופקעה בבירור מתורת פ

כתב גם על "דבר הנילוש בדבש ומי ביצים וכה"ג, כגון לעקך וקיכליך", שאם אוכל  (ס"ח)בה"ל 

 )ג,לג(אותם בתוך הסעודה לא יברך עליהם, מחמת הספק שמא אינם פהב"כ. אך כתב אגרו"מ 

הקמח )ולא נגד המים  טעם אין די עד שיהיו רוב גם נגד-שאפשר שחשש למ"ד שבריבוי נותני

בלבד(. אבל בעוגות המצוות היום נותני הטעם מרובים עד שהם כמעט רוב אף כנגד הקמח. וכעין 

אין לברך עליהן(.  )שם(זה הביאו במהד' דרשו גם בשם הגרש"ז אויערבאך )אבל לגרי"ש אלישיב 

 33את דברי בה"ל יש לקיים לפי זה רק בעוגות ועוגיות שטעמן עדין יחסית.

בביגלה הארוזים הנמכרים כחטיף, וחטיפים קרובים אחרים, אף שטעמם אינו מתוק נראה  גם

שהכל יודו שדינם לכל היותר כפה"ב בכיסנין, כיון שאינם רק מתובלים ונכססים אלא גם נאפו 
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הבצק כשלעצמו אכן אינו ממותק באופן קיצוני, ולכן הן ודאי בכלל המחלוקת בפת הבאה בכיסנין,  עוגות שמריםב 

בה: עיסתן נילושה בנותני טעם, והן ממולאות במיני מתיקה. אמנם  ומתקיימות בהן שתים מתוך שלש הדרכים

 בהיותם ממולאות במיני מתיקה יפים גם לגביהן דברי בה"ל דלעיל שהמברך עליהן בתוך סעודתו לא הפסיד. 
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דקות המבדילה אותם במובהק מתואר לחם )וכעין האטריות שהזכיר ר"ת(. גם -במתכונת רצועות

  34ההכרעה לברך מזונות היא מוודאי, ואולי אפילו בשיעור קביעות סעודה. באלו נראה שעיקר

 

. בשר ודגיםאינו מיני מתיקה אלא  מאפה שמילויומצב נוסף של פת העשויה ככיסנין הוא ב

כתב: "פשטידה הנאפת בתנור בבשר או בדגים או בגבינה מברך עליה המוציא  )סי"ז(שו"ע 

וברהמ"ז", ופשט הדברים מורה שכוונתו שגם בלא קביעת סעודה ברכתה המוציא. הט"ז הביא 

את דברי עמק ברכה שקיבל הבנה זו וביאר שכיון שהבשר והדגים באים ללפת את הפת, שלא 

ם לפת. כלומר, כאשר הפת נאפית במילוי דברים שדרך ללפת כמילוי פירות ובשמים, הרי הם טפלי

 בהם את הפת הרי זו פת גמורה שליפותה כבר עימה. 

חלק על כך, שכן בדברי האגור, שהוא מקור הדין, נאמר שאף שהבשר והדגים הם  הט"זאך 

עיקר מברכים המוציא כיון שמין הדגן הוא החשוב. הט"ז מדייק מכך שהבשר והדגים אינם 

בים כאן כטפל, וכמין מלפת בלבד, ואם כן הפת היא שמשמשת כאן את המילוי ולא להיפך, נחש

וככל פת כיסנין, ולפיכך דין המוציא שנאמר בה נאמר במקום קביעות סעודה דוקא )הט"ז מחזק 

את דבריו גם מסידור ההלכות בשו"ע(. ונראה לפרש בדבריו שלחם הוא כאמור הגורם המשמש 

טרלי של שביעה, שאליו ניתן לצרף כליפות את כל יתר מיני האכילה בסעודה כבסיס ניי

המוטעמים, ולפיכך דוקא לחם שעומד לליפות עם כל דבר הוא ששם לחם עליו, מה שאין כן פת זו, 

שמעיקרה נכרכת ועומדת במאכל מסויים אחד של הסעודה. לחם שיעודו הברור לשמש כחלק 

נה מסויימת בסעודה ולא כבסיס לכ  ולה אינו לחם. ִממָּ

, והבחין בין מאפה כזה המיועד האחרוניםע"פ  משנ"בחלק בזה על הט"ז, וכך כתב  מג"א

לשמש לעיקר סעודה, שתורת לחם גמור עליו )מדובר במאפה שמצד עצמו ראוי לתורת לחם 

ולברכת המוציא, כסמבוסק לעיתים או פיצה וכד' כשהבצק מבוסס על מים, אך לא בבורקס או 

רים בעלי בצק מועשר שהוא כשלעצמו פהב"כ לדרך הרמב"ם גם בימינו(, לבין מאפים מאפים אח

ממולאים קטנים, שדרכם לשמש לקינוח בלבד, שעליהם אכן מברכים מזונות כט"ז למרות 

 שהמילוי הוא ממיני תבשיל גמורים. 

 

ן  י נ ס י כ ת  פ ל  ע ה  ד ו ע ס ת  ע י ב ק  .  )קסח,ו(ה

ין בשיעור שדרך בנ"א לקבוע בו סעודה הרי הוא כקובע סעודה עליה : האוכל מפת הבאה בכיסנתמצית עיקר הדין)

 וברכתו המוציא )אם קבע סעודה עליה בפחות מכך, להלכה בטלה דעתו(. 

למשנ"ב, הדין הברור הוא שאם אכל שיעור סעודה מלאה ובתוכה פהב"כ, יברך המוציא וברכת המזון. אם אכל 

ולם לשבוע, יברך ג"כ המוציא. ובלא ששבע, בשיעור ג' או ד' פחות מכך, אם אכל ושבע מהפת לבדה כדרך הע

ביצים בא לכלל ספק שם קביעת סעודה, ולכן טוב שלא יאכל כן אלא בתוך סעודה. ולפוסקים ספרדים, הדין תלוי 

 לעולם בשיעור ד' ביצים מהפת עצמה, ובמדידה ע"פ המשקל.(

 

"רב הונא אכל תליסר ריפתי בני תלתא תלתא בקבא ולא בריך. א"ל רב נחמן, עדי כפנא, אלא 

צריך לברך. רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר  כל שאחרים קובעים עליו סעודה

חביבא, אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין... אמרי ליה, והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל, 

 . )מב.(" קבע סעודתיה עלייהובהן ומברכין עליהן המוציא? שאני התם ד לחמניות מערבין
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הפוסקים לא הסתמכו בדיני פת הבאה בכיסנין על דין נהמא דהנדקא דלעיל, אולי בגלל שאינו מזוהה בבירור.  

נראה שעדיין יש בו כדי ללמד שיש מאפה שתיבולו וצורת הכנתו מפקיעים אותו מברכת המוציא על אף היותו  ומ"מ

 מאפה תנור מעיסה עבה. ולכאורה כך הוא בבירור בענייננו. אין זה כקרקר, שאינו אלא פהב"כ לרמב"ם ורב האי. 
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של פת הבאה בכיסנין אין צורך בברכת המוציא וברכת  35רב הונא סבר שגם על אכילה מרובה

המזון, ורב נחמן לימד לו שכל שאכל שיעור שדרך לקבוע עליו סעודה חייב בברכת המזון, גם אם 

ודה )ואפשר שגם אם לא שבע ממה שאכל(. בצד זאת לימדה הוא עצמו לא התכוון לקבוע סע

 הגמרא שאם הוא עצמו התכוון לקבוע סעודה עליו לברך המוציא. 

נחלקו ראשונים מהו הדין כאשר אכן התכוון לסעודה, אלא שאכל בפועל שיעור מועט. הרא"ש 

בל אם לא כן שרק אם אכל שיעור שאחרים קובעים עליו חייב בברהמ"ז, א 36רבנו משהכתב בשם 

הסובר שדי בכך שהוא מצידו קבע סעודה. נראה  הראב"דבטלה דעתו אצל כל אדם, לעומת  –

שלראב"ד כיון שמדובר בפת שאינה לחם מצד עצמה אלא מצד שהאדם מעניק לה במעשיו תפקיד 

כזה, כל שאכלה בתורת חשיבות לחם די בכך; אבל לרבנו משה, אף שאין צורך שתהיה לפת עצמה 

ת עצמית של לחם יש לכה"פ צורך שתיאכל בנסיבות שהן עצמן חשובות כדי להעניק חשיבו

חשיבות לחם, כלומר במסגרת סעודה של ממש, ואם אכל פחות מכך אין לומר שעשה את הפת 

הסכים לדברי רבנו משה, וכך כתב גם  הרא"שללחם אלא שהסתפק למאכלו במה שאינו לחם. 

 37.הב"י, וכך פסק רבנו יונה

של קביעות סעודה מורה ודאי על שיעור שדרך לאכלו כאחת הסעודות הקבועות של  שיעור

לא ניתן לדבר שיעור קצוב, והוא נותר נתון לאומדן דעתו של כל אדם. אלא שבסעודה  38היום.

קבועה רגילה האדם אוכל מאכלים נוספים על הפת, ושבע מכח הכל יחד, ואם כן יל"ע מהו שיעור 

כאן, האם הוא מתייחס לשיעור הסעודה בכללה, שבתוכה נאכלת הפת, או קביעת הסעודה שנזכר 

לשיעור הפת עצמה שדרך לאכול בסעודה כזו. באופן אחד אפשר לומר שכל שאכל בסה"כ שיעור 

של קביעות סעודה, ובתוך כך אכל גם פה"ב בכיסנין, נעשתה זו למרכיב הפת של הסעודה וברכתה 

)אך לא פחות מכזית(. ובאופן אחר אפשר לומר שכדי לעשות המוציא, גם אם ממנה אכל רק מעט 

את הפת לעיקר הסעודה יש צורך שיאכל ממנה עצמה כשיעור הפת שדרך לאכול בסעודות 

קבועות. גם על צד זה, אפשר שאם אכל כשיעור כזה של פת הרי אכילתו כדרך קביעת סעודה, אך 

פת כראוי וגם השלים עליה שיעור סעודה  אפשר גם שיש צורך בשני היסודות יחד, ורק כאשר אכל

 מלאה הוא קרוי קובע סעודתו עליה כדרך העולם. 

כתב שאם אכל סעודה מלאה רגילה, ומתוכה פת ודברים אחרים, אין צריך לשער כמה מג"א 

פת בדיוק אכל, והוא נידון כמי שקבע סעודתו על הפת כדרך העולם )צריך עכ"פ ודאי שיאכל ממנה 

אך אם אכל פת בלבד, וגם שבע ממנה, י"ל שאם אכל כשיעור שדרך בנ"א לאכול  לפחות כזית(.
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)שאליהם מפנה כאן ס' במקומות אחרים המספר שלוש עשרה האמור כאן הוא לפי הנראה, לאור דברי רש"י ותו 

)מעל , בדרך גוזמא בלבד, שאם לא כן מדובר כאן בכמות אכילה מרובה מאד, של למעלה מארבעה קבים מסורת הש"ס(

 .חמשה ליטר(
36

בפשטות רבנו משה הוא הרמב"ם, אלא שהרמב"ם לא כתב בנידון זה אלא שאם קבע סעודה מברך המוציא, ולא  

הזכיר כלל את השיעור של מה שאחרים קובעים עליו )אולי פירש שיעור זה כסימן בלבד ולא כדין בפני עצמו, שכאשר 

ת אף שלא לכך כיוון מתחילה(. גם דברי אכל שיעור שאחרים קובעים עליו ודאי אכל גם הוא לשובע ובדרך קביעו

 הראב"ד שהזכיר הרא"ש אינם בהשגות. כוונתו אם כן לפי הנראה לרבנו משה אחר )אולי הר"מ מקוצי?(. 
37

בה"ל מסייג, בשם רדב"ז, ששיעור מה שדרך אחרים לקבוע עליו משתנה עכ"פ בין מיני אנשים שונים, ושיעור  

בעם אוכלים מעט יותר, אינו כשיעור קביעת סעודה לאדם אחר. חולה לא קביעת סעודה עבור נער או זקן, שמט

 הוזכר, לפי הנראה משום שאינו קרוי רגיל לקבוע סעודה על אוכל מועט, אלא רגיל לאכול פחות מכדי סעודה גמורה.
38

הפת  ב"י הביא מדברי האגור שלא די שיאכל כשיעור אכילת אחת הסעודות הקבועות, אלא אף שיאכל בפועל את 

במסגרת אחת הסעודות הקבועות של הבוקר או הערב. ודחה זאת, שגם אם קבע עליה סעודת עראי חייב לברך. ומכל 

 מקום נראה שגם ב"י מודה ששיעור הקביעות הוא כשל אחת משתי הסעודות הנ"ל. 
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בסעודתם, אף שהם בדרך כלל שבעים ממנה רק ע"י צירוף דברים אחרים, אין לומר עכ"פ שבטלה 

דעתו וטעון המוציא. אלא שעל שיעור זה של מרכיב הפת בסעודה קשה יותר לעמוד. שיעור זה 

, ושם נאמרו בגמרא שתי דרכים אם הוא )עירובין פב:(רוב תחומין נקצב אמנם במשנה, בדין עי

, כלומר כשלש או ארבע ביצים. אלא שאין זה מבורר לגמרי ביצים( 24)שהוא כשמינית או שישית הקב 

אם ניתן ללמוד משם גם לענייננו )האחרונים ביארו שאפשר שהשיעור האמור שם הוא לסעודה 

כך(. ומכל מקום אם לא אכל בסה"כ שיעור סעודה רגילה, וגם קטנה, וסעודה רגילה היא יותר מ

לא שבע מאכילתו, אין לו לברך המוציא עד שיאכל שיעור פת שדי בה לבדה כדי לשבוע כפי דרך 

 העולם. 

כתב גם הוא כעיקר דברי מג"א, ואחרונים נוספים שעמו, ומדבריו בשעה"צ נראה  משנ"ב

ור הפת שדרך לאכול בתוך סעודה, כך שאם אכל שיעור שמאמץ את השיעור האמור בעירובין כשיע

זה מהפת לבדה ושבע ממנה יברך ברהמ"ז. אם כשלעצמו לא שבע, יש צורך כאמור בשיעור גדול 

יותר, כדרך בני אדם לאכול ולשבוע; אך כתב משנ"ב שלכתחילה טוב לחוש לסוברים שדי גם 

המוציא )בפרט אם זוהי פת שכל עיקר  באכילת שיעור שלש או ארבע ביצים מהפת לבדה כדי לברך

  39הגדרתה כפהב"כ מסופקת(, ולא לאכול שיעור זה שלא בסעודה.

, דרך אחרת בזה, והולכים פוסקים ספרדים, ע"פ כמה (פהב"כ א, ובהע' לס"ג )חזו"ע ברכותלגר"ע יוסף 

 גרם, ולא בנפח(.  216לעולם אחר שיעור ד' ביצים מהפת עצמה )ומודד זאת במשקל, 

הסיק מדין זה שהמבקש לאכול בחתונה בלא להתחייב בברכת המזון אין לו  (ועוד )ג,לד גרו"מא

לאכול בה גם עוגה וגם מיני מאכל אחרים, שכן אם בסה"כ יאכל כשיעור סעודה רגילה יתחייב 

כתב שאם הסעודה מחולקת  (נד הע' קלבשש"כ ב) הגרש"ז אויערבאךבברהמ"ז על העוגה. אבל 

כמנה -ם, כאשר בחלק הראשון אוכל ממיני פה"ב בכיסנין ולא בשיעור קביעות )לשלבים מובחני

ראשונה שמוגש בה בורקס(, ובשלב מאוחר יותר אוכל ממינים אחרים ושבע, אין הוא קרוי מלפת 

את הפת בשאר המינים וממילא אין הם מצטרפים אליה לשיעור של סעודה הנקבעת על הפת 

 אר מינים מקנח את סעודתו בעוגה(. )ומסתבר שה"ה אם לאחר ששבע מש

כאשר אין הבחנה כזו בין שלבי האכילה, ובסה"כ אכל מפה"ב בכיסנין ומיני מאכל אחרים 

כשיעור סעודה, נראה ברור לאור הסוגיה שצריך לברך המוציא וברהמ"ז, גם אם הפת האמורה 

על מנהג העולם  היא עוגה, שדרכה בעיקרה לשמש לקינוח ולא לשביעה. אמנם האחרונים עמדו

שאוכלים בקידושים ובשמחות כדי שביעה ובכלל זה מיני מזונות, ואין מברכים עליהם כעל לחם. 

כתב שהרבה גדולים צווחו על זה, וחלילה לעשות כן וכל ירא ה' ירחיק עצמו מזה;  (סי"ח)ערוה"ש 

ומכל מקום ללמד קצת זכות על המנהג יש לומר שכיון שאכילה זו אינה נעשית בדרך קביעות )ללא 

פשיטת הבגד העליון ולעיתים גם בעמידה או הליכה( אפשר שאין בה תורת קביעת סעודה. גם 

דן כמסתפק אם באכילה שנעשית בדרך עראי כזה יש תורת  בשש"כ נד הע' סה()הגרש"ז אויערבאך 
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ו משום שהוא אמור גם הוא מן הסוברים שהשיעור האמור בעירובין קטן מזה שדרך לשבוע ממנ (יח-ס' טז)ערוה"ש  

כפי מידת הסעודה הקטנה ביותר, המצויה אצל עניים, ולא כפי מידת כל אדם. וכתב תחת זאת שי"ל שסעודה רגילה 

היא כמחצית מהעומר שהיו לוקטים מהמן לאכילת יום, וכדרך מה ששיעור העומר הוא גם שיעור החיוב בחלה. כמו 

מיני הלפתן, ולכן רק אם אכל מהפה"ב בכסנין לבדה שיעור מלא של כן, שיעור הסעודה אמור לדבריו בפת בלבד בלא 

ארוחה רגילה כזו טעון ברהמ"ז. ומ"מ למעשה הורה גם הוא שאין לאכול שיעור ד' ביצים מהפת בלא נטילת ידים אם 

 שבע מצירוף דברים אחרים.
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קביעות לחיוב בברכת המזון; ואפשר שיש בזה צד לימוד זכות על המנהג. ומ"מ לכתחילה נראה 

 40שהכל מודים שאין לעשות כן.

 

 

 

 מקורות –ברכות הפת והדגן 

 

 (לה.ברכות משנה )  ברכת הפת

 תוס'אומר... עד הנקודתיים )לח:(, ו שעל הפת הואברכות לח.   

 טור וב"י )ללא ד"ה ואפשר שגירסת(, שו"ע ומשנ"בד -קסז,ב  

 גדר הדגן

 וברכת מזונות

תוס' )חביץ קדרה...( גופא רב ושמואל... דרב ושמואל תיובתא )לז.(, ברכות לו:  

 תלמידי רבנו יונה)כו.( (,  רי"ףסי' ח,  רא"שד"ה: אם, רש"י, תיובתא, )

 טור )ללא ב"י( ושו"ע ונו"כ, הנוגע לענייננו )להוציא דין תערובת דגן( רח,ב  

 טור ושו"ע ונו"כ ח-וושם  רח,ד  

 )ז( רא"ש, תוס'הנ"ל, חביץ קדרה וכן דייסא...,  ברכות לו:  תערובת דגן

 אמר רבא האי ריהטא... עד א"ר יוסףברכות לז:   

 אמר רב אשי כי הוינן... בעלמא עבדי לה ברכות לט.  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ג-רח,ב  

)י(, רא"ש , תוס', רש"יא"ר יוסף האי חביצא... עליה תוריתא דנהמא, ברכות לז:   לחם שאיבד מצורתו

 )כו.(רבנו יונה 

 טור ושו"ע ונו"כיב -קסח,ט  

, תוס', רש"ית"ר הסופגנין והדובשנין... עניים עושין כן )לז: למטה(, פסחים לז.   דרכים שונות של הכנת לחם

 ר"ן)יא.(,  רי"ף)בסי' טו וסי' טז(, רא"ש 

רא"ש , תוס', רש"יטרוקנין חייבין בחלה... לחם עוני קרינן ביה )לח.(,  ברכות לז:  

 )כו.(רבנו יונה )יא(, 

 לחלה א,ד( ובפיה"מיג )-ביכורים ו,יברמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ יז-קסח,יג  

)סי' לא(,  רא"ש, תוס'רב הונא אכל תליסר... סעודתיה עלייהו לא, ברכות מב.   

 )ל.(תלמיד רבנו יונה 

 טור ושו"ע ונו"כקסח,ח   

 מא: ד"ה פת הבאה בכסנין רש"י  )פת הבאה בכסנין(

 טור ושו"ע ונו"כקסח,ז   

 ושו"ע ונו"כטור קסח,ו   קביעת סעודה בפת כסנין

 

  

                                                           
40
במהד' דרשו בשם הרב קרליץ כתבו סברה נוספת השייכת לכך, שכיון שאין דרך לאכול עוגה יחד עם בשר ודגים אין  

לראות בהם מלפתים לה וממילא אינם מצטרפים אליה לשיעור קביעות סעודה. סברה זו אמורה בעוגות, אך לא 

 עצמן שיעור ד' ביצים.  בקרקרים וכדומה. כמו כן, אין היא מועילה לכתחילה אם אוכל מהעוגות
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 שביעיפרק 

 עיקר וטפל

 )סי' ריב(

 . מברך על העיקר ופוטר את הטפלה1

 . ברכת הטפל כשלעצמו2

 

 . מברך על העיקר ופוטר את הטפלה1

: האוכל מספר דברי מאכל שברכותיהם שונות זה בצד זה, ואפילו מבקש להביאם יחד אל תוך פיו, תמצית הדין)

צריך לברך על כל אחד מהם בפני עצמו. אבל אם הם מצורפים זה לזה בדרך תערובת, או כאשר אחד המינים נאכל 

לתכלית הפגת טעם  רק כתוספת טעם למין אחר )כמלפת את הפת(, או אפילו כשאחד המינים נאכל בנפרד אך

הנאה רחב יחיד שברכתו אחת, כברכת המין העיקרי שאוכל. -הדבר האחר בלבד, הרי הכל מצטרף יחד לענין

 במקרה של תערובת, מין הרוב הוא שנחשב בסתמא גם לעיקר. 

ני בתערובת שאיננה גמורה, שהחתיכות בה ניכרות וניתנות לאכילה כל אחת בפ"ע, או בשכבות נבדלות של שני מי

 מאכל הנאכלות דוקא יחד, נחלקו אחרונים מתי אפשר לראות זאת כאכילה שברכתה אחת.(

  
ו מ ע ט ו ה  נ ש מ ה ן  י ד  .  א

"הביאו לפניו מליח בתחלה ופת עמו, מברך על המליח ופוטר את הפת, שהפת טפלה לו. זה 

מליח  ומי איכא מידי דהוי 1הכלל, כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה.

 )משנהעיקר ופת טפלה? אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי, באוכלי פירות גנוסר שנו" 

. המשנה מלמדת עיקרון כללי ולפיו הטפלה נפטרת בברכת העיקר, ובתוך כך מחדדת , מד.(וגמרא

 2שאפילו פת עשויה להימצא טפלה ולהיפטר בברכת העיקר.

                                                           
1

: "ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון, ברך על הפרפרת )מב.(משנה זו ממשיכה את הקודמת לה  

שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון, ברך על הפת פטר את הפרפרת", ובאה על גביה. דין הברכות הנאמרות 

יו בא דין עיקר וטפל המתבאר כאן. אנו מקדימים כאן בכל זאת דין זה של בעת הסעודה הוא במשנה הבסיס שעל גב

 עיקר וטפל, כהשלמה נחוצה לדין הברכות הנאמרות על מיני המאכל השונים. 
2

שבמשנה לפירות גנוסר שבגמרא. לרש"י, וביתר ביאור  מליחשל היחס בין ה ביאור הפשטיש הבדל בין הראשונים ב 

הם שקרויים מליח, שכן כדי להפיג את מתיקותם העזה מצרפים להם מעט מלח, ובאותו  ברבנו יונה, הפירות עצמם

אופן מצוי גם שמרככים את עוצמת המתיקות על ידי פת, ונמצא שמברך על הפרי ופוטר את הפת. ולתוס' ואחרים 

ו טעון דבר המליח אינו הפירות עצמם אלא דבר מלוח שאוכלים לאחריהם להפגת המתיקות, אלא שגם המליח עצמ

מה אחר שיפיג את כוחו, ולמעשה מברך על המליח, הנאכל לאחר הפירות, ופוטר את הפת. להפרש זה אין משמעות 

 ישירה לדינא, אבל הציור המורכב יותר שהתחדש בתוס' מוליד בסופו של דבר דינים מחודשים וכדלהלן.

ו מברך על הדג ופוטר את הפת, ולא הגביל את הדין כדי שהדג לא יזיקנו בגרונ דג מליח ועמו פתהטור כתב שאם אוכל 

לאוכל פירות גינוסר דוקא. הט"ז הביא מדברי הרש"ל שתמה על כך, ויישב שבסתמא אכן אם חפץ לאכול, ואוכל דג 

מליח ויחד עמו פת, ודאי כוונתו גם לפת וממילא מברך עליה בלבד ופוטר את הדג. ולא העמידה הגמרא את הדין 

ינוסר אלא כדי לבאר מהו המצב שבו אינו אוכל את הפת והדג משום שחפץ בעיקר אכילתם אלא באוכל פירות ג

מחמת אכילת הפירות שקדמו להם, שאז אכן ייתכן שיהיה הדג עיקר והפת טפל. ומכל מקום גם במצב אחר, כל 

ו צריך לברך עליה. לדברי שבאמת אינו אוכל את הפת אלא כדי שלא יזיקנו הדג בגרונו ותו לא הרי היא ודאי טפל ואינ

משנ"ב בשם כמה אחרונים אכן כל שאוכל דג בסתמא ואוכל פת עמו ודאי הפת היא עיקר אצלו, ואין לפרש את דברי 

הטור והשו"ע אלא באופן המבואר בגמרא, שכל עיקר אכילת הדג היא מחמת שאכל קודם לכן דברים מתוקים מאד. 

כדי להפיג את חריפותו אינו צריך לברך עליה משום  אחרי שתיית יי"ש עוגהומכל מקום גם לדבריהם האוכל פת או 

שהיא טפלה, מה שאין כן אם כוונתו גם לאכילתה, שאז חזר דינה להיות עיקר לעצמה. ולאור זאת כתב השל"ה שיש 

 לב. להימנע מלמתק באופן זה את חריפות היי"ש, כיון שקשה לבחון בעצמו אם כוונתו רק לזה או גם לסעוד את ה

 יש בדין זה משום אב להרבה מדיני סוגייתנו, שהם דברים המסורים לליבו של כל אדם, מה כוונתו ומה עיקר אכילתו.  
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ביאור. באופן ראשוני אפשר היה להעלות על הדעת עיקר הדבר, שהטפל פטור מברכה, טעון 

שהטפל הוא כמי שאינו. כלומר, כיון שאינו נאכל עבור עצמו אלא כדי לסייע להנאת אכילה אחרת, 

שוב אין האוכל קרוי כלל נהנה ממנו אלא רק מהעיקר. ואפילו אם בתוך כך נמצא נהנה גם 

 ברכה עליה.מהטפל, אין לכך משקל של הנאה חשובה המולידה חובת 

אך דברי תוס' שוללים הבנה זו: תוס' כתבו שאכילת המליח שבמשנה היא עצמה טפלה לאכילת 

פירות גינוסר שלפניה, והסיבה לכך שאינו פוטר את המליח והפת כאחד בברכת הפירות היא 

שבשעת אכילת הפירות לא היה בידו לפטור את המליח, משום שלא ידע שיזדקק לו והוא גם לא 

פניו, או שלא משום אכלו באותו מעמד עצמו. כלומר, במקרה שבו אין בכח ברכת העיקר היה ל

אם כן מברכה, אלא  הטפל אינו פטורלפטור את הטפל, הוא שב להיות זקוק לברכה בפני עצמו. 

בענין טפל הנאכל לפני  )מובאים בב"י(. דבר דומה כתבו תרה"ד ואו"ז ברכת העיקר מועילה לוש

 העיקר, שאינו רשאי לאכלו בלא ברכה על סמך מה שאחר כך ישוב ויברך על העיקר. 

הנאת הטפל אינה פחותה אם כן מכדי להצריך ברכה, אלא מכדי להבדיל אותה מהנאת העיקר 

ולייחד לה ברכה לעצמה. הטפל מצטרף לעיקר לכלל אכילה שדי לה לכולה בברכה אחת, ברכת 

ר )פירוש "טפלה" הוא טיח שטחים על הקיר, דבר המצטרף כנלוה לדבר אחר. העיקר, העיק

 לעומתה, הוא השורש והגזע, הדבר שנטוע בעצמו בקרקע המציאות ואינו נסמך על דבר מה אחר(. 

היסוד המקדים הראשוני שעליו עומד דין זה הוא שלא כל הנאה מצריכה ברכה לעצמה. הנאות 

הנאה אחד עליו, ודי לו בברכה -לעיתים להצטרף למכלול שלם ששם ענין פרטיות שונות עשויות

הנאה -אחת. על אכילה מתמשכת מברכים רק בתחילתה, וכל מה שמוסיף ואוכל הוא חלק מענין

כללי אחד שכבר נאמרה עליו ברכה בתחילתו. ובאופן דומה בעיקרו גם כאשר אכילה אחת 

אחד איתה, שדי לו בברכה אחת, גם אם מדובר  משמשת אכילה אחרת היא נחשבת לענין אכילה

 במאכלים שכשלעצמם זוקקים ברכות שונות לגמרי זו מזו. 

 

ת ח א ה  כ ר ב ל ם  י ל כ א מ ף  ו ר י צ ל  ש ם  י פ ס ו נ ם  י ב צ מ  .  ב

המצב שבו מאכל אחד משמש מאכל אחר ונאכל עבורו הוא זה שבו נשנה מפורשות במשנה דין 

של  תערובת גמורהעיקר וטפל, אך יש מצב מובהק יותר שבו ברכת העיקר פוטרת את הטפל, והוא 

שני מינים, שם ודאי מברך את הברכה הראויה לרוב ופוטר בה את המיעוט. דין זה לא נאמר 

ה ולא בגמרא, אלא שמצינו בגמרא שהסתמכה עליו כדין מובן מאליו, בדברי מפורשות לא במשנ

שכל שיש בו מחמשת מיני דגן ברכתו במ"מ. החידוש בדינם הוא שאף שדגן הוא  )לו:(רב ושמואל 

המיעוט הוא המכריע את הברכה, לעומת כל דבר אחר שבהיותו מיעוט בטל ואין מברכים עליו 

 לדין(. )מג"א הוא שמפנה לכך כמקור 

בנידון זה אין המין המועט משמש את המרובה, ולכן אינו טפל לו במובן המשמש במשנתנו, 

אבל הצטרפות שני המינים לענין כולל אחד של הנאה היא ממשית וברורה אף יותר, ואם בעיקר 

וטפל די בברכה אחת לשניהם כל שכן בתערובת. כל אחד מהמינים הפרטיים המרכיבים את 

י אינו נושא המצריך ברכה לעצמו אלא מצטרף לכלל התערובת, ולפיכך מברך על התערובת ודא

התערובת בכללה כפי הראוי לה ופוטר בכך את כל המינים הפרטיים המרכיבים אותה. הברכה 

הראויה להיאמר על התערובת בכללה היא ודאי ברכת עיקרה, ובאופן פשוט זוהי ברכת העיקר 

עם זאת שדוקא המיעוט יהיה עיקר המבוקש בתערובת, ואז הוא  הכמותי שבה, שהוא הרוב )ייתכן

העיקר גם לברכה, וכדלהלן באגוז המצופה בסוכר, ובשמן זית באניגרון. גם דין כל שיש בו 

מחמשת המינים הוא מענין זה, של מיעוט שמחמת חשיבותו מכריע את דין התערובת כולה(. 
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עצמית כלל כנושא לברכה, ולא רק שדי בברכה בתערובת גמורה נראה שהמיעוט אינו בר חשיבות 

אחת כדי לפטור אותו ואת מין הרוב כאחד. ואם בירך ואכל מעט ושוב מצא שחסר דבר מה 

בתערובת ושב והוסיפו, אף שבעת הברכה לא היה מין המיעוט לפניו והברכה לא חלה עליו 

 תוס' לעיל.  כשלעצמו, עדיין אין מקום לשוב ולברך עליו, שלא כדין הטפלה בדברי

מצב נוסף שלא נזכר מפורשות במשנה או בגמרא אך דינו פשוט אצל הראשונים הוא דין 

ואוכל אותה יחד עם דברי מאכל אחרים, גם אם הם מנות משמעותיות כמו בשר  המלפת את הפת

 התייחסו לכך כמקרה ברור שבו מברך על העיקר, הפת, )בדין דברים הבאים בסעודה(ודגים. הראשונים 

ופוטר את הטפלה. המין המלפת אינו משמש את אכילת הפת באופן שבו משמשת במשנה הפת את 

המליח שנאכל לפניה, והוא מובא עבור טעמו )וערכו התזונתי( שלו ולא רק כמה שמאפשר ליהנות 

כראוי מטעם הפת )ובדין כל שיש בו מחמשת מיני דגן עמדנו על ההבחנה בין מה שבא לדבק או 

שמעמדו ודאי כטפל, לעומת מה שבא לטעם שהוא חלק מעיקר המאכל(. אלא  למראה וריח

השביעה של הסעודה היה לפי הנראה כה ברור בימיהם, עד -שתפקידה העיקרי של הפת כגורם

שנעשה מובן מאליו שכל מה שנאכל יחד איתה ממש אינו אלא מצטרף לענין השביעה שבה ואינו 

ת הפת הוא פירושו של דין הגמרא שאין מברכים על דברים מצדיק ברכה לעצמו )רש"י פירש שליפו

הבאים בתוך הסעודה ומחמת הסעודה, וראשונים אחרים הקשו עליו שאם כן אין הדבר צריך 

 לאמרו, שהרי הוא מובן מאליו מתוך דין עיקר וטפל שבמשנה(. 

וב גמור, בצד שתי דרכי הצירוף היסודיות האמורות של דברי מאכל לברכה אחת, על ידי עיר

מזה, או על ידי יחס של משמש ומשתמש, מזה, מצויה בסוגיה גם דרך צירוף נוספת, ממצעת, של 

)ולא כרש"י הנ"ל(. קביעת סעודה על פת עושה את הסעודה בכללה  דברים הבאים מחמת הסעודה

להתרחשות כוללת אחת של אכילה, וממילא אין צורך לברך על כל אחד מפרטי המאכלים 

ה ברכה לעצמו. הברכה הראויה לסעודה בכללה היא ברכת הפת, שנחשבת לעיקרה וכל הנאכלים ב

 היתר נחשב לנאכל אגבה. ענין זה יתבאר לפרטיו במקומו. 

 

ת ח א ה  כ ר ב ל ת  פ ר צ מ ה  נ י א ש ה  ל י כ א  .  ג

כל המצבים שמנינו הם בגדר חידוש לעומת הדין הראשוני הפשוט יותר, שאם אוכל כמה מיני 

קובע , מברך על כל אחד מהם בנפרד את ברכתו הראויה לו. אפילו אם מאכל שברכותיהם שונות

, מברך על כל אחד ממיני המאכלים שאוכל את הברכה פתהיא נאכלת על ה עצמו לסעודה אך אין

הראויה לו ואים נפטרים יחד בברכה אחת. בהעדר פת אין מסגרת מאגדת ממשית העושה את כל 

ד אכילה כולל אחד, והארוחה בכללה שבה להיות חלקי האכילה למרכיבים פרטיים של מעמ

 הצירוף של כל פרטיה ותו לא. 

יחד ממש, אם הם אינם מעורבים זה בתוך זה אלא  שני מאכליםבדומה לכך, גם כאשר אוכל 

הנאה אחד אלא נחשבים -אפשר שאינם נעשים לשני מרכיבים של גורם זה על גבי זהשהניחם 

נה מהם יחד, ולפיכך יש לברך על כל אחד מהם את ברכתו הנאה שונים שהאדם נה-לשני גורמי

, אפילו כאשר האחד מהם הוא מין דגן. (קסח ס"ק מה)הראויה לו כשלעצמו. כך היא דעת משנ"ב 

וכתב כן מסברת עצמו כדבר פשוט. להלן נעמוד על חילוקי דינים שיש בזה, ועל כך שגם יש 

אם יש שני מאכלים נפרדים שחפץ באכילתם חולקים עליו בדין זה, ומ"מ נראה שהכל מודים ש

 ובדרך אקראי צירף אותם יחד בעת אכילתו, אין זה פוטר אחד מהם מברכה. 
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ת ח א ה  ל י כ א ל ף  ו ר י צ ל  ש ם  י י נ י ב י  ב צ מ  .  ד

תערובת שמרכיביה מצב ביניים בין תערובת גמורה לבין שני מאכלים המונחים זה על זה הוא 

כתב שכיון שדין התערובת נובע מכך  (, מובא בקצרה במשנ"ב)פתיחה להל' ברכות יא פמ"גבה.  ניכרים

שמברך על העיקר ופוטר את הטפלה, ולא מדין ביטול ברוב כמו באיסורים, אין להבדיל בין מיעוט 

שלא ניתן להבחין בו לבין מיעוט שמציאותו ניכרת לעין. כלומר, תערובת מסוג של סלט היא דבר 

, ולכן יש לברך עליו את הברכה האחת הראויה לו בכללו, מאכל אחד בעל מרכיבים פרטיים רבים

ברכת עיקרו, ולפטור כל מין פרטי שבו כטפל. כעין זה לדינא כתב בה"ל גם בשם דה"ח; ומנגד 

, שכל שהמינים ניכרים אין האחד נעשה טפל לחברו ולפיכך יש (נא,יג) חיי אדםהביא את דברי ה

ן תערובת כזו כמו שני מאכלים נבדלים לגמרי לברך על כל אחד מהם את ברכתו הראויה. וד

ואמר  4פסק כפמ"ג, משום ספק ברכות להקל. משנ"ב 3הנאכלים יחד, שאין בהם עיקר וטפל.

שלכתחילה עכ"פ יטול למאכל מיד אחר הברכה בעיקר מהמין  (יא וזאת הברכהס' )בהגרש"ז אויערבאך 

 י"א על כל מין בפני עצמו. לברך כח )שם(אבל בשם הרב מרדכי אליהו הובא  5המרובה.

 

נבדלות )או  שתי שכבותמצב ביניים נוסף, רחוק יותר ממצב התערובת, הוא מאכל העשוי מ

)קסח מעטפת ומילוי( שלכל אחת מהן ראויה כשלעצמה ברכה אחרת. עמדנו לעיל על דברי משנ"ב 

בזה חילוקי  שכל שרק מניח את שני המרכיבים זה על זה מברך שתי ברכות, אלא שיש ס"ק מה(

 מצבים שונים. 

דקים ואותם  רקיקים מרקחת על, שכתב שאם מניחים )בב"י(הפתח לדין זה הוא בדברי הכל בו 

את המרקחת, שלא ייטנפו ידיו ממנה, הרי הרקיקים  להחזיקרקיקים אינם מיועדים אלא 

                                                           
3

לעיל עמדנו על כך שבדברים הנאכלים עם הפת היה פשוט לראשונים שמברך על הפת בלבד ופוטר את המין המלפת,  

גם לא ביחס מובהק של משמש ומשתמש אלא בשני דברים מתורת עיקר וטפל, זאת למרות שאין מדובר בתערובת ו

הנאכלים יחד עבור האיכות הייחודית הנוצרת מצירופם. כל תערובת שנעשתה במכוון קרובה מאד בתכונתה לליפות 

זה. אלא שלדברי חיי אדם י"ל שכיון שאין עניינו להשתמש במין האחד כדי להטעים את האחר לא קיים ביניהם יחס 

 ל כלל, משא"כ בפת, שם ברור שהיא בעלת התפקיד העיקרי בדבר הנאכל. של עיקר וטפ

לפמ"ג עכ"פ אפשר שאכן נכון להשוות בין שני המצבים, וכל שמבקש להנות מהצטרפותם של שני דברי מאכל יחד יש 

י מינים )ור' עוד להלן בבירור דברי משנ"ב במצרף שנלו לברך עליהם ברכה אחת בלבד, על העיקר, ולפטור את הטפל 

מבואר שדן לברך ברכה אחת בלבד על  )ר"ס רב, פתיחה להל' ברכות, אות יא(. בדבריו עצמם לאכילה שלא בתערובת(

התערובת מתוך השוואתה לדין עיקר וטפל, שנאמר גם כשהטפל עומד בפני עצמו, ולא משום שיש כאן ביטול ברוב 

 כמו באיסורים. 
4

משנ"ב יעץ למי שמבקש לחוש לחי"א, בתבשיל של שני מינים ניכרים, שימעך את מין המיעוט כך שתהיה זו תערובת  

בצורה פשוטה בכך שיטול מהמין  להימלט מידי ספקשלכו"ע מברכים עליה רק ברכה אחת. עולה מכך שלא ניתן 

דחי"א, משום שכל שכוונת הנאתו היא  המועט ויברך עליו לבדו, שלא כחלק מהתערובת, כפי שנצרך למעשה אליבא

שאם לאחר שסיים לאכול  )קסח ס"ק מו(בסופו של דבר לתערובת בכללה נמצאת ברכתו זו לבטלה, וכעין מש"כ משנ"ב 

נותר לו מעט מהמין הטפל לבדו וחפץ לאכלו אין לו לברך עליו, כיון שבעיקר אכילתו היה טפל. פירוק התערובת לצורך 

 התערובת בהווה ממה שנטל ממנה, אך לא את שם העיקר והטפל שבה. הברכה מבטל את שם 

אמנם אם הזדמן לו דבר אחר שברכתו כברכת המיעוט ודאי יכול להקדים ולברך עליו ובכך לצאת מידי כל ספק. כמו 

כן אפשר שאם מפריד חלק מהתערובת באופן שהנאתו אכן תהיה ממנו כשלעצמו ללא זיקה לתערובת הרי הוא ראוי 

 ברכה. בס' וזאת הברכה כתב שטוב לשם כך להניחו לזמן מה במקום לעצמו. ל
5

אין הוא צריך לברך עליו בפני עצמו, כיון שכבר  המין המועט לבדולעיתים  עולה בכפואמנם אם במהלך האכילה  

הטפל לבדו נפטר בברכת התערובת כולה. יתרה מזו כתב כאמור משנ"ב, ע"פ הט"ז, שגם אם בסיום האכילה נותר לו מ

אינו צריך לברך עליו. אמנם אם בתום אכילתו, או אף במהלכה, אכל מהטפל או המועט לבדו לא משום שכך הזדמן, 

 אלא משום שחפץ גם ליהנות ממנו כמות שהוא ולא רק בתערובת, לכאורה שב להיות טעון ברכה לעצמו. וצ"ע. 
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בסי' )לה ואינו מברך אלא כברכת המרקחת. האחרונים, בהם מג"א  טפליםמשמשים למרקחת ו

, הגבילו זאת ואמרו שהדבר אמור דוקא כאשר הרקיק אינו טעים מצד עצמו, (דלעיל ובמשנ"בריב; 

למאכל גם כשלעצמו )"דובשנין"(  אם הוא טעיםואכן נאכל רק כדי להחזיק את המרקחת. אבל 

הרי שאינו נאכל כמשמש למרקחת בלבד ולפיכך אין בו דין טפל. מג"א סתם ולא פירש אם בברכת 

לרקיק, אלא שהוסיף וכתב  המרקחת טפלהכתב ש משנ"ביק פוטר גם את המרקחת או לא. הרק

)זהו לפי הנראה הנידון המקורי שבו  נאפו יחדהרקיק והמרקחת  אםשפשוט הוא שדין זה הוא רק 

  6נאמר הדין(, ונעשו בכך לדבר מאכל אחד שבו אם אין מין הדגן טפל הרי שהוא גם העיקר.

א רק הונחו זה על זה, כיון שמעונין במרקחת כשלעצמה ולא כדי ללפת את יחד אל לא נאפואם 

 מהם בפני עצמו.  לברך על כל אחד צריךהדובשנין אין אחד מהם טפל לחברו, ו

הנידון הישיר בדברי משנ"ב הוא לפי הנראה כאשר מניח אותם זה על זה לקראת האכילה 

, אך לא בדרך של לאכלם יחדמתחילה  נוהוכעצמה, ולא כתב מהו הדין במצבי הביניים, כאשר 

אפיה. הסברה נותנת לומר שאפיה אינה דוקא )והרי גם אין מקור קודם להבחנתו בין מה שנאפה 

יחד למה שלא נאפה(, אלא כל שהוכנו כדבר מאכל אחד ברכתם אחת )כך הוא בעוגה של 

אלא כדי להבדיל מצב זה, ביסקויטים וביניהם מילוי, או בבלינצ'ס, וכד'(. ולא הצריך אפיה יחד 

שבו צירוף שני המרכיבים יחד הוא מעיקר דרך הכנת המאכל, ממצב כמו זה שבו דיבר הכלבו, 

 7כאשר מניח את שני המינים זה על זה מסיבה מעשית וחיצונית בלבד, שלא ייטנפו ידיו.
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מו בעוגת התפוחים שהזכיר משנ"ב בדבריו, ובפשטות , כנאכלים יחדהדובשנין והמרקחת שעליהם  כשאכןכך הוא  

ה"ה בעוגת גבינה הנאפית על בסיס בצק טעים בפני עצמו, גם אם שכבת הגבינה עבה מאד ונתונה על שכבת בצק דקה, 

כל שגם הבצק מצטרף לטעם העוגה. העוגה בכללה נאכלת כמין מאפה שחלקו עשוי מחמשת מיני דגן וברכתו מזונות. 

ילות היא לאכול בתחילה מהחלק העליון לבדו, בלא הבצק, כמו למשל ב'קרמבו', מסתבר שאין לראות אבל אם הרג

 את המרקחת כטפלה לדובשנין, וכשאוכלה לעצמה יש לברך עליה לעצמה.  
7

מג"א עצמו לא כתב אלא שאם הרקיק הוא דובשנין, כדרך שעושים במדינות אלו, יש לברך עליו, ולא כתב אם יברך  

כתב  מחצה"שהמרקחת או לא ובאלו תנאים. משנ"ב הוא שחידש להבחין בזה בין נאפו ללא נאפו יחד. אבל  גם על

בצד ברכת המרקחת, ולא באה תחתיה, ולכאורה כוונתו גם במקרה שנאפו יחד,  נוספת ברכת הדובשניןבסתמא ש

 שבו לדברי משנ"ב דיבר מג"א, ולא כמשנ"ב. 

, מי שרצונו רק במילוי ואוכל גם גלידה בגביע, וכן בשטרודל, שב)ד,מג("מ, שכתב נטיה לצד זה עולה גם מדברי אגרו

ואין צריך לברך עליו; ואילו אם הבצק טעים  טפל, הרי הוא משמש והבצק רק משום שהוא עכ"פ שםאת מעטה 

)וקודם לברכת המילוי אם ניתן, מצד הקדימה בברכות(. וסובר אם כן  בנפרד עליו יברך, בפני עצמולאדם גם  חביבו

שגם כאשר הדובשנין והמרקחת נאפו יחד ונאכלים יחד, כיון ששכבת מאפה הדגן לא נועדה במקורה להיות חלק בלתי 

ם נפרד מגוף המאכל אלא להחזיק אותו אין היא נחשבת לאחד עמו וממילא גם לא לעיקרו. )מאידך הוא מחדד שג

כאשר המאפה כשלעצמו מתוק וטעים, בין אם נאפה יחד עם המרקחת ובין אם לאו, אפשר שלא יהיה תפקידו אלא 

 משמש וטפל בלבד(. 

אגרו"מ לא הזכיר את דברי משנ"ב בענין זה, ולא כתב אם דעתו לחלוק עליו או לומר את דבריו גם אליבא דידיה. יש 

ברור שהבצק לא נועד להיות אלא מעטפת שומרת למילוי בלבד, אף מקום לומר כך גם לשיטת משנ"ב במקרה שבו 

שמתוך כך עושים גם אותו טעים והאוכלים חפצים גם בו. אמנם לדרך משנ"ב נראה פשוט יותר לומר שכל מאכל 

 ששמו אחד ברכתו אחת, ואם חלקו הוא מין מזונות בעל טעם טוב הרי ברכת כולו מזונות בלבד.

כתב כחולק על משנ"ב לאידך גיסא, שכל שאוכל משני הדברים יחד מברך  יה ברכות עיקר וטפל ה()חזון עובד הגר"ע יוסף

עליהם ברכה אחת בלבד, גם אם לא נאפו יחד. זאת משום שלהבחנת משנ"ב בין נאפו ללא נאפו אין מקור, והיא 

ונה בין שתי שכבות של מנוגדת למשמעות סתימת דברי המג"א. הדברים נכתבו במפורש לענין גלידה "קסטה", הנת

ביסקויטים שגם הם עצמם טעימים ודעתו גם עליהם, שברכתה מזונות, ומסתבר שבעיקרו של דבר הוא הדין לכל 

מאכל המורכב באופן זה שברכתו תהיה אחת בלבד. אך בדברינו מתבאר שאין הכרח שמשנ"ב עצמו יחלוק בדין זה, 

 וגם לדבריו מסתבר ש"נאפו" לאו דוקא. 
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מינים זה דברי משנ"ב מתחדדים עוד מתוך הבחנה נוספת העולה מדבריו בענין זה של מניח שני 

על זה לאכלם יחד. בשונה מדבריו כאן, שבלא אפיה יחד מברך על כל אחד לעצמו, כתב במקום 

שאם מניח דבר מה על פת כיסנין ואוכלם יחד, אף שגם אותו דבר חביב עליו והוא  )ריב ס"ק ו(אחר 

עד רק נו העליון המיןכיסנין מסתבר שהפת היא העיקר אצלו ו-תאב לאכלו, כיון שאוכלו עם הפת

אותה, ולפיכך מברך רק מזונות. דין זה אינו נובע מדין "כל שיש בו מחמשת מיני דגן" )שכן  ללפת

דין זה נאמר מעיקרו ביחס לתערובת, ואילו כאן לולי הכוונה ללפת היה עליו לברך על כל אחד 

לא רק במיני דגן אלא בכל דבר שאוכל עם  )שם(מהמאכלים בנפרד(, והוא אכן יפה לדברי משנ"ב 

 מין אחר ללפתו. 

אם כוונת משנ"ב להבחין בין מצב שבו יש לו ענין בכל אחד מהמינים בפני עצמו, אלא שהעדיף 

לאכלם יחד, לבין מצב שבו האחד עיקר אצלו והאחר )החביב עליו כשלעצמו גם הוא( בא רק 

מאד לעמוד עליה. אך אפשר שיש ללמוד מדבריו ללפתו, הרי שזוהי הבחנה דקה מן הדקה וקשה 

אלו שכל שמניח שני מינים זה על זה מתוך העדפה לאכלם יחד ולהנות מטעמם דוקא כך, הרי הוא 

קרוי מלפת אותם זה בזה, וברכתם כברכת העיקר )מזונות, אם אחד מהם מין דגן, או המין 

 8ו לומר שהאחד מהם הוא עבורו עיקר(.המרובה בכמותו, אם אין בהם מין דגן וגם אינו יודע מציד

ורק אם צירופם נעשה מסיבה טכנית, כמו השמירה מטינוף דלעיל, אין ברכת האחד מהם פוטרת 

את חברו )ומסתבר שה"ה גם אם צירפם בכוונה זה לזה, אך לא בדרך של הכנה מקדימה סמוך 

, כאשר יש בצלחתו כמה לאכילה, כמו במניח מין על חברו, אלא באופן מזדמן תוך כדי האכילה

  9מיני מאכל והוא מעלה בכפו מכמה מהם לאכלם יחד(.

                                                           
8

מסתבר שלחיי אדם, בדין תערובת שמרכיביה ניכרים דלעיל, כל שאין מין אחד מהשנים שהוא עבורו העיקר אמנם  

 אין בהם דין של עיקר וטפל כלל וצריך לברך על כל מין לעצמו. 
9

 קרקר ועליו דגהקביעה מהו היחס בין המינים שאוכל עשויה להשתנות בקלות ממקרה למקרה. כך למשל כשאוכל  

עיתים תכלית הקרקר רק להחזיק את הדג. אך לרוב כיון שהקרקר טעים יש ענין גם בו עצמו ואינו טפל וכדומה. ל

לדג, וייתכן ממילא לאידך גיסא, שהדג יהיה כמצטרף ומלפת את הקרקר, ומברך מזונות על הכל. וייתכן גם שיש לו 

ואז הוא טעון שתי ברכות. מרחב  ענין בדג בפני עצמו ובקרקר בפני עצמו ורק בדרך אקראי אוכל אותם יחד,

 . והדברים תלויים בדעת האדם עצמו. )קסח,יב במשנ"ב(או יי"ש  טובל עוגיה בקפהאפשרויות דומה קיים גם במי ש

בעין ממיני דגן. בפשטות, -נידון ייחודי שיש לתת עליו את הדעת בהקשר זה הוא מאכל שיש בו מיעוט של חתיכות

)רה חרים לא נוגע לעיקר השאלה אם לברך ברכה אחת או שתים. ובכל זאת כתב משנ"ב ההבדל בין מיני דגן למינים א

בענין אטריות, קניידלך או גריסים שבמרק, שמחמת חשיבות הדגן אין הם בטלים במיעוטם ויש  ס"ק יא ורח ס"ק כב(

אלו נאמרו כלפי מיני דגן שניתנו . דבריו )ר' בזה עוד לעיל בדין תערובת מיני דגן(לברך עליהם בפני עצמם בנפרד מהמרק 

סוף סוף במרק עבור עצמם, ואילו אם תפקיד החתיכות מעיקרו הוא משמש וטפל, כמו לשאת את התיבול שבהן 

מרק שיש בו ולהוסיף פריכות למאכל, אלא שהן גם טעימות וחביבות לאדם כשלעצמן, אפשר שהדין ישתנה. כך הוא ב

לידה שיש בה שברי עוגיות. לענ"ד יש לדמות זאת לדין הדובשנין והמרקחת: , סלט שיש בו קרוטונים, וגשקדי מרק

הדגן -הדגן טפל, יש לברך על הכל יחד את ברכת הרוב. אך אם הוא מעוניין גם במין-הרוב תפקיד מין-כאשר כלפי מין

כמו בדין כשלעצמו, שוב אין הוא טפל, ולכן אף שצירופו לכלל המאכל הוא בדרך של תערובת )ולא רק כמצע, 

הדובשנין( יש לברך גם עליו מזונות. )ואם הוא מצידו מעוניין בשני חלקי התערובת כשלעצמם, ומתוך כך בצירופם 

יחד, כמו מי שאצלו גלידה כזו שנזכרה היא בבחינת תערובת של גלידה ועוגיות, שב מין הדגן להיות עיקר בתערובת 

 ומברך עליו בלבד(. 

כמו בחתיכות של גבינה יוקרתית או מין אגוז מיוחד בתוך סלט, שאולי גם מעניקים  )כשאין מדובר במין מזונות,

לסלט את שמו, כיון שהסלט לא נועד רק להטעים את הגבינה או האגוז נראה שלא ניתן לראותו כעיקר התערובת, 

רך על מרכיבים וממילא גם אין לברך עליו כלל אלא דינו כדין כל מיעוט בתערובת, אם לא לחי"א הסובר שיש לב

ניכרים בפני עצמם. יתרון חשיבות וחביבות בעלמא אינו מהוה עיקריות לענין הברכה. אמנם אם חפץ לאכול מעט 
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ספרי קיצורי הלכה למעשה בימינו האריכו מאד בפירוט סוגי מאכלים שונים והברכות הראויות 

לכל אחד מהם, ויש גם ריבוי דעות גדול בשאלות אלו. ונראה שעיקר הוראת הפוסקים בדינים אלו 

א, כלפי השואל שאין לו בדבר אומדן דעת ברור משל עצמו. אבל בעיקרו היא כלפי סתמא דמילת

של דבר נקבעים דיני עיקר וטפל כפי כוונת האדם בכל מקרה לגופו, על מה דעתו נתונה במאכל 

ומכח זאת מהו העיקר ומה הטפל אצלו )אלא שפעמים הוא יודע מה דעתו לאכול אך לא מה 

. לכן כל שיודע בעצמו מהו העיקר עבורו )או ששני השלכת הדבר על הגדרות העיקר והטפל(

דמילתא שבהם יש מחלוקת -החלקים עיקר(, לפיו עליו לברך )כך בפרט בנידונים שגם בסתמא

בלתי מוכרעת בין הפוסקים, ובפרט ובפרט כאשר בברכה שמבקש לברך יוצא עכ"פ בדיעבד ידי 

 חובה גם לדרך החולקת(. 

 

ר ק י ע ו  נ י א ש ב  ו ר  .  ה

בכל המצבים שבהם דיברנו עד כאן, הנידון העיקרי הטעון בירור הוא אם לראות את שני 

המאכלים כדבר אחד הראוי לברכה אחת או כשני דברים הטעונים שתי ברכות. אבל על צד שהם 

ברור מיהו העיקר בו ומי הטפל. אבל יש גם מצבים שבהם הקביעה מיהו העיקר ומי הטפל  –אחד 

 רה מאליה. בתערובת אינה ברו

 )לה:(", מי שליקת תרד, שאמרה הגמרא אניגרון"שמן זית במצב אחד כזה הוא תערובת של 

שאם עושה אותה לרפואה הרי שמן הזית עיקר ומברך בפה"ע, מה שאין כן בעלמא, שהאניגרון 

עיקר ומברך כברכתו. לדברי רש"י אין בדין זה כל חידוש בדיני עיקר וטפל, אלא שכשעושה 

דרכו לתת הרבה שמן באניגרון, וממילא הוא העיקר, בעוד שבעלמא האניגרון הוא הרוב לרפואה 

עיקר השתיה היא מפני השמן  כוונתו לרפואהוממילא גם העיקר. אבל הרשב"א ותר"י כתבו שכש

ולכן הוא העיקר ועליו מברך, מה שאין כן בעלמא, שהאניגרון עיקר ורק עליו מברך. ועולה שדין 

בע דוקא לפי שאלת הרוב והמיעוט שבתערובת אלא לפי עיקר ענין האדם והמרכיב העיקר אינו נק

 שעבורו ביקש לאכול את התערובת. 

הטור הביא מדברי ה"ר יוסף שגם  –הראשונים דנו בתערובת זו של אניגרון ושמן גם מצד נוסף 

נבורג מברך עליו בפה"ע, ולא כבה"ג, מהר"ם מרוט השמן מרובה אם, לרפואהעושה  כשאינו

והרמב"ם, שלדבריהם לעולם כל שאינו לרפואה האניגרון עיקר והשמן טפל. הטור צידד בדברי 

ה"ר יוסף, משום שכשנהנה מהשמן אין סיבה שלא יברך עליו. זוהי הסברה הפשוטה, שרוב 

ביאר את דעת החולקים ע"פ דברי הרשב"א שהובאו  )רב,ד(התערובת הוא גם עיקרה. אלא שהב"י 

ינו עושה לרפואה האניגרון הוא עיקר גם כשהשמן מרובה. ולכך הסכים לדינא גם לעיל, שכשא

הרמ"א. ונמצא שתפקידו הרגיל של השמן בתערובת הוא להשביח את טעם מרכיביה האחרים, 

 ולפיכך הוא טפל גם אם הוא הרוב. )כך הוא ע"פ ביאור מג"א, ולט"ז ביאור אחר לדברים(. 

, שלדברי רוב הראשונים ברכתו העץ, וביאר )רב,יג( גן בדבשאגוז המטומצב נוסף כזה הוא ב

הרא"ש שאף שבישול האגוז כשלעצמו עושה אותו לבלתי ראוי לאכילה, ורק הדבש הוא שעושה 

אותו למעשה לדבר מאכל גם בהיותו מבושל, אין להסיק מכך שהדבש הוא העיקר והאגוז טפל, 

                                                                                                                                                                      
מאותו מין ייחודי גם בפני עצמו, או בתערובת מועטת של המינים הנוספים, ועושהו לעיקר, נראה נכון לברך גם עליו 

 בפ"ע(.



 עיקר וטפל)ז(   

145 
 

)בדין הט"ז  10והאגוז הוא שנהיה טעים על ידו.כיון שתפקיד הדבש סוף סוף הוא למתק את האגוז 

הוסיף שהדבר דומה למעשה לכל בישול, שהוא על ידי מים, ואף שהפרי נתקן  החבושים והוורדים להלן(

לאכילה רק על ידי המים מברכים עליו את ברכתו שלו ולא את ברכת המים. באופן דומה נאמר 

, ז(-)רג,ו, זנגויל שהומתק והוכשר לאכילה, מברכים בפה"א, וחידד ב"י הומלתאשעל  (לו:)בגמרא 

כביאור לדברי מהר"מ מרוטנבורג, שבין כאשר הזנגויל בושל בדבש ועל ידי כך נכשר לאכילה ובין 

כאשר רק מערבים בשמים שחוקים בסוכר בלא לבשלם יחד הבשמים השחוקים הם העיקר 

משנ"ב הוסיף על כך עוד )בשם פמ"ג( שגם אם הסוכר הוא והדבש או הסוכר טפל ומברכים אדמה. 

רוב התערובת אין מברכים עליה שהכל, כיון שעדיין הבשמים עיקר והסוכר רק ממתק. כלומר, 

לאכילה בפני עצמו )או כחלק שוה -תפקידם הרגיל של הדבש והסוכר נתפס בדעת בנ"א לא כנושא

 הם לעולם בגדר טפל.  האכילה( אלא כהמתקה לדבר אחר, ולכן-ערך בנושא

סבר בתחילה להגביל את הדין ולהבחין בין הבשמים השחוקים האמורים לבין  )רד,יא(הטור 

, שם אכן הדבש עיקר ויברך שהכל. אך חזר בו לבסוף הכותש חבושים או עלי ורדים ומערב בדבש

נו אלא מפני דברי חבריו שחלקו עליו, ואמרו שאף בזה הורדים או החבושים עיקר והדבש אי

למתק. הט"ז הסביר שבשונה מהבשמים שבהומלתא, שיש בהם טעם חזק משל עצמם ועל כן ברור 

שמתיקות הסוכר אינה אלא כמתלוה להם, בורדים וחבושים אלו אין נתינת טעם משמעותית 

בתערובת, ולכן סבר הטור שתפקידם נלוה לדבש, לשוות לאכילתו אופי של אכילת דבר מאכל ולא 

בש לבדו. אבל לחולקים עליו, גם כאן כיון שהם הנותנים לאכילה צביון גמור של של אכילת ד

אכילה הרי הם העיקר הנושא את שם המאכל, והדבש הוא גורם הטעם המצטרף ועושה את 

המאכל לטעים יותר. וכך נפסקה הלכה. עם זאת, הרמ"א הבהיר שיש גבול לדבר, ונותן טעם 

התערובת ונעשה טפל לסוכר, וכן פירש הט"ז שיש והדבש שבטל במיעוטו אינו קובע את ברכת 

הוא עיקר והבשמים אינם ניתנים אלא כדי להוסיף בו גוון טעם נוסף ואז ברכת התערובת שהכל 

 )וכך הוא בסוכריות שקיבלו טעם פרי על ידי מרכיבי פרי(. 

משנ"ב  טעם ולא כנושא אכילה בפני עצמו למד-מההתייחסות המיוחדת אל הסוכר כאל נותן

ברכתו העץ אפילו כאשר כמות הסוכר רבה יותר משיעור האגוז.  אגוז המצופה סוכרבשם הפמ"ג ש

ציפוי הסוכר ודאי נועד רק כדי להטעים את האגוז, ולכן אינו עיקר לברכה. אמנם גם לקביעה זו 

יש גבול, וכאשר ישנו ממתק של סוכר או שוקולד שיש בתוכו שקד כתבו הפוסקים שלעיתים 

וכריה או השוקולד הם אכן עיקר והמילוי טפל, או שהציפוי חשוב בפני עצמו וגם האגוז או הס

השקד רצוי בפני עצמו ויש לברך על כל אחד מהם את ברכתו שלו, ובהתאם לנסיבות, ובמקום 

 ספק יברך שהכל.

 

 . ברכת הטפל כשלעצמו2

יקה שנועד למתק שתיה חריפה שתבוא : כשאוכל את הטפל קודם לעיקר, כמו בדבר מתתמצית הדין העיקרי)

אחריו, לתרה"ד, ורמ"א, מקדים לברך על הטפל שהכל, ולב"י מברך על הטפל כברכתו הראויה. ולמג"א, ומשנ"ב, 

אם ברכת העיקר שייכת גם לטפל, כגון שהיא שהכל, יקדים לָברכּה קודם אכילת הטפל, ואם לא, כגון שברכת 

 כתו הראויה.(העיקר היא הגפן, יברך על הטפל כבר

 

                                                           
10

תב הרמב"ם שכל שעשוי לטעם הוא עיקר, לעומת העשוי לדבק או למראה וריח בדין כל שיש בו מחמשת מיני דגן כ 

שאינו אלא טפל. אך אין הכוונה לומר שנותן הטעם הוא העיקר בתערובת, אלא שהוא חלק ממרכיביה העיקריים, כך 

 שאם הוא הרוב, או שהוא מין דגן, הרי הוא גם העיקר. 
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לדין העיקר והטפל עשויה להיות השלכה לא רק למצב שבו מברך על העיקר ופוטר את הטפל 

אלא גם למצב שבו ברכת העיקר לא עלתה לטפל ועליו לברך על הטפל בפני עצמו. כאמור, 

האחד )בתוס'(, כאשר הטפל נאכל לאחר העיקר, אלא  –הראשונים עומדים על שני מצבים כאלו 

ברכה על העיקר לא היתה דעתו לאכול ממנו )או ששינה את מקומו קודם שאכל ממנו(, שבעת ה

והאחר )באו"ז ותרה"ד להלן( כאשר הטפל נאכל קודם לעיקר ואינו יכול לאכלו על סמך ברכה 

 שעדיין לא נאמרה. בשני המצבים האלו יש מקום לשאול מהי הברכה הראויה לטפל. 

ליו בפני עצמו שוב יש לברך עליו את ברכתו הרגילה. אלא באופן פשוט, כיון שנצרך לברך ע

שאם אוכל דבר מה קודם ששותה יין כדי שלא ישתה על לב ריקן, או  או"זכתב בשם  תרה"דש

שאוכל גודגדניות כדי למתק שתיה שתבוא אחר כך, אף שאכילתו טפלה לשתיה אינו יכול לאכול 

ה בלא ברכה, ומכל מקום כיון שאין זה אלא בלא להקדים ברכה, שאם כן נמצא נהנה מהעולם הז

 בלבד.  שהכלטפל יברך 

דחה את דברי תרה"ד, וכתב שמדברי הרא"ש בענין אוכל פחות מכזית יש ללמוד גם  ב"י

לענייננו, שחסרון חשיבות של האכילה עשוי לפטור מברכה אך לא להביא להחלפת ברכה אחת 

תמה על הקישור שעשה ב"י בין דין  )בד"מ( הרמ"אבאחרת, ולכן יש לברך על הטפל את ברכתו שלו. 

הברכה האחרונה שברא"ש לענייננו, ושב לדברי או"ז ותרה"ד, שטעמם הוא שכיון שאין עיקר 

הנאתו ממה שאוכל כעת אין בו עצמו סיבה לברכה, וממילא אין צורך לברך עליו את הברכה 

יימצא נהנה בלא ברכה כלל אין לו  הראויה לו כשלעצמו, וכיון שאינו מקדים לברך אלא כדי שלא

)וסייג שבאופן זה אם הטפל גם חביב עליו בפני עצמו, יש לברך  הט"זלברך אלא שהכל. וכ"כ גם 

כתב כמכריע שאם  המג"אעליו כברכתו; ונמצאו גם כאן מסורים הדברים לליבו של כל אדם(. ו

קודם לאכילת הטפל, מבקש למתק שתייה שברכתה שהכל יש להקדים ולברך את ברכת העיקר 

שסוף סוף ברכה זו יפה גם לו, כדי שלא ייהנה בלא ברכה, וזהו דין האו"ז עצמו. תרה"ד הוא 

שהרחיב את הדין גם למי שמקדים אכילה לשתיית יין, אלא שבזה יפים דברי ב"י, שחסרון 

יש לו  החשיבות של הטפל אינו סיבה לשנות את ברכתו. וכיון שאינו יכול להוציאו בברכת היין

 לשוב ולברך עליו את ברכתו הרגילה. 

הביא את דעת המג"א כעיקר, אך הוסיף שאין זה דין ברור )ובבה"ל הרחיב שיש סברה  משנ"ב

גדולה לומר כאן לדינא שיברך לעולם על הטפל את ברכתו שלו וכב"י( ולכן לכתחילה טוב למנוע 

 לגמרי מלאכול את הטפל קודם לעיקר.

, כשברכת העיקר לא הועילה לטפל וכנ"ל, יש לדון מהי לאחר העיקרפל את הט כאשר אוכלגם 

ברכתו. בנידון כזה, בפת הנאכלת להפגת חריפות משקה, כתב המג"א בשם השל"ה שיברך על הפת 

שהכל. משנ"ב כתב זאת כדין כללי, שיברך בכה"ג על הטפל שהכל. ויל"ע מאי שנא מהדין הקודם, 

 הטפל בברכת העיקר שב לברך עליו כברכתו המקורית. שבו הכריע שכל שאינו פוטר את 
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 מקורות –עיקר וטפל 
, רש"ימשנה וגמרא עד פירות גינוסר שנו )והלאה עד המשנה הבאה(, ברכות מד.   

 )לא: למטה(( תלמיד רבנו יונה, )תוס'

 ברכות ג,ז( רמב"ם)  

 טור ושו"ע ונו"כב -ריב,א  

 שו"ע ונו"כ, החלק הנוגע לענייננו קסח,ח  )במיני מזונות(

 ד,מגאגרות משה   

 ברכות, עיקר וטפל החזון עובדיה   

   

 שו"ע ומשנ"ב ס"ק סזרב,יג   )מיתוק בדבש וסוכר(

 טור וב"י ושו"ע, ומשנ"ב ס"ק יג ז-רג,ו  

 טור ושו"ע ונו"כיב -רד,יא  

 טור ושו"ע ונו"כרב,ד   )שמן זית, ועושה לרפואה(
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 שמיניפרק 

 חיוב בברכות בשעת סעודה
 )קעו,א(ברכה אחת על אכילות מרובות  –א. פתיחה 

 (; קעד,זד-)קעז,אב. האכילה הנפטרת בברכת הפת 

 ג. סילוק הסעודה

 ג(-)קעט,א. גמר סעודת פת 1

 ה; רו,ה()קעט,מחדש באכילת פירות -. ברכה2

 ד. שינוי מקום

 עיקר הדין .1

 ב(-)קעח,א. גדרי שינוי מקום 2

 קעח,ה(ב; -קעח,א). דברים הטעונים ברכה במקומם 3

 ב; קעח,ד(-)קעח,א. ברכה למפרע על מה שכבר אכל 4

 )קעח,ו(ה. השלמה: הפסק לתפילה או ברכה 

 

 )קעו,א(ברכה אחת על אכילות מרובות  –א. פתיחה 

. ברך על הפרפרת שלפני המזון, פטר לאחר המזוןאת היין ש פטר, לפני המזוןעל היין ש ברך"

. דין זה פותח בירור של מצבים שונים שבהם מברך האדם מב.(משנה, )את הפרפרת שלאחר המזון" 

על מאכל מסויים ועל סמך זאת מוסיף לאכול גם מאכלים אחרים. הפרפרת היא מנה שאינה 

את התאבון, פרפרת הנאכלת  נאכלת עם הפת עצמה, יש פרפרת הנאכלת קודם הסעודה לעורר

בתוך הסעודה כחלק משביעת הסעודה, וגם פרפרת הנאכלת לאחר תום עיקר הסעודה, לקינוח, 

והמשנה מלמדת שהברכה על מה ששותה או אוכל קודם פתיחת הסעודה עצמה מועילה גם למה 

צמו, ששותה או אוכל אחריה )לולי זה היה מה שאוכל ושותה אחר הסעודה טעון ברכה בפני ע

 וכדלהלן(. 

היסוד הראשוני העומד בבסיס דין המשנה הוא שכאשר האדם אוכל בזה אחר זה מספר דברים 

שברכתם שוה אין הוא צריך לברך על כל אחד מהם בפני עצמו, אלא כל הנאכל ברצף נחשב 

למכלול אחד של אכילה מתמשכת שנאמרת עליה ברכה לה' בתחילתה בלבד. על גבי יסוד ראשוני 

וסיפה המשנה לחדש שהברכה על הפרפרת שקודם המזון פוטרת גם את הפרפרת שלאחר זה מ

אכילה -המזון. אפשר שהחידוש הוא בכך שאף שכשקובע את סעודתו הרי הוא פותח בפעילות

חדשה, אין זה מבטל את הרציפות וההמשכיות שבין השתיה והאכילה שקדמו לה לאלו שבמהלכה 

ך המזון בלא"ה אינו צריך לברך(. צד חידוש נוסף שיש בכך ושלאחריה )אלא שעל פרפרת שבתו

הוא שגם לאחר שסיים את עיקר אכילתו ומשך ממנה את ידיו, עד שטעון ברכה חדשה על מה 

, אין בכך סיום אלא לסעודת הפת, ולא לשתיית היין ואכילת )וכפי שיתברר להלן(שיאכל מכאן ואילך 

נראה ששני אלו דינים פשוטים הם,  )להלן, ל. ברי"ף(ו יונה הפרפרת שבהן פתח קודם לכן. ומדברי רבנ

וכתב שחידוש המשנה הוא בעצם מה שיש צורך בפרפרת הראשונה כדי לפטור את האחרונה, 

 והיינו ללמד שהפת עצמה לא פוטרת מה שנאכל לאחר סילוק הסעודה וכדלהלן.

וספים שלהם כשלעצמם בתוך רצף של סעודה, עשויה לעיתים ברכה אחת לפטור גם מאכלים נ

". תפקידה המרכזי של הפת בסעודה פטר את הפרפרת, על הפתראויה היתה ברכה אחרת: "ברך 

מביא לכך שגם מאכלים אחרים שנאכלים בעקבותיה נחשבים להמשך רצוף של אכילתה, כחלק 

אד מענין שביעה אחד, עד שאין צורך לברך עליהם כברכתם הפרטית הראויה להם )זהו דין קרוב מ

לדין עיקר וטפל, שאף בו ברכת מאכל אחד מועילה גם לאחר שברכתו שונה(. להלן נעמוד על גדריו 

אף שהפרפרת  –" על הפרפרת לא פטר את הפתהמדוייקים יותר של דין זה. עם זאת, אם ברך "
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הנאכלת לפני הפת נאכלת כבר היא כפתיחה לסעודה, והפת נאכלת כהמשך רצוף לה, אין די בכך 

פטור את הפת מברכה, שכן באכילת הפת יש משום חידוש של ממש בהנאת האדם שראוי כדי ל

לברך עליו בפני עצמו. )רש"י פירש שפרפראות הנאכלות לפני הסעודה הם כגון פרגיות ודגים, 

והקשו תוס' שאם כן פשיטא שלא יהיה די בברכתם כדי לפטור את הפת מברכה. ולכן העדיף את 

רפרת זו היא ממיני פת שברכתם מזונות, והו"א שכיון שכבר בירך על פת פירוש הר"ח, שפירש שפ

לא יהיה עליו לשוב ולברך על הלחם הגמור. ומ"מ גם בזה חידשה המשנה שיש לברך על הלחם 

  1בפני עצמו(.

 

 ב. האכילה הנפטרת בברכת הפת

ה  ד ו ע ס ה ף  ו ג מ ק  ל ח כ ם  י ל כ א נ ה ם  י ר ב ד  .  )קעז,א; קעד,ז(א

במשנה נאמר כאמור שברכת הפת פוטרת את הפרפרת, ומדובר לכל הפחות בפרפרת הבאה 

דברים מבארת: "שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו  )מא:(בתוך הסעודה וכחלק ממנה. הברייתא 

אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם? אמר להם,  הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה

כי, יין נמי נפטריה פת? שאני יין, דגורם ברכה לעצמו". באופן פשוט, כפי הואיל ופת פוטרתן. אי ה

שפירשו רוב הראשונים )להוציא רש"י, וכדלהלן(, כיון שהפת היא עיקר השביעה של הסעודה, כל 

יתר המאכלים שנועדו לשביעה, שדרכם ממילא גם להאכל עמה, נחשבים כעין טפלים הנפטרים 

כלו עמה )משמע שעיקר הרגלם היה לאכול את כל מאכלי הסעודה בברכתה, גם אם בפועל לא נא

כמלפתים לפת, אף כי לא רק בדרך זו(. קביעות הסעודה הנוצרת ע"י הפת עושה את כל הנאכל 

במהלכה לענין אכילה כולל אחד שדי לו בברכה אחת בתחילתו, אף שאין היא ברכה הראויה לכל 

  3 2יקר וטפל.אחד מהמאכלים האחרים בפני עצמו, וכדרך ע

שדרך  גם השתיהמדברי בן זומא עולה עוד שלא רק מאכלי הסעודה נפטרים בברכת הפת אלא 

לשתות בה, משום שאף היא מצרכי האכילה. ועל היין שבסעודה מברכים בפני עצמו רק מפאת 

חשיבותו המיוחדת. כך כתבו תוס' ורא"ש ורבנו יונה. ולא כבה"ג, שכתב שאין המשקים נפטרים 

 )קעד,ז( ב"ירכת הפת, ורק ביין הו"א שלא יהיה חיוב ברכה משום שאף הוא סועד את הלב. בב

הביא כמה מאחרוני הראשונים שנקטו כמותו, אבל הדרך עיקרית בראשונים ולהלכה היא שלא 

                                                           
1

ברכת הפרפרת לפטור את הפת אין זה פוטר אותו מלשוב ולברך על ב אפילו אם כיון במפורשמשנ"ב נקט לדינא ש 

הפת. זאת למרות שאם היה מברך על הפת עצמה את ברכת הפרפרת היה יוצא בדיעבד ידי חובה; ולמרות שבדין 

עץ שיאכל אחריהם -כתב שו"ע שאם בירך על פירות האדמה והיה בדעתו לפטור בכך גם פירות )רו,ב(ברכת הפירות 

לשוב ולברך. נראה שהדבר נובע מכך שבאכילת הפת יש תוספת של מעלת הנאה לאדם, בהיותה משביעה אין לו 

וסועדת את הלב, וכל שלא בירך עליה בפני עצמה לא יצא ידי חובה, ורק אם בירך עליה עצמה ברכה שאינה מביעה 

מהותית על פני פירות אדמה, אף את מלא מעלתה אינו צריך לשוב ולברך. אבל באכילת פירות העץ אין תוספת הנאה 

 כי שבח הבריאה העצמי שבהם יתר וברכתם מיוחדת לעצמה, ולכן כל שכיון גם עליהם בברכתו יצא בדיעבד. 
2

רצף דיני המשנה מלמד שעיקר טעם הפטור מלברך על הפרפרת הוא משום ההמשך שיש בה לאכילת הפת, וההו"א   

וכפי שהתבאר. בפשטות, כפי שעולה מדברי כמה ראשונים, מה שעושה לפטור את הפת ע"י הפרפרת מחזקת הבנה זו 

את הפרפרת להמשך אחד עם הפת הוא מה שדרך לאכלה כמלפתת את הפת, וכעין דין עיקר וטפל. אבל ר' להלן, בדין 

 דברים שלאחר הסעודה, שלרשב"א נראה שאין צורך בכך. 
3

את סעודתו על הפת, אם משום שחפץ לשבוע ממנה ואם  עדוקא כאשר אכן קובמשנ"ב מעיר, בשם אחרונים, שזאת  

משום שמבקש לצאת בה ידי חובת סעודת מצוה כבשבת ויו"ט. אבל אם אוכל מיני מאכל שונים ומבקש להקדים להם 

אכילת פת רק כדי לפטור את כולם יחד בברכת המוציא, אפשר שאין הפת נעשית על ידי זה לעיקר ואינה פוטרת את 

 יה, ולכן אין לנהוג כך. מה שאוכל אחר
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אפילו אם היה צמא עוד קודם לכן, כיון שבחר לשתות  4לברך על מים ושאר משקים בסעודה.

ב ועשה את שתייתו כנלוית לאכילת הפת ופטור מברכה )אמנם כחלק מסדר האכילה ש

מלכתחילה, אם צמא קודם הארוחה, לא ידחה את שתייתו מחשש לברכה שאינה צריכה, אלא 

פיתרון נכון לצאת מידי מחלוקת הראשונים בדין השתיה שבסעודה הוא להקדים  –להיפך 

ך ולפטור את השתיה שבתוך הסעודה. ולשתות מעט עוד קודם לאכילת הפת, כדי שיוכל לברך על כ

משנ"ב העיר שהעושה כן לצאת מידי ספק צריך עכ"פ לשתות פחות מרביעית, שאם לא כן ייכנס 

 ע"י שתייתו לספק אחר, אם לברך אחריה ברכה אחרונה(. 

כמו תמרים וירקות שנאכלים בתחילת הסעודה  מאכליםש )פסחים קטו.(באופן דומה כתבו תוס' 

)ר' משנ"ב אף הם בכלל הפרפרת הנפטרת בברכת הפת. וכך נפסקה הלכה  את האכילהלהמשיך כדי 

)גם בסי' . לאור זאת בפשטות אין לברך על מנת פתיחה של פירות )עם זאת, במהד' דרשו קעד ס"ק לט(

הובא בשם הגרש"ז אויערבאך ועוד שאכילת פירות בפתח הסעודה כפי המצוי לעיתים  קעז ס"ק ד(

בימינו אינה כדי להמשיך את התיאבון אלא עבור טעמם המתוק בלבד, ולכן דינם כמו בסוף 

הסעודה, לברך עליהם לפניהם. ובכך פוטר כמובן גם פירות שברכתם שוה שיוגשו בסוף הסעודה. 

מאידך, פירות הנאכלים בפתח סעודת ליל ראש השנה, לסימן טוב, אינם  אבל יש גם שחלקו בזה(.

)אבל בפירות אדמה מבושלים כתבו  )משנ"ב תקפג ס"ק ג(מגוף הסעודה, וטעונים ברכה לפניהם 

 הפוסקים שאם דרכם להיאכל גם כחלק מהסעודה עצמה שוב אין לברך עליהם בפני עצמם(.

 

ד ו ע ס ב ם  י ל כ א נ ה ה  ק י ת מ י  נ י מ ו ת  ו ר י פ  .  )קעז,א(ה ב

דברי בן זומא מתייחסים לדברים הבאים מחמת הסעודה דוקא, דהיינו לשביעה. ובפירות, 

שאינם נאכלים לשם שביעה אלא למתיקה וקינוח )וכיון שכך גם אין רגילים לאכלם כחלק 

: "איתמר, הביאו )מא:(כ"כ רבנו יונה(, נחלקו אמוראים  –מסעודה דווקא אלא בכל מהלך היום 

רב הונא, טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה , אמר אנים וענבים בתוך הסעודהתלפניהם 

לאחריהם. וכן אמר רב נחמן, טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. ורב ששת אמר, 

טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם, שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו 

בכסנין בלבד. ופליגא דר' חייא, דא"ר חייא, פת פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל  אלא פת הבאה

 מיני משקים". 

אף שאין להם כל קשר ישיר עם  ר' חייאתאנים וענבים אלו הובאו בתוך הסעודה, ולדברי 

האכילה המהוה את עיקר הסעודה אין לנתק אותם מהמכלול הרחב של הסעודה ואין הם טעונים 

, מנגד, כיון שעניינה של אכילה זו שונה במובהק מעניינה של רב ששתצמם כלל. אבל לברכה לע

הסעודה עצמה אין לראותה כלל כחלק ממנה, בין לברכה ראשונה ובין לברכה אחרונה. ובתווך, 

                                                           
4

מי דין זה אמור דוקא על מה ששותה בתורת משקה, כפי דרך העולם לצמוא בעת האכילה ומשום כך לשתות. אבל ב 

)עי"ש שאין דינו כמשקה אלא כרוטב הפרי לענין זה שיש לברך עליו גם בתוך הסעודה  )רב,יא(כתב בה"ל  פירות-מרק

שאינם יין( עמד משנ"ב  משקאות חריפיםש בסעודה )ומן הסתם ה"ה לשאר . גם בשתיית יי"מה מכריח לומר כך(

על דיון האחרונים בשאלה אם פטור מברכה בתורת משקה שבסעודה, כיון שלא נועד להרוות צימאון. והעיקר  ,ז(קעד)

עוד את לדינא כפי מנהג העולם הוא שלא לברך עליו, אך זאת דוקא משום שאף שלא בא לשם רוויה בא כדי להמשיך 

בתום הסעודה הביא  קפהצריך לברך עליו. כמו כן בשותה  –תאוות האכילה. לכן אם שותהו לאחר גמר האכילה 

משנ"ב מדברי חיי אדם שאין זה לתכלית ליווי האכילה בשתיה אלא לשם תכלית שונה הכרוכה בסום הסעודה דוקא 

)"לעכל המזון"(, ולכן צריך לברך עליו. אך משנ"ב כתב שאין סברתו מוכרחת, ועכ"פ נכון שיברך מתחילה על מעט 

ם זאת משנ"ב שבסעודת שבת, שקידש על יין בתחילתה, אי"צ לברך גם סוכר כדי לפטרו. )בשני אלו האחרונים העיר ע

 כששותה שלא אגב האכילה, משום שיין סוף סוף פוטר כל מיני משקין, ובלבד ששתה בעצמו מיין הקידוש(. 
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, הסוברים גם הם כרב ששת שכיון שאין זו אכילה של שביעה אין היא רב נחמןו רב הונאדעת 

יש לשוב ולברך עליה, אלא שלענין ברכת המזון הם סוברים שכיון שגם פירות נפטרת בברכת הפת ו

אלו הם בכלל דברים הזנים את האדם, במובן הרחב של לשון לזון, והם מלוים בפועל את אכילת 

הפת ועיקר הסעודה, הם מצטרפים אליה. רב הונא ורב נחמן הם הרבים במחלוקת זו, ובפרט 

דבריהם חולק אמורא יחיד על שלושת הנותרים, וכתבו תוס'  שדעתם ממצעת ובכל חלק מחלקי

 ועוד שמשום כך ראויה ההלכה להיות כמותם.

: "אמר רב פפא, הלכתא, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך רב פפאחותם את הדברים לדינא 

, ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודההסעודה, אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. 

, טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחר הסעודהכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. טעונים בר

שלא מחמת הסעודה בתוך לאחריהם". באופן פשוט, כפי שהבינו רוב הראשונים, דברים הבאים 

הם כמו תאנים וענבים אלו שבהם נחלקו האמוראים לעיל, וסיכום רב פפא להלכה הוא  הסעודה

להכריע במחלוקת מצד עצמה, כרב הונא ורב נחמן, להצריך עליהם ברכה כפי שאכן מתאים היה 

  5לפניהם ולא לאחריהם.

פת הבאה ]הנידון הישיר שבו נחלקו הוא פירות, כתאנים וענבים, ובתוך הדברים נזכר שב

אף רב ששת מודה שטעונה ברכה לפניה ולא לאחריה, ובפשטות כך הוא ממילא גם לדינא.  בכיסנין

. אבל ר' להלן בסמוך, בדין דברים שלאחר )קסח,ח(וכ"ש שכך הדין במין מזונות שלא בא לכלל פת 

 הסעודה, גם דרך אחרת לדינא, ע"פ הרשב"א.[

 

דה הם דברים שבאים ללפת שיטה שונה בכל זה, שכתב שדברים הבאים מחמת הסעו רש"י]ל

את הפת דוקא. דברים הבאים שלא מחמת הסעודה הם דברים שאין עניינם ללפת את הפת, והם 

נחלקים לשנים: דברים הבאים שלא מחמת הסעודה אך בתוך הסעודה, כלומר שדרכם לבוא בתוך 

ים הבאים הסעודה, משום שגם הם באים למזון לשובע, והיינו כגון דייסא וכרוב ותרדין; ודבר

לאחר הסעודה, כלומר שאין דרכם לבוא אלא אז, דהיינו פירות, שאינם אלא למתיקה, ועליהם יש 

 לברך לפניהם ולאחריהם בין אם באו בפועל לאחר הסעודה ובין אם במהלכה עצמו. 

כמה ראשונים דחו את דברי רש"י, מכמה טעמים: ראשית, משום שלפי זה עולה הכרעת רב 

של רב ששת, להצריך תמיד על פירות ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם, ושנית היחיד -פפא כדעת

משום שלפי זה אין הפת פוטרת מברכה אלא את מה שמלפת אותה, ואם כן גם דין היין שבדברי 

בן זומא מתייחס דוקא ליין שמלפת את הפת, דהיינו שטובלים אותה בו, ואם כן אין כל מקום 

ן מברכים אז על היין. עוד הקשו על רש"י מה הוצרך רב פפא להנחת המוצא של הקושיה שאכ

לחדש כשאמר שאין מברכים על המאכל שמלפתים בו את הפת, והרי בזה די בדין הפשוט של עיקר 

וטפל כדי לפטור מברכה. אך כתב על זה בעה"מ שהחידוש הוא שגם אם בשעת הברכה עדיין לא 

הם נפטרים בברכת הפת. ועוד הוכיחו מדברי  הובאו הדברים המלפתים ולא היתה דעתו עליהם

הגמרא בביאור דין המשנה בפת שפוטרת את הפרפרת, שכתבה שבאופן פשוט דין מעשה קדרה 

 כדין הפרפרת, שגם דייסא, שוודאי אין הדרך לאוכלה עם הפת ממש, נפטרת בברכת הפת.

                                                           
5

רב פפא פתח את דבריו בדין הפשוט לכאורה, שעל דברים הבאים מחמת הסעודה ובתוך הסעודה אין צורך לברך,  

רשב"א שהחידוש הוא שגם על דברים שאין דרך ללפת בהם את הפת, כפירות, אם ליפת בהם אי"צ לברך. וכתב ה

 הרשב"א מודה עכ"פ שעל מה שבא לשביעה אין לברך גם אם לא ליפת בו את הפת, וכדלהלן. 
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ולאכול בסעודה כל דבר הביא מדברי מהר"י אבוהב לחוש לכתחילה לדברי רש"י,  )לאחר ס"ג(ב"י 

עם פת בתחילת ובסוף אכילתו, וכפי המבואר להלן בדין פירות שמלפת בהם. אך שו"ע לא הזכיר 

 מכך מאומה, וכן משעה"צ עולה ששיטת רש"י דחויה מהלכה בתכלית.[

 

ה  ד ו ע ס ה ר  ח א ל ה  ל י כ א  .  )קעז,ב(ג

של עיקר הסעודה, טעונים ברכה לפניהם : דברים הנאכלים לקינוח ומובאים רק לאחר סילוקה הגמור תמצית הדין)

וגם לאחריהם בנפרד מברכת המזון. אלא שהעיקר לדינא הוא שסיום כזה של הסעודה הוא רק בעקירת שולחן, מה 

 שכמעט ואינו מצוי אצלנו כלל. 

. אמנם אם נטל את הכוס לברך, ושוב נמלך לאכול, אם אוכל מה שאינו מעיקר הסעודה טעון ברכה לפניו ולאחריו

 אך אם אוכל ממאכלי עיקר הסעודה, להלכה לא יברך לאחריהם.(

 

בדברי רב פפא לעיל נזכר גם מצב שלישי, נוסף על דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת ושלא 

. כאשר התאנים והענבים מוגשים לאחר הסעודהמחמת הסעודה, והוא דין הדברים המובאים רק 

רי מגוף הסעודה, ואז יש לברך עליהם לא רק רק לאחר תום הסעודה הרי אכילתם נבדלת לגמ

נבדלת, משום ששוב אינם  ברכה אחרונהברכה ראשונה, כפתיחה של אכילה חדשה, אלא גם 

 נטפלים לענין הכללי של ההזנה שבסעודה שהפת היא מרכזו.

דבריו אלו טעונים תוספת הבהרה: מה נחשב לסיום הסעודה לענין זה? ודאי אין מדובר בברכת 

שכל הנאכל לאחריה טעון ודאי ברכה לפניו ולאחריו, אלא בסיום כלשהו הקודם לה.  המזון,

עוד פת. משעה שמשך ידיו  משיכת הידים מלאכולסיום זה הוא סילוק דעת ו הרא"שו תוס'לדברי 

מאכילת פת סיים את רצף האכילה הנפטר בברכתה, ומה שיאכל מכאן ואילך הוא בבחינת אכילה 

ה ברכה משל עצמה לפניה ולאחריה. הוסיפו על כך תוס' ורא"ש ואמרו חדשה בתכלית, הטעונ

שדין זה אינו מצוי למעשה, שכן המנהג הוא שאין מושכים ידים מאכילת הפת כלל עד לברכת 

המזון, וגם בעת שאוכלים פירות וכדומה לקינוח עשויים עדיין לאכול גם פת. ולכן לעולם אין 

ם אם כך הוא, הרי שבימינו שב למקומו הנוהג להסתלק לברך ברכה אחרונה על הקינוח. אמנ

מאכילת הפת וכלל מאכלי השביעה של הסעודה ורק אחר כך להגיש את הקינוח, ואם כן לדרך 

תוס' ורא"ש היה עלינו לברך על הקינוח גם לאחריו. וכבר הרא"ש עצמו כתב שבסעודות גדולות 

 מצוי שעושים כן. 

( שאין די בסילוק דעת מאכילת הפת הרשב"א)וכך כתב גם  הזקןבשם ר"י כתב  רבנו יונהאבל 

)אולי משום שלאחר סילוק דעת כזה יכול גם לחזור בו, ואם אכן חוזר ואוכל אין בידול ברור בין 

הוא סיום גמור של עיקר הסעודה שלאחריו. ולאור זאת  סילוק השולחןשני חלקי האכילה(, ורק 

אכן מסתלקים בהן מאכילת הפת לפני אכילת הקינוח, אין כתבו שגם בסעודות גדולות כנ"ל, ש

כתב שאף שהרבה ראשונים לא הצריכו עקירת שולחן,  בה"ללברך עליו אלא לפניו ולא לאחריו. 

 הכרעת כמה אחרונים היא כרבנו יונה והרשב"א, וכך גם המנהג, כפי שכתב חיי אדם. 

כדי לברך. כך כתב  את הכוסכבר  נטלמצב שבו קיים ודאי סילוק סעודה גם בימינו הוא כאשר 

בה"ל, על יסוד הדין שאפילו על פת שמבקש לשוב ולאכול אז טעון ברכה חוזרת לפניה )אף כי לא 

לאחריה(. במקרה כזה אם יאכל דברים אחרים יצטרך לברך עליהם לפניהם ולאחריהם. אלא 

ינם טעונים ברכה שאם אכל דברים שהם מענין הסעודה עצמה ולא קינוח יש לחוש למ"ד שא

, בצירוף למ"ד שאפילו נטילת )הרשב"א להלן וראשונים נוספים שהביא בה"ל(לאחריהם גם לאחר הסעודה 

 הכוס לברך אינה סילוק סעודה גמור למנהגי אכילתנו, ולא יברך לאחריהם. 
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סילוק השולחן עצמו הוא דבר שהיה קיים בעיקר בזמן חז"ל, כשהיו מביאים שולחן קטן לפני 

אחד ואותו היו גם מסלקים בתום שלב אכילת השביעה של הסעודה, ויל"ע אם יש לכך  כל

מקבילה בימינו. אפשר שאם מסלקים את המפה ופורסים מחדש מפה נקיה למנה האחרונה הרי 

זה כסילוק שולחן שמצריך ברכות נפרדות. כמו כן, אם לאחר אכילת גוף הסעודה עוברים משולחן 

לשולחן הסלון שם מוגשים הקינוחים, נראה ברור שיש לכך דין עקירת האוכל לפינת הישיבה ו

שולחן. במהד' דרשו הביאו מחלוקת בין פוסקי זמננו בדין הקינוח המוגש באירועים גדולים כמו 

חתונה, כאשר לאחר המנה העיקרית מצטמצם מספר האורחים וכבר מקפלים חלק מהשולחנות, 

ון שמבחינה מהותית זוהי מנה אחרונה המהוה חלק מסדר האם קרוי הדבר סילוק שולחן, או שכי

 הסעודה וקיפול השולחן הוא רק מטעמים טכניים עדיין אין זה כסילוק שולחן גמור. 

 

חידש שתי הבחנות בדין זה של דברים הבאים לאחר הסעודה:  )בב"י הו"ד אחרי ס"ג( הרשב"א

שהוא לאחר שמשכו ידיהם מאכילת ראשית, בשונה מדברי תוס' והרא"ש, שכל שאוכל מכל מאכל 

נחשבים תמיד לחלק מהסעודה  לשביעההפת טעון ברכה לפניו, לדברי הרשב"א דברים הבאים 

פת שנית,  6, כלומר לאחר סילוק השולחן וסיום אכילת הפת.לאחר הסעודהואין לברך עליהם גם 

ון ששם פת עליה אלא לקינוח, כי ואינה באה מחמת הסעודה, אף שברכתה מזונות הבאה בכסנין

אין לברך עליה כלל  בתוך הסעודהאינה כדברים אחרים הבאים שלא מחמת הסעודה, ואם נאכלת 

)דין זה כולל גם פהב"ב הנאכלת לקינוח סעודה בסופה, כל שלא היה סילוק שולחן וכנ"ל(. ואם 

ת היא )סילוק שולחן(, יש לברך לפניה בלבד ולא לאחריה, שכן בהיותה פ לאחר הסעודהנאכלת 

 נכללת תמיד בברכת המזון. 

ומתוך כך גם בדברי  שו"ע ונושאי כליובשני העניינים נדחו דברי הרשב"א מהלכה, בב"י ו

עמד על דברי ראשונים נוספים, שלא נודעו  )י,עו( בס' ברכת ה'מרבית הפוסקים בדורותינו. אבל 

לב"י, שכתבו כרשב"א בפהב"כ המובאת בתוך הסעודה, ומתוך כך כתב שיש לדון בכך דין ספק 

ברכות, ולא לברך לעולם לפני פת כזו בסעודה )משא"כ במה שלא בא לתורת פת כלל, אף שברכתו 

. זאת כדרך הפוסקים הספרדים, מזונות(; ולכתחילה נכון לדחות את אכילתה לאחר ברכת המזון

. וכמותו )ר' לעיל בדין הזהירות מברכה לבטלה( להחמיר ביותר בדין ספק ברכה, ואף כנגד הכרעת שו"ע

 . )חזו"ע ברכות בהע' עמ' רעט( הגר"ע יוסףכתב לדינא גם 

 

ה ד ו ע ס ה ת  ל י ח ת י  נ פ ל ה  ל י כ א  .  ד

, דהיינו לפני לפני המזון]מצב נוסף שדינו לא התבאר בדברי רב פפא הוא דין הפרפרת הבאה 

. פרפרת זו ודאי טעונה ברכה לפניה, אבל הסתפק )לנאכל לאחר הפת התייחסנו בראשית הפרק(אכילת הפת 

האם ניתן לראות בה חלק מהסעודה שנפטרת בברכת המזון או  )ומובא בב"י לאחר ס"ג(הרשב"א 

                                                           
6
אפשר שלרשב"א הבנה שונה במקצת מתוס' ורא"ש בעיקר דין פטור הפרפרת ע"י הפת, שאין זה משום שהיא נאכלת  

כמלפתת וטפלה ללחם, אלא משום שהיא דומה בתכלית אכילתה ללחם אך פחות חשובה ממנו, ולכן היא המשך רצוף 

וסס על היסוד של טפל המשמש את של אכילתו ואינה טעונה ברכה חדשה. כלומר, דין ההמשכיות כאן אינו מב

, שכתב שהפרפרת החשובה פוטרת )מב: ד"ה או דילמא(העיקר. כך עולה מדברי הרשב"א גם בדין מעשה קדרה ופרפרת 

 בסתמא את מעשה הקדרה הפחות ממנה כשם שהפת פוטרת את הפרפרת. 

לא על ש על בשר ודגים אך קיבל לדינא משהו מסברת הרשב"א, וכתב שלאחר סילוק השולחן יש לברך מחד בה"ל

, אף שלדברי תוס' ורא"ש )ושו"ע( אין לחלק ביניהם, משום שראשונים אחרים שכתבו לברך אחר הסעודה על דייסא

 דברים שדרכם ללפת את הפת עשויים להודות בדייסא, שהיא תבשיל ששייך לסעודה באופן בלתי תלוי בליפות הפת. 
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לעצמה. והכריע ע"פ הירושלמי שאכן  ברכה אחרונההיותה נאכלת קודם לפת היא טעונה גם שב

 יש לברך עליה לעצמה. 

, אלא שסייג שאם מבקש לאכול גם לקינוח הסעודה ממין דומה, )קעו ס"ק ב( משנ"בכך פסק 

, נעשית גם האכילה לפטור מה שיאכל לקינוחשקודם המזון כדי  על ברכת הפרפרת מסתמךו

מוקדמת לחלק מהסעודה לענין ברכת המזון ואין לברך לאחריה בפני עצמה. וכן במיני מזונות ה

, כשם שאין לברך עליהם ברכה ראשונה בקינוח הסעודה כך אין ספק פת הבאה בכיסניןשהם 

ולהמשיך את הלב  אוכל כדי לפתוח את התיאבוןלברך אחריהם ברכה אחרונה לפניה. כמו כן, אם 

חלק מהסעודה לענין ברכת המזון; אלא שבזה יש חולקים ולכן טוב לכתחילה  לאכילה הרי זה

, אם לא בירך ברכה אחרונה עד שכבר בירך ברהמ"ז בדיעבדלהזהר לאכול פחות מכזית. כמו כן 

שאכל בתחילה. )וי"א שאף  חמשת מיני דגןמאכלים מעל סעודתו, יצא בה גם ידי חובת ברכת 

לכתחילה בכל מיני הדגן אם עתיד להוסיף ולאכול מהם גם בתוך הסעודה לא יברך לאחריהם 

 קודם הסעודה אלא יסמוך על ברכת המזון(.[ 

 

ת  פ ה ת  א ם  ה ב ת  פ ל מ ש ת  ו ר י פ  .  ד(-)קעז,א; קעז,גה

 ים בהםבפירות בסעודה, כאשר מלפתהראשונים התייחסו גם לצורת שימוש אפשרית נוספת 

עצמם את הפת )כמו לדוגמא בימינו בנותן קונפיטורת פירות על פרוסת לחם(. הפירות המלפתים 

את הפת עצמם ודאי פטורים מברכה, כטפלים לפת. אלא שאפשר שכאשר עושה את הפירות כך 

לחלק מגוף הסעודה אין לו לברך במהלך הסעודה על אותם מיני פירות עצמם גם כשאינם נאכלים 

 . כך למדו הראשונים מהירושלמי. עם הפת

על פרי זה, שלא היה לו  קבע את עיקר סעודתוכתב בזה שבמקרה שבו מלכתחילה  רבנו יונה

במה ללפת את הפת אלא בו, אינו צריך לברך עליו כלל גם כששב ואוכל ממנו לבדו. וגם כשהפרי 

את הפת גם אחר כך, פטור  בו ודעתו לשוב וללפתבו את הפת,  ליפתאינו עיקר אכילתו, אם בפועל 

מלברך עליו כאשר אוכל אותו בתווך בפני עצמו. כלומר, כאשר הפרי הוא חלק מגוף הסעודה אין 

לו לברך עליו, גם כאשר נהנה ממנו לבדו באופן שבמקרים אחרים לא היה נחשב לחלק מהסעודה. 

ך עליו אם אוכלו בפני אמנם מאידך משמע מדבריו שאם אין בדעתו לשוב וללפת בו, שוב יש לו לבר

 עצמו. 

את הפת בפירות נעשו הפירות לחלק  ליפתבתחילה כל שכתב בצורה מרחיבה יותר, ש הרא"ש

מעיקר סעודתו, ואינו צריך לברך עליהם כשחוזר ואוכלם בפני עצמם )ב"י דייק עוד מדבריו שאם 

בפני עצמם ללא  הפירות הם גם עיקר סעודתו אין צריך לברך עליהם גם אם אוכל מהם בתחילה

כתב  הרשב"אפת. מה שאין כן לרבנו יונה, שבכה"ג שאוכלם קודם הפת מצריך תמיד ברכה(. ו

, האם הולכים לעולם אחר התחלת האכילה, וכיון שכבר נפטרו הפירות בברכת הפת כמסתפקבזה 

ר שוב אין לברך עליהם גם כשאוכלם לבדם, או שכיון שלא נפטרו אלא מתורת טפלה אין זה פוט

לחוש לרבנו יונה ולא לאכול  )ובשו"ע( ב"ימלברך עליהם כששב ואוכל מהם כעיקר לעצמו. וכתב 

לבדם פירות שליפת בהם אלא אם היו עיקר קביעות סעודתו מלכתחילה או שדעתו לשוב ולאכלם 

  7גם עם פת.

                                                           
7

ליפת את הפת לא בפרי בפני עצמו אלא כמיעוט טפל בתערובת. אם אכל  יש לעיין אם הדברים אמורים גם כאשר 

בתוך סעודתו סלט שאחד ממרכיביו הוא חתיכות פרי, אינו מברך על הפרי לא רק משום שהוא מלפת את הפת אלא 

גם משום שכל עיקר אכילתו בסלט היא כמיעוט התערובת שאינו זוקק ברכה לעצמו. במקרה כזה אם שב ואוכל 
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, שגם אם מלפת בפירות את הפת תחילה וסוף המרדכיבתוך דבריו הזכיר ב"י גם את דברי 

אפשר שצריך לברך על הפירות שאוכל באמצע בלא פת )בהנחה שלא היתה עיקר קביעת סעודתו 

שאם רוצה לאכול בסעודתו פירות עם פת יקדים ויאכל מעט  לכתחילהנכון  לכןעליהם(, ו

מהפירות לבדם ויברך עליהם, ושוב יוכל לאכול מהם כחפצו, עם פת או בלעדיה. ומשנ"ב כתב 

 ן כך ראוי ליזהר לכתחילה. בשם כמה אחרונים שאכ

מג"א )ובמשנ"ב( סייג שהדין האמור הוא כאשר עיקר אכילת הפירות היא אכן לליפות הפת. 

אבל אם הפירות מוגשים לתכלית של קינוח, ובכל זאת אכל מעט מהם עם פת, אפילו בתחילה 

לברך )משום  ובסוף, אין זה עוקר את שם הקינוח ממקומו, ואף שעל מה שאוכל בפועל עם פת אין

 שהוא כטפל לפת(, על מה שאוכל בלעדיה צריך לברך. 

 

 ג. סילוק הסעודה

 ג(-)קעט,א. גמר סעודת פת 1

: על סמך הברכה שבתחילת הסעודה ניתן להמשיך לאכול ולשתות כחפצו, גם לאחר שבאופן פשוט תמצית הדין)

אחרונים לקראת הברכה או עד שיזמן את רעיו כבר סיים את סעודתו אך שב ונמלך לאכול עוד, עד שיטול ידיו במים 

ולר"ן אם נטל ידיו אכן אסור לשוב ולאכול ללא ברכה חוזרת, אבל אם רק זימן לברכה יכול לשוב  בנו יונהלברכה. ולר

לאכילתו, ורק יין אינו יכול לשתות עוד בלא ברכה חוזרת. בה"ל מוסיף שגם אם רק גמר בדעתו בבירור שלא 

 ם נמלך טעון ברכה חדשה. להוסיף ולאכול, א

במקרה שאכן סילק עצמו מהאכילה הראשונה כנ"ל וזימן עצמו לברכה, נחלקו ראשונים אם כשנמלך להמשיך לאכול 

 די בכך שישוב לברך קודם אכילתו, או שעליו גם להקדים ולברך ברכת המזון על מה שכבר אכל.

שיך לאכול בלא ברכה, ולמשנ"ב דעת המחייבים להלכה, אם רק אמר הב ונברך, שו"ע לא הכריע אם יכול להמ

ברכה עיקר, ומ"מ מחמת הספק יש להימנע מלאכול אז. וכך הוא לדבריו גם אחר סילוק דעת גמור בלבד. ולענין 

שתיית יין, ודאי טעון ברכה קודם שישוב לשתות. אם גם נטל ידיו, או שנטל כוס של ברהמ"ז לידיו, טעון גם ברכת 

 לאכול או לשתות.(  המזון קודם שישוב

 

ת פ ה ת  כ ר ב ך  מ ס ל  ע ל  כ ו א י  ת מ ד  ע  .  א

סעודתייהו אייתו לקמייהו מידי למיכל,  בתר דגמר"רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב נתן. 

. סלק אתמרשקל רב פפא וקא אכיל. אמרי ליה, לא סבר לה מר גמר אסור מלאכול? אמר להו, 

)=מנה מקמייהו שדרו להו ריסתנא  סליקו תכאד רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, לבתר

מבי ריש גלותא. רבה אכיל, ורבי זירא לא אכיל. א"ל, לא סבר לה מר סלק אסור מלאכול?  נוספת(

שמן מעכבו. אמר רב אשי, כי הוינן בי  הרגיל בשמןא"ל, אנן אתכא דריש גלותא סמכינן. אמר רב, 

שחא מעכבא לן. ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, רב כהנא אמר לן, כגון אנן דרגילינן במשחא מ

 .)מב.(" תכף לנטילת ידים ברכהאלא כי הא דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב שלש תכיפות הן... 

הסוגיה הקודם עמדנו על הקו המבחין בין גוף הסעודה, זמן אכילת השובע, לבין פרק -בחלק

ר הסעודה אך עדיין מצוי שאוכלים הזמן שלאחריה אך לפני ברכת המזון, שבו הסתיים כבר עיק

מינים נוספים למתיקה וקינוח. כאן עומד לדיון זמן הסיום הגמור של הסעודה כולה, שלאחריו 

שוב אין לאכול גם מן הפת עצמה על סמך ברכת המוציא שנאמרה בתחילה. הסעודה כולה היא 

מנו, אך ודאי יש לה כאמור רצף אכילה אחד שאין צורך לברך מחדש על כל מה שאוכלים כחלק מ

 גם סוף, שאחריו צריך לשוב ולברך על מה שיאכל. 

                                                                                                                                                                      
הפרי בפני עצמו כקינוח סעודה מסתבר שאין זו אכילת פרי הממשיכה אכילה של עיקר סעודה, ויש לברך  מאותו

 עליה.
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באי ביתו של ר"ה בר נתן סברו שכל שהסתיימה באופן מעשי אכילת הסעודה מסתלק האדם 

בדעתו מלהמשיך ולאכול, וממילא אם יוגש לפניו שוב אוכל וירצה לאכול אותו תהיה בכך פתיחה 

 אם סילקאת דבריהם, שרק  רב פפאמשל עצמה. ודחה  לפניה-של אכילה חדשה, הטעונה ברכה

את השולחן )ולדברי רש"י אפילו אם סילק את הלחם ושיירי המאכל מעל השולחן( חתם בכך את 

סעודתו. סיום הסעודה הפשוט כשלעצמו אינו מסיים באופן מוחלט את האכילה הראשונה, ואם 

 נמלך לשוב ולאכול שב בכך להיות מוסיף עליה. 

קבע רב פפא שדברים הבאים לאחר הסעודה טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, וכתב  )מא:()לעיל 

רבנו יונה שעל צד שגם שם מדובר לאחר סילוק שולחן דוקא, החידוש אינו בחיוב הברכה לפניהם, 

שהרי אפילו על הפת עצמה טעון ברכה חדשה, אלא בכך שטעונים גם ברכה לאחריהם ואינם 

של הסעודה עצמה. לדרך תוס' ורא"ש הדין פשוט יותר, שמשעה שמשך ידו  שייכים עוד לברהמ"ז

מלאכול פת חייב ברכה על כל דבר אחר שיאכל ששוב אינו טפל לפת, ומכל מקום אם שב ואוכל פת 

 אינו טעון ברכה אם לא סילק כבר את השולחן(. 

את הסעודה, ואם  מסקנת הסוגיה אינה כרב פפא, וגם סילוק השולחן אינו חותם באופן מוחלט

ורק  8שב ונמלך להוסיף ולאכול הרי זה כהמשך מחודש לסעודה שדומה היה שכבר הסתיימה.

חותמת באופן מוחלט את הסעודה. דין נטילת הידים לפי הנראה אינו נובע  ם לברכהנטילת הידי

דעת גמור יותר מלאכול, אלא ממעמדה המיוחד של ברכת המזון בענייננו. מבחינת -מסילוק

מירות הדעת הפנימית של האדם עצמו נראה שאין תוספת מהותית בנטילת הידים, ואף לא ג

בברכת המזון עצמה, על פני עיקר גמר הסעודה וסילוק השולחן, ובין כך ובין כך באופן פשוט אין 

דעת האדם להוסיף ולאכול, ואילו אם יביאו לפניו דברי מאכל חדשים אפשר שיימלך וירצה לשוב 

רכת המזון והנטילה שלקראתה אינן גורמות גמירות דעת מוחלטת יותר שלא לשוב ולאכלם. ב

-ולאכול, אלא שהברכה עצמה היא חותם גמור לסעודה, לענין ברכותיה. הברכה היא הודאה

לשעבר על האכילה כולה, וממילא היא חותמת למפרע את מה שאכל ועושה אותו לענין אכילה 

מה שישוב ויאכל אחר כך ישוב להיות אצלו בבחינת אכילה שלם שעליו יש להודות. ומתוך כך 

חדשה שטעונה ברכה והודאה לעצמה. כיון שכך, כבר מעת שהזמין עצמו לברכה בנטילת ידים 

עשה את כל שאכל עד כה לענין אכילה שנשלם, ואינו יכול לשוב ולאכול על סמך ברכתו 

)ב"י הוסיף, בשם רבנו ירוחם, שגם נטילת הכוס לידו כדי לברך היא כנטילת הידים  9הראשונה.

 לברכה. כך פירשו אחרונים את דבריו(. 

                                                           
8

לדברי תוס' ורא"ש, שגם על דברים שדרכם לבוא כמלפתים את הפת יש לברך מחדש אם הובאו לאחר הסעודה, יש  

ר סילוק השולחן, הוא במבקש לשוב לומר לכאורה שהדין האמור כאן, שלא לברך על המשך אכילתו אפילו לאח

ולאכול פת דוקא, וכפי שהבאנו בשם רבנו יונה. אלא שבדברי תוס' ורא"ש הדבר לא נאמר, ואדרבא, מתוס' עולה 

בבירור שדיני הסוגיה הם גם בתבשילים שאינם פת, ורק כדי לתרץ קושיה מדין אחר העמיד את מעשה ר' זירא 

ט"י וברכת המוציא. וצריך אם כן להבחין באופן אחר בין אכילה שהיא "לאחר בתבשיל שיש בו פת שטעון כשלעצמו נ

 הסעודה" וטעונה ברכה לבין אכילה שיש בה הימלכות וחזרה אל "תוך הסעודה" ופטורה מברכה. וצ"ע. 
9

להלן נמצא שגם כאשר יודע בבירור שישוב לשתות לאחר ברכת המזון, כמו בכוס של ברכת המזון, אין זה מפקיע  

האכילה שבברכת המזון, ואם כן ודאי אין ענין ברכת המזון בכך שבה מסלק דעתו באופן מוחלט יותר -את דין סילוק

בענין ברכת הגפן על כוס של ברכת  )פסחים י,י, לדף קג:(מלהמשיך לאכול. הדברים מתחדדים ביותר בדברי הרא"ש 

כוס, כגון קידוש והבדלה ברכת חתנים וברכת  המזון: "ומהאי טעמא נשתנה בהמ"ז מכל דברים האחרים הטעונים

מילה, שכולן בורא פרי הגפן קודמתן וכאן מברך בורא פרי הגפן באחרונה... לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח 

לבורא על כל מה שאכל ושתה, והוה היסח הדעת והפסק על מה שעשה, ואפילו על בפה"ג שבירך והכוס בידו. והלכך 

תייתו". גם כאשר אוחז את הכוס בידו, ואפילו היה כבר מברך עליה בפה"ג קודם לברהמ"ז, צריך לברך תכף לש
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בכתוב: "שאו ידיכם קדש וברכו את ה'",  )מובא בתר"י(את סמיכת הברכה לנטילה תלה הירושלמי 

ואם כן יש בנטילה הכנה ברורה לברכה )גם אם לא זהו טעם חיובה הראשוני( ואין להפסיק 

 ביניהן, ומשעה שנטל ידיו הרי הוא פונה כבר בפועל לברך. 

 

: "רב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי (.)קגדין דומה נאמר גם בגמרא בפסחים 

קאי עלייהו רב ייבא סבא. א"ל, הב לן ונבריך, לסוף אמרו ליה, הב לן ונישתי, אמר להו  בסעודתא.

איתסרא לכו למישתי. מאי טעמא, דאסחיתו דעתייכו".  הב לן וניבריךהכי אמר רב, כיון דאמריתו 

גם אם הפנייה לברך ברכת המזון היתה בדיבור בלבד, ולא במעשה של נטילת ידים, היא חותמת 

 לה, לכל הפחות לענין ברכת היין שצריכה להיאמר מחדש. את האכי

החידוש הראשוני בדברי רב הוא בעצם ההתייחסות לברכת המזון כחותמת את הסעודה, וכפי 

שביארנו לעיל בענין נטילת הידים. על גבי זה מתחדש היסוד הנוסף, שכבר משעת אמירת הב לן 

זה לא היה על האדם לשוב ולברך על היין גם ונברך צריך לשוב ולברך. לולי החידוש הראשוני ה

לאחר ברכת המזון, אם לכך היתה דעתו מתחילה. ואכן גם את דין הברכה על הכוס של ברכת 

המזון תולה הגמרא בסברת רב: "אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה, וקאי עלייהו רב 

, רב ואכסא בתרא אכסא קמא ריךבאחא בריה דרבא. אמימר בריך על כל כסא וכסא, ומר זוטרא 

אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך. אמר להו רב אחא בר רבא אנן כמאן נעביד? אמימר אמר אנא 

. ורב אשי אמר לית הלכתא כתלמידי דרב, כתלמידי דרבנמלך אנא. מר זוטרא אמר, אנא דעבדי 

יה ממשתיא, הכא לא דהא יו"ט שחל להיות אחר השבת ואמר רב יקנ"ה. ולא היא, התם עקר דעת

עקר דעתיה ממשתיא". הכוס האחרונה האמורה כאן היא הכוס של ברכת המזון )וכ"פ רשב"ם(, 

ורב אשי שסבר שאין הלכה כתלמידי דרב לא בירך עליה בפני עצמה כיון שסמך על מה שבירך כבר 

מבואר  ג.()קאבל מר זוטרא סבר כתלמידי דרב, ומעט קודם לכן בסוגיה  10קודם לכן על שתייתו.

שגם רבא עשה מעשה ובירך על הכוס של ברהמ"ז בפני עצמה ותלה עצמו בסברת תלמידי דרב. 

 וכך מוסכם על הראשונים להלכה, שלאחר אמירת הב ונברך אין לשוב ולשתות בלא ברכה. 

 

" שקולה לנטילת הידים הב לן ונברךלמדו ממעשה תלמידי דרב שאמירת " )בסוגייתנו(תוס' 

ם הסעודה לענין הברכה הראשונה, ולא רק יין אינו יכול לשתות עוד על סמך ברכת לברכה כסיו

עוד על סמך ברכת המוציא שבירך  לאכולכל מאכל אחר אינו יכול  גםהגפן שכבר בירך אלא 

, שהשוו באופן גמור בין הב )להלן בדין החיוב בברהמ"ז(נוספים  ראשונים רביםבתחילה. כך היא גם דעת 

נטילת ידים לברכת המזון, וממילא השוו גם בין דין השתיה שבו נזכר ענין הב ונברך ונברך לבין 

 לדין האכילה שבו נזכר ענין נטילת הידים. 

אינה סילוק דעת מלאכול יותר  הב ונברךדרך שונה בזה. לדבריו, אמירת  )ברכות( רבנו יונהאך ל

מעקירת שולחן, וכשם שלמדנו בסוגייתנו שאין עקירת השולחן מונעת מלהמשיך ולאכול פת על 

, לשתות יין אלאלאחר הב ונברך  נאסרסמך הברכה הראשונה כך הוא גם באמירת הב ונברך. לא 

                                                                                                                                                                      
נחשבת ברהמ"ז לסילוק דעת והפסק, ואין זה אלא משום שתוכנה המהותי של ברהמ"ז חותם את כל מכלול האכילה 

דעת, ביטוי לכך שלפניה. היסח הדעת האמור כאן בדברי הרא"ש ודאי אינו היסח דעת ממשי אלא דין של היסח 

 שדעתו לסיים את מה שנעשה עד כה למרות שבה בעת ברורה דעתו גם לשוב ולשתות עוד. 
10

במשנה בברכות נאמר שברכת היין שבתוך המזון אינה פוטרת את היין שלאחר המזון, אפילו זה ששותים קודם  

נים מבואר שהיין שלפני המזון כן לברכת המזון, והגמרא ביארה שהטעם לכך הוא שזה לשרות וזה לשתות. אך בראשו

 פוטר את היין שלאחר המזון, שכן שניהם באים לשתות ולא לשרות.
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מבהיר רבנו יונה  רי"ף()ל: במשום שסילק דעתו מלאכול ובכך סיים את עיקר סעודתו. מעט אחר כך 

יותר את דבריו, ואומר שלאחר שאמר הב ונברך נעשה היין ששותה ליין שלאחר המזון, שאינו 

. כלומר, אמירת הב ונברך )וכדלהלן(נפטר על ידי היין שבתוך המזון, משום שזה לשרות וזה לשתות 

לאחר הסעודה היא סיום של "תוך הסעודה", כמו עקירת השולחן. כשם שדברי מאכל הבאים 

טעונים ברכה לפניהם משום שאינם טפלים עוד לפת כך גם היין הבא אז טעון ברכה, אך לא משום 

שהפת אינה פוטרתו עוד, שהרי מלכתחילה מחמת חשיבותו אין היין נפטר בברכת הפת, אלא 

 נטילת הידיםמשום שהיין שבתוך המזון אינו פוטרו עוד. כל זאת הוא באמירת הב ונברך, אבל 

של אכילת הפת, ולאחריה לא רק שטעון ברכת המוציא חדשה אלא שאף  סילוק גמורלברכה היא 

אסור לו לאכול עד שיברך ברהמ"ז, משום תכף לנטילה ברכה )לא התבאר בדברי רבנו יונה למה 

דין התכיפה מונע מלאכול ולשוב וליטול ולברך, ולדברי הט"ז אכן אין כוונתו לאסור זאת. אך 

יבל את דבריו, וי"ל כעין דברי הרשב"א להלן, שכיון שעשה מעשה הסומך לו את מג"א לא ק

 הברכה שוב אין להפסיק בה ולדחותה(. 

הבחין בדין הב ונברך בין אכילה לשתיה, וכתב שלענין שתיה עקרו בכך את  )בחולין( הר"ןגם 

אכילה ופעמים דעתם מלשתות ולכן טעונים ברכה חדשה, מה שאין כן לענין אכילה, שיש קבע ל

שאדם יושב בסעודה קטנה ונמשך לסעודה גדולה, ולכן כל שלא נטל ידיו לברכה רשאי להמשיך 

ולאכול ואינו טעון ברכה. הר"ן לא נימק את דבריו כרבנו יונה ממש, ובדבריו לא נאמר מפורשות 

רת הב שלאחר הנטילה אסור לאכול קודם ברהמ"ז, אך ודאי שהוא מבדיל בין נטילת הידים לאמי

  11לן ונבריך ולאחריה גם הפת טעונה ברכה.

 

מסגרת הדיון של הסוגיה טעונה עוד בחינה גם מצד נוסף: האם היא אמורה רק בסתמא, 

מלאכול עוד. סילוק דעת מפורש כשסיים לאכול מה שהיה בדעתו מתחילה לאכול, או גם במקום 

מלך לאכול או לשתות, חוזר מלאכול או מלשתות ואח"כ נ גמר בלבושאם  )ד,ז(כתב  הרמב"ם

)ע"פ מגדול עוז( שלהבנת הרמב"ם לא נאמרו דיני הסוגיה אלא בסתמא, ואף  בה"לומברך. וכתב 

שלא נתן דעתו מפורשות שלא יאכל עוד, כיון שגמר לאכול הו"א שכבר פסקה סעודתו. ולרב פפא 

לבד. אבל אם גמר ודעימיה אין לומר כן אלא בסילוק שולחן, ולמסקנה בנטילת ידים לברכה ב

בדעתו בצורה ברורה שלא יאכל עוד ואחר כך נמלך ומעוניין שוב לאכול, הרי זו אכילה חדשה 

הטעונה ברכה חדשה. בה"ל הביא שכך היא גם דעת הרא"ה, ונוטה )גם בשם אחרונים נוספים( 

לומר שזוהי משמעות הדעה הראשונה מהשתים שהביא שו"ע לדינא )דעת הרא"ש, לעומת הר"ן 

 , שלדבריהם ודאי בסילוק דעת אין די(. והוא חושש לכך לדינא. )להלן(ורבנו יונה 

כס"מ ולח"מ למדו אחרת ברמב"ם: שניהם התקשו בסתירה בין דברי הרמב"ם שהצריך ברכה 

תולה מכח  כס"מכל שגמר בלבו מלאכול לבין סוגייתנו שאמרה שרק נטילת ידים מצריכה ברכה. 

                                                           
11

הקשר דברי הר"ן הוא ההשוואה בין ברכות האוכל וברכות השחיטה. המברך על דעת לשחוט בהמה מסויימת ושב  

ול אחר שסילק דעתו מלאכול, ונמלך לשחוט בהמה נוספת צריך לשוב ולברך, כדין השב לשתות ולא כדין השב לאכ

משום שלאכילה יש קבע, ודרך האדם להמשך מאכילה קטנה לגדולה, ולכן כל שלא נטל ידיו לא סילק סעודתו לגמרי. 

רצף דברי הר"ן מורה בבירור שבא להבדיל בין אכילה לשחיטה, ומתוך כך ביאר שבשונה מאכילה, לשחיטה אין קבע. 

גרס  ב"י"לשתיה", ולא "לשחיטה". בגליון לפנינו אכן תוקן "לשחיטה". אבל אלא שהגרסה לפנינו היא אין קבע 

בסברת הר"ן, מה בכך שאין קבע לשתיה, הרי דין הב לן ונבריך נאמר במי שהיה מצוי  התקשה", ומתוך כך לשתיה"

לשתות. דברי בתוך סעודה, וקביעות הסעודה ראויה להועיל גם ליין לומר שכל שלא הסתיימה הסעודה יכול להוסיף ו

רבנו יונה שהבאנו לעיל, שאינו תולה את טעם הדין בכך שאין קבע לשתיה אלא בכך שזהו יין שלאחר המזון, יכולים 

 לבאר יפה גם את דברי הר"ן, ובלבד שיקובל התיקון ללשונו מ"שתיה"  ל"שחיטה".
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זאת ברמב"ם גרסה שונה בגמרא, ולפיה לא נאמר "לית הלכתא ככל הני שמעתתא" אלא רק "לית 

הלכתא הכי", והדברים מוסבים על ענין אחר שדוחה הגמרא מהלכה )שאין להפסיק בסיכת השמן 

בין הנטילה לברכה, משום הפסק, ולא כדברי רב לעיל(, וגם הצורך בסילוק שולחן אינו אלא 

ן אחרים שם אינו מסיח דעתו מלאכול קודם לכן. ואם כן במקרה הרגיל אין לנו בסמוך על שולח

כתב שאין  לח"מאלא אמירת הב ונברך, שממנה יש ללמוד לדעת הרמב"ם גם לכל סילוק דעת. 

צורך בשינוי גרסה זה, אלא שהסוגיה דנה בגדרי החיוב לברך ברכת המזון קודם שישוב לאכול 

ן זה אכן אין חיוב אלא על ידי נטילת ידים לברכה או אמירת הב ונברך, ולא , ולעני)וכפי שיתבאר להלן(

כשרק גמר לאכול. ומכל מקום לענין חיוב הברכה הראשונה כל שגמר לאכול, והיינו בליבו, אכן 

 טעון ברכה חדשה. 

נראה שלהבנתם לא ניתן להעמיד את הסוגיה בסתמא בלבד, שכן בעת סילוק שולחן ודאי 

ת דעתו מלאכול עוד, ולא שייך להבחין בזה בין סתמו לפירושו. בכל מהלך הסוגיה מסלק האדם א

מחשבה מלאכול כשלעצמו אינו כלום, וכל עוד לא חתם את הסעודה באופן -ברור לפי זה שסילוק

ממשי אם נמלך וחפץ להוסיף ולאכול הרי זה המשך גמור לאכילתו הראשונה, ודיון הסוגיה הוא 

דעת האמור לכלל חתימה ממשית של הסעודה. ומ"מ לדינא עומדים דברי מה מביא את סילוק ה

 הרמב"ם בעינם אף לפי דרכם. 

 

ל ו כ א ל ך  י ש מ י ש ם  ד ו ק ן  ו ז מ ה ת  כ ר ב ב ב  ו י ח  .  ב

באופן פשוט, בין נטילת הידים לברכה ובין אמירת הב לן ונברך אינן סיבה אלא שלא להוסיף 

ם האכילה הנוספת אין כל מניעה. ולאכול על סמך ברכת המוציא שנאמרה בתחילה, אך מעצ

למרות שתכף לנטילה ברכה אין כל מניעה לכאורה לשוב ולאכול, אם רק ישוב אחר כך גם ליטול 

בסוגייתנו, באופן מפורש כלפי אמירת הב לן ונבריך, ואחר  תוס'ידים סמוך לברכה. וכך אכן כתבו 

בענין שתיית היין לאחר  ם, כא. ברי"ף()בפסחים ש הרי"ףכך השוו לזה גם את דין הנטילה. כך כתב גם 

)פו:, בחולין  הרא"ש, שיכול לשוב ולשתות ובלבד שיברך קודם לכן, וכ"כ גם הב לן ונברךאמירת 

, אך ט"ז נטילת הידים. הרי"ף והרא"ש לא התייחסו בדבריהם לאכילה לאחר בסוגיה שתובא להלן(

"ש מפורשות בין הדברים וכתב שגם לאחר השוה הרא סי' ז( )פסחים קא:,ומג"א ציינו שבמקום אחר 

נטילת ידים אין איסור לאכול אלא שיש להקדים ולברך המוציא. )גם רש"י כתב כך בחולין. אבל 

 בסוגייתנו כתב אחרת וכדלהלן(. 

פשט לשון שתי הסוגיות שהבאנו, בברכות ובפסחים, מורה שלאחר נטילת ידים או אמירת הב 

ברהמ"ז גם בברכה. בסוגייתנו במעשה דרבה ור' זירא מבואר שר'  ונברך אסור לשוב ולאכול קודם

זירא נמנע מלאכול לאחר סילוק השולחן, ולא רק הקדים ברכה לאכילתו, וכן במעשה תלמידי 

דרב אמר להם רב ייבא סבא שאסור להם לשתות, ולא שעליהם לברך לפני שתייתם. ודחו תוס' 

הטורח הכרוך בנטילת ידים מחודשת קודם לברכת  ורא"ש שר' זירא לא נמנע מלאכול אלא משום

המוציא, ורב ייבא סבא לא מנע את תלמידי רב אלא מלשתות אלא כדי שלא ישתו בלא ברכה. 

מקורות נוספים בש"ס מורים בפשטות שסעודה שהופסקה מחייבת לא רק ברכת המוציא חדשה 

)ההרחבה בזה בעיקר ופן דומה אלא גם ברכת המזון קודם לה, ותוס' והרא"ש מבארים גם אותם בא

 . בחולין פו:(

כתב שכשגמר סעודתו אסור לאכול  רש"יבראשונים נאמרה עם זאת גם דרך אחרת. בסוגייתנו, 

שכיון שאמרו  רשב"םו רש"יעד שיברך בהמ"ז, ויחזור ויברך על הבא לפניו. וכן בפסחים כתבו  –

, (בברכות) הרשב"אעד שיברכו ברכת המזון. כך הם גם דברי  –הב לן ונבריך נאסר עליהם לשתות 
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. ואי אמר קביל עליה לברוכי, שאף הוסיף בדברים ביאור: "דכיון שנטל ידיו לברכה הראב"דבשם 

הב ונבריך הוא הדין והוא הטעם, וכ"ש הוא, דהא קביל עליה בפירוש לברוכי". לא דיני האכילה 

כת המזון אלא מעלת הברכה עצמה, שכיון שפנה בפועל הם שמחייבים אותו להקדים ולברך בר

 13,)ד,ח( הרמב"םכך היא גם דעת  12לברך לה' אינו רשאי לעקור עצמו מכך ולשוב לאכילת הנאתו.

, במקרה שנטל ידיו לברכה, אף כי לא לאחר אמירת הב רבנו יונהוכאמור לעיל, כך היא גם דעת 

תולה גם בדבריו  )בסיום דבריו(ח לומר כך, אבל ב"י ונברך בלבד. בדעת הר"ן, כפי שנזכר, אין הכר

 כדעת רבנו יונה ממש. 

 

ם י נ ו ר ח א ה ת  ו ע ר כ ה  .  ג

הב לן שאמרו  לאחר שתיהכפי שנאמר לעיל, הנידון שבו ברורה הכרעת ההלכה הוא דין ה

, ולכל הראשונים אינם יכולים עוד להמשיך ולשתות על סמך ברכת היין ששתו קודם לכן. ונבריך

הוסיף עוד על גבי זה והכריע שדוקא לשתות בלא ברכה  ב"ידרב וכרבא, ולא כרב אשי.  כתלמידי

רש"י בברכות, תוס',  –, ככל הני רבוותא שמתירים זאת מותרהדבר  בברכהלא ניתן עוד, אבל 

רא"ש, רבנו יונה, ר"ן, רי"ף ומרדכי, ולא כרשב"ם ורשב"א, ורש"י בפסחים, שהצריכו גם ברכת 

שוב לאכול או לשתות. ב"י לא מונה באופן ישיר עם הראשונים האוסרים את המזון קודם שי

הרמב"ם, האוסר גם הוא לשתות עד שיברך ברהמ"ז, ומכל מקום כיון שהרי"ף והרא"ש נמנים על 

המתירים ודאי הלכה כמותם. אמנם מיד לאחר סיכום הדין אומר הב"י שאת דעת הרמב"ם בדין 

לא היה ברור אצלו בתכלית שאכן נכון ללמוד מהרמב"ם איסור זה יבאר בהמשך דבריו, ונראה ש

 . )וכפי שהבאנו לעיל(בדבר מחמת הסתירה לכאורה בין דבריו לסוגיה 

לברכה, ולא רק אמר הב ונברך, יש מן הראשונים ששבים כאמור  נטל ידיםבמקרה שכבר 

ומצטרפים לאוסרים לאכול אף בברכה עד שיברך ברהמ"ז, ובהם לכל הפחות רבנו יונה, ולדברי 

נוקט שגם הרא"ש סובר כך, ואף הכריע כך לדינא, להצריך ברכת המזון, ותמה  ב"יב"י גם הר"ן. 

ר הרחבה מג"א, הראו ממקורות מפורשים בדברי הרא"ש, על הטור שכתב אחרת. אבל הט"ז, ובית

וכן מדברי תלמידיו )בכלל זה הטור שעליו תמה ב"י(, שגם אם נטל ידים אין חובה אלא לברך 

, שכתב שאין כל סברה הט"זברכה ראשונה חדשה ולא ברכת המזון קודם שיאכל. הפליג בדבר 

בה לשוב וליטול ידים קודם הברכה, ואף לאסור לאכול לאחר נטילת הידים, ואין מקום אלא לחו

מדברי רבנו יונה אין ללמוד על איסור כזה. בענין דעת רבנו יונה דחו אחרונים את דברי הט"ז, 

)גם בשם הב"ח( היא שמעיקר  מג"אומכל מקום בדעת הרא"ש הדברים מבוססים למדי, והכרעת 

עצמו כרבנו יונה. כך הביא גם הדין אין איסור לאכול גם לאחר נטילה, ורק בעל נפש יחמיר ל

, ושם עמד על כך שהאוסרים בה"לבגוף דבריו; אלא שהפנה מיד לדברים שהוסיף בזה ב משנ"ב
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בברכה חדשה הרי זה גם בברכת  יל"ע אם זוהי גם סברת רש"י, שכתב שגם לדרך ההו"א שכל שגמר לאכול התחייב 

המזון. שם לא זימן עצמו לברכה, ובכל זאת חייב לברך ברהמ"ז קודם שישוב לאכול. נראה מכך שטעם הדין שונה, 

שכיון שסיים את אכילתו הראשונה ומה שיוסיף ויאכל יהיה אכילה אחרת הרי כל אחת מאכילותיו טעונה לאחריה 

 אלא לברך לאחר אכילה זו ואחר כך לפנות לאכילה זו וברכותיה. ברכה לעצמה, וממילא אין לו לערבן 
13

להבנת כס"מ ברמב"ם דין גמר בלבו מלאכול נלמד מדין הב לן ונברך, ואם כן קצת צ"ע שאינם שוים בדין הברכה  

ל האחרונה, שאם רק גמר בלבו אינו טעון אלא ברכה ראשונה חדשה, מה שאין כן האומר הב ונברך שאסור לשוב לאכו

עד שיברך ברכת המזון על מה שכבר אכל. וי"ל שלא תלה כס"מ ברמב"ם ללמוד את דין גמר בלבו מלאכול מהאומר 

הב ונברך אלא לענין שבו שייך להשוותם, דהיינו לענין סילוק הסעודה. אבל לענין איסור ההפסק לאחר שהתחיל 

שרק סילק עצמו מלאכול. ומ"מ ר' להלן בדין במובן מסויים בברכה ודאי שאין ללמוד מהפונה בדיבורו לברך למי 

 שינוי מקום שנראה לכאורה שטעם הרמב"ם בדין זה שונה.



 סעודהחיוב בברכות בשעת )ח(   

161 
 

לאכול לאחר נטילה אינם רק רש"י ורשב"ם והרשב"א )שאוסרים גם לאחר הב ונברך( אלא כאמור 

ודאי להחמיר בזה ולא  גם רבנו יונה והרמב"ם, ועמם בדין זה גם הראב"ד, או"ז והרא"ה, ולכן יש

 לאכול עד שיברך ברהמ"ז.

בלבד, ולא נטל עדיין  הב ונברךשאמר  האכילה לאחרהדין הפחות מוכרע בסוגיה זו הוא דין 

ידים. כפי שהתבאר, לרבנו יונה והר"ן אם רק אמר כך יכול לחזור בו ולשוב לאכול אף על סמך 

משום מה מלהכריע בדין זה, והביא את  נמנע שו"עהברכה הראשונה בלא כל צורך בברכה חדשה. 

שתי השיטות בשמותיהם, וכתב שלרא"ש צריך לברך תחילה קודם שישוב לאכול, מה שאין כן 

ולא הזכיר כלל את דעת הראשונים הנוספים הסוברים שדי בהב ונברך כדי  14לרבנו יונה והר"ן.

פי ביאורו שלו אף להצריך שוב ברכה ראשונה. בעיקר בולטת השמטתו את דעת הרמב"ם, של

אוסר בין לשתות ובין לאכול לאחר אמירת הב ונברך עד שיברך גם ברהמ"ז על מה שכבר אכל 

)לכה"פ לענין המבקש לשתות כתב הרמב"ם מפורשות שטעון גם ברכת המזון קודם לשתייתו, 

ע וקשה מאד להבחין בזה בין שתיה לאכילה(. ונראה שביאורו לדברי הרמב"ם אינו מחוור ומוכר

כתב עכ"פ שרבים הם העומדים בדעת  בה"לאצלו בתכלית, ולכן לא רצה לסמוך עליו לדינא כלל. 

הרא"ש להצריך ברכה חדשה, ובהם תוס' ואו"ז ורשב"א, ולדברי א"ר הרבה פוסקים סוברים כך 

ודעת ר"ן ותר"י יחידאה היא. אלא שעכ"פ הגר"א הכריע מכח סוגיה כר"ן ורבנו יונה. ועל כן מידי 

  15ק לא יצא, ויש להזהר שלא לאכול לאחר אמירת הב ונברך משום ספק ברכה.ספ

מלאכול הוא כאמירת הב ונברך,  סילוק דעתכפי שהובא בתחילת הדברים, דעת בה"ל היא שגם 

ולא רק לרמב"ם אלא גם לרא"ה ואפשר שגם לרא"ש אסור לאכול אחריו בלא ברכה )משא"כ 

הב ונברך(, ועל כן לדינא בדומה לדין הב ונברך אם סילק  לרבנו יונה והר"ן, המתירים גם לאחר

דעתו מלאכול "נכון מאד ליזהר לכתחילה" שלא לשוב ולאכול )הלשון כאן מסוייגת מעט יותר 

 מדין הב ונברך, כיון שזהו חידוש נוסף שאינו ברור בתכלית(. 

 

 )קעט,ה; רו,ה(מחדש באכילת פירות -. ברכה2

 : בשתיית יין בימות החול, כל כוס היא דבר חידוש לעצמו ויש לברך לפניה. תמצית עיקר הדין)

באכילת פירות בלא קביעת סעודה, נאמרו בראשונים כמה דרכים מתי עליו לשוב ולברך: על כל פרי שלא היה לפניו 

 רך.בשעת הברכה, או רק אם הובא לאחר שגמר לאכול מהפירות שהיו בתחילה, או שאפילו אז אין צריך לב

פשט שו"ע ורמ"א, וילקוט יוסף לדינא, כדרך המקלה ביותר. באחרונים נאמרו גם דרכים נוספות, ולמשנ"ב, אם 

הביאו לפניו מאותו המין שעליו בירך, לא ישוב לברך. אך על מין אחר יברך, אם הובא לאחר תום הפירות 

 הראשונים.

נו טעון ברכה, וכך טוב ביותר לעשות. מאידך, משעה אם דעתו מתחילה בעת הברכה לכל מה שיובא לפניו, ודאי אי

 שסילק דעתו מלאכול, ודאי טעון ברכה חוזרת על מה שיאכל.(

 

דין סילוק הסעודה כפי שהתבאר נאמר בעיקרו בסעודת פת, שיש לה קבע, ואינה באה לידי 

בנו יונה סיומה עד שיסיים אותה בידים. בה"ל מביא מדברי פמ"ג שהוא הדין לכל דבר מזון, שלר

                                                           
14
, שם נקט שו"ע שכבר אחרי אמירת הב ונברך אין אדם שלישי יכול להצטרף )קצז,א(בה"ל מפנה לדין הצירוף לזימון  

 מוכרח, עי"ש.אליהם לזימון, ובפשטות היינו ע"פ דברי הרא"ש כאן אף כי אין זה 
15

בה"ל לא נקט כאן בדין ספק ברכות להקל אלא אסר מחמת הספק את עצם האכילה, גם אם לא בלשון איסור גמור  

אלא בלשון קרובה לכך בלבד, "יש ליזהר". ושמא כיון שמדובר במי שכבר אכל בעיקרו של דבר די צרכו, וכבר הציע 

ל מחמת התעוררות חדשה זו בספק דרבנן, ובפרט שביכולתו גם לברך, אלא ששב אחר כך ורצה לאכול, אין נכון להק

 לצאת מן הספק על ידי שיברך ברהמ"ז ואח"כ ישוב לאכול, וכדעת הראשונים האומרים שכך חובה עליו לעשות. 
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והר"ן אינו מסתלק מאכילתו על ידי אמירת "נברך ברכה אחרונה" לבדה. אבל לא בכל אכילה 

 ושתיה הדברים אמורים. לא בשתיית יין, ואפשר שגם לא באכילת פירות בעלמא. 

, המשנה אמרה שאם בירך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון, שתיית ייןב

: "לא שנו אלא בשבתות וימים טובים, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין. )מב:(וסייגה הגמרא 

". בזמני שגרה אין אדם קובע את סעודתו על יין, וכוס על כל כוסאבל בשאר ימות השנה מברך 

ואם כן כל כוס ששותה היא כעין חידוש בפני עצמו, וממילא אין הכוסות מצטרפות לשתיה 

 תחילתה. כל כוס היא שתיה לעצמה, וזוקקת ברכה לעצמה. מתמשכת אחת שדי לה בברכה אחת ב

, שאין ברכתם מועילה אלא פירותכתב באופן דומה גם לגבי אכילת  )מובא בב"י, קעט,ה( הכלבו

לעצמם. כלומר,  הביאו לו אחר כך טעונים ברכהלפירות שהיו לפניו בשעת הברכה אבל פירות ש

נה ענין מתמשך אלא אכילת כל פרי היא ענין גם לאכילת פירות אין קבע. אכילת הפירות אי

 לעצמו, ולפיכך כל שהיה לפניו בשעת הברכה נפטר בה ומה שלא היה לפניו אז טעון ברכה לעצמו. 

בעיקרו לדין  )חולין פו:(, שאותו השוותה הגמרא שחיטהדין נוסף דומה לזה הוא דין ברכת ה

ה שם הגמרא בין הפסק ברכת המזון, ברכת הנהנין לענין ההפסק המחייב ברכה )בפועל הבחינ

שמצריך ברכה חדשה, לבין הפסק כיסוי הדם, שאינו מונע מהותית כלל מלהמשיך ולשחוט ולפיכך 

אינו מצריך ברכה חדשה על השחיטה שלאחריו(. הר"ן, שמדבריו בענין זה הבאנו לעיל, השווה 

וביאר שאם בירך בתחילה , נמלךבשם כמה ראשונים את ברכת השחיטה לברכת האכילה גם לענין 

על דעת לשחוט בהמות מסויימות ואחר כך הביאו לו בהמות נוספות שלא היתה דעתו עליהן 

בתחילה עליו לשוב ולברך, כדין השותה כוס נוספת של יין ולא כדין המוסיף על אכילתו, משום 

ה, ולפיכך שלאכילה אדם קובע עצמו ולעיתים פותח בסעודה קטנה ונמשך מתוך כך לסעודה גדול

אינו חותם את אכילתו עד שיטול ידיו לברכה, מה שאין כן השחיטה, שאין לה קבע ולפיכך מיד 

כשסיים לשחוט מה שבדעתו הסתיימה שחיטתו, וכששב לשחוט הרי זו שחיטה חדשה הטעונה 

  16ברכה. וכך כתב שם גם הרא"ש.

הביאו לפניו בהמות הדין בשחיטה ברור כאשר סיים לשחוט מה שהיה בדעתו בתחילה ואז 

, נחלקו הראשונים אם הראשונותאת  שוחט בעודונוספות. אבל אם הביאו את הבהמות הנוספות 

שבמקרה זה אינו צריך לשוב ולברך. וביאר  הסמ"קהביא מדברי  )יו"ד יט,ז(עליו לשוב ולברך. הטור 

דיין כקבוע ב"י את טעמו שכל עוד יש לפניו מהבהמות שהיו לפניו בשעת הברכה הרי הוא ע

לשחוט, ורק אם סיים לשחוט הרי הוא כעין מי שסיים כבר את סעודתו וצריך לברך מחדש. 

כלומר, בשונה מאכילה שהיא מטבעה ענין מתמשך, ולכן גם כשדומה שכבר סיים לאכול אין זה 

סיום מוחלט שלה, שחיטה היא מעשה ממוקד יותר ומשעה שסיים בפועל לשחוט סיים למעשה גם 

סוק בשחיטה בכללו. אבל כל שעודו שוחט הרי הוא בתוך מהלך רצוף של עסק בשחיטה, את העי

וכשם שאינו טעון ברכה על כל בהמה בפני עצמה כך אינו טעון ברכה גם על בהמות נוספות 

עצמו לא קיבל את דברי הסמ"ק, וכתב שאין  הטורשמצטרפות לשחיטתו בשלב מאוחר. אבל 

היתה לפניו בתחילה טעון ברכה. כלומר, את השחיטה לא נכון  לחלק בכך וכל ששוחט בהמה שלא

לראות כתהליך מתמשך כלל, ושחיטת כל בהמה היא מעשה עומד לעצמו, ורק משום שכל 

                                                           
16
הביא גם דעה חולקת בדבר, דעת העיטור, הסובר שכל שהביאו לפניו בהמה ממין הבהמה הראשונה  )יו"ד יט,ו(הטור  

אינו טעון ברכה. ואף חידד שבע"ח שאינו ממין הראשון היינו כגון עוף לאחר חיה )וא"כ חילוק המינים בין  ששחט

בהמה אחת לאחרת אינו קרוי לענין זה חילוק מינים(. הטור דחה את דעתו מפני דעת הרא"ש, וב"י צירף לכך את 

 הר"ן והראשונים שעליהם הסתמך, ובהם ה"ר משולם, הראב"ד והרמב"ן. 
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הבהמות היו לפניו בשעת הברכה מתייחסת ברכתו לכולן. ממילא כל שלא היתה בשעת הברכה 

 אינה יכולה להיות מצורפת אליה. 

. באכילת פירותחוזרת ומעלה את השאלה מהו הדין במקרה המקביל ההבחנה בדין השחיטה 

שהבאנו נראים אמורים כפי שיטת הטור ביו"ד, שכל שהביאו לפניו מה שלא היה  דברי הכלבו

לפניו בשעת הברכה טעון ברכה חדשה, בלי לחלק בשאלה אם כבר סיים לאכול מה שהיה לפניו 

בתחילה. וסובר אם כן שגם אכילת פירות בעלמא אינה בעלת קביעות כלל, ומה שאינו טעון ברכה 

אכילה אחד אלא משום שניתן לצרף את כל מה -שום שהכל מצטרף לעסקעל כל פרי שאוכל אינו מ

 שבדעתו לאכול לברכה אחת. 

לו פירות נוספים מאותו  לאחר שבירך הביאושאם  )רו,ה( בדין הפירותעצמו כתב  הטוראבל 

עליהם אף שלא היו לפניו כשבירך. וכתב ב"י שמסתבר שאין כוונתו למי  אינו צריך לברךהמין 

ניו מאותו המין ממש, אלא לכל מי שהביאו לפניו פירות נוספים שברכתם היא כמו זו שהביאו לפ

הטור מבחין אם כן בין שחיטה לאכילת פירות, ובעוד שבשחיטה עליו לברך על כל מה  17שבירך.

אכילה מתמשך שאין צורך -שלא היה לפניו בשעת ברכה, אכילה אינה כן, והיא מצטרפת לעסק

 אכילה פרטיים שלא היו צפויים מראש. -ם הצטרפו לו מעשילשוב ולברך עליו גם א

לא התבאר בדברי הטור עד כמה הוא מרחיק את דין אכילת הפירות מהשחיטה, ומה הדין 

לאכול את הראשונים. סתימת לשון הטור והב"י  לאחר שכבר סייםכאשר הביאו לו פירות 

ולברך. אלא שכיון שדחיית הגמ' מלמדת בפשטות שאין לחלק בכך, ובכל מקרה אינו צריך לשוב 

את ההו"א שכל שגמר לאכול טעון ברכה חדשה לא נאמרה, כפי שביארו הראשונים, אלא משום 

קביעות הסעודה, יש סברה גדולה לומר שבאכילת פירות כל שסיים את אכילתו שב להיות טעון 

ר שלאחר שסיים ברכה, ולמקרה כזה אולי לא נזקקו כלל הטור והב"י בדבריהם. לט"ז היה ברו

את אכילת הפירות שוב אין כל יסוד לפטרו מברכה, ומאידך הבין בדברי השו"ע שסובר לפטור 

 מברכה גם אז, ולפיכך דחה את דבריו.

פסק כדברי הטור כפי שהבינם, ובלא לפרש אם הדין מוגבל לפירות שבאו קודם סיום  שו"ע

, אף כי הוסיף שלכתחילה טוב מ"אהראכילתו מהראשונים דווקא, ולדבריו הסכים לדינא גם 

ובימינו כתב כך לדינא  18ליזהר שתהיה דעתו על כל שיביאו לו, כדי לצאת גם ידי דעת הכלבו.

 ילקוט יוסף. 
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לעיטור שם, כפי שהבאנו, יש מקום להבחין במידת מה בין מינים, אך דעתו נדחתה שם בפשטות כדעת יחיד. כמו כן  

יש לעיין גם לשיטתו הוא אם הדין המקביל בברכת הפירות הוא שלא לשוב ולברך רק על פרי מהמין שעליו בירך, או 

מיני חיות וכל מיני בהמות הם כמין אחד לענין ברכת שגם מינים אחרים שברכתם שוה הם כמין אחד עמו, כשם שכל 

 השחיטה. 
18

עצמו אין הרמ"א מקבל את ביאור הב"י, ואת דברי הטור בפירות שכל  בדעת הטור, באו"ח וביו"ד, מתבאר שבד"מ 

לשחוט את מה  לאחר שכבר סיים גםאינו צריך לברך קשר בדעת העיטור בדין השחיטה, ש מאותו המיןשהביאו לו 

בדעתו בתחילה, אם הביאו לפניו בע"ח נוספים מאותו מין כללי אינו צריך לשוב ולברך. ואם כן כל שעושה  שהיה

מעשה שוה לזה שכבר בירך עליו אינו טעון ברכה חדשה, אף שהמעשה הראשון כבר הסתיים לגמרי )מסתבר 

ך בשנית(. ואף שדחה הטור את שהדברים אמורים רק קודם שפנה לעיסוקים אחרים, שאם לא כן לעולם לא ישוב לבר

דברי העיטור ביו"ד, שב וסתם כמותו באו"ח. ואין הרמ"א מציע יישוב לסתירה זו. לדרך זו עכ"פ אם הביאו לפניו 

לכך בשעת הברכה, וכך אכן כתב הרמ"א  כל שלא היתה דעתו לשוב ולברךשלא היה לפניו בתחילה עליו  ממין אחר

רכת הפירות כל מין פרטי הוא ענין לעצמו, ולא כמיני בהמות או מיני חיות שהן בדעת הטור באו"ח. ומשמע שלענין ב

. לאור מה שהתבאר הכרעת המחברהרמ"א את  לדינאכולן כמין אחד לברכת השחיטה. למרות האמור, בשו"ע קיים 

עת הכלבו יש להבין עכ"פ שהתוספת שהוסיף, שתהיה דעתו לכתחילה על כל שיביאו לו, מכוונת לצאת לא רק ידי ד

 אלא גם ידי דעת הטור עצמו כפי שהבינו הוא. 
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הביאור שהצענו לטור ושו"ע )וקודם לשאלה מהו דין פירות שבאו מאוחר( הוא הפשוט יותר 

יש להבין את דברי  מג"אלדברי בדבריהם, ודברי הרמ"א אף מאשרים הבנה זו מפורשות, אך 

הטור והשו"ע באופן אחר, ולא כתבו שאין צריך לברך על פירות אחרים שלא היו לפניו אלא כאשר 

היתה דעתו עליהם מתחילה. הדין שחידש כאן הטור הוא שכל שהיה דעתו בעת הברכה לאכלו 

פניו וגם לא היה ל כל שלא היהנפטר על ידה, גם אם לא היה לפניו בפועל באותה שעה. אבל 

, גם אם עדיין יש לפניו מהפירות טעון ברכהלאכול אינו שייך לברכה הראשונה כלל ו בדעתו

שעליהם בירך. )מג"א תולה כך לא רק בדעת הטור אלא גם בדעת הב"י, ויחד עם זאת תמה על 

ה הב"י שהעמיד את דברי הטור והכלבו כחלוקים זה על זה, שכן דברי הכלבו נאמרו כשלא הית

בענין פירות  19דעתו מתחילה למה שיובא לו, משא"כ הטור, ואם כן לדינא אמרו דבר אחד(.

המובאים לפניו טרם שסיים לאכול את הראשונים אין מג"א מכריע עכ"פ לדינא באופן מוחלט, 

כיון שיש שסוברים שבמקרה כזה לא ישוב לברך על הפירות הנוספים אף שלא היתה דעתו עליהם 

 במפורש. 

לאכול מהפירות  כבר סייםנה מסברתם הברורה של הט"ז והמג"א שהבאנו, שכל שבשו

הראשונים שהיו לפניו ודאי עליו לשוב ולברך על כל פרי שלא היתה דעתו עליו מתחילה, כתב 

, בשם לבוש וא"ר )ואחרונים נוספים שהביא א"ר(, שגם בזה יש לומר שהפירות החדשים משנ"ב

יך לברך עליהם. ונמצאת אכילה יתרה על שחיטה גם כשמדובר מצטרפים לראשונים ואינו צר

באכילת פירות בלבד, וכל שמוסיף ואוכל מצטרף לרצף מתמשך של עסק אכילה אחד. זאת בהיפוך 

 גמור מדברי הכלבו. 

מאותו כמכריע בין השיטות, וסיכם שכל שמוסיף לאכול  משנ"בנמצא  הכרעת הדין למעשהב

את אכילתו הראשונה אינו טעון ברכה נוספת,  גם אם כבר סייםעצמו שממנו אכל בתחילה  מין

אינו פטור מלברך  ממין אחרוכדרך האדם לכנוס מאכילה קטנה לאכילה גדולה. אבל שב לאכול 

 לתת דעתו, עצת הרמ"אמהפירות הראשונים. וכמובן שאם עושה כ אם עדיין יש לפניועליו אלא 

א לפניו, יוצא מידי ספק ופטור מלברך על כל שיובא לו )והוא הדין אם קבע מראש על כל שיוב

 עצמו לאכילת פירות, וכחידוש המג"א שהזכרנו(. 

 

כשם שהנותן דעתו מראש פוטר בברכתו כל מה שיובא לו כך גם לאידך גיסא, אם דעתו מראש 

ד, ושוב נמלך לאכול, שלא לאכול עו גמר בלבולאכול פירות מסויימים ותו לא, או שלאחר שאכל 

צריך ודאי לשוב ולברך )ולא כסעודת פת, שם להרבה פוסקים אפילו בכה"ג אינו צריך לברך(. כך 

 הובא במשנ"ב, ונראה שהכל מודים בזה. 

ישנם גם מצבים נוספים שבהם חייב לשוב ולברך למרות שעדיין לא סיים את אכילתו 

פירות, כאשר לא היתה דעתו על אפשרות זו  מבית אחריםהראשונה: האחד הוא כאשר הביאו לו 

כלל. ב"י כתב שלמרות שבסתמא אינו מברך גם על פירות שלא היתה דעתו עליהם מתחילה, 

 באופן זה יש בהבאתם חידוש גמור ולכו"ע צריך לברך. 
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מג"א תלה כאמור את פירושו גם בדברי הב"י, ועולה מכך שדוקא בשחיטה הכריע ב"י שאין צריך לברך על כל  

שהביאו לפניו בעודו עוסק בשחיטת הראשונות, מה שאין כן בפירות, שאינו פטור מלברך אלא על מה שהיה בדעתו 

תחילה. ונמצא שההבחנה בין שחיטה לפירות היא בכיוון הפוך מזה שהצענו לעיל בדבריו. מג"א אכן לאכול כבר ב

מבאר שבשחיטה יש צד קביעות שאין בסתמא באכילת פירות, ודוקא באכילת פירות כל פרי הוא ענין לעצמו באופן 

 מובהק, כל שלא קבע עצמו בבירור לאכילתם.
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כמו כן, אם הביאו לפניו מינים אחרים שלא היתה דעתו עליהם בתחילה, כתב מג"א, והסכים 

, כגון שבירך על דגים והביאו לפניו שיכר, אינו אכילה ממין אחר בתכליתשאם זוהי לכך משנ"ב, 

 נפטר בסתמא בברכתו הראשונה. 

עליו יותר  חביבשהביאו לפניו  המין הנוסףדין נוסף הביאו ב"י וד"מ מדברי הרשב"א, שאם 

מקרה כזה מהמין שעליו בירך בתחילה אין הוא נפטר בסתמא בברכה הראשונה. ונראה שטעמו שב

אין באכילתו רק המשך פשוט לאכילה הראשונה אלא דבר חידוש בפני עצמו. צ"ע למה לא נזכר 

הביא מאחרונים ספרדים רבים שאין בכך  )חזו"ע ברכות, הפסק וטעות ח(דין זה בשו"ע )הגר"ע יוסף 

מכך עכ"פ סיבה לומר שדחה זאת מהלכה, אחר שהביא זאת בב"י כדין ברור, ורק כף החיים למד 

 20.)ס"ה(שהדין אכן נדחה מהלכה(, ומ"מ רמ"א הביאו בסי' ריא 

 

 ד. שינוי מקום

 . עיקר הדין1

 שמואל, ידי קידוש יצאו. וידי יין לא יצאו, רב"אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת, אמר 

אמר, אף ידי יין נמי יצאו. ואזדא ר' יוחנן לטעמיה, דא"ר  ר' יוחנןאמר, אף ידי קידוש לא יצאו... ו

, מיתיביחנין בר אביי א"ר פדת אמר ר יוחנן, אחד שינוי יין ואחד שינוי מקום אין צריך לברך. 

 . )פסחים ק:(שינוי יין אין צריך לברך? תיובתא דרבי יוחנן תיובתא"  שינוי מקום צריך לברך

אם הוא צריך להיות במקום הסעודה דוקא, אך שניהם מודים רב ושמואל נחלקו בדין הקידוש, 

שברכת היין שנאמרה בבית הכנסת אינה מועילה ליין שמבקש האדם לשוב ולשתות בביתו, משום 

ששינה את מקומו בין הברכה, והשתיה שעמה, לבין השתיה ששותה בביתו. ר' יוחנן חולק עליהם, 

 אך דבריו נדחו מהלכה.  וסובר ששינוי מקום אינו מצריך ברכה חדשה,

הפעילות של האכילה, שדי לו כאמור לעיל בברכה בתחילתו -בתוכן הדבר יש לבאר שרצף

למרות שהוא אוגד בתוכו מעשי אכילה רבים ונבדלים, כרוך מטבעו במקום מסויים שבו הוא 

מתרחש. ארוע האכילה הוא בעל משמעות רחבה יותר משל מעשה האכילה עצמו, ואכילה רגילה 

כדרך ארץ נחשבת למוקד העיסוק של האדם בשעתו, וממילא גבולות הפתיחה והסיום של 

האכילה עצמם אלא גם על פי גבולות -האכילה נקבעים לא רק על פי הפתיחה והסיום של מעשי

האכילה. דרך האדם לשבת במקום מסויים ולאכול, ומשום כך -מסגרת ההתרחשות של עסק

הוא נחשב למצוי באותה מסגרת התרחשות שהאכילה היא  דווקא כל עוד הוא יושב במקומו

תוכנה. אבל כשהעתיק את מקומו למקום אחר העתיק את עצמו גם מהקשר פעילות אחד להקשר 

האכילה הקודם אלא עסק אכילה חדש. -אחר, וגם אם מוסיף ואוכל אין זה עוד המשך לעסק

שר האדם הולך משם ושב שתיית היין בבית הכנסת היא חלק מהמתרחש בבית הכנסת, וכא

לביתו, כל מה שיעשה בביתו, גם אם הוא שתיית יין נוסף, הוא כבר בבחינת פרק עשיה נבדל מזה 

  21הראשון.
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פסק בזה ע"פ הכלבו לברך מחדש על כל כוס,  )קעט,ד(. שו"ע יין בבית אחריםלו  יוצא דופן נוסף הוא מי שמושיטים 

כיון שבכל פעם הוא נמלך, וחידד משנ"ב שהיינו גם אם מושיטים לו כוס נוספת טרם שסיים את הראשונה. וביאר 

 בשעה"צ שבמקרה זה כל כוס היא עבורו ענין חדש בתכלית, כיון שאינו קובע עצמו שם לשתיה כלל. 
21

תלמיד רבנו יונה ביאר: "כיון שנעקרו ממקומן ה"ל היסח הדעת וצריך לברך". מדובר במי שדעתו ברורה לשוב  

ולשתות בביתו, ואם כן יש לומר שאין זו עקירה של הדעת מענין השתיה בכללו אלא עקירה מענין שתיה זה כדי לשוב 

 זהים של מסגרת ההתרחשות כולה. ולשתות שתיה אחרת, ביטוי לכך שבדעת בנ"א המקום הוא אחד המ
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 ב(-)קעח,א. גדרי שינוי מקום 2

ת י ב ו  ת ו א ב ר  ד ח ל ר  ד ח מ  .  א

 . : מי שהתחיל לאכול פירות בבית אחד ועקר משם לבית אחר, טעון ברכה מחדש על אכילתותמצית הדין)

למרבית הראשונים כך הוא גם בעוקר מחדר לחדר בתוך בית. אך יש אומרים שאין זה קרוי שינוי מקום לענייננו, 

 ולמשנ"ב יש לסמוך על כך בדיעבד ולא לשוב ולברך. 

 בתוך אותו חדר, שינוי מפינה לפינה אינו קרוי שינוי מקום לברכה כלל )ויש שמחמיר גם בזה, כלפי סעודת פת(. (

 

דא שמואל לטעמיה, דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה. סבור מינה הני מילי "ואז

לא. אמר להו רב ענן בר תחליפא, זימנין סגיאין הוה  ממקום למקום בחד ביתאמבית לבית, אבל 

. הגמרא דנה בשינוי ממקום קא.(שם )" מקדשוהדר  מאיגרא לארעאקאימנא קמיה דשמואל ונחית 

בית, ובפתח דבריה לא מבואר מהו "ממקום למקום" זה, אם בתוך אותו חדר למקום בתוך אותו 

או במעבר מחדר לחדר. אך ממעשה דשמואל מתבאר שלכל הפחות שינוי מקום מחדר לחדר, כמו 

בין בית ועליה, נחשב לשינוי מקום לענין דין קידוש במקום סעודה. כלומר, בתים שונים הם ודאי 

עבר מבית זה לאחר הוא שינוי מקום גמור, אך גם בתוך אותו בית סביבות התרחשות שונות, והמ

כל חלל התחום במחיצות הוא סביבת התרחשות עומדת לעצמה )כל בית הוא בכללו סביבת 

הפעילות של בעליו, אך חילוק המחיצות בבית מאפשר לקיים בכל אחד מהחדרים פעילות בפני 

ינוי מקום בתוך אותו חדר עשוי לפי זה שלא עצמה, בלתי תלויה במה שנעשה בחדרים אחרים(. ש

ההתרחשות -להיחשב לשינוי מקום כלל, וכל שנשאר בתוך אותו חדר לא עקר עצמו מסביבת

 הראשונה שבה עמד. 

נאמר: "יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא, הא דאמר  )קא:(עם זאת, בהמשך הסוגיה 

. לא)י"ג: מפינה לפינה(  ממקום למקוםבל שינוי מקום צריך לברך, לא שנו אלא מבית לבית. א

א"ל רב אידי בר אבין, הכי תנינא ליה במתניתא דבי רב הינק, ואמרי ליה במתניתא דבי בר הינק, 

 כוותיך". 

לפי גרסת הגמרא לפנינו, שהיא גם גרסת רש"י, לשון הגמרא כאן בענין שינוי המקום היא אותה 

. הדין האמור כאן שונה מבית לעליהשאף כאן מדובר בשינוי מקום  רש"ילשון דלעיל, ואכן פירש 

עם זאת מהאמור לעיל, ואפשר לתלות זאת במחלוקת בין שמואל לרב הונא, או בחילוק דינים בין 

תלמיד הרשב"א שאכן  מהר"ם חלאווהדין קידוש במקום סעודה לדין הברכה. בה"ל מביא מדברי 

יש צורך לכרוך יחד את הקידוש והסעודה ולכן  לענין קידושש הבחין בזה בין קידוש לברכה, וביאר

אין לשנות מקום אפילו בשינוי קל )לדרך רש"י הנ"ל אפשר שהחומרא היא דוקא במשנה מחדר 

לענין לחדר, אבל למהר"ם חלאווה עצמו אף מפינה לפינה באותו חדר אין לשנות בקידוש(, אבל 

אפילו מחדר לחדר אינו לא איבד את ברכתו ולכן כל שלא נעקר ממקומו הראשון לגמרי  הברכה

 ברכה. מקום ואינו טעוןשינוי נחשב ל

הבחין בין שני הדינים, באופן אחר. הר"ן ביאר שבשתי המימרות שינוי המקום הוא  הר"ןגם 

מפינה לפינה באותו חדר, אך הן אמורות בשני ענייני אכילה שונים. דין הקידוש במקום סעודה 

, שדרך לקבוע לה מקום מסויים ממש שבו אוכלים, ובה גם שינוי פתסעודה של  מתייחס לקביעות

ממקום למקום בתוך החדר נחשב לשינוי, לדין הקידוש וגם לדין הברכה. אבל דברי רב הונא 

ששינוי ממקום למקום בבית אחד אינו מצריך ברכה נאמרו בנידון המקורי שבדברי רב ושמואל, 

פת, וכיון שלשתיית יין אין אדם קובע מקום מסויים דוקא אין בו שינוי ולא על יין דין הברכה על ה

 מקום אלא מחדר לחדר ולא מפינה לפינה.
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אינה לא כך ולא כך, והשוו בדין  )רשב"ם, תוס', רא"ש(בסוגייתנו  רוב הראשוניםדרכם של 

מואל, , שבו עסק שמחדר לחדרשינוי המקום בין קידוש לברכה. תחת זאת הבחינו בין שינוי 

הרא"ש  , שאינו נחשב לשינוי., שבו עסק רב הונאמפינה לפינהמקום, לבין שינוי  שינוישנחשב ל

אף כורך את הדבר בגרסת הגמרא עצמה, וכותב שבדברי רב הונא נאמר מפורשות "מפינה לפינה", 

 ולא "ממקום למקום" כברישא. )תוס' מעירים עם זאת שיש שגורסים כבר בתחילה, בדין הקידוש,

 ב"י"מפינה לפינה", ולגרסתם אי אפשר לומר כחילוק זה. למשמעות הדבר למעשה נשוב להלן(. 

שהמשנה מקומו מפינה לפינה בתוך הבית אינו צריך  )ד,ה(, שכתב בדעת הרמב"םתולה כך גם 

 לברך, ועולה מכך שאם משנה מחדר לחדר טעון ברכה, וכמו בדין הקידוש. 

פוסקים בדין זה כפי העולה בפשטות מרוב הראשונים בסוגיה, ובהם גם רא"ש  רמ"או שו"ע

 ורמב"ם, ששינוי מקום מחדר לחדר מצריך ברכה. 

כתב שקשה מאד לעמוד בדין המעשי העולה מכך, לברך מחדש כל שיצא  בה"ללמרות האמור, 

הוא שב לברר ממקום האכילה לחדר אחר בבית, וכמדומה שהעולם אינם נוהגים בכך. מתוך כך 

את הדין, ולמסקנתו אכן מכלל ספק לא יצא, כיון שההבחנה בין שני שינויי המקום אינה אפשרית, 

כאמור בתוס', אלא אם גורסים בדיון הגמרא הראשון, הדן שינוי קל כשינוי, ששינה "ממקום 

הר"ח,  למקום". אלא שכפי שהעירו תוס' יש שגורסים שם "מפינה לפינה", וגרסה זו מצויה דברי

בה"ג והרי"ף )ומהר"ם חלאווה שנזכר(. לגרסה זו החילוק בין תחילת הסוגיה לסופה אינו יכול 

להיות אלא זה שבין קידוש לחיוב ברכה, ודוקא לקידוש אפילו מפינה לפינה אין לשנות, אבל 

לברכה יש לומר שאפילו מחדר לחדר לא הוי שינוי )וצ"ל שבדברי רב הונא גורסים "ממקום 

ם", כלפנינו ולא כרא"ש, או שאף שלא נאמר אלא שמפינה לפינה אי"צ לשוב ולברך י"ל למקו

מסברה שהוא הדין גם מחדר לחדר(. בה"ל מצרף לכך את דברי המ"מ בהל' שבת, שכתב 

 שהרמב"ם מבחין אף הוא בין קידוש לברכה, ולא כדברי ב"י. 

מחדר לחדר יש לו על מי  לאור כל זאת מסיק בה"ל שהסומך לכתחילה על המתירים לשנות

מחמת שינוי מקום כזה. ורק לכתחילה ראוי ונכון לחוש  אין לחזור ולברך, וודאי שבדיעבד לסמוך

לדעת הפוסקים שגם מחדר לחדר הוי שינוי ולא לצאת לחדר אחר בתוך הסעודה. במהד' דרשו 

לחדר, כמו סייגו עוד בשם כמה מפוסקי זמננו שבזמננו שרגילים לצאת בעת הארוחה מחדר 

למטבח או לשירותים, הרי זה כמי שהיתה מחשבתו לכך מתחילה, ואין בזה שינוי מקום כלל 

 וכדלהלן. 

 

בענין ההגדרה של שני מקומות הנחשבים לשני חדרים בבית אחד כתב משנ"ב שהיינו כאשר הם 

 . ומקורה של הגדרה זו באחרונים. גג אחדתחת 

קא, אלא שזהו המבדיל בין בית לבין חצר מוקפת בש"ס ובראשונים לא נזכר ענין הגג דו

מחיצות, וממילא זהו הגורם המבחין בין מי שמשנה מקומו מחדר לחדר בתוך הבית למי שיוצא 

כפי דרכו של עולם הבית הוא יחידת מקום כוללת אחת, השייכת לרוב לבעלים  22החוצה מביתו.

כוללת אחת. העובר מבית לבית מסויים אחד, וכל המתרחש בבית הוא חלק מסביבת התרחשות 

עובר באופן מובהק מסביבה אחת לאחרת, מה שאין כן העובר מחדר לחדר בתוך בית, שעובר 

                                                           
22

עיקרו של שינוי מקום הוא ביציאה ממחיצות המקום שבו היה בתחילה, והגג רק מאפשר להבחין בין מצבים שונים  

בזה. לכן נראה פשוט שבמקום שיש בו קירוי ללא מחיצות אין ביציאה מתחתיו אל מעבר לו משום שינוי מקום. כמו 

לפתח, מסתבר שמתקיים בו דין שינוי מקום כן, אם יצא אל מחוץ לפתח ביתו אלא שיש קירוי על המקום הסמוך 

 למרות הגג. 
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ממקום פרטי אחד למשנהו בתוך מכלול רחב יותר שראוי גם הוא להחשב כמקום כללי אחד. והגג 

 אינו אלא סימן לגבולותיו של הבית האחד. 

וסקים שהגג אינו גדר מכריע. בעובר מדירה לדירה בתוך כיון שכך, יש מצבים שבהם הורו פ

בשם כמה פוסקים שנחשב כעובר מבית  )פ"ו(הביאו במהד' דרשו ובס' וזאת הברכה  בנין משותף

 חצר פרטיתשאינה מקורה, או אף ל מרפסתלבית, למרות שהכל תחת גג אחד. מאידך, כשיוצא ל

באותו בית )ומסתבר שבדומה לזה יש לדון גם שאינה מקורה, יש שכתבו שדינו כיוצא מחדר לחדר 

במבנים סמוכים המצויים בתוך חצר מוקפת מחיצות, אם תשמישם ותשמיש החצר משותף, כמו 

מבני אוכל, מגורים, בית מדרש וחצר שביניהם המשמשת לטיול, במוסד דוגמת ישיבה. אפשר שגם 

, וכיוצא מחדר לחדר(. בכל שם מועילה מחשבתו לעשות את אכילתו בשני המקומות כהמשך אחד

 . )עי"ש(הנידונים הללו יש עם זאת גם חולקים 

 

ת ו מ ו ק מ י  נ ש ב ל  ו כ א ל ה  ל י ח ת מ ו  ת ע ד ש י  מ  .  ב

שמי שקידש בבית זה ואוכל בבית אחר, או  הירושלמיהראשונים בסוגייתנו הביאו עוד מדברי 

ידי חובה. בפשטות הדבר סותר  יצאלכך מתחילה  אם היתה דעתושקידש בביתו ואוכל בסוכה, 

בהדיא לסוגיית הבבלי, לדברי רב ושמואל שאמרו שלא ניתן לקדש בבית הכנסת ועל סמך זאת 

שיש ליישב בין התלמודים ולומר שדווקא בשינוי מבית  רא"שו תוס'לאכול בבית. אלא שכתבו 

קר מבית לבית לבית אמר הבבלי שגם דעתו אינה מועילה, ודברי הירושלמי אינם אמורים בעו

באותו בית )וכן ביוצא לסוכתו, הסמוכה ממש לביתו או בנויה על  מחדר לחדרממש אלא בעובר 

 גגו(. 

בתוכן הדבר יש לומר שכיון שהבית כולו הוא מרחב כללי אחד, עד שאף הו"א שהמשנה ממקום 

למקום בתוכו אינו קרוי שינוי מקום כלל, אף שבסתמא נחשב לדינא כל חלל המוקף מחיצות 

כמקום בפני עצמו, אם דעתו לאכול בחדרים שונים נמצא שקבע מלכתחילה את מקומו בבית 

ם בו. אבל שני בתים הם ודאי שני מקומות שונים בתכלית, וגם דעתו בכללו ולא בחדר מסויי

 המוקדמת לאכול בשניהם אינה יכולה לעשות אותם לאחד. 

גאון, שכתב מכח דברי הירושלמי שמי שהיתה דעתו  רב ניסיםהרא"ש מביא בתוך כך את דברי 

על הירושלמי נגד  מתחילה בעת הקידוש לשנות את מקומו יוצא ידי חובה, ודוחה שאין להסתמך

אין כוונת הרא"ש בדבריו לדחות את  )רעג,א(דברי הבבלי. אמנם לדברי הטור והב"י בדין הקידוש 

 דברי ר"נ אלא לפרשם ולהעמידם במשנה מקומו בתוך אותו בית. 

דחה את הבחנת תוס' ורא"ש, וכתב שכיון שדין השינוי מפינה לפינה הוא כשינוי מבית  הר"ן

חין ביניהם גם לענין מי שהיתה דעתו מתחילה לשנות את מקומו. אף בדברי לבית שוב אין להב

הירושלמי לא ניתן לקיים הבחנה זו אלא בבית וסוכה, ולא בעוקר מבית לבית. ולפיכך יש לדחות 

 את דברי הירושלמי בענין זה מפני דברי הבבלי, ודעתו לשנות את מקומו אינה מועילה כלל. 

 כתוס' ורא"ש, וכך כתב הרמ"א גם בענייננו.  רמ"או ו"עשפסקו  )שם(בדין הקידוש 

 

ן ו ש א ר ה ו  מ ו ק מ ת  י י א ר  .  ג

כאשר  –עומד על דברי ראשונים שהורו על אופן נוסף שמצרף אכילה בשני מקומות לאחת  הר"ן

רואה את מקומו הראשון. הדברים נאמרו בר"ן לכל הפחות לענין משנה מקומו מפינה לפינה בתוך 

קרוי גם הוא שינוי מקום לדין קידוש במקום סעודה. מקור הדברים הוא  אותו חדר, שלשיטתו

בדין הזימון, בשתי חבורות האוכלות בבית אחד, שבזמן שמקצתם רואים אלו את אלו מצטרפים 

 . הרִאיה ההדדית מחברת ביניהם בהיותם באותו בית למרות הפסק המחיצה.)משנה, ברכות נ.(לזמון 
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א הטור דעה הסוברת שראיית מקומו הראשון, ואפילו מקצת מקומו, הבי )סי' רעג(בהל' קידוש 

מועילה גם במקום מחיצות, לענין תורת קידוש במקום סעודה. גם בענייננו, בדין שינוי מקום 

אך כתב בה"ל שעיקר דין זה יפה  23לברכה, כתב מג"א שאם רואה את מקומו הראשון מהני.

ראיית מקומו אינה מועילה, כפי שגם  ל מחוץ לביתביוצא א. אבל בתוך אותו ביתבשינוי מקום 

 24משמע בפשטות מדברי הרמב"ם שכל שיצא אל פתח ביתו קרוי עוקר ממקומו.

 

ח ו ת פ ם  ו ק מ ב ם  ו ק מ י  ו נ י ש  .  ד

)מובא בב"י, וכן ברמב"ם( דן בשינוי מקום גם במי שברכתו לא נאמרה בתוך הבית:  הירושלמי

מבאר שההפרש בין  ב"יובא לאכול במערבה צריך לחזור ולברך".  תאנהבמזרחה של "אכל 

המשנה מקומו מצד זה של התאנה לאחר לבין המשנה את מקומו מפינה לפינה בתוך הבית נובע 

, עולה מדברי ב"י )וגם בחצר מוקפת מחיצות. מחיצותמכך שתאנה זו אינה עומדת בתוך היקף 

מפינה לפינה אין זה שינוי מקום, כמו בתוך בית.  נפסק להלכה בדברי האחרונים(, גם אם משנה

מקיפות נעשה כל מקום עומד לעצמו ממש, ודי בשינוי מקום כלשהו כדי  כאשר אין מחיצותאבל 

 להצריך ברכה חדשה. 

עם זאת, מסייג מסברה ב"י שהיינו דוקא כאשר אינו רואה ממקומו זה את מקומו הקודם, כמו 

אינו נחשב כמשנה את  רואה את מקומו הראשוןתוח כל שבשני צידי התאנה. אבל במקום פ

 מקומו, ובדומה לדין שנזכר לעיל בשם הר"ן.

על  הראב"דכתב  בשני צידי התאנהבדומה לדין המשנה מקומו מחדר לחדר, גם בענין האוכל 

מתחילה אינו צריך לברך. וכתב ב"י שדעתו כדעת ר"נ בדין  דעתו לכךדברי הרמב"ם שאם היתה 

המחבר את דברי הראב"ד, וכתב בסתמא שאם אוכל בצד אחר  השמיט שו"עאלא שב הקידוש.

של התאנה צריך לברך, בלא להגביל זאת למקרה שלא היתה דעתו לכך. ואפשר אם כן שסובר 

לדחות את דברי הראב"ד מפני הרמב"ם שלא סייג כך, ואף שבשינוי מחדר לחדר קי"ל שאם היתה 

, אין זה אלא משום שהכל סוף סוף בתוך בית אחד. אבל במקום דעתו לכך אינו כמשנה את מקומו

פתוח ללא מחיצות י"ל שאין בכח דעתו לחבר את שני המקומות להיות כאחד, ואינו אלא כמי 

שדעתו מתחילה לאכול בשני מקומות )וכמשנה מבית לבית(. אך ר' להלן שיש מקום גם לפירוש 

 מוכרע(.  אחר בדעת השו"ע. )משנ"ב מותיר דין זה בלתי

 

ה  נ י ג ב ם  ו ק מ י  ו נ י ש  .  )קעח,ג(ה

ורוצה לאכול מפירותיו יכול לברך על  בגן או פרדסשמי שנמצא  ארחות חייםב"י הביא מדברי 

פרי אחד ולאכול אחר כך גם מפירות עצים אחרים, אך זאת רק אם דעתו היתה לכך מתחילה 
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בענייננו, אם בהעדר כל מסגרת מאגדת נחשבים כל שני מקומות לנבדלים זה מזה, אין לכאורה מה שיצרף אותם  

יחד גם אם רואה את מקומו הראשון. אלא שהפטור מלברך אינו נובע מהצירוף הממשי של שתי האכילות לאחת, 

ר ממקומו, ולא עקר את אכילתו הראשונה, קודם שפתח בזו השניה. ואם כן אף שמקומות האכילה אלא מכך שלא עק

כשלעצמם נבדלים זה מזה, כל שרואה את מקומו הראשון עדיין לא נעקר ממנו בתכלית, וממילא כששב לאכול עודו 

 כממשיך את אכילתו. 
24

ת מקומו מהני אפילו ביוצא אל מחוץ לבית, וכתב בסי' רעג עומד משנ"ב על דעה באחרונים הסוברת שכל שרואה א 

שיש לחוש לשיטה זו לענין שלא לברך ברכה נוספת, ובפרט אם גם היתה דעתו מתחילה לשנות את מקומו, שאז יש 

המצרפים גם את דעת רב ניסים גאון לפי פשוטה, שדעתו מועילה גם כלפי שינוי מקום גמור. אך לכתחילה עכ"פ ודאי 

 דעה זו בקצרה ובלשון מסוייגת. )ובשעה"צ(וי מקום כזה. גם כאן הזכיר משנ"ב יש להזהר משינ
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מגן לגן צריך לשוב ולברך, גם בשעת הברכה. ותלה זאת בדברי הראב"ד דלעיל. כמו כן, אם עובר 

 אם התכוון לכך מתחילה. 

בפשטות, לאור מה שהתבאר עד עתה, דבריו אמורים בחצר שאינה מוקפת מחיצות. בחצר 

מוקפת מחיצות אין צורך בדעתו, וכל מה שתוך המחיצות הוא כמקום אחד. אבל בחצר שאינה 

ום עומד לעצמו )לכה"פ אם העצים מוקפת מחיצות יש לומר כראב"ד, שאף שבאופן ראשוני כל מק

מסתירים ממנו את מקומו הראשון(, יש בכח דעתו לצרף את המקומות הפרטיים לאחד. כפי 

שהתבאר לעיל, דעתו אינה מועילה כשעובר מבית לבית, שכן אלו הם מקומות המובדלים זה מזה 

הוא קרוי מקום  במובהק, אבל בתוך גן אחד, גם אם אינו מוקף מחיצות, כיון שבדעת בני אדם

כללי אחד די בכך כדי לעשותו כמקום אחד גם לברכה כשדעתו שיהיה הוא כולו מקום אכילתו. 

 ואכן כשחושב לעבור מגן אחד לאחר אין מחשבתו מועילה. 

כתב לדינא כדברי האר"ח, אף שבדין האוכל בשני צידי התאנה כתב כלשון הרמב"ם  שו"ע

שאכן פירשו את דבריו  אחרוניםוהשמיט את דברי הראב"ד וכדלעיל. משנ"ב הביא מדברי כמה 

כפשוטם וכפי שכתבנו, וכתב מתוך כך שיש ללמוד מדבריהם שכאן הורה שו"ע שדעתו אכן 

נוי מקום בתוך גן פתוח. מכאן יש לשוב וללמוד לדעתו גם באוכל כראב"ד ודעתו מועילה לענין שי

 בשני צידי התאנה, ואף שבס"ב השמיט ולא כתב את דברי הראב"ד הרי השלים זאת בדין הסמוך. 

לא כתבו כך, אלא העמידו את דברי השו"ע דוקא בגינה מוקפת מחיצות. זאת לפי  מג"או ט"ז

. )וכדלעיל(ו מוקף מחיצות דעתו לא מהני, ולא כראב"ד הנראה משום שלמדו מדבריו שבמקום שאינ

הדברים תמוהים, שהרי במקום מוקף מחיצות כתב לעיל ב"י שגם אם אינו רואה את מקומו 

הראשון אינו טעון ברכה, ובפשטות היינו גם אם לא היתה דעתו לכך מתחילה, וכמו במשנה מפינה 

ה שו"ע שתהיה דעתו לכך אינו נצרך כדי שלא לפינה בתוך הבית. וכתב הלבו"ש שאכן התנאי שהתנ

 יהיה בדבר שינוי מקום, אלא כדי שלא יהיה נחשב כנמלך, שהרי לא אכל אלא פירות. 

, שתלה באופן מפורש את )בב"י(הדברים עכ"פ ודאי אינם כפי המבואר בארחות חיים עצמו 

במקום שאינו מוקף  דבריו בדברי הראב"ד בדין העובר מצד לצד של התאנה, דין שהעמיד הב"י

מחיצות. וכתב שעה"צ שכיון שבדין התאנה מצאו ט"ז ומג"א שהשו"ע דחה את דברי הראב"ד 

מהלכה, שבו לפרש לאור זאת גם את דין העובר מאילן לאילן, ומתוך כך פירשו שהשו"ע כתב 

 לדינא כדברי הארחות חיים אך לא מטעמיה, ובמקום מוקף מחיצות בלבד. 

 

ל ן  י א ש ה  ל י כ א  . ל ו ל כ ם  ו ק מ  )קעח,ד(ה 

שאם אכל בשני מקומות  )להלן(כתב בדין החיוב לברך ברהמ"ז במקום האכילה  )בב"י(הג' סמ"ק 

רשאי לברך במקום השני, והסמיך זאת על מנהגם של הולכי דרכים, שמברכים במקום סיום 

ן אכילתם. דברי ר"פ בהג' סמ"ק נאמרו כחלוקים על הסמ"ק עצמו, אף שקיים גם הוא את די

הולכי הדרכים, וכתב מג"א שהטעם הברור לדין הולכי דרכים הוא שאין הם קובעים מקום 

 לאכילתם כלל ולכן אין בהם גם שינוי מקום. 

משנ"ב הוסיף לחדד את גדר הדין וכתב שאם היתה דעתם לאכול במקום מסויים ואחר כך 

וי מקום )כדין רגיל של נמלכו להמשיך בדרכם, כל שאינם רואים את מקומם הראשון הרי זה שינ

שינוי מקום במקום פתוח(, אבל אם מלכתחילה התכוונו רק להתחיל לאכול שם ולהמשיך לאכול 

 בדרך הרי הם כמי שלא קבעו מקום כלל. 

למד מכך גם למי שמתחיל לאכול בעודו בביתו ודעתו לצאת ממנו. דבריו מוסבים  )ב,נז(אגרו"מ 

ביא מהחיי אדם שאפילו אם אוכל מהפרי תוך כדי הליכה אין , שה)ס"ק לט(לדברי משנ"ב מעט לעיל 



 סעודהחיוב בברכות בשעת )ח(   
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הדבר מפקיע את דין שינוי המקום, שכן כל נגיסה בפרי, "פתיתה", היא אכילה בפני עצמה, ולפיכך 

מיד כשיצא ממקומו הראשון שקבע עצמו לאכול בו אל חדר אחר טעון ברכה. וכתב אגרו"מ שאין 

יתו, ותוך כדי כך התחיל לאכול על דעת להמשיך באכילה זה אלא כשהיתה דעתו להיות זמן מה בב

לאחר צאתו. אבל אם כבר הכין עצמו לצאת, ופתח באכילה רק כהכנה להמשך האכילה שיאכל 

אחר כך, הרי לא קבע לאכילתו מקום כלל והוא כהולכי דרכים שהתחילו לאכול לאחר שכבר 

הוא שאין לומר שכל פתיתה היא כאכילה החזיקו בדרך. )סייג נוסף שחידש אגרו"מ בדין נוסף זה 

בפני עצמה אלא כאשר היה הפסק כלשהו בין האכילות, דהיינו שהפסיק ביניהם יותר מכדי דיבור. 

אבל כל שאוכל ברצף הרי זה מעשה אכילה מתמשך אחד, וכמו בנותן חתיכה לתוך פיו וממשיך 

 י המקום מפסיק(. לאכלה לאחר שעקר ממקומו, שבזה ודאי אף לדברי חי"א אין שינו

 

 . דברים הטעונים ברכה במקומם3

: א. הקדמה: כשם שהאוכל פת חייב לברך ברהמ"ז במקום אכילתו, וגם אם עקר ממקומו עליו לחזור, תמצית הדין)

 כך הוא להלכה גם במיני דגן שאינם פת.

לשיטתם, ומ"מ אם כבר עקר לרשב"ם ורמב"ם ה"ה גם לכל פרי שברכתו מעין שלש, ולמשנ"ב יש לחוש לכתחילה 

 ממקומו עיקר ההלכה שאינו חייב לשוב אליו כדי לברך אלא במיני דגן.

ג. לרב ששת, ולרי"ף ורמב"ם ועוד, ולשו"ע, גם האוכל דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אם עקר -ב

 דים שסעדו עמו. ממקומו הפסיק את סעודתו וטעון ברכה מחודשת, אא"כ נותרו במקומו הראשון מקצת מהסוע

אבל לרב חסדא, ולרא"ש ועוד, ולרמ"א, בדברים הטעונים ברכה במקומם עקירת מקום אינה מצריכה ברכה חוזרת. 

ובדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, אם נשארו מקצת החברים במקומם ואף הוא חזר והצטרף אליהם, העיקר 

 באחרונים שהדבר פוטר אותו מברכה חוזרת. 

 דים בדורות האחרונים חוששים אף הם לשיטת הרא"ש לדינא, ופוטרים מברכה חוזרת.(פוסקים ספר

 

ם  מ ו ק מ ב ה  כ ר ב ם  י נ ו ע ט ה ם  י ר ב ד ן  י ד  .  )קעח,ה(א

"יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה, הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך, לא אמרן אלא 

בדברים שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן. אבל דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן אין 

 . )שם(צריך לברך..." 

קרו קודם לבירור דין הברכה הנוספת בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, נעמוד על עי

של דין זה, של החובה לברך לאחר דברים מסויימים דוקא במקום האכילה. דין זה המובא כאן 

 )ברכות נא:(ועומד אינו מפורש באופן ישיר בכל מקום אחר, אלא שממנו נובעים דברי המשנה -כידוע

ור בדין מי שלא נהג כדין ועזב את מקומו בלא לברך: "מי שאכל ושכח ולא בירך, ב"ש אומרים יחז

למקומו ויברך, וב"ה אומרים יברך במקום שנזכר". ב"ש נחלקו בדין מי שאכל ושכח ולא בירך 

וכבר עזב את מקומו למקום אחר, ומשמע שהחובה הראשונית הברורה היא לברך במקום האכילה 

כיון שהדין לא נמסר לנו בצורה ישירה אין בידינו מקורות בדברי חז"ל לבירור גדריו  25דווקא.

 קים, ונחלקו בהם הראשונים, בסוגייתנו. המדויי

את ההבחנה בין דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם לדברים שאינם תלה  רשב"ם

, כעין דוגמא של ברכת המזון, דהיינו בין מעין שלשטעונים זאת בחשיבות הברכה. כל שברכתו 
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במשנה כשלעצמה היה אפשר לפרש שמלכתחילה ראוי היה שיברך מיד לאחר האכילה כסדר נכון לכתחילה בלבד,  

בעיקר  רק כדי שלא ישכח לגמרי מלברך, או כדי שלא יחלוף הזמן הראוי לברכה. ואם כן מחלוקת ב"ש וב"ה היא

מבואר שאם עקר מקומו במזיד לדברי הכל צריך לחזור  )נג:(השאלה אם חובה לברך במקום האכילה. אבל בגמרא 

 למקומו ולברך. וכך היא גם ההנחה הברורה בסוגייתנו, שיש דברים שחובה לברך אחריהם במקומם דווקא. 
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דברים שאינם טעונים  מיני דגן ובין פירות משבעת המינים, צריכה ברכתו להיאמר במקומו. אבל

אלא בורא נפשות אינם טעונים ברכה במקומם. כלומר, המעלה העצמית של ברכה במקום 

האכילה אינה מוגבלת לדברי מאכל מסויימים דוקא, אלא שעכ"פ לא חייבו בכך אלא בברכות 

 חשובות. 

חות בתוכן הדבר נראה שכיון שדרכה של אכילה להיות כרוכה בשהות במקום מסויים, והנוכ

, יש )וכדלעיל(במקום היא אחד ממאפייני מסגרת ההתרחשות הרחבה יותר שהאכילה היא ליבה 

בנוכחות במקום האכילה משום קשר מוחשי כלשהו למעשה האכילה גם לאחר שהיא עצמה כבר 

הסתיימה. ברכה ראויה להיאמר מתוך זיקה מוחשית לנושא הברכה, ובברכה שלפני האכילה 

ברכה בעת שהאוכל מונח לפניו דוקא, ולכתחילה אף אחוז בידו, ואף לאחר הדבר נעשה על ידי ה

האוכל, אף שהמאכל עצמו כבר אינו בעולם מקום האכילה עודו בעולם, ועל ידי הנוכחות בו בעת 

הברכה משמרים משהו מהזיקה המוחשית לאכילה. בברכות חשובות הצריכו לפיכך לברך במקום 

 חוקות יותר מחיוב הברכה של תורה, שבהן לא הצריכו זאת. הסעודה, מה שאין כן בברכות הר

 , לברך תמיד ברכת מעין שלש במקום האכילה. (ד,א) הרמב"םכדעת הרשב"ם לדינא כתב גם 

 תוס', וכדבריו כתבו גם דגןכתב שדין ברכה במקום האכילה אינו אלא במיני  הרי"ףאבל 

, ואף הסיקו מסוגייתנו שיין אינו בכלל דברים הטעונים ברכה במקומם. ההבחנה בין ר"ןו רא"ש

מיני דגן לפירות משבעת המינים מלמדת שההבחנה אינה על יסוד חשיבות הברכה, השוה בשניהם, 

 אלא לפי הנראה על יסוד חשיבות האכילה. 

הדין וכתב שאין חיוב  , שצמצם עוד את)בברכות, נג:( הרשב"אסברה זו מתחדדת יותר בדברי 

ממש, שמברכים אחריה שלש ברכות, ולא בכל שברכתו רק  פתהברכה במקום האכילה אלא ב

מעין שלש. סברת דברי הרשב"א נראית ברורה, שדוקא דבר שדרך לקבוע עליו סעודה, וממילא 

ליצור קביעות מקום גמורה באכילתו, הוא שיש בו שייכות הדוקה בין המקום לבין האכילה, 

וממילא יש בו משמעות לברכה במקום האכילה ולפיכך גם חייבים בכך. אבל בכל דבר אחר יחס 

האכילה למקום אינו משמעותי דיו כדי להוליד דין בברכה )גם בפירות יש יחס משמעותי של 

האכילה למקום מסויים, לענין העקירה ממנו, המצריכה ברכה חדשה. מקום האכילה מעניק 

לגוף האכילה, והעקירה ממנו נחשבת מתוך כך גם לסיום האכילה, כך  תמיד מסגרת התרחשות

שאכילה נוספת תיחשב כפעילות חדשה הטעונה ברכה בפני עצמה. אבל רק סעודה קבועה היא 

ארוע בעל תוכן שמעבר לאכילה עצמה, ורק בה מקבל המקום משמעות של אחד ממאפייני הארוע 

סברה זו לכל המינים שדרך לעשות מהם פת שעליה גופו(. הרי"ף וסיעתו מרחיבים לפי נראה 

 קובעים סעודה, גם אם הכין מהם בפועל דבר מה אחר שאינו משמש כבסיס לסעודה. 

שיטת הרשב"א היא שיטת יחיד וב"י כלל לא הזכירה כאן )ד"מ מפנה למקום אחר שבו הביא 

ופן מובהק וכתב ב"י עצמו את דברי הרשב"א הללו(, אך בין השיטות האחרות לא הכריע בא

שי"א שכל שבעת המינים טעונים ברכה במקומם וי"א שרק מיני דגן. י"א בתרא הוא עכ"פ  שו"עב

הוסיף כי"א נוסף גם את דעת הרשב"א, וצ"ע אם  הרמ"אכרי"ף וסיעתו, להקל בפירות ז' מינים. ו

 כוונתו אכן להקל כמותו לדינא. 

לחוש לכתחילה לדעת הרמב"ם ולברך על כל  )כך במשנ"ב(, מג"א ועוד, אחרוניםלמעשה כתבו ה

ז' המינים במקומם, וכן בדיעבד לחוש לכך ולא לשוב לברך לאחר שינוי מקום בז' מינים )לפוסקים 

המבחינים בין דברים הטעונים ברכה במקומם לשאינם טעונים וכדלהלן(. אבל לגוף הדין, בדיעבד 

לא במיני דגן. ובשם הגר"א כתב משנ"ב אם שינה מקומו, משמע שאינו חייב לשוב כדי לברך א

 שהלכה בבירור כרי"ף ורא"ש, גם לענין חיוב חוזר בברכה בז' המינים. 
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ם  מ ו ק מ ב ה  כ ר ב ם  י נ ו ע ט ה ם  י ר ב ד ב ם  ו ק מ י  ו נ י ש  .  ב(-)קעח,אב

, הסובר שבדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אינו רב חסדאהבאנו לעיל את דברי 

". אף שלולי חובת לקיבעא קמא הדרונימק: "מאי טעמא,  צריך לברך גם אם שינה את מקומו.

הברכה היתה העקירה ממקומו קוטעת את הסעודה, גם בסעודת פת גמורה, כיון שאינו יכול 

לעקור ממקומו ולא לשוב אליו כלל, שהרי חובתו לברך במקום האכילה, נמצא שעדיין לא שינה 

ודה. כשם שכל עוד הוא יושב במקומו את מקומו בתכלית, וממילא גם לא קטע לגמרי את הסע

גמר האכילה עצמה אינו גמר הסעודה בכללה, כך גם אם עקר את מקומו אך חובתו לשוב אליו 

עדיין לא הסתיימה הסעודה. )אמנם לדברי הרמ"א, וכפי שביאר בה"ל, אם גמר בדעתו שלא לשוב 

 רב ששתהסעודה(.  ולאכול עוד מצטרף הדבר לעקירת המקום כדי להיחשב לסילוק גמור של

 ". צריך לברךחולק עכ"פ על רב חסדא, ואמר: "אחד זה ואחד זה 

דרך ביניים בדין שינוי המקום בסעודה מצויה כבר בדברי התנאים, בדברי ר' יהודה: "תניא, 

חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש, כשהן יוצאין אין טעונין 

, במה דברים אמורים, רבי יהודהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה. אמר ברכה למפרע וכשה

. אבל לא הניחו שם מקצת חברים, כשהן יוצאין טעונין ברכה מקצת חבריםשם  בזמן שהניחו

למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה". שינוי המקום של אדם מסויים אינו סילוק גמור של 

 ם שעל ידם הסעודה עודה נמשכת. הסעודה אף עבורו אם יש אחרי

קודם להבאת ברייתא זו הביאה הגמרא ברייתא דומה אחרת, כקושיה על רב חסדא, ותירצה 

שהוא סובר כרבנן ולא כר' יהודה: "מיתיבי, בני חבורה שהיו מסובין לשתות ועקרו רגליהן לצאת 

חוזרין אין טעונין ברכה  לקראת חתן או לקראת כלה, כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, כשהן

לכתחלה. בד"א, שהניחו שם זקן או חולה. אבל לא הניחו שם לא זקן ולא חולה, כשהן יוצאין 

טעונין ברכה למפרע, כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה. מדקתני עקרו רגליהן מכלל דבדברים 

קשיא לרב חסדא? הטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן, וטעמא דהניחו שם זקן או חולה... 

 אמר רב נחמן בר יצחק, מאן תנא עקירות, רבי יהודה". 

בדעת רב ששת אפשר להסביר לאור זאת שפסק כר' יהודה, או שסבר שלא נפלה בדבר מחלוקת 

כלל, ודברי ר' יהודה "במה דברים אמורים..." מפרשים ומגבילים את הרישא של הברייתא ולא 

 חולקים על מי שאמרה. 

מת, לפי הגרסה שלפנינו שהיא גרסת רשב"ם: "תניא כוותיא דרב חסדא, חברים הגמרא מסיי

שהיו מסובין לשתות יין ועקרו רגליהן וחזרו, אין צריכין לברך". גרסה זו הולמת את שיטת 

רשב"ם, שיין הוא מהדברים הטעונים ברכה במקומם, ואם כן מוכח מכאן שבדברים אלו אין דין 

יש שלא גרסו בברייתא זו יין, ואם כן מדובר בהסבה לסעודה, ולכן יש שינוי מקום. מתוס' עולה ש

מכאן ראיה לרב חסדא גם לחולקים על רשב"ם בדין ברכה במקום האכילה. מאידך, יש שלא גרסו 

כאן "תניא כוותיה דרב חסדא" אלא "דר' יוחנן", ואם כן למדנו מברייתא זו דוקא ליין, ודוגמתו 

במקומם )ולא כרשב"ם(, שאף בהם אין דין שינוי מקום כלל, וכר' דברים שאינם טעונים ברכה 

 יוחנן לעיל. 

", עולה שמסקנת הסוגיה להלכה היא כמותו. וכך כוותיה דרב חסדאלגרסה שלפנינו, "תניא 

 (. המרדכי)וב"י מצרף להם גם את  הרא"ש, וכמותם גם תוס'ו רשב"םכתבו לדינא 
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, ונימק את דבריו בכך שהגמרא הקשתה מברייתא על רב כרב ששתכתב שהלכה  הרי"ףאלא ש

, וכך עולה בבירור ד(-)ד,ג הרמב"םחסדא, ואף שתירצה, אשינויי לא סמכינן. וכמותו כתב לדינא גם 

 . להלן()כד הר"ןגם מדברי 

הרא"ש תמה על טענת הרי"ף, שכן אין מדובר כאן בשינויא דחיקא אלא בהעמדת הברייתא כר' 

יו מצאנו מפורשים בברייתא אחרת. אך כתב כס"מ שדברי הרי"ף נשמעים, שכן יהודה, שאת דבר

נחלקו אמוראים אם לשון "במה דברים אמורים" שאומר ר' יהודה היא  )סנהדרין כד:(במקום אחר 

רק לפרש את מה שקדמו או גם לחלוק עליו, וקי"ל כר' יהושע בן לוי שבמה לפרש. התירוץ לדברי 

דר' יהודה, אינו אלא לפי הדעה החולקת וסוברת שבמה לחלוק, וממילא רב חסדא, שסובר כת"ק 

יש לדחות את דבריו מהלכה אף בענייננו. מתוך כך מאמץ כס"מ לדינא את הכרעת הרי"ף 

 . שו"עוב בב"יוכך שב וכתב לדינא גם  26והרמב"ם.

 פרדיםפוסקים סנקט עם זאת לדינא כרא"ש וסיעתו. ובדורות מאוחרים יותר שבו גם  הרמ"א

לחוש לשיטתו ולא לברך בשנית בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, כפי ההנהגה 

 )שמקורה בחיד"א( להקל בספק ברכות גם נגד דעת השו"ע. 

 

ת  ו ר י פ ת  ל י כ א ב  , ם י ר ב ח ח  י נ ה  .  )קעח,ב(ג

לדברי ר' יהודה, ורב ששת הפוסק כמותו, גם בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אם 

יצא ממקומו טעון ברכה; אלא שאם אכלו בחבורה, ומישהו מבני החבורה נותר במקומו בעת 

שהאחרים יצאו, די בכך כדי לשמר את רושם קיומה של הסעודה וגם אלו שעקרו ממקומם אינם 

 יחזרו לאכול. טעונים לשוב ולברך כש

דין זה נאמר באופן מפורש בברייתא בדין דברים הטעונים ברכה במקומם, ואפשר שאכן אינו 

אמור אלא שם. בדברי מאכל שקביעותם חשובה, אף שעקירת המקום היא כהסתלקות מהסעודה, 

אם נותרו מקצת חברים במקומם הרי שהסעודה לא הסתיימה בתכלית, גם עבור מי שיצא ממנה 

בתו לשוב אליה. אבל בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, כך שמי שעזב את מקום אך חו

הסעודה אינו מחוייב לחזור אליו כלל, אין כל ערך עבורו בכך שאחרים מבני החבורה עודם יושבים 

כדבר מוכרע. לפי זה, לרב  הט"זבמקומם. כך כתב ב"י בתחילה בתור דבר המסתבר, וכך היא דעת 

בדברים  –כמותו אין כל משמעות להבחנה אם הניח מקצת חברים או שלא הניח  חסדא ולסוברים

 הטעונים ברכה במקומם לעולם פטור מלברך ובאחרים לעולם חייב. 

שכתב שגם בדברים שאינם טעונים ברכה  הסמ"קאלא שבהמשך דבריו הביא ב"י את דברי 

או וחזרו למקומם אינם לאחריהם במקומם אם נותרו חברים במקום הסעודה אף האחרים שיצ

לדינא. הט"ז מיאן לקבל את הדברים, והעיר  הסמ"קצריכים לברך. ואף הרמ"א כתב כדברי 

שלשון הסמ"ק שהביא הב"י קשה גם מתוך עצמה )כפי שכבר קדם והעיר הב"י(, ומתוך כך נראה 

הגהות שאכן טעות היא בהבאת דבריו ויש בהם חיבור שגוי בין דברי הסמ"ק עצמו לבין דברי ה

סמ"ק לרבנו פרץ. הט"ז מפריד בין המשפט שאמר הסמ"ק עצמו לבין מה שהוא לדעתו רק דברי 

ההגהות סמ"ק )ומוסיף שם מילה אחת שנשמטה( ומוצא שהוא מעולם לא אמר את שיוחס לו. 

כתב שמגוף הסוגיה מוכח שההבחנה בין נותרו מקצת ללא נותרו אמורה גם בדברים  מג"אאבל 

                                                           
26

סה שם אינה רב חסדא אלא ר' יוחנן, וגם בענין הברייתא כרב חסדא שבסוף הסוגיה כתב כס"מ שאפשר שאכן הגר 

אם הגרסה היא רב חסדא י"ל שלא הובאה קודם לכן בסוגיה כקושיה על רב ששת משום שקים להו לחכמי הש"ס 

 שלא נשנתה בי ר' חייא ור' אושעיא.
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 משנ"בברכה במקומם, ותלה כך גם בדעת הרי"ף, הרמב"ם ורי"ו. וכך כתב גם שאינם טעונים 

 לדינא. 

גם לדרך הסמ"ק אין דין נותרו מקצתם מועיל עכ"פ בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם 

כמו לרב ששת בדברים הטעונים ברכה במקומם. בדברים הטעונים ברכה במקומם, אם נותרו 

רך, בין אם חזרו למקומם ובין אם מבקשים לשוב ולאכול מקצתם פטורים כולם מלשוב ולב

במקום אחר. אבל בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם אין תועלת בכך שמקצת נותרו במקומם 

אלא עבור מי שעקר מהמקום אך אח"כ שוב חזר אליו, שנמצא חוזר על ידם לקביעותו הראשונה. 

נעקר ממקום אכילתו הראשון וטעון ברכה אבל אם מבקש לשוב ולאכול במקום אחר, ודאי כבר 

 חדשה )משנ"ב בשם מג"א ואחרונים(. 

 

 ב; קעח,ד(-)קעח,א. ברכה למפרע על מה שכבר אכל 4

ם ו ק מ י  ו נ י ש ת  מ ח מ ן  ו ז מ ה ת  כ ר ב ב ב  ו י ח  .  א

שינוי המקום הוא כאמור כעקירת הסעודה הראשונה, שלאחריה גם אם שב לאכול הוא כפותח 

לשוב ולברך קודם אכילתו. בפשטות אין בכך כל סיבה להצריך  באכילה חדשה וכיון שכך עליו

ברכה למפרע על המזון שכבר אכל קודם שישוב לאכול בשנית, זאת כשם שמצאנו באופן פשוט 

בדין סילוק הסעודה, שסיום הסעודה כשלעצמו אינו מחייב ברכת המזון ורק הפנייה הממשית 

 . לברך עשויה לחייב בכך, ואף זאת לא לכל הדעות

בברייתא שממנה הביאה הגמרא ראיה לשיטת רב ששת נאמר עם זאת על בני החבורה שנעקרו 

שהדבר לא נאמר  רא"שו תוס'ממקומם שכשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע. וכתבו על כך 

כחיוב אלא כהנהגה ראויה. כיון שעוקרים ממקומם ואפשר שישכחו לברך, או שיעבור עליהם זמן 

. משמעות הדבר המרדכימו ויברכו ברכת המזון קודם צאתם. וכך כתב גם הברכה, נכון שיקדי

הברכה שלפניה היא שבח  –היא שיש הפרש מהותי בין הברכה שלפני האכילה לברכה שלאחריה 

לה' על עיקר בריאת המאכל, ולענין זה כל פגישה חדשה מצריכה ברכה חדשה ורק לכל פגישה 

רכה שלאחר המזון היא ברכת הודאה על הטובה מתמשכת אחת די גם בברכה אחת. אבל הב

שקיבל האדם, וניתן לכלול בברכה אחת הודאה על טובות רבות. לית מאן דפליג בכך שבדיעבד, 

אם שינה את מקומו ואחר כך שב לאכול, אינו מברך לבסוף אלא ברכה אחת; ולדברי תוס' ורא"ש 

 יו. וסיעתם הוא הדין גם מלכתחילה, שאין לו לכפול את ברכות

ההשלכה הברורה מדברי תוס' ורא"ש היא שבדיעבד אם עזב את מקומו בלא לברך, כאשר שב 

למקומו ושב לאכול אין לו לברך אלא ברכה ראשונה על מה שמבקש לאכול מכאן ואילך ולא ברכה 

 אחרונה על מה שכבר אכל, שכן בתום אכילתו יברך ברכה אחת ויכלול בה הכל. 

על  לברך למפרעאם יצא לפתח ביתו וחזר, כיון ששינה מקומו צריך ש )ד,ג(כתב  הרמב"םאבל 

מה שאכל, ואחר כך לברך שוב המוציא ולגמור את סעודתו. ועולה שסובר שכיון שסיים את 

אכילתו הראשונה, ובא לכלל החיוב לברך, אף שאין עליו כל חיוב למהר ולהקדים את ברכתו אינו 

ך על אכילתו זו. כדרך שאין עושים מצוות חבילות רשאי גם לאכול אכילה אחרת קודם שיבר

חבילות כך אין לאגד חיובי ברכה שונים לאמירת ברכה יחידה, אלא לברך ולהודות לה' על כל 

  27אכילה בפני עצמה.

                                                           
27

שגמר עמדנו לעיל החילוק בדברי הרמב"ם בין מי  –דברי הרמב"ם עשויים להצטרף לדבריו בדין סילוק הסעודה  

דעתו שלא יוסיף לאכול לבין מי שאמר הב ונברך, שאף שזה וזה טעונים ברכה ראשונה על מה שיאכלו מכאן ואילך, 

למי שרק גמר דעתו די בברכה ראשונה חדשה, מה שאין כן מי שאמר הב ונברך שטעון גם ברכת המזון. הדברים 
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האומר הב ונברך אינו חייב ) הרא"הו "ןהרמב, גם בשם הר"ןכדברי הרמב"ם כתב גם 

"ן, אבל כאמור, שינוי המקום עשוי להיחשב כחתימה גמורה יותר של פרק בברהמ"ז לדעת הר

 . שו"עוכמותם פסק  .לברך(וחפץ האכילה הקודם מאשר גילוי הדעת שסיים לאכול 

פסק כסיעת הראשונים האשכנזים, תוס' ורא"ש ומרדכי, שלא להצריך ברכה  הרמ"אאבל 

 אחרונה. 

 

ה ל י ח ת כ ל ם  ו ק מ ה י  ו נ י ש  .  ב

מבקש לצאת ממקומו באמצע אכילתו, אם זוהי יציאה המצריכה ברכה למפרע על מה שאכל, ודאי : התמצית הדין)

 עליו להקדים ולברך ואחר כך לצאת. 

ביציאה שלאחריה לא יהיה חייב בברכה למפרע על אכילתו הראשונה, לכתחילה לא ייצא עד שיסיים את כל אכילתו 

מחשש שמא ישכח לחזור ולברך, אם ייצא בלא לברך, והן מחשש ויברך אחריה, אם לא לצורך מצוה. בזה יינצל הן 

 ברכה שאינה צריכה, אם יברך קודם שייצא. 

אם אכן יוצא, וכוונתו להוסיף ולאכול כשיחזור, אם דעתו לצאת באופן שעלול להתארך ועלול לשכוח לחזור למקומו 

 לא יברך אלא בתום אכילתו.  לסיום האכילה והברכה, יקדים לברך ואז ייצא. ואם דעתו לשוב לאלתר,

 ואם היתה דעתו מלכתחילה לאכול בשני מקומות, רשאי.(

 

כאמור שבדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אם עקר את מקומו לא רק  הר"ןדעת 

על מה שאכל, ומתוך  להקדים ולברך למפרעשטעון ברכה חדשה לפניו, וכרב ששת, אלא צריך גם 

כך כתב שאין לו לעזוב את מקומו קודם שיברך. הוא מבחין בזה בין דברים אלו, שבהם צריך 

לברך קודם שיילך, לבין דברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם שם אין כל מניעה 

יף הביא את דברי הר"ן, והוס הב"ימלעזוב את המקום ולברך אחר כך. אך לא ביאר את דבריו. 

למקומו כדי  שמא ישכח לחזוריש לחשוש  בדברים הטעונים ברכה במקומםעליהם שטעמו הוא ש

לברך, ולכן עליו לברך קודם הליכתו. הר"ן תולה את דבריו בגמרא עצמה, שהסיקה מדברי 

 הברייתא "כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע" שהיא עוסקת בדברים הטעונים ברכה במקומם. 

באופן ברור מכח שיטתו, שגם בדברים הטעונים ברכה במקומם אם שינה  דברי הר"ן אמורים

את מקומו צריך לשוב ולברך, וכרב ששת. לרב חסדא אם דעתו להמשיך ולאכול לאחר שיחזור 

למקומו אין הוא טעון ברכה כלל, לא למפרע על מה שכבר אכל ולא לכתחילה קודם שימשיך 

זוב מלכתחילה את המקום בלי להקדים ולברך. לאכול, וממילא אין לכאורה כל מניעה מלע

 אדרבא, אם דעתו לשוב ולאכול אפשר שגם אסור לו לברך, שהרי זו ברכה שאינה צריכה. 

, הנמשך אחר הפוסקים כרב חסדא, הביא להלכה את דברי הר"ן וכתב הרמ"אאעפ"כ, 

יאר שהטעם הוא שלכתחילה אין לעקור ממקומו בלא ברכה. אלא שהוסיף מילה על דברי הב"י, וב

". כלומר, אף שמצד הדין ודאי אין חיוב לברך קודם שעוקר ממקומו, לחזור ולאכולמ שמא ישכח"

בפרט אם דעתו לשוב ולאכול, למעשה יש לחוש שמא תתבטל לבסוף ברכתו ולכן לא יעשה כן. 

 ונמצאים הדברים דומים למה שכתבו תוס' והרא"ש בביאור הברייתא השנויה כר' יהודה וכרב

ששת, שגם בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, ועל צד שכל ששינה מקומו טעון ברכה, 

                                                                                                                                                                      
שהצריכו לברך ברהמ"ז אם כבר אמר הב ונברך,  יכולים להיות מוסברים על דרך דברי שאר הראשונים בסוגיה שם,

אף שלדבריהם במקום שאין בו חיוב ברכת המזון אין גם חיוב לשוב ולברך ברכה ראשונה. אמנם בצירוף לדברי 

הרמב"ם בסוגייתנו יש מקום לשוב ולומר שאף שם סברת הרמב"ם שונה, ובעוד שלענין ברכה ראשונה כל שגמר 

האכילה שנפתח מיד עם הברכה, ומעתה כל שיאכל יהיה בגדר חידוש שזוקק ברכה בדעתו מלאכול קטע את רצף 

לעצמו, הרי שלענין ברכת המזון רק סיום ממשי של התרחשות האכילה הוא שמצריך ברכה, ולענין זה סיום במעשה, 

 של עקירת מקום, או בדיבור, של אמירת הב ונברך, שוים.
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אינו חייב לברך למפרע על מה שכבר אכל אלא רק מלכתחילה על מה שעתיד לאכול, ובכל זאת 

כהנהגה לכתחילה אם מרחיק ממקומו באופן שיש מקום לחוש שישכח מלברך או שיעבור זמן 

ברך קודם שיוצא ממקומו )וכיון שיש לכך הצדקה אין לומר שזוהי ברכה הברכה נכון שיקדים ל

 שאינה צריכה(. 

אמנם דברי תוס' ורא"ש נאמרו כביאור לברייתא, שהצריכה לברך דוקא כשיוצא ואינו מניח 

זקן או חולה, ולא כשנותר מישהו במקום הסעודה ופטורים מחמתו מברכה ראשונה חדשה. 

ומשמע שכשאינו טעון ברכה ראשונה מחמת יציאתו, וכל אכילתו נחשבת להמשך רצוף אחד, לא 

דתו על ידי ברכה למפרע קודם שייצא. וחידד עוד בה"ל שאף שהיה הצריכוהו לקטוע את סעו

אפשר לתלות את הפטור מלברך למפרע במקרה זה בטעם אחר, שכיון שהותירו מקצת חברים אין 

לחשוש שמא ישכח מלחזור, סוף סוף דברי ת"ק שחלק ופטר מברכה בין לכתחילה ובין למפרע, בין 

ודאי מכך שבמקום שהסעודה נחשבת כולה לאחת לא  כשהותירו חברים ובין אם לאו, נובעים

הצריכוהו לברך ברכת המזון באמצעה. לאור זאת שב בה"ל לתמוה על דברי רמ"א, שמפשוטם 

 עולה שעל אף שפוסק כרב חסדא מורה לברך לכתחילה ברכת המזון קודם שעוקר את מקומו. 

ש שיקדים לברך קודם הרמ"א לא כתב במפור –דברי הרמ"א סובלים עם זאת פירוש נוסף 

שעוקר ממקומו, אלא רק שלא יעקור ממקומו בלא ברכה. ואפשר לפרש שכוונתו היא שמחשש 

שמא ישכח לשוב למקומו אין לו לעקור ממנו קודם שסיים את סעודתו ובירך אחריה. אבל לא 

 יקדים לברך, על דעת לשוב ולהמשיך לאכול ולברך בשנית, מחשש לברכה שאינה צריכה. 

מבחין בזה בין שני מצבים, זאת על יסוד דברי תוספתא שהביא הרא"ש  )ובבה"ל( משנ"בל, בפוע

ובה נאמר שאם היה אוכל וקראו חברו לדבר עמו והפליג צריך לברך למפרע. הרא"ש מפרש 

שבלשון "הפליג" אין הכוונה לומר שבדיעבד כאשר חוזר למקומו טעון בתחילה ברכה למפרע על 

דברים הטעונים ברכה אחריהם במקומם שינוי מקום אינו מפסיק, אלא מה שכבר אכל, שכן ב

לומר שמלכתחילה אם קראו על דעת להפליג יש לו להקדים ולברך למפרע קודם שיעקור ממקומו, 

 עוקרמתורת עצה טובה שמא ישהה ויעבור זמן ברכתו. לאור זאת אומר משנ"ב גם לדינא שאם 

סוק בעניינים אחרים באופן שבו אכן יש לחוש שלא יחזור , כלומר לעלהפליגממקומו מתוך כוונה 

לברך בזמן, אכן נכון להקדים ברכה ליציאתו. בזה יש לצרף גם את דעת הרמב"ם וסיעתו, 

הסוברים שכשעוקר מקומו עליו לברך לעולם למפרע על מה שכבר אכל, וממילא מתרחקים בזה 

דברים שאינם טעונים אכילתו היתה מ גםמחשש ברכה שאינה צריכה. יתרה מזו, הוסיף משנ"ב, 

, שעליהם יוכל לברך גם במקום אחר, נכון לכתחילה להקדים לברך קודם שייצא במקומם ברכה

, לדברי תוס' ורא"ש לחזור לאלתרעל דעת  יוצאאם  אבל)וכתב שכך משמע מכמה אחרונים(. 

אף שלכתחילה נכון רשאי אף לכתחילה לצאת ולחזור בלא לברך למפרע על מה שכבר אכל, ובזה 

לנהוג לדינא כרמ"א, ולא לצאת ממקומו בלא שבירך, אין לכפול מחמת זאת את ברכתו אלא 

 להימנע מלצאת עד שיסיים את אכילתו ויברך עליה. 

בצד דברי הר"ן, ודברי תוס' ורא"ש, דברי הרמ"א נסמכים למעשה גם על רגל שלישית, והם 

שגם אם מניח זקן או חולה אין לו לעקור מסעודתו  לבוהכ ב"י הביא מדברידברי בעה"מ והכלבו. 

ב"י את  אך דחהאלא למצוה עוברת, כמו לקראת חתן או כלה, וכפי האופן שהזכירה הברייתא. 

דבריו, מחמת הברייתא האחרת, שבה נזכר שעקרו לילך לבית הכנסת או לבית המדרש, שם 

כתב כעין  בעה"מר ממקומם. אך גם בפשטות אין מדובר על מצוה עוברת ובכל זאת הותרו לעקו

דברי הכלבו, ולא התנה את ההיתר ביציאה לצורך מצוה עוברת דוקא אלא באופן כללי יותר 

ביציאה לצורך מצוה. ותמך מתוך כך את דבריו משתי הברייתות כאחד. בעה"מ התייחס  בדבריו 
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זקן או חולה או  למצבים שבהם אין טעונים ברכה ביציאתם ובחזרתם )כלומר, במקרה שהניחו

למ"ד שגם בלא זה אין צורך לברך(, ונימק את האיסור לצאת לדבר הרשות בחשש שמא ישכח 

לחזור למקומו )בדברי תוס' ורא"ש, כאמור לעיל, משמש נימוק זה כביאור לחיוב לברך למפרע, 

 במקום שבו אכן נאמר חיוב כזה(. אפשר שזהו הטעם גם לדברי הכלבו, אף כי מדבריו שבב"י

משמע קצת שגם במקום שמברך ביציאתו ובחזרתו אסור לעשות כן אלא למצוה עוברת, ובמקרה 

זה יש לנמק את האיסור בצד הברכה שאינה צריכה שיש בכך. בה"ל עומד על כך שגם זהו מקור 

אפשרי לדברי הרמ"א, ומ"מ גם מדברי בעה"מ והכלבו אין ללמוד אלא שלא יעקור ממקומו כל 

 א שיברך ויימצא כופל את ברכותיו לחינם. עוד לא בירך, ול

, לצורך מצוה עוברת, שכתב שהרמ"אדברי בעה"מ והכלבו הם ודאי הבסיס לכה"פ לסיום דברי 

לעקור ממקומו אף שלא בירך. הרמ"א נקט לשון מצוה עוברת,  רשאיכמו אם הגיע זמן תפילה, 

שוב לקושיית הב"י על הכלבו, ככלבו, ולא הסתפק בצורך מצוה בעלמא כבעה"מ, ורמז בדבריו יי

שאף את הברייתא שדיברה בני חבורה שיצאו לבית הכנסת או לבית המדרש יש להעמיד באופן 

צמצם עכ"פ את האיסור העולה  בה"לשיצאו עבור מצוה עוברת, ומשום שהגיע זמן התפילה. 

ברי תוס' מדברי הרמ"א, וכתב שלאור דברי בעה"מ שלא הגביל את ההיתר עד כדי כך, ולאור ד

ורא"ש שכתבו שהחיוב להקדים ברכה ליציאתו לעולם אינו אלא בגדר עצה טובה, יש להתיר 

 . מצוה שאינה עוברתלצורך  אףלצאת 

 

לאכול ממקומו על מנת  עוקרט"ז ומג"א סייגו גם מצד אחר את דברי הרמ"א, וכתבו שאם 

, כגון שהזמינוהו לאכול בו, שוב אין מקום לחשש שמא ישכח לאכול, ולכן בין מצד במקום אחר

דברי הר"ן ובין מצד דברי התוס' והרא"ש אין מקום לאסור לכאורה את שינוי המקום גם 

לכתחילה. אלא שמצד אחר אין לנהוג כך, והוא שאף שבדיעבד לאחר שאכל במקום השני די לו 

, עיקר הדין הוא לברך באמת במקום אכילתו, ולא )וכדלהלן(שונה שיברך שם גם על אכילתו הרא

 בשעת הברכהכבר  אם היתה דעתוליצור מקום אכילה אחר ובו לברך. אמנם לענין זה יש לומר ש

לצאת באמצע אכילתו ולהמשיך אותה במקום אחר נעשו שני המקומות כבר מתחילה כמקומות 

בחתונות,  ל. בכך ביארו את מנהג העולם )בימיהם(אכילתו ורשאי לעשות כן ולברך לבסוף על הכ

שמתחילים את הסעודה בבית ואחר כך הולכים לבית החתנות, ואין מקדימים לברך ברהמ"ז על 

  28אכילתם.

 

שאם אכל מדברים הטעונים ברכה במקומם ועקר  )בהג' סמ"ק( רבנו פרץעוד הביא ב"י מדברי 

יש לו לאכול עוד מאותו המין, אינו צריך עוד כלל שאליו הגיע  במקום השניממקומו בלא לברך, ו

. זאת על גבי ובו לברךבמקומו הנוכחי  לאכוללהוסיף ו יכוללשוב למקומו הראשון כדי לברך, אלא 

הכרעתו במקום אחר )ובניגוד לדברי סמ"ק עצמו( שאם אכל בשני מקומות אינו צריך לחזור 

העיר שהדברים  ב"יאכילתו על הכל.  ולברך במקומו הראשון אלא יכול לברך במקום סיום

אמורים בדרך הפוסקים כרב חסדא, שכן לפוסקים כרב ששת חייב הרי לברך ברהמ"ז קודם 

שימשיך לאכול ואם כן חייב לשוב לשם כך למקומו הראשון )דברי ר"פ עולים יפה גם לדרך רב 

                                                           
28

עון ברכה במקומו אף לשו"ע הפוסק כרב ששת אם היתה דעתו מתחילה לט"ז שיטה מיוחדת בענין זה, שבדבר הט 

לאכול בשני מקומות הרי זה כאילו שניהם מקומו ואינו צריך לברך ביניהם, כיון שזהו דבר שיש לו קביעות מקום 

 חשובה. ולא כשותה יין, שם אף שדעתו לחזור ולשתות בביתו אינו יוצא ידי חובה בקידוש שבביהכנ"ס. 
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א ולא להקדים ששת כשלעצמה, אם החיוב לאחר עקירה ממקומו אינו אלא לשוב ולברך המוצי

 ברהמ"ז להמשך אכילתו. אך בפועל הפוסקים כרב ששת הצריכו גם ברהמ"ז(. 

. האחרונים )בסי' קפד,ב(עצמו פסק כרב ששת, ואעפ"כ קבע לדינא גם את דברי רבנו פרץ  שו"ע

(. )בסי' קפד(, ומג"א ופמ"ג )כאן(התקשו בכך, ונדחקו ליישב את דבריו בדרכים שונות )ר' דרישה 

כן חזר בו שו"ע מדבריו בב"י, ושב לפרש את דברי רבנו פרץ בהקשר הישיר שבו נאמרו, ושמא א

כסייג לחיוב לטרוח לשוב למקומו לברך על אכילת פת אם יש בידו לאכול ולברך במקום שבו מצוי 

כעת, ובאופן בלתי תלוי במחלוקת רב חסדא ורב ששת. ואף שהיוצא ממקומו ומיד שב אליו טעון 

ברכה למפרע קודם ששב לאכול, ומברך בנפרד על אכילתו הראשונה ועל אכילתו  לדרך הרמב"ם

השניה, כאן כיון שאין בידו לברך על מה שכבר אכל, כיון שאכלו במקום אחר, ואם ישוב ויאכל 

תועיל ברכה אחת לפטור את שתי אכילותיו, יש לומר שפטרוהו מלטרוח לשוב למקומו הראשון 

י כך יימצא שהחסיר כביכול אחת משתי הברכות שהיו מוטלות עליו. אף לדידיה, למרות שעל יד

 וצ"ע. 

 

 )קעח,ו(ה. השלמה: הפסק לתפילה או ברכה 

, שהבחינה בין כיסוי הדם, שאינו מהוה )פו:(בתוך דברינו לעיל עמדנו על דברי הגמרא בחולין 

הפסק המחייב ברכה חדשה על השחיטה שלאחריו, לבין ברכת המזון, שמהוה הפסק וכבר משעה 

משתא שפנה לברך חייב לשוב ולברך ברכה ראשונה אם מבקש לשוב ולשתות, ונימקה: "התם 

ו את הדברים כפי , הכא אפשר דשחיט בחדא ומכסי בחדא". ביארנלא אפשרבהדי הדדי  וברוכי

הדרך הפשוטה יותר בראשונים, שעיקר ההפסק שבברכת המזון הוא מחמת שיש בה עצמה 

חתימה למה שנאכל לפניה, ובדומה לזה יש לומר גם בכיסוי הדם, שהוא מעשה שדינו להיעשות 

לאחר השחיטה ולפיכך יש מקום לראות בו מעשה החותם את השחיטה שנעשתה לפניו. אלא שיש 

הפרש בין ברכת המזון לבין כיסוי הדם במה שמעשה כיסוי הדם אינו מונע מלהמשיך  בכל זאת

 ולשחוט בה בעת, ולפיכך אין בו הפסק גמור לשחיטה. 

, שלמד את הדברים באופן שונה, וסבר שברכת המזון היא הר"ר יום טובתוס' עמדו על דברי 

ולאכול, ולמד מכך שגם אם מצד עצמה הפסק בסעודה, משום שבשעת הברכה לא ניתן להוסיף 

ואחרי תפילתו צריך לשוב ולברך ברכה ראשונה על מה  הפסקהרי זה  להתפללעמד מאכילתו 

דחו זאת, הן מסברה, מצד שתוכן סיום הסעודה שבברכת המזון אינו קיים בתפילה  תוס'שאוכל. 

ך הסעודה בעלמא )ולחידוד הדברים הוסיפו שלדרך הר"ר יו"ט יימצא שכל ברכה שתיאמר במהל

תחייב לשוב ולברך ברכה ראשונה על מה שיאכל אחריה, ואם בירך בפה"ג יצטרך לשוב ולברך 

בדבר בני חבורה  )פסחים קב.(המוציא(, והן בראיה, מהברייתא שהובאה לעיל בדין סילוק הסעודה 

שעקרו רגליהם לילך לבית הכנסת וטעונים ברכה, משום שעקרו רגליהם דוקא ולא משום 

 ו )אילו היו מתפללים במקום הסעודה, משמע שלא היו טעונים ברכה(. שהתפלל

, והוסיף לחדד שאפילו אם בתוך הסעודה הגיע סוף )בחולין ובפסחים( הרא"שכתב גם  תוס'כדברי 

זמן התפילה, באופן שחובה עליו להפסיק כדי להתפלל, יש ללמוד מהברייתא שאין בתפילה עצמה 

עמוד על כוונת הר"ר יו"ט, שלא התכוון לומר שכל דיבור בסעודה, הפסקה. מדבריו אפשר שניתן ל

ואפילו לא כל דיבור ברכה או תפילה, מהוה הפסק מעצם מה שלא ניתן בשעתו להמשיך ולאכול, 

אלא רק באופן שצייר הרא"ש, כאשר מפסיק לדבר שבחובה. החובה לפנות מהסעודה לתפילה 

סוק בתפילה ולא בסעודה, ולכן לא ניתן לראות את שהגיע זמנה משמעה שבזמן חובה על האדם לע
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תפילתו כעסק נלוה המצטרף לעסק רצוף ממושך יותר של אכילה. וממילא היא נמצאת מפסיקה 

 בין האכילה שלפניה לזו שלאחריה.

בדין ארבע כוסות  הרי"ףלמרות דחיית דברי הר"ר יו"ט בתוס' וברא"ש, ב"י סמך לו את דברי 

, שכתב שיש לברך על כל כוס בפני עצמה בפה"ג. עיקר טעם הרי"ף הוא פיו()כד. בדשל ליל הסדר 

משום שכל כוס היא מצוה בפני עצמה, אך הוא מחזק הכרעה זו גם מדין ההפסק שמהוה ברהמ"ז, 

שממנו יש ללמוד שגם הגדה והלל )שאי אפשר לשתות תוך כדי אמירתם( מפסיקים בין הכוסות 

מתחשב בכך, משום שגם בליל הסדר אין נוהגים כרי"ף  ב"יין ומצריכים לשוב ולברך. לדינא א

 ואין מברכים בפה"ג על כוס ההגדה וכוס ההלל. 

אמנם למנהג האשכנזים אכן מברכים בפה"ג על כל אחת מהכוסות, אבל בדין המפסיק לתפילה 

לא חלקו הרמ"א ושאר הפוסקים על הכרעת השו"ע שאין לחזור ולברך. ממילא שבה למקומה 

יהה מה בין שני הדינים. אפשר ליישב שעיקר ההכרעה לברך על כל כוס היא מחמת שכל אחת התמ

)בפסחים, מצוה בפני עצמה, ולא מחמת הפסק ההגדה וההלל, ולא כרי"ף עצמו. אבל הרמב"ן והר"ן 

, ומכוחם בעקיפין גם בה"ל, ביארו שיש להבחין בין תפילה שהגיע זמנה לבין ההגדה על דברי הרי"ף(

לל שזמן חיובם קבוע תמיד בין הכוסות. הפסק מקרי באכילה, כיון שהגיע זמן לתפילה, אינו והה

קוטע אותה באופן מהותי. אבל כאשר יש סדר קבוע של הפסק כזה הרי זה ששתיית היין מחולקת 

מעיקרה לשני פרקים נבדלים שאין ביניהם המשכיות ולפיכך יש לברך על כל אחד מהם בפני 

 עצמו. 
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 מקורות –ב בברכות בסעודה חיו

 

 דברים הבאים מחמת הסעודה א. 

 משנה )עד מעשה קדרה(, ובגמרא )מב:( איבעיא להו ב"ש...ברכות מב.   

, רש"יאיתמר הביאו לפניהם... עד דגורם ברכה לעצמו )תחילת מב.(, ברכות מא:   

רשב"א ד"ה )כט.(, )בעה"מ, השגות הראב"ד, רבנו יונה כט(, -)כו רא"ש, תוס'

 שלא מחמת(

 טור ושו"ע ונו"כקעז -סי' קעו  

 טור ושו"ע ונו"כקעד,ז   לענין משקים

   

 סילוק הסעודה ב. 

  תוס'ו, רב פפא איקלע... עד המשנהברכות מב.   

)כא.((,  רי"ףרב יעקב בר אבא... לא עקר דעתיה ממשתיא )קג:(, )פסחים קג.   

 השני, "ומהאי טעמא נשתנה... לברך תכף לשתייתו")י( בעיקר חלק דבריו רא"ש 

 )ל.( עד המשנה, ולאחריה ד"ה ורב אשי רבנו יונה)לא(, רא"ש ברכות מב. הנ"ל,   

ד"ה אסור וד"ה משתא,  תוס'משנה, ובגמרא א"ר חנינא מודה היה..., חולין פו:   

 כט. מהמילים ולענין נמלך כתב ה"ר משולם ר"ןסי' ה ותחילת סי' ו(,  רא"ש)

 ד,ז עם כס"מ ולח"מרמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ ד-קעט,א  

 טור ושו"ע ונו"כ קעח,ו  תפילה כהפסק

   

 )לב(רא"ש , תוס'אמר רבה בר בר חנה... עד הנקודתיים,  ברכות מב:  קביעות וחידוש בשתיית יין

 טור ושו"ע ונו"כה -קעד,ד  

   

 ב"י ושו"ע ונו"כקעט,ה   בברכת הפירות בעלמא

 טור וב"י ושו"ע ז-יו"ד יט,ו  

 טור ושו"ע ונו"כ, דין מי שבירך על פירות שלפניו רו,ה  

 ב"י ד"ה וכתב הרשב"א רו,א  

 ב"י ושו"עקעז,ה   

   

 שינוי מקום ג. 

(, קב.) )למטה( אותם בני אדם שקידשו... וחזרו אין צריכין לברךפסחים ק:   

 כנ"ל ר"ןורא"ש השייכים לדיני שינוי מקום )גם בקידוש(, תוס' , רשב"ם)רש"י(, 

 ה, ראב"ד וכס"מ-ד,ג רמב"ם  

 ברכות נג: ד"ה מחלוקת( רשב"א)  )בגדר חיוב ברכה במקומו(

 טור ושו"ע ונו"כ זושם  ה-קעח,א  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ברעג,א   
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 תשיעיפרק 

 קדימה בברכות
 ב(-)ריא,אא. קדימה בין מאכלים שברכתם שוה 

 ב. קדימה בין מאכלים שאין ברכתם שוה

 ב(-)ריא,א. קדימה בין מיני המאכל 1

 )ריא,ג(. קדימה בין הברכות 2

 ו(-)ריא,דג. קדימה בתוך שבעת המינים 

 ה(-)קסח,אד. קדימה בתוך מין אחד 

 

 ב(-)ריא,אא. קדימה בין מאכלים שברכתם שוה 

: המבקש לאכול משני מיני מאכל שברכתם שוה, יקדים את אכילת המין ששבח ברכתו גדול יותר תמצית הדין)

 ועליו יברך: 

כלל חביב עליו יותר )אבל -אם אין לפניו משבעת המינים, יברך על החביב עליו, והיינו, לעיקר ההלכה, המין שבדרך

 "ם, המין שחפץ בו כעת הוא הקרוי חביב(.לרמב

אם אחד המינים הוא ממין שבעה, מחלוקת בין ר' יהודה לחכמים אם להעדיפו על החביב, ונחלקו הראשונים אם 

לחכמים יש כלל מעלת קדימה לשבעת המינים אף במקום שאין חביב. והעיקר להלכה כר' יהודה, להעדיף מין 

 .יברך על מין שבעה –, ובהעדר חביב שחביב עדיף שבעה. אף זה שלא כרמב"ם, הסובר

 להלן יתבאר שבמקום שמאכל אחד שלם והאחר חסר, למג"א ומשנ"ב השלם קודם אף לחביב.(

 

ה מ ד ק ה  .  א

"היו לפניו מינין הרבה, ר' יהודה אומר, אם יש ביניהן מין שבעה עליו הוא מברך, וחכמים 

 . )משנה, מ:(אומרים, מברך על איזה מהן שירצה" 

הנידון שבו דנה המשנה, על איזה מהפירות שלפניו עליו לברך כאשר יש לפניו מינין הרבה, הוא 

למעשה דין נוסף בדיני הברכות, שעליו לא עמדנו כלל עד כאן. דין הברכה הראשוני הוא זה הנלמד 

. לאכילה שיש בה הנאה חובה )לו.(מהסברה "אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה" 

להקדים ברכה. על גבי חיוב הברכה הכללי הוסיפו חכמים והורו לברך על כל דבר כפי מה שהוא, 

ולהביע תוכן ברכה מפורט המתאים למאכלים מסוגו. אך במשנתנו אנו מוסיפים ולומדים שיש 

משמעות לחילוק המינים לא רק כאשר נובע ממנו דין ברכה שונה. גם כאשר מדובר בברכה אחת 

. אמירת הברכה על לאמרה על מין זה או אחרמיני מאכל, יש משמעות לשאלה אם  ההולמת מספר

 מין מסויים עשויה להיות בעלת יתרון מעלה וחשיבות, כך שדין לסמוך אותה אליו דוקא. 

 

ב י ב ח ה ת  ל ע מ  .  ב

הדין הראשוני שמלמדת המשנה, שבו אין מחלוקת, הוא שכשאין מדובר בשבעת המינים מברך 

התערבות בהעדפות האישיות של האדם, אלא הענקת -". דין זה אינו רק אישירצהעל איזה מהן "

למחלוקת: "רבי יהודה  )מא.(משמעות להעדפות אלו לענין מעלת הברכה. כך עולה מביאור עולא 

". מעלת החביב עודפת לדעת חכמים על מעלת מין חביב עדיףסבר מין שבעה עדיף, ורבנן סברי 

ודה, ומכל מקום בעיקר קיומה אין מחלוקת. הדבר החביב יותר על שבעה ולא כך לדעת ר' יה

האדם הוא זה שבו הוא חש באופן בולט יותר בטובת ה' עליו, ושבח הברכה עליו לה' ממילא גדול 

 יותר. 

 רבנו יונהו רא"ש, רש"יבמשמעות המדוייקת יותר של דין ה"חביב" נחלקו ראשונים. ל

. כלומר, "איזה מהן שירצה" אין באופן כלליעליו  דףהמועמשמעות החביב היא שזהו המין 

פירושו מה שרוצה לאכול כעת אלא מה שבאופן כללי רצוי אצלו יותר. החביב הוא המין שנחשב 
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אצלו למשובח ומעולה יותר, ולכן גם מעלת הברכה עליו גדולה יותר. רבנו יונה מוסיף ומחדד 

ן השני לא יברך מיד עליו, אלא יברך ויאכל שהעדפת החביב פירושה שגם אם כעת חפץ יותר במי

 )ח,יג(כתב  הרמב"םמעט מהחביב, ורק אז יאכל ממה שהיה רצונו מצד עצמו לאכול תחילה. אבל 

שבו שיקדים איזה מין שרוצה להקדים, ואם כן פירש את לשון המשנה כפשוטה, שמברך על המין 

יו באופן כללי אלא לחביב עליו כעת. . לאור זאת יש לפרש שמעלת החביב אינה לחביב עלחפץ כעת

 1הדבר שבו חפץ יותר כעת הוא זה שהטובה שבו ניכרת יותר עבורו כעת, ולכן עליו ראוי לברך.

. ומכל מקום עיקר הכרעת ההלכה בזה, לשו"ע ושאר אחרונים, או"זבה"ל הביא כך גם מדברי 

 היא כסיעת הראשונים דלעיל. 

 

ה  ד ו ה י  ' ר ת  ק ו ל ח מ ר  ו א י ב  . םג י מ כ ח  ו

מין שבעה עדיף על החביב, שכן לשבעת המינים יש חשיבות עצמית, הניכרת  ר' יהודהלדעת 

במה שבהם שיבח הכתוב את הארץ, ומתוך כך יש יתרון מעלה גם לברכה עליהם, המורה על שבחו 

גם במקום שבעת המינים חביב עדיף,  חכמיםאבל ל 2של מקום בענין חשוב יותר מפירות אחרים.

שום שסיבת הברכה הראשונית אינה החשיבות העצמית של הדבר שמברכים עליו אלא אולי מ

הפגישה האישית של האדם בטוב שבו, דהיינו חובתו להקדים ברכה להנאתו מהעוה"ז, ולפיכך אין 

למדוד את מעלת הברכה על המינים השונים אלא לפי חשיבותם בהקשר של הטובה שהוא עצמו 

 מקבל מהם. 

כאמור לחכמים שבמקום שאין מין שבעה החביב עדיף, ויש לשאול גם לאידך  ר' יהודה מודה

לר' יהודה להקדים מין שבעה כאשר שני המינים שלפניו חביבים עליו  האם חכמים מודיםגיסא, 

בשוה. לכאורה אין סיבה לומר שחכמים חולקים על כל עיקר ההעדפה של מין שבעה. אלא שכמה 

 )מא:(, הוכיחו מסוגיית הגמרא שלא כך. בסוף הסוגיה רבנו יונהו רא"ש, תוס'ראשונים, ובהם 

מובא מעשה ברב חסדא ורב המנונא שהביאו לפניהם תמרים ורימונים. רב המנונא בירך על 

התמרים ולא על הרימונים, ורב חסדא תמה על כך, שאין זה כפי סדר הקדימות הפנימי של שבעת 

כיון שהוא סמוך יותר לארץ, ודבריו התקבלו על דעת המינים )רב המנונא השיב שאכן תמר קודם 

רב חסדא. ומכל מקום ענייננו כעת בשאלה עצמה ולא בתשובה עליה(. הראשונים התקשו 

בתמיהת רב חסדא, איזה פגם מצא בכך שרב המנונא הקדים את המין החשוב פחות, והרי לדברי 

שעליו בירך היה החביב יותר חכמים מעלת החביב עדיפה על מעלת מין שבעה, ואפשר שהמין 

עליו. ומכך הסיקו שאמוראים אלו סברו כר' יהודה ולא כחכמים. אלא שקושיית רב חסדא לא 

היתה מעיקר דין הקדימה של ז' המינים, שהרי תמרים ורימונים שניהם משבעת המינים, אלא 

"י רב יוסף מדין הקדימה הפנימי של המוקדם בפסוק לחברו שמוקדם גם לברכה, דין שהתחדש ע

. ומהתמיהה על רב המנונא כיצד לא עשה כרב יצחק הסיקו הרא"ש ורבנו )מא., ולהלן(או רב יצחק 

יונה שאף דברי רב יצחק עצמם בדבר הקדימה הפנימית בין שבעת המינים לא נאמרו אלא אליבא 

 דר' יהודה, בעוד שלחכמים אין כל קדימה לשבעת המינים לברכה )והדברים עוד צ"ע(. 
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הרמב"ם היא "ואי זה מין שירצה להקדים מקדים". עולה מכך בפשטות שאין כל הגבלה על בחירת האדם  לשון 

איזה מין להקדים. אלא שכאמור, בגמרא מבואר שדין הקדמת מה שירצה הוא משום מעלת החביב, ואם כן יל"ע מהו 

ת חביב לו כעת )כגון שהוא קרוב הדין לדעת הרמב"ם כאשר סיבה טכנית מביאה אותו לרצות להקדים את המין הפחו

אליו יותר(. לכאורה בכגון זה על הרמב"ם להודות שחובה עליו להתאמץ מעט ולהקדים את החביב. אפשר שהדבר 

אכן נרמז בהמשך לשונו, ש"אם אינו רוצה בזה יתר מזה" יקדים מין שבעה, לשון המורה על עדיפות המאכל שרוצה 

 ועל בעת הברכה. בו עצמו ולא שרוצה רק להקדימו בפ
2
 לענין הגדרת מה שנכלל בשבעת המינים ר' להלן בדין הקדימה בין ברכות שונות.  
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חלוקה, ואף שהכריע למעשה כרבנן, לברך על איזה שירצה גם  )ח,יג( הרמב"םם בענין זה דעת ג

במקום שבעת המינים, כתב שאם אינו רוצה במין זה יותר מחברו ויש ביניהם מין שבעה, עליו 

 , ודחה את דבריו(. ה"ר שמעיהיברך. )הרא"ש כתב כך בשם 

 

ם י א נ ת ה ת  ק ו ל ח מ ב ה  ע ר כ ה ה  .  ד

גם הכרעת הלכה במחלוקת ר' יהודה וחכמים. לכל אותם הראשונים שפירשו מהדברים נובעת 

. כך היא כר' יהודה הלכהאת דברי האמוראים כאמורים על פי דרכו של ר' יהודה, ממילא גם 

 מרדכי. ב"י הביא כך גם מבה"ג, והרא"ש כתב כך גם בשם רבנו יונהו רא"ש, תוס'כאמור דעת 

, זאת גם על סמך דין נוסף, דין פרוסת הראב"דפסק כר' יהודה, וגם בשם  הרשב"א. גם סמ"גו

דין של קדימת שבעת המינים ויתרון  (לט:)חיטים ופת שלמה של שעורים, שדנה בה הגמרא לעיל 

מעלה לברכה על הפרוסה משום שהיא קודמת בפסוק למין הפת השלמה. בירושלמי נאמר גם דין 

יפה של כוסמין ופת שעורים פחותה ממנה יקדים בכל זאת את דומה נוסף, שאם יש לפניו פת 

השעורים, משום שהם משבעת המינים. בהנחה שלדעת חכמים כל עיקר דין הקדמת ז' המינים 

 בטל, עולה אף מכאן כר' יהודה.

את הראיה ממעשה רב חסדא ורב  3, כדרך ההכרעה בכל מקום.כחכמיםפסק  רמב"םאבל ה

דחות שרב חסדא לא תמה על העדפת רב המנונא את התמר אלא המנונא כתב הרשב"א שיש ל

שאל אותו כמברר את דעתו, אם בירך על התמר משום שהוא חביב עליו או משום שאינו סובר את 

דר' יצחק, ובאמת אף דעתם כחכמים שבמקום חביב אין מעלת מין ז' עומדת. כמו כן, לדעת 

הקדמת שבעת המינים גם לחכמים, וממילא  הרמב"ם כאמור במקום שאין חביב עומד בעינו דין

הראיות מפת חיטים ושעורים או שעורים וכוסמין בטלות, והעדפת החיטים והשעורים היא 

שהלכה כחכמים, ובה"ל צירף לכך עוד וכתב  רב האילמקום שאין מין חביב. ב"י הביא גם מדברי 

 שגם זו דעת הרבה ראשונים. 

, והוסיף שהרמב"ם כתב אחרת, וכתב משנ"ב לדינא כתב שו"ע בסתם כדרך הראשונה

מין שמסתימתו עולה שהעיקר כדעה הראשונה, שהיא באמת גם דעת רוב הפוסקים, לברך על 

לו יותר מהאחר הרי  אם אין מין אחד חביב)ור' להלן דעת הט"ז בדבר(. בין כך ובין כך,  שבעה

חכמים, סובר שבכגון זה שלכו"ע יש לו להקדים את מין השבעה, שכן גם הרמב"ם, הפוסק כ

 מודים חכמים לר' יהודה. כ"כ בה"ל. 

 

 ב. קדימה בין מאכלים שאין ברכותיהם שוות

 ב(-)ריא,א. קדימה בין מיני המאכל 1

 : כשאוכל מיני פירות שברכותיהם שונות זו מזו, מברך על כל אחד מהם בפני עצמו. תמצית הדין)
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לשון הרמב"ם היא: "היו לפניו מינים הרבה, אם היו ברכותיהן שוות מברך על אחד מהן ופוטר את השאר. ואם אין  

ה להקדים מקדים. ואם אינו רוצה בזה יתר ברכותיהן שוות, מברך על כל אחד מהן ברכה הראויה לו. ואיזה מין שירצ

מזה, אם יש ביניהן אחד משבעת המינין עליו הוא מברך תחלה". מראשית דבריו נראה שבברכותיהן שוות אין כל דין 

קדימה, וההתחשבות במין שבעה היא רק כשאין ברכותיהם שוות. אלא שאין זה הולם את סוגיית הגמרא כלל. ופירש 

ואיזה מין שירצה..." מוסבים גם על הרישא, על מינים שברכתם שוה. והוסיף ביאור, שבתחילה ב"י שדברי הרמב"ם "

לא אמר הרמב"ם אלא שבברכותיהן שוות די בברכה אחת ובאין ברכותיהן שוות יש צורך בשתים, ואת דיני הקדימה 

 בכללם ביאר רק אחר כך, ופסק שהחביב עליו כעת קודם ובהעדר חביב מין שבעה קודם. 
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וקא, אף אם יש בהם ממין שבעה, שבכגון זה מודה גם ר' יהודה לרוב הראשונים מקדים לברך על המין החביב ד

לחכמים שחביב עדיף. ולכך נוטה המשנ"ב. אך שו"ע נטה בהכרעתו לדעת הרא"ש, שיכול להקדים איזה מהם 

 שירצה. ולדעה שלישית בראשונים הלכה אף כאן כדברי ר' יהודה במשנה, להקדים מין שבעה לחביב. 

 ר' להלן.( –להכרעת משנ"ב בזה למעשה 

 

"אמר עולא, מחלוקת בשברכותיהן שוות, דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף ורבנן סברי מין 

 . )מא.(" מברך על זה חוזר ומברך על זהחביב עדיף, אבל בשאין ברכותיהן שוות דברי הכל 

שברכותיהם שונות אין  חידושו הראשוני של עולא הוא בעצם מה שכאשר יש לפניו שני מאכלים

. במשנה נחלקו תנאים מהו המאכל בפני עצמועל כל אחד מהם  לברךדי להן בברכה אחת אלא יש 

שאליו נכון לסמוך את הברכה, אולם כאשר מדובר במאכלים שברכותיהם שונות אין מקום 

יבי, למחלוקת זו כמות שהיא כיון שמברך על כל אחד מהמאכלים בפני עצמו. הגמרא דנה: "מית

היו לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופוטר את הזית? הכא במאי עסקינן, כשהצנון עיקר". כלומר, 

הו"א שגם כאשר אין מדובר בעיקר וטפל יברך רק על הצנון ויפטור את הזית, ורק מדברי עולא 

תר למדנו שיש לברך על כל אחד מהם בפני עצמו. הו"א שכשם שבסעודה מברכים רק על הפת וכל י

המאכלים נפטרים בברכתה כך גם בכל אכילה שיש בה מיני מאכל שונים די בברכה אחת שאחריה 

אך מדברי עולא למדנו שאין לוותר על ריבוי תוכני הברכה ויש לברך על כל  4יימשך כל מה שאוכל,

מאכל בפני עצמו )אלא אם הם אכן מצטרפים באופן ממשי לאכילה אחת, כסעודת פת או עיקר 

  5וטפל(.

עוד נכלל בדברי עולא שבדברים שאין ברכותיהם שוות אף אין מחלוקת בין ר' יהודה לחכמים, 

ביניהם. כך עולה מהמשך דברי הגמרא, שהעמידה את ההיבט הזה  דין הקדימהוהכל מודים מהו 

שבדברי עולא במחלוקת: "פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק נפחא, חד אמר מחלוקת בשברכותיהן 

שאין ברכותיהן שוות דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה, וחד אמר אף בשאין שוות אבל ב

ברכותיהן שוות נמי מחלוקת. בשלמא למאן דאמר בשברכותיהן שוות מחלוקת שפיר, אלא למאן 
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אפשר להבין בכמה אופנים: אפשר שלכל אכילה די בברכה אחת בתחילתה כדי שיימצא נהנה מן העולם  ההו"אאת  

בברכה, באופן בלתי תלוי בשאלה מהי הברכה המסויימת שאותה בירך, וגם אם מקדים את אכילת הזית לצנון, כפי 

בפני עצמו. הרשב"א מעלה סברה  שעליו לעשות מחמת דין הברכה לר' יהודה, די בברכתו זו לפטרו מלברך על הצנון

קרובה לזו אך מצמצמת יותר, שלא כל שאכל בתחילה פוטר את מה שיבוא אחריו, אלא שהחביב פוטר לעולם את מה 

שאחריו משום שהכל נעשה לו כטפל. ועולה מכך שלר' יהודה, שמקדים את הזית מפני חשיבותו העצמית ולא מפני 

צנון בפני עצמו. באופן שלישי אפשר לומר שלא היתה כלל הו"א לפטור צנון, חביבותו, אכן עליו לשוב ולברך על ה

שברכתו בפה"א, בברכת בפה"ע שאינה ראויה לו אף בדיעבד, אלא שלחכמים, הסוברים שהצנון קודם אם הוא חביב, 

יא הרי די בברכתו שהיא בפה"א כדי לפטור גם את הזית הנאכל אחריו משום שיש לה שייכות גם אליו ובדיעבד ה

מועילה לו. ונמצא שוב שלר' יהודה המחייב להקדים את הזית שברכתו העץ אכן עליו לשוב ולברך גם על הצנון בפני 

 עצמו. הרשב"א נוטה יותר לדרך אחרונה זו. 
5

הגמרא הקשתה על דברי עולא מברייתא שלשונה המלאה היא: "היו לפניו צנון וזית, מברך על הצנון ופוטר את  

יהודה אומר, מברך על הזית, שהזית ממין שבעה". מברייתא זו עולה בפשטות שאין מדובר כאן באופן הזית. ר' 

שהזית טפל לצנון, שאם כן גם ר' יהודה היה מודה שפוטר את הזית בברכת הצנון, ועדיין לחכמים די שיברך על הצנון 

". חסורי מחסראבהם עיקר וטפל, ו" לבדו. ודחתה הגמרא שאכן הרישא בכגון שהצנון עיקר והסיפא בכגון שאין

לצורך ה'שחזור' כביכול של לשון הברייתא הוסיפה הגמרא ארבעה משפטים שלמים נוספים בין הרישא לסיפא, 

והדבר מפליא לכאורה, כיצד מרחיקה הגמרא כל כך בין לשון הברייתא הידועה לנו לבין מה שראויה היתה להיות. 

שבפועל נכללו משפטים אלו בלשון הברייתא, אלא לבאר שאין חיבור ישיר בין שני ויש לומר שאין כוונת הגמרא לומר 

חלקי הברייתא ואלו הן שתי מימרות תנאים נבדלות בתכלית שנשנו זו אחר זו על ידי התנא. הבבא הראשונה עסקה 

 ד הפרדה זו. בדיני עיקר וטפל, והבבא השניה בדיני קדימה בברכות. המשפטים שהוסיפה הגמרא לא באו אלא לחד
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דאמר בשאין ברכותיהן שוות פליגי, במאי פליגי, א"ר ירמיה, להקדים". את עיקר דברי עולא, 

שתי ברכות, אין הגמרא רוצה להעמיד כמחלוקת בין האמוראים, אלא  שלדברי הכל יש לברך

שנחלקו בדין הקדימה במקרה כזה, שלעולא אין בו כל מחלוקת בין ר' יהודה לחכמים, ואילו לחד 

מ"ד )רבי אמי או ר' יצחק נפחא( אף בו דעת ר' יהודה להקדים את מין השבעה ולחכמים החביב 

  6קודם.

שאין מחלוקת בין ר' יהודה לחכמים מהו דין הקדימה בין שתי  לדרך דברי עולא עצמו,

( שמסתבר שהכוונה היא לומר שגם ר' יהודה מודה רב האי)גם בשם  ורא"ש תוס'הברכות, כתבו 

, ולא להיפך, שבזה מודים חכמים על החביבבזה לחכמים, לברך על איזה מהם שירצה, דהיינו 

א יש לומר שהיחיד הוא שהודה לרבים ולא להקדים את שבעת המינים. זאת משום שבסתמ

להיפך. ואין מעלת שבעת המינים מכרעת לדידיה אלא לענין בחירת המין שעליו מברך, אבל 

כשבלאו הכי מברך גם על מין השבעה אין הכרח להקדימו דוקא. )גם מסברה, ניתן להסביר 

וקשה למצוא סברה  כאמור מפני מה יודה ר' יהודה לחכמים כשאין ברכותיהם שוות, וכנ"ל,

הפוכה, לומר שמעלת מין שבעה תכריע לענין סדר אמירת הברכות ולא לעצם בחירת הפרי שעליו 

 . )בב"י( הסמ"קו הרשב"א, וכן רבנו יונהוכך כתבו לדינא גם  7מברכים(.

אמנם יש גם אפשרות נוספת, שבמקרה זה של דברים שאין ברכותיהן שוות מודים הכל בדין 

אלא יכול לברך על איזה מהמינים שירצה, גם אם המין  סדר הקדמה מחייבכלל  איןש –שלישי 

האחר הוא החביב עליו ומשבעת המינים. הרי"ף כתב שכשאין ברכותיהן שוות "איזה שירצה 

)אבל רבנו יונה תלה את שיטתו  הרא"שיקדים", ופשט לשונו מורה כך, וכך כתב לדינא במפורש 

 שירצה" הוא החביב, וכבלשון המשנה(.  גם בדעת הרי"ף עצמו, ו"איזה

כתב שיקדים את המין שרצונו להקדים, וגם דבריו אמורים לפי הנראה בעקבות  הרמב"םגם 

הרי"ף. אלא שלרמב"ם עצמו זהו גופו דין החביב, גם בדברים שברכותיהם שוות, להקדים את 

עשה כדרך הראשונה המין שחפץ בו יותר כעת, ולא כרא"ש. ואם כן אפשר שדבריו בזה הם למ

 לעיל.

, הסובר שגם כאשר אין ברכותיהם שוות מין שבעה המרדכיב"י חותם את דבריו בדין זה בדעת 

 בה"גקודם, ודחה את דבריו מפני דברי כל הראשונים שהובאו. אמנם להלן נמצא שגם מדברי 

"ר שיש מתחייבת הכרעה כזו, כר' יהודה וכמ"ד שגם בזה חלק על חכמים, ובה"ל כתב בשם א

 הרבה ראשונים הסוברים כך. 

                                                           
6

הגמרא תמהה לדרך זו "במאי פליגי", ועונה "להקדים". תמיהת הגמרא צריכה ביאור, שהרי לכאורה ברור הוא  

שמחלוקתם היא בסדר הקדימה. וכתבו תוס' שהגמרא תמהה לא על עצם האפשרות שיחלקו מהו דין הקדימה אלא 

המאכל שעליו נכון להסב את הברכה, ואם כן כאשר  על התוכן שעשוי להיות למחלוקת כזו, שכן במשנה נחלקו מהו

מברך על כל מאכל בפני עצמו שוב אחת היא לכאורה מי הוא הנאכל קודם. ועל כך השיבה שיש משמעות גם לסדר 

הפנימי בין הברכות. הגמרא הסמיכה את תשובתה על דברי רב יוסף ואיתימא ר' יצחק שיש סדר פנימי גם בין שבעת 

ר שלמדנו משם שאם מעלת שבעת המינים מגיעה עד כדי יצירת סדר קדימות פנימי ביניהם יש לומר המינים, ויש לומ

שיפה מעלתם גם כדי לקבוע סדר קדימות בין ברכות ששתיהן נאמרות. הרשב"א מעלה אפשרות נוספת, ששאלת 

עולא, או רק  הגמרא היתה אם המחלוקת היא בעיקר החובה לברך שתי ברכות, וכהו"א הראשונית שאותה דחה

 בסדר הברכות, והשיבה שאכן נחלקו רק בסדר הברכות. ומ"מ אף הוא מעדיף לבסוף את הפירוש הראשון. 
7

לעיל התבאר שלרוב הראשונים בדברים שברכותיהם שוות אין לדעת חכמים מעלה כלל במין שבעה, ולדבריהם  

קדימות לשבעת המינים. אבל לרמב"ם כשם ממילא אף כאן כיון ששתי הברכות נאמרות מודה ר' יהודה שאין כל 

שבברכותיהם שוות דעת חכמים עצמם שאם אין מין אחד החביב לו יקדים את מין השבעה, אף כאן בהעדר העדפה 

 אחרת יברך על שבעת המינים קודם למינים אחרים, בין לר' יהודה ובין לחכמים. וכך אכן כתב לדינא.
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כתב בזה בסתם כרא"ש ושיש אומרים שחביב עדיף )ואחר כך הביא גם את דברי  השו"ע

הרמב"ם בשמו, שיש לו שיטה משלו בכל הדינים האמורים, והוא מצטרף למעשה למ"ד חביב 

יה היא עדיף(, וכתב משנ"ב שהפך בזה את היחס הנכון בין דעות הפוסקים, וודאי הדעה השנ

 העיקרית יותר לדינא. אמנם לענין הכרעת משנ"ב למעשה בדין זה ר' להלן. 

 

 )ריא,ג(. קדימה בין הברכות 2

ל כ ה ש ו ה  מ ד א  , ץ ע  .  א

 : ברכות עץ ואדמה, שהן ברכות מבוררות, קודמות לברכת שהכל, שהיא כוללת וסתמית. תמצית הדין)

ץ קודמת; והדברים כרוכים בהכרעה כר' יהודה, להקדים בין ברכות העץ והאדמה, לכמה ראשונים גם כן ברכת הע

 מין שבעה גם באין ברכותיהם שוות, בסוגיה לעיל. אבל למרבית הראשונים אין לברכת העץ קדימות בכגון זה. 

 להלן.( –ההכרעה בזה למעשה 

 

לדין הקדימה בין הברכות השונות יש גם היבט נוסף, שאינו כרוך במעלת מין מאכל אחד על 

ו, בהיותו חביב או משבעת המינים, אלא במעלות הברכות עצמן זו על זו. דין כזה מצאנו לעיל חבר

, במעשה דתלמידי בר קפרא: "הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא, הביאו לפניו )לט.(

כרוב ודורמסקין ופרגיות. נתן בר קפרא רשות לאחד מהן לברך, קפץ וברך על הפרגיות. לגלג עליו 

בירו. כעס בר קפרא... מאי לאו בהא קא מיפלגי, דמברך סבר שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו, ח

פירא נהיה בדברו, הלכך  שהכלפרגיות  האדמה ב"פהלכך חביב עדיף, ומלגלג סבר שלקות 

?". מסוגיה זו עולה שכאשר יש לפניו שני מאכלים, האחד ברכתו אדמה והאחר שהכל, יש עדיף

 להקדים ולברך אדמה, גם אם המין האחר חביב עליו יותר. 

בטעם הדבר כתבו הראשונים שברכת האדמה היא מסויימת ומבוררת יותר ולפיכך גם חשובה 

האדמה, מעבר לתוכן הסתמי והכולל יותר. כלומר, יש בה תוכן ברכה מוסף, על בריאת פירות 

יותר של ברכת שהכל )גם לברכת שהכל יש תוכן מוסף, על בריאת הכל ולא רק פירות, אבל מעלת 

התייחסות מילות הברכה לאיכות המיוחדת עולה על מעלת התייחסותה לכמות המרובה, שהיא 

קת, וכתבו הראשונים פחות מחודשת וקרובה יותר להיות ברורה מאליה(. בדין זה לא נפלה מחלו

 . שהכללברכת  העץ בורא פרישעל פי אותו יסוד, ובק"ו, יש להקדים גם ברכת 

בסוגייתנו דנו האמוראים בברכת שני מינים שאין ברכותיהן שוות, ולאור האמור יש ודאי 

להגביל ולומר שאין מדובר בה בכגון שאחד מהם פרי עץ או אדמה והאחר דבר שברכתו שהכל. 

ואכן בדוגמא ברור שיש להקדים את הפרי, גם לחכמים הסוברים שבעלמא החביב קודם. בכגון זה 

שדנה בה הגמרא, כאשר היו לפניו צנון וזית, מדובר במינים ששניהם פירות. עדיין יש לומר 

כיון שברכת העץ מבוררת יותר יש  האדמה פריוברכת  העץ פרילכאורה שכשיש לפניו ברכת 

לא שלדעת חכמים יכול להקדים את הצנון עולה שאין קדימות קבועה להקדימה. אלא שמדברי עו

שאכן אף שברכת העץ מבוררת יותר מהאדמה, כיון שאף  הרא"שלברכת העץ על האדמה. וכתב 

ברכת האדמה היא ברכה מבוררת, ואינה ברכה כוללת סתמית כברכת שהכל, אין חובה להקדימה 

העץ אין קדימות על ברכת האדמה, וכ"כ לדינא גם לה. כך למדו גם תוס' מדברי עולא, שלברכת 

 . רבנו יונה

תמיד לברכת האדמה. וכתבו תוס' שאף שמדברי  קודמתאכן  העץכתב שברכת  בה"גאלא ש

עולא עולה ודאי שלא כך, לדעת החולק על עולא, וסובר שגם במקום שאין ברכותיהן שוות נחלקו 

ם, בדעת ר' יהודה. לדעת חכמים ודאי יכול ר' יהודה וחכמים בסדר הקדימה, יש מקום לדברי

להקדים את ברכת הצנון לברכת הזית, אך לר' יהודה אפשר שכשם ששבעת המינים קודמים לכל 
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פרי אחר כך גם בהעדר שבעת המינים קודמת ברכת פירות העץ לברכת פירות האדמה. ויש לומר 

סקה הלכה כר' יהודה כך גם אם כן שבה"ג מכריע כחולק על עולא, וכשם שבברכותיהן שוות נפ

באין ברכותיהן שוות, וברכת העץ קודמת. הקושי להלום את דברי בה"ג בדברי עולא הביא עכ"פ 

 את דבריו מהלכה.  הרא"ש ורבנו יונה לדחותאת 

הביא מדברי שבלי הלקט והאגור כדברי בה"ג, ובה"ל כתב בשם אליה רבא שישנם  ב"י

ום בשו"ע סתם כרא"ש ורבנו יונה, והוסיף את דברי בה"ג ראשונים רבים הסוברים כך. ומכל מק

מסכים שאכן הדעה העיקרית להלכה אינה כבה"ג. אמנם במקום שאין בו  משנ"ברק כדעת י"א, ו

העדפה הלכתית אחרת, כתבו האחרונים שנכון לחוש לדרך בה"ג וסיעתו ולהקדים עץ לאדמה. על 

 השלכות הדבר למעשה נעמוד מיד להלן. 

 

כ י ס  . הב כ ל ה ל ת  ו ר י פ ב ה  מ י ד ק ה ן  י ד ם   ו

 : סדר הקדימה למעשה, לפי משנ"ב, בפירות שאין ברכותיהם שוות: תמצית הדין)

 מובהק ; מין שבעה ; עץ לעומת אדמה. -חביב :כשהחביב תמיד מועדף גם כעת

 תמיד שאינו חביב כעת.(-מין שבעה ; עץ  לעומת אדמה; חביב :וכשהחביב תמיד אינו המועדף כעת

 

, דין זה של קדימת העץ לאדמה מצטרף לדין הקודם של קדימת החביב הכרעת ההלכהלענין 

שלמעשה אין בדינים אלו הכרעה ברורה, וכל מה  הט"זומין שבעה כשאין ברכותיהן שוות. וכתב 

שירצה האדם יעשה, שכן בכל דרך שיבחר יהיה לו על מי שיסמוך )אפשר שכיון שדינים אלו 

דפה ראויה לכתחילה ולא דין לעיכובא לא חש הט"ז להכריע בהם מעיקרם אינם אלא דיני הע

 באופן חד משמעי(. 

עמדנו על דברי משנ"ב  שוות ברכותיהןאחרים לא כתבו כך, ולכה"פ בדין  אחרוניםאבל 

 את החביב עליו תמיד. –שההכרעה היא ברורה להקדים מין שבעה, ובהעדרו 

שההנהגה העיקרית  משנ"בההכרעה מורכבת יותר. וכתב  שוותברכותיהם  איןאמנם במקום ש

, כרמב"ם מין שבעהעדיף. כשאין חביב יותר, שוב יש להעדיף  חביבהיא כדעת רוב הראשונים ש

ודעימיה, בצירוף לדעת הרא"ש שיכול לבחור כחפצו את מי להקדים. ובהעדר עדיפות גם מצד זה, 

 לאדמה, וכבה"ג וסיעתו.  עץטוב להקדים 

גם הקדמת החביב אינה דין ברור בתכלית, ועל כן כאשר קיומו שלו אינו חד משמעי אמנם 

 והאחר כעתעליו  האחד חביבנזקקים גם לסיבות ההעדפה האחרות. כאשר יש לפניו שני מינים ש

יש להתחשב גם במחלוקת הרמב"ם ושא"ר מהו גדר חביב, ומתוך כך אם אחד  תמידחביב עליו 

ואף אם אינו גם אם הוא החביב רק כעת והאחר חביב תמיד, יש לברך,  מהם הוא ממין שבעה עליו

על פרי האדמה. ורק כאשר החביב כעת ממין שבעה נראה נכון להקדים במצב כזה את פרי העץ 

החביבות מובהקת יברך על החביב, גם אם הוא פרי אדמה והמין האחר הוא פרי עץ ומשבעת 

  8המינים.

, והיינו מיד(להלן )על הקדמת מזונות וגפן נעמוד ו הוא כסדר מג"ע א"ש דין הקדימה המוכר לכל בימינ

להקדים ברכת העץ לברכת האדמה, ולאור האמור נראה שזהו פישוט של הכרעת הדין לפי משנ"ב. 

במקום חביבות מובהקת למין האחד, כאשר המין שחפץ לאכול הוא גם החביב עליו תמיד, יש 

                                                           
8

נקט עכ"פ בדין זה בדרך הסתם שבשו"ע באופן מוחלט, בלא צורך  רכות ב()חזו"ע ברכות, קדימה בבהגר"ע יוסף  

להתחשב בדעת הי"א כלל, ולפיכך במקום עץ ואדמה יברך על מה שירצה. ודחה מהלכה את דברי בן איש חי, שכתב 

 לחוש לדעת הי"א גם לדרך השו"ע. 
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להקדימו גם אם יש בו הקדמת אדמה לעץ, אבל במקרים אחרים אכן עץ נמצא קודם בפועל 

לאדמה )יוצא דופן נוסף הוא דין שבעת המינים, והיינו בכוסס חטה, ובימינו חטה תפוחה, 

 "שלוה". אולם להלן נראה שאפשר שאין לשלוה כלל קדימה מתורת שבעת המינים(. 

 

ן פ ג ה ת  כ ר ב ת  מ י ד ק  .  ג

דימה המבואר בגמרא, בין ברכות הפירות לברכת שהכל, הוסיפו הראשונים עוד על דין הק

הטור בשם רבנו פרץ כסברה פשוטה שהיא קודמת לברכת הפירות,  בפה"ג כתבמסברה. על ברכת 

משום שהיא מבוררת וחשובה יותר, ולכן יש להקדים את היין לתמר לברכה אף שהתמר סמוך 

חילה על הדברים ממנהג העולם, וכתב שנראה שדעת רוב יותר לארץ מהענבים. הב"י תמה בת

לאור זאת אין מניעה  9הראשונים אינה כרבנו פרץ, אך שב לתרץ וליישב את דבריו ומנהג העולם.

 מלשוב ולקבל את הדברים, אף כי אין זה מבואר בתכלית בדברי ב"י, ואף בשו"ע לא כתב זאת. 

ם כף החיים וס' ברכת ה'. )אבל לגר"ע יוסף רמ"א פסק כך להלכה כך באופן מפורש, וכ"כ ג

 אין להלכה קדימות לברכת הגפן(.  )חזו"ע ברכות קדימה בברכות ג(

 

ת ו נ ו ז מ ו א  י צ ו מ ה ת  ו כ ר ב ת  מ י ד ק  .  ד

: הראשונים הסכימו שלברכת מזונות יש קדימה על ברכות אחרות, אך נחלקו אם זאת משום תמצית הדין)

רים; או משום שנאמרת על מינים חשובים שדרך לעשות מהם גם שנאמרת על מינים שמצד עצמם קודמים לאח

פת; או משום מעלת המזון, שעליו מוסבת לשון הברכה עצמה. נפ"מ למיני דגן שאינם חטה ושעורה, ואף לאורז. 

 והעיקר לדינא שכשאין מין משבעת המינים אפילו ברכת מזונות על אורז קודמת לדברים אחרים.(

 

 יש קדימה על ברכות אחרות, והגפן בכללן.  מזונותברכת עוד כתבו הראשונים של

כתב שברכת מזונות קודמת משום שהיא מבוררת וגם אמורה על המינים  )בס"ג( הטור

הראשונים שבשבעת המינים. מדבריו עולה שאין לברכת מזונות קדימה מצד עצמה על ברכות 

ה בזה להלן בדין הקדימה הפנימי בשבעת )ור' הרחבאחרות, אלא שהיא נאמרת על מינים שקודמים לאחרים 

. ולדינא עולה מכך שאין לברכת מזונות קדימות על פירות עץ משבעת המינים המינים, בדין שעורה וזית(

 10.כוסמיןכשהיא נאמרת על מיני דגן שאינם משבעת המינים עצמם, כמו 

ת חשובות יותר כתב כדבר ברור, שאינו טעון הסבר נוסף, שברכות המוציא ומזונו הרא"שאך 

גם  רבנו יונהמברכת העץ וקודמות לה )דבריו נאמרו לכה"פ בביאור דעת בה"ג, וגם בזה ר' להלן(. 

 הג"מהוסיף ונימק שברכת מזונות ודאי קודמת לברכת העץ "כיון שהיא ברכה מענין מזון". 
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ב"י התייחס בדבריו לדברי רבנו פרץ בסמ"ק בלשון שונה במהותה מזו שהביא הטור, ואשר מקורה לא נמצא  

)דרישה כתב שיגע ולא מצא מהו מקור הלשון המובאת בב"י. בסמ"ק שלפנינו ודאי אינו, ואף נראה ברור שטעות היא 

רבנו פרץ בשמו(. התמודדות הב"י היא עם בייחוסה בדפוסים לפנינו לסמ"ק, שכן יש בה התייחסות מפורשת לדברי 

הטענה שברכת הגפן קודמת משום שהיא על מין מוקדם בשבעת המינים, ולא עם הטענה שהיא עצמה ברכה חשובה 

 שיש להקדימה. וצע"ג. 

עוד יש להעיר שהחשבת הכתוב את הזית והתמר יותר מגפן אף היא מובנת כל שמדובר בענבים בלבד, ולא ביין, וכפי 

 דד רבנו פרץ, ואילו אם דוחים את דבריו מהלכה נמצא ששיבח הכתוב את התמר ודבשו יותר מן היין והוא פלא. שמח
10

ביאר הטור שכל ה' מיני דגן הם בעלי מעלה כחטה ושעורה, משום שכוסמין הם מין  )סי' רח(בדין ברכה מעין שלש  

ן לעשות פת. אולם בענין דיני הקדימה מבואר חטה ושיבולת שועל מין שעורה כמבואר בדיני כלאים ומכולם נית

שפת שעורים קודמת לפת כוסמין, אף שהכוסמין הם מין  (, ובטושו"ע קסח,ד)שהובא לעיל, מדברי הרשב"אבירושלמי 

חטה, וזאת משום שאינם אלא כעין החטה והם עצמם אינם מפורשים בכתוב. לכוסמין אין אם כן מעלה גמורה של 

 המינים יקדמו להם.שבעת המינים, ושבעת 
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, אם עשה מהם שיבולת שועל ושיפון, כוסמיןב גם)הובא בב"י וד"מ( הוסיף עוד וחידד לדינא ש

תבשיל הרי הוא קודם לשבעת המינים, כיון שברכתו מזונות, ומשום שהוא עשוי ממינים חשובים 

שאילו היו עושים מהם פת היו מברכים עליה המוציא. והעניק בכך מעלה עצמית למה שמברכים 

 עליו מזונות, מצד הדבר הנאכל עצמו ומצד ברכתו כאחד. 

, שאף עליו מברכים האורזקדימת המזונות יש נפ"מ לדין ]להפרש בין הנימוקים השונים ל

מזונות, ודין הקדימה בו לא התבאר בדברי הראשונים. לדברי הטור, שלא העניק לברכת מזונות 

כל קדימה עצמית, ודאי אף לאורז אין כל קדימה. אך לראשונים אחרים יש לעיין. לרא"ש, 

ברכת הפירות, אפשר שגם כשמדובר באורז  מאליה על-שהעניק לברכת מזונות מעלה יתרה מובנת

יש להקדים את ברכת מזונות לברכת פירות העץ והאדמה. וכך אפשר להבין גם מדברי רבנו יונה. 

אבל הנימוק שעליו התבסס הג"מ, ועל פיו פסק שו"ע, שברכת מזונות עדיפה משום שהיא נאמרת 

ם אין בו ברכת המוציא, לא תהיה על מינים שדרך לעשות מהם פת, מורה לכאורה שלאורז, שלעול

עדיפות על מין אדמה אחר וכל שכן על פירות העץ. אמנם אפשר שגם לסברה זו, כיון שסו"ס 

נתקנה לאורז ברכת מזונות אות הוא שאף הוא קרוב בעניינו להיות כפת, וכפי העולה מקיומה של 

רון מעלה על פירות בעלמא. מג"א דעת ר' יוחנן בן נורי שאכן דן אותו כדגן, ואם כן עדיין יש בו ית

ומשנ"ב ביססו את מעלת ה' מיני דגן וחשיבותם שנזכרה בדברי הג"מ גם על יסוד נוסף, שכולם 

הם בכלל חיטים ושעורים, ומשמע מכך שמין שאינו שייך למעלת שבעת המינים כלל, לא יקדום 

 לכה"פ לשבעת המינים אף שברכתם מזונות. 

 אבן העוזר, מהו הדין כשיש לפניו אורז ומין משבעת המינים. למעשה נחלקו בדבר אחרונים

כתב שמעלת ברכת בורא מיני מזונות היא שמכריעה את מעלת שבעת המינים, ולכן גם האורז 

כתב שמעלת ברכת מזונות היא משום שנאמרת על דברים שעושים מהם פת,  פמ"גקודם. אבל 

ובין כך נראה שלית מאן דפליג שלברכת מזונות יש  ולפיכך אין לאורז קדימות כמו מיני דגן. בין כך

סוף סוף צד קדימות, מחמת עצמה או מחמת מעלת המינים שעליהם דין לאומרה, ולפיכך אם יש 

 לפניו אורז ומין אחר שאינו משבעת המינים יודו הכל שיש להקדים את האורז.[

 

לה יתרה על פני כל יתר יש ודאי מע המוציאמדברי הראשונים שהבאנו עולה ברורות שלברכת 

הברכות. והעירו האחרונים שהדבר נצרך רק עבור מין מזונות הטעון ברכה גם בתוך הסעודה. אבל 

על מינים שנפטרים בברכת הפת, גם בלא זה אין להקדים ולברך קודם הפת, משום גרמת ברכה 

 שאינה צריכה. 

 

והוא: המוציא, מזונות, הגפן, באופן כללי, נמצא אם כן שבין הברכות יש סדר קדימה ברור, 

העץ והאדמה, ושהכל. אלא שבין העץ להאדמה אין קדימות חד משמעית וכדלעיל; בקדימת הגפן 

יש צד פקפוק, לב"י; וקדימת המזונות אף היא אינה מוחלטת. אמנם במרבית המקרים סדר זה 

 עולה יפה, ובימינו העניקו לו סימן לקלות הזכירה, מג"ע א"ש. 

 

 ו(-)ריא,דבתוך שבעת המינים  ג. קדימה

ץ ר א ל ם  ד ו ק ה ו  , ק ו ס פ ב ם  ד ו ק ה ת  מ י ד ק  .  א

"אמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר ארץ חטה 

ושעורה וגפן ותאנה ורמון, ארץ זית שמן ודבש... רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא, אייתו 

מנונא בריך אתמרי ברישא. אמר ליה רב חסדא, לא סבירא ליה לקמייהו תמרי ורמוני, שקל רב ה
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מר להא דאמר רב יוסף ואיתימא ר' יצחק כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה? אמר ליה, זה שני 

 . )שם(לארץ וזה חמישי לארץ. אמר ליה, מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך" 

רב יוסף )או ר' יצחק( הסמיך את דבריו על הפסוק "ארץ חטה ושעורה...", אך נראה שאין 

הכוונה לומר שדרש את הפסוק ולמד ממנו לדיני הקדימה בברכות, שהרי אין הכתוב אמור 

בהקשר זה כלל. אלא שחידש מסברה שכיון ששיבח הכתוב את הארץ בכך שיש בה מינים אלו, 

בחה תחילה במינים החשובים ביותר שיש בה ועל כך הוסיף ושיבח ודאי יש לומר שהקדים לש

בסדר פוחת והולך, ואם כן לפי סדר זה יש להקדים גם את הברכה עליהם. ואכן ברור שמעלת 

החטה, שממנה עושים לחם, היא המשובחת ביותר ביבולי הארץ, ולאחריה השעורה, שאף היא 

בח כלחם החטה, ולאחריהם הגפן, שיינו הוא ממיני דגן ואף ממנה עושים לחם אף שאינו משו

השני בחשיבותו לדגן, ולאחריהם התאנה והרימון. בין התאנה והרימון לא ניכרת עדיפות ברורה 

לאחד על חברו, ומכל מקום כיון שהכתוב הקדים את התאנה לרימון יש לנו ללמוד שזהו סדר 

 הקדימות הפנימי ביניהם. 

תמר פחותים בחשיבותם מן הכל, על אף שהסברה הפשוטה על פי אותה הדרך נובע שהזית וה

נותנת שזית השמן עולה ודאי בחשיבותו על התאנה והרימון. רב חסדא סבר לקבל זאת כך 

ולהקדים רימון לתמר מחמת גזירת הכתוב. אך רב המנונא שב והבהיר שכששב הכתוב ופתח 

ובים ביותר שיש בה, ואף שאין "ארץ זית שמן ודבש" הרי שבא לשבח את הארץ שוב במינים החש

חשיבותם כחטה ושעורה, שבהם פתח הכתוב תחילה, סוף סוף גם הם לפי הנראה בעלי חשיבות 

מיוחדת, מצד אחר. חשיבות המינים הראשונים היא אולי בתועלת הממשית הניכרת שיש בהם, 

. משום כך, לעומת האיכויות המוספות הייחודיות שגלומות בשמן ובדבש דוקא, או בדומה לזה

 המינים הסמוכים לארץ בתרא חשובים יותר מהקודמים להם אך מרוחקים יותר מארץ קמא. 

 

ה ר ו ת י  ר ו ע י ש ו ם  י נ י מ ה ת  ע ב ש  .  ב

על דין הקדימה האמור יש חולק: "ופליגא דרבי חנן, דא"ר חנן כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר. 

ברגליו וטבעותיו באצבעותיו, הוא טמא , דתנן הנכנס לבית המנוגע... היה לבוש כליו, וסנדליו חטה

מיד והן טהורין, עד שישהא בכדי אכילת פרס. תנא, פת חטין ולא פת שעורין, מיסב ואוכלן בלפתן. 

, כגרוגרת תאנה, כדי רביעית יין לנזיר, גפן, דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא..., שעורה

, אמר ר' יוסי ברבי זית שמןרמונים, ארץ , כדתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמוןלהוצאת שבת, 

, ככותבת הגסה ביום הכפורים. ואידך, הני שיעורין דבשחנינא, ארץ... שרוב שיעוריה כזיתים, 

 בהדיא מי כתיבי? אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא". 

לדברי רב חנן השבח שהעניקה התורה לפירות הארץ אינו אמור רק לענין התרומה הממשית 

שיש בהם לאדם אלא גם לענין התוכן המשמעותי הגלום בכל אחד מהם ואשר בא לידי הפשוטה 

ביטוי אחר כך בקביעת שיעורי תורה שונים. לכל אחד מהם תפקיד ייחודי בעולם האדם, 

שמתבטא בדינים כלשהם הנסמכים באופן ייחודי עליו. סדר הקדימה בין המינים בפסוק אינו נובע 

 ר של אכילת האדם, ולכן גם לא נובע ממנו דין קדימה בברכות. אם כן מסדר חשיבותם בהקש

 

דברי רב חנן טעונים ביאור פרטני, מה אמר בעניינו של כל מין, ובאיזה אופן הוא משמש 

לקביעת שיעור משיעורי דיני תורה )בהקשר של דיני ברכות, חשובים בעיקר דבריו בענין הזית, וגם 

 בענין החטה(. 
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, שיעור כדי אכילת פרס מפת חטה. שיעור זה, כפי חטההנסמך על ה השיעור הראשון הוא

המתבאר כאן, הוא משך הזמן שבו אוכל אדם ארוחה רגילה, שיש בה שיעור מקובל של פת )זהו 

ה"פרס", מחצית ממזון שתי סעודות ששיעורו אמור במשנה בעירובין בענין עירוב תחומין, ואשר 

וא כשלש או ארבע ביצים(, ולפתן עמו, כאשר הוא אוכל מדברי האמוראים והראשונים עולה שה

את ארוחתו בלא עיכובים מיותרים. החטה היא עיקר מזון האדם ועיקר סעודותיו, ולכן לפיה 

נמדד משך הזמן האופייני של ארוחה. )מכאן למדנו גם לענין שיעור אכילת כזית בכדי אכילת פרס, 

  11לשהי בתוך פרק הזמן הסביר של ארוחה רגילה(.שעניינו אכילה שהצטברה לכלל כמות חשובה כ

הוא במדידת הגודל המינימלי של עצם המטמאת טומאת מת, ותוכן הדבר  שעורהייחודה של ה

לא התבאר. אפשר שגרגר השעורה הוא הפרי הקטן ביותר שהגרגר הבודד שלו נספר ויש לו עמידה 

 עולם כשהם צבורים יחד. כלשהי לעצמו. גרגרים קטנים מכך, כמו החרדל, מטופלים ל

משמשת לענין שיעור רביעית היין לנזיר, ופירשו רש"י ותוס' שהכוונה היא לומר שאיסור  גפןה

ענבים האמור בנזיר נמדד לפי שיעור רביעית יין דוקא, ולא לפי רביעית מים שאינה -אכילת חלקי

היין האמורה בנזיר נגדשת כמותה. אפשר שיש מקום להוסיף עוד על פירושם, ולומר שרביעית 

היא גם המקור לשיעור הרביעית האמור בכל מקום אחר. הרביעית היא שיעור היין שיש בו מידה 

של שכרות )וגם איסור שתויי יין הוא ברביעית(, ומתוך כך בכל ענייני השתיה שיעור החשיבות 

 המינימלי הוא רביעית. 

ה בשבת, ושם גדר החיוב הוא משמשת כמדד לשיעור החשיבות המחייב בדין ההוצא תאנהה

בשיעור שדרך בני אדם לשמור כמותו. אפשר שהדבר נתלה בגרוגרת משום שזהו הפרי הקטן 

ביותר שדרך לשמור גם יחידה אחת שלו. זית בודד אין אדם שומר, מה שאין כן למשל תפוח בודד, 

ב "נוצר תאנה והתאנה היא המסמנת את הגבול התחתון בזה )אפשר אולי שיש לכך קשר גם לכתו

יאכל פריה", ולכך שדרך התאנים להבשיל על העץ כל אחת בזמנה(. את השיעור הנשמר לא ניתן 

לקבוע במדוייק עבור כל מין מאכל, והוא אף עשוי להשתנות ממצב למצב, ועל כן נמדד כל דבר 

 מתוך השוואתו לגודל הגרוגרת. 

ין תהיה תורת כלי עליו, ושם הדבר נובע הוא המדד לגודל הפחת שיכול להיווצר בכלי ועדי רימון

 באופן ישיר וברור מגודלו הממשי של פרי הרימון, שהוא הגדול ביותר שאפשר לבקש לשמור בכלי. 

הוא המודד את שיעור החשיבות של האכילה, להרבה דיני תורה הקשורים באכילה, ובו  זיתה

ית שבו שיערו חכמים הוא הזית שייכות השיעור לפרי עצמו מורכבת יותר. בדף לט. מבואר שהז

האגורי, הקרוי כך משום ששמנו אגור בתוכו, והאוכל אותו עצמו אינו נחשב למי שאכל אכילה של 

ממש, משום שאינו אוכל את גרעינו. רק האוכל זית גדול יותר, שגם בלא גרעינו יש בו כזית אגורי 

החטה, הגפן והרמון, ואולי גם  שלם, טעון ברכה. למרות זאת, מסתבר שכשם שלכל הפחות שיעורי

השעורה והתאנה, נובעים מדבר מה שיש בפירות אלו עצמם, כך גם כאן, הזית אינו סימן בעלמא 

לשיעור אכילה חשובה אלא מה שמוליד אותו )אלמלא כן, שאין בזית דבר מה מהותי לשיעור 

שכאן הדגיש ר' יוסי כזית, גם אין בו שבח מיוחד שעושה אותו ראוי לשבח בו את הארץ. ובפרט 

בר' חנינא, "ארץ שכל שיעוריה כזיתים"(. ואפשר ששיעור האכילה החשובה פירושו שיעור 

האכילה שעל ידה חש האדם שהביא אל קרבו דבר מה, ושיש הפרש עבורו בין הרגע שקדם לה 

לרגע שלאחריה. כאשר האדם אוכל פירור קטן אין הוא מרגיש שנתרם לו משהו באכילתו, מה 
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דקות, ואין כאן  9או  8הפוסקים העניקו לשיעור כדי אכילת פרס מידות זמן שונות, בין כמה דקות בודדות ועד  

המקום לבירור הטעמים לכך. ומכל מקום סדר הגודל של מידות אלו נמצא תואם לנוהל הצבאי המוכר המקצה 

 דקות.  7לארוחה שגרתית תמציתית 



 קדימה בברכות)ט(   
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ין כן באכילה מרובה שהוא שבע ממנה, ויש שיעור מינימום שממנו ומעלה יש רושם של קבלת שא

דבר מה על ידי האכילה. תכונתו של השמן להוליד מהר יותר ממאכלים אחרים הפחתה של הרצון 

לאכול, ולכן הזית האגורי, ששמנו אגור בו, הוא המאכל השלם הקטן ביותר המוליד זאת, וכל 

יעורו כמוהו, נחשב אף הוא לבעל גודל שיש בכוחו להפחית רעב. והשוואת השיעור מאכל אחר, שש

לזית השלם, ולא לבשרו בלבד, מחפה על מה שכל מאכל אחר אינו בעל כושר הפחתת רעב כזית 

השמן. בדומה למה שהתבאר בשיעור כגרוגרת, קביעת שיעור האכילה בכזית אין פירושה שכל 

תוכן זהה עבור האדם, אלא שזהו קו הגבול הברור שעל פיו יש אכילה בשיעור זה היא בעלת 

 להגדיר את המשמעות של כל מעשה אכילה, אחר שאין בנמצא מדידה אפשרית אחרת. 

מודד את שיעור יישוב הדעת שבו יש חיוב לאוכל ביום הכיפורים, וגם כאן נראה שהדבר  תמרה

שמטעם זה  )יב.(וחד )וכדברי הגמרא קשור לעניינו המיוחד של התמר, שיש בו כושר הזנה מי

בדיעבד אם בירך עליו ברכת המזון יצא(. גם כאן, השיעור נקבע על פי גדלו הנראה לעין של התמר 

הבודד, ולא על פי שיעור מה שנאכל בו עצמו, משום שאין הכוונה להגדיר באמצעותו באופן מקומי 

לקבוע באמצעותו קו גבול שישמש לכל מקרה ומקרה את השיעור המיישב את הדעת בפועל אלא 

 שיעור קבוע של יישוב הדעת. 

 

ה ט ח ס  ס ו כ ה ן  י ד  .  ג

: לכמה ראשונים, וכן למג"א ומשנ"ב, גם בכוסס חטה, שברכתו אדמה ולא מזונות, עומדת בחטה תמצית הדין)

וב אינה מעלתה וקדימותה כראשונה לשבעת המינים. ולא כרשב"א, הסובר שכיון שאין זו דרך אכילתה המעולה ש

 לענין הקדימה אלא ככל פרי אדמה אחר.(

 

למעשה מקובלים דברי רב יוסף ואיתימא רב יצחק להלכה, וכל הקודם בפסוק קודם לברכה, 

 12בכל מקום שבו יש קדימה לשבעת המינים על מינים אחרים.

דין זה פשוט ליישום במיני פירות העץ שבשבעת המינים, אך בחטה ושעורה הוא פחות ברור. 

דבר נובע משאלה מקדימה בעניינן של החטה והשעורה, האם מעלתן נאמרה דוקא כאשר הן ה

. על ידי כסיסהנאכלות בצורתן המשובחת, כפת או תבשיל, או גם כאשר הן נאכלות כמות שהן, 

ראשונים נחלקו בכך, אגב דין בה"ג שנזכר לעיל, שסבר שברכת העץ קודמת לאדמה. בצד דיון 

עליו עמדנו לעיל הוסיפו הראשונים ודנו בדבריו גם מצד נוסף, מצד דין הראשונים בדבריו ש

 הקדימה הפנימי שבין שבעת המינים. 

מדין הקדימה הפנימי, ומסתימת לשונו שלא הבחינה בין חטה ושעורה לחמשת המינים 

יש להקדים את החטה, הקודמת  חטה וענביםהמאוחרים יותר, עולה באופן פשוט שאם יש לפניו 

ק, לענבים המאוחרים בו. ונמצא שמברך האדמה לפני העץ. על צד שלחכמים אין כל יתרון בפסו

מעלה לשבעת המינים, ובדברים שאין ברכותיהם שוות מודה ר' יהודה לדבריהם, אין דין זה עומד, 

וכיון שאין ברכותיהן שוות אין כל קדימה לחטה על הענבים. אולם אם לחכמים עצמם יש קדימה 

נים במקום שאין חביב, כפי שהיא דעת הרמב"ם, וכל שכן לדעת ר' יהודה, על צד לשבעת המי

שחולק על חכמים גם בדברים שאין ברכותיהם שוות וכפי שמתחייב לומר לדעת בה"ג, נמצא 

                                                           
12

דו מדברי הרא"ש והטור שגם במקום שאין בו קדימה לשבעת המינים על דברים אחרים, דהיינו ט"ז ומג"א למ 

בדברים שאין ברכותיהם שוות וכאשר המין האחד חביב לו יותר, עדיין יש קדימות למה שקודם בפסוק, וחטה 

בכתוב מולידה דין  ושעורה קודמות לגפן ותאנה ורימון גם אם אינן חביבות כמותם. והסבירו שהקדימות המפורשת

רחב יותר מזה של קדימת מה שבפסוק על מה שאינו בו, שאינה מפורשת לגמרי. אבל משנ"ב כתב שלרוב האחרונים 

 אין זה כך, והקודם בפסוק קודם לברכה רק כשהכתוב בפסוק קודם למה שאינו בו, וכפשט הסברה.
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בפשטות שאכן כאן מקדים את ברכת האדמה לברכת העץ. זאת שלא כדברי בה"ג, שאף כתב 

 שבכוסס חטה, שברכתו אדמה, ברכת העץ קודמת. ברא"ש()מובא בטור, בס"ה, אך לא מפורשות 

הרא"ש הקשה כך על בה"ג, ותירץ בשני אופנים: ראשית, אפשר שאף שמצד דיני הקדימה של 

שבעת המינים היה ראוי להקדים את החטה לענבים, למעשה מחמת דין קדימת ברכת העץ 

ברכת הפירות דוחה את  לאדמה אין לעשות כך ויברך על הענבים תחילה )זאת כשם שקדימת

קדימת החביב(. ועוד, אפשר שכל עיקר הסדר הפנימי בין שבעת המינים לא נאמר אלא לענין 

 ההכרעה על איזה פרי לברך, במקום שברכותיהם שוות, ולא בין מינים שברכותיהם שונות. 

 משום שכל עיקר מעלת החטה והשעורה, לא –מסלק קושי זה גם מכיוון נוסף  הרשב"א אבל

רק לענין קדימתם למינים המאוחרים מהם בפסוק אלא אף לענין קדימתם למינים שאינם 

מהשבעה, לא נאמרה אלא כאשר הם נאכלים בצורתם המשובחת, בהיותם פת או דייסא, 

לא  בחטה שברכתה אדמה, משום שנאכלת על ידי כסיסה,שברכתם המוציא או מזונות. אבל 

חלקו על כך מפורשות,  תוס'א אינה קודמת לענבים. עומדת כלל מעלת שבעת המינים וממיל

גם  13וכתבו שקליות, שהן משבעת המינים אך ברכתם אדמה, קודמות לברכה למינים אחרים.

בקדימה בין חטה לגפן עולה שהאכילה ע"י כסיסה אינה מאבדת מהחטה את  הרא"שמדיון 

וכל שכן שקודמת לשאר מעלתה, ובמקום שברכותיהן שוות, כמו חטה ושעורה, החטה קודמת, 

מינים )ורק הקדימה של החטה על פירות עץ המאוחרים ממנה לא נאמרה בכגון זה(. וכך הוא 

 באותו ענין.  יונהרבנו במפורש גם בדברי 

שו"ע לא אמר בזה דברים מפורשים, אבל מג"א ומשנ"ב העניקו לכוסס חטה מעלת ז' מינים, 

על מחלוקת מג"א וגר"א בקדימת חטה לפירות  לכה"פ מול פירות אדמה אחרים. )משנ"ב עמד

  14, אבל בקדימתה לפירות אדמה כמותה אין חולק(.)להלן בדין שעורה וזית(העץ בעלמא 

 

 . תד ו ו ש ם  ה י ת ו כ ר ב ן  י א ש כ ה  ע ב ש ן  י מ ת  מ י ד  ק

: לטור לפי פשוטו סדר הקדימה הפנימי בין שבעת המינים בפסוק הוא בעל ערך מכריע לקדימתם תמצית הדין)

לברכה, ובלא להתחשב בחילוקי הברכות ביניהם. זאת פרט לברכת הגפן, שמקדימה את היין לזית שהיה ראוי 

לתבשיל שעורים.  לקדם לה, אף כי לא לתבשיל חטה ושעורה, שבצד קדימתו ברכתו גם מזונות. ונמצא זית קודם

לאור פשט  ,לב"ילבה"ג, לעומת זאת, סדר הקדימה בין הברכות קבוע, ללא התחשבות במעלת שבעת המינים. ו

הרא"ש, ברכת מזונות קודמת תמיד לברכות עץ ואדמה, ולכן תבשיל שעורה, או אפילו שיבולת שועל, קודם לזית 

וכ"כ למקומו הדין הרגיל של אין ברכותיהם שוות. ובמקום ברכת אדמה לעומת עץ, חזר  ;וליתר שבעת המינים

 משנ"ב.( 
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וכיח מכך שאין מברכים אחריה אלא בורא מחלוקתם קשורה גם לדין הברכה האחרונה בכוסס חטה: הרשב"א ה 

נפשות שאין עומדת בה במצבה זה חשיבות שבעת המינים. אבל לתוס' נכון לאכול קליות בתוך סעודה דוקא, משום 

 שלכאורה ראוי לברך לאחריהם מעין שלש אלא שלא מצאנו במפורש מטבע ברכה של על האדמה ועל פרי האדמה. 
14

כוסס צריך להקדימה למה שאינו משבעת המינים, וכתוס', יש לשאול מהו הדין ב על צד שהמבקש לכסוס חטה אכן 

שאינם חטה ושעורה, כגרנולה בימינו. לעיל עמדנו על כך שאף שהכוסמין הם מין חיטים אין בהם חשיבות  מיני דגן

קודמת עם זאת  גמורה של שבעת המינים כיון שאינם מפורשים בכתוב, ופת שעורים קודמת לפת כוסמין. פת כוסמין

למיני פירות משבעת המינים, ואף ליין, וממילא גם כשעושים ממנה תבשיל שברכתו מזונות עדיין עומדת בה 

חשיבותה, וכדלעיל בדין הקדמת ברכת מזונות לעץ. אבל כאשר לא עשה מהכוסמין או משיבולת השועל תבשיל, יש 

הקדימם למיני אדמה אחרים. מלשון משנ"ב בדין לשאול אם יש בהם לכל הפחות מקצת ממעלת שבעת המינים, ל

שגם כוסמין ושבולת שועל ושיפון קודמים ליין משום שהם ג"כ בכלל חטים ושעורים, יש לשמוע  )ס"ק כג(תבשיל הדגן 

 שכאשר אין מדובר בהתנגשות עם מעלת ז' מינים המפורשים בכתוב אכן יש להם צד מעלת שייכות לשבעת המינים.
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נראה שאין לברכת מזונות מעלה עצמית,  לדברי הטורבדין ברכת מזונות לעיל עמדנו על כך ש

ומעלתה נובעת רק ממעלת החטה והשעורה שעליהן היא נאמרת. דבריו נאמרו בהקשר של דין 

 יתר פירוט.הקדימה הפנימי בין שבעת המינים, ויש לבררם ב

על דבריו שכל הקודם בפסוק קודם לברכה, והסמוך לארץ בתרא קודם למרוחק מארץ קמא, 

, שהוא ראשון לארץ בתרא ושעורה שני לארץ קמא... הילכך זית קודם לשעורההוסיף הטור: "

, ומטעם זה נמי ויש לחטה יתרון שקודמת בפסוקששניהם ראשונים לארצות,  לזיתקודמת  חטה

או  תבשילכשעשה מהן  דוקא, הא דחטה ושעורה קודמין, בה"ג כתב. ]=תמר[שעורה קודמת לדבש 

, והוא הולך העץבורא פרי  לברכת אינה קודמתשברכתו בורא פרי האדמה  כוסס החטהפת, אבל 

 ז"ל הרא"שאדוני אבי  לסברתאבל דמיחשיב בורא פרי העץ טפי מברכת פרי האדמה,  לשיטתו

 החטה".  אף בכוססדאיירי  אפשרשהן שוות 

לזית ודאית במקום שאין מדובר  קדימת החטהסיום דברי הטור מלמד בבירור על תחילתם, ש

בברכת אדמה אלא מזונות )וכל שכן המוציא(, ואם אין מגבלה של קדימת ברכת העץ לאדמה היא 

ההקדמה של תבשיל  שברכתו אדמה. עולה מכך שכל עיקר טעם כוססב גםעשויה להתקיים 

, ולא מעלה עצמית של ברכת מזונות. קדימתם בפסוקלפירות משבעת המינים הוא  המזונות

 וכשמדובר בשעורה, גם אם עשה ממנה תבשיל שברכתו מזונות, עדיין הזית קודם לה. 

בדברי הטור אכן לא נזכרה מעלה עצמית לברכת מזונות, אף כי התחשב בצד מעלה שיש בה 

ברכת מזונות לברכת הגפן. את קדימת התמר לגפן סייג הטור בדברי רבנו פרץ, שאין  לענין קדימת

הוא קודם אלא לענבים, שברכתם העץ, אך לא ליין, שברכתו הגפן חשובה וקודמת לכל פירות 

העץ, והוסיף שעדיין "מעשה קדרה דחטין ושעורין קודמין ליין, לפי שברכתן בורא מיני מזונות, 

ה, שמבוררת, וגם קודמים לו בפסוק". מעלת תבשיל הדגן מנומקת באופן כפול, שהיא גם כן חשוב

הן מצד מעלת ברכת מזונות והן מצד קדימתם בפסוק, אך עצם ההזדקקות לקדימות בפסוק מורה 

שלא די במעלת הברכה עצמה כדי להקדים את תבשיל החטה ליין, כפי שהתבאר, ומשמע שגם מה 

ת אינו כדי להחשיבה ולהעניק לה קדימות על פני ברכות אחרות שכתב בדבר מעלת ברכת המזונו

)והרי ברכת העץ אינה קודמת לברכת האדמה אף שמבוררת יותר ממנה משום שאין זה הפרש 

מדרגה מובהק, ויתרון הבירור של ברכת מזונות אינו עולה על כך(, אלא רק לומר שלברכת הגפן 

מעלתו על ברכות העץ והאדמה ולפיכך שבה אין מעלה מובהקת על ברכת תבשיל החטה כמו 

הקדימות בפסוק להיות מכרעת. )מג"א הסתפק לאור זאת מהו הדין כשיש לפניו תבשיל שעורים, 

יין וזית, שהרי הקדימות ביניהם אינה עקבית: תבשיל שעורים קודם ליין, יין קודם לזית, אך זית 

 קודם לתבשיל שעורים(. 

הקושי הגדול הטמון בשיטה זו הוא בכך שברכת החטה לעולם אינה שוה לברכת הפירות, בין 

כשמדובר בתבשיל שברכתו מזונות ובין בכוסס שברכתו אדמה, ועדיין מעניק הטור לקדימה 

בפסוק משקל מכריע, אף שקודם לכן בסמוך כתב שבדברים שאין ברכותיהם שוות אין עדיפות 

ז והמג"א שאכן אף שמעלת שבעת המינים על שאר המינים בטלה במקום למין שבעה. וכתבו הט"

שאין ברכותיהם שוות, כאשר מדובר בקדימה הפנימית שבתוך שבעת המינים עצמם אין זה כך. 

הקדימות המבוארת בהדיא בפסוק יתרה על קדימות האמור בפסוק על מה שאינו אמור בו, ויפה 

הן נאמרות )ויש לבאר שהמקדים פרי אדמה בעלמא לפרי גם לענין הסדר הפנימי בין ברכות ששתי

משבעת המינים לא סתר בהדיא את השבח ששיבח הכתוב לשבעת המינים, שהרי הקדים להם 
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דבר אחר שאינו שייך לעניינם כלל, אבל אם מקדים רימון לחטה נמצא נוהג במובהק היפך 

  15הכתוב(.

פי העולה מפשטות לשון הרא"ש, וכפי לא התחשב במשמעות זו של דברי הטור, ונקט כ הב"י

שמחמתה היא קודמת  מעלה עצמיתיש  מזונותשכתבנו לעיל בדין הקדימה בין הברכות, שלברכת 

וכיון שכך, תבשיל דגן קודם לפירות משבעת המינים, ובכלל זה יש לומר  16לשבעת המינים.

שבעת המינים, וכדברי שתבשיל שעורה קודם לזית, ואף תבשיל של שאר מיני דגן קודם לפירות מ

 שברכתו אדמה, לעומת זאת, לומד הב"י מדברי הרא"ש שכיון כוסס חטההג"מ שהבאנו לעיל. ב

, וככל שני פירות שאין ברכותיהם שוות. וכך פסק גם העץפירות שברכתם  לעומת קדימותלה  אין

שבעת המינים בשו"ע, שאין לכוסס חטה קדימות על פירות העץ. והדגים את דין הקדימה הפנימי ב

בדין תמרים וענבים בלבד, כרמב"ם. כאמור לעיל, אין בדבריו התייחסות מפורשת לעיקר מעלת 

  17שבעת המינים בכוסס חטה, אם היא קודמת לדבר אחר שברכתו אדמה.

כתב ע"פ הלבוש ועוד אחרונים כפי העולה מדברי השו"ע, שברכת מזונות, על כל ה'  18משנ"ב

ר שבעת המינים, ובכלל זה כמובן תבשיל שעורה קודם לזית. ובכוסס דינו מיני דגן, קודמת לכל ית

כדין כל דברים שאין ברכותיהם שוות. )לענין הכוסס שעורה העיר שעה"צ שאין לדיון זה שייכות, 

כיון שאין דרך לכססה ואם עושה כן ברכתה שהכל, וממילא ודאי שכל פירות העץ קודמים לה. 

שנכססת, גרנולה, ואם היא ואחד מפירות ז' מינים חביבים עליו בשוה  בימינו מצויה שיבולת שועל

 יקדים אותם, אך מול פירות עץ אחרים נראה שאם אין יתרון חביבות יקדים אותה(. 

 

 ה(-)קסח,אד. קדימה בתוך מין אחד 

ובח יותר : במקום שאין בו עדיפות לברכה למאכל על חברו מצד מינו, יש להקדים את המאכל המשתמצית הדין)

עדיפה הפת הנקיה,  –מצדדים אחרים, ובהם בראשונה עדיפות השלם על החסר. בהעדר עדיפות מצד זה 

 עדיפות למאכל הגדול יותר. –הטהורה, או שהיא פת ישראל והאחרת פת נכרי המותרת מן הדין, ובהעדר אלו 

 (ת.למג"א ומשנ"ב מעלת השלם עולה גם על מעלת החביב, בדברים שברכותיהם שוו

                                                           
15

ום גם לביאור נוסף, שדוקא צד המעלה שבברכת מזונות מצטרף לקדימת שבעת המינים כדי לחייב לכאורה יש מק 

הקדמה גם במקום שאין הברכות שוות. אמנם לפי זה בכוסס חטה אין לה קדימות על פירות אחרים. ואפשר שזוהי 

 כך הוא ודאי.האפשרות הפתוחה שהותיר הטור כשכתב שלדרך הרא"ש אפשר שגם הכוסס קודם לזית, ולא ש
16

הט"ז כתב שאף הרא"ש לא נתן למזונות מעלה עצמית אלא כדרך ביאור אפשרית לדברי בה"ג, ואין כך שיטתו שלו  

למסקנה. הט"ז אף הכריע למעשה כדרך הרא"ש והטור. אבל מג"א, המסכים עם הט"ז בביאור דברי הטור, כתב שאין 

 "י. זה עכ"פ כדברי הרא"ש, שאותו הוא מבאר כפשוטו וכב
17

את דעת הרא"ש ורבנו יונה, שאין לחטה קדימות בזה על שאר שבעת המינים, כרך בדעת הרשב"א, שכתב שאין  

לחטה כזו מעלה של שבעת המינים כלל. אך הקשר דיונו הוא הקדימה הפנימית בשבעת המינים, ואפשר שלא ביקש 

מפורש כאמור שחטה קודמת לשעורה בכוסס,  להכריע שאין לכוסס חטה מעלת ז' מינים כלל. ובדברי רבנו יונה אף

 מחמת קדימתה בכתוב. גם הלשון בשו"ע מסוייגת, וכתב רק שאין לה קדימה על פירות העץ.
18

מג"א נקט בענין זה בדרך ביניים, בעקבות דברי הרמ"א שכתב שבין שני מינים השוים בסמיכותם לארץ הקודם  

אינם אלא חטה ושעורה לעומת זית ותמר, ולדרך השו"ע הרי  בפסוק קודם לברכה. מינים השוים בסמיכתם לארץ

מעשה קדרה קודם תמיד לשבעת המינים ואף שעורה קודמת לזית, ומאידך בכוסס אין לחטה קדימות גם למאוחרים 

בפסוק. ואם כן דעת הרמ"א, כמו הג' סמ"ק שקדמו, כדין זה שבטור, שזית קודם לתבשיל שעורים. וכך נוקט מג"א 

 כרעת משנ"ב היא כאחרונים שחלקו עליו )ועל הט"ז( בזה. לדינא. ה

בכוסס כתב מג"א שכיון שאין ברכותיהן שוות אין הוא קודם בדוקא לפירות העץ, אלא שאם אין אצלו יתרון חביבות 

באין ברכותיהן שוות אין למין שבעה קדימות כלל,  )מובא במשנ"ב(לפרי העץ שבה למקומה קדימת מין שבעה. לגר"א 

 כפי שהתבאר לעיל, דעת בה"ל למעשה לחוש גם לסוברים להקדים בכה"ג את שבעת המינים.  אך
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"איתמר, הביאו לפניהם פתיתין ושלמין, אמר רב הונא, מברך על הפתיתין ופוטר את השלמין. 

 . )לט:(ור' יוחנן אמר, שלמה מצוה מן המובחר" 

, מחלוקת האמוראים היא בעיקר השאלה אם יש לשלם מעלה לענין ברכה. לדברי רש"ילדברי 

השלם, אבל לרב הונא אין מעלה בשלם, ולכן יכול ר' יוחנן אכן יש בו מעלה, ולכן מברך לעולם על 

לברך גם על הפתיתים, ובמקרה שהפתיתים גדולים יותר אף יש לברך דוקא עליהם. אבל מרבית 

חלקו על רש"י, שכן הוקשה להם שתהיה המחלוקת קיצונית כך שלרב הונא אין  ראשוניםה

כן פירשו שהכל מודים שיש מעלה בשלמים מעלה כלל ולר' יוחנן מעלתם יתרה על מעלת הגדול. ול

בגדול ומעלה בשלם, ונחלקו רק איזו היא המעלה הגדולה יותר. שלם קודם ודאי לחתיכות קטנות 

ממנו, אך כשמדובר בפתיתים גדולים, לרב הונא אין יתרון מובהק למעלה זו על חברתה, ועל איזה 

ביאורו גם על לשון הגמרא, שירצה יברך, אבל לר' יוחנן שלם קודם לגדול. )הרא"ש סומך את 

שהשתמשה כאן בלשון פתיתים ואחר כך בלשון פרוסה, ולמד מכך שבשונה מהפרוסה שהיא קטנה 

 מן השלם הפתיתים הם חתיכות גדולות(. 

יסוד כל דיני הסוגיה הוא בכך שיש יתרון מעלה לברכה  –מעלת הברכה על הגדול ברורה 

לה מזמנת הנאה מרובה מזו שמזמנת הקטנה. מעלת הנאמרת על דבר שמעלתו גדולה, ופרוסה גדו

השלם אינו יותר משובח באופן ממשי מהפרוס. אין בו לא תוספת כמות ולא  –השלם פחות ברורה 

תוספת איכות ממשית על הפרוס, ואף אותו עצמו עתיד האדם לפרוס קודם שיאכל. אלא שרושם 

ם באופן מלא יותר מאשר שבח הבריאה המתוקנת שהעמיד הקב"ה לאדם קיים בדבר השל

בפרוסה. בדבר החסר טבוע רושם החיסרון, כדבר שכביכול היה יכול להיות גדול יותר אך נחסר, 

אולי משום כך לדברי רש"י כל עיקר  19מה שאין כן הדבר השלם, שמלא הגלום בו אכן עומד בו.

מעלה הרי זו קיומה של מעלת השלם לענין הברכה אינו מוסכם, ומכל מקום על צד שיש בשלם 

מעלה איכותית, מצד תכונתו, והיא גדולה מהמעלה הכמותית של הגדול. לראשונים אחרים עיקר 

 מעלת השלם אינו מוטל בספק, ועדיין נחלקו אם יש לה יתרון מובהק על מעלת הגדול.

 על הגדול.  השלם עדיףלעומת רב הונא, ו כר' יוחנןהסכימו כל הפוסקים שהלכה  לדינא

 

, דברי הכל מברך על הפרוסה של חטין, ופוטר את שלמה מן השעוריןו ה של חטיןפרוס"אבל 

. יתרון המעלה של השלם, וכמותו של הגדול, הוא כשמדובר בלחמים )שם(השלמה של שעורין" 

. אבל כאשר יש יתרון 20מאותו המין )או אף משני מינים, כאשר אין ביניהם עצמם יתרון מכריע(

 עליו יש לברך. לאחד הלחמים מצד מינו, 

יתרון זה, שהיה ברור בתחילה לסתמא דגמרא, לא היה ברור לר' ירמיה: "א"ר ירמיה בר אבא, 

כתנאי, תורמין בצל קטן שלם אבל לא חצי בצל גדול, ר' יהודה אומר לא כי, אלא חצי בצל גדול. 
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יש משקל ממשי ומכריע בדין זה של מעלת השלם, ושלושה דינים שהובאו בפוסקים נובעים  העין-רושם מראהל 

מכך: א. אם הפת נפרסה אך יכול לשוב ולחברה על ידי קיסם באופן שלא יהיה ניכר להדיא שנפרסה, שבה לה מעלת 

ו דבוקה חתיכה מלחם . ב. אם הלחמים נדבקו זה לזה באפיה וכעת יש לפניו לחם שלם וב(הרוקח, בב"י)פת שלמה 

. ג. אם לחמים נדבקו זה לזה כנ"ל )תרה"ד, בב"י(אחר, יש להסיר את החתיכה כדי שהלחם השלם יהיה ניכר כשלם 

והפרידם, כשבוצע לאחר הברכה לא יבצע מהמקום שבו הפריד בין הלחמים, שנראה כפרוס, אלא ממקום שניכר בו 

 . )מהרי"ל, בד"מ(שהוא שלם 
20
ריא, שגם בין שני מיני פירות שונים, אם אין ביניהם ממין שבעה, אם האחד שלם והאחר חתוך יש  כ"כ משנ"ב בסי' 

 לברך על השלם. 



   

198 
 

ולי עלמא מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר חשוב עדיף ומר סבר שלם עדיף? היכא דאיכא כהן כ

לא פליגי דחשוב עדיף. כי פליגי דליכא כהן, דתנן כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום 

 שאין כהן תורם מן המתקיים, ר' יהודה אומר אין תורם אלא מן היפה". 

דין התרומה שונה ודאי מדין הברכה לענין קריאת שם החשיבות, ומה שנקרא חשוב בענין 

רים(  אינו הקרוי חשוב לענין התרומה )חצי בצל גדול(. בביאור מעלת הברכה )חיטים לעומת שעו

חצי הבצל הגדול נחלקו רש"י ומרבית הראשונים: לרש"י מדובר בחצי בצל הגדול יותר מהבצל 

הקטן השלם. לענין תרומה, הניתנת לכהן, ודאי יתרון הגודל הוא בעל משמעות ממשית, והוא 

ראשונים אחרים כתבו שאין מדובר על חצי בצל שהוא השקול למעלת החיטים בברכות. אבל 

עצמו גדול, אלא בשני בצלים בעלי גודל שוה, האחד שלם והאחר מחצית מבצל גדול יותר, ויתרון 

חצי הגדול הוא בכך שבצל גדול משובח יותר מבצל קטן. כלומר, חצי הבצל הגדול הוא טוב יותר, 

 ולא גדול יותר, מהשלם הקטן. 

כך, ר' ירמיה בר אבא סבר שמחלוקת התנאים היא בהשוואה בין מעלת השלם בין כך ובין 

למעלת החשוב, אך דחתה הגמרא שאין כל השוואה בין הנידונים, וכאשר מדובר בנתינה ממשית 

לכהן ודאי שראוי יותר לתת מה שהנאת הכהן בו גדולה יותר ולא מה שנושא מעלת חשיבות כמו 

מזומן לפניו אין המחלוקת אלא אם להעדיף את טובת הכהן  זו של השלם, ואף כאשר אין כהן

העתיד להזדמן לו כמו אם היה מזומן לו כעת או להעדיף את הדבר המתקיים שעל ידו עולה 

הסבירות שאכן יהיה כהן שיזכה להנות מהתרומה. לענייננו עכ"פ חוזרת למקומה ההכרעה 

 .הברורה שיתרון החשיבות של המין דוחה את יתרון השלם

. ומנו, מר בריה דרבינא, וירא שמים יוצא ידי שניהןהגמרא מסיימת: "אמר רב נחמן בר יצחק, 

דמר בריה דרבינא מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע. תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, מניח 

הפרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך. אמר ליה מה שמך, א"ל, שלמן. א"ל, שלום אתה ושלמה 

 שלום בין התלמידים".  משנתך, ששמת

מלשון יציאה ידי שניהם ניתן לשמוע שיש כאן דרך המוציאה מידי מחלוקת, ואם כן פשוט יותר 

להבין שהדברים מתייחסים למחלוקת רב הונא ור' יוחנן, אם השלם עדיף או הגדול עדיף. וכך אכן 

אר הראשונים, פירש רש"י. והדברים עולים יפה לפי דרכו בביאור המחלוקת. אלא שלדרך ש

שפירשו שלרב הונא מה שירצה יעשה, די בברכה על השלם כדי לצאת ידי הכל. ולכן פירשו 

שהנהגת מר בריה דרבינא אמורה כלפי פת החיטים הפרוסה לעומת השלמה של השעורים, ואין 

הכוונה כאן לצאת ידי שתי דעות אלא ידי שתי מעלות )וכן גם ידי שתי שיטות לדרך ר' ירמיה 

ה את הדבר במחלוקת תנאים(. ואם כן אף שמעיקר הדין ההכרעה ברורה, להעדיף את שתל

הפרוסה של חיטין, מעלה גדולה מכך היא לברך על שתיהן יחד )לרמב"ם ורא"ש, ומתוך כך גם 

 לשו"ע, גם יבצע בפועל משתיהן. אבל לרבנו יונה לאחר שבירך על שתיהן די שיבצע מהפרוסה(. 

 

ם על מעלות נוספות שיכולות להביא להעדפת פת אחת על אחרת, מכח תוס' והרא"ש עמדו ג

עדיפה על טמאה. על אותה  טהורהעדיפה על פת קיבר, ופת  נקיהדברי התוספתא והירושלמי: פת 

על פת נכרי, המותרת מן הדין באכילה אך המדקדקים נמנעים ממנה.  פת ישראלהדרך עדיפה גם 

  21נקיות, אלא שזו נקיה מזו, הנקיה יותר קודמת.תוס' הוסיפו שגם כאשר שתי הפיתות 
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ב"י כתב שמעלת הלבן יותר הוא בהיותו חביב יותר, ומכל מקום אם יאמר הבוצע שהפחות לבן חביב עליו יותר אין  

יפים גם בימינו, כאשר יש לחם פחות לבן שנחשב אצל שומעים לו שכן בטלה דעתו אצל כל אדם. ויל"ע אם הדברים 

 רבים למשובח מהלבן. 
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מעלת השלם קודמת לכל אלו, ויש לברך על השלם הפחות נקי ולא על הפרוס הנקי. אבל בין 

מעלות אלו עצמן אין סדר קדימות ברור, ואם יש צדדים לכאן ולכאן, כמו פת נקי טמא וקיבר 

שיש בה צד יתרון, כגון שהיא נקיה, כתבו יכול לברך על מה שיבחר. )אמנם לענין פת נכרי  –טהור 

תוס' בשם הר"ש משאנץ שטוב יותר לסלקה מעל השולחן בעת הברכה ולברך על פת ישראל(. 

 : ברכה על מין שבעה; שלם; נקי ויתר המעלות השקולות לו; גדול. סדר המעלותונמצא 

לכאורה שייכת להעדפה בין מינים, ועולה על מעלת השלם שנאמרה רק במקום  חביבמעלת ה

בשם מג"א בדברים שברכותיהם שוות  )בסי' ריא, ס"ק ד(שבו אין עדיפות למין. אך לדברי משנ"ב 

)ובהם מין שבעה קודם להלכה לחביב( השלם עדיף גם על החביב )אך לא על מין שבעה(. ואפשר 

על הנקי, שיתרונו הוא בהיותו חביב יותר לרוב בנ"א. ואם כן מעלת שלמד זאת מעדיפות השלם 

החביב שקולה בדרגתה לכל יתר המעלות האיכותיות שנמנו. בדברים שאין ברכותיהם שוות 

 )שבהם חביב קודם למין שבעה, למשנ"ב( נותר עכ"פ משנ"ב בצ"ע, אם להקדים שלם לחביב.

רור בדבר ההנהגה הראויה בענין פת נכרי ופת ]בשולי הדברים, כלול בדברי הפוסקים כאן בי

ישראל, כאשר הנהגת בעה"ב והמסובים אינה שוה בעניינם. ב"י הביא מתרה"ד שאם בעל הבית 

אינו נזהר מפת נכרי, ופת הנכרי לא רק נקיה יותר אלא שאף אין רצונו לאכול אלא ממנה, יכול 

מחמירים בפת נכרי ולא יאכלו ממנה.  לברך עליה ולאכלה, ואינו צריך לחוש לכך שהמסובים עמו

אבל במקרה ההפוך, כאשר הוא נזהר מפת נכרים אבל המסובים עמו אינם נזהרים ומעוניינים בה, 

יכול לבצוע עבור האורחים מהפת היפה, ומתוך כך רשאי גם הוא לאכול ממנה, שלא כמנהג 

גם בהעדר אורחים אם יש  חומרתו הרגיל. תרה"ד ביאר דין זה באופן מרחיק לכת, ואמר שלמעשה

לפניו פת נכרי נקיה אף שבעלמא הוא מחמיר שלא לאכלה כאן מחמת מעלת הברכה ויתרון 

הברכה על הנקי רשאי לחרוג ממנהגו ולברך עליה ולאכלה. אך כתב בה"ל שרוב הפוסקים דחו 

ים זאת, וקיבלו את הדין )שמקורו בראבי"ה ומרדכי( באופן מצומצם יותר, ורק מחמת האורח

 בוצע על הנקיה של נכרי, משום כבוד האורח, או משום איבה שלא ייראה כפוסל את דרכו.[

 

 

 

 מקורות –קדימה בברכות 
היו לפניו מינין... עד  שם מא.במשנה היו לפניו מינין..., ובגמרא ברכות מ:   

 רש"יהנקודתיים )מא:(, ו

 דהנהו תרי תלמידי... כרוב עדיף דזייןברכות לט.   

 )כח:( רבנו יונה)כה(,  רא"ש, תוס'ברכות מא. הנ"ל,   

 (ורבנו מנוח) כס"מח,יג ורמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כסי' ריא   

   

 תוס'למטה, אמר רב חייא בר אשי... עד הנקודתיים )לט:( וברכות לט.   קדימת השלם והיפה

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב( קסז,א)  

)כא(,  רא"ש, תוס', רש"יאיתמר הביאו לפניהם... עד סוף העמוד, ברכות לט:   

 )כח.(תלמידי רבנו יונה 

 טור ושו"ע ונו"כה -קסח,א  
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 עשיריפרק 

 ברכת הטוב והמטיב על יין
 )קעה,א(א. עיקר הדין וטעמו 

 ב. תנאי הברכה

 )קעה,ב(. שינוי היין 1

 )קעה,ד(. שתיה עם בני חבורה 2

 )קעה,א; קעה,ג(. יין שהיתה דעתו עליו מתחילה 3

 

 )קעה,א(א. עיקר הדין וטעמו 

ב י ט מ ה ו ב  ו ט ה ת  כ ר ב  .  א

אין צריך  שינוי יין: ")קא:(בדין הברכות הנאמרות בסעודה עמדנו על דברי הברייתא בפסחים 

אחר, אינו צריך לשוב ולברך עליו. אך לברך". מי שברך בפה"ג על יין ושוב הביאו לו יין ממין 

מלמדת: "א"ר יוסף בר אבא א"ר יוחנן, אע"פ שאמרו שינוי יין אי"צ לברך,  )נט:(הגמרא בברכות 

". הקשר הדברים בגמרא שם הוא בדין ברכת הגשמים, שאומר הטוב והמטיבברוך  אומראבל 

טובה שיש בה שותפים עליהם הטוב והמטיב, וביאור הגמרא שברכה זו נאמרת דוקא במקום 

 ". בני חבורה דשתו בהדיהלאדם. אף כאן, אומרת הגמרא, אין הברכה נאמרת אלא כאשר "איכא 

להבנת דין ברכת הטוה"מ הנאמרת על היין יש להקדים ולעמוד על עניינה של ברכה זו באופן 

טוב נאמר כאמור: "על הגשמים ועל בשורות טובות אומר ה )נד.(כללי יותר. במשנה עצמה 

והמטיב", ואילו אם "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 

הוא אומר ברוך  על שלוסומכת לכך ברייתא המבארת: "קצרו של דבר,  )נט:(הזה". הגמרא 

 ". על שלו ועל של חבירו אומר ברוך הטוב והמטיבשהחיינו וקיימנו, 

תוכן ברכת הטוב והמטיב הוא על מידת טובו של הקב"ה אלינו, שבה אנו פוגשים בהיותנו 

מקבלים טובה מאיתו. זאת כאשר אנו אכן פוגשים במידת טובו עצמה, כשפע של טוב השופע 

אלינו וחורג מעבר לטובה פרטית מסויימת שאנו מקבלים. על טובה פרטית מסויימת אנו מברכים 

כך הן כל ברכות הנהנין, אך לעיתים מה שמעורר את הברכה הוא ענין רחב כפי תכונתה שלה, ו

לאדם דבר טוב בחייו. אם זהו דבר טוב  מתחדשיותר של הטבה לנו. כך הוא בין היתר כאשר 

עבורו באופן אישי, הרי שעיקר השבח שראוי לו לשבח על כך לה' הוא מצד ההתחדשות שבחייו 

תו ה' להגיע עד לנקודת זמן זו בחייו. טובת ה' על האדם היא הוא, ומברך שהחיינו על שזיכה או

כבר בעיקר היותו חי, והיא שבה ומתחדשת כשלעצמה כל העת, ובנקודות מיוחדות של התחדשות 

מעשית בחיי האדם הוא שב להכיר בה ולברך עליה. אך אם מדובר בטובה שיש לו בה שותפים, 

למה שמתחדש ומתרחש בחייו שלו בלבד, והיא  הרי שפגישתו על ידה בטוב ה' אינה מצטמצמת

מתרחבת להיות פגישה בטוב ה' השופע מצידו לעולם באופן רחב, שהכל ניזונים ממנו. לכן אינו 

 מברך שהחיינו, אלא הטוב והמטיב. 

באופן דומה גם בענין היין. כאשר מובא לפניו יין בתחילה מברך עליו בפה"ג, ככל ברכות 

פרי הגפן ראויה כשלעצמה לעורר לשבח לה'. כאשר מובא לפניו יין נוסף  הנהנין. הפגישה בהנאת

אין צורך לשוב ולברך בפה"ג, משום שהשתיה הנוספת מצטרפת כהמשך לשתיה שכבר הקדים לה 

ברכה. ומכל מקום יש ביין החדש משום תוספת טובה שהוא פוגש בה, מעבר לזו שבעיקר קיומם 

לברך עליה במטבע הברכה הכולל של הטוב והמטיב. ועדיין, אם  של פרי הגפן והיין בעולם, ויש לו

אינו שותה אלא לבדו ואין לו שותפים בהנאת שינוי היין הרי שלא התחדשה אצלו בפועל אלא 
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להי הרחב והעצמי, ולכן רק אם שותה עם אחרים אכן יכול -הנאה אישית, ולא פגישה בטוב הא

  1טיב.ה', הטוב והמ-לברך על השפע הרחב של טּוב

, משום שהחיינואינו מברך הטוב והמטיב אך מברך עכ"פ  שותה לבדוכתב שאם  )בפסחים( הר"ן]

כתבו שאם  )בברכות( תוס'שאצלו סוף סוף יש התחדשות מורגשת של טובת ה' עם שינוי היין. אך 

ינו , שלא מצאנו ברכת שהחיינו אלא על דבר חדש. כלומר, שינוי היין אאינו מברך כללשותה לבדו 

חידוש ממשי במציאות, שמבליט את החידוש בכך שהאדם זכה לחיות ולהתקיים ולהגיע גם לרגע 

 זה עצמו. וכך הלכה[. 

 

ם י ר ב ד ר  א ש ל ן  י י ן  י ב  .  ב

הראשונים שאלו למה דוקא על שינוי יין אמר ר' יוחנן שמברך הטוב והמטיב, ולא על מיני 

לה וטובתה יתרה בפשטות על זו שביין. מאכל אחרים, כמו בשר, או לכל הפחות פת שמעלתה גדו

 מברכים הטוה"מ, אך זוהי דעת יחיד.  פתעל שינוי  גםשאכן  הראב"דכתב בשם  )בפסחים(הר"ן 

כתבו שהדבר נובע ממעלת היין, שסועד את הלב וגם משמח )כך התבאר בגמרא  )בברכות( תוס'

ברהמ"ז, אלא שאין דרך לקבוע , ושם נאמר גם שמצד זה היה ראוי לכאורה להצריך בו )לה:(לעיל 

עליו סעודה(. כלומר, טובת היין היא הגדולה והמובהקת בין מיני המזון השונים, ולכן בו יש לברך 

לא רק על עיקר ההנאה אלא גם על כל צד חידוש של תוספת טובה )כשיש בו חידוש איכותי ולא 

 רק תוספת כמותית(. 

, כתב אף הוא סברה זו, והוסיף עליה עוד שהיין מיוחד בכך שדרך יצחק הלויר' , בשם הרא"ש

שתלתה בכך את הסברה שרק בגפן נאמר בתורה דין נטע  )לה.(לומר עליו שירה, כדברי הגמרא לעיל 

רבעי. ועוד, שהיין קובע ברכה לעצמו, שהרבה ברכות שבח נאמרות על יין, וכפי שציינה הגמרא 

כנימוק לכך שיש לברך עליו גם בתוך הסעודה. כלומר, היין הוא בעל שייכות מיוחדת  )מא:(

לאמירת דברי ברכה ושבח לה', ולכן גם הברכה הנאמרת על ריבוי הטובה, כשאין עמה חידוש 

 הנאה גמור, נאמרת רק בו. 

ברכת  ( קושר את)בפסחים(ביאור נוסף בדברי הרא"ש )ור"י הלוי, וקרוב מאד לכך גם בתוס' 

הטוה"מ הנאמרת על היין לברכה הרביעית של ברכת המזון, שאף היא מכונה ברכת הטוב 

מבארת שאת ברכת הטוב והמטיב שבברכת המזון תיקנו ביבנה,  )מח:(והמטיב. הגמרא בברכות 

בשעה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ותיקנו "הטוב" על שלא הסריחו, ו"המטיב" על שניתנו 

שבע שנים בצרו הגויים את כרמיהם מדמן של ישראל בלא זבל,  )נז.(מרא בגיטין לקבורה. לדברי הג

 ומחמת דמיון היין לדם תיקנו לומר הטוב והמטיב גם על היין. 

הברכה  –ביאור זה מלמד למעשה על תוכן משמעותי נוסף הגלום בברכת הטוב והמטיב 

ב לנו, גם במצבים הגרועים ביותר הכללית על טּוב ה' מחדדת בעיקר שאין ה' פוסק לעולם מלהיטי

שאנו נופלים אליהם, וגם אם הם פרי חטאינו וסדרי ההשגחה המענישה אותנו. חורבן ביתר היה 

פורענות מן הקשות ביותר שניחתו על ישראל, והגזרה שלא לקבור את ההרוגים הוסיפה עוד על 

מתים לא הסריחו עד גודל הפורענות. ובשעה שהותר לקבור את ההרוגים, וכשהוברר עוד שה

                                                           
1

ב"י הביא מדברי רבנו קלונימוס הזקן שאין בברכת הטוב והמטיב דין עובר לעשייתן, ויכול לברך גם לאחר השתיה.  

ל כך תמה ב"י, רבנו קלונימוס השתית את דבריו על כך שאין בנוסח הברכה לשון אשר קדשנו במצוותיו וציונו, וע

שהרי כל ברכות הנהנין כך הן, ובכל זאת דין הוא לברכן קודם להנאה, ודחה את דבריו מהלכה. בדברי רבנו קלונימוס 

יש מכל מקום כדי לחדד שברכה זו אינה ברכת נהנין רגילה אלא ברכת שבח רחבה יותר, על טובת ה' הכללית שהאדם 

 פוגש בה ולא על טוב מסויים שאותו קיבל.
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לקבורתם, נגלתה יד ה' על ישראל החפץ בטובתם ומשגיח עליהם גם במקום פורענותם הקשה, 

ותיקנו ברכה לשבח לה' על כך. ברכה מענין זה נוספה לברכת המזון, כברכה על שפע הטוב המגיע 

המגיעה אלינו גם בעת החורבן והגלות, המצטרפת לברכות היסודיות יותר הנאמרות על הטובה 

אלינו בירושתנו את הארץ הטובה ואכילתנו מפירותיה. ומענין זה תיקנו ברכה גם על היין, הדומה 

לדם, שגנוזים בו זרעי פורענות והוא מביא יללה לעולם כששתייתו אינה מבוקרת מספיק, ומאידך 

ת ה' להים ואנשים. בשתייתו אנו פוגשים באופן מיוחד את ייחודה של טוב-דוקא הוא המשמח א

עלינו, שגם גורמי הרע שבמציאות אינם עוצרים בעדה ולעיתים אף משמשים אותה בעקיפין כדי 

 2לסבב את הגעת הטוב לישראל.

 

 ב. תנאי הברכה

 )קעה,ב(. שינוי היין 1

: הראשונים נחלקו אם על כל שינוי בין שני מיני יין מברך הטוה"מ, כל שאין היין השני גרוע במיוחד, תמצית הדין)

 ו רק כאשר יש ביין השני עכ"פ פוטנציאל להימצא טוב מהראשון. והלכה כדרך השניה. א

 סייג לדבר, שאם כלה המין הראשון והמין האחר מובא לשם ריבוי כמות היין ולא עבור איכותו הנבדלת, אין לברך.(

 

יש לשון הגמרא היא שמברכים הטוה"מ "על שינוי יין". ולא התבאר בה מהו השינוי שמחמתו 

לברך. שתי דרכים נאמרו בראשונים בענין זה, אם דוקא שינוי יין לשבח מחייב ברכה, או כל שינוי, 

שיש בו תוספת שבח מעצם מה שיש ביין השני מה שאין בראשון. ושתי הדרכים נלמדות 

, צריך לברך", ומכך יין חדש ויין ישןנאמר בתחילה: " )מובא ברא"ש, ברכות( בירושלמימהירושלמי. 

שמע שדוקא על שינוי מחדש לישן, שיש בו תוספת שבח, יש לברך, אך לאחר מכן הובא מעשה מ

שהיה פותח היה מברך עליה הטוב והמטיב. ומכך משמע שדי בעצם  על כל חבית וחביתברבי, ש

  3השינוי מיין אחד לאחר, ולמעשה אף מחבית אחת לאחרת, כדי לברך.

)שהזכיר שינוי מיין חדש לישן,  רש"יוב"י גם מדברי  , וכך למדו רא"ש)בפסחים( הרשב"םלדברי 

אף כי בהקשר הדין ששינוי יין אין צריך לברך, קודם לחידוש הנוסף שמברך עכ"פ הטוה"מ(, מברך 

רק על שינוי לשבח. וכדי ליישב עם זאת את מעשה דרבי, שהיה מברך על כל חבית, כתבו 

השני אכן טוב מן הראשונים )תוס', רא"ש( שיש לומר שאין צורך שיהיה ידוע מראש שהיין 

הראשון, ודי בכך שתתקיים אפשרות לכך. כלומר, ברכת הטוה"מ אינה על תוספת השבח שיש ביין 

ששותה כעת על פני היין ששתה בתחילה, אלא על פוטנציאל תוספת השבח שיש בו )אלמלא כן, 

ו בפועל אם אינו יודע מה טיב היין היה לו להקל בספק ברכות(. מעלת היין אינה רק במה שיש ב

הידיעה של האדם, ולכן די בכך שטיב היין שעומד לשתות -אלא כבר במה שיש בו בכח, במצב אי

אינו ידוע לו כדי למצוא את השתיה ממנו כמוסיפה על הטובה שקיבל כבר )והרי כל עיקר טובתו 

של היין, גם בהיותו סועד ומשמח, אינה מחמת תרומה ממשית שיש בו לגוף האדם אלא מחמת 

הטובה שהוא יוצר. מעלת היין כרוכה באופן מהותי ביסוד המדמה שבאדם, וכך גם -שת קבלתתחו

 . בפסחים( )בתוס' בה"גלענין השתיה ממנו קודם שנודע טיבו(. וכ"כ גם 
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ההודאה בו היא על כך שהמצב לא  –גם בפורים, נס הצלת ישראל היה דומה בתכונתו לזה שבקבורת הרוגי ביתר  

נעשה גרוע עוד יותר מהגרוע שכבר היה, ובזה עצמו מתגלה באופן מיוחד ביותר השגחת ה' על ישראל. וגם שם זכרון 

 הנס וההודאה עליו כרוכים בשתיית יין.
3

בשם רבנו פרץ ורבותיו שגם אם מדובר באותם ענבים אך חילקו אותם לשני  )קעה,ו(כתב הטור בגדר שינוי החביות  

 כלים בתוך מ' יום לבצירתם הרי אלו כשני יינות ממינים שונים ששייכת בהם ברכת הטוב והמטיב. 
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, לעומת זאת, יש ללמוד ממעשה דרבי שהוא חלוק על הדרך הראשונה )בתוס' בברכות( ר"תלדעת 

כל שינוי יין, גם אם היין האחרון פחות טוב מן הראשון,  שהובאה בירושלמי, וסובר לברך על

והלכה כמותו. הסייג היחיד לדבר הוא שלא יהיה היין האחרון גרוע "יותר מדאי". תוס' בברכות 

אינם מבארים מהו יותר מדי זה, אבל בפסחים ביארו תוס' שעל יין "רע יותר מדאי שאין יכולין 

מר, בכל שינוי יין יש צד חידוש וממילא צד תוספת על לשתותו אלא מדוחק" אין מברכים. כלו

הנאת היין הראשון, ולכן יש לברך עליו הטוה"מ, ורק אם היין אינו טוב כלל, משום שאין שותים 

, שעל רוב היין העיטור)בפסחים( בשם בעל  הר"ןאותו אלא בדוחק, לא ניתן לברך בלשון זו. וכ"כ 

 תו של היין האחרון. שבא לו מברך הטוה"מ, ולא מחמת חשיבו

)הרא"ש עמד על דעת י"מ שכתבו לדינא כר"ת, אך ביארו באופן שונה את דברי הירושלמי, 

וכתבו ששינוי יין מחדש לישן הוא סיבה לברך מחדש בפה"ג, ולברכת הטוה"מ די בכל שינוי 

 מחבית לחבית. דרך זו ודאי דחויה מהלכה(. 

עת ר"ת והעיטור, אלא שלדבריו לא על כל שינוי דרך מיוחדת בדבר, קרובה לד )ד,ט( רמב"םל

מחבית לחבית מברך אלא רק על שינוי ממשי ממין יין אחד לאחר, כמו מיין אדום לשחור או מישן 

לחדש. ועולה שגם מיין טוב לגרוע ממנו מברך, ובלבד שיהיה בו צד חידוש גמור. נראה שהסתמך 

ובר שה"ה מישן לחדש, אך לא התבאר כיצד על ראשית דברי הירושלמי, שמחדש ליישן מברך, וס

 מפרש את מעשה דרבי. 

כתב שמנהג העולם לברך על שינוי יין כל שאינו יודע שהיין האחרון גרוע מהראשון, והיינו  ב"י

כרשב"ם ובה"ג וכפי שפירשו הראשונים בדבריהם. ודחה מהלכה את דברי תרה"ד שכתב שמחמת 

היין האחרון טוב מהראשון, כפשט הראשוני של דברי ספק ברכות אין לברך אלא כאשר יודע ש

 רש"י ורשב"ם. 

 

שממנו שתו  כלה הייןהביא ב"י היא שאין לברך הטוה"מ כל שכבר  רבנו ירוחם]מדברי 

שאם כלה כבר מין היין  רדב"זכתב בשם  מג"אכמחוסר טעם. אבל  ב"יבתחילה. ודחה זאת 

ממנו אינו משום שמוצאים תוספת מעלה הראשון נמצא שמה שהביאו לפניהם כעת יין שונה 

בשינוי היין אלא משום שרוצים לשתות עוד יין ואין בנמצא יין אחר, ואין בכך מעלת שינוי יין 

 בשם הרבה אחרונים.[ משנ"בשמברכים עליה הטוה"מ. וכ"פ 

 

 )קעה,ד(. שתיה עם בני חבורה 2

ב הוא שברכה זו נאמרת רק הדין היחיד שהוסיפה הגמרא על עיקר החיוב בברכת הטוב והמטי

על טובה שיש לו בה שותפים, ולכן גם על היין היא נאמרת רק כאשר יש בני חבורה השותים עמו. 

אשתו ובני ב גםוכתבו תוס' והרשב"א שלענין זה אין צורך דוקא בבני חבורה של ממש, אלא די 

השותים עמו. )בהעדר כל שותף לשתיית היין כתבו כאמור תוס' שלא יברך כלל, ולא כר"ן  ביתו

 שכתב לברך שהחיינו, וכתב ב"י שמהשמטת כל יתר הפוסקים עולה שסוברים כתוס'(. 

לא יברך הטוב והמטיב, כי אין זה  אכסנאי והאורחהביא ב"י בשם הרי"ף ש" מרדכימספר ה

מה על כך למה לא יברך, והרי כיון שהזמין לו הקב"ה יין אחת היא הטבה כיון שאינו שלו", אך ת

אם קנאו מכספו או שבעל הבית הגישו לו. וכתב שאכן אין לדברים אלו מקור ברי"ף, וגם 

כתב שיש  מג"אבגרסאות ישנות יותר של המרדכי אין זה קיים, ואין לחוש לדברים כלל. אבל 

האורח אלא המארח. כאמור, אין מברכים הטוה"מ  ביאור לדברים, והאכסנאי האמור כאן אינו

אלא על טובה שיש לו בה שותפים, והמארח השותה יין שונה מהראשון ומוזג ממנו גם לאורחו 
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אינו נחשב לנהנה מטובה שיש לו שותפים בה כיון שאין האורח נהנה אלא ממנו. רק אם נתן 

ממנו, נעשו כל השותפים לסעודה בעה"ב את הקנקן על השולחן, באופן שכל החפץ יכול לשתות 

כשותפים בטובתו של היין ומברכים עליו. וכ"פ משנ"ב. )באשתו וב"ב עכ"פ כתב מג"א שאין צורך 

 בכך, שכיון שמוטל עליו לזונם הרי הם לענין זה כשותפים עמו במה שמגיש להם(. 

עמו  המסובים עוד חידדו האחרונים שכיון שיש צורך בשותפים בשתיית היין אין לברך אלא אם

. אבל אם שתה לבדו מיין אחד ואחר כך שתה מיין נוסף עם אדם משני היינותגם הם  שותים

 אחר, או ששתה עם אחר מיין אחד ואחר כך שתה לבדו מיין נוסף, אינו מברך. 

 

 )קעה,א; קעה,ג(. יין שהיתה דעתו עליו מתחילה 3

"י שהיינו שהיה שותה יין אחד על דברי הגמרא שעל "שינוי יין" מברך הטוה"מ פירש רש

הוא הדין אם והביאו לפניו יין אחר. אך הטור מחדד: "ולאו דוקא הביאו להם עתה מחדש, אלא 

שני מיני יינות, מברך על השני הטוב והמטיב". לענין ברכות הנהנין הרגילות,  היה לו מתחלה

ברכה נוספת, אך ברכת ובפה"ג בכללן, כל שהיה דעתו עליו מתחילה נכלל בברכה ואינו טעון 

הטוה"מ אינה נאמרת משום שחסר משהו ביחס הברכה הראשונה אל היין הנוסף אלא משום 

שנוסף בו צד טובה לאדם מעבר לעיקר טובת שתיית היין שעליה כבר בירך. לכן גם אם ידע 

 מתחילה שעתיד לשתות מיין נוסף זה אין זה מפקיע את חובת הברכה. 

שאם  ראבי"הבשם  המרדכי, ומנגד הביא את דברי רבנו מנוחב"י תמך את הדברים גם מדברי 

, כפי הראוי לחשיבות ברכת בפה"ג עצמה, הטובהיין  בפה"ג עלמביאים לו שני יינות כאחד, יברך 

 למרות שבכך תתבטל ממנו ברכת הטוה"מ. 

 הרמ"אינים כאחד. וכתב כתב את שני הד שו"עמלשון ב"י נראה שמדובר במחלוקת, אלא שב

בדרכי משה שאכן יש ליישב את שני הדינים יחד, ואף הטור לא אמר לברך שתי ברכות אלא כאשר 

היין הטוב לא היה לפניו ממש בשעת ברכת הגפן ולכן בירך הגפן על היין הגרוע. עיקר חידושו של 

על כך אין המרדכי הטור הוא לברך הטוה"מ גם על יין שכבר בתחילה היתה כוונתו לשתותו, ו

חולק. וכך הבהיר את הדברים גם בהג' שו"ע. וכתבו ט"ז ומשנ"ב שלדין הטור יש מקום כצורתו 

כאשר יש לפניו שני יינות ואינו יודע איזה מהם הוא הטוב יותר, שאז ודאי מברך על האחד בפה"ג 

אמנם הנהגה מעולה מזו היא לסלק מעל השולחן את אחד היינות  4ועל האחר הטוב והמטיב.

 5בשעת בפה"ג, ואז אין כל צד פקפוק בכך שמברך שתי ברכות.

 

 

                                                           
4

טוב מחברו, נכון  הט"ז עצמו נוקט שבין הטור למרדכי אכן יש מחלוקת, ולטור אף כאשר יש לפניו שני יינות, האחד 

לכתחילה לברך בפה"ג על הגרוע ואחר כך הטוה"מ על הטוב, כדי שלא לאבד אף אחת מהברכות שראויות להיאמר על 

 שתייתו, ובדומה למי שיש לפניו פרי עץ ומאכל אחר, שמברך שתי ברכות ולא פוטר הכל בברכת שהכל. 
5

שכשיש בביתו יין נוסף דינו כמו  (, אות מזל הרא"ש בברכות)דברי חמודות עהביא מדברי לחם חמודות  )ס"ק ד(משנ"ב  

שהוא לפניו על השולחן, ואין לברך הטוב והמטיב. זאת שלא כלבוש שכתב שאם שני היינות בבית אך האחד אינו על 

השולחן מברך בפה"ג וגם הטוה"מ. ומסכם משנ"ב שספק ברכות להקל. משמע מהדברים שלא כדין הטור והשו"ע, 

)ס"ק ה וס"ק ו לשתותו בשעה ראשונה אין מברך עליו הטוה"מ, וזאת בסתירה ברורה לדברי משנ"ב בהמשך שכל שדעת

שנוקט הלכה למעשה לברך גם באופן זה, וכפי שהבאנו. אלא שמעיון בדברי הל"ח במקורם עולה שאכן גם הוא לא  יד(

ולאבד מחמת זאת את ברכת הטוה"מ. דן אלא בגדרי דין הטור כפי שהתבאר, בחובה לברך הגפן על היין הטוב, 

חידושו הוא שגם אם דעתו לשתות יין המצוי בביתו אך לא על שולחנו, אם הוא טוב יותר יש לברך עליו הגפן מתחילה 

עּות, אך כוונתו לדינא נראית ברורה.   ולא הטוה"מ. לשון משנ"ב בשמו עלולה לטָּ
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 מקורות –ברכת הטוב והמטיב על יין 
, תוס', רש"יועל הגשמים הטוב והמטיב... בני חבורה דשתו בהדיה, ברכות נט:   

 רא"ש

)כ. ד"ה אבל  ר"ן, תוס', רשב"ם)למטה( שינוי יין אין צריך לברך, פסחים קא.   

 מברך(

 רבנו מנוחד,ט )וכס"מ(, ורמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כ סי' קעה  

 על הרא"ש בברכות, אות מז דברי חמודות  )להבנת משנ"ב ס"ק ד(
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 אחד עשרפרק 

 באמירת הברכהטעות 
 )רט,א(א. כוונת לב לברכה אחרת 

 )רט,ב(ב. תיקון גוף הברכה תוך כדי דיבור 

 

הוא, ופתח ומברך אדעתא  וקסבר דשכראבידיה  כסא דחמרא"פשיטא היכא דקא נקיט 

, יצא, דאי נמי אם וסיים בדחמראדשכרא )ולגרסת הרי"ף, במקום אדעתא דשכרא: בדשכרא( 

הוא,  וקסבר דחמראבידיה,  כסא דשכראאמר שהכל נהיה בדברו יצא. אלא היכא דקא נקיט 

, מאי, בתר עיקר ברכה וסיים בדחמראופתח ובריך אדעתא דחמרא )ולגרסת הרי"ף: בדחמרא( 

 . )יב.(אזלינן או בתר חתימה אזלינן?" 

הנידון שבסוגיה זו שונה מהותית לפי כל אחת מגרסאותיה, ולכן נפריד את הדיון בה לנושאי 

 הדיון השונים כפי שהם בראשונים. 

 

 )רט,א(לב לברכה אחרת -א. כוונת

ו נ כ ו ת ו א  ר מ ג ה ק  פ ס  .  א

נזכר : הפותח בברכה על דעת לסיימה באופן שאינו מועיל למאכל שלפניו, וטרם שסיים את הברכה תמצית הדין)

 ספק הוא בגמרא אם תיקן מה ששיבש ויצא י"ח, ולכן לכה"פ ברכות דרבנן לא יחזור לברך.  –ובפועל בירך כהוגן 

לדברי שו"ע מכח הרמב"ם, בפרק להלן, גם אם פתח מתוך כוונה לברכה ראויה ודוקא סיים באופן שגוי, יצא י"ח. 

 אך האחרונים דחו את דבריו.(

 

ש"י, ולפיה נידון הסוגיה הוא מצב של פער בין מחשבת האדם בעת הגרסה שלפנינו היא גרסת ר

תחילת הברכה לבין דיבורו בסופה. הגמרא מבחינה בזה בין שני מצבים, שבשניהם בעת שאמר את 

מילות פתיחת הברכה, "ברוך אתה ה'", היתה דעתו על ברכה שגויה, אך בפועל סיים את הברכה 

בתו וסבר לברך שהכל על כוס יין, וסיים בפועל בפה"ג. בלשון ראויה. במצב הראשון טעה במחש

בזה ודאי יצא, שכן גם אילו היה מסיים את הברכה בלשון שהנ"ב היה יוצא ידי חובה. אך במצב 

השני היה בידיו דבר שברכתו שהכל, וסבר בעת אמירת פתיחת הברכה לברך בפה"ג, אלא שלבסוף 

היה מסיים את הברכה כפי שהיתה דעתו מתחילה אכן סיים ובירך כדין שהכל. במקרה זה אילו 

את  לתקןכדי  שלבסוף יש בכח דיבורואכן  אםלא היה יוצא ידי חובה, ובזה הסתפקה הגמרא 

 טעותו שבתחילה. ואין לגמרא הכרעה בספק זה. 

את ספק הגמרא ניתן היה לתלות בשאלה אם יש כלל משקל לשאלת מחשבת האדם בעת 

, שבהן עצמן אין כל הבדל בין ברכה אחת לאחרת. אלא שלשון אמירת מילות פתיחת הברכה

הגמרא מורה שענין זה עצמו, שכוונה לברכה אחרת בפתיחת הברכה היא כשלעצמה סיבה לפסול 

אותה, אינו מוטל כלל בספק. הספק אינו אלא אם "בתר עיקר ברכה אזלינן, או בתר חתימה". 

 לתקן את הפגם שהיה בה בתחילתה. כלומר, הספק הוא אם סיום הברכה בפועל יכול 

את האפשרות שהולכים אחר החתימה אכן ניתן עדיין לפרש בשתי דרכים. אפשר שכיון שחתם 

בפועל כראוי שוב אין פגם המחשבה הראשונית פוגם, ולמחשבה הראשונה אין משקל במקום 

ה כטעות דיבור מפורש שהיה כראוי. ואפשר גם שטעות המחשבה בעת אמירת עיקר הברכה כמו

בדיבור ממש, ועדיין יכול לחזור תוך כדי דיבור ולתקן את טעותו. להלן נמצא בדברי ראשונים 

 כדרך זו השניה. 
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הנחת המוצא לדברים היא שההפרש בין הברכות השונות אינו רק בלשון הסיום שלהן אלא בכל 

אופן המתאים למין עיקרן. על גבי עיקר החובה לברך לה' קודם ההנאה ישנה חובה נוספת, לברך ב

הדבר שממנו נהנה האדם, ותוכן חובה זו אינו רק לציין באופן מפורש את מין הטובה שבה פוגש 

של הטובה שעליו מברכים. בדומה  התוכן המסוייםחיבור אל  לברך מלכתחילה מתוךהאדם אלא 

ות פנימית לכך שיש לברך כאשר הדבר שעליו הוא מברך מונח לפניו, כך גם יש לברך מתוך התייחס

בשעת הברכה אל מין הטובה שעליו מברכים. התייחסות זו מבוטאת במילים מפורשות, בסיום 

 הברכה, אך עליה להתקיים כבר מתחילה. לפי צד אחד בגמרא, זהו גם תנאי לקיום חובת הברכה.

 

? ה ש ע מ ה ת  א ל  ו ס פ ל ה  נ ו ו כ ה ח  כ ב ם  א ה  .  ב

מכך  הר"י מקינוןהקשה בתוס' על עיקר הסברה שהעדר כוונה ראויה בברכה יפסול אותה 

שמצוות אין צריכות כוונה. גם אם לכתחילה צריכה להימצא כוונה לברכה מסויימת, אין לפסול 

שמצוות אינן צריכות כוונה לצאת ידי חובה, אבל אם  ר"ילכאורה את הברכה בהעדרה. ותירץ 

 כיוון לתוכן שגוי של ברכה אפשר שלא יצא ידי חובה. 

הוסיף והקשה יותר מכך, היכן מצאנו מקור לומר  גות על הרי"ף, ומובא ברא"ש()בהש הראב"דאמנם 

שתוכן הכוונה בברכה הוא לעיכובא. אפילו בקריאת שמע מצאנו שדי לכוון בפסוק ראשון, וכל 

שכן בברכות, ולכל הפחות כל שכיוון לשם ברכה בעלמא ודאי יצא ידי חובה )כלומר, באופן הפוך 

צם הכוונה לצאת ידי חובה, ואין עיכוב בתוכן מסברת ר"י, גם על צד שמצוות צריכות כוונה די בע

דחה גם את  הרא"ש. אבל )להלן(מסויים של כוונה(. ומחמת זאת נטה מפירוש רש"י לדרך הרי"ף 

קושייתו של הראב"ד, וכתב שעקירת הכוונה לברכה אחרת גרועה מברכה ללא כוונה כלל. הרא"ש 

כך, ונראה שנוקט שאין צורך במקור  אינו עונה לעיקר שאלת הראב"ד, היכן מצאנו מקור לומר

קודם כדי לתלות כך בדברי הגמרא כאן, וסברה היא שאין דין הברכה המסויימת מתקיים כאשר 

דעתו לברכה אחרת. כל עיקר ענין הברכה הוא בתוכן המבוטא על ידה, ואם האדם מצידו מבקש 

 תו. לבטא באמצעותה תוכן שונה מזה שדין להביע בה הרי שלא קיים את חוב

תלה את הדברים באופן ישיר בעיקר דין מצוות צריכות כוונה, וכתב שלמ"ד מצוות  רבנו יונה

צריכות כוונה זהו גם הביאור לכך שבכוונה שגויה לא יצא ידי חובה; ואף למ"ד מצוות א"צ כוונה, 

יש לומר שזהו דוקא במצוות מעשיות, שם גוף המעשה מבטא כוונה ואין צורך בכוונה מפורשת 

עמו, אבל במצוות שבדיבור עיקר המצוה היא בלב וכשאינו מכוון למה שאומר נמצא כאילו לא 

עשה כלום. ועוד, שגם למ"ד מצוות א"צ כוונה כתב רשב"ם שאם מכוון במפורש שלא לצאת ידי 

חובה אכן אינו יוצא ידי חובה, ואף כאן, כיון שכיוון לברכה אחרת הרי ששלל את הכוונה לברכה 

)כלומר, בשונה מהרא"ש שלדבריו אם בירך ולא חשב על תוכן ברכתו כלל אפשר שיצא  המקורית.

ידי חובה, מדין מצוות א"צ כוונה, ורק מחשבה לתוכן אחר היא גרועה יותר, לרבנו יונה עיקר 

 החיסרון הוא בהעדר הכוונה למצוה המוטלת עליו(. 

זה משקל להעניק לפגם הכוונה, דברי רבנו יונה מחדדים שתוכן הספק בגמרא אינו בשאלה אי

כשהדיבור היה מתוקן, אלא בשאלה אם ניתן לתקן אותו. חסרון הכוונה כשלעצמו ודאי פוגם, 

מדין מצוות צריכות כוונה, ועדיין כיון שסיים לבסוף כראוי אפשר שבתר חתימה אזלינן ויצא ידי 

 חובה. וכך הוא גם בדברי הרשב"א להלן. 

תח לומר שהחיסרון אינו אלא כאשר אכן טועה בעיקר מחשבתו בעת ]ביאור זה לדברים פותח פ

שמתחיל לברך, שסבור שהכוס שבידו היא יין ולפיכך דעתו לברך עליה בפה"ג. אבל אם יודע 

שהכוס שבידו היא של שכר, ובכל זאת טועה לברך עליה בהיסח הדעת ברכה שונה, אם חזר ותיקן 
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פגם. כך עולה גם מדברי תוס', שכתבו שאם טעה  את עצמו וסיים את הברכה כראוי אין בכך

 בדיבורו, כלומר בדיבורו ולא במחשבתו, ובירך שלא כהוגן, יכול לשוב ולתקן תוך כדי דיבור.[

 

ת ו ר ו א מ ה ת  כ ר ב ב ת  ו ע ט  .  ג

ערבים,  וסיים במעריב אורפתח ביוצר , שחריתהגמרא מבקשת לפשוט את הספק מברייתא: "

. ערבית, פתח במעריב ערבים וסיים ביוצא יצאאור,  וסיים ביוצרערבים  פתח במעריב. לא יצא

אור, לא יצא. פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים, יצא. כללו של דבר, הכל הולך אחר החתום". 

רש"י מפרש לפי דרכו שאין מדובר כאן על מי ששגה בפועל בברכתו אלא שבעת אמירת לשון ברוך 

ויימת אך אחר כך שב ותיקן את עצמו ובירך באופן שונה, אתה ה' היתה דעתו לומר ברכה מס

ונמצא שהברייתא קובעת במפורש שמה שמכריע הוא המילים שאמר לבסוף ולא אלו שהיה בדעתו 

 לומר בתחילה. 

הגמרא דוחה עכ"פ את הראיה מהברייתא, אם משום שבברכות ק"ש יש שתי לשונות של ברכה, 

מת נאמרה כראוי הרי זה תיקון גמור לפגם שחל בברכה בפתיחה ובחתימה, וכיון שהברכה החות

הפותחת )כך אליבא דרב, הסובר שלשון החתימה היא לשון ברכה ראויה בפני עצמה, משום 

שלתורת ברכה די בהזכרת השם ואי"צ דוקא הזכרת מלכות(, ואם משום שבשתי הברכות יוצר 

ך שגם כשטעה והתכוון לברכה הלא אור ומעריב ערבים מזכירים גם מידת יום וגם מידת לילה, כ

נכונה התכוון בכל זאת לכלול בדבריו גם את התוכן הנכון ולא טעה באופן מוחלט. גם סיום 

הברייתא, "הכל הולך אחר החיתום", מתפרש באופן דומה, במצב שאין בו טעות מוחלטת בברכה, 

רך בפועל כראוי ברכה כמו מי שאכל תמרים והתחיל לברך לאחריהם על דעת ברהמ"ז אך נזכר ובי

מעין שלש. כיון שגם התמרים הם בעלי תכונה של הזנה אם בירך עליהם בדיעבד שלש ברכות יצא 

)החידוש בדין הכל הולך אחר  1ידי חובה, ולכן גם כשנזכר ושב לברך עליהם כראוי יצא ידי חובה.

 רה לסופה(. ההתאמה בין עיק-החיתום לפי זה הוא אולי בכך שאין הברכה נפסלת מעצם אי

אחז אף הוא בדרכו של רש"י )משום שספק הרי"ף לא התקבל על דעתו, וכדלהלן(, אך  הרשב"א

את הראיה מהברייתא פירש באופן שונה, ובלא דחוקו של רש"י. וכתב שאף שבברייתא אכן מדובר 

שם במי שטעה בלשונו בפועל ואילו בנידון דידן במי שטעה רק במחשבתו, אין זה מונע מלהביא מ

ראיה. עיקרו של הדיון אינו אם טעות בכוונה היא כטעות בדיבור, אלא אם ניתן לתקן טעות שחלה 

בפתיחת הברכה. בברכות קצרות כברכות הנהנין אם היה משלים את דיבורו באופן שגוי היה כבר 

משלים בכך ברכה שגויה שלמה, ושוב ודאי לא היה יכול לתקנה )ולא כתוס', שתוכ"ד יכול לתקן 

את דיבורו(, ולכן הספק הוא רק בטועה במחשבה בלבד. אבל בברכות ק"ש כיון שזהו מטבע ברכה 

ארוך, שיש בו פתיחה וחתימה, אפשר שיטעה בפתיחה ויתקן זאת בחתימה, ובהן אין הפרש בין 

טועה רק במחשבה לטועה בדיבור. כך היא ההבנה הראשונית בברייתא, שהכל הולך אחר 

וחה שאפשר שאין זה אלא שם כיון שאף הפתיחה לא היתה שגויה בתכלית החיתום, אך הגמרא ד

 )או משום שיש מטבע ברכה גמור ועומד לעצמו גם בסיום(. 
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רה עליו הגמרא שהוא סועד כלחם והיה ראוי לשלש ברכות הראשונים הוסיפו ולמדו מתמרים קל וחומר ליין, שאמ 

אלמלא שאין קובעים עליו סעודה, שבדיעבד אם בירך עליו ברהמ"ז יצא. ולא כשאר ז' מינים שברכתם מעין שלש, 

שאם אמר תחתיה שלש ברכות לא יצא משום שלשון הזן אינה הולמת אותם. עוד הוסיפו הראשונים שבדיעבד די 

 ת הזן לבדה, ולפיכך אם נזכר לאחר שבירך אותה בלבד לא יוסיף את יתר ברכות ברהמ"ז. לתמרים גם בברכ
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ספק הגמרא לא הוכרע, ועל כן מחמת הספק אם תיקן בחתימת ברכתו את טעות כוונתו 

שכתב שיש ללכת  )בתוס'(. כך הסכימו מרבית הפוסקים, פרט לר"י לא ישוב לברךבאמירת עיקרה 

לחומרא ולשוב ולברך. במקום ברכה דאורייתא היה צריך לפי זה לשוב ולברך, מחמת הספק, אך 

שהדין בזה צ"ע למעשה, שכן ייתכן שהחולקים על רש"י וסיעתו בביאור הגמרא  )בס"ב(כתב בה"ל 

תח הברכה סוברים שלכוונתו הסותרת את דיבורו אין משקל כלל, ואם טעה במחשבתו בפ )וכדלהלן(

אך דיבורו היה כהוגן עלתה לו ברכתו מוודאי ולא רק מספק, ואם כן אינו צריך לשוב ולברך גם 

 בדאורייתא. 

 

 )רט,ב(ב. תיקון גוף הברכה תוך כדי דיבור 

: אם טעה בפועל בברכתו, ואמר לשון ברכה שאינה עולה למה שדינו לברך, אם חזר תוך כדי דיבור תמצית הדין)

לשון הברכה שהיה עליו לומר, ספק הוא בגמרא לפי גרסה אחת אם אכן תיקן את ברכתו. ומחמת  ואמר את סיום

הספק לא ישוב לברך, בברכות דרבנן. בברכות דאורייתא, אם לא רק נכשל בלשונו אלא טעה במחשבתו בברכה 

 שעליו לברך, ישוב מחמת הספק לברך פעם נוספת.(

 

לא הסתפקה הגמרא במי שפתח  הרי"ףאבל לגרסת  כל האמור הוא כפי גרסת רש"י ופירושו.

"אדעתא דחמרא", אלא "בדחמרא", כלומר שבירך בתחילה בפועל בפה"ג, אך אז שב ונזכר 

שהכוס שבידו היא של שכר ולא של יין ומיד תיקן עצמו לומר שהכל. כך ביאר הרא"ש את גרסת 

חילה בצורה שגויה. זאת הרי"ף, והוסיף שספק הגמרא הוא אם ניתן לתקן ברכה שנאמרה בת

, )ב"ב קכט:(למרות שהתיקון הוא תוך כדי דיבור. בעלמא קי"ל "כל תוך כדי דבור כדבור דמי" 

והאדם יכול תמיד לחזור בו תוך כדי דיבור )פרט לע"ז וקידושין(, אלא שכאן אינו מבקש לחזור בו 

ין זה משום שיש . כשחוזר לתקן את ברכתו אלומר דבר חדש תחתיוממה שאמר בתחילה אלא 

דבר מה שגוי בתוכן מה שאמר, שהקב"ה ברוך בהיותו בורא פרי הגפן, אלא שלא היה זה מה 

שהיה מוטל עליו ומה שהיה בדעתו לומר כעת, ותחת זאת חפץ לברך לה' על שהכל נהיה בדברו. 

ן וייתכן שכדי לשוב ולברך בברכה זו עליו לשוב ולבטא כראוי את מטבע הברכה במלואו, ולשו

הפתיחה של הברכה השגויה לא תוכל לשמש אותו על סמך הוספת החתימה המתוקנת בלבד. 

דיבורו הראשון כשלעצמו כבר נשלם, ואף שההבעה שהביע בו עדיין נתונה לתיקון, אותו עצמו 

 2שמא לא ניתן להסב לתוכן אחר.

אחרת, עד לרשב"א כה ברור צד סברה זה, שלא ניתן להסב ברכה קצרה שכבר נשלמה לברכה 

שדחה מחמתה את דרכו של הרי"ף והעדיף את דרך רש"י. זאת כאמור בניגוד לדברי תוס', שכתבו 

 כדין פשוט דוקא שניתן לתקן תוך כדי דיבור טעות בברכה, וכדבריהם הביא ב"י גם מהמרדכי. 

עצמו מעדיף גם הוא את גרסת הרי"ף, מצד מהלך הסוגיה. לשון הברייתא בדין הפותח  הרא"ש

יוצר ומסיים במעריב ולהיפך, שממנה הביאה הגמרא ראיה לשאלתה, היא ודאי "פתח ב..." ולא ב

"אדעתא ד...". רש"י נדחק כאמור ופירש שאף שם מדובר באופן שרק היה בדעתו לומר לשון 

 שגויה אך לא אמרה בפועל, והדוחק בכך ברור. 

, ואינו שב לברך. וכך היא קולאלבגמרא אזלינן בה  לא נפשטההרי"ף מסיים שכיון שבעיא זו 

כאמור ההכרעה לכו"ע, בשתי דרכי הספק )ודעת הרשב"א, לפסול ברכה שתוקנה תוכ"ד, דחויה 
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דברי הרי"ף מפקיעים את הספק כאן מענין יחס הכוונה והדיבור, ולשיטתו אין ממילא כל מקור לומר שכוונה  

לברכה לא נכונה פוסלת, אם בפועל בירך כראוי. כאמור, הראב"ד אכן העדיף את דרך הרי"ף מטעם זה עצמו, משום 

 שלא מצאנו יסוד לומר שהכוונה תפסול. 
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מהלכה(. מג"א דייק מלשון השו"ע שרק מי שטעה בלשונו בלבד יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, 

כול לתקן את ברכתו גם ואילו אם בירך בפה"ג מתוך מחשבה שהכוס שבידו היא של יין שוב אינו י

 תוכ"ד, אבל משנ"ב הביא אחרונים רבים שדחו את דבריו ונקטו שבכל מקרה יכול לתקן תוכ"ד. 

 במקוםמשנ"ב מעיר עם זאת שהאפשרות לחזור בו היא רק משום שספק דרבנן לקולא, ולכן 

על העץ  , כברכת המזון במקום שביעה, אם טעה ובירך שלא כהוגן )שהתחיל לברךדאורייתאברכה 

במקום ברכת המזון; אבל אם התחיל על המחיה אין זה מופקע מברהמ"ז ויכול להוסיף על דבריו 

מתחילה. אמנם בבה"ל שב לסייג  עליו לשוב ולברךאת ההמשך הראוי לברהמ"ז( גם אם נזכר מיד 

בפתח הברכה אכן היתה לפירות. בזה לכו"ע תלוי דינו בספק  כאשר גם כוונתושאין זה אלא 

הגמרא, ולכן בדאורייתא יש ללכת לחומרא. אבל אם דעתו היתה כל העת לברהמ"ז, אלא שנכשל 

 בלשונו, כיון שלשיטת תוס' בזה הדין ברור שתיקונו עולה לו, אין לשוב ולברך גם בדאורייתא. 

אינן ברכות הנהנין. וכתב משנ"ב שבברכות הבדלה, לדין זה יש השלכה גם לברכות אחרות, ש

אם טעה ובירך על האש לפני הבשמים ונזכר מיד ותיקן בורא מיני בשמים, כיון שהיה עליו לברך 

על האש וכך גם עשה הרי שעלתה לו ברכתו לאש, וישוב לברך על הבשמים ברכה כתקנה. אבל אם 

א שטעה בלשונו ואמר בורא מאורי האש ושב אחז את הבשמים בידו והיתה דעתו לברך עליהם, אל

מיד ותיקן את דבריו תוכ"ד, הרי זה כדין חזרה תוכ"ד, ועלתה לו ברכתו לברכת הבשמים, וישוב 

לברך על האש ברכה כתקנה. באופן דומה גם בברכות השחר, אם טעה בסדר והקדים מלביש 

ואמר פוקח עורים, כיון שסו"ס ערומים לפוקח עורים, ומיד תוכ"ד נזכר שהסדר הוא הפוך ותיקן 

בירך כדין, והסדר אינו מעכב, יצא ידי מלביש ערומים שאמר בתחילה. אבל אם היתה כוונתו 

לפוקח עורים, ורק נכשל בלשונו ואמר מלביש ערומים ושב ותיקן את עצמו, כיון שחיוב שתי 

 ידי חובת איזו ברכה יצא.  )מג"א כאן, ובמשנ"ב בסי' מו ס"ק כ(הברכות מוטל עליו הסתפקו האחרונים 

שאם חתם ביו"ט את הברכה האמצעית ב"מקדש השבת"  )תפז,ב(בברכות התפילה, כתב שו"ע 

 )שם וכאן(במקום מקדש ישראל והזמנים, ותיקן תוכ"ד, יצא, משום שידע שהוא יו"ט. וכתב משנ"ב 

, אבל אם היה שאף שמשמע מלשון השו"ע שדווקא משום שידע שהוא יו"ט יכול לתקן את דיבורו

טועה גם במחשבתו וסבור שהוא שבת אינו יכול לתקן, העיקר ע"פ האחרונים הוא שבין כך ובין 

 כך יכול לתקן תוכ"ד, וכפי שהתבאר כאן. 

 

: "לקח כוס של שכר בידו והתחיל הברכה על מנת )ח,יא(דרך מיוחדת בהלכה זו, וכתב  רמב"םל

מחזירין אותו. וכן אם היו לפניו פירות הארץ והתחיל  לומר שהכל, וטעה ואמר בורא פרי הגפן, אין

הברכה על מנת לומר בורא פרי האדמה וטעה ואמר בורא פרי העץ, אין מחזירין אותו... מפני 

לאותו המין.  לברכה הראויהאלא  נתכווןוהמלכות, שהן עיקר הברכה, לא  בשעה שהזכיר השםש

 בסופה יצא ואין מחזירין אותו". והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות, אע"פ שטעה 

דברי הרמב"ם לפי פשוטם סותרים לדברי כל יתר הראשונים בסוגיה, וקשה גם להלמם בגמרא. 

קיבל את הדברים כך כצורתם, והסביר שכיון שהזכרת שם ומלכות היא עיקר  רבנו מנוחאבל 

יה מסתפק הברכה די בכך שבעת אמירתם התכוון לברכה הנכונה )אפשר שלדבריו גם אם ה

 במילים ברוך אתה ה' אמ"ה, בלי כל חתימה ספציפית, אך מתוך כוונה למין הברכה הנכון, יצא(. 

שהשכר שבו דיבר הוא שכר של  )תשובתו מובאת במגדל עוז(כתב לחכמי לוני"ל  הרמב"ם עצמואלא ש

ברך עליו , ולא שכר של שעורים. והסביר שכל עיקר הדיון במי שהחזיק כוס שכר וטעה לגפן דוקא

הגפן לא ייתכן מבחינה מציאותית אלא בשכר של ענבים, שכן אין אדם טועה לברך ברכה שאינה 

מרחיב את הביאור לדברי הרמב"ם, ומסביר שספק הגמרא אם  לח"משייכת כלל למין שבידיו. 
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בתר עיקר ברכה אזלינן או בתר חתימה אזלינן אינו אם די בחתימה שתיאמר כדין או שיש צורך 

בכוונה ראויה בעיקר הברכה )וכפירש"י(, אלא שני צדדי הספק אמורים באופן שקול, ועל צד  גם

בתריה אזלינן. ומספק הוכרע לקולא שדי הן בעיקר הברכה לבדו  רקשבתר עיקר אזלינן הרי ש

)כפי האמור כאן( והן בחתימה לבדה )כדין הכללי הכל הולך אחר החיתום שכבר כתבו הרמב"ם 

ברכות ק"ש(. אלא שגם האפשרות שהולכים בתר העיקר מוגבלת למקום שבו במקומו, בדין 

החתימה עכ"פ אינה שקר גמור, והיינו במברך על שכר ענבים בפה"ג, שסוף סוף הוא אכן תוצר של 

פרי הגפן, או במברך על פירות אדמה בפה"ע, שסוף סוף גם בהם מצאנו צד של קריאת שם עץ 

הודה(, וכן גם במברך המוציא על תבשיל של מיני דגן, שאף )בחטה שאכל אדה"ר אליבא דר' י

עליהם קרוי תמיד במקצת שם לחם. אבל בחותם בשחרית מעריב ערבים הרי זה שקר גמור, ולכן 

 שם ניתן ללכת לקולא רק בתר חתימה. 

דרך נוספת בביאור הדברים )וגם הקשה כמה קושיות הן על שאלת  )בהל' קריאת שמע, א,ח(לכס"מ 

חכמי לוניל לרמב"ם והן על תשובתו להם ומתוך כך דחה את דברי האיגרת האמורה מכל וכל(. 

צירף את שיטתו לשיטת רש"י לענין זה שאם כוונתו היתה שגויה ושב ותיקן  בב"יומכל מקום 

בסתמא  שו"ענו צריך לשוב ולברך. למעשה כתב אותה בדיבורו הרי שהועיל לו הדיבור ואי

כרמב"ם, ובאופן המורחב העולה מדחיית התשובה לחכמי לוניל: "לקח כוס של שכר או של מים 

ופתח... על דעת לומר שהכל, וטעה ואמר בפה"ג, אין מחזירין אותו", ודן לקולא אחר הכוונה 

)במשנ"ב,  אחרוניםיו בירך. אך הלבדה גם כאשר הלשון שבה סיים מופקעת בתכלית מהדבר שעל

דחו את דבריו מכל וכל, את כל עיקר ההכרעה בענין זה כרמב"ם וכל שכן את  וכ"כ ט"ז ומג"א(

 ההרחבה משכר למים, וכתבו שכל שבפועל בירך שלא כדין עליו לשוב ולברך.

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות –טעות באמירת הברכה 

 

)יד(,  רא"ש, תוס', רש"יפשיטא היכא דקא נקט... עד הנקודתיים, ברכות יב.   

 רשב"א)ו.(, תלמידי רבנו יונה 

 ח,יא, ובהל' קריאת שמע א,ח )כס"מ לפי היכולת(רמב"ם   

 טור ושו"ע ונו"כב -רט,א  

 שו"ע ומשנ"ב, דין הטעות בברכהתפז,א   

 משנ"ב מו ס"ק כ  
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 א. עיקר החיוב בברכת המזון

-א את ה', זו ברכת הזן, וברכת, שנאמר ואכלת ושבעת מזון מן התורהמנין לברכת ה"תנו רבנן, 

, זו בונה ירושלים, וכן הטובה, זו ברכת הארץ, על הארץ, (ויש גורסים להיפך)להיך, זו ברכת הזימון 

, זו הטוב והמטיב... רבי אומר... הטוב והמטיב אשר נתן לךהוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון, 

תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן.  משה. "אמר רב נחמן, ת מח:()ברכוביבנה תקנוה" 

תקנו בונה ירושלים, דוד תקן על  דוד ושלמהתקן להם ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ.  יהושע

תקנוה,  יבנהישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש. הטוב והמטיב ב

מתנא אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב כנגד הרוגי ביתר, דאמר רב 

 . )לעיל שם(והמטיב, הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה" 

להיך על -הפסוק שממנו למדו חכמים לחיוב בברכת המזון, "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

וה משה את ישראל , הוא חלק מפרשיה רחבה יותר שבה מצ)דברים ח(הארץ הטובה אשר נתן לך" 

על זכירת ה' כמקור הטוב שבו אנו חיים ומתקיימים, בכלל, ונהנים מטוב הארץ, בפרט: "וזכרת 

להיך זה ארבעים שנה במדבר, למען עֹנתך לנֹסתך לדעת את אשר -את כל הדרך אשר הוליכך ה' א

ו אם לא. ויענך וירִעבך ויאִכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אֹבתיך,  בלבבך, התשֹמר מצֹותָּ

עם  וידעת... כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדםכי לא על הלחם לבדו יחיה האדם  למען הודיעך

להיך ללכת בדרכיו -ה' א את מצֹות ושמרתלהיך מיסֶרךָּ. -לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' א

, ארץ נחלי מים... ארץ חטה ושֹערה... ארץ אשר להיך מביאך אל ארץ טובה-ה' אוליראה אתו. כי 

את  וברכתלא במסכנֻת תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל... ואכלת ושבעת, 

להיך... פן תאכל ושבעת, -את ה' א השמר לך פן תשכחאשר נתן לך.  על הארץ הֹטבהלהיך -ה' א

להיך המוציאך מארץ מצרים מבית -א ובתים ֹטבים תבנה וישבת... ורם לבבך ושכחת את ה'

כי להיך -א וזכרת את ה'עשה לי את החיל הזה.  כחי וֹעצם ידיבלבבך  ואמרתעבדים, המוליכך... 

 לך כח לעשות חיל".  הוא הֹנתן

באופן ראשוני וכללי מחדד משה רבנו לישראל שעליהם לזכור שה' הוא מקור החיים, הפרנסה 

ם שניזונו במדבר בלחם מן השמים, בתלות מוחלטת והברכה לאדם בכל מקום שהם, וכש
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בהשגחת ה', כך גם בהיותם ניזונים בלחם שאותו מוציאים מן הארץ לא עליו לבדו חי האדם אלא 

בדבר ה' שמעניק על ידו חיים. ובאופן ממשי ומסויים יותר, טּוב הארץ הוא זה שאותו מייעד לנו 

 לה', לזכור שהוא מקורו ולא כוחנו ועוצם ידנו. הקב"ה, ועליו באופן מיוחד עלינו לדעת לברך 

אלמלא דרשת חז"ל, אפשר היה להבין שחובת הברכה לה' שבפסוקים אלו היא בעלת תוכן 

כללי, ביטוי לזכירת ה' שהוא מקור טובתנו, לעומת המצב ההפכי של שכחת ה' וייחוס הטובה 

ן הכללי של קבלה מטוב הארץ לכוחנו שלנו. את השביעה מטוב הארץ ניתן לראות כביטוי לתוכ

לשלל גווניו, ממימיה, תבואתה, לחמה ומחצביה. על האדם לדעת לברך את ה' על טוב הארץ, בלי 

ה' ולא -הגדרה מפורשת של התדירות או ההזדמנויות שבהן עליו לעשות כן, ובלבד שיהיה מברך

שבהן צריכה הברכה ה'. חז"ל הוסיפו וביררו נסיבות מעשיות מוגדרות הרמוזות בכתוב -שוכח

להיאמר בפועל, והיינו בעת שהאדם שבע באופן הממשי ביותר מטוב הארץ, לאחר שאכל מלחמה 

 ושבע ממנו. ולמדו עוד מרמיזות הכתוב מהם התכנים הפרטיים שצריכה הברכה לכלול. 

 

 ב. הברכה עצמה ודיניה 

 קפט(-)סי' קפז. מרכיבי הברכה 1

ת  כ ר ב ת  א ת  ו ב י כ ר מ ה ת  ו כ ר ב ה  . ןא ו ז מ  ה

כפי שהתבאר, התוכן הראשוני והכללי של חובת הברכה לה' הוא על עצם היות האדם ניזון 

בטוב ה', באופן בלתי תלוי בירושתנו את הארץ דוקא. לאור זאת דרשו חכמים "ואכלת ושבעת, 

". אף שהפסוק השלם הוא "וברכת... על הארץ הטובה", יש ברכת הזןלהיך, זו -וברכת את ה' א

קו הראשון של הפסוק גם בפני עצמו, חובת ברכה לה' על השביעה מטוב ה' כשלעצמה. קיום לחל

זוהי ברכת "הזן את העולם כולו, בטובו...", שתוכנה כולו סובב סביב טוב ה' המעניק לבריות כולן 

את מזונן, ותיקונה מיוחס כבר למשה רבנו, בשעת ירידת המן וקודם הכניסה לארץ )ולמעשה אף 

 ו בפועל על ברכת המזון, שהרי ציווי התורה נאמר לישראל רק בסוף שנת הארבעים(. קודם שהצטו

המשמעות הפשוטה והישירה של מצוות הברכה מצויה כאמור במילות ההמשך של הפסוק, 

 ברכת הארץ"וברכת... על הארץ", ומכאן למדו חכמים על תוכן הברכה הנוסף שחובה לומר, 

פסוק עצמו, "ככתוב ואכלת ושבעת וברכת...", ששייך כפי פשוטו )בברכה זו אנו גם מזכירים את ה

לתוכן ברכה זו דוקא. את ברכת הזן לא מסמיכים בגוף הברכה על מקור כל שהוא, ונראה שיש בה 

גם צד פשוט של דרך ארץ שקדמה לתורה, וכאמור מייחוס זמנה לשעה שירד המן לישראל עולה 

 שהיא אכן גם קדמה בפועל לתורה(. 

", ולמדו ממנה הטובההוסיפו חז"ל ודרשו גם את המילה הבאה שבכתוב, "על הארץ  עוד

והמקדש. והסתייעו לשם כך בפסוק נוסף, "ההר הטוב הזה  בנין ירושליםלברכה נוספת, על 

והלבנון". תוכן זה, של בנין ירושלים, אינו כלול לכאורה בפשט הכתוב כלל. אלא שלימדונו חז"ל 

הארץ אינה מתמצה בטּובה החומרי. לא רק נחלי המים, העיינות שטובתה האמיתית של 

והתהומות היוצאים בה, החטה והשעורה, הברזל והנחושת, הם שעושים את הארץ לטובה, אלא 

עיקר מעלתה היא בהיותה מקום ירושלים והמקדש, המקום שבו מופיעה קדושת ה' בעולם. 

ה המשמעותית והעיקרית של הארץ כמקום הברכה לה' על הארץ חייבת לכלול גם את תוכן טובת

המקדש, והרי זו חובת ברכה שלישית בברכת המזון. )לדברי רב נחמן דוד ושלמה תיקנו ברכה זו, 

אלא שקי"ל שגם ברכה זו היא מן התורה, וכתבו כמה ראשונים שדוד ושלמה תיקנו לה נוסח אך 

ים אפשר שתוכן הברכה היה על גם קודם לכן היתה נאמרת בלא נוסח קבוע. קודם לבנין ירושל

 בנין המקדש במקום אשר יבחר ה'(. 
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הברכה על ירושלים והמקדש אינה בלשון הודאה אלא בלשון תפלה, לבניינם המחודש. אפשר 

היה לתלות זאת בחסרונם עבורנו כעת, לאחר החורבן. אך מלשונות הראשונים עולה שאין זו 

בדברי רב נחמן לדוד ושלמה, והראשונים )רשב"א, הסיבה היחידה. ברכת בונה ירושלים מיוחסת 

טור( עמדו על כך שדוד ושלמה ודאי לא תיקנוה בנוסח זה עצמו שלפנינו, שהרי אנו מתפללים 

לבנין ירושלים והמקדש ואצלם הם היו בנויים, וביארו שהם תיקנו כפי מציאות זמנם בקשה 

אנו מבקשים לפי המתאים לזמננו, להעמיד המלכות ובנין הבית ולהמשיך שלות הארץ, ואילו 

להחזירם. עולה מדבריהם שגם אצל דוד ושלמה היתה זו ברכת בקשה, ולא הודאה. ונראה שאף 

שעל טובה הממשי של הארץ אנו מודים, לאחר שנהנינו ממנו בשביעתנו, הזיקה שלנו אל תוכן 

השלמה לפועל. גם הקודש שאליו יכולה הארץ לרומם אותנו היא זיקה שעיקרה תפילה להוצאתו 

כאשר ירושלים והמקדש בנויים, עיקר היחס שלנו אליהם הוא יחס של תפילה להופעתה השלמה 

של הקדושה במציאות. גם בהלל אנו מוצאים שאף שעיקרו הודאה יש בו גם תחנה, ובצד הודו לה' 

ינו אומרים גם אנא ה', כלפי מצביה המתוקנים והמעולים יותר של המציאות שאליהם טרם זכ

להגיע. וכל שכן כאן, כאשר אנו עוסקים בטובת ה' עלינו בצורתה הכוללת ביותר, שיש בה ודאי הן 

 1ממה שכבר זכינו לו והן ממה שאנו חותרים עוד להגשמתו שהוא העיקר.

בברכה רביעית נחלקו חכמים: לדעת ת"ק בברייתא שהבאנו אף היא נלמדת מהפסוק, אך 

ביררה בכמה ראיות שלמעשה דנים אותה כברכה  )מו.(מרא לדעת רבי אינה אלא מדרבנן. הג

, וכך קי"ל. לברכה זו אין תוכן מסויים של טובה שעליה אנו מודים, אלא ברכתנו היא על מדרבנן

כל עיקרה של טובת ה' עלינו, שהיא רחבה וכוללת הרבה מעבר למה שאנו יודעים לזהות ולהודות 

י הראשונים בסוגיה עולה שנוסחה הראשוני של הברכה " )מדברהטוב והמטיבעליו באופן ישיר, "

אכן היה מילים אלו בלבד, וכברכת הטוב והמטיב הנאמרת על טובה המתחדשת לאדם ומשותפת 

, ורק אחר כך הוסיפו בה שלש הטבות ושלש גמולות ואת כל יתר מילות )להלן נט:(לו ולאחרים 

(. למ"ד שהיא מדאורייתא למדו זאת מלשון "אשר נתן לך", ללמדנו )וכפי שעוד יתבאר(הברכה שבפינו 

לברך לה' לא רק על טובותיו הממשיות שקיבלנו אלא גם על עצם היותו נותן הטוב באשר הוא. 

אולם דברי רב נחמן מתאימים לדעת מ"ד שאינה אלא מדרבנן, וביבנה תיקנוה, ביום שניתנו הרוגי 

ל שניתנו לקבורה. הרא"ש ביאר באופן אחד שאת הברכה ביתר לקבורה, על שלא הסריחו וע

השייכת להרוגי ביתר קבעו בברכת המזון משום שהיא ברכה שכל עניינה הודאה, והוסיפו עוד הוא 

ואחרים בשם הירושלמי שבחורבן ביתר נגדעה קרן ישראל ואינה עתידה לחזור עד לבנין הבית 

 ולפיכך סמכוה לבנין ירושלים. 

ל נתינת הרוגי ביתר לקבורה מחדדת עוד את תוכנה. חורבן ביתר היה קביעת הברכה ע

מהאסונות הקשים ביותר שעברו על ישראל, והוא נמנה במשנה כאחד מהדברים שארעו בתשעה 

באב, בצד חורבן המקדש הראשון והשני וחרישת העיר. בלשון הירושלמי, כאמור, בחורבן זה 

עתיד. חורבן ביתר, לפי הידיעות ההיסטוריות, היה גמר נגדעה באופן סופי קרן ישראל עד לבנין ה

הכישלון של מרד בר כוכבא, שהיה בו בראשיתו עוד שביב תקוה לחדש את מלכות ישראל 

                                                           
1

ם, מוסיפים ומבקשים עוד גם על מזונותינו. ענין המזון מופיע למעשה בכל שלש הברכות אגב הבקשה על בנין ירושלי 

הראשונות, אף שבאופן עיקרי אינו אלא מעניינה של הברכה הראשונה, ובכל ברכה הוא נזכר כפי עניינה. הברכה 

זוננו שלנו. הברכה השניה הראשונה היא ברכת שבח כללי לה', על טובו בהיותו זן לכל, ובהקשר זה אנו מזכירים את מ

היא ברכת הודאה, שעיקרה על הארץ, אך אגב זה אנו שבים ומודים לה' גם על המזון, מצד הטובה שיש בו לנו עצמנו, 

"על חיים... שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו". ובברכה השלישית חוזרים ומזכירים את המזון 

 כפי שיתבאר, אינה מתייחסת לטובה גלויה מסויימת, ולכן גם לא נזכר בה המזון.בדרך של בקשה. הברכה הרביעית, 
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ולהשיבה למקומה תחת מלך מבית דוד )וצ"ל ש"ביבנה תיקנוה" היינו בעת הנדידה השניה של 

(. דיכוי המרד השפיל את קרן ישראל ()ר' ר"ה לא:הסנהדרין ליבנה, ולא בזו שמיד אחר החורבן 

באופן שלא היה דוגמתו, והבזיון והכאב עוד החריפו שבעתיים במה שלא נתנו את הרוגי ביתר 

. וכששבו (גיטין נז.)לקבורה עד שהיו האומות משקים את כרמיהם מדמיהם של ישראל שבע שנים 

וי ראשון לכך שגם בעומק וניתנו הרוגי ביתר לקבורה, וגם נמצא שלא הסריחו, היה זה ביט

החורבן אין ה' מסלק את השגחתו מעלינו מכל וכל. על התנוצצות ראשונית זו של השגחת ה' בתוך 

עומק הסתר הפנים קבעו חכמים לברך "הטוב והמטיב", ללמדנו לברך על טובת ה' הכוללת, 

חותמים את  שמצויה גם במקום שבו נראה באופן ראשוני שהמציאות מסולקת מכל טוב. בזה אנו

ברכת המזון, בברכה המוסיפה לברך את ה' על טובתו העצמית והכוללת, המתרחבת הרבה מעבר 

 למה לזו הגלויה שבמזוננו, בטובה החומרי של הארץ ובקדושת ירושלים והמקדש. 

 

ם  ו י ה ת  ש ו ד ק ת  ר כ ז ה  .  )קפח,ה(ב

קדושת היום  מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ואומר ובשבת"תנו רבנן, סדר ברכת המזון... 

" שבו מתחיל ומסיים את הברכה נחמה. לדרכם של מרבית הראשונים ענין ה")שם(באמצע" 

השלישית בשבת הוא עצמו ענין בונה ירושלים שנאמר בכל יום, ואין צורך להבדיל בין טופס 

הברכה הנאמרת בשבת לבין זו הנאמרת בכל יום. נחמה שייכת ללשון של בקשה כמו רחמים, ואין 

תרון לענין שבת. יוצא דופן בענין זה הרי"ף, שמדייק מלשון הגמרא שאכן יש להבדיל בלשון לה י

הברכה בין השבת לימות החול, ולבקש בלשון נחמנו ולא בלשון רחם )וכן חותמים בלשון מנחם 

שייכת  שלשון רחמים )בביאורו לישעיהו יב, על הפסוק ישוב אפך ותנחמני(ציון בבנין ירושלים(. וביאר הגר"א 

לתיקון המציאות מרע לטוב, בעוד שלשון הנחמה שייכת למציאות העתידית שבה הצרה כבר 

מסולקת ואיננה, ולפיכך היא הראויה יותר לשבת. אפשר להוסיף בכך עוד ביאור, שענין הנחמה 

אינו בתיקון המציאות המעשית אלא בהתרחשות הפנימית, מציאת השייכות הפנימית אל הטוב 

מציאות החיצונית עצמה כבר נתקנה ובין בעודה בקלקולה )כדרך הנחמה לאבל בשעה בין כאשר ה

 שאבלו עדיין בתקפו(, וכעניינה של השבת. דברי הרי"ף לא עמדו עכ"פ להלכה. 

. אף שקדושת היום לכאורה אינה קדושת היוםבתוך ברכת הנחמה מוסיפים בשבת את ענין 

ותנו ניזונים מאת ה' ולא מענין טוב הארץ, חובה מענין ברכת המזון כלל, לא מענין עיקר הי

להזכירה בברכת המזון. אפשר שהדבר נובע מערכה השונה של האכילה עצמה בשבת, כדרך 

שבשעה שהיו ישראל ניזונים מהמן במדבר הוא לא נאסף בשבת אלא לקטו מראש עבור השבת 

ב ענין זה של לקיטת המן(, לחם משנה )ואף כל עיקר הציווי הראשוני לישראל על השבת היה סבי

וכדרך שתיקנו לחם משנה ושלש סעודות בשבת מכח ענין המן. הברכה על המזון בשבת שונה לפי 

זה מהברכה שבימות החול. אלא שטעם זה אינו עולה יפה למאי דקי"ל שיש להזכיר בברכה גם 

בו איסור ימים שאין בהם איסור מלאכה, כר"ח וחוה"מ וכדלהלן )ולמעשה גם ביו"ט, שיש 

מלאכה, אין איסור הוצאה ומלאכת אוכל נפש, ואם כן לא נאסרה בו לקיטת המן, אלא שעכ"פ 

אפשר שיש בו חיוב סעודה, וכדלהלן(, וגם בשבת אין קדושת היום נאמרת עם הברכה על המזון 

עצמו אלא עם הברכה על בנין ירושלים. ונראה לפיכך שהזכרת השבת אינה מחמת תוכן שונה שיש 

כילה בשבת, אלא מחמת תוכן שונה שיש לכל עיקר הופעת הקדושה ביום זה. הברכה השלישית לא

נקבעה כאמור מכח מה שההתייחסות לטוב הארץ אינה שלמה אלא על ידי ההתייחסות לכח 

הקדושה הטמון בה, ובשבת אין הדברים שלמים אלא על ידי הוספת ענין הקדושה המיוחד לה. 

ש בשבת היא למעלה מזו שבימות החול, ואי אפשר שהדבר לא יבוא בקשת ההתרוממות אל הקוד
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לידי ביטוי. )אמנם אפשר שיש בזה הפרש מדרגה מהותי בין סעודה שיש חובה באכילתה לבין 

 סעודה אחרת, ר' להלן בדין בדיעבד אם שכח ולא הזכיר(. 

נחלקו  יםראשי חדשלא רק בשבת אלא אף בשאר המועדות מזכירים את ענין היום, ובדין 

: "מהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון, אם תימצי לומר בחנוכה דרבנן )במס' שבת, כד.(אמוראים 

לא מזכרינן? רב  לא אסור בעשיית מלאכהלא צריך, ראש חודש דאורייתא צריך, או דילמא כיון ד

שעיא אמר מזכיר, רבי חנינא אמר אינו מזכיר. אמר רב זריקא, נקוט דרב בידך, דקאי רבי או

, כגון ראש חודש וחולו של מועד... יש בהן יש בהן קרבן מוסףכוותיה, דתני ר' אושעיא, ימים ש

הזכרה בברכת המזון. ימים שאין בהן קרבן מוסף, כגון... שני וחמישי של תעניות ומעמדות... אין 

דנה  כה()בהמשבהן הזכרה בברכת המזון". מסקנת הסוגיה היא כרב, שיש להזכיר, ואף בסוגייתנו 

הגמרא במי ששכח ולא הזכיר של יו"ט או של ר"ח בברכת המזון, ולא הזכירה כלל דעה חולקת 

שאינה מצריכה להזכיר. כפי שהתבאר, עצם קדושת היום היא סיבה להזכירו בברכה, ולדינא די 

בביטוי שיש לקדושת היום מדין תורה לענין קרבן מוסף, ואין צורך בתוספת הקדושה של איסור 

 אכה. מל

היום, אלא רק מבקשים  קדושתיש להעיר שבר"ח ויו"ט איננו מזכירים באופן מפורש את 

לטובה )באמירת יעלה ויבא(. עניינה הישיר של השבת הוא הקדושה עצמה,  לפני ה'בו  להיזכר

אבל עניינם הראשוני הישיר של יתר המועדות הוא ההתעוררות המחודשת של החיבור בין ישראל 

לאביהם שבשמים, כל מועד כעניינו. וכשהדברים מתורגמים לדרך של בקשה, להופעת ענין 

הרי זו בקשה לקיומו במציאות של אותו יחס שייכות שלנו קדושתו המיוחד של המועד במציאות, 

 לה', שהוא הוא ענין זכרוננו לפניו. 

]בגמ' בשבת נאמר עוד שבחנוכה ופורים, שאין בהם קדושה מדין תורה כלל, אין גם חובת 

הזכרה בברכת המזון, אלא שעכ"פ משום חיבת פרסום הנס אם חפץ רשאי להזכירם, בברכת 

י לעניינם, ולא בבונה ירושלים. וכך חזר והתקבל כמנהג קבוע בישראל. ההודאה, כפי הראו

ההודאה על הניסים שנעשו בימים אלו אינה מעיקר ענין ברכת המזון עצמה, ולכן אין בה חובה, 

 אלא שעכ"פ בכלל הזכרת כלל טובות ה' עלינו בברכת המזון יש מעלה להזכיר גם אותם.[

 

ת ו כ ר ב ה ש  ל ש ב ן  נ ב ר ד ו א  ת י י ר ו א ד  . ת  ג ו נ ו ש א ר  )קפז,א(ה

כפי שהתבאר בברייתא שהבאנו בפתח הדברים, ברכת המזון על שלש ברכותיה הראשונות היא 

מן התורה. אלא שמטבע הלשון המסויים שאותו אנו אומרים בפועל ודאי אינו מן התורה, ולכל 

ת הפחות ניסוח הדברים הוא תקנת הנביאים )משה, יהושע ודוד ושלמה( במהלך הדורות, ותקנ

 חז"ל ששבו והתאימו את הדברים לפי ענין הזמן )לכה"פ בברכת ירושלים( וכפי שהבאנו.

בגבול בין גדר החיוב מן התורה לבין צורת החיוב הממשית מדברי חכמים יש הפרש בין 

שהמצוה מן התורה אינה אלא  )יט(בסהמ"צ  הרמב"םלמד מסתימת לשון  )קצא,א(הראשונים. ב"י 

כל מה שהוסיפו על כך חכמים אינו אלא מדבריהם, ודרשות הפסוק בסוגייתנו לברך לה' על המזון. 

)בהשגותיו לסהמ"צ, שורש א, בהקשר ההבחנה הכללית בין  הרמב"ןהן לאסמכתא בעלמא. כך עולה גם מדברי 

, שכתב שהציווי מן התורה הוא לברך אחר אכילתנו כל אחד כפי (ז,אמובא בב"י קפודיני דאורייתא ודרבנן, 

תו, וכדברי הגמרא במעשה דבנימין רעיא דאף שלא אמר אלא "בריך רחמנא... מריה דהאי דע

פיתא" יצא ידי חובת עיקר דין הברכה, והנביאים הם שהוסיפו על כך ותיקנו נוסח מתוקן הלשון 
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וצח המליצה. והוסיף שבברכת ירושלים, שלמה ובית דינו תיקנו את הענין, ואילו הלשון משתנה 

  2. עולה מדבריו שכל עיקר ברכת בונה ירושלים היא מתקנת הנביאים ולא מדין תורה.לפי הזמנים

כיצד זה הקלו להם חכמים  )טז.(בדין ברכת הפועלים  תוס'מיישב בכך את תמיהת  )קצא,א(ב"י 

עצמם כתבו על כך  תוס'לכלול את ברכת בונה ירושלים בברכת הארץ ולמעט במנין הברכות. 

ד חכמים לעקור דבר מן התורה, ועולה שסוברים שלא רק עיקר דין הברכה שבכגון זה יש כח בי

 . )ור' בזה עוד להלן בדין ברכה מעין שלש(הוא מן התורה אלא אף מנין הברכות 

בענין זה קרובים לדברי תוס', אך אפשר גם שדרכם ממצעת. הרשב"א  הרא"שו הרשב"אדברי 

והרא"ש התקשו בסתירה בין דברי הברייתא שלמדה מהפסוק את החיוב לכל שלש הברכות 

שבברכת המזון לבין דברי רב נחמן שתלה את הברכות בנביאים השונים שתיקנום, ותירצו שעיקר 

ין תורה רשאי לאמרן בכל מטבע שירצה, והנביאים עניינן של הברכות הוא מדין תורה, אלא שמד

טבעו להן מטבע. אפשר שכוונתם כדברי תוס' ממש, אך אפשר שיודו לעיקר דברי הרמב"ם 

והרמב"ן שהתורה לא קבעה מתכונת מסויימת של ברכה כלל, ולא למדנו מדרשת הכתוב אלא על 

סח המסויים של כל אחת שלושה יסודות שצריכים להיות כלולים בברהמ"ז, אבל לא רק הנו

 מהברכות הוא מתקנת הנביאים אלא גם כל עיקר חלוקת הברכה לשלש ברכות נבדלות. 

שלש בלבד. לדרך תוס' ודאי -]השלכה ממחלוקת זו עשויה להיות למי שבירך לאחר המזון מעין

 לא יצא בכך ידי חובה, מדין תורה. אך לדברי הרמב"ם והרמב"ן, ואפשר שגם הרשב"א והרא"ש,

יצא בפשטות ידי חובה מדין תורה, וחיוב הברכה שנותר מוטל עליו הוא מדרבנן בלבד. אף 

מדרבנן, אפשר שבדיעבד כיון שכלל את כל היסודות המהותיים לברכה יצא ידי חובה אף שלא 

חילק את ברכתו לשלש. אמנם למעשה החסרון בברכת מעין שלש הוא לא רק בחיסור מהמטבע 

אלא גם בכך שאין מזכירים בברכה זו ברית ותורה, וכדלהלן, ומי שלא  של שלש ברכות נפרדות

 [3הזכירם חייב ודאי לחזור ולברך, לכה"פ מדרבנן, ואפשר שגם מדאורייתא, עי"ש.

 

, שאם אינו יודע אם בירך עליו מקום ספקההשלכה מכך שברכת המזון היא מן התורה היא ל

תקיימו תנאי החיוב בברכה מדין תורה. העיר בדבר מאכילתו וה שבעאכן  אם, )קפד,ד( לשוב ולברך

 כוללמשנ"ב, בשם האחרונים, שכיון שחייב לשוב ולברך שב ומברך את הברכה כולה כתקנה, 

, אף שהיא כשלעצמה רק מדרבנן, כדי שלא יבואו לזלזל בה )אבל חזון הטוב והמטיבברכת 

הרבה פוסקים אין זו דעת הכל, ויש גם  כתב שאף שכך היא דעת )ברכות, ספק וטעות בבהמ"ז ב(עובדיה 

אחרונים רבים כתבו שלא לברכה, ומתוך כך אף הוא מכריע שלא לברך(. והוסיף עוד, בשם רעק"א 

                                                           
2

הרמב"ן הביא את המעשה דבנימין רעיא כחיזוק לדברים שחיוב הברכה מן התורה הוא מצומצם מאד. אך לדינא  

שבלשון כמו זו שאמר בנימין רעיא לא יצא ע"פ אלא ידי ברכה ראשונה של ברכת המזון  )מ:(כבר ביארה הגמרא שם 

ולא ידי כל ברכתו. לכה"פ מדרבנן אם כן חובה גמורה להשלים שלש ברכות כדינן. גם בברכת הזן עצמה, דעת 

א"כ גם חתם שכיון שאמרו חכמים "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר" לא יצא י"ח א )מובא בב"י(הרשב"א 

גם אם קיצר  )במלחמות סוף פ"ק, מובא בחי' רעק"א ובשעה"צ כאן(בברוך. ולמשנ"ב כך העיקר להלכה. אבל לרמב"ן עצמו 

 ולא חתם יצא בדיעבד. 
3

כתב בשם ר"ח, רמב"ם, רא"ש ורשב"א, וע"פ הירושלמי, שאם לא אמר ברית ותורה ומלכות בית דוד  )קפז,ד(ב"י  

ק בשו"ע. לפי זה נראה ברור שבברכה אחת מעין שלש אכן לא יצא. וכך הביאו במהד' דרשו מחזירין אותו. וכך פס

חשש לדברי רא"ה ושטמ"ק, שכתבו שאמירת  )חזו"ע ברכות, ספק וטעות בברהמ"ז ה(מהחזו"א. אבל הגר"ע יוסף  )שם(

חובתו אין הכוונה אלא ברית ותורה ומלכות בית דוד אינה לעיכובא, ומה שנאמר בהם שאם לא אמרם לא יצא ידי 

שלא יצא ידי מצוה כתקנה. וכתבו עוד, בהתאם לשיטתם, שגם אם בירך מעין שלש במקום שלש ברכות גמורות יצא 

 בדיעבד י"ח. ומתוך כך הכריע גם הגרע"י )לפי דרכו ודרך הפוסקים הספרדים בכגון זה( שלא ישוב לברך. 
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בברכתו זו אדם אחר  יכול להוציאוכת"ס, שכיון שחובתו לשוב ולברך, אף שמחמת הספק בלבד, 

 כשלעצמו לצאת בברכת אחר(.  שחיובו בברהמ"ז ודאי )במקרה שהשומע אינו יודע לברך ורשאי

 

 . פרטים בתוכן הברכות2

) א , ז פ ק ( ן  ז ה ת  כ ר ב ב  .  א

על עיקר תוכן ברכת הזן לא הוסיפו חכמים מאומה, והברכה כולה נסובה סביב היות ה' זן 

ברחמיו לכל. הברכה מתייחסת לענין המזון המקיים את כלל הבריות, ודחו הרא"ש והמרדכי את 

", משום שאין לייחד בברכה זו את עמנוהמנהג לומר "הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו 

 לנו לבדנו. הטובה המגיעה 

ב"י עומד על המנהג לומר סמוך לחתימת הברכה: "כאמור, פותח את ידך ומשביע לכל חי 

רצון". כפי שציינו לעיל, ברכת הזן אינה תולה עצמה בפסוק המלמד על החובה לברכה, אולי 

משום שיש בה משום מידת דרך ארץ שקדמה לתורה, ועניינה הוא טובת ה' לכל הבריות ובכללן 

ינן ממקבלי התורה, ומ"מ יש הנוהגים לתמוך את תוכן הברכה עצמו בפסוק מתהילים. אלו שא

ב"י הביא מדברי הכלבו שאין לחתום בסיום זה, משום שאין להביא מדברי דוד בתהילים סיוע 

לברכה שנתקנה על ידי משה רבנו, אך דחה ב"י שאין בטענה זו הכרח. ונראה שכוונתו לומר שכיון 

הברכה על  תוכןהברכה שתיקן מרע"ה אלא כדי להסמיך את  חובתכסיוע ל שאין הפסוק מובא

פסוק אין בכך אלא מעלה. אמנם בדעת החולקים יש לומר שכיון שמטבע הברכה מיוחס למרע"ה 

שוב אין לחזק כביכול את תוכנה ע"י פסוק מתהילים. דרכי משה כתב שהמנהג ככלבו, שלא 

 קים.לאמרו; ולמעשה נותרו בזה המנהגים חלו

 

ב , ז פ ק ( ץ  ר א ה ת  כ ר ב  . (-ב  ג

"תניא, רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ... לא יצא ידי 

חובתו. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בה ברית. רבי יוסי אומר, צריך שיזכור בה תורה. פלימו 

י"ג בריתות. ר' אבא אומר, אומר, צריך שיקדים ברית לתורה, שזו נתנה בשלש בריתות וזו נתנה ב

צריך שיאמר בה הודאה תחלה וסוף. והפוחת לא יפחות מאחת... וכל שאינו אומר ברית ותורה 

בברכת הארץ... לא יצא ידי חובתו. מסייע ליה לר' אילעא, דא"ר אילעא א"ר יעקב בר אחא משום 

 . ()מח:רבינו, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ... לא יצא ידי חובתו" 

שהזכיר ר' אליעזר ביאר רבנו יונה שמצאנו שנשתבחה בהן  ארץ חמדה טובה ורחבהאת לשונות 

 )ג(ארץ ישראל, לשון טובה ורחבה בדברי משה לישראל במצרים, ולשון ארץ חמדה בדברי ירמיהו 

שהיא מכונה ארץ חמדה משום שהאבות ומשה השתוקקו לה(. תר"י  )בב"י()והוסיף שבלי הלקט 

מוסיף לבאר שכיון שמזכיר את ברכת הארץ על אכילתו, צריך גם להזכיר את שבחה. ויל"ע אם 

עיקר החיוב שבדברי ר' אליעזר הוא רק להזכיר במפורש את טובתה של הארץ, או שכוונתו גם 

רובות זו לזו אך מבטאות סוף סוף כל אחת צד שבח שחובה להזכיר שבחה בלשונות אלו דוקא, הק

 נבדל. 

שנכרתה לאברהם על  בריתהתנאים הוסיפו והצריכו להוסיף על עיקר הברכה התייחסות גם ל

הארץ )ואשר חלקנו בה הוא חיובנו במצוות המילה, ואותה אנו מזכירים בפועל בלשון הברכה( 

נו לרשת את הארץ )רש"י(. הדברים אינם שהתחייבנו בקיומה, שעל ידן ובזכותן זכי תורהול

נסמכים על מקור, ובתוכן הדין נראה שההודאה על הארץ אינה שלמה אם אין מזכירים אותה גם 

בסיבותיה. ארץ ישראל אינה ככל הארצות, וישיבתנו בה אינה טובה חומרית פשוטה אלא חלק 



 ברכת המזון)יב(   

219 
 

א יש להזכיר את טובתה. ממכלול רחב יותר של קשר בין הקב"ה לישראל, ובתוך הקשר זה דוק

 זהו ענין מהותי להודאה על הארץ, ולפיכך כל שלא הזכירם צריך לשוב ולברך. 

, שהרי אין לו רמז בכתוב. כך למד בה"ל מדברי רא"ה ושטמ"ק, מדרבנןדין זה הוא בפשטות 

, שכתבו שצד הסברה לומר שנשים אינן חייבות כ:(ואף מדברי ב"י. מאידך, הביא שמדברי תוס' )

הוא משום שאינן יכולות לומר ברית ותורה, עולה בבירור שזהו  )וכדלהלן( מדין תורהבברכת המזון 

הזכרת ברית  )יב., בענין עיקר חיוב נשים בברהמ"ז(דין תורה. ויש להוסיף על כך שגם לרמב"ן במלחמות 

עיקר  ותורה היא מן התורה. לדרכם יש לומר שזוהי שלמות ההודאה על טוב הארץ שבה מתקיים

דין תורה. מדברי חיי אדם הביא בה"ל שאם הסתפק אם אמרם יש לו לשוב ולברך, כספק 

דאורייתא, והוא עצמו חולק לדינא במקום הספק משום שעיקר היות הדבר דין תורה הוא 

 במחלוקת ראשונים )ועוד, לדידן, כיון שנוסח ברהמ"ז שגור מן הסתם גם אמרם(. 

בדיעבד אם לא אמר ברית ותורה לא יצא, חלק רב: "אמר רב על האמור בסיום הדברים, שאף 

חננאל אמר רב, לא אמר ברית ותורה ומלכות יצא. ברית לפי שאינה בנשים, תורה ומלכות לפי 

. הגמרא דוחה זאת מהלכה: "ואת שבקת כל הני תנאי )שם(שאינן לא בנשים ולא בעבדים" 

אינן אומרות ברית ותורה,  נשיםב בפשטות שואמוראי ועבדת כרב?!". ומכל מקום למדנו מדברי ר

לפי שאינן מצוות בהן )וניתנת בכך הדגשה מיוחדת על ברית המילה דוקא, לעומת הברית 

הראשונית שכרת ה' לאברהם על הארץ, מצידו ולא מצד מעשינו, בין הבתרים(. כך הם גם דברי 

מפני מה לא  )בבדה"ב( ב"ימה . אלא שתכלבוהו הראב"דשהזכרנו לעיל, וכ"כ ב"י בשם  )כ:( תוס'

יאמרו תורה, אחר שאף הן חייבות ברוב המצוות כאנשים )אמנם כבר רב אמר שנשים אינן 

בתורה, ונראה שכוונתו שאינן במצוות תלמוד תורה(, ואף ברית למה לא יאמרו, אחר שהאיש 

ואשתו הם כגוף אחד עד שהשרוי בלא אשה אינו קרוי אדם ואם כן לשניהם כאחד יפה לומר על 

שחתמת בבשרנו )וגם לכך יש להשיב(. ונראה שכוונתו לומר שמשנדחו דברי רב מהלכה בריתך 

 נדחתה גם עיקר טענתו שנשים ועבדים אינם בברית ותורה. 

כתב שאינן אומרות.  הרמ"אבשו"ע אכן לא כתב המחבר שנשים לא יאמרו ברית ותורה. אך 

מחוייבות בלימוד תורה כאנשים  כתב שנהגו הנשים לומר, וביאר שאף שאינן מג"אמאידך, כבר 

סוף סוף מוטל עליהן ללמוד את המצוות השייכות בהן. וכן לענין הברית יש לומר )על יסוד דברי 

שגם בלא זה יש  משנ"בהוסיף על כך  4( שכיון שאין בהן ערלה הרי הן כמהולות.)כח.(הגמרא בע"ז 

 נחלו ישראל בכללם את הארץ. לנשים לברך על הברית והתורה של האנשים, שבזכותם סוף סוף 

 

א , ח פ ק  ; ד , ז פ ק ( ם  י ל ש ו ר י ה  נ ו ב ת  כ ר ב  . (-ג  ד

בבונה ירושלים לא  מלכות בית דודאמר עוד ר' אליעזר: "כל שלא אמר...  )מח:(בברייתא דלעיל 

יצא ידי חובתו". דין זה חוזר על עצמו עוד בהמשך הברייתא, ובדברי האמוראים. ופירש"י שחובה 

י דוד התקדשה ירושלים. התפילה לחזרת מלכות בית דוד היא חלק בלתי להזכירה משום שעל יד

נפרד מהתפילה לבנין ירושלים, משום שאין ענין קדושת ירושלים עומד בפני עצמו אלא כמקום 

שעל ידו שורה השכינה בעת שישראל מכשירים עצמם ופונים לקבלה )וכדרך "ועשו לי מקדש, 

 ושכנתי בתוכם"(. 

בנין ירושלים, רבי יוסי בר' יהודה אומר, מושיע ישראל. מושיע ישראל אין, ב מהו חותם"ת"ר, 

בנין ירושלים לא? אלא אימא אף מושיע ישראל. רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, פתח 

                                                           
4

ו לאנשים כשלעצמם, יש לומר ברית ותורה, אלא שאיש המוציא את דברי הגמרא ביאר מג"א שלנשים כשלעצמן, כמ 

 אשה בברכתו אינו יכול לומר ברית ותורה, לפי ששייכותו ושייכות הנשים להן אינה שוה.
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בחדא וסיים בתרתי. אמר רב חסדא, גבורתא למחתם בתרתי? והתניא, רבי אומר, אין חותמין 

ותמין בשתים, לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילות. מאי הוי עלה? בשתים? ...וטעמא מאי אין ח

א"ר ששת, פתח ברחם על עמך ישראל, חותם במושיע ישראל. פתח ברחם על ירושלים חותם 

, משום חותם בבונה ירושליםבבונה ירושלים. ורב נחמן אמר, אפילו פתח ברחם על ישראל 

ימתי בונה ירושלים ה', בזמן שנדחי ישראל יכנס" שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס. א

. התפילה לבנין ירושלים כוללת ודאי גם יסוד של תפילה לתקומת האומה, אלא שמכל מקום )שם(

 בחתימה יש להתמקד בתוכן אחד בלבד, ועל כן למעשה אין חותמים אלא בבונה ירושלים. 

זו שנאמר בשבת, והוא פותח בלשון ]לדברי הרי"ף, כאמור לעיל, ישנו גם נוסח חלופי לברכה 

נחמה, "נחמנו בבנין עירך", ומסיים בנחמה, "והעלנו לתוכה ונחמנו בה כי אתה הוא בעל 

הנחמות". והרמב"ם כתב שניתן לומר נוסח זה תחת הנוסח האמור בלשון "רחם" בין בימות החול 

מנחם ברוך אתה ה', ואמר שכאשר מברך בלשון נחמה חותם: " הרי"ףובין בשבת. הוסיף על כך 

". והתקשו הראשונים כיצד זה חותם לדבריו בשתים. הרא"ש ורבנו עמו ישראל בבנין ירושלים

בונה ובנין ירושלים", ולא "...ביונה עמדו על כך שיש שתירצו שכיון שאומר בלשון "מנחם... 

ך דחה זאת ירושלים", שוב אין זו אלא חתימה אחת, שמנחם את ישראל על ידי בנין ירושלים. א

רבנו יונה משום שבברכת הביננו כוללים יחד את ברכות הצדיקים וירושלים בלשון "וישמחו 

צדיקים בבנין עירך", ואם כן גם כשמשתמשים בלשון כמו זו עדיין נכללות בה שתי ברכות יחד. 

ולכן הסיק רבנו יונה שגם לדרך הרי"ף שמבדיל בין הברכה האמורה בחול לזו שבשבת, את 

מה אין לשנות ויש לומר לעולם בונה ירושלים. וב"י דחה את קושיית רבנו יונה, שאף החתי

שבהביננו מקצרים באופן זה שתי ברכות לאחת עדיין אין זה אלא מטבע של תוכן אחד. הרא"ש 

סיים עכ"פ את דבריו בכך שאם חותם בלשון "מנחם ציון בבנין ירושלים" הרי זו חתימה באחת, 

יון אחת הן )אך אין זו לשון הרי"ף עצמו, שכתב "מנחם עמו ישראל...". לשון משום שירושלים וצ

זו של מנחם ציון ובונה ירושלים חותמת את ברכת נחם בתשעה באב(. לדינא חותם תמיד "בונה 

 ירושלים".[ 

להוסיף: "בונה  )מובא בב"י(על מטבע החתימה "בונה ירושלים" כתב המרדכי בשם מהר"ם 

". ארחות חיים דחה זאת, לפי שכתוב "ציון במשפט תפדה" ואם כן אין לתלות את בניינה ברחמיו

ברחמיו של מקום דוקא, אף שמצינו גם לשון רחמים בענין: "שבתי לירושלים ברחמים, ביתי יבנה 

ואמר שאין פירוש "ציון במשפט תפדה" אלא שע"י המשפט  )בד"מ(בה". אך השיב על כך הרמ"א 

נדון דין אמת בצדק, נזכה לפדיונה, כמו ההמשך "ושביה בצדקה", ואם כן אין שנעשה אנו, ש

 מניעה מלהזכיר לשון רחמים על בנין ירושלים. וכך נוהגים האשכנזים, וגם חלק מהספרדים. 

על  אמן, שאחר חתימת ברכת בונה ירושלים נכון לענות )מה:(עוד אמרה הגמרא, בהקשר אחר 

ת עצמו שאין לענות אחריהן אמן )ופירש"י שהיינו משום שזוהי ברכות עצמו, שלא כשאר ברכו

ברכה שיש בה סיום לכמה ברכות יחד. אפשר שעניית אמן על ברכת עצמו היא כעין כפל דברים 

לריק, אך כאשר חותם כמה ברכות השייכות זו לזו יש בעניית האמן כדי לכלול יחד את העולה 

, כדי בקול רםהיה עונה אמן זה  אבייגמרא מציינת שמכל הברכות הפרטיות לענין ברכה אחד(. ה

שיידעו הפועלים שהסתיימה עיקר הברכה שמדאורייתא ומעתה עליהם לקום למלאכתם, ואילו 

, כדי שלא לגרום זלזול בברכת הטוב והמטיב שאינה מן בלחישההיה עונה אותו דוקא  רב אשי

לדידן, דליכא פועלים שצריכים לקום התורה. וכתב ב"י בשם תוס' שבה"ג פסק כרב אשי, ועוד ש

למלאכתם )וגם כשיש פועלים, שוכרים אותם על דעת שיברכו את כל ברכת המזון כתקנה(, יודה 

, אף שהרי"ף והרמב"ם שו"עגם אביי שנכון לענות בלחישה כדי שלא יזלזלו בהטוה"מ. וכך פסק 
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 משנ"בזה בקול רם, וכתב  כתב שהמנהג לומר אמן הרמ"אלא כתבו לענות אמן זה בלחישה. אבל 

שאפשר שהטעם הוא שבימינו שאין הפועלים קמים למלאכתם לאחר בונה ירושלים אלא הכל 

 אומרים את ברכת המזון כולה שוב אין חשש לזלזול בהטוה"מ ואף רב אשי מודה לומר בקול. 

 

) א , ט פ ק ( ב  י ט מ ה ו ב  ו ט ה ת  כ ר ב  .  ד

חיובה הוא מן התורה או מדרבנן, ויש לכך אם  )כאמור לעיל(בברכת הטוב והמטיב נחלקו תנאים 

השלכות על גוף מטבע הברכה. ראשית, לענין עיקר פתיחת הברכה וחתימתה: "אמר רב יצחק בר 

שמואל בר מרתא משמיה דרב, תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא, שהרי פותח בה בברוך ואין 

ם בהן בברוך, חוץ מברכת חותם בה בברוך. כדתניא, כל הברכות כולן פותח בהן בברוך וחות

הפירות וברכת המצות וברכה הסמוכה לחברתה וברכה אחרונה שבקרית שמע, יש מהן שפותח 

פותח בהן בברוך ואין חותם בברוך ויש מהן שחותם בהן בברוך ואין פותח בברוך. והטוב והמטיב 

רתה אינה טעונה . ברכה הסמוכה לחב)מו.(בברוך, מכלל דברכה בפני עצמה היא"  חותם בברוך ואין

פתיחה בלשון ברכה משום שיש בה המשך ללשון הברכה שכבר פתח בה בברכה שלפניה, ולכן אם 

היא ברכה ארוכה, שיש בה מעבר לתוכן הודאה אחד כמו בברכות הפירות והמצוות ומשום כך 

ראוי לה כשלעצמה שתפתח וגם תחתום בלשון ברכה, בהיותה סמוכה לחברתה אין פותחים בה 

ך אלא חותמים בלבד )בברכה קצרה אין הבחנה בין הפתיחה לחתימה, ולכן גם בהיותה בברו

סמוכה לחברתה לא ניתן לפחות מלשון הברכה האחת שבה(. גם ברכת הטוב והמטיב, אילו היתה 

מן התורה היה דינה כהמשך רצוף לשלש הברכות שקדמו לה, והיה דינה כברכה הסמוכה לחברתה 

 וכיון שלמעשה פותחים בה בברוך ולא חותמים אות הוא שאינה מן התורה. שאין פותח בה בברוך, 

ראיית הגמרא ברורה כשלעצמה, אך דין ברכת הטוב והמטיב למעשה עודו טעון ביאור: 

ראשית, גם אחר שחיוב הברכה הוא מדרבנן בלבד, למה מפקיע אותה הדבר מלהיות ברכה 

 ותחת בברוך ואינה חותמת, שלא כשאר ברכות? הסמוכה לחברתה? ועוד, למה סוף סוף ברכה זו פ

משאר הברכות,  נבדלתהיא  מדרבנן מעצם היות הברכהעולה ש )לו., לדף מט.(מדברי רבנו יונה 

הוסיפו בכך מעט ואמרו  )מו:(שחיובן מן התורה, ודי בכך כדי להצריכה פתיחה בברוך. אמנם תוס' 

לקבורה יש בה מידה של עמידה לעצמה,  ביתרהרוגי נתינת  עלזו היתה  תקנת ברכהשכיון שעיקר 

ואינה כחלק בלתי נפרד מברכת המזון והמשך רצוף גמור לברכות שלפניה. וכך עולה גם מדברי 

 . )פסחים קד:(הרשב"ם 

 ענין כולהשלמרות מטבע הברכה הארוך היא  )מט.(לענין העדר החתימה בברוך כתב רש"י 

ת והמצוות הקצרות שאין בהן אלא פתיחה בברוך. , ולכן היא דומה לברכות הפירואחדהודאה 

שאריכות הברכה אינה אלא הזכרת שם שמים בהרבה  )קד:(בדומה לכך ביארו תוס' בפסחים 

 )מו:(לשונות, מלכנו יוצרנו קדושנו וכו', ולכן אין אריכותה מצריכה חתימה בברוך. ותוס' כאן 

, ורק אחר כך הוסיפו בה שלש מטבע קצרהיה  בתחילהכתבו שכיון שמטבע הברכה שתיקנו 

ושלש הטבות ושלש גמולות, נותר מטבעה כמטבע ברכה קצרה. וכ"כ הרא"ש  )כדלהלן(מלכויות 

)ורבנו יונה הזכיר את שתי הדרכים(. לאור זאת נופלת לכאורה ראיית הגמרא שאין דין ברכת 

חברתה היו הטוב והמטיב כברכה הסמוכה לחברתה, ושמא י"ל שאם היתה זו ברכה הסמוכה ל

 מסמיכים סוף סוף את לשון ברוך לסוף הברכה ולא לתחילתה. 

לדין הסמיכות של הברכה לקודמותיה יש השלכה גם ללשון מלכות הנאמרת בה: "פליגי בה 

, וחד אמר אינה צריכה מלכות. מלכות צריכהאבא יוסי בן דוסתאי ורבנן, חד אמר הטוב והמטיב 

. )מט.(, ומאן דאמר אינה צריכה מלכות קסבר דאורייתא" מאן דאמר צריכה מלכות קסבר דרבנן
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ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך, ולכן גם אינה טעונה לשון מלכות כשאר ברכות 

העומדות לעצמן, מה שאין כן אם דינה כברכה העומדת לעצמה. וכיון שקי"ל שהיא מדרבנן, הרי 

 גם אומרים בה לשון מלך העולם. 

הוסיפה על כך הגמרא: "אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן, הטוב והמטיב צריכה מלכות. מאי קמ"ל, 

כל ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה, והא אמרה ר' יוחנן חדא זימנא? א"ר זירא, לומר 

. אי הכי נבעי תלת, חדא דידה וחדא דבונה חדא דבונה ירושליםו חדא דידה, שתי מלכיותשצריכה 

דברכת הארץ? אלא ברכת הארץ מאי טעמא לא, משום דהויא לה ברכה הסמוכה  ירושלים וחדא

לחברתה, בונה ירושלים נמי לא תבעי דהויא לה ברכה הסמוכה לחברתה? ה"ה דאפילו בונה 

ירושלים נמי לא בעיא, אלא איידי דאמר מלכות בית דוד לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות 

". בברכת בונה ירושלים ראויה שתי מלכיות לבר מדידהשמים. רב פפא אמר, הכי קאמר, צריכה 

היתה להיאמר לשון מלכות, אלא שבפועל לא ניתן לאמרה, ולכן שבים ומשלימים אותה בברכת 

הטוב והמטיב, ואגב זה, לדברי רב פפא ולדינא, מזכירים גם לשון מלכות נוספת, כנגד ברכת הארץ 

 שגם בה אין אומרים לשון מלכות. 

ונית של הגמרא היתה שלשון מלכות שאותה מבקשים להשלים היא לשון מלכות ההבנה הראש

שבעיקר מטבע הברכה. אך כיון שהטעם להשמטתה הוא שזוהי ברכה הסמוכה לחברתה, אין 

למעשה גם צורך לשוב ולהשלים אותה. אלא שברכת ירושלים טעונה כשלעצמה לשון מלכות גם 

בית דוד. הבקשה להופעת מלכות בית דוד מזקיקה  מטעם נוסף, משום שמזכירים בה את מלכות

מצד אחד להזכיר גם את מלכות מלכו של עולם, ומאידך לא ניתן להסמיכן ממש זו לזו כדי שלא 

ליצור השוואה בין מלכות בו"ד למלכות שמים )כך ביארו הראשונים(, ולפיכך שבים ומכפילים את 

יפים עוד לשון מלכות גם כנגד ברכת הארץ, לשון מלכות שמים בברכה הסמוכה לה )ואגב כך מוס

 שלא תישאר ברכה זו פחותה בערכה כביכול מברכת בונה ירושלים(. 

, וכך הוא שלש גמולותו שלש הטבותעוד הביאו הראשונים מהמדרש שיש לומר בברכה זו 

 הנוסח הנאמר בפועל על ידינו, "הוא הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו...". 

 

. ( ה י , ח פ ק ( ה  ל י ל ל ה  כ ש מ נ ש ה  ד ו ע ס ב  , ם ו י ה ת  ש ו ד ק ת  ר כ ז ה  : ה מ ל ש  ה

בתשובה  הרא"ש, כתב חשכה לו קודם גמר סעודתו"אם התחיל לאכול בשבת סמוך לחשיכה, ו

בחול, מידי דהוי אתפילת מנחה של שבת, שאם לא התפלל אותה  של שבתכלל  להזכירלו  איןש

שבת בחול, אע"פ שנתחייב תפילה זו בשבת.  מתפלל במוצאי שבת שתים של חול כי אין להזכיר של

וכן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום, דקאמר רבי יוסי 'גמרו סעודתן, כוס ראשון 

אומרים עליו ברכת המזון...', בתוספתא דברכות שונה בדברי רבי יוסי 'ומזכיר של שבת בברכת 

להזכיר של שבת. הכא נמי, אע"ג המזון'. אע"ג דסעודת חול היתה, כיון דמברך בשבת צריך 

. זוהי הסברה הפשוטה, )ב"י(דסעודת שבת היתה, כיון דמברך בחול לא יזכיר של שבת. עכ"ל." 

שאין להזכיר בברכת המזון אלא את קדושת היום שעומד בו כעת, ולא את קדושת היום שעמד בו 

שאין לומר על הניסים  בשעת האכילה עצמה. באופן דומה הביא ב"י מדברי הרא"ש בענין פורים,

 אם מברך על סעודתו רק משחשכה. 

על הניסים גם כאשר מברכים בלילה,  לומר, כתב שיש )גם זה בב"י(מהר"ם , בשם הג"מאבל 

אודות רב, שהתפלל של שבת בערב שבת, ואמוראים אחרים  )כז.(והסמיך זאת על דברי הגמרא 

כמים אם זמן תפילת ערבית הוא רק שהתפללו של מוצאי שבת בשבת. במחלוקת ר' יהודה וח

משחשכה או כבר מפלג המנחה אין הכרעה גמורה, ועל כן ניתן להתפלל ערבית גם מבעוד יום, 
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וכשעושים כן מתפללים כפי הראוי ללילה ולא כפי הראוי לשעת היום שבה עומדים. למדנו מכך 

בתפילה, וכך גם בענייננו,  שהזמן הסמוך ליום עשוי להיות נידון כטפל לו, לענין קריאת שם היום

כיון שהסעודה שמחמתה מברך ברכת המזון היא סעודת השבת אף לברכתו יש עדיין שייכות ליום 

השבת, ויש לו לברך כאילו עודו מצוי בתוך השבת. ואין זה כתפילת תשלומין, שאינה תפילת היום 

ת ערבית של חול, עצמה אלא תפילה אחרת המחליפה ומשלימה אותה. רק אם כבר התפלל תפיל

שוב אינו יכול להזכיר של שבת בברכת המזון )ופירש משנ"ב בטעם הדבר שהוא כתרתי דסתרי, 

שאינו יכול לקרוא על אותו הזמן עצמו שם חול ושבת גם יחד(. כעין זה כתב גם ארחות חיים, 

שהכל הולך אחר תחילת הסעודה )והוסיף לתמוך את הדברים בדין תפילת נעילה, שנאמרת 

)אמנם העיר  שו"עשכך הוא המנהג, וכך גם פסק  ד"מכלשונה גם אם נמשכה אל הלילה(. וכתב 

בה"ל שמכלל מחלוקת לא יצא, ולפיכך אם לא אמר של שבת ונזכר אחרי בונה ירושלים אין לו 

 בשם ומלכות(.  )כדלהלן(לברך אשר נתן 

אם לא הוסיף לאכול , כתב משנ"ב ע"פ מג"א והרבה אחרונים שר"ח במוצאי שבתכאשר חל 

משחשכה יברך כפי הדין האמור לעיל, ויזכיר של שבת ולא של ראש חודש, כזמן אכילתו. אבל אם 

הוסיף ואכל פת לאחר שחשכה הרי שחיובו להזכיר של ראש חודש הוא ודאי, ואילו הזכרת השבת 

ורים שחלו שנויה במחלוקת, ולפיכך יאמר יעלה ויבא ולא רצה והחליצנו. עם זאת, בחנוכה ופ

במוצ"ש, גם אם אכל לאחר שחשכה, כיון שאמירת על הניסים בברכת המזון היא לעולם רשות 

בלבד שב למקומו הדין הראשון, שאם אכל כזית גם קודם שחשכה יאמר רצה והחליצנו, וממילא 

לא יאמר על הניסים. כל זאת לדרך המג"א ומרבית הראשונים, שבכל מקרה אין לומר באותה 

את מה ששייך ליום היוצא והן את מה ששייך ליום הנכנס, לפי שיש בכך תרתי דסתרי.  ברכה הן

אבל לט"ז ואחרונים נוספים עמו אין בכך משום סתירה, ובכל המקרים שנזכרו יאמר את של 

היום ושל הלילה גם יחד. ממשנ"ב נראה שהעיקר כמג"א, אך אינו דוחה בתכלית את שיטת הט"ז. 

שום כך שלכתחילה נכון יותר שלא לבוא לכלל ספק, ולא לאכול בשבתות וכמה פוסקים כתבו מ

 כאלו פת לאחר השקיעה. 

 

 ט(-)קפח,ו. טעה ולא הזכיר קדושת היום 3

וקאמר, טעה  )=רב גידל("יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל, ויתיב רב גידל קמיה דרב הונא, ויתיב 

שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית ברוך  אומר ברוך שנתן, לא הזכיר של שבתו

 לא הזכיר של יום טוב. הדר יתיב וקאמר טעה ורב, מאן אמרה )=רב הונא(מקדש השבת. אמר ליה 

אומר ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל לשמחה ולזכרון ברוך מקדש ישראל והזמנים. א"ל, 

אומר ברוך שנתן ראשי חדשים  של ראש חודשלא הזכיר מאן אמרה, רב. הדר יתיב וקאמר טעה ו

אי אמר בה שמחה אי לא אמר בה שמחה, אי  )=כך אמר ר' זירא(לעמו ישראל לזכרון. ולא ידענא 

. ...אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר )=רב(אי דרביה  )=דרב גידל(חתים בה אי לא חתים בה, אי דידיה 

לראש. אמר רב אידי  חוזר בהטוב והמטיב פתחרב, לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב. אבל 

, בתפלה ראש חדש, טעה ולא הזכיר של שמואלבר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר 

. אמר ליה רב אידי בר אבין לרב עמראם, מאי שנא אין מחזירין אותומחזירין אותו, בברכת המזון 

יה לרב נחמן, ואמר לי, מיניה תפלה ומאי שנא ברכת המזון? אמר ליה, אף לדידי קשיא לי ושאלת

דמר שמואל לא שמיע לי, אלא נחזי אנן. תפלה דחובה היא, מחזירין אותו, ברכת מזונא דאי בעי 

, אין מחזירין אותו. אלא מעתה שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל אי בעי לא אכילאכיל 

 . )מט.(וזר לראש" הכי נמי דאי טעי הדר? אמר ליה אין, דאמר רבי שילא אמר רב טעה ח
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]דינו המחודש של רב, לומר במקרה הצורך ברכה משלימה על קדושת היום לבדה מיד אחר 

בונה ירושלים, נאמר הן בשבת ויו"ט והן בראש חודש. ודבריו שאם סיים את הברכה כולה חוזר 

 לראש נאמרו בלי לפרש אם מדובר בימים אלו כולם או רק במקצתם. שמואל ותלמידיו הבחינו

במפורש בין שבת ויו"ט לבין ר"ח לענין החובה לחזור על הברכה במקרה שלא הזכיר בה את 

קדושת היום כלל, ולא הזכירו את דין הברכה הנוספת הנאמרת אם נזכר קודם שהתחיל הטוב 

השוה את דין תוספת הברכה לדין החזרה על ברכת המזון כולה, ומתוך כך נקט  בעה"מוהמטיב. 

רב לשמואל אם מי ששכח יעלה ויבא בראש חודש טעון תקנה או לא, ולהלכה  שמחלוקת היא בין

מתוך כך גם אם נזכר מיד אחר בונה ירושלים ממשיך מיד לברכת הטוה"מ. ותמך את דבריו 

חלקו עליו, וכתבו שאין להשוות את תנאיהם של שני הדינים,  רוב הראשוניםבשאילתות. אבל 

ת בין רב לשמואל. מי שנזכר קודם שהתחיל הטוה"מ אומר ומאידך אין להטיל בענין זה מחלוק

תמיד ברכת השלמה, בין בזמנים שהסעודה בהם חובה ובין בזמנים שהיא רשות, אבל אם לא נזכר 

אלא אחר שהתחיל הטוה"מ אינו חוזר על ברהמ"ז כולה אלא בזמנים שבהם הסעודה חובה. ודחו 

 ברי גאונים אחרים נמצא שלא כך.[גם את ראייתו מדברי השאילתות, בצד מה שגם בד

הדין הראשוני שלימד רב גידל בשם רב הוא שהזכרת קדושת היום היא תוכן ברכה עומד 

לעצמו, ואף שעיקר הדין הוא לכלול תוכן ברכה זה בתוך ברכת בונה ירושלים עצמה, מחמת 

עיקר חובת  השייכות הפנימית וקרבת התוכן בין שתי הברכות, אם לא עשה כן אין זה עוקר את

)וקצ"ע למה קבע נוסח מקוצר מחודש לברכת ההשלמה תחת  לאמרה בפני עצמההברכה ויכול 

ברכה נוספת זו אינה חלק מהסדר הקבוע של ברכת  5לשונות רצה והחליצנו או יעלה ויבא עצמן(.

נתינת השבת  –המזון, ולכן אינה בגדר ברכה הסמוכה לחברתה, וגם יש בה יותר מענין אחד 

חה והיותה לאות ולברית, וכן בימים טובים, ולכן היא טעונה פתיחה וגם חתימה בברוך. כ"כ למנו

 תלמיד רבנו יונה. 

שמספק  הרא"שבברכה נוספת זו בברוך, ולא הכריעה. וכתב  חותםבר"ח  אם]הגמרא הסתפקה 

 רי"ף. אבל לבה"גיש להשוותה לברכות הנאמרות בשבת ויו"ט ולחתום. וכך הביא ב"י גם מדברי 

 .[ב"יועוד אינו חותם, לפי הנראה משום ספק ברכות להקל, וכך פסק  רמב"םו

די בתקנה זו, ואם נזכר מאוחר יותר שלא הזכיר את  אינה חובהבהם  בזמנים שהסעודה

קדושת היום אינו צריך לשוב ולברך. ועולה מכך שהזכרת קדושת היום אינה בגדר חיוב עצמי 

גמור למי שאכל והתחייב בברכה ביום זה, אלא ענין נגרר מחובת ברכת המזון. כפי שהתבאר לעיל, 

שכיון שמתפלל לבנין ירושלים עיר הקודש יש לו להזכרת קדושת היום אין מקור בפני עצמו, אלא 

להזכיר גם את תוכן הקדושה המיוחד המזומן לנו ביום זה, ואם לא הזכיר זאת הרי שלא קיים 

את חובתו זו כראוי אך לא חיסר בכך מגוף ברכת המזון ואין סיבה שישוב לברכה. תוס' ושאר 
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משנ"ב הביא מדברי הט"ז שאם אינו יודע את נוסח הברכה המחודשת שבגמרא הרי דינו כמי שנזכר לאחר שהתחיל  

והזכרת יעלה ויבא  )קיד,ו(לראש. בה"ל התקשה בדין זה מדברי השו"ע בדין משיב הרוח הטוה"מ, ובשבת ויו"ט חוזר 

, שאם לא אמרם ונזכר מיד לאחר שסיים את הברכה יכול להשלימם שם, כמות שהם וללא לשון ברוך )תכב,א(בתפילה 

ם סוברים כן, ומכל כלל, ולהמשיך מיד לברכה שאחריה. בדין זה עצמו פקפק שם משנ"ב, מכח דברי ראשונים שאינ

מקום לדרך השו"ע לכאורה גם כאן היה לומר שיאמר את לשון רצה והחליצנו או יעלה ויבא במקומו ודי בכך. אלא 

  )בשש"כ, נז הע' טו(שקושיה זו עומדת למעשה כלפי כל עיקר דין ברכת ההשלמה, למה הוצרך לה רב. ואכן כתב הגרש"ז 

לים את הזכרת קדושת היום על ידי ברכה גמורה בפני עצמה שוב אין מועיל שכיון שמצינו כאן שהצריכו חכמים להש

מה שיזכירה ללא ברכה. ועוד הוסיף שאפשר שדווקא בין הברכות יכול להשלים את התוכן ששכח לומר, וכמשלים את 

הרי שסיים  גוף הברכה שחיסר, כיון שעודו בתוך התפילה. אבל כאן כיון שכבר סיים את עיקר הברכה מן התורה כולה

 כבר בתכלית את ברכת בונה ירושלים, ואינו יכול עוד להוסיף עליה עצמה. 
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ודה כל עיקר אם טעה אינו חוזר, אלא ראשונים הוסיפו לחדד שלא רק בימים שאין בהם חובת סע

 6גם בשבת ויו"ט, אם אכל פת מעבר לסעודות המוטלות עליו כחובה וטעה בברכתו אינו חוזר.

אם סיים את ברכת המזון כולה ולא הזכיר של שבת או של  בזמנים שהסעודה בהם חובהאמנם 

דושת היום בסעודות אלו יום טוב )בסעודות שהן חובה ליום( חוזר לראש. ועולה שחובת הזכרת ק

אינה רק תוכן ברכה נוסף שחובה לומר מכח ברכת המזון, אלא חלק בלתי נפרד מברכת המזון 

עצמה. אם לא אמרה לא רק שביטל את מצוותו זו אלא שגם לא בירך כדין על מזונו, ולכן יש לו 

עים מקדושת לשוב ולברך עליו מתחילה. באופן אחד יש לבאר שהסעודה היא אחד מהמעשים הנוב

היום ואשר על ידם אנו מקבלים אותה, ועל כן הברכה לה' על הסעודה אינה שלמה בלא להזכירה. 

שכח לומר יעלה ויבא לא יהיה עליו לחזור, שכן אין קשר  בר"ח שחל בשבתלדרך זו מסתבר שאם 

. אבל הטור (ב"ימובא בטור ו)מהותי בין עניינו של ר"ח לסעודה. וכך אכן כתבו הר"י מגאש והמרדכי 

כתב, גם בשם אחיו ה"ר יחיאל, שכיון שחייב בסעודה ביום זה שב גם דין יעלה ויבא להיות כדין 

רצה והחליצנו ובשניהם אם שכח חוזר. וכך כתב גם הרשב"א. ומשמע שהדין לחזור ולברך אינו 

שם נובע מהשייכות המיוחדת של הסעודה לקדושת היום אלא מעצם היות הברכה חובה ליום. כ

שבתפילה אם לא אמר יעלה ויבא חוזר, משום שזהו סדר התפילה שחייבים בה בר"ח, כך גם 

בברכת המזון חוזר, משום שזהו סדר הברכה שחובה שתיאמר ביום זה. בכל זמן שיש בו חובת 

סעודה יש בפועל ממילא גם חובה לברך ברהמ"ז, ובאופן מסויים, ונעשה הדבר כחלק מחובת 

 , מחמת הספק, כתב ב"י שלא לברך. היום. להלכה עכ"פ

, אך קודם שסיים את ברכתו כולה, פשט הגמרא הוא לאחר שהתחיל הטוב והמטיבאם נזכר 

. כך כתב הרא"ש, ודחה את דעת הסוברים שבמקרה זה כיון שעודו לראש ברכת המזון יחזורש

חזור אלא לראש עוסק בברכת המזון, אף שכבר סיים את הברכות שחיובן מן התורה, אינו צריך ל

בונה ירושלים, כטועה בברכות התפילה שאם עדיין לא עקר רגליו אינו חוזר לראש אלא לתחילת 

הברכה שטעה בה, גם אם כבר סיים את עיקר התפילה ואינו עסוק אלא באמירת התחנונים שרגיל 

לומר לאחר תפילתו. בטעם הדבר ביאר הרא"ש שכל שלושת ברכות ברהמ"ז הן כברכה ארוכה 

כתב בשם  תר"יאחת, וכשלש ברכות אחרונות של התפילה שאם טעה באחת מהן חוזר לרצה. 

. ב"י, וכך פסק רא"שכתבו כ הרמב"םו רש"ישאכן אינו חוזר אלא לבונה ירושלים, אבל  הראב"ד

למד גם מראשונים רבים נוספים כדרך זו, שחוזר לראש, אלא שכתב שמדברי מרביתם  בה"ל

ש, שכל שלש הברכות חשובות לענין זה כאחת, אלא משום שבסיום נראה שהטעם אינו כרא"

ברכת בונה ירושלים סיים כבר את ברכתו שמן התורה כולה, ובשונה מהתחנונים שאחר התפילה 

שעשאום כהמשך רצוף לתפילה, כאן הרי דנו את ברכת הטוה"מ כברכה שאינה סמוכה לחברתה, 
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שאין  )כז.(למדו מכאן שבכל יו"ט מצוה לאכול פת. והתקשו מהאמור בסוכה  תוס', בגוף החיוב לאכול פת ביו"ט 

ו צריך לאכול באופן חובה גמורה לאכול פת בסוכה אלא בלילה ראשון בלבד, ואילו לאחר מכן אם אינו חפץ אינ

המחייב בסוכה. ותירצו שאף שמצד חובת הסוכה אינו חייב לאכול פת סו"ס מצד שמחת יו"ט חייב בכך, ונפ"מ שאם 

אכל באופן שפטור מסוכה, כמו אם ירדו גשמים ולפיכך אכל בביתו, אינו חייב לשוב ולאכול בסוכה אלא בלילה 

ילת מצה היא בליל ט"ו בלבד, גם ביום חייב לאכול מצה, מדין ראשון. גם בפסח ברור שהוא כך, ואף שחובת אכ

, בשם רבנו יהודה, וביאר שמדין הרא"שאכילת פת, אלא שלא צריכים להתקיים בה דיני מצה של מצוה. כך כתב גם 

. אבל הרא"ש פתח את דבריו המרדכיו הר"ןשמחת יו"ט חייב לאכול בו, ועיקר אכילה היא בפת. וכ"כ ב"י בשם 

, שאכן אין כל חובת אכילת פת ביו"ט אלא בלילה )כאן( הרשב"א, וכן תוס' בסוכההחולקת, שהיא דעת  בסברה

הראשון של פסח וסוכות, ובשתי סעודות אלו לבדן אמור דין הגמרא שאם לא הזכיר את קדושת היום חוזר לראש. 

 ודותיה, לבין יו"ט שאין בו דין כזה. הרשב"א מבחין בכך בין שבת, שיש בה דין עונג ולפיכך חייב לאכול בה פת בסע
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יום להן. נפ"מ לטעויות אחרות בברכת בונה ואף הצריכו לענות אמן על השלש הראשונות כס

 ירושלים, שאינו צריך לחזור מחמתן אלא לתחילת אותה ברכה ולא לתחילת ברהמ"ז כולה. 

 

 ג. שיעור החיוב בברכה

 )קפד,ו(. כדי שביעה או כזית 1

, ר' יהודה אומר עד כזית? עד עד כמה מזמניןחותמת את עיקר דין הזימון בדין: " )מה.(המשנה 

ושא"ר דין זה אמור לא רק כלפי ברכת הזימון אלא אף כלפי כל עיקר  )מט:(". לדברי תוס' כביצה

 חובתה של ברכת המזון. 

חשיב : "למימרא דרבי מאיר )מט:(ת"ק דמתניתין הוא ר' מאיר, כך פשוט לגמרא, והיא מבררת 

ט את פסחו ונזכר שיש , והא איפכא שמעינן להו, דתנן ]ההולך לשחוכביצה, ורבי יהודה ליה כזית

לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער, ואם לאו יבטל בלבו;[ וכן 

מי שיצא מירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קדש, אם עבר צופים שורפו במקומו, ואם לאו חוזר 

וזה בכביצה ורבי ושורפו לפי הבירה מעצי המערכה; עד כמה הם חוזרים, רבי מאיר אומר זה 

יהודה אומר זה וזה בכזית? אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה". לפי הבנתה הראשונית של הגמרא, 

המקובלת גם על ר' יוחנן, מחלוקת התנאים נוגעת לשיעור חשיבות כללי האמור באוכל, היפה 

יטולו, והן בשוה הן כלפי דין ברכת המזון, הן כלפי החיוב לבער את החמץ בפועל ולא להסתפק בב

 7כלפי הדין לבער את הנותר בעזרה דוקא. כזית הוא שיעור החיוב באיסורי אכילה של תורה,

ולדעת ר' מאיר )או, לאחר ההיפוך המתחייב לדברי ר' יוחנן, ר' יהודה(, יש להסיק מכך גם לגבי 

אוכל שיעורי חשיבות האמורים בגופו של האוכל עצמו שהם בכזית. אבל לדעה החולקת אין על ה

 עצמו שם אוכל חשוב עד כביצה. 

אביי עכ"פ חולק, ומבחין בין הנידונים: "אביי אמר לעולם לא תיפוך. הכא בקראי פליגי, ר' 

, ורבי יהודה סבר ואכלת ושבעת, בכזיתאכילה מאיר סבר ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה, ו

, מה כטומאתויר סבר חזרתו . התם בסברה פליגי, ר' מאכביצה, ואיזו זו אכילה שיש בה שביעה

, מה איסורו בכזית אף חזרתו כאיסורוטומאתו בכביצה אף חזרתו בכביצה, ור' יהודה סבר חזרתו 

בכזית". בדברי אביי מתחדד שאכן בעיקר משמעותו של שיעור כזית כשיעור שיש בו שם 'אכילה' 

יק מכך לברכה מזה והוא שיעור החיוב באיסורים אין כל מחלוקת, אלא שנחלקו אם נכון להס

ולדין ביעור החמץ ובשר הקודש מזה. בענייננו, ר' מאיר דורש שאף שעיקר דין הברכה הוא לאחר 

אכילה ושביעה מטוב הארץ חיוב ראשוני בה קיים גם אם מתקיים רק אחד משני היסודות, אכילה 

                                                           
7

שיעור פת הנאכלת  –כזית אינו שיעור שיש בו צד שביעה כלל. בהלכה ישנם מספר שיעורים הקשורים בשביעה  

בסעודה גמורה שהוא פרס, שיעור יישוב הדעת לענין אכילה ביוה"כ שהוא ככותבת הגסה, ושיעור שביעה ראשונית 

מועטת שהוא בכביצה וכדלהלן. בכזית אין אף תחילת שביעה. אלא שאפשר עם זאת שהוא שיעור האכילה החשובה 

ור קטן אינו חש כל שינוי במצבו בעקבות זאת, ומידת רעבונו בהיותו שיעור האכילה שמותירה רושם. מי שאוכל פיר

או רצון האכילה שלו אינם משתנים על ידו כלל. אך אם אכל שיעור גדול יותר אפשר שהוא מרגיש שנעשה מעט פחות 

רעב, או שביכלתו להמתין זמן מעט ממושך יותר עד שיאכל אכילה גמורה. יש מקום לסברה ששיעור זה כרוך בזית, 

, משום שהשמן מוליד באופן בולט במיוחד הפחתה של ההתעוררות )לט.(זית האגורי דוקא ששמנו אגור בתוכו וב

לאכול, ואפשר שהזית האגורי הוא הפרי הקטן ביותר שאכילתו מורגשת לגוף, ומתוך כך כל שאוכל מאכל אחר 

ה, הוא עכ"פ לדינא הלכה למשה מסיני, בשיעורו קרוי אוכל אכילה בעלת שיעור חשוב. שיעור כזית, כיתר שיעורי תור

ואפשר שנזקקו בענין זה להלכה דוקא משום ששיעור האכילה המורגשת כנ"ל משתנה מאד בין סוגי המאכלים 

השונים, וגם בין אנשים שונים ומצבים שונים שהם מצויים בהם, והדבר אינו ניתן למדידה ישירה, ותחת זאת נקבע 

 מיד. בדבר שיעור כמותי קבוע היפה ת
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שתיה, ונראה או שביעה, ושם אכילה כשלעצמו קיים ודאי כבר בכזית )השביעה היא לדברי ר"מ ב

שהוא "סעיד" ומעניק לשותה התחדשות כח,  )לה:(שכוונתו לשתיית יין, שעליו אמרה הגמרא 

גם לר' יהודה  8וכשם שאכילה ללא שביעה מחייבת בברכה כך גם שביעה כזו שהיא בלא אכילה(.

אין צורך בשביעה גמורה כדי להתחייב בפועל בברכה, אלא שצריכה עכ"פ להתקיים אכילה 

דה שיעור ראשוני של שביעה והיינו כביצה )וכשיעור שתלמיד אוכל בבוקר טרם צאתו שמולי

 (. (סוכה כו.)לתלמודו כדי שלא ירעב עד עת הסעודה בצהריים, "כדטעים בר בי רב ועייל לכלה" 

, בעלמא קי"ל כר' יהודה במחלוקותיו עם ר' מאיר, אולם כאן הכריעו הפוסקים שדי להלכה

ללא חולק שדי באכילת כזית דגן כדי  )מח.("ז. זאת מכח דברי כמה אמוראים לחיוב בברהמ כזיתב

שאכל פחות מזית ודנו משום כך  )לח:(להוציא אחרים ידי חובתם בברכת המזון, וממעשה דר' יוחנן 

 ר' ירמיה ור' זירא כיצד בירך על אכילתו. 

, ומשמע מתוך כך שיעור זה של כזית או כביצה נתלה כאמור לדברי אביי בדרשת הפסוקים

, שהאוכל כזית דגן יכול להוציא )מח.(שהוא דין תורה. כך עולה בפשטות גם מהדין הנוסף שהזכרנו 

אחרים ידי חובה בברכתו, ובפשטות היינו גם אחרים שאכלו שיעור גדול יותר שיש בו אכילה 

עולה שלא כך: על הברייתא "באמת אמרו בן  )כ:(ושביעה גמורים. אלא שמסוגיה נוספת בגמרא 

מברך לאביו..." הקשתה הגמרא כיצד קטן שאינו בר חיובא מוציא את אביו ידי חובה, ותירצה: 

ומפיק דרבנן". ומוסיפה שם הגמרא:  )=הקטן המברך(, דאתי דרבנן שיעורא דרבנן )=האב("כגון שאכל 

רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא ... אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, ר' עוירא"דרש 

יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ישא ה' פניו אליך? אמר להם, וכי לא אשא פנים 

הם מדקדקים על עצמם עד להיך, ו-לישראל, שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

של ממש,  שביעההוא רק במקום  מן התורהועד כביצה". לדרשת ר' עוירא חיוב הברכה  כזית

 והחיוב בכזית הוא מדרבנן בלבד, ובזה מבוארת גם הברייתא דקטן שמוציא את אביו. 

בלבד,  מדרבנןלמדו מסוגיה זו שאכן חיוב הברכה בכזית הוא  הראשוניםהגדול של  רובה

ודרשת אביי מן הכתוב היא לאסמכתא בעלמא. דין האוכל כזית שמוציא את הרבים ידי חובתם 

. וכ"פ ב"י. אך אין זו דעת )בדין הוצאת אחר ידי חובת ברכה(אכן טעון ביאור לפי זה, ונשוב לכך במקומו 

הוא מן התורה,  המקורות האמורים מורים ששיעור כזית )בהשגתו לרמב"ם, ה,טז( הראב"דהכל. לדברי 

ודברי ר' עוירא דחויים מחמתם מהלכה )וגם הברייתא דקטן מתפרשת באופן שהקטן אינו מוציא 

את אביו בברכתו אלא שהאב חוזר אחרי בנו מלה במלה ומתוך כך יוצא ידי חובה. הברייתא 

 מסיימת: "אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו", ובזה הוא לפי הנראה

. בה"ל מונה עכ"פ ראשונים (לחמות, להלן בדין חיוב הנשים)במ הרמב"ןעיקר חידושה(. וכך היא גם דעת 

רבים מאד הסוברים שהחיוב בכזית הוא רק מדרבנן, ורק ראשונים מעטים נוספים הסוברים 

 כראב"ד, ולפיכך לדינא ברור הוא שמי שאכל כזית בלבד ומסופק אם בירך לא ישוב לברך. 

, העיר בה"ל בשם רדב"ז שהיינו בכל אדם לפי בשביעהמן התורה, שהוא  שיעור החיוב ]בענין

מה שהוא. וזקן או חולה ששבעים במעט אוכל, או מי שכבר אכל קודם לכן וכעת די לו בפת 

מועטת, חיובם בברכת המזון מן התורה הוא בשיעור מועט ואפילו בכזית בלבד. עם זאת, מדברי 
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עמד על כך שלדרך זו י"ל שהשותה יין חייב בברכה מעין שלש מן התורה. וכך צ"ל  )אות יח(שעה"צ בסי' קצז,ד  

ולא התנו בכך תנאי נוסף. אבל הרמ"א  )להלן(למרבית הראשונים שנקטו לדינא שחיוב הברכה בכזית הוא מן התורה 

א שתה לא יוציא ידי חובה בברכתו את מי שאכל ושתה, כתב שלכתחילה טוב שמי שאכל ותאב לשתות ול )בשו"ע שם(

שיחד עם אכילת כזית פת גם ישתה יין,  –, שמפרש "ושבעת זו שתיה" )ובב"י(מחשש לדעת היראים המובאת במרדכי 

 ורק אז )אם אכן תאב לשתות( יתחייב ברכה מן התורה. 
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וב מן התורה הוא רק כאשר אכל כדי שביעה מהפת עצמה, ואילו אם אכל פמ"ג הביא בה"ל שהחי

פת אך השלים את שביעתו במאכלים נוספים אין חיובו אלא מדרבנן. בה"ל מסייג זאת ואומר 

שפשוט הדבר שאם ליפת את הפת בדברים נוספים, כדרך אכילת פת, ודאי אין הדבר פוגם בחיובו 

לאכול בתוך סעודת פת, ולאו דוקא למה שאוכל יחד עם הפת לברך )אפשר שכוונתו לכל מה שדרך 

ודברי פמ"ג יפים דוקא אם אכל דברים נוספים בפני עצמם. בה"ל מוסיף ותוהה כיצד  9ממש(,

מתיישבים הדברים עם דברי הרדב"ז, האם כל שאכל דברים אחרים ואחר כך השלים את שביעתו 

בפועל את שביעתו מדברים אחרים אינו חייב מפת קרוי שבע מהפת וחייב לברך, ורק אם השלים 

מן התורה, או שמא כל ששביעתו לא היתה ע"י הפת ולפתנה בלבד אינו חייב מן התורה, ודברי 

רדב"ז נאמרו רק במי שאכל בתחילה פת פחות משיעור שביעה, ובירך לאחריה, ושב ואכל פת 

 מועטת ושבע.

פחות מכזית בכדי אכילת בשם פמ"ג שאם אכל פת מעט מעט,  )בסי' רי, ס"ק א(עוד כתב משנ"ב 

חייב בברכת המזון מן התורה, אך בשעה"צ שב לתהות על כך וכתב שכיון שלא  אם שבע, פרס

נחשב ש'אכל' אפשר שאינו חייב לברך אף ששבע, וכתב שאפשר שמשום כך אף פמ"ג חתם את 

במשנ"ב, אולי משום ספק דאורייתא שיש  חידושו זה בצ"ע. על אף הספק לא נמנע מלקבוע דין זה

כתב שעל אף שבעלמא ספק דאורייתא לחומרא כאן אין לברך,  )א,עו(בחיובו לברך. אגרות משה 

משום שהסברה נוטה בבירור לומר שכל שאין תורת אכילה עליו אינו טעון ברכה, אלא שעכ"פ 

משבט הלוי שכיון ששם  יזהר שלא לבוא לידי כך מחמת דברי פמ"ג. אבל במהד' דרשו הביאו

אכילה קיים בעיקרו כבר בכלשהו, ורק חשיבות אכילה טעונה כזית בכדי אכילת פרס, כאן שסוף 

 סוף שבע מאכילתו שוב שם אכילה גמורה של שביעה עליו וחייב בברכה מה"ת.[

 

צירוף אכילות מועטות לכזית, בכל התורה כולה וגם בענייננו, הוא דוקא אם אכל הכל בתוך 

י אכילת פרס. אם אכל כחצי זית ולאחר זמן רב שב ואכל חצי זית נוסף הרי אלו שתי אכילות כד

בענין שיעור כזית לחיוב חטאת:  )יב:(נפרדות ואינן מצטרפות. מקור הדברים במשנה בכריתות 

אומרים, עד שישהא מתחילה ועד  חכמים. ור"מ"כמה ישהא האוכלן, כאילו אוכל קליות, דברי 

 ". ילת פרסכדי אכסוף 

דרכה של אכילה להתמשך על פני זמן, ולכן גם מעשי אכילה שנעשו בפועל כמעשים נפרדים 

מצטרפים ונחשבים לענין אכילה אחד אם נעשו בתוך מסגרת זמן שבה אכן ניתן היה לאכלם 

כחלק מפעילות אכילה מתמשכת אחת. אלא שבגדר מסגרת הזמן הזו נחלקו התנאים. את דברי ר' 

ש רש"י: "משערין אותן כאילו נתפררו לפירורין דקין כקליות, ואוכלן אחת אחת, מאיר פיר

וכשיעור אותה שהייה מצטרפים". הגמרא מבררת שדבריו אמורים לחומרא, "דאפילו כוליה 

יומא, ואף על גב דמתחלה ועד סוף יותר מכדי אכילת פרס, כיון דמשכיה אכילתיה מחייב". 

שעשוי להיות אכילה רצופה של כזית מצרף את הנאכל בו להיות  כלומר, לר' מאיר כל משך הזמן

כאכילה אחת, גם אם בפועל חילק את אכילתו לשני מעשי אכילה שזמן ניכר מבדיל ביניהם. אבל 

לחכמים אין האכילות מצטרפות אלא אם נעשו בתוך פרק זמן מקובל של אכילת סעודה רגילה 
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טר בברכת הפת כטפל לה, מצטרף לענין דין כתב מפורשות שכל מה שדרך לאכול בסעודת פת, ונפ )ד,מא(אגרו"מ  

השביעה. שכך היא כוונת הכתוב, שחייב כשאכל פת, דהיינו לכה"פ כזית, ובלבד שיהיה בתום אכילתו שבע, בין מהפת 

עצמה ובין ממה שאוכל עמה. וחיזק זאת מסעודת יו"ט, שצריכה להיות בבשר, וכ"ש בסעודת ליל הפסח, שמובא בה 

בוע וכדי שיהיה הפסח נאכל על השובע, שמסתבר שאין הן מופקעות על ידי כך מחיוב ברהמ"ז קרבן החגיגה כדי לש

 מן התורה, וכן הוא בכל סעודה של עשירים, שמסתבר שחייבים בברהמ"ז למרות ששבעים גם מבשר. 
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שת למזון שתי סעודות(, כאשר היא נאכלת בלא )בשיעור של "פרס", מחצית מכמות הפת המשמ

. בשיעור שדרך )גמ' מא.(עיכובים מיותרים, "פת חיטים ולא פת שעורים, מיסב ואוכל בלפתן" 

 סעודה להתמשך, עכ"פ, מצטרפות גם אכילות שכשלעצמן נעשו בנפרד. 

 

 . שיעורו הממשי של "כזית" )בקצרה(2

שאמרו, לא  מוןהר  : "ט(-)יז,המרה המשנה בכלים על מידתם הממשית של כמה משיעורי תורה א

. ר' יהודה אומר, בינוניתשאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא  כביצה... בינוניקטן ולא גדול אלא 

מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים, וחולק את המים. אמר ר' יוסי, וכי מי 

שאמרו, לא גדולה  כגרוגרתכל לפי דעתו של רואה. מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה, אלא ה

שאמרו,  כשעורה, זה אגורי. בינונישאמרו, לא גדול ולא קטן אלא  כזית... בינוניתולא קטנה אלא 

שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית,  כעדשה, זו מדברית. בינוניתלא גדולה ולא קטנה אלא 

עם זאת, בתרגום הדברים למעשה נפלה מבוכה  10שאמרו באמה הבינונית". האמהזו מצרית... 

גדולה ונאמרו דרכים שונות מאד זו מזו. הדברים התבררו בדורות האחרונים בהרחבה בספרים 

  11ובקונטרסים, ונעמוד כאן בתמצית גדולה רק על מסגרת הדיון בכללה.

ידות הנפח, מצאנו בדברי חז"ל שלש נקדים לדברים הקדמה קצרה: באופן כללי, בכל הנוגע למ

מערכות מידות. האחת, מידות הנפח הטבעיות מהסוג שהזכרנו כבר, ובהן הזית, הביצה, 

הגרורגרת והכותבת וכדומה. כל מידה כזו עומדת לעצמה, ונמדדת ישירות על פי דבר ידוע. אין 

ידוע של מספר הזיתים בדברי חז"ל שיעור יחסי ידוע בין מידה אחת לחברתה )אין שיעור מפורש 

בביצה או גודל הגרוגרת יחסית לכותבת וכדומה(, אלא שממקורות שונים בדברי חז"ל הסיקו 

 הראשונים על הגדלים היחסיים המקורבים שלהם. 

מערכת מידות שניה היא מערכת המידות הרשמית שנהגה ביחסי המסחר בזמן חז"ל, והיתה 

ובה הלוג, הקב, הסאה והכור וכדומה. בהיותן מידות  לפי הנראה גם מערכת מידות הנפח הרומית,

רשמיות הן היו ידועות באופן מדוייק ולא היו צריכות אומדן, וגם שיעוריהן היחסיים ברורים 

בהחלט: הסאה היא ששה קבין, הקב הוא ארבעה לוגין, וכדומה. לאחת המידות הטבעיות יש יחס 

צים )הביצה מקבלת ממילא לאור זאת גודל ממשי מוגדר ידוע למערכת מידות זו: הלוג הוא שש בי

 מדוייק ידוע, בזמנם, ואם כן בפועל אינה טעונה אומדן משוער של ביצה בינונית(. 

מערכת מידות שלישית היא מידות האורך, שגם בעזרתן ניתן למדוד למעשה נפח. אף הן ביסודן 

יהן מוגדר וידוע בכללו )אף כי גם מידות טבעיות: אצבע )או אגודל(, טפח, זרת ואמה, אך היחס בינ

משתנה לעיתים לפי ההקשר(. האמה היא ששה טפחים )אף כי לעיתים נעשה שימוש גם באמה בת 

חמשה טפחים(, והטפח ארבעה אגודלים )אף כי בהקשרים מסויימים מדובר בארבע אצבעות 

הן בדברי חז"ל, מרווחות, ובהקשרים אחרים בדחוקות( וכדומה. מידות אלו משמשות הן בתנ"ך ו

ושימשו גם במערכות הציבוריות בעולם החול. גם כאן יש בידינו נקודת ייחוס בין מידות האורך 

אומרת ששיעור המקוה, ארבעים סאה, הוא של אמה על אמה ברום  )פסחים קט. ועוד(והנפח: הגמרא 

                                                           
10

ורן : "ויש שאמרו מדה דקה, מדות הלח והיבש שיע)בהמשך שם(תורה נמדדים בבינוני, אלא -לא כל שיעורי 

כאיטלקי, זו מדברית. ויש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, הקומץ את המנחה, וחופן את הקטורת, והשותה כמלא 

כגריס  –כמלא תרווד גדול של רופאים, וגריס נגעים  –לוגמיו ביום הכפורים... ויש שאמרו מדה גסה, מלא תרווד רקב 

 עינתה...". ככותבת הגסה, כמוה וכגר –הקלקי, האוכל ביום הכיפורים 
11

סיכום תמציתי קצר מאד של הדיון מצוי בסוף ס' וזאת הברכה, ובאריכות יותר בס' מקראי קודש לר' משה הררי  

 על הלכות ליל הסדר. 
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תי אצבעות שלש אמות, ומתוך כך היא מחשבת את שיעור רביעית הלוג, שהוא שתי אצבעות על ש

 (. 2.7ברום שתי אצבעות וחצי אצבע וחומש אצבע )=

לענייננו, הזית שעל פיו נקבע שיעור כזית הוא כאמור זית בינוני, שקרוי במשנה גם זית אגורי 

השם המקובל יותר לזית זה הוא אברוטי או סמרוסי(. זית זה עצמו לא ידוע  )לט.()ולדברי הגמרא 

. מצד אחד השוואה למידת הביצהים, אלא ששיערו את מידתו מתוך לנו, ולא היה ידוע גם לראשונ

שאי  )כריתות יד.(שבית הבליעה מחזיק לכל היותר כביצה, ומצד אחר נאמר  )יומא פ.(נאמר בגמרא 

אפשר להתחייב באכילה אחת על יותר משני מאכלי איסור נבדלים משום שאין בית הבליעה 

שטות ששיעור הזית הוא כמחצית הביצה. אמנם אין זה מחזיק יותר משני זיתים, ומכך עולה בפ

בהכרח שיעור מדוייק, שכן אפשר שבית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים, ועדיין לא ניתן 

להתחייב בשלושה איסורים שונים משום שעכ"פ אין בו כדי שלושה זיתים, ואם כן שיעור הזית 

 מצא בראשונים. אינו יכול עכ"פ לפחות משליש ביצה. ואף כשיעור זה נ

שלדיני תורה, כחיוב אכילת מצה  (, ובהל' קידוש, רעא,יג)בהל' פסח, סי' תפומשנ"ב מכריע לאור זאת 

. אבל לדין דרבנן כאכילת מרור, כחצי ביצהבליל הסדר, וכן לכתחילה גם בדרבנן, יש לאכול 

הפרש בין הנידונים )ואף בגודל הביצה עשוי להיות  כשליש ביצהבדיעבד או במקום חולי, די גם ב

השונים, לאור השאלה איך לחשב את שיעור הקליפה שיש להפחית לענין חישוב זה משיעור 

סמ"ק לחצי  27סמ"ק, הם  56הביצה השלמה. מספרים מקובלים בענין זה, כאשר משערים ביצה כ

 לשליש הביצה לדרבנן(. כמו כן לענין ברכות, אין לברך אלא על 17ביצה לדאורייתא אך רק 

 כמחצית הביצה. 

עם זאת, יש גם פוסקים שנקטו שאין לשעבד את שיעור הזית הידוע לנו ליחס עקיף זה העולה 

)שהוא מסדר גודל של כעשירית  הבינוני הידוע לנומהשוואת הסוגיות, וכל שהוא כשיעור הזית 

שיעור הזית  הביצה בלבד( דינו ככזית. היחס בין הסוגיות טעון ביאור, אך אין בו כדי להפקיע את

עצמו מהמציאות הברורה הנראית לעין. לפיכך יש מקום להימנע מלאכול בכמות שבין הזית שלנו 

 לכחצי ביצה, כדי שלא לבוא לכלל ספק ברכה. 

 

טעון בירור.  שיעור הביצההשוואת הזית לביצה אינה מוציאה אותנו מידי ספק, שכן גם 

מידות הנפח ששימשה בזמן חז"ל. מערכת מידות כאמור, שיעור הביצה מוגדר היטב על פי מערכת 

זו כבר אינה משמשת ואינה ידועה בינינו, אך הגאונים תרגמו את שיעורי הנפח לשיעורי משקלי 

מטבעות ששימשו בימיהם, ואף שדבריהם אינם זהים באופן מדוייק לגמרי זה עם זה הרי שהם 

למשקל ידוע של מטבעות,  יםרביעית מ משקלה שלמאותו סדר גודל. גם הרמב"ם תרגם את 

דרהם(, וכיון שהדרהם הוסיף ושימש משך שנים רבות, ופוסקים רבים השתמשו  27) דרהמיםל

בשיעור מידות התורה לפיו ולא העירו על שינוי בגודל המטבע, הרי שיש בידינו כלי מבורר למדי 

אורך של התורה. לידיעת שיעורי הנפח השייכים למערכת המידות הסדורה וכן לידיעת מידות ה

ס"מ  2סמ"ק, ושיעור האצבע הנגזר מכך הוא  86לאור זאת נמצא ששיעור הרביעית הוא כ

סמ"ק(.  56)הרביעית היא רביעית הלוג והביצה שישית לוג, ומתוך כך חושב שיעור הביצה כ

, הגרא"ח נאההחישוב המדוייק של שיעורים אלו במידות זמננו נסמך באופן מרכזי על בירורו של 

 שביסס אותם לדינא )בתרגום למידות מדוייקות ישנן גם שיטות שונות במקצת(. 

דורות האחרונים נפלה מבוכה בדבר, שכן  מדד את גדלה של ביצה בינונית ואת  הנו"בעם זאת, בְּ

 2.4התאמה בין השיעורים, שכן את מידת האגודל הבינוני מצא כ-גודלו של אגודל בינוני, ומצא אי

סמ"ק, ושיעור  150ר מהמידה שצויינה לעיל(, ושיעור הרביעית הנגזר מכך הוא כיות 20%ס"מ )
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סמ"ק, גדול כמעט כפלים מהביצים הבינוניות המוכרות לנו. נו"ב הניח  100-הביצה הנגזר מכך, כ

)אולי משום  הביצים קטנושלא ייתכן שהאגודל התרחב מזמן חז"ל לזמננו, והעדיף לומר ש

לאו הכי שונות גדולה מאד(, והסיק מכך שיש להגדיל את שיעורי הנפח שבגודל הביצים מצויה ב

של תורה כמעט כפליים מהמקובל והמתאים לביצה המוכרת )ואף את שיעורי האורך למדוד 

בשיעור הגדול האמור. ויל"ע אם ידע לתרגם את שיעור הדרהם של הרמב"ם למידות ארצו, שאם 

 פועל הוא התואם לדבריו ולא שיעור האגודל(. כן היה מוצא שדוקא שיעור הביצה המצוי ב

כמה גדולים אחזו בשיעור זה של הנו"ב, ובהם נודע בענין בדורות האחרונים באופן מיוחד 

. בתוך בירורו עמד חזו"א על כך ששיעורי התורה נמדדו ("קונטרס השיעורים")או"ח סי' לט,  החזון איש

גם מדידות אלו מורות לכאורה על השיעור הקטן ברבות השנים גם בגרעיני חרובים, ובשעורים, ו

המתאים לביצים שבימינו, אלא שכתב שאפשר שגם הֹשעורים והחרובים התקטנו עם הדורות. גם 

ביחס לדרהם כתב שאפשר שהשלטונות שינו את גודלו במהלך הדורות. אלא שבירורים מאוחרים 

חרובים המחקר המדעי אינו תומך יותר מצאו ששיעור הדרהם לא השתנה, וגם ביחס לֹשעורים וה

 בסברת הנו"ב. 

 במצה ובקידוש נכון לכתחילהבין דאורייתא לדרבנן, וכתב ש משנ"בגם בענין זה הבחין 

להחמיר כפי השיעור הגדול, אך בדינים אחרים שמדרבנן לסמוך על השיעור הקטן )ונמסרה עדות 

דו, שהיה כפי השיעור הקטן בלבד, על גביע הקידוש של בעל החפץ חיים עצמו, שעבר בירושה לנכ

ותלה זאת הגר"א נבנצאל באילוצים כמו מחיר היין שגרמו לו לנהוג בפועל שלא כפי שכתב שטוב 

הגרש"ז לעשות לכתחילה(. ואף החזו"א עצמו כתב לחוש לשיעור הקטן במקום שהוא לחומרא. 

ין הוא כפי השיעור הקטן, ועוד לעיקר הד מנהג ירושליםכתב ש )בהליכות שלמה פסח ט,ח( אויערבך

שהרבה ראשונים ואחרונים אחזו בו, וכאמור, גם השיקולים המציאותיים הפשוטים נוטים 

בבירור יותר אליו )אמנם נשאר טעון בירור הפער בין גודל האגודל המוכר לזה המתחייב מחשבון 

 הגמרא. ומכל מקום אין זה פער גדול(. 

נפח, וכך נוהגים בהם למעשה כל האשכנזים ומקצת  ]שיעורי כזית וכביצה הם ודאי שיעורי

מהספרדים. אלא שכבר הגאונים תרגמו כאמור את שיעור הנפח של הרביעית לשיעור משקל של 

רביעית מים. בין הפוסקים הספרדים בדורות האחרונים פשטה מתוך כך הנהגה למדוד כך את 

שיר את הנפח של דברי מאכל. שיעורי כזית וכביצה גם למעשה, לאור הקושי למדוד באופן י

משקלו של אוכל אינו עולה לרוב על זה של מים, ולכן כל שמשקלו ככזית מים ודאי יש בו כזית, 

וכל שלא בא לידי כך לא יצא מכלל ספק. ומכל מקום לא נאמרו הדברים אלא לחומרא ולא 

 לקולא.[

 

 )רי,א(. ברכה בפחות מכזית 3

ת  ו ש פ נ א  ר ו ב  . ? –א ת י ז כ מ ת  ו ח פ ב ם   ג

שיעור כזית נאמר בגמרא באופן מפורש ביחס לאוכל פת, וביחס לאוכל פירות משבעת המינים 

)במעשה דר' יוחנן, שאכל זית ודנה הגמרא אם היה בו כזית(. והסתפק הרא"ש אם הוא הדין גם 

לברכת בורא נפשות, או שמא כיון שזוהי ברכה כללית שלא נתקנה על מאכלים חשובים דוקא אין 

גם חשיבות של כזית ומברך כבר בכלשהו. על צד שמברך בורא נפשות גם בכלשהו, היא טעונה 

הוסיף הרא"ש ותהה שמא גם אם אכל פת או דגן בשיעור פחות מכזית אף שאינו מברך את ברכתו 

הראויה לו יש לו לברך תחת זאת בורא נפשות. כך מצא הרא"ש בדברי ר"י, אך דחה זאת )גם בשם 

בר, שאין לומר שמחמת פחיתת השיעור תשתנה הברכה מאחת לאחרת. רבנו יונה( כבלתי מסת
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. בעיקר דין בורא נפשות על פחות מכזית לא הכריע הרא"ש, אבל הרשב"א )מט.(וכ"כ גם הרשב"א 

 כלל, וכך הלכה. אינו מברךורבנו יונה, וכן הרמב"ם, כתבו באופן מוכרע שעל פחות מכזית 

כזית מכזית יש עכ"פ רושם להלכה, בדין מי שאכל לסברה זו שמברך בורא נפשות על פחות 

מדבר שברכתו בורא נפשות בלבד. משנ"ב  וחלקומדבר שטעון ברכת המזון או על המחיה  שחלקו

מכזית לבדו יברך בורא -כתב ע"פ מג"א, בשם כנה"ג, שכיון שהיה מקום לסברה שאף על הפחות

ר שיברך, כאן שאוכל בסה"כ כזית מכזית מזונות לבדו היה מקום לומ-נפשות, ואף על הפחות

שלם, אף שאין מכנה משותף בין ברכות שני חלקיו, יש לומר שעכ"פ מכלל בורא נפשות לא יצא. 

אין אומרים כך, וכיון שמאכל הטעון על  (חזון עובדיה ברכות, מי שאכל פחות מכזית ג)אמנם לגר"ע יוסף 

ר חיוב לברכת בורא נפשות כלל ולא יברך המחיה אינו נפטר בברכת בורא נפשות שוב אין כאן שיעו

 מאומה. 

 

ד ח א ל  כ א מ ל  ש ם  י נ ו ש ם  י ב י כ ר מ ף  ו ר י צ  .  ב

בצד דינו של האוכל כחצי זית פת וכחצי זית דבר שברכתו בורא נפשות יש לברר את דינו של 

הביא מדברי כמה ראשונים  )רח,ט(האוכל מאכל אחד העשוי מדגן וממינים אחרים גם יחד. ב"י 

אחרים ועשה מהם פת מברך עליה בתחילה  קמחיםקמח של חמשת מיני דגן עם  עירבשאם 

, רבנו יונההמוציא ולבסוף שלש ברכות )ובמעשה קדרה מזונות ומעין שלש(, אך סייג, בשם 

כדי שיאכל ממנו כזית בכדי אכילת  במרכיב הדגןשהאמור בענין הברכה האחרונה הוא רק אם יש 

של קמח הדגן יהיה באופן  שיעורו היחסישני תנאים: א. ש פרס. משנ"ב מחדד שכלולים בכך

, דהיינו זית אחד לשלש או ארבע ביצים, אבל אם כזית בכדי אכילת פרסשאוכל ממנו לכה"פ 

שיעורו היחסי של הקמח מועט יותר אין הוא מצטרף לכזית גם אם אכל הרבה בזמן קצר. ב. 

ור הדגן בתערובת הוא כמחצית הרי שעליו מקמח הדגן, כך שאם לדוגמא שיע כזית שיאכל בפועל

לאכול לכה"פ כשני זיתים. אם לא כך, אינו יכול לצרף את הקמחים האחרים לקמח הדגן לברכת 

המזון. )ועדיין ספק הוא, בבה"ל בשם פמ"ג, אם חיובו בברכה הוא מן התורה, גם אם אכל כדי 

 חזו"ע די לדינא בתנאי הראשון(.)ול שביעה, כיון ששביעתו היתה סוף סוף גם מדברים אחרים(.

כלומר, אף ששאר המינים טפלים לדגן לענין הברכה הראשונה אין זה אלא מחמת חשיבות 

המאכל שמעורב בו הדגן, אבל לענין הברכה האחרונה, שקשורה בהנאה מהמאכל בפועל, בעינן 

  12שיהיה בדגן עצמו שיעור חשוב של הנאה.

מאבודרהם, יש הבחנה בין פת, שבה אם אין כזית דגן בכדי  )בלשון רבנו יונה כפי שהביאה ב"י,

אכילת פרס לא יברך שלש ברכות אבל יברך עכ"פ מעין שלש, לבין מעשה קדרה, שבו אם אין 

שיעור כנ"ל לא יוכל לברך אף מעין שלש אלא יברך בורא נפשות. וכ"פ שו"ע. אבל לגר"א 

א נפשות, ומשנ"ב הותיר שאלה זו בלתי ואחרונים נוספים בין כך ובין כך לא יברך אלא בור

 מוכרעת(. 

, ע"פ כמה אחרונים ולא כמג"א, שלא רק בתערובת קמחים אלא גם )שם(עוד הוסיף משנ"ב 

ושאר מינים צריך שיאכל בסופו של דבר מן הדגן עצמו כזית בכדי  תערובת עם דבש ותבליןב

רב בהם גם קמח כחלק אכילת פרס. אלא שדין זה אמור בעיקרו לענין תבשילים, שמעו

אומר משנ"ב שמנהג העולם לברך ברכה אחרונה על כזית, אף  עוגות מתוקותממרכיביהם. ב

שמעורבים בכזית זה גם מיני תבלין, ואולי טעם הדבר משום שבכה"ג מאפה הדגן הוא ודאי 
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בה"ל מביא שיש גם שחלקו על רבנו יונה, והשוו את דין הברכה האחרונה לדין הברכה הראשונה, שכל שיש בו מין  

 של דגן. אבל לדינא קיבל את הכרעת השו"ע כרבנו יונה. דגן נידון כולו כאילו היה
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לה העיקר והתבלין טפלים לו ולפיכך מצטרפים אליו אפילו לענין שיעור כזית. אך סיים שלכתחי

 13טוב להזהר שיהיה בקמח עצמו שיעור כזית.

 

. הפוסקים למדו מדין מאכל ומשקהשל  צירוףכזית לברכה הוא ב-אופן נוסף של צירוף חלקי

לכשיעור. אכילה ושתיה הם שני מיני  אינם מצטרפיםיום הכיפורים לדין הברכה שאוכלין ומשקין 

 הנאה מחולקים זה מזה בבירור ואין ביניהם צירוף. 

מצטרפים לשיעור חיוב. ומג"א למד משם גם לענייננו, ואף לענין  ירק וציר שעליונם ביוה"כ אמ

הרי הוא מצטרף לשיעור. ומשמע שהצירוף הוא גם כדי לברך על  במשקהפת כתב שאם טבל אותה 

כך את הברכה הראויה לפת. בענין זה, שלא כדין תערובת הקמח בדברים אחרים, קיבל משנ"ב 

 את דברי מג"א לדינא. 

 

ה י ר ב  .  ג

ם אין בו : לירושלמי, האוכל פרי שלם כברייתו, ואפילו גרגר שלם של פרי גדול, מברך אחריו גם אתמצית הדין)

כזית. ונחלקו הראשונים אם דבריו מתיישבים עם הבבלי, ומתוך כך אם הם עומדים להלכה. לדינא, אין מברכין על 

בריה זו, אבל ראוי להימנע מלאכול כמותה פחות מכזית. ואם נחתך או שחסר ממנה משהו, איבדה את חשיבותה 

 ואוכלו ללא ברכה אחריו.(

 

עליו תחלה וסוף... אמר  ר' יוחנן שאכל זית מליח ובריךיתי את "אמר ר' חייא בר אבא, אני רא

ליה רבי ירמיה לרבי זירא, רבי יוחנן היכי מברך על זית מליח, כיון דשקילא לגרעיניה בצר ליה 

שיעורא? אמר ליה מי סברת כזית גדול בעינן? כזית בינוני בעינן, וההוא דאייתו לקמיה דבי יוחנן 

. הדין הפשוט העולה מסוגייתנו )לח:(קלוה לגרעינותיה פש ליה שיעורא" , דאע"ג דשזית גדול הוה

 הוא שגם האוכל זית שלם אינו מברך עליו אם לא היה שיעור כזית במה שאכל בפועל. 

הראשונים הביאו מדברי הירושלמי דרך אחרת במעשה דר' יוחנן: "רבי יוחנן נסב זית ובירך 

מסתכל ביה. אמר, מאי הדין בבלאה מסתכל, לית ליה כל לפניה ולאחריה, והוה ר' חייא בר אבא 

שהוא ממין ז' טעון ברכה לפניו ולאחריו? אית ליה, ומה צריכא ליה, מפני שגרעיניתיה ממעטיה. 

. מלתיה דר' משום בריהולית ליה לר' יוחנן מפני שגרעיניתיה ממעטיה? מה עבד ליה ר' יוחנן, 

חת של ענב או פרידה אחת של רמון שהוא טעון ברכה א אפילו פרידהיוחנן אמרה, שכן אם אכל 

לפניה ולאחריה". לדרך הירושלמי חשיבות הבריה מולידה דין ברכה גם בפחות מכזית. שיעור 

כזית הוא בעיקרו שיעור חשיבות של האכילה, אך יש וגם כשמעשה האכילה עצמו לא נעשה 

שמצדיקה לברך על אכילתו.  בשיעור בעל חשיבות הרי שלדבר הנאכל יש חשיבות משל עצמו

האוכל דבר שניכר בו מעשה בריאה שלם לעצמו ראוי לו שיברך לבוראו על מה שאכל באופן בלתי 

תלוי בגודלו. )הירושלמי אמר את דבריו גם בפרידה של רימון, דהיינו לא רק בפרי שלם גמור אלא 

 ם בגרגר של קטנית וכדומה.(גם בגרגר שהוא כשלעצמו דבר שלם המצוי בתוך פרי גדול יותר. וכך ג

שהעמיד את מעשה דר' יוחנן בזית גדול חלוק בפשטות על הירושלמי, ואינו סובר לברך  הבבלי

ברכה אחרונה על בריה שאין בה כזית. אם כך הוא, הרי שדברי הירושלמי דחויים מהלכה מפני 
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באופן מעשי, לא ברור כיצד יש לשער את חלקו של הדגן במאפה כזה. המים ודאי אינם ממעטים מחלקו היחסי של  

הקמח, שהרי הם חלק בלתי נפרד משם הפת שעליה מברכים המוציא או מזונות. נפח המאכל מושפע מאד גם 

ולא רק מהקמח והמים. כמו כן, סוכר נמס במים ולא מוסיף הרבה לנפחם. מאידך, חלק מהמים מהתפיחה של הבצק 

מתאדים בשעת האפיה. כיצד ניתן אם כן לשער את תרומתם היחסית של מיני התבלין לנפח הכולל של התוצר הסופי? 

 ם שבתערובת. וצ"ע.ושמא בדומה לתערובת קמחים כך גם כאן יש לשער את חלקו היחסי של הקמח בתוך המוצקי
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פחות מכזית  , שפטרו מלברך עלהרמב"םו הרי"ףדברי הבבלי. וכך היא משמעות שתיקתם של 

 ולא הוציאו מכלל זה את הבריה. 

אלא שבדברי כמה ראשונים מצאנו שביקשו גם ליישב את דברי הירושלמי עם הבבלי, ודבריהם 

כתב שאפשר שאין כל מחלוקת בין  הרא"שנבדלים אלו מאלו בגדר המדוייק של דין הבריה. 

שבבבלי. בבבלי נאמר שר' יוחנן הבבלי לירושלמי, והמעשה שבו דובר בירושלמי נבדל במקצת מזה 

אכל זית מליח, ללא גרעינו, ואפשר שמתחילה הובא הזית לפניו כך, בלא הגרעין )והרא"ש מוסיף 

לבסס את הסברה שיש זית מליח שגרעינו נשמט ממנו מאליו(, ולפיכך לא היה בו דין בריה. אבל 

הובא שהשליך הגרעינים, כיון שבירושלמי מדובר באופן שהזית הובא לפניו בשלמותו, ולכן "אע"ג 

ונהנה מבריה שלימה מה שדרך לאכול ממנה יש כאן שיעור". כלומר, חשיבות הבריה  לפניו שלם

כרוכה באופן הראשוני שהאדם פגש בה, וכאשר מובא לפניו פרי שלם והוא אוכל את כל חלקיו 

התבאר בדברי הרא"ש הנאכלים הרי דינו כאוכל בריה שיש לו לברך עליה גם אם היא קטנה )ולא 

מהו גדר ההבאה לפניו, האם מדובר בשעה שרואה את הפרי לפניו בתחילה, או כשנוטלו לידו, או 

 באופן אחר(. 

מצמצם מאידך מאד את דין הבריה, ומשווה אותו למעשה לדין הבריה האמור בדיני  הרשב"א

ם האיסור הוא בריה תערובות. באיסור שהתערב בהיתר שיעור הביטול הרגיל הוא בששים, אך א

הבריה אבדה ממנה  כל שנחתכהאין לו ביטול, מדרבנן, מחמת חשיבותו. בדין הבריה באיסורים 

חשיבותה, ומשם למד הרשב"א גם לענייננו, שלא לברך עליה אם נחתכה, וכל שכן אם הסיר ממנה 

ן זית שלם את גרעינה. לאור זאת מיישב את הירושלמי עם הבבלי: "דבירושלמי סברי דרבי יוחנ

אכל, ולא הסיר גרעינתו, ומשום הכי חשיב ליה בריה. אבל בגמרין סברי דלא אכל גרעינתיה אלא 

הסירו וזרקו". גם תוס' כתבו באופן אחד שהירושלמי היה סבור שר' יוחנן אכל את הזית שלם על 

 דר הבריה(. גרעינו, שלא כבבלי, ולדינא אין ביניהם מחלוקת )ולא חידדו כרשב"א מהו לאור זאת ג

צמצם את דין הבריה ממה שכתב בו הרא"ש, אלא שלא כתב גם כדבריו הנגדיים  רבנו יונהגם 

, אך לא כתב שדי בריהתורת  לדידןבו  בלא גרעינו איןשל הרשב"א. לדבריו כל שאוכל את הזית 

גם בחיתוך הפרי כדי להפקיע ממנו דין זה. לאור זאת כתב בדרך אפשר שהירושלמי אינו חולק עם 

הבבלי, שכן "אם הוא דבר שאין דרך לאכלו עם הגרעין, כגון זית וכיוצא בו, צריך שיהיה בו שיעור 

זה הוצרך לומר  מלבד הגרעין... שכשתוציא הגרעין כמו שדרך להוציאו לא ישאר שלם, ומפני

בתלמוד שלנו דבזית גדול עסקינן. אבל אם הוא דבר שדרך לאכלו עם הגרעין שלו, כגון גרעין של 

רימון או של ענבה או גודגדניות וכיוצא בהם, אם אכל אחד מהם אע"פ שאין בה בין הכל כזית, 

שכן בזית עצמו,  דיינינן ליה בריה". נראה שאינו מבטל לגמרי את המחלוקת בין הבבלי לירושלמי,

שנאכל ללא גרעין, דן סוף סוף הירושלמי דין בריה, אלא שמכל מקום בדוגמאות הנוספות שהזכיר 

הירושלמי יש לדבריו עמידה גם לדרך הבבלי )ומג"א כתב שאפשר שלרבנו יונה מעשה דר' יוחנן לא 

 ין(. היה בפרי הזית עצמו אלא בפרי אחר שלא היה בו שיעור כזית אלא בצירוף הגרע

הרשב"א כתב את תירוצו כמיישב את דין הירושלמי גם לדידן, ומשמע שסובר לפסוק כמותו 

לדינא. זאת בניגוד לרי"ף והרמב"ם שהשמיטו דין זה מכל וכל. ובתווך, תוס', רא"ש ורבנו יונה 

ורא"ש אף הוסיפו  )ביומא עט. ובסוכה כו:(כתבו ליישב את הירושלמי לדידן בדרך אפשר, ותוס' 

הבהירו את ההנהגה הראויה לאור זאת, שאין לסמוך על הירושלמי לברך על בריה פחותה מכזית, ו

בריה שאין בה כזית בלבד. וכך נקט  לא לאכוללכל ירא שמים לחוש לירושלמי, ו ראויאך עם זאת 

. אמנם בגדר הבריה כתבו רמ"א ומשנ"ב שדי לנהוג בדרכו המקלה של הרשב"א, וכל ב"ילדינא 

 בו לתורת בריה.  אין לחושפרי, וכל שכן אם ניטל גרעינו או שהתרסק קודם האכילה, ה נחתךש
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ר י ו א ה י  ל ל ח ף  ו ר י צ  .  ד

שיעור הכזית הוא במקורו ודאי שיעור נפח, אך לא הוברר בתכלית מה נכלל בנפח זה. דרכה של 

לי אויר פת שאין היא דחוסה לגמרי, וחלק מנפחה הוא אויר. אך בשאלה עד כמה ניתן להחשיב חל

כתב משנ"ב שהאוכל כזית  )רי ס"ק א(כחלק משיעור האוכל נמצאה סתירה בדברי משנ"ב. בענייננו 

)תפו מפת סופגנין שנתפח אינו מברך לאחריו, משום שלפי האמת לא אכל כזית. אבל בהלכות פסח 

היא  כתב משנ"ב שאם יש חלל במצה אין להחשיב אותו לכזית, אבל אם אין בה חלל גם אם (ק גס"

רכה ועשויה כספוג אין צריך למעכו )והוסיף מפורשות בשעה"צ שם שהוא הדין לברכת המזון(. 

היא להוציא את החללים מכלל חשבון הכזית  )ר' דרשו ווזאת הברכה(והדרך המקובלת בפוסקים בדבר 

 רק אם הם גדולים וניכרים באופן בולט במיוחד. אך לא ניתן גבול ברור לדבר. 

 

 )רי,א(. שיעור הברכה בשתיה 4

: בראשונים נאמרו כמה דרכים אם שיעור החיוב בברכה לאחר שתיה הוא בכזית, בשיעור אחר תמצית עיקר הדין)

הפחות ממלא לוגמיו, בכמלא לוגמיו, או ברביעית. ולמעשה כתב שו"ע שלכתחילה לא ישתה בשיעור שבין כזית 

 א יברך עד רביעית.(לרביעית, שבא לכלל ספק, ובדיעבד עכ"פ ל

 

שיעור החיוב בברכה הוגדר בגמרא רק לגבי האוכל ולא לגבי השותה, אף שיש שתיה שיש עליה 

 )מט:( הרא"שברכה חשובה, שתיית יין שמברך אחריה מעין שלש וי"א שחיובה אף מדאורייתא. 

ביום  עמד על כך ששיעור כזית שמחייב בברכה מועט משיעור ככותבת שבו הוא החיוב באכילה

הכיפורים, וכיון ששיעור ככותבת הוא השיעור שיש בו יישוב הדעת נמצא ששיעור חשיבות 

האכילה המצריך ברכה הוא מועט מכך. מתוך כך מסיק הרא"ש גם לענין השתיה, ששיעור 

חשיבותה לברכה פחות משיעור מלא לוגמיו )ששיעורו המדוייק משתנה מאדם לאדם, אך באופן 

י רביעית(, שבו חייב ביוה"כ. אלא שהסתפק הרא"ש מהו השיעור שבו יש בכל כללי הוא יותר מחצ

זאת חיוב ברכה: האם בכזית )שיעור החיוב באוכל, שאם הוא כחצי ביצה הרי הוא כשליש 

משיעור הרביעית(, או בכביצה, שהוא שיעור שמצאנו כשיעור שביעה ונמצא הדבר הולם את דרשת 

לשון "ושבעת" בשיעור שביעה בשתיה, השונה מן הסתם ר' מאיר לחייב ברכה על השתיה מ

משיעור השביעה באכילה ולמעשה אינו ידוע לנו. מחמת הספק כתב הרא"ש שטוב להזהר ולשתות 

 )קצ ס"ק ג(או פחות מכזית, שוודאי אינו חייב בברכה, או רביעית, שבה וודאי חייב לברך. )הט"ז 

נקט שגם למסקנת הרא"ש ניתן לברך לכה"פ כבר על מלא לוגמיו, אלא שרק רביעית מוציאה מידי 

כתבו כדבר ברור ששיעור החיוב בברכה בשתיה הוא מלא לוגמיו,  )לט.(בברכות  תוס'כל ספק(. 

 כתבו כדבר ברור ששיעורם הוא בכזית, כמו באוכל.  )סוכה כו:, יומא עט.(ובמקומות אחרים בש"ס 

כתב מאידך כדין ברור ששיעור החיוב בברכה הוא ברביעית, והסביר כס"מ  )ג,יב( מב"םהר

שהשוה את שיעור חשיבות השתיה לענין הברכה לשיעורה לענין החיוב באיסורים, כשם שבאוכל 

שיעור הברכה הוא כזית כמו שיעור החיוב באיסורים )זאת שלא כרא"ש, שדן את שיעור החיוב על 

הברכה, דהיינו על פי מידת ההנאה והשביעה שבו, ומתוך כך השוה את הדין פי תוכנו בהקשר 

 באופן ראשוני לשיעור החיוב ביוה"כ(. 

לא הכריע באופן מפורש הכרעה גמורה בדין זה, אלא כתב רק שמחמת המחלוקת  השו"ע

והספק יש טוב להזהר שלא לשתות אלא או פחות מכזית או יותר מרביעית. אמנם משמע מן 

ים שבטווח הבינים לא יצא מכלל ספק, ולפיכך לא יברך, וכך אכן כתב משנ"ב. והוסיף שגם הדבר
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אם כבר שתה כשיעור כזית נכון שלא יוסיף על כך עוד אל שיעור כביצה או מלא לוגמיו, כדי שלא 

 יימצא חייב בברכה לפי שיטות נוספות )שהרי בפועל לא יהיה בידו לברך, עד רביעית(. 

 

: "שתה וחזר ושתה, )כריתות יג.(שבו מצטרפות השתיות זו לזו אמרה הברייתא  זמןמשך הבענין 

, מצטרפין. יותר מכאן אין כדי אכילת פרסאם יש מתחלת שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה 

מצטרפין". אף ששיעור אכילת פרס הוא שיעור של אכילה הוא יפה גם לענין השתיה, וכשם שמשך 

הזמן שכל מה שנאכל בתוכה מצטרף ונחשב לענין אכילה אחד כך גם כל  של סעודה הוא מסגרת

 מה ששותים בזמן זה מצטרף לענין שתיה אחד. 

 בתוך זמןפסק שאין חיוב בשותה רביעית אלא אם שותה אותו  תרומות י,ג ועוד()אלא שהרמב"ם 

ה להיעשות . כלומר, בשונה מאכילה, שדרכה להתמשך על פני זמן, דרך שתישתיית רביעיתשל 

בבת אחת, ולכן כל שהפסיק בעת השתיה יותר ממה שדרך להפסיק בה )מידת דרך ארץ היא 

לשתות שיעור רביעית בשתי לגימות ואם כן אף זה הוא חלק מכלל דרך השתיה( הרי שהיו אלו שני 

מעשי שתיה נבדלים ואינם מצטרפים לרביעית. הראב"ד חלק על הרמב"ם מכח הגמרא בכריתות, 

ב המ"מ שהכרעת הרמב"ם היא ע"פ התוספתא, שבה נאמר כדבריו, ולאורה העמיד את אך כת

 הברייתא שבגמרא כחומרא מדרבנן בנידון המסויים שבה )פסול הגִויה באוכל אוכל טמא(. 

את שתי הדרכים באופן של סתם כרמב"ם וי"א שעד כדי אכילת  שו"עהביא  (יתריב,) בהל' יוה"כ

לעיקר. אלא שהביא עם זאת  משנ"בכרעתו כרמב"ם. וכך נוקט גם פרס חייב. ועולה שעיקר ה

 שלדעת הגר"א והפר"ח העיקר כראב"ד, לצרף שתיות עד כדי אכילת פרס. 

, כתה או שתיה חמהבענייננו, בדין החיוב בברכה, שב משנ"ב והביא את הדברים, והוסיף שב

שך זמן ארוך יותר משיעור קפה, יש מקום לומר שגם לדעת הרמב"ם יהיה חיוב גם אם שותה במ

רביעית, שכן זו היא דרך שתייתם של משקאות אלו. אלא שגם בזה נפלה מחלוקת גדולה בין 

, ולמעשה, כתב משנ"ב, מנהג העולם (,זבשערי תשובה בסי' רדביתר הרחבה בבאר היטב ו)מובאת האחרונים 

טוב יותר שלא לבוא כהכרעת מחצית השקל וחיי אדם, שלא לברך אפילו בזה; אלא שלכתחילה 

לידי כך, ולהותיר בסוף השתיה שיעור רביעית שיצטנן מעט ויוכל לשתותו בבת אחת. על דברי 

משנ"ב בענין זה יש להוסיף שהמנהג בזה אינו ברור בתכלית, והרבה גדולים בדורות האחרונים 

שלמה לתשעה באב פט"ז )הליכות . ובשם הגרש"ז הובא )ר' מהד' דרשו(הורו לברך לאחר שתיית תה או קפה 

שהיה מורה לאחרים שלא לברך, כהנהגת משנ"ב, אך הוא לעצמו היה מברך, ע"פ הגרא"ז  (28הע' 

 מלצר שנהג כך )אף הוא ע"פ רבותיו(. 

 

 ד. דינים נוספים

 )קפו,א(. חיוב נשים בברכת המזון 1

וא מן התורה, מדרבנן, או שהוא : שלש דרכים נאמרו בראשונים בתוקף חיוב הנשים בברהמ"ז, אם התמצית הדין)

מסופק. שו"ע דן בהן מתוך כך דין ספק, שלא יוציאו ידי חובה את החייב מן התורה. ועכ"פ במקום שספק לה עצמה 

 אם בירכה כתבו כמה פוסקים שתשוב לברך.(

 

נאמר מפורשות שנשים חייבות בברכת המזון. הגמרא מקשה על כך "פשיטא",  )כ:(במשנה 

דתימא הואיל וכתיב בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע כמצות  ומתרצת: "מהו

עשה שהזמן גרמא דמי, קמ"ל". הו"א שלאכילת הפת החשובה, וממילא גם לברכה עליה, יש סדר 

בסיסי קבוע ומוגדר, סעודה בבוקר וסעודה בערב, ולכן מצוות הברכה היא כנחלקת מבחינה 

הבוקר )וכל סעודה נוספת הנלוית אליה( ומצוות ברכת מהותית לשנים, מצוות ברכת סעודת 
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סעודת הערב )והנלוה אליה(. אלא שבפועל אין כל תלות של חובת הברכה בזמן, ובכל עת שהאדם 

 אוכל עליו לברך, ולפיכך למעשה מובן שאין המצוה קרויה תלויה בזמן ונשים חייבות בה. 

המזון, שעיקר חיובה מן התורה ואינה ודברים זה הוא שברכת -המסקנה הפשוטה העולה מדין

: )שם(תלויה בזמן, מוטלת על הנשים כמו על האנשים בשוה. אלא שרבינא בכל זאת הסתפק בדבר 

"א"ל רבינא לרבא, נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן? למאי נפקא מינה, לאפוקי רבים ידי 

ואי דרבנן, הוי שאינו מחוייב חובתן. אי אמרת דאורייתא, אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא, 

מאי, ת"ש, באמת אמרו בן  14בדבר, וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו 

תא, אלא אי אמרת ובניו מברכין לו. אי אמרת בשלמא דאורייתא, אתי דאורייתא ומפיק דאוריי

דרבנן, אתי דרבנן ומפיק דאורייתא? ולטעמיך, קטן בר חיובא הוא? אלא הכא במאי עסקינן, כגון 

 שיעורא דרבנן, דאתי דרבנן ומפיק דרבנן".  )=הגדול(שאכל 

בטעם ספקו של רבינא פירש רש"י שאפשר שכיון שנשים לא נטלו חלק בארץ )פרט לנוטלות 

מת בלא בנים(, אינן חייבות בברכה על נתינתה לנו. תוס' הקשו על כך חלק אביהן, משום שאביהן 

מכהנים ולויים, שאף הם לא נטלו חלק בארץ וחייבים בברהמ"ז. ושמא די בירושת ערי הלויים 

כדי להתחייב בברכה. ומכל מקום תוס' מציעים תחת זאת טעם אחר לפטרן מן התורה, משום 

 פי שנזכר לעיל. שאינן שייכות באמירת ברית ותורה וכ

, הרמב"םהגמרא דחתה את הראיה מהברייתא, ואם כן הבעיא לא איפשטא. וכך אכן כתבו 

 הרי"ף, שספק הוא אם חיוב הנשים בברכה הוא מדאורייתא או מדרבנן. אבל בעה"מו הרא"ש

שסמך  הראב"דכתב כדבר ברור, כפי העולה מחלק הסוגיה הראשון, שנשים חייבות מה"ת. ופירש 

מת דברי הגמרא בראשיתה, ודחה מתוך כך את ספק רבינא שלא נפשט. כך כתב גם על סת

שאין לומר בברכת הארץ ברית ותורה לפי שאינן  )מט.(, והוסיף לחזק זאת מדברי רב הרמב"ן

בנשים. מההתחשבות בכך שאינן בנשים עולה שעיקר חיוב הנשים בברכה הוא מן התורה )הרמב"ן 

מירת ברית ותורה אם ישנו הוא מן התורה(. עוד מחזק זאת הרמב"ן סובר, לפי הנראה, שחיוב א

לרמב"ן  –שדי באכילת כזית דגן כדי להוציא אחרים ידי חובה  )מח.(לפי שיטתו מהאמור להלן 

עולה מכך שלדינא יש כבר בכזית חובת ברכה מה"ת, ואם כן דחיית הראיה מהברייתא בסוגייתנו, 

כתב  רבנו יונהעל ידי העמדתה במי שאכל שיעורא דרבנן בלבד, דחויה משיטת ההלכה. מאידך, 

כדין ברור שנשים פטורות מברהמ"ז מן התורה, לפי הנראה לאור העמדת הגמרא בסיום דבריה 

 הברייתא במי שאכל שיעור דרבנן, שדווקא הוא יכול לצאת על ידי אשה.  את

כתב לאור זאת שיש לחוש לצד הספק שחיוב האשה הוא מדרבנן בלבד, ואשה לא תוציא  שו"ע

איש. עולה מכך בפשטות שגם אם האשה מסופקת אם בירכה ברהמ"ז, כיון שספק אם חיובה הוא 

. )חזו"ע ברכות ספק וטעות בברהמ"ז ג, ע"ש בהרחבה(לדינא הגר"ע יוסף מן התורה אין לה לשוב ולברך. וכ"כ 

כתב שדעת הסוברים שחיוב האשה הוא מן התורה היא דעה שראשונים רבים אחזו  בה"לאלא ש

בה, נוסף על אלו שמנינו, ולכן אם חפצה לשוב ולברך יש לה על מי לסמוך והעושה כן לא הפסידה. 

)שער אפרים ועוד( שגם על דרך האומרים שחיובה מסופק עדיין  והוסיף עוד בשם מקצת אחרונים

אין לומר שספק  –יש לה לשוב ולברך, שכן אין כאן ספק ספקא של ממש אם חייבת לשוב ולברך 

הרי  לא בירכהספק אם עליה לשוב ולברך, שכן אם אכן  לא בירכההוא אם בירכה, וגם על צד ש

                                                           
14

שיכול  )מח.(הראשונים התקשו מאי שנא אשה, שחייבת מדרבנן בלבד, ממי שאכל כזית בלבד, שמשמע מהגמרא  

)בפתח דין להוציא גם מי שאכל כדי שביעה והתחייב בברכה מה"ת. נשוב לדבריהם בדין הוצאת אחר י"ח ברכה 

 . הזימון(
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עצמו הוא שמוטל  הספקדין כה הוא מדרבנן בלבד. ודאי עליה לשוב ולברך, גם אם חיוב הבר

אצלנו בספק, האם הוא ספק דאורייתא או ספק דרבנן, אבל אין כל ספק בעצם קיומו של ספק. 

ובמהד' דרשו הובא בשם הגרש"ז אויערבאך למעשה שתשוב לברך, כדי שלא תהיה הברכה 

 מזולזלת בעיניה. 

 

 ב(-)קפד,א. מקום הברכה 2

ברהמ"ז חובה לברך במקום האכילה דוקא, וגם אם כבר עקר ממקומו, אם היה זה במזיד,  : אתתמצית הדין)

 יחזור. בשוגג, עיקר ההלכה כב"ה שפטור מלחזור, אך לכתחילה כתבו כמה פוסקים שנכון שיחזור.(

 

את ברכת המזון חובה ודאי לברך לכתחילה במקום האכילה, ועמדנו על כך בתוך דין הברכות 

דה. הדבר נלמד מדברי התנאים שנחלקו מהו הדין בדיעבד, כשנעקר ממקומו בלא הנאמרות בסעו

יברך אומרים  וב"הלמקומו ויברך,  יחזוראומרים  ב"ש: "מי שאכל ושכח ולא בירך, )נא:(שבירך 

: "אמרו להם ב"ה לב"ש, לדבריכם, מי שאכל )נג:(". טעמיהם התבארו בברייתא במקום שנזכר

בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש הבירה ויברך? אמרו להן ב"ש לב"ה, לדבריכם, מי 

 ששכח ארנקי בראש הבירה, לא יעלה ויטלנה? לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמים לא כל שכן?". 

ר", כלומר ששכח ולא בירך עד הגמרא מחדדת שמחלוקת התנאים היא דוקא במקרה ש"נזכ

למקומו ויברך )וכתבו הפוסקים  דברי הכל יחזור, במזידשנעקר ממקומו. אבל אם עקר ממקומו 

 שאין הגבלת מרחק בדבר, ובלבד שלא יעבור זמן הברכה עד שיגיע למקום שבו אכל(. 

ה כב"ש: , עומדת הגמרא גם על שבח ההנהגבשוגגעל אף שלדעת ב"ה אינו צריך לחזור למקומו 

"הנהו תרי תלמידי, חד עביד בשוגג כב"ש, ואשכח ארנקא דדהבא. וחד עביד במזיד כב"ה, ואכליה 

אריא. רבה בב"ח הוה קאזל בשיירתא, אכל ואשתלי ולא בריך. אמר היכי אעביד, אי אמינא להו 

אנשאי לברך אמרי לי בריך הכא, כל היכא דמברכת לרחמנא מברכת. מוטב דאמינא להו אנשאי 

יונה דדהבא. אמר להו, אנטרו לי דאנשאי יונה דהבא. אזיל ובריך, ואשכח יונה דדהבא". בשני 

מעשים אלו אנו מוצאים שמי שנהגו כב"ש באו על שכרם מאת ה'. הראשונים התקשו מאי שנא 

מקריאת שמע, שם החמיר על עצמו ר' טרפון כב"ש, ואמרו לו חכמים: "כדאי היית לחוב בעצמך 

. ותירצו ששם ההנהגה כב"ש עוקרת את דעת בית הלל, אבל כאן מודים )י:(רי ב"ה" שעברת על דב

 יותר אלא שאינו חייב בכך.  משובחומברך במקומו הוא  החוזרגם בית הלל עצמם ש

ממעשה דרבב"ח שחשש לדברי ב"ש למד רב עמרם, ומכוחו גם הרא"ש )והטור(, שלמעשה יש 

למקומו לברך )וצ"ע, מנין שרבב"ח לא היה כמחמיר על לכל אדם לנהוג בענין זה כב"ש ולחזור 

עצמו וכדלעיל(. גם רבנו יונה כתב כך בשם מקצת הגאונים, אך דחה זאת כאינו מסתבר. ואכן 

כתב בשם רבנו יונה כדעת הגאונים  ב"יהרמב"ם פסק גם כאן כבכל מקום, כבית הלל. אמנם 

ומתוך כך פתח בשו"ע בסתם שאינו צריך שעליו לחזור למקומו )וצ"ע; גרסה אחרת היתה לו?(, 

 ישאכן  לכתחילהבשם האחרונים ש משנ"בלחזור, והוסיף שלרא"ש ורבנו יונה עליו לחזור. וכתב 

 למקומו, אם לא בשעת הדחק )וצ"ע(.  לחזור

במקום שנזכר לאחר שעקר ממקומו במזיד, כתב הטור שמההכרעה לדינא  אם בירך, בדיעבד

ידי חובתו וצריך לברך שנית במקומו )ב"י תלה זאת בכך שעל דין  כבית שמאי עולה שלא יצא

המזיד להיות ודאי חמור יותר מדין השוגג, ואין הדבר מקבל ביטוי אלא בדין בדיעבד(. אבל 

משנ"ב )בשם האחרונים( דחה חומרא נוספת זו, וכתב שאפילו אם היה מזיד גם בהליכתו ממקומו 

 י חובה ואין לו לברך שנית. וגם בברכה במקום שנזכר יצא בכך יד
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שבו עליו לברך, ומג"א למד זאת מדיני  גדר מקום אכילתובראשונים ובב"י לא התבאר מהו 

פינה בראשונה חדשה. וכתב מתוך כך שבתוך אותו חדר יכול לברך -שינוי המקום המצריך ברכה

ה כתב משנ"ב הראשון )אך על ז רואה את מקומוגם לכתחילה, וכן גם אם יצא מהחדר אך  אחרת

שלא לסמוך אלא כשיש איזו מניעה מלברך במקום הראשון ממש(. ובעת הצורך, כמו כשאין מקום 

. והוסיף משנ"ב מתחילהלכך  דעתואכילתו נקי, יכול לברך גם בחדר אחר באותו בית אם היתה 

של מקום אכילתו קרויים מקום  מותא' ד)ע"פ ח"א ופמ"ג( שבמקום שאינו מוקף מחיצות כל 

 אחד, ואף שלכתחילה יברך במקומו ממש, במקום מניעה קטנה יוכל לשנות בשיעור זה. 

עוד כתבו בענין זה טור ושו"ע )ע"פ רבנו פרץ( שאם שינה את מקומו אך מסיים את אכילתו 

האחרונים(, )ואפילו פחות מכזית, כ"כ משנ"ב ע"פ  פתבמקומו החדש, דהיינו שאוכל גם בו מעט 

 יכול לברך במקום סיום אכילתו ואינו צריך לחזור למקומו הראשון. 

 

 )קפד,ה(. הזמן הראוי הברכה 3

התבאר: "עד מתי הוא מברך, עד כי שיתעכל המזון שבמעיו". שביעת האדם  )נא:(במשנה 

 מהאוכל היא הסיבה הראשונית לחובת הברכה, ולפיכך ניתן לברך רק כל עוד שביעה זו עודה

 בעינה ולא פגה.

: "כמה שיעור עכול? א"ר יוחנן, כל )נג:(הגמרא מבררת את המשמעות המעשית של קביעה זו 

... והאמר רב אמי אמר ריש לקיש שיצמא מחמת אכילתו. וריש לקיש אמר, כל זמן שאינו רעבזמן 

 ? ל"ק, כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת"ארבע מיליןכמה שיעור עכול כדי להלך 

)בפשטות, השובע שמחמת אכילה נשמר למשך זמן רב, ושיעור ארבעה מילין הוא לפיכך לאכילה 

מועטת. כ"כ תוס' ועוד, ולא כרש"י שכתב ששיעור ד' מילין הוא לאכילה מרובה(. והלכה כר' 

 יוחנן. 

דעת ר' יוחנן ברורה, שכל עוד לא שב להתאוות לאכול הרי שלא פגה הנאת מה שכבר אכל. 

יש לקיש השיעור לפי הנראה מועט יותר, ורק כשקבלת האוכל אל קרבו מוחשת יותר, לדעת ר

באמצעות הצמא שהיא מעוררת, ניתן לומר שהנאת השביעה עודה ממשית וניתן לברך מחמתה. 

באכילה מועטת הסתפק ריש לקיש בשיעור מועט יותר של הילוך ד' מילין, ולא התבאר לי טיבו של 

 שיעור זה.

, אך גם לדבריו הדברים טעונים ודאי הגדרה אכילה מועטתא אמר מאומה בדבר ל ר' יוחנן

משל עצמם, שכן פעמים שהאדם אוכל בשיעור שאינו משביע אותו ואם כן שב להיות רעב מיד 

כשמשך ידו מלאכול. במקרים כאלו קשה מאד לאמוד מתי מסתיימת השביעה של מה שבכל זאת 

כשלא שבע, יש לאמץ למעשה את שיעורו של ריש לקיש גם אכל. וכתבו הפוסקים שבמקרה כזה, 

שוב אינו יכול לברך )גם בתוך שיעור ד'  ד' מיליןלדרך ההלכה כר' יוחנן, ולאחר שיעור הילוך 

מילין חיוב הברכה אינו ברור בתכלית, וכתב משנ"ב שאם מסופק נכון שיאכל עוד כזית פת כדי 

 שיהיה לו חיוב ברור לברך(.

עוד, קשה לדעת מהו זמן  שב ואכלם אכל אכילה מרובה, אך לאחר תום אכילתו כמו כן, גם א

העיכול, שהרי לא שב להיות רעב, אך הדבר עשוי לנבוע מהדברים הנוספים שאכל. ודייק משנ"ב 

מלשון שו"ע שעליו לשער אם היה שב ונעשה רעב לולי הדברים הנוספים שאכל. ומכל מקום אם 

מאד, נחשב כל מה שאכל בשלבים המאוחרים של  שהתמשכה אחת, סעודההיה הכל במהלך 

 הסעודה כמצורף לענין זה לעיקר אכילתו, וכל שלא נעשה שוב רעב יכול לברך. 
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עיקר השביעה הוא באכילת פת, ובו גם נאמר שיעור הילוך ד' מילין, ואין בכך כדי ללמד עד מתי 

. וכתב על כך הרא"ש שמברך כל עוד לא שב להתאוות לאותם פירותאלא  אכליוכל לברך מי שלא 

פירות. משנ"ב ביאר, ע"פ רוב האחרונים, שאין כוונת הרא"ש לאותם פירות ממש דוקא, אלא כל 

עוד לא שב להתאוות לשום פירות. כלומר, המדד לשביעה מפירות הוא התאוה לפירות, וכל 

ר אכל יכול עוד לברך. זאת שלא כט"ז, שכתב שרצונו לאכילת פירות עדיין שבע על ידי מה שכב

שכוונת הרא"ש כפשט לשונו, לברך עד שימצא עצמו מתאוה שוב לאותם פירות ממש דוגמת אלו 

 שאכל, ולא כב"י, שהסתפק בשאלה זו ולא הכריע. 

 

 . מעשה אמירת הברכה 4

) א , ה פ ק ( ן  ו ש ל ל  כ ב  .  א

אמרים בכל לשון. כלומר, הקפדת מונה את ברכת המזון בין הדברים הנ )לב.(המשנה בסוטה 

התורה היא על הבעת תוכן הברכה בכללו, ולא על מילים מסויימות שבהן יש להשתמש. חז"ל 

תיקנו מטבע ברכה כדי להורות על צורתו המסויימת של התוכן הראוי לה, אך גם הם לא הצריכו 

מת זאת, כמו להביע זאת בשפה מסויימת דוקא. )דברים הנאמרים בלשון הקודש בלבד, לעו

חליצה, מקרא ביכורים, וברכת כהנים, נאמרים בד"כ גם בלשון מסויימת הכתובה בתורה עצמה(. 

דוקא. ותוכן הדבר ברור, שרק  בלשון הקודשלברך  מן המובחרלמרות האמור, כתב הב"ח שמצוה 

 בלשון הקודש יכולים תכנים השייכים לקודש להיות מובעים באופן היפה להם ביותר. 

 

 . בב , ה פ ק ( ר  ו ב י ד ה ת  מ צ ו (-ע  ג

כשם שלא הגבילה התורה את לשון אמירת הברכה כך לא הגבילה את צורת מעשה האמירה 

. אמנם אם אינו אלא טו:(ברכות )בלא להשמיע לאזנו  בלחשבפועל, וניתן לומר את הברכה גם 

כלל ואין יוצאים שאין זה קרוי דיבור  )שם, ובדין בעל קרי מהרהר בלבו, כ:(, דעת רוב הפוסקים מהרהר

בזה ידי חובת ברכה )ולרמב"ם הרהור כדיבור, ומועיל גם לברכה(. מכל מקום, כתב משנ"ב בשם 

 , משום שבכך מעורר גם את הכוונה. בקול רםא"ר, נכון לכתחילה לברך 

 

ט , ג פ ק ( ה  ב י ש י ב ה  כ ר ב  . (-ג ג , א צ ק  ; ב  י

מכלל היחס הראוי לברכה הוא גם לאמרה ביישוב הדעת, ולא תוך כדי עשיה אחרת. בראש 

, או קלה, ואפילו מלאכהובראשונה מתורגם הדבר, בירושלמי ולהלכה, לכך שאין לעשות כל 

מבאר )בשם מג"א( שהמברך בעת  )בסי' קצא(לעסוק בכל עיסוק נוסף, בעת אמירת הברכה. משנ"ב 

כמברך בדרך עראי ומקרה, ומוסיף שהדבר נכלל במאמר התורה "ואם  שעוסק במלאכתו נראה

תלכו עמי קרי", שאסור שיהיו המצוות אצלנו על צד המקרה וההזדמנות בעלמא. דין זה אמור לא 

 רק בברכת המזון אלא גם בכל ברכה אחרת. 

שכן יישוב הדעת בעמידה אינו כמו בישיבה, וכל דין דומה לזה במקצת הוא לברך בישיבה. 

שאם אכל מלכתחילה  )נא:(שבעת ההליכה אין הדעת מיושבת כראוי. אלא שבתחילה סברה הגמרא 

במצב שיישוב הדעת בו חסר, די בכך שיביא עצמו למצב שיש בו תוספת ישוב דעת כדי לברך: 

"א"ר אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא, האוכל ומהלך, מברך מעומד. וכשהוא אוכל מעומד, מברך 

שהוא מיסב ואוכל, יושב ומברך" )בהסבה אין חסרון יישוב דעת, אלא שהנפש נתונה מיושב. וכ

יושב להנאת הגוף ולא רק לברכה(. ומכל מקום למעשה מסיקה הגמרא: "והלכתא, בכולהו 

". וכתבו תוס' שהוסיפו בכך הקפדה משום שברכת המזון היא מן התורה. עולה מכך ומברך
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שבברכות אחרות, שאינן מן התורה, די בהנהגה שבברייתא. אמנם הב"י כתב ע"פ הרמב"ם 

 .מעין שלשאמירת ברכה  גם בעתוהמרדכי שיש לשבת 

נראה שההליכה עצמה אינה חשובה כמעשה הגוזל תשומת לב מן הברכה, אלא שבעת ההליכה 

וך כך מסייג הטור ואומר יישוב הדעת חסר, דוגמת החסרון שיש בעומד לעומת היושב. אולי מת

וחושש  היוצא בשייראשבמצבים שבהם יישוב הדעת בהליכה הוא יותר מאשר בישיבה, כמו 

לברך תוך כדי הילוך )ובלבד שכך גם אכל. כ"כ  רשאילאחר את דרכו אם יתעכב כדי לברך, 

 משנ"ב(. 
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 מקורות  –ברכת המזון 
 עיקר החיוב וגוף הברכות א. 

 יח-א ,דברים ח  

 רא"ש, תוס', רש"יאמר רב נחמן... שתי מלכויות לבר מדידה )מט.(, ברכות מח:   

 )לה:( תלמידי רבנו יונה)כב(, 

 אמר רב יוסף תדע... הזאת בישראל לחיים )מו:( )ותוד"ה והטוב(ברכות מו.   

 קצא,א ד"ה ואהא דאמרינןב"י   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל    סי' קפט;    ה-קפח,א ;    סי' קפז  

 טור וב"י שו"ע ומשנ"בקפד,ד   ספק אם בירך ברהמ"ז

תר"י )כג(, רא"ש , תוס'יתיב רבי זירא.. והמטיב חוזר לראש )מט:(, ברכות מט.   טעה והשמיט של שבת ומועד

 ד"ה ברוך שנתןרשב"א )והשגות הראב"ד(, מלחמות ובעה"מ )לו.(, 

 שו"ע ומשנ"ב ובה"ל טור וב"י,י -קפח,ו  

   

 שיעור החיוב בברכה ב. 

 )כד(רא"ש , תוס'עד כמה מזמנין... עד המשנה,  ברכות מט:   

, תוס')שורה אחרונה( אמר לי רבי ירמיה... ששמנו אגור בתוכו )לט.(, ברכות לח:   

 )כז:( תר"י)טז, "מי סברת ר' יוחנן...(,  רא"ש

 סוכה כו: ד"ה ולא בירך(תוס' )  

 ראב"דה,טז ורמב"ם   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל    רי,א ;     קפד,ו  

 ב"י ד"ה וכתוב בארחות חיים, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל רח,ט  

צירוף אכילות מועטות לאורך 

 זמן

משנה וגמרא  עד ר' מאיר לחומרא ש"מ )יג.(, ובהמשך שם, כל כריתות יב: ) 

 מצטרפיןהמשקים מצטרפים... יותר מכאן אין 

 טור וב"י( יושם ד -תריב,ג  

מידתם הממשית של שיעורי 

 כזית ורביעית

 משנ"ב ס"ק סח ובה"ל ד"ה של רביעית, רעא,יג 

 שו"ע ומשנ"ב )ומג"א(תפו,א 

 ו-או"ח לט )קונטרס השיעורים(,החזון איש   

 פסח ט,ח ובהערות )טז(הליכות שלמה   

   

 דינים נוספים ג. 

א"ל רבינא לרבא... עד  שםובברכת המזון... עד הנקודתיים, ובהמשך ברכות כ:   )וקטנים(חיוב נשים 

 מלחמות, )ראב"ד(, בעה"מ)יא:(, תר"י )יג(,  שרא", תוס', "ירשהמשנה, 

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לסי' קפו   

ברכה במקום וסמוך לזמן 

 האכילה

)ה, "אמר רב רא"ש , תוס', רש"ימי שאכל וכו'... כאן באכילה מועטת, ברכות נג:  

 )מ.(רבנו יונה זביד... לאותן פירות יברך"(, 

 , טור ושו"ע ונו"כהג( ושם -)ב-קפד,א  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל סי' קפה  השלמה: דיני אמירת הברכה

 ס'(, בסוף הפרק, א"ר אבהו ואמרי לה... )ותוברכות נא:  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ביב -קפג,ט  
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 עשרשלושה פרק 

 ברכת הזימון
 א. הקדמה: הוצאת אחר ידי חובת ברכה

 ג(-)ריג,ב. שומע כעונה 1

 יג(-)קסז,יא. צירוף לברכה לכתחילה 2

 כ(-)קסז,יט. ברכה שכל עיקרה עבור השומע 3

 )קצז,ד(. ברכת האוכל כזית להוציא מי ששבע 4

 ג(-)קצג,א; קצו,אב. דין הזימון ומהותו 

 ג. איזוהי האכילה יחד המחייבת בזימון

 ד; ר,א(-)קצג,א. גדרי האיסור להיחלק 1

 ו(-)קצג,ה. צירוף לאחר האכילה, ודין פריחת הזימון 2

 (סי' קצה). שתי חבורות בבית אחד 3

 הזימוןד. עד היכן ברכת 

 )ר,ב(. עד היכן ברכת הזימון 1

 )ר,ב(. דיני היחיד שהפסיק לזימון 2

 )קפג,ז(. שמיעת ברכת המזון מפי המזמן 3

 ה. האנשים המצטרפים לזימון

 )קצט,ג(. עם הארץ 1

 )קצט,י(. קטן 2

 ט(-)קצט,ו. אשה 3

 ו. האכילה המצטרפת לדין זימון 

 ג(-)קצז,ב. אכילת ירק 1

 )קצד,א(אכילתו  . מי שכבר ברך אחר2

 

 א. הקדמה: הוצאת אחר ידי חובת ברכה

 ג(-)ריג,ב. שומע כעונה 1

בברכת הזימון מצטרפים לכתחילה מספר אנשים לברכה משותפת אחת. מקצת מהלכות 

הזימון קשורות בענין זה, ולכן נקדים ונברר בתחילה את הדין הכללי יותר, בדבר המצבים השונים 

 על ידי אדם מסויים גם לאחרים.שבהם מועילה ברכה הנאמרת 

: אמירת ההללדנה בעיקרו של ענין היציאה ידי חובה בדיבור חברו בהקשר של  )סוכה לח.(המשנה 

"מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו, עונה אחריהן מה שהן אומרין, ותבא לו מאירה. אם 

א את ההלל בעצמו, עד שנזקק ". מי שאינו יודע לקרועונה אחריו הללויהאותו,  גדול מקראהיה 

לעבד, אשה וקטן שיקריאו לו, צריך לחזור אחריהם על כל דבריהם, ואמרו בו חז"ל לשון קללה על 

שנזקק לכך. אבל אם גדול קורא עבורו את ההלל אין הוא צריך לחזור אחריו על כל מילותיו, ודי 

  1בכך שיענה אחריו הללויה.

                                                           
1

, לבין מי שגדול מקרא תבא לו מארהאותו, והוא חוזר אחריהן, ש מקרין אשה או קטןהמשנה הבחינה בין מי שעבד,  

אותו והוא עונה אחריו הללויה, שבו לא נאמרה מארה זו. רש"י תלה את המארה ברישא בכך שלא למד, וצ"ע למה 

 אין היא אמורה אלא באשה וקטן, והרי גם בגדול המקרא אותו אין זה אלא מחמת שלא למד. ונראה שאף שעיקרה

של המארה היא מחמת מה שאינו יודע לשבח לה' בכוחות עצמו ונזקק לאחרים שיסמכוהו בכך, אין תוקף החיסרון 

אלא כאשר גם הפתרון שמצא לכך משקף באופן מובהק את חוסר היכולת שלו עצמו להלל. כאשר שומע מגדול 

 ים השומעים ומשתתפים עמו. המקרא עולה סוף סוף השבח לה' בדרך מתוקנת, על ידי אדם הראוי לשבח ואחר

הגמרא הוסיפה והביאה ברייתא דומה בדין ברכת המזון, "באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה 

מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים תבא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו", ואפשר להעמיד גם אותה באופן 
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יותר בגמרא, על יסוד מנהג אמירת ההלל בציבור  דין האמירה המשותפת של ההלל מבואר

שהיה מקובל בזמן האמוראים. "אמר רבא, כמה הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא 

דהלילא...". רש"י מסביר שבזמנים קדומים יותר לא היו הכל בקיאים באמירת ההלל, ואחד היה 

את ההלל בעצמם ולפיכך  קורא את ההלל עבור הכל, אך בזמן האמוראים שוב היו הכל קוראים

שוב לא היו זקוקים לדינים המיוחדים לאחד הקורא עבור חברו, ומכל מקום הותירו כמה רשמים 

 מהמנהג הקדום, כדי ללמד על ההנהגה הראויה במצבים שונים של קריאה משותפת של ההלל. 

הגו ששליח ". בזמן רבא נמצוה לענות הללויה"הוא אומר הללויה והן אומרים הללויה, מכאן ש

הציבור אומר בתחילה את מילת הללויה בלבד והציבור חוזרים אחריו ואומרים הללויה. הדבר 

מלמד על הנהגה קבועה הראויה תמיד, גם כשהכל יודעים וקוראים את ההלל בעצמם, לחזור אחר 

יצר על כך  הש"ץ על מילת הללויה שבפתיחה. )כ"פ רש"י. יל"ע מפני מה הפסיקו לנהוג כך, וכבר הֵּ

 (. )חנוכה ג,יד(הרמב"ם 

עונה אחריו אותו  גדול מקרא"הוא אומר הללו עבדי ה' והן אומרין הללויה, מכאן שאם היה 

". בזמן שהשומע סומך על הקורא יש לו לענות אחריו הללויה על כל פסוק ופסוק, וכרושם הללויה

  2אחר הפסוק הראשון.מכך הותירו גם בזמן רבא חזרה משותפת נוספת יחידה על מלת הללויה, ל

". כאשר סומכים מצוה לענות ראשי פרקים"הוא אומר הודו לה' והן אומרים הודו לה', מכאן ש

על קריאת שליח הציבור עונים אחריו כאמור על כל דבר הללויה, אבל בראשי הפרקים יש לחזור 

אחריו על מילות ראש הפרק עצמו. כאשר הכל קוראים יחד אין בכך צורך, אלא שהותירו רושם 

 לדבר בחזרה על פסוק הודו לה'. 

 קטן מקראשיעה נא, מכאן שאם היה "הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והן אומרים אנא ה' הו

. הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והן אומרים אנא ה' הצליחה נא, מה שהוא אומראחריו  עוניןאותו 

". בחזרה על הפסוק אנא ה' הושיעה נא הותירו רושם מהדין הנוהג במי אם בא לכפול כופלמכאן ש

וספת על פסוק באמצע פרק באה שנעזר בקטן שיקריא לו, שחוזר אחריו על כל דבר, והחזרה הנ

                                                                                                                                                                      
פי' כס"מ בדעת הראב"ד, בדין שיעור החיוב בברהמ"ז מה"ת,  שקול לזה שבמשנה, כאשר הם מקריאים אותו )וכך

לברייתא זו במי שאכל שיעורא דרבנן דחויה מהלכה, ולאור סוגייתנו יש לפרש  )כ:(שכתב שהעמדת הגמ' בברכות 

אכן העמידה באופן  )שם(אותה במקריאין אותו(. אבל פשט הברייתא הוא שהם מברכים עבורו, והגמרא בברכות 

חייב רק מדרבנן ולפיכך יכולים הם להוציא אותו. וכך הביאו במס' סוכה רש"י ותוס'. ופירשו שגם באופן  שהוא עצמו

זה תבא לו מארה, משום שמבזה את קונו לעשות לו שלוחין כאלו. כלומר, אף שמתקיים כאן דין שומע כעונה כתקנו, 

יובו לעולם אינו מן התורה הרי זה שוב מבליט בין שנים החייבים מדרבנן בלבד, כיון שנזקק לברכת מי שכל עיקר ח

 את ה'נכות' שלו עצמו כביכול מלברך. 

אמנם למ"ד שאף האשה חייבת בברהמ"ז מן התורה, וכפי שהיא דעת ראשונים רבים לדינא, שוב צ"ע מפני מה תבא 

אם נזקק לגדול לו מארה, ומ"ש מגדול המברך עבורו. לכאורה היה אפשר לומר, בשונה מהאמור לעיל, שאכן גם 

, לעולם )כדלהלן(שיברך עבורו תבא לו מארה. כיון שבהעדר זימון מצוה על כל אדם לברך ברכת המזון בעצמו דוקא 

תבא לו מארה אם אשתו ובניו מברכים לו, גם בניו הגדולים, ואורחא דמילתא נקט, שאלו הם המצויים עמו בביתו. 

גמרא כמובן מאליו בבן קטן, עד שהתקשתה איך יכול להוציא את אלא שאת דין הרישא, בן מברך לאביו, פירשה ה

נאמר שאף שמצוה ליחלק אם היה אחד סופר ואחד בור סופר מברך ובור יוצא, ולא  )מה:(אביו, וגם בברייתא אחרת 

נזכרה שם מארה. נראה לפיכך שאכן פשוט לגמרא שביוצא על ידי גדול המברך אין המארה אמורה. ושמא החסרון 

אה ידי חובה ע"י אשה הוא משום שבמקצת אמירות היא חייבת אך באחרות פטורה )כק"ש והלל(, ולכן ביצי

 ההזקקות לברכתה מבליטה באופן מיוחד את חוסר היכולת של האדם לברך בעצמו. וצ"ע. 
2

המתואר , המנהג הקדמון הראוי, שבו נכון לאחוז לכתחילה, שהוא כנראה גם )שם יב(כך פירש"י. לדברי הרמב"ם  

 בגמרא כאן, הוא לשמוע משליח הציבור את כל פסוקי ההלל, ולענות הללויה אחר כל אחד מהם. 



 ברכת הזימון)יג(   

245 
 

שמקום שנהגו לכפול כופל, וכפי  )שם(לרמז לאפשרות לכפול את פסוקי ההלל, וכדברי המשנה 

  3שהתבאר בגמרא שהתקיים מנהג )ואף אנו נוהגים בו( לכפול מאודך ולמטה.

". אף שלעיל נאמר שלכתחילה שומע כעונה"הוא אומר ברוך הבא והן אומרים בשם ה', מכאן ל

ש לענות אחר האומר הללויה, או ראשי פרקים, אין בכך הכרח, והשומע יכול להמשיך את הקורא י

הלאה כאילו אמר בעצמו את חלקו הראשון של הפסוק למרות שלא ענה אחריו מאומה. הגמרא 

מהו? אמר להו,  שמע ולא ענהמוסיפה לחדד את הדין האחרון: "בעו מיניה מרבי חייא בר אבא, 

. אתמר נמי אר"ש בן פזי אמר רבי יצאא ורישי עמא ודרשיא אמרו, שמע ולא ענה חכימיא וספרי

יהושע בן לוי משום בר קפרא, מנין לשומע כעונה, דכתיב את כל דברי הספר אשר קרא מלך 

יהודה. וכי יאשיהו קראן, והלא שפן קראן, דכתיב ויקראהו שפן לפני המלך, אלא מכאן לשומע 

 כעונה". 

א עולה שמעיקר הדין די בשמיעה עצמה כדי לצאת בה ידי חובה. אלא מכלל דברי הגמר

שלכתחילה מצוה גם לענות באופן המביע שותפות עם הקורא, באמירת הללויה כשמדובר בקריאת 

הלל. ולמעשה גם כל השומע קריאת הלל, גם אם את חובתו שלו מקיים בעצמו, ראוי שיענה אחריו 

ו גם לברכות, שמעיקר הדין שומע כעונה גם בלא לענות פעם אחת הללויה. )נראה שמכאן למד

מאומה, אך לכתחילה יש לענות אחר המברך בלשון שמביעה השתתפות עמו בברכה, באמירת 

 אמן, ולמעשה כל השומע ברכה מחברו, גם אם אינו זקוק לברכתו, ראוי שיענה אחריו אמן(. 

הוא ביטוי ומסירה של תוכן מאדם  בתוכן הדבר נראה שעניינו הראשוני של הדיבור באשר הוא

אחד לחברו, וכשהשומע מקבל את מה שנאמר לו אין הוא צריך לחזור על הנאמר כדי להביע את 

הסכמתו ושותפותו בעמדת המדבר. גם כאשר נוכח אדם שלישי בשעת הדיבור, הוא יכול להיות 

על אותן מילים. שותף לעמדת המדבר ולהסכים עמו גם בלא שיביע זאת בחזרה מפורשת מלאה 

הדיבור הוא מעשה שיש בו מעיקר תכונתו משמיע ושומעים, ואף השומע עשוי להיות שותף מלא 

למה שהושמע לו, בפרט אם גם הביע במפורש את אישורו לדברים, שאז שוב שותפותו מחוורת 

וממשית. גם בדיבור כלפי שמיא עומדים הדברים כך, וכאשר האחד מביע הלל או ברכה לה' 

לים גם השומעים להיות שותפים עמו ולהצטרף לתוכן דבריו, אפילו בשתיקה, ובאופן מלא יכו

 יותר אם גם יענו הללויה או אמן )לפי הענין(. 

 

 יג(-)קסז,יא. צירוף לברכה לכתחילה 2

: מצד הדין, כשמתכנסים כמה אנשים יחד לאכילה משותפת, ראוי שלא יברך כל אחד מהם לעצמו תמצית הדין)

 אכילתו אלא אחד יברך בקול רם עבור כולם, והכל יתכוונו לצאת בברכתו, משום ברוב עם הדרת מלך. קודם 

אכילה משותפת היא כאשר קבעו עצמם מפורשות לאכול יחד, או כשהסבו יחד, בזמן חז"ל, ובדורות מאוחרים יותר 

 שישבו עכ"פ כולם יחד, וכן בבני משפחה האוכלים יחד. –

שותפת, ולכתחילה נכון שכ"א יברך לעצמו, העיקר לדינא הוא שבדיעבד אם בירך האחד גם גם כשאכילתם אינה מ

 יצא.( –עבור חברו שכיוון לצאת על ידו 

 

: )ברכות נג.(ההסתמכות על דין שומע כעונה לפעמים אינה רק אפשרית אלא גם נכונה לכתחילה 

ם כל אחד ואחד מברך לעצמו, "ת"ר, היו יושבין בבית המדרש והביאו אּור לפניהם, ב"ש אומרי

. ...בית שמאי מאי טעמא, ברוב עם הדרת מלך, משום שנאמר אחד מברך לכולןוב"ה אומרים 

                                                           
3

רש"י מוסיף לבאר שהחזרה על הושיעה נא ועל הצליחה נא שוות, ונועדו ללמד שני דינים, בלא קשר ייחודי בין כל  

 אחד מהדינים לאחד הפסוקים דוקא.
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קסברי מפני בטול בית המדרש". ב"ש וב"ה נחלקו אם לחשוש לביטול בית המדרש, ומכל מקום 

העולה מפי לעיקר הדבר מודים הכל שיש מעלה לברך במשותף על האור, משום ששבח הברכה לה' 

  4הציבור הוא גדול ומעולה יותר מזה העולה מפי כל יחיד לעצמו.

לא בכל מצב שבו מצויים זה בצד זה אנשים החייבים בברכה זהה נכון שהאחד יברך עבור 

, כל אחד ואחד מברך לעצמו. היו יושבין: ")ברכות מב.(כולם. המשנה מגבילה זאת בענין ברכת הפת 

ובגמרא: "הסבו אין, לא הסבו לא, ורמינהו עשרה שהיו הולכים בדרך,  , אחד מברך לכולן".הסבו

אע"פ שכולם אוכלים מככר אחד כל אחד ואחד מברך לעצמו, ישבו לאכול, אע"פ שכל אחד ואחד 

אוכל מככרו, אחד מברך לכולם. קתני ישבו אע"פ שלא הסבו? אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דאמרי 

. כלומר, דוקא כאשר בני חבורה קובעים עצמם לאכול יחד, מה שבא "בדוך פלןלחמא  ניזיל וניכול

לידי ביטוי בימיהם בעיקר באכילה בדרך של הסבה, נכון שאחד יברך עבור כולם. כך הוא גם בלא 

הסבה, אם ההצטרפות לסעודה באה עכ"פ לידי ביטוי במילים, שזימנו עצמם במפורש לאכילה 

, שאינם עם בני ביתוהאוכל  בעה"בם הירושלמי, גם בוכן הוא, לכמה ראשונים בש 5משותפת.

טעונים הסבה דוקא. אבל כאשר מספר אנשים אוכלים זה בצד זה, בלא שיהיו שותפים בכך 

לסעודה חברתית אחת, אין ראוי להם להצטרף גם לענין הברכה. כיון שבאכילה כל אחד נהנה 

ה, שלא כברכת האור, שם נושא ממאכלו שלו אין כאן סיבת ברכה גמורה אחת שהכל שותפים ל

הברכה הוא עצמו אחד לכולם ולפיכך ראוי שיברכו עליו כולם יחד לה' )תוס' הביאו מהירושלמי 

שגם ברכת הריח היא לענין זה כמו ברכת האור, וכשמביאים לפניהם מוגמר אחד מברך לכולם גם 

 6בלא הסבה(.

ג להסב גם בעת התכנסות חברתית כיון שאין מנה בימינותוס' ושאר ראשונים עמדו על כך ש

סביב שולחן אחד פירושה שבני החבורה מתוועדים  הישיבה המשותפתלסעודה ממילא עצם 
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פירושו של רש"י )ושלא כרמב"ם(, שההצטרפות של הציבור כולו לאמירת שליח בהלל עם זאת מצאנו כאמור, לדרך  

הציבור כדרך שומע כעונה נהגה רק בזמן שלא היו הכל בקיאים באמירתו. אבל מעת שהכל בקיאים, כל אחד אומרו 

מה שאין  בעצמו. ויל"ע מה טעם החילוק. ושמא קשור הדבר בכך שהברכה היא פניה כלפי שמיא, בלשון פניה לנוכח,

 כן ההלל, שהוא דיבור שלנו אודותיו, בגוף שלישי, וקבלת מלכותו ית' בו היא ממילא פחות מפורשת. 
5

רבנו יונה מחדד שאין צורך דוקא בקריאה ללכת לאכול במקום שונה מזה שהם בו כעת, וגם אם אומרים בואו  

הולכים. משנ"ב הביא את ספק המג"א אם  ונאכל כאן הדין שוה. ומכל מקום דוקא אם עומדים במקומם לכה"פ ולא

כשיושבים כולם בעגלה אחת קרויים קבועים יחד או שגם בזה טלטול הדרך מבטל את הקביעות. אבל בספינה פשוט 

בדין האוכלים יחד בימינו ברכב, אוטובוס,  )ר' מהד' דרשו(אף למג"א שמתקיימת קביעות. ולאור זאת דנו פוסקים 

 ה ספקו של מג"א שטלטול הדרך מבטל את הקביעות. והדבר משליך גם לצירוף לזימון. רכבת או מטוס, אימתי יפ
6

. )ברכות ו,כ(ע"פ הפוסקים שאחד מברך לכולם, ומקור הדברים בתוספתא  (יז)ריג ס"ק כתב משנ"ב  ברכת המצוותב 

, אף כי הנידון הישיר שבו דיבר שם לא היה כזה )א,תנא(תוספתא זו הובאה להלכה בין היתר ע"י הרשב"א בשו"ת 

כתבו שגם בשני מוהלים מברך  )ב,מב(והתשב"ץ  כו,ד( ,)בשו"תממש אלא במוהל אחד המל שני תינוקות, והרא"ש 

האחד והאחר יוצא. במקורות אלו לא נזכרה במפורש סברת ברוב עם שנאמרה בברכת האור, אבל משנ"ב הזכירה, 

כתב שאם כמה מתעטפים בטלית נכון שאחד יברך לכולם משום ברוב עם )אלא שכתב שלמעשה  )ח,ה(וגם בהל' ציצית 

נוהגים שכל אחד מברך לעצמו, משום חסרון הבקיאות לצאת זה ע"י זה. וכך כתב גם בברכות הנהנין, להלן(. אמנם 

רי שו"ע בשם ארחות נראה שאין הדברים אמורים לכו"ע, שכן דברי משנ"ב בדין הציצית נאמרו כדי להוציא מדב

אף מצאנו יותר מכך,  )סוכה לח: הנ"ל(, שאפשר שכל אחד יברך לעצמו או אחד לכולם. ובתוס' ובב"י סי' כב(שם, )חיים 

 שבהלל הנאמר בציבור כל אחד מברך לעצמו. ויל"ע בזה. 

אחד בפני עצמו, אך ברכת המצוות עומדת במידת מה בתווך, בין ברכת האור לברכת הנהנין. במעשה המצוה פוגש כל 

שלא כברכת הנהנין, סיבת הברכה אינה הפגישה במציאות החיצונית אלא במצוות ה', שבה כשלעצמה שותפים הכל. 

ולכן למעשה אחד מברך לכולם. בברכות שגם קיומן הוא ע"י הציבור כולו כאחד, כתקיעת שופר ומקרא מגילה, ברור 

 עכ"פ שאחד מברך לכולם, גם למעשה. 
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לאכילה יחד, ונכון שהאחד יוציא את חברו )למעשה אין נוהגים כך, פרט לסעודת שבת שיש בה 

לתת  צורך בלחם משנה לכולם, וכתב משנ"ב שאפשר שהדבר נובע מחשש שאין הכל בקיאים

ולא כאשר אוכלים  8(. ומכל מקום אין זאת אלא כאשר יושבים יחד,7דעתם להוציא ולצאת בברכה

בעמידה או בהליכה. כמו כן, נראה שאם ישבו זה בצד זה בדרך אקראי, ולא מתוך כוונה לאכול 

יחד, לא השתנה הדבר מדין הש"ס שאין להם לברך האחד עבור חברו )מצב דומה הוא כאשר 

זה בצד זה לתכלית אחרת, ושוב נתנו דעתם גם לאכול. הגמרא דייקא מלשון הסבו התיישבו 

שבמשנה שדוקא אם הסבו אחד מברך לכולם והקשתה על כך, והקשו תוס' למה נזקקה הגמרא 

לדיוק ולא הקשתה באופן ישיר על הרישא שאם ישבו כל אחד מברך לעצמו. ותירצו שאת הרישא 

רה שישבו בדרך מקרה, ולא במטרה לאכול. ונראה שהבחנה זו כשלעצמה היה אפשר להעמיד במק

  9עצמה שבדברי תוס' עומדת בעינה גם למסקנה(.

ההבחנה בין ישבו להסבו נוגעת ודאי לענין ברוב עם הדרת מלך, כלומר לענין השאלה אם נכון 

ברו , אם האחד בירך לחבדיעבדלכתחילה שהאחד יברך לכולם. אך לא התבאר בסוגיה מהו הדין 

שאכן יצא ידי  הרשב"או הרא"ה, אם יצא בזה ידי חובה. ב"י הביא בענין זה מדברי בלא שהסבו

, המובאים אף הרא"ש. אבל בדברי שו"עחובה, ולענין שומע כעונה אין ההסבה נצרכת. וכך פסק ב

הם קודם לכן בב"י, נזכר שאם לא הסבו אף בדיעבד אין אחד יוצא בברכת חברו. ועולה שבלא 

יסוד משתף כלשהו בין המברך והשומע אין קיום אף לדין שומע כעונה. משנ"ב הביא מכמה 

שעל כרחנו אף לדעת  )בשעה"צ(אחרונים שחששו לרא"ש, אבל כתב שלדינא העיקר כשו"ע. והוסיף 

שמעיקר  )יובא להלן(רא"ש אין כאן חיסרון מדין תורה בדין שומע כעונה, שהרי הרא"ש עצמו כתב ה

הדין אף מי שלא אכל כלל יכול להוציא את חברו בברכת המזון, מתורת ערבות במצוות, וכשלא 

 אכל הרי לא שייך ענין הקביעות המשותפת כלל. 

 

ב, לא שנו אלא פת דבעי הסבה, אבל יין לא : "אמר רביין]הגמרא מוסיפה לברר את דין ההסבה 

בעי הסבה. ור' יוחנן אמר, אפילו יין נמי בעי הסבה. איכא דאמרי, אמר רב, לא שנו אלא פת 
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שהוא נובע מדין מצוות צריכות כוונה, ולמ"ד מצוות  ג(-)ריג,ב, כתב ב"י כוונת שומע ומשמיעהדבר, שצריך בעיקר  

אין צריכות כוונה אכן אף כאן אין צורך בכוונה להוציא וכוונה לצאת. ואם כן לכאורה כיון דקי"ל שבדיעבד בדרבנן 

בשם המרדכי  )ס"א(שב"י עצמו הביא בסי' קצג  יוצא ידי חובה גם בלא כוונה, ממילא גם כאן בדיעבד יצא. אלא

והסמ"ג שהשומע יוצא בברכת המברך רק בתנאי שיש כוונת שומע ומשמיע, וכתב שהכוונה לשמוע נצרכת גם למ"ד 

שלמ"ד מצוות אי"צ כוונה אכן אין צריך להתכוון לצאת בברכתו של זה,  )בסי' ריג(מצוות אי"צ כוונה. ותי' פרישה 

נחלקו בדבר ראשונים, לרשב"א הכוונה לשמוע נצרכת  )ר"ה כט.(להתכוון לשמעו. בדין השופר אלא שעכ"פ צריך 

דייק  ריט,ה(וגם , ג)ריג,כשלעצמה לכו"ע, ולבעה"מ היא אחת עם הדין הכללי של מצוות צריכות כוונה. בדעת שו"ע 

שאף דקי"ל שבדרבנן אי"צ כוונה לצאת, לענין ברכות יוצא רק אם התכוון לצאת. ונראה  ריג(בסי' )עכ"פ משנ"ב 

שהדברים אמורים על דרך הרשב"א, וכתירוצו של הפרישה, אך מתוך הבנה שהכוונה לשמוע אחת היא עם הכוונה 

 לצאת בברכתו. 
8

ר"א שאין זה דוקא, אלא כל או מפה אחת. וכתב בה"ל בשם הג שולחן אחדשו"ע כתב שישיבה יחד היא סביב  

שיושבים זה בצד זה ולא מפוזרים קרויים יושבים יחד. ולא כמג"א, שכתב שאם אוכלים בתוך הבית אך לא סביב 

אותו שולחן מוכח שהם מפרידים עצמם זה מזה ואינם קרויים קבועים יחד, ואפילו בבני בית או שקבעו מקום 

ל יחד אלא שמחמת חוסר מקום יושבים בפועל ביותר משולחן אחד מתחילה. ונראה עכ"פ שאם קובעים עצמם לאכו

 אין זה מפקיע את הקביעות גם למג"א. 
9

, שבה יוצאים ידי חובה גם בברכת היין של המבדיל, אף שהשומעים אינם הבדלהתוס' מתייחסים גם למצב נוסף, ל 

וכתבו תוס' שנראה שכיון שנקבעים קובעים עצמם יחד לא בהסבה ולא בישיבה אלא שומעים את ההבדלה בעמידה. 

 יחד לענין ההבדלה )שלזה אין כל צורך בהסבה( מועילה קביעותם גם לענין היין, ומכל מקום טוב יותר שאכן יישבו.
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דמהניא ליה הסבה, אבל יין לא מהניא ליה הסבה, ורבי יוחנן אמר, אפילו יין נמי מהניא ליה 

א שמבטאת בו הצטרפות של הכל יחד הסבה". לר' יוחנן דין היין כדין הפת, שההסבה דוקא הי

המובילה לכך שאחד יברך לכולם. אבל לרב אין היין כפת, ונחלקו הלישנות לאיזה צד השתנה 

דינו. ללישנא קמא די לו בעצם השתיה המשותפת כדי שאחד יברך לכולם, וללישנא בתרא לעולם 

הלכה, כמו בעלמא אין בו חשיבות כשל סעודה משותפת בפת ולעולם מברך כל אחד לעצמו. ו

 במחלוקות בין רב לר' יוחנן, כר' יוחנן. 

. וכתב בשאר מאכליםהמחלוקת נסובה באופן ישיר סביב היין דוקא, ולא נאמר מהו הדין 

הרא"ש שיש לשמוע את דינם מדין היין. מחלוקת רב ור' יוחנן היא אם להשוות יין לפת, ומשמע 

ינם בחילוק הלישנות. ללישנא קמא בדברים ששאר הדברים ודאי אינם כפת, וממילא תלוי ד

שאינם חשובים מברך תמיד האחד לכולם, וללישנא בתרא מברך כל אחד לעצמו. ופסק הרא"ש 

שכך הוא לדברי רוב הראשונים.  (קעד,ח; ריג,א) ב"ימחמת הספק לקולא, שהאחד יברך לכולם. וכתב 

א להחמיר, ולא כדרך נוספת לא כראב"ד, שפסק אף כאן כבעלמא כלישנא בתרא, אף שכאן הו

. )ריג,א(בראשונים, שיין לאו דוקא אלא כל מה שאינו פת תלוי לדינא בהסבה. וכך פסק גם בשו"ע 

משנ"ב הוסיף על כך כאמור עוד  10כתב שהמנהג בפירות הוא שכל אחד מברך לעצמו. הרמ"אאבל 

לעשות כך, משום וכתב שהעולם אינם נוהגים לברך האחד לכולם גם כשמצד הדין ראוי היה 

ויש שכתבו שנכון עכ"פ שכל אחד מהמברכים יברך בקול  11חסרון הבקיאות להתכוון לצאת כך.

 רם, והאחרים ישמעו ויענו אמן, שסו"ס גם בזה יש ממעלת הברכה ברוב עם. [
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כעונה נצרך שברכת המברך תהיה גם כשלעצמה : כדי לצאת ידי חובה בברכת אחר מתורת שומע תמצית הדין)

נאמרת בתורת חיוב. זאת או כאשר היא נאמרת עבור חובתו של המברך עצמו, או כאשר מוטל על השומע חיוב 

גמור לברך, מחמת מצוה המוטלת עליו ולא רק כתנאי להתיר אכילה של רשות, והמשמיע אף הוא בר חיוב היכול 

 בות במצוות.(להיכנס תחתיו בחיובו מתורת ער

 

הדין שהתבאר עד כאן הוא במי שמברך עבור עצמו, ואחר מצטרף אליו לברכתו בשמיעה. אך 

התייחסה בפשטות למצב אחר, כאשר החייב בדבר אינו יודע לומר את  )דלעיל(המשנה בסוכה 

המוטל עליו ולפיכך הוא נזקק לאחר שיקרא עבורו, גם אם אותו אחר אינו זקוק לכך כשלעצמו. 

הוא ודאי במי שנעזר בעבד או אשה או קטן שַיקרו אותו, שהם כשלעצמם אינם בני חיוב כלל,  כך

וכך אפשר להבין גם את הדין בגדול המקרא אותו )אמנם אפשר שהדין בגדול המקרא אותו הוא 

 בגדול הקורא את ההלל מחמת חיובו שלו עצמו. לדינא עכ"פ ודאי אין צורך בכך וכדלהלן(.

מקרים אותו אינו יוצא ידי חובה בלא שיחזור אחריהם לא רק כאשר כל  כשעבד או קטן

כוונתם היתה להקריא לו, אלא אף כאשר היתה כוונתם לקרוא עבור עצמם, וכדרך אינו מצווה 

, ושם כללה המשנה: "חרש )ר"ה כט.(ועושה. עיקרו של דין זה נשנה במשנה בענין תקיעת שופר 

את  אינו מוציאבדבר  כל שאינו מחויבשוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן. זה הכלל, 
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ב"י עצמו כתב בסי' קעד ש"לדידן" אין זה מצוי כלל שקובעים עצמם לאכילת שאר דברים שאינם פת, ולכן למעשה  

בסי' ריג שב לכתוב לדינא שכיון שישיבה לדידן כהסבה לדידהו אחד מברך לכולם. ובימינו  כל אחד מברך לעצמו. אבל

 בלא"ה חזר הדבר להיות מצוי שקובעים עצמם לסעודה גם בלא פת ויכול לשוב למקומו הדין שאחד מברך לכולם. 
11

חרונה, וגם הרבה אינם מאידך, בברכה מעין שלש כתב משנ"ב ע"פ אחרונים שכיון שהעולם נוטים לזלזל בברכה א 

בקיאים בלשונה, ועלולים שלא לברך כלל, נכון לסמוך על הדין שבדיעבד, ולברך האחד בקול עבור הכל. ומכל מקום 

 טוב יותר שגם השומעים יברכו עמו בפני עצמם בלחש. 
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הסתמכה על כלל זה כמורה בבירור שאין גדול יכול לצאת  )ברכות כ:(הרבים ידי חובתן". הגמרא 

ה המקורית של המצוה היא בברכת המזון על ידי קטן. )כלומר, אין זה דין יחודי לשופר, שם צורת

כשהאחד תוקע והאחרים שומעים ונצרך שהתוקע יהיה בר חיוב, אלא כך הוא בכל מקום 

 שמבקשים לומר בו שומע כעונה(. 

גם אם הברכה נאמרת כשלעצמה כדין, דהיינו על ידי מי שאינו חייב בה אך אומרה כאינו 

שומע להיות כעונה. והדבר טעון ביאור, מצווה ועושה, או אף כמֻצווה מדרבנן, אין היא מועילה ל

שהרי השתתף עם אומר הברכה באמירתו, ולכאורה הוא כמי שאמר את הברכה בעצמו. מהדברים 

עולה בבירור שהשומע אינו כעונה בפיו ממש אלא רק כשותף למברך בברכתו שלו, ועל כך יש 

, אם אינו מחוייב להוסיף שתוכן ברכת המברך חסר משהו, יחסית לברכה המוטלת על השומע

 בדבר כמותו. 

נראה שאכן אין מקום להשוואה גמורה בין ברכת החייב לברכת הפטור, שכן ההבעה שבברכה 

)כמו בכל דיבור( אינה רק התוכן הנשמע על ידי מילותיה כשלעצמם אלא גם הקשר הדברים אצל 

לל, כמו מפי תוכי, האומר עצמו. אם מילות הברכה מושמעות ממקור שאינו שייך לענין הדיבור כ

או באמצעות מכשיר חשמלי, ברור שלא שייך בה דין שומע כעונה, שכן אף שמילותיה נשמעו, הן 

לא נאמרו כהבעת תוכן של ברכה כלל. באופן דומה, גם כאשר הן נאמרו כדי להביע תוכן כזה, 

ך הוא גם אם עדיין עשוי להיות בהן חסרון אם הן נאמרו באופן תלוש מהקשר אמיתי של ברכה. וכ

נאמרו בהקשר ממשי של ברכה, אך בנסיבות שבהן אין בה חיוב. ברכה של חיוב מביעה לא רק את 

תוכנה המילולי כשלעצמו, אלא גם את היות השבח האמור בה לה' נובע ועולה מתוך ממשות 

המציאות עצמה, ובאופן רחב יותר, היפה כלפי כל מעשה מצוה ולא רק דיבור של ברכה )וכפי 

ללה המשנה(, מעשה של בר חיוב מבטא הירתמות לרצון ה' המַצֶוה, מה שאין כן מעשה של מי שכ

שאינו מצווה. לכן אין די במעשהו של הפטור כדי להוציא את החייב בו ידי חובתו. )עולה מכך 

שאשה הפטורה מהלל יכולה להשתתף באמירת חברתה בדרך שומעת כעונה, ויש לה עי"ז שכר 

 אינו פוגם בכך(.  להלן(ד)ושה, כיון שהן סוף סוף שקולות זו לזו. חסרון הערבות כאינה מצווה וע

למרות שמי שאינו בר חיוב אינו מוציא ידי חובה, "תני אהבה בריה דר' זירא, כל הברכות כולן 

, שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא. חוץ מברכת הלחם וברכת היין, אע"פ שיצא מוציא

לחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מהו, כיון דחובה הוא מפיק, או דלמא בעי רבא, ברכת ה

ברכה לאו חובה היא? ת"ש, דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש לן, וכי הוה אתי אריסיה 

ת"ר, לא יפרוס אדם  12.ואם כן ניתן להוציא ידי חובה גם בברכת היין של הקידוש( -)מדברא הוה מקדש להו 

)כדין ברכות הנהנין שהתבאר, שבו לא ניתן להוציא אחרים אלא כשמברך ה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהם פרוס

, אף שיש בהם חיוב( -), אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות. ובהלל ובמגילה גם עבור עצמו(

 . )ר"ה שם(על פי שיצא מוציא" 

יכול אדם להוציא את חברו,  בברכות המצוותשמדיון הגמרא עולה שכוונת הברייתא לומר 

שאין  ברכות הנהניןמשום החובה שיש בהן, גם אם הוא עצמו יצא כבר ידי חובתו, מה שאין כן 

זה בזה )כך  ישראל ערביןבהן חובה. ופירשו רש"י ושאר הראשונים שבברכות שיש בהן חיוב כל 

איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל  –מהפסוק "וכשלו איש באחיו"  )לט.(למדה הגמרא בשבועות 

ערבים זה בזה(, ואף מי שכבר קיים את חובתו ערב לזה שטרם יצא ידי חובתו ולפיכך יכול לברך 
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י שמי שאינו כתב ב"י בשם המרדכ סעודת השבתחובת הקידוש עושה גם את שתיית היין לדבר שבחובה. אבל בגוף  

אוכל אינו יכול לברך עבור חברו על הפת. וביאר משנ"ב שאף שמצוה לאכול סעודת פת בשבת, אין המצוה הישירה 

 אלא להנות מסעודת השבת, והרי מי שנהנה יותר מן התענית פטור מלאכול פת, וחזר הדבר להיות ככל ברכות הנהנין. 
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עבורו. מה שאין כן בברכות הנהנין, שאין בהן צד חובה אלא שלא ניתן לאכול בלא להקדימן, 

 ולפיכך גם אין בהן ערבות ואין האחד יכול לברך עבור חברו. 

במברך )או קורא הלל( המקיים את חובתו שלו, וגם חברו יוצא על ידו, מצאנו שהיציאה ידי 

, למרות שאף שם הערבות כשלעצמה אינה פחותה מאשר במי מתורת שומע כעונהחובה היא 

שכבר יצא ידי חובה. כלומר, דין הערבות לא נועד להחליף את דין שומע כעונה, אלא שהוא 

נו שהפטור מהמצוה אינו יכול להוציא בה אחר ידי חובתו, מתחדש מאפשר אותו. אחר שלמד

שהחייב בעיקרה של מצוה אלא שכבר קיימה יכול לשוב ולקיימה גם עבור אחר מתורת ערבות. 

כיון שיש לצידו אדם מישראל החייב במצוה, וחייב ממילא בברכה עליה )או שהמצוה גופה היא 

ברכה מוטלת במקצת גם עליו בתורת ערב לו, וממילא לברך, כמו בברכת הקידוש(, הרי שחובת ה

כאשר הוא נרתם לכך ומברך עבורו הרי זו ברכה של חיוב, והשומע אותה יכול לצאת ידי חובתו 

יוצא מהציווי הממשי לברך, ולא כהבעה אישית -מתורת שומע כעונה. הברכה נאמרת על ידו כפועל

בברכות הנהנין אין זה כך, שכן הברכה לא נאמרת במצב שבו חובה שתיאמר  13חופשית בלבד.

ברכה. המברך נחלץ לעזרת חברו שאסור לאכול ללא ברכה, אך לא לעזרת ה' כביכול שממתין 

למילוי מצוותו, והוא שב להיות מי שאינו חייב ואינו מוציא ידי חובה )על האוכל עצמו סוף סוף 

 לאכילתו(. מוטלת חובה, להקדים ברכה 

בדין הערבות יש לחדד עוד, שאף שעיקרה של הערבות היא ערבות כל ישראל איש לרעהו, 

במצוה האמורה. כלומר, ההשלכה  בר חיובהשלכתה לענייננו היא רק ביחס למי שהוא כשלעצמו 

הישירה הראשונית מענין "וכשלו איש באחיו, בעוון אחיו" היא שחטא כל אדם מישראל הוא פגם 

האומה כולה, ולבני האומה כולם ראוי להיחלץ חושים כדי שלא יתקיים בה חטא גם על ידי עבור 

ובראש ובראשונה נובעת מכך חובת תוכחה. התיקון המתבקש הפשוט לעוון שעלול  –אדם זולתם 

להימצא באחיו הוא אם יצליח להניע אותו שלא לחטוא. לענין זה אין הפרש לכאורה בין מי שגם 

מצוה כמו זו שחיסר חברו לבין מי שפטור ממנה. גם ישראל ערב לכהן שנוהג זלזול חייב בעצמו ב

 בקדושתו, וגם האשה ערבה לאישּה שפוגם במצוות שנשים פטורות מהן. 

אלא שבנידוננו מדובר במי שאינו יודע לקיים את המצוה המוטלת עליו, ואדם אחר מבקש 

קריא לו, כשם שקטן מקריא לו והוא חוזר לפתור זאת לא על ידי שילמד אותו כיצד לברך )וי

אחריו( אלא על ידי שימלא חלק מחובת המצוה במקומו. את עיקר חובת הברכה לא ניתן ליטול 

מהמחוייב בה, והוא חייב לכה"פ לשמוע את הברכה ומתוך כך להיות בה כעונה, אלא שהמברך 
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שתהיה למברך שייכות לענין הברכה, וכך לא תהיה ברכתו  אפשר היה להעלות על הדעת שהערבות נצרכת כדי 

ברכה לבטלה. לולי הערבות לא היה לברכתו על מה לחול כלל, וודאי שלא היה יכול אחר לצאת על ידו ידי חובה. אלא 

שהברייתא בסוף הסוגיה הבחינה בין ברכת המוציא להלל ומגילה בשאלה אם יכול להוציא לאחר שיצא, ולכאורה 

אותו חילוק עצמו שבין דבר שיש בו מצוה לברכות הנהנין, ושם אין ברקע הדברים איסור של ברכה לבטלה. גם היינו 

מצד הענין, נראה שאלמלא החסרון של יציאה על ידי מי שאינו בר חיוב גם לא היתה הברכה ברכה לבטלה, משום 

ם המברך עבור אחר ודאי אינו מברך שהיא מתייחסת למעשה המצוה או האכילה של השומע. וכך ודאי בקידוש, ש

לבטלה אם לא שהאחר אינו יכול לצאת בברכתו משום שאינה ברכת בר חיוב. הערבות נצרכת אם כן לא כדי לתת 

 תוכן לברכת המברך, אלא כדי לאפשר לשומע ממנו להיות שומע מבר חיוב. 

מצד זה לא שייך בה כלל שומע כעונה. ב"י בברכות הנהנין, שאין בהן ערבות, שבה עכ"פ ברכתו להיות לבטלה, וכבר 

למד מדברי הרא"ש שגם השומע ברכה ממי שאינו מחוייב בה, אם רק אינה ברכה  )ריג,ב, ובסי' ריט,ד, ושם גם בשו"ע(

ויוצא ידי  בעצמולבטלה )כמברך על הצלתו של אדם אחר, שבזה דיבר הרא"ש(, אם עונה אמן הרי הוא כמי שמברך 

ע כעונה עצמו לא שייך בו וכדלעיל. לענין זה יש השלכה מהאמור כאן, שבברכות הנהנין כיון חובה, אף שדין שומ

. )ריג ס"ק טו(שאינו יכול להוציא בברכתו עצמה, היא שבה להיות לבטלה, ועניית אמן אחריה לא תועיל. כ"כ משנ"ב 

 לן בדין ברכת האוכל כזית(. )ב"י תלה דברים דומים גם ברמב"ם, אך בדברי הרמב"ם הדברים צ"ע, ר' הערה לה
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, כך שלחברו שאינו בקי לא מבקש לשמש לו לפה, לפעול את פעולת הדיבור של הברכה )או ההלל(

יוותר אלא לשמוע ולהתכוון לצאת. לענין זה אנו מוצאים הבחנה בין בר חיוב, שאצלו הערבות 

מאפשרת גם לברך ברכה של חיוב, לבין מי שאינו בר שייכות במצוה האמורה, כמו נשים בהלל, 

ל באפשרות לפורעה. שאינו יכול לשמש כערב לענין זה. החסרון אינו במהות הערבות, אלא כביכו

הערב מבקש לממש כאן את ערבותו ולשאת הוא בחיובו של החייב, אך לשם כך נצרך שיהיה בעל 

ערך שקול לחייב עצמו, בר דמיון מספיק אליו כדי שיוכל להחליפו במוטל עליו. והדמיון הנצרך 

זה לא משום  הוא שיהיה גם הוא בר חיוב כמותו. מי שאינו בר חיוב אינו בתורת הערבות לענין

שעוון אחיו אינו שייך אליו, אלא משום שאינו יכול למלא בו את מקומו. ממילא גם אין ברכתו 

 ברכת חיוב, ולא ניתן לצאת בשמיעתה. 

 

 )קצז,ד(. ברכת האוכל כזית להוציא מי ששבע 4

מי שאכל כדי שביעה, : למרבית הראשונים, ולהלכה, האוכל כזית דגן יכול להוציא ידי חובת ברכה את תמצית הדין)

מאחד מכמה טעמים: משום שמעיקר דין תורה אף מי שלא אכל כלל הוא בגדר בר חיוב שיכול לערוב למי שאכל 

והתחייב בברכה ולברך עבורו )רשב"א, רבנו יונה, רא"ש ועוד(; משום שדי להיות בר חיובא מדרבנן כדי להוציא את 

בר חיובא מדאורייתא שהתחייב בפועל מדרבנן )בעה"מ(; או משום החייב מדאורייתא )רש"י( או שדי עכ"פ להיות 

 שגם האוכל כזית חייב בברכה מה"ת )רמב"ן(. ולא כבה"ג ורמב"ם, שכתבו שהאוכל כזית אינו מוציא מי ששבע.(

 

את הרבים ידי  אינו מוציא: "לעולם )מח.(בברכת המזון, בהקשר של דין הזימון, אמרה הגמרא 

דגן". והתקשו הראשונים בביאור סוגיה זו, שכן הדברים נראים כסותרים  תעד שיאכל כזיחובתן 

סופם לתחילתם. החייב בברכת המזון אינו יכול לצאת ידי חובה על ידי אחר שלא אכל, לפי 

הנראה משום שלא מתקיים כאן דין ערבות. אך מאידך מי שאכל כזית יכול להוציא את מי ששבע, 

התחייב מן התורה בברכת המזון כלל, וביחס לחיובו של מי  למרות שהאוכל כזית בפשטות לא

 שאכל ושבע הרי הוא כמי שלא אכל כלל. ונאמרו בכך כמה דרכים. 

כתב שאף שכזית הוא שיעור חיוב מדרבנן בלבד, די בכך כדי שיוכל להוציא אחרים ידי  רש"י

פועל יוצא של חיוב מכח חובה כיון שסוף סוף הוא קרוי מחוייב בדבר. כלומר, כיון שברכתו היא 

התורה, אחת היא לנו אם תוקף חיובו הוא באופן ישיר מדין תורה של ברכת המזון או רק מחמת 

החיוב הכללי לשמוע לדברי חכמים, ועבור השומע אין ברכתו חסרה כלום. את דין הקטן, שאינו 

ב בדבר כלל, אף לא יכול להוציא גדול שאכל כדי שביעה, ביאר רש"י בכך שהקטן אינו קרוי מחויי

מדרבנן, אלא שאביו חייב בחינוכו והוא שחייב בברכת בנו )אין בכך תירוץ לדברי הגמרא בענין 

הנשים, שעל צד שחיובן הוא מדרבנן בלבד אינן מוציאות את האנשים. ושמא סבר רש"י שהעיקר 

במקומו, ואם  לדינא הוא שנשים חייבות בברכת המזון, כפשיטות הסוגיה בתחילתה וכפי שביארנו

כן הסברה שאשה אינה מוציאה ידי חובה לא נאמרה אלא לדרך ההו"א הדחויה שחיובה הוא רק 

 מדרבנן ואין להקשות ממנה(. 

הנחת המוצא לדברי רש"י, הנלמדת מדברי הגמרא עצמם, היא שכשלא אכל באופן שיש בו חיוב 

ושבע ודאי כבר התחייב בברהמ"ז, אינו יכול להיות בדין ערבות ולהוציא את חברו י"ח. מי שאכל 

ידי  כבר יצאבמצוה אלא ש התחייבוראוי לערוב לו, אלא שאין בכלל הערבות אלא מי שאכן 

בה כלל. מי שכבר תקע בשופר, או קידש, הוא ודאי אדם החייב  שלא התחייבחובתו, ולא מי 

לא מוטלת חובת ידי חובתו. אבל על מי שלא אכל  יצאבתקיעת שופר ובקידוש, גם לאחר שכבר 

ברהמ"ז כלל )אף שבנסיבות אחרות היא עשויה לחול עליו(, ולפיכך אינו יכול להחליף בברכתו את 

 מי שכבר התחייב. 
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להנחת מוצא זו של רש"י שותפים גם ראשונים נוספים, אלא שאת דין הגמרא עצמו ביארו 

כזית מוציא אלא למי  , שכתב שאכן אין האוכלבה"גבדרכים שונות. רש"י עצמו מביא את דברי 

)שם, שבהקשר שאכל כזית כמותו. אך חלקו על כך מרבית הראשונים, שכן ממעשה דשמעון בן שטח 

)ה,טז, ובעיקר  הרמב"םמשמע שיכול להוציא גם את מי שאכל ושבע. אמנם גם  אליו נאמרו הדברים(

פסק כך למעשה, וביאר שעיקר הדגשת הגמרא "עד שיאכל כזית  בתשובתו לחכמי לוניל שהביא כס"מ שם(

דגן" מכוונת לכך שכדי להוציא את החייב מן התורה צריך לאכול מין שיש בו חיוב מן התורה. 

כתב,  הרמב"ןו 14אבל מבחינת שיעור החיוב אינו יכול להוציא אלא מי שחייב באותה דרגה כמותו.

, שחיוב  ברהמ"ז באכילת כזית הוא לדינא באר לעיל בדין ברהמ"ז(כפי שהתבמלחמות לדף כ:, ו)לפי דרכו 

, שדוקא החייב בעה"ממדאורייתא, ולפיכך ודאי יכול להוציא גם אחרים. בדרך בינים כתב 

בעיקרה של הברכה מן התורה, וגם התחייב בה בפועל מדרבנן, הוא בר חיובא מספיק כדי להוציא 

  15חברו שהתחייב בפועל מן התורה.

כמה ראשונים אחרים כתבו שדין הערבות יפה בברהמ"ז כמו בכל ברכה אחרת שיש בה  אבל

שלא  התנאיחיוב, ומדין תורה גם מי שלא אכל כלל יכול להוציא ידי חובת ברהמ"ז את חברו. 

בלבד, ולפיכך די לו גם בשיעור דרבנן )ורק למצוה מן  מדרבנןיוציא עד שיאכל כזית דגן הוא 

(. באופן מעשי עולים דברי ראשונים אלו ודברי 16, יברך מי שאכל כדי שביעההמובחר, כתב הרא"ש

הרמב"ן ובעה"מ דלעיל אל מקום אחד, שהאוכל כזית מוציא סוף סוף גם את מי שאכל כדי 

 שביעה, ושו"ע קיבל את דבריהם להלכה ודחה מפניהם את דברי בה"ג והרמב"ם שלא כתבו כך. 

זית דגן, נאמרו עם זאת שני סגנונות, שהיה עשוי להיות בטעם המגבלה מדרבנן, עד שיאכל כ

כתבו שצריך לאכול שיעור חיוב כדי שיוכל לברך בלשון  רא"שו תוס'ביניהם הפרש לדינא. 

                                                           
14

: "כל השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד סופה ונתכווין לצאת בה ידי חובתו, יצא הרמב"םבהל' א,יא כתב  

ואע"פ שלא ענה אמן. וכל העונה אמן אחר המברך הרי הוא כמברך. והוא שיהיה המברך חייב באותה הברכה. היה 

או ישמע ממי שהוא חייב בה מן  עד שיענהמן התורה, לא יצא ידי חובתו  והעונה חייב המברך חייב מדברי סופרים

התורה כמותו". עולה מכך שאם ענה אמן, יכול לצאת גם בברכתו של מי שאינו חייב אלא מדרבנן. מכאן לכאורה שגם 

 אם אכל כזית בלבד יכול להוציא למי שאכל כדי שביעה, אם רק ענה אמן. 

ב"ם: "שנים שאכלו... אם היה אחד יודע ואחד אינו יודע, זה שיודע מברך בקול רם טז כתב הרמ-אלא שבהל' ה,טו

אמן אחר כל ברכה וברכה ויצא ידי חובתו. ובן מברך לאביו, ועבד מברך לרב, ואשה מברכת לבעלה... השני עונה ו

ם, ולפיכך מוציאין במה דברים אמורים שיצאו ידי חובתן, בזמן שאכלו ולא שבעו, שהן חייבין לברך מדברי סופרי

שנתחייב בברכת המזון מן התורה, אין אשה או קטן או  אבל אם אכל ושבעאותן קטן או עבד או אשה מידי חובתן. 

 מן התורהבאותו הדבר  אלא החייבאותו מידי חובתו  אין מוציאעבד מוציאין אותו. שכל החייב בדבר מן התורה 

מן, ונמצא שגם בכה"ג אינו יכול לצאת ע"י מי שאינו חייב מה"ת. כמותו". הרמב"ם פתח את דבריו בשומע העונה א

לולי תשובת הרמב"ם לחכמי לוניל היה מקום לתלות בדעתו שהפטור מעיקרו מה"ת כעבד וקטן אינו מוציא אפי' ע"י 

מן כדי אמן, ואילו גדול יכול לברך עבור חברו מד"ת אפילו בלא שאכל, ומדרבנן צריך שיאכל כזית וגם שיענה חברו א

 שיהיה דומה יותר למברך בעצמו. אבל האמור בתשובה דוחה זאת. 

נדחק מתוך כך לפרש שאין כוונת הרמב"ם בדבריו בפ"א לומר שבעונה אמן בטל התנאי שיהיה המברך  )בפ"א(כס"מ 

חייב מה"ת כמו השומע, אלא לומר שבין בעונה אמן ובין בשומע בלבד צריך שיהיה המברך חייב כמותו )והפיסוק אינו 

"ת"(. אמנם בסי' ריג סמך ב"י את "עד שיענה, או שישמע מהחייב מה"ת", אלא "עד שיענה או ישמע, מהחייב מה

דברי הרמב"ם הללו לדברי הרא"ש שהעונה אמן יוצא ידי חובה גם בברכת מי שאינו חייב בברכה כלל, כל שאין היא 

 כשלעצמה ברכה לבטלה, וצ"ע. 
15

אם לכל הראשונים הללו מי שלא אכל אינו יכול להוציא כלל את האוכל ידי חובתו, ויל"ע במי שאכל וכבר ברך, ה 

 הוא ככל מי שיצא שמוציא, או שכבר הסתלקה ממנו כל סיבת החיוב בברכה ושב להיות כמי שאינו בר חיוב כלל. 
16

הדברים אמורים לענין הוצאה ידי חובת ברכה. אבל כאשר כ"א מברך לעצמו, כמנהגנו היום, כתב משנ"ב בשם  

 כלו כדי שביעה. על אחרים שא לזמןאחרונים שאף לכתחילה יכול מי שאכל כזית בלבד 
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"שאכלנו משלו". אף שבדיני שומע כעונה אין חסרון גם אם לא אכל מאומה, סוף סוף אי אפשר 

ין ברכת זימון, ומוציא את חברו שאינו בקי שתהיה ברכתו כאומר שקר. לאור זאת, במקום שבו א

בברכת המזון עצמה, העלה מג"א צד סברה לומר שיכול להוציא גם אם לא אכל מאומה, שכן בגוף 

 ברכת המזון אין לשון ישירה דוגמת זו של "אכלנו משלו". 

אמנם הרא"ש התקשה בתוך דבריו בדברי הירושלמי, שדרש מן הכתוב "ואכלת ושבעת וברכת" 

ווקא מי שאכל הוא שיברך, ודחה זאת כאסמכתא בעלמא. ועולה מכך שמדרבנן עכ"פ אין שד

מדברי הירושלמי, שמדרבנן עכ"פ לא יוציא  הרשב"אמוציא לחברו אלא מי שאכל. וכך למד גם 

בברהמ"ז אלא מי שאכל בעצמו. וצ"ל לכאורה שכיון שכל עיקר ברכת המזון אמורה על ההנאה 

ין הדברים אמורים אלא בלשון מעט עקיפה יותר, על היותו ית' זן את מהמזון שאכלנו, אף שא

העולם כולו תמיד ולא חסר לנו מזון, והיותנו מודים לו על אכילת מזון שהוא זן אותנו תמיד, אין 

 לברך אם לא אכל. 

הדברים אמורים באופן ברור יותר לצד זה האחרון, שהטעם לכך שמדרבנן  רבנו יונה תלמידב

ך אם לא אכל כזית הוא שברכת המזון היא ברכת הנהנין ולפיכך אין לברך אותה אם לא אינו מבר

נהנה. בדומה לזה כתב משנ"ב בשם הרא"ה, הריטב"א ושטמ"ק שאם לא אכל לא יברך להוציא 

הנימוק לכך הוא שתיקנו חכמים שלא יברך מי  שטמ"קאת חברו גם במקום שאין זימון, ובדברי 

, שכיון שבברכות הנהנין בעלמא מי שלא אכל ריטב"אאך במעט כתב השלא נהנה. בדרך שונה 

אינו יכול להוציא את חברו, אף כאן גזרו שמי שלא אכל לא יוציא את חברו כדי שלא יטעו. וכך 

 . משנ"בפסק 

 

 ב. דין הזימון ומהותו

ת פ ת ו ש מ ה  כ ר ב ל ם  י ד י ח י ת  ו פ ר ט צ ה ל ן  ו מ י ז ן  י ב  .  א

לצרוף ברכה יחד  להזדמן –: "לזמן רש"י. ופירש )משנה, מה.("שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן" 

, כגון נברך". עיקרו של החיוב הנוסף, בשלושה שאכלו יחד ופונים לברך את ברכת בלשון רבים

המזון, הוא שיביעו בלשון מפורשת את הצטרפותם לברכה משותפת אחת. כך היא גם לשון רש"י 

". )בפועל קרוי ברכת צירוףמקור הוא "דשלשה ראויים ל, שדין המשנה הטעון )בפתח דבריה(בגמרא 

שם ברכת הזימון על המענה הישיר לקריאה לברך, "ברוך שאכלנו משלו...", אך להלן נראה 

 שברכה מקדימה זו עושה גם את ברכת המזון עצמה שלאחריה לבעלת ערך של ברכה בזימון(. 

, יחדו ונרוממה שמו גדלו לה' אתי הגמרא סומכת את דין הזימון על שני מקורות: על הכתוב

להינו. שני המקורות אינם עוסקים באופן ישיר בברכת -לא כי שם ה' אקרא הבו גודלועל הכתוב 

המזון, אלא שהם מלמדים על המעלה המיוחדת שיש לנתינת שבח לה' כאשר אדם מזמין את 

ח לה'.   הרבים שעמו, לכל הפחות שנים, להצטרף עמו לשבֵּ

, שמחמתה בברכות שסיבתן משותפת ברוב עםלה' הנאמרת  מעלת הברכהל לעיל עמדנו ע

לכמה אנשים ראוי שאחד יברך לכולם, וכן גם בברכות הנהנין שקודם האכילה, אם הסבו אחד 

כשלעצמה הסדר  בברכת המזוןמברך לכולם. אולם נראה שבדין הזימון מדובר בדין שונה בעיקרו. 

, )להלן כאן(, גם אם הסבו. כך עולה מדין שנים שאכלו כאחד מוכל אחד לעצהנכון הוא דוקא שיברך 

אם שניהם בקיאים ויודעים לברך מצוה  )מה:(שנחלקו אמוראים אם רשאים לזמן, ולדרך ההלכה 

שאין זימון לפירות, ועל כל  )חולין קו.(לברך כל אחד לעצמו. כמו כן, באכילת פירות אמרה הגמרא 

, שסברו שדין הזימון )ברכות מה:(במעשה מרימר ומר בר רב אשי אחד לברך לעצמו דוקא. וכך גם 
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תלוי בכך שיש בין הנוכחים אחד הגדול מחבריו והוא המזמן אותם לברכה, במקום שאין גדול כזה 

 סברו שיש לכל אחד לברך לעצמו, משום ש"חילוק ברכות עדיף". 

בחנה בין הברכה קודם הראשונים )תוס', רא"ש, רבנו יונה ועוד( עמדו על שני טעמים לה

האכילה לברכה שלאחריה: האחד, שהברכה בתחילת האכילה היא בעת ההצטרפות לאכילה יחד, 

)כך בתוס'  בשעה שאגודתם מתפרקתולפיכך אחד מברך לכולם, מה שאין כן הברכה שלאחריה, 

ים כאן, ובתוס' בחולין נוסף שבברכה לכתחילה כולם מרויחים באותה ברכה, שעל ידה הם מותר

לאכול ולהנות, ולפיכך הם מצטרפים לה. כלומר, הברכה הראשונה נאמרת בשעה שיש רצון מעשי 

משותף המאגד את המברכים כולם בצורך לברך, מה שאין כן בברכה שלאחריה, שם אין מעבר 

יותר, והצריכו  דאורייתא החמירולברכה עצמה דבר מה שמשתף אותם(. והאחר, שבברכת המזון 

לעצמו. כלומר, המעלה של ברכת האחד לכולם נושאת מחיר, שהשומעים אינם כל אחד לברך 

מברכים סוף סוף את ברכתם בעצמם, ובברכה דאורייתא גוברת המעלה של קיום מצוות הברכה 

 בגופו על מעלת רוב עם. 

מצד ברכת המזון כשלעצמה ראוי אם כן יותר שיברך כל אחד לעצמו, ולא שהאחד יברך לכולם. 

, כאשר שלושה אכלו כאחת מצוה עליהם לזמן, ולהקדים לגוף הברכה תוכן דברים ובכל זאת

נוסף, המבטא את הצטרפותם יחד לברך לה'. הברכה הנאמרת מפי הרבים, לא כהצטרפות של 

, מוסיפה תוכן על ברכת הרביםמברכים פרטיים רבים למעשה אחד אלא כברכה שכל עיקרה הוא 

 17נאים לאמירתה יש בה גם חובה.ברכת היחידים, וכאשר נוצרים הת

בגמרא לא התבאר כאמור מנין שחובת הזימון היא לברכת המזון דוקא, ומסתבר שהדבר נובע 

, ואם משום 18מחשיבותה המיוחדת, אם בהיותה הברכה היחידה שיש עליה ציווי מפורש בתורה

שיש בה מעיקרה שייכות מיוחדת לענין ברכת הציבור, שכן תוכן הציווי על ברכת המזון בתורה 

הוא "על הארץ הטובה אשר נתן לך", טובה המגיעה מאיתו ית' בעיקרה לכלל ישראל, ורק מתוך 

 כך גם ליחידים. 

ולם, לבין ברכת ]ההפרש העצמי בין ברכות היחידים, שנאמרות לעיתים גם על ידי האחד לכ

בברכה. בברכות בעלמא אין כל מניעה  הזכרת השםהרבים שבזימון, בא לידי ביטוי גם בדין 

מלהזכיר את השם על ידי היחיד, ובלא זה גם אין יוצא ידי חובת ברכה, אך בברכת הזימון אין 

ש מזכירים אותו אלא בעשרה. דברים שבקדושה אינם נאמרים אלא בעשרה, משום שביטוי מפור

להית בעולמנו אינה ראויה אלא לציבור, הפוגש בה בצורתה העצמית -לענין הופעת הקדושה הא

כפי שמשרה אותה הקב"ה עלינו מצידו הוא, ולא ליחיד, המקבל ממנה תמיד כפי כושר הקיבול 

הפרטי שלו. בברכה אין מניעה מלהזכיר את שם ה', כיון שכל עיקר הזכרתו היא כדי להביע את 

שכל אחד ואחד מתברך מאיתו. אבל הזימון נועד מעיקרו להביע את שבח הברכה כפי  שבח הברכה

ציבור -יתרון המעלה שיש לציבור בדבר, ואף שעיקרו של דבר הוא כבר בשלושה, שיש בהם רושם
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: "שנים שאכלו כאחת, אחד מהן יוצא בברכת חברו", ופירוש ר' )מה:(כך הם גם דברי רש"י בביאור דברי ר' יוחנן  

זירא לכך, "לומר שאין ברכת זימון ביניהן": "שכיון דאחד יוצא בברכת חברו אשמעינן דאין זימון, דאי יש זימון, 

א עונה ברוך הוא". ביציאה ידי חובה מתורת שומע כעונה ישנם באופן מהותי ברכת שניהם היא, שהרי אומר נברך והו

שני מברכים, והאחד מהם יוצא ידי חובה בברכת חברו, ואילו ברכת הזימון היא ברכה אחת לבדה, הבאה מפי שניהם 

 יחד, באמירת נברך ועניית ברוך.

השו"ע שבברכת המזון אין הבקי יכול להוציא , שגם לדרך )בבה"ל קצג,א(סברה זו משמשת גם בדברי ברכת אברהם 

 את שאינו בקי אם אינו מבין את מילות הברכה, במקום זימון יוצא ידי חובה גם מי שאינו מבין. 
18

אפשר שיש בכך חיזוק לסברת הרמב"ם, שברכת התורה אינה מן התורה. ועכ"פ גם לדרך החולקים עליו אין חיובה  

 מפורש כמו ברכת המזון. 
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ראשוני )שהרי גם פנייתם זה אל זה היא לא פניה של יחיד ליחיד אלא פניה לרבים(, שלמות הדבר 

 מפורש בשם ה' אינה סוף סוף אלא בציבור גמור, בעשרה.[המאפשרת לקרוא ב

 

) א , ג צ ק ( ם  י נ ש ב ן  ו מ י ז  .  ב

מזמנין, וחד אמר אם  אם רצו לזמן"אתמר, שנים שאכלו כאחת, פליגי רב ורבי יוחנן, חד אמר 

. עיקרה של מעלת הזימון ודאי אינה אלא בשלושה, מקום שבו פניית )מה.(רצו לזמן אין מזמנין" 

ו היא פניה לרבים ולא ליחיד, וכפי שהתבאר, אבל ייתכן שיש צד מעלה גם האחד למי שעמ

בהצטרפות שנים לברכה משותפת בלשון נברך שאכלנו משלו, שכן סוף סוף גם על השנים קרוי 

באופן ראשוני שם "רבים" וברכתם מבטאת מציאות רחבה ומשמעותית יותר שאינה כבולה 

ומכל מקום לחד מ"ד, שהגמרא שבה ומבררת שהוא ר' לגבולות אישיותו של אדם פרטי כלשהו. 

יוחנן, אין לזמן בלא שלושה. זאת אולי משום שאין לברך בלשון של ברכה קיבוצית במקום שאין 

בו קיבוץ אמיתי של שלושה, ואולי משום שבהעדר זימון גמור של שלושה אין זה נכון לבטל את 

 בה.  הדין היסודי של ברכת המזון, שחילוק ברכות עדיף

"תא שמע, שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן ואין רשאין ליחלק, שלשה אין שנים לא? שאני 

גם על צד ששנים רשאים לזמן ודאי אין להחליף זימון של  19".בחובה מעיקראלהו  קבעוהתם ד

שלושה בזימון של שנים, הפחות ממנו בערכו. רש"י תלה את טעם הדבר בכך שרק זימון השלושה 

חיוב, וגדול המצווה ועושה. ויש להוסיף על דבריו שאף שבמקרה זה עצמו אם יזמנו הוא בגדר 

בשנים לא יהיה זה מחמת הרשות לזמן אלא משום שכבר התחייבו בדבר בהיותם שלושה, סוף 

סוף זימון בשנים פחות בערכו במה שאין בו כשלעצמו תורת חיוב. כפי שהתבאר בדין הוצאת אחר 

רכה אינו יוצא בברכת מי שאינו מחוייב בה, למרות שתוכנה זהה, משום ידי חובה, המחוייב בב

להית במציאות באופן -שברכה הנאמרת מכח חיוב מבטאת דבר מה נוסף, את הופעת הברכה הא

שחובה לברך עליה. גם כאן, הזימון בשלושה מבטא את מה שיש כאן קיבוץ אנשים מישראל 

ובזימון בשנים מאבדים ודאי מעלה זו. )לדינא מסיקה שבכוחו להעלות שבח לה' יתר על היחידים, 

 הגמרא כאמור, ע"פ ברייתא, שבשנים שאכלו כאחת מצוה ליחלק(. 

מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן... והא נשים אפילו מאה כתרי גברי  נשים"ת"ש, 

חילה דמיין?.. שאני התם דאיכא דעות". בשתי דרכים פירשו תוס' מפני מה דימתה הגמרא בת

מאה נשים לשני גברים. באופן אחד, כיון שמצאנו שנשים אינן מצטרפות לעשרה, לענין קיבוץ 

תפילה ושאר דברים הטעונים עשרה, ממילא יש לומר שגם אין להן את מעלת ההתקבצות של 

שלושה. אלא שסוף סוף מצאנו שמזמנות לעצמן, ואם כן יש לנו ללמוד שגם בהעדר מעלת שלושה 

מן, והוא הדין לשני גברים. ובאופן שני, כיון שאין על הנשים חובה לזמן הרי שאינן יש רשות לז

כשלושה גברים, ואעפ"כ אם רצו מזמנות וה"ה לשני גברים )וכ"פ רש"י(. גם כאן אנו מוצאים את 

הערך העצמי של קיבוץ אנשים מישראל, שבהגיעו לכלל עשרה מאפשר לומר דברים שבקדושה, 

זמן. הצטרפות של יחידים קיימת גם בנשים, ולסברת הגמרא הוא הדין גם שרק מחמתו ניתן ל

 בשני גברים, אבל חובת הזימון אינה אלא במקום מציאות ציבורית, ולו ראשונית של שלושה. 
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נים תהו מהי ראיית הגמרא מדין זה, והרי ודאי אם ייחלקו השלושה יימצא האחד מברך ללא זימון כלל. הראשו 

וכתבו בשתי דרכים: האחת, שלשון המשנה אין רשאין ליחלק משמע שגם השנים מצידם אינם רשאים להיחלק ולא 

משך המשנה, שגם ארבעה וחמשה רק האחד אינו רשאי להפקיע עצמו מן הזימון. והאחרת, שעיקר הראיה היא מכח ה

 אינם רשאים ליחלק, למרות ששם אפשר שבכל אחת מהקבוצות יימצאו לכה"פ שנים. 
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". איכא דעותלמסקנת הסוגיה עכ"פ אין לדמות שני גברים לשלש נשים, שכן סוף סוף "

ש יתרון מעלה על הצירוף של שני גברים לבדם, גם אם למתכונת הקיבוצית של שלושה בני אדם י

אין בה מעלה של ציבור, ואפשר ששלש נשים מזמנות רשות אבל שני גברים אינם רשאים לזמן 

 כלל )לגוף מסקנת הסוגיה, ולשאלה אם שלש נשים מזמנות רשות או אף חובה, נשוב להלן(. 

 

ר  ו ס י א ת  ל י כ א א  ל ו ת  פ ת ו ש מ ה  ל י כ א  .  ג(-)קצו,אג

 : תנאי לזימון הוא שלפחות מאכלו של אחד מהאוכלים יהיה מותר וראוי בפועל לאכילה לכולם.(ת הדיןתמצי)

 

במשנה התבאר שמי שאכל דבר איסור, בין מן התורה ובין מדרבנן, אינו מצטרף לזימון. 

ומכל  20הראשונים נחלקו בעיקר דין האוכל איסור, האם עליו לברך או דוקא להימנע מברכה,

י שאינו מצטרף לזימון. וכתבו הראשונים שגם שלושה שאכלו דבר איסור אינם רשאים מקום ודא

לזמן, גם אם כל אחד מהם חייב כשלעצמו לברכה, וביארו ראב"ד ורא"ש שהיינו משום שאין 

מקום להצטרפות לחבורה בכמו זה, והרי זה כעין אכילת פירות, שאין בה קביעות לזימון 

לה' באכילה כזו, גם אם על ההנאה כשלעצמה חובה לברך(. כעין  )ומסתבר גם שאין תוספת שבח

זה כתב משנ"ב בשם הט"ז, שגם לסוברים שאין לברך כלל על איסור, אם אכלו בשוגג יברך עליו 

 לאחריו, ועכ"פ אין בו הצטרפות לזימון. 

מלמדת את דינו של מצב קרוב לכך, כאשר כל אחד מהמסובים אוכל  )ד.(הגמרא בערכין 

 הכהן אכלעצמו מן המותר לו, אלא שמאכלו של זה אסור לזה. אם כהן וישראלים אכלו יחד, וכשל

, הם מצטרפים לזימון, שכן אף שהישראל אינו יכול לאכול מפיתו של הכהן יכול סוף סוף תרומה

 הכהן לאכול מפיתו של הישראל. 

פת, נצרך עכ"פ שיהיו  כלומר, אף שדין הזימון אינו מותנה כלל בכך שיאכלו כולם יחד מאותה

יכולים לאכול כך יחד מפיתו של האחד מהם. כפי שהתבאר, דין הזימון אינו מתייחס לשלושה 

שחייבים יחד בברכת המזון, אלא לשלושה שיש יסוד המשתף אותם יחד לברכה אחת על מזונם, 

מאותה והיסוד המשתף צריך להיות כבר באכילה עצמה. אם יש אפשרות עקרונית שיאכלו כולם 

פת הרי שאפשר לראות את אכילתם במהותה כסעודה משותפת ממש, ומה שבפועל אינם אוכלים 

 זה מפיתו של זה אינו כביכול אלא מדרך מקרה, מה שאין כן כשעל כרחם עליהם לאכול בנפרד. 

הראשונים הרחיבו דין זה מתרומה, האסורה באיסור עצמי לישראל, גם למי שמודר הנאה 

מו. אם שלושתם מודרים הנאה זה מזה אינם יכולים לזמן, אבל אם רק האחד מחברו ואוכל ע

מודר הרי יכולים האחרים לאכול משלו ומצטרפים לזימון. וכן כאשר האחד אוכל מפת נכרי 

וחברו מחמיר שלא לאכלה, בפועל הם מצטרפים לזימון כיון שיכולים כולם לאכול מפת הישראל. 

ולים לאכול מפיתו של האחד, ולו מחמת חומרא, אינם ומשמע עכ"פ שאם אין שלושתם יכ

מצטרפים. וכ"כ הפוסקים ביחס לכל מצב שבו אין האחד יכול לאכול מפיתו של חברו, כמו אם 

בתשעת הימים נוהג האחד באכילת בשר ואוכל פתו עם בשר וחברו נמנע מאכילת בשר ואוכל פתו 

הביא מתשובת מהר"ם מרוטנבורג  ח,קיז,ג()במאכלי חלב, שאינם מצטרפים לזימון. ובשבט הלוי 

 שגם אם מחמת סיבה בריאותית בלבד נמנע מלאכול ממה שלפני חברו אינו יכול להצטרף עמו. 

                                                           
20

כתב שעל דבר איסור אין לברך כלל, לא בתחילה ולא בסוף, והראב"ד חלק ואמר שכיון שסו"ס  )א,יט(הרמב"ם  

מצדד מכמה מקורות דוקא כרמב"ם,  בכס"מ שם()וכן מבסס את דברי הראב"ד, אך ב"י  )כאן(נהנה עליו לברך. הרא"ש 

ומוסיף שכך היא דעת רש"י, רבנו יונה והרשב"א וכן הלכה שלא לברך. עיקר תוכן המחלוקת הוא בשאלה אם לקרוא 

 על ברכה כזו "בוצע ברך נאץ ה'", עי"ש.
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 ג. איזוהי האכילה יחד המחייבת בזימון

 . גדרי האיסור להיחלק1

ק  ל ח י ה ל ם  י א ש ר ם  נ י א י  ת מ י א מ  .  )קצג,ד(א

שלושה שהתכנסו לאכילה משותפת, ואף התחילו בה בפועל, אינם : לדרך רוב הראשונים, וההלכה, תמצית הדין)

רשאים עוד להיחלק אלא חייבים לזמן בסוף אכילתם. ולרבו יונה, ע"פ לישנא אחרת בירושלמי, די בגמירות הדעת 

לאכול יחד כדי לחייב באכילה משותפת שיהיה בסופה זימון. ומ"מ אם הצטרפו רק לאחר תחילת האכילה, רשאים 

 חלק קודם סופה ולא לבוא לכלל זימון.(גם להי

 

"שלושה שאכלו כאחת אינן רשאין ליחלק, וכן ארבעה וכן חמשה. ששה נחלקים עד עשרה, 

. דין המשנה ברור, עד שהגמרא גם מקשה: "מאי )משנה, נ.(ועשרה אין נחלקין עד שיהיו עשרים" 

תשובת הגמרא לפנינו היא:  חדא זימנא שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן?". לשון תנינאקמ"ל, 

אינן  ועדיין לא אכלוכאחת  לאכול ישבושלושה ש"הא קמ"ל כי הא דאמר רבי אבא אמר שמואל, 

, אמר רבי אבא אמר שמואל, הכי קתני, שלושה שישבו לאכול לישנא אחרינארשאין ליחלק. 

 ונא...". אינן רשאין ליחלק. אי נמי כי הא דרב ה אוכל מככרוואחד  כל אחדכאחת, אע"פ ש

קודם לבירור הדין עצמו נבהיר מהו גוף דברי הגמרא: הב"ח והגר"א עומדים על כך שאין כאן 

שתי לישנות בגמרא עצמה, אלא שתי דרכים בראשונים שהודפסו בספרים זו בצד זו. הלישנא 

הראשונה אינה מצויה כלל בדברי הרי"ף, ולעומתה השניה אינה מצויה בדברי הרא"ש. וליתר 

לפי הנראה מדברי הראשונים, אף אין אלו שתי גרסאות בגמרא עצמה אלא שני פירושים  דיוק,

לדבריה. רבנו יונה מבהיר שלשון הגמרא עצמה אינה אלא "כי הא דאמר ר"א אמר שמואל, 

כאחת אינן רשאין ליחלק". הרי"ף הוא שהוסיף ופירש שהיינו אע"פ שכל  ישבו לאכולשלושה ש

יונה עצמו מציע לפרש תחת זאת שישבו לאכול ועדיין לא אכלו,  אחד אוכל מכיכרו, ורבנו

וכדלהלן. גם מדברי הרא"ש עולה ברורות שלשון הגמרא לפניו היתה כבדברי רבנו יונה, אלא 

שהוא מציע פירוש שלישי, קרוב לפירוש רבנו יונה וללישנא קמא שלפנינו אך לא זהה לו, וכדלהלן 

 גרסאות(. )אבל לשון הטור היא שמדובר בשתי 

, כאמור, הוא שהחידוש במשנה היתרה הוא שאף שכל אחד אוכל מכיכרו חייבים הרי"ףפירוש 

. הרא"ש ורבנו יונה דחו פירוש זה כיון שאינו ר"חלזמן. והביאו הראשונים שכך היא גם דעת 

. ומכל מקום עיקר הדין ודאי אמת, ומדברי המשנה שהאוכל )להלן(תואם לדברי הירושלמי בענין 

דבר איסור אינו מצטרף לזימון עולה ודאי שאם אוכל מכיכר היתר של עצמו הרי הוא מצטרף 

 )עמד על כך בה"ל(. 

שהתקשה באותו קושי: "הכא את אמרת חייבין  הירושלמיהרא"ש ורבנו יונה הביאו מדברי 

( בזימון והכא את אמרת אין רשאין ליחלק? )הרא"ש מפרש: "כלומר, מאי קמ"ל, היינו רישא?"

נתנו . ואיזהו בתחלה ואיזהו בסוף, תרין אמוראי, חד אמר בסוףכאן  בתחלהשמואל אמר, כאן 

גמרו זהו בתחלה,  אכלו כזיתזהו בסוף. ואחרים אומרים,  אכלו כזיתלאכול זהו בתחלה,  דעתן

 זהו בסוף".  לאכול

מסביר, מכח הירושלמי, שכפל המשניות בא ללמדנו שהמניעה מלהיחלק אינה רק  הרא"ש

בסוף הסעודה אלא גם בשלב מוקדם יותר שלה. באופן אחד )לישנא בתרא בירושלמי( הו"א שרק 

אם גמרו לאכול יחד, ובאו לכלל חיוב בברכת המזון, חלה עליהם חובת הזימון ואינם רשאים 

לאכול יחד, כיון שהיה זה באופן  משרק התחילושכבר קודם לכן, קמ"ל  ממשנה יתרהלהיחלק, ו

שמוביל באופן רגיל לזימון החמירו חכמים וחייבו אותם להגיע גם בפועל לכלל זימון. ובאופן אחר 
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)לישנא קמא( דין ברור הוא שאם התחילו בפועל לאכול יחד אינם רשאים להיחלק ולהפקיע מעל 

לאכול  משעה שגמרו בדעתםלמדנו שעוד קודם לכך, כבר  עצמם את הזימון, ומהמשנה היתרה

יחד, נאסר עליהם להיחלק ועליהם לאכול יחד ולזמן. הרא"ש כתב על סברה זו שהיא חומרא 

יתרה, אך רבנו יונה ביאר שכיון שגמרו בדעתם לעשות מצוה אין להם לשוב ולנהוג באופן שיפקיע 

 את קיומה בפועל. 

מי כדי לבאר את דברי הבבלי )ולדחות את פירוש ר"ח ורי"ף, הרא"ש נסמך על דברי הירושל

וכדלעיל(, ועל דברי הבבלי כדי להכריע בין לשונות הירושלמי, ואומר שלשון שמואל בבבלי, שלמד 

מכפל המשניות ששלושה ש"ישבו לאכול" חייבים בזימון ולא רק שלושה ש"אכלו", מתפרשת 

שעה שישבו לאכול, אך רק אם אכן עשו כך בפועל לא כלישנא השניה בירושלמי. החיוב הוא מיד מ

דוקא, אלא כל  אין צורך באכילת כזיתרק גמרו בדעתם לאכול. לשון הבבלי מביאה גם לומר ש

שבירכו המוציא והתחילו לאכול שוב אינם רשאים להיחלק. ומסביר לאור זאת הרא"ש בדברי 

לעומת גמירות דעת לאכול שהיא  הירושלמי שללישנא קמא שקראה על אכילת כזית שם "סוף",

"תחילה", אכן היתה ההו"א לתלות את החיוב באכילת כזית, שעל ידו כבר חלה על כל אחד מהם 

חובת ברכה. אבל ללישנא האחרת, המבארת שאכלו כזית זהו "תחילה", אין צורך באכילת כזית 

שון כזית אלא להוציא דוקא, וכל שברכו המוציא ואכלו משהו הרי התחילו בסעודה. ולא נזכרה ל

מהלשון החולקת, ולומר שאף שאכלו כזית אין זו אלא תחילה ולולי המשנה היתרה היינו סוברים 

 (. לדעת גדולי צרפת, כביאור רבנו יונהשעדיין רשאים להיחלק. )ככל דברי הרא"ש כתב גם 

וסרת בעיקר הדברים כרא"ש, אלא שדחה את תמיהת הרא"ש על הלישנא הא מפרשרבנו יונה 

. והוסיף עוד שלשון הבבלי, שרק ישבו )וכפי שהבאנו(להיחלק כבר משעה שגמרו בדעתם לאכול 

 לאכול, משמע דוקא כלישנא זו, שעדיין לא התחילו לאכול כלל וכבר אסורים להתחלק. 

פירוש אחר לדברי הירושלמי, ולדבריהם השאלה 'כאן אמרת חייבים לזמן וכאן  )מה.( תוס'ל

ים להיחלק' מורה דוקא על סתירה לכאורה בין המשניות, האם חייבים לזמן אמרת אינם רשא

ולפיכך אין האחד רשאי לסיים את אכילתו ולברך ללא חבריו, או שרק אין רשאים להיחלק אם 

באו לכלל זימון אבל אם האחד חפץ לגמור סעודתו מוקדם יותר הוא רשאי לעשות כן. תירוץ 

ביאור לרבותא שיש במשנה הנוספת, אלא לחילוק בין מצב שבו  הירושלמי לאור זאת גם הוא אינו

רשאים להיחלק לבין מצב שבו אינם רשאים. לשון כאן בתחילה כאן בסוף פירושה שאם בתחילה 

אכלו יחד אינם רשאים להיחלק כלל, אבל אם לא הצטרפו יחד אלא בסוף, דהיינו בשלב מתקדם 

ה כל שלא גמרו את סעודתם יחד. תוס' מפרשים יותר של הסעודה, יכולים גם לפרק את החביל

זאת על דרך לישנא קמא, נתנו דעתם לאכול זהו בתחילה אכלו כזית זהו בסוף, שפירושה שאם 

הצטרפו מלכתחילה במכוון לאכילה אחת אינם רשאים להיחלק כלל, אבל אם הצטרף האחד 

ורה ורשאי גם לשוב לסעודת חבריו רק לאחר שכבר אכלו כזית אין זה נחשב להצטרפות גמ

 ולהיפרד מהם.

לענין הנידון שנחלקו בו הרא"ש ורבנו יונה )ולישנות הירושלמי לדבריהם(, האם החובה לזמן 

חלה כבר בשעה שגמרו לאכול או רק בשעה שאכלו בפועל, עולה מדברי תוס' כרא"ש, שרק 

 וכך פסק לדינא. , הרשב"אמביא שלכך היא גם נטיית דעת  ב"יהאכילה בפועל מצרפת לזימון. 

 

ה  ל י ח ת מ ת  ו ע י ב ק ה ה  ר צ ו נ ד  צ י כ  .  ג(-)קצג,בב

: לתוס' ולרא"ש, ולהלכה, שלושה שאכלו יחד בדרך קביעות, כלומר בהסבה, בזמן חז"ל, או ישיבה תמצית הדין)

משותפת לדידן, וסיימו כך את אכילתם, חייבים בזימון, גם אם לא קבעו עצמם מתחילה לאכול יחד אלא הצטרפו זה 

 בהדרגה. ולרבנו יונה אין זימון אלא כשקבעו עצמם מתחילה לאכול יחד.( לזה
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שהבאנו נכלל דין נוסף שלא נאמר מפורשות בדברים דלעיל, שגם אם לא התחילו  תוס'בדברי 

לסעוד יחד אלא האחד הגיע לאחר שחברו אכל כבר כזית, אם עכ"פ סיימו את אכילתם ביחד חלה 

 רשאים להיחלק. עליהם חובת זימון ושוב אינם 

עמד על כך שהראשונים נחלקו אם אכן כך הוא, והוא עצמו מצדד לומר  )בריש הפרק(רבנו יונה 

 )מב:(שכל שלא הצטרפו מלכתחילה לאכול יחד שוב אין ביניהם זימון. ולמד את דבריו מהגמרא 

מברך  שביארה שהבחנת המשנה בין "ישבו", שאז כל אחד מברך לעצמו, לבין "הסבו", שאז אחד

לכולם, אמורה בין ביחס לברכת המוציא ובין ביחס לזימון וברכת המזון. הגמרא שם מבארת עוד 

שאם קבעו מקום לאכילתם אין צורך בהסבה, אך אם לא הסבו ולא קבעו מקום שוב אינם יכולים 

להצטרף. כלומר, הזימון הוא כאמור פועל יוצא של סעודה שבה עצמה יש שיתוף בין הסועדים, 

יתוף כזה אינו אלא על ידי הצטרפות מלכתחילה יחד לאכילה משותפת. אם התחילו לאכול בזה וש

אחר זה שוב אין הצטרפותם אלא מקרית ואינה מביאה לידי זימון. )הנידון בדברי הירושלמי לעיל 

לפי זה הוא לאחר שמתחילה נתנו דעתם לאכול יחד, האם די בכך כדי להתחייב, או שיש להוסיף 

גם תחילת אכילה בפועל, ואולי הו"א שנצרך גם שיסיימו סעודתם יחד. ועכ"פ כל שלא על כך 

 התחילו כלל יחד ודאי אין דין זימון(. 

דחה את ראיית רבנו יונה, וכתב שבנידון הגמרא אם לא הסבו ולא קבעו מקום  הרא"שאבל 

ה בהסבה, אף נמצא שלא הצטרפו לאכילה משותפת כלל. אבל אם היו מצטרפים בהדרגה לאכיל

שלא היה בכך כדי להועיל לברכת המוציא )שהרי התחילו לאכול בזמנים שונים( היה זה די כדי 

לצרפם לזימון. עצם ההסבה המשותפת מאפשרת לזמן, גם אם נוצרה בהדרגה, ואם גם סיימו 

 לאכול יחד חובה עליהם לזמן )אמנם כיון שלא התחילו יחד ודאי רשאים גם להיחלק קודם לסיום

הסעודה, ויכול האחד לסיים מוקדם מחבריו ולברך לבדו. כפי שהתבאר לעיל, חיוב הזימון בפועל 

אינו אלא בשעה שמבקשים לברך, ומה שאין רשאים להיחלק הוא רק מחמת חומר שהחמירו 

חכמים כל שהצטרפו יחד בתחילת אכילתם עוד קודם שחלה עליהם חובת זימון בפועל(. ישיבה 

  21לדידהו, ולפיכך כל שאוכלים יחד על שולחן אחד יש להם לזמן. לדידן היא כהסבה

תוס' כתבו שכל שגמרו סעודתם יחד חייבים לזמן, גם  –]דברי תוס' ורא"ש אינם זהים בתכלית 

אם לא התחילו יחד, ומשמע שדי בעצם ישיבתם זה עם זה לאכול, אבל הרא"ש כתב שדווקא 

לה זה עם זה אם אינה בדרך הסבה. אלא שעכ"פ הסבה משותפת מחייבת בזימון, ולא כל אכי

 )מה.(ישיבה לדידן כהסבה לדידהו, ולכן חוזרים הדברים לדינא להיות אחד. אמנם דעת הרמב"ן 

מפורשת כמשמעות העולה מתוס', שגם לדידהו אין החיוב בזימון תלוי בהסבה כשם שאינו תלוי 

נראה שמקבל את דבריו.  דין שתי חבורות()נ., בבהזדמנות מראש לאכילה יחד, ואף מדברי הרשב"א 

 ההשלכה מכך תתברר להלן, בדין שתי חבורות האוכלות בבית אחד.[
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ה הזדמנו כמה גם לדידן מסתבר עכ"פ שלא כל ישיבה ליד שולחן אחד היא כאכילה משותפת אחת, ואם במקר 

אוכלים לאותו שולחן בלא כל קשר ביניהם, ובפרט כשהם שתי קבוצות חברתיות נבדלות )משפחה או חברים(, אין 

עולה אמנם בפשטות שכל שיושבים יחד סביב  )א,נו(. מאגרו"מ )ר' מהד' דרשו(להם לזמן זה עם זה. כ"כ אחרונים 

שיאמרו בפירוש שאין דעתם להצטרף לקביעות משותפת, אבל  שולחן אחד נקראים אוכלים יחד וחייבים בזימון, עד

נראה שדבריו אמורים דוקא במכירים זה את זה שישיבתם יחד נעשית ממילא להתרחשות חברתית משותפת. בלא 

זה, אם יושבים באקראי לגמרי זה בצד זה ואין ביניהם כל היכרות משמעותית או שיחה, נראה פשוט שאין זה קרוי 

דך גיסא, כאשר מתכוונים לאכילה משותפת, גם אם בפועל מחמת ריבוי הסועדים יושבים סביב כמה קביעות. לאי

 . (במהד' דרשו)גם בזה ר' שולחנות, אין זה מפקיע את דין הזימון 
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פסק בזה כתוס' ורא"ש, שדי גם בסיום משותף של הסעודה כמו בהתחלה משותפת שלה  ב"י

 כדי לחייב בזימון. 

 

ק  ל ח י ה ל ר  ו ס י א ה מ ת  י ש ע מ ה ה  כ ל ש ה ה  .  )ר,א; קצג,א(ג

שסיים לאכול קודם לשני חבריו שאכלו עמו אינו יכול לכופם לזמן איתו, וגם אינו רשאי להקדים : יחיד תמצית הדין)

ולברך בלא זימון, אא"כ יש לו צורך נחוץ במיוחד, שאז רשאי לסמוך על דברי בה"ג המתיר להקדים לצאת. וראוי, 

 ימון.ודאי במקרה זה אך גם במקרה הרגיל, שהשנים יפסיקו מאכילתם ויצטרפו איתו לז

שנים שסיימו לאכול קודם לשלישי שעמהם רשאים לזמן מיד, גם אם השלישי אינו מפסיק כדי לענות להם, ומ"מ 

 חובתו שלו כשלעצמו להפסיק מאכילתו ולענות לזימון )ולרש"י אין השנים יכולים לכוף על היחיד להצטרף עמם(.

 עבור צורך מצוה.( במקום זימון בשם, רשאים שלושה להקדים ולזמן שלא בשם ולצאת

 

באופן פשוט, בכל מקום שיש בו חיוב זימון ואיסור להיחלק אין היחיד רשאי להקדים ולברך 

. אין שנים מפסיקין לאחד, ואחד מפסיק לשניםבעוד חבריו אוכלים. ומבחינה בכך הגמרא: "

הדין הוא ולא, והא רב פפא אפסיק ליה לאבא מר בריה, איהו וחד? שאני רב פפא, דלפנים משורת 

 דעבד". 

, שאם שנים גמרו את סעודתם ורוצים דרך ארץדברי הגמרא כאן הם הנהגות  רש"ילדברי 

לברך, דרך ארץ הוא שהיחיד יפסיק מאכילתו כדי להצטרף אליהם לזימון ויחזור אחר כך 

לאכילתו. אבל על השנים לא מוטל להפסיק עבור האחד, אם לא לפנים משורת הדין. אבל 

: אם השנים מעוניינים לברך, חובה על היחיד להפסיק כדי דין גמוריש כאן גם  אחריםראשונים ל

להצטרף אליהם לזימון. יתרה מזו, כתב הרא"ש בשם רבנו יונה, השנים רשאים לזמן, על סמך 

הצטרפותו של השלישי, גם אם אינו מפסיק לענות עמהם בפועל על ברכת הזימון. כיון שיש 

ן, ויש בהם אחד המזמן ואחר העונה לו די בכך, והשלישי, אם לא יענה גם שלושה שהתחייבו בזימו

  22הוא, יפסיד את הזימון שהתחייב בו. אבל על השנים לא מוטל כל חיוב להפסיק עבור האחד.

בה"ל מדייק מלשון הגמרא ומסייג שאף שהשנים פטורים מלהפסיק את אכילתם עבור האחד, 

נם מעוניינים לברך חובה עליהם להפסיק כדי לענות לזימון אלא שעדיין אי גמרו לאכולאם כבר 

לאחד המעוניין לברך. כמו כן, הוא מסתפק )מכח דברי ראשונים( אם חובת האחד להפסיק לשנים 

צורך היא בכל מקרה שהם רוצים להקדים ולברך קודם שגמר את סעודתו, או רק כאשר יש להם 

 . לצאתממשי 

 

ש מפליג, שלמרות חיוב הזימון והאיסור להיחלק, אם האחד חידו בה"גהרשב"א הביא מדברי 

מעוניין להקדים ולצאת הוא רשאי לעשות כן. על השנים אין חובה להפסיק לאחד, אך גם הוא 

אינו חייב להמתין להם עד שיגמרו את סעודתם ויכול להקדים ולצאת. על צד שפירוש הדברים 

ם מצויים כולם יחד אין להם להסב פניהם הוא כפשוטם, משמעות האיסור להיחלק היא שבעוד

אלו מאלו ולברך כל אחד לעצמו אלא עליהם לזמן ולברך יחד )כ"כ מג"א(. כמו כן, לא ניתן לומר 
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יל"ע לפי זה בארבעה שאכלו כאחד, אם השנים חייבים להפסיק עבור השנים. האם השנים המעוניינים לברך  

יכולים לזמן, על סמך הצטרפות האחרים עמם גם בלא שיענו בפועל, ונמצאים הנותרים חייבים להצטרף אליהם כדי 

מעוניינים להקדים ולברך: האם הם  שלא להפסיד את הזימון? וכן יש לשאול גם לגבי חמשה שאכלו כאחד, ושנים

רשאים לזמן גם בעוד האחרים אוכלים? במקרה זה ודאי אין חובה על האחרים להפסיק עבורם, שהרי בין כך ובין כך 

יהיה להם זימון משל עצמם. ושמא במקום שהשומעים אינם נתבעים לענות לא ניתן גם לזמן על סמך הצטרפותם כל 

 ל. שאינם מפסיקים ועונים בפוע
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לדרך זו שדי בכך שהתחילו לאכול יחד כדי לחייבם בזימון, וצריך לומר כפירוש ר"ח ורי"ף לגמרא, 

 ל מכיכרו חייבים לזמן )ולא כירושלמי(. שחידוש המשנה הנוספת אינו אלא שגם כשכל אחד אוכ

כתב שנראה שאף בה"ג  )ר,א( ב"יעצמו סיים וכתב על דברי בה"ג שהם צריכים עיון. ו הרשב"א

לא אמר את דבריו אלא כשהדבר נחוץ לו לצאת ואי אפשר לו להתעכב. בשו"ע לא הזכיר כלל צד 

להתיר לצאת במקום צורך נחוץ,  כתב שכך היא גם משמעות דברי רבנו יונה, הט"זהיתר זה, אך 

ומכל מקום בלא זה פשוט שאסור לצאת עד שאין לתלות כלל בבה"ג אחרת )והציע גם אוקימתא 

, שדברי בה"ג נכונים כפשוטם, ותמיד רשאי להקדים הב"חכתב, ע"פ  מג"אנוספת לדבריו(. 

ללא זימון, ורק כשו"ע וט"ז, שאין לצאת מוקדם  רוב האחרוניםכתב שדברי  משנ"בולצאת, אבל 

במקום צורך נחוץ ביותר אפשר שיש להקל. והוסיף שבמקרה זה ודאי נכון יותר שיעשו השנים 

 לפנים משורת הדין ויפסיקו עבורו, ולו משום שבלא זה ייוותרו גם הם ללא זימון. 

 

במקרה שהאדם יודע מתחילה שיהיה עליו להקדים ולצאת קודם הזימון, ולא עולה בידו שלא 

 להתכווןשיש בידו  )ר' מהד' דרשו(ועוד  )א,נו(ל את האכילה עם חבריו, כתבו אגרו"מ להתחי

לקביעות סעודה יחד עם חבריו, וממילא לא יתחייב בזימון. זאת בדומה  שלא להצטרףמלכתחילה 

למה שכתב הרמ"א בענין האוכלים בבית הנכרי, שכיון שדעתם שלא להצטרף לזימון אכן אינם 

חייבים בו )כאמור לעיל, ישיבה דידן היא כהסבה דידהו, אבל מסתבר שאין זה במקום שבו דעתם 

 מפורשת שלא להצטרף יחד(. 

 

שבבית ריש גלותא היו מזמנים  (נ.)רבא העיד  –היא מעט קלה יותר  תפרדות מזימון בעשרההה

בשלושה, משום שהסעודה היתה גדולה ולא הכל היו יכולים לשמוע את הזימון המרכזי, ולא רצו 

להיחלק ולזמן בחבורות של עשרה משום שאז היה עליהם לברך בקול רם וריש גלותא היה שומע 

. ונמצא שכבוד הבריות הוא שהביא לכך שיזמנו בשלושה ולא בעשרה. מג"א למד ומקפיד על כך

, שרשאים להקדים ולצאת עבורה ולזמן בשלושה ולא בעשרה לדבר מצוהמכך לכל הנצרכים ללכת 

)כפי שהתבאר, חיוב הזימון בפועל אינו אלא בשעה שכולם מזומנים לברכה, ולכן היוצאים מוקדם 

ימון בשם אלא מפקיעים מראש את חלותו(. אמנם כשאין מדובר במצוה אינם עוברים על דין הז

דאורייתא חשש משנ"ב לדעת חי"א, שכתב שאם ע"י יציאתם יתבטל הזימון בשם, משום שלא 

 נותרו שם עשרה, לא ייצאו. 

 

ן  ו מ י ז ל ף  ר ט צ ה ל ן  ת י נ י  ת מ ד  ע  .  )קצז,א(ד

מסרהב ואכיל. א"ל רב, מה "רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא, אתא רב שימי בר חייא, הוה ק

לי ארדיליא וגוזליא לאבא מי לא  אלו מייתודעתך, לאיצטרופי בהדן, אנן אכילנא לן. א"ל שמואל, 

. הראשונים קיבלו את דברי שמואל להלכה )שכן לא מצאנו שרב דחאם(, וכל שלא )מז.(?" אכלינן

ולזימון. הרא"ש הגדיר  סילקו האוכלים את ידיהם מלאכול יכול השלישי להצטרף עמהם לאכילה

 באופן מדוייק יותר את הגבול לדבר, וכתב שהאפשרות להצטרף היא עד שיאמרו "הב לן ונברך". 

היא סיום מובהק אף יותר מאמירת הב  נטילת ידיםהתבאר ש )קעט,א(בדין סילוק הסעודה 

אם נטלו  ונברך, ולאחריה ודאי אין לשוב ולאכול, לכה"פ ללא ברכה ראשונה חוזרת. ואף כאן

ידיהם ודאי שוב אין השלישי יכול להצטרף עמם )כ"כ רמ"א בשם המרדכי(. אמנם לאידך גיסא, 

לבדה, אף שדעת רוב הראשונים שלאחריה אין לשוב ולאכול ללא ברכה, דעת  אמירת הב ונברךב

, שאין בה הפסק כלל. בה"ל עומד על מחלוקת אחרונים לאור זאת בענייננו )שם(הר"ן ורבנו יונה 
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שכמה אחרונים כתבו ששני הדינים שוים, וכל שרשאים לשוב ולאכול עדיין יכול השלישי להצטרף 

לזימון, אבל יש גם שכתבו שבענייננו כל שסילקו דעתם מלאכול באמירת הב ונברך שוב אין 

 השלישי מצטרף אף שאם ירצו יש בידם לדרך זו לחזור ולאכול בלא ברכה נוספת. 

 

 ב(-)קצג,אמון . מעלת הצירוף לזי2

ן ו מ י ז ל ם  י פ ר ט צ מ ר  ח א ר  ו ז י ח  .  א

שיצטרף עמהם  לחזר אחר שלישיהרא"ש והטור כתבו שגם אם אכלו שנים לבדם מצוה עליהם 

לאכילה ולזימון, משום ברוב עם הדרת מלך. מקור הדברים הוא בדין השמש, שאם הוא משמש על 

שנים הוא רשאי לאכול עמהם אף שלא נתנו לו רשות מפורשת, משום שמן הסתם רצונם שיצטרף 

לאכול  , שהסיק ממה שלא נתנו לו ר' אמי ור' אסי)חולין קו.(עמם לזימון, וכן במעשה דרבה בב"ח 

 עמם מן הפירות שאין זימון לפירות, שאם לא כן ודאי היו נותנים גם לו כדי לצרפו לזימון. 

. גם לכך יש מקור, עשרהזימון ב אחרגם  לחזרעוד הוסיף על כך הטור שבאופן דומה יש 

, שם חיזר רב חמא אחר מאה, ורבינא מנעו משום שלהלכה אין הפרש )נ.(ממעשה רבינא ורב חמא 

 ימון בעשרה לזימון במאה. ואם כן אחר הזימון בעשרה כשלעצמו ודאי יש לחזר. בין ז

 

ב ו י ח ו  ב ן  י א ש ם  ו ק מ ב ן  ו מ י ז  .  ב

, בשתי זויות הביתדין מרחיק לכת יותר, שגם אם אכלו  ריב"אהביא מתשובת  )בסוף הסימן(ב"י 

, מעלהלעשות כן, ואף יש בכך  רשאיםבאופן שוודאי אינם צריכים לזמן, אם הם חפצים לזמן הם 

כתב לדינא בלשון קצרה, שגם במקום שאין בו חיוב זימון נכון  הרמ"אמשום ברוב עם. גם 

אין דחו מהלכה את דברי הריב"א וכתבו ש אחרוניםלכתחילה לזמן משום ברוב עם. אבל כמה 

ן שבאופן זה )ונחלקו גם אם אכן לדברי הריב"א כיוון הרמ"א(, וביאר שעה"צ שכיו להם לזמן

שאינם אוכלים יחד לא קיים דין אחד מברך לכולם, שוב לא שייך גם שיאמרו בלשון רבים "נברך" 

  23ואין בידם לזמן.
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ניתן להביא לכאורה סיוע לסברת ריב"א, ואף לחדדה. בדין יצירת הקביעות כתב הרא"ש בשם  רבנו יונה דברימ 

רבנו יונה שאם לא נקבעו יחד מתחילה רשאים להיחלק. ומשמע שרשאים גם שלא להיחלק, למרות שאין באכילתם 

מזו, בדין השעה שממנה ואילך אסור להיחלק כתב  יונה לשון זו אינה(. יתרה-רבנו-תורת קביעות )אמנם בדברי תלמיד

רבנו יונה שדי בכך שגמרו בדעתם לאכול יחד כדי שיתחייבו בזימון וייאסר עליהם להיחלק, וסיים שם שמשום כך 

יש להם לברך "אע"פ שאכלו אח"כ כל אחד ואחד בפ"ע אינן רשאין ליחלק ולברך כל אחד ואחד בהמ"ז לעצמו אלא 

עצמן מזימון". כלומר, לא רק שאינם רשאים להיחלק באכילתם, כדי שתחול עליהם חובת זימון, כדי שיפטרו  ביחד

אלא גם אם אכלו בפועל בנפרד, עליהם להצטרף יחד ולזמן )האחרונים דנו כיצד מתיישב ענין זה עם דין הברכה 

לל, וכל שלושה שמברכים במקום האכילה(. עולה מכך לכאורה שתורת הזימון כשלעצמה אינה תלויה באכילה יחד כ

 יחד ברכת המזון יכולים לזמן ויש בכך שבח ומעלה של ברוב עם. רק החיוב בזימון הוא שתלוי בקביעות אכילה יחד. 

שאם פרח זימון מכל אחד מהם כשלעצמו בלא  )להלן(אלא שרבנו יונה עצמו כתב בדין שלושה שבאו משלש חבורות 

ם שבו ואכלו כל אחד במקומו, ושוב פגשו זה בזה, אינם מזמנים, ושם הוסיף שהוא עצמו יצא ידי חובת זימון, גם א

 ". וא"כ גם לדבריו במקום שאין כל צירוף לזימון אין גם היתר לזמן. אינן רשאין לזמןגם ש"

וצריך לומר שבמקום שגמרו בדעתם מתחילה לאכול יחד די בחיוב המצוה שקיבלו על עצמם כדי להותיר רושם 

ראשונית גם כשבפועל אכל כל אחד בפני עצמו, ורק משום כך יש באפשרותם לשוב אחר כך ולהצטרף מהצטרפותם ה

לזימון )זאת בדומה לשלושה הבאים משלש חבורות, שבפועל מזמנים יחד אף שלא אכלו יחד כלל, עי"ש להלן(. אבל 

רו כלל בדיון האחרונים בדין במקום שאין ביניהם שייכות כלל אין גם משמעות לזימון. דברי רבנו יונה לא נזכ

 הריב"א, ולפי הנראה כך הבינוהו. 

למד ממעשה תלמידי דרב, שקרעו  מג"אכשלא אכלו יחד נבדלו עכ"פ האחרונים, ובעוד ש המניעה מלזמןבגדר 

בגדיהם מחמת שלא ידעו אם עליהם לזמן ולא זימנו מספק, שבמקום שאין דין זימון אסור גם לזמן, ונמצא שדן זאת 
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יש לחדד שדוקא בכגון זה, שאכלו באופן שאינו נחשב לאכילה משותפת, לא רק שהם פטורים 

אבל אם אכלו באופן לזמן אלא גם אסור להם לזמן, ושב למקומו הדין שחילוק ברכות עדיף. 

ובכל זאת אינו מחייב בזימון, משום שלא התחילו לאכול בשעה אחת  אכילה משותפתשנחשב ל

בכך שיזמנו בכל זאת, וטוב  יש מעלהוגם לא גמרו יחד אלא האחד גמר קודם חבריו, נראה ברור ש

במהד' דרשו  . כ"ככדלעיל()שהשנים יפסיקו ויצטרפו אל המברך לזימון ואחר כך ימשיכו באכילתם 

בשם הגרש"ז, וראייתו מכך שניתן לצרף שלישי לזימון, לאחר שכבר עומדים בתוך אכילתם, על 

ידי שיתנו לו דבר מה לאכול או לשתות; והאוכל פת ורק לא סיים עמם ודאי אינו גרוע מהאוכל 

 עמם ירק. 

 

ת ו מ צ מ ו צ מ ת  ו צ ו ב ק ב ו  א ב  ח ר ף  ת ו ש מ ן  ו מ י ז  .  ג

 ששההוסיף וכתב עוד, על דרך דברי הרא"ש והריב"א, שאף שנאמר במשנה ש דרכי משה

, משום ברוב עם הדרת מלך. וכן בעשרים, אף נכון יותר שיזמנו יחדרשאים להיחלק עד עשרה, 

חלק על כך, שכן במקום שנכון לברך ברוב עם  הט"זשרשאים להיחלק, טוב יותר שלא לעשות כן. 

ם", ואם כאן אמרה שרשאים להיחלק אות הוא לכך שאכן אומרת המשנה "אחד מברך לכול

רשאים לעשות כן גם לכתחילה. ובטעם החילוק ביאר שכיון שבברכת המזון אמורה גם סברה 

נגדית, "חילוק ברכות עדיף", מעלה זו שקולה כנגד מעלת ברוב עם ויכולים לבחור כיצד יעשו. 

 ם. הותיר מחלוקת זו כבלתי מוכרעת בין האחרוני משנ"ב

 

 ו(-)קצג,ה. צירוף לאחר האכילה, ודין פריחת הזימון 3

: מי שכבר התחייב בזימון, והתפרדה החבילה בלא שזימנו, אך שב והזדמן עם שנים אחרים כמותו, תמצית הדין)

 חייב לזמן עמם אף שלא אכלו יחד.

אינו חייב בזימון כששב אם חבורתו הראשונה כבר זימנה כשלעצמה, אלא שהוא לא השתתף עמם בזימון, בסתמא 

 להזדמן עם שנים כמותו, אך במקרה זה אם שבו ואכלו יחד מצטרפים לזימון חדש. 

אם גם הוא עצמו היה כבר שותף לזימון, אינו מצטרף לשנים כמותו אפילו על ידי אכילה חדשה. ומכל מקום עם 

תו אך לא ענו לזימון, העיקר להלכה שנים אחרים שטרם אכלו, העיקר להלכה שמצטרף. ועם שנים שהיו עמו בחבור

 שאינו שב להצטרף, משום שאכילתם היא המשך לזו הראשונה שכבר התקיים בה זימון.(

 

גם באופן נוסף: "אי נמי כי  )נ.(ביארה הגמרא  )דלעיל(את החידוש שבדין "אינן רשאין ליחלק" 

אמר רב חסדא, והוא שבאו  אינן רשאין ליחלק. ג' שבאו מג' חבורותהא דרב הונא, דאמר רב הונא 

מג' חבורות של ג' בני אדם". פירוש הדבר לפי מרבית הראשונים הוא שאם אכל כל אחד 

מהשלושה כשלעצמו בחבורה של שלושה, והתחייב כבר בזימון, אף אם חבורתו נפרדה בלא זימון, 

לו יחד אם הוא עצמו טרם בירך ושב והזדמן עם שנים אחרים כמותו, עליהם לזמן אף שלא אכ

כלל )באופן מעשי, לאור החיוב לברך ברהמ"ז במקום אכילתו, העמידו זאת האחרונים בחבורות 

שאכלו בזויות של בית אחד, או במי שכבר נעקר ממקומו באופן שבדיעבד רשאי לברך במקום שבו 

                                                                                                                                                                      
ידיעתם את -, הרי שחיי אדם ואחרונים אחרים דחו את הראיה ואמרו שקרעו בגדיהם מעצם אין ברכה לבטלהכעי

הדין, ולא משום שלא היה להם פיתרון מעשי למצב שנוצר, ובאמת היו יכולים לזמן למרות הספק שהיה בידיהם. עם 

כיון שאין בזימון הזכרת  ברכה לבטלהל לחוש ואין, במקום ספק ניתן לזמןמתוך כך אינה אלא ש חי"אזאת, מסקנת 

שם )אא"כ הוא זימון בעשרה, שאז ודאי אין לזמן בשם במקום ספק(. ואם כן במקום שאין שייכות לזימון אכן הזימון 

ריק מתוכן, ומשמע שכיון שכך גם יש להימנע ממנו; אלא שעכ"פ אין סיבה להימנע מלהחמיר ולזמן במקום ספק. גם 

)דברי פמ"ג חוזרים באופן מפורש יותר גם בבה"ל שנ"ב כעין החי"א, שניתן לזמן מספק, אך לא בשם מביא מ פמ"גמדברי 

 . קצז,א ד"ה עמהם(
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הוא כעת(. אף שעיקרו של החיוב בזימון אינו אלא מכח אכילה משותפת, לאחר שכבר בא האדם 

ברכה נוספת זו של זימון אין הכרח שיממש זאת דוקא בחבורה המקורית שבה -ל חיוב במעלתלכל

אכל, וכל שהמברכים עמו אף הם ברי שייכות בברכת זימון יש בברכתם המשותפת משום זימון 

אף רשאי לכתחילה לעשות כן,  )בב"י(של ממש שמועיל לחיוב שכבר הוטל עליהם. )לדברי רב האי 

 ע בכך זימון מחבורתו המקורית, כלומר שנותרו שם שלושה שלא זימנו(. כל שאינו מפקי

הגמרא מסייגת: "אמר רבא, ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך ואזמון עלייהו בדוכתייהו. אבל 

". שני פירושים עיקריים נאמרו לדין זה בראשונים. פרח זימון מינייהו, אזמון עלייהו בדוכתייהו

, אם קודם שהזדמנו אותם שלושה יחד הצטרף הרא"שוקיבל גם  "ירשבאופן אחד, כפי שפירש 

כבר כל אחד מהם )או אף אחד מהם בלבד( וענה לזימון של בני חבורתו, אלא שלא בירך עמם את 

ברכת המזון כולה, כבר מימש בכך את דין הזימון ושוב אינו יכול להצטרף לשני האחרים לזימון 

פשוט, ואין זאת רק ש"פרח מהם הזימון" אלא שכבר יצאו  נוסף. היו שהקשו על רש"י שזהו דין

בפועל ידי חובת הזימון המוטלת עליהם, ולפיכך שוב אינם אלא כשלושה בעלמא שמזדמנים זה 

עוד לאחר  גם אם שבו ואכלועם זה ואינם יכולים לזמן. אך הרא"ש כתב שחידוש המשנה הוא ש

של כל אחד היא המשך לאכילתו הראשונה שהצטרפו יחד אין בכוחם שוב לזמן, שכן אכילתו 

)ומברך פעם אחת ברהמ"ז על הכל, לשיטתו ולשיטת רוב הראשונים וכדלהלן( וכבר יצא ידי חובת 

 הזימון עליה. 

שמדובר באופן שפקע חובת זימון מחבורתו  )הובא ברא"ש ובתר"י( רבנו יהודהבאופן אחר פירש 

ששלושה , ארבעההמקורית של כל אחד מהם בלא שהוא עצמו היה שותף לדבר, כמו בחבורה של 

, והרביעי פוגש כעת באחרים כמותו שהתחייבו כבר בזימון אך למעשה הופקעו ממנו. מהם זימנו

ב גם צירופם יחד אינו אלא כיון שמכל אחד כשלעצמו כבר פקעה חובת הזימון של חבורתו, שו

כשל שלושה בעלמא הפטורים מזימון ואינם יכולים לזמן. הרא"ש ורבנו יונה דחו פירוש זה כבלתי 

כתב שעכ"פ הדין עצמו אמת. כדי להתאים את הדברים  רבנו יונהמתאים ללשון הגמרא, אך 

יינו כאשר כל למשמעות הגמרא העמיד זאת רבנו יונה עצמו באופן שקול אך שונה במקצת, וה

וקראו לו כדי שיענה  יצא לשוקאחד היה כבר שותף לזימון בלא שיצא בו ידי חובה, והיינו באופן ש

לזימון. רבנו יונה מחדש שבאופן זה יצאו חבריו על ידו ידי זימון, אך הוא עצמו שנותר בחוץ אינו 

דוש זה(. ועכ"פ כיון יוצא בכך ידי החובה המוטלת עליו עצמו )שעה"צ נוקט שהרא"ש חולק על חי

 שכבר פרח זימון מחבורתו שוב אינו יכול לזמן גם אם מצטרף לשנים אחרים כמותו. 

רבנו יונה הוסיף וכתב שגם אם כל אחד מאלו שהופקעו מזימון שבו ואכלו לאחר מכן, ואז 

, יכולים אם אכלו יחדהצטרפו יחד, אינם יכולים לזמן כיון שלא אכלו זה עם זה. עולה מכך ש

לזמן. וכ"כ משנ"ב בשם רעק"א, גם ביחס לאופן הראשון, של מי שהיו בחבורה של ארבעה שזימנו 

בלעדיהם. אין זה כמו בנידון הראשון, של מי שכבר יצא בעצמו ידי חובת הזימון, שאף ששב 

לאכול הרי זה המשך לאכילה שכבר יצא ידי חובת הזימון עליה, שכן כאן מדובר במי שהוא עצמו 

ידי חובת זימון. כיון שהזימון פקע ממנו אינו יכול להצטרף לאחרים שלא אכל עמם,  טרם יצא

 אבל אם אכל עמם שבו והתחייבו בזימון מצד אכילתם החדשה. 

בשני האופנים של "פריחת" הזימון הרי הוא מפקיע את האפשרות לשוב ולזמן בחבורה החדשה 

כבר באופן זה מחיוב  אחד לבדו הופקעלא רק כאשר משלושתם כבר פרח הזימון אלא גם כאשר 

 שב ואכלבזימון. סוף סוף אין כאן שלושה החייבים בזימון. אמנם אם האחד שכבר ענה לזימון 

)בשונה משלושה שכבר ענו לזימון ושבים ואוכלים יחד( כתב משנ"ב בסי'  לא זימנובחברת שנים ש

 ל, נותר בזה בצ"ע(. ר שיש בכך כדי ליצור חיוב זימון חדש )אבל בסי' קצג, בבה"
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, לאור שני דיני פריחת הזימון שנזכרו, שאם אכלו סי' ר(סוף )בעוד הוסיפו בענין זה מג"א ומשנ"ב 

לזימון, כבר פרח הזימון מחבורתם כולה ואין אותו  והאחד הפסיק לשניםבחבורה יחד,  חמשה

שלא זימנו הוא כדין  אחד יכול לשוב ולהצטרף לשנים שלא זימנו לזימון נוסף. אמנם דין השנים

אותו רביעי בציור רבנו יהודה לעיל, שאף שפרח ממנו זימון סוף סוף הוא עצמו לא היה שותף לו 

ולכן אם ישוב ויאכל עם אחרים יתחדש בו חיוב זימון. לאור זאת אף כאן, יש מקום לסברה שאם 

עמהם, יהיה  ואכל שבאותם שנים שלא היו שותפים לזימון שבו ואכלו, ואף השלישי שכבר זימן 

. אך במשנ"ב(מובא )זה כדין הצטרפות השלישי לשנים שטרם אכלו כלל ויוכלו לזמן. כ"כ אבן העוזר 

משנ"ב כתב שרוב האחרונים דחו את דבריו, ולדבריהם כיון שסו"ס שלושתם ממשיכים באכילתם 

 את אותה אכילה שכבר היה בה זימון, אין להם לשוב ולזמן. 

לזימון הראשון, אין לומר  שלא ענואו יותר  שלושהתר סועדים, ונותרו בהם אבל אם היו שם יו

שפרח מהם זימון, והם עצמם חייבים בזימון ואף האחד שכבר ענה לזימון יכול לשוב ולהצטרף 

, אין הפסיקו עבור זימון בשם שלושהאליהם. כמו כן, אם היתה זו חבורה של עשרה ויותר, אם 

עיקר זימון פורח מהם על ידי זה, ואם שבו לאכול אחר כך יחד יכולים לשוב ולזמן, ואף לשוב 

 ולזמן בשם אם הצטרפו אליהם ששה שלא היו בזימון הראשון. 

 

דין דומה נוסף, על פי גרסה שונה מעט בגמרא, והוא שאם שלושה  רב האיהרשב"א כתב בשם 

זימון מחבורתו על ידי כך  פרחעמם,  וזימןימון אחרים ז-בחייבי פגשמהם  האחדאכלו כאחד ו

, והוסיף )קצד,א(ושוב אינו יכול להצטרף אליהם לזימון. גם דין זה ברור ועומד להלכה  הראשונה

משנ"ב שכיון שהשנים הנותרים לא הופקעו מעיקר חיוב הזימון אלא מהיכולת לממשו, אם הזדמן 

 ליו. להם אדם נוסף וטעם עמהם יכולים לזמן ע

 

 )סי' קצה(. שתי חבורות בבית אחד 4

אלו את אלו  בזמן שמקצתן רואיןמסיימת: "שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד,  )נ.(המשנה 

 לזמון, ואם לאו, אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן".  מצטרפיןהרי אלו 

ירושלמי למדו מלשון המשנה משמע שהראיה מצרפת לזימון רק בתוך בית אחד, אך מדברי ה

, ובלבד שלא תהיה רשות גם בשני בתיםעין מצרף את שתי החבורות יחד -הראשונים שקשר

הרבים מפסיקה ביניהם. מאידך, למדו מהירושלמי שאין הראיה מספיקה כדי לצרף את החבורות 

. הכוונה לאכול יחד אינה מועילה אלא כאשר גם לאכול יחדעצמם הזמינו מתחילה זו לזו אלא כש

 ו כך בפועל, אלא שלשם כך די שיהיו רואים זה את זה. עש

בהשלכה מדברי הירושלמי לשתי חבורות האוכלות בבית אחד נאמרו שתי דרכים בפוסקים. 

העלה את הסברה שלא נצרך שיזמינו עצמם מתחילה לאכול יחד אלא כשאוכלים בשני בתים,  ב"י

יש לומר שפשט המשנה עומד בעינו,  בבית אחדכאופן הנוסף שצייר הירושלמי. אבל אם אכלו 

, בשם האו"ז. ב"י כורך זאת בסברת דרכי משהזה את זה מצטרפים. וכ"כ גם  עצם ראייתםשמ

הרא"ש שנפסקה להלכה בעיקר דין הצירוף לזימון, שאכילה משותפת קובעת לזימון גם בלא 

שהצטרפו לה באופן מכוון מראש וגם בלא הסבה )וחיבר בכך בין דברי הרא"ש לדברי הרשב"א 

תב אלא שישיבה שכתב שצירוף לזימון אינו מותנה בהסבה כלל, ולא כפשט הרא"ש עצמו שלא כ

לדידן כהסבה לדידהו, וחלק רק על המצריכים גם תחילת אכילה משותפת(. כשם שאכילה של 

שלושה יחד מחייבת אותם בזימון, אם סיימו יחד, כך אכילת שתי חבורות זו בצד זו מצרפת אותן 

בענין,  )מה.(יחד גם בלא כל כוונה מוקדמת לדבר. כך הם למעשה כבר דבריו הברורים של הרמב"ן 
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ואף מהרשב"א משמע ששני הדינים, של גדר הצירוף לזימון מעיקרא וגדר הצירוף של שתי חבורות 

 בבית אחד, תלויים זה בזה.

חולקים על כך, שכן אף שצירוף לזימון אינו מצריך הסבה יחד, סוף סוף בעינן עכ"פ  מג"או ט"ז

"ז תלה את דבריו גם בדברי שיישבו יחד, ואילו כאן ישבו שתי החבורות בנפרד זו מזו. הט

הרשב"א, שאף שדחה ממסקנת ההלכה את הסברה שזימון טעון הסבה יחד, לא דחה את 

ההשלכה לענייננו, שדי לה כשלעצמה גם בכך שיש צורך לשבת עכ"פ יחד. )מג"א תולה את 

הדברים גם בדברי השו"ע עצמו, שחזר וקבע לדינא את לשון הטור כצורתה, שבפשטות מתנה את 

ירוף בכוונה לאכול יחד בין בשני בתים ובין בבית אחד, ולא כדבריו בב"י לדחות הבנה זו(. וכבר הצ

הרשב"א כתב שי"ל שלשון המשנה "בבית אחד" אינה דווקא אלא אורחא דמילתא נקט, ודין 

 הצירוף שוה בין בבית אחד ובין בשנים.

דובר אלא באופן שבכל חבורה שאין מ )בבה"ל(כב"י, אך סייג  רוב הפוסקיםכתב שדעת  משנ"ב

כשלעצמה יש זימון, והנידון אינו אלא אם להצטרף יחד לזימון אחד או להיחלק לשני זימונים 

נפרדים )וכלשון המשנה(. כלומר, לעיקר הצירוף לזימון אכן נחוצה ישיבה משותפת, שאינה קיימת 

כדי שיוכלו לזמן יחד )כבר כאן, אבל לאחר שכבר נוצר חיוב בזימון די בקשר מועט בין החבורות 

מוסיף עוד  )בבה"ל(מג"א כתב לבאר כך את דעת הסוברים שבבית אחד די בראיה לבדה(. רשב"ש 

 שאין לצרף על ידי כך אפילו לזימון בשם, אף שבכל חבורה כשלעצמה יש זימון שלושה. 

 עוד נוטה משנ"ב לסברת הרא"ה והרשב"ש )והגר"א( שכל שאינם מסבים יחד אלא בשני

שולחנות, גם אם הזמינו עצמם מפורשות לאכילה יחד אין זה מועיל לצירוף הראשוני לזימון 

)מדובר עכ"פ לפי הנראה באופן שאכילתם בפועל אכן מחולקת, ולא כשמבקשים לאכול יחד ממש 

ורק דוחק המקום מחלק אותם לשני שולחנות(. אך בענין זה אינו דוחה בתכלית את סברת 

תה כוונתם לאכול יחד הרי הם מצטרפים גם אם ישיבתם בפועל היא סביב הרשב"א שכיון שהי

 שולחנות שונים. 

 

 ד. עד היכן ברכת הזימון

 )ר,ב(. עד היכן ברכת הזימון 1

: נחלקו אמוראים עד היכן היא ברכת הזימון, ולרוב הראשונים )ולא לרש"י( השאלה היא עד תמצית עיקר הדין)

ע מפי המזמן, בשעה שהוא עצמו אינו מבקש לצאת בו ידי חובת ברהמ"ז עצמה )כגון היכן צריך העונה לזימון לשמו

שהפסיק לשנים לזימון(. ומתוך כך, כפי מסקנת הגמרא, גם מהיכן עליו לשוב ולברך בעצמו, אם לא הוסיף לאכול 

א מענין הזימון אחרי שענה לזימון. הראשונים נחלקו כמי הלכה, ולשו"ע העיקר שרק לשון ברוך שאכלנו וכו' הי

 עצמו, ולרמ"א גם ברכת הזן שייכת לו.(

 

ם י א ר ו מ א ה ת  ק ו ל ח מ  .  א

 . )מו.(" עד הזןאמר  רב ששת, ועד נברךאמר  רב נחמן"עד היכן ברכת הזמון, 

רק פירש שמחלוקת האמוראים היא בדבר הקו המבדיל בין ברכת הזימון הנאמרת  רש"י

. ובעוד שלרב נחמן ברכת הזימון כל יחידלבין ברכות ברכת המזון הנאמרות על ידי  בשלושה

מסתיימת באמירת ברוך שאכלנו משלו, ואת ברכת הזן וכל שלאחריה אומר כל יחיד, הרי שלרב 

 ששת גם ברכת הזן היא חלק מדין הזימון, והיחיד אינו מברך אלא מנודה לך והלאה. 

יצד מפקיע את היחיד מברכת הזן, שלפי הנראה מפשט הסוגיות הראשונים תמהו על דבריו, כ

היא חלק בלתי נפרד מברכת המזון שכל יחיד חייב בה מן התורה. תוס' תמהו עוד, על סמך ההנחה 
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שהלכה במחלוקת זו ודאי כרב ששת )לענין זה נשוב להלן(, ממעשים שבכל יום שכל יחיד מברך 

 לא נמצא לרש"י חבר בפירושו. את ברכת המזון כולה החל מהזן. ולמעשה

, תוס'הראשונים הציעו תחת פירוש רש"י כמה פירושים אחרים, שוים לפי הנראה בעיקרם: 

באופן ראשון, פירשו שהנידון הוא באחד המפסיק לשנים, עד היכן יש לו  רא"שו רבנו יונהתלמיד 

יו להמתין עד שישמע להפסיק קודם שיחזור לאכילתו. האם די בכך שיענה לזימון עצמו, או שעל

פירש שהנידון הוא במי שהוצרך לצאת, שמשתתף בזימון  הרי"ףאת ברכת הזן כולה מפי המברך. 

 הרא"שורק אחר כך יוצא, האם עליו להמתין לגוף הזימון בלבד או גם לברכת הזן שאחריו )

לישי, פירוש ש הר"מ מאיבראמעדיף פירוש זה, שאינו כרוך באוקימתא כקודמו(. ולתוס' בשם 

באחד מהשלושה שיצא לשוק וקוראים לו לזמן עליו, עד מתי עליו להמתין. לכל הדרכים הנידון 

 הוא עד היכן צריכים השלושה כולם להיות מצורפים לזימון, ונראה שאין ביניהם נפ"מ לדינא. 

בתוכן המחלוקת ביארו תוס' שאף שברכת הזן היא ודאי מברכת המזון שחייב בה כל יחיד, 

עצמה אין  ברכת הזימוןיל, חובה לדברי רב ששת להשתתף עם המזמן גם בה, כיון שבוכדלע

. כלומר, עיקרה של ברכת הזימון היא הלשון הנוספת של אינה ברכה שלמה לעצמההזכרת שם ו

נברך וברוך, שעל ידה המברכים מביעים במפורש שהם משתתפים זה עם זה יחד לברכה לה', אבל 

כך כפי שהיתה נאמרת בכל מקום אחר. הזימון מעניק הקשר מחודש הברכה עצמה נאמרת אחר 

לברכתו של כל יחיד, ועושה אותה לחלק מברכה של ציבור, אך אינו משנה בפועל את צורת החיוב 

בה, ולכו"ע המברכים מצטרפים יחד ממש רק לברכת הזימון ומתוכה שבים ומברכים אחר כך כל 

פיו ממש ובין אם באופן של שומע כעונה, ובין אם הוא אחד את ברכתו הפרטית )בין אם מברך ב

מברך מיד אחר הזימון ובין אם מאוחר יותר; המזמן עצמו מברך עכ"פ מיד מתוך הזימון(. לרב 

נחמן די לפיכך בהצטרפות ללשון הזימון עצמה, ואחר כך משלים כל אחד את ברכתו בזמנו, אבל 

שיר גם לברכה של ממש, כדי שהיא לא תישאר לרב ששת הכרח לסמוך את לשון הזימון באופן י

 ככותרת ללא תוכן, ולכן על המזומנים להיות שותפים לכה"פ לברכתו הראשונה של המזמן. 

 

ת ו ת י י ר ב ה י  ר ב ד  .  ב

 שתים ושלשהיא  ברכת המזון]הגמרא קשרה את המחלוקת לשתי ברייתות, אחת האומרת ש

אחרת בראשונים אמורים הדברים  . ולגרסהשלש וארבעואחרת האומרת שברכת המזון היא 

בלשון זכר )שנים, שלושה וארבעה( ולא בלשון נקבה כלפנינו. הגמרא סברה בתחילה לתלות את 

ההפרש בין הברייתות במחלוקת רב נחמן ורב ששת, אך שבה וביארה שכל אחד מהאמוראים יכול 

בדין הפועלים, לקבל את שתי הברייתות. את חיסור המספר בברייתא הראשונה אפשר לתלות 

שמצרפים את ברכת הארץ ובונה ירושלים יחד לברכה אחת כדי שלא לבטל מעבר להכרח מזמן 

עבודתם לבעל הבית, ואת תוספת המספר בברייתא השניה אפשר לתלות בסברה שברכת הטוב 

 והמטיב דאורייתא, אף שאינה עיקר לדינא. 

תו, והברייתות מונות את מספר פירש את הדברים ע"פ הגרסה שלפנינו ובהתאם לשיט רש"י

הברכות שאומר המברך. במקום זימון נאמרת ברכה נוספת על מה שאומר היחיד: לרב נחמן כל 

יחיד אומר שלש ברכות )ורביעית מדרבנן(, ובמקום זימון נוספת על כך ברכת הזימון עצמה, ואילו 

נוספת כל פתיחת הברכה,  לרב ששת היחיד אומר רק שתי ברכות )הארץ וירושלים(, ובמקום זימון

מנברך ועד סיום ברכת הזן. באופן פשוט מתאימה כל ברייתא לאחת השיטות, אלא שכאמור 

אפשר שאחת הברייתות חיסרה ברכה, ודיברה בברכת הפועלים, ואפשר שאחת ייתרה ברכה, 

 ומנתה גם את הטוב והמטיב. 
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פירש את הברייתות ע"פ גרסתנו, ושלא כדרך רש"י בביאור מחלוקת האמוראים,  הרא"שגם 

ותלה את ההבחנה בין שתים לשלש ובין שלש לארבע ברכות בהבחנה בין סך כל הברכות 

הנאמרות, על ידי היחיד המברך או על ידי זימון, לבין הברכות שמוסיף היחיד לומר לבדו לאחר 

מתכונת הברכה המלאה מוסיפה ברכה אחת על מה שאומר היחיד שהצטרף לזימון. גם באופן זה, 

 כהמשך לזימון, והיחס בין שתי הברייתות לדברי האמוראים הוא כפי שהתבאר. 

ולא נקבה, ופירש אותן באופן שונה בתכלית, גם על סמך דברי  לשון זכרגרס בברייתות  הרי"ף

, שמבקשים לחלק בני אדםא של הירושלמי. המספר שמונה הברייתא אינו מספר של ברכות אל

את ברכת המזון ביניהם. כאשר מספר בני אדם מבקשים לברך יחד אך אין אחד מהם שיודע את 

הברכה כולה, אפשר לחלק את הברכות בין היודעים אותן, ובלבד שכל אחד יאמר ברכה שלמה. 

לק גם את שתי לרב נחמן, שמבדיל בין ברכת הזימון לברכת הזן לענין מעשה הזימון, אפשר לח

אלו לשני אנשים שונים, ואילו לרב ששת, הסובר שחובת השותפות בזימון היא עד תום ברכת הזן, 

נעשית ברכת הזימון כפתיחה מקדימה לברכת הזן ולא ברכה בפני עצמה ועל אדם אחד דוקא 

לומר את שתיהן. ממילא לרב ששת ניתן לחלק את ברכת המזון לכל היותר לשלושה בני אדם, 

 –לרב נחמן לארבעה )ולשון שנים ושלושה פירושה עד שלושה ולא יותר, ולשון שלושה וארבעה ו

 גם לדרך זו נובע מספר המברכים ממספר הברכות, ומובן דיון הגמרא. 24לכל היותר ארבעה(.

אלא לברכות את ברהמ"ז בין מברכים שונים  אין לחלקמתוך הדברים נמצאנו למדים עכ"פ ש

 .[)קצד,ג( . וכ"פ שו"עשלמות

 

" ר ז ו ח א  ו ה ן  כ י ה ל "  .  ג

: "להיכן הוא חוזר, )מו:(ההפרש בין פירושי רש"י והראשונים בא לידי ביטוי גם בסוף הסוגיה 

, והלכתא למקום שפסק". למקום שפסק, ורבנן אמרי לראשרב זביד משמיה דאביי אמר חוזר 

באופן פשוט מדובר כאן במקום שממנו ואילך מברך מי שכבר הפסיק והצטרף לזימון. לדרכו של 

רב נחמן, בין לפי רש"י ובין לשאר הראשונים, ברור שעליו לברך את ברכת המזון כולה, שכן לא 

 ת. היה שותף אלא לברכת הזימון. אולם הגמרא מסתפקת בדבר לפי דרכו של רב שש

, אליבא דרב ששת, דין קבוע הוא שהיחיד אינו מברך אלא מברכת הארץ ואילך. הספק רש"יל

כאן לאור זאת אינו אם לפחות ממה שעליו לברך בדרך שגרה אלא אם להוסיף על כך. הגמרא 

מסתפקת שמא כיון שחלה עליו חובת הזימון עליו לברך ברכה מלאה, החל מברכת הזן, או שכיון 

כעת לבדו, לאחר שכבר יצא ידי הזימון מוקדם יותר, לא יברך אלא מהארץ כשאר  שבפועל מברך

 יחיד. וכך הוכרע. 

, בתוס', פירש את עיקר הנידון שבגמרא בדומה לרש"י, אך התאים את הדבר הר"מ מאיברא

לתוכן מחלוקת רב נחמן ורב ששת שהתבאר לעיל, וביאר שהשאלה היא בדבר המשך הברכה של 

                                                           
24

גם לדרכו של הרי"ף נמנות כאן באופן פשוט ברכות ברכת המזון עצמה כשלש, ולא כארבע, משום שהטוב והמיטיב  

 –היא מדרבנן, וכפי שנכתב הגמרא. אלא שבשונה מדרך פירוש רש"י, מנין הברכות כאן נושא השלכה מעשית ישירה 

רכת הטוב והמטיב לא נמנתה עם האחרות שב מדברי הרי"ףלמד  מג"אלכמה מברכים ניתן לחלק את ברכת המזון. 

משום שגם אם אין מי שיודע לומר אותה כלל יש לומר עכ"פ את הברכות האחרות, שהן מן התורה. והסיק מתוך כך 

שאם אין מי שיודע לומר את אחת משלש הברכות הראשונות לא יברכו כלל, שברכות ברכת המזון מעכבות זו את זו. 

כתב שאין כל מקור או טעם לומר כך, וחובה לומר כל ברכה שיש מי שיכול לאמרה עכ"פ חלק עליו ו אבן העוזראבל 

מצוה מעכבים זה את זה מסמיכה זאת הגמרא על מקורות בכתובים(. אף כוונת -בשלמותה )ובעלמא במקום שחלקי

עצם דין חלוקת הרי"ף לא היתה אלא לומר שכיון שהטוה"מ היא מדרבנן לא מנו אותה עם הברכות דאורייתא, אבל ל

 שאם אכל כדי שביעה, שחיובו מה"ת, יש לברך.  משנ"בהברכות בין מברכים שונים אין הבדל בינה לאחרות. וכתב 
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שותף לזימון, ולא הוסיף לאכול אחר כך )המקרה הפשוט, שאותו צייר הר"מ מי שכבר היה 

מאיברא, הוא כאשר אחד מהשלושה יצא לשוק, וקראו לו לזמן עליו, ואח"כ שב לברך לעצמו(. 

הספק הוא אם עליו לשוב ולברך את ברכת הזן שכבר שמע מפי המזמן, או שכבר יצא  ידי חובתה 

לך. והוכרע שאכן אינו צריך אלא אלא להשלים את ברכתו מנודה ואין לו לברך אלא מהארץ ואי

 לך ואילך. )גם לדרך זו, הספק הוא אליבא דרב ששת בלבד(. 

, וראשונים נוספים בעקבותיו, את הדיון לענין שונה בתכלית, וביארו הרי"ףגם כאן הסבו 

זימון עצמה )וללא שהנידון אינו כלל הפסקת היחיד לזימון אלא הסדר הקבוע הנכון של ברכת ה

כל זיקה לנידונים דלעיל(. על קריאת המזמן "נברך" ודאי עונים המזומנים "ברוך...", ונכון הוא 

שגם המזמן לא יוציא עצמו מן הכלל אלא ישוב ויאמר גם הוא לשון של ברכה עמם. הגמרא 

ה, לשון , האם ישוב על אותה הלשון שבה פתח בתחילשישוב לומרשנכון  לשון הברכההסתפקה ב

", אלא שהפעם יאמר אותה לא כקורא אחרים לברך אלא כמיישם את הקריאה שקרא נברך"

בתחילה )זאת לפי הנראה כדי ליצור המשכיות בין ברכתו כעת לבין זימונו שבתחילה, ולחדד 

", כשאר המזומנים שעמו ברוךשהברכה הנאמרת כעת היא מכח זימון(, או שיברך כעת בלשון "

)ובכך יבליט את שותפותו הגמורה עמם, שלא להוציא עצמו מן הכלל(. והוכרע שיברך בלשון 

 "ברוך". 

בין שתי הדרכים בראשונים אין מחלוקת של ממש, ושתיהן עומדות להלכה, שהמפסיק 

 לאחרים המזמנים ולא שב אחר כך לאכול ממשיך מברכת הארץ בלבד, לפוסקים כרב ששת

 . )קצב,א(, ובסדר הזימון שב המזמן ואומר ברוך שאכלנו נשוב עוד להלן(המשך הברכה )לדין וכדלהלן 

 

ם י א ר ו מ א ה ת  ק ו ל ח מ ב ה  כ ל ה ה  .  ד

סתם בדין  הרמב"םשמנהג העולם כרב נחמן. גם  הרי"ףבמחלוקת רב נחמן ורב ששת, כתב 

. אלא שהכלל שו"עפסק  מצטרף לשיטתם, וכך הרשב"אהזימון באופן שעולה ממנו כרב נחמן. גם 

הרגיל הנקוט בידינו במחלוקות בין רב נחמן לרב ששת הוא שהלכה כרב ששת באיסורי, וכך פסקו 

 הרמ"א. ומכח אלו פסק כך לדינא בה"ג. רבנו יונה הוסיף שכך היא גם דעת רא"שו תוס'כאן 

 )נראה ברור שמנהג העולם המוזכר ברי"ף לא התקיים במקומו וזמנו של הרמ"א. 

משנ"ב מחדד מתוך כך שגם כאשר מברכים הכל עם המזמן אין די בכך שישמעו ממנו את 

הזימון עצמו אלא עליהם לומר עמו בלחש את הברכה הראשונה ותוך כדי כך גם לשמוע אותה 

מפיו )ורק בסיום הברכה יש להקדים ולסיים לפניו כדי שיהיה ניתן לענות אחריו אמן(, ובלא זה 

חובת זימון לדרך הפוסקים כרב ששת. ולכתחילה אף טוב וישר שאם השומעים  אינו יוצא כלל ידי

מסוגלים לכך אף לא יברכו בפיהם כלל את ברכת הזן, אלא המברך יכוון להוציאם והם יכוונו 

 , אלא שלרוב אין המנהג כן. )וכדלהלן(לצאת בשתיקה 

ש ומשמיע בקול רק את באופן מעשי מצוי פעמים רבות שהמזמן מברך את עיקר ברכת הזן בלח

חתימת הברכה. כיון שאין מדובר אלא בהסמכת הזימון לברכה, ולא ביציאת השומעים ידי חובת 

ברכת הזן בשמיעתם, אפשר שדי בכך, ומכל מקום ודאי לא כך הוא פשט לשון הפוסקים בדבר 

 ההנהגה הראוי. 

א כדין ולא ברך את ברכת ]לאור הדברים יש לעיין עוד מהו הדין בדיעבד, כאשר המזמן נהג של

הזן בקול רם. מדברי משנ"ב משמע שבכה"ג לא יצאו ידי חובת זימון, ואם כן אם העונים לזימון 

לא ברכו מיד את ברכת המזון עצמה, עליהם לכאורה לשוב ולזמן. וצ"ע. וביותר צ"ע מהו הדין 

. האם גם במקרה כאשר המזמן הוא מהנוהגים כשו"ע, ומשום כך לא השמיע בקול את ברכת הזן
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כזה לא יצא השומע הנוהג כרמ"א ידי חובתו, או שמא כיון שחובת הזימון מוטלת על 'ציבור' 

שהשותפים לו חלוקים במנהגיהם, ואינם יכולים לכוף האחד את רעהו לנהוג כמנהגו, כל ששליח 

טל עליו ה'ציבור' בירך כדין כפי מנהגו אף השומעים ממנו יצאו ידי חובתם, בדומה לאורח שמו

 לנהוג כמנהג בעל הבית ויוצא בכך ידי חובתו.[ 

 

לצורך הזכרת  שלושה המפסיקים לשבעההדין האמור הוא ביחיד המפסיק לשנים. אבל ב

השם בזימון כתב הטור )בשם תשובת הרא"ש( שכיון שאינם נצרכים אלא להזכרת השם ולא 

הינו שאכלנו, ורשאים לשוב מיד ל-לעיקר הזימון אף אינם צריכים להפסיק אלא לאמירת ברוך א

אחר כך לאכילתם. כיון שכך, כשיסיימו את אכילתם יהיה עליהם ודאי לשוב ולברך את ברהמ"ז 

כולה מתחילתה )לעומת דין היחיד וכדלהלן(, ואף יקדימו לכך זימון נוסף, שלא בשם, משום שלא 

ששבו ואכלו אחר כך, הצטרפו למעשה לעיקרו של הזימון הראשון כלל )דברי הרא"ש נאמרו כ

לכאורה אז  –ובאופן זה גם הובאו הדברים להלכה במשנ"ב. ויל"ע מהו הדין כשלא הוסיפו לאכול 

אין עליהם לשוב ולזמן, אלא רק לשוב לברהמ"ז עצמה מראשיתה. ואם לא רק שלא שבו לאכול 

ם ככל יחיד אלא גם הקשיבו לברכת המזמן עד תום ברכת הזן, אף שלא הוצרכו לכך, מסתבר שדינ

 שענה לזימון, שיצא גם ידי חובת הברכה הראשונה אם לא הפסיק אחריה(.

 

 )ר,ב(. דיני היחיד שהפסיק לזימון 2

ן ו מ י ז ל ת  ו נ ע ל ק  י ס פ ה ש י  ר ח א ן  ו ז מ ה ת  כ ר ב  .  א

הכרעת ההלכה כרב ששת, שהיחיד המפסיק לשנים מפסיק עד תום ברכת הזן, מעלה שאלה 

ב ולברך כשיסיים את סעודתו. כאמור לעיל, לדברי הר"מ בדבר ברכת המזון שעל אותו יחיד לשו

מאיברא הוכרע בגמרא שאין צריך לחזור ולברך אלא מברכת הארץ ואילך, אך לראשונים אחרים 

לא זהו נושא דברי הגמרא. ומכל מקום גם מדברי ראשונים נוספים עולה שכך הוא הדין, ורק יש 

 לחדד את גבולותיו.

לאחר שהפסיק לשנים, כאשר יסיים את אכילתו ישוב  ואוכל ממשיךכתב שאם הוא  הרא"ש

, שכן הברכה שכבר שמע מהמזמן אינה יכולה להועיל למה שהוסיף ואכל יברך את ברכת הזןו

לאחריה. כלומר, המפסיק כדי לענות לזימון, ושומע את ברכת הזן, יוצא בכך באופן פשוט ידי 

כבר אכל קודם הזימון, אלא להשלים ולברך את חובת ברכה זו, ושוב אין מוטל עליו, מצד מה ש

הברכות האחרות. אבל האכילה שלאחר הזימון שבה ומזקיקה אותו לברך את ברכת המזון כולה. 

היה , בתוספת שלא רק אם אכל בפועל לאחר הזימון אלא גם אם רק רבנו יונהכעין זאת כתב גם 

צאת בברכת הזן ידי חובת ברכתו שלו , ושב ונמלך ולא אכל, סוף סוף לא התכוון ללאכול בדעתו

 ולפיכך עליו לשוב ולברך גם אותה. והדברים נפסקו להלכה.

מהדברים עולה לכאורה שמצד ברכת המזון עצמה אין כל מניעה מלהפריד את ברכות הארץ 

ובונה ירושלים מברכת הזן, ולאמרם בזמנים נפרדים. כל אחת מהברכות עומדת לעצמה, ואף שהן 

ן כברכות הסמוכות זו לזו, ולכן אין ברכות הארץ ובונה ירושלים פותחות בברוך, נסדרו מעיקר

 )ס"ו(במקום הצורך, כמו לענות לזימון אחרים, אין גם מניעה מלהפריד ביניהן. אלא שבסי' קפג 

בין ברכות ברכת המזון, ולדברי משנ"ב שם י"א שאף בדיעבד אם הפסיק  אסור להפסיקמבואר ש

לראש, לפי שהברכות הן כולן יחד כברכה ארוכה אחת )וכעין סברת הרא"ש, בין הברכות חוזר 

בדין הטועה בבונה ירושלים, שחוזר לראש לפי שהכל כברכה אחת(. אמנם עיקר ההלכה שם אינו 

כך, והמפסיק בדיעבד אינו חוזר, אבל לכתחילה ודאי אסור להפסיק. אף כאן, כתב מג"א, 
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ך על ברכת הזן ששמע מהמזמן, לכתחילה אין לו להפסיק ובעקבותיו משנ"ב, שאם מבקש להסתמ

 בדיבור קודם שישוב להשלים את ברכתו. 

מג"א סייג עם זאת את דין הרא"ש וכתב שהצורך לשוב על ברכת הזן אינו אלא כאשר אכל פת 

, כיון שאין היא כשלעצמה טעונה ברכת המזון אין לו פרפרתאלא  אכללאחר הזימון. אבל אם לא 

מתה ולברך את ברכת הזן, אלא יברך מברכת הארץ ואילך, ובמקרה שהפרפרת היתה לשוב מח

מדברים הטעונים ברכה מעין שלש ישוב לברך מעין שלש לאחר ברכת המזון )שהרי הברכה 

החלקית שבירך, מברכת הארץ ואילך, אינה עולה לדבר הטעון מעין שלש; אם אכל דבר שברכתו 

שדי לו במה שבירך אח"כ את ברכת הארץ ואינו צריך לשוב  בורא נפשות כתב משנ"ב בשם פמ"ג

 ולברך בורא נפשות(. 

דין המג"א כשלעצמו ברור, אלא שמשמע ממנו שאין מניעה מלאכול פרפרת בין הזימון וברכת 

היא  אכילה, שנראה שגם בה"להזן הכלולה בו לבין ברכת הארץ שיברך אחר כך. ותמה על כך 

כות. ונמצא שההיתר לכתחילה להשלים מאוחר יותר את הברכה בין הבר הפסק שאין להפסיק

 מהארץ ואילך היא רק כאשר ההשתהות שלו היא עבור הרהור בלבד, ללא אכילה או דיבור. 

 

ן  ו מ י ז ה ר  ח א ל ה  ל י כ א ה  . ? –ב ה י נ פ ל ת  ו כ ר ב ה  נ ו ע  ט

דברי הרא"ש ורבנו יונה מתייחסים למי ששב לאכול לאחר שהפסיק לזימון, ודין "אחד מפסיק 

לשנים" מורה ודאי שניתן לעשות כן. אלא שנחלקו הראשונים אם אכן יכול לשוב ולאכול בלא 

לשוב ולברך קודם אכילתו. המחלוקת היא כפולה: האם עליו לברך המוציא קודם שישוב לאכול, 

ועל צד שאכן צריך לברך שוב המוציא, האם צריך גם להקדים ולהשלים את ברכת המזון כולה 

 כול. קודם שישוב לא

שכיון שהפסיק לזימון הרי הוא כמי שהפסיק  רב האיהביאו מדברי  )רשב"א, רא"ש(הראשונים 

, )בראשונים הנ"ל( הראב"דקודם שיאכל עוד. וכדבריו כתב גם  המוציאבסעודתו, ועליו לשוב ולברך 

ך שאף הוסיף שבהפסקתו לזימון יצא ידי ברכה למפרע, אלא שעכ"פ עליו לשוב ליטול ידים ולבר

המוציא, שכן הברכה עצמה היא כהפסק בסעודה ובשעה ששומע את הברכה אף אסור לו לאכול, 

והרי זה כבני חבורה שעקרו ממקומם שבחזרתם טעונים ברכה למפרע על מה שאכלו וברכה 

 . הרשב"אלכתחילה על מה ששבים לאכול. ולדבריהם הסכים גם 

מחלוקת בין הרא"ש לבין הרשב"א, ובעוד בביאור דברי רב האי והראב"ד עצמם נראה שיש 

שמהרא"ש נראה שאף הם לא אמרו שיברך אלא המוציא )הוא עצמו חולק על כך, אך נראה 

כתב בשם רב האי  הרשב"אשנושא דיונו הוא ברכת המוציא בלבד; וכך למד בדבריו ב"י( הרי ש

קודם שישוב לאכול, ולמעשה משמעות הדבר  ברהמ"זוהראב"ד שאף יש להקדים ולברך 

שכשמפסיק לזימון אם בדעתו לשוב אחר כך ולאכול הרי שעליו להשלים את ברכת המזון כולה 

עם המזמן ורק אחר כך לשוב לאכילתו )ע"י נטילת ידים וברכת המוציא חדשות(. כאמור, 

 הרשב"א גם נקט כך לדינא. 

יצא ידי ברכה למפרע, והדברים טעונים ביאור.  ]הראב"ד כתב כאמור שבמה שהפסיק לזימון

פשט הלשון משמע שההפסקה לזימון מועילה היא עצמה בתורת ברכה למפרע, אלא שקשה מאד 

לומר כך, וברכת הזן לבדה לעולם אינה מועילה לדין ברכת המזון. הרשב"א פירש מתוך כך 

נת דברי הראב"ד כמות שההפסקה לזימון היא גם לברכת המזון כולה. אבל הרא"ש עמד בהב

הסעודה הראשון, ורק עצם -שהם. ונראה שהבין שכיון שאין כאן קטיעה מעשית גמורה של חלק

שותפותו עם המזמן לברכת המזון היא שעושה את הסעודה כמי שהופסקה בשעה שדעתו 
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כשלעצמו עדיין לשוב ולאכול, אין אותה הצטרפות לברכה מחייבת מעבר לה. הפסקה המחלקת 

עודה באופן ממשי לשנים מצריכה לברך על הסעודה הראשונה בפני עצמה קודם שיגש את הס

ברכה בפני עצמו, -הסעודה הראשון היא שעשתה אותו לנושא-לשניה, אבל כאן רק הברכה על חלק

 והצריכה ממילא ברכה מחודשת קודם להמשך האכילה, ולכן די בה לבדה.[

, וכתב שמשמעות הדין שמפסיק לזימון רי"ףו גבה"עצמו, עכ"פ, חלק על כך, גם בשם  הרא"ש

כתב כרא"ש  רבנו יונההיא שאינו מפסיק אלא לו ולא מחלק בכך את סעודתו לשנים כלל. גם 

צירף להם גם  ב"ישההפסקה לזימון אינה כסילוק הסעודה ואין צריך לברך אחריה המוציא. 

 ת. ראשונים נוספים, וגם הכריע כך לדינא, לכה"פ מתורת ספק ברכו

 

 )קפג,ז(. שמיעת ברכת המזון מפי המזמן 3

מתוך דברי הסוגיה, מדברי רב ששת עצמו וביחוד מדברי הרא"ש ורבנו יונה בברכת מי שהפסיק 

ושב ואכל, עולה כאמור שבאופן פשוט היחיד השומע את ברכת המזמן יוצא בה ידי חובה. גם 

נכון לזמן משום שחילוק ברכות עדיף, מצאנו שסברו שבהעדר גדול אין  (מה:)במעשה תלמידי דרב 

 . אחד מברך לכולםאין הברכה נאמרת על ידי כל יחיד אלא  במקום זימוןועולה ש

את הברכה  לומרשאין לנהוג כך, אלא על כל אחד  שבלי הלקטאלא שלמעשה הביא ב"י מדברי 

ור לאמרה . ב"י סמך זאת לדברי הרא"ש בענין ברכת יוצר, שעל כל הציבעם המברךביחד  בלחש

בנחת יחד עם שליח הציבור, משום שקשה לכוון בעת השמיעה לכל מילות שליח הציבור, ואם 

יסיח דעתו במקצת המילים הרי כאילו לא אמרן כלל ואפשר שמתוך כך גם לא יצא ידי חובה. על 

 רבנו פרץידי האמירה בלחש יוצא ידי חובת הברכה גם בשעה שאינו נותן דעתו על מילותיו. אף 

יש לשמוע מפי המברך ולא לומר בלחש עמו )והיינו כרב  ברכת הזןתב כעין זה, אלא שסייג שאת כ

ששת, שכל ברכת הזן היא מכלל ברכת הזימון, וס"ל שבאמירה בלחש פוגם בשיתוף הנדרש 

 פסק לומר בלחש.  ב"יהחמיר יותר מכך, שלא לומר בלחש עם המברך כלל. ו מהר"םלזימון(, ו

ודאי גם הוא ככל יתר ברכת המזון, לאמרה בלחש  ברכת הזןכרב נחמן, דין לדרך ב"י, שפסק 

, שפסק כרב ששת, יתכן שאף יש לשתוק ולא לאמרה כלל בפה. לדרך הרמ"אעם המזמן. אבל 

ואכן כתב מג"א שנראה עיקר כדברי התשב"ץ, שפסק כדבר ר"פ הנ"ל, לשמוע את ברכת הזן מפי 

ין גמור, אבל כתב שאם השומעים מסוגלים לכוון לדברי המזמן בלבד. משנ"ב לא קיבל זאת כד

המזמן )וגם מבינים לשון הקודש( אכן טוב ישר שיעשו כן, והמזמן יתכוון להוציאם והם יתכוונו 

 לצאת, אלא שלרוב אין נוהגים כן. 

סעודה בדין הזימון במקום  )קצג,א(מתוך דין זה של אמירה בלחש עם המברך נחלקו ב"י ורמ"א 

די  אם שומעים את ברכת הזימון לבדה, ב"י, כאשר קשה לשמוע את דברי המזמן. לדברי גדולה

בכך, כיון שאת יתר הברכה מברך בלא"ה כל אחד לעצמו בלחש. כלומר, להבנתו האמירה בלחש 

אכן מפקיעה את עיקר המשמעות של שמיעת דברי המברך, ואף שיש משום מעלת ברוב עם בכך 

צטרפים אליו בלחש, אין בכך כדי לבטל את המעלה העיקרית יותר של שהוא מברך בקול והיתר מ

כתב שאף שהכל מברכים  דרכי משהברוב עם, של הצטרפות כלל המסובים לזימון אחד. אבל 

לעצמם סוף סוף הם מברכים בלחש כדי שיוכלו לשמוע את ברכת המברך ולענות אחריו אמן, 

אם  ולכה"פוב יותר שיתחלקו לחבורות קטנות. ט את כל ברכתוולפיכך אם אינם יכולים לשמוע 

)שלשיטתו, כאמור, חובה לשמעה כחלק מהזימון( חובה להחלק כדי  הזןאינם שומעים את ברכת 

לשומעה. ונמצא שלדבריו ההצטרפות בלחש למברך אינה מבטלת את שם הברכה המשותפת. וכ"פ 
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צטרפו אליו בלחש, אלא שאין משנ"ב, שלכתחילה יאמר המברך את הברכה כולה בקול רם והכל י

 זה לעיכובא, ורק שמיעת ברכת הזן מפי המזמן היא כאמור דין גמור. 

 

 ה. האנשים המצטרפים לזימון

: "והכותי מזמנין עליו... )מה.(בצד הדין שאין מזמנים על מי שאכל איסור מוסיפה עוד המשנה 

 יהן". והנכרי אין מזמנין עליו. נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין על

 

 )קצט,ג(. עם הארץ 1

מכח דין הכותי ביררה הגמרא את דינו של עם הארץ. הדין הראשוני הוא: "תניא, אין מזמנין 

על עם הארץ". אף שהוא חייב בזימון, נראה שאין להצטרף אליו לחבורה אחת שמברכת את ה' 

"עם הארץ" היא ה' שבישראל. )לשון "חבר" לעומת -כיון שהוא עצמו אינו מצרף עצמו לעובדי

מעיקרה מענין זה, של ההבדלה בין מי ששייך לקיבוץ האנשים מישראל השותפים זה עם זה 

בבקשתם להיות עובדי ה', לעומת המון העם שנותרים מחוץ לשותפות ציבורית מהותית זו(. אפשר 

שביקשו לתת רושם ברור לקו המבחין בין מי שמשייך עצמו באופן משמעותי לעבודת ה' למי 

אינו משייך עצמו לכך, ולחזק את ההכרה בכך שגם מי שאינו מצליח לעמוד בכל החובות ש

חות לכה"פ מכמה יסודות ראשוניים של עבודה לה'. ומבה"ל  שמטילה עליו התורה אין לו ִלפְּ

ראוי כשתכליתו הוא הברכה -משמע יותר מכך, שעצם החיבור עם המזלזל בתורה הוא חיבור לא

 לה'. 

בר עברה אחת במזיד בפרהסיא, בדבר שאיסורו ידוע לכל, אף שאינו נפסל בה"ל מחדד שעו

עשרה שכינתא שריא, -, כל שלא נידוהו, כיון שכל בילאמירת דברים שבקדושה למנין צירוףמ

, שכן כאן מדובר בצד חיבור משמעותי יותר, בין אנשים שמצטרפים לאכילה לזימוןנפסל מצירוף 

דברים שבקדושה היא במקום ציבור ישראלי, שיש בו ביטוי  ורק מתוך כך גם לזימון. אמירת

לממד הכללי של הישראליות ולא לממד האישי הפרטי; אך זימון הוא במקום חבורה, ולא במקום 

ציבור, ולא נכון לברך לה' מתוך חיבור למי שפועל ההפך מכך ומפקיע עצמו מעבודתו ית' במופגן 

 ולו בדבר אחד. 

, כל שאינו אוכל חוליו בטהרה, איזהו ע"השונות מיהו עם הארץ: "התנאים הגדירו בדרכים 

דברי ר"מ, וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו כראוי... ת"ר איזהו ע"ה, כל שאינו קורא 

ק"ש ערבית ושחרית, דברי ר' אליעזר. ר' יהושע אומר, כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר, כל 

תן אומר, כל שאין מזוזה על פתחו. ר' נתן בר יוסף אומר, כל שיש לו שאין לו ציצית בבגדו. ר' נ

בנים ואינו מגדלם לת"ת. אחרים אומרים, אפילו קרא ושנה ולא שמש ת"ח הרי זה ע"ה. א"ר 

 הונא, הלכה כאחרים". 

הדעות בברייתא השניה ברורות יותר: ישנן מצוות יסודיות, הנהוגות בישראל כמעשה שגרה, 

עצמו כמשועבד למצוות התורה ולו במקצת יקיים לכל הפחות אותן. ולאידך  שכל מי שרואה

גיסא, מי שאינו מקפיד אפילו עליהן, אות הוא לכך שאין הוא תובע מעצמו כפיפות ממשית לתורה 

כלל. ודעת אחרים, שאף נפסקה להלכה, היא שלא די בקיום המצוות היסודיות כדי לצאת מגדר 

לסדר של קבלת תורה שבעל פה. לא רק ללמוד את הנוסח המזומן  ע"ה, ונצרך גם להיות שותף

לכל של דברי התורה, בתורה שבכתב ובמשנה, אלא גם לקבלה באופן חי מתלמידי חכמים. חכמים 

דר"מ )בברייתא הראשונה( תולים את היציאה מגדר ע"ה בהפרשת מעשרות כראוי, והיינו 

, ור"מ מחמיר מכל ומצריך הנהגת טהרה התנהלות כלכלית המשקפת נאמנות לדרכה של תורה
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יתרה, מעבר לדין תורה, כדי לצאת מתורת ע"ה, אולי משום שבפועל, במציאות שהיתה נהוגה 

בזמנם, מי שלא היה עומד ברף גבוה זה לא היה רואה עצמו כשייך לחברתם של תלמידי החכמים 

 ולא היה משעבד עצמו לדברי התורה גם בהיקף רחב יותר. 

בכך, ומזמנים גם על עם הארץ. זאת על פי דברי  אין מדקדקיםבו הראשונים שלמעשה כת

הארץ לעדות: "כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מע"ה, כמאן -בענין פסול עם )כב.(הגמרא בחגיגה 

כרבי יוסי", "כדי שלא יהא כל אחד הולך ובונה במה לעצמו". ופירש הטור: "אם היו פורשין 

מהם, היו גם הם פורשין מן הציבור לגמרי". אין להרחיק את עמי הארץ יותר מדי, כדי שלא 

יכות למהלך הישראלי הכללי של עבודת ה' )תוס' בחגיגה צירפו יפקיעו עצמם באופן מוחלט משי

לכך גם צד נוסף, שאיננו מחזיקים עצמנו לענין זה כתלמידי חכמים שלהם אין ראוי להתחבר 

מג"א ומשנ"ב סייגו ואמרו שמי שמפקיע עצמו בפרהסיא מהמצוות, ואפילו  25לעמי הארץ(.

ע, שוב אין לחוש בו לקלקול, שאינו עלול ממקצתן אם זהו דבר שהכל נוהגים בו כקריאת שמ

 ,)בס' וזאת הברכה פי"דלהתרחק יותר ממה שהוא כבר רחוק כעת. ומ"מ הובא בשם הגרש"ז אויערבאך 

 שחילונים בני ימינו הם לענין זה בגדר "תינוקות שנשבו" ויש לצרפם )אך לא שיזמנו הם(.  (132עמ' 

 

 )קצט,י(. קטן 2

ם שהקלו במנין שלושה לזימון ועשרה לדברים שבקדושה, ודנו במצבים מסויימים את : יש מהאמוראיתמצית הדין)

 המנין כשלם גם כשחסר ממנו בפועל אדם אחד, ודבריהם נדחו בסוגיה מהלכה. 

לריב"ל, קטן )וכן עבד( יחיד מצטרף עכ"פ כמשלים לעשרה, ובפשטות אף דבריו נדחו מהלכה. ר' יוחנן הורה דין 

ן הפורח, הקרוב להיות גדול, נמנה לזימון. ורב נחמן הורה שקטן המבין למי מזמנים מצטרף מוצמצם יותר, שקט

 לזימון, וקבעה הגמרא הלכה כמותו ולא כדינים שקדמו לו. ולירושלמי אין קטן מצטרף כלל.

לרי"ף ורמב"ם, ושו"ע, הלכה כרב נחמן לבדו, וכל קטן בר דעת למעלה מגיל שש, שמבין את ענין הברכה, מצטרף 

 לזימון )אך לא למנין עשרה(. 

לר"ח ולתוס' רק קטן הקרוב לגדלות מצטרף לזימון כשמבין למי מברכים. ר"ת הוסיף עוד שהלכה כריב"ל, וגם קטן 

 עשה מעשה כדבריו. ביותר מצטרף כסניף לעשרה. אך לא

 ומנהג אשכנז, שאליו אולי גם כוונת הרא"ש, כירושלמי, שלא לצרף קטן לשלושה או לעשרה כלל.(

 

ה ש ו ל ש ל ו ה  ר ש ע ל ף  ו ר י צ ב ת  ו ל ו ק  .  א

: )מז:("נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן" אמר ר' יהושע בן לוי  )מה.(על דברי המשנה 

". ובאותו אופן גם "תשעה סניף לעשרהל עושין אותו "קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו, אב

 ארוןועבד מצטרפין". בדומה לכך אמר רב הונא בהמשך הסוגיה באופן ראשון: "תשעה ו

נראין מצטרפין", אלא שלאור קושיית רב נחמן, "וארון גברא הוא", חזר רב הונא לומר: "תשעה 

)=תשעה היוצרים למראית עין רושם  מצטרפין; אמרי לה כי מכנפי ואמרי לה כי מבדרי" כעשרה

של עשרה יכולים לומר דברים הטעונים עשרה, ונחלקו הלשונות בגמרא מתי הם נראים יותר 

 כמרובים, אם בהיותם מכונסים או מפוזרים(. 
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משמעות דברי הראשונים היא שמשקלו של הקו המבחין בין מי שמשייך עצמו באופן עקרוני לעבודת ה' כפי שהוא  

וגע ואינו נוגע בה )=עם הארץ(, מתמעט אל מול הקו המבחין היסודי ית' תובע אותה מאיתנו )=חבר(, לבין מי שהוא כנ

יותר, בין מי שמשייך עצמו באופן עקרוני לעולם הישראלי של עבודת ה' )כולל ע"ה רגיל( למי שמפקיע עצמו מכך 

יות ובודה לו דרך משלו ביישום אמונתו הדתית(. ואין לחזק את התביעה מן הכל לעמוד ברף הגבוה, לה-בתכלית )

כחברים, על חשבון דחיית רבים אל מתחת לרף הנמוך. על כך הוסיפו תוס' בחגיגה שברבות השנים נעשה גם כל עיקרו 

של הקו המבחין הראשון פחות חד. ובדורותינו, ע"פ דברי הגרשז"א להלן בסמוך, עולה משקלו של קו מבחין נוסף, בין 

 דת ה' למי שדוחה עצמו אף מכך. מי שיש לו פוטנציאל שייכות לעולם הישראלי של עבו
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מעלת מנין עשרה היא משום שקרוי עליהם שם "עדה", ושם "בני ישראל", הנצרך לקיום ענין 

, וכיון שהנושא הוא קיומו של ציבור )כא:(ולאמירת דברים שבקדושה  "ונקדשתי בתוך בני ישראל"

ולא רק אנשים פרטיים, מתמעט הדקדוק בזהות הפרטית. כדי שיווצר ציבור יש צורך בצירוף 

מוגדר מסויים של אנשים פרטיים, עשרה, אך כאשר עיקרו של רושם המציאות הציבורית קיים, 

לים את המנין ודי שיהיה אדם מישראל ולאו דוקא מי שוב ניתן להקל בגדרי הצירוף של המש

שמצד עצמו ראוי להיות נמנה לציבור. על כך הוסיף עוד רב הונא שניתן להקל לא רק בגדרי 

תכונותיו של העשירי המשלים את המנין אלא אף בכל עיקר מציאותו, ובמקום שחסרונו אינו ניכר 

  26לעין אין תורת ה"ציבור" פוקעת על ידו.

 שנים ושבתאמי הקל על אותה הדרך גם בצירוף לזימון בשלושה, וסבר בתחילה לומר: "רב 

מצטרפין". גם כאן הקשה על דבריו רב נחמן: "ושבת גברא הוא?!", ומתוך כך חזר רב אמי לומר: 

זה את זה בהלכה מצטרפין. מחוי רב חסדא, כגון אנא ורב ששת.  שני תלמידי חכמים המחדדין"

גון אנא ורב חסדא". הקולא בצירוף לשלושה מחודשת יותר מאשר הצירוף מחוי רב ששת, כ

לעשרה, אולם לדברי רב אמי, רב חסדא ורב ששת כיון שגם כאן תוכן המנין הוא הקיבוץ האנושי 

החורג מעט אל מעבר לגבולות היחידים המרכיבים אותו ניתן לעיתים להקל ולמצוא גם שנים 

תר. שנים בעלמא פונים זה אל זה כיחיד אל יחיד בלבד )ולא לבדם כמצטרפים לדבר מה גדול יו

מתקיים בהם "גדלו אתי"( ולכן לא שייכת בהם ברכת הזימון הקיבוצית, אולם לעיתים יש בתוכן 

ההתרחשות ביניהם דבר מה שחורג מעבר לעצם קיומם ומוסיף עליו, ומתוך כך יש ביניהם גם 

לומר שהתוועדות לסעודה בשבת היא ענין שמעבר  אפשרות לזימון. באופן ראשון סבר רב הונא

למפגש הפשוט בין שנים הנועדים יחדיו, ובאופן שני אמר שאם נולד מהמפגש ביניהם עושר של 

דברי תורה הרי זו התרחשות מלאה ומשמעותית יותר מעיקר הפגישה שבין שנים ונכון לברך בה 

 ברכה קיבוצית. 

 

ם י כ ר ב מ י  מ ל ע  ד ו י ה ו  , ח ר ו פ ה ן  ט ק  .  ב

שני דינים אלו צירפה הגמרא גם דין נוסף, גדר הקטן שאין מזמנים עליו מחמת קטנותו: ל

מזמנין עליו ושלא הביא  שתי שערות קטן שהביאמזמנין עליו. תנ"ה,  קטן פורח"אמר ר' יוחנן, 

שתי שערות אין מזמנין עליו, ואין מדקדקין בקטן. הא גופא קשיא, אמרת הביא שתי שערות אין, 

, קטן רש"ילא, והדר תני אין מדקדקין בקטן, לאתויי מאי, לאו לאתויי קטן פורח?!". ללא הביא 

הקשו על כך שאם כן הרי זה  תוס'פורח זה הוא קטן שהביא שתי שערות לפני שבא לכלל שנים. 

המובא  ר"ח בשםדין הביא שתי שערות עצמו, ואין צורך "לאתויי" קטן פורח, ופירשו תחת זאת 

במי שהביא שתי שערות שאינן גדולות דיין, ולענין צירוף לזימון אין צורך שיהיה שמדובר  בתוס'

 בהן כדי לכוף ראשן לעיקרן. 

הגמרא לא חידדה כלפי איזה דין אמור גדר זה: אם לעיקר הזימון על ידי קטנים, גם אם הם 

ל עיקר שנים )או אף שלושה( מן המזמנים; אם לענין צירוף קטן יחיד לשנים אחרים; ואם לכ

אפשרות צירופו לזימון, אף לעשרה. תוס' כתבו כדרך עיקרית שדין זה הוא לענין השלמת זימון 

בשלושה, אבל לענין זימון בעשרה הרי אמר ריב"ל לעיל שגם קטן המוטל בעריסה מצטרף, 
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לדרך ר"ת להלן, שמקיים להלכה את דברי ריב"ל אך לא את דברי רב הונא, ביאר הרא"ש שכל בי עשרה מישראל  

שכינה שרויה, ומתקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל, אם הם רק מחוייבי מצוות ובני ברית. לכן אין מניעה עקרונית 

 ן זה כבוד לשכינה לכלול במנין יותר מאדם אחד שאינו בר חיוב גמור במצוות. לצרף קטן ועבד למנין. אלא שאי
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והוסיפו שאפשר עם זאת שגם לענין צירוף לעשרה נאמר כאן שיש צורך בקטן הפורח דוקא, ולא 

 . כריב"ל

קטן כי הא דאמר רב נחמן,  אלאככל הני שמעתתא,  לית הלכתאהגמרא חותמת את דבריה: "ו

למי מברכין מזמנין עליו". הראשונים נחלקו מי מבין הדינים הקודמים נדחה מהלכה  היודע

מחמת דין זה, ויש לכך השלכה גם להבנת גוף הדין עצמו, מיהו הקטן שמצטרף אם יודע למי 

 מברכין. 

 

ט ק  . ע ג ד ו י ה ? –ן  ף ר ט צ מ ה  מ ל ו  , ר ב ו ד מ ן  ט ק ה  ז י א  ב

כתבו שמן הסתם אין כוונת הגמרא לדחות מהלכה את דברי ר' יוחנן בדבר גדר הקטן  תוס'

המצטרף לזימון, שכן דבריו נתמכו בברייתא שאין כל יסוד לדחותה מהלכה. לפיכך יש לפרש 

יפה הגמרא תנאי מגביל, שבאותו קטן עצמו שאמר ר' יוחנן שמצטרף לזימון, קטן הפורח, הוס

שלמעשה אין לצרפו אלא אם כן הוא גם מבין למי מברכים. הדחיה מהלכה היא לפיכך לדינים 

הקודמים, לקולות שנאמרו בצירוף לזימון לעשרה ולשלושה, או אף לדברי ר' יוחנן שהכשיר קטן 

)ברא"ש(  ר"חהפורח, אם יובן כעומד לעצמו ומכשיר גם בקטן פורח שאינו יודע למי מברכים. 

פירש גם הוא באופן קרוב, שקטן המבין מצטרף דוקא אם הוא קרוב להיות גדול, דהיינו שכבר 

י"ג ולא נודע שהביא שתי שערות. מדבריו עולה שאם הביא שתי שערות אין צורך -נכנס לשנתו ה

קטן הפורח בתנאי נוסף זה שיהיה מבין למי מברכים, וי"ל אם כן שדין קטן המבין נוסף על גבי דין 

ואינו דוחה אותו ממקומו. תר"י ביאר לדרך זו שאף שאין בדברי רב נחמן עצמם מבוא להגבלה זו 

על גיל הקטן המבין, כיון שמן הסתם לא ביקש לדחות ממקומם את דברי הברייתא שהכשירה 

בקטן שהביא שערות, ממילא גם כשהכשיר קטן על סמך דרגת הבנתו יש לומר שלא הרחיק את 

יתר על המידה מדין הברייתא, ונצרך שיהיה הקטן עכ"פ בבחינת סמוך לאיש, שנדריו דינו 

 נבדקים. 

, הבינו שדין רב נחמן עומד לעצמו, וגם קטן שלא רב האי, ולפניהם כבר הרמב"םו הרי"ףאבל 

 רבנו יונהבא לשנתו הי"ג, כל שיצא מכלל הפעוטות, אם הוא מבין למי מברכים מצטרף לזימון. 

חיזק אף הוא סברה זו, שמהצורך להתנות שיידע למי מברכים משמע שלא מדובר במי שכבר הגיע 

לשנתו הי"ג. )הרי"ף הזכיר שדין זה הוא גם בקטן בן עשר או תשע, והרמב"ם כתב שבע או שמונה, 

וכתב ב"י שאין מחלוקת ביניהם, והעיקר שלא יהיה קטן ביותר, כבן שש או פחות, שאינו בר הבנה 

 לל בענין זה ואף אם יודע להשיב כהלכה אין זה אלא משום שחוזר על דברי מי שלימדו כך(. כ

. לענין זימוןרבנו יונה מסייג את הדין העולה מדברי הרי"ף והרמב"ם ואומר שאינו אמור אלא 

כיון שבעיקרה של ברכת המזון חייב כל אדם בפני עצמו, יש מקום להקל גם בגדרי הצירוף לזימון. 

, הטעונים עשרה לכל עיקר אמירתם, אין להקל כלל עד שיהיו כל בשאר דברים שבקדושה אבל

העשרה גדולים בני חיוב. וכ"כ גם ב"י, שאף שבדין אמירת דברים שבקדושה הוכרע שאין הקטן 

מצטרף, כאן אין מניעה מלקיים את דברי הרי"ף והרמב"ם ולצרפו. וחידד שאף שלדרך ריב"ל, 

עריסה סניף לעשרה, קל ודאי יותר לצרף עשירי לענין השראת שכינה מאשר שעושים את הקטן שב

לצרף לזימון )שמבוסס על הצטרפות מדעת של השותפים לו, מה שאינו אפשרי בקטן שבעריסה(, 

, שב דין המנין הנצרך לאמירת דברים שבקדושה להיות )וכדלהלן(סוף סוף לדידן, דלא קי"ל כריב"ל 

לזימון בלבד. והוסיף שכך עולה מדברי הרי"ף והרמב"ם עצמם, שבדין חמור יותר מדין הצירוף 

 תפילה לא הזכירו אפשרות צירוף של קטן. 
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באופן אחר כתב הטור בשם רב האי )וגם בשם רבנו פרץ( שהקולא בקטן המבין אינה אלא לענין 

קולא זה על צירוף לעשרה ולא לעיקר הצירוף לזימון בשלושה )וקצ"ע מנין להרכיב את שני צדדי ה

זה(. מאידך, לענין הצירוף לעשרה הביא ב"י בשם הכלבו שאפשר שגם שלושה קטנים כאלו 

 מצטרפים, ולא כדין קטן גמור הנעשה רק סניף, שמוגבל לקטן אחד בלבד. 

 

ה  ר ש ע ל ף  י נ ס ן  ט ק ת  י י ש ע  . ? –ד א נ י ד ל ד  מ ו  ע

נדחו מהלכה, שכן שלא כל דיני הסוגיה הראשונים  רבנו תםבהבנת מסקנת הסוגיה חידש עוד 

יש בסדר מהלכה הפרדה ברורה בין דינו הראשון של ריב"ל, בדבר עשיית הקטן )ואפילו מוטל 

בעריסה( סניף לעשרה, שגם נתמך בברייתא, לבין כל יתר הדינים )ובכללם קּולות רב הונא במנין 

שה יש צורך עשרה(. דברי ריב"ל עומדים לפיכך במקומם גם למסקנה, ולכן לדינא כדי לצרף לשלו

 בקטן הפורח ומבין, אך גם בלא זה נעשה עכ"פ סניף לעשרה. 

, שם העיד ר' יוסי על ר' חלפתא אביו ועל ר' חנינא בר ירושלמיחלק על כך, מכח דברי ה ר"י

סרסי שלא צירפו אותו לזימון עד שהביא שתי שערות. ר"ת העמיד את דברי הירושלמי בצירוף 

דברי הירושלמי שאין לצרף קטן כלל )כל שאינו בגדר קטן הפורח הסיק מ ר"ילשלושה דוקא, אבל 

ומבין( עד שיביא שתי שערות, לא לשלושה ולא כסניף לעשרה, בין לזימון ובין לתפילה. וכדבריו 

)ואף העידו שגם ר"ת עצמו לא עשה מעשה כדבריו, ולא צירף קטן למנין כלל(,  הרא"שכתב גם 

 . סמ"גוכך הביא ב"י גם מ

על דברי ר"ת, וכתב שכל עיקר דברי ריב"ל אמורים על פי הסברה  הר"י מגאשחלק  מצד אחר

, בענין )מה:(שקל יותר לצרף עשירי למנין מאשר לצרף שלישי לזימון. כזו היתה גם סברת רב אשי 

חבורה שיצא אחד מהם לשוק, מסתבר יותר לקרוא לו ולצרפו לענין זימון בעשרה מאשר לענין 

זימון בשלושה. אך הלכה שם נפסקה כמר זוטרא, והעומד בשוק מצטרף רק לעיקר הזימון ולא 

להזכרת השם בעשרה. אמנם להלן, בדין צירוף מי שאכל ירק ולא פת, כתבו כמה ראשונים שאף 

צירוף אחד מן השוק קל יותר לצרף לשלושה מאשר להזכרת שם שמים, כאשר הכל  שלענין

אוכלים יחד אלא שלא אכלו פת קל יותר לצרף לענין המנין הנצרך להזכרת שם שמים מאשר 

אכילה לזימון, ואם כן גם בענייננו אפשר שהצירוף לעשרה קל יותר -לעיקר קריאת שם צירוף

 רא. מצירוף לשלושה גם לדעת מר זוט

על צד שהקטן נעשה לדינא סניף לעשרה, חידד ר"ת שהדברים אינם אמורים רק לזימון בעשרה 

. כך מוכח מסוגייתנו, שהקשתה ממעשה דר' אליעזר שאר דברים שבקדושהאלא גם לאמירת 

ששחרר עבדו כדי להשלים לעשרה לתפילה. והוסיף שאף שבב"ר נאמר בשם ריב"ל שרק לברכת 

לא לתפילה, יש לדחות זאת מפני סוגייתנו. לעיל הבאנו מדברי רבנו יונה ושאר המזון נעשה סניף ו

פוסקים שלענין שאר דברים שבקדושה אין לצרף לדינא קטן כלל, ועולה שאף הם אינם מקיימים 

 את דברי ריב"ל להלכה. 

 

א " מ ר ו ע  " ו ש ל  , ה ש ע מ ל ה  ג ה נ ה ה  .  ה

קטן למנין אף לא כסניף לעשרה, יש לדרכם של ר"י ורא"ש, שלאור דברי הירושלמי אין לצרף 

)לפי כל אחד מפירושיו( מצטרף  קטן המביןלשאול אם נדחו למעשה מהלכה גם דברי רב נחמן ש

בשם מהר"י קולון. אלא  ב"ילזימון. מפשטות דבריהם עולה שאין הקטן מצטרף כלל. וכך הביא 

ל סוגייתנו מפני עצמו דוחה זאת, משום שלא מסתבר לדחות את דבריה המפורשים ש ב"ישה

הירושלמי, ויש לומר שלא נדחה אלא צירוף הקטן שלא בא לכלל הבנה. ואם כן בקטן המבין 

עומדים דברי רב נחמן להלכה. לאור זאת, ולאור דברי הרי"ף והרמב"ם, יש לומר למעשה בבירור 



   

278 
 

כתב, גם בשם מהרי"ל, שהמנהג הברור הוא שלא  הרמ"אשכל שבא לכלל הבנה מצטרף. אבל 

צרף קטן לזימון כלל עד שיהיה בר מצוות, כדרך הרא"ש וסיעתו וכפי ההבנה המחמירה יותר, ל

 ואין לשנות מכך. 

 

 ט(-)קצט,ו. אשה 3

ן  מ צ ע ל ת  ו נ מ ז מ ם  י ש נ  . ? –א ה ב ו ח ו  א ת  ו ש  ר

: "נשים )מה:("נשים ועבדים... אין מזמנין עליהן", אמרה הברייתא  )מה.(על אף דברי המשנה 

ם מזמנים לעצמן. נשים ועבדים וקטנים, אם רצו לזמן אין מזמנין". חבורה , ועבדימזמנות לעצמן

 של נשים ועבדים וקטנים אינה רשאית לזמן במשותף, אבל נשים לבדן או עבדים לבדם רשאים. 

הגמרא נזקקה לברייתא זו מתוך הדיון בשאלה אם שנים שאכלו יחד רשאים לזמן )אף שוודאי 

שה ללמוד מנשים המזמנות לעצמן אף לשני אנשים, שאף שאינם אינם חייבים בכך(. הגמרא ביק

חייבים בזימון הם עכ"פ רשאים לאמרו, ודחתה: "שאני התם דאיכא דעות". אין ללמוד מקבוצה 

של נשים רבות לאנשים שהם שנים בלבד, שכן אפשר שדי בריבוי הנפשות השותפות לברכה כדי 

 , אף שהם אנשים, שבהם עיקר חובת הזימון. להוליד תורת זימון, מה שאין כן בשנים בלבד

הקשר הדברים בגמרא מורה לכאורה בבירור שזימון הנשים לעצמן אינו בתורת חובה אלא 

בלבד )את ההשוואה בין נשים רבות לשני אנשים תלה רש"י בעצם העדר החיוב לזמן,  רשות

, המבאר גם את הראשון, שעכ"פ אין עמו איסור לזמן. וכן הוא באופן אחד בתוס'. ובאופן נוסף

תלו זאת תוס' בכך שציבור נשים אינו מועיל לכל דבר הטעון מנין עשרה, ואם כן הצטרפותם 

לזמן מותנה בקיום  שהחיובשקולה לשני אנשים, שאין בהם תורת ציבור כלל, ומצאנו אם כן שאף 

לזמן אינה מותנית בכך(. גם במסקנת הסוגיה אין סיבה לומר  האפשרותתורת ציבור כלשהי, עיקר 

גם למסקנה, ששלש נשים מזמנות רשות, משום מעלת ההודאה  תוס'ו רש"יאחרת, וכך אכן כתבו 

לה' במקום ריבוי דעות. )מדברי רש"י עולה בבירור שאין כאן רק היתר בעלמא אלא גם מעלה. זהו 

ת לזימון, ומתוך כך גם היתר לנהוג בו בפועל(. למעשה גוף תוכן בירור הגמרא, מתי יש משמעו

כתבו תוס' שלא נהגו העולם בכך )פרט לרבנו אברהם שהנהיג את בנותיו לזמן(, על סמך מה שאין 

בדבר חובה; ולא פירש מפני מה לא נהגו להזקק לצד המעלה שבדבר. אמנם בהמשך דבריהם 

ת כלל את מילות הברכה, ואם כן מובן מתברר שהמציאות המצויה היתה שהנשים אינן מבינו

 היטב מפני מה לא נהגו לזמן. 

, הובאה והתפרשה ברייתא אחרת: "הכל חייבין בזימון, )ג.(אלא שבסוגיה אחרת, במס' ערכין 

לאתויי מאי, לאתויי נשים ועבדים, דתניא נשים מזמנות לעצמן, ועבדים מזמנין לעצמן". ומשמע 

חובה ולא רשות. תוס' דחו וכתבו שאכן אין הכוונה לרבותן אלא שדין נשים מזמנות לעצמן הוא 

לתורת רשות, והדוחק בדבר מבואר. אך ב"י הוסיף בשם סמ"ג ביאור לדבר, שאף שזימון הנשים 

לעצמן הוא רשות, הברייתא ריבתה אותן לחיוב למקרה שאוכלות עם אנשים החייבים כשלעצמם 

 חייבותכתבו עכ"פ מתוך כך שנשים האוכלות לעצמן  נו יונהרבו הרא"ש. )נשוב לדין זה להלן(בזימון 

בזימון. וביארו שאף שהגמרא הקשתה מדין זה על סמך הבנה שאינו אלא רשות, למסקנה שזימון 

הנשים לעצמן הוא מחמת ריבוי הדעות שיש בהצטרפותן חזר הדבר להיות חובה. רבנו יונה אף 

גמרא את דינן בריבוי דעות שוב אין כל סיבה שלא מכריח כך מתוך התירוץ עצמו, שכיון שתלתה ה

 תהיה בזימון שלהן גם חובה גמורה. 

פסק, אולי מכח מנהג העולם, כרש"י ותוס', שנשים מזמנות לעצמן רשות, ואף הרמ"א  שו"ע

שהעיקר כרא"ש ורבנו יונה שזימונן חובה, אך סיים  הגר"אלא חלק על כך. בה"ל הביא מדברי 
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)נראה ברור עכ"פ שאף שלא נהגו חיוב בדבר מכלל מעלה לא יצא, ואם  שהעולם לא נהגו כן

 (. )ר' גם במהד' דרשו(מזמנות הרי זה משובח, ובפרט לאור הכרעת הגר"א. וכך הורו כמה פוסקים 

 

ן ו מ י ז ן  י א  . ם-ב י ש נ ב ה  ר ש  ע

 איןשגם אם הן עשר  )ה,ז(על אף האפשרות הנתונה ודאי ביד הנשים לזמן לעצמן, כתב הרמב"ם 

שאינו  ו(-)תפלה ח,ד. כס"מ תלה זאת בדין כל דבר שבקדושה, שנקט בו הרמב"ם לזמן בשםלהן 

בפחות מעשרה גדולים בני חורין. מקור הדין לומר דברים שבקדושה רק בעשרה הוא בדרשת 

דבר : "מנין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל )כא:(הגמרא 

. מאי משמע, דתני רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא, אתיא תוך עשרהחות מלא יהא פ שבקדושה

תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאת. מה להלן 

עשרה, אף כאן עשרה". רק על עשרה קרוי שם עדה, ושם של ציבור בני ישראל שיש לו "תוך". אין 

, מיעוט מפורש לנשים, אך לפי הנראה הלכה רווחת היא בדרשה זו, או בסוגיות הש"ס כלל

בני ישראל ולא  )שכמותה נאמרה בהקשרים אחרים(בישראל שהנשים אינן בכלל, ועל דרך הדרשה 

 בנות ישראל. וכך ביאר זאת רבנו מנוח. 

עמדנו לעיל על דברי תוס', שעיקר השוואת הגמרא מאה נשים לשני גברים לענין הזימון הוא 

מחמת שאין הנשים נמנות לעשרה לתפילה ולכל דבר שבעשרה )והצטרפותן יחד היא לאור זאת 

, שכיון שהן )כתובות ז.(יחידים ולא "ציבור"(. גם הריטב"א כתב בדין ברכות הנישואין -בתורת ריבוי

ת עשרה משום "במקהלות ברכו" אין די בנשים, משום שאין עליהן שם "קהל". נראה מתוך טעונו

)ור' תוספת הרחבה כך שיש בעיקרו של דין זה מסורת ברורה בישראל, אף כי לא מקור מפורש בש"ס 

. המקור המפורש ביותר בש"ס לדין זה הוא בסופו של דבר בדין הזימון עצמו, בזה בדין התפילה בציבור(

דברי הגמרא דלעיל שגם מאה נשים הן כשני גברים, לדין הזימון או לדברים שבקדושה בכלל. אף ב

שדחתה הגמרא ואמרה שנשים מזמנות לעצמן, משום שאיכא דעות, לא למדנו מכך אלא לכך 

שמזמנות, ועדיין נותרת במקומה הסברה שאינן מזמנות בשם. ומסתבר שזהו המקור הכתוב 

 ת דבריו המפורשים, כאן ולא בהלכות תפילה. שמכוחו כתב הרמב"ם א

 

ם י ש נ א ן  ו מ י ז ל ם  י ש נ ף  ו ר י צ  .  ג

לכך עם האנשים, כדברי  אינן מצטרפותגם על צד שזימון הנשים לעצמן חובה, סוף סוף ודאי 

המשנה. את הטעם לכך שנשים ועבדים אינם מזמנים יחד נימקה הגמרא: "משום פריצותא", 

משום פריצותא, בין דנשים בין דמשכב זכור דעבדים בקטנים".  ורש"י פירש: "שאין קביעותן נאה

טעם הפריצות נאמר מפורשות בגמרא, ורש"י הוסיף עליו ש"אין קביעותן נאה", ואפשר שבא 

ללמד שגם במקום שאין בו חשש פריצות ממשי, סוף סוף אין זו מתכונת נאותה לדבר, לחבר יחד 

ם אחרים יש בכך פריצות. נראה שכך הבין את דבריו נשים ועבדים לברכת הזימון, כיון שבהקשרי

אפילו עם רבנו יונה, שכתב בשמו: "פי' רש"י ז"ל דנשים אינן מצטרפות מתוך כך לזימון ו

, מפני שאין חברתם נאה". אף שחברת איש עם אשתו היא ודאי חברה נאה ומשובחת, בעליהם

ותפת. אבל לענין הזימון, כיון ואף עשויה להיות בה מצוה, אין זה אלא לעיקר אכילתם המש

ציבורית, על סמך השותפות -שעיקרה של ההצטרפות לשבח לה' אינה משפחתית אלא חברתית

הכלל ישראלית בעבודת ה', חבורה שיש בה תערובת מינים אינה ראויה גם אם באופן מקומי כולם 

 בני משפחה. 

, אם אכלו יחד אנשים ונשים לעיל עמדנו על דברי הסמ"ג, שאף שנשים אינן מצטרפות לזימון

 הנשיםעל  גםהחייבים כשלעצמם בזימון, חל בפועל חיוב הזימון  שלושה אנשיםויש בהם 
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שבחבורה. כך יישב את דברי הסוגיה בערכין, ש"הכל חייבין בזימון" בא לרבות נשים, עם 

ף וביאר שכיון , שהוסי)מובא בב"י(סוגייתנו, שנשים מזמנות לעצמן רשות. כך כתב לדינא גם הר"ן 

 שיש זימון גם בלעדיהן אין צירופן ניכר ולכן אין בכך משום חשש פריצותא. וכך פסק שו"ע. 

כלומר, אף שהסתמכות הזימון על צירוף אנשים ונשים אינו ראוי, אין זאת אלא כאשר נוכחות 

ותית הנשים נצרכת לעיקר קיום הזימון. צירוף השלושה המוליד את הזימון מבטא שותפות משמע

באכילה ומתוך כך בברכה. אך לאחר ששותפות כזו קיימת, יכולים להתלוות לה גם אחרים שאינם 

חלק גמור ממנה. כעין זה מצאנו בדין שתי חבורות האוכלות בבית אחד, לדרך העיקרית 

בראשונים, שאף שאינם אוכלים כולם זה עם זה באופן שהיה מצדיק צירוף לזימון, כיון שבכל 

צמה יש כדי זימון הן יכולות להצטרף זו לזו לאמירה משותפת שלו. ההצטרפות חבורה כשלע

לחבורה קיימת אינה מבטאת אם כן באופן מובהק שותפות חברתית גמורה כמו עיקר יצירת 

החבורה, ולפיכך אין מניעה מלצרף כך גם נשים לגברים. )משנ"ב הוסיף, בשם שו"ע הרב, שאחר 

האנשים הן רשאיות גם לפרוש ולזמן לעצמן. וביאר בשעה"צ  שהתחייבו הנשים כך בזימון עם

שאף שזימון נשים כשלעצמו הוא רשות, ובמקום זימון של חיוב אין להסתפק בזימון של רשות 

 , כאן עומד בהן חיובן גם לאחר שפרשו. והוסיף לכך עוד צדדים, עי"ש(. )כדלעיל בדין זימון שנים(

, לא התבאר בפוסקים. בשונה שלש נשים ואיש אחדם ]דין המקרה הנגדי, כאשר האוכלים ה

משלושה אנשים, שיש ביניהם כשלעצמם צירוף גמור ומתוך כך אין מניעה גם מאשה להצטרף 

עמם, זימון שלש הנשים הוא רשות, ואין בו צירוף מובהק שהאיש נותר מחוץ לו, ואפשר לפיכך 

ן זה נכון שיצטרף עמן לזימון, אך הן שאין לו להצטרף עימן. משני מורי הוראה אכן שמעתי שאי

 עצמן רשאיות לזמן, ואולי טוב שיקדים לברך ויפרוש קודם שיזמנו הן.[

)סי'  המרדכישתי דעות חריגות מצאנו עם זאת בפוסקים בענין צירוף הנשים לזימון האנשים: 

מון, כדרך שאשה מצטרפת כעשירית לענין הזכרת שם שמים בזי רבנו שמחהכתב בשם  (וסי' קעג קנח

שעבד וקטן מצטרפים. הדברים אמורים לפי הנראה כדרך ר"ת, שדין ר' יהושע בן לוי עומד גם 

 להלכה, וכבר עמדנו על כך שרוב הפוסקים דחו את דבריו שם, והוא הדין כאן. 

שהיה מורה למעשה לצרף אשה לזימון, והוכיח זאת  ה"ר יהודה הכהןהטור הביא עוד מדברי 

מספק הגמרא אם אשה מוציאה אחרים ידי חובתם בברכת המזון. מעצם העלאת הספק למד ה"ר 

יהודה שצירופה שלה לאחרים המברכים הוא אפשרי ללא ספק. וצ"ל לדבריו שפירוש דין המשנה 

ורה של אנשים ונשים אין מניעה הוא שאין מזמנים בחבורה של נשים ועבדים וקטנים, אך בחב

 מלזמן. ודחה הטור את דבריו מפני דברי מהר"ם מרוטנבורג, שהשיב עליהם, ודברי הרמב"ם. 

 

 ו. האכילה המצטרפת לדין זימון

 ג(-)קצז,ב. אכילת ירק 1

ה ר ש ע ב ן  ו מ י ז ל ף  ו ר י צ  .  א

 ירקאכל  ואחד תשעה אכלו דגן"אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, 

לא  ששהמהו, א"ל לא שנא.  שבעהמצטרפין. א"ר זירא, בעאי מיניה מרב יהודה, שמנה מהו, 

מיבעיא לי. א"ל רב ירמיה, שפיר עבדת דלא איבעיא לך, התם טעמא מאי, משום דאיכא רובא, הא 

 . )מח.(נמי איכא רובא. ואיהו סבר רובא דמינכר בעינן" 

הנאמרת על פת בלבד, אך לשונו עצמה אינה שייכת הזימון הוא פרי הצטרפות לברכת המזון, 

באופן מובהק לאכילת פת דוקא. לכן כאשר יש ציבור מברכים שעיקרו שותף לברכת המזון עצמה, 

יכולים להיות כלולים בו כטפלים גם מי שאכילתם אינה מחייבת בה. היה מקום להעלות על הדעת 
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ל יחיד נעשה טפל לאחרים, אך רב יהודה ה וסיף להבהיר שהוא הדין גם ביותר מכך, לכל שרק אוכֵּ

הפחות כל עוד מדובר במיעוט שטפל באופן מובהק לעיקר. לר' ירמיה אף כאן כבכל דיני תורה 

המיעוט הוא לעולם טפל, וכל שהרוב אכלו פת, ולו רק ששה מתוך העשרה, יכולים לזמן בשם. 

א אכלו פת ניכר יותר ממשקלם אבל ר' זירא לא קיבל את סברתו, משום שמשקלם של ארבעה של

של שנים או שלושה בלבד, והם קרובים להיות כמחצית מכלל האוכלים. במקום שבו נדרש לקבוע 

דין אחד ל'תערובת' כולה הוא נקבע תמיד על פי הרוב, אבל כאן אין כל סיבה לעשות את המיעוט 

יכר בינו לבין הרוב. כך טפל לרוב אם לא שמשקלו מצד עצמו מועט וטפל, והיינו כאשר יש פער נ

 הוא כשרק שלושה לא אכלו פת, ואותם שאכלו הם למעלה מכפלים מהם. 

מדברי רש"י משמע שר' זירא היה מסופק בדין ארבעה שאכלו ירק. וכ"כ ב"י בשם אור זרוע. 

אבל הרי"ף והרא"ש למדו מדברי ר' זירא לדינא שאכן בעינן רובא דמינכר, ובששה בלבד שאכלו 

 ן לזמן. וכ"כ ב"י שהיא דעת "כל הפוסקים", פרט לרש"י ואו"ז. פת לא נית

 

ה ש ו ל ש ב ן  ו מ י ז ל ף  ו ר י צ  .  ב

בגמרא עצמה לא נאמר אלא שהמיעוט מצטרפים להזכרת שם ה' בעשרה, ולא התפרש בה דין 

שמסתבר שאכן לעיקר הזימון בעינן שיאכלו כולם  תוס'וכתבו  הצירוף לעיקר הזימון בשלושה.

אנו בדין צירוף הקטן שגדרי הצירוף לשלושה מחמירים יותר ממה שנצרך כדי פת, וכעין מה שמצ

פסק שגם לזימון בשלושה ניתן לצרף אחד שאכל ירק בלבד,  הר"ילעשות סניף לעשרה. אלא ש

זאת מכח דברי ברייתא מפורשת בירושלמי, ששנים שאכלו פת ואחד ירק מזמנין. מאידך, 

רשב"ג, שהיא אולי דעת יחיד, וגם ר' יוחנן עצמו, שהוא הירושלמי עצמו תלה את הברייתא בדעת 

בעל המימרא בסוגייתנו, אמר בירושלמי שאין מזמנים עד שיאכל כזית )ומשמע כזית פת(. לכן שב 

 לפסוק כפי הסברה הראשונה, שלעיקר הזימון בעינן שיהיו שלושה אוכלי פת.  השר מקוצי

אלא לעשרה ולא לשלושה, וכדברי השר  כתב בשם הגאונים שאין האוכל ירק מצטרף הרי"ף

 יונהרבנו ו הרא"ש, וחיזק זאת מהירושלמי הנ"ל. אבל הרשב"אמקוצי הנ"ל. כדבריו כתב גם 

שכיון שמצאנו שהאוכל ירק  –תמהו על דבריו, מכח סברת מוצא נגדית לסברת התוס' דלעיל 

מצטרף, מנא לן לחלק בזה בין עשרה לשלושה. ועוד, שמצאנו בענין הקריאה למי שיצא לשוק 

שדין הצירוף לעשרה מחמיר יותר מהצירוף לשלושה, ואין מזמנים על אותו שבשוק עד שישוב 

יקר יצירת מנין וייכנס. הרא"ש ורבנו יונה תירצו אמנם את דברי הרי"ף מקושיה זו, וביארו שלע

העשרה אכן בעינן שישבו כאחד, שבלא זה אין השראת שכינה, אך אחר שיש עשרה מישראל 

היושבים יחד שב דין האכילה הנצרך ליצירת זימון להיות חמור יותר מזה הנצרך כדי להזכיר את 

גיה השם. ומכל מקום לדינא עמדו בסברתם, שאין מניעה מלצרף אוכל ירק לזימון, שכן לשון הסו

משמע שלא פסלו אותו אלא מלהיות הוא המוציא את האחרים ידי חובתם. )רבנו יונה הוסיף 

לחדד ששנים שאכלו פת הם רובא דמינכר לעומת היחיד, משום שמתקיים ביניהם יחס של שני 

שלישים לעומת שליש אחד. כאמור, נראה שיחס זה הוא היחס הקובע, כיון שכל עוד אין המיעוט 

 ית מהרוב הרי גודלו המועט בולט(. עולה על מחצ

הריף כתב שהשלישי צריך גם הוא לאכול כזית  –בדברי הרי"ף עצמם יש מקום לשתי דרכים 

דגן, אך לא כתב שצריך לאכול דוקא כזית פת. אמנם כבר לשון הגמרא עצמה היא "תשעה שאכלו 

ברי הרי"ף הוא בפשטות דגן...", ושם מדובר ודאי באכילת פת דוקא, ואם כן גם הדגן האמור בד

הביא  הכלבו, שאין לצרף אלא מי שאכל פת. אבל מדברי )ה,ח( הרמב"םפת. וכך אכן כתב לדינא 

ב"י שדי גם בדיסא או בשאר תבשיל דגן שברכת ומעין שלש. וכתב הרמ"א שלכך נוטים גם דברי 
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להיות מי שאכל  הרא"ש והטור, שכתבו שאף שלענין צירוף לזימון די גם בירק, המזמן עצמו צריך

 ולאו דווקא פת.  –דגן 

סיכם שדעת הרמב"ם, וכן סמ"ג וסמ"ק, כרי"ף וכרשב"א, להצריך דגן דוקא )וסמך לזה  ב"י

את מחלוקת הכלבו והרמב"ם אם די לזה בכל דגן או דבעינן פת דוקא(, וכך הלכה. אלא שמיד 

ם נוסף היה נזהר שלא אחר כך הביא את הנהגת המהר"מ המובאת בהג"מ, שכשהיה אוכל עם אד

לתת לאדם שלישי שבא לשם לשתות אלא אם הסכים גם ליטול ידים ולאכול כזית דגן כדי שיוכל 

להצטרף לזימון ללא פקפוק. אבל אם ארע שאדם שלישי שתה עמהם ולא רצה לאכול, היה מזמן, 

ל, וכבר תמה וכדברי תוס'. וסיים שדבריו נכונים. הדברים נראים סותרים בבירור להכרעתו דלעי

על כך הרמ"א. ומ"מ בפועל הוראת ב"י ברורה, לזמן על סמך אכילת ירק או אף שתיה בלבד אם 

אין ברצון השלישי לאכול פת. וכך גם בשו"ע, אף שפתח בסתם בדעת המצריכים פת, והוסיף רק 

בדרך י"א וי"א את דעות המסתפקים בכזית דגן בעלמא או אף ירק בעלמא, סיים בהנהגה זו 

אמורה, לנסות להימנע ממצב שבו שנים אוכלים פת ואחד אוכל ירק או שותה בלבד, אך אם ה

, )ר' בהערה לעיל(נוצר מצב כזה יש לזמן. ואפשר שנוקט שאין בזימון ללא חיוב משום ברכה לבטלה 

 ולכן נכון לחוש למצריכים זימון אף שאין דעתם ראויה כשלעצמה להיות עיקר להלכה.

ה כאמור על סתירת דברי ב"י, ומ"מ לדינא קיבל את הנהגת מהר"ם, להבחין תמ )בד"מ( הרמ"א

שהמנהג הוא כדברי תוס' אף לכתחילה,  משנ"בו מג"אבזה בין לכתחילה לדיעבד. ולדידן כתבו 

ואם השלישי אינו רוצה לאכול פת נותנים לו לכתחילה דבר מאכל אחר או משקה כדי לצרפו 

)יחו"ד ד,יג בהערה, ובמפורש יותר לדינא בנידוננו בהליכות עולם ב  הגר"ע  יוסף לזימון. גם לנוהגים כשו"ע, כתב

שיש מנהג לצרף לזימון גם לכתחילה על סמך אכילת ירק, וכמג"א והפוסקים שעמו, והטעם  עמ' נו(

לכך הוא שאין בזימון משום ברכה לבטלה, וחומרת השו"ע בזה לכתחילה אינה אלא משום 

שומע בברכת המזמן ואינו מברך בעצמו, ולפיכך משעה שנהגו שכל אחד שבמקום זימון יוצא ה

 מברך לעצמו גם במקום זימון שוב אין מניעה מלזמן לכתחילה גם בלא חיוב ברור. 

 

ת י ז כ מ ת  ו ח פ ל  כ ו א ה ו  , ה ת ו ש ה ף  ו ר י צ  .  ד

בהמשך לדין זה, של צירוף מיעוט אוכלי ירק לזימון בעשרה, הביאה הגמרא מעשה: "ינאי 

תא כריכו ריפתא בהדי הדדי, ומדקטל להו לרבנן לא הוה ליה איניש לברוכי להו. אמר מלכא ומלכ

לה לדביתהו, מאן יהיב לן גברא דמברך לן... אייתיתיה לשמעון בן שטח אחוה. אותביה בין דידיה 

לדידה... יהבו ליה כסא לברוכי, אמר היכי אבריך, ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? שתייה לההוא 

בו ליה כסא אחרינא ובריך. א"ר אבא בריה דרב חייא בר אבא, שמעון בן שטח דעבד, כסא. יה

לגרמיה הוא דעבד. דהכי אמר ר' חייא בר אבא אר"י, לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד 

 אכלולא  בצירעמהם אלא  טבללא  אפילושיאכל כזית דגן. ...רשב"ג אומר, עלה והסיב עמהם, 

את הרבים ידי חובתן עד  אבל להוציא. אצטרופי מצטרף, מצטרףאחת,  תגרוגרעמהם אלא 

 שתה כוס של ייןו אכל עלה ירק... אמר רב חנא בר יהודה משמיה דרבא, הלכתא, כזית דגןשיאכל 

  27מצטרף. להוציא אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן".

                                                           
27

מלשון המעשה נראה שהסועדים היו רק המלך והמלכה, ואליהם הצטרף שמעון בן שטח כשלישי, וכדעת הסוברים  

, ולא כדין ששתיית יין מצטרפת גם לזימון בשלושה. אלא שאם אכן כך היה, נמצא שגם המלכה היתה מצורפת לזימון

שנשים אינן מצטרפות. ואכן בהמשך הדברים אמר שמעון בן שטח שאי אפשר לו לברך בלשון "שאכל ינאי וחבריו 

משלו", ומשמע שהיו בסעודה זו מסובים נוספים מחבריו של ינאי המלך. הראשונים לא הביאו ממעשה זה ראיה כלל, 

 מלכה לבדם. ונראה שהיה פשוט אצלם שלא היתה זו סעודה של המלך וה
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הדין המפורש בדברים אלו הוא שלא רק האוכל ירק מצטרף לזימון אלא גם הטובל בציר בלבד, 

הוסיף עוד להקל בדינו של המיעוט הטפל לעשרה, וכתב  )מובא בב"י( הכלבואו אף השותה יין בלבד. 

, וכל שאכלו מעט ויכולים לומר "ברוך שאכלנו..." מצטרפים כזיתשאפשר שאף אין צורך שיאכלו 

רה. הכלבו עצמו סיים בכך שאפשר גם שאכן אין די בכך, וצריך שיאכלו לכה"פ כזית, וכך לעש

והכריע גם להלכה. וביאר משנ"ב שאפשר שלשון "שאכלנו" אינה יפה אלא  המרדכיכתב ב"י בשם 

במי שאכל כזית, או שאף שאין צורך בחיוב בברכת המזון כדי להצטרף כטפל לזימון סוף סוף יש 

ברכה כלשהו. מדברי הגר"א הביא בה"ל להכריע שלענין צירוף לעשרה אכן אין צורך צורך בחיוב 

בכזית, וכרא"ה שכתב כסברת הכלבו, אך בה"ל עצמו אינו מקבל זאת לדינא לאור דעות החולקים 

 על כך.

את הדין ואמר שאף שדי גם בשתיה לצירוף לזימון, אין לצרף מי שלא  ב"ימכיוון אחר הגביל 

. זאת משום שלא ניתן לקרוא שם אכילה אלא על מידי דזיין, וכפי שהובא בגמרא מיםשתה אלא 

חלק על כך, שכיון ששתיה  מג"א, כל דברי מאכל ומשקה נקראים דברי מזון חוץ ממים ומלח. )לה:(

בכלל אכילה די גם בשתיית מים כדי לומר "שאכלנו". ומשנ"ב מותיר זאת כמחלוקת לא מוכרעת 

 בין האחרונים. 

 

 )קצד,א(. מי שכבר ברך אחר אכילתו 2

דין קרוב לדין האוכל ירק הוא מי שאכן אכל פת אלא שכבר ברך ברכת המזון לאחר אכילתו. 

לדעתיה, אינון נפקין  ובריךמינייהו  קדים חדנאמר: "הני ג' דכרכי רפתא בהדי הדדי ו )נ.(בגמרא 

פרע". אף שהאחד כבר ברך ברכת המזון זמון דידיה. איהו לא נפיק בזמון דידהו, לפי שאין זמון למ

אין זה מונע מלצרף אותו לזימון, אלא שעבורו הוא כבר לא תהיה בכך תועלת והדבר לא ישוב 

 –להעניק למפרע ערך מוסף לברכתו. הרא"ש ביאר בטעם הדבר שהרי זה כעין שלישי שאכל ירק 

כיון שבידו לומר "שאכלנו משלו" הרי הוא מצטרף. )בדין צירוף האוכל ירק חלקו רבים על 

הרא"ש, ונקטו שלא ניתן לצרפו לזימון בשלושה. ונראה שדברי הרא"ש הם עכ"פ כמורים מקום 

 (. 28לטעם דין הגמרא, באופן שאינו תלוי דוקא בדין הצירוף של האוכל ירק. וכעין זה כתב מג"א

, ירקמלכתחילה אלא  אכלכתב בשם האגודה שעם זאת אם אותו שלישי לא  י' קצז,ב()בסמג"א 

 . )שם(וכבר בירך אחריו, הרי הסתלק כבר מחבורתם ושוב לא ניתן לזמן עליו. וכ"פ משנ"ב 
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בדפוסים ישנים נכתב בטעות בדברי מג"א שלמ"ד שירק אינו מועיל "צ"ל דהכא עדיף שיאכל פת", אבל הגרסא  

 הנכונה וגם המובנת יותר היא: "צ"ל דהכא עדיף, שאכל פת". 
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 מקורות –ברכת הזימון 
 הקדמה: הוצאת אחר ידי חובת ברכה א. 

 )לח:( ורש"י משנה וגמרא, עד בשמעך ולא בקראךסוכה לח.   

 ת"ר היו יושבין... ביטול בית המדרשברכות נג.   

 משנה, ובגמ' )מב:( היו יושבין... ואין בית הבליעה פנוי )מג.( )ותוס'(ברכות מב.   

( בסוף העמוד, תני אהבה -)במשנה, חרש שוטה וקטן..., ובגמרא ראש השנה כט.   

 רש"יבריה דר"ז... עד סוף הפרק, ו

רא"ש , תוס', רש"י(, מח:ינאי מלכא ומלכתא... עד שיאכל כזית דגן )ברכות מח.   

 )לה:(תלמיד רבנו יונה )כא, "כתב בעל ה"ג..."(, 

 כס"מה,טז ורמב"ם   

 ב"יבמלחמות, יב. ברי"ף )כ. בגמ'(, עד "לא מדרבנן ולא מדאורייתא", ורמב"ן   

 בסי' קפו, שנלמדו לעיל בדין החיוב בברהמ"ז

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל כ-יטושם  יג-קסז,יא  

 קצז,דחלקו הראשון;    קצג,א ;    ג-ריג,אכנ"ל;    קעד,ח   

   

 דין הזימון וגדרי הצירוף לזימון ב. 

 משנה וגמרא עד ברוך עונה אמן )מה:(ברכות מה.   

 תוס'אמר רבה בר בר חנה... מברך ובור יוצא, וחולין קו.   

 , ללא דין חיוב הנשיםרבנו יונה, רא"ש, תוס'ברכות מה. הנ"ל,   

)כט, עד "לא רא"ש , תוס'משנה וגמרא עד מכיכרו אינן רשאין ליחלק, ברכות נ.   

 )לז. ד"ה הכי קתני( רבנו יונהמשמע כפירושו"(, 

 כנ"ל ר,אטור ושו"ע ונו"כ;    ד -קצג,א  

 סי' קצח כנ"ל;     סי' קצוטור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל;    קצד,ב   

 אי נמי כי הא... שמש מצרפן )נ:(, וראשונים )בהמשך לנ"ל(ברכות נ.   

 טור ושו"ע, משנ"ב ובה"ל;    ו -קצג,ה  

 חלקו השני, כנ"ל     קצד,א

 כנ"לסי' קצה 

   

 ברכת הזימון ג. 

 תני חדא העונה אמן... מעתה ועד עולם )מו.( (ברכות מה: )  (-)להשלמת רצף הגמרא

, תוס', רש"יעד היכן ברכת הזימון... והלכתא  למקום שפסק )מו:(, ברכות מו.   

 )ללא דיני ברכת הטוב והמטיב שנלמדו לעיל(.  רבנו יונה)בעיקר יב(, רא"ש )לג:(,  רי"ף

ושם מו. ד"ה עד מה: ד"ה אחד מפסיק לשנים, "ולענין אחד שמפסיק...", רשב"א   

 היכן, "ויש מפרשים דקאי..."

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לר,ב   

 כנ"ל קפג,ז  

 ב"י ד"ה ומיהו אם, "ונראה לי שמה שכתב...", ד"מ, משנ"ב ס"ק יג וס"ק יז קצג,א  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לקצד,ג   
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 גלותא... אע"ג דאתא לבסוף )מז.(א"ל ריש ברכות מו:   (-)עוד להשלמת רצף הגמרא

 כנ"לסי' רא כנ"ל;     יח-קסז,יד  

   

 האנשים החייבים בזימון ד. 

 אכל דמאי... בוצין מקטפיה ידיע, וראשוניםברכות מז.   עם הארץ, קטן ועוד

 חגיגה כב. ד"ה כמאן(תוס' )  

 יושם ה -קצט,א  

 חיוב הנשיםברכות מה: דלעיל, דברי הראשונים בדין   נשים

 ז וכס"מ-ה,ורמב"ם   

 סי' קנח )ושם סוף סי' קעג(מרדכי   

 ט-קצט,ו  

   

 האכילה המאפשרת צירוף לזימון ה. 

)כא, רא"ש )לה:((,  רי"ףא"ר יהודה בריה... עד אמר רב נחמן )מח:(, )ברכות מח.   

 רבנו יונהעד "כתב בעל ה"ג"(, 

 טור ושו"ע ונו"כג -קצז,א  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"לקצד,א   

   

 לשון הזימון ו. 

 משנה וגמרא עד המשנה הבאה )נ.(ברכות מט:   

 סי' קצב  
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 עשרארבעה פרק 

 ברכה מעין שלש
 )רח,א; רט,ג(א. דין הברכה ותוקף חיובה 

 יב(-)רח,יב. לשון הברכה 

 )רח,ד(ג. הכוסס חטה 

 יח(-)רח,יג; רח,יזד. המברך ברכה שונה ממה שחייב 

 

 א. דין הברכה ותוקף חיובה

) א , ח ר ( ת  ו כ ר ב ש  ל ש ם  י כ ר ב מ ם  י נ י מ ו  ל א ל  ע  .  א

המזון גמורה, של שלש -נחלקו תנאים בדבר מיני המאכל שעליהם יש לברך ברכת )מד.(במשנה 

הם שלש ברכות, דברי רבן גמליאל. וחכמים ברכות: "אכל ענבים ותאנים ורמונים, מברך אחרי

אומרים, ברכה אחת מעין שלש. ר"ע אומר, אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך אחריו שלש 

 ברכות". 

, הסובר שציווי התורה: "ואכלת ר' עקיבאהדרך המרחיבה והפשוטה ביותר היא דרכו של 

חובה מדין תורה לברך אחר כל ושבעת וברכת..." מתייחס לכל אכילה של שביעה. נראה שלדבריו 

 1אכילה כזו שלש ברכות גמורות.

מצמצם את דין הברכה מן התורה לשבעת המינים בלבד )ומאידך מרחיב לחייב  רבן גמליאל

, 2עליהם שלש ברכות גם במקום שאין בו סעודה גמורה, לכה"פ מדרבנן, כבמעשה הנ"ל בהערה(

בריו לכל מיני המאכל שבפסוקים אלו: "ארץ וביארה הגמרא שמצוות ואכלת ושבעת מתייחסת לד

חטה ושעורה... ארץ אשר לא במסכנֻת תאכל בה לחם... ואכלת ושבעת וברכת...". מודה ר"ג 

שהלשון הפותחת החוזרת, "ארץ אשר...", מבדילה בין שני פסוקי השבח, ומעמידה את שבח 

א שלא הסיק מכך הלחם הנאכל בארץ למעלה מהשבח הכללי של הפירות שהיא מצמיחה, אל

להפקיע את שבעת המינים מחיוב הברכה אלא רק ללמד שבמינים שמהם עושים לחם, חטה 

ושעורה, חיוב הברכה הוא רק כשאכן באו לכלל שבח הלחם )או קרוב לו, במעשה קדרה וכל שכן 

 . )על דין הכוסס חטה עצמו לדעת ר"ג נעמוד להלן(בפת הבאה בכיסנין( ולא בכוסס חטה 

, המצמצמים עוד את דין הברכה שבתורה, משום דברי ר"ע לעיל לז.(כ)ו חכמיםעכ"פ קי"ל כלדידן 

ש"ארץ הפסיק הענין". עיקר שבח הארץ שאליו נסמך דין הברכה הוא שבח המזון שבלחם הארץ, 

ורק עליו מברכים שלש ברכות. עם זאת, כיון שבכל שבעת המינים השתבחה הארץ אף עליהם יש 

 ם את מעלתם, ומברכים עליהם ברכה אחת מעין שלש. לברך באופן ההול

 

) ג , ט ר ( ש  ל ש ן  י ע מ ה  כ ר ב ב ב  ו י ח ה ף  ק ו ת  .  ב

: לרמב"ם ורבנו יונה, וסמ"ג, חיוב ברכת מעין שלש הוא מדרבנן בלבד, ולבה"ג, רשב"א, רא"ש תמצית הדין)

"פ רק מדרבנן, אך וריטב"א חיובה הוא מן התורה. מדברי הרא"ש נראה שהחיוב שהברכה תהיה מעין ג' הוא עכ

 לאחרים אפשר שגם זה מה"ת. 

                                                           
1

באכילה שאינה של שביעה עכ"פ אין חיוב כזה, ונראה שאף חכמים לא חייבו בו, שלא כבאכילת לחם לדרך רוב  

שאכלו  )לז.(הראשונים, שבה הרחיבו חכמים את דין הברכה משביעה לכל אוכל כזית. כך מצאנו במעשה בר"ג וזקנים 

בכך שלא  )מד.(ה אחת בלבד, ונימקו זאת תוס' כותבות, שדעת ר"ג היתה לברך עליהן שלש ברכות ודוקא ר"ע ברך ברכ

 היתה זו קביעות אכילה גמורה.
2

נוקטים שגם לר"ג יש גבול של קביעות שמתחת לו אין מברכים על שבעת המינים שלש ברכות אלא אחת  )לז.(תוס'  

עות, אך לא מעין שלש, ולכן השותה יין מלא לוגמיו בלבד מברך רק מעין שלש. אכילת הכותבות היתה בדרך קבי

 בתפקיד של סעודה, ולכן לר"ג היתה ברכתה שלש ברכות ולר"ע אחת מעין שלש. 
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 שו"ע פסק כרמב"ם, ולמשנ"ב נכון לחוש למחמירים.(

 

באופן פשוט עולה מסוגייתנו שחיוב הברכה על שבעת המינים אינו מן התורה כלל. "ארץ 

הפסיק הענין" והפריד בין שבח שבעת המינים למצוות הברכה שבתורה, ורק חכמים הם ששבו 

שאם טעה  )יב.(, והוכיח זאת מדין התמרים, שעליהם נאמר רבנו יונהך כתב מפורשות וחידשוה. כ

וברך עליהם את ברכת הלחם, ואף את ברכת הזן בלבד, יצא ידי חובתו, "דתמרי נמי מיזן זייני" 

ולשון "הזן" הולמת אותם. הגמרא הבחינה בדבריה בין מי שפתח בשל לחם ולא חתם לבין מי 

כך שכשחתם יצא ידי חובה אף שברך ברכה אחת בלבד, אף שלא בירך מעין שגם חתם, ועולה מ

שלש ולא הזכיר ארץ וירושלים. עולה מכך שאף לדינא החיוב לברך מעין שלש הוא לכתחילה בלבד 

 ולא בדיעבד, ומשמע שאין בברכה זו חיוב מן התורה. 

לכות ברכות כתב , אף כי לא כתב כך מפורשות. בפתח ההרמב"םכך היא גם משמעות דברי 

הרמב"ם: "מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת... מדברי 

סופרים לברך אחר כל שיאכל וכל שישתה", ולא כתב מהו ה"מזון" שבו יש חיוב ברכה מן התורה. 

אן אי וכתב כס"מ שאף שבלשון הגמ' מצאנו שכל דברי מאכל נקראים מזון חוץ מהמים והמלח, כ

אפשר לומר כן, שהרי שב הרמב"ם וכתב שעל "כל שיאכל", שאינו מזון, מברך מדברי סופרים. 

והציע תחת זאת לבאר, ע"פ התוספתא, שחמשת מיני דגן, שמהם מכינים מאכלים משביעים, הם 

הקרויים מזון. ועדיין היה מקום להבין שכל האוכל ממיני דגן חייב בברכה מן התורה. אלא 

)הי"א כתב הרמב"ם שהמסופק אם ברך ברכת המזון עליו לחזור ולברך; ובפ"ג  )הי"ד(ב שבסוף פ"

ביאר את דין ברכה מעין שלש על מיני דגן ולשונה, ובפתח פרק ח ביאר את דין יתר ברכות  והי"ג(

הנהנין, לפני אכילת פירות ושאר מינים ולאחריה, ובכלל זה ברכת מעין שלש על פירות העץ 

כתב: "כל הברכות האילו שנסתפק לו בהן אם ברך אם  )הי"ב(, ובהמשך אותו פרק משבעת המינים

לא ברך אינו חוזר ומברך, לא בתחלה ולא בסוף, מפני שהן מדברי סופרים". מסדר הדברים דייק 

כס"מ שהברכות שעליהן אומר הרמב"ם שהן מדרבנן ולפיכך אינו חוזר לברכן מספק אינן רק 

ללם פירות העץ משבעת המינים, אלא גם ברכה מעין שלש על מיני דגן, הברכות שבפ"ח עצמו, שבכ

 3שאת דינה לימד בפ"ג לאחר שכבר הבדיל את ברכת המזון מיתר הברכות לענין דין הספק.

בעיקר דין ברכת המזון עמדנו על דרכם של הרמב"ם והרמב"ן שהחיוב מן התורה אינו אלא 

)ר' סוגיה במקומה, ובסי' ברכות ולשונן הוא מתקנת חכמים לברך לאחר האכילה, וכל מה שנוגע לתוכן ה

. דברי הרמב"ם כאן מתאימים לשיטתו, שאף בלחם לא חייבה התורה אלא בברכה בעלמא, קצא,א(

 ואם כן בשבעת המינים, שהובדלו בתורה מהלחם וברכתו, ודאי אין חובת ברכה של תורה כלל. 

עולה עם זאת בפשטות שחיוב הברכה על שבעת המינים  )לה.(מסוגיית הגמרא בתחילת פרק ששי 

הוא מן התורה. הגמרא ביקשה שם מקור לחיוב הברכה קודם האכילה, ונסמכה בתחילה על 

דרשת ר"ע: "קדש הלולים לה', מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם". מדיון הגמרא שם 

רה הגמרא גם ללמוד לחיוב עולה בבירור שמדובר בדרשה גמורה מן התורה. בתוך הדברים סב

הברכה בצד שוה מכרם )שבו נאמר הפסוק הנ"ל, למ"ד שרק בכרם יש דין רבעי( ומקמה )דגן, שעל 

הלחם הנעשה ממנו יש ודאי חיוב ברכה( ודחתה שבשניהם יש צד מזבח, והוסיפה לנסות ללמוד 

ין בבכורים. משבעת המינים, שהנאתם טעונה ברכה, אך דחתה: "מה לשבעת המינים שכן חייב

ועוד, התינח לאחריו, לפניו מנין". הוסיפה הגמרא להקשות עוד עד שהסיקה: "אלא סברא הוא, 

                                                           
3

הרמב"ם עצמו קורא לברכה המלאה "ברכת המזון", לעומת "ברכה מעין שלש", וגם מכך משמע שרק הלחם שעליו  

 מברכים שלש ברכות הוא שקרוי "מזון" לענין החיוב דאורייתא.
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אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה". תוס' כתבו שבמסקנה זו נדחתה הבנת הגמרא 

הראשונית שדרשת ר"ע היא דרשה גמורה וי"ל שאינה אלא אסמכתא, ואף הק"ו מהברכה לאחר 

זון לברכה לפניו )לכה"פ באכילת לחם( אינו ק"ו גמור, כפי שמבארת הגמרא במקום אחר. המ

ההנחה שהברכה לאחר אכילת שבעת המינים היא מן התורה עכ"פ לא נדחתה בבירור; אך 

 הסוברים שלדינא ברכתם רק מדרבנן יאמרו לפי הנראה שגם זה אינו אלא כפי דרך ההו"א. 

כן למד מסוגיה זו שברכה מעין שלש היא מן התורה. והוסיף לבאר עכ"פ א )בסוגיה שם( הרשב"א

שאף שהתורה הבדילה בין הלחם ליתר שבעת המינים אין זו אלא הבדלת מדרגה, שעיקר  )בסוגייתנו(

חיוב הברכה הוא על הלחם ואילו ברכת יתר שבעת המינים פחותה ממנו. ומכל מקום על כל הנזכר 

 . הריטב"אוכעין סברת ר"ג. וכ"כ גם בכתוב יש דין ברכה מן התורה, 

 )פ"ו סט"ז(כתב לדינא שברכה מעין שלש היא מן התורה, אגב דין אחר. הרא"ש  הרא"שגם 

הסתפק האם מברכים בורא נפשות על פחות מכזית, שכיון שאין היא מדין ואכלת ושבעת אין בה 

רבנן אלא דומיא דברכה צורך בשיעור אכילה או שביעה, או שמא "לא נתקנה בורא נפשות שהוא ד

 אחת מעין ג' שהיא דאורייתא". 

עמדנו על שיטת תוס', החלוקה על הרמב"ם והרמב"ן הנ"ל, ולפיה מנין  )לעיל(בדין ברכת המזון 

שלש ברכות הוא מן התורה עד שתקנת חכמים לפועלים לכלול את בונה ירושלים בברכת הארץ 

ניתן לבאר היטב גם בענייננו, שהתורה הבדילה היא הפקעה של דין תורה בשב ואל תעשה. לדרכם 

במדרגה בין שתי הברכות, והצריכה ללחם שלש ברכות גמורות, ואילו ביתר שבעת המינים 

הסתפקה בברכה אחת מעין שלש. יתרה מזו, הדין המבואר כאן עשוי להיות מקור לדין האמור 

של הברכה, על המזון, על  שם, שאף שלא מצאנו בלשון התורה רמז אלא לשלושת יסודות התוכן

הארץ ועל בנין ירושלים, למדו מכך חכמים על חובה לברך שלש ברכות נבדלות, משום שהתבאר 

שהברכה על הלחם צריכה להיות יתרה על ברכת שבעת המינים. הדבר מתורגם למעשה בכך שכל 

 תוכן ברכה קובע מקום לעצמו כברכה גמורה. 

שעיקר תוכני שלש הברכות הם מן התורה  )שם(ת המזון הרא"ש והרשב"א עצמם כתבו בדין ברכ

אך מטבע לשון הברכה הוא מדרבנן, ונותרנו שם בספק בכוונת דבריהם, אם היא כתוס' ממש, 

שאף מנין הברכות הוא מן התורה, או שרק יסודות התוכן הם מן התורה וכל עיקר החלוקה לשלש 

ההבחנה כאן בין שלש ברכות לברכה מעין  ברכות נבדלות היא מכלל מטבע הברכה שיסדו חכמים.

 שלש מכוונת לכאורה להבין כדרכם של תוס', שאף המנין הוא מן התורה. 

 )לדף יב.(. הרא"ש עצמו לדרך הרא"שאלא שהדברים עולים יפה אולי לדרך הרשב"א, אך לא 

קיבל את הדין שהובא לעיל מדברי רבנו יונה, שאם בירך על התמרים את ברכת הזן לבדה יצא ידי 

חובה, אך לפי הנראה לא הסיק מכך שברכה זו אינה מן התורה. ויש לומר שלדבריו אף שעיקר 

החיוב בה הוא מן התורה, לא נכלל בכך שתהיה מעין שלש, ואם בירך על תמרים בלשון ברכה על 

בלבד )ומן הסתם על אותה הדרך גם בשאר מינים, אם בירך בלשון מחיה וכלכלה וכדומה(, המזון 

אך לא הזכיר ארץ וירושלים, בדיעבד יצא ידי חובה. לאור זאת יש להבין שההבחנה מדין תורה 

בין ברכת הלחם לשאר ז' מינים אינה במנין הברכות אלא בתוכנן: על הלחם מצוה מדין תורה 

טת, על המזון, על הארץ ועל בנין ירושלים, ואילו על ז' מינים די בברכה כלשהי. לברך ברכה מפור

וחכמים הם שהוסיפו ותיקנו שאף ברכה זו תהיה מעין שלש )ואף בברכת המזון עצמה אפשר שרק 

הם שחייבו שתיאמר הברכה במטבע של שלש ברכות נבדלות(. סברה זו מתחייבת כאמור מדברי 

 יעה מלתלותה גם ברשב"א ובריטב"א. הרא"ש דוקא, אך אין מנ
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אכן כתב את דין הברכה בלשון המורה בפשטות שהיא מדברי חכמים )שמתוך  )רח,א(הטור 

חשיבותם של שבעת המינים קבעו להם ברכה בפני עצמם(, אף שבסי' רט כתב כאביו הרא"ש 

ן התורה י"ל שהחיוב בה הוא מן התורה, וכתב שעה"צ בשם פמ"ג שגם למ"ד שעיקר חיובה הוא מ

  4.מעין שלשתקנו שהיא תהיה  וחכמיםבלבד  אחתדי בברכה  מה"תש

 סמ"גשברכה מעין שלש היא מה"ת, וב"י הביא מאידך מדברי  בה"גהטור למד גם מדברי 

עצמו לא הכריע במחלוקת, אבל בשו"ע כתב שאינו חוזר מחמת הספק  ב"ישאינה אלא מדרבנן. 

לברך אלא את ברכת המזון שהיא של תורה. ועולה שנקט לדינא כרמב"ם ודעימיה שמעין שלש 

היא רק מדרבנן. וכתב משנ"ב בשם האחרונים שכיון שעכ"פ ראשונים רבים סוברים שגם ברכת 

ה מדברים הטעונים מעין שלש וספק לו אם ברך מעין שלש היא מן התורה, אם אכל כדי שביע

 ישוב לאכול ולהביא עצמו לידי חיוב ברור כדי לפטור עצמו מהספק. 

 

 ב. לשון הברכה

ה כ ר ב ה ת  ו ד ו ס י  .  א

מפרטת את לשון הברכה מעין שלש: "א"ל אביי לרב דימי, מאי ניהו ברכה אחת  )מד.(הגמרא 

, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה 6עץ ועל תנובת השדהא"ל, אפירי דעץ, על העץ ועל פרי ה 5מעין שלש?

להינו על ישראל עמך ועל ירושלים -שהנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם ה' א

עירך ועל מקדשך ועל מזבחך, ותבנה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו 

המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה וכו', בבניינה, כי אתה טוב ומטיב לכל. דחמשת המינין, על 

 וחותם על הארץ ועל המחיה."

ברכה זו נתקנה כאמור להיות מעין שלש ברכות של ברכת המזון, ולכן כוללים בה לשונות ברכה 

כנגד כל אחת מהברכות. את לשון הברכה על מזון מחליפה לשון ברכה על הפירות, או על המחיה 

ף המאכל שממנו נהנה האדם. על הארץ מודים אף כאן כבברכת והכלכלה, והיינו ברכה על גו

המזון עצמה, בהזכרת ארץ חמדה טובה ורחבה )והיותה מצמיחה את מאכל האדם(, וכן הברכה 

על בנין ירושלים ברורה, כעיקר צורתה בברהמ"ז )וצ"ע למה נוספה כאן בקשה שאינה בברהמ"ז, 

נו לתוכה ושמחנו בבניינה(. הסיום כי אתה טוב לזכות ולראות בפועל בטובתה של ירושלים, העל

וכתבו הראשונים שאף שהברכה קרויה מעין שלש אין  7ומטיב הוא ודאי כנגד ברכת הטוב והמטיב,

זה אלא משום שעיקר החיוב מן התורה הוא בשלש ברכות, אך בפועל הברכה היא מעין כל ארבע 

 הברכות הנאמרות על הפת. 

ן את כל עיקרי הברכות שבברכת המזון, כולל הפירוט של שבח ברכת מעין שלש כוללת אם כ

, אך לא את היסודות הנוספים שנזכרו בגמרא בענין ברכת חמדה טובה ורחבההארץ בהיותה ארץ 

                                                           
4

שב לתמוה כיצד ניתן להסתפק בדיעבד בברכת הזן לבדה למ"ד שמעין שלש  סי"ז(לה"ל )בבעם זאת, בסוף הסימן  

 דאורייתא.
5

מלשון השאלה עולה שלא היה קיים אצלם נוסח שגור בפי כל של הברכה מעין שלש. וכבר הערנו על כך שאף שנאמר  

שנוסח הברכות והתפלות הוא מאנשי כנסת הגדולה, יש לומר שלא כל הברכות נוסחו במפורט על ידם, או  )לג.(בגמרא 

 שהוא על דרך שכחום וחזרו וייסדום. 
6
 לדברי רבנו יונה אין לומר בפירות העץ "תנובת השדה", ועולה שלשון זו לא היתה בגרסת הגמרא לפניו.  
7

ומטיב אינה מעין הברכה האחרונה, ואע"פ שיש בה מעין ברכה רביעית לא  ל טוב-לשון רבנו יונה לפנינו: "כי א 

אמרינן מעין ד', מפני שלא הזכיר אלא שלש של תורה". סיום הדברים מורה בבירור שנפלה טעות דפוס בתחילתם, 

י יו"ט ל טוב ומטיב אתה, מעין הברכה האחרונה"(. וכך הוא אכן מצוטט במעדנ-ובמקום "אינה" צ"ל "אתה" )"כי א

 על הרא"ש כאן. ברמב"ם נזכרה עכ"פ דעה שלפיה אין אומרים סיום זה כלל. 
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המזון שמי שלא אמרם לא יצא ידי חובתו: הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד 

 בבונה ירושלים. 

 

. בברכת המזון מזכירים את קדושת הזכרת מעין המאורעאשונים, הוא ענין נוסף, שנחלקו בו ר

היום בבונה ירושלים, ומדברי הירושלמי הביאו הראשונים שנכון לכתחילה להזכיר זאת גם 

בברכה מעין שלש. וכתב הרא"ש שהמקום הראוי לדבר הוא כמקומו בברכת המזון, יחד עם בנין 

 ירושלים וקודם לענין הטוב והמטיב. 

א שתוס', וכמותם גם הרשב"א ובשם הראב"ד, כתבו שלא נהגו לעשות כן. ותלו זאת תוס' אל

בכך שהאכילה שעליה מברכים מעין שלש אינה אצלנו אכילה של קביעות, ולכן לפי הנראה גם 

דקדקו פחות בברכתה. )לכאורה היה מקום לתלות זאת גם במה שאין זה מעיקר ענין הברכה, 

לכות בית דוד. אלא שיש לומר שבקדושת היום אכן יש כעין ענין ברכה בפני וכענין ברית ותורה ומ

אף יש שתלו את הזכרת המאורע בכך  )ר' מהד' דרשו(עצמו, שראוי לכוללו גם במעין שלש. באחרונים 

 שבברהמ"ז היא לעיתים ברכה בפני עצמה, במי שנזכר מיד אחר בונה ירושלים שלא אמרה(. 

, סוברים עכ"פ שאכן יש )רח,יב("ש, וראשונים נוספים הנזכרים בב"י הרמב"ם, רבנו יונה והרא

 . שו"עלומר מעין המאורע במעין שלש, וכ"פ 

 

בלשון פתיחת הברכה הבחינה הגמרא בין מיני הפירות, שבהם פותחים על העץ ועל פרי העץ, 

שיש לייחד לבין מיני הדגן, שבהם פותחים בלשון על המחיה ועל הכלכלה, והוסיפו תוס' שה"ה 

, כשם שהוא מובדל לעצמו בברכה הראשונה, ולברך בו על הגפן ועל פרי הגפן. לייןלשון ברכה גם 

מדברי תוס' נראה שהדברים אמורים מסברה בלבד, ואילו מלשון הרי"ף נראה שלשון זו נכללה 

 אצלו כבר בגרסת הגמרא עצמה. ולדינא עכ"פ אין מחלוקת בדבר. 

 

ה  כ ר ב ה ת  מ י ת ח  .  יא(-)רח,יב

"מיחתם במאי חתים, כי אתא רב דימי אמר רב, חתים בר"ח ברוך מקדש ישראל וראשי 

. ועל הפירות, ור' יוחנן אמר, על הארץ על הארץ ועל פירותיהחדשים, הכא מאי? רב חסדא אמר, 

א"ר עמרם ולא פליגי, הא לן והא להו. מתקיף לה ר"נ בר יצחק, אינהו אכלי ואנן מברכין? אלא 

חסדא אמר על הארץ ועל הפירות, ר' יוחנן אמר על הארץ ועל פירותיה". הגמרא תהתה  איפוך, רב

אם ניתן לכלול את ברכת הארץ והפירות בחתימה אחת, והסיקה שיש שייכות פנימית ביניהם 

והוסיפה הגמרא להבדיל בין שתי לשונות חתימה שלימדו האמוראים, במה  8וניתן לכללם יחד.

אלא הבחנה בין אכילת א"י לחו"ל. עיקר דין הברכה בתורה הוא על ארץ שמתברר שאינו מחלוקת 

ישראל ועל המאכלים המשובחים שהיא מצמיחה לאדם, ועל כן יש ליושבי הארץ לומר את 

ברכתם באופן שמבליט את היותם נהנים מפירות הארץ, מה שאין כן יושבי חו"ל, שלא זכו לכך, 

  9הארץ ועל הפירות. ולכן הם מברכים בלשון כללית יותר, על
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לדברי הגר"א, לאור דברי הרי"ף והרא"ש, ענין זה של חתימה בתרתי אינו מכלל לשון הגמרא ולא עמד כאן לדיון  

 כלל.
9

הרי בהם לא ניתן לומר ברכת בני חו"ל שבה ומעוררת את השאלה מפני מה לא מהוה חתימה זו חתימה בתרתי, ש 

שהם מברכים על הארץ המוציאה את הפירות. וכתב הלבוש שלשון "הפירות" היא לשון כללית, לפירות הארץ וחו"ל 

 כאחד, ולכן יש לה שייכות לברכת הארץ אף שהאומרים אותה לא אכלו למעשה אלא מפירות חו"ל. 

רכת המזון, והוא חיוב בני חו"ל בברכה. בפשטות, חיוב נראה שהדבר שייך לענין כללי יותר, הנוגע גם לעיקר דין ב

הברכה בתורה הוא על הארץ וטובתה, אבל למעשה לא הגדירו זאת חכמים כמצוה התלויה בארץ והיא נוהגת מן 
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יש לברך כשם שמברכים עליהם  פירות הארץ הבאים לחו"לרבנו יונה והרשב"א ציינו שעל 

בארץ, "על פירותיה". וסייג רבנו יונה שאם אינו יודע מהיכן באו הפירות, יברך עליהם כדרכו 

, ומצד הסברה בארץהנאכלים  פירות חו"לבמקומו, "על הפירות". לא התבאר בדבריהם מהו דין 

 משנ"ביש מקום לומר שלא יאמר עליהם אלא על הפירות, שסוף סוף אינם מפירות א"י. וכ"כ 

היא "וחותם... על הארץ ועל הפירות, ואם היה  )ח,יד(בשם עולת תמיד וא"ר. אבל לשון הרמב"ם 

בארץ ישראל חותם בהן על הארץ ועל פירותיה", וקצת משמע שבארץ מברך לעולם בלשון על 

פירותיה. כך הוא גם פשט לשון שו"ע: "בברכה אחת מעין שלש של פירות דחוצה לארץ חותם על 

הארץ ועל הפירות, ובא"י חותם על הארץ ועל פירותיה, ואם בח"ל אוכל מפירות הארץ חותם ג"כ 

על פירותיה". ושמא כיון שאוכל ומברך בארץ יש לו לברך על פירותיה, גם אם אכילתו כעת לא 

ם עצמם, ובדומה למה שאף בחו"ל מברכים סו"ס על הפירות כטפלים לענין פירותיה של היתה מה

, מכח השוואה לדין חלה, שמעיסת א"י בחו"ל ספק אם מור וקציעה. וכ"כ לדינא )ר' הערה לעיל(א"י 

 מפרישים חלה, אבל עיסת חו"ל בארץ חייבת ודאי בחלה. 

ון על הארץ ועל פרי הגפן )או פרי גפנה(, או נחלקו הראשונים כיצד יחתום, אם בלש שותה ייןב

כתבו שכשם שבפירות העץ, שברכתם בתחילה היא בלשון פרי  תוס'בלשון על הארץ ועל הפירות. 

עץ, אין מזכירים בחתימה במפורש את היותם פירות עץ אלא מסתפקים בלשון פירות בעלמא, כך 

. וכ"כ גם פירותבלשון כללית של  גם ביין שברכתו בתחילה בלשון פרי הגפן אין לחתום אלא

)רבנו יונה, רשב"א, רא"ש, ראב"ד( כתבו שכשם שבפתיחת  אחרים. אבל ראשונים הרמב"ם

. )רבנו פרי גפנההברכה אומרים על הגפן ועל פרי הגפן כך גם בחתימה יש לחתום על הארץ ועל 

הגפן", כעין הלשון יונה הזכיר גם סברה נוספת שנאמרה בראשונים, לחתום "על הגפן ועל פרי 

בפתיחה. ודחה זאת משום שכשם שבשאר המינים מזכירים את הארץ בחתימה כך יש לנהוג ודאי 

 גם ביין(. 

כתב שהמנהג לחתום על פרי הגפן, אבל בשו"ע כתב את שתי האפשרויות באופן שקול בלי  ב"י

בלשון פרי הגפן. שהמנהג הוא סוף סוף אכן כמובא בב"י, לחתום  משנ"בלהכריע ביניהם. וכתב 

 בדיעבד עכ"פ אם חתם על הארץ ועל הפירות ודאי יצא, כדעת הראשונים הסוברים כן. 

]מחלוקת נוספת בין הראשונים היא בלשון החתימה בחמשת מיני דגן. הטור כתב שלשון 

. אבל ב"י הביא את דברי הסמ"ג ע"פ הרמב"ם ועל הכלכלההחתימה היא על הארץ ועל המחיה 

                                                                                                                                                                      
התורה גם בחו"ל. ונראה שכל עיקר חיוב בני חו"ל בברכת המזון הוא משום שעיקר חייהם וקיומם של ישראל הוא 

תם באופן זמני בגלות אין פרנסתם אלא כתחליף למה שהיה ראוי להיות להם בארץ. גם בהיותנו בארץ, וגם בהיו

בגלות אנו מברכים על ירושתנו את הארץ, ובאופן דומה מברכים גם על המזון שהיא מזמנת לנו, גם כאשר בפועל איננו 

חותמים בברכה השניה "על הארץ  זוכים לאכול ולהתקיים ממנו עצמו אלא מתחליפיו שבחו"ל. וכבר בברהמ"ז עצמה

ועל המזון", ואין זו חתימה בתרתי אלא ברכה על הארץ ועל היותה מולידה מזון. )במשנ"ב מהד' עז והדר המבואר 

הביאו מדברי רמ"ע מפאנו סברה שונה אך משלימה, שע"פ דברי הגמרא כל העולם ניזון מתמצית לחותם של מימי 

רץ ועל המזון או הפירות שבאים סוף סוף מכוחה(. השייכות בין ברכת הארץ הארץ, ולכן תמיד הברכה היא על הא

לברכת הפירות אינה תלויה אם כן באכילה מפירות הארץ בפועל, אף כי כשאכן מדובר בפירות הארץ מוסיפים לכך 

 הבלטה בלשון הברכה. 

שייכות ההדוקה לארץ )בברכה על המחיה לא משנים לומר בארץ "על מחייתה", שכן דוקא בפירות ניכרת ה

המגדלתם. מה שאין כן במיני דגן, שעברו עיבוד, ואף לשון הברכה שמברכים עליהם אינה על היותם פירות הארץ אלא 

כתב שהמנהג לומר  )ברכות, ברכה מעין שלש ז(על היותם מחיים את האדם, ענין שלא הארץ היא מקורו. אמנם בחזו"ע 

הקמח הוא מיבול חו"ל, ואילו אם יודע שמאכלו הוא אכן מקמח שגדל בא"י "על המחיה" הוא משום שגם בא"י רוב 

יברך "על מחייתה". והאריך שם בדברי האחרונים שדנו בדבר. ומ"מ בברהמ"ז כמעט הכל מודים שגם בא"י חותמים 

 "על הארץ ועל המזון", ולא ועל מזונה(. 
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לומר אלא על המחיה. נראה שהמחלוקת קשורה בכך שבלשון פתיחת הברכה אומרים ובה"ג שאין 

ודאי על המחיה ועל הכלכלה, וזוהי הלשון שתחתיה אומרים בפירות העץ על העץ ועל פרי העץ 

וביין על הגפן ועל פרי הגפן. כיון שזו הלשון המייחדת את מיני הדגן סבר הטור שיש לאמרה גם 

רמב"ם ראויה החתימה להיות בלשון קצרה ולפיכך אין צורך לחזור בה על בחתימה. אבל לבה"ג ו

מביא בשם ראשונים רבים כבה"ג ורמב"ם שלא לומר על הכלכלה,  )אות נב(לשון הכלכלה. שעה"צ 

וכותב שכך עיקר, ודוחה דעת אחרונים שאימצו את לשון ועל הכלכלה. ובמהד' דרשו עומד על 

 סקי דורנו.[הנהגות שונות בענין זה גם בפו

 

ה כ ר ב ה ן  ו ש ל ב ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ  .  ג

בהודאה על טוב הארץ אומרים: "ועל ארץ... הנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה". 

ההודאה על טוב הארץ אמורה ודאי בזיקה לדברי המאכל שהיא מגדלת, ומזכירים זאת בברכה. 

ם בחלק הבקשה: "והעלנו לתוכה שהוסיף עם זאת וכלל לשון כעין זו ג בה"גהטור הביא מדברי 

ונברכך עליה בקדושה ובטהרה". וכתב על כך הטור  ונאכל מפריה ונשבע מטובהושמחנו בבניינה, 

שאין זה נכון לומר כך, משום שאיננו חומדים את הארץ בשביל פריה וטובה אלא  הסמ"גבשם 

 לא היה אומר תוספת זו.  הרא"שכדי לקיים את המצוות התלויות בה. ואף 

כתב ליישב את דעת המוסיפים זאת בכך שאיננו מתפללים לאכילת פירות הארץ בפני  ב"י

עצמה, אלא כמבוא לברכה שנברך מתוך כך לה', כלשון הסיום "ונברכך עליה", וכעניינה הכללי של 

יישב לשון זו, ותלה זאת בערכה העצמי של  הב"חהברכה, שנאמרת דוקא מתוך האכילה. אף 

"י כאחד מאופני הפגישה בקדושתה: "הלא קדושת הארץ הנשפעת בה האכילה מפירות א

מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת בה גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב 

הארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר 

יסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת אני שוכן בתוכה... ועל כן ניחא שאנו מכנ

 פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה, ונשבע מטובתה". והמנהג, כידוע, לאמרו.

 

חתימה -להוסיף על לשון הברכה שלפנינו בגמרא לשון של מעין הסמ"געוד הביא הטור בשם 

" )או ועל הפירות, או ועל פרי הגפן(. גם על ונודה לך על הארץ ועל המחיהסמוך לחתימה: "

, ולא היה אומרה. וכתב ב"י שהרא"ש סבר שאין צורך להוסיף זאת כדי הרא"שתוספת זו חלק 

לומר מעין חתימה סמוך לחתימה, כיון שהלשון שנאמרה כבר, "ונברכך עליה...", היא מעין 

סיף סמוך לחתימה מעין ברכה אחת חתימה. והב"ח ביאר שכיון שברכה זו היא מעין שלש, אין להו

 לבדה. גם בזה, מנהג העולם הידוע הוא להוסיף לשון זו. 

 

 )רח,ד(ג. הכוסס חטה 

הסברה הפשוטה נותנת שכל האוכל פירות משבעת המינים טעון ברכה מעין שלש, ובכלל זה גם 

ו מאפה האוכל גרגרי חטה, אם עובדו באופן שמכשיר אותם לאכילה אך לא באו לכלל תבשיל א

גם למעשה, עד שהוסיף במחזור  ר"תשברכתו בתחילה מזונות. כך אכן גם היתה בתחילה דעת 

. אלא שהוא )תוס' לז.(שלו בברכה מעין שלש לשון פתיחה נוספת, "על האדמה ועל פרי האדמה" 

עצמו חזר בו מכך, משום שבסוגייתנו שלימדה את לשון ברכת מעין שלש נזכרו רק שתי לשונות 

, על המחיה או על העץ ועל פרי העץ, ולא נזכרה הלשון הנוספת המתבקשת, על האדמה ועל פתיחה

פרי האדמה )הראיה חדה אף יותר על צד שגם הפתיחה על הגפן ועל פרי הגפן כתובה בגמרא עצמה 
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וכדלעיל(. והוסיף לחזק זאת מלשון הברייתא בדף לז. בדין החטה: "הכוסס את החטה, מברך 

האדמה. טחנה, אפאה ובשלה, בזמן שהפרוסות קיימות, בתחלה מברך עליה  עליה בורא פרי

המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליה ג' ברכות, אם אין הפרוסות קיימות, בתחלה מברך 

עליה בורא מיני מזונות ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין ג'". משמע שברכה מעין שלש נאמרת 

 שברכתו בתחילה בפה"א. במקום ברכת מזונות ולא בכוסס 

נותר עכ"פ בספק בענין זה, שמא כללו חכמים גם אופן זה של אכילת החטה בדין "מין דגן  הר"י

והוסיף להביא מהירושלמי שהיו מן  10ולא עשאו פת... חכמים אומרים ברכה אחת ]מעין שלש[",

את כתב שנכון האמוראים שנמנעו מלאכול חטה באופן זה מחמת הספק מה לברך אחריה, ולאור ז

להחמיר ולא לאכול קליות או חיטים שלוקות אלא בתוך סעודה ובאופן שנפטר בברכת המזון. גם 

חזר על צדדי הדבר שעלו בתוס', ואף שהוסיף להטעים את צד הספק שמא די לכוסס חטה  הרא"ש

 בבורא נפשות, משום שאין זו דרך אכילתה החשובה של החטה ולפיכך גם לא באה לכלל ברכתה

 החשובה, למעשה כתב כר"י, שנכון לכתחילה להמנע מלאכלה שלא בתוך סעודה. 

סברת הפטור של הרא"ש, שכיון שעיקר חשיבות החטה אינה לכסיסה אין לברך אחריה מעין 

וכך כתבו בה כמה ראשונים. בדעת ר"ג ביארה כאמור  )מד.(שלש, מקבלת משנה תוקף בסוגייתנו 

בארץ היא למעט את הכוסס חטה מדין ברכת המזון. וכתבו  הגמרא שמשמעות 'הפסקת הענין'

שמשמעות הדבר היא להפקיע את הכוסס חטה  מדין הברכה מכל וכל, וכשם  הריטב"או הרשב"א

תולה בר"ג עצמו שלא  רבנו יונהשהופקעה מברכה לר"ג, כך וק"ו שהופקעה מברכה לדעת חכמים. 

חוזר דינה לברך אחריה מעין שלש, אך גם התמעטה החטה באופן זה אלא משלש ברכות, ועכ"פ 

לדבריו יש ללמוד מר"ג לחכמים להוריד את ברכת החטה בדרגה מברכת התבשיל העשוי ממנה, 

וכיון שאף על מעשה קדרה אין מברכים לחכמים אלא מעין שלש הכוסס חטה פטור אף מכך. 

ת בלבד, וכ"כ הטור גם שהאוכל חטה שלוקה מברך אחריה בורא נפשו )ג,ב( הרמב"םלדינא כתב גם 

כתב שהמחמיר ונמנע מלאכול את החטה שלא  )לו.(. אמנם הרשב"א עצמו, בפרק ששי בה"גבשם 

 בסעודה תבוא עליו ברכה. 

סמך את הרשב"א לדברי תוס' ורא"ש שנכון להחמיר בדבר, וכתב שהכי נקטינן. וקצ"ע,  ב"י

וגם קצ"ע שצירף את הרשב"א,  שהכריע כספקם של מיעוט הראשונים ולא כוודאם של מרביתם.

שלא אמר אלא שהמחמיר תע"ב, לאומרים שנכון להחמיר. אלא שבשו"ע אכן כתב באופן מסוייג 

יותר: "אכל דגן חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינין שלמים, אינו מברך אלא בפה"א ולאחריו 

שנכון שלא לאכלו  בורא נפשות, והתוס' נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה מעין שלש ולכך כתבו

אלא בתוך הסעודה ויפטרנו בברהמ"ז". וקבע אם כן כעיקר הדין בבירור כדעת רוב הפוסקים, אך 

הוסיף על כך תוספת שמשמעה שיש מעלה בכך שיוציא עצמו מידי כל ספק ויימנע מלאכלו שלא 

ך כתב בתוך סעודה. גם משנ"ב כתב שמעיקר הדין ברכת הדגן היא בורא נפשות, אך כמסקנה מכ

ש"אם ארע" שאכלו שלא בסעודה יברך כך. ואם כן ראוי יותר שלא לאכלו שלא בסעודה. ובמהד' 

דרשו הביאו מדברי הגרש"ז אויערבאך שמדברי השו"ע עולה שאכן יש הידור בדבר, אך לא מעבר 

 לכך. 
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שכן בדגן זה שלא עשאו פת נאמר בה: "ר"ג אומר דברי הברייתא ודאי לא מוסבים באופן ישיר על הכוסס חטה,  

שלש ברכות וחכמים אומרים ברכה אחת", ובכוסס חטה ודאי סובר ר"ג שאין מברכים שלש ברכות. ספק ר"י הוא 

 שמא חכמים כללו זאת עכ"פ בדבריהם שכל שלא עשאו פת מברך ברכה אחת מעין שלש. 
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 ד. המברך ברכה שונה ממה שחייב

ת ו ש פ נ א  ר ו ב ו ה  י ח מ ה ל  ע  , ן ו ז מ ה ת  כ ר ב  .  )רח,יז( א

גמורות של ברכת המזון, לא חיסר לכאורה  שלש ברכותמשבעת המינים  אחר פירותהמברך 

מברכתו כלום אלא שהוסיף עליה, והיה ראוי לכאורה לומר שיצא בכך ידי חובה. אלא שמדין 

, שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, למדו הראשונים שברכת )מא:(דברים הבאים לאחר הסעודה 

  11פת ומה שנכלל עמה בברכה ולא דברים אחרים.המזון אינה פוטרת אלא את ה

באופן דומה מצאנו גם בענין היחס בין ברכה מעין שלש לברכת בורא נפשות, שאותם אמוראים 

בירושלמי שהסתפקו בברכת הכוסס חטה נמנעו מחמת זאת מלאכול את החטה, ולא הנהיגו 

אין  בורא נפשותעונה עצמם בברכה שאותה ראוי יותר לומר במקום ספק. ומשמע שאם היא ט

 .)מובא במשנ"ב ס"ק סב(, וכן להיפך מעין שלשיוצא ידי חובה בברכה 

אין זה כברכות שקודם האכילה, שם בכל מקום ספק ניתן לברך את הברכה שלשונה כוללת 

יותר, ועל הכל אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. הברכות שקודם האכילה הן ברכות שבח בלבד, 

הברכה נובע אלא מהמעלה שיש בהבעת שבח הברכה המיוחד למין שאותו  ואין חילוק לשונות

אוכלים )כשאכן יש כזה( ולא רק שבח כללי יותר. ועכ"פ בדיעבד או במקום ספק גם אם חיסר את 

השבח המיוחד למה שאוכל, והסתפק בשבח הפשוט והכללי יותר, סוף סוף בירך לה' באופן 

ובת ברכה קודם האכילה. אבל הברכה שלאחר האכילה המתייחס למה שמבקש לאכול ויצא ידי ח

כוללת הודאה על הנאתו, ולפיכך אם הודה על פחות ממה שנהנה הרי שלא יצא ידי חובת הודאתו, 

וגם אם הודה על הנאה העודפת על מה שאכל בפועל הרי שלא הודה באופן המתאים למה שנהנה 

ם לא יצא, ואם אכל משבעת המינים ולא ולא יצא. כשם שאם אכל לחם ולא ברך עליו כראוי ללח

ברך עליהם כראוי להם לא יצא, כך גם אם אכל משבעת המינים וברך עליהם בלשון "הזן" לא 

יצא, כיון שלא אכל דבר של מזון גמור, שעליו עיקר קיום האדם. ואם אכל פירות פשוטים ובירך 

 12בעל תרומה ממשית לחייו. עליהם בלשון על המחיה ועל הכלכלה לא יצא, כיון שלא אכל דבר

, לא נאמר מפורשות בפוסקים שלא יצא ידי חובה. מעין שלשאחריו ברכה  לחם ובירך]אם אכל 

אפשר שהדבר פשוט עד שאין צריך לאמרו, לא רק אם מנין הברכות הוא מן התורה )כשיטת תוס'( 

יוצא ידי חובה אלא גם אם הוא מדרבנן, שכיון שתיקנו חכמים לברך אחריו שלש ברכות אינו 

בברכה אחת לבדה. ומכל מקום אין זו סברה מוכרעת לגמרי, שכן ברכה מעין שלש כוללת בפשטות 

את כל יסודות הברכה שהיה מוטל עליו לומר, ולא מצאנו מפורשות שמנין שלש הברכות הוא 

לעיכובא. אלא שלדינא ברור בכל זאת שלא יצא, ולו משום שבברכה מעין שלש כוללים רק את 
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עמד על שיטת ראשונים, שיסודה כבר  )ג,ח,טז(ל בס' ברכת ה' בב"י ובשו"ע ונו"כ לא נזכרה כלל דעה אחרת, אב 

בדברי בה"ג, שברכת המזון אכן פוטרת בדיעבד כל דבר חוץ ממים ומלח שאין עליהם תורת "מזון". ואף שלא כתבה 

, סוברים ראשונים אלו שתמרים )יב., ולהלן כאן(הגמרא שיצא בברהמ"ז אלא בתמרים, ומשום ש"תמרים מיזן זייני" 

או דוקא אלא ה"ה לכל מיני מאכל. ודברים הנאכלים לאחר הסעודה הטעונים ברכה לאחריהן אינם טעונים אותה ל

אלא קודם ברהמ"ז, אבל בדיעבד אם ברך ברהמ"ז לא ישוב לברך לאחריהם. ברכת ה' פסק כשיטה זו, אף שהיא ודאי 

 דעת מיעוט ברורה, משום ספק ברכות להקל. 
12

עמדנו על הדין לפיו אם אוכל כזית שחלקו ממיני דגן וחלקו משאר פירות,  ך דין ברכת המזון()בתובדין שיעור כזית  

באופן שבכל אחד מהם לבדו אין כזית, מברך בורא נפשות משום שסו"ס אכל מאכל כזית. אין זה סותר למה 

חיוב בברכה מעין שלש,  שמתבאר כאן, שאם בירך על מיני דגן בורא נפשות לא יצא, כיון ששם אכן לא אכל שיעור של

ומאכל כזה שאין בו כזית דגן לא בא לכלל חשיבות מחיה וברכה מעין שלש וראויה לו ברכת בורא נפשות. את 

ברכותיהם של מאכל חשוב ומאכל בלתי חשוב לא ניתן להחליף, אולם מאכל שחלקו חשוב וחלקו לא הוא בכללו בעל 

 חשיבות פחותה וברכתו בהתאם. 
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יסודות הברכה המלאה ולא את כל מרכיביה, ואין אומרים בה ברית ותורה ומלכות בית דוד, שכל 

 שלא אמרם לא יצא ידי חובתו.[

 )יב.(, שעליהם אמרה הגמרא התמריםיוצא דופן בדין אמירת שלש ברכות על שבעת המינים הם 

זן" הולמת את התמרים שאם ברך עליהם את ברכת הפת יצא כיון שאף הם "מיזן זייני". לשון "ה

, שעליו אמרה הגמרא ייןולכן יוצא בה ידי חובה. והוסיפו הראשונים ולמדו מכך בק"ו גם לגבי 

שאף הוא "מסעד סעיד" כפת, ואין הוא זוקק שלש ברכות רק משום שאין דרך לקבוע עליו  )לה:(

אם ברך שלש  פסק לאור זאת השו"ע שלא יצא ידי חובה חמשת מיני דגןסעודה. במעשה קדרה מ

ברכות גמורות, בלשון הזן ולא בלשון מחיה. אך כתב משנ"ב בשם כמה אחרונים שאף לענין זה יש 

ללמוד בק"ו מתמרים שיצא ידי חובה, שאם תמרים קרויים "זנים" כל שכן מעשה קדרה )והרי 

סו"ס מעשה הקדרה הוא כעין הפת ממש מבחינת תכולתו ורק אופן הכנתו שונה מעט(. בסברת 

השו"ע יש לומר שכיון שמעשה הקדרה לא בא לכלל עיקר חשיבות הפת הוא גם לא בא לכלל 

 חשיבות ברכתו, ומסתימת הראשונים יש ללמוד שלא לדון בו כתמרים.

 

ם  י נ י מ ה ת  ע ב ש מ ם  נ י א ש ת  ו ר י פ  .  )רח,יג(ב

בשונה מהמברך על פירות על המחיה, שלא יצא, כתבו הראשונים )רמב"ם, רשב"א, רא"ש( 

ועל פרי העץ יצא. אף שלא זוהי הברכה הנצרכת עבורם, ולכתחילה  על העץעליהם  רךבישאם 

ודאי אין לו לברך בלשון זו ולהוסיף בברכתו לשון ברכה על הארץ ובנין ירושלים שאינה נצרכת 

בהקשר זה, בדיעבד כיון שבירך בלשון ההולמת את מה שאכל יצא. הראשונים הורו דין זה בפועל 

ות משבעת המינים ועמם תפוחים, שפוטר גם את התפוחים במקרה שונה מעט, כאשר אכל פיר

בברכה מעין שלש ואינו צריך להוסיף עליהם ברכת בורא נפשות בפני עצמה. אבל ה"ה אם בירך 

. וכן גם לכתחילה יכול לאכול משני המינים ולפטור הכל )וכ"ה במשנ"ב רז ס"ק א(עליהם לבדם על העץ 

  13בברכה אחת על העץ.

תלה הרשב"א את השאלה אם ברכת מעין שלש פוטרת את  חים ושתה ייןאכל תפובמקרה ש

הפירות שאכל בחתימת ברכת היין. למ"ד שחותם על הארץ ועל פרי הגפן ודאי לא יצא ידי חובת 

ברכת התפוחים, אבל למ"ד שחותם על הארץ ועל הפירות פטר גם אותם. הרמב"ם סובר שחותם 

שפוטר גם את התפוחים, אבל ב"י תלה בדברי הרמב"ם על הארץ ועל הפירות, ולפיכך יש לומר 

שאינו פוטר את התפוחים, וביארו האחרונים שכיון שפותח בלשון על הגפן ועל פרי הגפן ולא 

 בלשון כללית של פירות העץ לא פטר את התפוחים. לדידן, עכ"פ, חותמים על הגפן וודאי לא יצא. 

 

ק  פ ס מ ת  א צ ל ה  כ ר ב ב ת  פ ס ו נ ן  ו ש ל ת  ל ל כ ה  .  יח()רח,ג

שאם מסופק אם חייב בברכה מעין שלש, כגון אם יש לו משקה שספק  תרה"דב"י הביא מדברי 

גם לשון של על הגפן  להוסיף בברכתולו לאכול דבר שחייב בברכה מעין שלש, ו איןאם דינו כיין, 

ועל פרי הגפן, אף שאינו מוסיף בכך ברכה בפני עצמה בשם ומלכות ואם כן אינו בא לכלל ברכה 

טלה אפילו אם המשקה המסופק פטור מברכה. וראייתו ממעשה הירושלמי באותם אמוראים לב

שנמנעו מלאכול חטה ולא פתרו זאת באמצעות תוספת לשון בברכה מעין שלש על דבר אחר. טעם 
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מדברי הרמב"ם שדין זה הוא בפירות עץ דוקא, אבל פירות אדמה אינם נפטרים בברכה זו. ודחה את משנ"ב דייק  

הביא כבר מדברי רשב"ץ, וכן סמ"ק  )חזו"ע ברכות ברכה מעין שלש ט(דברי חי"א שהסתפק בכך. אבל הגר"ע יוסף 

בת השדה"( יוצא בזה בדיעבד גם ואגודה, שכיון שחותם על הארץ ועל הפירות )וגם לפני כן מזכיר בברכתו "על תנו

 בפירות אדמה, ולכן כתב לדינא שבדיעבד לא ישוב לברך בנ"ר.
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הדין הוא שאף שאין כאן ברכה גמורה בטלה, סוף סוף יש כאן תוספת לשון בטלה בגוף הברכה 

 כמברך לבטלה. והרי זה קרוב להיות 

פסק את הדין בלשון פשוטה וכתב שלא יכלול מחמת הספק כל תוספת בברכת מעין שלש.  שו"ע

כתב שלא לכך היתה כוונת תרה"ד, ולא ביקש אלא לומר שלכתחילה אין זה נכון  הט"זאבל 

לעשות כן, להכניס עצמו לכלל אמירת ברכה שייתכן שיש בה לשון יתרה. ולפיכך לכתחילה אין לו 

לשתות משקה מסופק כזה על דעת שיוסיף לשון גפן בברכתו. אבל בדיעבד, לאחר שכבר בא לכלל 

יתרה בברכתו מאשר שלא יוסיף לשון זו ויבוא לכלל -ספק, ודאי עדיף שיעשה כך ויוסיף לשון ספק

 שכך היא דעת רוב האחרונים.  משנ"בספק שמא לא בירך כלל על שתייתו ואכילתו. וכתב 

משבעת המינים, ויחד  פחות מכזית אכלכתב עם זאת שאם  )שש"כ נד הע' עא(רבאך הגרש"ז אויע

עמו כשיעור ממיני דגן, אף בדיעבד אין לו לכלול לשון על העץ בברכת על המחיה. אין זה כמי 

מכזית שאכל, ושב -שמסופק אם חייב בברכת על העץ, כיון שכאן ודאי אינו חייב בברכה על הפחות

ברכה לבטלה. הוא מוסיף שכעין זה מצאנו בשוכח לומר יעלה ויבא, שגם בשבת הדבר להיות כעין 

ר"ח ששכח בה גם רצה והחליצנו, ומוסיף לאחר בונה ירושלים ברכת "אשר נתן" ואף חותם בה 

מקדש השבת, כתב משנ"ב שאין לו להוסיף בחתימתו גם מקדש ישראל ור"ח, כיון שגם לשון זו 

 . (, ובחזון עובדיה ברכות ברכה מעין שלש ח)ור' עוד בזה במהד' דרשו כאןה לבטלה נסמכת להזכרת השם והיא כברכ

 

 

 

 

 מקורות –ברכה מעין שלש 

)לב.(, רבנו יונה )מב(,  רא"ש, תוס'משנה וגמרא עד סוף העמוד, ברכות מד.   

 ד"ה ורבנן, )ובשבתות וימים טובים(, ולענין מי שאכל רשב"א

 דתניא זה הכלל... הלכה כרבים( ברכות לז.)  

 לה. ד"ה אי נמי רשב"א  מדאורייתא או מדרבנן

 פ"ו סי' טז, "ויש להסתפק על ברכת בורא נפשות...רא"ש   

 ח,יב תחילת ההלכה וכס"מ שםב וכס"מ ד"ה וכן מד"ס לברך,   ו-א,ארמב"ם   

 )שם( סי' ט רא"שלז. ד"ה הכוסס, תוס'   כוסס חטה

 כה. ברי"ף, ד"ה נמצא, ודבריו בסוגייתנו )דלעיל( יונה תלמיד רבנו  

 לו. ד"ה קימחא דחיטי, "ובברכות שלאחריהם...", ובסוגייתנו )דלעיל(רשב"א   

 ו. ברי"ף, ד"ה א"נ סיים שםכט: ברי"ף, ד"ה לאחר הסעודה, ותלמיד רבנו יונה   בירך שלש במקום מעין שלש

 תמרי..."פ"א סי' יד "והיכא דאכל רא"ש   

   

 טז(-ח,יד רמב"ם)  

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"ב, הנוגע לענייננורט,ג   

 טור )"אמר ליה אביי..."( וב"י, שו"ע ומשנ"ב ובה"ל יח-יושם רח,א   

 כנ"ל, הנוגע לענייננו )ברכה אחרונה( בלבד רח,ד  

 נד הערה עא(שמירת שבת כהלכתה )  
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 עשרחמישה פרק 

 ברכת בורא נפשות

 )סי' רז(

ם י מ ל  ע ה  כ ר ב ה  .  א

לצמאו  השותה מיםברכת בורא נפשות נזכרת במשנה בהקשר של הברכות שקודם ההנאה: "

 )בגמרא, מה.(. תוס' )משנה, מד.(רבות וחסרונן"  בורא נפשותנהיה בדברו. ר' טרפון אומר,  שהכלמברך 

ושאר ראשונים פירשו שהמחלוקת היא בדבר הברכה קודם השתיה, שלת"ק מברך שהכל כמו על 

  1כל דבר שאין גידולו מן הארץ, אבל לר' טרפון מברך קודם השתיה בורא נפשות רבות וחסרונן.

מדברי ר' טרפון, שמברכים בורא נפשות קודם שתיית המים, ניתן לשמוע בפשטות שרק זהו 

ם לברך שוב את אותה ברכה עצמה לאחר השתיה. כך כתב הרשב"א בשם תוס', ולא שבי ,מקומה

וכ"כ רבנו יונה. אלא שאם כן יש ראיה מכאן שאין מברכים בורא נפשות לאחר שתיית מים, ואילו 

 .כראיה למ"ד שאין מברכים בורא נפשות על מיםלא הובאו דבריו  )להלן בסמוך(בדיון הגמרא בדבר 

ואין בהם הכרע בשאלה אם מברך בורא נפשות רק  ,להסיק כך מדבריו לכן כתב הרשב"א שאין

 קודם השתיה או גם לאחריה.

 

ה  נ ו ר ח א ה  כ ר ב כ ת  ו ש פ נ א  ר ו ב  . ת –ב ר מ א נ ה  מ ל   ע

פתח לומר שברכת בורא נפשות נאמרת קודם שתיית המים ולא פותחים לכה"פ דברי ר"ט 

ל מה שלא בא לכלל ברכה מעין בדין הברכה האחרונה על כ )מד:(ואכן נחלקו אמוראים  .אחריה

)="כל מיני בשר",  ועל מיני קופרא )=ביצה( על הביעאשלש: "אמר ר' יצחק בר אבדימי משום רבינו, 

אפילו , בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וכו'. אבל ירקא לא. ור' יצחק אמר, רש"י(

זמנא דכי מדכרנא עבידנא  ... א"ר אשי, אנאאפילו מיא. אבל מיא לא. ורב פפא אמר ירקא

ככולהו". לר' יצחק בר אבדימי אין ברכת ב"נ נאמרת אלא על המזון הבא מן החי, שיש לו ערך 

מזין מיוחד ואליו ניתן להתייחס לפי הנראה כהשלמה ממשית של צרכי הקיום של הבריות. אבל 

על זו נוסף מהם, שאר מיני מאכל ומשקה אינם חשובים דיים כדי לייחד להם ברכה לאחר ההנאה 

כמו היום שכבר נאמרה בתחילה )דומה שבזמנם, קודם להתפתחות המדע המודרני, לא הוכרה 

תרומתם החיונית של הירקות לבריאות, וכיון שכושר ההשבעה שלהם נמוך הם נתפסו גם כפחות 

נצרכים לקיום(. ר' יצחק מוסיף וסובר שעל כל מיני המאכל, שיש בהם ערך מזין כלשהו, יש 

להודות בברכה לאחר האכילה, ורב פפא מוסיף עוד שאפילו מים, שאינם בעלי ערך מזין כלל אך 

סוף סוף אין לחיים האנושיים קיום בלעדם, טעונים ברכה לאחריהם. והלכה כמותו, כהכרעת רב 

 אשי ומנהג העולם )כך כתבו הראשונים(. 

ולאחריו ולא בורא פרי האדמה, שמברך לפניו  )לז.(בכוסס את האורז כתבו הברייתא והגמרא 

. לאור הכרעת ההלכה בענייננו כרב אשי, שאחר אכילת כל דבר מברך לכל הפחות בורא כלום

כלומר, אין טעון מברכות פירות ארץ ישראל ולא כלום, אלא  –נפשות, כתב שם רש"י: "ולא כלום 
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הברכות הראשונות הן כולן במטבע קצר, ואפשר שגם כוונת ר' טרפון לברך במילים אלו בלבד, ללא המילים  

 הנוספות "על כל מה שבראת...".

ף היותם מעוטי ההנאה ביותר מכל המאכלים עד שרק ר' טרפון סובר למעשה שייחדו ברכה לשתיית מים, על א

, זאת לפי הנראה משום )ביאור הגמרא(השותה "לצמאו" מברך, כלשון המשנה, ולא השותה משום ש"חנקתיה אומצא" 

תפקידם החיוני הייחודי של המים בקיום החיים. הברכה המיוחדת אינה על שבח מיוחד שיש במים עצמם אלא על 

היות ה' מספק את היא על אלא לדבר מה יחודי למים רמז אין בלשון הברכה אכן ממלאים, ו התפקיד המיוחד שהם

 .צרכי קיומן של כל הבריות שברא
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רבות, ככל מידי דליתיה משבעת המינין". ובדומה לכך כתבו גם הרי"ף והרא"ש  בורא נפשות

 דקי"ל "דכל לבסוף ולא כלום, מברך עליו בנ"ר". 

 

ה כ ר ב ה ן  כ ו ת  .  ג

בין אם גדר החיוב בברכת בורא נפשות מצומצם ובין אם רחב יותר, תוכנה ודאי מתרחב אל 

דות עליה, וכולל הודאה רחבה על כלל מעבר למיני המאכל שיש בהם טובה ייחודית שראוי להו

הנאת המאכל שזימן הקב"ה לאדם בעולמו. ברכת המזון מתמקדת במה שמזין את האדם 

להית שמכוחה -ומאפשר לו את עיקר קיומו, ומתוך כך מתרחבת לכלול עוד יסודות של טובה א

את תוכן מופיעים בעולם החיים הישראליים כפי הראוי להם; ברכה מעין שלש מרחיבה מעט 

ההודאה על המאכל וכוללת הודאה על כל מיני המאכלים הנושאים חשיבות עבור האדם, ובהם 

בין מיני דגן ובין פירות שהשתבחה בהם א"י; וברכת בורא נפשות כוללת הודאה על כלל מיני 

 המאכל ללא כל אפיון פרטי מיוחד המחייב הודאה מיוחדת. 

לשנים. החלק האחד: "בורא נפשות רבות וחסרונן", כפי שפירשו הראשונים, ברכה זו נחלקת 

הוא על שברא את כל הנחוץ לבריות כדי להתקיים, וכעין האמור בברכת על המחיה. והחלק 

האחר, שבו מצוי הדגש המיוחד לברכה זו דוקא: "על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי", 

ך של ממש )הטור הציע גם דרך נוספת הוא על כל מה שתורם ומוסיף לחיי החי, גם אם אין בו צור

ומילוי מחסורן של הנפשות שברא  –של פיסוק ופירוש, כך שהמילה וחסרונן מתייחסת לסיפא 

הקב"ה מוטל על כל יתר הבריות(. ונחלקו האמוראים עד היכן מתרחבת טובת המאכל והמשקה 

 שיש לכלול בכך. 

 

ה פ ק ו ת ו ה  כ ר ב ב ב  ו י ח ה ר  ו ק מ  .  ד

שהערנו עליהם כך גם כאן, מחלוקת האמוראים מורה שאף ששתיית  ]כמו בעניינים קודמים

מים ואכילת דברים שאינם טעונים ברכה מעין שלש הם מעשים שבכל יום ממש, לא היתה בזמן 

בורא נפשות. והדברים לברך על חלק מסויים מהם האמוראים הנהגה ברורה פשוטה בכל ישראל 

הרחבה קדמוני של ברכת בורא נפשות, אלא מטים קצת לומר שאין כאן מחלוקת בגדר דין 

עצמם את דין הברכה, לאמרה גם אחר מאכלים שעד עתה לא נהגו העולם שהרחיבו האמוראים 

לברך אחריהם. כך משמע ביותר גם מלשון רב אשי, שלא פסק באופן חד משמעי כרב פפא אלא 

 אמר רק שבשעה שהוא זוכר זאת הוא נוהג כדבריו. 

עצמו.  בדין המשנהגמורה,  מחלוקתשמדובר במאידך א במחלוקת מורה , דיון הגמרעם זאת

הגמרא מבררת: "תנן, כל שטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, ויש שטעון ברכה לפניו ואין טעון 

ברכה לאחריו. בשלמא לרב יצחק בר אבדימי, לאפוקי ירקא. לר' יצחק, לאפוקי מיא. אלא לרב 

ות...". הגמרא נמצאת תולה בבירור בדין המשנה עצמו את החיוב פפא לאפוקי מאי, לאפוקי מצו

בברכת בורא נפשות על מים אליבא דרב פפא. כך הם גם דברי הרשב"א שהבאנו לעיל, שוודאי אין 

כוונת דברי ר' טרפון במשנה לומר שמברך בורא נפשות רק קודם שתיית המים ולא לאחריה, שאם 

ו כנגד שיטת רב פפא. )אמנם תוס' שהובאו ברשב"א, וכן כן היה על הגמרא להביא ראיה מדברי

רבנו יונה, תלו כך בדברי ר' טרפון ולא התקשו בקושיית הרשב"א, ואפשר היה לומר שסוברים 

מקושיית הגמרא מהמשנה בנדה עולה ועדיין שאין להביא מהמשנה ראיה לסתור לדרב פפא. 

 שלא כך(. כאמור 
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ין קדמוני אלא בחידוש דין של האמוראים, יש לצרף את לצד הראשון, שאין כאן מחלוקת בד

: "ר' אבא בר יעקב בשם ר' יצחק רובא, רבי כשהוא אוכל בשר או ביצה היה )ו,א( הירושלמידברי 

אומר אשר ברא נפשות רבות להחיות בהן נפש כל חי בא"י חי העולמים". לשון הירושלמי מורה 

גדר דבר של חידוש, וכל שכן שלא היו מברכים שאף ברכת בורא נפשות על בשר וביצה היתה ב

  2בורא נפשות אחר שאר דברים.

הירושלמי שם ממשיך ותולה את  .סובר בענין זה כירושלמיש"ס דידן גם אמנם אין זה ברור ש

כל שהוא ממין ]דעת רבי בדעת ר"ג בברייתא: "דתני זה הכלל שהיה רבי יהודה אומר משום ר"ג, 

מין דגן ולא אפאו פת, ר"ג אומר מברך לאחריו שלש ברכות וחכמים אומרים שבעה ואינו מין דגן, 

. וכל שאינו ממין שבעה ואינו ממין דגן, ר"ג אומר מברך לפניו ולאחריו, וחכמים [ברכה אחת

משמע לכאורה שלחכמים החולקים על ר"ג אי"צ לברך בורא ואומרים מברך לפניו ולא לאחריו". 

יתרה  .ש"ס דידן נקטו בחיוב ברכת בנ"ר גם למאי דקי"ל כחכמיםנפשות כלל. אבל האמוראים ב

מזו, אפשר שלש"ס דידן זוהי דעת חכמים דוקא, שכן לשון מחלוקת ר"ג וחכמים כפי המובא 

, בסיום אותה ברייתא דלעיל, היא: "כל שאינו לא משבעת המינין ולא מין דגן, )לז:(בגמרא דידן 

אחת מעין שלש, וחכמים אומרים ולא כלום". לר"ג נאמרת  כגון פת אורז ודוחן, ר"ג אומר ברכה

במינים שבברייתא ברכה מעין שלש )והיינו לתלמודא דידן באורז ודוחן דוקא, שאותם דן ר"ג כפי 

 )כדלעיל(הראשונים אמרו בו כבר שדנים חכמים מיני דגן(, ורק חכמים הם שאומרים "ולא כלום", ש

 רא נפשות. שפירושו שלא לברך מעין שלש אלא בו

הסתמך עכ"פ על הירושלמי כדי לבאר גם בדברי הרי"ף והרא"ש  )בביאורו לשו"ע רח,ו( הגר"א

שעיקר פירוש לשון "ולא כלום" היא כפשוטה, ובדורות התנאים אכן לא היו מברכים כלל לאחר 

מאכלים שאינם בשר וביצה )דהיינו שאינם מן החי, ואינם "נפשות"(, ודברי האמוראים הם 

 תוספת משלהם. 

, על המשנה )נא:(ן עם הירושלמי יש אולי בדברי הגמרא בנדה מבוא ליישוב דברי הגמרא דיד

אין טעון שהובאה בסוגייתנו: "כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, ויש שטעון ברכה לפניו ו

לאחריו. לאתויי מאי? לאתויי ירק. ולרבי יצחק דמברך אירק, לאתויי מאי? לאתויי מיא.  ברכה

ֹות". הסוגיה שם מקבילה בעיקרה לסוגייתנו, ולרב פפא דמברך אמיא, לאתויי מ אי? לאתויי ִמצְּ

אלא שלשון הגמרא בהבאת דברי האמוראים אינה זהה לזו שבסוגייתנו, ואינה לשון של חיוב 

לברך אלא של הנהגה מעשית לעשות כן. משמע שאין מדובר בברכה שיש בה חיוב גמור אלא 

שיש ש"אינו טעון" ברכה לאחריו. ואפשר  מעלה, ובכל זאת מקשה עליהם הגמרא מלשון המשנה

אם כן שאף שהאמוראים לא היו מברכים בתורת חיוב, הם עכ"פ לא בירכו אלא משום שסברו 

שאכן יש צד מעלה אמיתי בברכה זו, ונחלקו עד היכן אכן יש תוספת מעלה כזו בברכה. לר' יצחק 

רך גם על ירק אך לא על מים. את בר אבדימי נכון לברך על בשר ולא על ירק, ולרב יצחק נכון לב

עיקר המעלה שבברכה הם לא חידשו, אלא רק את ההנהגה הקבועה לפעול בהתאם לה. לכן נכון 
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לשון הירושלמי מורה עוד שהמברכים רק על בשר וביצה היו מברכים בלשון שונה מעט מזו שבבבלי, ושונה גם  

כל חי", ללא המילים "וחסרונן, על כל מה שבראת",  במובנה. הלשון היא "בורא נפשות רבות להחיות בהן נפש

וכוונתה לפי הנראה לייחד ברכה למיני מזון הבאים מן החי. יש כאן הודאה לה' שזימן לאדם את מזונו גם מנפשות 

אחרות שברא בעולמו ולא רק מהצומח והדומם. הבנה זו מתחזקת גם מהמשך דברי הירושלמי שם, שעמד על דעה 

? אמר רבי חגי, בורא מיני )מה מברך(בסוף, בתחילה  )=כאן(שון דומה גם לברכה הראשונה: "עד כדון שייחדה ברכה בל

נפשות. התיב רבי יוסי, והא מתניתא פליגא, על החומץ ועל הנובלות ועל הגוביי הוא אומר שהכל נהיה בדברו, והדין 

 גוביי לא מין נפש הוא?!". 
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הדיוק מלשון המשנה שיש שאינו טעון ברכה לאחריו, והיינו שלא רק שאין בו חיוב ברכה לאחריו 

בר שבו אין מקום לברכה. אלא אף אין בו סיבה המצדיקה ברכה כזו, ועל כל אמורא לפרש מהו הד

גם את לשון האמוראים בסוגייתנו יש לפרש לפי זה לא כלשון של חיוב אלא כלשון של הנהגה 

נכונה, וכפי שמובלט ביותר בדברי רב אשי. ומ"מ לדידן מחמת המנהג שב הדבר להיות כחיוב 

 גמור. 

"א והגרש"ז אויערבאך שאכן הביא מדברי החזו (, קצ,ט)בהג' למשנ"ב מהד' ביצחק יקראהגר"א נבנצאל 

הולידו מתוך הדברים חידוש דין למעשה, ונקטו שכיון שברכת בורא נפשות לאחר שתיית מים היא 

 כעין רשות, במקום ספק כמו זה שבשותה מעט מעט בתוך יותר מכדי שתיית רביעית אי"צ לברך.[

 

ה כ ר ב ה ת  מ י ת ח  .  ה

אתה ה' חי העולמים". בבבלי לא  בדברי הירושלמי שהזכרנו נאמרת הברכה בחתימה: "ברוך

נזכרה חתימה כזו, ותלה זאת רבנו יונה בכך שזוהי ברכה קצרה, שעניינה אחד ואינה טעונה 

חתימה. אלא שסיים רבנו יונה בכך שטוב לנהוג במקצת כירושלמי, ולומר לשון חתימה אך בלא 

הרא"ש היה לחתום, שם ומלכות, ולסיים בלשון "ברוך חי העולמים" בלבד. הטור כתב שמנהג 

כירושלמי, אך ב"י הביא מדברי ראשונים שלא לחתום, וסיים שראוי לנהוג כרבנו יונה לחתום 

 בלא הזכרת שם. וכך אכן המנהג. 

 

 

 

 

 

 ברכת בורא נפשות

שם אמר רבי יצחק... לאפוקי ריחני )והלאה, עד לקראת סוף הפרק(, וברכות מד:   

)סי' מג, עד  רא"שוד"ה רבי טרפון,  ד"ה עבידנא תוס'רבי טרפון...,  מה.

 ד"ה רבי טרפון( רשב"א)לב., על המשנה(, )תר"י המשנה(, 

 סי' ח, ענייני ברכת בורא נפשות רא"ש, רש"יולאחריו ולא כלום, ברכות לז.   

 טור וב"י, שו"ע ומשנ"בסי' רז   

   

 ר' יצחק רובא..., ר' אבא ב"ר יעקב בשם ירושלמי ברכות ו,א)  )תוקף החיוב בברכה(

 לסי' רח,וביאור הגר"א   

 משנה, כל הטעון ברכה... והגמרא שעליה(נדה נא:   
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 עשרשישה פרק 

 ברכות שבכל יום
 )מו,ג(א. דין מאה ברכות 

 )מו,א; מו,ד(ב. כלל ברכות השבח והראיה, וברכות השחר 

 )מו,ב; מו,ח(ג. גדר החיוב בברכות השחר 

 ז(-)מו,וד. ברכות שלא הוזכרו בש"ס 

 

 )מו,ג(א. דין מאה ברכות 

ת  ו כ ר ב ה  א מ ן  י ד ו ר  ח ש ה ת  ו כ ר ב  . ה -א ח י ת  פ

בצד ברכות הנהנין וברכות המצוות הוסיפו חכמים ותיקנו ברכות רבות על עניינים שונים 

ד לעצמן ברכות השחר, הנאמרות פעם אחת המעוררים שבח לה'. בכלל אלו קובעות מקום מיוח

להית לאדם, המהוים חלק -בכל יום. ברכות אלו נאמרות על יסודות כוללים שונים בטובה הא

בלתי נפרד מסדרו של עולם ומנהגו, וההזדמנות להודות עליהם היא בעת שפוגשים בהם בפעם 

 הראשונה בכל יום. 

ך מאה ברכות בכל יום: "אחר שהניח תלה את מקור תקנת ברכות השחר בחיוב לבר הטור

תפילין יסדר הברכות שתקנו על סדור העולם והנהגתו... לפי שאין הידים נקיות תקנו לסדרן בבית 

הכנסת, וגם מפני שרבים עמי הארץ שאינם יודעים אותן תקנו שיסדרום בבית הכנסת ויענו אמן 

ויחיד לברך אותן. דתניא היה רבי אחריהם, ויצאו ידי חובתן, אבל ודאי חובה הוא על כל יחיד 

 תקנומאיר אומר מאה ברכות חייב אדם לברך בכל יום, וסמכום על דרש הפסוקים... ועל כן 

ברכות בכל יום". כמבוא לדין  להשלים מאה, על סדר העולם והנהגתו אלו הברכותחכמים ז"ל 

 ברכות השחר נרחיב לפיכך מעט בדין מאה ברכות.

 

ן  י ד ל ם  ע ט ה ו ר  ו ק מ ה  . תב ו כ ר ב ה  א  מ

: "היה רבי מאיר אומר, חייב אדם )מנחות מג:(מקור דין מאה ברכות הוא כאמור בדברי ר' מאיר 

מעמך". אופן  להיך שואל-מה ה' אועתה ישראל  )דברים י(לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר 

ה הדרשה מהפסוק אינו מבואר, וכתב רש"י שהוא על דרך 'אל תקרי'. לשון "מה", הדומה במבטא

ל"מאה", מלמדת שהקב"ה שואל מאיתנו מאה ברכות. ועדיין צריך ביאור מנין לקשור פסוק זה 

לברכות דוקא. תוס' פירשו את הדרשה בדרכים נוספות: על סמך מאה האותיות שיש בפסוק זה, 

ל" כבכתוב עצמו(; או משום ש"מה" בא"ת  אם מונים את המלה "שואל" בכתיב מלא )ולא "ֹשאֵּ

 צ, שהוא בגמטריא מאה. וגם דרכי דרשה אלו צ"ע. ב"ש עולה י"

עניינה של דרשת מאה ברכות מבואר יותר עכ"פ מתוך משמעות הכתוב בהקשרו. הפסוק עצמו, 

להיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה ֹאתו ולעֹבד -להיך שֹאל מעמך, כי אם ליראה את ה' א-"מה ה' א

ה' ואת ֻחֹקתיו אשר אֹנכי מצוך היום, לטוב  להיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשֹמר את מצֹות-את ה' א

לך", מעורר כשלעצמו תמיהה ברורה. לשון הפתיחה, מה ה' שואל מעמך, מורה לכאורה שאין הוא 

שואל מאיתנו אלא דבר קטן, אך מיד אחר כך מתברר שמדובר בתביעה מאד רחבה וכוללת, לדבק 

 את כל מצוותיו.  את החיים בכללם באהבת ה' ויראתו, ללכת בדרכיו ולשמור

אלא שמתוך הקשרו הרחב של הפסוק נמצאת התמיהה מסולקת. פתיחת הענין בתורה היא לפי 

: "שמע ישראל, אתה ֹעבר היום את הירדן לבֹא לרשת גוים גֹדלים )שם ט(הנראה כבר בפסוק 

מעת ועֻצמים ממך, ערים גֹדֹלת ובֻצרת בשמים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה ש

להיך הוא הֹעבר לפניך אש ֹאכלה, הוא ישמידם והוא -מי יתיצב לפני בני ענק. וידעת היום כי ה' א
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יכניעם לפניך...". התורה מוסיפה: "אל תאמר בלבבך... בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ 

הזאת...", ומתוך כך מפרטת את חטאי ישראל במדבר ובמרכזם חטא העגל, ואז שבה לומר: 

להיך שֹאל מעמך כי אם ליראה...". ולאחר שמרחיבה בדבר מסיימת: -ישראל מה ה' א "ועתה 

להיכם, את גדלו, את -"וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר ה' א

ידו החזקה וזרעו הנטויה... כי עיניכם הֹרֹאת את כל מעשה ה' הגֹדל אשר עשה. ושמרתם את כל 

י מצוך היום, למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ...". הכניסה לארץ מעמידה המצוה אשר אנכ

את עם ישראל בפני אתגר מעשי משמעותי מאד, בפני התמודדות עם עמים שקשה מאד להכניע, 

אך ה' מבטיח להם שאם רק ידבקו בו ובעבודתו שוב לא יהיה הדבר מוטל על כתפיהם בלבד אלא 

ץ. ביחס לאתגר המעשי שמעמידה הארץ בפני ישראל מובנת לשון הוא בכוחו ינחיל להם את האר

התורה "מה ה' שואל", שכן מבחינת המאמץ הישיר הנדרש מהאדם ברגע מסויים נראה ודאי קל 

 הרבה יותר לעבוד את ה' מלגבור על הענקים שבארץ ועריהם הבצורות. 

בלשון מה ה' שואל יש לפיכך כפל פנים. מצד אחד היא מורה במובנה הפשוט על מיעוט דרישה 

תובעני כביכול, נתבעת מאיתנו תביעה רחבה מאד, -מאיתנו. אך מאידך, בהקשר הרוחני, הפחות

כביכול שאותו דורש ה' מאיתנו כולל -עמדת נפש כוללת של דבקות בה' וחיבור לשמו. המעט

להית, וכשאנו נמצא את החיים כולם -החיים בכללם באור של הנהגה א למעשה את ראיית

כנובעים ובאים מאיתו ית', אף הוא מצידו ינהיג אותנו באופן שבו הצלחתנו המעשית תבוא מכוחו 

ולא בתלות בכוחותינו. ההכרה בכך שכל שפע הטוב שבחיים בא מאיתו ית' הוא המבוטא בברכה, 

זה על החובה לברך לה' באופן מקיף, לכלול בשגרת החיים ברכות ומתוך כך למד ר' מאיר מפסוק 

בשיעור שיש בו ריבוי כמותי שלם וממצה, מה שמתורגם למעשה לשיעור של מאה ברכות בכל יום. 

זהו אותו "מה", ענין קל כביכול של עמדת חיים פנימית שאין ה' שואל מאיתנו אלא אותה, שהיא 

אולי הצידוק העמוק לדרך הדרשה שביאר רש"י, לקרוא  באמת בעלת תוכן מקיף ומכריע. זהו

מאה במקום מה, דהיינו רושם חיצוני של דבר מה קל ומועט ביותר, שנמצא בבחינה מעמיקה יותר 

 כבעל ריבוי גדול ומקיף. 

 

ל ע ו פ ב ת  ו כ ר ב ה  א מ ן  י נ מ  .  ג

בזמנים ב"י מונה את הברכות שדרך כל אדם לברך בכל יום, ומוצא שיש בהן מאה ויותר. אולם 

מיוחדים, כמו בשבתות וימים טובים, שתפילותיהם קצרות יותר, או בימי תענית, שחסרות בהן 

ברכות האכילה, יש לתת את הדעת להשלים את המנין בדרכים אחרות. בענין שבת ויו"ט כתב ב"י 

בשם כמה ראשונים שאפשר לענות אמר אחר ברכות העולים לתורה, ולהשלים בזה את המנין. 

להינו מצטרף לזה. ומ"מ כתב -תרכב,א כתבו ט"ז ומשנ"ב שגם ריבוי השבחים שבאין כאובסי' 

מג"א שיש להזהר מלבוא לכלל ברכה שאינה צריכה מתוך הרצון להשלים למאה ברכות. אף 

שבסדר היום בכללו יש מעלה בכך שימצא בו ריבוי ברכות, צריך שיהיה זה דוקא על ידי ריבוי 

 יות, שאם לא כן אין בזה תוספת ברכה לה' אלא דוקא צד חילול לשמו. סיבות ברכה נבדלות אמית

 

 ב. כלל ברכות השבח והראיה, וברכות השחר

ה י א ר ה ו ח  ב ש ה ת  ו כ ר ב י  ו ב י ר  .  א

החיבור של ברכות השחר לחובת אמירת מאה ברכות בכל יום הוא חידוש של הטור. בגמרא 

, ושם לא נזכר )ס:(דין ברכות השחר מבואר בפרק האחרון של מס' ברכות  –עצמה אין לכך רמז 

. ומכל מקום דיני הברכות שבפרק תשיעי נובעים )מקורו בש"ס כאמור במס' מנחות(כלל דין מאה ברכות 
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העמדה המקיפה הרואה את כל המתרחש בחיים  –כולם מאותו ענין שבעומק דין מאה ברכות 

 להית. -את ברכה בכל עת של פגישה ייחודית בהופעה האכבא מאת ה', ומתוך כך מבט

חיים מסוגים רבים ומגוונים, ומכל -חז"ל מנו בפרק תשיעי בברכות ברכות רבות, עבור פגישות

מקום אלו הן ברכות מסויימות שתיקנו לאומרן, ולא דוגמאות לדין כללי של ריבוי ברכה לה'. לא 

בלב התפעלות מדבר מה בעולם שברא, ואדרבא, מצינו דין כללי לברך לה' בכל עת שנולדת 

הפוסקים הזהירו מלברך ברכה שאין בה חיוב ברור משום איסור ברכה לבטלה ונשיאת שם לשוא. 

)לשאלה מיהו שראוי הברכות שתיקנו חכמים הן עבור אופני מפגש מסויימים, גם אם רבים, בברכת ה' 

יקפם הכולל קודם שנעמוד באופן פרטני יותר על , וננסה לעמוד על הלחדש ברכה נשוב בהמשך הדברים(

  1עניינן של ברכות השחר )בפרטי דיני ברכות אלו לא נעסוק כאן(.

 

ה נ ש מ ה ת  ו כ ר ב  .  ב

 מנתה ברכות רבות, הנחלקות לכמה מינים:  )נד.(המשנה עצמה 

, מברך. ברכות שנעקרה ממנו עבודה זרהלישראל, או מקום  מקום שנעשו בו ניסיםהרואה  א.

להית -ו נאמרות בעת פגישה במציאות הנושאת בצורה ברורה את רושם המעורבות האאל

 במתרחש בעולם, המובילה להופעת רצונו בו. 

הפגישה בתופעות  –, על ההרים הגבוהים והגבעות, ודומיהם מברך על הזיקין ועל הזוועות ב.

מאליו -צד הלא מובןטבע מרשימות, שמעוררות התפעלות, עוקרת מן השגרה ומעוררת את הנפש ל

של קיום הטבע. מתוך כך ראוי האדם להתעורר לכך שהטבע אכן אינו קיים מאליו אלא כפועל 

להי, ולברך. על גבי זאת, גדולת הבריאה מעוררת עוד להכיר בגודל מי -בריאה א-יוצא של מעשה

ל כך שבראה. )ומכל מקום, לא בכל עת שהאדם מתעורר להתפעלות מפלאי הטבע יש לו לברך ע

 מציאות שדרכה מצד עצמה לעורר זאת באופן מחודש, וכדלעיל(. -אלא רק במקום פגישת

דופן משמעותית לאדם, בין אם -כל התרחשות יוצאת –מברך  או רעות בשורות טובותעל  ג.

טובה ובין אם רעה, עוקרת אותו משטף השגרה ומעוררת אותו למשמעות שנושאת ההתרחשות 

רבים למימוש מבוקשינו ולעיתים מתרחקים מהם. בין כך ובין כך ראוי בחיים. לעיתים אנו מתק

לנו לברך למי שמוביל את המציאות אל יעדיה האמיתיים, בין אם בדרך של טובה ישירה לנו ובין 

 אם מכוחו של דין אמת, שגם הוא מדרכי הגעת הברכה לעולם. 

ים המעשיים, המעוררת בלב בעת התחדשות בחי –מברך  כלים חדשיםאו קנה  בית חדשבנה  ד.

האדם שמחה, גם אם סיבת השמחה כשלעצמה אינה משמעותית באופן מיוחד הרי האדם מתעורר 

על ידה במידת מה לטובה ולשמחה שבעצם היותו חי. וראוי לו לברך לה', שהחיה אותו ואף הגיע 

 דם עצמו(. השמחה, אלא על חיי הא-אותו עד לזמן הזה )ברכת שהחיינו אינה אמורה על גורם

 

הנכנס לכרך  –דוגמא אחת יש במשנה גם לדבר מה שזוקק הודאה לה', אך לא בדרך ברכה 

מפרטת:  )ס.(, ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא. הברייתא מתפלל בכניסתו וביציאתו

                                                           
1

כתב שכל הברכות האמורות כאן הן בלא שם ומלכות, לפי שנסיבות  בגמרא()בהשגות לרי"ף, מד., לדף ס. הראב"ד  

כך היא שיטתו( אין  -אמירתן אינן קבועות ועשויות שלא להתרחש. ואב לכולן ברכת הזימון, שאף שחיובה מן התורה )

מור חיוב אומרים בה שם ומלכות לפי שאין חובה לאכול באופן המביא לחיוב בזימון. ברכת הזימון היא עכ"פ כא

גמור, מן התורה, אבל ביחס לשאר הברכות שבפרק מוסיף עוד הראב"ד לומר שכיון שאין בהן שם ומלכות אין בהן גם 

 להי לעולם(. -חובה. )עולה מדבריו שעיקר סדר הברכות שתיקנו חכמים הוא על הסדר הקבוע של ירידת השפע הא

ומרדכי ורמב"ם כתבו כולם לברך בשם ומלכות, וכך היא  שתוס' ורבנו יונה ורא"ש ורשב"א (,א)ריחאבל כתב ב"י 

 תשובת הרא"ש בשם "כל רבותינו" ושכך המנהג, ואין לחוש לדברי הראב"ד בזה. 
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להי שתכניסני לכרך זה לשלום. נכנס, אומר מודה אני -"בכניסתו מהו אומר, יהי רצון מלפניך ה' א

להי -להי וא-להי שהכנסתני לכרך זה לשלום. בקש לצאת, אומר יהי רצון מלפניך ה' א-לפניך ה' א

ם אבותי שתוציאני מכרך זה לשלום. יצא, אומר מודה אני לפניך שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכש

שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום...". ומוסיף רב מתנא: "לא שנו אלא בכרך 

שאין דנין והורגין בו. אבל בכרך שדנין והורגין בו לית לן בה. א"ד, אמר רב מתנא אפילו בכרך 

ון, שדנין והורגין בו, זימנין דלא מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא". הכניסה לכרך, עיר השלט

היתה כרוכה במפגש עם בעלי זרועות מטעם השלטון, שעלולים לטפול באדם אשמה ולהרגו ללא 

דין, או עכ"פ ללא דין אמת. כל כניסה לכרך ויציאה ממנו היתה כרוכה בחששות ממשיים, 

 והצריכה מתוך כך תפילה קודם לה והודאה לאחריה. 

על הגבול לדין הברכה. ביציאה מן  תפילות אלו עכ"פ אינן בלשון ברכה, ואפשר ללמוד מהן

להית במציאות, וסוף סוף אינה אלא סדרו הרגיל של -הכרך בשלום אין רושם מובהק של הופעה א

עולם, שהיה עלול להשתבש יותר מהרגיל אך לא השתבש. ואף שיש להודות לה' על ששמרו 

 מלהיפגע, אין להשתמש לשם כך בביטוי מפורש של לשון ברכה לה'. 

 

ר ב  . אג ר מ ג ה י  ר ב ד ב ו  פ ס ו נ ש ת  ו  כ

-הברכה שבמשנה הן כולן מצבים של פגישה ברושם ממשי ייחודי של המעורבות הא-סיבות

להית במציאות. חריגות מהשגרה הפשוטה הקיימת כביכול מאליה, שמעוררות להכרה במקור 

 המחולל אותה. בגמרא נוספו על כך ברכות רבות נוספות, רובן בברייתות: 

 מלכיישראל או חכמי האומות,  חכמיישראל או אוכלוסי אומות העולם,  יאוכלוסהרואה  א.

חיים אנושית בעלת גדלות מיוחדת, -הפגישה בתופעת –)נח.( ישראל או מלכי האומות, מברך 

אנושי, ראויה לעורר לתשומת לב -בכמותה או באיכותה, בהקשר החיים הישראלי או גם הכלל

 את החכמה או הכבוד וכד'. מיוחדת לגדולת מי שבראה והעניק לה 

אלו  –)נח:( , מברך בהתאם ביישובם או בחורבנםאו בתי עובדי כוכבים,  ישראלבתי הרואה  ב.

 הם גילויים של חורבן או של תקומה, שבהם תלויה הופעת שם ה' בעולם. 

 הפגישה במוות מפקיעה ודאי משגרת החיים, – )נח:(ישראל ועל קברי עובדי כוכבים קברי על  ג.

ומצריכה יחס נאות לשם ה' שמוות זה הוא חלק בלתי נפרד מהעולם שברא. )ריש לקיש הוסיף על 

 כך גם ברכות על פגישה מחודשת בחברו שהיה מרוחק ממנו זמן רב(. 

, יוצאות במיוחד מגדר הרגיל, בין בני אדם ובין בעלי חיים, בריות משונותעל הפגישה ב ד.

. נראה )שם(היותו שינוי לרעה )שעליו מברכים דיין אמת( מברך, אם על עצם השינוי ואם על 

 שבמצבים אלו עצם השינוי הוא שמעורר תשומת לב מיוחדת למציאות וממילא למקורה. 

]בתוך הדברים מצויות גם ברכות שנראה שנתחדשו על ידי האמוראים, אך לרוב אינן חדשות 

בתכלית אלא משלימות עניינים שבעיקרם נתקנו להם ברכות כבר בדברי התנאים: א. ברכת 

, ועליהם הוסיף רב יהודה מה מברך. עיקר ארבעה צריכים להודות )נד:(עיקרה בדברי רב  –הגומל 

ברכה זו הוא מענין הברכה על הטובה, אף כי התייחדה להצלה מסכנה מיוחדת, שיש בהצלה 

ממנה צד קרבה לנס. הדיון בה אף הובא בגמרא בהקשר זה, של ברכה על הניסים. ב. רב המנונא 

הניסים. אמנם יש בדבריו חידוש  , ויש בכך מענין הברכה עלבבלהוסיף ברכות ייחודיות על  )נז:(

מיוחד, התייחסות פרטנית לבבל בלשון הברכות עצמן )ברוך שהחריב בבל הרשעה, ברוך שהחריב 

ביתו של נבוכדנצר(, שלא כלשון הכללית "שעשה ניסים במקום הזה", מזה, או "שנתן ארך אפים 

תיו, ויל"ע מנין למד לעוברי רצונו", מזה, וכדומה. הרמב"ם אכן לא כתב ברכות אלו בהלכו
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בחברו  פגישהחידש לברך בעת  )נח:(. ג. ריש לקיש )ור' להלן בדין ברכות שאינן בש"ס(לדחותן מהלכה 

ממושכת. ברכת שהחיינו בהקשר זה היא הרחבה של ענין ההתחדשות המחייב לברך  לאחר פרידה

 שהחיינו מדין המשנה, וברכת מחיה המתים גם היא אינה מחודשת בתכלית.[ 

 

: )ס.(כשם שנוספו בגמרא ברכות על אלו שבמשנה כך נוספו גם על התפילות שבה, וכך בברייתא 

... הנכנס 2להי שתצילני מזה ומכיוצא בו-, אומר יהי רצון מלפניך ה' אהנכנס לבית המרחץ"

לבית להי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני... הנכנס -, אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהקיז דם

אומר משמע ישראל עד והיה אם  לישן על מטתואומר התכבדו מכובדים קדושים... הנכנס  הכסא

שמוע, ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין, יהי רצון 

להי שתשכיבני לשלום... והאר עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו -מלפניך ה' א

בכל אחד מהמצבים שבברייתא הוסיפו האמוראים גם הודאה או ברכה הנאמרים  3".בכבודו

להי שהצלתני מן האור"; -מאי אומר, א"ר אחא מודה אני לפניך ה' א כי נפיקלאחריו. במרחץ, "

בשם פמ"ג  )סי' רל,ג(מאי אומר, אמר רב אחא ברוך רופא חנם" )וכתב משנ"ב  כי קאיבהקזת דם, "

 כי נפיקקים לברך בשם, ואולי גם במלכות, לא נהגו כן(; בבית הכסא, "שאף שמשמעות הפוס

אומר ברוך אשר יצר... מאי חתים, אמר רב רופא חולים, אמר שמואל... רופא כל בשר, רב ששת 

אמר מפליא לעשות, א"ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו, רופא כל בשר ומפליא לעשות"; ובשינת 

 נשמה שנתת בי... ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים".  להי-אומר א כי מתערהלילה, "

 

ם ו י ל  כ ב ש ת  ו כ ר ב  .  ד

להי נשמה האמורות כאן יש משום חידוש של ממש לעומת יתר הברכות -בברכות אשר יצר וא

הן נאמרות על התרחשויות שאין בהן כל דבר יוצא מגדר הרגיל אלא  –שהתבארו עד כאן 

להי נשמה, הנאמרת "כי מתער", סומכת הגמרא גם ברכות -ת אמתרחשות דבר יום ביומו. לברכ

רבות נוספות הנאמרות בסמוך לשעת הקימה בכל יום, רובן ברכות שבח, ועמן גם כמה ברכות 

", כדברי על סדר העולם והנהגתומצוות. המשותף לכל ברכות השבח הללו הוא היותן נאמרות "

הטור שבהם פתחנו, כלומר, על ברכת ה' הכרוכה במציאות השגרתית עצמה. משמעות הדבר היא 

חיים יוצאות דופן, כך עליו לברך גם על ברכת -שכשם שעל האדם לברך מתוך פגישה בהופעות

החיים התמידית, אלא שאת זאת אין לו לברך אלא אחת ביום, עם פגישתו הראשונית בכל אחת 

ם אומרם של דיני ברכות אלו )כשם שעל ברכת אשר מטובות  העולם התמידיות. בגמרא לא נזכר שֵּ

להי נשמה לא נזכר שם אומרה כלל(, -יצר לא נזכר שם האומר אלא על חתימתה, וכן בברכת א

והם מופיעים כאן כדברי סתמא דגמרא )אמנם בחתימת ברכת אשר יצר נחלקו אמוראים 

                                                           
2

הגמרא מבארת שבכניסה לבית המרחץ היה חשש מפני התמוטטות רצפתו שעלולה לגרום למוות. התפילות  

רך, או הכניסה לבית המרחץ, מבליטות את מציאות החיים הנאמרות עם הכניסה לכרך והיציאה ממנו, והיציאה לד

שהיתה בזמנם, שבה באמת העולם עצמו לא סיפק משענת של ביטחון, והרבה ממעשי השגרה של האדם היו מלווים 

בחשש מפגיעות ממשיות עד כדי מוות. במציאות זו מילאו התפילה לה' והביטחון בו חלל מוחשי במציאות. בימינו 

)סי' ות המעשית באופן יציב למדי עד שאיננו חשים עוד כל כך בחלל זה )ואף לדינא כתבו הפוסקים מוסדרת המציא

שבעיר שאין בה סכנה ובמרחץ שלנו שאין בו סכנה אין חובה בתפילות אלו(, ויש צורך באפיקים אחרים לחוש על  רל(

 ידם את התלות של מציאותנו ברצונו ית'.
3

שון ברכה גמורה, אולי משום שבשכבו לישון מפקיע האדם את עצמו מכל שליטה התפילה קודם השינה היא גם בל 

 במה שקורה בו, ומסירת החיים ביד ה' מובלטת עד שהיא ראויה גם לברכה. 
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יתר הברכות לא התחדשו בדורות האחרונים של מסדרי הש"ס  קדמונים, ואם כן אפשר שגם כל

 אלא יש בהם מסורת קדמונית יותר שמסרו(. 

כתב בצורה פשוטה יותר  הרשב"אהטור תלה זאת כאמור באופן ישיר בדין מאה ברכות, אבל 

חדשים לבקרים רבה : "לפי שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה, דכתיב )תשובה א,קצא, מובאת בב"י ז,ד(

, צריכים אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו, ועל דבר זה תקנו אמונתך

 בשחר כל אותם הברכות שאנו מברכים בכל בוקר ובוקר".

סיים את דבריו בענין עיקר החיוב בברכות אלו בלשון: "וצריך כל אדם ליזהר בהם,  הטור

ברכה וברכה שנתקנה לו, כמו שאמרו חכמים ברוך והפוחת אל יפחות, והמוסיף יוסיף, על כל דבר 

ה' יום יום, בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. ואמרינן בפרק כיצד מברכין, אמר רב יהודה אמר 

, וצריך כל אדם ליזהר שלא יבא לידי מעלכאילו  בלא ברכהמן העולם הזה  הנהנהשמואל כל 

אידך שאין כל מניעה מלהוסיף על מנין מעילה". הטור מזהיר מלפחות ממאה ברכות, ומחדד מ

המאה ברכות נוספות, לפי כל ענייני הברכות המזדמנים לאדם. על כך הוא מוסיף שבעיקר 

בעניינים של הנאה יש לו ליזהר שלא לבטל ברכות שחייב בהן, משום שאז הוא כמועל. כך ניתן 

מרחיב יותר, שהאיסור  הבין את הדברים באופן משנ"בלהבין באופן ראשוני את דבריו. אולם 

להנות מהעוה"ז בלא ברכה הוא טעם מצטרף לכל עיקר דין אמירת ברכות השחר. הברכות הן על 

עניינים רבים שהאדם נהנה מהם כפי סדר העולם, ועל כולם חובה עליו לברך. אמנם כיון שמדובר 

 בטובות תמידיות אין מברכים עליהן אלא אחת ביום עם תחילת ההנאה מהן. 

 

. ן  ה ה י ט ר פ ל ר  ח ש ה ת  ו כ ר  )מו,א; מו,ד(ב

, ואין להן מקורות קודמים )ס:( ברכות השחר פורטו לפי הנראה במפורש רק על ידי האמוראים

בדברי התנאים כלל. אמנם אפשר שגם כאן, כמו בברכות אחרות שנזכרו בגמרא בשם אמוראים 

דר ברכות שהתקיים , אין מדובר בחידוש גמור שלהם אלא בקביעת מתכונת מגובשת לס)לעיל(

 בעיקרו באומה כבר קודם לכן. נעמוד על תוכן ברכות אלו אחת לאחת: 

בין יום ובין לילה". לרש"י  להבחין אשר נתן לשכוי בינה, לימא ברוך כי שמע קול תרנגולא"

ותוס' השכוי הוא התרנגול, וצ"ע מפני מה יש לנו לברך על כושר ההבחנה של התרנגול בין יום 

רים מתיישבים בדברי תוס' שכתבו שגם מי שאינו שומע את קול התרנגול מברך, שאין ללילה. הדב

הברכה אלא על הנאת האורה שהתרנגול מבחין בה, וגם בלי ששמע את התרנגול הרי הוא נהנה 

מאור היום. כלומר, עיקרה של הברכה הוא על אור היום, שאותו אנו מזכירים באמצעות הבחנת 

פני מה נוסחה כך הברכה(. הרא"ש ורבנו יונה כתבו עכ"פ שהשכוי האמור התרנגול )ועדין צ"ע מ

כאן אינו התרנגול אלא שכל האדם )וחז"ל השתמשו בלשון זו משום שקריאת התרנגול היא 

שמעוררת את האדם עצמו להבחין שהגיע הבוקר(, ואם כן הברכה היא על כושר ההבחנה של 

בעולמנו, ובראש ובראשונה בין היום ללילה, בין האדם שבאמצעותו הוא מבדיל בין דבר לדבר 

האור לחושך, על כל הנכלל בהבחנה זו. )מתוך כך אפשר שיש לפרש גם לדרך רש"י ותוס' שהברכה 

אינה על הבדלת היום מהלילה כשלעצמה אלא על התוכן המשמעותי הרחב יותר שלה, שעכ"פ 

 לכך שאפילו התרנגול מבחין בו(. טבוע כבר בטבע עצמו, ולכן מברכים עליו מתוך התייחסות 

". ברכה זו אמורה ודאי על עיקר כושר הראיה של פוקח עורים"כי פתח עיניה לימא ברוך 

 האדם. 

 ". ברכה זו אמורה על יכולת האדם לנוע. מתיר אסורים"כי תריץ ויתיב לימא ברוך 
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ל כך שיש ברשות ". לפי הנראה אין כוונת הברכה לשבח עמלביש ערומים"כי לביש לימא ברוך 

טובה בולט לעומת כל יתר רכושו של האדם. -האדם בגדים ללבוש, שכן לקיומם אין לכאורה יתרון

גם אין בהם צורך קיומי לאדם שעל הספקתו יש לו לברך לה'. אלא שהבגדים ממלאים עכ"פ 

ן תפקיד ייחודי ומשמעותי בחיי האדם, שעל ידם עומד בו כבודו והוא מתראה כלפי חוץ באופ

ראוי. ועל אותה מעלה שהטמיע ה' בהנהגה האנושית, להתלבש בבגדים, והאפשרות המעשית 

שנתן בידינו לממשה, אנו מברכים לו )זאת על דרך האמור באדם הראשון ואשתו, שהיו מצידם 

בתחילה ערומים ולא התבוששו, ולאחר שנפקחו עיניהם וידעו כי ערומים הם עשה להם ה' כתנות 

 (. 4עור והלבישם

". על עיקר היכולת לנוע כבר נאמרה ברכת מתיר אסורים, זוקף כפופים"כי זקיף לימא ברוך 

וברכה זו היא על יכולתנו המיוחדת להיות זקופי קומה, בעלי עמדה עצמאית ולא בעלי כפיפות 

למציאות הסובבת או לגורמים מסויימים בה. זקיפות הקומה היא גם מאפיין בולט של התכונה 

לעומת בעלי החיים, ובה כרוכה עמדתו המיוחדת כשולט במרחב שסביבו. היכולת  האנושית

האנושית להכיל בתודעה מרחב גדול של מציאות סובבת ולמצוא בה תוכן ומשמעות, והיכולת 

היתרה על זו המובלטת בישראל, להעמיד בחיים עמדה של כיוון מוסרי ולכוון את החיים אל מול 

א כתגובה לגירויים סביבתיים, נכללות לפי הנראה גם הן בברכה זו. להיים ול-האמת והיושר הא

ששוב לא יברך מתיר אסורים, שכן  )ובשו"ע מו,ה()אם כבר בירך זוקף כפופים, כתבו הראשונים 

 בברכה זו נכללה כבר מאליה הברכה על עיקר היכולת לנוע(. 

כל עיקר היציבות של  ". הברכה היא עלרוקע הארץ על המים ברוך"כי נחית לארעא לימא 

 העולם החומרי, שבזכותה יש ביכולתנו לפעול בו. 

היא "מה' מצעדי גבר כוננו,  )לז(". לשון הפסוק בתהילים המכין מצעדי גבר ברוך"כי מסגי לימא 

ודרכו יחפץ". לאור זאת נראה שאף כאן אין הכוונה לעיקר היכולת ללכת )שאינה שונה במהותה 

בכללו, שעליו כבר נאמרה ברכה(, אלא ליכולת להגיע מתוך ההליכה אל מכושר התנועה של האדם 

היעד המבוקש. אפשר שכלולה בכך ברכה על כל עיקר היכולת האנושית להציב יעדים וגם לבוא 

 לכלל מימושם. 

". ברכה זו אינה מוסבת באופן ישיר על הנאת שעשה לי כל צרכי ברוך"כי סיים מסאניה לימא 

שלמה שיש בהם לכלל צרכי האדם. נראה שהנעל לרוב אינה צורך חיוני אלא הנעליים אלא על הה

שהיא מוסיפה נוחות, ועל כן בנעילתה מברכים על הטובה הכללית של ה' על האדם שמספק לו לא 

 רק את צרכי קיומו ההכרחיים אלא את כלל צרכי קיומו הנאות. 

פשוט, הדרך המצויה לאחוז בנשק ". באופן אוזר ישראל בגבורה ברוך"כי אסר המייניה לימא 

בזמן העתיק היתה לחגור חרב, ומתוך כך יש זיקה בין חגירת החגורה לבין תכונת הגבורה. אפשר 

שמתוך כך בעת שחוגר מברך על כוחות הגבורה שנטע ה' בישראל. אבל במפרשים מצאנו ביאור 

ידה שלא יהיה ליבו ב"י הביא מדברי הרא"ה שהברכה נאמרת בעת חגירת החגורה שתפק –שונה 

רואה את הערוה, והט"ז כתב שזהו הטעם לכך שמברכים ברכה זו בלשון המיוחדת לישראל דוקא. 

ולא ביארו מה ענין הגבורה לענין צניעות זה שלא יהיה ליבו רואה את הערוה. ונראה שכל עיקר 

העין, אלא הבעת ההבדלה בין לבו לערוה אינו ענין של צניעות פשוטה, כמו כיסוי הערוה מראיית 
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אכן היתה פחיתות מעלה בכך שלא הכירו בגנות היותם ערומים, ובנקודה זו כשלעצמה  )א,ב(לדברי הרמב"ם במו"נ  

על ידי האכילה מפרי העץ יקנו מעלה שלא היתה בהם קודם לכן. שקר הנחש לא היה בעובדה אכן צדקו דברי הנחש, ש

זו עצמה, אלא בכך שהסתיר את מה שמעלה זו זניחה לעומת חומר החטא, והנפילה העצומה ואיבוד כל יתר המעלות 

 שיבואו על ידו. 
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עמדה עקרונית של הבדלה בין הלב לערוה כשייכים לשני חלקים נבדלים של שיעור הקומה 

האנושי. קביעה שהלב המבין, המרגיש ובוחן, אינו כרוך ביצר ובדחפים המתעוררים ועולים באדם 

ועליה כמאליהם אלא שולט בהם. וזוהי גבורת הגיבור הכובש את יצרו. גבורה זו מיוחדת לישראל 

מברכים אוזר ישראל בגבורה, ואפשר שכוללים בכך גם את כל הגבורה הפנימית הגנוזה בחיים 

הישראליים, שתוצאותיה עשויות להימצא גם בהקשרים אחרים של מסירות נפש על קידוש השם 

ומסירות החיים בכללם לה'. )באופן מעשי, כתב משנ"ב שברכה זו אינה כרוכה בחגירת החגורה 

 א, וגם לבישת המכנסים היא בכלל חגורה לענין זה, כפי שמצינו גם במקום נוסף(. עצמה דוק

". גם כאן, היה מקום לפירוש עוטר ישראל בתפארה ברוך"כי פריס סודרא על רישיה לימא 

פשוט, שמתוך מה שהאדם עוטר את עצמו בבגד של כבוד הוא מברך על כלל הכבוד הפנימי והוד 

הב"י והט"ז כרכו זאת בענין הנהגת הצניעות כלפי שמיא שבכיסוי  הרוח שנתן ה' בישראל. אך

הראש. כיסוי הראש מבטא הכנעה פנימית של האדם בפני ה', ודוקא כאשר הוא תוחם את שיעור 

קומתו שלו, ונמנע מלהתנשא מעבר למה שנטע בו הקב"ה, הרי הוא משייך את עצמו למעלה 

ידו. ובזה היא תפארתם של ישראל, העטורים בעטרת  עליונה הרבה יותר, לשם ה' היוצא לפועל על

 מלכות שמים. 

. כי מנח תפילין להתעטף בציצית"כי מעטף בציצית, לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

. ארישיה, לימא ברוך אשר קדשנו להניח תפיליןאדרעיה, לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

על נטילת משי ידיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו . כי על מצות תפיליןבמצותיו וצונו 

". ברכות אלו הן ברכות המצוות, ומצוות אמירתן אינה ענין של פתח היום דוקא. ומכל מקום ידים

כללה אותם כאן הגמרא עם יתר ברכות השבח שהבוקר הוא זמנן, אולי להבליט את מכלול 

דם ממטתו. בצד מה שיש הרבה סיבות הברכות הנאמרות עם פתיחת היום סמוך לקימת הא

פרטיות שמצריכות ברכה בעת הקימה, זמן הקימה כשלעצמו הוא זמן שראוי ללוותו בברכות, 

להתחיל את היום מתוך אותה עמדת מוצא בריאה הפונה אל מכלול החיים החומריים והרוחניים 

 כהופעות של ברכת ה' עלינו. 

-ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' א נה מעיניהמעביר חבלי שי"כי משי אפיה לימא ברוך 

 להי שתרגילני בתורתך... ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל". 

 

 )מג:ברכות אלו מצטרפות למעשה לשלש ברכות שנאמרו כבר משמו של ר' מאיר, במס' מנחות 

. בטעם הברכה שלא עשני אשה כתב רש"י אשה, שלא עשני עבדשלא עשני  5,שלא עשני גוי: (הנ"ל

שהוא משום שהאשה אינה חייבת בכל המצוות כאיש; וכתב הטור שמנהג הנשים לברך תחת זאת 

"שעשני כרצונו". בטעם השימוש בלשון שלילית, ולא בלשון חיובית "שעשני ישראל", כתב הב"ח 

שכן אם היה אומר שעשני  שהדבר נעשה כדי לאפשר לברך באופן מפורט על כל שלושת העניינים,

ישראל היה כולל בכך את הכל בברכה אחת ושוב לא היה יכול לחדד את כל צדדי החסד שבדבר. 

הט"ז חלק מעט ואמר שכיון שראוי למעט בברכות אם היה כדברי הב"ח בלבד היה נכון יותר 

הקב"ה לברך בלשון אחת שכוללת את הכל, אלא שלשון מפורטת זו באה לרמז שיש מעלה בכך ש

ברא בעולם גויים, ועבדים, וכל שכן נשים, אלא שעכ"פ יש לאדם לברך על כך שהוא עצמו לא נצרך 

לאותן מעלות אלא זכה במעלת איש מישראל. )בזה מצדיק הט"ז גם את ברכת שעשני כרצונו 

 לנשים, שלא נזכרה בש"ס, אבל עניינה משתמע מפירוט הברכה שלא עשני אשה(. 
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כתבו  )מה' מכון ירושלים(, ובהגהות לטור בגמרא לפנינו: שעשאני ישראל. אבל בראשונים מופיע "שלא עשני גוי" 

 שהנוסח לפנינו הוא מחמת הצנזורה ובכל הדפוסים וכתה"י שקדמו לכך הנוסח הוא שלא עשני גוי. 
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ואבודרהם שגר אינו יכול לברך שלא עשני גוי, אך הרמ"א כתב שבידו ב"י כתב בשם רמ"ה 

 לברך תחת זאת שעשני גר )והב"ח חולק(. 

 

 )מו,ב; מו,ח(ג. גדר החיוב בברכות השחר 

: לתוס', רא"ש ורמב"ם, מי שלא נהנה בהנאות שעליהן מוסבות ברכות השחר לא יברך. ולרמב"ן תמצית הדין)

 יברך תמיד. 

ורמב"ן, יפה מנהג העולם לסדר את הברכות כולן יחד בביהכנ"ס. ולרמב"ם יש לברך כל ברכה לתוס' ורא"ש 

 בשעתה הראויה דוקא.

להלכה, סודרים את כל הברכות יחד בביהכנ"ס. לרמ"א אף אין זה תלוי כלל בשאלה אם נהנה. אבל לשו"ע, במה 

 שלא נהנה לא יברך בשם ומלכות.(

 

מעשים מסויימים שעושה האדם ועל ידיהם פוגש בסיבות ברכות השחר נסמכו כולן בגמרא ל

אותן ברכות. ונחלקו הראשונים עד כמה תלוי דין הברכה בפגישה ממשית זו בסיבת הברכה. 

השאלה הראשונית בענין זה היא אם מי שלא נהנה מאחד הדברים שנמנו בגמרא פטור גם מלברך 

לא שנותר שוכב על מיטתו ולא התלבש,  , כגוןלא נהנהכתבו שמי ש תוס'את הברכה הכרוכה בו. 

 מלביש ערומים או עוטר ישראל בתפארה, וכדומה.  יברך

. אלא שיחד עם זאת כתבו גם שמנהג העולם שלא לומר רבנו יונהו הרא"שכדברי תוס' כתבו גם 

. בבית הכנסתאת כולן יחד  לסדראת הברכה בשעתה מיד עם השכמת הבוקר כדין הגמרא, אלא 

שעה הראשונה הראויה לברכה הידים אינן נקיות עוד. הטור הוסיף על כך עוד טעם, זאת משום שב

משום עמי הארץ שאינם יודעים את לשון הברכות, ולפיכך שליח הציבור מברך בביהכנ"ס בקול 

 ומוציא את מי שאינו יודע לברך בעצמו. 

טילה לידים )הרא"ש כתב שמדין הגמרא מברכים כל ברכה בשעתה משום שאין עיקר חובת נ

מטונפות אלא לקריאת שמע ותפילה ולא לברכות בעלמא. ובכל זאת, כיון שאין מדובר בברכות 

הנהנין או ברכות המצוות אין בהן דין עובר לעשייתן, ואין מניעה מלאחר את הברכה עד שיהיו 

יבה ידיו נקיות. ונראה שיש בכך תוספת כבוד לברכה. אבל רבנו יונה כתב שטינוף הידים הוא ס

גמורה שלא לברך קודם שנוטל ידיו, ומה שבגמרא סידרו את הברכות על סדר המעשים הוא משום 

שהיו קדושים ונזהרים ורוחצים ידיהם ועומדים באופן שיכולים לומר את הברכות בנקיות; אבל 

אנו שאיננו יכולים ליזהר ולשבת בנקיון כל כך אין נכון לאמרם עד לאחר נטילה. מדבריו עולה 

ם בזמנם היו אומרים את הברכות רק לאחר רחיצת הידים, ובכל זאת יש הפרש בין הנהגתם שג

להנהגתנו, ולהנהגת הנקיות שלהם היה יתרון על זו שלנו. ואפשר שכוונתו לומר שאנו איננו יודעים 

לשמור יפה את ידינו בתוך התארגנות הבוקר ולבישת הבגדים, ולפיכך אין לנו לברך את ברכות 

 לא לאחר נטילת הידים לתפילה הנעשית בסוף כל המעשים(. השחר א

לכאורה, אם הברכות כרוכות באופן ישיר בהנאה, כפי שמשתמע מדברי הראשונים הנ"ל שמי 

 הרמב"םשלא נהנה לא יברך, לא היה מקום להרחיק את הברכה ממעשה ההנאה. וכך אכן כתב 

, וטעות הוא מנהג העולם שמברכים את כל הברכות בבית בשעתהכל ברכה  לברך, שיש )תפלה ז,ט(

הכנסת יחד ובאופן בלתי תלוי בשאלה אם התחייבו בהן או לא. כס"מ ביאר בדברי הרמב"ם 

ששלל שני יסודות במנהג העולם: עצם דחיית הברכות משעתן המקורית, והברכה על ידי מי שלא 

 התחייב בה. 

שאם ברכות אלו אמורות על המעשים שנזכרו בגמרא דוקא  כתב ., ובר"ן שם(ז)בפסחים  הרמב"ןגם 

אין להרחיקן משעת מעשה כלל, ואף הסמיך זאת על דברי הירושלמי, שגם ברכות הברק והרעם, 
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שאינן נאמרות עובר לעשייתן אלא רק לאחר ששמע וראה, צריכות עכ"פ להיאמר תוך כדי דיבור 

ת לאידך גיסא, שלאור מנהג העולם יש לומר לראיה או לשמיעה. מסקנת הרמב"ן מכך היא עם זא

. על סדרו ומנהגו של עולםשברכות אלו לא נתקנו באופן ישיר על הנאת האדם מכל דבר ודבר אלא 

לכל אדם יש לשבח על טובותיו הכלליות של ה' על עולמו, באופן בלתי תלוי במפגש הישיר שלו 

צמו פוגש בדבר, וכך ניסחה הגמרא את בהן, אלא שהשעה הנאותה ביותר לברך היא זו שבה הוא ע

 הדברים. ומכל מקום אין זה תנאי מעכב לדין אמירת הברכות. 

ליישוב הדרך הממצעת של הרא"ש ורבנו יונה, שתלו את הברכה בהנאה אך קיימו את המנהג 

יש לומר שברכות אלו שונות מברכות הראיה בכך שאינן  6להרחיק את הברכה מזמן ההנאה,

וע מסויים שמתרחש ברגע אחד ושוב חולף לו, אלא על סדרו של עולם ועל הטובות נאמרות על אר

התמידיות שבהן מיטיב עמנו הקב"ה. הנאת פקיחת העוורון, התרת האסורים, זקיפת הכפופים, 

וכל  יתר הברכות הן הנאות תמידיות, אלא שלכתחילה ראוי לברך עליהן מיד עם המעשה הראשון 

מקום אין זה הכרחי לברך עליהן דוקא אז, וגם כשמברך בבית הכנסת אין שבו פוגשים בהן. ומכל 

  7הברכה מנותקת מהענין שעליו היא מוסבת.

שמחמת הספק אם לא נהנה לא יברך בשם ומלכות, אלא שעכ"פ נכון שיזכיר  ב"ילדינא, כתב 

ת. את לשון הברכה בלא שם. ומכל מקום קיים את המנהג לסדר את הברכות יחד בבית הכנס

 הספרדים בין אףלמעשה, כתב שאין לשנות מן המנהג, ולעולם מברכים את כל הברכות.  הרמ"או

תמיד, ולא כב"י, זאת בהתאמה לדברי האר"י שהפליג במעלת ברכות אלו  המנהג לברךפשט 

ושייכותן לסדר ההתחדשות של נשמת האדם ביום החדש. כך הביא כף החיים, וכך קיים כמנהג 

 ילקוט יוסף. הנוהג למעשה גם

שיש ליזהר לברך בזמן  )נב ס"ק י(בדיעבד, אם לא בירך לפני התפילה, יברך אחריה. וכתב משנ"ב 

הראוי לתפילת שחרית, כלומר עד ארבע שעות לכתחילה, ובדיעבד עד חצות, אך גם המברך 

 מאוחר יותר יש לו על מי לסמוך ואין מוחין בידו.

 

 ז(-)מו,ו. ברכות שלא הוזכרו בש"ס ד

: לרמב"ם, לפי הנראה מדבריו, אין לברך בשם ומלכות אלא ברכות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה. תמצית הדין)

ולרבנו מנוח והמאירי, והמשתמע מתקנות גאונים, אפשר לחדש ברכות גם בדורות מאוחרים כל שיש סיבה ראויה 

 מאוחר יותר.  לדבר. ולרא"ש, וב"י ורמ"א, רק ביד חכמי התלמוד יש כח לחדש ברכות ולא

בפועל, יש ברכות שנהגו לומר אף שאין להן מקור בש"ס. לב"ח יש לתלות שגם להן יש מקור בש"ס, בגרסאות 

 שאינן בידינו, ולגר"א יש בכה"ג תוקף למנהג גם בלא מקור בש"ס.(

-על ברכות השחר שנזכרו הוסיף הטור: "עוד ברכה אחת יש בסדורי אשכנז, ברוך אתה ה' א

. ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתו...". וכתב על כך ב"י: "אע"פ הנותן ליעף כחהעולם להינו מלך 
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דברי משנ"ב שהזכרנו לעיל, שברכות אלו הן כברכות הנהנין שאסור להנות מן העולם בלעדיהן, עדיין נותרים קשים,  

שהרי אם אסור להנות מעניינים אלו בלא ברכה, איך זה שממתינים מלברך עליהם גם לאחר שהידים נקיות עד שיגיעו 

ובר כאן בברכות נהנין גמורות, כאלו שהיתר ההנאה לבית הכנסת? אך נראה שגם להבנת משנ"ב בדברי הטור אין מד

תלוי בהן באופן ישיר, שהרי אין מדובר כאן בהנאות שהאדם יוזם את קבלתן, אלא בטובות שהן חלק בלתי נפרד 

מסדר החיים עצמו. אין זה כאכילה, שבה אין אדם רשאי ליטול לעצמו מעולמו של הקב"ה בלא להקדים לכך ברכה, 

כביכול ומעניק לו מטובותיו גם קודם שבירך עליהן. חובה על האדם לברך על הנאתו, ואם נהנה ולא  שכן כאן ה' קודם

ברך מעל, אך בהנאות מסוג זה אין חובה גמורה שהברכה תיאמר בשעה הראשונה האפשרית, וכל שהיא נאמרת קודם 

 שהסתלקה ההנאה יצא האדם מידי מעילה. 



 ברכות שבכל יום)טז(   

311 
 

לשום אדם  איך היה רשותשיש סמך יפה לברך ברכה זו, מאחר שלא נזכרה בתלמוד איני יודע 

לתקנה. ומצאתי שכתב האגור שראה מקטרגים עליה מטעם זה, והרמב"ם וסמ"ק והרוקח לא 

נם למעשה הביא מג"א עדות שבסוף ימיו חזר בו הב"י והורה לאמרה, הזכירוה, והכי נקטינן" )אמ

מגביה וכך מנהג הספרדים בימינו(. באופן דומה הוסיף ב"י שבקצת סדורים יש גם ברכה נוספת, 

 , אך גם היא לא נזכרה בש"ס ואין לאמרה. שפלים

 דשות. להבנת הדיון בברכות אלו נרחיב מעט את היריעה בענין הסמכות לתקן ברכות ח

 

מצאנו ששאל אביי לרב דימי מה היא הלשון שבה ראוי לברך, ורב  )מד.(בדין ברכה מעין שלש 

דימי השיבו ולימדו את הנוסח, שנאמר בסופו של דבר גם על ידינו. ומשמע שאף שעיקר דין ברכה 

 מעין שלש נאמר כבר במשנה, לא היה לה מטבע קבוע עד לדורות האמוראים. מיד אחר כך, בדין

, מצאנו שנחלקו אמוראים על מה יש לברך בורא נפשות, אם רק על בשר )מד:(ברכת בורא נפשות 

וביצים, או גם על מיני ירקות, ולרב פפא מברכים גם על מים, ורב אשי סיים: "זימנא דכי 

מדכרנא, עבידנא ככולהו". גם כאן, עולה בבירור שלא היה מנהג פשוט בישראל לברך אחר כל דבר 

פשות, לכל הפחות לא אחר מים, והנהגה זו התחדשה ע"י אמוראים. מעין זה מצאנו גם בורא נ

בסוגיות נוספות, והרושם הפשוט העולה מהדברים הוא שברכות נתקנו בישראל לאורך כל דורות 

התנאים והאמוראים. כך כאמור גם בברכות השבח הכוללות שבסוף מס' ברכות, שרבות מהן 

 ל ידי תנאים וגם על ידי אמוראים. נתקנו לפי פשט הדברים ע

אלא שמדברי הגמרא בדין ההבדלה, ובמחלוקת התנאים בדבר מקומה הראוי בסדר התפילה 

להם לישראל  אנשי כנסת הגדולה תקנו, עולה אחרת: "א"ל רב שמן בר אבא לר' יוחנן, מכדי )לג.(

ן היתה שהתקיים פרק זמן ברכות ותפלות, קדושות והבדלות, נחזי היכן תקון?!" )תשובת ר' יוחנ

ביניים שבו לא היתה ההבדלה נאמרת בתפילה אלא על הכוס בלבד ולכן נשכח מקומה בתפילה(. 

הגמרא מניחה כדבר ברור שמקורן של הברכות והתפילות הוא בתקנת אנשי כנסת הגדולה. ובאופן 

 פשוט אמורים הדברים כלפי כלל הברכות והתפילות. 

כדי ליישב את כל אותם מקורות המורים לכאורה על חידוש ברכות בידי תנאים ואמוראים 

לענין  )מגילה יז:(אפשר לומר שהכל הוא על דרך שכחום וחזרו וייסדום. כך מצאנו כבר בגמרא עצמה 

עשרה: "תניא, שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל -סדר תפילת שמונה

יבנה. אמר רבי יוחנן, ואמרי לה במתניתא תנא, מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים על הסדר ב

תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר... וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו 

". סדר התפילה שתיקנו אנשי שכחום וחזר וסדרוםתפלה על הסדר, שמעון הפקולי מאי הסדיר? 

, אם משום שמלכתחילה לא אומץ בידי כלל הציבור ולא היה ידוע אלא כנה"ג נשכח מהאומה

לחכמים, ואם משום שבמהלך הדורות נחלש המנהג להתפלל לפי הסדר שסידרו, ועכ"פ בדור יבנה, 

אחר החורבן, שוב הוא לא היה ידוע אף לגדולים והיה צורך להעמידו מחדש. מעשה שמעון 

הסדר שסודר מאז, אם במסורת שהגיעה אליו, ואם הפקולי לא היה אלא להשיב למקומו את 

ברוח קדשו ועל סמך רשמים חסרים של סדר התפילה שנותרו עד ימיהם. באופן דומה ניתן לומר 

ביחס לכל הברכות שהתחדשו כביכול בש"ס, שמעולם לא הורה תנא או אמורא כלשהו לברך 

ק שכחת הנוסח גרמה לצורך ברכה אם לא שסבר שכבר אנשי כנה"ג הם שקדמו ותיקנו אותה. ר

 לסדרו מחדש, כמו בברכה מעין שלש. 

: "נמצאו כל הברכות כולן שלושה מינין. ברכות ההנייה, ה(-)ברכות א,ד הרמב"םכך אכן פסק 

וברכות המצוות, וברכות הודאה שהן דרך שבח והודייה ובקשה כדי לזכור את הבורא תמיד 
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, ואין ראוי לשנותן ולא להוסיף על אחת דינו תקנוםכל הברכות עזרא ובית  נוסחוליראה ממנו. ו

מהן ולא לגרוע ממנה. וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה". כך הם גם 

: "כשתקנו חכמים דברי תִפלֹות אלו, תיקנו )תפילה ז,א(דברי הרמב"ם ביחס לברכות השחר עצמן 

יחס את ברכות השחר לזמן שבו תיקנו גם את ברכות אחרות לברך אותן בכל יום...". הרמב"ם מי

עיקר התפילה, דהיינו לאנשי כנסת הגדולה. נראה שאין זו רק עובדה היסטורית אלא דין, שרק 

 עזרא ובית דינו, שהיו כאמור מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים, הם שרשאים לחדש ברכות.

: "כל )ברכות א,טו(הרמב"ם כתב  בטעם הדבר יש לומר שהוא נובע מחומר איסור ברכה לבטלה.

המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא שם לשוא, והרי הוא כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו 

, וכתב על כך משנ"ב שמשמע מלשון זו שהאיסור בברכה לבטלה )רטו,ד(אמן", ולשונו הובאה בשו"ע 

, )פאר הדור סי' קה(בתשובה הוא דין גמור מן התורה. וכך אכן כתב גם הרמב"ם עצמו מפורשות 

  8שאיסור ברכה לבטלה הוא מדאורייתא.

אף שאין איסור להזכיר שם שמים בדרך תחינה ובקשה, הזכרתו בדרך ברכה וביטוי מפורש 

לפגישתנו בגילויו במציאות מותרת רק כאשר אכן קיימת התחדשות של פגישה בהופעת שמו 

שא הוא שלא להישבע לשוא, לא לכרוך את בעולם. )האיסור הראשוני והעיקרי בפסוק לא ת

אמיתת שמו בדבר מציאות שאינו אמת או שאין חידוש בהיותו אמת, ועל דרך זו אסור לכרוך את 

שמו המבורך במציאות שאינה מגלה את ברכתו(. וסובר לפי הנראה הרמב"ם )מכח דברי הגמרא( 

ואה. רק בית דינו של עזרא שהיו בו שזיהוי כזה של גילוי שמו ית' בעולם יכול להיעשות רק בכח נב

  9כמה נביאים יכול לתקן ברכה, ומשם ואילך אין עוד רשות לעשות כן.
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המהדיר הרב דוד יוסף, דיון האחרונים אם אכן כך היא דעת הרמב"ם, לאור ור' שם בהוצ' אור המזרח, בהערת  

 .בדבריו ,לכאורה-סותר ,מקור נוסף
9

בברכת בורא נפשות אמנם מצאנו הרחבה של הברכה על ידי האמוראים, ומהנהגת רב אשי, שלא קבע דין גמור כרב  

תיקנו מתחילה אנשי כנה"ג אלא הנהגה  פפא אך השתדל לנהוג כדבריו, עולה בבירור שאין זו רק הכרעה שכך

מחודשת. אך אפשר שלאחר שעיקר הברכה כבר נתקן על ידי כנה"ג שוב יכולים חכמי ישראל להנהיג לאמרה גם 

בנסיבות נוספות על אלו שנתקנו בתחילה. לדרך זו, עיקר הצורך בנבואה אינו כדי לזהות מהן הנסיבות הראויות 

להית לעולם, ומתוך כך מהן לשונות -הפרטניים השונים של הופעת הברכה הא לברכה, אלא כדי ללמד על סדריה

 הברכה שבהן נכון לאחוז. בכך מובנת ההקפדה שלא לשנות מהמטבע שטבעו חכמים בברכות. 

, שאף שמלכתחילה לא נוסדה עבורה אלא ברכה אחת, :(יא)באופן קרוב לזה אולי יש לומר גם בענין ברכת התורה 

גו לברך עליה שתים או שלש ברכות מתוך ריבוי האפשרויות כיצד לברך. אפשר אולי שכיון שיש חיוב האמוראים הנהי

לברך על התורה, וברכה מסויימת אחת לבדה אולי חסרה משהו ממה שראוי לברך, די בכך כדי להצדיק תוספת 

 ברכות בפועל ע"י אמוראים מעבר לדין המקורי. וצ"ע. 

ם ברכות שנראות בבירור כמחודשות ע"י האמוראים: "דרש רב המנונא, הרואה בבל מצאנו עם זאת ג )נז:(בגמרא 

הרשעה צריך לברך חמש ברכות. ראה בבל, אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה. ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר ברוך 

קיים ועומד  שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע...". מלשון "דרש רב המנונא" משמע שאין הוא בא רק להורות על דין

מזמן עזרא ובית דינו אלא לחדש ברכה מדעת עצמו. ברכות אלו עכ"פ לא הובאו להלכה על ידי הרמב"ם, ואפשר 

שסבר אם כן שדעת רב המנונא היתה שחכמים רשאים לחדש ברכות מדעתם, ודעתו בזה דחויה להלכה מפרי דברי ר' 

שמא יש לצרף לכך את מה שאפילו את תפילת הדרך, יוחנן שאנשי כנה"ג הם שתיקנו לישראל ברכות ותפילות. ו

 !)ר' ב"י קי,ז(, אין הרמב"ם מביא כלל להלכה )כט:(שנתקנה לפי הנראה על ידי האמוראים 

אמנם מצאנו גם מי שבירכו ברכות מדעתם אף ללא כל תקנה קודמת. בענין זה עצמו של הברכות על בבל אמר רב 

מובא מעשה ברב יהודה  )נד:(אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו". לעיל מזה  אשי: "אנא הא דרב המנונא לא שמיע לי,

שחלה ורב חנא בגדתאה וחכמים שעמו אמרו בעת ראייתו "בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא", ורב יהודה 

מדובר הסתמך על ברכתם זו )והאמן שענה עליה( כפוטרת אותו מלברך בעצמו ברכת הגומל, ומשמע מתוך כך שהיה 

(, שאדם רשאי (י ריט,ד)בב"בברכה גמורה. וכך אכן למדו משם כמה ראשונים )רא"ש, רשב"א, רבנו יונה, רבנו מנוח 
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שחלקו על דינו זה  גאוניםאלא שפשט לשון סוגיות רבות מורה שלא כרמב"ם, וודאי היו מן ה

ומתוך כך הוסיפו ותיקנו ברכות משל עצמם. בדברי הראשונים נזכרו כמה ברכות שתיקנו 

)לרמב"ם ברכות  רבנו מנוחברכה על פדיון בכור וברכת בתולים.  )כפי שנזכיר עוד להלן(אונים, וביניהן הג

מסביר את ההצדקה לתקנות אלו, זאת מתוך התייחסות לברכת יראו עינינו בתפילת ערבית:  א,טו(

י אין בה "אע"פ שאנו אומרים... וחותמים המלך בכבודו, וברכה זו אין לה שורש בהלכה, אפילו הכ

משום לא תשא, דהא רבנן בתראי תקנוה, והרשות נתונה לכל גדול שבכל דור ודור לתקן ברכה לפי 

המתחדש לאנשי דורו. דקיימא לן יפתח בדורו כשמואל בדורו... ונראה שעל זה סמך גאון ז"ל 

יך ביה כשתקן בפדיון הבן ברכה על הכוס ובבשמים. ...אם יחדשו ברכה על ענין שנתחדש לו, לא שי

 . (, בענין ברכת יראו עינינו הנ"ל)ברכות ד: המאירילמימר שעובר משום לא תשא". וכעין זה כתב גם 

קיבל את עיקרו של הדבר, שגם חכמי הדורות שלאחר כנסת הגדולה  )קידושין א סי' מא( הרא"שגם 

פדיונא רשאים לחדש ברכות, אלא שהוא קצב לדבר גבול ברור: "תקון גאוני לסדורי מנהגא ד

וברכתא דיליה הכי:... ומייתי אסא ומברך כהנא בפה"ג ובורא עצי בשמים, בא"י אמ"ה אשר קדש 

עובר... בא"י מקדש בכור ישראל לפדיונו. ...ונהגו לברך ברכה זו בארצות הללו. ובצרפת ובאשכנז 

או לא נהגו לברך ברכה זו, ולא מצינו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא 

בגמרא, כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא מצינו שנתחדשה ברכה. וגם ראשית הברכה איני 

מבין...". הרא"ש סובר שהתנאים והאמוראים אכן חידשו ברכות שונות, אלא שלאחר חתימת 

 התלמוד שוב אין רשות להוסיף ולתקן ברכות חדשות. 

רכה שהתחדשה אחרי רב אשי דברי הרא"ש טעונים ביאור: מה פשר טענתו שלא מצאנו ב

ורבינא, והרי לפנינו שתיקנו הגאונים ברכות כאלו? ועוד, מה בכך שלא מצינו כך, סוף סוף אם 

רשאים חכמי הדורות להוסיף ולתקן ברכות, מה בין האמוראים לגאונים בדבר? ועל מה סמך 

שבש"ס עצמו לדחות מהלכה את דברי הגאונים שתיקנו את הברכה? ונראה שכוונתו לומר שאף 

ודאי לא ניתן למצוא כל מקור לכך שאין לתקן ברכות לאחר הש"ס, סוף סוף באותו אופן שבו 

התקבל בישראל ש"רב אשי ורבינא סוף הוראה" כך הם גם סוף הוראה בענין זה של תקנת ברכות 

חדשות. באופן כללי לא מצאנו שמברכים ברכות שלא הוזכרו בש"ס, ובשונה מהברכות הרבות 

חדשו ע"י האמוראים ונאמרות ע"י כלל ישראל )ובהן באופן עיקרי ובולט בפשטות ברכות שהת

השחר, הנאמרות כל יום(, לא נודעו בישראל באופן כללי ברכות מאוחרות יותר. אף אם היו 

גאונים שסברו שהרשות לחדש ברכות עודה נתונה, ומתוך כך תיקנו ברכות חדשות, סוף סוף אנו 

עיקרית שהתקבלה בישראל היא שחידוש ברכה כמוהו כחידוש גמור של מוצאים שההנהגה ה

הלכה. וכשם שבענייני הלכה באופן כללי אנו מוצאים את דברי האמוראים כמוסרים עבורנו את 

אמיתת התורה בכללה, וכל המבקש לחדש אחר דבריהם אינו יכול לסתור אותם, או לקבוע 

תוך הכרה בירידת מדרגת הופעת התורה בישראל כהלכה גמורה מה שלא נאמר כלל על ידיהם, מ

מחתימת התלמוד ואילך, כך לא ניתן לחדש אחריהם הכרעה בדבר מטבע ברכה שנכון לומר. 

                                                                                                                                                                      
: )נח.(לברך ולהודות על הצלת רבו מסכנה, אף שאין בכך כל חיוב. אבל הרמב"ם השמיט זאת מהלכותיו. וכן בהמשך 

. בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, אמר ברוך "ת"ר, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים..

חכם הרזים, וברוך שברא כל אלו לשמשני". ברכה זו שהוסיף ודאי אינה תקנה קבועה לכלל ישראל, וכל עיקרה אינה 

יפה אלא לגדולי תלמידי חכמים כבן זומא שכל עמי הארץ נבראו כביכול כדי לשמשם. האם כל זה דחוי מהלכה לדעת 

ב"ם? ושמא סובר הרמב"ם שאנשי כנה"ג לא נעלו את הדלת בפני כל ישראל לברך לה' את מה שראוי לברך כפי הרמ

השעה, אלא שבלא נבואה לא ניתן לתקן ברכה קבועה לדורות, ואף לשעה אין הדבר נתון אלא להכרעת גדולים. ואף 

לשוב ולעשות כמעשיהם )ואף שמצאנו  שמצאנו אמוראים שבירכו לפי התעוררותם והכרעתם שראוי לברך, לנו אין

 שתלמידי רב יהודה ברכו על הצלתו, לא ניתן להקיש משם לכל תלמיד ורבו(. וצ"ע. 
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לצורך חידוש ברכה די בהכרעה של תורה, ואין צורך בנבואה כרמב"ם, ומכל מקום נצרך לזה כח 

  10ההוראה של התלמוד.

מצאנו כאמור את סברתו של הרא"ש אמורה כדין פשוט וברור שאף  )בדין ברכת הנותן ליעף כח( ב"יב

אינו זקוק לכל מקור )"מאחר שלא נזכרה בתלמוד, איני יודע איך היה רשות לשום אדם לתקנה"(, 

, אף כי שם נתן מקום לדעת הסוברים )סי' רכה()בענין ברכת ברוך שפטרני  הרמ"אוכך היא גם דעת 

ה במדרש(. וכך היא הדרך הפשוטה בפוסקים האחרונים, לאמרה בשם ומלכות משום שמקור

 שאין לומר ברכות שלא הוזכרו בדברי חז"ל. 

 

 )כתובות א סי' טו( ברכת בתוליםעצמו בדין זה טעונים אמנם ביאור נוסף, שכן בדין  דברי הרא"ש

, כתב בעל הלכות, ברוך אשר צג אגוז... ואפשר ברכת בתוליםסתר לכאורה את דברי עצמו: "

שברכה זו תקנוה הגאונים ז"ל, ומסתבר לברכה אחר שמצא בתולים". קושי דומה מעוררים 

, הנותן ליעף כחכאמור דברי הטור בענייננו, שהביא לדינא את המופיע בסידורים אשכנזים לברך 

למרות שגם ברכה זו לא נזכרה בש"ס. ותירצו זאת האחרונים בכמה דרכים קרובות, שהמשותף 

 לבין ברכה שלא נמצא בה מנהג כזה. לאמרהבפועל  שנהגו ברכהנה בין לכולן הוא ההבח

כתב בענין ברכת הנותן ליעף כח שאין כל מקור לומר שברכה זו מאוחרת לדין התלמוד,  הב"ח

שכן אפשר שהסוברים לאמרה היו גורסים כך בגמרא עצמה. הוא מבסס זאת על דברי הסמ"ג 

כות השחר, ומשמע שאינו מוצא בה דין מחודש אלא שכולל ברכה זו כחלק בלתי נפרד מסדר בר

חלק בלתי נפרד מהברכות הכתובות בגמרא עצמה. גם את המחלוקת סביב ברכת מגביה שפלים 

כתב  )אבהע"ז סג,ב(תלה באותו ענין, בשאלה אם היא נזכרה כבר בגמרא עצמה. ובדין ברכת אשר צג 

כות, ולא כלשון הטור לפנינו שכוללת שוודאי לא היתה כוונת הרא"ש לאמרה אלא בלא שם ומל

 בה שם ומלכות והיא ודאי טעות סופר. 

צמצם מעט את הדרישה שבדברי הב"ח, ולא ביקש לסמוך ברכות שאינן בש"ס לפנינו על  הט"ז

גרסאות אחרות, ומכל מקום כתב שברכה שיש מנהג ברור לאמרה אין לבטלה, משום שאפשר 

ך מן התלמוד לאומרה, ולשם כך תיקנו את מטבע הברכה. שהיה עכ"פ לגאונים שתיקנו אותה סמ

זהו הטעם הן לברכת אשר צג ברא"ש והן לברכת הנותן ליעף כח בטור ולדידן. והוסיף שאף שאנו 

תולים את הברכה בסמך לא ידוע אין לחשוש משום כך לברכה לבטלה, משום שאיסור הברכה 

 11בכך נגד המנהג.לבטלה סוף סוף אינו אלא מדרבנן ולכן אין להחמיר 

                                                           
10

שבירכו גם בלא כל חיוב, אך לדרך הרא"ש אין צורך לדחות זאת מהלכה,  )כדלעיל(בין התנאים והאמוראים מצאנו  

וכשם שיפה כח ההכרעה של האמוראים לחדש ברכה לכלל ישראל כך ויותר ודאי יפה כחם להנהיג עצמם בברכה 

ו על וגם ברכת שהחיינ )ריט,ד(שאין בה חיוב לכל. ואף אנו יכולים ללמוד מדבריהם לברך, כמו בברכת הגומל על רבו 

, שלרשב"א וב"י ושאר אחרונים היא ברכת רשות. אמנם בכל מקום שבו לא למדנו באופן ברור מדברי )רכה,ג(פרי חדש 

הגמרא שיש רשות לברך עומד במקומו חומר איסור ברכה לבטלה, וכך גם בברכת הגומל עצמה, שמצאנו בה ברכת 

, שנחלקו בה ראשונים, לא יברך אלא בלא שם רשות, כתב ב"י שבניצול מסכנה שאינה אחת מד' דברים שבגמרא

 ומלכות. וכך בהקשרים נוספים בדיני ברכות השבח והראיה מצוי בפוסקים שבמקום ספק בדבר החיוב אסור לברך. 
11

לעיל הבאנו את דברי הרמב"ם שאיסור ברכה לבטלה הוא מן התורה, ולכך נסמכת לפי הנראה שיטתו שאין לחדש  

, בשם ר"ת, שברכה לבטלה אסורה רק מדרבנן: "רבינו תם )קידושין א,מט(אבל הרא"ש כתב  ברכות אחר אנשי כנה"ג.

היה אומר דנשים יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא, דאע"ג דפטירי ואפילו מדרבנן לא מחייבי... אין כאן 

. הלכך כיון משום לא תשא את שם לפי שמברכות ברכה שאינה צריכה, דהך דרשא אסמכתא בעלמא היא..

שמתכוונות לברכה אין כאן משום בל תשא". הט"ז נקט לדינא כר"ת ורא"ש, וכך הוא מנהג האשכנזים, שנשים 

מברכות על מ"ע שהזמן גרמא, והנהגה זו מבוססת כאמור על הסברה שעיקר איסור הברכה לבטלה הוא מדרבנן 
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תלה את הכרעת הרמ"א לאחוז במנהג אמירת הנותן ליעף כח בסברה שלישית: "כמ"ש  הגר"א

בירושלמי ובמס' סופרים, מנהג עוקר הלכה". כאמור, אין )ורחוק שיהיה( כל מקור בש"ס המורה 

 על מניעה מלהוסיף ולתקן ברכות לאחר חתימת התלמוד. אלא שקבלת האומה מורה שלא להוסיף

אחר רב אשי ורבינא גם בענין זה. ממילא במקום שבו יש מנהג ברור לברך הרי זה יוצא דופן שלא 

נכלל באותה הנהגה, ואין כל מניעה מלהמשיך ולאחוז במנהג, בדומה לסברת "הם אמרו והם 

 אמרו" הנאמרת בהקשרים אחרים. 

 

המקדש שמו נין ברכת דיון דומה בענין ברכה שלא נזכרה בתלמוד חוזר גם בסוף הסימן, בע

, המצויה לדברי הטור בסידורי אשכנז לאחר ברכות השחר. הטור הביא ברכה זו בשם ברבים

ומלכות, ותלה את מקורה בירושלמי. ב"י ציין שגם מדברי תוס' עולה שיש הזכרת שם בחתימת 

מקום . ומכל 12ברכה זו. ולא עורר על כך שכיון שלא נזכרה הברכה בש"ס דידן אין לומר בה שם

ולא הזכיר בה שם בחתימה.  )בסוף ספר אהבה(סיים בכך שהרמב"ם כלל ברכה זו בסדר התפילה 

בשו"ע לא כתב המחבר ברכה זו כלל, וממילא גם לא אמר כלום בענין חתימתה. והעירו הפוסקים 

שבדין מאה ברכות סיים הב"י בכך שלדעת הסוברים שברכות התורה אינן אלא שתים יש למנות 

כה השלישית את ברכת המקדש שמו ברבים. ומשמע בפשטות שהיה נוהג לאמרה תחת הבר

 בחתימה. 

 מקורות –ברכות שבכל יום 

)חלקו התחתון( ת"ר הנכנס לבית המרחץ... חסדים טובים לעמו ישראל  ברכות ס.   

 )מד.(תר"י ד, כ-סי' כג רא"ש)ללא ברכת התפילין(, תוס' , :))ס

 ד"ה והאי כללא וד"ה ומיהו בירושלמי לפסחים ז:, ד. ברי"ף,ר"ן   

 )למטה( תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה... עבד זיל טפימנחות מג:   

 טור ושו"ע ונו"כ )ללא ט"ז ס"ק ז דלהלן(סי' מו   

   

 א"ל רב שמן בר אבא... שיבדיל על הכוסברכות לג.   הסמכות לתקן ברכות חדשות

וכי מאחר דמאה... חזרו  שם יח.תפלה מנא לן... ברכות על הסדר, ו מגילה יז:  

 וסדרום

 ה והל' תפלה ז,א-ברכות א,גרמב"ם   

 קידושין א,מא "ותקון גאוני לסדורי מנהגא...",     ושם כתובות א,טורא"ש   

 מו ס"ק זט"ז   

 

                                                                                                                                                                      
כמו זו של נשים שמותרת לכתחילה. ושמא אחר )ועדיין יל"ע מהו הגבול בין הברכה האסורה מדרבנן לבין ברכה 

לה(. ור' בהערת המהדיר הנ"ל לשו"ת פאר הדור סי' קה,  טֵּ שנתקנה ברכה למצוה, העדר החיוב בה אינו עושה אותה לבְּ

 שמנה את שיטות הראשונים בדין זה ומצא שלרובם האיסור הוא מדרבנן. 

א מדאורייתא, ואכן גם לא אחז בהיתר לנשים לברך על שו"ע נקט עכ"פ בלשון הרמב"ם, שמשתמע ממנה שהאיסור הו

מ"ע שהזמן גרמא, ולאור זאת אין דברי הט"ז מועילים כדי להצדיק לשיטתו לומר הנותן ליעף כח. ואכן בב"י כתב 

שאין לומר ברכה זו. אלא שמג"א הביא כאמור שבסוף ימיו חזר בו מזה, והדבר עשוי להיות מוסבר ע"פ ביאור הב"ח, 

 ביאור הגר"א להלן.  או ע"פ
12

בדין ברכת בורא נפשות כתבו הפוסקים שאף שנזכרה בירושלמי חתימה בשם, כיון שבש"ס דידן אין חתימה כזו יש  

ללכת לפי הש"ס דידן ולא לחתום. גם כאן זוהי ברכה שנזכרה בירושלמי ולא בבבלי. אך בכגון זה ודאי יש ללכת אחר 

 ן לדחותו. המנהג, ואם מנהג ישראל כירושלמי אי
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 עשרשבעה פרק 

 התורהברכת 
 א. תוכן הברכה ומקור חיובה

 ו(-)מז,א; מז,ה. מהות הברכה 1

 יב(-)מז,ז. דיני הפסק בברכת התורה 2

 . השלמה: החיוב התמידי בתלמוד תורה3

 )מז,א(ב. מדאורייתא או מדרבנן 

 ד(-)מז,בג. על איזה לימוד מברך 

 )מז,יד(ד. דין הנשים, בברכה ובגוף הלימוד 

 

 חיובהא. תוכן הברכה ומקור 

 . מהות הברכה1

) א , ז מ ( ה  ר ו ת ה ת  כ ר ב ל ן  י נ מ  .  א

כי שם ה' אקרא הבו "אמר רב יהודה אמר רב... מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר 

 . )כא.(" להינו-גודל לא

, שלמדה מכאן לעניית בשכמל"ו )בביהמ"ק, )לז.(רש"י פירש את הדרשה על דרך הגמרא ביומא 

ך, והסביר שמשה רבנו עומד לפתוח בשירת האזינו ומקדים ואומר או אמן בגבולין( אחר המבר

לישראל שכשיברך לה' יענו אחריו, וממנו יש ללמוד לכל אדם הפותח בלימוד שיקדים ברכה 

 לתלמודו. 

יש מקום לפרש זאת גם באופן נוסף, שלימוד התורה עצמו, אמירת שירת האזינו, הוא שקרוי 

, ולימד )כפי שמביא הרמב"ן בהק' לתורה(לה היא שמותיו של הקב"ה כאן "שם ה' אקרא", שכן התורה כו

  1הכתוב שבבואנו לקרוא בשם ה' עלינו לתת גודל לה' ולברך לו על התורה שנתן לנו.

: "מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן? ...רבינא )פא.(בכך מתבארת גם הגמרא בנדרים 

ב יהודה אמר רב, מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את אומר, שאין מברכין בתורה תחלה, דאמר ר

זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו, 

דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו'. היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה 

מביא מדברי רבנו יונה שלא היו עוסקים בתורה  שם()אמר רב, שאין מברכין בתורה תחלה". הר"ן 

לשמה ולא היתה התורה חשובה בעיניהם לברך עליה. כלומר, משמעות חובת הברכה היא לבטא 

הכרה בכך שהתורה היא מהטובות הגדולות שמטיב ה' לברואיו, ואילו עיסוקם הם בתורה היה 

בהקשר זה )על דרך זו פירש גם  להי והכרה בערכה-סתמי ולא כפועל יוצא ממקור נתינתה הא

, שהתורה היתה חביבה עליהם מצד חכמתה כשלעצמה ולא מצד היותה )הק' תפארת ישראל(המהר"ל 

 דבר ה' שעל ידו דבקים בה' ובאים לאהבתו(. 

 

ה , ז מ ( ת  ו ו צ מ ה ת  כ ר ב ל ר  ב ע מ ה  ת ו ב ח ר ת ה ו  , ה כ ר ב ה ן  כ ו ת  . (-ב  ו

המקור שממנו למד רב יהודה מורה שהחיוב לברך על התורה מתרחב מעבר לדין הקבוע לברך 

על כל מצוה שהאדם פונה לעשות. כך הוא בפרט אם כוונת רב יהודה כפשוטם של דברים, לומר 

, שלא כיתר ברכות המצוות שחובתן ודאי רק )להלן נעמוד על ענין זה(שחיוב ברכה זו הוא מן התורה 

                                                           
1

להלן, בדין ההרהור בדברי תורה, נעמוד על דברי שאגת אריה ונשמת אדם שלמדו מלשון "אקרא" שאין חיוב  

הברכה אמור אלא על הקורא ולא על המהרהר, והבינו אם כן שהקריאה בשם ה' היא הלימוד ולא הברכה. ויל"ע אם 

 יש כבר בראשונים שפירשו כך. 



 ברכת התורה)יז(   
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חיוב ייחודית לברכה -מדרבנן. גם אם אין כוונתו אלא לאסמכתא בעלמא, סוף סוף יש כאן סיבת

 על התורה, שלא מכח הדין הכללי של ברכת המצוות. 

מן ברכת המזון  ברכת התורה לאחריה: "אמר ר' יוחנן, למדנו (כא.) ר' יוחנןכך עולה גם מדברי 

ן לאחריו, תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה מקל וחומר... מה מזון, שאין טעון לפניו טעו

וחומר שממנו ביקש ר' יוחנן -לאחריה... איכא למפרך... מה למזון שכן נהנה... תיובתא". הקל

ללמוד לברך על התורה לאחריה נמצא סתור ע"י פירכא, ולמעשה גם סתור מיניה וביה )שכן בד 

המזון לחייב לברך על המזון גם לפניו(,  בבד עמו ביקש ללמוד בק"ו נגדי מברכת התורה לברכת

והדין הנוסף שכלל בדבריו )לחייב ברכה על המזון לפניו מן התורה( נמצא סתור גם מגוף המשנה 

. ומ"מ נראה שר' יוחנן ביקש להורות מקום להשוואה בין ברהמ"ז לברכת התורה, לברך על )עי"ש(

ללימודה אלא גם לאחר שדבריה התורה לא רק בעת הפגישה הראשונית עמה בעת שניגשים 

ההשוואה בין  2התקבלו בנו ובאו אל קרבנו וקיבלנו מהטובה הגלומה בהם, בדומה לברהמ"ז.

נהנין שיש בברכת התורה, על הטובה העליונה שבה ולא רק -ברה"ת לברהמ"ז מורה על צד ברכת

 על מעלת מעשה לימודה והקדושה האחוזה בו. 

, שלימדה )מח:(ז מצויה גם בסוגיה הדנה בדין ברהמ"ז ]השוואה של ברכת התורה לברהמ"

ממקור נוסף על החיוב בברהמ"ז: "תנו רבנן, מנין לברכת המזון מן התורה... אין לי אלא ברכת 

המזון, ברכת התורה מנין? אמר ר' ישמעאל, ק"ו, על חיי שעה מברך, על חיי עוה"ב לא כל שכן? 

ל אומר משום רבי ישמעאל, אינו צריך, הרי הוא אומר רבי חייא בר נחמני תלמידו של רבי ישמעא

על הארץ הטובה אשר נתן לך, ולהלן הוא אומר ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה וגו'". 

גם כאן נכרך החיוב בברכת התורה בברכת המזון ונלמד ממנה בק"ו או בגז"ש, ועולה שחיוב 

 , של חיי עולם, היתרה הרבה על מזון הגוף.[הברכה על התורה נובע מהטובה העליונה הגלומה בה

אמר  3,מאי מברךהתוכן המיוחד של ברכת התורה מתבאר גם בדף יא:, שם מבררת הגמרא: "

לעסוק בדברי תורה )ולגרסת הרי"ף: על דברי  אשר קדשנו במצותיו וצונורב יהודה אמר שמואל, 

להינו את דברי -ה' א הערב נאאמר( תורה(. ור' יוחנן מסיים בה הכי )לגרסת הרי"ף: ור' יוחנן 

אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו  ונהיהתורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, 

אשר בחר , ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל. ורב המנונא אמר, יודעי שמך ועוסקי תורתך

ר רב המנונא, זוהי מעולה את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה. אמ לנו ונתןמכל העמים  בנו

שבברכות )ברי"ף: והא דרב המנונא מעולה שבברכות(. הלכך )ברי"ף: אמר רב פפא הלכך( 

 ". לימרינהו לכולהו

, לפי גרסתה לפנינו )שהיא גם מנהג האשכנזים, וכמבואר בטור(, מוסבת הברכה הראשונה

ל ברכות המצוות. אבל לגרסת בדברי תורה, והיא שוה מבחינה זו לכ המצוה לעסוקבאופן ישיר על 

", לשון הברכה רחבה יותר, על כל עיקר זכייתנו על דברי תורההרי"ף )וכן גם הרמב"ם(, "וצונו 

                                                           
2

ורה לאחריה, שלא כר' יוחנן, אולם אפשר שגם דברי ר' יוחנן אינם אמורים אלא כלפי למעשה אין מברכים על הת 

 קריאת התורה בציבור, שם אכן תיקנו ברכה גם לאחריה. 
3

מחלוקת האמוראים מאי מברך מורה לכאורה שעד לימיהם לא היה נוסח שגור מקובל בפי כל לברכה זו. וכך מצאנו  

ראים מה מברך. משמע בפשטות שהרבה מחיובי הברכות הנזכרים במשנה גם בברכות נוספות שדנו בהן האמו

ובברייתות קיבלו את מטבען רק על ידי האמוראים, או התנאים שלאחר החורבן )בפרק תשיעי מצויות גם ברכות 

על התפלה שנסדרה בראשיתה  )מגילה יז:(רבות שנראה שנתקנו מעיקרן רק על ידי האמוראים(. ואף שאמרה הגמרא 

ש"אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות  )ברכות לג.( ובאופן רחב יותר אמרה ,ידי אנשי כנסת הגדולה על

ותפלות, קדושות והבדלות", אפשר שלא כל הברכות בכלל זה אלא ברכות מסויימות בלבד, אולי ברכות התפילה. ור' 

 הרחבה בענין זה בתוך דברינו בסוגיית הברכות שבכל יום. 
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בדברי תורה, ולא רק על מעשה תלמודה. ב"י דן איזו גרסה עדיפה, ומביא שהאבודרהם כתב 

לימוד התורה אלא  שלשון על דברי תורה יפה יותר משום שהיא כוללת יותר, ויש בה לא רק את

גם את קיום מצוותיה, אך מנגד, בהקשר זה של האדם הניגש ללמוד תורה ומברך קודם תלמודו 

אפשר שיפה יותר הלשון המצמצמת, המתייחסת ישירות לענין תלמודה של תורה. )בדברי כמה 

ונה אחרונים מצאנו שברכה זו הראשונה היא ברכת המצוות, אך לאור המבואר כאן י"ל שאין הכו

 לדונה כברכות המצוות ממש בכל עיקר סיבת חיובה, אלא בתכונתה המעשית שניתנה לה(. 

, שנזכה לכך שדברי התורה אכן יתקבלו בנו בקשה, של ר' יוחנן, היא ברכת הברכה השניה

ונהיה יודעי תורה ועוסקים בה לשמה. לדברי הרמב"ם ברכה זו עומדת לעצמה )וכך עולה בפשטות 

ף, שלשונה "ר' יוחנן אמר" ולא "מסיים בה"(, וביארו הפוסקים שאין היא פותחת גם מגרסת הרי"

בברוך משום שהיא ברכה הסמוכה לחברתה. אבל בשם ר"ת כתבו כמה ראשונים שגם ברכה 

הסמוכה לחברתה פותחת בברוך אם היא ברכה קצרה, ועל כן ראוי היה גם לברכה זו לפתוח 

ך וסיום לברכה הראשונה עצמה. וכך כתב גם רש"י, בברוך, אלא שבאמת אין היא אלא המש

כביאור ללשון הגמרא ולא כפועל יוצא מדיני הפתיחה בברוך, שר' יוחנן "מסיים בה" פירושו 

שסבר שיש לסיים את הברכה בלשון זו שהוסיף כדי שתהיה גם חותמת ולא רק פותחת בברוך. ב"י 

פ"מ אם לומר בפתח הברכה "הערב", עומד על דעות ראשונים שנאמרו בכך לכאן ולכאן, ונ

ו', לשון העולה יפה -כפתיחה חדשה, או "והערב", כהמשך למה שכבר נאמר, וסיכם שעדיף לומר ב

ו'. וכתב עוד -לכו"ע )ד"מ כתב שהמנהג לומר הערב בלא ו', אך בשו"ע חזר לומר שטוב יותר לומר ב

  משנ"ב, ע"פ "רוב האחרונים", שלא לענות אמן קודם והערב(.

בפשטות, החיוב הראשוני לברך את ברכת התורה הוא לברך ברכת שבח ולא בקשה, ולכן קשה 

לראות את דברי ר' יוחנן עומדים לעצמם. גם אם לא היתה כוונתו להוסיף בלשון הברכה שאמר 

שמואל אלא לקבוע ברכת בקשה עומדת לעצמה, מסתבר שאין זה אלא כתוספת על הברכה 

)לשון הגמרא כפי גרסת הרי"ף לא כל כך משמע כך, וצ"ע(. בצד השבח  הראשונה ולא כתחליף לה

לה' על שזיכה אותנו בקדושת המצוות בכלל ובציווי על לימוד התורה בפרט אנו מוסיפים בקשה 

בין כך ובין כך, עכ"פ, יש  4שהתורה אכן תפעל את פעולתה בנו ונהיה יודעים אותה ודבקים בה.

הברכה הראשונית על מעשה לימוד התורה, מתוך גודל ערכה של כאן ודאי ענין החורג ודאי מ

מוסיף שבשונה ממצוות אחרות,  )תפארת ישראל טז(התורה והמעלה העליונה שבקניינה )מהר"ל 

להי, שכן איננו מסוגלים לעמוד על -שבידינו אנו לקיימן, בלימוד התורה אנו זקוקים תמיד לעזר א

תוכן דברי תורה בדעתנו והקב"ה הוא שכביכול מלמדנו תורה בכל עת, ולכן מצרפים לברכה על 

 עשיית המצוה ברכת בקשה שאכן נבוא לכלל קיומה(. 

, אשר בחר בנו, עומדת ללא ספק לעצמה )סיכום הגמרא הוא הלכך לימרינהו תהברכה השלישי

לכולהו, אבל רב המנונא עצמו ודאי סבר שהיא היא לבדה הראויה להיאמר כברכת התורה. וכ"כ 

                                                           
4

, צריכה התבוננות. הבקשה על התורה היא בפשטות לזכות להיות דבקים בה במובן של והערב נאת הברכה, פתיח 

הצלחתנו להיות עוסקים בה ולומדים את דבריה, כלשון סיום הברכה, נהיה יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. הערבות 

ד התורה, בצד ערכה העצמי. ופלא הוא הנאה שעשויה להימצא גם לנו בלימו-היא לכאורה ענין נלוה בלבד, פגישת

שכוללים זאת בברכה, ויתרה מזו, בכך פותחים את הבקשה ולא מותירים זאת לסוף. עולה מכך שהערבות היא בעלת 

ערבות דברי התורה היא הביטוי לכך שדברי התורה מתקבלים בנו גם במובן של חיבור  –תפקיד ממשי בחיבור לתורה 

שייכות הפנימית שלנו לדבר ה' שבתורה. בקשת ערבות זו פותחת את הברכה לזכות הנפש אליהם. בכך מתבטאת ה

בדברי תורה, שכן היא היוצרת את כלי הקיבול האמיתי שעל ידו יכולים אחר כך דברי התורה להתקבל בנו כראוי 

ישראל", ע"פ  להם, ובפרט כשמדובר גם על הנחלת התורה גם לצאצאינו )וכעין זה "כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני

 דרשת חז"ל שהקדים בזה נשים לאנשים כדי שהתורה תימצא מתקבלת בישראל כראוי(. 
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לדינא משנ"ב בשם שאגת אריה, שאם מסופק אם בירך ברכת התורה חייב לשוב ולברך, אך לא 

ה, ויאמר ברכה זו שהיא המעולה שבברכות(. תוכנה הוא ודאי יותר מברכה אחת כעיקר דין תור

תוכן כללי של ברכת שבח על התורה ועל נתינתה לישראל, שאנו מתעוררים לו מתוך היותנו באים 

 ללמוד תורה בפועל, ויש בה ודאי מעבר לחיוב לברך בעת עשיית מצוה פרטית. 

וכן המיוחד לברכת התורה, על מסיכום הגמרא "הלכך לימרינהו לכולהו" נראה עכ"פ שהת

הטובה הגדולה לישראל ולעולם בהגעת דבר ה' אלינו, אינו דוחה ממקומו את היסוד הפשוט של 

הברכה לה' בכל עת שאנו פוגשים בגילוי הקדושה בעולם דרך עשייתנו שלנו. יתרון השבח של 

ות כולן יחד. מעלת ברכת רב המנונא אינו מוביל לומר את ברכתו שלו לבדה, אלא לצרף את הברכ

הברכה הכללית על נתינת התורה לישראל אינה דוחה בסופו של דבר ממקומה את הברכה 

המתייחסת באופן ישיר למעשה הלימוד שלנו, והאמוראים העדיפו לצרף את הברכות יחד )ולכלול 

לא עמן גם את ברכת הבקשה, שגם לה ערך ראוי מיוחד(, כריבוי ברכות שיש בו מעלה אף שאינו א

 על ענין אחד. 

 

 יב(-)מז,ז. דיני הפסק בברכת התורה 2

: מצוות תלמוד תורה היא ענין תמידי המקיף את כל היום, לרוב הראשונים כמצוה תמידית המוטלת תמצית הדין)

על האדם, ומתוך כך לכמה ראשונים )תוס', רבנו יונה, רשב"א, רא"ש להבנת ב"י( אין בה תורת הפסק בין הברכה 

או בין לימוד ללימוד ודי בברכה אחת לכל היום. י"א שלאחר שינת קבע ישוב לברך, אבל לר"ת ורבנו יונה רק ללימוד 

 ביום חדש ישוב לברך.

להבנה אחרת ברא"ש )ולדבריו בתשובה(, דין ההפסק בת"ת הוא ככל מצוה אחרת, וכל שהפסיק עליו לשוב ולברך, 

 פרט למי שדעתו תמיד כשמפסיק לשוב לתלמודו. 

לרמב"ם, יש להסמיך לברכה לימוד, אך אין לברך אלא אחת ביום. לד"מ כך היא גם דעת הרא"ש לדינא, ולב"ח אף 

 כו"ע מודו שאם הפסיק בין הברכה ללימוד ישוב לברך. 

לדינא, נכון להסמיך לימוד לברכה. אך לשו"ע אין זה לעיכובא, ולרוב האחרונים אף בדיעבד ישוב לברך. לאחר 

ללמוד, מחלוקת מהי דעת שו"ע, ולרוב אחרונים אינו צריך לשוב ולברך. ואם ישן שינת קבע: ביום, שכבר התחיל 

 לשו"ע לא ישוב לברך ולמשנ"ב אם יברך יש לו על מי לסמוך; ובלילה, ישוב לברך, גם קודם אור היום.

 מה אינה דיה לזה.(ברכת אהבה מועילה גם היא בדיעבד כברכת התורה, אם גם למד מיד אחר התפילה. וק"ש עצ

 

ט  ו ש פ ה ן  י ד ה  . ן –א ת י י ש ע ל ר  ב ו ע ה  כ ר  ב

המצוות שיש בברכת התורה בא לידי ביטוי בדיני ברכות המצוות החלים גם -ההיבט של ברכת

על ברכת התורה, ובהם דין "עובר לעשייתן", והחיוב לברך על כל מעשה מצוה שפונים לעשות אם 

 ליו כבר ברך. מצוה קודם שע-היה הפסק של היסח הדעת ממעשה

. כך הוא בשעה שפונים ללמודמהגמרא עצמה ניתן להבין שהחיוב לברך ברכת התורה הוא 

בדברי רב יהודה ור' יוחנן, שדנו בחיוב ברכת התורה לפניה ולאחריה, וכך גם בדברי רב יהודה 

: "השכים לשנות, עד שלא קרא ק"ש, צריך לברך. משקרא ק"ש א"צ לברך, )יא:(בשם שמואל 

 ר נפטר באהבה רבה". גם כאן, כיון שמבקש ללמוד תורה עליו להקדים לכך את ברכת התורה. שכב

, שיש בה מענין תוכן ברכת התורה, מוציאה ידי אהבה רבהאגב הדברים למדנו שגם ברכת 

אם שברכת אהבה רבה מועילה כברכת התורה רק  מהירושלמיחובת ברכה זו. הראשונים הביאו 

לתו, וביארו הראשונים שכיון שברכת אהבה רבה אינה אמורה מעיקרה אחר תפי מידמעט  שנה

באופן מובהק על ענין התורה דוקא, ואף קריאת שמע אינה מעשה מובהק של קיום מצוות תלמוד 

תורה שכן אומרים אותה כדי לקיים בה מצוה אחרת, של קבלת עול מלכות שמים, לא ניתן 

 אכן סמך לה לימוד תורה מובהק. להסתמך עליה כברכה על התורה אלא אם כן 
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עיקרם של דברי הירושלמי מצטרף עכ"פ בפשטות לדברי הבבלי, לומר שיש דין של סמיכות בין 

ברכת התורה ללימוד התורה, בדומה לכל ברכות המצוות, שצריכות להיאמר בסמוך לעשיה ללא 

ין לה להיות פחותה הפסק )וכאמור, גם אם ברכת התורה חורגת מעבר לברכת המצוות, סוף סוף א

 ממנה. ולכל הפחות לענין זה השוו חכמים את דינה לשאר ברכות(. 

 

ו ב ו ש י י ו ק  ס פ ה ל ש  ו ח ל א  ל ש ג  ה נ מ ה  .  ב

הראשונים התקשו מתוך כך במנהג הנהוג למעשה, שאומרים את ברכות התורה קודם התפילה 

)ולא היו סומכים לכך פסוקים ומשנה כפי שאנו נוהגים כיום אלא במקצת מקומות(, ואחר 

התפילה פונים מיד לעיסוקים אחרים ואין לומדים תורה אלא בשעה מאוחרת יותר. ועוד התקשו, 

ברכה כראוי, סוף סוף לאחר שפסק מלימודו ופנה לעיסוקים אחרים, כששב שגם אם סמך לימוד ל

לתלמודו היה עליו לכאורה לשוב ולברך )כשם שבסוכה מברך כל פעם שנכנס לה לאכול(, אך אין 

 נוהגים כך. 

בכך שדוקא לברכת אהבה רבה, שכל עיקרה אינה  תוס'את הקושיה מדברי הירושלמי תירצו 

ברכה מובהקת על התורה, חובה לסמוך לימוד, אך אמירת ברכת התורה עצמה מועילה לכל מה 

לימוד -שילמד בהמשך היום גם אם לא סמך לה ממש לימוד כלל. ומה שדי בברכה אחת גם למעשי

ית בו יומם ולילה, והרי הוא ללמוד, מכח הכתוב והג חייבהאדם  שכל שעהנבדלים הוא משום 

 כמי שעסוק במצוותו כל היום ללא הפסק )וכמי שלא יצא מהסוכה(. 

כלומר, גם בשעה שהאדם אינו עסוק בלימוד תורה בפועל הרי הוא כמי שנתון בתוך מהלך 

מתמשך של לימוד, שנקטע רק עבור סיבות מקומיות ומיד שב למקומו, ולפיכך הכל הוא ענין 

לו בברכה אחת )נראה שבשונה מברכות הנהנין, שם אף שכל האכילה היא ענין מצוה אחד שדי 

מתמשך אחד חובה סוף סוף לסמוך לברכה מעשה אכילה ממשי ללא כל הפסק, בברכת המצוות 

אין צורך בכך, ודי בכך שיפנה מתוך הברכה אל הענין הכללי של העסק במצוה ולאו דוקא אל 

זמן בין הברכה לבין הלימוד הראשון ביום אינו פוגם(. תוס' המעשה הממשי עצמו. לכן גם מרחק ה

מסיימים שבצרפת אכן נהגו לומר מיד אחר ברכת התורה את פסוקי ברכת כהנים, ומשנה 

 וברייתא של אלו דברים )וכמנהגנו(, כדי לצאת ידי הירושלמי, אך מצד הדין אין בכך צורך. 

ט שלאחר שלמד ופסק מתלמודו ושב ללמוד נוק הרשב"א, וגם רבנו יונהכדברי תוס' כתב גם 

אינו צריך לשוב לברך. בדרך אפשר כתב עוד הרשב"א שהירושלמי חולק על הבבלי, ולדידיה כל 

שהפסיק צריך לברך, ועדיין אף לדידיה יש לומר שמי שדעתו תמיד לשוב ללימודו אינו צריך לשוב 

לעולם אינו שב לברך. מלשון הרשב"א ולברך. ומכל מקום גם לדרך זו הלכה ודאי כבבלי, ונמצא ש

משמע עם זאת שהמנהג לדידן שלא לשוב ולברך נסמך על הסברה שמי שדעתו לשוב ללמוד הוא 

 5כמי שלא הפסיק, ועולה שדי בעצם המצוה לשוב וללמוד כדי לעשותו כמי שלא הסיח דעתו.

הבה רבה לענין בכך את דבריו, שיש להבדיל בין ברכת התורה עצמה לברכת א פתח הרא"שגם 

החובה להסמיך לימוד לברכה, ועכ"פ בשתי הברכות לאחר שכבר למד אם הפסיק אין בכך כלום, 

גם שאין להבדיל בין הברכות, ודין שתיהן כדין ברכת המצוות  אפשרהוסיף ש אךולא ביאר למה. 

אלא  .לשוב ולברךלו  יש הפסיק אם אף לאחר שלמדלימוד לברכה ו חובה להסמיךבעלמא, ו

שהרגיל לעסוק תמיד בתורה, וגם כשפונה לעסקיו ממהר בכך כדי לחזור ללמוד, הרי הוא כמי 

                                                           
5
כתב עוד הרשב"א שהסיבה לכך שלא מברכים על לימוד התורה לאחריו, גם  )ז,תקמ, הובאה באופן חלקי בב"י(בתשובה  

לדרך הירושלמי שמברכים "לשמור חוקיו" לאחר תום קיום המצוה, היא שלמצוות תלמוד תורה אין סיום )אמנם שם 

 אין הכרח לומר שתמיד מצוה עליו להוסיף וללמוד, אלא שאם יעשה כך יהיה בכך המשך למצוותו(. 
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שלא הפסיק כלל בלימודו ואינו טעון ברכה חוזרת אלא אם כן שכב לישון )בשוכב לישון כותב 

הרא"ש כדין ברור שגם אם היה זה ביום, אם ישן עכ"פ שנת קבע, כשנעור ושב ללמוד עליו גם 

אינו לתלמודו  רגיל לחזורכתב אף בבירור, שדוקא מי ש )ד,ב, מובאת במג"א(לברך(. ובתשובה לשוב ו

 לברך בכל פעם שלומד, אבל מי שאין דרכו ללמוד ונמלך ללמוד אכן צריך לברך.  צריך

למד בדבריו שמה שכתב בפתח  ב"ינפלה מחלוקת בין המפרשים.  לדינא דברי הרא"שבביאור 

ברכת התורה אינו צריך לשוב ולברך גם אם הפסיק, לפני תחילת הלימוד או דבריו הוא העיקר, וב

הלימוד לא יצא )ולא עמד על  תחילתבאמצעו, שלא כברכת אהבת עולם, שם אם הפסיק קודם 

דברי הרא"ש בתשובה, המורים בבירור שבסתמא עליו לשוב ולברך(. וכתב ב"י שכך נראה גם 

 . מהר"י אבוהב, וכך הבין את הרא"ש גם רי"ומדברי 

, אומר ב"י, מורה שהבין את הרא"ש אחרת, כך שהאפשרות השניה שהעלה דברי הטור]פשטות 

היא עיקר מסקנת דבריו, ובין בברכת אהבת עולם ובין בברכת התורה עצמה ההפסק מחייב ברכה 

חוזרת, אם לא במי שהתחיל ללמוד מיד אחר הברכה בלא הפסק וגם כשמפסיק דעתו תמיד לשוב 

הבין כך את דברי הטור, אף שלא קיבל אותם כפירושם הנכון  מהר"י אבוהבלמודו. וציין שגם לת

עצמו חזר עם זאת לבסוף ופירש גם את דברי הטור באופן שמתאים  ב"ישל דברי הרא"ש עצמו. 

 להבנתו שלו בדברי הרא"ש, שאין צורך לשוב ולברך גם אם הפסיק.[ 

שאפשר שהבינם הטור(, וגם בברכת התורה מתקיימים  אמנם אם סיום דברי הרא"ש עיקר )כפי

שנזכר בתוס', לומר מעט  מנהג הצרפתיםדיני הפסק כצורתם בכל מצוה, ברור עכ"פ הצורך ב

פסוקים מיד אחר הברכה, כדי שלא תימצא ברכתו בטלה אם לא ילמד מעט מיד אחר התפילה. 

רך בכל יום את ברכות התורה ולקרוא שחובה לב (ז,יא)תפילה  הרמב"םב"י כורך דרך זו גם בדברי 

אחר כך מעט מדברי תורה )ואף מתאר את המנהג האמור, לקרוא פסוקי ברכת כהנים ומשנה 

 וברייתא מיד אחרי הברכות. אמנם לדבריו ודאי אין חובה לברך בשנית לאחר שהפסיק, וכדלהלן(. 

 

שנה, אלא שלפי הנראה ב"י עצמו מקיים גם הוא את המנהג הנזכר, לסמוך לברכה פסוקים ומ

אינו מקבל זאת כנצרך מעיקר הדין. בדעת הטור והרא"ש עומד כאמור ב"י בהבנתו שאין צורך 

, הפסיק בין ברכת התורה ללמודו אין בכך כלוםשאם  י"א: "בשו"עבכך, ולאור זאת כתב גם 

נראה  ביניהם, וכן נהגו, לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה". והנכון שלא להפסיק

 מדבריו שבדיעבד עכ"פ גם אם לא למד לא יחזור לברך. 

)ובשם רש"ל( ביאר עם זאת את דברי הרא"ש והטור בדרך אחרת, וכתב שגם בדרך שבה  ד"מ

פתח הרא"ש, להבדיל בין ברכת אהבה רבה לברכת התורה, אין הכוונה לומר שבברכת התורה אין 

מניעה מלהפסיק בין הברכה ללימוד, אלא לומר שבברכת התורה התחלה בכל לימוד שהוא הוא 

ריו שוב אין מניעה מלהפסיק, מה שאין כן אהבה רבה, שלאחריה אין די בגדר תחילת הלימוד שאח

בלימוד הראשוני שמהוה קריאת שמע עצמה אלא נצרך לסמוך לה לימוד נוסף, ורק אחריו יוכל 

שוב להפסיק. רק לדרך השניה, גם לאחר שכבר התחיל ללמוד אם הפסיק טעון ברכה נוספת, אם 

פסוקים  המנהג להסמיךכן לכה"פ לדרך הרא"ש והטור  לא במי שדעתו לחזור לתלמודו. ואם

, וגם הוסיף שבענין זה של ההפסק בין הברכה לתחילת הב"ח. כ"כ גם מן הדיןלברכה נצרך 

הלימוד דעת כל הראשונים כך היא שאין להפסיק, ומה שכתבו שאין צורך ללמוד מיד לאחר 

שלא כקריאת שמע הנאמרת  הברכה אינו אלא לומר שדי אף בפרשת התמיד הנאמרת אחריה,

סיכם שכך היא גם דעת רוב האחרונים, שאף כאן  משנ"בלאחר אהבה רבה שאין די בה לבדה. ו

 .עליו לשוב לברךלעשיה  הפסיק בין הברכהכבכל יתר ברכות המצוות אם 
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: "כיון שדעתו לחזור וללמוד לא הוי שו"עבו כתב  לאחר שכבר התחילבענין המפסיק מלימודו 

דייק מלשון השו"ע, שלא כתב בלשון תנאי, "אם  הט"זנחלקו האחרונים בכוונת דבריו. הפסק", ו

דעתו לחזור", אלא בלשון טעם, "כיון שדעתו לחזור", שדעתו כדעת תוס' ורבנו יונה והרשב"א 

שמעצם היות החיוב לחזור וללמוד מוטל עליו אין לו לשוב ולברך גם אם הפסיק )והדברים 

דייק מלשון שו"ע  מג"אאשונים  נוספים שנעמוד עליהם להלן מיד(. אבל מצטרפים גם לדברי ר

דוקא כדברי הרא"ש, שכל מי שאין דרכו לשוב וללמוד כל אימת שהדבר בידו, אם הפסיק וחזר 

 משנ"בללימודו צריך לשוב ולברך. )וצ"ע לפי דרכו למה החמיר כאן שו"ע בדין הברכה כרא"ש(. ו

 כמג"א להחמיר. כשלעצמו זה, גם על צד שדעת שו"ע סיכם שמספק ברכות יש להקל ב

 

ה נ י ש ק  ס פ ה  .  ג

מדברי ראשונים שנזכרו עד כה עולה שדין ברכת התורה שוה בעיקרו לדין הכללי של ברכת 

המצוות בכל הנוגע לסמיכות הברכה למעשה המצוה, אלא שלמעשה נמצא שכשם שתוכן ברכת 

כך הוא גם גוף קיומה, ולכן גם מבחינה מעשית התורה וסיבת חיובה רחבים יותר ממצוות אחרות 

 נמצאת ברכת התורה מתייחסת לפרק זמן רחב יותר מברכות מצוות אחרות. 

תוס'  –מורים על דרך מרחיבה יותר בביאור הפטור מלברך  רבנו תםאפשר עם זאת שדברי 

ברכת  הביאו מדבריו שגם לאחר שישן על מטתו בלילה והשכים לתלמודו אין לו לשוב ולברך

התורה, שכן ברכת התורה שברך שחרית מועילה לו עד לשחרית שלמחרת. ודחו תוס' את דבריו 

 כבלתי מסתברים )שכן שינת הלילה ודאי הוי הפסק ואחריה יש לשוב ולברך(. 

בדברי ר"ת אפשר להבין שדין ברכת התורה אכן שונה מברכות המצוות, ואף שעיקר החיוב בה 

וד, סוף סוף תוכנה הוא רחב וכללי יותר ונוגע לעיקר שייכותנו לתורה, הוא בעת שהאדם פונה ללמ

היפה בכל עת ובכל שעה, ודי בברכה אחת ליום כולו. חובה להקדים ברכה ללימוד, אך לאו דוקא 

, שכתב: יא(-יז,)תפלה  הרמב"םלהסמיכה לו, ולא כדין ברכת המצוות. בדרך זו נראה שהלך 

"המשכים לקרות בתורה קודם שיקרא קרית שמע... נוטל ידיו תחלה ומברך... בכל יום חייב אדם 

לברך שלש ברכות אלו ואחר כך קורא מעט מדברי תורה...". הרמב"ם אינו מורה כלל על חיוב 

לברך ברכה זו אלא פעם אחת ביום, ואינו מתנה זאת כלל במידה שבה לומד במהלך היום. נראה 

דבריו שאין כאן דין רגיל של ברכת המצוות כלל, שחלים בו דיני הפסק, אלא דין שונה של ברכת מ

שבח שחובה לומר אחת ביום )להלן נעמוד גם על כך שבדברי הרמב"ם לא נמצא כלל שיש חובה 

 תמידית ללמוד בכל זמן שהדבר אפשרי(. 

ברי ר"ת בדין ברכת הסוכה, כתב גם הוא כעין דברי ר"ת, ואף הסתמך על ד רבנו יונהאמנם 

שהאכילה שהיא העיקר בישיבת הסוכה פוטרת את כל שאר המעשים שנעשים בה עד שיאכל פעם 

נוספת אף שיצא מן הסוכה ושב אליה, ומשם למד לענייננו, שהברכה הנאמרת בבוקר פוטרת כל 

ה ללימוד הוא מה שילמד עד היום הבא. ועולה מדבריו שביאור הדין שונה, ואף שדין סמיכת הברכ

כדין כל ברכות המצוות, חיובה התמידי של מצוות תלמוד תורה גורם לכך שאפילו שינת קבע 

  6גמורה של הלילה לא תיחשב בו להפסק, ורק לימוד של יום חדש מחייב ברכה מחודשת.

                                                           
6

דרשו הביאו מדברי הצל"ח שנשים, שאינן מחוייבות בתלמוד תורה במשך היום כולו, צריכות לכאורה לשוב במהד'  

לברך ברכת התורה בכל פעם שלומדות, אלא שהמנהג אינו כך. הדברים עשויים להתיישב על פי דרכו של הרמב"ם, 

גר"ח שכל עיקר מנהג הנשים לברך, כתב בשם ה )לרמב"ם ברכות יא,טז(והאופן שהצענו בדעת ר"ת. גם רי"ז הלוי 

למרות שלרמב"ם ושו"ע אין הנשים מברכות על מצוות שאינן חייבות בהן, מורה שחיוב ברכת התורה אינו על קיום 

מצוות תלמוד תורה אלא על מציאות התורה עצמה, שגם נשים שייכות בה )ולא הסמיך זאת על מקור ישיר ברמב"ם(. 
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, גם שינת קבע ישןשנזכרו לעיל, שאם  הרא"שכדברי  מהר"םבשם  הג"מלדינא הביא ב"י מ

ליו לשוב ולברך )על צד שבכל הפסק אחר צריך לחזור ולברך, אם לא משום שבפועל , עביוםאם 

אין דרכו להסיח דעתו מתלמודו, השינה נחשבת כהיסח דעת גמור; ועל צד שהפסק בעלמא לא 

מצריך ברכה, מחמת החיוב התמידי המוטל ללמוד אם לא יעשה דבר אחר, כאן הוא מופקע בפועל 

. ב"י תמה בלילהכתב שהמנהג הראוי הוא שלא לברך אלא לאחר שינה  האגורמכל עיקר החיוב(. ו

על כך, שאין זה לא כדברי ר"ת שהשינה לעולם אינה הפסק, ולא כרא"ש וסיעתו שהיא לעולם 

הפסק. וכתב שיש לומר שזוהי הכרעה כדרך פשרה בין הראשונים, לחוש לשיטת ר"ת בשינת לילה. 

טו עד לשינת הלילה, ולכן בשינת לילה יש לחוש יותר כלומר, רצף העשיה של היום הוא בפשו

סיים שכך הוא גם מנהג העולם, אך  ב"ילהפסק בשייכות התמידית לעסק התורה ולברך אחריה. 

 כתב שאחרונים רבים כתבו לברך גם לאחר שינה ביום, והסומך עליהם לא הפסיד.  משנ"ב

, עמד משנ"ב על יום חדש באר שינת קבע מאז שבירך ברה"ת וכב לא ישןלאידך גיסא, אם 

מחלוקת אחרונים אם עליו לברך, כדברי ר"ת )ומשמעות הרמב"ם( שקודם הלימוד של כל יום יש 

 לשוב ולברך. ולמעשה מספק אין לברך. 

 אמנם אם ישן שינת קבע ביום, וגם כבר בא הבוקר שלמחרת, ודאי יש לו לברך. 

 

 . השלמה: החיוב התמידי בתלמוד תורה3

: למרבית הפוסקים, ראשונים ואחרונים, מוטל על האדם חיוב תמידי ללמוד תורה כל שאינו נצרך הדין תמצית)

לעסוק בעניינים נחוצים אחרים. ואם יש לו עניינים רבים המצמצמים את זמן לימודו, לא יפחות עכ"פ ממעט לימוד 

לרא"ש, הלימוד התמידי אינו מוטל על  ביום ומעט בלילה, ואף בק"ש שחרית וערבית די. ולרמב"ם, ולפי הנראה גם

 ערך מאד.(-האדם כחיוב, אלא יש בו זכות של תוספת במצוה גדולת

 

להשלמת הדברים, נעמוד על גדר הדין המובלע בדברי הראשונים, החובה לעסוק בתורה בכל 

 ב"ישעה שאינו עוסק בה בדברים אחרים. תוס' הסמיכו זאת על הכתוב והגית בו יומם ולילה, ו

 אין שעה שאינו חייבכתב כדבר ברור ש"מצות הגיית התורה היא כל היום וכל הלילה, ו ס"ו()

 חיובה: "עיקר מצות ת"ת אין לה שיעור, ו)קנה ס"ק ד(אף כתב בלשון חדה  משנ"בלעסוק בתורה". 

, וכדכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו'. וכשיש לו פנאי כל זמן שיש לו פנאי כל היום,הוא 

שאפשר , זה דבר ה' בזההוא מבטל מלמוד תורה מרצונו, הוא קרוב למה שאחז"ל על הפסק כי ו

. ואחז"ל, ר' חלקיה בשם ר' סימון, העושה תורתו עתים, ר"ל שאינו ואינו עוסקלעסוק בתורה  לו

לומד אלא בעתות מיוחדות אף שיש לו פנאי ללמוד יותר, הרי זה מפר ברית, ויליף זה מן הכתוב 

שות לה' הפרו תורתך. אלא הכונה בקביעת עתים לתורה הוא שצריך האדם ליחד עת קבוע עת לע

 בכל יום שלא יעבירנו בשום פעם, ואם אירע לו אונס... ישלימנו בלילה". 

למצוות תלמוד תורה  )קידושין כט:(אך הדברים טעונים ביאור נוסף. המקור שממנו למדה הגמרא 

שהכתיב החסר שבו רומז שהמצוה אינה רק ללמד תורה לבנו הוא "וִלמדתם ֹאתם את בניכם", 

מדתם ַאתם(, ואפשר שדברי  אלא גם עליו עצמו מוטל ללמוד מה שלא לימדו אביו )על דרך ולְּ

הגמרא מכוונים גם לפסוק נוסף, "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" )כך כתב רש"י(. כמו כן 

נתם לבניך", שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך גם מהפסוק "ושנ )שם ל.(נלמדת חובת ידיעת התורה 

                                                                                                                                                                      
ונים מורים בפשטות שלא כך. אך כבר הערנו, ויתחדד עוד להלן, שאפשר שלכו"ע אף אמנם כאמור דברי כל יתר הראש

שגדרי אמירת ברכת התורה הם בהקשרים מסויימים כגדרי ברכת המצוות, עיקר החיוב בברכה זו אינו מתורת הדין 

 הרגיל של ברכת המצוות. 
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)ויל"ע אם זוהי דרשה גמורה(. מפסוקי התורה הסמוכים לכך, "לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך 

בדרך ובשכבך ובקומך" )וכן מהפסוק המקביל בפרשת שמע, "ודברת בם בשבתך..."( ניתן היה 

אלו בעיקר לדין קריאת שמע, ללמוד על חובה תמידית ללמוד תורה, אך חז"ל הסבו פסוקים 

שאותה יש לקרוא בשעת שכיבה ובשעת קימה, בעת היות האדם עסוק בדבר רשות ולא בהיותו 

 עוסק במצוה. 

, אגב דין לחם הפנים )מנחות צט:(ענין התמידיות של חובת תלמוד תורה נידון בגמרא במקום אחר 

יהיה השולחן רגע אחד ללא לחם או שנאמר בו "תמיד" ונחלקו בו ר' יוסי וחכמים אם צריך שלא 

שדי בכך שלא ילין בלא לחם. "א"ר אמי, מדבריו של ר' יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק 

משום  רבי יוחנןאחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר 

, ודבר זה אסור יים לא ימושק קרית שמע שחרית וערביתבן יוחי, אפילו לא קרא אדם אלא  ר"ש

אמר, מצוה לאומרו בפני עמי הארץ. שאל בן דמה בן אחותו של ר'  רבאלאמרו בפני עמי הארץ, ו

ישמעאל את ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית, קרא עליו 

בדוק שעה שאינה לא מן המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, צא ו

היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית. ופליגא דר' שמואל בר נחמני, דאמר ר' שמואל בר 

נחמני א"ר יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא ברכה. ראה הקב"ה את יהושע שדברי 

ל, אמר לו תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האה

 הקב"ה, יהושע, כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך". 

באופן פשוט עולה מסוגיה זו שלר' יוסי, וכן לר"ש בן יוחי, השיעור הכמותי של החיוב בתלמוד 

תורה הוא מעט ביום ומעט בלילה, וכך נקטו ר' יוחנן ורבא גם לדינא )ולר"ש בר נחמני אין כלל 

, הסובר שהמצוה היא ר' ישמעאלור לחיוב ללמוד בזמנים מסויימים כלשהם(. זאת לעומת מק

שיש להנהיג  )ברכות לה:(ללמוד תמיד, בכל שעות היום והלילה. אף לר' ישמעאל, מצאנו במקום אחר 

בדברי תורה מנהג דרך ארץ, וברכת "ואספת דגנך" ממעטת למעשה ממשמעות הכתוב "לא ימוש 

ה מפיך", ובשעה שהאדם עסוק במלאכתו הוא פטור מללמוד )גם שם נחלק עליו ספר התורה הז

רשב"י, אבל לאידך גיסא, שבזמן שעושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית בידי אחרים וישראל 

פנויים ללימוד תורה יומם ולילה. לאור האמור במנחות נראה ברור שכוונתו למעלה גדולה שיש 

 בכך ולא לחיוב גמור(. 

, שהתקשתה בדברי רב )ח.(ך העיקרית בסוגיה זו עולה בפשטות גם מהגמרא בנדרים כדר

שהאומר אשכים ואשנה פרק זה חייב לעשות כן מתורת נדר, שכן אין שבועה חלה על שבועה והוא 

אי בעי פטר נפשיה בקריאת הרי מושבע ועומד ללמוד תורה מכח המצוה שבדבר, ותירצה: "כיון ד

 משום הכי חייל שבועה עליה".  שמע שחרית וערבית

תוס' ושאר הפוסקים בסוגייתנו הסתמכו לכאורה על דעת ר' ישמעאל אף שאינה עיקר, 

והדברים טעונים ביאור. ועוד קשה על כל עיקר דרשת ר' ישמעאל, איך למד מהפסוק האמור 

דברים אלא ביהושע על חובה לכל אדם ללמוד תורה בכל ימיו ולילותיו. בספר יהושע לא נאמרו ה

ליהושע עצמו, ואם כן אפשר שאין בהם חובה גמורה לכל אדם אלא הנחיה לבעלי מעלה, ועוד 

שהדברים נאמרו ליהושע בעת מינויו להנהגת האומה, והרי מצאנו במלך חובה יתרה, "והיתה עמו 

מוד וקרא בו כל ימי חייו...", ושמא אין ללמוד מחובת המנהיג לחובת כלל הציבור. )על עצם הלי

מיהושע לדין תורה אין להקשות כל כך, שכן אפשר שיש בדבריו גילוי מילתא לכוונת התורה 

במצוות ולמדתם אותם. אפשר גם שכוונת ר' ישמעאל אינה לגדר דין גמור מן התורה אלא לחובה 

 מדברי קבלה בלבד(. 
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וב"י,  בצד הקושי מהפסוקים ומפשט הסוגיות, קשה גם בדברי הפוסקים עצמם, בעיקר טור

לא כתבו לכאורה כדבריהם בדין ברכת התורה. הטור  (סי' רמו)יו"ד שבדין תלמוד תורה במקומו 

: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין ט(-)ת"ת א,ח, שכתב הרמב"םהביא בענין זה את דברי 

, ובלילה ביוםלו זמן לתלמוד תורה  חייב לקבועעני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים... 

שנאמר והגית בו יומם ולילה. גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהן 

: "בשלושה ז(-)שם ג,א ושם ג,וסומים, ואעפ"כ היו עוסקין בתלמוד תורה ביום ובלילה", והוסיף 

ו כראוי לקיים מצוה ז מי שנשאו לבוכתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות... 

לדברים אחרים ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם  לא יסיח דעתוולהיות מוכתר בכתר תורה 

העושר והכבוד כאחת... שמא תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא, עד שאקנה מה שאני צריך 

ואפנה מעסקי ואחזור ואקרא, אם עלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, 

תורתך קבע ומלאכתך עראי, ולא תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה". בדברי  אלא עשה

הרמב"ם לא נזכר כלל צד חיוב להוסיף בזמן הלימוד מעבר למעט ביום ובלילה, אלא מעלה בלבד. 

הביאו אף הם רק את דבריו, ולא דברי מי שמחייב ללמוד תמיד בכל עת פנויה ביום  ב"יוטור 

: "כי דבר ה' בזה, זה סנהדרין צט.(ב)ור על דברי הרמב"ם, ע"פ דברי חז"ל ובלילה. רק זאת הוסיף הט

שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר. וכן כל שאפשר לו לעסוק בדברי תורה ואינו עוסק... הרי זה 

בכלל בוזה דבר ה'". יש בכך ביקורת חריפה על מי שיכול ללמוד ואינו לומד, ומ"מ לא חיוב גמור 

 למעשה גם ברמב"ם, אך בהבלעה ובקיצור לשון לעומת הטור(.  )מימרא זו נזכרה

 

באופן ראשוני, ישוב הסתירה בין דברי הראשונים למשמעות הסוגיות, ובין דברי הטור והב"י 

אלו לאלו, נעוץ לפי הנראה בהבחנה בין מי שאינו עוסק בתורה משום שחפץ לעסוק במלאכתו לבין 

תורה. ר' ישמעאל עצמו, שאסר ללמוד חכמת יוונית משום מי שהפנאי בידו ועדיין אינו עוסק ב

שאין זמן פנוי לכך, התיר כאמור למעט בלימוד תורה כדי לעסוק במלאכתו כדרכו. ואפשר אם כן 

שאין כל מחלוקת בינו לבין ר' יוסי ורשב"י בגדר החיוב המוחלט. גם כשממעט בתלמודו לצורך 

בלילה, כדי לקיים במשהו והגית בו יומם ולילה. הן עסקיו, אסור לו לפחות מלימוד מועט ביום ו

של האדם  גם כאשר יומוהסוגיות והן הראשונים שהורו שדי ללמוד מעט ביום ובלילה כוונתם ש

בעיסוקים שמצדיקים להיבטל מתורה אין הוא רשאי להיבטל ממנה לגמרי. התנא היחיד  מלא

דעתו בעניינים אחרים ולא בתורה  שהתייחס למצב שבו האדם פנוי מעסקיו ומבקש להרחיב את

הוא ר' ישמעאל, וממנו למדו תוס', וראשונים נוספים בעקבותיהם, שלענין זה נותר פשט הכתוב 

  7בעינו, שלא להיבטל מן התורה כלל.

מעבר לכך אמנם עדיין צריך ביאור, מה הביא את תוס' ושאר הראשונים להבין כך, וכן כיצד 

ה' ליהושע וכדלעיל )בגמרא עצמה קושי זה פחות, שכן אפשר למדו גדר חיוב כללי מציווי 

ש"מצוות לא ימוש" האמורה בגמרא אינה מצוות תלמוד תורה שמדאורייתא. אפשר להבין 

שהסוגיה עוסקת במעלה הנלמדת מספר יהושע ומוסיפה על גדר החיוב של תורה שלא קצוב לו 

 גדרה למצוות ת"ת עצמה(. זמן. אבל בדין ברכת התורה הסתמכו על כך הראשונים כה
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התורה כולה, שמחמתה הכרח להקדיש כל זמן מגיע למסקנה כזו מצד אחר, מצד החובה לדעת את  )ח.(הר"ן בנדרים  

אפשרי ללימוד. את דברי הגמרא שם שבק"ש שחרית וערבית יוצא ידי חובה אף פירש שחובת תלמוד תורה ודאי 

רחבה מכך, אלא שסוף סוף לא מצאנו מפורש בכתוב חובה מעבר לכך, ולהקשר הסוגיה שם, דין הנודר לקיים מצוה, 

 ורשת בכתוב אין הנדר חל.די בכך, שכן רק על מצוה מפ
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אפשר ששורש הדבר נעוץ כבר במשמעות דברי התורה עצמם בציווי על לימוד התורה. הן 

דבקות בה' בפרשת שמע והן בפרשת והיה אם שמוע, ההקשר של מצוות תלמוד תורה הוא ה

להיך..., והיו הדברים האלה -"ואהבת את ה' א –שצריכה להימצא בנו. בפרשת שמע  ובתורתו

ר אנכי מצוך היום על לבבך, ושננתם לבניך ודברת בם... וקשרתם לאות... וכתבתם...", אש

"השמרו לכם פן יפתה לבבכם... ושמתם את דברי אלה על לבבכם,  –ובפרשת והיה אם שמע 

וקשרתם אותם... ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך...". לשון 

ון שמתוך שיהיה האדם דבק בה', אוהבו וחפץ לקיים את מצוותיו, הוא התורה מורה בפשוטה שנכ

יהיה גם הוגה בדברי תורתו תמיד, בכל מצב שהוא שרוי בו. חכמים למדו שאין כוונת התורה 

להטיל חיוב גמור על כל אדם לעמוד במצב עליון זה, והמעט מכך שחובה על כל אדם לקיים הוא 

פילין )וקביעת מזוזה(. אך עיקרה של חובת הדבקות בעינו קריאת שמע שחרית וערבית והנחת ת

עומד )כפי מידת היכולת האישית(, וההשלכה מכך היא שעכ"פ בשעה שהדבר אפשרי עבורו ואינו 

עסוק בעסק נצרך אחר יהיה האדם עוסק בתורה. למצוות העסק בתורה ניתן כאן לפי זה גדר חיוב 

  8איכותי בלבד ולא כמותי.

של היעד שאליו צריך האדם לשאוף בענין זה הוא בדברי ה' ליהושע, "לא הניסוח הברור 

ימיש... והגית בו יומם ולילה". משם למדנו הן את השיעור המועט ביותר שאפשר שיקדיש האדם 

לתורה, משהו ביום ומשהו בלילה, והן את הצורה השלמה הראויה של הדבקות בתורה כשאין 

ממש. על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק קראו את  גורם אחר שמעכב אותה, יומם ולילה

הכתוב דבר ה' בזה, וגוף מצוות התורה אינו אלא היפוכו של מצב לקוי זה, שיהיה דבר ה' יקר 

 9בעיניו ומתוך כך גם יעסוק בו בפועל במלא מידת האפשר.
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לסברה זו עשויה להיות גם השלכה למעשה, למי שהתוספת בלימודו מחמת החיוב לא תוסיף בו דבקות בה' ובתורה  

 אלא התקוממות כנגד התביעה ממנו לפעול שלא כחפצו. באופן זה אפשר שגם אם ילמד לא יקיים את חיובו. וצ"ע.
9

, שבגדר החיוב הנלמד מוהגית בו יומם ולילה לא כתב )י,א, ושם י ושם יד(דם ראויים לציון בהקשר זה דברי החיי א 

אלא שיהיו לו זמנים קבועים ללימוד ביום ובלילה, כרמב"ם, אך אח"כ הביא את מאמר חז"ל בדבר מי שאפשר לו 

ול הילדים, לעסוק בתורה ואינו עוסק שהוא בכלל כי דבר ה' בזה, ואת דבריהם שהשח שיחת חולין, דברי שחוק וטי

ולא בדברים בטלים", ואף הפליג מאד בחומר מי שיש בידו זמן פנוי ואינו לומד בו תורה.  -עובר בעשה ד"ודברת בם 

בדבריו מתחדד כאמור שאף שגדר החיוב של גוף מצוות ת"ת הוא מוגבל, היחס המתחייב לדברי תורה, להיות מייקר 

 ייב בהחלט ללמוד בכל עת שאפשר. אותם ולא להיות מי שנאמר בו "דבר ה' בזה", מח

בימינו מציע העולם הסובב שפע של עניינים לענות בהם בשעה שאין האדם עוסק במלאכתו וביתר צרכיו, מה שלא 

היה קיים כל כך בתוך החיים הישראליים בדורות עברו. מהדברים האמורים כאן עולה שלדרך ההלכה אין בפשטות 

צל, בלשון -בכלל צרכיו של האדם עשויים להימצא גם המנוחה וה'טיול' )ישיבתכל מקום לתרבות פנאי. אלא שעכ"פ 

חכמים, דהיינו זמנים של מנוחת הנפש( וגם עבורם ניתן לפנות זמן מלימוד תורה במידת הצורך )השאיפה להיות 

נו לא רק על מוכתר בכתר תורה ודאי זוקקת עכ"פ למעט בכך(. כמו כן, מצד אחר לגמרי, בריאות החיים נסמכת בימי

חיים ותהליכי עיבוד פנימיים -סיפוק צרכי הגוף אלא גם על סיפוק צרכים נוספים של הנפש ושל הרוח, והרבה פגישות

תורמים לבנין החיים תרומה שבעבר לא ידעו להיעזר בה, וגם מצד זה מתרחב מעגל הפעילות שאין בשעתה חובה 

 קבועה ללמוד תורה. 

עצם הדרישה התמידית המוחלטת ללמוד תורה, כל שאין סיבה לעשות אחרת, או הצורך אמנם בימינו יש עוד גם מי ש

להצדיק כל רגע שאין לומדים בו תורה, שמים כבר מחנק לנפשם. ושמא אפשר לרכך קושי זה ע"י ניסוח אחר לחיוב 

)גם אם לא התמידי ללמוד תורה, ולהציע כקירוב לתביעה הממשית הנובעת ממנו את היעד הפשוט יותר להכלה 

ליישום(: "כל מעשיך יהיו לשם שמים". אין הכרח שהאדם יתבע מעצמו באופן ישיר להצדיק כל רגע שבו אינו לומד 

תורה, ובלבד שיתבע מעצמו להצדיק עכ"פ בכל עת את בחירותיו אם הן אכן משרתות את הופעת שם ה', את מגמת 

דיעה שהנחילו לנו כאן חכמים, שלימוד תורה הוא הקדושה הכללית ודבקות החיים ברצון ה'. זאת בצירוף לי

האפשרות התמידית המזומנת לאדם להרבות אור ה' בעולם, והוא ממילא הנצרך תמיד בהעדר עשיה אחרת שתוסיף 
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ורבנו יונה, יש להעיר שלשון ברורה של חיוב תמידי ללמוד תורה מצויה כאן בדברי תוס' 

 כתבו כך גם הר"ן והריטב"א, וכך נקטו כאן לדינא ב"י, ט"ז, מג"א ומשנ"ב.  )ח.(ובנדרים 

אבל בדברי הרמב"ם עכ"פ אין כל יסוד המורה כך, ונראה שלדבריו אכן ריבוי הלימוד הוא 

ל גם הרא"ש לא כתב כאן בצורה ברורה שחובה ללמוד כ 10בגדר מעלה עליונה ולא בגדר חיוב גמור.

היום )ולדבריו בתשובה כאמור המצב התמידי של שייכות ללימוד תורה אינו אלא במי שדעתו אכן 

כתב שההו"א שאין הנדר חל היא אכן משום  )ח., בפירושו על הדף(לשוב וללמוד תמיד(, וגם בנדרים 

ינו מצוות והגית בו יומם ולילה, אך מסקנת הגמרא היא שאי בעי פטר נפשיה בק"ש, ודין והגית א

חובה אלא רשות. אפשר שכוונתו למי שחפץ לרבות בעסקיו ולמעט בתורה, כפי שי"ל לדעת תוס', 

אך לאור העולה בדעת הרמב"ם יש מקום לפרש גם בדעתו שאין בדבר חיוב גמור כלל. לדינא עכ"פ 

 כאמור הכריעו כאן הפוסקים שלא כך. 

 

 )מז,א(ב. מדאורייתא או מדרבנן 

מנין לברכת התורה מן התורה, מורה בפשטות על כך שחובת הברכה היא , רב יהודהדברי  לשון

כתב כך,  הרמב"ן. גם )מח:(, בתוך דיני ברכת המזון הרשב"א. וכך כתב כדבר פשוט דין תורהמ

, וכתב שעל המצוות שמנה הרמב"ם יש להוסיף את המצוה )שכחת העשין טו(בהשגותיו לספר המצוות 

רא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו, "להודות לשמו ית' בכל עת שנק

והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל 

 .החינוךהאכילה כן נצטוינו בזו". משנ"ב מביא שכך היא גם דעת ספר 

שיש חיוב בדבר מדין כאמור לא מנה מצוה זו בין המצוות, וגם לא כתב כלל  הרמב"םאלא ש

תורה. בפתח הלכות ברכות הזכיר מצוות עשה אחת, לברך אחר האכילה, ובגוף ההלכות פתח 

בביאור עיקר מצוה זו, וסמך לה ברכות נוספות שתיקנו חכמים, ולבסוף סיכם את כלל הברכות 

 המזון. למחלקותיהן. ועולה מדבריו בבירור שהברכה היחידה שיש בה חיוב מדין תורה היא ברכת 

לשון רב יהודה "מן התורה מנין" אינה מכריחה בתכלית שהאמור הוא מדין תורה, שכן מצאנו 

לשון זו משמשת בש"ס גם לדרשות בעלמא או לדינים מדרבנן שרק נרמזו בתורה )אמנם במקרים 

 כאלו הלשון היא בד"כ "רמז ל... מן התורה מנין"(. ועדיין יל"ע מה ראה הרמב"ם לעקור את דברי

רב יהודה מפשוטם. ריחוק הדרשה מפשט הכתוב גם הוא לבדו לכאורה אינו סיבה מספקת לכך. 

ושמא מהעדר כל השלכה ברורה לדינא בגמרא מכך שברכה זו היא מדין תורה, בשונה מברכת 

המזון שמצאנו מספר השלכות להיותה חובה מדאורייתא, הסיק הרמב"ם שאין מקור מספיק 

מחדד עוד שלדרך הרמב"ם שהרהור  )סי' כד, נזכר במשנ"ב(שאגת אריה  לחדש שיש בה חיוב כזה.

                                                                                                                                                                      
טוב וקודש והארת שם ה' בחיים. גם באופן זה יכול להתקיים בסופו של דבר דין והגית בו. בין כך ובין כך ברורה 

 של התורה, שזמני הפנאי של האדם יופנו באופן מהותי לתורה ולא לדברים בטלים.  דרישתה העקרונית
10
שהרחיב בדבר, שעל אף כל מעלת התורה ותלמודה, אין כל אדם מסוגל לכך שכל עסקו יהיה  )ת"ת א,ב(ור' אור שמח  

התורה על כך חיוב  בה, אם מצד פרנסתו ואם מצד שלא התרומם בנפשו באופן מספיק לחשק התורה. ולכן לא הטילה

 כללי לכל אדם אלא בשיעור מועט. אבל לגודל מעלת מצוות ת"ת ודאי ראוי שיוסיף בה האדם כמלא יכלתו. 

הסתמכו כאמור על תמידיות החיוב בת"ת כדי לבאר מפני מה אין צריך לשוב ולברך בכל פעם  )לעיל(הראשונים 

חת ביום, אף שאין מבוא בדבריו לומר שיש חיוב תמידי שלומד. אף הרמב"ם לא כתב לברך ברכת התורה אלא פעם א

בת"ת. ואפשר שלדבריו אכן כל עיקר השוואת הראשונים את גדר החיוב בברה"ת לברכות המצוות אינו נכון. כל עיקר 

דין ברה"ת הוא להקדים ברכה לתורה, אך די בכך שיקדים ברכה אחת לכל מה שילמד במהלך היום. כך מורה גם 

 רמב"ם, שכתב דין זה בתוך הברכות הנאמרות בכל יום ולא בהלכות ת"ת. הקשר דברי ה
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בבעל קרי, שמהרהר  )כ:(כדיבור גם הרהור בדברי תורה מצריך ודאי ברכה, ואם כן מדברי המשנה 

קריאת שמע בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, בשונה מהמזון שמברך לאחריו כיון 

ת שמע ניתן לקרוא מדין תורה ללא כל ברכה )אמנם שברכתו מדאורייתא, עולה שאת קריא

הברכה האמורה כאן שאינו מברך היא ברכת ק"ש ולא ברכת התורה, אך עדיין בולטת בהעדרה 

 ברכת התורה שעליו לברך בפיו אם טרם בירכה(. 

שאגת אריה מאריך בביאור העולה מהסוגיה, הן לדרך רוב הפוסקים שהרהור לאו כדיבור דמי 

הרמב"ם שהרהור כדיבור, ומסיק שברור יותר בסוגיה לומר דוקא שהברכה היא מן והן לדרך 

וחומר שביקשה הגמרא ללמוד מברה"ת וברהמ"ז לחיוב ברכה לאחר -התורה, וכך עולה גם מהקל

התורה ולפני המזון. הוא מוסיף ומחזק זאת גם מדברי הגמרא בנדרים שהארץ חרבה על שלא 

שלא היתה הארץ חרבה על דבר שלא היה בו באותה העת חיוב  ברכו בתורה תחילה, שכן מסתבר

כלל או לכל היותר היה בו חיוב מדרבנן )אמנם יש לדחות, שהליקוי הפנימי הגלום בכך שלא ברכו 

בתורה תחילה, שלא היתה התורה יקרה בעיניהם כדי לברך עליה, כדברי רבנו יונה, עשוי לעמוד 

 ברכה(. בעינו גם בהעדר דין גמור של אמירת 

מצרף את בירורו של שאג"א לדרך המצויה יותר בראשונים שברכת התורה מה"ת,  משנ"ב

יחזור לברך ברכת התורה. אלא שמדין תורה עכ"פ ודאי אין חובה  במקום ספקומסיק למעשה ש

, ברכת אשר בחר בנו שעליה נאמר שהיא המעולה אחתאלא  יברךביותר מברכה אחת, ועל כן לא 

 שבברכות. 

 

 ד(-)מז,בג. על איזה לימוד מברך 

: אמוראים נחלקו עד היכן מגיע גוף דברי התורה שעל לימודם יש לברך. ולהלכה, כרבא, מברך לא תמצית הדין)

 רק על מקרא, מדרש הלכה, ומשנה, אלא אף על תלמוד. ודין מדרשי אגדה אינו מבורר. 

, ולב"י גם על כתיבה, אך לא על הרהור, ולגר"א אף בגדר מעשה הלימוד המחייב ברכה, לאגור רק על דיבור מברך

על הרהור. ולמשנ"ב, יש לחוש שלא ללמוד אף בהרהור בלא ברכה, ומאידך לסמוך לברכה דיבור דוקא ולא 

 להסתמך אף על כתיבה.(

 

 ולמדרשצריך לברך, ולמדרש אין צריך לברך. ור' אלעזר אמר, למקרא  למקרא"אמר רב הונא, 

נמי צריך לברך. אבל לתלמוד א"צ לברך.  למשנה אףא"צ לברך. ור' יוחנן אמר,  צרך לברך, למשנה

 . )יא:(צריך לברך"  לתלמוד אףורבא אמר 

ועוד, כוללת ודאי לא רק מקרא אלא גם  )ל.(מצוות תלמוד תורה, כפי העולה מהסוגיה בקידושין 

 צרך גם להקדים ברכה. משנה ותלמוד. אלא שלא לכל לימוד הנצרך להשלמת מצוות לימוד תורה נ

מצמצם ביותר, ומעמיד את חובת הברכה על לימוד מקרא בלבד. ברכת התורה מוסבת  רב הונא

על דבר ה' המגיע אלינו, ורק התורה שבכתב היא דבר ה' עצמו. כל לימוד אחר הוא עזר עבורנו 

שבח מעלת  לקבל כראוי את דבר ה', להבינו נכון ולדעת כיצד ליישמו, אך לא בכך נמצא עיקר

 התורה שכלפיו נאמרה חובת הברכה. 

]דברי רב הונא מחדדים שברכת התורה לא רק רחבה יותר מברכת המצוות, אלא גם חסרה את 

עיקר החיוב הרגיל של הקדמת ברכה למצוה. הלומד משנה או תלמוד מקיים בכך ודאי מצוות 

רע לימוד זה מכל מעשה מצוה תלמוד תורה, אך אינו צריך לברך קודם לימודו. וצ"ע במה אכן ג

אחר. רב הונא אינו יחיד בעיקר דבריו, וגם ר' אלעזר ור' יוחנן סוברים כמותו בזה, ואף בדברי 

רבא אין הכרח לומר שדין הברכה הוא כללי, לכל לימוד שהוא. ושמא אכן מצוות הלימוד אינה 

ה והוא זה שבו חובה מצוה במעשה, אלא בדעת. מעשה הלימוד הוא המעשה המביא לידיעת התור
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לעסוק בפועל, אך עיקר תוכן מה שנעשה בעת של הלימוד הוא מה שדעתו של האדם קונה בו את 

ידיעת התורה, ועל מצוה כזו מצד עצמה אין חובה לברך. החובה לברך היא על עיקר מעלת התורה 

ימוד, אבל שאנו פוגשים בה בבואנו לעסוק בה, וחכמים אכן הסמיכו את חובת הברכה למעשה הל

 זאת רק במקום שבו תוכן הלימוד אכן מצריך ברכה.[

מוסיף ומחייב ברכה גם על המדרש, הלימוד המברר את דיני התורה הנלמדים  ר' אלעזר

מהפסוקים. גם לימוד זה פוגש באופן ישיר בפסוקי התורה, דבר ה' עצמו, אף שהוא מוסיף עליו 

שנה אינו צריך לברך, שכן המשנה היא מערכת את הביאור כפי הבנתנו שלנו אותו. אבל על המ

דינים עומדת לעצמה, מנוסחת ומסודרת כפי הבנת חכמי ישראל את דין התורה ולא כפי שאמרו 

 הקב"ה עצמו, ואינה אלא צורת הקיבול שלנו את דבר ה' ולא דבר ה' עצמו. 

הדינים מוסיף גם את המשנה, אך לא את התלמוד. המשנה אוגדת סוף סוף את  ר' יוחנן

הגלומים בתורה עצמה, ואינה אלא מעתיקה אותם מלשון התורה ורמיזותיה ללשוננו. זהו אותו 

תוכן עצמו של דבר ה' הפונה אלינו, רק בלבוש שונה. אבל התלמוד, עמל הבירור של דיני התורה 

 בדרך ראיה ודחיה, קושיה ותירוץ, אינו קבלה ישירה של דבר ה' שבתורה אלא עמל מקדים שלנו

המוביל אותנו להבין מה הורה ה' בתורתו. עמל זה, עם כל ערכו, והכרחיותו כחלק בלתי נפרד 

מלימוד התורה )ואולי אף עיקרי מבחינה כמותית(, הוא חלק מכשיר ולא תכליתי של קבלתנו את 

 דבר ה', ויוצא מכלל הברכה. 

של בירור דבר ה'  מרחיב ביותר וכולל גם את התלמוד בכלל הברכה, אולי משום שהעמל רבא

הוא חלק בלתי נפרד מהאופן שבו אנו מקבלים אותו בפועל, ואף זה בכלל השבח על היות ה' מלמד 

 תורה לישראל. והלכה כמותו. 

הדברים האמורים מתייחסים במפורש רק לחלק ההלכה שבתורה, אך מסתבר שהוא הדין גם 

לל תלמודה. דרכי המוסר הם , שאף הם מכלל הוראת התורה וממילא מכדברי אמונה ומוסרל

מכלל ההליכה בדרכי ה', ואף שאין בהם הנהגות קבועות סוף סוף אף הם מכלל הוראת התורה 

לאדם כיצד ינהיג את חייו, וגם דברי אמונה הם מכלל מצוות האמונה וייחוד ה' ומכלל הוראת 

 התורה לאדם כיצד יתייחס לעניינים כמו השגחת ה' וכדומה. 

הסתפק ערוה"ש, האם כיון שאינו לימוד המכוון לדינים אינו בכלל ברכת  גדהמדרשי אבלימוד 

התורה, או שמא יש ללמוד מדברי רבא דין רחב יותר, לברך על כל מה שנכלל בשם תורה. מדבריו 

נראה שספקו חל למעשה על כל לימוד שאינו הלכתי, שלא כדברינו. ומכל מקום דברי אגדה 

מונה ומוסר, שכן השומע את דברי האגדה אינו יודע בהכרח חסרים גם ביחס לשאר לימוד א

להפיק מהם את התוכן ההוראתי הגלום בהם. אפשר שהוא מתעורר מתוך הדברים ליראת שמים, 

במהד' דרשו הביאו  11אך אין זה בדרך של לימוד תוכן הוראתי אלא בדרך של התעוררות הנפש.

עכ"פ מכף החיים שאף לימוד זה הוא בכלל הברכה. )אפשר גם שכל מה שנכלל בש"ס נכלל לכו"ע 

גם בברכת התורה, משום שנעשה כחלק מלימוד משנה ותלמוד בכללם, וספק ערוה"ש אינו אלא 

תורה במדרשי האגדה שהזכיר. והרי בלימוד התורה שבכתב אין כל ספק שגם הקורא את סיפורי ה

 ואינו עומד כלל על תוכן ההוראה שבהם צריך לברך(. 

                                                           
11

במדרשי האגדה, כפי שכתבו קדמונים, פעמים רבות אין בירור מוכרע פשוט של האמת, "אין מקשין בהגדה",  

 ואפשר שייאמרו דברים שונים או אף סותרים בלא כל צורך להכריע ביניהם. דברי אגדה נועדו לעיתים לעורר את

הנפש לתכנים שבירורם המדוייק זוקק עמל נוסף ונבדל, ואפשר שמשום כך אין בהם עצמם לימוד תורה מבורר 

 מספיק כדי לברך עליו. 
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בלבד, כמו לימוד חלקי גוף הבהמה כדי ללמוד הלכות טרפות, ודאי  לימודים מכשירים לתורה

עכ"פ שאינם בכלל הלימוד שגם עליו חובה לדברי רבא לברך, ומסתבר שגם אינם בכלל מצוות 

עצמו אלא רק את המציאות שאליה מתייחס הלימוד כלל, שכן אין מבררים בהם את רצון ה' 

דברו. וכך גם בלימוד דקדוק לשון הקודש וכדומה, אף שערכו ודאי רב והוא עשוי להיות נצרך 

 מצוה וכתנאי הכרחי לקיומו הנאות. -ללימוד כמכשיר

 

לבד אין מברכים ברכת התורה. כשם שבכל דיני אמירה  הרהורשעל  ב"יהביא  האגורמדברי 

לאו כדיבור כך גם כאן. ולא התבאר מקורו לומר שהברכה היא בעיקרה על דיבור. קי"ל הרהור 

תלו זאת  )להלן(ונשמת אדם  )דלעיל(אפשר שלמד זאת מלשון התורה "ודברת בם", ושאגת אריה 

במקור שממנו למד רב יהודה את דין ברכת התורה, "כי שם ה' אקרא", שאמור בלשון קריאה. 

א ודאי מכלל מצוות תלמוד תורה, שכן נאמר "והגית בו" ומצאנו כתב שהרהור הו הגר"אאבל 

לב, ולכך גם יש לברך לפניו. )בה"ל מחדד שאין כוונת הגר"א לומר שבתלמוד -בכתוב גם הגיון

כתב מאידך שלשון  )ט ס"ק ד( נשמת אדםתורה הרהור כדיבור, אלא שאף הוא עכ"פ בכלל המצוה(. 

עצמו דוקא, ולא על הגיון הלב לבדו, וגם אפשר שמה שנאמר הגיון אמורה לעיתים גם על הדיבור 

"והגית... יומם ולילה" אינו אלא לומר שגם כשאינו יכול ללמוד בדיבור, ולקיים "לא ימוש... 

מפיך", לכה"פ יהרהר בתורה בליבו. גם מלשון ושיננתם יש ללמוד שעיקר המצוה היא בדיבור. 

הביא עכ"פ את דברי הגר"א, ונראה שחושש להם  משנ"בולכן אין לברך אלא כשלומד בפה. 

 לדינא, שלא להרהר בדברי תורה אלא ע"י ברכה. 

יש להעיר שגם בדברי האגור וב"י לא נאמר שההרהור אינו מכלל מצוות תלמוד תורה עצמה, 

אלא שאינו מכלל הברכה, ואין הכרח לומר שכוונתם כדברי נשמת אדם דוקא. כפי שהתבאר לעיל, 

זהות גמורה בין גדר קיום מצוות ת"ת לגדר החיוב בברכה עליו. אף כאן, כמסקנה אין בהכרח 

מכך שהרהור לאו כדיבור, כתבו ט"ז ומשנ"ב שהמברך ברכת התורה ומיד אחר כך לומד בעיון 

מתוך הספר יקפיד להוציא כמה מילים מפיו כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. ולא כתבו שעל 

מפיו את מילות הלימוד כדי שלא להימצא מתבטל מתלמוד תורה,  כל הלומד להקפיד להוציא

אלא שעכ"פ, אף שאין כל עיקר מעשה הלימוד  12ומשמע שעיקר קיום המצוה אינו מותנה בכך.

מבואר שהרבה מפעולתו הברוכה  )עירובין נד.(תלוי בדיבור דוקא, ודאי יש בו מעלות גדולות, ובגמרא 

ונה זכירת מה שלומד, וכן ברכת החיים שלימוד התורה מביא של הלימוד, ובכלל זה בראש ובראש

הרחבה בביאור מימרות פ"ד, )ור' בנתיב התורה למהר"ל עמו, תלויים בכך שילמד בדיבור פה ולא רק בהרהור 

 . ולכן לכתחילה ודאי נכון ללמוד בפה. הגמרא(

, שלפני רהםאבוד)ובשו"ע( גם את דברי  ב"ילמרות ההכרעה שלא לברך על הרהור, הביא 

תמה, שכן גם בעת הכתיבה אין הלימוד אלא בהרהור. בשונה  הט"זדברי תורה עליו לברך.  כותבש

מהדיבור, שיש בו הבעה ישירה של תוכן הלימוד, הכתיבה אינה אלא מעתיקה כביכול אל הכתב 

את התוכן שבמחשבה. אך נראה שלדברי ב"י עיקר מה שאין מברכים על הרהור אינו מחמת 
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כתב באופן ראשון שלשון הברכה היא "לעסוק בדברי תורה" ולא 'ללמוד'  )בהקדמת תפארת ישראל(מהר"ל מפראג  

ה הוא העיסוק בדברי תורה בפועל, בדיבור פה, למרות שעיקר משום שברכה זו היא ברכת המצוות, ומעשה המצו

הלימוד באמת אינו אלא ההבנה של מה שלומד. נמצא שוב שגדר המצוה רחב מגדר המעשה שעליו מברכים. סברה 

עקרונית זו יפה גם באופן השני שכתב, שהברכה היא בלשון לעסוק משום שלימוד תורה הוא רק כשלומד דברי אמת 

הבנתו, ועל כך הרי אין האדם יכול לעמוד בשעת לימודו. חלק המצוה המסור באמת בידינו אינו אלא עצם ולא טועה ב

 העסק בתורה, ורק עליו מברכים, למרות שבאופן מהותי חיוב המצוה אינו אלא לפעול להוסיף בידיעת התורה. 
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ש המהותי העצמי ביניהם אלא משום שאין מברכים אלא על לימוד שיש בו מעשה, וגם ההפר

בשם כמה אחרונים, אך כתב שלמעשה אין  משנ"בכשכותב נמצא עוסק בלימוד במעשה. כ"כ 

לסמוך על הכרעת שו"ע ויש להוציא בפה קצת מילים בעת הכתיבה כדי לצאת מחשש ברכה 

 לבטלה. 

 

סדר וב הברכה עליו אינו מוכרע הוא באומר דברי תורה כחלק מ]אופן נוסף של לימוד שחי

עמד על דעות פוסקים בדבר לכאן ולכאן, וכתב שנכון לחוש  )בסו"ס מו(או בדרך תחנון. ב"י  התפילה

למצריכים ברכה )והרמ"א הביא שבאשכנז נהגו בתחילה לומר סליחות גם קודם ברכות התורה, 

 אך אחר כך חזרו לחשוש לדעת המחמירים ולהקדים את ברכת התורה וכך יש לנהוג(. [

 

 )מז,יד(ד. דין הנשים, בברכה ובגוף הלימוד 

ברכת התורה,  לברךהנשים  מנהגעמד על  החדשות מה,ב, מובא בתמצית בב"י מהאגור( ,שו"תב)מהרי"ל 

והתקשה בכך, שכן אף למנהג האשכנזים ע"פ ר"ת, שנשים מברכות על מצוות עשה שאינן חייבות 

שהמלמד את בתו תורה הוא כמלמדה  )סוטה כ.(בהן, כאן גרע יותר, שהרי הרמב"ם פסק כר"א 

לכאורה אין להן לברך על כך. הוא משיב על כך ארבע תשובות, מרביתן כרוכות תפלות ואם כן 

 בעיקר דין הנשים בלימוד תורה, ועל כן נברר את שני הדינים יחד.

: "מאי טעמא דר"א, דכתיב אני חכמה שכנתי )שם כא:(את עיקר דברי ר"א דלעיל ביארה הגמרא 

". ופירש רש"י: "שמתוכה היא מבינה ערמומיתעמו  נכנסהבאדם  נכנסה חכמהערמה, כיון ש

ערמומית ועושה דבריה בהצנע". כלומר, לימוד התורה לא עתיד להוסיף בבת קרבה לדבר ה' אלא 

רק תחכום מעשי, והדבר עתיד לשרת את יצרה הרע דוקא, שתמצא דרכים להוציא לפועל את 

  13רצונותיה המקולקלים בלי להיתפס.

, אבל יש לה שכרתורה  למדהפסק כאמור כר"א, אך סייג זאת במקצת: "אשה ש )א,יג( הרמב"ם

אינו כשכר האיש מפני שלא נצטוות, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו אין שכרו כשכר המצווה 

אדם את בתו תורה, מפני  מדצוו חכמים שלא יל  ואע"פ שיש לה שכר,  14ושעשה אלא פחות ממנו.

שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד והן מוציאין דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן. 

אמרו חכמים, כל המלמד את בתו תורה אילו לימדה תפלות. במה דברים אמורים, בתורה שבעל 

 פה. אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה, ואם למדה אינו כמלמדה תפלות". 

פירוש הרמב"ם לדברי ר"א קרוב לדברי רש"י, ולדבריו כיון שאין הבת חפצה לרכוש את ידיעת 

התורה, הלימוד לא יביא אותה אלא אל ההיפך, למצוא תימוכין לסברות סרק שלה עצמה. )בבן 

שאינו חפץ ללמוד אין אומרים כך, אם משום החיוב המוטל עליו ללמוד, שמחמתו אין לחוש יתר 
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ו תורה כדי שאם תשתה תדע דברי ר"א נאמרו במשנה כחלוקים על דברי בן עזאי, שחייב אדם ללמד את בת 

שהזכות תולה לה. דבריו מפליאים, שכן השותה הזקוקה לזכות שתתלה לה היא זו שאכן נטמאה וראוי שימיתוה 

המים, ולכאורה אם חייב אדם ללמד את בתו תורה הרי זה כדי שלא תגיע כלל למעשים כאלו. ושמא בדומה לר' 

התורה לבת ישפיע השפעה מהותית על דרכיה, ולא בכך הוא תולה  אליעזר אף בן עזאי אינו נסמך על הנחה שלימוד

את החובה ללמדה, אלא שסוף סוף מקצת תועלת לא ייתכן שלא תהיה בלימוד, ולו עבור כך חובה ללמדה. )לשינויי 

 הדורות בזה נשוב בהמשך(. 
14

מקור הרמב"ם לכך שיש לאשה שכר על לימודה כאינה מצווה ועושה אף הוא באותה סוגיה עצמה, של הסוטה  

 איזוהי הזכות התולה לה: "אילימא זכות דתורה, הא אינה מצווה ועושה". )כא.(שהזכות תולה לה, שם שאלה הגמרא 



   

332 
 

כנה כמו זו, ואם משום שגם החשש עצמו פחות, כיון שהוא יודע סוף סוף שחובתו על המדה לס

 ללמוד, מה שאין כן הבת שמבקשים ללמדה מה שאין לה חפץ בו כלל(. 

בדברי הרמב"ם כלולים עם זאת שני אופנים שבהם עשויה האשה ללמוד תורה ותהיה בכך 

ית, הרמב"ם כתב שרוב נשים אין דעתן מצוה, ועל שניהם מסמיך מהרי"ל גם את דין ברכתה. ראש

להתלמד ולכן הן מוציאות את דברי התורה לדברי הבאי, ולומד מכך מהרי"ל שאם אין זה שאביה 

, כאינה מצווה יש לה שכרוכוונתה לטובה הרי  חפצה ללמודמבקש ללמדה אלא היא מצד עצמה 

ב כך, והוסיף לחדד שאם למדה כת רמו ס"ק טו(יו"ד )ועושה, ויכולה גם לברך על כך. גם הפרישה 

לעצמה תורה על מכונה ולא הוציאה אותה לדברי הבאי הרי אנו רואים שיצאה מהרוב שאין דעתן 

מה תוציא את הדברים, הוא שאסור ללמדה. בכך  להתלמד. ורק האב, שאינו יודע מה בלבה ולְּ

סיים בכך מתיישבים למעשה גם דברי הרמב"ם עצמו, שפתח בכך שאם לומדת יש לה שכר ו

שאסור ללמדה. דבריו הם כסותרים סופם לתחילתם, אם לא שנחלק בין לימודה שלה לדין אביה 

ה שעמו, נאמרו ע"י המהרי"ל והפרישה במה שהבת עצמה לומדת. ויל"ע  )ההיתר הברור, והמעלָּ

אם כאשר הבת מבקשת מהאב ללמדה עדיין יש לו לחוש לתקלה. בפשטות, כל שחפצה ללמוד 

 הרוב האמור והחשש הכרוך בו(. יצאה מכלל

הסייג הנוסף, המפורש בדברי הרמב"ם, הוא שאיסור הלימוד לבת הוא בעיקרו דוקא בתורה 

יש מעמד ביניים, שאין ללמדה לכתחילה, אך אין זה כתפלות.  תורה שבכתבשבעל פה, ואילו ל

יבות, וביארו חכמים תלה זאת בדין ההקהל, שבו מפורש בתורה שגם הנשים חי ז(אות רמו שם )הב"ח 

שהאנשים באים ללמוד ואף הנשים באות לשמוע. הב"ח מסביר שההבחנה בין לימוד האנשים 

לשמיעת הנשים הוא בכך שלימוד דרך קבע הוא רק לאנשים. אך גם נשים צריכות לפגוש בתורה 

ר שבכתב לעיתים מזומנות. שמיעת התורה שבכתב שייכת לכל עיקר קבלתנו את ציווי ה', והדב

 קודם למעשה תלמוד התורה שהנשים אינן מצוות בו. 

, שאף שאין הנשים )בהקדמתו(צידוק שלישי לברכת התורה בדברי מהרי"ל הוא ע"פ דברי הסמ"ק 

כדי  הדינים המוטלים עליהןמצוות במצוות תלמוד תורה עצמה, סוף סוף עליהן ללמוד את 

עסוקה בכל צרכי הבית, רבות מאד הן שיידעו איך לקיימם. מהרי"ל מוסיף לחדד שכיון שהיא 

ההלכות שעליה להכיר. ומוסיף עוד שכיון שמדובר בלימוד של דינים והוראות ולא של פלפול 

וסברות דומה הדבר יותר לתורה שבכתב ולא לתושבע"פ שבה עיקר המניעה ללמדה. )נראה שאין 

מוד, ולכה"פ נראה כוונת סמ"ק ומהרי"ל לומר שאת הדינים הללו חובה גמורה על האשה לל

שמעולם לא נהגו כך, ללמד נשים בהיקף נרחב את כלל ההלכות הנצרכות למעשה. זאת כשם שגם 

ביחס לבנים, שאותם ודאי חייב האב ללמד תורה, לא נהגו להקפיד ללמד באופן מקיף את כלל 

 ההלכות הנוגעות למעשה קודם לכל לימוד אחר. נראה שלעיקר חובת קיום המצוות די בשעת

הדחק במה שהאדם לומד בדרך החינוך המעשי כיצד יש לנהוג בכל המצבים המצויים, ואין חובה 

גמורה, לא על האיש ולא על האשה, להוסיף על כך אלא כפי היכולת. ומכל מקום ברור שכל קיצור 

בכך פוגם גם במידת מה בקיום נכון של המצוות, בכל אותם מצבים שבהם אין די בניסיון כדי 

ת ההנהגה הנכונה, וממילא ברור גם לאידך גיסא, שכל תוספת בכך מוסיפה שלמות ללמד א

 בנאמנות למצוות התורה והיא חלק בלתי נפרד של ההשתדלות בקיומן(. 

יסוד זה, של החובה ללמד את הבת את כל הנצרך לה כדי שתחיה כראוי לבת ישראל, היראה 

ל בדורות האחרונים לאור שינויי הדורות את ה' ושומרת את מצוותיו, הורחב ע"י גדולי ישרא

והקושי לשמר את הנאמנות לדבר ה' בלא לימוד. בענין זה נודעה תמיכתו של בעל החפץ חיים 

בהקמת הסמינר לבנות בית יעקב, ובכתובים נאמרו דבריו בזה בספרו ליקוטי הלכות על  )והמשנ"ב(
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נינו, שקבלת האבות היתה חזקה מאד אצל : "נראה דכל זה בזמנים שלפ(בסוטההנ"ל )על הסוגיה הש"ס 

כל אחד ואחד להתנהג בדרך שדרכו אבותיו... בזה היינו יכולים לומר שלא תלמד הבת תורה, 

מאד  קבלת האבות נתרופפהבעוונותינו הרבים  כעתותסמוך בהנהגתה על אבותיה הישרים. אבל 

מאד, וגם מצוי שאינו דר במקום אבותיו כלל, ובפרט אותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון 

חומש וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל כגון מס' אבות וספר  מצוה רבה ללמדםהעמים, בודאי 

הקדושה. דאל"ה עלול שיסורו לגמרי  אמונתנוענין  שתאומת אצלןמנורת המאור וכדומה, כדי 

ה' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו". הלימוד הטבעי מכח החיים בבית ההורים אינו מספיק מדרך 

עוד כבעבר, ולכן לימוד התנ"ך שב ונעשה נצרך לכתחילה, ועליו יש להוסיף לימוד ענייני אמונה 

 15ומוסר. להנהגה זו היו שותפים גם יתר גדולי ישראל, והיא התקבלה למעשה בכל הקהילות.

בפתח  אמירת פסוקי הקרבנותשנתן מהרי"ל לברכת התורה ע"י נשים היא סיבה רביעית 

 התפילה, שמוטלת גם עליהן ומחייבת ממילא גם ברכה.

 

העיר על דברי הב"י שגם לאחר כל טעמי המהרי"ל אין בכך הצדקה  בבה"ל(גם )מובא הגר"א 

לברך. גם לאחר לברכת התורה אלא לדרך ר"ת, שאף על מצוה שאין האשה חייבת בה היא רשאית 

כל האמור לעיל, סוף סוף הכתוב צווח ואומר ולמדתם אותם את בניכם, ולא את בנותיכם, ובכל 

צדדי הלימוד שנזכרו אין משום קיום למצוות ת"ת שעליה נוסדה הברכה. בה"ל הסיק מתוך כך 

 שאין לה להוציא איש בברכתה, ולא כפמ"ג שכתב שיכולה גם להוציא. אמנם למעשה גם בקרב

הנוהגים כשו"ע, ולא כר"ת, נשים מברכות ברכת התורה, וצריך לכאורה לומר שכיון שעיקר החיוב 

בברכת התורה לא נובע מדין ברכת המצוות אלא ממעלת התורה עצמה, אף הנשים שייכות בה גם 

 אם אינן מצוות על לימודה הכולל. 

                                                           
15

בדורותינו שלנו ממש, עם ההתעצמות של שני היסודות שהזכיר החפץ חיים: השפעת התרבות הכללית, וטיפוח  

החשיבה וההשכלה במערכות החינוך, יש שאמרו שנצרך להרחיב עוד בלימוד התורה לבנות כדי להשיג את אותה 

עבור חיים של תורה, ובהם ענייני תכלית, זאת בעיקר באותם תחומים העולים מדברי הסמ"ק, חלקי התורה הנצרכים 

אמונה והלכות הנוגעות למעשה. יש שהוסיפו עוד סברה עקרונית יותר, שבהיות כלל תחומי החיים מושתתים בימינו 

על שיעור ניכר של ידע ומיומנות מנטלית אי אפשר שתהיה התורה כאחת השפחות, ובכל הנוגע לקיום הלכותיה יוגבל 

שי היבש לבדו. הדבר עלול להעמיד את דברי התורה כפחותים במשקלם תחת היותם מה שמונחל לבנות לידע המע

מרכז של קישור האדם לה', ועלול גם להביא להתרופפות כל עיקר קיומם, כיון שאינם אחוזים כראוי בחלקים 

שיש המשמעותיים יותר של הנפש, ואינם מתקבלים בלבוש המשמעותי שראוי ועשוי להיות להם. מסברה זו עולה 

להרחיב בהוראת החלק ההלכתי של התורה לבנות מעבר ללימוד גופי הדינים. לזאת ניתן לצרף את הרצון העצמי של 

נשים ללמוד תורה, שנעשה מצוי יותר בימינו, ולפי האמור לעיל אין בו בפשטות אלא מעלה ואם כן ראוי לחזקו 

של ימינו מצויה גם הנעה של נשים ללמוד, ותביעה ולעודדו כמה שאפשר. אלא שמצד שני, דוקא במציאות התרבותית 

להקנות תורה לבנות, שתכליתן להשיג הישגים שונים מהאמור לעיל. ובמקום שמעורבת הנעה כזו עלול גם הלימוד 

עצמו לשוב ולהרבות תפלות. הדבר זוקק לפיכך שיקול דעת מתמיד של מורי הוראה, להעמיד את הדבר על גבולותיו 

 הנכונים. 

יש להעיר שהרב קוק זצ"ל עומד במספר מקומות על כך ששכרו של ריבוי לימוד תורה לאשה עשוי לצאת בהפסדו, עוד 

משום שהוא עלול לפגום בקומת החיים הטבעית, ברגשות הבריאים של יושר ההנהגה ויראת ה' ובבינה המיוחדת 

יר להנחלת תורה לבנות, ולא ללימודן המלוה אותם, שבהם דוקא הוא יתרונה של האשה )דבריו מתייחסים באופן יש

העצמי(. הקשר דבריו הוא אגדה ולא הלכה, וגם אין בהם התייחסות ישירה לדברי הפוסקים שהובאו, ועל כן נראה 

שתכליתם לבאר את עומק דברי חז"ל, וליישב כיצד זה עשויים דברי התורה שברכתם כה מרובה להפוך אצל האשה 

ים מנחים מעשיים מתי ראוי ומתי בלתי ראוי ללמדה. מסתבר שהחשש לאיבוד ולא לקבוע קו –למרבים תפלות 

היראה הטבעית ובינתה אמור במקום שבו ע"פ דברי הסוגיה והפוסקים הלימוד אכן פסול, ולא במקום שנאמר שיש 

 בו מעלה. 
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 מקורות –ברכת התורה 

 

 יו תיובתאאמר רב יהודה... מברך לפנברכות כא.   

, רש"יא"ר יהודה אמר שמואל השכים... הלכך לימרינהו לכולהו, ברכות יא:   

 (השגות הראב"ד, בעה"מ, )רבנו יונה)ה:(,  רי"ף)יג(,  רא"ש, תוס'

 יא-תפילה ז,ירמב"ם   

 ז,תקמ( שו"ת הרשב"א)  

 קנה ס"ק דמשנ"ב , טור ושו"ע וש"ך,   כהושם  יו"ד רמו,א  

   

 השגות לספר המצוות שכחת העשין טו, רמב"ן   או מדרבנן מדאורייתא

 ברכות מח: ד"ה הא אפליגו( רשב"א)

 ד(-)הל' ברכות, פתיחה ושם א,ארמב"ם   

   

 טור ושו"ע ונו"כסי' מז   

 החדשות מה,בשו"ת מהרי"ל   דין הנשים

 טור, ב"י, ב"ח )ופרישה(יו"ד רמו,ו   
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 מפתח מקורות בש"ס

 

 2 ד ברכת המזון כדאי היית לחוב בעצמך י: ברכות
 

238 

 319 א 2 א ברכת התורה השכים לשנות יא: ברכות

 ג ברכת התורה למקרא, למדרש, למשנה, לתלמוד יא: ברכות
  

328 

 א ברכה קודם האכילה תוס' ד"ה לא יב. ברכות
 

 39 ג

 ג קדימה בברכות על תמרי בדנהמא בירך יב. ברכות
 

 193 ב

 טעות באמירת הברכה נקיט חמרא וקסבר שכרא יב. ברכות
   

206 

 ד ברכה מעין שלש בירך על תמרי בדנהמא יב. ברכות
 

 295 א

 116 א 4 ב ברכות הפת והדגן תוס' ד"ה לא יב: ברכות

 2 ב ברכה קודם האכילה מטעמת אינה טעונה ברכה יד. ברכות
 

41 

 240 ב 4 ד ברכת המזון לא השמיע לאזנו טו: ברכות

 ר ברכה קודם האכילה פועלים מברכים לאחריה טז. ברכות
 

 38 ב

 217 ג 1 ב ברכת המזון כוללין בונה ירושלים בברכת הארץ טז. ברכות

 א ברכה קודם האכילה בעל קרי מברך לאחריו כ: ברכות
 

 38 ב

 1 ג ברכת המזון אתי דרבנן ומפיק דרבנן כ: ברכות
 

227 

 1 ד ברכת המזון נשים חייבות בברכת המזון כ: ברכות
 

236 

 3 א ברכת הזימון וליטעמיך קטן בר חיובא הוא כ: ברכות
 

249 

 316 א 1 א ברכת התורה מנין לברכת התורה לפניה כא. ברכות

 275 א 2 ה ברכת הזימון דברים שבקדושה בעשרה כא: ברכות

 279 ב 3 ה ברכת הזימון היחיד אומר קדושהאין  כא: ברכות

 222 ה 2 ב ברכת המזון רב צלי של שבת בערב שבת כז. ברכות

 ו ברכה קודם האכילה ברכה שאינה צריכה לג. ברכות
 

 55 א

 ד ברכות שבכל יום אנשי כנה"ג תקנו ברכות לג. ברכות
  

311 

 א ברכה קודם האכילה מנא הני מילי לה. ברכות
 

 37 א

 א חילוק ברכות הפירות כיצד מברכין על הפירות לה. ברכות
  

67 

 2 ז חילוק ברכות הפירות ילך אצל חכם לה. ברכות
 

99 

 102 א 1 א ברכות הפת והדגן על הפת המוציא לה. ברכות

 א ברכה מעין שלש שבעת המינים התינח לאחריו לה. ברכות
 

 287 ב

 א שהנאתה חסרהאכילה  שמן זית אוזוקי מזיק לה: ברכות
  

59 

 ב חילוק ברכות הפירות מאי שנא יין לה: ברכות
  

68 

 2 א ברכות הפת והדגן כל מילי איקרי מזון לה: ברכות
 

106 

 117 ב 4 ב ברכות הפת והדגן כל מילי איקרי מזון לה: ברכות

 עיקר וטפל שמן זית באניגרון לה: ברכות
 

 144 ה 1

 3 א ברכת התורה הנהג בהם מנהג ד"א לה: ברכות
 

324 

 א אכילה שהנאתה חסרה קמח שעורים לו. ברכות
  

59 

 1 ג חילוק ברכות הפירות קורא לו. ברכות
 

70 

 2 ג חילוק ברכות הפירות על מיני נצפה לו. ברכות
 

73 

 1 ד חילוק ברכות הפירות קמחא דחיטי לו. ברכות
 

80 

 4 ג ברכות הפירותחילוק  מאימתין אין קוצצין בשביעית לו: ברכות
 

75 

 2 ד חילוק ברכות הפירות תוס' ד"ה ברטיבא לו: ברכות
 

84 

 2 א ברכות הפת והדגן כל שהוא מחמשת המינים לו: ברכות
 

106 

 3 ב ברכות הפת והדגן כל שיש בו מחמשת המינים לו: ברכות
 

112 

 עיקר וטפל כל שיש בו מחמשת המינים לו: ברכות
 

 139 ב 1

 עיקר וטפל הומלתא לו: ברכות
 

 145 ה 1

 א חילוק ברכות הפירות כוסס חטה בורא מיני זרעים לז. ברכות
  

67 

 1 ב ברכות הפת והדגן דין אורז ודוחן לז. ברכות
 

108 

 2 ב ברכות הפת והדגן ברכת מעשה קדרה לז. ברכות
 

110 
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 1 ג ברכות הפת והדגן בזמן שהפרוסות קיימות המוציא לז. ברכות
 

118 

 ג ברכה מעין שלש תוס' ד"ה הכוסס לז. ברכות
  

292 

 בורא נפשות לאחריו ולא כלום לז. ברכות
  

 297 ב

 3 ב ברכות הפת והדגן האי ריהטא דחקלאי לז: ברכות
 

112 

 1 ג ברכות הפת והדגן האי חביצא  לז: ברכות
 

118 

 124 ב 2 ג ברכות הפת והדגן טרוקנין וטריתא לז: ברכות

 ב אכילה שהנאתה חסרה שתיתא לח. ברכות
 

 62 ב

 2 ד חילוק ברכות הפירות דובשא דתמרי לח. ברכות
 

82 

 3 ד חילוק ברכות הפירות טרימא לח. ברכות
 

85 

 104 ג 1 א ברכות הפת והדגן מוציא או המוציא לח. ברכות

 2 ב ברכות הפת והדגן שתיתא עבה מזונות לח. ברכות
 

112 

 4 ד חילוק ברכות הפירות מברכים עליהםשלקות מה  לח: ברכות
 

87 

 1 ג ברכת המזון היכי מברך בציר מכזית לח: ברכות
 

227 

 233 ג 3 ג ברכת המזון זית דשקלוה לגרעינותיה לח: ברכות

 1 ב ברכה קודם האכילה ברכה בכזית לט. ברכות
 

41 

 5 ד חילוק ברכות הפירות מיא דכולהו שלקי לט. ברכות
 

90 

 3 ב ברכות הפת והדגן לדבוקי בעלמא עבדי לה לט. ברכות
 

113 

 187 א 2 ב קדימה בברכות הביאו לפניהם כרוב ודורמסקין לט. ברכות

 2 ג ברכת המזון זית שאמרו בינוני וזהו אגורי לט. ברכות
 

230 

 4 ג ברכת המזון תוס' ד"ה בצר לט. ברכות
 

235 

 ד קדימה בברכות פתיתין ושלמין לט: ברכות
  

197 

 ד קדימה בברכות פרוסה חיטין ושלמה שעורים לט: ברכות
  

197 

 1 ג ברכה קודם האכילה טול ברוך אינו צריך לברך מ. ברכות
 

44 

 א חילוק ברכות הפירות ברוך ה' יום יום מ. ברכות
  

68 

 ה חילוק ברכות הפירות היכא מברכינן בורא פרי העץ מ. ברכות
  

94 

 97 א 1 ז חילוק ברכות הפירות ועל כולן שהכל יצאבירך האדמה  מ. ברכות

 1 ד ברכה קודם האכילה אמר ברוך המקום שבראה מ: ברכות
 

49 

 2 ד ברכה קודם האכילה ברכה שאין בה הזכרת השם מ: ברכות
 

51 

 5 ג חילוק ברכות הפירות על הנובלות מ: ברכות
 

76 

 ו הפירות חילוק ברכות על דבר שאין גידולו מן הארץ מ: ברכות
  

96 

 98 ב 1 ז חילוק ברכות הפירות על פת ויין מ: ברכות

 116 א 4 ב ברכות הפת והדגן שהכל על פת ויין מ: ברכות

 א קדימה בברכות היו לפניו מינין הרבה מ: ברכות
 

 182 א

 א קדימה בברכות מין שבעה עדיף או חביב עדיף מא. ברכות
 

 182 ב

 1 ב קדימה בברכות ומברך על זה מברך על זה וחוזר מא. ברכות
 

185 

 ג קדימה בברכות כל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה מא. ברכות
 

 190 א

 1 ג ברכת המזון מיסב ואוכל בלפתן מא. ברכות
 

229 

 129 ד 2 ג ברכות הפת והדגן פת הבאה בכיסנין מא: ברכות

 ב ברכות בשעת סעודה דברים הבאים מחמת הסעודה מא: ברכות
 

 149 א

 ב ברכות בשעת סעודה תאנים וענבים בתוך הסעודה מא: ברכות
 

 150 ב

 א קדימה בברכות הביאו לפניהם תמרים ורימונים מא: ברכות
 

 183 ג

 ד ברכה מעין שלש לאחר הסעודה טעונים אחריהם מא: ברכות
 

 294 א

 3 ה נטילת ידים תכף לנטילת ידים ברכה מב. ברכות
 

27 

 127 ג 2 ג ברכות הפת והדגן לחמניות מב. ברכות

 134 ה 2 ג ברכות הפת והדגן שאני התם דקבע סעודתיה מב. ברכות

 א ברכות בשעת סעודה ברך לפני המזון פטר לאחר המזון מב. ברכות
  

148 

 155 א 1 ג ברכות בשעת סעודה בתר דגמר אייתו מידי למיכל מב. ברכות

 2 א הזימוןברכת  הסבו אחד מברך לכולן מב. ברכות
 

245 
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 2 ג ברכות בשעת סעודה בשאר השנה מברך על כל כוס מב: ברכות
 

162 

 ב אכילה שהנאתה חסרה לצמאו לאפוקי מאי מד. ברכות
 

 63 ג

 עיקר וטפל מליח בתחלה ופת עמו מד. ברכות
 

 138 א 1

 א ברכה מעין שלש ענבים מברך אחריהם שלש מד. ברכות
 

 286 א

 ב ברכה מעין שלש ברכה מעין שלש מאי ניהו מד. ברכות
 

 289 א

 בורא נפשות השותה מים אומר בורא נפשות מד. ברכות
  

 297 א

 ד ברכות שבכל יום מאי ניהו ברכה מעין שלש מד. ברכות
  

311 

 בורא נפשות על ביעא ומיני קופרא מד: ברכות
  

 297 ב

 ד ברכות שבכל יום אפילו ירקא אפילו מיא מד: ברכות
  

311 

 1 ג ברכת המזון מזמנין עד כזית או כביצה מה. ברכות
 

226 

 ב ברכת הזימון שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן מה. ברכות
 

 253 א

 ב ברכת הזימון שנים שאכלו כאחת מה. ברכות
 

 255 ב

 1 ה ברכת הזימון אין מזמנין על עם הארץ מה. ברכות
 

273 

 274 א 2 ה הזימון ברכת קטנים אין מזמנין עליהן מה. ברכות

 278 א 3 ה ברכת הזימון נשים אין מזמנין עליהן מה. ברכות

 בורא נפשות תוס' ד"ה רבי מה. ברכות
  

 297 א

 220 ג 2 ב ברכת המזון אמן אחר ברכותיו בבונה ירושלים מה: ברכות

 ב ברכת הזימון חילוק ברכות עדיף מה: ברכות
 

 254 א

 277 ד 2 ה ברכת הזימון יצא אחד מהם לשוק מה: ברכות

 278 א 3 ה ברכת הזימון נשים מזמנות לעצמן מה: ברכות

 214 א 1 ב ברכת המזון הטוב והמטיב דרבנן מו. ברכות

 221 ד 2 ב ברכת המזון הטוב והמטיב פותח ואין חותם מו. ברכות

 266 א 1 ד ברכת הזימון עד היכן ברכת הזימון מו. ברכות

 268 ג 1 ד ברכת הזימון חוזרלהיכן הוא  מו: ברכות

 261 ד 1 ג ברכת הזימון אנן אכילנא לן מז. ברכות

 274 א 2 ה ברכת הזימון קטן עושים אותו סניף לעשרה מז: ברכות

 1 ג ברכת המזון להוציא עד שיאכל כזית מח. ברכות
 

227 

 4 א ברכת הזימון אינו מוציא עד שיאכל כזית מח. ברכות
 

251 

 280 א 1 ו ברכת הזימון תשעה אכלו דגן ואחד ירק מח. ברכות

 א ברכה קודם האכילה שבע מברך, רעב לא כ"ש מח: ברכות
 

 38 א

 א הטוב והמטיב על יין הטוב והמטיב ביבנה תקנוה מח: ברכות
 

 201 ב

 א ברכת המזון מנין לברהמ"ז מן התורה מח: ברכות
  

212 

 א המזוןברכת  משה תקן לישראל הזן מח: ברכות
  

212 

 215 ב 1 ב ברכת המזון בשבת נחמה וקדושת היום מח: ברכות

 218 ב 2 ב ברכת המזון לא אמר ארץ חמדה טובה מח: ברכות

 219 ב 2 ב ברכת המזון ברית לפי שאינה בנשים מח: ברכות

 219 ג 2 ב ברכת המזון לא אמר מלכות בית דוד מח: ברכות

 216 ב 1 ב ברכת המזון שבתטעה ולא הזכיר של  מט. ברכות

 220 ג 2 ב ברכת המזון מהו חותם בבנין ירושלים מט. ברכות

 221 ד 2 ב ברכת המזון הטוב והמטיב צריכה מלכות מט. ברכות

 3 ב ברכת המזון לא הזכיר של שבת מט. ברכות
 

223 

 257 א 1 ג ברכת הזימון אינן רשאין ליחלק נ. ברכות

 261 ג 1 ג ברכת הזימון מברכינן ג'בי ריש גלותא  נ. ברכות

 262 א 2 ג ברכת הזימון קא מהדר אבי מאה נ. ברכות

 3 ג ברכת הזימון ג' שבאו מג' חבורות נ. ברכות
 

263 

 4 ג ברכת הזימון בזמן שמקצתן רואין נ. ברכות
 

265 

 2 ו ברכת הזימון קדים חד מינייהו ובריך נ. ברכות
 

283 

 2 ה ברכה קודם האכילה לפיו בלא ברכההכניס אוכלין  נ: ברכות
 

53 
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 1 ה ברכה קודם האכילה אכל ולא ברך מהו שיחזור נא. ברכות
 

52 

 171 א 3 ד ברכות בשעת סעודה מי שאכל ושכח ולא ברך נא: ברכות

 2 ד ברכת המזון יחזור למקומו ויברך נא: ברכות
 

238 

 3 ד ברכת המזון עד מתי הוא מברך נא: ברכות
 

239 

 240 ג 4 ד ברכת המזון האוכל ומהלך מברך מעומד נא: ברכות

 1 ה נטילת ידים מזיגת כוס ואח"כ נטילת ידים נב. ברכות
 

25 

 1 ה נטילת ידים תכף לנטילת ידים סעודה נב: ברכות
 

25 

 2 א ברכת הזימון אחד מברך לכולן נג. ברכות
 

245 

 א נטילת ידים והתקדשתם אלו מים ראשונים נג: ברכות
  

17 

 2 ד ברכת המזון אכל בראש הבירה ושכח נג: ברכות
 

238 

 3 ד ברכת המזון כמה שיעור עיכול נג: ברכות
 

239 

 א הטוב והמטיב על יין על בשורות טובות הטוב והמטיב נד. ברכות
 

 200 א

 ב ברכות שבכל יום הרואה מקום שנעשו נד. ברכות
 

 303 ב

 ב ברכות שבכל יום ארבעה צריכים להודות נד: ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום הרואה בבל נז: ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום הרואה  אוכלוסי ישראל נח. ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום הרואה בתי ישראל נח: ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום קברי ישראל ועכו"מ נח: ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום בריות משונות נח: ברכות
 

 304 ג

 ב ברכות שבכל יום הרואה את חברו נח: ברכות
 

 305 ג

 א הטוב והמטיב על יין שינוי יין אומר הטוב והמטיב נט: ברכות
 

 200 א

 ב ברכות שבכל יום בכניסתו וביציאתו מהו אומר ס. ברכות
 

 303 ב

 ב ברכות שבכל יום הנכנס לבית המרחץ ס. ברכות
 

 305 ג

 ב ברכות שבכל יום ברכות השחר ס: ברכות
 

 306 ה

 א נטילת ידים נטילת ידים משום שידים עסקניות יד. שבת
  

14 

 א נטילת ידים תקנת נטילת ידים יד: שבת
  

14 

 216 ב 1 ב ברכת המזון להזכיר ראש חודש בברהמ"ז כד. שבת

 ד נטילת ידים נטילת ידים ברחבות סב: שבת
  

24 

 31 ד 2 ו נטילת ידים כמוציא משקה וכו'ניקב  צה: שבת

 א נטילת ידים העובר על דברי סופרים חייב מיתה כא: עירובין
  

15 

 ו חילוק ברכות הפירות חזיז שהכל נהיה בדברו כח: עירובין
  

97 

 3 א ברכות הפת והדגן אורז אין בא אלא לידי סירחון לה. פסחים
 

107 

 121 א 2 ג ברכות הפת והדגן הסופגנין והדובשנין לז. פסחים

 1 ד ברכות בשעת סעודה קידשו בבית הכנסת ק: פסחים
 

165 

 166 א 2 ד ברכות בשעת סעודה נחית מאיגרא לארעא ומקדש קא. פסחים

 166 א 2 ד ברכות בשעת סעודה ממקום למקום לא קא: פסחים

 171 א 3 ד ברכות בשעת סעודה הטעונים ברכה במקומם א"צ לברך קא: פסחים

 א הטוב והמטיב על יין שינוי יין אין צריך לברך קא: פסחים
 

 200 א

 157 א 1 ג ברכות בשעת סעודה הב לן ונבריך, הב לן ונשתי קג. פסחים

 1 ה נטילת ידים הנוטל ידיו לא יקדש קו: פסחים
 

25 

 א נטילת ידים תוס' ד"ה כל קטו. פסחים
  

17 

 ב נטילת ידים דבר שטיבולו במשקה קטו. פסחים
 

 18 ב

 ב ברכות בשעת סעודה תוס' ד"ה והדר קטו. פסחים
 

 150 א

 3 א ברכת הזימון כל שאינו מחוייב אינו מוציא כט. ראש השנה
 

248 

 3 א ברכת הזימון כל הברכות אע"פ שיצא מוציא כט. ראש השנה
 

249 

 ו ברכה קודם האכילה משום ברכה שאינה צריכה ע. יומא
 

 56 ב

 2 ג ברכת המזון אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצה פ. יומא
 

230 

 1 ב ברכה קודם האכילה פחות מכביצה לא בירך אחריו כו: סוכה
 

40 
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 1 א ברכת הזימון מי שהיה עבד או אשה מקרין אותו לח. סוכה
 

243 

 א חילוק ברכות הפירות היו לפניו מצוות הרבה מו. סוכה
  

68 

 ד ברכות שבכל יום וסדרוםשכחום וחזר  יז: מגילה
  

311 

 1 ה ברכת הזימון מקבלינן האידנא סהדותא מע"ה כב. חגיגה
 

274 

 3 א ברכת התורה אשכים ואשנה פרק זה ח. נדרים
 

324 

 316 א 1 א ברכת התורה מפני מה אין לצאת ת"ח מבניהם פא. נדרים

 א נטילת ידים המזלזל בנט"י נעקר מהעולם ד: סוטה
  

15 

 ד ברכת התורה המלמד בתו תורה כמלמד תפלות כ. סוטה
  

331 

 240 א 4 ד ברכת המזון נאמרים בכל לשון ברהמ"ז לב. סוטה

 3 ה נטילת ידים תוס' ד"ה כל לט. סוטה
 

28 

 3 א ברכת התורה אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק צט. סנהדרין
 

325 

 ו האכילהברכה קודם  העולם נזדעזע על לא תשא לט. שבועות
 

 55 א

 א ברכות שבכל יום מאה ברכות בכל יום מג: מנחות
 

 301 א

 ב ברכות שבכל יום שלא עשני גוי מג: מנחות
 

 308 ה

 3 א ברכת התורה ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש צט: מנחות
 

324 

 1 ג חילוק ברכות הפירות שקדים הרכים פטורים ממעשר כה: חולין
 

71 

 2 ג ברכות בשעת סעודה מברך אלא אחתאינו  פו: חולין
 

162 

 ה ברכות בשעת סעודה התם משתא וברוכי לא אפשר פו: חולין
  

179 

 1 ג נטילת ידים מים ראשונים חמין קה. חולין
 

20 

 א נטילת ידים נטילת ידים משום סרך תרומה קו. חולין
  

15 

 ב נטילת ידים לא לפירות -נטילת ידים  קו. חולין
 

 17 א

 1 ג נטילת ידים חמי האור וחמי טבריה קו. חולין
 

20 

 ד נטילת ידים נטילת ידים עד הפרק קו. חולין
  

23 

 1 ה נטילת ידים נוטל ידיו ומתנה קו: חולין
 

25 

 2 ג נטילת ידים קפדיתו אחזותא קז. חולין
 

21 

 1 ו נטילת ידים אריתא דדלאי קז. חולין
 

29 

 1 ו נטילת ידים שתיקנהמגופת חבית  קז. חולין
 

29 

 3 ו נטילת ידים כח גברא קז. חולין
 

32 

 2 ד חילוק ברכות הפירות מני ר' יהושע היא קכ: חולין
 

83 

 278 א 3 ה ברכת הזימון הכל חייבין בזימון לאתויי נשים ג. ערכין

 ב ברכת הזימון אכלי כהנים תרומה וזר חולין ד. ערכין
 

 256 ג

 1 ג ברכת המזון ישהה האוכלןכמה  יב: כריתות
 

228 

 4 ג ברכת המזון שתה וחזר ושתה כדי א"פ יג. כריתות
 

236 

 2 ג ברכת המזון אין בה"ב מחזיק יותר משני זיתים יד. כריתות
 

230 

 בורא נפשות יש הטעון ברכה לפניו ולא אחריו נא: נדה
  

 299 ד

 4 ג ברכות הפירותחילוק  מאימתין אין קוצצין בשביעית ד,י שביעית
 

75 

 2 ד חילוק ברכות הפירות דבש תמרים ויין תפוחים יא,ב תרומות
 

82 

 2 ג חילוק ברכות הפירות צלף מתעשר תמרות ואביונות ד,ו מעשרות
 

73 

 122 א 2 ג ברכות הפת והדגן תחלתה עיסה וסופה סופגנין א,ה חלה

 3 ג ברכות הפירותחילוק  קליפי רמון והנץ חייבין בערלה א,ח ערלה
 

74 

 29 א 2 ו נטילת ידים נטילה מכלי א,ב ידים

 ג נטילת ידים דיני מים לנטילה א,ג ידים
  

20 

 3 ו נטילת ידים הכל כשרים ליתן לידים א,ה ידים
 

32 

 ד נטילת ידים טומאת מי הנטילה ג-ב,א ידים
  

24 



   

340 
 

 מפתח מקורות בשו"ע

מספר פרק מודגש = ההפניה היא לפרק כולו()

 א מו
 

 ב טז
 

 306 ה

 ב מו
 

 ג טז
  

309 

 ג מו
 

 א טז
  

301 

 ד מו
 

 ב טז
 

 306 ה

 ב יא משנ"ב כ ה מו
  

210 

 ה מו
 

 ב טז
 

 307 ה

 ז-ו מו
 

 ד טז
  

310 

 ח מו
 

 ג טז
  

309 

 ט מו
 

 ג יז
  

331 

 א מז
 

 ב יז
  

327 

 א מז
 

 316 א 1 א יז

 ד-ב מז
 

 ג יז
  

328 

 ו-ה מז
 

 316 ב 1 א יז

 יב-ז מז
 

 2 א יז
 

319 

 יד מז
 

 ד יז
  

331 

 א ג בה"ל ד סב
 

 40 ג

 3 א יז משנ"ב ד א קנה
 

323 

 א קנח
 

 א ב
  

14 

 ג-א קנח
 

 ב ב
 

 17 א

 ו-ד קנח
 

 ב ב
 

 18 ב

 א קנט
 

 29 א 2 ו ב

 א קנט
 

 30 ב 2 ו ב

 ב-א קנט
 

 31 ד 2 ו ב

 ב-א קנט
 

 31 ה 2 ו ב

 ה-ג קנט
 

 30 ג 2 ו ב

 ז קנט
 

 4 ו ב
 

34 

 ז קנט
 

 4 ו ב
 

34 

 יב-ח קנט
 

 3 ו ב
 

32 

 כ-יד קנט
 

 4 ו ב
 

34 

 א קס
 

 2 ג ב
 

21 

 ה-ב קס
 

 3 ג ב
 

22 

 ט-ו קס
 

 1 ג ב
 

20 

 ד קסא
 

 ד ב
  

23 

 א קסד
 

 1 ה ב
 

24 

 ה-ב קסד
 

 2 ה ב
 

27 

 ב קסה
 

 3 ה ב
 

27 

 א קסו
 

 3 ה ב
 

27 

 ד-ב קסז
 

 1 א ו
 

102 

 ג קסז
 

 49 ד 2 ג ג

 2 ב ג משנ"ב ו קסז
 

43 

 ז-ו קסז
 

 1 ג ג
 

44 

 ח קסז
 

 1 ה ג
 

52 

 ט קסז
 

 א ג
  

37 

 י קסז
 

 1 ד ג
 

49 

 117 ב 4 ב ו בה"ל י קסז

 יג-יא קסז
 

 2 א יג
 

245 

 כ-יט קסז
 

 3 א יג
 

248 

 ה-א קסח
 

 ד ט
  

196 

 ו קסח
 

 134 ה 2 ג ו

 ז קסח
 

 128 ד 2 ג ו

 ח קסח
 

 127 ג 2 ג ו

 ז משנ"ב מה ח קסח
 

 140 ג 1

 ז ב"י ומשנ"ב ח קסח
 

 141 ד 1

 ח קסח
 

 ב ח
 

 151 ב

 ז משנ"ב מו ח קסח
 

 141 5הע'  1

 יב-ט קסח
 

 1 ג ו
 

118 

 ז משנ"ב יב קסח
 

 143 9הע'  1

 יג קסח
 

 120 א 2 ג ו

 יז-יד קסח
 

 124 ב 2 ג ו

 א קע
 

 2 ה ב
 

27 

 ב-א קעב
 

 2 ה ג
 

53 

 ב ח משנ"ב ז קעד
 

 150 4הע' 

 ח קעד
 

 2 א יג
 

248 

 א קעה
 

 א י
  

200 

 א קעה
 

 3 ב י
 

204 

 ב קעה
 

 1 ב י
 

202 

 ג קעה
 

 3 ב י
 

204 

 ד קעה
 

 2 ב י
 

203 

 202 3הע'  1 ב י טור ו קעה

 א קעו
 

 א ח
  

148 

 ב ח משנ"ב ב א קעו
 

 154 ד

 א קעז
 

 ב ח
 

 149 א

 א קעז
 

 ב ח
 

 150 ב

 א קעז
 

 ב ח
 

 154 ה

 ב קעז
 

 ב ח
 

 152 ג

 ב ח ב"י ג קעז
 

 152 ב

 ב ח ב"י ג קעז
 

 153 ג

 ב ח ב"י ג קעז
 

 153 ד

 ד-ג קעז
 

 ב ח
 

 154 ה

 ד קעז
 

 ב ח
 

 149 א

 ב-א קעח
 

 2 ד ח
 

166 

 ב-א קעח
 

 4 ד ח
 

175 

 ב-א קעח
 

 173 ב 3 ד ח

 ב קעח
 

 174 ג 3 ד ח

 ג קעח
 

 169 ה 2 ד ח

 170 ו 2 ד ח משנ"ב לט ג קעח

 ד קעח
 

 4 ד ח
 

175 

 ד קעח
 

 170 ו 2 ד ח

 ה קעח
 

 171 א 3 ד ח

 ו קעח
 

 ה ח
  

179 

 ג-א קעט
 

 1 ג ח
 

155 

 ד קעט
 

 165 20הע'  2 ג ח
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 ה קעט
 

 2 ג ח
 

161 

 2 ג ח ב"י ה קעט
 

162 

 ו קפג
 

 270 א 2 ד יג

 ז קפג
 

 3 ד יג
 

272 

 יב-ט קפג
 

 240 ג 4 ד יב

 ב-א קפד
 

 2 ד יב
 

238 

 ד קפד
 

 217 ג 1 ב יב

 ה קפד
 

 3 ד יב
 

239 

 ו קפד
 

 1 ג יב
 

226 

 א קפה
 

 240 א 4 ד יב

 א קפה
 

 1 ד ג
 

50 

 ג-ב קפה
 

 240 ב 4 ד יב

 א קפו
 

 1 ד יב
 

236 

 א קפז
 

 216 ג 1 ב יב

 א קפז
 

 218 א 2 ב יב

 ג-ב קפז
 

 218 ב 2 ב יב

 ד קפז
 

 219 ג 2 ב יב

 ד קפז
 

 217 3הע'  1 ב יב

 קפז
  

 1 ב יב
 

213 

 ד-א קפח
 

 219 ג 2 ב יב

 ה קפח
 

 215 ב 1 ב יב

 ח-ו קפח
 

 3 ב יב
 

223 

 י קפח
 

 222 ה 2 ב יב

 קפח
  

 1 ב יב
 

213 

 קפט
  

 1 ב יב
 

213 

 א קפט
 

 221 ד 2 ב יב

 216 ג 1 ב יב ב"י א קצא

 ג קצא
 

 240 ג 4 ד יב

 ב קצב
 

 269 ג 1 ד יג

 א קצג
 

 ב יג
 

 255 ב

 א קצג
 

 260 ג 1 ג יג

 א קצג
 

 3 ד יג
 

272 

 247 7הע'  2 א יג ב"י א קצג

 ב יג בה"ל א קצג
 

 254 17הע' 

 ב-א קצג
 

 2 ג יג
 

262 

 ג-ב קצג
 

 258 ב 1 ג יג

 ד קצג
 

 257 א 1 ג יג

 ו-ה קצג
 

 3 ג יג
 

263 

 א קצד
 

 2 ו יג
 

283 

 א קצד
 

 3 ג יג
 

265 

 ג קצד
 

 268 ב 1 ד יג

 קצה
  

 4 ג יג
 

265 

 ג-א קצו
 

 ב יג
 

 256 ג

 א קצז
 

 261 ד 1 ג יג

 2 ו יג משנ"ב ב קצז
 

283 

 ג-ב קצז
 

 1 ו יג
 

280 

 ד קצז
 

 4 א יג
 

251 

 ב ד משנ"ב כח ד קצז
 

 64 ג

 ד קצז
 

 227 8הע'  1 ג יב

 ג קצט
 

 1 ה יג
 

273 

 ט-ו קצט
 

 3 ה יג
 

278 

 י קצט
 

 2 ה יג
 

274 

 א ר
 

 260 ג 1 ג יג

 ב ר
 

 1 ד יג
 

266 

 ב ר
 

 2 ד יג
 

270 

 3 ג יג משנ"ב ט ב ר
 

265 

 א רב
 

 א ה
  

67 

 ב רב
 

 4 ג ה
 

75 

 5 ג ה ב"י ב רב
 

77 

 ג רב
 

 3 ג ה
 

75 

 ד רב
 

 א ד
  

59 

 ד רב
 

 ב ד
 

 60 א

 ד רב
 

 ז
 

 144 ה 1

 ה רב
 

 1 ג ה
 

72 

 ו רב
 

 2 ג ה
 

72 

 70 6הע'  1 ג ה שעה"צ מב ו רב

 71 7הע'  1 ג ה שעה"צ מא ו רב

 ז רב
 

 3 ד ה
 

85 

 ח רב
 

 2 ד ה
 

82 

 2 ד ה שעה"צ נד ח רב
 

84 

 ט רב
 

 5 ג ה
 

76 

 5 ג ה מ"ב ובה"ל ט רב
 

78 

 רב
-טז
 יח

 

 6 ג ה
 

78 

 יא-י רב
 

 5 ד ה
 

90 

 ב ח בה"ל יא רב
 

 150 4הע' 

 יג-יב רב
 

 4 ד ה
 

87 

 יג רב
 

 ז
 

 144 ה 1

 יד רב
 

 90 28הע'  4 ד ה

 טו רב
 

 2 ב ג
 

43 

 2 ד ה טור טו רב
 

84 

 3 ד ה בה"ל טו רב
 

87 

 70 6הע'  1 ג ה בה"ל טו רב

 יח רב
 

 2 ז ה
 

99 

 ה-א רג
 

 ה ה
  

94 

 ז-ו רג
 

 ז
 

 145 ה 1

 א רד
 

 1 ג ה
 

69 

 א רד
 

 5 ג ה
 

76 

 א רד
 

 ו ה
  

96 

 5 ג ה טור ושעה"צ א רד
 

77 

 ח-ז רד
 

 ב ד
 

 63 ג

 ח רד
 

 ב ד
 

 60 א

 ט-ח רד
 

 ג ד
  

65 

 ב ד ב"י ט רד
 

 62 ב

 ב ד ב"י ורמ"א יא רד
 

 63 ב

 יא רד
 

 ז
 

 145 ה 1

 יא רד
 

 70 6הע'  1 ג ה

 יא רד
 

 80 15הע'  6 ג ה



   

342 
 

 יג רד
 

 2 ז ה
 

99 

 3 ד ה ב"י סוף רד
 

86 

 א רה
 

 א ה
  

67 

 א רה
 

 4 ד ה
 

87 

 3 ב ו משנ"ב יא ב רה
 

115 

 ג-ב רה
 

 5 ד ה
 

90 

 87 24הע'  3 ד ה משנ"ב יז ד רה

 ב-א רו
 

 1 ז ה
 

98 

 ב רו
 

 א ח
 

 149 1הע' 

 1 ג ג ושעה"צ יג ג רו
 

46 

 ג רו
 

 1 ד ג
 

50 

 ו-ד רו
 

 2 ג ג
 

47 

 ה רו
 

 2 ג ח
 

161 

 2 ג ח טור ה רו
 

163 

 1 ג ג ב"י ו רו
 

46 

 46 10הע'  1 ג ג ב"י וד"מ ו רו

 ד יד משנ"ב א א רז
 

 295 ב

 א רח
 

 א יד
 

 286 א

 א יד טור א רח
 

 289 ב

 ב רח
 

 2 ב ו
 

110 

 3 א ו טור ב רח
 

107 

 ג-ב רח
 

 3 ב ו
 

112 

 ד רח
 

 2 ב ו
 

110 

 ד רח
 

 ג יד
  

292 

 ה רח
 

 1 ד ה
 

80 

 3 ב ו משנ"ב כג ה רח
 

115 

 ו רח
 

 2 ב ו
 

110 

 ו רח
 

 ב ד
 

 62 ב

 118 ג 4 ב ו בה"ל ז רח

 232 ב 3 ג יב ב"י ומשנ"ב ט רח

 יא-י רח
 

 ב יד
 

 290 ב

 יב רח
 

 ב יד
 

 290 א

 יג רח
 

 ד יד
 

 295 ב

 ד יד משנ"ב סב יג רח
 

 294 א

 116 א 4 ב ו שעה"צ סז טו רח

 יז רח
 

 ד יד
 

 294 א

 א יד בה"ל יז רח
 

 289 4הע' 

 יח רח
 

 ד יד
 

 295 ג

 א רט
 

 א יא
  

206 

 ב רט
 

 ב יא
  

209 

 א יא בה"ל ב רט
 

 209 ג

 ב רט
 

 46 10הע'  1 ג ג

 ג רט
 

 א יד
 

 286 ב

 ד רטו
 

 ו ג
  

55 

 ד רטו
 

 ד טז
  

311 

 א רי
 

 1 ב ג
 

40 

 א רי
 

 3 ג יב
 

231 

 א רי
 

 4 ג יב
 

235 

 1 ג יב משנ"ב א א רי
 

228 

 ב רי
 

 2 ב ג
 

41 

 ד ט משנ"ב ד א ריא
  

199 

 ב-א ריא
 

 א ט
  

182 

 ב-א ריא
 

 1 ב ט
 

184 

 ג ריא
 

 2 ב ט
 

187 

 ו-ד ריא
 

 ג ט
  

190 

 2 ג ח רמ"א ה ריא
 

165 

 ז משנ"ב ו א ריב
 

 142 ד 1

 115 14הע'  3 ב ו שעה"צ ד א ריב

 א ריג
 

 2 א יג
 

248 

 246 6הע'  2 א יג משנ"ב יז ב ריג

 250 13הע'  3 א יג ב"י ב ריג

 ג-ב ריג
 

 1 א יג
 

243 

 247 7הע'  2 א יג ב"י ג-ב ריג

 א ריד
 

 2 ד ג
 

51 

 א טז ב"י א ריח
 

 303 1הע' 

 ד ריט
 

 250 13הע'  3 א יג

 2 ג יב משנ"ב יג רעא
 

230 

 א רעג
 

 168 ב 2 ד ח

 א רעט
 

 261 ד 1 ג יג

 2 ג יב משנ"ב א תפו
 

230 

 235 ד 3 ג יב משנ"ב ג א תפו

 ב ח משנ"ב ג א תקפג
 

 150 א

 י תריב
 

 4 ג יב
 

236 

 


