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עיצוב ועימוד:



ברגשי גיל ותודה שמחים אנו להגיש בפני לומדי התורה ועמליה קובץ זה על פרק "כיצד 

לנו  הנוגעות  אלו,  חמורות  סוגיות  למדנו  כדי  תוך  ויגיעה  בעמל  ונסדר  נכתב  אשר  מברכין", 

מאוד מידי יום ביומו, וב"ה שזכינו ללבן ולצרף ולאסוף כעמיר גורנה השמועות מתוך דיבוק 

חברים ולהשתדל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, והיו הדברים מאירים ושמחים וכו'. 

הכרת טובה רבה ונפלאה היא לנו, לומדי הכולל, לומדי השיעורים וכל מסגרות הלימוד של 

ידידנו  כבוד  למעלת  אלעד -  בעיה"ת  חיים'  חפץ  הישיבות  'חניכי  שבביהמ"ד  יעקב"  "מנחת 

הדגול הרב אביגדור הכהן קצבורג שליט"א, העושה והמעשה, ימים ולילות במשך יותר מי"ב 

שנים, החל מיסודה של אלעד ועד להיום, למען לומדי כוללנו, לכל באי בית המדרש ולכלל 

ציבור התושבים בעיר. פועל ללא לאות, אוזנו קשובה בכל עת, וכל פונה מקבל מענה בסבר 

פנים יפות.

הרגשתנו היא כי מסירות זו באה כדי שנוכל לעסוק בדברי תורה ללא דאגות ופניות, וכדי 

שנתמסר רק לתורה, והכל בנעימות וברוחב לב, באהבה והתמסרות מיוחדת, כאשר הוא עצמו 

באופן  תורה  והחזקת  תורה  משלב  ובהתמדה,  בקביעות  מדרשא,  בבי  תורה  דלתי  על  שוקד 

מופלא, ועל כך תודתנו וברכתנו החמה, הבאה מקרב לב.

טובתנו  מהכרת  במעט  ולו  לבטא  בא  הכוללים,  במסגרת  ונכתב  שהתלבן  זה  תורני  קובץ 

ותודתנו, לרגל השמחה השורה במעונו - שמחת בר המצוה לבנו הבה"ח ישראל אפרים הי"ו. 

ביודענו תמיד כמה שמח הוא בעמל התורה בבית מדרשנו, מוגש הקובץ למנחת תודה. 

ואנו בברכה מאהבה למלוא חופנים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אושר וכט"ס, ברוח ובגשם, 

הוא ועזרתו תחי' העומדת לימינו. אך ששון ושמחה ירדפוכם כל הימים, אמן ואמן.

על הערכה הרבה לה זוכה ידידינו הדגול, תעיד העובדה שכשנפוצה השמועה על הוצאת 

קובץ זה, רבו המתדפקים בשער כדי להביא חידו"ת על מנת לפרסמם.

התודה והברכה לרבני העיר שליט"א המוקירים ומעריכים את פעלו ושלחו מכתבי ידם על 

מנת לברך ולהודות על עשייתו למען הכלל והפרט.

הקודש  למלאכת  השותף  הי"ו  שוקרון  אברהם  הרב  הפעלים,  רב  לידידנו  מיוחדת  תודה 

והחזקת התורה, על הסיוע בהוצאת הקובץ. וכן תודה לידידנו הרב אברהם חורוז'ינסקי שפעל 

להפקת הספר והוצאתו לאור בס"ד. 
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ז ברכת ישראל

שו"ת ופסקי הלכה 

ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
 

בענינים הנידונים במסכת ברכות, בתוספת הארות ומו"מ בדברים.
נלקט ע"י הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א 

ברכות ו, ב: אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו א. 

וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. ואמנם נראה שהשוהה זמן 

קצר במקום מסויים, כגון במקום נופש  ואירוח, אינו צריך לקבוע לו מקום לתפילתו. (ועי' 

בס' שלהי דקייטא סי' ג).

ברכות ו, א: תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר ב. 

לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה. ואמנם עדיף להתפלל בנחת במנין 

להתפלל  עדיף  כן  וכמו  הכנסת.  בבית  במנין  במרוצה  מאשר  הכנסת,  לבית  שמחוץ  במקום 

בנוסח התפילה שנוהג בו, במקום שאינו בית כנסת, מאשר בנוסח אחר במנין בית כנסת.

ברכות כד, א: אמר שמואל קול באשה ערוה שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה. ואמנם ג. 

המנהג להקל להתפלל ולקרוא קריאת שמע כשנשמעת קול זמרת אשה מקלטת או גלי רדיו 

וכדומה.

ברכות סב, ב: בן עזאי אומר על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע. ואמנם במקומות שאין ד. 

הצינה מצויה כל כך, ובפרט בימות הקיץ, ניתן להפסיק במשהו ולשכב.

אם ה.  הגשם"  הזכיר "מוריד  אם  נסתפק  אם  החמה  בימות  ח'):  קי"ד,  השו"ע (או"ח  כתב 

ברכת  אומר  פסח  של  א'  ביום  אם  וכו',  לחזור  וצריך  הגשם  שהזכיר  בחזקת  יום  ל'  עד  לא, 

"אתה גבור" עד "מוריד הטל" צ' פעמים כנגד ל' יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום, משם 

ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם, הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם וא"צ לחזור. והרמ"א 

כתב שה"ה אם אמר בשמיני עצרת צ' פעמים "אתה גבור" עד "מוריד הגשם", אזי אם נסתפק 

אח"כ אם הזכיר או לא, חזקה שהזכירו. ומקור דין זה שלאחר ל' יום אין לחוש שהאדם טעה, 



ברכת ישראלח

וע"ז  מזכיר.  הוא  למוד  שהוא  בחזקת  יום  שלושים  דעד  ה"א  דתענית  פ"א  בירושלמי  הוא 

יום  ל'  כנגד  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  פעמים  תשעים  לומר  מרוטנבורג  מהר"ם  הוסיף 

נגיחותיו  המועד "ריחק  שור  גבי  דאמרו  א'  כ"ד  מב"ק  וראייתו  יום,  בכל  פעמים  ג'  שאמרו 

חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן", ה"נ כיון דאחר ל' יום אם מסופק הוא, א"צ לחזור, כ"ש 

לראיה,  דומה  הנדון  דאין  כן,  דלא  כתב  פרץ  רבנו  אמנם  אחד.  ביום  פעמים  תשעים  האומר 

דהתם טעמא משום שהוחזק ליגח ואם הוחזק בשלש רחוקות, כ"ש בשלש קרובות. אבל גשם 

שנתקן בתפלה והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרינן הכי, עכ"ל הטור. ועי' בספר קה"י בב"ק 

שם בביאור מחלוקת הראשונים בזה. 

בין  יום,  בל'  רק  תלוי  דהעיקר  משמע  נוספים  ואחרונים  הגר"א  דמדברי  הביא  והמשנ"ב 

שבמשך  הימים  מרחק  ז"ל  שלהגר"א  והיינו  פעמים.  צ'  באמירת  ולא  להחמיר,  ובין  להקל 

חודש הם גורמים לזכור לומר את האזכרה העכשוית ולא חזרה על האזכרה צ' פעמים. ודבר 

זה, שאדם זוכר דבר ומתרגל אליו כעבור ל' יום, מצינו כמותו במקומות רבים, כגון בברכות 

את  שוכח  אינו  אדם  זה  דבזמן  והיינו  יום,  לשלושים  אחת  הראיה  ברכות  דמברכים  ב'  נ"ט 

צריך  יום  ל'  כמו  לפרקים  שהיא  דתפילה  אמרינן  א'  ל"ה  ובר"ה  שלושים.  קודם  ראה  אשר 

לסדרה. ואולי בזה גם נבאר מאמר חז"ל בפסחים (ו' א') של' יום קודם הרגל שואלין ודורשין 

בהלכות הרגל, והיינו שלפני כן אדם ישכח את אשר למד ורק בתוך פרק זמן זה דעתו עדיין 

על ההלכות. ואולי זה גם הביאור בסוכה ט' א' בדברי ב"ש דסוכה ישנה ל' יום. 

ועיין ג"כ בביאור הגר"א ליונה ג' ג' דכתב שלא תוקעים בשופר בער"ה מפני שדבר הנעשה 

ל' יום ברציפות החוש קהה בו.  והקשה דודי  הגרא"ש מאיר דהא ישנם הפסקות של שבתות 

שלא תוקעין בהם, ויישב מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א דהגר"א לשיטתו דבמשך זמן של 

חודש אדם מתרגל גם לאמירת "ותן ברכה", ולא חיישינן לתפילות המוסף בשבתות שאינו 

אומרם בהם, כמש"כ הפוסקים. 

ויש להוסיף בזה גם פסוק מפורש (במדבר י"א, כ') גבי השלו, "עד חודש ימים עד אשר יצא 

מאפכם". הרי שהדבר המתרחש ברציפות של חודש קהה הרגש בו ומתרגלים אליו, והדבר לא 

תלוי במספר אכילות השליו אלא במשך תקופת החודש שאכלוהו.

קניבסקי ו.  הגר"ח  מו"ר  לי  ציין  השנה,  ימות  בכל  ביין  להשתכר  איסור  ישנו  האם  בענין 

שליט"א לברכות כ"ט ב', שם נאמר  "לא תרוי ולא תחטי" (היינו להשתכר), ולכן ברמב"ם 



ט ברכת ישראל

איתא  ע"א  מ"ד  בברכות  דהנה  שאלתיו  אמנם  יעוי"ש.  השיכרות,  את  גינה  ג')  ה'  (דעות 

שהאמוראים אכלו פירות גינוסר רבים כיד המלך ורשב"ל אכיל עד דמריד, ופרש"י שדעתו 

הרי  שנטרפה,  עד  דעתם  את  ששיכרו  פירות  אכלו  שהאמוראים  חזינן  וא"כ  עליו.  נטרפה 

שמותר להכניס עצמו למצב של טירוף הדעת. והשיבני הגר"ח שליט"א שודאי שאין זה ראוי 

להשתכר סתם כך בימות החול, ואמנם דברי הגמ' בברכות גבי פירות גינוסר אינה כפשוטה. 

ואדרבה, שאסביר לו מהו הפירוש בזה שנאמר שם שרבי יוחנן אכל אלף פירות גינוסר. אלא 

שמסבירים בזה שבאכילה זו היו הרבה סודות התורה.

על יין קפוא מברך בורא פרי הגפן, ולא חשוב נשתנה מברייתו.ז. 

השותה מים בימות הקיץ בכדי שגופו יתמלא בנוזלים, ולא לצמאו, נראה שיברך 'שהכל', ח. 

לצרכי  רק  אלא  כלל  הנאה  ללא  מים  השותה  ואמנם  הגוף.  להנאת  נחשבת  זו  מטרה  גם  כי 

סגולה וכדומה, (כמו השותה מי באר במוצ"ש עפמש"כ הרמ"א בסי' רצ"ט בשם הכלבו, שיש 

לדלות מים בכל מו"ש, כי בארה של מרים סובב כל מו"ש כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה 

ממנו יתרפא מכל תחלואיו), אינו חשוב להנאת גופו ולא יברך

האם ט.  אור".  ברכת "יוצר  באמצע  בעומדו  ששכת  ונזכר  ברכת "ישתבח"  שכח  בדין  נה: 

ביכולתו לומר "ישתבח" בין-הפרקים של "יוצר אור", נחלקו בדבר גדולי פוסקי דורנו זצ"ל 

ויבלחט"א. לדעת מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל ומרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הפסיד הוא את 

בין  לומר "ישתבח"  אפשר  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  מו"ר  לדעת  אך  ברכת "ישתבח", 

הפרקים. 

סק"ה)  (ס"ו  המג"א  כתב  דהנה  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  לדברי  ראיה  להביא  וחשבתי 

שמפסיקים בין הפרקים דיוצר אור לכבוד הקב"ה, ועל כן מותר להפסיק לברכת הרעם. וכן 

נטילת  "על  לברך  ששרי  דוד)  נפש  בספר  שנדפסה  (בצוואתו  האדר"ת  הגאון  שכתב  מצינו 

ידים" בין הפרקים, וסיבת שניהם היא דכיון דהוי ברכה עוברת שרי לברכה בין הפרקים. 

והנה פסק השו"ע (נ"ב ס"א) דכשבא לביהכנ"ס ומצא שכבר התחילו הציבור ברכת יוצר 

ואין לו שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג, שיקרא ק"ש וברכותיה בלא פסוד"ז, ואחר 

התפילה יאמרם, אך בלי ברכותיה שלפניה ואחריה. ונמצא שאם לא יברך השתא "ישתבח", 

לא  דאם  עוברת,  ברכה  דהוי  ונמצא  התפילה.  אחר  לברכה  יוכל  לא  דשוב  מפסידה,  נמצא 
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יברכה כעת לא יוכל לברכה אח"כ, והוי לכאו' כברכת הרעם, דשרי לן לברכה באמצע ברכות 

יוצר בין הפרקים. 

ואחר שפירסמתי הדברים הנ"ל בקובץ "מבקשי תורה" בשנת תשנ"ה, שמעתי מאחד מבאי 

בית מרן הגרי"ש שהראו הדברים בפני מרן שליט"א ומרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לא הסכים 

עם דברים אלו. ושטחתי הדברים קמיה מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב הגר"ח באלו 

הדברים, דלהלן: הנה בדבר זה יש לדון מד' שאלות. א] האם מכיון  והפסיק בברכה אחרת, 

שוב לא יכול לשוב לסדר הברכות שצריך לברך. וע"ז יש להשיב מדברי הפוסקים שאם בירך 

ברכת הרעם או ברכת "אשר יצר" באמצע פסוקי דזמרה, דיכול להמשיך בסדר פסוד"ז ולברך 

ישתבח. ומזה חזינן שברכה אחרת, שאינה מסדר התפילה, אינה מפריעה מלהמשיך ולברך 

את הברכות הצריכות לברכם. ב] האם כשלא יברך כעת ישתבח, יפסיד ברכה זו או לא. הנה 

נדון זה כתיב מפורש בשו"ע (וכנ"ל) דאחר התפלה א"א לברך שוב ישתבח. וא"כ הוי כברכה 

דברי  מצינו  וע"ז  אור.  יוצר  דברכת  הפרקים  בין  עוברת  ברכה  לברך  אפשר  האם  ג]  עוברת. 

המג"א, שנפסקו במשנ"ב שמברכים ברכת הרעם בין הפרקים כיון שהוי ברכה עוברת. ד] יש 

לדון האם מכיון ופסוד"ז קודמים לסדר התפילה, ובסדר התפילה מצויים פסוד"ז קודם יוצר 

יכול  לא  שוב  התפילה,  ובסדר  בתפילתו  והמשיך  דמכיון  יל"ע  וא"כ  וברכותיה,  וק"ש  אור 

לשוב ולומר ישתבח. וע"ז י"ל דמכיון וקי"ל דנשים חייבות בפסוד"ז ומ"מ פטורים מברכות 

ק"ש. חזינן דפסוד"ז קשורים המה לתפילת שמונה עשרה וכלל לא לק"ש וברכותיה. וא"כ 

מאי איכפ"ל שאמר יוצר וק"ש, הא סו"ס פסוד"ז שייך לשמונה עשרה, ושמונה עשרה עדיין 

קניבסקי  הגר"ח  ממרן  שמעתי  זה  כל  הפרקים.  בין  ישתבח  לומר  יוכל  וממילא  התפלל,  לא 

שליט"א. 

עוברת,  ברכה  הוי  שליט"א  הגר"ח  מו"ר  כראיות  א"נ  אף  דהנה  בזה,  יל"ע  עדיין  והנה 

ושכה"ג ל"ח הפסק, ושפסוד"ז קשור לשמונה עשרה, אכתי קשה דהא ישתבח ניתקן לסוף 

סדר פסוד"ז, וא"כ כעת, שכבר המשיך בסדר התפילה וזנח את סדר פסד"ז, מי יימר לן דיכול 

ברכת  או  יצר  אשר  מברכת  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  שהוכיח  וממה  ישתבח.  ולברך  לשוב 

הרעם דאם בירכום באמצע פסוד"ז, שוב יכול לומר ישתבח. זה עדיין לא מעלה ארוכה לענ"ד, 

כיון דברכות אלו אינם מסדר התפילה ושפיר נחשב שעדיין מצוי הוא בחלק הפסוקי דזמרה. 

אך שכבר המשיך לברכת יוצר-אור, הרי כבר הפסיק בסדר פסוד"ז, ומי יימר לן דאפשר לשוב 
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ולברכו. ובשלמא בנשים שפיר הוכיח מו"ר שליט"א וכנ"ל, אך באנשים הלא נתקן כן סדר 

ד'  עד  תפילה  זמן  דאחר  דקי"ל  בהא  ג"כ  ויעויין  פסוד"ז.  אחר  ק"ש  וברכת  דיוצר  התפילה 

שעות אומרים ברכות ק"ש כיון דהוא מסדר התפילה. וצע"ק. 

והרב ידידיה קרביץ שיחי' העיר דאפשר ויל"ע בדבר גם מדין היסח הדעת. דבשלמא אם 

בירך ברכת הרעם, לא הסיח דעתו מהברכה שאוחז בה. אך כששכח ישתבח והמשיך לברכת 

ותשובת  שליט"א  הגר"ח  את  ושאלתי  ויל"ע.  ישתבח.  מברכת  דעתו  הסיח  הרי  אור,  יוצר 

מכתבו היא כך: ברכות ותפילות אינם נחשבים להפסק, עכ"ל.

מדבריות י.  הולכי  מדין  הברכה,  חיובי  בב'  כלולה  במטוס  טיסה  על  הגומל  ברכת  חובת 

ומדין עוברי הים. ויתכן שאף צוללנים, הצוללים בעומק הים, צריכים לברך הגומל. ואמנם 

הנוסעים בסירה או באוניה להפלגות קצרות, אינם מברכים הגומל. 
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הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א
           מרא דאתרא אלעד

יסוד וביאור ענין הברכות
שיעור שנאמר בכולל "חפץ חיים" ר"ח כסלו תשע"א ונמסר ע"י הגרש"ז שליט"א 
לפרסום בקובץ שיו"ל לרגל השמחה במעונו של מנהל הכוללים הר"ר אביגדור קצבורג

המברך ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה, כתב הרמב"ם בפ"א מהלכות ברכות הלכה 

ט"ו, כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמים לשוא, והרי הוא כנשבע לשוא, 

ואסור לענות אחריו אמן, וכן כתב הטור והשו"ע בסימן רט"ו סעיף ד', ועי"ש במ"ב ס"ק כ' 

ביאור הענין, וע"ש בשעה"צ ס"ק כ"א, דאף ספיקא שלה חמור משאר ספק דרבנן ע"ש, וראה 

מש"כ בשערי שלמה בסימן א' אם אסור מן התורה או מדרבנן ע"ש, וע"ש מש"כ דעונשו גדול 

מאד, וע"ש מש"כ בס"ק ב' דברכה שא"צ יש בזה כמה דרגות, והדוגמא שהביא במ"ב הוא 

שבירך ברכה שא"צ כלל שהיא ברכה לבטלה ע"ש, וראה בח"א כלל ה' אות א' שכתב ואסור 

להוסיף שום ברכה רק מה שתיקנו חז"ל וכו'. וראה בא"ר סימן א' אות ז' שהביא מהשל"ה 

בדף קכ"ח, דמה שכתוב בסידורים שלנו הבקשה המסודרת אחר ע"ב פסוקים שחותמת בא"י 

שומע תפילה, וכן חותמין ג"כ קצת שאר תחינות ובקשות הנדפסים במקומות אחרים, טעות 

הוא, כי ברכה זו לא הוזכר בש"ס ובפוסקים, והמברכה מברך ברכה לבטלה, אלא רק יאמר 

ט"ו,  בס"ק  ע"ש  קל"א  סימן  בסוף  לט"ז  וציין  השם,  הזכרת  בלא  תפילה  שומע  אתה  ברוך 

שהביא שאסור להוסיף על ברכות אלו עי"ש, אמנם בחוות דעת יור"ד סימן ק' בכלל ס"ס ס"ק 

כ', רצה ללמד זכות על האומרים במעמדות ובקשות ברוך אתה ה', דדווקא בדרך חוב אסור 

לברך, דהא חזינן דהרבה פיוטים וזמירות נתייסדו ונתקנו בלשון ברכה והודאה בהזכרת שמו, 

[ונראה שסובר שברכה הוא לשון הודאה, ראה לקמן], ומה הפרש יש בין ברוך ה' ובין ברוך 

אתה ה' וכו' ע"ש. 

ביאור מדוע אסור להזכיר שם ה' בברכה
וכמו  להקב"ה,  בזה  מודה  הוא  דסו"ס  בברכה,  ה'  שם  להזכיר  האיסור  מהו  להבין  ויש 
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כל  אדם  ויתפלל  ולוואי  שאמרו  וכמו  כ"פ,  ה'  שם  ולהזכיר  להתפלל  אדם  שיכול  בתפילה 

היום, ומעיקר הדין מותר להתפלל תפילת נדבה, ראה בסימן ק"ז שיכול לברך אם יודע שיכול 

לכוון בתפילתו ע"ש, [וע"ש דלשם חובה אסור להתפלל]. וראה במג"א סימן קפ"ח ס"ק י"א 

שכתב על הרמ"א שם, צ"ע דאומרים כל היום תחינות שיש בהם הזכרת שמות ולמה יגרע זה, 

(יעלה ויבוא שאומר סתם), דדוקא ברכה לבטלה אסור, וראה בפרמ"ג כאן, וכ"כ בשו"ע הרב 

דמותר להזכיר שם ה' אף לדבר רשות, כן בדיבור בין אנשים יכול להזכיר שם ה' לצורך, וראה 

במ"ב סימן ה' ס"ק ג' שהביא מרע"א בשם ספר חסידים, דאם אחד מספר חסדי ה' שעשה לו, 

ומתחילה מזכיר ה' ורוצה לגמור דבריו מה שעשה לו ה', אסור להפסיקו בדברים שמא מתוך 

כך לא יגמור דבריו, ונמצא שהזכיר ש"ש בחינם, והיינו דבכל סיפור דברים יכול להזכיר שם 

ה', וכן הביא בסימן רט"ו ס"ק י"ט, וראה במשנה ברכות דף נ"ד א', והתקינו שיהא אדם שואל 

ויאמרו  עמכם,  ה'  לקוצרים  ויאמר  לחם  מבית  בא  בועז  והנה  שנאמר  בשם,  חברו  שלום  את 

לו יברך ה', ויאמר ה' עמך גיבור חיל, וא"כ צ"ב מדוע אסור לברך סתם או ברכה שא"צ, וכן 

מדוע אין חוזר ומברך בספיקות וכו', משום הזכרת שם שמים לבטלה, הרי מתכוון לשבח את 

הקב"ה, וזה מותר, ומש"כ מכל שבח בתפילה או בדיבור סתם שמותר להזכיר שם ה'.

ברכה לבטלה - אם אסור מן התורה או מדרבנן
מן  אסור  אם  לבטלה  ברכה  ענין  לבאר  שכתב  א'  ס"ק  אדם  בנשמת  ה'  סימן  בח"א  ועיין 

הא ומנחות דף ס"ז ד"ה זכר,  א' ד"ה  התורה או מדרבנן, והביא דברי התוס' בר"ה דף ל"ג 

דדוקא כשמזכיר ש"ש בלא ברכה אסור, אבל במברך ברכה לבטלה, כיון שאומרה עכ"פ ברכה, 

מותר מן התורה, לכן בספק אם בירך מותר לברך מספק, וכו', והקשה שם בד"ה אך, ועוד צ"ע 

כיון דמבואר בשני סוגיות בסנהדרין ובתמורה, דהזכרת ש"ש הוא איסור עשה של מאת ה' 

אלוקיך תירא, ואיך נאמר שזה מברך באימה וביראה ודעתו לברך השם מחמת יראתו שמא לא 

בירך עדיין, יהיה עובר על עשה זו, ואם יאמר כל היום אתה הוא ה' אלוקינו מלך העולם בורא 

פרי העץ, ובורא פרי האדמה, וירבה בשמות ה', מותר לכתחילה, וכשנאמר תחילה ברוך, יהיה 

עובר על יראת ה', ודבר זה אין בנו כח להבין, וכו' וכתב ולכן נ"ל, דלכוע"מ אינו עובר אלא 

כשיזכיר השם בלא שום ברכה, או אפילו בברכה רק שאומר בדרך צחוק והיתול, דבזה מסיר 

יראתו מפניו, אבל אם מברך להודות לה' שברא פרי העץ כשלא יאכל כלום, אין כאן איסור 
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דאוריתא כלל, אלא דרבנן אסרו וכו', ע"ש כל דבריו המחודשים, דבספק ברכה מותר לברך, 

ומסיק בסוף דבריו וא"כ אני תמה על כל האחרונים שאסרו לברך מספק, ומ"מ ח"ו להקל נגד 

כל האחרונים ע"ש.  

ביאור כוונת המילה ברוך
חז"ל  שקבעו  הברכות  נוסח  דכל  אתה,  ברוך  ענין  פירוש  בהקדמת  הענין  לבאר  ונראה 

בפתיחת הברכות הוא, ברוך אתה ה', וכמש"כ בתהילים(קי"ט) ברוך אתה ה' למדיני חוקך, 

שהוא  לה'  ומהללים  משבחים  שאנו  והלל,  שבח  לשון  ברוך  במילה  שהכונה  שפירשו  ויש 

אברהם,  אדוני  אלוקי  ה'  ברוך  הפסוק  על  (כ"ד-כ"ז)  שרה  חיי  פרשת  בחזקוני  ראה  מבורך, 

כל לשון ברוך דגבי הקב"ה, הן במקרא הן במשנה הן בתפילה הן במצוה הן בפירות, כולן 

מתפרש לשון נתינת שלום, או לשון שבח, וכ"כ באברבנאל בראשית כ"ז א' לאחר השאלות 

ד"ה ויהי, והברכה שהיא מהקוראים אל הש"י אינה השפעה ולא הטבה, כי הם מקבלים ממנו 

לא משפיעים ולא נותנים אליו, אבל היא הודאה והילול ודרך שבח, ויברך דוד את ה' וכו', 

שפירש  וע"ש  ושבח,  והודאה  הלול  לשון  כולם  הללויה,  עולם  ועד  מעתה  יה'  נברך  אנחנו 

מהו פירוש לשון ברכה מה' לברואיו, ומה פירוש ברכה מאדם לחבירו ע"ש, וכ"כ בשם בעל 

העיקרים. ובח"א כלל ו' ס"ק א' כתב בשם הגר"א, שברוך הפירוש שיהיה מבורך, לא כמו 

שחושבים פי' ברוך לשון שבח, רק שאנחנו מבקשים שיהיה מבורך כידוע, [ועדיין צ"ע כונתו 

שיהיה מבורך], ואולי הכונה שהוא מקור הברכות, שאין אנו מוסיפים כלום, אלא מבקשים 

ברכה  לו  נותנים  שאנו  לקמן  וראה  כ"כ,  מובן  אינו  זה  וגם  הברכות,  ממקור  ברכה  שיושפע 

ע"ש. 

וראה מש"כ בבית אלוקים למבי"ט שער א' פרק כ' בביאור ענין הברכה, שע"י ברכותינו 

יהיה נאצל ונשפע שפע משכינה של מעלה לשכינה של מטה וכו', ואנו מאצילים ברכה ממנו 

אליו, משכינתו של מעלה לשכינתו של מטה, וכו' ע"ש, ועדיין צ"ב איך זה מונח בלשון ברוך 

אתה וכו' וראה ביד הקטנה דף ר"צ בביאור ענין הברכה שלכא' הכוונה ברוך שהוא מהולל, 

אבל באמת אי"ז כך ע"ש, וכ"כ בעין יעקב בדף ו' על מש"כ ישמעאל בני ברכני, ע"ש בחינוך 

מצוה ת"ל ומ"ד. 



טו ברכת ישראל

יש מפרשים- ברכה הוא ענין תוספת וריבוי
ובספר נפש החיים שער ב' פ"ד ביאר בארוכה, וז"ל, והענין כי מילת ברוך אינו לשון תהילה 

ושבח כמו ששומה בפי ההמון, שהרי כשאמר לרבי ישמעאל (ברכות דף ז' א') ישמעאל בני 

ברכני, לא אמר שום שבח בברכתו, אלא תפילה ובקשת רחמים, [אף שאפשר שיש חילוק בין 

וכו',  אחרת],  משמעות  לזה  שיש  לברך  לו  אמר  שהקב"ה  לבין  מעצמו,  עושה  שאדם  ברכה 

אבל האמת כי ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי, וכענין קח נא את ברכתי, [ברש"י שם פירש 

ברמב"ם  וראה  דורון,  פירש  יונתן  ובתרגום  וכו',  תקרובתי  פירש  ובתרגום  מנחתי,  ברכתי- 

שם], וברך את לחמך, וברך פרי בטנך, והרבה כיוצא במקרא שאי אפשר לפרשם לשון תהילה 

ושבח, אלא לשון תוספת ורבוי, שהאדם מברך להקב"ה או לחבירו, או שהקב"ה מברך את 

מרעיא  והביא  תוספת,  לשון  שזה  מהזוהר  והביא  ע"ש],  משמעויות,  כמה  לזה  [ויש  האדם, 

מהימנא (ריש פרשת עקב ע"א וע"ב), שברוך אתה הויה פירושו כמשמעו, לאמשכא ולארקא 

חיין ממקורא דחיי, לשמיה דקודשא בריך הוא קדישא וכו' ע"ש. 

וכן הביא מפרי עץ חיים שער הקדושים פ"א, וזה לשונו, סוד ברוך בכל מיני ריבויין וכו', 

בן  ישמעאל  רבי  וענין  הרשב"א,  [וז"ל  ברכני,  בני  ישמעאל  בענין  ז"ל  הרשב"א  כתב  וכן 

אלישע שאמר לו הקב"ה ברכני, לא יעלם ממך כי הוא ענין כל הברכות, והוא שציוונו בתורתו 

השלימה וברכת את ה' אלוקיך, וכו' ואל תחשוב כי הברכה היא ענין הודאה, כי הברכה לשון 

תוספת וריבוי מלשון וברך את לחמך וכו' ע"ש. ובתשובות הרשב"א ח"ה סימן נ"א ובח"א 

סימן תכ"ג כתב, וכן ענין הברכה שהכל יברכהו ויודוהו לומר שהוא המבורך כי מאיתו כל 

הברכות, ומכלל הברכה ההודאה שהוא שליט בכל והכל מאיתו הטוב והמטיב. וכו', והיינו 

שמעצם הברכה יוצא שהוא הודאה., וראה כן באבן עזרא בראשית ב-ג שברכה זה תוספת, 

וראה כן ברש"י סוטה דף י' ע"א שכתב, כל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הוא דבר הוא המרבה 

ומצוי בו שובע וכו'. וביאר שם בנפש החיים שענין הברכה אין הכונה להדמות אדון יחיד ב"ה 

כביכול, חלילה וחלילה, כי הוא מרומם על כל ברכה, ע"ש עומק הענין, [והיינו כיוון דביאר 

שאין זה שבא להקב"ה אלא לבקש על תוספת וכו' זה אינו ח"ו על דמות ה']. 



ברכת ישראלטז

ברוך - שהוא מקור השפע והברכה
ויש שפירש שברוך הכונה, שהוא המקור לכל הברכות ולכל השפע, שהקב"ה ברוך הוא 

חפץ להשפיע להיטיב לברואיו, ראה בכד הקמח ערך ברכה, ובאבודרהם בסדר תפילות של 

לו  הברכה  ענין  וזה  שם,  ד'  בפרק  החיים  בנפש  עוד  מש"כ  וראה  הקטנה,  וביד  י"א  דף  חול 

מטעם  יתברך  רצונו  שזהו  כנ"ל,  כמשמעו  ממש  וריבוי  תוספת  הוא  שפירושו  וכו',  יתברך 

הכמוס איתו יתברך, שנתקן ונייחד על ידי הברכות והתפילות הכוחות והעולמות העליונים 

שהיו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור עליון, ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור, 

ורוב ברכות מעצמותו יתברך המתחבר אליהם ומתפשט בתוכם, וממילא יושפע זה התוספת 

ברכה והקדושה גם על עם סגולה שגרמו וסיבבו לכל הכבוד הזה, וביאר בזה הגמ' של רבי 

ישמעאל בני ברכני וכו'.  ועוד הביא מהזוהר חדש (רות ס"ז ב'), ואמרו גדול כח ברכת המזון 

שמוסיף כח ברכה בפמליא של מעלה, ולכן אמרו רז"ל (ברכות ל"ה) כל האוכל ואינו מברך 

ומונע  גוזל  הוא  כי  וכו',  הקב"ה  אלא  אביו  ואין  וכו',  ואמו  אביו  גוזל  שנאמר  גזלן,  נקרא 

מהעולמות שפעת הברכה והקדושה שהיה צריך להשפיע בהם ע"י ברכתו, וכו' ע"ש. 

ההבדל בין ברכה לתפילה
עכ"פ למדנו דענין הברכה אינו כמו התפילה שהוא שבח להקב"ה שכל אחד יכול לשבח 

ולהתפלל כרצונו, אלא ברכה היא בקשה שמבקשים שיהיה הקב"ה מבורך, לפי משכ' הגר"א, 

לשכינה  עליונה  מהשכינה  או  השכינה,  של  בענין  ותוספת  ריבוי  שיהיה  ברכה  או  בקשה  או 

תחתונה, ושיתפשט מהריבוי תוספת השפעה לכל ישראל, וכמש"כ בנפש החיים, וראה בספר 

המקור  מן  הנמשך  התפשטות  על  נופל  ברכה  לשון  שבת,  לגבי  י"ט  פרק  לרמב"ן  האמונה 

ראוי  אחד  כל  שאין  וקל"ד,  קי"ג  תהילים  במלבי"ם  וראה  הקמח,  בכד  וכ"כ  ברוכה,  מלשון 

לבקש זאת ולומר כן, רק כפי שתיקנו חז"ל, וא"א היה לבקש ולומר כן בלי שתיקנו לנו חז"ל, 

וא"א לגשת לבד בכל עת אל הקודש לברך את ה' בדברים נוראים אלו, שלא יהיה בזה חילול 

ומשבחים  מודים  או  מבקשים  רק  שאנו  תפילה  כמו  דאי"ז  יתברך,  בכבודו  וזלזול  ה',  יראת 

לבורא יתברך שמו, ובזה אנו מבקשים בתוך השכינה עצמו, וכמו שאמר רבי ישמעאל כה"ג 

יהי רצון וכו' ע"ש, גם בתפילה עצמה א"א להתפלל הכל כמש"כ בדף ל"ג ב', ההוא דנחית 



יז ברכת ישראל

קמיה דר' חנינא, אמר הקל הגדול הגיבור והנורא והאדיר והעיזוז והראוי והחזק והאמיץ וכו', 

המתין לו עד שיסיים  אמר ליה סיימתינהו  לכולהו שבחי דמרך למה לי כולי האי, אנן הני 

באורייתא ואתו אנשי  תלת דאמרינן [הגדול הגיבור והנורא], אי לאו דאמרינהו משה רבינו 

כנה"ג ותיקניתהו בתפילה, לא הוינן יכולין למימר להו וכו'. וראה בבית אלהים למבי"ט שער 

התפילה פ"ב שביאר, דאין ראוי להקדים ולסדר שבח למקום אלא השבחים הראויים לאותו 

השאלה ששואל בתפילתו וכו', כיון שאין להם יחס עם שאלת התפילה ע"ש, דגם התפילה 

וכ"ש  לבקשה,  שמתייחס  מה  רק  אלא  יתברך  שמו   ולהזכיר  סתם  שבחים  לומר  לאדם  אין 

בברכה להקב"ה שאין לו שום קשר לזה עצמו אפשר רק כפי שתיקנו חז"ל, וא"כ אין האיסור 

מן התורה.

הברכה היא כעין תשלום להקב"ה
הברכה  מעלת  גודל  דודאי  הח"א,  דברי  על  כותב  ד'  סעיף  רט"ו  סימן  שלמה  ובחכמת 

היא  הברכה  ענין  דהנה  בחינם,  הוי  אם  ואיסורה  הפסדה  גורם  זה  ותשבחות,  שירות  על  יתר 

הן  הנהנין,  ברכת  ככל  עוה"ז  טובת  קבלת  הן  יתברך,  ממנו  שקיבלנו  הטובה  על  תשלומין 

להדיא  חז"ל  שאמרו  וכמו  גמול,  מן  גמול  הברכה  הוי  הכל  לנו,  שנתן  במצוה  הנפש  טובת 

דהוי  אמרו  וכן  וכנ"י,  להקב"ה  גוזל  כאילו  ברכה  בלי  מהעוה"ז  הנהנה  דכל  דברכות,  בפ"ו 

כמעל בקדשי שמים, מכל זה מוכח דהברכה הוי תשלומין לו יתברך עבור הטובה, וממילא 

כיון דאם יאמר אתה ה' מלך עולם בראת וכו', לא יצא בזה ידי שילום תשלומין, רק אם אמר 

ברוך אתה וכו' הוא תשלומים, ומוכח הברכה יש בזה מעלה הרבה על דרך שיר ושבח, וא"כ 

מהאי טעמא גופא אסור אם הוי לבטלה וכו', ה"נ דרך ברכה דהוי תשלומין לו יתברך, וזה 

אינו שייך רק בשעה שנהנה מטובתו יתברך מאותו דבר, הן הנאת הנפש הן הנאת הגוף, אז 

שייך לו יתברך תשלומין, אך אם בשעה זו לא נהנה מדבר זה, א"כ הוי התשלומין דבר שקר, 

ודובר שקרים לא יכון לנגד עיניו יתברך, לכן אסור לברך ברכה לבטלה, אבל אם אינו אומר 

ברוך אתה רק בלשון אתה, כיון שדרך ברכה אינו יוצא בו, מוכח דאינו תשלומין רק בשבח 

ושירה, וכו' ולכך מהאי טעמא גם מספק אין לברך, דספק שקר נמי אסור. והנה גם למש"כ 

כאן בברכה יש כעין תשלומים להקב"ה, ולכן אין לומר הברכה רק בזמן שמקבל הנאה מטובו 

יתברך, אבל  שלא בשעת קבלת ההנאה הרי"ז בבחינת שקר, ודובר שקרים לא יכון לנגד עיני, 

ואפילו על ספק אסור לו לברך, ועדיין צ"ב מדוע אסור לברך וזה נחשב כשקר ואסור, סו"ס 



ברכת ישראליח

מדוע לא יכול האדם כל הזמן לשלם להקב"ה על רוב טובו וחסדו. ולמה יכול לברך ולשלם 

ולמה  הזמן,  כל  תשלומין  לו  לשלם  יוכל  לא  ומדוע  ההנאה,  את  שמקבל  זמן  באותו  דוקא  

לא יוכל לברך בשעה שראה את הפרי ונהנה מזה. ועוד יש לבאר אם כל הברכות כולם כגון 

ברכות הרואה את הכושי וגיחור והלווקן וכו' בסימן רכ"ה ג"כ הוא מברך בשעת קבלה מה', 

מהו הקבלה שקיבל אז, ואולי אפשר שאז מברך ומודה על שלא עשה לו כן . וגם צ"ב דלמה 

רק אמירת הברכה בלשון ברוך הוא תשלומין להקב"ה ולא שאר הברכה, דהרי הברכה היא 

ומדוע  חסדו,  על  להקב"ה  לו  להודות  נוכל  לא  מספק  ולמה  שבח,  רק  ולא  להקב"ה  הודאה 

אסור דווקא כשאומר בלשון ברוך.

מהו התשלומין שאדם נותן להקב"ה בברכה 
ועכ"פ למדנו מדבריו דיסוד הברכה הוא תשלומין להקב"ה, שיש כח באדם לשלם בברכתו 

התשלומין  מהו  לבאר  ויש  הברכה,  ענין  זה  יסוד  פי  על  ונבאר  להקב"ה,  כביכול  תשלומין 

שהאדם כביכול נותן להקב"ה. דהנה יסוד הברכה הבאנו דעת רוב המפרשים, שהוא ענין ריבוי 

להקב"ה,  תשלומין  כעין  בזה  שהכוונה  שלמה  בחכמת  מש"כ  נוסיף  ואם  להקב"ה,  ותוספת 

כמש"כ לעיל מהנפש החיים. שהאדם בזמן שמקבל הנאה גשמית או הנאה רוחנית, נתן לו 

בזה  ויש  שקיבל,  המתנה  עבור  להקב"ה  כביכול  לשלם  האדם  שיוכל  נפלאה  מתנה  הקב"ה 

איזה שהוא השתוות של האדם עמו יתברך, כביכול של מקבל ומקבל, ולא רק נותן ומקבל, 

שזה זכות שניתן לאדם שאין כמותה בעולם, [זה ביאור קצת הענין שלא יהיה נהמא דכיסופא, 

שאין זה לחם חסד אלא שהוא משלם עבור זה],  זה בבחינת תנו עוז לאלוקים. וניתן לאדם כח 

ברכה של תוספת של ריבוי, כמו שהבאנו לעיל מהנפש החיים, שנתקן ונייחד על ידי הברכות 

אור  קדושת  שפעת  לקבל  וראויים  מוכנים  שיהיו  העליונים,  והעולמות  בכוחות  והתהילות, 

עליון, ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור ורוב ברכות מעצמיותו יתברך המתברך אליהם 

שיושפע  להקב"ה  מברכים  שאנו  חזרה,  הנתינה  כביכול  וזהו  עי"ש,  וכו'  בתוכם  ומתפשט 

ממנו תוספת ברכה ושפע לכל המידות והכוחות העליונים, כעין שנאמר ישמעאל בני ברכני, 

עם  ותתנהג  מידותיך,  על  רחמיך  ויגולו  כעסך,  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך  רצון  יהי  ואמר 

בניך במידת הרחמים, ותכנס להם, לפנים  משורת הדין, [אפשר דהכוונה, שיהיה התעוררות 

מלמעלה להשפיע ברכה ללמטה גם בלי התעוררות דלמטה, שהוא בחינת השיבנו ה' אליך 
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ועי"ש  במהרה],  אליו  ולהשיבנו  עלינו  הרחמים  מידת  את  המעורר  יהיה  שהקב"ה  ונשובה, 

במהרש"א שהוסיף, והברכה כלפי מעלה להוריד בשפע הברכה העליונה על המבקש, וא"כ 

כונת הברכה היא  ברכה  כביכול למעלה, כתשלום על מה שקיבל מהקב"ה, וע"י זה נשפע 

כח  יש  כן  לו,  ומשלם  לחבירו  מודה  שאדם  וכמו  המברך...,  על  העליונה  הברכה  של  שפע 

שניתן  הזו  והמתנה  הזה  והחסד  קיבל,  שהוא  מה  עבור  לו  ולשלם  להקב"ה  להודות  באדם 

רשות  נתנו  בטובתו,  להכיר  צריך  והאדם  מהקב"ה,  שמקבל   הקבלה  בזמן  רק  הוא  לאדם 

להודות ולשבח באופן מרובה, ולכן יכול לברך את הקב"ה  ולומר, ברוך אתה ה', שיתרבו  

מעשיו וחסדיו בעולם העליון ובעולם הזה, ומזה יצא שפע של ברכה  לכל הבריאה, [כעין זה 

ביארנו בפרשת ויקרא, ענין הקרבנות שזה מתנה של קירבה אלוקית נפלאה, שכמו שהאדם 

וכן  כביכול,  קרבנות  של  במתנה  הקב"ה  את  לרצות  יכול  כן  במתנה,  חבירו  את  לרצות  יכול 

הוא בברכות שיכול האדם כביכול לברך את ה', להשפיע בברכתו על התגברות מידת החסד 

לעשות,  יכול  אינו  לו  שנתנו  ממה  ויותר  בעולם],  עליון  חסד  שפע  וישפיע  הדין,  מידת  על 

שזה גובל בחוצפה כלפי שמיא, כאילו האדם נותן להקב"ה, ובלי זה אין לאדם זכות להודות 

ה'  הזכרת  הוא  וכו'  ה'  שם  שמבזה  וכשם  להקב"ה,  משלם  הוא  שכביכול  באופן  להקב"ה 

לבטלה, כן כשאדם מוציא שם ה' בלי רשות, ובפרט שזה כעין חוצפה של התגאות, [אף שיש 

בזה גם שבח להקב"ה], הרי"ז ברכה לבטלה, ואמירת ברכה שלא ברשות, הרי הוא נושא שם 

שמים לשוא, כמו שהבאנו בתחילת דברינו כאן. 

וזהו הענין המיוחד בברכה, שאיתא במדרש (ילקוט שמעוני) תחילת פרשת יתרו, ויאמר 

יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד המצרים, גנאי הוא לישראל שלא פתחו בברוך עד שפתח 

יתרו ואמר ברוך ה', ויש לבאר מהו הייחוד באמירת ברוך, הרי בנ"י אמרו שירה והודו לה', 

של  אחת  מדרגה  זה  להקב"ה   והודיה  דשירה  אלא  זאת,  אמרו  שלא  לישראל  הוא  שגנאי 

הודיה, וכוונת הברכה הוא לברך כנתינת תשלום כביכול להקב"ה, וזה זוכים ע"י ברכה, וזה 

מה שאמר יתרו, גנאי הוא לישראל שלא אמרו ברוך, שהוא התעלות של הרגשת רצון נתינה 

להקב"ה ולא רק הודאה.
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הגאון רבי מרדכי מלכא שליט"א

       מרא דאתרא אלעד

תפילה בציבור בחדר סמוך
(גמרא ברכות דף ו.: ודף ז: ודף ח.  טושו"ע או"ח סימן צ ס"ד וס"ז וס"ט וס"יא וס"יח:)

מתוך שו"ת דרך המלך כתב יד - ניתן ע"י הגר"מ שליט"א לפרסום בספר זה כמנחת ברכה 

לר"ר אביגדור הכהן קצבורג, מנהל הכוללים ולרגל השמחה במעונו

מפי  ג"כ  זו  בשאלה  נשאלתי  כן  כמו  זצ"ל,  חורי  ינון  רבי  הצדיק  הרה"ג  מפי  נשאלתי 

האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא שליט"א, מפני שכך מנהגם בתפילה.

בדבר אדם המתפלל בחדר סמוך לביהכנ"ס או עזרת נשים בצד עם הציבור ואינו מתפלל 

תוך ביהכנ"ס מפני שעי"ז מכוון יותר בתפילתו, וגם עסוק הוא בדרך כלל בחדר הסמוך בצרכי 

מצוה או לומד שם האם שפיר עושה?

הקדמת פסקי השו"ע:

כנגד  חלונות  או  פתחים  לפתוח  צריך  ד:  סעיף  צ  סימן  או"ח  השו"ע  כתב  אשר  ונקדים 

ירושלים, כדי להתפלל כנגדן, וטוב שיהיו בבהכ"נ  י"ב חלונות. 

עוד שם סעיף ה: ולא יתפלל  במקום פרוץ,  כמו  בשדה, מפני שכשהוא  במקום צניעות 

חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר. 

עוד שם סעיף ז: ולא  אחורי בהכ"נ, אם אינו מחזיר פניו לבהכ"נ; ואחורי ב"ה הוא הצד 

שהפתח פתוח בו  והוא הפך הצד שפונים אליו  הקהל כשמתפללים. וי"מ  בהפך וראוי לחוש  

לדברי  שניהם. וגם כשמתפלל  בשאר צדדים, חוץ לבהכ"נ,  יש להחמיר  שיחזיר פניו לב"ה. 

וכל זה  כשניכר שמחזיר אחוריו לב"ה, אבל אם הוא מתפלל בבית הסמוך  לב"ה, פניו כנגד 

א"י כראוי ואחוריו לכותל ביתו שהוא כותל ב"ה, מותר, שאינו ניכר שמחזיר פניו מבהכ"נ. 

עוד שם סעיף ט: ישתדל אדם  להתפלל בב"ה  עם  הציבור, ואם הוא  אנוס שאינו יכול 

לבוא לב"ה,  יכוין להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, ( והוא הדין בני אדם הדרים בישובים 
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ואין להם מנין, מ"מ  יתפללו שחרית וערבית  בזמן שהציבור מתפללים, סמ"ג). וכן אם נאנס 

ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל ביחיד,  אעפ"כ יתפלל בב"ה. 

עוד שם סעיף יא: מי  שיש לו בהכ"נ  בעירו ואינו נכנס בו להתפלל נקרא  שכן רע וגורם 

גלות לו ולבניו. 

עוד שם סעיף יח: בית המדרש קבוע קדוש יותר מבהכ"נ, ומצוה להתפלל בו יותר מב"ה, 

מי  ודוקא  לו;  הקבוע  בבה"מ  להתפלל  עדיף  י'  בלא  דאפי'  וי"א  הגה:  בי'.  שיתפלל  והוא 

שתורתו אומנתו ואינו מתבטל בלאו הכי (הרי"י פ"ק דברכות). ואפילו הכי לא ירגיל עצמו 

לעשות כן, שלא ילמדו עמי הארץ ממנו ויתבטלו מב"ה (תשובת הרא"ש כלל ד' והטור). וכ"ש 

שלא יעסוק בתורה בב"ה בזמן שהציבור אומרים סליחות ותחינות (הגהות אלפסי החדשים). 

תשובה: וזה החלי בעזר צורי וגואלי והנה יש לדון בזה משני סיבות. א) האם שייך בזה דין 
המתפלל אחרי ביהכנ"ס.   ב) האם שייך בזה דין שאין התפילה נשמעת אלא בביהכנ"ס וכל 

שאינו נכנס לביהכנ"ס נקרא שכן רע או לא.

א] דברי הגמרא ופרש"י מהו אחרי ביהכנ"ס:

בנדון א: איתא בגמ' ברכות דף ו: אמר ר"ה כל המתפלל אחרי ביהכנ"ס נקרא רשע שנאמר 

"סביב רשעים יתהלכון" אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא, אבל מהדר 

אפיה לבי כנישתא לית לן בה. ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי 

כנישתא, חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעה, א"ל כדו בר קיימת קמי מרך (האם יש לך שני 

רשיות), שלף ספסרא וקטליה וכו' עכת"ד הגמרא.

ביהכנ"ס  אחורי  והמתפלל  וכו'  במזרח  היו  ביהכנ"ס  פתחי  כל  ביהכנ"ס  אחורי  ופרש"י 

ופירש  עכ"ל.  וכו'  לפניו  מתפללין  שהצבור  במי  ככופר  נראה  לביהכנ"ס  פניו  מחזיר  ואינו 

המערב,  בכותל  נמצאים  והפתחים  למזרח  מתפללים  שהציבור  רש"י  שכוונת  יונה  רבינו  בו 

והאדם עומד בצד מערב, ולכן אם פניו לביהכנ"ס היינו לצד מזרח שפיר מתפלל כמו הציבור, 

אבל אם יהפוך פניו לצד מערב ונמצא אחריו לביהכנ"ס, הרי הציבור מתפללים למזרח והוא 

למערב ונראה ככופר במי שהציבור מתפללים והוי רשע.
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ב] שיטת התוספות בסוגיה וביאור רבינו יונה:

דלא  רש"י  בדברי  שהבינו  מפני  עליו  וחלקו  פרש"י  הביאו  ו.)  דף  (שם  התוספות  אולם 

כביאור רבינו יונה, אלא פירשו בו שהאדם עומד בצד מזרח ואם יהיו פניו למזרח הרי אחריו 

לביהכנ"ס, ואם פניו לביהכנ"ס יהיו פניו למערב והקשו על רש"י, ולכן פירשו הגמרא כפירוש 

רבינו יונה אשר פירש ברש"י. אולם ברבינו יונה הביא בשם התוספות ג"כ פירוש אחר מאשר 

נראה מתוספות דידן ופירש בדעת התוספות דהאדם עומד במזרח ואם יהיו פניו לצד מזרח 

כמו הציבור הוי רשע מאחר ואחריו כלפי ביהכנ"ס, אבל אם יהיו פניו למערב למרות שהוא 

מביהמ"ק  ראיה  להם  והביא  דמי.  שפיר  למערב  והוא  למזרח  שהם  מהציבור  הפוך  מתפלל 

עיי"ש.

ונפסקה הסוגיה ברי"ף שם, הרא"ש פרק ראשון סימן ז. והרמב"ם הלכות תפילה פ"ה ה"ו. 

וכן המרדכי שם סימן יב ושאר כל הפוסקים, ומכאן יש לדון בענייננו האם יש בו חשש זה.

ג] להוכיח דעומד במערב ומתפלל למזרח לכ"ע שפיר:

עומד  וכאשר  מערב  בצד  הנמצא  בחדר  מתפלל  הוא  אם  נידון  אינו  דכלל  לענ"ד  ונראה 

כאשר  יונה  רבינו  דהנה  הדבר.  מותר  דלכ"ע  נראה  דבכה"ג  מזרח  לצד  הציבור  כמו  מתפלל 

מסכם הדינים כתב ומכל מקום אם מתפלל תוך ביהכנ"ס אפילו פניו למערב לכ"ע אינו רשע, 

נמצא  כאשר  ק"ו  וא"כ  מותר.  לכו"ע  לביהכנ"ס  ופניו  דרום  או  בצפון  נמצא  אם  כתב  וכן 

במערב ומתפלל לאותו כיוון של הציבור בודאי שפיר דמי.

ראיתי  מזה  ויותר  שפיר.  לכו"ע  דבכה"ג  א  אות  צ  סימן  משה  הדרכי  שכ"כ  ראיתי  שוב 

בהגהות מיימוני שם סק"ב וז"ל ובשם רב האי מצאתי שדווקא כשעומד פניו מכוונות כנגד 

ביהכנ"ס וכנגד א"י יתפלל ושפיר דמי, וכו' עכ"ל.

והובא אף בב"י בשם האו"ח שכתב כן בשם רב האי עיי"ש. ומצאתי תשובה כזו בשו"ת 

הגאונים גאוני מזרח ומערב סימן קנא שנשאל ר' שרירא גאון בנידון הסוגיה, וכתב כן שכל 

שהוא מתפלל לכוון שהציבור מתפללים וגם מכוון כנגד א"י בכה"ג שפיר דמי, אבל בחסר 

שפיר  לאו  א"י  נגד  ואינו  לציבור  מכוון  או  לא"י  שמכוון  אע"פ  מהציבור  הפוך  מהם  אחד 

עיי"ש.
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לכוון  ומתפלל  במערב  הנמצא  בחדר  ואיירי  מאחר  דמי  שפיר  דידן  בנידון  לפי"ז  נמצא 

שהיא  כל  נראה  אך  לדון,  יש  אחר  לצד  תהיה  נשים  שהעזרת  היכא  לפי"ז  אולם  הציבור.    

בדרום או בצפון ופניו לביהכנ"ס או למזרח כהציבור אין בזה בית מיחוש כמתבאר מרבינו 

יונה.

ד] אולם יש לפקפק בעושה כן 

מדברי הגאונים ורבינו יונה והפוסקים: 

אלא שיש עדיין לפקפק בזה שהרי בשו"ת גאונים הנ"ל כתב בתשובתו דלמרות שבכה"ג 

בפנים  ולהתפלל  להכנס  שמצוה  ואע"פ  ז"ל  ביהכנ"ס,  אחרי  להתפלל  ורשאי  מותר  הנ"ל 

במקום שאפשר לו דלא להוי שכן רע כשמעתא דר"ל ח. וכו' עכ"ל.

מדברי  להוכיח  נראה  ביהכנ"ס.וכן  תוך  מצוה  יותר  מ"מ  שמותר  דלמרות  מדבריו  מבואר 

רבינו יונה שלאחר שהביא פרש"י מסכם ונמצא ג' דברים גורמים לו שיחשב לרשע  א) שהוא 

ג'  ובהצטרף  לביהכנ"ס  ואחריו  ג)    . מהציבור  הפוך  מתפלל  ב)  בפנים.  והם  בחוץ  מתפלל 

דברים אלו נקרא רשע. וכן לשיטת התוספות כתב ב' דברים גורמים לו להיות רשע. א) שהוא 

בחוץ והם בפנים.  ב) ואחריו לביהכנ"ס.

הרי דלמרות שכל שחסר אחד התנאים אינו רשע כאשר כתב דאם מתפלל תוך ביהכנ"ס 

אפילו הפוך מהציבור אינו רשע. מכל מקום כל סיבה בפני עצמה הוא דבר שאינו הגון עכ"פ 

לכתחילה. וטעם זה שייך גם כאשר יהיה במערב ויתפלל לכוון של הציבור דעכ"פ הוא בחוץ 

והם בפנים.

שיכנס  טוב  שלעולם  הרמ"י  בשם  כג  סימן  הרא"ש  על  שם  חמודות  בדברי  מצאתי  וכן 

להתפלל בביהכנ"ס עיי"ש. וכן כתב המשנה ברורה שם ס"ק יח. וכ"כ בכה"ח סופר שם סק 

מ ועוד. ומכל הלין תברינן לגזיזה ונפל היתר דידן לבירא דעכ"פ אפילו שאינו רשע לא הגון 

הדבר.



ברכת ישראלכד

ה] לבאר שהמתפלל תוך חדר אינו ענין כלל 

לסוגיה לפי שו"ת הרמב"ם:

אולם נלע"ד ליישב הדבר עפ"י תשובת הרמב"ם סימן קנ אשר נשאל בנידון זה האם אדם 

שמתפלל בחדר הסמוך לביהכנ"ס וכדומא אם נכלל בנידון הגמרא המתפלל אחרי ביהכנ"ס.

והשיב שכל דברי הגמרא נאמרו דווקא אם המתפלל מחוץ לביהכנ"ס נמצא במקום פרוץ 

מדבר  שיעיר  מי  שמענו  לא  מקורה  שהוא  סמוך  בחדר  המתפלל  אבל  ותיקרה.  כתלים  ללא 

זה וברור ופשוט דבכה"ג מותר, וסיים ז"ל וכל מי שחולק ע"ז מן התלמידים ראוי להודיעו 

האמת שביארנו. ואם עמד במחלוקתו ראוי להשתיקו בנזיפה, ואם קרא בשם רשעים לאותם 

שמתפללים שם בבתים אלו, אם קרא ליחיד ירד עימו עד לחיו, ואם לרבים וכו' הרי אתה קורא 

אותו בן נידוי וכו' עכ"ל, ותשובה זו הובאה בב"י או"ח סימן צ לא בשלימות, ונפסקה להלכה 

בשו"ע סימן צ ס"ז.

מדברי הרמב"ם מתבאר שכל נידון הסוגיה והפוסקים דווקא כאשר עומד המתפלל במקום 

פרוץ. אבל הנמצא במקום מקורה כלל אינו עניין לסוגיה ולא לנידון הפוסקים.     וממילא 

עומד  אם  היינו  יכנס  לכתחילה  שעכ"פ  שביארו  והפוסקים  הגאונים  דברי  דגם  לומר  נוכל 

במקום פרוץ אבל במקום מקורה אינו כן.

וכן נראה לדייק מדברי הלבוש שהתחיל סעיף זה דאיירי באדם שעומד מחוץ לביהכנ"ס 

כשיש  אבל  ממחיצות.  פנוי  במקום  שעומד  זה  כל  שם  כתב  הסעיף  ובאמצע  פרוץ.  במקום 

מחיצות מותר. וזה ודאי קאי על כל דבריו בסעיף אשר כתב דראוי להחמיר ורק בשעת הדחק 

במקום  משא"כ  ממחיצות  פנוי  במקום  בעומד  נאמר  דזה  הציבור.  נגד  פניו  אין  כאשר  יקל 

מקורה עם מחיצות מותר.

יכתוב  כיצד  עביד  שפיר  לאו  שעכ"פ  נאמר  דאם  הרמב"ם  מלשון  הדבר  מוכרח  ולענ"ד 

שראוי להשתיקו בנזיפה וכו' הרי עכ"פ מוכיח על דבר שאין הגון לעשותו. אלא ודאי מותר 

ושפיר לכתחילה לעשותו.

ועל תשובה זו כתב בשיירי כנה"ג בהגב"י אות ד שכן פשוט המנהג אצלם להתפלל בעזרות 

וחדרים הסמוכים. וכן הובא בברכ"י שם. וכ"כ בכה"ח סופר שם ס"ק מא ועוד.



כה ברכת ישראל

ו] בירור נידון ב' שאין התפילה נשמעת אלא בביהכנ"ס:

דברי הגמרא והראשונים בזה:

אמנם אחר כל זאת עדיין יש לדון מצד נידון ב' אשר עוררנו. איתא בגמרא ברכות ו. תניא 

אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בביהכנ"ס שנאמר "לשמוע אל הרנה ואל 

בע"ז  התוספות  דגירסת  לרע"א  הש"ס  גליון  ועיין  תפילה.  תהא  שם  רנה  במקום  התפילה" 

אחרת. עוד איתא שם דף ז: אמר ריו"ח בשם רשב"י מאי דכתיב "ואני תפלתי וכו' " ואמנם 

לפי גירסתנו זו אין ראיה לענייננו. אך גירסת הרי"ף והרא"ש ועוד ראשונים כמובא בהגהות 

הגר"א דריו"ח אמר שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בביהכנ"ס ולומד זאת מהפסוק ואני 

תפלתי.

עוד איתא שם ח. אמר ר"ל כל מי שיש לו ביהכנ"ס בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא 

שכן רע, שנאמר כה אמר ה' על כל שכני הרעים וכו'.    ולמרות שיש לפלפל בבירור הגמרא 

נמצא  אשר  בציבור  תפילה  על  הקפידה  או  התפילה  מקום  ביהכנ"ס  על  דווקא  הקפידה  אם 

בביהכנ"ס ונחלקו בזה הראשונים.

מכל מקום הרי"ף, והרמב"ם פ"ח ה"א מהלכות תפילה, וכן הרא"ש סימן ז ושאר פוסקים 

מתבאר שיש הקפדה על ביהכנ"ס שהוא מקום נעלה יותר. עד אשר הגאונים כתבו דאפילו 

מי שאין לו מנין עדיף שיתפלל יחיד בביהכנ"ס מאשר להתפלל בביתו כמובא ברבינו יונה 

ונפסק להלכה.

הדרינן  הרי  פשוטה  זו  והלכה  מאחר  וא"כ  וסי"א.  ס"ט,  צ  סימן  והשו"ע  הטור  פסק  וכן 

של  דין  לו  אין  הסמוך  בחדר  שהמתפלל  דלמרות  בה  וקוץ  ואליה  בחסר  דלוקה  דידן  לנידון 

ששם  ביהכנ"ס  תוך  המתפלל  של  המעלה  לו  אין  עדיין  מקום  מכל  ביהכנ"ס.  אחרי  מתפלל 

תפילתו נשמעת, ואף נקרא שכן רע כמ"ש ר"ל ונפסק בשו"ע סימן צ סי"א.

ז] ג' דברים להתיר בנידון דידן  א) דיוק משו"ת הרמב"ם:

אשר  לפי  א)  סמוך.  בחדר  להתפלל  שפיר  ואף  שמותר  טעמים  כמה  מפני  נלע"ד  אולם 

הוכחנו מתשובות הרמב"ם שיש לגעור במוכיח המתפלל בחדר סמוך ואף יורד עימו לחיו. 



ברכת ישראלכו

כיצד יתכן כדבר הזה אם נאמר שעל אדם כזה המתפלל חוץ לביהכנ"ס בחדר סמוך מכונה 

הרי  לחיו  ולרדת  בו  לגעור  ראוי  מדוע  נשמעת,  תפילתו  ואין  רע  שכן  בשם  הגמרא  בפי  הוא 

ודאי שפיר מוכיח וראוי להוכיח כן ?

אלא ודאי דלפי הרמב"ם צריך לפרש שדברי הגמרא דף ו., וכן דף ז: , ודף ח.,  שכל שאינו 

מתפלל בביהכנ"ס אין תפילתו נשמעת וכו' איירי באינו מתפלל עם הציבור בביהכנ"ס אלא 

בביתו. אבל אדם המתפלל בחדר סמוך לביהכנ"ס ומתפלל עם הציבור שפיר חשיב כמתפלל 

בביהכנ"ס ותפילתו מתקבלת ואינו בכלל שכן רע.

ח] טעם שני עפ"י היתר של מקום שגורס בו ודברי הפוסקים בזה:

ב) עוד יש להוסיף טעם להיתר בהקדם הגמרא שם דף ח. אמר ליה רבא לרפרם בר פפא 

הכי  א"ל  כנישתא,  דבי  במילי  חסדא  דרב  משמיה  דאמרת  מעליתא  מילי  מהני  מר  לן  לימא 

אמר ר"ח מאי דכתיב "אוהב ה' שערי ציון" מכל משכנות יעקב" אוהב ה' שערים המצויינים 

בהלכה יותר מבתי כנסיות ומב"מ, והיינו דאמר רב חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב 

ביהמ"ק אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה בלבד, ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו 

ביתא ומצלינא בבי כנישתא כיון דשמיענא להא דאמר רב חייא בר אמי משמיה דעולא וכו' 

לא הוה מצילנא אלא היכא דגריסנא וכו'.

הלכות  הרמב"ם  פסק  וכן  ז,  סימן  שם  הרא"ש  וכן  שם,  הרי"ף  להלכה,  נפסקה  זו  וסוגיה 

יונה  רבינו  ופרשו  שלומד,  במקום  ציבור  לו  שיש  והנ"מ  שהוסיף  אלא  ה"ג,  פ"ח  תפילה 

דקמ"ל אפילו שבביהכנ"ס יש רוב עם עדיף מקום שלומד. ועכ"פ לפי הרי"ף אפילו יחיד יכול 

להתפלל במקום שלומד. והוסיף דאפילו הרמב"ם כל דבריו שהצריך ציבור ואם אין ציבור 

צריך ללכת לביהכנ"ס באדם שיוצא, אבל אם תורתו אומנותו ואינו יוצא עדיף שיתפלל יחיד 

ולא לבטל מתורה אפילו זמן הליכה וכו'.

והובאו דבריו בטור וב"י סימן צ.  אלא שהטור הוסיף תשובת הרא"ש כלל ד סימן יא. אשר 

כתב דלמרות שמעיקר הדין מותר להתפלל יחיד בכה"ג, מכל מקום בזה"ז (היינו זמן הרא"ש) 

שאחרים  ועוד  יחיד,  יתפלל  ולא  לביהכנ"ס  שילך  בודאי  לצרכיהם  ויוצאים  מתמידים  שאין 

ילמדו ממנו ולא ידונו אותו לכף זכות שעושה זאת מפני לימודו.



כז ברכת ישראל

וכן פסק השו"ע בסימן צ סעיף יח כהרמב"ם דווקא אם יש לו ציבור מתפלל במקום שלומד 

והוא עדיף על ביהכנ"ס.

ט] שו"ת הרדב"ז מה שכתב בנידון כזה וכן הפוסקים:

סמוך  חדר  לו  שיש  באדם  קלט  אלפים  ב'  ח"ה  הרדב"ז  בשו"ת  זה  בכעין  נשאל  וכבר 

ב'  בו  שיש  מפני  שם  להתפלל  שעדיף  והשיב  לביהכנ"ס.  פתוח  אשר  חצירו  או  לביהכנ"ס 

ודאי  ובכה"ג  יחיד  ולא  ציבור  עם  מתפלל  גם  ב)  בו.  שלומד  מקום  והוא  מאחר  א)  מעלות 

סימן  ברכה  במחזיק  גם  והביאה  צד,  סימן  יוסף  הברכי  להלכה  זו  תשובה  והובאה  שעדיף. 

צ סק"ו, והביא שם שכן נשאל במלכי קודש והשיב כנ"ל כדברי הרדב"ז להתיר. והובאו ב' 

התשובות בספר פקודת אלעזר (טובו) סימן צ והסכים עימהם, וכן הובאו בכה"ח סופר סימן 

צ ס"ק פג וס"ק קיב.

והשתא נידון אנן לדידן אם האדם רוצה להתפלל בחדר הסמוך מפני שבו עסוק בלימוד, 

גרע  לא  זה.  במקום  רבים  צרת  על  ומתפלל  מברך  אף  הציבור.  ומורה  מייעץ  שבו  מקום  וכן 

ממקום אשר לומד בו מאחר ויש בו הרבה זכיות, ובפרט שעושה זאת בשביל הכוונה וצלילות 

הדעת במקום זה פשיטא שיהיה מותר לכתחילה.

י] טעם שלישי להתיר מפני כוונת הלב וראיות לזה:

בתפילתו  הכוונה  וריכוז  הדעת  צלילות  בשביל  זאת  ועושה  מאחר  להיתר  סניף  ועוד  ג) 

נראה אפילו שאין בו תרתי סגי בזה. מאחר וכתב בחידושי המאירי ברכות דף ו שכל מעלת 

הביהכנ"ס מפני ששם מצויה הכוונה וריכוז המחשבה. ולפי"ז אם הדבר הפוך מסתבר דעדיף 

לו במקום שבו מכוון יותר.

שהתירו  במה  דן  אשר  סק"ט  צ  סימן  לבב  ביושר  במילואים  בח"א  ללב  ביפה  ומצאתי 

הפוסקים במקום אונס. האם אדם שאין לו צלילות הדעת בביהכנ"ס יכול להתפלל יחיד שעי"ז 

מיכוון טפי. ושם הביא מקורות להתיר הדבר. אלא שנוטה דעתו דאין להקל אלא א"כ אדם 

חשוב הוא ומפורסם לרבים שעושה זאת בשביל הכוונה, הא לאו הכי עדיף בביהכנ"ס.



ברכת ישראלכח

עם  אלא  ביחיד  מתפלל  ואינו  מאחר  טפי  עדיף  דידן  דנידון  באתרין  ואוקי  מהתם  ודון 

הציבור, אלא שאינו תוך ביהכנ"ס, ולא באדם רגיל אלא אדם חשוב וניכר לכל שעושה זאת 

מפני הכוונה בודאי נראה להתיר ועדיף כך.

עוד כתב בשו"ת יד אליהו סימן ז' להתיר אפילו בשביל הפסד ממון להתפלל יחיד, כמובא 

בכה"ח סופר ס"ק סא ולמרות שנחלקו עליו ועיין מ"ב , מ"מ בנידון דידן עדיף טפי. ומצאתי 

זה זמן בשו"ת תעלומת לב ח"א סימן ו שנשאל בנידון זה והעלה להתיר כנ"ל.

מסקנת ההלכה:

העולה מן המדבר: אשר נלע"ד דבנידון דידן אם הוא דרכו לעסוק בחדר הסמוך לביהכנ"ס 

בתורה וחסד בודאי שראוי ועדיף להתפלל שם. ואפילו אינו עסוק שם בתורה וחסד יש לצדד 

כל שעי"ז מיכוון יותר טוב בתפילתו, והדבר ניכר לכל שזוהי כוונתו מותר ואין בו בית מיחוש 

מאחר ותפילה ללא כוונה כגוף בלא נשמה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים ובלבד שהכל נעשה 

לשם שמים ועי"ז שכרו יוכפל משמים ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. אכי"ר.



כט ברכת ישראל

הגאון רבי שמואל כהן שליט"א

 רב קהילת חניכי הישיבות הספרדים-אלעד
וראש כולל "שירת שמעון" שע"י "מנחת יעקב"

בעניין ברכה על מציצת פירות

זיעה  דהוי  שהכל  מברכין  פרות  מיני  מכל  היוצאין  משקין  על  כ'  ס"ח  ר"ב  בסי'  הש"ע 

שהמוצץ  חיים  מים  בס'  הפר"ח  בשם  כ'  והגרעק"א  וענבים.  מזיתים  היוצא  מן  חוץ  בעלמא 

פרי מברך ברכת העץ דדינו כאוכל חלק מגוף הפרי ולא הוי כשותה משקין היוצאין מן הפרי. 

ובשו"ע בסי' ר"ו ס"א מבואר דשיעור אכילה לגבי ברכה אחרונה הוא בכזית ובשתיה הוא 

ברביעית, וגם שם הגרעק"א מביא את דברי הפר"ח שהמוצץ פרי דינו כאוכל ושיעורו בכזית, 

דהיינו אע"פ שאין ב' דינים אלו תלויין זה בזה השיעור תלוי אי חשיב אכילה או שתיה, והנדון 

אם מברכין ברכת הפרי תלוי אם זה נקרא זיעה או לא, מ"מ לענין מוצץ שהספק אם חשיב 

כאוכל חלק מהפרי, ובאוכל פרי ממש בוודאי שגם המשקה שבו מצטרף לכזית ודינו כאוכל 

ורק כשפירש מהפרי מקבל דין זיעה ולכן יש צד לומר דגם כשמוצץ דינו כאוכל חלק מהפרי 

שאינו  כיון  לומר  צד  ויש  כאוכל,  שדינו  בכזית  ושיעורו  כזיעה  דאינו  הפרי  כברכת  וברכתו 

אוכל את גוף הפרי אלא מפריד ממנו את המשקה ואוכל רק את המשקה דינו כמשקין היוצאין 

שהם זיעה וברכתם שהכל ושיעורם ברביעית, ושי' הפר"ח דחשיב כאוכל חלק מהגוף וברכתו 

כברכת הפרי ושיעורו בכזית.

ברם מהמג"א בסי' ר"ג סק"א מבואר לכאו' דלא כהפר"ח דכ' לענין "יגודיעס" הנמצאים 

בחורף שאין בהם אלא שרף בעלמא כנוס בתוך החרצנים ומוצצים וזורקים אותם א"כ ראוי 

לברך שהכל כמש"כ לעיל סי' ר"ב, הרי להדיא דאפי' שאינו סוחט ושותה אלא מוצץ מהפרי 

מ"מ מברך שהכל, ואין הטעם משום דאין לזה שם פרי כיון שאינו ראוי לאכילה שהרי המג"א 

בעלמא  דזיעה  שהכל  שברכתן  היוצאין  משקין  של  הדין  מבואר  ושם  ר"ב  מסי'  ראיה  הביא 

לענין  הנדון  שכל  נראה  היה  ולכאו'  זיעה.  דין  לו  יש  הפרי  מתוך  מוצץ  דגם  דס"ל  ומבואר 

המשקה  את  ומוצץ  לפיו  סמוך  מחזיקו  אלא  פיו  לתוך  הפרי  מכניס  אינו  אם  רק  הוא  מציצה 

שזה  פשוט  הפרי  גוף  את  ופולט  המשקה  את  ומוציא  ולועסו  לפיו  מכניסו  אם  אבל  מתוכו 



ברכת ישראלל

לענין  מח'  ש"כ  בסי'  הרמ"א  מש"כ  וכעין  הפרי,  ברכת  ומברך  בכזית  ושיעורו  ממש  אכילה 

מציצת פירות בשבת אם יש בו חשש סוחט בשבת או לא וקי"ל דבזיתים וענבים שיש חשש 

דאורייתא חוששים לסוברים שיש איסור גם במציצה, וכ' המ"ב דמסתבר שאם מכניסו לפיו 

אין חשש אפי' שאוכל רק המשקה ופולט גוף הפרי דדרך אכילתו בכך ואפי' שאין להוכיח 

ס"ל  דלא  משמע  הרמ"א  דברי  ומהמשך   . לאכילה  חשוב  כאן  שגם  נראה  לכאו'  מ"מ  לכאן 

כן, דכ' לגבי היגודיעס שאפי' שיש שאוכלים ובולעים אותם עם הקליפה מ"מ עינינו רואות 

שהקליפה והגרעין אינם ראויים לאכילה וא"כ אין לברך אלא על המשקה שבתוכם, ומבואר 

דאפי' שמכניס הכל לפיו מברך שהכל כיון שיש לזה דין זיעה, ולכאו' אין לחלק בין אוכל דבר 

שאינו ראוי לאכילה לבין אוכל הראוי ואינו אוכל כלל ומשמע דגם בכה"ג ס"ל שדינו כזיעה 

וברכתו שהכל וצ"ע.

הפר"ח בתחילת דבריו הביא דברי הגמ' ב"מ פ"ז ב' גבי אכילת פועל ממעטים ואכלת ולא 

תוס'  כמש"כ  מייתור  אלא  אכילה  מל'  המיעוט  דאין  שם  ודחה  כאוכל,  שאינו  משמע  מוצץ 

ונראה דלרש"י שם נמי אין ראיה דכ' ולא מוצץ היין וזורק החרצנים, מבואר דאין המיעוט 

משום דאין מציצה כאכילה אלא דבעינן שיאכל הכל וה"ה שאסור לאכול אכילה גמורה של 

חלק מהפרי באופן שהחלק השני לא יהיה ראוי לאכילה. והפר"ח מוכיח שמוצץ נחשב כאוכל 

מהכ"מ פ"ח מברכות ה"ה ע"ד הרמב"ם בשם הגאונים שעל סוכר הנעשה מקנים המתוקים 

שסוחטים אותם מברכין בורא פרי האדמה וי"א העץ וכן המוצץ אותם מברך האדמה והרמב"ם 

חולק וס"ל שמברך שהכל דלא גרע מדבש, ומבאר בכ"מ את טענת הר"מ על הגאונים א' שאין 

להם דין פרי אלא עץ בעלמא ב' וגם אי נימא שזה פרי וכשמוצץ מברך העץ אבל כשסוחטים 

אותם וודאי שזה מי פירות וכזיעה בעלמא וברכתם שהכל, מבואר שאפי' שהיוצא מהם דינו 

כזיעה בעלמא מ"מ כשמוצץ מברך העץ מכיון שמוצץ חשיב כאוכל. והטור סי' ר"ב חולק 

על הרמב"ם וכ' דלא דמי לשאר פירות ששם אין המשקה עיקר הפרי ואינו אלא כזיעה אבל 

בכ"מ  וכ'  העץ,  ברכתן  ולכן  פריים  וזה  מהם  היוצא  המשקה  ע"ד  נטיעתם  עיקר  אלו  בקנים 

דאילו היו מצויין במקומו של הטור לא היה חולק על הר"מ מכיון שבמקומם מוכרים אותם 

לאלפים למצוץ אותם והמים שלהם זה כשאר מי פירות, ותמהו ע"ז הט"ז והגר"א דאדרבה 

מה שמוכרים אותם למצוץ זה סיוע לטור שעיקר שימושם  בשביל מימיהן וזה פריים ולכן מה 

שנסחט מהם לא הוי זיעה כלל.



לא ברכת ישראל

של  בנדון  נחל'  והגר"א  והט"ז  שהכ"מ  כ'  ו'  אות  הנהנים  ברכת  דיני  ברכה  עמק  ובספר 

אותם  נוטעין  אם  ומשו"ה  מימיו  כשתיית  ולא  כאכילה  נחשב  שמציצה  ס"ל  דהכ"מ  הפר"ח 

מימיו  את  כשסוחטין  ולכן  הפרי,  גוף  את  לאכול  ע"מ  כנטעו  ה"ז  מציצה  ע"י   לאכול  ע"מ 

שמציצה  ס"ל  והגר"א  והט"ז  שהכל  וברכתם  בעלמא  כזיעה  דהוי  פירות  שאר  כסחיטת  ה"ז 

אינה כאכילת הפרי אלא כשתיית מימיו ואם נטעו אדעתא דהכי הרי שעיקר הפרי הוא מימיו 

וגם כשסוחטין אותן אין זה זיעה אלא עיקר הפרי. ועוד הביא בעמק ברכה מדברי התוס ב"מ 

הנ"ל לענין ואכלת ולא מוצץ שאין זה מיעוט ממשמעות אכילה אלא מייתור וא"כ מציצה הוי 

כאוכל ולא ממעטינן, וכ' העמק ברכה כיוון שהט"ז והגר"א ס"ל שמציצה אינה כאכילה וכן 

משמע מתוס' הנ"ל, הכי נקטינן להל' ודלא כהכרעת הפר"ח מהכ"מ, ויש לצרף נמי את ד' 

המג"א שמציצה כשתיה וברכתו שהכל.

היונק  א'  י"ג  כריתות  בגמ'  דאי'  מהא  הפרי  ברכת  יברך  שהמוצץ  כ'  שם  בב"מ  וברש"ש 

והק'  טומאה,  לקבל  החלב  איכשר  במאי  בגמ'  ופריך  מהחלב  הוא  גם  נטמא  הטמאה  מאמו 

רש"י הרי החלב הוא משקה וא"צ הכשר וכ' רש"י שחלב אם אינו כמשקה אלא כאוכל כיון 

שמשקה הבא לאוכל דינו כמשקה ולכן צריך הכשר והוכיח משבת קמ"ד סוחט אדם אשכול 

ענבים לתוך הקדירה כשיש בה אוכל דמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי וה"נ חלב, וכ' הרש"ש 

שכיוון שחשיב כאוכל אז ברכתו העץ, והק' על תוס' שם שכ' שנחשב כשותה והוצרכו להגיע 

ששתיה כאכילה. ולכאו' יל"ע בדבריו נהי נמי שמבואר ברש"י שזה אוכל אבל אין זה סיבה 

שיברך ע"ז העץ ואמנם הנדון אם שיעורו כזית או רביעית תלוי אם זה אוכל או משקה ולענין 

זה שפיר מוכח שדינו כאוכל ולכן שיעורו בכזית אבל בנדון אם ברכתו שהכל או העץ, אינו 

תלוי אם זה משקה או אוכל אלא אם זה חלק מהפרי או כזיעה בעלמא ומה שזה בא לאוכל 

ויש לו דין אוכל אינו סיבה שלא יחשב לזיעה. 

דזיעה  כיון  לוקה  אינו  ערלה  של  פירות  מי  השותה  פסחים  בגמ'  דמבואר  פשוט  ונראה 

בעלמא ואם יסחוט פרי ערלה לתוך אוכל באופן שמותר לסוחטן בשבת משום דהוי משקה 

הבא לאוכל מ"מ לא ילקה משום ערלה כשיאכל המאכל, מכיון שמה שהוא בה לאוכל נותן 

לו דין אוכל אבל אינו מפקיע ממנו שם זיעה, וא"כ אפי' שזה אוכל יהא ברכתו שהכל ורק אי 

אמרינן  דהוי אוכל מפני שמוצץ נחשב כאוכל חלק מהפרי זה סיבה שיהב ברכתו העץ אבל 

מה שבא לאוכל ונחשב כאוכל לכאו' אינו סיבה לבטל ממנו דין זיעה, וא"כ יצא למש"כ רש"י 



ברכת ישראללב

שם דהמוצץ יברך שהכל משום דהוי זיעה ומאידך יהא שיעורו הכזית דהוי אוכל ולא משקה. 

בגמ'  ראשונים  במח'  תלוי  זה  לכאו'  בכריתות,  רש"י  את  שהביא  הרש"ש  דברי  ובעיקר 

בשבת קמ"ד ב' דשמואל ס"ל דמותר לסחוט בשבת ענבים לתוך קדירה שיש בה אוכל כיוון 

שר"י  סוברים  ור"י  ד"ה  והתוס'  ברי"ף  שם  מובא  הר"ח  דמי,  כאוכל  לאוכל  הבא  שמשקה 

חולק על שמואל וסובר שאין היתר בזה ופסק כן הר"ח וא' מראיותיו מהגמ' ביבמיות קי"ד 

א' דהתירו לחולה לינק מבהמה ביו"ט דהוי מפרק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו, והר"ח 

כשמואל.  קיי"ל  דלא  ע"כ  איסור  בזה  יש  ואפ"ה  לאוכל  הבא  משקה  הוי  שיונק  כרש"י  ס"ל 

ואת  כר"ח  לדינא  שהעיקר  דס"ל  יעקב  המשכנות  בשם  הביא  סק"ח  נ"ה  סי'  או"ח  והחזו"א 

ראייתו מיבמות כ' שיש לדחותה מתוס' בשבת ד"ה לא לרצון שכ' שרק בתינוק כך כיון שזה 

האוכל שלו אבל בכל יונק לא אמרינן. אמנם המשכנות יעקב כ' דאין לחלק ולכן הכריע כר"ח 

אבל החזו"א כ' דהעיקר כתוס' ורק בתינוק אמרינן כן כיון שחלב אשה העומד לתינוק חשוב 

כאוכל. 

דהוי  משום  כאוכל  דינו  מפרי  משקה  שהמוצץ  בכריתות  מהגמ'  ללמוד  הרש"ש  ומש"כ 

משקה הבא לאוכל, הוא באמת שיטת הר"ח, אבל למאי דקיי"ל כשמואל שיש היתר לסחוט 

לתוך אוכל ע"כ צ"ל דלא יקשה מהגמ' ביבמות כדברי התוס', כיוון שרק בתינוק אמרינן כן 

שדינו כאוכל אבל בעלמא אין ליונק ולא למוצץ דין משקה הבא לאוכל, ולא קשה על תוס' 

בב"מ שכ' שהמוצץ הוי כשותה דתוס' אזלי לשיטתם בשבת וא"כ אין ללמוד מהגמ' בכריתות 

למוצץ פירות ולא חענין ברכתו ולא לענין שיעורו בכזית או רביעית. 

ועיי' באור לציון ח"ב פי"ב אות ז' שכתב: הסוחט ענבים לתוך פיו אינו מברך על המשקה 

היוצא בורא פרי הגפן אלא בורא פרי העץ, ורק אם סחט הענבים לתוך כוס ושותה מהכוס 

מברך בורא פרי הגפן. 



לג ברכת ישראל

הגאון רבי ישראל גרינברגר שליט"א

רב ומו"צ דחסידי ויז'ניץ אלעד- פ"ת

מי לפתן (קומפוט) בתוך הסעודה

בסוף  כלפתן  לשימוש  הקיץ  פירות  את  לבשל  בתים  בהרבה  נוהגים  החמים  הקיץ  בימי 

הסעודה, אך רבים הנוהגים לבשלם בכמות גדולה של מים (וסוכר) בכדי להשתמש באותם 

המים גם כשתיה (ללא הפירות) בתוך הסעודה, על לפתן זה (עם פירותיו) מברכים את ברכת 

שהביא  אם,  ד"ה  רי"ב  בסי'  בביאוה"ל  עי'  משניהם  (וכשמורכב  אדמה  או  העץ  הפירות 

פלוגתת הפוסקים אם לברך על הרוב מביניהם או על כל אחד מהם, ואכ"מ) ואין מברכים על 

ס"ק  ר"ב  בסי'  במ"ב  עי'  פוטרתם,  הפירות  וברכת  לפירות  כטפלים  שנחשבים  בנפרד  המים 

הסעודה  בתוך  ושלא  הפירות  ללא  הללו  במים  וכשמשתמשים  ס"ו,  ס"ק  שם  ובשעה"צ  נ"ד 

אנו נוקטים להלכה שברכתם שהכל (עי' פלוגתת הפוסקים במי בישול ושריית פירות וירקות 

בסימנים ר"ב ור"ה באריכות), עוד ברור שעל לפתן זה עם פירותיו מברכים את ברכת הפירות 

גם כשאוכלים אותו בסעודה (לפני ברכת המזון) וכמבואר בסי' קע"ז סעיף א' דכל דבר הבא 

ומחוייבים  פוטרתו  המוציא  ברכת  אין  לקינוח,  אלא  הסעודה  מחמת  שלא   - הסעודה  בתוך 

לברך עליו, ואין זה משנה אם מדובר בברכת העץ, אדמה או שהכל כמבואר באחרונים (עי' 

שו"ת שבה"ל ח"א סי' ר"ה בהערות לסי' קע"ד בהקשר לאכילת גלידה בסוף הסעודה, וכן 

מוכח בביאוה"ל סי' ר"ב סעיף י"א ד"ה בתוך הסעודה ופשוט), לאור הקביעות ההלכתיות 

הנ"ל נשאלת השאלה, אם על המים הללו- כשבאים לשימוש בתוך הסעודה כשתיה וכנ"ל- 

יש לברך שהכל כשם שמברכים על לפתן זה את ברכת הפירות כשמעורבים הפירות והמים 

יחדיו, או שמא אינו דומה כלל לאכילת הקומפוט בתוך הסעודה, שהרי להלכה נפסק בסי' 

שנפטרים  הסעודה  בתוך  לברך  אין  ליין)  המשקין (פרט  שאר  וכל  המים  שעל  ז'  סעי'  קע"ד 

למי  שנחשב  נ"מ  ומה  בעלמא  שתיה  הוא  הרי  סו"ס  בנ"ד,  דה"ה  וממילא  המוציא,  בברכת 

פירות, וא"כ אין לברך עליו כלל בתוך הסעודה.

צדדים  ב'  כאן  דאין  נראה  פניו  דעל  הנ"ל,  הספק  על  עקרונית  לתמוה  יש  לכאורה  והנה 

לחלק  תיתי  ומהיכי  הסעודה  בתוך  עליו  לברך  ואין  בעלמא  לשתיה  דנחשב  לכאורה  ופשוט 

ביניהם.



ברכת ישראללד

אך הנה אחר שהביא המחבר בסי' ר"ב סעיף י' פלוגתת הראשונים בדין ברכת מי פירות 

שבשלן או שראן במים, דשיטת הרשב"א לברך עליהן שהכל,  ושיטת הרא"ש לברך עליהן 

את ברכת הפירות- העץ או אדמה, כתב המחבר שם בסעיף י"א בזה"ל: "מי שריית צימוקים 

או תאנים, או מי בישולם, מברך עליהם שהכל ויוצא גם להרא"ש, אבל בברכה שלאחריהם 

יש להסתפק אם מברך עליהם בורא נפשות (כהרשב"א) או אם מברך עליהם ברכה אחת מעין 

שלש כהרא"ש, ולכן ירא שמים לא ישתה אלא בתוך הסעודה, או יאכל פרי משבעת המינים 

וגם ישתה מים כדי שיצטרך לברך ברכה אחת מעין שלש ובורא נפשות" עכ"ל. 

והסבר הספק הוא, דבשלמא לגבי ברכה ראשונה אף שיש פלוגתא בין הרשב"א לרא"ש 

אם ברכתן בופה"ע או שהכל, מ"מ היות וההלכה קובעת שעל הכל שאמר שהכל יצא כמבואר 

בברכה  אבל  להרא"ש,  גם  ויצא  שהכל  יברך  ספק  מכח  א"כ  דברכות,  פ"ו  במשנה  להדיא 

אחרונה דההלכה קובעת דאין ברכת בורא נפשות פוטרת מעין שלש, ולא מעין שלש בורא 

נפשות (עיי"ש במ"ב ס"ק נ"ה), א"כ השותה מים הללו של פירות מז' המינים נכנס בגדר ספק 

מה יברך ברכה אחרונה, שהרי אם יברך בורא נפשות לא יצא להרא"ש, ואם יברך מעין שלש 

לא יצא להרשב"א וכמובן, וע"כ נתן המחבר כמה עצות שהראשונה ביניהם היא לשתות מים 

אלו בתוך הסעודה וברכת המזון תפטור אותם וכמובן.

וכאן מעורר הביאוה"ל על עצה זו, דאמת דפתרנו בעיה זו של ברכה אחרונה, אבל מניה 

וביה דנכנסנו לבעיה של ברכה ראשונה על מים אלו בתוך הסעודה, שהרי לכאורה אם ברכתן 

בופה"ע יש לברך עליהם גם בתוך הסעודה ואם ברכתן שהכל אין לברך עליהם בתוך הסעודה, 

וע"כ מוכיח הביאוה"ל דזה אינו, דלכו"ע- כלומר גם לשיטת הרשב"א יש לברך עליהם בתוך 

הסעודה למרות שברכתן שהכל (וכש"כ להרא"ש דברכתן בופה"ע וכמובן ודו"ק) וע"כ גם 

גבי ברכה ראושנה פתרנו את הספק וכשנברך עליהם שהכל ונצא בזה יד"ח גם לשיטת הרא"ש 

וכמו שכתב המחבר, וברכהמ"ז פוטרתם לכו"ע וכנ"ל. 

אך מיניה וביה מקשה הביאוה"ל גופא מלעיל סי' קע"ד דשם נפסק כהרבה ראשונים דאין 

לברך  יצטרך  לא  לכאורה  להרשב"א  "וא"כ  הסעודה,  בתוך  המשקין  ועל  המים  עך  לברך 

עליהם ברכה ראשונה, אבל באמת נראה דאף להרשב"א אין עליהם שם משקה אלא כרוטב 

ס"ל  חיין  רק  לאכול  דדרכן  משום  ורק  ברכה],  לענין  הסעודה  בתוך  כפירות  [והוו  הפירות 



לה ברכת ישראל

דכשמבשלן מברך על רוטבן שהכל" עכ"ל ביאוה"ל, הנה מצד אחד מוכח מדבריו דאף שסוף 

דבר ברכתן שהכל, מ"מ יש לברך עליהם בתוך הסעודה כפירות, דנחשבין לקינוח - דהיינו 

אם  בזה  נ"מ  דאין  לדברינו  ראיה  (וזה  הסעודה,  מחמת  שלא  הסעודה  בתוך  הבאים  דברים 

ברכתן העץ, האדמה או שהכל ודו"ק). 

אך לאידך גיסא דבריו תמוהים מאד, שהרי בעיון בהסבר פלוגתת הראשונים אם יש לברך 

על המשקין והמים בתוך הסעודה נראה ברור שם בסי' קע"ד סעיף ז' דשיטת רש"י ור"ת ועוד 

כדברים  חשיבי  ע"כ  שתיה  בלא  אכילה  ואין  דהיות  משום  הוא,  לברך  דאין  דס"ל  ראשונים 

פוטרתם",  ופת  היא  הפת  בסיבת  המים  שתית  "כי  הסעודה,  מחמת  הסעודה  בתוך  הבאים 

(ואף יין לא היה צריך ברכה לעצמו, אבל מים ושאר משקין לא חשיבי ואינם טעונים ברכה- 

דברים  נחשבים  אוכלין  דרק  היא  ראשונים  ועוד  והראב"ד  הרשב"א  ושיטת  המחבר)  כלשון 

בא  וגם  טפי,  ליבא  דסעיד  שאני  ויין  משקים,  ולא  הסעודה  מחמת  הסעודה  בתוך  הבאים 

להמשיך תאות האכילה וע"כ דינו כאוכלין, והרמ"א (וגם המחבר ודו"ק) פסק כשיטת רש"י 

הביאוה"ל  של  דבריו  הרי  וא"כ  הסעודה,  מחמת  הבאים  כדברים  דנחשבים  דהיינו  ודעימיה 

הנ"ל תמוהים בכפלים, חדא בהו"א שלו דכתב "דלכאורה לשיטת הרשב"א לא יצטרך לברך 

על המשקין ברכה ראשונה" והיינו משום דהוי משקין בתוך הסעודה וכנ"ל, דמה תלה הדבר 

העץ  דברכתן  הרא"ש  לשיטת  דאטו  שהכל,  הוא  הללו  פירות  המי  דברכת  הרשב"א  בשיטת 

או אדמה כברכת הפירות אם נחשבים למשקין כן יחוייב לברך בתוך הסעודה, והרי סוף סוף 

הא דאין מברכים להלכה בשתיה בתוך הסעודה הוא משום דאין אכילה בלא שתיה ונחשבים 

אדמה,  או  העץ  שהכל,  ברכתן  אם  ומ"ל  הסעודה,  מחמת  הסעודה  בתוך  הבאים  כדברים 

וביותר תמוהים דבריו במסקנתו ד"באמת נראה דאף להרשב"א אין עליהם שם משקה אלא 

לאכול רק חיין  דדרכן  משום  ברכה] ורק  כפירות בתוך הסעודה לענין  הפירות [והוו  כרוטב 

ס"ל דכשמבשלן מברך על רוטבן שהכל" והדברים צריכים עיון רב, דלא די דתלה הדברים 

בברכתן אם שהכל או העץ ואדמה, עוד הסיק דאף להרשב"א יש לברך עליהן בתוך הסעודה 

כדברים  נחשבים  לקינוח  דבאים  פירות  דבשלמא  כפירות,  דינם  יהא  ולמה  כפירות,  דדינם 

שתיה  לצורך  בהם  דמשתמש  הפירות  מי  אבל  הסעודה,  מחמת  שלא  הסעודה  בתוך  הבאים 

מ"ל שהכל מ"ל העץ או אדמה סוף סוף אין אכילה בלא שתיה ושתייתם "בא בסיבת הפת" 

כלשון המחבר, וממילא דנחשבים לבאים מחמת הסעודה ולמה א"כ לברך עליהם, ובשלמא 

אם היה שותה אותם כשאינו צמא ורק לקינוח בעלמא כדרך אכילת הלפתן עצמו עם הפירות 



ברכת ישראללו

ניתן לומר דיש לברך עליהם, משום דאז נחשבין לדברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת 

הסעודה וזהו גם לרשב"א דברכתן שהכל, אבל לאידך כשבאים לשם שתיה מחמת צימאון 

הרי נחשבין למחמת הסעודה ואין לברך עליהם אף להרא"ש וכנ"ל.

והנה בסי' קנ"ח ס"ד פסק המחבר דדבר שטיבולו במשקה יש ליטול ידיו קודם אכילתן בלא 

ברכה עיי"ש, וכתב שם המ"ב בס"ק כ"ו דבפירות המבושלים במים יש דעות בין האחרונים 

אם צריכים נטילת ידיים, והמעיין בדרישה סק"ג יראה דכתב וז"ל: "אבל לפלוימן (שזיפים) 

ופירות מבושלים נראה פשוט דאין צריך נטילה אפילו הן עדיין במרק שלהם, דהא על המרק 

שלהן מברכין בורא פרי העץ וכמש"כ הטור בסי' ר"ב ור"ה עיי"ש, נמצא דאין על המרק שם 

משקין" (ומבלי להתייחס לעצם הדין שאין המנהג הלכה למעשה כן לברך על המים ברכת 

הנ"ל על דבריו וז"ל: "צ"ע טובא,  בהקדמה בסי'  הפמ"ג  שהכל וכנ"ל) וכתב  אלא  הפירות 

וגריסין  הרוטב  דטהרות,  ברפ"ב  והרי  טומאה,  לענין  עליהם  משקין  שם  אין  מש"ה  דאטו 

חשיבי משקין אע"ג דנלקטו טעם הפרי, ומה בכך שנשתנה הברכה, דבטעמא תליא מילתא, 

ומ"מ משקה הוי לענין טומאה" עכ"ל, הנה לפי"ז נראה, דלא מבעיא לשיטת הפמ"ג דס"ל 

דאין שום קשר בין ברכת המשקין לשאר דיניו לענינים אחרים, א"כ גם לדידן פשוט דלעניננו 

הדין כן דאם מחשיבו הפמ"ג משקה לענין טומאה אע"ג דברכתו בופה"ע א"כ גם לענין ברכה 

בתוך הסעודה הדין כן דנחשב למשקה ואין לברך עליו וכשאר משקין וכנ"ל וכלשונו "ומה 

בכך שנשתנה הברכה דבטעמא תליא מילתא, ומ"מ משקה הוי לענין טומאה" וסברא זו ממש 

שייך ג"כ לענין ברכה וכמובן, אך גם לשיטת הדרישה דס"ל דלענין טומאה תלוי אם ברכתו 

ואינן  לפרי  נחשבין  דאז  בופה"ע  ברכתו  אם  או  ומטמאין,  ומשקין  למים  נחשב  דאז  שהכל 

מטמאין, מ"מ יש לחלק טובא ביניהם, דזהו רק לענין טומאה דבעינן שיהיו אחד מז' משקין 

דהיות  לומר  ניתן  וע"כ  ד',  בסעיף  הנ"ל  בסי'  וכדאיתא  ד"ם  שח"ט  י"ד  וסימנם  המטמאים 

וברכתן בופה"ע יצאו מכלל מים אף שהן משקין, ודינן כמי סחיטת פירות דאע"ג דהן משקין 

מ"מ אין עליהם שם משקין לענין טומאה כמבואר שם בסי' הנ"ל דבעינן שיהיו מז' משקין, 

אבל לענין ברכתן בתוך הסעודה דתלוי בסברא הנ"ל דאין אכילה בלא שתיה וע"כ נחשבים 

הרי  בופה"ע,  או  שהכל  ברכתו  אם  מ"ל  א"כ  הסעודה,  מחמת  הסעוה  בתוך  הבאים  כדברים 

מ"מ שתיה הוה, והוא שתאו לצמאו ואין אכילה בלא שתיה וכנ"ל, וסברת הפמ"ג במלואו 

תופס גם לשיטתו "דמה בכך שנשתנה הברכה מ"מ משקה הוא" והוא נכון מאד.



לז ברכת ישראל

וע"כ להלכה נ"ל ברור כדאיסקנא, דהן אמת דאם אינו שותהו לצמאו רק לקינוח כלפתן 

עצמו יש לברך עליו בתוך הסעודה, אבל בשותהו לצמאו וכפי הרגילות בדרך כלל, לדעתי 

פשוט דאין לברך עליו בתוך הסעודה, ואף החושש לשיטת הביאוה"ל- אף שתמוהים דבריו 

וכאמור - מ"מ מחמת ספק ברכות להקל אין לברך עליו וחוששני מברכה לבטלה, אך הרוצה 

להחמיר ולשתות קודם הסעודה (פחות מרביעית) בכדי לפטור הספק ודאי תבא עליו ברכה 

בסי'  המחבר  כתב  הנ"ל  הראשונים  פלוגתת  שמכח  משקה  מכל  גרע  לא  דהא  משמע,  תרתי 

קע"ד סעיף ז' "דהרוצה להסתלק מן הספק ישב קודם נטילה במקום סעודתו ויברך על דעת 

לשתות בתוך סעודתו" והכוונה פחות מרביעית כמבואר באחרונים שם, אך כאמור בלא עשה 

כן אין לו לברך עליהם בתוך הסעודה וכנ"ל, והנמנע מברכה זו תבא עליו ברכה ושכרו כפול 

מן השמים.



ברכת ישראללח

הרב צבי הרבסט

יו"ר דגל התורה אלעד

בדין ברכה על המנהג
בהוקרה ובהערכה לידיד נפשי, רעי ואהובי הרב אביגדור קצבורג שיחי', המוסר נפשו 

למען הכלל והפרט ודואג להרמת קרנם של בני התורה בעירנו אלעד

הגמרא במסכת סוכה דף מד' ע"א מביאה מחלוקת מהו המקור של חביטת ערבה בהושענה 

רבה: "אתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר ערבה יסוד נביאים, וחד אמר ערבה מנהג 

נביאים".

שהיו  ומלאכי,  זכריה  חגי  אחרונים  נביאים  תקנת   - הוא  נביאים  שם: "יסוד  רש"י  וביאר 

ממתקני תקנות ישראל באנשי כנסת הגדולה."

למימר  דליכא  ברכה,  בעיא  דלא  מינה  ונפקא  להם,  תקנו  ולא  העם,  את  הנהיגו   - "מנהג 

וצונו, דאפילו בכלל לא תסור ליתא."

ומתבאר שעל מנהגים לא מברכים.

ותוספות שם בעמוד ב' הקשו איך מברכים ביו"ט שני של גלויות, הרי היום אנו בקיאים 

בקביעות היום ואין זה אלא מנהג אבותינו בידינו ועל מנהג לא מברכים.

שייך  שלא  וציוונו,  בהם  שאומרים  ברכות  רק  זה  מברכים  שלא  מה  שכל  תוספות  ותירצו 

אומרים  לא  שבו  קידוש  רק  שיש  שני  ביו"ט  אבל  רש"י,  שכתב  כמו  מנהג  על  וציוונו  לומר 

וציוונו, אפשר לברך גם על מנהג. וביום טוב שני של ראש השנה שמברכים וציוונו על השופר, 

שם זה וודאי אינו מנהג כיוון שיום טוב שני של ראש השנה אינו ממנהג אלא תקנה שהתקינו 

לדורות ואינו מספיקא דיומא.

והקשה הר"ן (דף כב' א' בדפי הרי"ף) על תירוץ זה הרי יש ברכות שמברכים ביום טוב שני 

שכן אומרים בהם וציוונו, כגון על אכילת מצה, על אכילת מרור, ביום טוב שני של פסח. ובזה 

קשה שוב איך אפשר לברך ולומר וציוונו הרי זה רק מנהג.



לט ברכת ישראל

ולכן נקט הר"ן שיום טוב שני אינו מנהג אלא תקנה שהתקינו לדורות, ואף שהגמרא נקטה 

בלשונה 'מנהג אבותינו בידינו' אין כוונת הגמרא שזהו מנהג אלא דין ותקנה ולכן שייך לומר 

וציוונו.

ובדעת הרמב"ם לא שייך לומר את תירוץ הר"ן כיוון שהרמב"ם בפרק א' מהלכות יו"ט 

הלכה כא' כתב "זה שאנו עושין בחוצה לארץ כל יום טוב מאלו שני ימים מנהג הוא, ויום 

טוב שני מדברי סופרים הוא ומדברים שנתחדשו בגלות, ואין עושין בני ארץ ישראל שני ימים 

טובים אלא בראש השנה בלבד, ובהלכות קידוש החדש מספר זה נבאר נבאר עיקר מנהג זה 

ומאי זה טעם עושין ראש השנה שני ימים בכל מקום."

היו  שאמרנו  האלו  הדברים  הרמב"ם: "כל  כתב  יד'  הלכה  טוב  יום  מהלכות  ו'  בפרק  וכן 

בזמן שהיו בתי דין של ארץ ישראל מקדשין על פי הראיה והיו בני הגליות עושין שני ימים 

כדי להסתלק מן הספק לפי שלא היו יודעין יום שקדשו בו בני ארץ ישראל, אבל היום שבני 

ארץ ישראל סומכין על החשבון ומקדשין עליו אין יום טוב שני להסתלק מן הספק אלא מנהג 

בלבד."

כדברי  קבועה  תקנה  זו  באמת  אבל  הגמרא,  כלשון  מנהג  כתב  שהרמב"ם  נדחוק  אם  ואף 

הר"ן הרי מפורש לא כך בהלכות תלמוד תורה פרק ו' הלכה יד': "אבל מי שנידוהו על שאר 

לנהוג  ישראל  וכל  הנשיא  חייב  שבישראל  קטן  נידהו  אפילו  נידוי  עליהם  שחייבים  דברים 

בו נידוי עד שיחזור בתשובה מדבר שנידוהו בשבילו ויתירו לו. על עשרים וארבעה דברים 

מנדין את האדם בין איש בין אשה," ובהמשך מנה הרמב"ם את אחד הדברים שמנדים עליהם 

"המחלל יום טוב שני של גליות אע"פ שהוא מנהג". מבואר שיום טוב שני אינו אלא מנהג, 

והדרא קושיית הר"ן לדוכתא.

וביאר הגרי"ז בדעת הרמב"ם על פי מה שכתב הרמב"ם (הלכות ממרים פרק א' הלכה ב'): 

"כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך 

ימין ושמאל, ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן לאזהרת מיתת בית דין, שכל חכם שמורה על 

דבריהם מיתתו בחנק שנאמר והאיש אשר יעשה בזדון וגו', אחד הדברים שלמדו אותן מפי 

השמועה והם תורה שבעל פה, ואחד הדברים שלמדום מפי דעתם באחת מן המדות שהתורה 

נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא, ואחד הדברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה 

שהשעה צריכה והן הגזרות והתקנות והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו  השלשה דברים מצות 



ברכת ישראלמ

עשה לשמוע להן, והעובר על כל אחד מהן עובר בלא תעשה, הרי הוא אומר על פי התורה 

אשר יורוך אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם, 

ועל המשפט אשר יאמרו אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת מן המדות שהתורה נדרשת 

בהן, מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקבלו איש מפי איש."

ומבואר ברמב"ם שגם על מנהגות יש איסור לא תסור ולא כמו שכתב רש"י אין על מנהגים 

איסור של לא תסור.

וצריך לומר לפי הרמב"ם שאף שהמנהגים תוקפם הם כמו התקנות הקבועות שהרי בשניהם 

עובר על לא תסור, ושייך לומר על מנהגים וציוונו. בכל אופן חז"ל שתיקנו ברכות תיקנו רק 

על תקנות ולא על מנהגות. כיון שתיקנו רק על מצוות ומנהגים אינם בכלל מצוות.

ובזה יש לחלק בין דברים שאינם אלא מנהג כגון חביטת ערבה שכולה מנהג ובזה לא תיקנו 

ברכה, מה שאין כן יום טוב שני שהוא מנהג, אולם שבא לאכול מצה ומרור בא לקיים מצוה, 

ולמרות שחיובה הוא רק מן המנהג, אבל קיומה הוא קיום מצווה, ולכן בזה תיקנו ברכה, ורק 

בדברים שאינם אלא מנהג גם חיובם וגם קיומם בזה לא תיקנו מנהג.

ובזה ביאר הגרי"ז את מנהגנו לברך על ההלל בראש חודש וציוונו לקרוא את ההלל, אף 

שחצי הלל אינו רק מנהג, ועל מנהג לא מברכים, מפני שהחיוב לומר הלל אינו אלא מנהג אבל 

באמירת הלל מקיימים מצוות תלמוד תורה, וכן בקריאת מגילות שיר השירים וקהלת בפסח 

וסוכות, שמברכים וציוונו על מקרא מגילה אף שאינו אלא מנהג, אבל מכיוון שיש בזה קיום 

מצוות תלמוד תורה אפשר לברך וציוונו.



מא ברכת ישראל

הרב אביגדור קצבורג

בירך אדמה ונתכוון לפטור את העץ

במשנה ר"פ כיצד מברכין, בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא 

ובגמ' מבואר הטעם דעיקר אילן ארעא, 

יש לחקור מה הדין אם היו לפניו ב' מינים עץ ואדמה ובירך על האדמה ונתכוון להדיא 

לפטור את העץ 

ומצינו בזה מחלוקת ראשונים 

בטור בסימן ר"ו כתוב בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא וכתב הבית יוסף שם 

הני מילי בחד מינא וטעה שהיה לו פרי העץ וטעה ובירך עליו אדמה יצא אבל היו לפניו צנון 

וזית ובירך על הצנון לא נפטר הזית ועיי"ש שהביא לרבינו יונה שזה דווקא שלא כיון לפטור 

את הזית אבל אם כיוון לפטור את הזית יצא בדיעבד 

והב"ח שם מוסיף שגם זה בכלל בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא

ומאידך ברש"י ותוספות על דברי הגמ' לעומת זאת בדף מ"א" "היו לפניו צנון וזית מברך 

על הצנון ופוטר את הזית מבואר דגם מבואר דגם אם נתכוון לפטור לא יצא אומרים צנון וזית, 

ובירך על הצנון לא נפטר הזית 

ובשערי תשובה הביא להשאגת אריה שפוסק להלכה כדברי רש"י

והאמת שאת רש"י ותוס' אפשר להסביר בסברא שברך בורא פרי האדמה על העץ וזה מה 

שיש לפניו והרי גם העץ גדל באדמה וכדי שלא יברך ברכה לבטלה יצא בברכת האדמה שהיא 

פחות מפורטת

אבל במקרה שלנו שיש לפניו גם פרי העץ וגם פרי האדמה אזי הברכה לא לבטלה אלא 

חלה על פרי האדמה ויכול לברך ברכה יותר מפורטת על העץ.



ברכת ישראלמב

וזה מוסבר גם בדברי המשנה ברורה בסימן כ"ו, והשולחן ערוך פוסק להלכה שיצא וכתב 

המשנה ברורה שיצא מכיוון שספק ברכות להקל.

ויש להעיר על השאגת אריה מנין ליה ברש"י ותוס' שהם דיברו במקרה שנתכוון לזה או 

לזה נימא דאיירי סתם בהיו לפניו צנון וזית, ובמקרה שנתכוון גם רש"י ותוס' מודים, וכמו 

שאמר ר' יונה שיצא בדיעבד במקרה שנתכוון.

בשולחן ערוך בסימן ר"ח סעיף י"ד כתב שתה יין ובירך בורא פרי הגפן ואכל ענבים צריך 

לברך על הענבים בורא פרי העץ

וכתב הבאר היטב שאם בשתית היין נתכון לפטור את הענבים פטור מברכת הענבים [ הט"ז 

מביא רא"ש שאומר כמו רש"י שלא יצא ולא מחלק בין נתכוון ללא נתכוון] 

בסימן קע"ו א' ס"ק ב'

בירך על הפרפרת לא פטר את הפת ואפילו אם כיוון לפטור את הפת [ כך אומר השיטה 

ללא חולקים] ושער הציון במקום מסביר שאע"פ שסתם כשמברך על לחם, מזונות, יצא!!! 

אבל במקרה שיש לפניו גם פרפרת וגם פת לא יצא כשבירך מזונות על הפרפרת וכיון להוציא 

את הפת ומסביר כמו שהסברנו בשאגת אריה שבמקרה שאין לברכת מזונות על מה לחול אלא 

הפת יצא בדיעבד אבל פה זה לא ברכה לבטלה אלא יברך מזונות ויאכל הפרפרת ואח"כ יברך 

המוציא על הפת .

פוסק  ופרפרת  פת  לגבי  קע"ו  דבסימן  אהדדי  סתרי  השו"ע  דפסקי  איש  בחזון  והקשה 

השולחן ערוך שלא יצא מכיוון שיש לברכה על מה לחול ובסימנים ר"ו , ור"ח  שגם שם יש 

לברכה על מה לחול [על פרי האדמה ועל היין ] פוסק השו"ע שיצא ולא צריך לברך שוב .

ואפשר לומר ע"פ מה שהביאו בשם שו"ת שבט הלוי שיש ב' סוגי ברכות בברכות פרטיות, 

א. ברכה יותר מפורטת כגון בורא פרי העץ שאפילו שהעץ גדל באדמה יש יותר שבח לברך 

עליו בורא פרי העץ [כמו דאשכחן במחנ"י בפריש פורקין שר"י אומר לפרט יותר ולברך בורא 

מיני דשאים] ב. יש  עוד סוג של ברכה מיוחדת כמו על פת שמפני חשיבות הפת דהוה המאכל 

החשוב ביותר, וכן הוא סעיד וזיין עכ"ל לכן קבעו לה ברכה מיוחדת וא"כ החילוק שאם בירך 

הפרפרת בורא מיני מזונות ונתכוון לפטור את הפת עדיין הוא לא קיים את תקנת חז"ל  על 

אך  עליה  לחול  יכולה  והברכה  פרפרת  פה  יש  ולמעשה  פת /לחם,  על  מיוחדת  ברכה  לברך 



מג ברכת ישראל

צריך לקיים את תקנת חז"ל ולברך המוציא,

משא"כ בפרי העץ כשבירך עליו ברכה פרי האדמה הרי גם העץ גדל באדמה וזה רק פחות 

שבח או ברכה פחות מפורטת לכן לא צריך לברך על העץ בנפרד אלא יכול לברך על העץ 

בורא פרי האדמה ולפטור את העץ.

ואפשר עוד לומר ולהוסיף שהחילוק שגם בסימן ר"ו שבירך בורא פרי האדמה על אדמה 

ונתכוון לפטור את העץ וגם בסימן ר"ח שבירך פרי הגפן על יין וכיוון להוציא גם את הענבים 

יצא כיון שהזכיר את הפרי [בפרי הגפן – ענבים ופרי האדמה –הרי הפרי גדל באדמה]

לעומת זאת בפת ופרפרת לא הזכיר כלל לחם ולא רק שלא הזכיר הוא אפילו מברך ברכה 

פחותה ברמה , מזונות  אבל כמו שאמרנו ברכה לבטלה לא יהיה מכיוון שיש פרפרת.



ברכת ישראלמד

הרב ישי וליס 

בגדרי הנאה המחייבת ברכה

הגמרא מסתפקת מנא לן חיוב ברכה ראשונה, ומסקינן אלא סברא הוא אסור לאדם שיהנה 

מן  הנהנה  וכל  ברכה  בלא  מהעוה"ז  שיהנה  לאדם  לו  אסור  ת"ר  ברכה.  בלא  הזה  מהעולם 

העולם הזה בלא ברכה מעל מאי תקנתיה ילך אצל חכם וכו'.

ובפנ"י כתב להוכיח דלתנא דמתניתין ברכות הנהנין דאורייתא ולא דרבנן ואפילו אי ליכא 

איסור  לעקור  חז"ל  תקנו  כיצד  תקשי  הכי  לאו  דאי  דאורייתא,  למהוי  סגי  בסברא  ילפותא 

הוצאת שם שמים לבטלה ומה דמבואר משניות להדיא דהוי דין דרבנן פלוגתא דתנאי היא.

למ"ד  דאפילו  ברא"ש  הוא  וכן  דרבנן,  הנהנין  דברכות  להדיא  כתבו  לפניו  ד"ה  ובתוס' 

דדרשינן הילולים עיקר החיוב מסברא וקרא אסמכתא בעלמא.

ברמב"ם פרק א' מברכות הלכה ב' כתב וז"ל: ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחילה 

אם  וכן  יהנה.  ואח"כ  מברך  שהוא,  כל  לשתות  או  לאכול  נתכוון  ואפילו  ממנו  יהנה  ואח"כ 

הריח ריח טוב מברך ואח"כ יהנה ממנו וכל הנהנה בלא ברכה מעל.

ומתבאר מדברי הרמב"ם דשני דינים איכא בברכות הנהנין: א. תקנת חכמים לברך על כל 

דבר וכברכת המצוות ב. דין מעילה שכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה מעל, ויבואר לקמן 

אי דינים אלו תליין בהדדי או כל חד באפי נפשיה.

מקור דין זה של מעילה נמצא בתוספתא ריש פ"ד : לא יטעום אדם כלום עד שיברך שנאמר 

"לד' הארץ ומלואה" הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצוות.

ובמנחת ביכורים כתב לבאר כוונת התוספתא עד שיתירו לו כל המצוות כגון: בזרעים צריך 

כשמשלם  מכלאיים  להיזהר  צריך  בבגד  ומעשרות,  תרומות  חלה  ופאה  שכחה  לקט  לקיים 

לפועל יקיים מצוות עשה התלוי בו ליתן ביומו, ובעת הלבישה יברך שהחיינו וכן בכל הדברים 

אינו קנוי לו עד שיקיים המצוות שתלוי בזה.



מה ברכת ישראל

אין  בדבר  התלויה  המצווה  לקיים  שמחויב  מה  מלבד  המצוות  דכל  מהדברים  והמתבאר 

אדם  וממילא  מעל.  נשתמש  ואם  בחפץ  התלויה  המצווה  שיקיים  עד  בחפצא  שימוש  היתר 

הלובש בגד שיש בו כלאיים מלבד איסור כלאיים עובר באיסור נוסף של מעילה, וכן בברכות 

הנהנין אם לא יברך עובר בשני איסורים, ראשית אכל בלא ברכה וביטל תקנת חכמים, ועוד 

שמעל וגזל את הקב"ה. וכשיטת הרמב"ם שיש שני דינים בברכה תקנת הברכה של חכמים 

ומעילה.

על פי דברים אלו אפשר ליישב לשון רש"י בע"ב ד"ה גוזל להקב"ה, ופרש"י את ברכתו 

והשיג במהרש"א אמאי לא כתב בפשיטות שגוזל את המאכל, ולדברינו אפשר לומר דאתא 

רש"י ללמדנו דמי שלא ברך מעבר למה שגזל המאכל מהקב"ה ביטל ברכה שזהו איסור נוסף.

שני דינים אלו מבוארים בדברי רעק"א לעיל בדף יב' ע"א . באדם שנסתפק אם ברך הברכה 

אחרת,  פעם  לברך  דצריך  לחומרא  אומר  היה  ור"י  כתבו  לא  ד"ה  ובתוס'  לא,  או  הראויה 

ובמג"א סי' רט' ס"ק ג' ומ"מ קשה למה פסקו התוספות לחומרא הא קיימא לן ספק ברכות 

להקל, 

ותירץ רעק"א על פי דברי המהרש"א בפסחים דף קב' ע"א בשם הרשב"ם, דכל דין ספק 

ברכות להקל נתחדש דווקא בברכו המצוות אבל בברכת הנהנין אם מסופק אם ברך כראוי או 

לא אסור לאכול בלא ברכה וכאילו מעל. 

אם כן מבואר להדיא בדבריו דבברכות הנהנין מלבד מה שיש חיוב ברכה כברת המצוות 

יש איסור להנות בלא ברכה מדין המעילה.

ומכל מקום לדינא מסיק רעק"א דממ"נ בכה"ג שמסופק אם ברך כראוי או לא יברך שנית 

יהיה  נפשך  ממה  וא"כ  המעילה  משום  לאכול  יכול  לא  ברכה  הספק  סמך  דעל  כיוון  ויאכל, 

ברכה לבטלה, אם לא יאכל הברכה הראשונה תהיה לבטלה ואם יברך שנית ויאכל אחת משתי 

הברכות תהיה לבטלה ולפיכך יברך שנית, דאם לא יאכל לא ירוויח את הברכה לבטלה (ועיין 

בהגהות הגרעק"א בסימן רט' ס"ק ג')}.

עוד כתבו תוספות שם בדף יב' ומיהו היה אומר ר"ח אם היה יודע בברור שטעה בדיבורו 

שאמר בורא פרי העץ תחת בורא פרי הגפן דתוך כדי דיבור יכול לחזור בו. 

יצא  לא  העץ  פרי  בורא  היין  על  ברך  שאם  מזה  משמע  שם  הש"ס  בגליון  ברעק"א  וכתב 



ברכת ישראלמו

וכ"כ המג"א בסי' רח' ס"ק כב' בשם תשובות ר"י הלוי , ותמוה לי דהא יין שם פרי עליו וא"כ 

לא גרע מברך שהכל דקימא לן דיוצא אחרי זה מצאתי בעזה"י בתשובת גינת ורדים דהעלה 

לעיקר שיצא.

יצא  דלא  להו  דסבירא  פוסקים  ושאר  המג"א  דברי  ליישב  כתב  מאלין  לייב  ר'  ובחידושי 

דמאי שנא מברכת שהכל דיצא בדיעבד, ואפילו על ריח אם ברך שהכל יצא. ומשמע שברכה 

כללית פוטרת ברכה פרטית א"כ במאי גרע יין שאינו נפטר בברכת העץ.

הדבר ברור שע"י הברכה שתקנו חז"ל לכל מין ומין לפי המטבע שטבעו חכמים מהני גם 

כדי לצאת יד"ח של הברכה וגם כדי לסלק דין המעילה מאותו דבר שברך עליו, ואם לא ברך 

לפי המטבע שטבעו חכמים לא רק שלא יצא ידי חובת הברכה שתיקנו גם לא סילק המעילה 

מאותו המין ואפילו אם נכלל בברכה כללית כיון דאין זה המטבע שטבעו חכמים לא מועיל 

לא כדי לצאת יד"ח הברכה ולא לסלק המעילה. 

אבל ברכת שהכל שונה במהותה כל תקנתה הייתה במינים שאינם חשובים לקבוע לעצמם 

ברכה תקנו חז"ל מטבע לשון כללי שיסלק את המעילה וממילא אין מקום לברכה הפרטית, 

א"כ מה שברכת שהכל פוטרת את שאר הברכות אינו משום שברכה כללית פוטרת ברכה 

פרטית אלא שסילק דין המעילה ע"י ברכת שהכל, אבל אם יברך ברכה כללית לא יפטור ברכה 

פרטית ולפיכך אין ברכת העץ פוטרת ברכת הגפן.

שאר  את  פוטרת  שהכל  שברכת  דמה  למד  הרעק"א  והמג"א,  רעק"א  נחלקו  דינא  ובהאי 

הברכות הוא משום שברכה כללית פוטרת ברכה פרטית וא"כ במה גרע יין שלא יפטר ע"י 

בזה  ולא  המעילה  שסילק  בזה  הוא  שהכל  ברכת  של  שכוחה  למד  המג"א  אבל  העץ,  ברכת 

שברכה כללית פוטרת ברכה פרטית.

אלא דאכתי קשה א"כ לשיטת המג"א מדוע ברכת האדמה פוטרת בדיעבד ברכת העץ הא 

אין ברכה כללית פוטרת ברכה פרטית,והנראה בזה דשאני בורא פרי העץ דכלול בבורא פרי 

האדמה ששניהם ברכות כלליות ולא ניתקנו על מין מסוים וכיוון שכל עץ עיקרו באדמה רק 

שהעלו ופרטו ברכתו ומ"מ בכלל מאתיים מנה, ובזה גם המג"א מודה שיצא ידי חובה אבל 



מז ברכת ישראל

פרי הגפן שהיא ברכה פרטית שנתקנה על עילוי היין אין ברכה זו כלולה בפרי העץ דאמנם 

יין יוצא מעץ הענבים אבל לא מונח בברכה שבח על עילוי היין ולפיכך לא יצא ידי חובתו.

הטור בריש סי' רטז' בברכת הריח כשם שאסור להינות באכילה ושתיה עד שיברך כך אסור 

להינות מריח טוב עד שיברך. והקשה הב"ח דאין זה טעמא דגמרא דילפינן בדף מג' ע"ב אמר 

וכו'",  תהלל  הנשמה  שנאמר: "כל  הריח  על  שמברכים  מניין  רב  אמר  טוביה  בר  זוטרא  רב 

איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה הריח. 

ותירץ דבגמרא רק ילפינן דריח בכלל ברכה הוא אבל מנא לן שאם לא ברך על הריח מעל, 

על זה כתב הטור כשם שאסור להינות מריח טוב עד שיברך. וא"כ גם מדברי הטור מתברר 

מאי דאמרינן שיש דין ברכה ויש דין מעילה.

הרמב"ם בהמשך דבריו שם בהלכה ב' ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה 

עד רביעית. 

וכתב הכסף משנה דמסתימת דברי הרמב"ם משמע דהאי מטעמת אפילו בלע כיוון שאין 

בזה כוונת אכילה אלא טעימה בעלמא אין מברך, ולעניין תענית כתב הרמב"ם דווקא בפולט 

שרי ולא בבולע. 

מקור דברי הרמב"ם הוא הגמרא לעיל דף יד' בעי מיניה אשיאן וכו' תניא נמי הכי מטעמת 

אינה טעונה ברכה והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום, עד כמה רב אמי ורב אסי טעמי עד 

שיעור רביעתא.

ובתוספות שם ד"ה טועם מביאים דברי ר"ח פירש ר"ח שחוזר ופלט דלא חשיב הנאה מין 

הטעימה אבל בולע לא אפילו בשאר תעניות ומשום הכי הטועם אינו צריך ברכה שאינו נהנה 

. מבואר בדברי ר"ח דכל דין טעימה הוא דווקא בלא בלע  כיוון שאין הנאת המעיים לא מברך 

על הנאת חיך בלבד .

דאינו  ס"ל  הרמב"ם  דמטעמת,  בטעמא  דנחלקו  נראה  והר"ח  הרמב"ם  מחלוקת  ופשטות 

מברך משום דאזלינן בתר כוונתו וכיוון שאין מתכון להנאתו אלא לטעימה לא מברך, אבל 

הר"ח סובר אפילו אם כוונתו לא להנות כיוון שנהנה גם הנאת החיך וגם הנאת המעיים מברך, 

ומה שאין מברך במטעמת דווקא אם לא נהנו מעיו.



ברכת ישראלמח

מרובה,  הנאתו  שברביעית  לפי  ברכה  חייב  בפולט  אפילו  דברביעית  כתב  משנה  בכסף 

טפי  אפילו  ברכה  לעניין  אבל  תענית  לעניין  רק  מרביעית  בטפי  הנאה  דחשיב  כתב  וברא"ש 

מרביעית כי לא בלע לא בעי ברכה .

לכאורה מהגמ' לקמן לו' עא' מבואר דלא כדברי הרמב"ם, החושש בגרונו לא יערנו בשמן  

דתימא  מהו  פשיטא  ובולע,  שלקות)  אניגרון  (מי  לתוך  הרבה  שמן  נותן  אבל  בשבת  תחלה 

הועיל ולרפואה כיון לא לברך עליה כלל קמ"ל כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי. 

א"כ מבואר דאע"פ שמכון  לרפואה ולא להנאת אכילה כיון דסוף סוף נהנה חייב ברכה.

מאידך גיסא, נראה ראי' לשיטת הרמב"ם מברכת הריח דחיוב הברכה הוא דווקא בנטלו 

להריח בו, אבל נטל פרי או פת לאכילה שריחו טוב אינו במברך כיון שנטלו לאוכלו. ולכאורה 

לשיטת ר"ח כיון דלא אזלינן בתר כונה אלא בתר הנאה הוי ליה לברך.

בגמ' מבואר דנהנה ולא ברך מעל והוכחנו דשני דינים יש בברכה, ברכה ומעילה. ומ"מ 

היכא דאין מעילה אין דין ברכה. 

והנה הרמב"ם בהלכות מעילה פ"ה הלכה טז'  כתב קול מראה וריח של הקדש לא נהנין 

ולא מועלין. 

א"כ כיון דבריח אין מעילה אמאי בעי ברכה ואע"פ שלא כל מקום שיש מעילה חייב ברכה 

דהא רחיצה וסיבה דמועלין על ידן ומ"מ לא בעי ברכה, מ"מ היכא דלא שייך מעילה לא שייך 

ברכה.

ברמב"ם  התם איכא סתירה מיניה וביה דכתב במה דברים אמורים בשהריח הקטורת אחר 

מקול  שאני  דריח  מבואר  מעל.  תמרתה  כשתעלה  בקטורת  הריח  אם  אבל  התימורת  שעלתה 

ומראה וכל מה שלא מעל משום שעלתה תמרותה ואין מעילה בדבר שנתקיימה מצוותו, וא"כ 

אמאי בריש דבריו כלל ריח עם קול ומראה, וכן הקשה בחידושי הגרי"ז כריתות ו' עא' ונשאר 

בצ"ע .

ובחידושי ר' ארי' לייב חב' סימן נט' כתב לחלק דשני דיני ריח הם ריח של הקדש וריח 

של קטורת, דריח של הקדש כיוון  שאין מטרתו הריח כגון שנהנה מריח הקורבנות או הדסי 

שכלל  ומה  מעילה,  שייך  ריח  מטרתו  שכל  בדבר  ורק  מעילה,   בו  שייך  אין  בכה"ג  הקודש 

הרמב"ם ריח קול ומראה מיירי בדבר שאין מהותו רק ריח, ושאני קטורת דכל מטרתה ריח 
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התם אם הריח בו קודם שנתקיימה בו המצווה מעל.

א"כ לפי דברים אלו גם לברכה יש שני דיני ריח חפץ שלקחו להריח ויעד אותו לריח כיוון 

דשייך בו מעילה שייך לברך עליו, אבל דבר שאין החפצא שלו לריח ולא יעד אותו לריח אלא 

אגב יש בו גם ריח ונהנה הימנו לא שייך בו מעילה, וממילא לא שייך בו ברכה.

א"כ הטעם בפת שיש לה ריח שאין מברכים לא משום דאזלנן בתר כוונתו ולא קשיא מיבי 

מהכא לשיטת הר"ח, דלעולם כל היכא שנהנה גם כי לא נתכוון חייב ברכה ומה שאין מברך 

על ריח טוב בפת וכדו' משום דאינם בתורת מעילה.

הפמ"ג בפתיחה להלכות ברכות אות ח' מקשה על שיטת הרמב"ם כיוון דמבואר בדבריו 

דשייך מעילה בריח וקיימא לן אין מעילה בפחות משווה פרוטה , ע"כ ששייך שיעורים גם 

בריח וא"כ אמאי אין ברכה אחרונה בריח דכשם שבאכילה יש כזית המחייב ברכה אחרונה 

ובשתיה רביעית  נקבע שיעור לריח דשייך בו שיעורים. 

וליישב דברי הרמב"ם נראה ע"פ מש"כ הט"ז והכל בו דלברכה אחרונה מלבד מה שצריך 

ברכה  מברך  לא  תו   ( דקות   27 שיעור  בד"כ   ) במעיו  האוכל  ונתעכל  זמן  עבר  אם  שיעור 

אחרונה, וא"כ בריח ברגע שנפסק הריח לא משתייר ממנו כלום ולא שייך בו ברכה אחרונה 

דהוי כנתעכל המאכל במעיו.

והא דאין מברכין על רחיצה וסיכה כתב המג"א סי' רטז' ס"ק א' צ"ל כיון דאין נכנסין לגוף 

וכדאמרינן בברכות דף נז': שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן רחיצה סיכה  ותשמיש. 

וכ"כ במ"ב דאין מברכין משום שאין נכנסין בגוף ובבאר היטב כתב בתשמיש טעם נוסף 

דאין מברכים משום דעל רוב בעילות שבעולם הם באיסור והפקרותא, 

לכאורה  לטעמא רוב אכילות שבעולם אכילות איסור ואמאי מברך, וי"ל דבאכילה כל מין 

בפני עצמו וממילא המאכלות המותרים מותרים ברוב העולם ושייך לברך עליהם. 

עי"ל דעל בעילה אסורה נצטוו בני נח משא"כ במאכל כלפי בני נח רב המאכלות מותרים 

( לבד אבר מן החי ).

הסכנה  מפני  איסור  של  משקה  או  מאכל  אכל  ס"ט  ר"ד  דבסי'  בדבריו  צ"ע  עדיין  ומ"מ 

מברך עליו תחילה וסוף דקיי"ל דבאונס הותר. ובמ"ב כתב דאדרבה מצווה מקיים וחי בהם. 



ברכת ישראלנ

ולכאורה לדברי הבאר היטב כיון דדבר זה כן איסור בשאר מקומות א"כ גם במקום היתר לא 

יברך וצ"ע .

ובקול ערב וכדו' כתבו הפוסקים דאין לברך הואיל ואין בו ממש.

ובבני יששכר כתב בשם הנועם אלימלך דאין מברך על תשמיש כיוון דא"א לתשמיש בלא 

הרהורי עבירה ודלא כשאר צורכו של אדם ואולי אפשר לומר דזו גם כוונתו של הבאר היטב 

דכל תשמיש יש בו איסור לאו היינו רוב בעילות בעולם, אלא רוב בעילות של מצווה א"א 

בלא הרהורי עבירה ואית בהו איסור. 

אותו  ומדליקין  שפורפרת  לתוך  עשב  שנותנים  באותם   צ"ע  ט'  סק'  רי'  בסימן  המג"א 

ושואפים את העשן לתוך פיהם וחוזרים ופולטים אותו, צ"ע אי דמי לטועם ופולט שאין צריך 

ברכה, או דילמא דמי  לריח שצריך לברך קל וחמר כאן שהגוף נהנה הימנו שהרבה שבעים 

ממנו כמו שאכל ושתה וצ"ע.

ולכאורה לצד דהוי כמו טעימה דכתב דאין לברך קשה דלא מבעי לשיטת הר"ח דבטעימה 

אם נכנס קצת לגופו צריך לברך הכא הא נכנס לגופו ולא כל העשן יוצא, אלא אפ' לרמב"ם 

דגם אם נכנס לגופו אין צריך ברכה הני מילי טעימה דמשנה ממטרת המאכל מאכילה לטעימה, 

אבל עישון שכל מטרתו היא אותו מיעוט עשן הנכנס לא גרע מגומי לעיסה דבעי ברכה.

ובמ"ב הכריע דאין לברך על עישון ובפרט כיום כתבו פוסקי זמננו דנתברר שדבר  מזיק 

הוא אין לברך על העישון ועיין בשע"ת שמאריך בזה ונפ"מ ליו"ט ולהדליק בנר חלב ודו"ק.

ובחיד"א במחזיק ברכה סי' רי' אות ד' כתב דאין לברך על סיגריות משום דהוי דין ברכה 

מחודש שלא היה בזמן חז"ל ואין אנו יכולים לתקן ברכה חדשה .

ובמור וקציעה כתב לדחות ספיקו דהמג"א דלא דמי לאכילה דאין הנאת החיך ולא הנאת 

לעזור  המותרות  ולגרש  האדם  להריק  לרפואה  אלא  שאינו  והאמת  עשן,  מתמרות  המעיים 

בעיכול ולדקדק הדם, ואדרבה אפ' באוכלין לרפואה אין מברך וק"ו.

ואפ' את"ל דשאני טבק שבני אדם נהנים ממנו הרבה זה אינו כלום שהרי תחילתו וסופו 

מר ואינו מקובל כלל למתחנכים בו אלא ששב ההרגל לטבע הרגילים בו. ועוד הרי לא על כל 

הנאות אדם מברך והא למה זה דומה לרחיצה וסיכה וכו' ואפ' יבלענו ויכניסנו למעיו באוות 



נא ברכת ישראל

נפשו שאפה רוח וימלא קדים בטנו.

ומ"מ בטבק עם ריח יש לברך על העשן ולא דמי לפת או מאכל שאם גם נהנה מריחו אינו 

מברך, דהתם העיקר זה אכילה ואגב גררה מריח אבל הכא אותו סוג הנאה אלא שנתן ריח טוב 

בעשן ושפיר צריך לברך . 

ב'
הגמרא בדף לה ע"ב גופא אמר ר' יהודה אמר שמואל וכן אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן 

שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ. היכי דמי אילמא דקא שתי ליה אזוקי מזיק ליה דתניא 

השותה שמן של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש.

ופרש"י: אזוקי מזיק לגופיה ואין זה אכילה שטעונה ברכה דגבי ברכה ואכלת כתיב.

ומבואר מדבריו דשמן מזיק את גופו של האדם וממילא לא חשיב כאכילה כלל ואין חייב 

עליו ברכה.

ולא  כמזיק  וחשוב  הוא  השמן  מפסיד  האי  פירוש  ליה  מזיק  קא  אזוקי  כתב:  ובריטב"א 

חשיבה הנאה כלל כדתנן לגבי תרומה דמשלם את הקרן ולא את החומשפירוש דאין חומש 

אלא בנהנה דהתורה אמרה "איש כי יאכל קודש" פרט למזיק ומין הדין מזיק להקדש פטור 

אלא דרבנן חייבוהו קרן  כשיש לו בעלים.

ומדברי הריטב"א מתבאר דכל מאכל שאין נהנה באכילתו חשיב כמזיק את המאכל ולא 

לא  דהא  הנהנין  ברכת  שיברך  שייך  לא  האוכל  של  גופו  את  מזיק  שאין  ואע"פ  ממנו  כנהנה 

נהנה רק הזיק החפצא ע"י שיניו ומ"מ אכילה הוי.

הנהנה  שכל  מעילה  א.דין  דינים:  שני  איכא  הנהנין  דבברכות  שנתבאר  מה  לפי  ולכאורה 

מהעוה"ז בלא ברכה מעל ב. תקנת חז"ל סדר הברכות וכדין ברכת המצוות.

דין  כלל  במזיק  שייך  לא  אכילה  חשיבה  לא  וכה"ג  לגופו  דמזיק  רש"י  לשיטת  בשלמה   

ברכה דלא מיקרי אכילה אבל לדברי הריטב"א דלא נהנה זהו טעם מדוע לא יתקנו חכמים 

דין ברכת הנהנין אבל מ"מ כיון דמקרי אכילה הרי מעל והיאך הפקיע המזון מדין מעילה 

שבו.



ברכת ישראלנב

בגרונו  חושש  היה  שלא  או  לבדו  השמן  שתה  אם  אבל  כתב:  ב'  הלכה  ח'  פרק  הרמב"ם 

מברך עליו שהכל שהרי לא נהנה בטעם השמן וברמב"ם השמיט טעמא דגמרא אזוקי מזיק 

ליה.

ובטור הקשה על דבריו וז"ל: ואינו נראה מה שכתב שאם שתה אותו לבדו שמברך עליו 

דקאמרינן בגמרא אי דשתיה בעיניה אזוקי מזיק ליה  פירוש ולא יברך עליו כלל וכן הכריע 

בב"י דכן שיטת הרי"ף ושיטת המר"מ מרוטנבורג דלא ליבריך עליה כלל.

ובביאור מחלוקתם דהטור והרמב"ם נראה דנחלקו בביאור הסוגיא אי כרש"י או כריטב"א 

הרמב"ם סבירא ליה כריטב"א דמזיק אינו מברך היינו כשמזיק את החפצא לא תיקנו חז"ל 

ברכה פרטית לעילוי המאכל אם כן כל מה שנתבטל מהחפצא זה ברכת פרי העץ אבל ברכת 

שהכל כדי לסלק את דין המעילה אכתי שייכא ביה לפיכך כתב רק שאינו נהנה בטעם השמן 

ומברך שהכל.

אבל הטור ס"ל בביאור הסוגיא כשיטת רש"י דמזיק את גופו ולא את המאכל ובכה"ג לא 

חשיבה אכילה ולא שייכא ביה כלל דין ברכת הנהנין.

אלא דאכתי צריך ביאור שיטת הריטב"א דאי הרמב"ם והריטב"א אזלי באותה שיטה במה 

נחלקו דלריטב"א אינו מברך כלל ולרמב"ם מברך שהכל.

ונראה בשני דרכים לבאר מחלוקתם הריטב"א כתב דמזיק את ההקדש מדאורייתא פטור 

מקרן  גם  הדין  מעיקר  שפטור  במזיק  לשיטתו  כן  אם  בעלים  דאיכא  היא  קרן  חייבוהו  ורבנן 

לא שייך מעילה בכה"ג וממילא כל היכא דמזיק את החפצא באכילתו לא שייך מעילה ופטור 

מברכה גם מדין המעילה שבאכילתו

אבל הרמב"ם סבירא ליה דמזיק את ההקדש כל מה שפטור הוא רק מדין החומש אבל מדין 

הקרן חייב מדאורייתא וא"כ גם במזיק שייך מעילה וכיוון שייך לברך שהכל להפקיעה דין 

המעילה שבאכילה .

(דין זה שבמזיק שיטת הרמב"ם שחייב קרן מדאורייתא מבואר בהלכות מעילה היה שבע 

וקץ באכילתו אינו משלם את החומש ולא כתב כלום בדין הקרן ומשמע שחיובו לא נשתנה 

ובשו"ת שואל ומשיב מהדורה רביעאה תשובה רי"ח כתב להוכיח דשיטת הרמב"ם במזיק את 

ההקדש דמדאורייתא חייב קרן וכל גזרת הכתוב פרט למזיק נאמרה רק בדין חומש)



נג ברכת ישראל

ובדרך אחרת אפשר לבאר מחלוקתם על פי מחלוקת המגן אברהם ורעק"א בדף יב ע"א 

תשובת  הביא  וברעק"א  יצא  דלא  המג"א  כתב  העץ  פרי  בורא  וברך  היין  בברכת  טעה  בדין 

פוטרת  כללית  דברכה  שהכל  מברכת  שנא  מאי  המג"א  דברי  על  והקשה  דיצא  ורדים  הגינת 

ברכה פרטית הכא נמי לא שנא. 

דאינו  ברכות  משאר  שאני  שהכל  ברכת  דדין  מאלין  לייב  ר'  הגאון  דברי  פי  על  וביארנו 

ברכה כללית הפוטרת ברכה פרטית, אלא שמסלק בברכת שהכל את דין המעילה ולפיכך מהני 

לשאר ברכות אבל מעולם לא נתחדש דין שברכה כללית פוטרת ברכה פרטית, 

אבל רעק"א למד שדין ברכת שהכל דמהני אשאר ברכות מדין ברכה כללית הפוטרת ברכה 

פרטית וא"כ בפה"ע מהני נמי להוציא יין מדין ברכה כללית.

וכוחה  שונה  מסוג  ברכה  היא  שהכל  דברכת  המג"א  בשיטת  אזיל  דהרמב"ם  נימא  ןאי 

לסלק המעילה לפיכך במקום שביטלו חז"ל את הברכות הפרטיות כיוון שלא נהנה ומזיק את 

החפצא מ"מ אכתי נשאר מקום לברכת שהכל שבאה לסלק את המעילה, 

אבל הריטב"א אזיל בשיטת רעק"א דשהכל הוי כשאר ברכות הנהנין וכיוון דשאינו נהנה 

בשמן לא תיקנו לו שום ברכה.

ובצל"ח כתב לדקדק מלשון הגמרא כשיטת הרמב"ם : שמן זית מברכין עליו בורא פרי 

העץ היכי דמי וכו', ואי הנידון הוא אם בעי ברכה או שפטור לגמרי למה הביא התנא את סוג 

הוי  אי  הברכה  סוג  על  הוא  שהנידון  משמע  עליו  מברכים  זית  שמן  למתני  ליה  הוי  הברכה 

שהכל או בפה"ע ולא אי בעי ברכה כלל.

בב"ח כתב לישב דברי הרמב"ם דאין סוגיית הגמרא כלל לאפוקי שמן זית מברכה אלא רק 

להורידו מדרגתו כיוון שמזיק יברך עליו שהכל דהא פשיטא כיוון שנהנה בעי ברכה.

אלא דאין זה לשון הרמב"ם שכתב להדיא שהרי לא נהנה 

ולדברנו אתי שפיר דסוגיית הגמרא אה"נ אתי על ברכת פרי העץ דאינו מברך אבל ברכת 

שהכל נשאר משום מעילה ולא כמש"כ הב"ח מפני שנהנה.

ובב"ח לשיטתו כתב להוכיח את דברי הרמב"ם וז"ל והכי אמרינן להדיא אקימחא דשערי 

דתימא  מהו  ליה  איצטריכא  דשערי  אלא  שהכל,  נמי  ודחיטי  שהכל  דמברך  שמואל  דקאמר 



ברכת ישראלנד

בעי  מיניה  הנאה  ליה  דאית  כיון  קמ"ל  כלל  עליה  ליבריך  לא  לקוקאני  וקשה  הואיל  דשערי 

ברוכי,

 אלמא אע"ג דאזוקי מזיק לו לבסוף אפילו הכי כיוון דאית ליה הנאה מיניה בשעת אכילה 

מברך עליו שהכל, ומכאן ראיה לדברי הרמב"ם דמברך עליהם שהכל אע"ג דאזוקי מזיק ליה.

שכתב  מה  כל  לדברנו  אבל  הרמב"ם  לשיטת  גדולה  ראיה  היא  לשיטתו  הב"ח  ולכאורה 

הרמב"ם הוא דווקא במזיק לשמן אבל נהנה בגופו, משא"כ באכילה שמהותה הזק אין מברך  

וקשיא מהתם גם לשיטת הרמב"ם אמאי מברך.

הרמב"ם  מודה  ולהם  הראשונים  שכתבו  דמה  לגופו  מזיק  סוגי  שני  דאיכא  לחלק  ונראה 

הוא בגוונא שמזיק לגופו ואין נהנה כלל באכילתו כגון שקדים גדולים המרים, אבל בכה"ג 

שמזיק לגופו לאחר זמן אבל בשעת אכילתו נהנה הנאת החיך כו"ע מודו דמברך שהכל, וכל 

פלוגתייהו דהרמב"ם ושא"ר הוא בכה"ג שאין נהנה באכילתו אבל אין מזיק לגופו כגון שמן 

נחלקו אי מיקרי אכילה או לאו לעניין מעילה וכמו שנתבאר.

ובכמהין ופטריות פסק הרמב"ם פרק ח' הלכה ח' דברכתו שהכל וכן פסקו הטור והשו"ע, 

ובגר"א הקשה דבהלכות ערובין נספק דאין מערבים בכמהין ופטריות וביאר הרמב"ם בפירוש 

המשניות התם ריש פ"ג דאין מערבין בכמהין ופטריות שהם בתכלית הרוע ואינם נמנין מן 

המזונות, וא"כ אין לברך עליהם וכן הכריע הגר"א להלכה.

אמנם הרשב"א והריטב"א שם כתבתו טעם אחר דאין מערבין בכמהין ופטריות שאין סומך 

דעתו עליהם כיון שבאין מאליהם ללא זריעה וכדו'.

לא  מערבין  אין  דהרי  לברכות  עירובין  דין  בין  שייכות  דאין  נראה  הרמב"ם  בדברי  ומ"מ 

שאינם  ופטריות  בכמהין  כוונתו  גם  וזו  מזון,  חשובים  שאינם  לפי  המלח  על  ולא  המים  על 

חשובים מזון. אבל אינם כשקדים המרים דהתם איכא תרתי לרעותא גם אינו נהנה באכילתם 

וגם מזיקים את גופו משא"כ בכמהין ופטריות אמנם מזיקים לגופו אבל נהנה באכילתם.





ברכת ישראלנו

הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א

ראש כולל "מנחת יעקב"

בדינא דמי שלקות- ומי פירות. ושתיתא

א'

יבאר דעת הרא"ש והרשב"א בדין מי שלקות 

וכיצד הובא דעתם להלכה.

ידועה קושית הראשונים בהך דינא דמי שלקות דמברכים עליהם בורא פרי האדמה.ויקשה 

מהך דינא. דמי פירות מברכים עליו שהכל. והקשו דיציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ומה 

מי בישול דהפרי נשאר בשלמותו ויוצא ממנו רק טעם הפרי המתערב במים דבכל זאת מברך 

כברכת הפרי א"כ כ"ש מי הפירות שיברכו כברכת הפרי.

ובראשונים אשכחן ב' דרכים. שיטת הרא"ש ושיטת הרשב"א. הרשב"א מסכים עם הקושיא 

רק ס"ל דהגדר הקובע לברכה היא דרך בני אדם, ולכן מי שלקות דדרך בני אדם למשלקינהו 

חשיבו כגוף הפרי משא"כ מי פירות שאין דרך בני אדם למסחיטנהו נחתיר מברכתן. ולפ"ז 

בדבר שדרכו בסחיטה שפיר יברך כברכת הפרי וכו'.

אך שיטת הרא"ש דאין כאן קושיא דס"ל דיותר יוצא מגוף הפרי ע"י הבישול מאשר ע"י 

הסחיטה, דבישול יוצא טעם מגוף ובשר הפרי משא"כ מי פירות אינם אלא משקים הכנוסים 

בפרי וזיעה בעלמא נינהו.

להלכה, השו"ע סימן ר"ב סעיף י' הביא לב' הדעות הנ"ל ולכן פסק דפירות (דבהכי איירי 

סימן ר"ב ואין דרך לבשלם) אע"פ שנותר טעם מפירות במים אינו מברך אלא שהכל, (היינו 

דעת הרשב"א) והרא"ש כתב דאפשר שאם נכנס טעם הפרי במים מברך בורא פרי העץ.

אותן  על  מברך  אינו  לירקות  סחטן  דאם  דפסק  כהרא"ש  סתם  ג'  סעיף  ר"ה  בסימן  אמנם 

המשקין אלא שהכל וכבר עמד על זה בשער הציון שם ס"ק כ"א דהמחבר סתם גם בירקות 

את  הביא  ר"ה  דבסימן  דאע"פ  מרדכי  המאמר  בשם  בשע"הצ  וכתב  למסחטינהו,  שדרך 

פלוגתתם כאן סתם דהרי כשמברך שהכל יוצא בדיעבד לכולי עלמא.



נז ברכת ישראל

ומדברי המ"ב עולה דהרא"ש פליג ארשב"א במי פירות גם בדרך למשלקינהו, אך בחזו"א 

סימן ל"ג סו"סק ה' כתב דאין הכרח ברא"ש לומר כן אלא דמודה להרשב"א בדרכו בכך. והא 

דהוצרך הרא"ש לחילוק בין מי שלקות למי פירות. הוא מחמת דס"ל להרא"ש דמי שלקות 

דברכתן אדמה הוה גם בדעתו לצורך היין וכדלקמן והיינו גם בכה"ג שאין דרך, ולכן בעינן 

לחילוק הנ"ל שנכנס טעם הפרי ממש, אבל בכה"ג שיהיה אורחיה סגי בכך. עיי"ש

ב'

יביא עוד שיטות בראשונים לסייג דינא דמי שלקות 

ויתמה אמאי השו"ע לא הביאם.

הנה המג"א סימן ר"ה ס"ק ו' הביא עוד שיטות בראשונים לסייג את דינא דמי שלקות.

רק  הוה  אדמה  דמברכים  שלקות  דמי  דינא  ולסייג  לבאר  כתב  ד'  כלל  בשו"ת  הרא"ש 

כשהדרך לשלקינהו לצורך אכילת הירק, אבל אם כל בישולו הוא לצורך המים ברכתן שהכל 

ולכן כתב דמי שעורים שמבשלן לחולים, ברכתן שהכל. עיי"ש.

ברמב"ם מצינו חילוק הפוך מהרא"ש דדוקא במבשל לצורך המים ברכתן אדמה אך במבשל 

לצורך  שיכוון  צורך  אין  להרמב"ם  דגם  בכס"מ  כתב  כבר  אמנם  שהכל  יברך  הירק  לצורך 

המשקה בלבד. אלא כוונתו לאפוקי אם מבשל לצורך הירק בלבד ולעבורי הזוהמא, ובדעתו 

לשפוך המים, אבל בכה"ג שכוונתו גם לצורך הירק וגם לצורך המים יברך אדמה, [ולדבריו 

הנפ"מ בין הרמב"ם להרא"ש הוא רק בלעבורי זוהמא וכגון דמבשל תפו"א דלהרא"ש יברך 

על המים אדמה ולהרמב"ם שהכל.] אמנם הדרכ"מ פליג על הכס"מ בהבנת ד' הרמב"ם ועיין 

במג"א הנ"ל שהביאו.

שיטת המרדכי דכל הן דינא דמי שלקות דברכתן אדמה הוה רק היכא שהדרך לטבל רק במי 

שלקות, אבל אם אין דרך לטבל אלא עומד רק לשתיה מברך שהכל. ובביאור דבריו מדויק 

במג"א דסברתו דבכה"ג שהמשקה עומד לטבל חשיב מאכל כמקודם משא"כ כשאינו עומד 

לכך הוה משקה,

וא"כ יל"ע סתימת השו"ע שלא הביא לכל הנך סייגים בדינא דמי שלקות. דכמש"נ השו"ע 

חשש לשיטת הרשב"א בלבד דבדבר שאין דרך למשלקינהו לא מברך אדמה, אך אכתי תקשה 

דהנ"ל דהו"ל להביא להרא"ש בשו"ת דדוקא בכוונתו להירק, ועכ"פ לשיטת הרמב"ם דהיכא 



ברכת ישראלנח

דמבשל לצורך אעבורי זוהמא- דאין מברך אדמה. וכן להמרדכי דדוקא בדעתו לטבלו וצ"ע.

ג'

יבאר דבמי שלקות ישנם ב' בעיות לברך עליהם אדמה א. מ"ש ממי 
פירות ב. מ"ש משתיתא ויישב סתימת השו"ע

והנראה דהנה בכל דינא דמי שלקות לכא' ישנם ב' הערות דאמאי מברכים אדמה. א. קושית 

הראשונים הנ"ל דמאי שנא מהמבואר בגמ' דעל מי פירות מברך שהכל, ומאי שנא מי פירות 

ממי שלקות. ב. בגמ' ל"ט איתא דעל שתיתא רכה מברך שהכל ודעת רוב הראשונים בביאור 

הך דינא דשתיתא רכה דהטעם לברכת שהכל דכל דלשתיה מברך שהכל וא"כ תקשה אמאי 

מי שלקות מברך אדמה ומאי שנא משתיתא רכה דכל דלשתיה מברך שהכל. ובעצם ביאור 

החיסרון דלשתיה בפשטות אפ"ל דשתיה פחותה בחשיבותה מאכילה ולכן אם נאכל בצורת 

שתיה נחית בברכתה.

עיקר  דלשתיה  דבכה"ג  הוא  דלשתיה  בכל  דהחיסרון  עולה  ר"ה  סימן  המ"ב  מדברי   אך 

דעתו על המים והם העיקר והיינו דעל אף דבעלמא אדרבא המים דרכם ליטפל לשאר אוכלים 

ואפילו שהם רוב, אך כל זה באכילה אבל בשתיה הוה להיפך (ויתכן שאפילו היכא דהמים הם 

המיעוט ולכן יברך עליהם וצ"ע כעת)

ונפ"מ בין ב' המהלכים (בטעמא דשתיתא רכה מברך שהכל) הוא במי פירות שאין מעורב 

בהם מים דלהטעם דשתיה נחיתא ה"ה מי פירות אך להמ"ב דהטעם דהמים עיקר א"כ בכה"ג 

אין כאן מים כלל ויברך- אדמה. ולהבנת המ"ב נוכל ליישב מה דלכא' קשה א. בדינא דשמן 

זית דמבואר בגמ' לו. דמברך העץ ועולה מהסוגיא שם ומרש"י שאין בעיה של אישתני דלהכי 

נטעיו וזהו פריו וכו' אך אכתי תקשה דעכ"פ הרי עומד לשתיה ומאי שנא  משתיתא דמברך 

שהכל. ב. אמאי בעי בגמ' בדינא דמי פירות דמברך שהכל להטעם דזיעה בעלמא ואינו עיקר 

הפרי וכו' ותקשה דאמאי בעינן להכי דהרי אפילו אם מי פירות הוה מגופא דפירי עכ"פ לא 

זית  בשמן  דהן  שפיר  אתי  במ"ב  להמבואר  אך  שהכל.  מברך  דלשתיה  דכל  משתיתא  גרעי 

גרעון  דכל  משתיתא,  שאני  שפיר  בכה"ג  מים,  תערובת  כאן  ואין  היות  פירות  מי  בשאר  והן 

השתיתא הוה מחמת דבשתיה עיקר הדבר הוא המים וכנ"ל. וא"כ אפ"ל דלפתרון בעיה אי, 

דיש  דרכו  לפי  אחד  כל  והרא"ש  הרשב"א  פתרו  זה  על  פירות  ממי  שאני  שלקות  מי  דאמאי 

לחלק ביניהם. אך לבעיה הב' דמאי שנא משתיתא על זה לא יהנו דברי הרא"ש והרשב"א ועל 



נט ברכת ישראל

מי  דבאמת  חילק  דהמרדכי  ליישב.  בשו"ת  והרא"ש  המרדכי  הנ"ל  הראשונים  דברי  באו  זה 

שלקות דברכתן אדמה הוה כך היכא דדרכו לטבל ואינו לשתיה, והרא"ש בשו"ת כתב דדוקא 

ובתוספת  שהכל.  מברך  למים  דכוונתו  בשתיתא  משא"כ  אדמה  ברכתו  לירק  דכוונתו  היכא 

הוו  לא  בכה"ג  לירק  דבכה"ג שכוונתו  הרא"ש  סברת  היטב  שפיר  אתי  הנ"ל  להמ"ב  ביאור, 

המים עיקר ואדרבא המים נטפלים להירק והבן.

שמבואר  וכמו  דאפ"ל  משתיתא.  שלקות  מי  על  קושיא  כלל  דאין  אפ"ל  גיסא  מאידך  אך 

בתוס' ועוד ראשונים בדף ל"ח. בסוגיא דשתיתא דכל החיסרון בשתיתא דלשתיה קאי הוה 

רק במיני דגן שמהם עשויה השתיתא, ורק במיני דגן דעיקרם לסעוד וכלשון התוס' לח. ד"ה 

והא וז"ל ומכל מקום לא יברך אלא שהכל כיון שאינו עשוי לסעוד כי אם לשתות. ואם כן כל 

דבר שיש בו מחמשת המינים ואינו עשוי לסעוד כי אם לשתות כגון שכר וכיוצא בו מברך 

שהכל" עכ"ל. וא"כ במי שלקות שאינן מיני דגן, חשיבותם קיימת גם כשהם משקה ולשתיה 

ואין החיסרון דשתיתא ושפיר מברך אדמה.

ומעתה נוכל להבין דדעת השו"ע כסברא זו, ולכן בכל דינא דמי שלקות ומי פירות דבסימנים 

ר"ב ור"ה לא הביא כלל הך דינא דשתיתא ורק בסימן ר"ח סעיף ו' דאיירי בכל סימן ר"ח בדיני 

מיני דגן שם הביא הך דינא דשתיתא. וא"כ שפיר אפ"ל ולהבין סתימת השו"ע שלא הביא את 

דברי הרא"ש והמרדכי הנ"ל דלשיטתו אין צריך כלל לחידושיהם ותירוציהם, דכל דבריהם 

קאי ליישב השאלה מה ההבדל בין שתיתא למי שלקות, ולשיטת השו"ע ודעימיה ל"ק כלל.

ד'

הערה מד' המג"א דלא כהנ"ל

והנה המג"א שם בהמשך דבריו הביא להנידון דמי לביבות והביא דהשלטי גבורים ס"ל 

דהיות ומבשל לצורך הלביבות ברכתן מזונות. והמג"א כתב דתלוי בפלוגתא הרמב"ם והרא"ש 

הנ"ל דלהרא"ש הכי נמי דצורך הירק והלביבות משוה למים את ברכת הירק והלביבות אך 

דצ"ב  המג"א  וממשיך  המשקה.  לצורך  שיכוון  בעינן  אדרבא  דהדרכ"מ)  להרמב"ם (אליבא 

אמאי יברך מזונות להרא"ש ומאי שנא משתיתא דמברך שהכל. ומכח זה מסיק דשאני לביבות 

דאין  בשתיתא  משא"כ  שבתוכו  להלביבות  טפילין  המים  ואז  בתוכו,  דהלביבות  משתיתא 

ממשן (של הקמח) קיים, ע"כ. ולכא' להמתבאר בדברינו דלעיל לא תובן הערת המג"א על 



ברכת ישראלס

הרא"ש דמ"ש מי לביבות משתיתא, והרי לדברינו כל דברי הרא"ש ויסודם בנויים על הערה 

זו דמ"ש מי שלקות משתיתא ועל זה תי' הרא"ש דשאני מי שלקות דהבשול הוא לצורך הירק 

משא"כ בשתיתא וא"כ הרא"ש כבר ענה בעצם דבריו על הערת המג"א ומה התעורר המג"א 

דוקא במי לביבות, וא"כ מדברי המג"א חזינן הבנה אחרת בדברי הרא"ש ויסודם וצ"ע.

ה'

ביאור שיטת הרמב"ם

אדמה  ברכתן  שלקות  דמי  דהדין  הנ"ל)  במג"א  (הו"ד  דהדרכ"מ  אליבא  הרמב"ם  שיטת 

דוקא דבשל לצורך המים והמשקה אך לצורך בישול הירק יברך שהכל. ולכא' תקשה לשיטתו 

מ"ש  משתיתא, דהרי לשיטתיה לא ס"ל כשו"ת הרא"ש (אלא להיפך) וכן לא ס"ל המרדכי) 

ולכא' בהכרח דהר"מ ס"ל כדבארנו מהתוס' דדוקא שתיתא דממיני דגן אתיא דעיקרן לסעוד 

ע"ז נחית לשהכל היכא דלשתיה קאי משא"כ בשאר מי שלקות. הן אמת שבדברי הרמב"ם 

כתב הרבינו מנוח שם בפ"ג ה"ג דביאור דברי הרמב"ם בשתיתא היינו משום דלרפואה וס"ל 

דרכ"מ כשיטת הראשונים דדוקא לרפואה מברך שהכל ודלא כשיטת רוב הראשונים והתוס' 

דלרפואה דאיתא בגמ' הוה רק לדוגמא, עיי"ע בהסוגיא דשתיתיו אמנם בהגר"א על הרמב"ם 

דהרמב"ם  לו  מנין  צ"ב  מנוח  הרבנו  דברי  ובאמת  דוקא.  לאו  דלרפואה  התוס'  דברי  הביא  

מדחק לרפואה. וביותר דסתימת הרמב"ם מבואר דלא בעינן לרפואה דז"ל "ואם הוה רק כדי 

שיהא ראוי לשתיה מברך עליו בתחילה שהכל" וכו' עכ"ל וכבר מבואר בב"י  שהרמב"ם סתם 

ולא כתב לרפואה ורק הרי"ף והרא"ש נקטו לשון הגמ',

שהביאו  ראיתי  (וכבר  שלקות  ממי  שנא  דמאי  הערתנו  קשה  היה  מנוח  דלרבנו  ויתכן 

הינו  ששתיתא  תירץ  ולכן  משתיתא)  שלקות  מי  מ"ש  שהקשה  ל"ח  בדף  לציון  להראשון 

לרפואה. אך כאמור מדברי שאר ראשונים שלא פירשו לרפואה יקשה דמ"ש ממי שלקות.

ובדברי הרא"ש על אף דבפסקים סימן י"ג כתב כל' הגמ' דלרפואה. אך נראה דודאי אין 

כוונתו דבעינן דוקא לרפואה וכדמפורש כן בשו"ת הרא"ש הנ"ל להדיא דלא בעינן לרפואה. 

וצ"ל שהרא"ש רק העתיק לשון הגמ'. וכן עולה מדברי תוס' הרא"ש ל"ח ד"ה א"ל, דכתב 

כהתוס' הנ"ל וכתב וראיה מכאן, לשכר כדפי' לעיל, והיינו דבכל שכר בעלמא מברך שהכל  

ושכר דעלמא ודאי דאינו לרפואה. 



סא ברכת ישראל

הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א

ראש כולל "מנחת יעקב"

בענין ברכת פרי קטן שלא נגמר בישולו [שחת]
א

שהכל,  מברך  שליש  הביאה  שלא  תבואה  דהיינו  שחת  דעל  מבואר  א'  סעיף  ר"ד  בסימן 

ומקורו מהגמ' עירובין כח': ובמג"א שם ס"ק ז' הביא הטעם וז"ל "משום שלא נגמר הפרי, 

מברכין שהכל, דנחית חד דרגא. ועיין סימן ר"ב סעיף ב', וא"כ ה"ה לכל פרי האדמה דלא 

גמר פירא שהכל עכ"ל.

והיד  השקל  המחצית  באחרונים.  נחלקו  ר"ב  דסימן  להך  שהביא  המג"א   דברי  ובביאור 

אפרים ס"ל דהמג"א מביא ראיה ליסוד דבריו דדבר שלא נגמר הפרי נחית חד דרגא מהך דינו 

דבוסר המובא בסימן ר"ב סעיף ב' דגם בוסר נחית מברכת פרי העץ לברכת פרי האדמה. וא"כ 

ה"ה לענין פרי האדמה שלא נגמר פריו נחית חד דרגא לברכת שהכל. אמנם הפמ"ג דרך אחר 

עמו בהבנת דברי המג"א, דאדרבא המג"א מביא קושיא מסימן ר"ב, דמבואר שם דברכת שאר 

פירות האילן (חוץ מבוסר) ברכתו בורא פרי העץ משיוציאו פרי, וחזינן גם בפרי שלא נגמר 

שהרי קטן הוא, ואין דרך לאוכלו בכל זאת לא נחית מברכתו, וא"כ ה"ה שחת בעינן שיברך 

אדמה, ועל זה חילק המג"א בין פירות עץ החשובים שהם לא יורדים בדרגא מחמת חסרון 

המג"א  וממשיך  הדרגה,  ירידת  יש  כן  דבהם  שחת  וכדוגמת  האדמה  פירות  לבין  הפרי  גמר 

דה"ה לכל פרי האדמה שיורד לשהכל.

והנה למהלך א' של המחצית שקל והיד אפרים יש להעיר דבאמת אמאי הוכיח את דבריו 

מבוסר ולא הקשה משאר פירי וליישב זאת היה אפ"ל בכמה פנים א. בערוך השולחן שם כתב 

ולכן  יין  לעשות  א"א  מבוסר  משא"כ  פירא  גמר  הם  ואז  יין  לעשות  חשיבותם  עיקר  דענבים 

פירא  גמר  ענבים  בכל  דבעצם  אפ"ל  להנ"ל  בתוספת  ב.  האדמה.  פרי  וברכתן  בדרגתן  ירדו 

אך  קטן,  כפרי  דהוו  העץ  פרי  וברכתן  נחתו  לא  ענבים  ואמנם  החשוב,  והוא  יין  הוה  דידהו 

בבוסר הוה תרתי לרעותא  א. ענבים ולא יין ב. בוסר ולא ענבים ובכה"ג שפיר נחתו בברכתן. 

ולפ"ז אתי שפיר היטב הדמיון לשחת דגם בו יש את התרתי לרעותא  א. חיטים ולא פת ב. 



ברכת ישראלסב

שחת ולא חיטים. אך אם כנים אנחנו לא יובנו המשך דברי המג"א שכתב דלפ"ז ה"ה כל פרי 

האדמה דלא גמר פירא, שהכל. והרי לדברנו הוה סברא רק בשחת ובבוסר. ולכאו' בהכרח 

פירא  משאר  שחת  שנא  מאי  הקשה  דהמג"א  דס"ל  ב'  ר"ב  לדוד,  והתהילה  הפמ"ג  כהבנת 

ועל זה חילק בין פרי האדמה לפרי העץ. וכהבנה זו חזינן גם ברע"א סימן ר"ב סעיף ב' על 

דברי השו"ע דבוסר מברך פרי האדמה. והגיה הרע"א ולענין פרי האדמה עיין מג"א סימן י"ד 

ס"ק ז' ולכא' כוונתו דכל דברי השו"ע דבוסר שאני משאר פירא הוה בפרי העץ אבל בפירות 

האדמה לעולם נחית. דאילו לדברי המחצית השקל ודעימיה אין הבדל בין פרי האדמה לפרי 

העץ.

[ועיין בתהלה לדוד סימן ר"ד על דברי המג"א, וכתב ליישב קושית המג"א מבוסר, וכתב 

עולה  ומדבריו  להקשות,  סופו  שהרי  נחית,  שחת  דדוקא  לשחת,  מבוסר  ראיה  דאין  דאפשר 

שהבין ששחת פירושו הירק והעלים שבתבואה, ולא גרעיני השחת, אך מדברי כל האחרונים 

מבואר דהבינו דשחת היינו גרעיני התבואה בעודה שחת.] ובהבנת דברי הפמ"ג טעמא בעי 

מאי שנא פירות שלא נחתו מירקות ופרי האדמה שנחתו. וצריך לומר דפירות מפאת חשיבותם 

אינם יורדים בנקל משא"כ ירקות (וכעין סברא זו חזינן בט"ז לענין ירקות מבושלים בבשר, 

מפאת  העץ  שברכתן  בדבש  שמתקן  המרים  משקדים  ושאני  שהכל,  דברכתם  וכרתי.  שום 

חשיבותם.)

ב'.

והנה הביאור הלכה סימן ר"ב סעיף י"ג הקשה בהך דינא דהכוסס חיטה דמברך פרי האדמה 

וקשה והא אין דרך לאוכלו חי אלא טחון ואפוי וכו' ומאי שנא משאר פירות שדרכן ליאכל 

מבושל ואכלן חי ותירץ דשמא מין דגן מין חשוב הוא ולא נחית ברכתו עיי"ש ולכא' מקורו 

ברוך מדברי המג"א דידן וכהבנת הפמ"ג הנ"ל דכמו דאשכחן בפירות קטנים שלא נגמרו דלא 

שאינו  חי  דדבר  גריעותא  לענין  דאמנם  להביה"ל  ס"ל  א"כ  חשיבותם,  מפאת  בברכתן  נחתו 

מבושל הוה גריעותא טפי מפירות קטנים וכדלקמן דגריעותא זו פועלת גם בפרי העץ דנחתו 

לשהכל, אך מין דגן דחשיב טפי לא נחית גם בגריעותא דחד שאינו מבושל. 

אך לכא' דברי הביה"ל הנ"ל צ"ע טובא דהנה הביה"ל בהמשך סעיף י"ב הקשה, דאמאי 

פירות הטובים יותר כשהם מבושלים, אם אוכלן חיים מברך שהכל ומאי שנא מפירות קטנים 

הנ"ל דסימן ר"ב סעיף ב' שנאכלים ע"י הדחק דמברך ברכתו הראויה. ותירץ דשאני פירות 
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חיים שאינם מבושלים דאין שם פרי עלה, משא"כ פרי קטן שם פרי עלה, שהרי בגדלותיה 

יהיה ראוי לאכול חי לכל אדם ודו"ק.

וחזינן מדבריו דהבין דגם פרי שנאכל חי ולא מבושל (ודרכו להאכל מבושל) דהוה חיסרון 

בגמר פירא וכלא נטעי אדעתיה דהכי וכו' וא"כ צ"ע מהבה"ל הנ"ל בענין דגן דכתב דמין דגן 

דחשיב אין חיסרון של נאכל חי ולא מבושל מפאת חשיבותו, א"כ לכא' יקשה, כ"ש בדגן קטן 

שלא נגמר והיינו שחת דלא צריך לרדת בברכתו וא"כ יקשה מהגמ' בעירובין כ"ח: וכל הנ"ל 

דשחת ברכתו שהכל וחזינן דגם מין דגן דחשיב נחית מפאת היותו לא גמר פירא וא"כ כ"ש 

בכוסס חיטה, דהו"ל למיחת מברכתו ולברך שהכל,

זולת אם נאמר ונבאר דברי הביה"ל דחשיבות המיני דגן בנוסף שהם מז' מינים שנחשבה 

דגם  דיסבור  מהביה"ל  ונוכיח  ונוסיף  שסעידי  בזה  חשיבות  עוד  בהם  יש  ישראל  ארץ  בהם 

ולא  סעיד  יש  בפת,  דרך  דס"ל  כהלבוש  (ודלא  סעיד  הוה  וכו')  אפויה  (שאינה  חיטה  כוסס 

בחיטה) וא"כ שפיר אפ"ל דס"ל להביה"ל דדוקא כוסס חיטה הוה מן דגן מין חשיב, משא"כ 

שחת דודאי במצבו הנוכחי אינו סעיד ולכן אין פועל בו החשיבות דמיני דגן וצ"ע.

שאינו  חי  פרי  שנא  דמאי  הנ"ל  הביה"ל  הערת  את  ליישב  אפשר  היה  דמסתפינא  ולולי 

מבושל מפרי קטן שעדין לא גדל, דאפ"ל דהחיסרון בפרי חי שאינו מבושל ל"ה חיסרון בגוף 

הגברא,  מצד  אכילה  וצורת  אכילה  דרך  ל"ה  מהדין  אחרת  הלכה  הוה  אלא  דהפרי  ובחפצא 

ולכן שפיר ברכתו שהכל.

ג.

והנה יש לעיין בעיקר דברי המג"א הנ"ל בענין שחת, (ולהבנת בפמ"ג ודעימיה) דהמג"א 

הקשה מאי שנא שחת דנחית לשהכל משאר פירות דלא נחתי ומכח קושיא זו ייסד המג"א 

פרי  לשאר  הכריע  זה  ומכח  העץ  פרי  משא"כ  בנקל  נחית  האדמה  פרי  היות  מפאת  דשחת 

האדמה שנחתו בנקל מברכתן. ולכא' תקשה מה ראית המג"א משחת לשאר פרי האדמה. והרי 

בשחת יש בעיה נוספת דהוה דרכו להאכל מבושל ואוכלו חי ובצרוף טעם זה, נחית לשהכל, 

וממילא גם לא קשה מידי קושיתו מפירות קטנים שלא נגמרו. וא"א לתרץ ולומר דגם בפירות 

קטנים יש את הבעיה דנאכלים מבושלים ולא חיים, דאדרבא זה אינו דרוב הפירות נאכלים 

שהכל  שיברכו  ודאי  מבושלים  רק  שנאכלים  וכד'  בחידושים  ובאמת  בבישולם.  וא"צ  חיים 
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ומטעם דדבר שנאכל חי ברכתו שהכל.

ואולי אפשר לדחוק ולומר דבשחת ופירות קטנים אין בעיה של נאכל חי והיינו דרק בפירות 

בשחת  משא"כ  גריעי  לכן  מבשלם  אינו  והוא  כבר  לבשלם  האדם  ביד  דיש  גמורים  וירקות 

ופירות קטנים דאין ביד האדם לבשלם, לכן אין גריעותן במצב זה. וסברא זו מחודשת, אך 

מדברי  כהמתבאר  אך  וצ"ע,  נ"ז  סי'  א'  חלק  חיים  אורח  משה  באגרות  דכותיה  חזינן  כבר 

הבה"ל חזינן דהבין דגם בפרי קטן יש בעיה של דרכו לאכול מבושל ואוכלו חי.
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הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א

ראש כולל "מנחת יעקב"

בדין עיקר פוטר את הטפל [בתערובת]
א

יבאר את ב' ענייני עיקר וטפל. א. טפל המשמש. ב. בתערובת

הטפילה    את  ופוטר  העיקר  על  מברך  טפילה  ועמו  עיקר  שהוא  כל  מד.  ברכות  במשנה 

ובמשנה איירי שאוכל ב' מאכלים שאחד מהם עיקר והב' טפל לו, וכגוו בפת ומליח שעיקר 

המליח  על  שהכל  דמברך  המליחות,  להעביר  הפת  את  ואוכל  המליח,  על  האדם  של  דעתו 

ופוטר את הפת. ולדין טפלות זו בעינן שהטפל ישמש את העיקר, ורק אז נהיה טפל אליו.

אך לכא' אשכחן עוד נדון של עיקר וטפל, כשאוכל ב' מאכלים המעורבים זה בזה וגם בזה 

ומהות  העיקר  ענין  מהות  בבאור  הגדרים  הטפל.אך  את  ופוטר  העיקר  על  דמברך  הוא  הדין 

הטפל, בזה אשכחנא חילוקי דינים בין ב' ענינים  הנ"ל דבדין הא' של פת ומליח שם באמת 

כל אכילת הפת היא לא לצורך הפת כלל אלא להעביר המליחות ולכן הפת טפילה.  משא"כ  

בתערובת, ישנם כללים אחרים במהות העיקר והטפל וכדלקמן.

מגמרות  דיוקים  יש  אם  כי  במתני'   כלל  מפורש  אינו  בתערובת  וטפל  עיקר  לדין  והמקור 

מברך  דגן  מיני  מה'  בו  שיש  כל  תרוויהו  דאמרי  ושמואל  רב  ל"ז:  ברכות  בגמ'  וראשונים.  

עליהם ואפילו שהם המיעוט בתערובת. וא"כ חזינן דיש כאן הנידון של עיקר וטפל בתערובת,

בהם  שהשתבחה  המינים  מז'  שהם  מפני  חשובים  שהם  דגן  מיני  ה'  דדוקא  מדוייק  ועוד 

ארץ ישראל ועוד שעליהם יחיה האדם, וכלשון הטור ר"ח סעיף א', לכן גם כשהם מיעוט הם 

בתר  דאזלינן  מדוייק  דגן  מיני  ה'  בה  שאין  בתערובת  והיינו  בעלמא  אבל  לעיקר.    חשובים 

הרוב ואם הרוב הוא פרי העץ יברך על כל התערובת פרי העץ ואם הרוב בתערובת הוא ירקות 

יברך על כל התערובת פרי האדמה ויפטור גם שאר מינים

עוד חזינן דין זה דבתערובת אזלינן בתר רוב מדברי הרא"ש, הו"ד במגן אברהם סי' ר"ד 

וטפל  עיקר  לבין  ומליח  בפת  המבוארים  וטפל  עיקר  בין  דינים  שנויי  דחזינן  אף  על  וא"כ 
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בתערובת, וכדחזינן דבפת ומליח על אף דהפת היא מה' מיני דגן הוה טפל. וכן גם אם המליח 

שווה,  וטעמיהם  ענינם  בפשטות  עכ"פ  אך  המליח.  על  מברך  ממנו  גדולה  והפת  מועט  הוא 

דמברך על העיקר ופוטר הטפל. ורק בכל מקום יש טפלות אחרת דבפת דמחמת גוף אכילתו 

הוה להעברת טעם המליחות, אזי בכל גוונא חשיב טפל. משא"כ בתערובת, הכללים לעיקר 

וטפל משתנים.

אף  על  דגן  מיני  א.  עיקרים  של  מצבים  ב'  בתערובת  וטפל  עיקר  בדין  אשכחן  כה  עד 

מיעוטם. ב. רוב התערובת. אמנם בטור ר"ד וכן פסק המגן אברהם ר"ד ס"ק כ"ד דיש עוד סוג 

עיקר בתערובת, היכא דאחד מכשיר ומתקן את הב', והנידון הוא בתבשיל ה"מורבא" העשוי 

מורדים המרוקחים בדבש שהורדים בפני עצמם לא  חזו לאכילה. והריקוח בדבש מכשירם 

לאכילה דבכה"ג אמרינן דהדבש טפל לורדים דבגלל היותו מכשיר הוה טפל לדבר הנכשר 

ולכן ברכת המורבא היא פרי האדמה כהורד ולא שהכל כברכת הדבש.

ב.

דעת המג"א (והמ"ב פסק כוותיה) דבתערובת אזלינן 

רק בתר רוב והרוב הוא העיקר

דהטור  ר"ד  סי'  בטור  דיעוין  בראשונים.  וטפל  עיקר  סוג  עוד  אשכחנא  לכא'  אמנם 

זנגביל  תערובת  לפני  יש  בדבש.וא"כ  המרוקח  זנגביל  והיינו  "הומלתא"  דין  הביא 

דכל  מהטעם  הדבש.  על  ולא  הזנגביל  על  מברך  המיעוט  הוא  דהזנגביל  אף  דעל  ודבש. 

(מאשר  בדבש.  יותר  ניכר  הזנגביל  טעם  ולכן  עיקר  חשיב  הב'  ומטעים  טעם  הנותן  דבר 

ועוד.                                                                                           הט"ז  פירשו  וכן  י"ב.  סעיף  ר"ד  סי'  השו"ע  לשון  ריהטת  הוא   וכן  בזנגביל)  הדבש 

בברכה  אזלינן  המתבל  תבלין  בכל  דלא  וכתב  השו"ע  ע"ד  השיג  שם  בהג"ה  הרמ"א  אמנם 

בתר התבלין, אלא דוקא בכה"ג שאין התבלין נמוח בתבשיל ונשאר גם בעינו אזי חשיבותו 

כמטעים גורם לעשותו עיקר אבל כאשר נימוח לגמרי לא חשיב עיקר (ולכן בכל תבשיל לא 

נברך כברכת התבלין וכגון בחמין, על התבלין שבו וכד') 

בלשון  אברהם  המגן  מדייק  כ"ה  ס"ק  ר"ד  דבסי'  עימו.  אחר  דרך  אברהם  המגן  והנה 

הרמב"ם וכ"ה לשון השו"ע סעיף י"ב, דאין כלל ענין של עיקר במטעים ובנותן טעם. ואדרבא 

ס"ל להמגן אברהם דרק בה' מיני דגן, וכדחזינן בגמ' שאינם בטלים. כל זה רק כשנתנו טעם 
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בתערובת. וכל חידוש הכח של ה' מינים נאמרו רק כאשר הם נותנים טעם. אבל שאר דברים 

שאינם מה' מינים בהם אזלינן אך ורק בתר רוב ומה שהוא מיעוט,אפילו הוא נותן טעם ברוב 

חשיב טפל להרוב. 

אזי  טעם  לתת  ולא  לדבק  וכוונתו  מינים  מה'  רוב  יהיה  אם  אברהם   דלהמגן  וז"ב  נ.ב.   )

חשוב עיקר מצד דהם הרוב, אבל לא מצד הנו"ט)  ומה דאיתא ברמב"ם ובשו"ע שם דהיכא 

דבאו הה' מינים לידבק לא חשיבי עיקר, ביאורו דאין כאן את מעלת הה' מינים כאשר אינם 

נותנים טעם. ( ודלא כהכרעת הט"ז ודעמיה דאם הם לידבק הוה רק גריעותא צדדית במיני 

דגן ומכח זה דן בט"ז היכא דיהיה רוב לידבק דאפשר דלא ניזול בתר רוב דגן) והמגן אברהם 

מוסיף בסוף דבריו שדבריו הם לא כהב"י והרמ"א. וכדנתבאר לעיל דבפשטות כוונת השו"ע 

והרמ"א דנותן טעם חשיב עיקר גם בשאר מינים שאינם מה' מינים וכדחזינן כן בטור ובחבריו 

של הטור לענין הומלתא. ולהמגן אברהם נצטרך לומר דהומלתא מה דהדבש הוה טפל איירי 

רק כשהוא מיעוט אבל בכה"ג שהוא יהיה הרוב, הוא נהיה העיקר כהכלל היחיד שיש בדין 

עיקר וטפל בתערובות[ שאין בתערובת מיני דגן] דאזילנן בתר הרוב. 

דהיכי  וכנ"ל  אברהם  המגן  גם  מודה  שבו  וטפל  בעיקר  אחד  נוסף  כלל  להוסיף  יש  אמנם 

דהוה מתקן ומכשיר. אך מבואר דענין מתקן ומכשיר דחשיב טפל הוה רק היכא דאין הדבר 

המתוקן על ידו ראוי לאכילה.  וכגון מורבא. אבל בהומלתא א"א לומר דהדבש טפל מפאת 

לולי  גם  לאכילה  ראוי  הוא  שבכה"ג  רטוב,  בזנגביל  גם  איירי  שהרי  לזנגביל  מכשיר  היותו 

הדבש.

ושאר  אברהם  "המגן  וז"ל  כוותיה  ופסק  אברהם  להמגן  הביא  נ"ז  ס"ק  ר"ד  סימן  המ"ב 

טעם  ליתן  כדי  שמערבין  דבר  דכל  דכתב  המחבר  פסק  (הינו  דוקא  דהוא  הסכימו  אחרונים 

אבל  העיקר  הוא  מיעוט  שהוא  אף  טעם  ליתן  דבא  דהיכא  אמרינן  דגן  מיני  בה'  בתערובת) 

בשאר מינים אזלינן בתר רובא". ויעוי' בספר וזאת הברכה שהביא להגרי"ש אלישיב שליט"א  

דבתערובת של אורז ובשר בחתיכות קטנות דמיקרי תערובת. [וכדנקטו הפוסקים דבכל כף 

וכף שמעלה  עולים עימה כל מרכיבי התערובת] דבכה"ג שהרוב אורז יברך מזונות על כל 

התערובת וא"צ לברך שהכל על הבשר. ולכא' מקורו מפסק המ"ב הנ"ל וכפסק המגן אברהם 

דבתערובת שאין בה מה' מינים אזלינן רק בתר רוב ואין שייך בהם עיקר וחשיבות אחרת זולת 

הרוב.
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ועל אף דודאי אם נשאל לאדם על מה עיקר דעתו בתערובת זו, בודאי דהבשר חשוב טפי 

בכ"ז לא אשכחן חשיבות בדין עיקר וטפל זולת רוב, ומיעוט הוה טפל בכל גוונא. ויעוין במגן 

אברהם שם דהביא ראיה ליסוד דבריו דרק בה' מיני דגן אזלינן בתר עיקר דנותן טעם. דא"כ 

אדם שיערב בצל או חומץ בתבשיל, אטו האם יברך על הבצל והחומץ  שהם המטעימים ולא 

יברך על התבשיל. אלא ודאי דלא אזלינן בתר נותן טעם כי אם בתר רוב.

ג

יביא כמה ראיות לכ"א דלא כהמג"א

והנה לכא' יש לעין  מכמה דוכתי דחזינן דבתערובת  אזלינן לא רק בתר הרוב, ודלא כהמגן 

אברהם 

סימן ר"ב סעיף א שעל היין מברך בורא פרי הגפן  בין חי בין מבושל בין שהוא עשוי א. 

ושליש  דבש  שליש  ואפילו  כתב  ו'  ס"ק  ובמ"ב  ופלפלין  דבש  בו  שנותנים  דהינו  קונדיטון 

מבואר  וא"כ   . ולהטעימו  להשביחו  אלא  באו  לא  שהם  עיקר  היין  אפ"ה  מזה  ויותר  פלפלין 

לפסקו  ולכא'  העיקר  הוא  שהמעוט  המיעוט  על  מברך  ופלפלין  דבש  הרוב  שבו  דבתערובת 

של המגן אברהם והמ"ב הוה לן ליזול בתר רובא ולברך שהכל [וא"ל ע"פ  מה שכתב המ"ב 

שהם טפלים שבאו להטעימו ולהשביחו והינו מדין טפל דמכשיר ומתקן, דכמש"נ לעיל דין 

זה דמכשיר הוה רק היכא דאין הדבר הנכשר ראוי למאכל ולשתיה, והרי איירי ביין שראוי 

לשתיה גם כשהוא בפני עצמו.

וא"כ בפשטות חזינן דהיות ועיקר דעתו של האדם הוא על היין חשיב עיקר אפילו כשהוא 

במיעוטו וצ"ע. 

סימן ר"ב סעיף ד'  מבואר דשמן זית בפ"ע אזוקי מזיק ואין מברך עליו אבל אם יאכל ב. 

בתערובת אניגרון אזי אם שותהו לרפואה הוה שמן עיקר אבל כשאינו לרפואה הוה אניגרון 

בט"ז  [ועיי"ש  במ"ב,  פסק  וכן  עכ"ד   מועט  דהאניגרון  אף  מוסיף,על  אברהם  ובמגן  עיקר, 

דפליג] ולכא' גם כאן המגן אברהם סתר משנתו דאמאי ניזול בתר מיעוט אניגרון  ואפילו אם 

עיקר  דאין  מללו  ברור  אברהם  המגן  דברי  עכ"פ  וכו'  אחרים  דברים  נותן  או  טעם  נותן  הוא 

זולתי רוב ובנידון דידן שמן זית הוא הרוב.

ולכא' היה אפ"ל דהיות והאניגרון מתקן ומכשיר השמן זית לאכילה דהרי בלעדיו אזוקי 
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האניגרון  בהיות  דהרי  שאת  ביתר  קשה  דהשתא  אדרבא  לכא'  אך  כעיקר  נידון  ולכן  מזקי 

מכשיר זה גופא סיבה להיותו יותר טפל ככל דין מכשיר ומתקן וכבר עמד בהערה זו בפמ"ג 

הו"ד בשעה"צ הכא וצ"ע, 

סימן ר"ה סעיף ב' על המים שבישלו בהם ירקות מברך כברכת הירקות אע"פ שאין בהם ג. 

אלא טעם הירק, והני מילי בשבישלם בלא בשר אבל בישלם עם בשר מברך שהכל ע"כ. 

ובעיקר דין מי שלקות המבואר הכא יש לעיין דאמנם הירקות נותנים טעם במים אך בפשטות 

ודאי דהמים הם רוב יותר מהירקות, ומטעם הירקות שיצא מהירק וא"כ הדרא קושיין אמאי 

לא ניזול בתר רובא לכהמגן אברהם. ואמנם בזה לכא' היה אפשר ליישב דשאני מים משאר 

אוכלין וכדאיתא בט"ז הכא דמים מצד עצם החפצא שלהם טפילים הם שהרי אין בהם טעם 

כלל   [ובעצם רעיון זה דמים משונים הם משאר אוכלין אינו פשוט כלל דחזינן בכמה דוכתי 

רחשיבי נינהו לענין פרשת עיקר וטפל א. יעוין בב"י ר"ד בנידון פלוגתת הטור וחביריו בענין 

"מורבא" ועיי"ש בב"י דכתב להוכיח כחביריו של הטור דס"ל דמאכל שהוא מכשיר ומתקן 

דשלקות   דינא   מהך  והוכיח  ידו  על  הניתקן  מאכל  לאותו  טפל  להיתו  סיבה  זה  אחר  מאכל 

דאמאי מברך כברכתו וליבריך עליהם שהכל דהרי המים הם המכשירים הירק לאכילה עיי"ש 

זו  ראיה  אך  אוכלין  לשאר  ממים  ראיה  מייתי  מה  אוכלין  משאר  שאני  דמים  נימא  אי  ולכא' 

לחלק  הסיבה  וכל  במים  לחלק  סיבה  אין  דמכשיר  טפילות  דבנידון  נרגא  בה  לשדות  אפשר 

במים הוה בתור חשיבות טעם או רוב, דלמים אין חשיבות וק"ל ב. אך מדברי הגר"א חזינן 

דאין שוני למים דיעוין בסי' ר"ב  א' ברמ"א שכתב לענין יין ושכר דאזלינן בתערובת זו בתר 

רוב וברוב שכר יברך שהכל והגר"א פליג וס"ל דאין הבדל בין מים לשאר משקין ובשתות 

יין סגי עיי"ש]

אכתי תקשה טובא מהדין הנוסף המבואר הכא דכשבישל ירקות עם בשר דמברך שהכל, ד. 

רובא,  בתר  ניזיל  לא  אמאי  ולכא'  עיקר,  שהבשר  מכיון  במ"ב  והעתיקו  אברהם  המגן  וכתב 

ובאם הירקות הם הרוב וכך הוא הרגילות ליבריך עליה כברבת הירקות וצ"ע 

ד.

מיישב את שיטת המג"א להלכה

והנראה בביאור הענין דהנה אשכחן ב' סוגי תערובות ולדוגמא בעלמא בהלכות תערובת 



ברכת ישראלע

ביו"ד איתא לתערובת לח בלח ויבש ביבש  והוא דבתערובת יבש ביבש ב' המינים לפני  ורק 

הם מכונסים יחדיו ומעורבים היטב משא"כ בלח בלח שנהיה מב' המינים מין אחד ותו ליכא 

ב' מינים כלל 

וא"כ אפשר לומר דהמגן אברהם בס' ר"ב ס"ק כ"ה איירי בתערובת יבש ביבש שאז יש 

לפני ב' מאכלים ושניהם טעונים  ברכה בזה אמרינן להכלל  דכל שהוא עיקר ועמו טפילה 

דמברך על העיקר ופוטר את הטפילה ובכלל זה ס"ל להמגן אברהם דהכללים הם כנ"ל א. ה' 

מינים  ואפילו הם מיעוט היכא שנותנם טעם הם העיקר  ב. בשאר מאכלים אזלינן בתר רוב 

בלבד 

משא"כ בתערובת לח בלח שכעת אין ב' מאכלים לפני רק מאכל אחד בלבד והנה זה כלל 

ברור בברכות שא"א לברך ב' ברכות על מאכל אחד וא"כ מאחר שכבר נתערבו ב' המאכלים 

לא  מה  ועל  לברך  מה  על  והיינו  קדימה  בדיני  הוא  לפני  העומד  הנידון  אחד  למאכל  ונהיו 

להודות  יכול  שפיר  זה  ובדין  וטפל  עיקר  של  מהכללים  לגמרי  שונים  כללים  יש  זה  ובנידון 

גם המגן אברהם שיש כללים אחרים בנוסף להרוב וגם נותן טעם הוה עיקר וכן כל חשיבות 

עצמית וחביבות דבר על משנהו הוה סיבה להקדימם בברכה

ואם כנים אנחנו אזי גם ביין קונדיטון וגם בשמן זית ואניגרון וה"ה במי שלקות שמעורב 

אחד,  מאכל  רק  לפני  ויש  בלח   לח  של  תערובת  סוג  הוו  כולם  והבשר  הירקות  טעם  בהם 

והנידון הוא את מה להעדיף ולברך עליו בלבד ובזה שפיר יברך על היין היות והוא החשוב 

והחביב. וכן בשמן זית ואניגרון אזי הנותן טעם שבאניגרון חשוב לי טפי ועליו לבד אברך,  

וכמו"כ במי שלקות בירקות לבד, אזי הירקות עיקר שהם נותנים הטעם ובכה"ג שיש גם בשר 

היות ועיקר דעתו של האדם היא על הבשר לכן הוא החשוב. 

וע"פ יסוד הדברים דתערובת לח בלח דהווה מאכל א' והוה דינים שונים בחשיבות, לעיקר 

כלפי הטפל מאשר בתערובת של ב' מאכלים. אפ"ל לישב ע"פ זה הערת הפמ"ג ר"ב סעיף א' 

על המגן אברהם בשמן זית ואניגרון, דכש"נ המגן אברהם ס"ל דמברכין על האניגרון אפי' 

שהוא המיעוט והקשה הפמ"ג אדרבא היות והאניגרון הוא המכשיר והמתקן  להוה טפל כדין 

"מורבא".

ואפ"ל דכל הדין דמכשיר ומתקן הוה טפל הוה כך בב' מאכלים אבל במאכל  א' לא אשכחו 

בכללי  שינוי  לעיל  חזינן  כבר  והרי  וצ"ע.  עליו  רק  ולברך  להקדים  לענין  טפל  הוה  דמכשיר 
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עיקר וטפל שיש בב' פרשיות הנ"ל

ה.

מיישב את דברי המ"ב בברכת מרק ירקות עם בשר

גם  נתבשל  דכאשר  ס"ב  ר"ה  סי'  בשו"ע  מבואר  ירקות  מרק  והיינו  שלקות  מי  בדין  והנה 

והוסיף  העיקר.  הוא  מיעוט  שהוא  אפילו  דהבשר  שהכל  הבשר  על  מברך  הירקות  עם  בשר 

המ"ב ס"ק י"ג בסוף דבריו והני מילי כששותה המרק לבדו  אבל כאשר אוכל גם הירק עם 

המרק, ודאי שברכת האדמה על הירק פוטרת את המרק. ומקור המ"ב ברוך מדברי הראשונים 

ה"ה הריטב"א והרא"ה דביארו כן בעיקר הסוגיא דמי שלקות [ודלא כרוב הראשונים] וס"ל 

דמה דעל השלקות מברך פרי האדמה איירי בכה"ג דאוכל את הירק עם שתית המרק והמרק 

שם  שהאריך  וכפי  נ"ד  ס"ק  במ"ב  י"א   סעי'  ר"ב  במ"בסי'  כן  כתב  וכבר  לירק,  טפל  הוה 

בשעה"צ  ס"ק ס"ו דאף דלהלכה בשמעתתא דמי שלקות לא פסקינן כותייהו ,אך הא מיהא 

לענין זה דהמרק נטפל לירק בזה לא אשכחן מאן דפליג ושפיר קי"ל כותייהו.

וכבר נלאו רבים להבין דברי המ"ב שהרי אמנם הירק הוה עיקר כלפי טעם הירק שבמים 

[ועי'  במים,  דאיכא  הבשר  טעם  על  הברכה  את  שיפטור  מה  אין  אכתי  אבל  פוטרם,  ובודאי 

בספר וזאת הברכה]. 

אחד  תבשיל  הוה  במים  והבשר  הירק  של  הטעמים  תערובת  וע"י  דהיות  אפ"ל  ולדברינו 

אמרינן  אזי  לבד  המרק  כשאוכל  בכה"ג   אזי  לא,  מה  ועל  לברך  מה  על  הוא  והנידון  וחדש, 

שיברך על הבשר שהוא העיקר וכנ"ל אך כאשר יש דין לברך על הירק, דהוא העיקר כלפי 

המים וכדחזינן בריטב"א וברא"ה הנ"ל ומאחר שכבר ברכתי על הירק ונפטר גם טעם הירק 

שבמרק א"כ כבר ברכתי כבר ברכה אחת על  המאכל החדש - והיינו המרק תו ודאי דא"א 

עיקר  הוא  דהבשר  מבט  כאן  יש  מחד  דאמנם  באור  וביתר   . אחד  מאכל  על  ברכות  ב'  לברך 

וחשוב טפי מהירק וא"כ גם טעמו של הבשר המובלע במים חשיב טפי  אך מאידך יש כאן 

סיבה להעדיף ולברך על טעם הירק מהדין הנ"ל המבואר בריטב"א וברא"ה הנ"ל דכשאוכל 

המרק נעשה הירק טפל אליו, ואפ"ל דבכה"ג גובר הדין עיקר שיש מחמת טפילות המים לירק 

על הטפילות שיש במים כלפי הבשר. אך אם נאמר דגם בתערובת לח בלח יש כאן ב' מאכלים 

הזקוקים לברכה ורק ברכה על א' פוטרת את הב', אכתי תקשה דעל טעם  הבשר לא ברכתי 

ואפי' שעל הטעם ירק שבמרק ברכתי אך ברכת הטפל אינה פוטרת את העיקר.
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ו.

ובעצם יסוד דברנו במג"א דשאני ב' מאכלים מעורבים לבין מאכל א' עם ב' טעמים וכו' 

דבזה מודה המג"א דיש חשיבות נוספת לעיקר חוץ מהרוב, יש לעיין דהנה המג"א הוכיח את 

דבריו מהא דאם עירב בצל או חומץ בתבשיל דאטו האם יברך על הטעם, ולכא' יש לדייק 

ובלע"ז  התבשיל  עם  התערובת  בתוך  בעין  בצל  בנותן  רק  איירי  דבריו  כל  לדברנו  בדבריו. 

"קציצה" אך אם יבשל בצל בפ"ע  בקדירה בכדי לתת טעם בתבשיל בכה"ג הבצל מתאחד 

עם התבשיל להיות מאכל א' ובכה"ג יודה המג"א שברכתו היא שהכל, וסתימת המג"א לא 

משמע הכי וע"ע בפמ"ג.

אך נראה לבאר דזה ברור במג"א דאיירי רק בכה"ג שהבצל בעין דאי לא תימא הכי א"כ 

בלא"ה אין ראיתו של המג"א ראיה להמבואר ברמ"א שם דכתב דהיכא דהתבלין נמוח כו' 

דאין מברכין עליו על אף היותו" מטעים" ובהכרח דהמג"א איירי שנשארו המטעימים בעין 

ולא נמוחו והוה שיר תערובת ב' מאכלים.

ז.

קדימה  דיני  ב.  הטפל  את  פוטר  א.דעיקר  נפרדות  סוגיות  ב'  כאן  דיש  שנתבאר  ומאחר 

ועדיפות לברכה וכו' א"כ יתכן דכל הדין הנאמר בה' מיני דגן שמפאת חשיבותם הוו עיקר גם 

כשהם במעוט , נאמר רק בסוגיא דעיקר פוטר את הטפל אך בסוגיא דעדיפות קדימת הברכות 

בזה לא אשכחן דין הקדמת ברכת מזונות על הה' מיני דגן גם כשהם מיעוט.

בדף  הסוגיא  הוה  דגן  המיני  לחשיבות  המקור  דהרי  דברנו  בעיקר  להקשות  יש  לכא'  אך 

עיקר,  סמידא  או  שהכל  ומברך  עיקר  דובשא  אי  אמוראי  איפליגו  דבהא  קדרה"  לו:"חביץ 

ומסיק עלה דסמידא עיקר מהכלל "דכל שיש בו מה' מיני דגן מברכין עליו מזונות".

ומעתה יש לדון מהו "חביץ קדרה" ובגמ' מבואר דהוה תערובת של קמחא משחא ודובשא    

ובפשטות הוה תערובת בעין של ג' המינים הנ"ל  ויצירת מאכל א' חדש וכתערבת לח בלח  

וא"כ תקשה לדברינו הרי בכה"ג לא הוה מפרשת עיקר וטפל כלל.

הקמח  בה  וניכר  מגובלת  שאינה  דלילה  עיסה  פרושו  דחביץ,  חזינן  דאדרבא  נראה  אך 

והדבש , וכדחזינן כן בסוגיא דחביצא דף ל"ח: שהרי חביץ וחביצא משורש אחד הם, דהנה 

בדין חביצא נחלקו אמוראי ר"י ור"ש ולהלכה נפסק בטוש"ע סי' קס"ח סעי' י' כר"ש דפרורי 



עג ברכת ישראל

לחם מבושלים אם אין בפרורים כזית אין מברך עליהם המוציא כי אם מזונות 

בהם  ואין  במים  שנשרו  דקים  לחם  בפרורי  לדון  הביא  כ"ה  ס"ק  קס"ח  סי'  המג"א  והנה 

לברכת  חזרו  כזית,  בהם  יש  כעת  אך  ובשלם  וגבלן  חזר  אם  מזונות  היא  וברכתן  לחם  תואר 

המוציא שהרי כעת יש בהם כזית עיי"ש.

ולכא' צ"ע ד' המג"א שהרי על זה איתא בגמ' להדיא לפי רוב הראשונים [ודלא כרש"י] 

כר"ש  נפסק  וע"ז  וכד'  חלב  ע"י  המדובקים  לחם  פרורי  והיינו  בגמ'  המובאת  חביצא  דזהו 

ולכא'  שם,  ובנש"א  נ"ד  כלל  בחי"א  ועיין  דנהמא  תוריתא  בהם  שאין  כל  מזונות  דמברכין 

אינם  אך  השרויים  בפרורים  איירי  בגמ'  המובאת  דהחביצא  לחלק  חייבים  הדברים  ליישב 

מגובלים ואינם עיסה אחת, משא"כ המג"א איירי כשגבלן. 

והחילוק, דכאשר מגבלן הוה עיסה אחת ומאכל א'  ואם כנים אנחנו עולה דחביצא הוה 

עיסה שבלילתה רכה ואינה עבה ומגובלת, וא"כ ה"ה חביץ קדרה הוה כנ"ל ושפיר שייך לדון 

ולסוגיא  לפרשה  שייך  בו  הנידון  ושפיר  חדש]  א'  מאכל  [ולא  מעורבים  מאכלים  כב'  עליו 

דעיקר וטפל.  וא"כ הדרנא לקדמייתא דבסוגיא דקדימה בברכה על מאכל א' יתכן דאין את 

המעליותא דמיני דגן וצ"ע.



ברכת ישראלעד

הרה"ג רבי יוסף קובנר שליט"א

מראשי כולל "מנחת יעקב"

בגדר ברכת אירוסין אי הווה 
ברכת המצוות או ברכת השבח

נידון הרמב"ן וש"ר במהות ברכ"א ופרושה.

איתא בגמ' (כתובות ז, ב) "ברכת אירוסין מאי מברך וכו' משמיה דר' יהודה אמרי ברוך א. 

הנשואות  את  לנו  והתיר  הארוסות  את  לנו  ואסר  העריות  על  וצוונו  במצוותיו  קדשנו  אשר 

[לנו] ע"י חופה וקידושין וכו'". וברמב"ן הקשה וז"ל "יש לשאול היכן מצינו ברכה כגון זו 

שמברכין על מה שאסר לנו השי"ת והלא אין אדם מברך שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו 

את השחוט. ועוד מה ענין עריות לכאן. ועוד שעכשיו אינה ניתרת לו ולמה יברך. ואפשר מפני 

שהקידושין דבר תורה והחופה לארוסה מדברי סופרים הוצרך לברך על הקידושין, שהקב"ה 

ואם  בהם,  תופסין  הקידושין  שאין  העריות  להם  ואסר  הקידושין  בקדושת  ישראל  את  קידש 

לפרש  הוצרכו  לארוס,  לו  מותרת  שארוסה  סבור  השומע  קידושין  ע"י  ישראל  מקדש  יברך 

ואסר לנו את הארוסות.

ועוד שאפי' חופה דאורייתא כיון שהחופה והקידושין אינן נעשין בבת אחת וחצי המצוה 

עובר  עליהם  מברך  המצוות  שכל  ישראל,  מקדש  עליהם  לברך  הוצרך  בקידושין  נעשית 

כמו  לעשייתן, ואולי היתה החופה נעשית עכשיו היו מברכין אקב"ו על הקידושין והחופה 

שמברכין על השחיטה, ועכשיו לא היו יכולין לברך אשר קדשנו על הקידושין ועל החופה 

אדם  מצינו  שלא  הקידושין  על  א"ק  לומר  יכולין  היו  ולא  עכשיו  נעשית  החופה  אין  שהרי 

שיברך על מצוה שאין עשייה זו גמר מלאכתה. לפיכך הוצרכו לברך אשר קדשנו על העריות 

והתיר לנו את האחרות שקידושין תופסין בהן והודיעו שהן אסורות אלא ע"י חופה וקידושין 

שנמצא כמי שמברך על קדושתן של ישראל ודמיא לקדושא וכו", עכ"ל. 

ראשונים כולם הקשו הקושיות הנ"ל וכולם עונים  רא"ה וריטב"א ועוד  ויעויין ברשב"א 

בשפה אחת ודברים אחדים, אלא שהמדקדק ימצא שחלוקים דבריהם ולעתים שמשתנה מהות 



עה ברכת ישראל

וגדר הברכה, ואין דעת הראשונים שווה בכך, ויבואר בעזר"ה.

ובדברי הרמב"ן יש לבאר דנראה שכותב שני תרוצים שנקודת החילוק ביניהם אם חופה 

משמעות   דאפי'  שנראה  וביותר  הברכה,  להגדרת  שנא  מאי  ולכאורה  דרבנן,  או  דאוריתא 

ענין  באר  הראשון  בתרוצו  שבתחילה  התרוצים,  שני  ע"פ  משתנים  בה  הנאמרים  הדברים 

העריות ושאר לשון הברכה, ובהמשך לתרוץ ב' כשמבאר דברי הברכה משנה באורו מדלעיל, 

וצ"ב מאי האי. 

עצמן,  הקידושין  על  בעיקרה  הברכה  א'  דלתרוץ  התרוצים,  ב'  בין  החילוק  לבאר  ונראה 

ולתרוץ ב' הברכה על קדושת ישראל שנתקדשו בנושאי האישות משאר העמים, ואין הברכה 

לבדה,  הקידושין  מצוות  על  ברכה  לייחד  אפשר  אם  דהנידון  בלבד.  הקידושין  על  מתייחדת 

לבדם  הקידושין  מדאוריתא  הרי  מדרבנן  חופה  דאם  מדרבנן,  או  דאוריתא  חופה  אם  תלוי 

המצוה  על  לברכה  בעינן  ושפיר  המצוה  מלאכת  נגמרה  והרי  האישה  על  לבא  המתירים  הם 

הזאת עצמה שמקיימה בשלמות בשעת הקידושין ונגמרה מלאכתה. משא"כ לצד ב' דחופה 

שלא  מעשה מצוה  נשלמה ואין מברכין על  ולא  המצוה  הרי בקידושין נעשה חצי  דאוריתא 

נגמרה מלאכתו, ועכ"פ כיון דמצוה היא ומברכין על המצוות לכך מברכין ברכה כללית על 

קדושת ישראל בענין הנישואין.

לא  דזה  ונראה  הקידושין,  על  אקב"ו  מברכין  אין  מדוע  הרמב"ן  מבאר  לא  א'  תרוץ  ולפי 

הברכה  צורת  על  קושיותיו  וכל  קידושין,  אמצות  קאי  דהברכה  שאוחז  זמן  כל  לו  הוקשה 

וכגון  הקידושין  לדין  והשתייכותם  בברכה  הנאמרים  הענינים  כל  מבאר  ולכך  בה,  והנאמר 

דהזכרת עריות נאמרת שאין הקידושין תופסין בהן, וכדומה. וזהו דאפשר שיתקנו חז"ל ברכה 

חז"ל  שהרי  וביותר  הקידושין.  מן  העולים  הדינים  וליידע  לחדד  כדי  הנ"ל  באופן  מצוה  על 

טעונה  ולכך  הגומרין  הן  הקידושין  דמדאוריתא  אף  ולכך  חופה,  בלא  האשה  על  לבא  אסרו 

מצווה זו ברכה לעצמה, אך אם יזכיר בה אקב"ו על הקידושין בלבד, יטעו לומר שבכך הותרה 

הארוסה, ומש"ה תקנו חז"ל נוסח ברכה על מצות הקידושין באופן שיבואר בו אף הדין דרבנן 

וכמו שמבאר.

הקידושין  ע"י  אלא  ונעשית  נגמרת  אינה  האישות  היתר  דמלאכת  כיון  ב'  לתרוץ  משא"כ 

בכל  המצוי  בנוסח  עליהם  לברך  ראוי  היה  אחד  בזמן  נעשים  היו  אם  ואה"נ  יחדיו  והחופה 

ברכת המצוות, אקב"ו על קידושין וחופה. אלא כיון ופעמים שנעשים בנפרד וא"א אז לברך 



ברכת ישראלעו

הכי לא בקידושין דלא נשלמה המצוה ולא בחופה שכבר קידש מזמן רב. לכך לא תקנו ברכה 

זו אף בנעשו יחדיו דלא יהיו דברי חז"ל כחוכא. ולזאת דא"א לברך בקידושין ברכה לעצמה 

לקידושין לבד, ומאידך הרי היא מצוה הטעונה ברכה וככל מצוה שראוי לברך בה תקנו בה 

ברכה על קדושת ישראל בענין האישות, ומבאר הרמב"ן בסו"ד היאך מתפרש נוסח הברכה 

בענין הזה, ומשנה הסבר ברכה מדלעיל ודו"ק.

וברשב"א קודם שהקשה על נוסח הברכה ופרטיה, ביאר דאין מברכין אקב"ו על הקידושין 

ברכה,  וטעון  מצוה  דהוא  כיון  דעכ"פ  מבאר  דבריו  ובהמשך  מלאכתה,  גמר  עשייתה  דאין 

מברכין אשר קדשנו בקדושת הקידושין וכו' ומבאר כתרוץ א' ברמב"ן, ואף דסובר דחשיב 

לא נגמרה מלאכתה אלא ע"י החופה ומשמע ואפי' שהוא מדרבנן הא דבעינן לחופה, אפ"ה 

כיום אין הקידושין גומרין, וכך משמע בהמשך דבריו שמביא להנידון אי חופה דאוריתא או 

דרבנן ונראה שנוקט דחופה דרבנן.

הקידושין  מהיות  נובעת  לברך  החיוב  סיבת  להרשב"א,  וכן  ברמב"ן  התרוצים  שני  ולפי 

אכתי  מלאכתה,  גמר  דאינה  עשייתה  על  לברך  שא"א  ואפי'  המצוות  על  לברך  וצריך  מצוה 

הנישואין,  בקדושת  ישראל  קדושת  על  ברמב"ן  ב'  לתרוץ  מברכין  ולכך  ברכה  טעונה 

ולרשב"א מברכין על שנתקדשו בקדושת הקידושין. וברא"ה נראה להדיא דמן הטעם הנ"ל 

שאין הקידושין גמר מלאכת היתר האשה לא חשיב מצוה המצריכה ברכה, וז"ל "ומסתברא 

דהיינו דלא מברכין אמצוות בשביל שאין זו מצוה אלא הנישואין, ואין מברכין על מצוה אלא 

א"כ גומר אותה" וכו'. 

מקום  בשום  מצינו  לא  שהרי  המצוות  ברכת  זו  שאין  כן  שהוא  לך  כתב "תדע  בסו"ד  וכן 

בברכת המצוות שזה מקיים מצוה וזה מברך עליה, ולפיכך נהגו לברך אחר עשייתה". ולדבריו 

הוא כעין ברכת השבח בעלמא כך איתא ברכת קידושא ומברכין אקדושת ישראל. והרמב"ן 

הברכה,  את  בהסבירם  מכן,  לאחר  או  עשייה  קודם  מברכין  אי  הנושא  תלו  לא  והרשב"א 

ואדרבא הביאו בדבריהם דהברכה תוקנה למצות הקידושין וכמו בכל המצוות דמברך עובר 

לעשייתן, היינו שטעונים ברכה, והנידון אם הברכה קודמת או המצוה הביאו בנפרד.



עז ברכת ישראל

ידון בדברי הרא"ש שכתב דקידושין אינה מצוה, 

ויבאר כוונתו שאינה מ' חיובית אלא קיומית.

וברא"ש (סי' י"ב) אחר שהקשה הקושיות הנ"ל ברמב"ן, כתב וז"ל "ונראה לי כי ברכה זו ב. 

אינה ברכה לעשיית המצוה, כי פריה ורביה היינו קיום המצוה, ואם לקח פילגש וקיים פו"ר 

אינו מחוייב לקדש אשה, וכן הנושא זקנה איילונית או עקרה וכן סריס חמה שנשא מברכין 

ברכת חתנים [צ"ל אירוסין] ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום פו"ר והלכך לא נתקנה ברכה 

ולא  קידושין,  בלא  פו"ר  מצות  לקיים  שאפשר  כיון  פו"ר  לשם  אשה  בנושא  וכן  זו.  במצוה 

דמי לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול מברך, דהתם א"א 

לן לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פו"ר בלא קידושין, וגם התם אפקיה רחמנא 

בלשון צווי וכו' ועוד דבקדשים א"א בלא שחיטה לכך מברכין על השחיטה. וברכה זו נתקנה 

לתת שבח להקב"ה אשר קדשנו במצוותו והבדילנו מן העמים וצוונו לקדש אשה המותרת לנו 

ולא אחת מן העריות" וכו', עכ"ל.

הנה המושכל הראשון העולה מדבריו, דקידושין אינה מצוה וכדמוכיח דהא המצוה היא 

קיום פו"ר ואפשר לקימה בלא קידושין, וכן דיש קידושין שלא יקויים על ידם פו"ר כמו בזקנה 

וכדומה. ולכן אין ברכת אירוסין ברכת המצוות אלא ברכת השבח שהבדלנו מן העמים וכו'. 

אלא דהמעיין בדבריו ימצא דאכתי קורא להקידושין מצוה ואפי' בהסבירו שאין הקידושין 

נצרכים. דבשאלתו השניה מנשואי זקנה כותב "ואין חיוב במצוה זו" וכו', "והלכך לא נתקנה 

ברכה במצוה זו" ז"א דאף שאין חיוב ודאי מצוה היא, וכן בהמשך דבריו שמבאר דהיא ברכת 

השבח כתב אקב"ו לקדש אשה וכו' היינו דקדושי אשה מצוה היא.

וביותר, דבתשב"ץ (ח"ב סי' ע"ד) כותב תשובה בהרחבה ובבהירות בענין ברכת אירוסין, 

ושם בתחילת דבריו כתב דמן הדין היה לברך ברכת אירוסין קודם שיקדש ככל ברכת המצוות 

דבעינן עובר לעשייתן. ובהמשך דבריו שם כותב הא דאין מברכין אקב"ו לקדש את האשה 

הוא משני טעמים, אחד "לפי השכל שאין עשייתה גמר מצוותה אין לברך עליה, או מפני שאין 

מצוה לקדש אלא מפני מצוות קיום פו"ר, ואותה מצוה יכול להתקיים בלא קידושין אם יקח 

פלגש, וטעם זה כתב הרא"ש". ומיד אחר שכתב טעמים אלו המשיך "אלא ודאי אותה ברכה 

שהזכיר בירושלמי היא אותה שאנו מברכין ולפ"ז יש לברך אותה קודם אירוסין כדמוכח התם 

וכדכתיבנא וכן מצאו בתשו' להריא"ף וכן כתב הרמב"ם ז"ל וכו'", עכ"ל. ומדבריו מתבאר 



ברכת ישראלעח

דטעם הרא"ש הוא אך ורק מדוע אין מברכין אקב"ו לקדש אשה כיון שאינו מוכרח לקיים 

פו"ר ע"י קידושין וסגי בפלגש, ומצטרף להטעם דאין מברכין על מצוה שאין עשייתה בגמר 

מצוותה. אבל ודאי דחשיב הקידושין מצוה שמברכין עליו הברכה שאנו מברכין ואפי' בעינן 

לברכה קודם המצוה דבעינן עובר לעשייתן.

ואשר על כן נראה באור דברי הרא"ש הכי, דרצונו להסביר בדבריו דבר ראשון מדוע אין 

מברכין בנוסח הרגיל אקב"ו לקדש אשה וכמבואר בתשבץ, ומחדש דנוסח הזה נאמר רק על 

אנו  שמוכרחים  חיובית  מצוה  עלינו  צווה  הקב"ה  דכאשר  ב"עשייתן",  שמחוייבים  מצוות 

לעשותה, על מצוה כזו תקנו חז"ל נוסח הברכה על העשייה, אקב"ו וצוונו לעשות וכו', וכיון 

שכן דהמצוה החיובית היא מצוות פו"ר שמצווים אנו לקיימה, וצוותה התורה שהדרך לשאת 

שמצווים  הכרחית  מצווה  הם  הקידושין  דאף  לומר  מקום  היה  הרי  קידושין  ע"י  היא  אשה 

לעשותה. ומבאר הרא"ש דודאי אינו כן דבכדי לקיים פו"ר אפשר בלא קידושין וע"י פלגש, 

שאין  קידושין  מצות  שמקיים  יש  וכמו"כ  מחוייבת.  עשייתה  אין  הקידושין  מצות  וא"כ 

תכליתה להביא לקיום מצות פו"ר, וכגון הנושא זקנה איילונית וכדומה, ובהא פשוט שאין 

קיום מצות הקידושין הכרחית, וכיון שאין מצוות הקידושין הכרחית ואין מחוייב לעשותה 

אף  בשחיטה  דחזינן  והא  וכו'.  על  אקב"ו  החיוביות  המצוות  נוסח  עליה  מברכין  אין  מש"ה 

שאין מחוייב לאכול וא"כ אף לא לשחוט ובכ"ז מברך אקב"ו על השחיטה, הוא משום דא"א 

אם רוצה לאכול בשר, בלא שחיטה, ושפיר חשיב כמצוה מחויבת לענין הברכה. או דנאמרה 

בלשון צווי, או דשחיטה מחוייבת בקדשים. אבל ודאי כיון דהקידושין מצוה היא בעי ברכה, 

להקב"ה  ומשבח  שבח,  "בנוסח"  עליה  מברכין  קיומית  דמצוה  אלא  המצוות,  ברכת  והוה 

שקדשנו והבדלנו ואף בדבר הרשות הנהיג אותנו בקדושה וברר לנו הדרך לשאת אשה. ושפיר 

לפ"ז דלא משייך הרא"ש את דבריו אלו לדבריו לעיל שהביא מחלוקת אם הברכה קודמת או 

המצוה. ואדרבה אפי' לדבריו כאן אכתי הברכה ברכת המצוות וצריך לברכה עובר לעשייתה 

וכדכתב התשב"ץ, וכן פסק הרא"ש בתשו' (כלל כו, א). וברכות השבח בעלמא כמו ברכת 

ברק ורעם וכדומה, וברכת נישואין, אלו ברכות שמשבח על גבורות ה' ועל בריאות נפלאות 

שברא ומשבחו על כך, על היותם ועל יופים, וברכות שמשבח על "המצוות" שצווה הבורא 

אינן חשובין ברכות השבח, אלא ברכת המצוות, וכדלעיל וק"ל.

וכמו"כ מתבאר בדברי התשבץ דהטעם דאין מברכין על מצוה שאין עשיתה גמר מצוותה, 



עט ברכת ישראל

לומר  בא  לא  אבל  וכו',  אקב"ו  המצוות  בכל  שמברך  בנוסח  מברך  אין  מדוע  טעם  ג"כ  הוא 

וכדמוכח  לעיל  והרשב"א  הרמב"ן  דברי  פשט  נמי  והוא  כלל,  לברכה  הזקוקה  מצוה  שאינה 

דעשייה  מברכין,  אין  דאעשייה  אלא  לברכה  הראויה  מצוה  חשוב  הקידושין  ודאי  בדבריהם 

נתבאר  וברא"ה  מברך,  אכתי  המצוה  עצם  על  אבל  עליה  מברכין  אין  המצוה  גומרת  שאינה 

דהוא טעם שאינו מצוה הראויה לברכה וכדלעיל.

והעולה מדברי הרא"ש דיש שני סוגי ברכת המצוות: א. ברכה על צווי עשיית המצוה, היכן 

שאנו מחויבים לעשות את המצוה, והוא הנקרא מצוה חיובית, ומברך אקב"ו לעשות וכו' או 

שאומר את המצוה בלשון פועל וכגון "על נטילת לולב", דהנטילה היא העשייה בפועל של 

מצוות לולב. ב. יש מצוות בתורה שאין אנו מחוייבים לעשותם, אלא שאם אנו חפצים להגיע 

דע"מ  קידושין,  וכגון  זו,  למטרה  להגיע  הדרך  היאך  הקב"ה  אותנו  צווה  מסויימת,  למטרה 

לקיים פו"ר לא בעינן לקדש אשה דאפשר בפילגש, אלא דהרוצה לשאת אשה צוותה תורה 

מחוייבים  אנו  שאין  אף  זו  ומצוה  קיומית,  מצוות  הנקרא  והוא  קידושין,  מצוות  ע"י  דיהיה 

בעשייתה, אפ"ה טעונה ברכה עצם המצוה, ולכן נוסח הברכה לא יהיה באופן שאנו מצווים 

בעשיית המצוה, דאין חיוב בעשייתה, אלא נוסח הברכה יהיה שידבר על עצם המצווה שצונו 

להתקדש במצוה זו והבדילנו ע"י דיניה מן העמים.

וכיון שכן שאף ברכת הקידושין היא ברכת המצוות. לכך בעינן שיברך עובר לעשייתה וככל 

ברכת המצוות. ושונה מברכות השבח, דכל ברכות השבח כדכתיבנא לעיל אינם באות אלא 

על היות הבריאה חשובה שברא ה' ועליה אנו משבחים לו, ולכן בברכות השבח ראוי לברך 

משא"כ  עליו.  לשבח  ראוי  השבח  ונמצא  נראה  שכאשר  עליו,  שמשבחים  הדבר  היות  אחר 

ברכת אירוסין אף שנאמרת בלשון שבח על הצווי שנצטוונו בקדושת הקידושין, אבל כיון דזו 

ברכת המצוות הנאמרת על המצווה שהיא דבר הנעשה ע"י האדם, אף שאין מחוייב לעשות, 

בכל אופן כשמקיים המצווה הרי היא מתקיימת בדרך של עשייה ולכך ראוי לברך על המצוה 

טרם שיעשנה האדם, דעיקר הברכה היא על המצוה שעושה, והמצווה שהיא בדרך של עשייה 

ומהות המצוה היא עשייתה והיא המחייבת הברכה ולכן צריך לאומרה עובר לעשייתן וככל 

המצוות שמחוייב לעשותן.

אחר  מברך  אירוסין  שברכת  האומרת  דעה  אלו  מדבריו  לעיל  הרא"ש  הביא  דאה"נ,  אלא 

שיקדש, והביא שני טעמים בדבר, א. דתלוי בדעת אחרים ושמא תחזור בה אחר שיברך קודם 



ברכת ישראלפ

שיקדש. ב. "ועוד שבכל המצוות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין עליהן עובר לעשייתן, 

אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה א"צ לברך 

עובר לעשייתן", עכ"ל. ולפי מאי דבארנו לעיל, מובנים דבריו ביותר, דמקום יש שנאמר דכל 

הדין דמברך עובר לעשייתן הוא דוקא במצוות שמחויב לעשותן שלכך גם ברכתן היא על צווי 

העשייה, ומש"ה נכון שיברך קודם שעושה, שכל ענין הברכה הוא שמברך ומציין שמחויב 

לעשות ולכן עושה המצווה כי כך  צווה והכריח המלך, ולכן ראוי להודיע זאת ולברך על כך 

היא  הרי  המצוה  שכשמקיים  אף  על  לעשות,  מחוייב  שאין  קידושין  משא"כ  העשייה.  קודם 

מתקיימת באופן של עשייה אפ"ה כיון שאין מצווה על העשייה ולא מציין להעשייה בברכתו, 

ואדרבא כל שמזכיר בברכה הוא שבח היות המצוה, לכך א"צ שיברכה עובר לעשייתן אלא 

רק אחר היות המצוה בפועל.

ומעשה  כח  ואינה  מצוה  הוא  נישואין  דלכאורה  ואף  השבח  ברכת  שהיא  נישואין  וברכת 

שהרי  מקידושין,  שנא  ומאי  אדם  בידי  הנעשה  מצוה  מעשה  אלא  עליו  שמשבחים  בטבע 

לברכה  אפשר  נישואין  ברכת  אכתי  לעשייתן  עובר  מברך  אירוסין  דברכת  האומר  לדברי  אף 

אחר הנישואין. טעם הדבר נראה דברכת נישואין אינו משבח בה על צווי הנישואין שצוונו 

הפרישנו הקב"ה משאר העמים אשר על זאת ראוי להודיע קודם שיעשה המעשה המורה על 

כך. אלא השבח הוא על בריאת הזווג אשר יצר וברא איש ואישה חתן וכלה, וככל השבחים 

שמשבח על בריאות חשובות שברא יוצר וצר צורה. ומש"ה שאינה נאמרת על ציוויה, צריך 

הטור  וכדכתב  הנישואין  קודם  שיברכנה  אומרים  דיש  ואף  שנעשית.  אחר  שתאמר  ואפשר 

והרמב"ם ועיין ב"י (ריש סי' ס"ב) שמבאר דכל המצות מברך עובר לעשייתן, ועיין ב"ש (סי' 

ס"ב סק"ב). צ"ל דאפי' שאין נוסח הברכה שבח על המצוה אלא על בריאת הנישואין, אפ"ה 

כיון שהיא מצוה הנעשית שפיר בעינן לברכה לכתחילה עובר לעשייתן ככל מצוה שנתקן בה 

ברכה ואף בזו, ודו"ק.

להאמור מבואר פסק השו"ע דבברכ"א בעינן עשרה "לכתחילה", 
וישוב קושיית היש"ש על ר' אחאי.

ובשו"ע (סי' ל"ד ס"ד) כתב "ברכת אירוסין צריכה עשרה לכתחילה", ובראשונים הביאו ג. 

דנחלקו בזה ר' אחאי דסבר בעינן עשרה לברכת אירוסין, ור' שמואל הנגיד דסבר לא בעינן 



פא ברכת ישראל

עשרה  דבעינן  דכתב  השו"ע  פסיקת  תמוה  ולכאורה  בזה.  שכתב  מה  ברא"ש  ועיין  עשרה, 

לכתחילה, דאם סבר כר' אחאי הא בעינן עשרה כמו בנישואין וכמו שכותב הרא"ש דהמקור 

לעשרה בנישואין מבעז ומעל עסקי מקור קאי נמי אאירוסין, וא"כ מהו לכתחילה, דלנישואין 

דאפי'  דמשמע  עיי"ש  ק"מ)  סי'  (ח"ב  התרוה"ד  וכדכתב  בעשרה  שלא  נחשבת  הברכה  אין 

נאמרה שלא בעשרה כאילו לא נאמרה וצריך לברכה פעם אחרת, וא"כ היאך תהני באירוסין 

שלא בעשרה. ודוחק לומר דכתב לכתחילה מספק, וכך משמע בב"ש (סק"ז) שכתב "צריכה 

עשרה לכתחילה - ואם ליכא עשרה אין עיכוב, אבל ברכת נישואין מעכב", דאם הוא ספק, 

א"כ באין עשרה שלא יברך דהא למ"ד בעינן עשרה אינו ברכה וכמו בנישואין ומספק שלא 

יברך דספק ברכות להקל.

שאומר  מכיון  הוא  נישואין  בברכת  עשרה  דבעינן  טעמא  דלכאורה  ניחא,  לעיל  ולהאמור 

ברכות השבח ובעינן שישבח ויהלל ה' במקהלות ויתפרסם שבחו ואין הפרסום אלא בעשרה, 

שאין  הברכה  מתנאי  שברא,  הנישואין  בריאת  על  שבח  אלא  אינה  הברכה  ענין  דכל  וכיון 

בנישואין  עשרה  ולכך  לבטלה,  ברכה  והוה  בהשבח  חסר  עשרה  ובלא  בעשרה  אלא  לשבח 

הוא לעיכובא. אבל ברכת אירוסין כיון שעיקרה ברכת המצוות וצריך לברכה אמצוה שעושה 

וממילא אם נעשית המצוה ודאי דאין הברכה לבטלה. אלא הא דבעינן עשרה לברכ"א כיון 

דנאמרת בנוסח של שבח, ומשום דמשבח בעי עשרה אבל אינו לעיכובא דאינה בעיקרה ברכת 

השבח, אלא סיבת הברכה מפני שעושה מצוה, ותליא אם הברכה לבטלה או לא בהא דאם 

נעשית המצוה או לא. ולפ"ז אף מ"ד דבעינן עשרה לאירוסין אינו אלא לכתחילה בלבד ודלא 

כנישואין דהוא אפי' דיעבד. וכן נראה בדברי האבודרהם סדר ברכות אירוסין ונישואין אחר 

שהביא מחלוקת ר' אחאי ור"ש הנגיד ודברי הרא"ש שפסק כר' אחאי, סיים "ואם לא היה שם 

כהרא"ש  דסובר  והיינו  בעשרה",  אלא  לאומרים  א"א  ברכות  ז'  אבל  עדים,  בב'  שרי  עשרה 

דפסק כר' אחאי דבעינן עשרה ובכ"ז מחלק לענין דיעבד בין ברכ"א לברכ"נ ודו"ק.

מבאר  דהרא"ש  אחאי,  ר'  לשיטת  היש"ש  שהקשה  אלימתא  קושיה  ליישב  אפשר  ועפ"ז 

בעינן  ולכך  ונישואין  אירוסין  היו  ובבעז  מבעז,  עשרה  דבעינן  ילפינן  שהרי  אחאי  כר'  דנ"ל 

בשניהם עשרה. והקשה היש"ש (סי' י"ג) דא"א לומר דבבעז היה גם ברכ"א דא"כ מאי מקשה 

בעשרה  לב"ח  מנין  נחמן  והא"ר  חתנים  ברכת  טעונה  אינה  באלמנה  אלמון  וכי  א)  הגמ' (ז, 

שנאמר ויקח בעז וכו', ובעז אלמון שנשא אלמנה הוי, ומאי פריך דלמא לא ברכו אלא ברכת 



ברכת ישראלפב

אירוסין, ולכך לקח עשרה ולא היה ברכת נישואין כיון דהוי אלמון באלמנה. 

דהלא  עשרה,  לקח  ולהא  ברכ"א  אלא  בבעז  היה  דלא  לומר  דא"א  ניחא,  דבארנו  ולמאי 

בודאי דיעבד א"צ עשרה לברכ"א אלא רק לכתחילה, וא"כ לא שייך למימרא דהפסוק מלמדנו 

אבהו  ר'  וכדאמר  גמור  לימוד  דהוא  הגמ'  משמעות  דהא  בברכ"א,  לכתחילה  עשרה  דין  רק 

הוא  עשרה  דבעינן  דילפינן  וא"כ  וכו'.  ליה  מיבעיא  ההוא  ביה,  דריש  מאי  דר"נ  קרא  בהאי 

בעי  באלמנה  אלמון  דאף  מוכח  ולכך  וכדאסברן,  נישואין  בברכת  אלא  שייכי  ולא  לעיכובא 

ברכה.

באור דעת הראב"ד דפליג ארמב"ם וכתב לברך ברכ"א לאחריה.

וברמב"ם (פ"ג מאישות הכ"ג) כתב וז"ל "כל המקדש אשה בין ע"י עצמו בין ע"י שליח ד. 

צריך לברך קודם הקידושין הוא או שלוחו ואח"כ מקדש כדרך שמברכין קודם כל המצוות, 

נעשה",  כבר  שנעשה  מה  לבטלה,  ברכה  שזו  הקידושין  אחר  יברך  לא  ברך  ולא  קידש  ואם 

עכ"ל. והשיגו הראב"ד בזה"ל "א"א אין אנו אומרים כן אלא מקדש ואח"כ מברך, והטעם 

מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים שאם תמשך האשה ולא תרצה לקבל הרי הברכה לבטלה, וזה 

הטעם לברכת האב שמברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו".

והקשו להראב"ד דא"כ אמאי לא תני בגמ' פסחים (ז, ב) כל המצוות מברך עליהן עובר 

על  כמו"כ  השיג  לא  ואמאי  הטבילה,  מן  חוץ  שם  שכתוב  כמו  הקידושין  מן  חוץ  לעשייתן 

הרמב"ם הל' ברכות (פי"א ה"ז) שכתב "אין לך מצוה שמברכין עליה אחר עשייתה לעולם 

אלא טבילת הגר", והיה לו להביא דה"ה בקידושין, וברכת האב במילה.

ולמשנ"ת מחוור, דהנה משמעות דברי הראב"ד דלא נחלק על הרמב"ם דברכ"א חשובה 

ברכת המצוות אלא דכתב לברך אחר הקידושין מן הטעם שתלוי בדעת אחרים, ונראה כדאמרן 

דיסוד הברכה נתקנה כברכת המצוות אלא דנאמרת בנוסח של ברכת השבח ואין הברכה על 

עשיית המצוה אלא על מהות המצוה, ומש"ה סבר הראב"ד דבלשון הזה שפיר אפשר לברוכי 

אחר המצוה כשהדבר נצרך מאיזה טעם שיהיה ואף שהוא ברכת המצוות. והא דאמר בגמ' 

כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה, עסקינן באופן שמברך על "עשיית" 

טרם  המצוה  קודם  לברך  מחוייב  בהכרח  העשייה  דכשמזכיר  המצוות  ברכות  וככל  המצוה 



פג ברכת ישראל

שנעשית דאח"כ מה שנעשה כבר נעשה ותו לא יכול להזכיר ולברך על העשייה שכבר היתה, 

חוץ מן הטבילה שכך נתקנה הברכה מעיקרה לאחר הטבילה. והדבר מדוקדק בלשון הראב"ד 

דנסמך על כך דברכ"א נאמרת בלשון שבח ולכך אפשר שתאמר אחר שמקדש, דכתב "וזה 

לברכת  הטעם  וזה  לכתוב  לו  והיה  א"א",  של  בבריתו  להכניסו  שמברך  האב  לברכת  הטעם 

מעיקרא  שתקנו  הטעם  גופא  דזה  דר"ל  הנראה  אלא  קודם.  ולא  המילה  אחר  שמברך  האב 

ברכת האב אף שהיא על המצוה, בנוסח וצוונו להכניסו בבריתו של א"א, דהוא לשון עבר 

ג"כ, וכן דהוא נוסח של שבח והודאה (עיין בנו"כ על הרמב"ם הל' מילה פ"ג ה"א) ולא נתקן 

כמו שמברך המוהל וצוונו על המילה, או כמו שאם מל האב מברך וצוונו למול את הבן, עיין 

רמב"ם שם. והוא מכיון שתלוי בדעת אחרים וצריך משום כך לברך אחר המילה לכך נתקן 

בגמ'  הוזכר  לא  נמי  דמילה  הטעם  גופא  וזהו  המילה,  אחר  לברכו  דיוכל  ועבר  שבח  בלשון 

דמברך האב אחר עשייתן כמו טבילה, דשאני וכנ"ל.

ולהרמב"ם צ"ל דסבר דאזלינן בתר עיקר תקנת הברכה דהיא ברכת המצוות, וככל המצות 

דבעינן עובר לעשייתן ואין תלוי דוקא באם הברכה נתקנה על עשיית המצוה וכשהוזכר כן 

בגוף הברכה את עצם העשייה, דלאו דוקא דכל מהות מצוה היא עשייתה וכל ברכה הנתקנת 

מה  מכן  ואחר  המצוה,  שנעשית  קודם  לברך  צריך  ומש"ה  עשייתה,  על  נתקנה  המצוה,  על 

שנעשה כבר נעשה וא"א לברך.

באור דברי השלט"ג שמחלק אם המקדש מברך שמקדים הברכה 
לקידושין לבין אם אחר מברך שהברכה אחר הקידושין.

קידש ה.  שאם  הרמב"ם  דברי  שמביא  אחר  ה')  אות  הרי"ף  מדפי  ב'  (דף  גבורים  ובשלטי 

ולא בירך לא יברך אחר הקידושין דהוי ברכה לבטלה, כתב וז"ל "וסמ"ג כתב דדוקא בארץ 

המערב שרגילין שהמקדש אשה הוא המברך, ברכת אירוסין קודם שיקדש. אבל במלכיות אלו 

אין המקדש עצמו מברך אלא אחר ולכך נהגו שאין מברכין עד אחר הקידושין". 

שבח  בנוסח  שנתקנה  שלה  היחודיות  בגלל  דברכ"א  חדש,  דבר  דבריו  מתוך  נראה  והנה 

כברכת  הן  האופנים,  בשני  הברכה  להעמיד  אפשר  לכך  מצוה,  על  שמבורכת  ואף  והודאה 

המבורכת  השבח  כברכת  והן  העשייה,  קודם  לברכה  שצריך  המצוות  ברכת  וככל  המצוות 



ברכת ישראלפד

הוא  דהמקדש  שהנוהג  דבמקומות  המברך,  מי  הדבר  ותלוי  מעשה.  שנעשה  אחר  בדר"כ 

המברך בדוקא, הרי משמשת שם הברכה כברכת המצוות ולכך מברכה עושה המצוה וככל 

סתמא דברכת המצוות, ומש"ה ודאי צריך לברך קודם שיקדש, אבל מקומות שהנהיגו לברכה 

ע"י אחר שם נקבעה כברכת השבח ולכך מברכה אחר שיקדש.

והנה אפשר לבאר דבריו באופן אחר, דהטעם לברך אחר הקידושין הוא כמו שכתב הראב"ד 

לא  לבסוף  שמא  במקדש  ותלוי  המברך  הוא  אחר  דאם  קאמר  ומש"ה  אחרים,  בדעת  דתלוי 

יקדש לפיכך מברך אחר הקידושין, אבל במקום שמברך הוא המקדש לכך מברך קודם שיקדש 

מה'  (פ"ג  מיימוניות  בהגהות  משמעות  יש  [וכך  כ"כ.  חיישינן  לא  תקבל  לא  שהיא  ולחשש 

אישות אות ס') עיי"ש ואולי גם דבריו כדבארנו לעיל. ובש"ג יותר נראה כדבארנו לעייל ולא 

מצד חשש שתלוי בדעת אחרים, דרק לאחר דברי הסמ"ג הביא לדברי הרא"ש שכתב סברא זו 

בדעת האומרים מקדש ואח"כ מברך, ואם דברי הסמ"ג תלויים בסברא זו היה לו להביא קודם 

דברי הרא"ש ואח"כ דברי הסמ"ג המחלק שתלוי החשש במי הוא המברך ודו"ק].

ברור שי' הראשונים באירס ולא ברך האם מברך ברכ"א בנישואין.

ובטור (סי' ל"ד ס"ג) הביא "דכתב ר' שרירא גאון המארס בלא ברכה חיסר את ארוסיו ו. 

ברכה שהיא מצוה, והמברך ברכת אירוסין בבית חתנים ברכה שאינה צריכה היא ועובר משום 

לא תשא. ורבינו ניסים הורה שאם לא בירך ברכ"א בשעת אירוסין יברך אותה עם ברכות של 

נישואין וכן כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל (סי' י"ז)", עכ"ל. וברא"ש שם הביא דכן כתב רבינו 

יונה והביא שם דבריו בקוצר, והובאו דברי הר"י בשטמ"ק וז"ל "ומי שטעה וקידש בפני עדים 

ולא בירך ברכ"א בשעת קידושין, אומר אותה בשעת ברכת נישואין, דכי היכי דמי שלא ברך 

אחר אכילתו חוזר ומברך כ"ז שלא נתעכל המזון שבמעיו, ה"נ הכא אע"פ שעבר זמן מרובה 

כל זמן שלא נגמר ההיתר מברך וכיון שאין ההתר נגמר אלא ע"י החופה יכולין לומר הברכה 

בשעת נישואין", עכ"ד לעניננו.

והנה יש מקום לדון כשמברך ברכ"א בשעת הנישואין לדברי רבינו נסים גאון ור"י, האם 

לברך  עוד  יכול  היתרה  נגמר  ולא  ארוסה  היא  שעדיין  זמן  וכל  שהיו,  האירוסין  על  מברכה 

עולה  זו  דברכה  הנישואין,  על  אף  הברכ"א  את  לברך  דיכול  כוונתם  דלמא  או  אאירוסין. 



פה ברכת ישראל

ומתברכת על קדושת האישות המתחלת בנתינת הקידושין ואינה נגמרת עד שעת הנישואין. 

ובמושכל ראשון היה נראה דמברך ברכ"א אנישואין, מדאמרי דמי שלא בירך בשעת הקידושין 

להמתין  צריך  אמאי  הקידושין  בשביל  הברכה  מברך  אם  ולכאורה  הנישואין,  בשעת  מברך 

אלא  ברך,  שלא  ויזכור  שירצה  מתי  ארוסה  שהיא  זמן  כל  יברכה  נישואין,  שעת  עד  ולברכה 

ודאי דעתה מברך הברכה על הנישואין ומש"ה ודאי לא יברכנה אלא בשעת נישואין. וצ"ל 

דאינו הכרח ואפי' אם מברך ברכ"א אאירוסין שהיו, אפ"ה לא יברך אלא בשעת הנישואין, 

וטעמא דדבר פשוט וברור דלא תקנו חז"ל ברכה אלא בשעת המאורע וצריך שיהיה מעשה 

הוא  שעה  דבאותה  מכיון  וזה  הברכה,  חז"ל  הצמידו  שאליה  שמתרחשת  מציאות  איזו  או 

עיקר היות הדבר שעליו נתקנת הברכה לכן אז ראוי לומר שירה וברכה להקב"ה בה בשעה 

שמתהווה הדבר שעליו מברכין אותו יתברך. וכמו"כ הכא נהי דכ"ז שהיא ארוסה אפשר לברך 

ברכ"א וכמו ברהמ"ז, אבל בעינן שיתהווה עוד דבר בהאישות ושוב הוא זמן לברך אף על 

חלקים שכבר נעשו ועודם.

היכי  שם  ודן  יונה,  הרבינו  כדברי  כתב  הוא  שאף  פ"ט)  פ"ב,  הריב"ש (סי'  בשו"ת  ויעוין 

שקידש ולא בירך, שיברך בשעת הנישואין [וזה משמע להדיא מדבריו סי' פ"ט שכתב "ולזה 

בלא שיקדש שנית היה להם לברך ברכ"א בשעת נישואין" הרי שהברכה תהיה דוקא בשעת 

נישואין] והביא דעה זו בשם בעל המנהיג שהביא ראיה מכיסוי הדם דכל זמן דיש רושם דם 

מברך ומכסה כן הכא כ"ז שהיא ארוסה מברך, והריב"ש דחה דבריו דשאני כיסוי שאין הברכה 

לבד חסרה אלא אף המצוה ולזה חייב לעשות המצוה ולברך עליה, אבל באירוסין שהמצוה 

כ"ז  דמברך  מברהמ"ז  היא  דהראיה  והביא  דמברך.  יימר  מי  לבד  ברכה  וחסרה  עשויה  כבר 

שלא נתעכל המזון שבמעיו, וכמו"כ הכא "כ"ז ששם ארוסה עליה מברכין אותה אבל לאחר 

כניסתה לחופה אין מברכין אותה שכבר נסתלק מעליה שם ארוסה וחל עליה שם נשואה". 

והוסיף ד"טוב שיחזור ויקדשנה ויברך, שאם יברך בלא קידושין יראה כברכה לבטלה, אבל 

כשמקדש קודם הברכה אינו נראה כן".

אלא דנראה שחלוקים דבריהם, ולהריב"ש מברך ברכת האירוסין על האירוסין שהיו, ואילו 

להר"י מברך ברכ"א אנישואין, ונוכיח ונבאר. ויסוד חלוקתם בגדר ברכ"א, דר"י סבר דברכ"א 

הרי היא ברכת המצוות גמורה וכדמוכח בדבריו [הובאו בשטמ"ק בתחילת דבריו שם] שכתב 

דנהגו לברך אחר הקידושין ויש שתמהו הא אמרינן כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, 



ברכת ישראלפו

ויישב דשאר המצוות תלוי בדעת המברך לבד אבל בענין הקידושין תלוי בדעת שניהם ושמא 

תתחרט האשה ונמצא מברך לבטלה, והוסיף "ואע"פ שבשאר עניינים מדמי תלמודא ברכת 

חתנים לברכת המוציא וכו' אפ"ה בענין זה לא מדמינן להו מהטעם שכתבנו" עכת"ד. 

הרי משמע דמחשיב להו כשאר המצוות כמו בכל מקום ולא שאני ליה כלל, והא דמברך 

אחר הקידושין הוא מטעם צדדי וכדכתב, ולפיכך דבר פשוט כיון דברכ"א ברכת המצוות היא 

ודאי צריך לברכה בשעת המצוה בלבד ובעינן תמיד עובר לעשייתן והכא מן הטעם דלעיל 

מאי  המצווה  היתה  שכבר  זמן  דלאחר  המצווה,  בשעת  דוקא  ודאי  אבל  מכן,  לאחר  מברך 

שייכי ברכה. ורק אם הוא ברכת השבח שייך שפיר למימר דכ"ז שהיא ארוסה עדיין, ראוי לבא 

ולשבח וכמו בברהמ"ז. ומש"ה הא דכתב ר"י דמברך ברכ"א בשעת הנישואין ר"ל דמברך 

הברכה על ההיתר שהתירה תורה להאשה שעיקרו הוא ודאי בהקידושין שאז אוסרה על כל 

העולם ומייחדה לו, אלא "כיון שאין ההיתר נגמר אלא ע"י החופה יכולין לומר הברכה בשעת 

נישואין" והיינו דאכתי בשעת הנישואין נגמר היתרה שפיר שייכי הברכה על ההיתר, שהותר 

בעיקרו בשעת הקידושין ועתה נשלם. ומדמה הדבר לברהמ"ז שעיקר הברכה נתקנה על הנאת 

השביעה שהנהו בוראו, והיא בגמר האכילה שא"כ מורגשת ביותר, אלא דאפשר לברך כ"ז 

שאינו רעב מחמת אותה אכילה ואפי' שכבר אינו שבע אז ביותר ונחסרה עיקר הנאת מעיו 

מכיון  אכתי  בהקידושין  ההיתר  שעיקר  אף  וכמו"כ  הברכה,  לענין  משוייך  הוא  עדין  אפ"ה 

שלא נגמר אלא בהחופה שייכי הברכה אף על ההיתר דעתה.

ואילו הריב"ש נראה דסובר דברכ"א ה"ה כברכת השבח, דכתב סי' שצ"ח וז"ל "ובודאי 

המצוות,  כשאר  ברכה  בה  תקנו  שהרי  לבד,  דין  ואינה  עשה  מצות  בקידושין  אשה  שלקיחת 

ואע"פ שלא תקנו הברכה במטבע קצר כשאר ברכת המצוות, היא להיות במצווה זו קדושה 

יתירה לישראל בענין הזווג, והיא כעין ברכת השבח", עכ"ל. וכוונתו שמבאר דודאי דעיקר 

תקנת ברכה הוא היות הקידושין מצוה, אלא דלא תקנו בה נוסח הברכה במטבע קצר וכשאר 

הקדושה  ונאמרה  לישראל,  יתירה  קדושה  היות  רק  אלא  אינה  זו  מצוה  מהות  דכל  המצוות. 

הזאת בדרך צווי ועשה, ומש"ה תקנו למצוה זו ברכת השבח שמשבח על קדושתן של ישראל 

וגדר ברכת השבח לברכה זו, על אף שסיבת עיקר תיקון הברכה הוא היותה קדושה שצוותה, 

ובעינן ברכה כבכל המצוות.

ואשר על כן, בהיותה ברכת השבח לכן נמי סובר הריב"ש דמקדש והדר מברך וכדמשמע 



פז ברכת ישראל

דשייכא  קאמר  נמי  ומש"ה  עיי"ש.  ומברך,  מקדש  הלשון  כסדר  שכותב  בתשובותיו  בהדיא 

הברכה כל זמן דשם ארוסה עליה ולעולם חייבין באותה ברכה כל זמן שהיא ארוסה, והסביר 

שמהות  דן  הריב"ש  אלא  נגמר,  לא  עוד  שההיתר  כר"י  ודלא  כבר  היתה  שהמצוה  אף  שם 

המצוה היתה, ואפ"ה עדיין אפשר לברך ולשבח כ"ז שהיא ארוסה, והוא הנלמד לפי דבריו 

מברהמ"ז, דהברכה נתקנה על האכילה ולפיכך צריך לברך מיד בגמר האכילה, ואפ"ה שכח 

ולא ברך אף שאכל מזמן רב אכתי כ"ז שלא נתעכל המזון שבמעיו שאינו רעב מחמת אותה 

אכילה, הרי שם האכילה עוד ישנו, ומש"ה מצי מברך. כמו כן בארוסה דראוי לו לשבח מיד 

בהיות הקידושין אלא דכ"ז דשם ארוסה עליו מצי משבח ומברך.

וכיון שכך דהברכה אף עתה הרי היא על הקידושין ולא אנישואין, מש"ה כתב דיפה עושין 

שמקדשין שוב לפני שמברכים שלא תראה הברכה לבטלה דהלא אין כאן כלל קידושין. משא"כ 

לר"י א"צ לקדש וכן כתב להדיא שם בסו"ד, דהברכה אינה נראית כברכה לבטלה דאנישואין 

קמברך. ועוד נפקותא איתא, דלהריב"ש צריך לברך בשעת הנישואין קודם הנישואין, "דכ"ז 

דשם ארוסה עליה מברכין אותה, אבל אחר כניסתה לחופה אין מברכין אותה שכבר נסתלק 

שהיא  דבעוד  נושא,  והדר  ומברך  מקדש  ולכך  נשואה",  שם  עליה  וחל  ארוסה  שם  מעליה 

וא"א  ארוסיה  ענין  אזל  ומשנשאת  בה,  ישראל  שנתקדשו  זו  קדושה  על  משבח  מצי  ארוסה 

הנישואין  היות  כ"ז  לברך  יכול  אנישואין  היא  דהברכה  ר"י  לדברי  ואילו  עלה.  עוד  לשבח 

דמיתגמר היתירה, וכך משמע להדיא בדברי רבינו נסים גאון שהובאו ברא"ש ובטור "דיברך 

אותה עם ברכות של נישואין" דלכאורה היינו אחר הנישואין או בהתהוות הנישואין.

ובדרכי משה (סק"ה) הביא מרדכי דבדבריו להדיא דברכ"א קאי אנישואין, וז"ל "דנהגו 

האידנא  נהגו  וכן  וכו',  הנשואות  לנו  והתיר  בה  דמסיים  משום  נישואין  בשעת  אותה  לברך 

אותם  מארסין  אם  ואף  האירוסין,  קודם  ברכ"א  מברכין  ואז  החופה  תחת  רק  מארסין  דאין 

משמעות  דמבאר  ולהדיא  החופה".  שעת  עד  ברכ"א  מברכין  אין  מקום  מכל  החופה  קודם 

הברכה דעולה על הנישואין, דאמרינן והתיר לנו הנשואות, וביותר כתב שראוי לקדש בשעת 

נישואין,  שעת  עד  יברך  לא  לקדש  ובמקדים  נוהגין  וכן  שניהם  על  הברכה  ותהיה  הנישואין 

ובכך ירוויח שיעלה הקידושין והנישואין ואפי' שתמיד מברכין קודם הקידושין.

ובמל"מ (אישות פ"ג הכ"ג) הביא דברי הריב"ש והוכחתו מברהמ"ז והקשה עליו "וראיה 

זו איני מכיר דשאני ברהמ"ז שהיא אחר האכילה ומברך על מה שנהנה וכ"ז שלא נתעכל עדיין 



ברכת ישראלפח

הוא נהנה, אבל כאן מן הדין הוא שיברך קודם ככל הברכות דצריך עובר לעשייתן ופשיטא 

שאם קידש ולא בירך שלא יברך עוד, הגע עצמך ברכה ראשונה דברכת הנהנין" וכו'. ומקום 

יש להעיר, מדוע נדד עד דברי ריב"ש להקשות כן, ולא הקשה אדברי הרא"ש (סי' י"ז) שהביא 

דברי רבינו יונה שכתב כנ"ל.

ודאי  ולכך  היא,  המצוות  ברכת  דברכ"א  שסובר  המל"מ  בדברי  דחזינן  ניחא,  ולמתבאר 

הקשה דבעינן לברכה קודם המצוה או לכה"פ בשעת המצוה ולא שייך שיברך ברכת המצוה 

לאחר זמן מרובה משנעשית המצוה. וא"כ אליבא דהרא"ש ור"י אינה קושיה דחדשו דאפשר 

שעיקרו  אף  עליה  מברך  מצי  ההיתר  נגמר  שלא  וכ"ז  וכדאמרן  אנישואין  אף  ברכ"א  לברך 

כמו"כ  מברך,  מצי  מעיו  ההנאת  מן  מקצת  שקיים  דכ"ז  מברהמ"ז  וילפינן  בקידושין,  נעשה 

לדברי  אבל  הנישואין.  בשעת  הנעשה  ההיתר  גמר  על  מברך  ההיתר  נגמר  שלא  דכ"ז  הכא 

קשיא  הנישואין,  בשעת  מרובה  זמן  ולאחר  שהיו,  אאירוסין  ברכ"א  שמברך  דקאמר  ריב"ש 

דלא דמי לברהמ"ז שנתקנה מתחילה אחר המזון ועד שנתעכל המזון, משא"כ ברכת המצות 

דבעינן בשעת המצוה. אלא דאה"נ לא קשיא נמי להריב"ש וכדאסברן אנן, דהוא סבר דכיון 

אחר  מתחילה  מברכו  ולכן  עליו.  השבח  ברכת  דין  השבח,  כברכת  ניתקן  הברכה  דנוסח 

הקידושין ויליף מברהמ"ז דכ"ז דשם האכילה עליה מברך ומשבח, כמו"כ הכא דשם ארוסה 

עליה מברך ומשבח.

ישוב הסתירה ברא"ש בענין הנ"ל.

ומחזירין ז.  טועה  אלא  אינו  שקידש  אחר  שהמברך  פסק  כ"ו)  (כלל  בתשובה  והרא"ש 

גאון  ר"נ  כדברי  נוקט  י"ז)  סי'  פ"א  דבפסקים (כתובות  וקשיא  הרי"ף (רצ"ג).  וכפסק  אותו, 

וכרבינו יונה דאם לא בירך בשעת אירוסין מברך בשעת נישואין. וצ"ל כדתירץ הב"ח (סק"ג) 

דר"נ גאון איירי דמברך ברכ"א אנישואין וכדאסברן ושפיר אף לדעת הרא"ש, ומאי דקאמר 

מוכח  וכן  מיד.  לאחריהם  ואפי'  הקידושין  על  שמברך  היינו  טועה  הקידושין  אחר  דהמברך 

ברכה  ה"ז  הקידושין  אחר  שהמברך  הרמב"ם  דברי  למעלה  שהביא  בטור  הדברים  מסידור 

ונראה  גאון,  ור"נ  שרירא  ר'  דברי  מביא  ואח"כ  דעות.  שני  בזה  הביא  דהרא"ש  וכן  לבטלה 

שהוא דבר חדש וכמו שמסיים דאף הרא"ש כתב כר"נ. והיינו דיש כאן שני נדונים שונים א. 

אימתי מברך על הקידושין. ב. אי יכול לברך ברכ"א אנישואין, וק"ל.



פט ברכת ישראל

והדר  שמברך  וכהרמב"ם  בשו"ת  הרא"ש  דברי  בתחילה  שהביא  ב"י  בדעת  נראה  וכן 

מקדש. ועל דברי ר' שרירא ור"נ הביא לדברי הרא"ש, ואח"כ סיים שם "וכבר נתבאר בסימן 

שסותרים  לרמוז  כוונתו  נראה  ולכאורה  היא".  לבטלה  ברכה  והרא"ש  הרמב"ם  שלדעת  זה 

דברי הרא"ש אהדדי, אלא שלא הדגיש לבאר דהכי הוא, אלא הנראה דדברי הב"י שם "וכבר 

נתבאר" וכו', הביאם אחר שהביא לדברי ריב"ש (סי' פ"ב) שנהגו לחזור ולקדש שלא ויפה 

כדאסברן  דר"ל  והיינו  וכו',  נתבאר  וכבר  כתב  וע"ז  לבטלה,  כברכה  תראה  שלא  עושים  הם 

ורמב"ם  דהרא"ש  נתבאר  דכבר  קאמר  וע"ז  קאי  אאירוסין  דהברכה  משמע  דמריב"ש  אנן, 

בדבריו  שהבין  [או  ודו"ק.  האירוסין,  על  האירוסין  אחר  לברך  היא  לבטלה  דברכה  קאמרו 

דאינו מברכו בשעת נישואין.]



ברכת ישראלצ

הרב שמואל ברוך גנוט

"ברכת התורה" הכפולה של רש"י 

הרב  ידידי  בן  אפרים,  ישראל  הבה"ח  של  מצוה  הבר  שמחת  לכבוד  בידידות  מוגש 
לי  ומוכרת  נודעת  כולה  קצבורג  היקרה. משפחת  ומשפחתו  שיחי'  קצבורג  אביגדור 
עוד מקטנותי כמשפחה נפלאה ומקסימה, של אנשי תורה, חכמה ושמחה, מידות טובות 
כיהודי  במשפחתנו  מוכר  תמיד  היה  זצ"ל,  זלמן  משולם  ר'  המשפחה,  סב  וצניעות. 
כל  גם  נוהגים  וכך  העבר.  מדורות  אמיתי  ייד  ערלעכער  הכבוד,  מן  הסולד  מיוחד, 
צאצאיו, לעשות טוב עם האחרים, בשקט ובצניעות. ובפרט ידידנו הרב אביגדור, אבן 
חן בעירנו, העושה רבות למען הכלל והפרט, במגוון רב של תחומים ומעשים טובים. 

-יבורכו ויזכו לשפע 'אידישע נחת'!

"כשרש"י היה משכים לקרות בתורה היה מברך, וכשהיה בא לבית הכנסת ואומר ברכות, א. 

דלא  לר"י,  נראה  ולא  כבר.  שבירכו  אע"פ  שמברכים  בתורה  לקוראין  ומדמהו  ומברך,  חוזר 

דמי להא דהתם ברכות נתקנו לכך לקורא בתורה, ואפילו אם בירך מיד "לעסוק בתורה" ולא 

פ"ז  מימוניות  (הגהות  להפטרה"  בנביאים"   בחר  "אשר  ברכת  שנתקנה  כמו  כלום,  הפסיק 

מתפילה אות כ'). ומנהג רש"י, שבירך פעמיים ברכות התורה, צריך ביאור ותלמוד.

ת"ל) ב.  (מצוה  דהמנ"ח  ברכה"ת,  בגדר  למעניתם  האריכו  האחרונים  דהנה  בזה,  והנראה 

כ' דגדרה כברכה קודם האכילה, דקודם מעשה הלימוד בעי ברכה, והגרי"ז (פי"א מברכות) 

בשם הגר"ח כתב דאי"ז ברכה על קיום מצות ת"ת, אלא דתורה בעי ברכה, וכדנילף מ"כי שם 

ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו", ועי' אגר"מ (או"ח א' כ"א) דעניינה ברכת המצוות וגם ברכת 

ההודאה על נתינת התורה ומצוותיה.

והנה מדברי הרמב"ן (בהשמטותיו לסהמ"צ) מוכח דברכת התורה היא ברכת הודאה על עצם 

נתינת התוה"ק ומצוותיה. וכ"נ מד' רבנו יונה שכ' דמברכים "על דברי תורה", וביאר האבודרהם 

(כמובא בב"י) כך: "שיותר נכון לומר "על דברי תורה", לפי שהוא כולל עסק הלימוד ועשיית 



צא ברכת ישראל

מיוחדת  ברכה  "שהוא  בד"ת",  "לעסוק  דוקא  לברך  שראוי  הסביר  הב"י  ואמנם  המצוות". 

המצוות  עשיית  ג"כ  שכולל  תורה"  דברי  מלברך "על  עכשו,  בה  לעסוק  בא  שהוא  לקריאה"ת 

דר"י  והיינו  לה".  המיוחדת  ברכה  מצוה  כל  על  מברך  ולכשיעשם  לעשותם,  עכשו  בא  שאינו 

והאבודרהם סברו דברכה"ת היא ברכת הודאה כוללת על עצם קבלת התורה ומצוותיה, והב"י 

ס"ל דהיא ברכת המצוות, על עצם לימוד התורה שלומד כעת, ודו"ק. והנה בברכות י"א ב' פליגי 

אמוראי האם מברכים על לימוד המשנה או האגדה ותושבע"פ, והרי ודאי שמקיימים מ"ע דת"ת 

על כל חלקי התורה הללו, ואם היא ברכת המצוות, מהו הצד שלא לברך ע"ז?

והנה א"נ דעניינה "ברכת ההודאה" שפיר יש להסביר בזה ד' הש"ס ביתר עוז, שאע"פ שודאי  

שמקיימים מ"ע דת"ת על כל חלקיה, מ"מ דנו האמוראים על איזה חלק בתורה צריכים להודות, 

דס"ל דרק על החלק המובחר שבתורה צריכים להודות ולהלל. ואמנם א"נ כן מתורצת קושית 

הגר"א בהגהותיו בסי' מ"ז, דהקשה ע"ד השו"ע דכ' דאין מברכים ברכה"ת על לימוד בהרהור 

והקשה דהרי יוצאים י"ח ת"ת גם בהרהור, שנאמר "והגית". ולדברינו י"ל דאין הברכה על "מצות 

ת"ת", אלא "הודאה על התורה", וממילא שפיר י"ל דא"צ להודות בברכה על לימוד בהרהור, 

כיון שתקנת הברכה ניתקנה על לימוד חשוב ואיכותי יותר, וא"ש ד' השו"ע. ובזה מתורץ ג"כ 

ד' הט"ז שהקשה דאמאי כ' השו"ע שם דמברכים על כתיבת ת"ת ולא הרהור ת"ת, והרי דיניהם 

שווה, דאין כתיבה ואין הרהור כדיבור. ולפימשנ"ת א"ש, דס"ל להשו"ע דעל כתיבת ת"ת ישנו 

לידי  ובאה  לעיניים  נראית  הכתיבה  באשר  ת"ת,  הרהור  על  מאשר  בברכה  יותר  להודות  מקום 

ביטוי מוחשי. ואמנם מכיון שהגר"א לא נחית להאי סברא, א"כ מוכח לכאו' דס"ל דברכה"ת הוי 

ברכת המצוות ולא ברכת ההודאה. וכן מוכח מהגר"א].

ק"ש, ג.  שיקרא  קודם  בתורה  לקרוא  "המשכים  כתב:  ה"י  מתפילה  בפ"ז  הרמב"ם  והנה 

בין קרא בתושב"כ בין קרא בתושבע"פ, מברך ג' ברכות התורה". ובהלכה י"א כתב: "בכל 

יום חייב אדם לברך ג' ברכות אלו, ואח"כ קורא מעט מדברי תורה". ומשמע מיניה שישנם 

ב' חלקים בברכה"ת. א-) ברכה על לימוד התורה, אשר המשכים (מבעוד ליל) ללמוד, צריך 

לברך. ב-) ברכה כסדר ברכות השחר (כאשר הר"מ מביא הלכות אלו בהלכות ברכות השחר 

סדרן). 

ונראה דהר"מ ס"ל דהלומד תורה צריך לברך ברכה"ת מדין ברכת המצוות (או מהגדר דייסד 

הגר"ח ד"תורה בעי ברכה"), וע"כ כשמשכים ללמוד אחר שינת הלילה צריך לברך, כיון דהפסיק 



ברכת ישראלצב

בשנתו והתחייב בברכה חדשה (וכמבואר בשו"ע ונו"כ סי' מ"ז גבי שינת הלילה). ואמנם עדיין 

ישנו חיוב נוסף והוא לברך "ברכת ההודאה" על התורה, וככל סדר ברכות השחר, שבזה חייב כל 

א' מישראל, אף שאינו בא ללמוד כעת  תורה. אך מ"מ כ' הר"מ שיש ללמוד מעט תורה אח"כ, 

והוא משום, שכשאדם מודה על התורה ומיד תוכ"ד זונח אותה לטובת עניני החולין, אזי חסר 

שוב  ולברך  לשוב  שיצטרך  בהשכמה,  בירך  שאם  מצינו  לא  להרמב"ם  ואולם  הודאתו.  בעצם 

בביהכנ"ס בסדר הברכות, כיון דסו"ס ברך כשהשכים. וכן הוא בשו"ע מ"ז י"ג, דפסק שהמשכים 

קודם אור היום ללמוד, מברך ברכה"ת, וא"צ לחזור ולברך כשילך לביהכנ"ס. וביאר המשנ"ב 

דהוא מפני דמסתמא דעת האדם לפטור עצמו בברכה זו עד שינת הלילה שלאחריו.

ואולם רש"י סבר שמכיון וברכה"ת שבירך כשהשכים עניינה רק ברכת המצוות וכדו', היינו 

ברכה על לימוד התורה, ממילא עליו לברך שוב את "ברכת ההודאה" בבואו לביהכנ"ס, על 

סדר ברכות השחר שהם ברכות ההודאה. והוכיח רש"י את יסודו מכך שאנו מברכים שוב על 

קריאת התורה,   למרות שכבר בירכנו קודם ברכה"ת, משום שלברכה"ת על קריאה"ת ישנו 

טעם וגדר נוסף לברכה, היינו ברכה משום כבוד תורה בציבור, וחזי' שהוספת פן וגדר חדש 

בברכה מחייבת ברכה נוספת, וא"כ ה"ה דבעי' לברך שוב "ברכת ההודאה", אף שכבר בירכנו 

מדין "ברכת המצוות". (וא"א לצאת בברכת הלילה על ב' הגדרים, כיון דהודאה ניתקנה כסדר 

ברכות השחר, וגם מפני שהלומד ומברך משמע דמברך מצד מצות ת"ת ולא משום ההודאה 

על עצם נתינת התורה), וא"ש.

והנה הניעור כל הלילה, לדעת הגר"א א"צ לברך ברכה"ת ביום כיון דלא הפסיק בשינה, ד. 

ברכות  דשאר  דומיא  יום  בכל  ברכה  חז"ל  קבעו  לברך, "כי  עליו  וא"ר  המג"א  לדעת  ואילו 

לא  עוד  כל  וממילא  המצוות,  ברכת  הוי  דברכה"ת  דס"ל  לשיטתו  הגר"א  ולכאו'  השחר". 

הפסיק ממ"ע דת"ת של היום הקודם, א"צ לשוב ולברך. אך הני פוסקים דפליגי סברו דישנו 

חיוב לברך (גם) משום "ברכת ההודאה", ולכן כ' שכל יום חדש מחייב ברכת הודאה חדשה, 

למרות שלא הפסיק במצוותו, וכיתר ברכות השחר שמברכים בכל יום.

עוד באותו הענין והמסתעף

כפי שכתבנו בס"ד לעיל, רש"י ז"ל בירך ברכה"ת בשעה שהשכים לתלמודו, וגם אח"כ, א. 



צג ברכת ישראל

לימוד  על  המצוות"  "ברכת  מדין  בירך  שבלילה  דעתו,  את  והסברנו  לביהכנ"ס.  כשהגיע 

התורה, לאחר הפסק שינת הלילה, ואילו בבוקר חזר ובירך מדין "ברכת ההודאה", כסדר יתר 

ברכות השחר. ורש"י הוכיח כמש"כ מהברכות שאנו מברכים על קריאת התורה, למרות שכבר 

ברכנו ברכה"ת קודם לכן. והראשונים הקשו עליו דשאני ברכות על קריאה"ת, שהם ברכה על 

תקנה חדשה, אך אין מקום לשוב ולברך שוב ברכה"ת לאחר שבירך אותה כבר כשהשכים 

לעסוק בתורה. 

והנה כעת חיה מצאתי שרש"י בעצמו, בספר האורה סי' י"א, על ד' הש"ס שהמתפלל ואומר 

ברכת "אהבה רבה", א"צ לברך ברכה"ת, כיון שנפטר ב"אהבה רבה", כתב כך וז"ל: "א"ת הואיל 

קריאה"ת  על  מברכינן  טעמא  מאי  רבה",  ב"אהבה  נפטר  שכבר  ת"ת  על  לברך  שא"צ  ואמרינן 

דהו"ל  משום  אלא  הטעם,  מזה  עלה  מברכינן  דלא  להא,  דמיא  לא  ודאי  האי  תריץ  בציבור. 

מצוה בפני עצמה כדתיקן עזרא, והו"ל כמצות תפילין או ציצית או שאר מצוות דאי עביד ליה 

בעי לברוכי", עכ"ל. ולפימשנ"ת פירוש הדברים הם דאכן חזינן שגם רש"י נחית להאי  סברא 

החולק  מלוניל  הר"י  וכהבנת  בפנ"ע,  למצוה  תקנה  היא  קריאה"ת  על  דברכה"ת  דהראשונים 

עליו. ואולם סבר רש"י שכשם שעל כל חלק, מצוה וגדר, במצוות ת"ת, מברכים שוב ברכה"ת, 

יעברו  שלא  כדי  קריאה"ת  תיקן  דעזרא  פ"ב  וכבב"ק  דת"ת,  לתא  שהיא  בקריאה"ת  וכדמצינו 

ג' ימים ללא תורה, מ"מ מברכים עליה, כיון דסו"ס גדר ותקנה חדשה היא. וע"כ הוכיח רש"י 

דה"ה דמברכים ב' ברכות. א'-על חלק  המצוה שבלימוד התורה. ב'- על חלק ההודאה שנתן לנו 

הית"ש את התורה, וכמשנ"ת, שכשם שמברכים ברכה על "מצות קריאה"ת", כך מברכים ברכה 

על "הודאה על התורה", אף שכבר בירכנו ברכה על "מצות תלמוד תורה". 

דאם ב.  הם  שהקשו  לב  נשים  שלקמן,  זרוע  באור  הוא  וכן  האורה,  ספר  בד'  המעיין  [אגב, 

קריאה"ת.  אהבה רבה, מדוע שנצטרך לברך שוב ברכה"ת על  יוצאים י"ח ברכה"ת בברכת 

קשר  מבלי  ברכה"ת,  בבוקר  בירכו  שאם  ברכה"ת,  מעצם  כן  שאלו  לא  מדוע  פלא,  והוא 

ל"אהבה רבה", מדוע עלינו לברך שוב ברכות בקריה"ת?! והרב אשר כהן והרב משה נחמיה 

זלץ שיחיו תירצו נפלא. דהראשונים תמהו דוקא מדין "אהבה רבה", דחזינן דאע"פ דאהבה 

א"כ  ברכה"ת.  י"ח  עי"ז  יוצאים  זאת  בכל  ת"ת,  מצות  על  ולא  ק"ש  קריאת  על  ניתקנה  רבה 

ראינו  דהרי  קריאה"ת,  תקנת  על  הברכה  י"ח  גם  להוציאנו  תואיל  לא  רבה  שאהבה  מדוע 

שאהבה רבה פוטרת גם ברכות שאהבה רבה לא ניתקנה בשבילם, ודפח"ח].



ברכת ישראלצד

ולבסוף ג.  בדבריו,  ופילפל  רש"י  דעת  את  הביא  כ"ב)  סי'  ק"ש  הלכות  (ח"א  זרוע  והאור 

מסביר הוא את מנהג רש"י כך: "ונראה בעיני משום שאי אפשר שלא היה מפסיק, משום כך 

היה מברך, והיה סומך על הירושלמי".

האומרים  זו,  בסוגיה  הראשונים  כל  שהביאו  הירושלמי  ד'  הם  מביאו,  שהאו"ז  הירושלמי 

שהיוצא י"ח ברכה"ת על "אהבה רבה", עליו לשנות על אתר דברי תורה. והרא"ש כ' ב' הבנות בד' 

הירושלמי. א-) דוקא היוצא י"ח באה"ר צריך ללמוד מיד לאחר התפילה, כיון שברכה זו ניתקנה 

על קר"ש ולא על התורה, וממילא ברכה זו "לא מיתחזי לשם ברכת התורה אלא בשונה על אתר", 

ומשא"כ בברכה"ת גופא, שא"צ לשנות לאחריה כיון דנתקנה על ת"ת ומוכח מתוכה שהיא לשם 

עסק התורה. וכ"כ התוס' בברכות י"א ב'. ב-)אין הבדל גבי השונה לאלתר בין ברכה"ת ואה"ר, 

אך א"צ לברך שוב בכל פעם שהפסיק מלמודו. להתוס' משום ש"דתורה אין אדם מייאש דעתו, 

משום  לזה,  ולהרא"שבדומה  הפסק",  ללא  היום  כל  יושב  כמו  ללמוד,  מחוייב  אדם  שעה  דכל 

"שבני אדם שרגילין תמיד לעסוק בתורה, ואפילו כשיוצאין לעסקיהן ממהרין לעשות צרכיהם 

כדי לחזור וללמוד, ותמיד דעתם על לימודם, לא חשיב הפסק לענין הברכה" [והמתבונן יראה 

הבדל משמעותי בין ד' התוס' והרא"ש, ודו"ק].

והשו"ע (מ"ז, י') פסק: "אם הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו, כיון שדעתו לחזור וללמוד, לא 

הוי הפסק. והוא הדין לשינה ומרחץ ובית הכסא דלא הוי הפסק". והמג"א כתב ש"משמע דמי 

שאין דרכו ללמוד ונמלך ללמוד צריך לברך" ואילו הט"ז סבר ש"אין האמת כן, דהטעם שאין 

שעה  וכל  פוטרתו,  שהטרדה  אלא  עליו  רובץ  תמיד  הלימוד  שחיוב  מטעם  כלום  מפסיד  הפסק 

שאינו טרוד חל עליו החיוב, ע"כ א"צ לחזור ולברך" וכו', עיש"ע. והמשנ"ב פסק דספק ברכות 

להקל, ועי"ש במש"כ בדעת הגר"א ז"ל, שהסכים בביאור דעת הרא"ש עם הבנת המג"א בשו"ע 

ולהלכה פסק כהט"ז, וכפי' קמא בהרא"ש.

בדעתו  היתה  ולא  שעה  איזה  בתלמודו  הפסיק  ז"ל  דרש"י  שכיון  האו"ז  דסבר  נראה  ולזה 

ללמוד באותה שעה, או שהפסיק מלימודו ע"י שהלך לבית הכסא ולמקוה טהרה קודם התפילה, 

הראשונים  וכהבנת  פעם,  בכל  שוב  ולברך  לשוב  צריך  בלימוד  כשמפסיקים  שגם  רש"י  וסבר 

הנ"ל דהפסק בעי ברכה, אך לא כדעתם דהפסק מלימוד ל"ח הפסק כיון שדעתו לשוב ללמוד 

או מפני דמחויב ללמוד. ע"כ שב ובירך שוב ברכה"ת.

וכן י"ל דרש"י לא הסכים לד' הפוסקים דבית הכסא לא חשיב הפסק. דהא ב' טעמים נאמרו 



צה ברכת ישראל

בזה בראשונים. לדעת הר"מ הוא משום "שאינו מסיח דעתו מללמוד", ואילו לדעת האגור טעמו 

מפני "שאף כשהוא נפנה צריך להיזהר בדינים כמו גילוי טפח וכיצד יקנח, וכה"ג בדיני מרחץ 

כמו שאלת שלום והנחת תפילין" (וד' האגור הובאו להלכה במג"א סק"י). ושפיר י"ל דרש"י 

לא סבר כן, וסבר דלא כהר"מ ודהוי הפסק, כיון דכעת היה אסור לו ללמוד (וכדפסקינן גבי 

הפסק בתפילין, דהנכנס לבית הכסא צריך לברך כיון שאא"ל להניחם שם), וגם סבר דשמירה 

הוא,  מצוה  קיום  גדר  אלא  תורה",  "תלמוד  בגדר  אינם  הכסא  ובית  המרחץ  בית  הלכות  על 

וממילא נחשב להפסק. (והפרמ"ג ביאר דברי רש"י באופן אחר, דס"ל דישנה ברכת הציבור על 

פרשת התמיד).

אמרו ד.  ב'  י"א  ברכות  דבש"ס  ענין.  באותו  לענין  מענין  קצרה  בהערה-הארה  ואחתום 

שהמברך אהבה רבה יוצא י"ח ברכה"ת ופירש"י: "שיש בה מעין ברכת התורה, "ותן בלבנו 

ללמוד וללמד לשמור ולקיים את כל דברי תורתך ותלמדם חוקי רצונך", עכ"ל. והנה רש"י כלל 

לנוסח  רק  ואולי  נמצאת  אינה  אכן  (שלכאו'  רבה  שבאהבה  המצוות"  לחלק "ברכת  נחית  לא 

ספרד, האומרים "לעשות רצונך בלבב שלם", שאולי הוא מעין "וצוונו") וגם לא לחלק "ברכת 

ההודאה" של "אשר בחר בנו" (הנמצא לכאו' במילים "אהבה רבה אהבתנו וכו'") ורש"י רק 

התייחס לברכת "והערב נא", שהיא בקשה, הדומה ל"ותן בלבנו ללמוד וללמד וכו', וצ"ע.



ברכת ישראלצו

הרב יוסף שלמה מאיר 

ברכת הנהנין על דוחן

מו"מ מוה"ר יוסף אלטמן רב ור"מ דק"ק קרלסרוה [תלמיד הערוך לנר] 

עם מוהרי"ד הלוי במברגר אב"ד ווירצבורג בעניין ברכת הדוחן1

בפרק כיצד מברכין2 הובאה דעת רב ושמואל: "כל שהוא מחמשת המינין מברכין עליו א. 

בורא מיני מזונות". חמשת מיני דגן הם: חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל, ולפני 

דנה  זו  דעה  לאור  מזונות'.  מיני  'בורא  לברך  יש  אלו  מחמשה  העשויים  מאפה  מיני  אכילת 

גרידא  האורז  ברכת  נידונה  הסוגיה  בהמשך  ודוחן.  לאורז  הראויה  הברכה  מהי  שם3  הגמרא 

ומזאת הסיק הרי"ף כי ברכת אורז מבושל היא 'בורא מיני מזונות' כברכתם של דברי מאפה 

של חמשת מיני דגן, ואילו על דוחן יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'.4 

בהגהות רבינו יונה גירונדי על הרי"ף מבואר פסק זה: "ופת דוחן בתחילה מברך שהכל 

ולבסוף בורא נפשות, זה אינו לשון התלמוד אלא הרב אלפסי כתב כן מפני שסובר שאין דין 

האורז והדוחן שוה. וסמך על מאי דאמרינן בגמרא (דף לז ע"א): 'רבי יוחנן בן נורי אומר, 

שסובר  מי  רואין  שאנו  כיון  הכי,  אפילו  כמותו,  הלכה  שאין  פי  על  ואף  הוא'.  דגן  מין  אורז 

דאורז מין דגן הוא, ואינו סובר כן בדוחן, וכיוצא בו, למדנו שאין דינם שוה. ועל האורז מברך 

תחלה בורא מיני מזונות ולבסוף בורא נפשות, ועל הדוחן אינו מברך אלא שהכל".5 רבינו יונה 

1. הציטוטים דלהלן מתוך שו"ת יד הלוי, ח"א, יורה דעה, סי' רג.

2. ברכות לו, ב.

3. לז, א.

4.  הלכות רב אלפס, מסכת ברכות, דפוס ווילנא, דף כו ע"א. פסק זה הובא גם ברמב"ם הלכות ברכות פ"ג 

ה"י, וכן כתבו התוספות ברכות לז, א ד"ה תיובתא.

5. דברי רבינו יונה הובאו גם בבית יוסף או"ח, סימן קח סעיף ח.



צז ברכת ישראל

הביא שם דעת אחד הגאונים החולק על הרי"ף, וסבור שיש לברך ברכת 'בורא מיני מזונות' 

הן על אורז והן על דוחן. 

בדברי  נוסחה  כך  בפסחים,  בגמרא  מהאמור  הרי"ף  של  פסקו  על  הקשה  אלטמן  מוהר"י 

מוהרי"ד במברגר:

ומה שהקשה על תר"י [=תלמידי רבינו יונה]6 פרק  כיצד מברכים (ד"ה ופת דוחן) מש"ס 

דפסתים, מסתמא כוונתו על הברייתא (דדף ל"ה) דרבי יוחנן בן נורי אוסר בארז ודוחן וכוליה.

במסכת פסחים נמנו במשנה חמשת מיני הדגן מהם ניתן לאפות מצות מצווה לפסח: "אלו 

דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחטים, בשעורים, בכוסמין, ובשיפון, ובשיבולת 

שועל".7 הגמרא שם ציינה כי "מתניתין דלא כרבי יוחנן בן נורי, דאמר: אורז מין דגן הוא, 

וחייבין על חימוצו כרת. דתניא: רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן, מפני שקרוב להחמיץ".8 

ביארו  הוא",  דגן  מין   – כי "אורז  רק  נורי  בן  יוחנן  רבי  הזכיר  הראשונה  שבאימרתו  אף 

רבותינו הראשונים כי כוונתו גם לדוחן. זה לשון הראב"ד בספר האשכול: "אורז ודוחן חד 

לדגן,  יותר  שקרוב  משום  לאו  קאמר,  'אורז'  נורי  בן  יוחנן  דרבי  משום  ואי  הוא...  תכסיסא 

דלדידיה דוחן נמי דגן הוא, ונקט הכא אורז והוא הדין לדוחן".9 וכן ברא"ש: "לית הלכתא 
כרבי יוחנן בן נורי דאסר באורז ודוחן".10

הרי  מזונות',  מיני  דוחן 'בורא  על  מברכים  אין  מדוע  אלטמן  למוהר"י  הוקשה  זאת  לאור 

בברייתא זו השווה רבי יוחנן בן נורי את האורז לדוחן, אם כן על שניהם ראוי לברך ברכת 

'מזונות', ומדוע הפריד הרי"ף בין השניים לגבי ברכת הנהנין?

דוחן אינו מין דגן ואין הוא מחמיץב. 

6. בעמוד השער של הלכות רב אלפס, דפוס ווילנא תרמ"א, ערך רבינו יונה (אות ב), מובא: "יש אשר 

יזכרוהו בשם תר"י". 

7. פסחים פ"ב מ"ה.

8. פסחים לה, א.

9. מהדורת רצ"ב אויערבאך הלברשטאט תרכ"ח, הלכות ברכות.

10. פסחים פ"ב הלכה י"ב.



ברכת ישראלצח

יש מהאחרונים שחידשו כי לפי רבי יוחנן בן נורי רק אורז כשר למצה ולא הדוחן,11 אולם 

כל זה קשור לעניין זה שעיסת מצה צריכה שתהא ראויה להחמיץ (בכדי ששמירה מהחמצה 

זו תיצור את מהותה של המצה), אך לענין ברכת 'בורא מיני מזונות' לכאורה שוים אורז ודוחן 

אף לשיטה זו.

ממנה  הוכיח  והוא  אלטמן,  מוהר"י  שהציג  הסתירה  את  בעין  עין  ראה  במברגר  מוהרי"ד 

הדיון  בלבד.  לאורז  מתייחסת  נורי  בן  יוחנן  רבי  של  זו  שהוראה  בפסחים  הגמרא  ומלשון 

בגמרא שם הוא בלשון יחיד, ולא בלשון רבים. מכאן הוכיח הרב כי טעות העתקה או הדפסה 

שרבבה את המילה 'דוחן' אל דברי רבי יוחנן בן נורי:  

ולעניות דעתי [נראה], דלא היה דוחן בגירסת תוספות רבינו יונה, כאשר נראה באמת שהוא 

שגגת המדפיסים, דמאי מפני שקרוב להחמיץ דקאמר רבי יוחנן בן נורי, מפני שהן קרובים 

הוי ליה למימר. וגם בהאבעיא דהש"ס שם, שקרוב להחמיץ דקדים וכוליה, הכל בלשון יחיד 

נקטיה.

 תירוצו של הרב מווירצבורג מחודש אך הצדק עמו. הרב רפאל נתן נטע רבינוביץ' העיר 

בחיבורו המשלים את חסרונות הש"ס 'דקדוקי סופרים', כי המילה "ודוחן" – "ליתא בדפוסים 

שהנוסחא  ונראה  רש"י,  פי  על  ראשון  בדפוס  המהרש"ל  והוסיפו  שפ"ו,  לובלין  עד  ישנים 
הישנה עיקרית".12

למסקנה זו הגיע חכם נוסף שחקר זאת הוא כתב כי "בדקתי ומצאתי שגם בכתבי יד של 

הזכיר  ולא  להחמיץ',  שקרוב  מפני  באורז  'דאוסר  איתא  י"ב,  סימן  ב  פרק  הרא"ש [פסחים] 
דוחן".13

צילום מסכת פסחים דפוס ונציה שנת רפ"א- דברי רבי יוחנן בן נורי ללא המילה "דוחן"

11. ראה חידושי הצל"ח פסחים לה, א ד"ה והנה מדחזינן; מנחת חינוך, מצוה י'.

12. דקדוקי סופרים, פסחים לה, א הע' ר.

13. ר"מ רוזנר, 'פסקי הרא"ש פסחים – מהדורה חדשה', בתוך: מאסף תורני 'ישורון', י', תשס"ב, עמ' נה-נו.



צט ברכת ישראל

ביאור שאלת הירושלמי 'מהו שיירתה'ג. 

מהן,  אחת  כל  קב  של  בכמות  בצק  עיסות  שתי  שהכינה  אשה  כי  הלכה  נאמרה  במשנה14 

ונגעו העיסות זו בזו, 15 "מין במינו חייב ושלא במינו פטור". מסבירה המשנה: "איזה הוא 

מין במינו? החטים אינן מצטרפות עם הכל, אלא עם הכוסמין. והשעורים מצטרפות עם הכל, 

חוץ מן החטים. רבי יוחנן בן נורי אומר: שאר המינים מצטרפין זה עם זה".16 

הגמרא בתלמוד ירושלמי תהתה: "מהו שיירתה?". 17הפני משה הסביר את שאלת הגמרא 

כך: "לתנא קמא דמתניתין בעי, שלא הזכיר אלא חטים, וכוסמין ושעורין. ומהו הדין אליבא 

דהתנא קמא בשאר המינין ששייר ולא קתני, והן שיפון ושבולת שועל, אם מצטרפות הן עם 

החיטים או לא".18 ובמראה הפנים הסביר דבריו שם: "עין בעין תראה דהאי 'מהו שיירתא', 

נורי  בן  יוחנן  רבי  לדברי  הש"ס  דמציין  הוא  הכי  לבתר  דהא  דקאי,  הוא  קמא  תנא  אדברי 

דמתניתין".

לפי ביאור זה שאלת הגמרא "מהו שיירתא", מכוונת לדברי התנא הראשון במשנה. היינו, 

שיפון  בעיסת  למשל  יהיה  מה  בדבריו,  הוזכרו  שלא  המינים  בשאר  קמא  תנא  לפי  הדין  מה 

ועיסת שיבולת שועל שנגעו זה בזה, או עיסת שיפון בעיסת חיטה?

שאר  כלומר,  שיירתה',  'מהו  אמר  דבירושלמי  "היינו  ראשונה:  משנה  בעל  גם  ביאר  כן 

המינים מאי אמר תנא קמא בהו?".19 המחבר שלל את ההבנה כאילו קושיית הגמרא מכוונת 

נורי,  בן  יוחנן  דרבי  מילתא  לפרושי  הירושלמי  נחית  לא  נורי, "דעדיין  בן  יוחנן  רבי  לדברי 

דבתר הכי נקט לה למילתיה ועסיק ביה".

מוהר"י אלטמן לעומתם פירש את שאלת הגמרא כמכוונת לדברי רבי יוחנן בן נורי במשנה. 

"רבי יוחנן בן נורי אומר: שאר המינים מצטרפין זה עם זה". נשאלה השאלה: "מהו שיירתא", 

14. חלה פ"ד מ"א.

15. עיסה בכמות של קב אחד אינה חייבת בהפרשת חלה, עיסה של שני קבים חייבת. כאן הנידון הוא בשתי 

עיסות נפרדות שנשקו זו בזו.

16. שם, מ"ב.

17. מסכת חלה פ"ד ה"א.

18. פני משה על ירושלמי שם. 

19. חלה פ"ד מ"ב ד"ה אלא.



ברכת ישראלק

נוספת  לעיסה  להצטרף  מין  מאותו  העשויה  עיסה  יכולה  המינים,  חמשת  מלבד  מין  מאיזה 

לחיוב חלה? כביאור הזה הסביר הגר"א: "ירושלמי – מהו שיירתא, פירוש: מה נשארו שלא 

ִחשב במשנה דקאמר רבי יוחנן בן נורי 'ושאר כל המינים'".20 

לפי הסבר זה שאל מוהר"י אלטמן שאלה, להלן ניסוחה בלשונו של מוהרי"ד במברגר: 

דלרבי  למימר  ליה  הוה  שיירתה,  מאי  ה"א)  (פ"ד  דחלה  הירושלמי  מקושיית  מר  הקשה 

יוחנן בן נורי מרבה לפחות אורז? 

מוהר"י אלטמן ניסה לתרץ את שאלת הגמרא באופן פשוט. אותו רבי יוחנן בן נורי המוזכר 

במשנה לעניין הפרשת חלה, הוא בעל הדעה שמיני הדגן כוללים גם את האורז: "רבי יוחנן 

בן נורי אומר: אורז מין דגן הוא, וחייבין על חמוצו כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח".21 

בגמרא נטען שלפי דעתו ראוי לברך על פת אורז ברכת 'המוציא לחם'.22 אם כן, אולי שייר 

רבי יוחנן בן נורי את מין האורז? וכאשר אמר "שאר המינים מצטרפין זה עם זה", כלל מלבד 

את חמשת מיני הדגן גם את האורז בכלל 'שאר המינים', כיון שלדעתו הוא נחשב מין דגן!?

על כך השיב מוהרי"ד במברגר: 

מיבעיא  ולא  קאי,  קמא  תנא  דמָנה  מינים  דעל  מוכח  נורי  בן  יוחנן  דרבי  פשוט  לי  נראה 

לגירסת ירושלמי "ושאר מינים" בוא"ו, אלא אפילו לגירסת משנתנו. דמאי לשון ושאר מינים 

מצטרפים זה עם זה, שאר מינים חייבין הוה ליה למימר, כדקאמר בירושלמי בריש חלה, ארבי 

בשנות  ויעיין  קאי,  קמא  דתנא  מינין  ה'  דעל  ודאי,  אלא  בחלה.  חייבת  קרמית  נורי  בן  יוחנן 

אליהו להגר"א (שם). 

תשובתו של הרב היא שרבי יוחנן בן נורי לא בא להביע דעה הלכתית חדשה מעצמו, אלא 

הצטרפויות  של  דינם  את  פירט  קמא  תנא  בעוד  במשנה.  התנא  של  דבריו  על  ביאור  להוסיף 

חיטה ושעורה עם שלושת המינים האחרים, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל, בא רבי יוחנן בן 

נורי להשלים את ההלכה, ולדבריו גם עיסות משלושת מינים אלו מצטרפות בינן לבין עצמן 

20. שנות אליהו, פירוש הארוך, מסכת חלה פ"ד מ"ב. אמנם בביאור הגר"א על ירושלמי מסכת חלה דף כב, ב 

ד"ה מהו שיירתה, נאמר: "מהו שיירתה, פירוש, לרבנן אם שאר מצטרפין זה עם זה או לא".  

21. ראה ברכות לז, א; פסחים לה, א; שם קיד, ב.

22. ברכות, שם.



קא ברכת ישראל

לחיוב חלה.

כן כתב גם הכסף משנה בביאור שיטת הרמב"ם: "פסק כרבי יוחנן בן נורי [לשון הרמב"ם: 

"עיסת כוסמין ושל שבולת שועל ושל שיפון שנגעה כל אחת משלשתן בחבירתה, הרי אלו 

מצטרפות], משום דמשמע ליה דר"י בן נורי לאו לאיפלוגי אתנא קמא אתא, אלא לפרושי. 

דאף על גב דבירושלמי אמרו 'מהו שיירתא'? רב הונא אמר אם אומר את השיפון, מין כוסמין 

מצטרף עם החטים, שבולת שועל, מין שעורים אינו מצטרף עם החטים. ופירשו ר"ש והרא"ש 

דתנא קמא פליג אר"י בן נורי בשאר מינים, דלתנא קמא שיפון מין כוסמין, ושבולת שועל מין 

שעורים, ואין מצטרפין. ולי נראה שפירושם דחוק בלשון הירושלמי. אלא הכי פירושו, משום 

שועל  ושבולת  וכוסמין  ששיפון  נראה  זה',  עם  זה  מצטרפין  מינים  'שאר  אמר  נורי  בן  דר"י 

שלשתן מין אחד הם, ומאחר שהחטים מצטרפות עם הכוסמין, למה לא יצטרפו עם השיפון 

ושבולת שועל? ושני רב הונא דאף על גב דשאר מינים מצטרפין זה עם זה, לא יחוייב בשביל 

זה שיצטרפו עם החטים, דבשלמא שיפון מאחר שהוא מין כוסמין להיותו דומה לו, יש מקום 

לומר שמצטרפים עם החטים, אבל שבולת שועל שהוא מין שעורים, פשיטא שאינם מצטרפין 

עם החטים. נמצא שלא למדנו מהירושלמי, אלא, דלתנא קמא אם נאמר דשיפון מין כוסמין 

מצטרף, אבל לענין שאר מינים שמצטרפים זה עם זה ליכא מאן דפליג אר"י בן נורי. זה נראה 
לי שהוא דעת רבינו בפירוש הירושלמי הזה".23

מוהרי"ד במברגר הוכיח את הסברו מלשון המשנה שהובאה בתלמוד ירושלמי: "רבי יוחנן 

מלמדת  'ושאר'  במילה  החיבור  וא"ו  זה".24  עם  זה  מצטרפין  המינין  ושאר  אומר:  נורי  בן 

שהדברים מכוונים לאמור קודם במשנה. גם לפי הגרסה במשניות שלפנינו, דקדק הרב, מוכח 

שרבי יוחנן בן נורי בא במטרה להרחיב את דעת התנא הראשון בלבד. לו היה רבי יוחנן בן 

נורי רוצה ללמדנו איזה מיני עיסות חייבות בחלה, כשביניהן גם עיסת אורז, היה עליו לומר 

"ושאר מינים חייבות בחלה", כפי שאמר במפורש לגבי קרמית,25 "כן היה רבי יוחנן בן נורי 

שלא  צירוף  אפשרויות  מוסיף  רק  נורי  בן  יוחנן  שרבי  אלא   26 בחלה",  חייבת  קרמית  אומר: 

23. הלכות ביכורים פ"ז ה"ג ד"ה וכיצד מצטרפות.

24. תלמוד ירושלמי חלה פ"ד ה"א.

25. עיסת קמח של הצמח הקרוי קצח, או של זּון, צמח בר הצומח בשדות דגן.

26. פסחים לה, א.
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הזכיר התנא במשנה, ולפיכך אין מקום להטעין בדבריו גם את חיוב עיסת האורז בהפרשת 

חלה, כפי שניסה מוהר"י אלטמן לומר בשאלתו.

בסיום דבריו חזר מוהר"י במברגר לנושא הקודם: האורז והדוחן בהקשר של חיוב הפרשת 

חלה. ברור היה לו שאורז חייב בהפרשת חלה לפי שיטת רבי יוחנן בן נורי. ולא אורז הוא 

יוצא הדופן היחיד החייב בהפרשה זו, מלבד חמשת מיני הדגן, אלא אף עיסות של עוד מינים, 

למשל הקרמית אשר "עגול הוא כעין דוחן ושחור",27 חייבות בהפרשת חלה. ברם, לגבי דוחן 

לא הגיע הרב להכרעה האם חייב הוא בהפרשת חלה, אם לאו.

ומכל מקום זה ודאי אמת דארז לאו דוקא להר' יוחנן בן נורי, דהלא גם קרמית לדידיה חייב 

בחלה. אמנם אם גם הוא הדין דחן, כדעת הפני יהושע (פסחים ל"ה), או לא, זה צריך עיון. 

כיון, דפלוגתת ריב"ן ורבנן, מיוסדת על הבדיקה שבדקו חכמים אותן המינין אם באים לידי 

חמוץ או לא, כדאיתא בירושלמי ריש מסכת חלה ובפסחים, יעיין שם.

ודחן  ועדשים  ופול  ושערים  חטין  לך  קח  "ואתה  בנביא:  מהנאמר  הוכיח  יהושע  הפני 

וכסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם".28 כי "אפשר דדוחן דמי טפי למיני 

דגן", מאשר אורז.29 לפי זה הסתבר למוהר"י במברגר כי לשיטת רבי יוחנן בן נורי יש להפריש 

חלה מעיסת הדוחן. מאידך, בתלמוד ירושלמי30 מסופר על בדיקות שערכו החכמים לעיסות 

ממיני דגן שונים, אם הם באו לידי מצה וחמץ או הסריחו, ועל פיהן הכריעו מי חייב בהפרשת 

חלה ומי פטור. אם כן חיוב ההפרשה תלוי בתוצאות בדיקת עיסת הדוחן. 

27. רש"י פסחים לה, א ד"ה שיצניתא.

28. יחזקאל ד, ט.

29. פני יהושע פסחים לה, א ד"ה בגמרא דתניא.

30. ראה ירושלמי חלה פ"א ה"א; פסחים פ"ב ה"ד.



קג ברכת ישראל

הרב משה לזר 

אישתני לעילויא אישתני לברכה
ענף א': גדר אישתני לעילויא מעלייתא ביין

ברכות ל"ה: חוץ מן היין. מ"ש יין אילימא משום דאישתני לעילויא אישתני לברכה והרי א. 

שמן דאשתני לעילויא ולא אישתני לברכה דאמר רב יהודה וכו' שמן זית מברכים עליו בפה"ע 

חמרא  אלא  וכו'  זיין  לא  ומשחא  וכו'  זיין  לא  משחא  זיין  חמרא  זוטרא  מר  אמר  אלא  וכו' 

סעיד ומשחא לא סעיד וכו' עכ"ל הגמ' [בקיצור לע"ע במה שנוגע לתחילת דברינו]. ולכא' 

מורם מהגמ' כאן דכשבאים לברר את סיבת ה"אישתני לברכה", עלה על דעתנו שהוא משום 

דאישתני לעילויא, ומחמת ההוכחה משמן, הוצרכנו לחדש שחמרא סעיד ומשחא לא סעיד, 

ויש להסתפק, אם אחר שהסקנו שחמרא סעיד, חזרנו בנו שהאישתני לעילויא הוא כלל לא 

סיבה, ורק עצם זה שיין סעיד הוא סיבה (ומהשתא כל סעיד הוא סיבה לברכה מיוחדת), או 

דילמא שזה "שוב מה שאמרנו קודם שאישתני לעילויא, מהקושיא של שמן.

חזרה ב.  דהוה  משמע  "אלא"  מדאמרי'  דהנה  לכאן.  ודקדוק  לכאן  דקדוק  בזה  יש  ולכא' 

ממה דאמרנו קודם והשתא יש חילוק אחר, בין סעיד ללא סעיד. ומאידך יש לדקדק, דא"כ 

למה צריך להדגיש בתירוץ חילוק בין יין לשמן, אחר שהחילוק כעת הוא בין יין לכל דבר, 

דיין סעיד וכל מה שלא, לא, ומזה משמע דרק באים לחלק בין יין ושמן ומימלא נשארים בזה 

שאישתני לעילויא, (אמנם כעת לפי פשוטו של צד זה האחרון, בהכרח דהוה הגבלה שלא כל 

אישתני לעילויא אלא בתנאי שהוא גם סעיד).

באים ג.  דמשמן  והיינו  מיושבים  הדקדוקים  ששתי  שלישי  באופן  יותר,  נראה  באמת  אך 

להוכיח את גדר אישתני בעצמו, דבהו"א חשבנו שכל אישתני לעילויא הוא סיבה, ובמסקנה 

השתא באמת חוזרים בנו, ולא כל אישתני הוא סיבה, אלא אישתני שההשתנות בעצמה היא 

השתנות לסעיד, כמו שענבים שהם לא סעיד השתנו ליין שהוא סעיד, ולאפוקי שמן שהוא 

אמנם אישתני אבל לא ברמה כזאת שמלא סעיד לסעיד, אלא שהוא זיין מעיקרא, והשתא זיין.

מזון ד.  שהם  אע"פ  ובתמרים  וז"ל:  חוץ)  (ד"ה  פרקין  ריש  יונה  ברבינו  נפלא  מדוייק  וכן 

(א"ה וכוונתו וא"כ לכא' היה ראוי להיות כמו יין דסליק מיניה שם שהוא סעיד וא"כ שיקבע 
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קביעי  דלא  כיון  מזה)  ידובר  ולהלן  סעיד,  הוא  מזון  דכל  מוכח  מזה  ואגב,  לעצמו,  ברכה 

עלייהו (א"ה: לכן לא ג' ברכות וכדמסיק הגמ' לג' ברכות) ולא נשתנו כמו שמשתנים הענבים 

כשנעשו יין אינם קובעין ברכה לעצמן, עכ"ל.

ושפתיו ברור מללו, דרק אישתני כזה שהוא "כמו שמשתנים הענבים כשנעשו יין" רק זה 

חשיב אישתני, ולכן מיושב לו תמרים, דאפי' דהוא סעיד, אבל לא אישתני לסעיד, ומש"ה לא 

יברכו בתמרים אלא בפה"ע ולא אישתני לברכה מיוחדת וזה כמו שביארנו.

והשתא דאתינא להכי שמסקנת הגמ' לפרש איזה השתנות עושה שינוי לברכה. יובן נפלא 

"לעילויא",  הוא  מה  מפרשת  ולא  לעילויא  אישתני  סתמא  לשון  נקטה  הגמ'  בהו"א  למה 

במשהו טוב  יותר  באמת  שנהיה  בלא  ההשתנות  שעצם  חשבנו  להו"א  באמת  דלפ"ז   (1

2) וזה כבר סיבה לייחד הדבר ולתת לו ברכה בפני עצמו, ומחמת הקושיא משמן מסקינן דלא 

סתם השתנות, אלא השתנות למעלה גדולה שלא היתה לו קודם כמו שענבים השתנו לסעיד, 

[והנה להלן לו, בקמחא דחיטי אפליגו ר' יהודה אדמה ור"נ שהכל, ועיין רש"י ד"ה דאישתני 

ואפ"ה  גרע,  מעלייתא-  לעילויא  לא  שהוא  דהשתנות  סבר  דר"י  הכא  וד"ה  במילתיה  וד"ה 

ס"ל דבמילתיה קאי. ובהכרח צ"ל לפ"ז דכ"ז למסק' דגמ' דילן ביין, דאילו להו"א הרי עצם 

ההשתנות היא סיבה לברכה מיוחדת וכ"ש שלא לרדת. אמנם למסקנה שלברכה מיוחדת צריך 

אישתני ולעילויא מעלייתא (וכלשון רש"י- ולדברינו מוסבר ומדוייק נפלא, דיש עילויא, היינו 

מה שלא ירד לאין דרך אלא עדיין דרכו כך וכמו שמן. ויש עילויא מעלייתא, היינו שהתווסף 

מעלה שלא הייתה קודם ודו"ק היטב), ולכן כשאין לו מעלה מיוחדת בהשתנות זו הוא באמת 

לכא' סיבה לרדת, ואעפ"כ ס"ל לר"י דבמילתיה קאי כמו שמן ולא ס"ל לחלק בין דרכו בכך 

לאין דרכו כמו שחילק ר"נ מיד שם. (ועיין רי"ף ורא"ש ורבינו יונה דיוצא שאית ליה עילויא 

אחרינא היינו שאין דרך בכך).

ועיין באמת צל"ח ופנ"י שמתחבטים בזה.. 1

ומה שנקטה הגמ' "לעילויא" הוא לאפוקי שלא ירד לאין דרך וכמו שמבואר ברש"י להלן . 2

דאין  דכיון  אלא  קאי,  במילתיה  דלאו  דס"ל  ר"נ  אמנם  להלן.  שיבואר  וכמו  הכא.  ד"ה  ל"ו- 

דרך, השתנותו גורמת לו לרדת, אפשר דמסתדר גם להו"א דגמ' דיין, שהרי לשיטתו כשהוה 

דרך בכך כמו בשמן (ולכא' ה"ה יין) השתנותו לא גורמת לרדת וזהו אישתני לעילויא, וא"כ 
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יתכן שאף תעלהו לברכה מיוחדת וזה הס"ד דגמ' ומסקנה דלא סגי לעלות לברכה מיוחדת 

ע"י אישתני לעילויא גרידא אלא בעי' עילויא מעלייתא למדרגת סעיד וכמושנ"ת].

קאי ו.  במילתיה  בד"ה  דכתב  ל"ו.  בדף  נפלא  רש"י  דברי  ויבוארו  ידוקדקו  זה  יסוד  וע"פ 

[וקאי לר' יהודה דס"ל דקמחא גרע הואיל ולא אישתני לעילויא מעלייתא וכדחזי' בגמ' והוא 

המשך ללעיל מינה בד"ה דאישתני] וז"ל: והוה ליה ככוסס חיטין עכ"ל. ולכא' דבריו תמוהים 

עד מאד, מה שייכות לכוסס חיטין דלא אישתני, וזה (קמח) אישתני, [ואמנם שבא לומר שלא 

פרי  בורא  הוא  השתא  ואף  בפה"א  היה  שלימות  בחיטין  השתא  שעד  ממה  ברכתו  השתנה 

האדמה אבל מזה שאומר רש"י הוה ליה ככוסס חיטין (ולא אומר ודינו ככוסס חיטין) משמע  

אע"ג  בהדיא  הגמ'  לשון  ג"כ  וכדאי'  חיטין  כוסס  בכלל  נשאר  שהשתנה  שאף  לומר  שבא 

דאישתני במילתיה קאי וביותר דהרי כבר לעיל מיד בד"ה בפה"א כבר כ' כשאר כוסס חיטין 

דבא  נפלא,  א"ש  לעיל  שנתבאר  מה  ולפי  חיטין].  כוסס  ליה  והוה  שאומר  עכשיו  אסף  ומה 

רש"י להוסיף לענין שלא יהיה ותעלה במ"מ מחמת השתנותו, דאמנם דאמרנו כאן דהשתנה 

(כמוש"כ להדיא) אבל בזה אכתי הוה ליה ככוסס חיטין, שכוסס חיטין בעצמו אינו מזונות 

לאו  השתנותו  למרות  זה  ואף  להלן,  שיבואר  וכמו  שסעיד  ואע"פ  השתנות  בו  שאין  משום 

שמיה השתנות לענין להתעלות.

והשתא דאתינן להכי יוצא שג' דרגות איכא באישתני. אישתני, לעילויא, מעליתא. דרגה ז. 

א': אישתני לבד- היינו קמח לר"נ, שאינו לעילויא שהרי אין דרך אכילתו בכך הואיל ואית 

ליה עילויא אחרונא, ובזה אפי' לא היה הס"ד דגמ' דיין שישתנה גם לברכה מעולה. (אבל 

ואם  גרידא  השינוי  על  מסתכלים  ורק  אחרונא,  עילויא  ליה  שאית  ממה  לו  אכפת  שלא  לר"י 

לא השתנה לעילויא מעליתא גרע. אלא שלא משתנה ברכתו וקמח ושמן היינו הך, א"כ אין 

כל משמעות לעילויא, אלא לאישתני. וליכא למימר דהס"ד דגמ' שם לר"י, דהרי לר"י גרע 

במה דאישתני וכדאי' ברש"י ד"ה דאישתני. וא"כ לפי"ז מדויק שלכן הגמ' נקטה בס"ד דיין 

דווקא אישתני לעילויא שהרי כמו שנתבאר לעיל הס"ד דגמ' דיין דאישתני יעלה לברכה לא 

תיתכן לר"י שאוחז שאישתני לא למעלייתא הוא גרע. וא"כ שפיר נקטה הגמ' דווקא אישתני 

לעילויא דזה כר"נ דאית ליה דשמן עדיף שהוא נקרא אישתני לעילויא וכדלהלן מיד), דרגה 

ב' אישתני לעילוייא: היינו לר"נ שמן, וכן יין לס"ד דגמ' דיין דלא ידעא דמטעם  סעיד ומשום 

וא"כ  מעלייתא  אינו  שהרי  גרע,  לעילויא  אישתני  לר"י  (אבל  מאכלו.  כדרך  בשינויו  דראוי 
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אין הבדל בין שמן לקמח דתרוויהו חשיבי אישתני וגרע). אישתני לעילויא מעלייתא: היינו 

שינוי  לכו"ע  דזה  סעיד  ולבסוף  סעיד  לא  דמעיקרא  ליין  שהשתנו  ענבים  כגון  לברכה  שינוי 

גמור. [וזה שאלוני, האם לר"י שהסקנו ששינוי גרידא לא משנה את ברכתו יחלוק על טרימא 

ופוודל"א שפשוט שם שהשתנה ברכתו. ואשר נראה בס"ד דדווקא הכא אמרי' בשינוי שהוא 

דרך עשייתו אע"פ שהוא לא דרך אכילתו כגון קמח שוודאי עשייתו הוא דרך, א"כ דווקא בזה 

סבר ר"י ששינוי גרידא לא משנה ברכתו, אבל בטרימא שהוא שינוי שאין דרך עשיה כזאת 

ולא דמי לקמח וודאי יודה ר"י ששינויו משנה ברכתו ואמנם שאם הוא דרך אכילה של הפרי 

כך, וודאי שלא משתנה ברכתו. ואכמל"כ].

ענף ב: גדר אישתני לעילויא מעלייתא במזונות. 

ואחר שהסקנו שלשינוי של ברכה מיוחדת צריך שינוי מעלייתא היינו שהוסיף לו מעלה, 

נוכל לבוא ולבאר את ב' הסוגים הנוספים שמצינו בהם שינוי ברכה  למעליותא. והיינו מזונות 

והמוציא. וזה החלי בעזהשי"ת.

דהנה יש לדון מפני מה השתנו מזונות והמוציא לברכה מיוחדת. דהגמ' דילן מתייחסת א. 

הגמ'  ביארה  לא  למה  וא"כ  סעיד,  והיינו  מיוחדת,  ברכה  לו  שגרמה  יין  של  למעלה  דווקא 

גם סיבת המיוחדות של פת ומזונות, ואמנם שהגמ' כאן קאי על המשנה של חוץ מיין, אבל 

"בחוץ מפת"  הגמ' לא ביארה כלום בזה. [וכ"ש שלא התבאר מזונות שהרי לא הוזכר אפי' 

במשנה מזונות, והוא דבר שבפני עצמו ק' למה לא נקטו בזה חוץ ועיין פנ"י שמק' כן].

ולבאר ענין זה, נקדים לדקדק בהבנת הסוגיא במה שנוגע לזה, דהנה בגמ' בתחילה אמרי 

חמרא זיין משחא לא זיין ומשחא לא זיין והתנן וכו' נימא תהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי 

אין מברכין בורא מיני מזונות אלא בה' מינין בלבד וא"ר הונא באומר כל הזן עלי אלמא משחא 

זיין, אלא חמרא סעיד ומשחא לא סעיד. עכ"ל הגמ', והנה להלן ל"ז, איתותבו רב ושמואל 

ועייל נמי אורז שמברכים עליו מזונות, וא"כ פשוט שלדידן לא ה' מינין הוא הקובע לעניין 

מזונות,  בלבד  מינים  ה'  שאמרו  ושמואל  רב  את  שיישבה  שלן  מהגמ'  מוכח  ולכא'  מזונות 

מהמשנה דהנודר דאמרי בזן] שבאמת במזון יכלל רק מה שברכתו מזונות היינו ה' מינין לרב 

ושמואל, ולדידן דלית לן דרב ושמואל הרי א"צ לשנות ההבנה ונשארה כפשוטה דכל דבר 
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למזון  זיין  בין  מחלקים  ושמואל  דלרב  יוצא  וא"כ  דגן.  מיני  ה'  דווקא  ולא  מזון  הוא  באמת 

שזיין זה כל דבר, ומזון זה ה' מינין, אבל לדידן, הכל (חוץ מיין ומלח) מזון: ועי' ריטב"א כאן 

שמבאר דזיין דוחה הוערם וסעיד משביע ומחזק את הלב, ולהנ"ל יבואר נפלא למה לא מזכיר 

מזון. דלרב ושמואל מזון באמת היינו ה' מינין, ולדידן זיין ומזיין היינו הך. ודו"ק.

 וא"כ יש להבין לפ"ז לדידן מהם הדברים שמיוחדים למזונות, דפנילמא לרב ושמואל ב. 

תלוי בחשיבות ה' מיני דגן דרק הם נקראים מזון אבל לדידן שאינו משום ה' מיני דגן שהרי 

גם אורז מברכים מזונות והכל בכלל מזון כמושנ"ת זה א"כ הסיבה והגדר.

ולכא' היה נראה אולי לומר, שתלוי בסעיד, וכמו חמרא שסעיד ונשתנה ברכתו אף מזונות ג. 

והמוציא דסעדי (כדאי' בגמ' דילן פת סעיד) נשתנה ברכתם מחמת זה. אך לפי מה שנתבאר 

מלשון  שדייקנו  וכמו  לסעיד,  נשתנה  בצירוף  אלא  בעצם,  סיבה  אינו  לבד  סעיד  הרי  לעיל, 

סעדי  יין,  שנעשו  ענבים  כמו  שינוי  בהם  שאין  כיוון  אבל  סעדי  שאמנם  בתמרים  יונה  רבינו 

חיטה  כוסס  דהרי  סעיד,  להיות  נשתנו  לא  והמוציא  מזונות  כאן  ואף  ברכה.  שינוי  גורם  לא 

נראה פשוט שסעיד ג"כ, וקמח סעיד ג"כ, דהרי סעידתו הוא בעצם טבעו, וראיה לזה מרש"י 

דהוו  מינין  ה'  אלא  מזון  מקרי  לא  ודאי  מזון  עלי  יאסר  דבאומר  להדיא  דאומר  ל'.  עירובין 

רק  שאני  הרי  לדידן  גם  אבל  ושמואל,  לרב  כן  שאומר  (ואמנם  ליבא,  וסעדי  דזייני  דגן  מין 

שמכניסים גם אורז, אבל בעצם ה' מיני דגן לא נחלקו אם סעדי או לא). ומדאסר ה' מיני דגן 

סתמא ולא רק כשמבושל או פת, ומשמע להדיא דסעדי וזייני אף בכוסס חיטין. ודו"ק היטב 

דהוא ראיה גדולה. [ואמנם סעיד לבד, תנן שמשמש כשומר על המעלה, דמח"ט לא ירד כוסס 

חיטה כאוכל בצל לשהכל, ועיין היטב ביה"ל סי' ר"ב ד"ה ואם אין דרך] ודתי' לא מובן כ"כ. 

ואם בהבנה בו שהוא סעיד בעצם (ואע"פ שכעת לא דרך לסעוד כך אבל סגי במה שבעצם) 

ג"ז ראיה שהוא סעיד בכוסס וכ"ש בקמח.

להדיא, ד.  לעיל  כדברינו  ולדידן  ושמואל  לרב  הגדר  לכא'  כתוב  בעירובין,  בתוס'  ובאמת 

וגם הגדר והסיבה של מזונות לדידן, וז"ל התוס' שם בד"ה לימא: וא"ת והא מאן דפליג ארב 

ושמואל לא פליג אלא באורז ודוחן וא"כ תקשה (ממתני' דהנודר) לכולהו וכו' וי"ל דדווקא 

לרב ושמואל פריק דלא חשיבי אורז ודוחן אע"ג דקבעי נמי סעודתא עלייהו א"כ סבירא להו 

דכל מילי לא מיקרו מזון אלא ה' מינין בלבד. אבל מאן דפליג עלייהו סבר שפיר דכל מילי 

איקרו מזון אך דלא תקנו בורא מ"מ אלא הך דקבע סעודתא עלייהו ואאורז ודוחן קבעי נמי. 
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מזון,  הוא  דבר  כל  ולדידן  מינין,  ה'  היינו  מזון  ושמואל  דלרב  ברורה,  הזהב  ולשונו  עכ"ל. 

ובכ"ז התקנה דבמ"מ נתקנה על מה שקובעים סעודה עליהם. ומעתה לפ"ז בכוסס חיטה אפי' 

אם יהיה דרך, לא יהיה מזונות משום דלא קבעי סעודתא עלייהו, (אלא דבאמת גם אינו דרך 

ומה"ט רצה הביה"ל הנ"ל שירד לשהכל כמו בצל). ובזה יבוארו דברי התוס' ברכות ל"ז, שכ' 

כ"כ,  אכילתו  חשיבא  דלא  חי  החיטה  את  הכוסס  אבל  אורז  דחשיבא  דייסא  כלין  דעבדינהו 

ולא  סעדי  דייסא  ובין  כוסס  בין  דלעולם  נפלא  א"ש  ולהנ"ל  כ"כ.  חילוקו  מבאר  ולא  עיי"ש 

זה החילוק ביניהם. אלא החילוק אם אכילתו חשובה או לא, ולפי משכ' בתוס' עירובין, יהיה 

הפשט אם קבעי סעודתא עלייהו או לא. ובזה יבוארו נפלא דברי רבינו יונה שכ' (כו', ד"ה 

הנה) וה"ה נמי לכל דבר שהוא מזון ודרך לאוכלו למזון כמו הפניצ"ו שמברך עליו תחילה 

בורא מיני מזונות עכ"ל. הרי להדיא שכ' ב' דברים שבעי' לברכת מזונות וצ"ב מה הם ולהנ"ל 

הביאור בזה שצריך שיהיה מזון (ולדברינו לדידן הוא כל דבר חוץ ממים ומלח וכמושנ"ת) 

וצריך גם שהדרך לאוכלו במזון היינו שהדרך לקבוע עליו סעודה.

אך באמת יש לחקור לפי מה אנשים קובעים סעודה ואשר נראה דבאמת אנשים קובעים ה. 

במצב  הוא  סעודה,  קבעו  ולהנ"ל  מזונות  שמברכים  בגמ'  שמצינו  מה  שהרי  שסעיד  מה  רק 

של סעיד כמו ה' מיני דגן דלהדיא ברש"י עירובין סעדי כמושנ"ת לעיל, ובאורז שכ' הרא"ש 

להדיא (ס"ח) שאורז סעיד. ובאמת לו יצוייר שאנשים קובעים סעודה עלייהו יהיה זה הוכחה 

שזה גם סעיד. ומה"ט מביא מ"ב ר"ח סקל"ג בשם החת"ס שמסתפק על פת תירס דאולי הוא 

משמע  אורז  בכלל  שהוא  ומדאומר  במ"מ,  הוא  התבשיל  ועל  הפת  על  שברכתו  אורז  בכלל 

שהוא גם סעיד כמו אורז (ומה דרק החת"ס הסתפק בזה יש לומר או שבזמנו התחדש שקבעו 

דיין  שמתרצים  אחר  (דמק'  ל"ה:  הגמ'  תבואר  ובזה  ואכמל"כ).  הדין  שהתגלה  או  סעודה 

סעיד, וז"ל) אי הכי נברך עליה שלש ברכות, [וברש"י שם דזיין וסעיד מזון הוא], ומתרצת 

לכשיבא  א"ל  מאי  סעודתא  עילויה  קבע  אי  וכו'  ר"נ  א"ל  עילויה  סעודתא  קבעי  לא  הגמ': 

ואשר  הגמ'.  ע"כ  אדם  כל  אצל  דעתו  בטלה  מיהא  השתא  קביעותא  הויא  אי  ויאמר  אליהו 

נראה דצריך לבאר גם דברי רש"י מה קאמר דזיין וסעיד מזון הוא ומה צריך לזה, וגם שלא 

יקשה בגמ' מה קשור כאן אליהו אחר שהמציאות ברורה לנו שקובעים או שלא קובעים, וגם 

לכאו' קשה דמשמע מצד אחד שמה שהאדם עצמו קובע סעודה אינו מופקע והוא כשלעצמו 

(שהרי  משנה  אינו  שלנו  שמה  משמע  ומאידך,  מאי,  קבע  אי  הלשון  כדמשמע  קבע  באמת 

אנחנו לא מושפעים מהיחיד) גם מבטל קביעותו כדאמרי' בטלה דעתו אצל כל אדם. ולכא' 
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סתרי אהדדי (האם קביעותו היא קביעות או לא) אמנם נראה לפרש דוודאי "מזון" שמברכים 

עליו מזונות (כשאינו פת) כולל גם שהוא סעיד וגם רגילות שקובעים עליו סעודה אבל לס"ד 

דגמ' סגי במה שהוא סעיד ובמה שהאדם עצמו קובע סעודה ומסיק שלענין ברכה לא אכפת 

לן מה שהוא באמת קובע, דלענין ברכה אנו צריכים שהעולם יהיה רגיל לקבוע. ולעולם אם 

יבוא אליהו וילמד את העולם לקבוע ישתנה הברכה ואמנם למעשה נראה שאף אם בעולם 

מהרא"ש  להלן  שמובא  בירושלמי  וכדמוכח  הברכה,  ישתנה  לא  ביין  סעודה  לקבוע  יתחילו 

דא"כ כל שיש לו ג' ברכות ברכתו המוציא לא שייך. אלא דהכא בשעת התקנה דייני' וכדאי' 

לא  ואח"כ  התקנה  בשעת  רק  דכ"ל  י"ל  וא"כ  מדרבנן,  היא  שמקשים  ברכות  דג'  בריטב"א 

ישתנה ומה שאמרו לכי יבא היינו לו יבוא השתא וילמד העולם לקבוע, וזהו הלשון אי הויא 

קביעותא. וא"כ ירגילם אחרת משום שלדעת העולם משום מה כאן אינו קביעות (ואולי בגלל 

שזה שתיה עיין תוס' ל"ח ד"ה האי). וזהו שכ' רש"י א"ה "דזיין וסעיד מזון הוא" והיינו שזה 

שהוא סעיד וממילא גם שייך שיקבע עצמו, יהיה חשוב כמו מזון שחשיבות קביעות סעודה 

קובעת לו מזונות אף כאן חשיבות קביעות ששיך בו צריך ג' ברכות (וכדאי' בריטב"א עיי"ש 

היטב דמצד החשיבות מק' כן, דאל"כ הרי חסר תואר לחם), ולזה מסיק הגמ' דלמעשה אזלי' 

בתה העולם, וכיוון דמעולם לא קובע לא שייך חשיבות דג' ברכות אלא בקבעי, ובאמת אם 

העולם יקבע הוה חשיבות קביעות סעודה גמורה כמו שמזון חשיבות הקביעות גורמת ברכה 

מיוחדת. ודו"ק. היוצא מכל האמור דחשיבות דמזון לענין לברך מזונות הוא מה שקבע (היינו 

רגילות) סעודה עליה, ומה שזיין (היינו מזון לדידן שזה כל דבר חוץ ממים ומלח) וסעיד שייך 

לקבוע אלא שעדיין תלוי ברגילות העולם.

דהנה ו.  לעירובין.  גם  וסתרי  כאן  אהדדי  דסתרי  דלכא'  מה  רש"י  דברי  ליישב  נבוא  ובזה 

כאן כ' רש"י סעיד חשיב טפי ממזון, עכ"ל. דמשמע להדיא דמזון הוא לא סעיד, דאחרת מאי 

שייך שסעיד חשיב טפי ממזון הרי כל מזון הוא סעיד. ודבריו קשים ביותר שהרי ממ"נ לרב 

שכל  ולדידן  עירובין.  ברש"י  וכדאי'  סעדי  וודאי  א"כ  דגן  מיני  חמשת  הוא  שמזון  ושמואל 

דבר הוא מזון וודאי שחלקם סעדי וכמושנ"ת דה' מיני דגן ואורז ועוד הרבה דברים סעדי. 

וגם רש"י להלן בד"ה אי הכי כ' וז"ל דזיין, וסעיד מזון הוא דמשמע לכא' להדיא דמזון עצמו 

סעיד דאל"כ במאי דמי זיין וסעיד למזון. ואשר נראה ליישב לפי מה שנתבאר שוודאי מזון 

כולל סעיד כאשר הוא סעיד, אבל המעלה של מזון במה שהוא סעיד, הוא מצד עצמו, ואינו 

יותר.  טובה  למעלה  השתנה  כאשר  רק  הוא  לברכה  דשינוי  ברכה,  לשינוי  שגורמת  חשיבות 
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ובאמת כשישתנה לתבשיל, שנהפך להיות מעלת קביעות סעודה שקבעי, אז ישתנה ברכתו. 

וזה שכ' רש"י הכא "סעיד חשיב טפי ממזון" היינו מה שנהפך להיות סעיד, חשיב טפי ממזון 

דאפי' בלי קביעות סעודה כבר מספיק לשנות ברכתו בלא שעבר את השינוי הגדול של תבשיל 

שהוא הרבה יותר שינוי בעצם הדבר מאשר יין (וכמו שית' להלן). ומה שאח"כ כ' רש"י "דזיין 

יסעיד מזון הוא היינו לענין דחשיב כמו מזון שכאשר קובעים מחמת הסעיד יש בו חשיבות 

דקביעות סעודה אף כאן שזה נהיה סעיד שוב שייך בו קביעות סעודה וא"כ שנברך ג' ברכות 

ג"כ (ולזה תי' הגמ' דמסתכלים על המציאות בפועל, וכנ"ל).

ענף ג': גדר אישתני לעילויא מעלייתא בהמוציא

ועתה פש לברורי מעלת המוציא דפת וגדרה. דהנה אמנם בגמ' דילן כאן מוזכר דנהמא א. 

ובס"ד  להמוציא.  ליחדו  כ"ש  הסיבה  אינו  למזונות  שאפי'  ביארנו  כבר  אבל  סעיד  מסעד 

נפלאות חזיתי ברא"ש בשתי מקומות ולענ"ד מזה נוכל לברר הגדר בפת שברכתו המוציא. 

דז"ל הרא"ש סי' ט"ז: וה"נ אמרי' בירושלמי דפרקין דכל שאומרים עליו שלוש ברכות אומר 

לפניו המוציא לחם מן הארץ, כל שאין אומרים עליו ג' ברכות אין אומרים לפניו המלמ"ה 

התיבון וכו' פי' לא אתיד לפלוגי בין דבר שיש בו שיעור לדבר שאין בו שיעור אלא בין פת 

לשאר מיני מאכל כגון מעשה קדרה וכובא דארעא ופהב"כ היכא דלא קבע סעודתיה עלייהו 

ופת אורז ופת דוחן שאין מברכין עליהם שלוש ברכות אין אומרים לפניהם המוציא, עכ"ל. 

ומורם לזה להדיא דהגדר של המוציא הוא רק במה שמברכים ג' ברכות. וג' ברכות כידוע הרי 

לדידן כחכמים מ"ד. דפליגי על רבן גמליאל וסברי ארץ הפסיק הענין וברש"י שם ולא קאי 

וברכת אלא אלחם דסמיך ליה (ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם) עיי"ש היטב בהסוגיא, 

המוציא  דהרי  המוציא  שייך  בלחם  דווקא  ומימלא  בלחם  דווקא  המזון  דברכת  משם  ומורם 

החשיבות  מה  ולבדוק  להמשיך  דצריך  [ואמנם  ברכות.  בג'  החשיבה  שהתורה  מה  על  הוא 

המדוייקת של לחם, אבל לע"ד די לנו במה שראינו שהתורה החשיבה לחם וקבעה רק לו ג' 

ברכות וזה הביאנו להחשיב לחם גם לענין ברכת המוציא].

והשתא לפ"ז המעלה שאישתני אליה בפת הוא מעלה במה שהוא "לחם" שהתורה נתנה 

לו חשיבות ולכן הוא מיוחד לברכה. ושונה ממזונות שהוא מעלה מצד שב"א קובעים עליו 

סעודה ושונה מיין שהוא מעלה בזה שהשתא השתנה להיות סעיד.
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ענף ד': אישתני לעילויא מעלייתא שאינו מה שקבעו לשינוי ברכה, 
מוריד מברכה- פת קטניות.

והשתא לפי הנ"ל נבוא לבאר ענין ברכת פת אורז וקטניות. דהנה לפי מה שנתבאר לעיל א. 

לא שייך לברך ע"ז המוציא, דהרי לחם הוא רק מה שמחמיץ. אבל לכאו' כאשר יקבעו ע"ז 

סעודה לכאו' זה כמו אורז שהבאנו לעיל מרבינו יונה והתוס' בעירובין שכאשר הדרך לאוכלו 

הדרך  ויהיה  יצוייר  לו  ג"כ  קטניות  ופת  מזונות.  מברכים  באמת  סעודה  לקבוע  היינו  במזון 

לאוכלם במזון אה"נ יברכו במ"מ, אבל כיוון שבמציאות לא אוכלים למזון לא מברכים ע"ז 

נראה  וכיו"ב  פולין  של  פת  כגון  מקטניות  שעושין  והפת  וז"ל  כו'.  יונה  רבינו  וכ"כ  מזונות. 

שאין מברכין שהכל שאין דרך לעשות פת כ"כ מקטניות כמו מהאורז והדוחן, ולא דייני להו 

מזונות. עכ"ל. הרי ברור שמה שחסר שאין דרך לעשות מזה פת, אבל אם הדרך לעשות פת, 

במזון  לאוכלו  שדרך  בזה  לאורז  גם  בכה"ג  דשווה  ובהכרח  אורז  וכמו  במ"מ  יברכו  באמת 

וכמוש"כ הרבינו יונה לעיל מינה בביאור אורז והדומים לו. וזה ברור.

אלא דהשתא יש לברר מה למעשה ברכת הפת קטניות וזה ממשיך רבינו יונה ומק' וא"ת ב. 

שנשתנה,  מפני  וא"ת  קטניות  על  שמברך  כמו  בפה"א  קטניות  של  הפת  על  יברך  לא  ולמה 

פת,  של  העשיה  בעצם  בהכרח  ולכ"א  [א"ה  פת  והכא  קטניות  דמעיקרא  נשתנה  למעליותא 

מעלה  זה  שאם  שמת'  מה  גופא  זה  ובאמת  בהו"א  ירד,  שלא,  לגבי  מעלה  חשיב  להבנתו 

שמוציאה מירידה וכדו' הו"א] ואומר מורי הרב נר"ו דהכא מפני מעלתו ירד דכיון שנשתנה 

והנאתו  אכילתו  שדרך  שמפני  ואפש"ל  וכו'  בפה"א  לומר  יכולים  אנו  אין  פרי  מתורת  ויצא 

כל השנה היא כשהוא פרי ועכשיו יצא מתורת פרי ואין דרך הנאתו בכך לפיכך גרע מהברכה 

שלו עכ"ל.ולכא' מורם מדבריו דב' תירוצים נפרדים איכא הכא למה ירדו מבפה"א לשהכל. 

ת"א בגלל שהשתנותו הוציאה אותו מכלל פרי ולפ"ז לא אכפת לן אפי' אם זה דרך בכך (דרך 

לעשות ולא לקבוע, דאז מזונות) לא יברכו אלא שהכל, ולפי הת"ב דווקא בגלל שאין דרך 

בכך אבל אם יהיה דרך בכך יברכו אדמה. ולכא' יצא נפ"מ כשהוא דרך דלת"א לא אכפת לן 

וירד כיון דאישתני ולת"ב כשזה דרך הוה בפה"א.

וכן מצינו במ"ב סי' ר"ח ס"ק ל"ג וז"ל: (על מה שהשו"ע אומר על פת וכו' קטניות מברך 

שהכל) דאף דהם פרי האדמה וע"י שנעשה פת אישתני למעליותא , מכל מקום כיון דעי"ז יצא 

מתורת פרי אין יכול לומר בורא פרי האדמה וכו' ואפש"ל עוד טעם מפני שאין דרך אכילתו 
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מט"ו  פת  לעשות  שדרכן  במדינות  זה  טעם  לפי  והנה  וכו'  פת  מזה  לעשות  דרך  שאין  בכך 

[מתירס] לכא' ברכתן בפה"א כיון שדרכן בכך. עכ"ל. ואע"פ שלא מצוין לרבינו יונה, לכא' 

נראה דציטט כמעט מילה במילה מדבריו, ולמד בו כדברינו דזה ב' דרכים נפרדים והנפ"מ 

היא בכה"ג שהדרך.

נחשב ג.  באמת  דאם  לכא')  (שמביאו  ובמ"ב  יונה  ברבינו  א'  דרך  על  להקשות  יש  אמנם 

אישתני למעליותא ונחשב פת, ורק בגלל שברכת פת א"א לתת לו דאינו מה' מינין, לכן יורד, 

מיוחדת  ברכה  לו  נותן  לסעיד  למעליותא  שאישתני  זה  ועצם  ג"כ  פת  לא  שהוא  מיין  מ"ש 

ואמנם שמזונות  מיוחדת,  ברכה  לא נותן לו  למעליותא  שאישתני  מה  כאן  ולמה  של בפה"ג 

יונה,  מרבינו  לעיל  וכמושנ"ת  מזונות  היה  באמת  דא"כ,  סעודה,  ע"ז  קובעים  לא  דהרי  א"א 

אבל וודאי דהוה אישתני למעליותא בעצם התהליך שהוא עבר וכמוש"כ הרבינו יונה בעצמו 

"למעליותא נשלא וא"כ למה לא קבע ברכה לעצמו ואדרבה יורד. ולפי מה שבארנו לעיל צ"ל 

בזה גופא כוונת תירוצו דרק מעליותא כעין יין שמעיקרא לא סעיד והשתא סעיד או מעלה 

של קביעות סעודה שמעיקרא לא והשתא כן, זה סיבה לקבוע ברכה מיוחדת אבל מעלה במה 

שנהפך עכשיו מקמח לדבר אפוי לא חשיב לן כמעלה וכיון דלא חשיב כמעלה לקבוע הברכה 

אדרבה הוא חיסרון אצלו כיון דהשתנותו ניתקה אותו מהפרי, ולכלל פרי האדמה אינו שייך 

כבר ולכן א"א לברך אלא שהכל. א"כ יצא לנו מזה, ששינוי אף שהוא מעולה יותר בעיני אדם 

אם הוא לא מעולה בגדרים שחז"ל החשיבו לשינוי ברכה זה מוריד אותו.

אלא דיש לדקדק לפי"ז מרש"י ל"ו. ד"ה הכא אית ליה עילויא אחרינא וז"ל: (לר"נ) הלכך ד. 

יצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא אבל השמן מיד בא בשינויו לכלל דרך אכילתו וכו' 

הלכך פרי הוא. עכ"ל. ולכא' חזי' מרש"י דקמח שהשתנה ויצא מכלל פרי אינו מספיק סיבה 

לרדת אלא א"כ הוא גם לא נכנס מיד לדרך אכילתו (דאם נכנס מיד לדרך אכילתו, הוה כשמן 

שלא ירד בהשתנותו). וא"כ לפ"ז בפת קטניות שהשתנה כשנעשה קמח ואח"כ נעשה פת כבר 

לא אכפת לן אם אח"כ זה דרך או לא, שהרי כבר ירד בינתיים ויצא בכלל פרי במה שבינתיים 

אמנם  הדינים.  ב'  דמצריך  יונה  דרבינו  ת"ב  לפי  רק  יוסבר  לכא'  רש"י  וא"כ  דרך,  היה  לא 

אכתי יש לומר דרש"י ורבינו יונה דיברו על אישתני שונה. דרבינו יונה דיבר על אישתני כפת 

ולעולם  רש"י,  דיבר  שע"ז  וקמח  ושמן  מיין  יותר  הרבה  הפרי  מהות  בכל  גדול  שינוי  שהוא 

י"ל דרש"י מודה לרבינו יונה הראשון דאישתני גדול כבישול ואפיה, אף בדרך בכך יורד, ורק 
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באישתני קטן שאינו במהות  כמו קמח ויין ושמן, שם אישתני לבד לא סגי להורידו מברכה 

אלא א"כ הוא גם לא דרך ורק אם הוא דרך מיד כמו שמן חשיב פרי עדיין בשינוי כזה. (אבל 

בשינוי גדול, אף אם אינו מיד בדרך אכילה, י"ל דיצא מכלל פרי אם אינו מעלה גדולה כמו 

מה שקבעו חז"ל כשינוי לברכה),

פת,  דווקא  ולאו  גדול  נחשב  ואפיה  בישול  שע"י  אישתני  כל  אם  לדון  יש  דאכתי  [אלא 

ונפ"מ לדייסא, ולשון רבינו יונה משמע דרק פת, ואפשר דלאו דווקא ויש לעיין]. 
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הרב שמואל גורטלר 

בענין פירות צלף ובביאור ההבדל 
בין הפירות לברכה ולמעשר

דף לו.

הקפריסין  את  ואוכל  האביונות  את  זורק  בחו"ל  ערלה  של  צלף  רב  אמר  יהודה  ר'  אמר 

למימרא דאביונות פרי וקפריסין לאו פרי ורמינהו על מיני נצפה על העלים ועל התמרות אומר 

בופה"א ועל האביונות והקפריסין אומר בופה"ע ומבינה הגמ' דמה שהוא בופה"ע הוי ודאי 

פרי לענין ערלה, ומתרצת הגמ' הוא דאמר כר"ע דתנן ר' אליעזר אומר צלף מתעשר תמרות 

ואביונות וקפריסין ר"ע אומר אין מתעשר אלא אביונות בלבד מפני שהוא פרי ומקשה הגמ' 

ונימא הלכה כר"ע ומה צריך רב להשמיע לנו בצורה זו שקפריסין אינו פרי לערלה ואביונות 

הוי פרי לערלה ומתרצת הגמ' דאי הוה אמר הלכה כר"ע הו"א בין בארץ בין בחו"ל קמ"ל 

שרק בחו"ל וכו'.

העולה מסוגיין דמה שמברך בופה"ע הוי ודאי ערלה ולכן מביאה הגמ' ראיה ממיני נצפה 

שהקפריסין הוי בופה"ע ולכן הוי ודאי ערלה דהוי פרי אמנם ממה שהביאה הגמ' מח' ר"א 

ור"ע, ולכאו' ר"ע ודאי דאינו כהמשנה דעל הקפריסין אין אפי' מעשר וכ"ש שלא ערלה א"כ 

וא"כ  דר"א  אליבא  אתיא  בופה"ע  שמברך  שאומרת  והמשנה  בופה"א  עליהם  יברך  לכאו' 

חזינן דמעשר אינו מכריח לערלה דהנה התמרות מתעשרות ואין מברך עליהם אלא בופה"א 

חייבים  לא  ג"כ  ולפי"ז  כמאן)  דלא  נצפה  דמיני  המשנה  א"כ  בופה"ע  עליהם  מברך  (דאם 

בערלה דרק בופה"ע מוכיח שיש לו שם פרי וחייב בערלה משא"כ בופה"א אין מוכיח לערלה 

(אמנם אפש"ל שבפה"ע מוכיח ודאי לערלה ובפה"א לא מוכיח לודאי אבל גם אינו מוכיח 

לודאות לשלילה  דמשולל מערלה ואולי חייב בערלה גם התמרות רק שאינו בהכרח לכך מצד 

זה שברכתו בפה"א) 

ירק  האם  ב.  העץ  כירק  או  העץ   כפרי  קפריסין  חשיב  אי  א.  נדונין  ב'  בסוגיין  יש  והנה 

העץ  פרי  נקרא  לא  דקפריסין  א.  סובר  ר"ע  והנה  מתעשר  שאינו  או  מתעשר  העץ  על  הגודל 
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ורק אביונות נקרא פרי העץ ב. שדבר שאינו  נקרא פרי העץ אלא ירק העץ אינו מתעשר (על 

אף שירק כשלעצמו מתעשר אבל ירק העץ אינו מתעשר) ור"א פליג עליה דאף ירק הגדל על 

העץ מתעשר והנה בקפריסין לכאו' מזה שמברך עליו בופה"ע משמע דהוי שם פרי ולא ירק.

וקשה מה מקשה הגמ' דנימא הלכה כר"ע והרי ר"ע פליג בתרתי ומי אמר שרב סובר כר"ע 

בהני תרתי דילמא סבר כר"ע בזה שקפריסין לא נקרא פרי העץ אלא ירק העץ ופטור מערלה 

ובכ"ז חייב במעשר.

מברכין  קפריסין  שעל  כר"א  שפסקו  רא"ש)  (ראב"ד,  בראשונים  מצינו  דינא  בהך  לכאו' 

מ"ט  צ"ב  ועוד  העץ.  על  שגדל  ירק  מעשרין  אם  בנידון  כוותיה  ברייתא  מצינו  ולא  בופה"ע 

לא  ברכתו  מ"ט  כן  אם  כירק  לא  אף  נחשב  לא  מעשר  לענין  והרי  בופה"א  מברכין  בעלים 

משתנית לשהכל.

הכל  סבר  דר"א  מעשר  גבי  ור"ע  ר"א  דנח'  ור"ע  ר"א  המח'  את  מביא  יונה  ברבינו  והנה 

אלא  מעשר  בו  נוהג  שאינו  סבר  ור"ע  וקפריסין  ואביונות  תמרות  ומתעשר  פרי  ליה  דינינן 

באביונות בלבד והשאר לא נדון אותו כפרי לא לענין מעשר ולא לענין ערלה.

ולכאו' הרואה דברי רבינו יונה בפשטות משמע מדבריו דאין חילוק בכלל שיש פרי ויש 

ירק העץ אלא הכל נחשב כפרי ומתעשר ואף תמרות וקפריסין נחשבים כפרי ולכן מתעשרים 

דאם  אלא  במעשר  חייבים  אין  ומשו"ה  כירק  נחשבים  מתעשרים  לא  שהם  העלים  ולפי"ז 

הסברנו בעלים יקשה בתמרות אמאי מברכין עליהו בופה"א ומה חסרון יש בהם שנברך עליהם 

בופה"ע. ואם מתעשר לכאו' היה צ"ל שיהיה בופה"ע דהרי מר"ע הבאנו ראיה שהאביונות 

מתעשרים ורק הם נחשבים פרי לענין ערלה ואילו אם לא מתעשר לא נחשב פרי וא"כ כיון 

שהתמרות מתעשרים אמאי לא נחשיב אותם כערלה וכבפה"ע.

וצ"ל דהוי דימוי רק לחד גיסא דהיינו שאם מברכים בופה"ע ודאי שיש מעשר וערלה אך 

דבר שמעשרים אותו ואף יתכן שיש בו ערלה אין זה אומר שמברך עליו בופה"ע.

(אמנם עדין צ"ע מ"ט באמת לא מברכין עליו בפה"ע אבל דבר זה כבר לא מוכרח שיברכו 

עליו בפה"ע אלא רק נשאר בקושיא מה הטעם) ולפי"ז מתורץ הקושיות ששאלנו דלפי' רבינו 

יונה אין מח' בתרתי, דאם הוי פרי ודאי שמתעשר ואם הוי ירק ודאין שאין מתעשר רק נח' 

במח' אחת האם הוי פרי או ירק לכן אם רב סובר שקפריסין הוי פרי ודאי שמתעשר וחייב 



ברכת ישראלקטז

בערלה ואם סובר שקפריסין לא חייב בערלה אז גם לא מתעשר דהא אינו פרי. וממילא ברור 

פרי  נקראים  ג"כ  שהתמרות  דיוצא  קשה  מאד  אמנם  כר"ע  הלכה  נימא  אומרת  הגמ'   מ"ט 

ואם הם פרי א"כ חייבים במעשר ובערלה דדינם שווה לכל פירות וא"כ מ"ט מברכין עליהם 

בופה"א והרי תוד"ה קליפי אגוזים אומר שמברכין על גרעינין בופה"ע ומוכיח בזה שהוי פירי 

משמע שפרי ודאי שמברכים עליו בופה"ע וכן תוד"ה "והלכתא", אומר דבארץ ודאי פירא 

ומברכינן עלייהו בופה"ע משמע שהברכה נקבעת לפי"ז אם זה פרי או לא ומ"ט על תמרות 

מברכינן בופה"ע.

בופה"א  עליהו  מברכינן  ובכ"ז  וערלה  מעשר  לענין  פרי  שהוי  הוכחה  יש  מתמרות  והנה 

דברי  את  הביא  ג'  סי'  וברא"ש  בופה"ע.  וקפריסין  גרעינין  על  לברך  תוס'  של  הראיות  ומה 

הם  שיותר  דכיון  כלום  ולא  גדולים  בופה"ע,  עליהם  מברך  הקטנים  המרים  דשקדים  הבה"ג 

ראויים לאכילה בעודן קטנים נטעי להו אנשי אדעתא דהכי ומיהו בב"ק דחולין יוצא למסקנת 

הגמ' אליבא דתוס' דשקדים המרים בין קטנים ובין גדולים פטורים ממעשר ומקשה הרא"ש 

דהרי סוגיא דשמעתין מדמי אהדדי מעשר- ערלה- וברכה, והלכך אומר הרא"ש שעל שקדים 

המרים קטנים מברכים שהכל ומ"מ מקשה הרא"ש דהרי עלי צלף לכו"ע לא מתעשר ומברך 

בופה"א- וע"ז תי' הרא"ש דהאי טעמא משום שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה- אבל לענין 

מעשר לא חשיבי אפילו כירק ובשקדים המרים נמי אפשר אע"ג דלענין מעשר לא חשיבי פירי 

כיון שלא נגמרו לענין ברכה חשיבי כיון שראויים לאכילה קצת ונהנין מהם וכו',

מעשר  שחייב  מה  רק  בופה"ע  שמברכין  ייסד  מתחילה  דהרי  הרא"ש  בדברי  צ"ב  ולכאו' 

וערלה דהיינו שכל השלושה צריכים להיות ביחד- מעשר- ערלה – וברכה ואילו בסוף דבריו 

נראה דחזר בו מזה הענין דהרי אומר שמברכין על עלים ושקדים המרים בופה"ע על אף שאין 

עליהם דין מעשר ועוד צ"ב מה ענין שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה לענין ברכת בופה"א 

על עלי צלף וכי אם יברך שהכל וכי זה יקרא שנהנה בלא ברכה והרי שהכל חשיב ברכה ומ"ט 

שלא יברך שהכל על העלים.

ובמעדני יו"ט הקשה א. מה הביאה הגמ' ראיה מקפריסין שמברך בופה"ע וא"כ הוי ערלה 

והרי יש לחלק דברכה מברכים על כל דבר שחשוב וכעין שקדים המרים שלענין ברכה חשיבי 

ובכ"ז לענין מעשר אין דין לעשרם וא"כ מה הראיה. ב. והרי הבה"ג כתב בהדיא דמאי דלא 

הוי פירא לגבי ערלה, לגבי ברכה נמי לא הוי פירא וא"כ איך חילק הרא"ש בין ברכה למעשר 



קיז ברכת ישראל

והיה אפש"ל בדברי הרא"ש שכל ענין החיבור במעשר ערלה וברכה הוא לענין החלוקה בין 

פירות האילן לירק האילן דכשמעיינין בסוגי הפירות שגודלין על עץ הצלף ורוצים לדעת מה 

לשייך לבופה"ע ומה לשייך לבופה"א בזה נמדד דמה ששייך במעשר וערלה הוי פרי העץ 

והוי בופה"ע ומה שאין בו מעשר וערלה הוי ירק העץ והוי בופה"א.

אבל לגבי עלי צלף דבזה הנידון האם שייך בברכת הפירות או דהוי שהכל, בזה אינו שייך 

לנידון ירק עץ או פרי עץ דזה נידון בפנ"ע ובזה שפיר אומר הרא"ש דאסור להנות מהעוה"ז 

לא  נטעי  דהכי  ואדעתא  העץ  על  שגודל  כיון  דסובר  הראויה  ברכה  בלא  וכוונתו  ברכה  בלא 

יורד ברכתו מברכת הפירות ושייכא בהו ברכת בופה"א. הגם דלא הוי ירק ולא פרי ולכן פטור 

ממעשר ומשו"ה לגבי שקדים המרים דשם אין הנידון האם לדונו כפרי העץ או ירק עץ דודאי 

הוי פרי רק הנידון האם אזוקי מזקי ושייך בהו שם אכילה או לא ועד כמה דשיכא בהו אכילה 

ודאי וודאי שיברך עליהו בופה"ע ואין בזה שיכות האם חייב בערלה ומעשר או לא דודאי הוי 

פרי עץ ולא ירק עץ.

אמנם לפי הרא"ש יוצא דיש חילוק בין פרי לירק ומה שלא חייב בערלה ומעשר הוי ירק 

העץ  ירק  האם  ב.  ירק  יקרא  מה  א.  בתרתי  נח'  ור"ע  דר"א  ולהקשות  לחזור  מקום  זה  וא"כ 

מתעשר או לא.

אמנם אפש"ל בהערת הרא"ש דזה ודאי שירק העץ לא מתעשר דזה עצמו קובע האם יקרא 

פרי או ירק דאם מתעשר וחייב בערלה הוי פרי ואם לא מתעשר ולא חייב בערלה הוי ירק וא"כ 

אין מצב שהוי ירק ומתעשר.

אמנם קשה מתמרות דהרי לפי הרא"ש הוי ירק דהרי מברך עליו בופה"א ומצד שני מתעשר 

הרא"ש  את  ואמנם  פרי,  או  לירק  קובע  וברכה  ערלה  שמעשר  שאמרנו  למה  סותר  זה  וא"כ 

אפשר לתרץ שרק אם יש את שני הדינים גם מעשר וגם ערלה זה קובע לפרי אבל תמרות יש 

רק מעשר ולכן נקרא ירק ומברך בופה"א.

ובכ"ז קושיתנו נשארת דהוי ירק ומתעשר וא"כ הוי מח' דתרתי. ועי' ברמב"ן שהעמיד את 

מח' ר"ע ור"א דלר"א מתעשר תמרות כירק, ומתעשר באביונות וקפריסין כאילן כפרי והוי 

כירק וכאילן, ור"ע אומר דצלף הוי כאילן גמור ואין בו כלל מעשר ירק וכן פליג דקפריסין 

מ"ט  הרמב"ן  ומקשה  בתרתי  ור"ע  ר"א  מח'  את  הרמב"ן  העמיד  וא"כ  פרי  ולא  ירק  נקרא 



ברכת ישראלקיח

לר"א לא מעשרין עלין והרי גם אדעתא דהכי נטעי, ואומר הרמב"ן דכל דבר שעיקר זריעתו 

לזרע אין ירקו מתעשר וכו' ומיהו כיון דאכלי ליה אנשי מברך עליהו בופה"א אמנם אפש"ל 

דבין ר"א ובין ר"ע מודו דירק הגדל על העץ- מתעשר ואין חילוק לענין מעשר בין ירק לפרי 

אלא בעיקר חיוב  מעשר הוא תלוי במה שעיקר הנטיעה של אותו העץ דלר"א עיקר הנטיעה 

הוא גם על האביונות ועל הקפריסין ועל התמרות ולכן שלושתם חייבים במעשר ולר"ע עיקר 

הנטיעה היא רק על עיקר הפרי דהוא האביונות, והשאר לא נטעי אדעתא דהכי ומשום הרי 

לא מתעשר.

וחוץ מזה נח' לענין ברכה דלר"א הגם שיש לכל הפירות הגדלים על הצלף חשיבות מ"מ 

יש את הפרי החשוב יותר והפרי החשוב פחות והאביונות הוא הפרי שיותר חשוב ולכן ברכתו 

בופה"ע דברכות שונה ממעשר דכל חשיבות הברכה תלויה בחשיבות הפרי וכמו דבהמוציא 

מברכין על לחם דהוא החשוב ועל דייסא מברכין מזונות ועל חיטה אדמה ועל קמח שהכל 

ה"ה הכא דהפרי החשוב מברכין בופה"ע ועל הפרי הפחות חשוב מברכין בופה"א.

אמנם גם על הקפריסין יברכו בופה"ע וכן על הגרעין של הפרי החשוב יברכו בופה"ע דכל 

המעטפת והתוך של הפרי נידון כאותו הפרי.

ובאמת יסוד זה מוזכר בתשובות הרשב"א סי' תכ"ח דשם אומר שכל הפירות משיוציאו 

מברכין בופה"ע אע"ג דרוב המין אינו נאכל עכשיו אלא נשאר על האילן להגמר.

נטעי  דבעינן  בגמ'  נזכר  לא  הלא  קושיא  מאי  וצ"ע  ד',  סעיף  לג'  סימן  החזו"א  והקשה 

אדעתא דהכי אלא בדבר שאינו עיקר הפרי ואין ראוי לברך עליו בופה"ע אף אם נטעי אדעתא 

דידיה ואין הנידון רק אם לברך בופה"א או שהכל ובזה מכרעת הא דלא נטעי אינשי אדעתא 

דהכי, אבל הכא משיוציאו הוא עיקר הפירי בזה לא מצינו שיהא נזקק שיטעו אדעתא דהכי, 

ונראה דזה כונת הרשב"א.

א"נ כונת הרשב"א שיש בפרי הגמור גם גוף הבוסר ונמצא שאוכל לעולם את הבוסר בסוף 

והלכך אף שאוכלו בזמן מוקדם מקרי נטעי אינשי אדעתא דידיה מצינו בחזו"א שחילק בין 

שני התירוצים דלתי' א. לא צריך כלל לטעת אדעתא דפרי בעיקר הפרי, דהוא הפרי החשוב 

ואין צריך אדעתא דהכי כלל או לתי' ב. דזה אדעתא דהכי דסו"ס אוכל תמיד את הבוסר בסוף.

ולפי התי' הראשון משמע דחשיבות הפרי יוצרת את חשיבות ברכה של בופה"ע וא"כ ה"ה 



קיט ברכת ישראל

בקליפה וגרעינין דהם עוטפים והתוך של הפרי החשוב והוי חשיבות הפרי עצמו ולכן מברך 

גם עליהם בופה"ע.

ואמנם על התמרות מודה ר"א שלא יברכו בופה"ע כי הוא הפרי שכבר פחות בדרגתו ולכן 

עליו  שיברכו  דינו  היה  העץ  על  היחיד  הפרי  היה  הוא  דאם  ואיה"נ  לבופה"א,  ברכתו  יורד 

בופה"ע. ואילו לר"ע רק מה שעיקר הפרי עליו מברכין בופה"ע ולא על שום קליפה או גרעין 

(ואולי זה יסתדר עם התי' השני של החזו"א דבוסר יברך בופה"ע דהוא נאכל לבסוף כשגודל 

מהקפריסין והגרעין) ולכן אם יש רק פרי אחד שמתעשר בעץ הצלף ברור שהוא יהיה בופה"ע  

וחייב בערלה, וזה הוכחת הגמ' מר' עקיבא, וכן מה שהוכיחה הגמ' מהמשנה של הקפריסין 

והאביונות שעליהם מברך בופה"ע ממילא ודאי שחייב בערלה דאם עליהם מברכין בפה"ע 

סימן שהם עיקר הפרי להתחייב בערלה. 



ברכת ישראלקכ

הרב אברהם פרידמן

בענין עילויא דפת ובגדרי זיין וסעיד

ברכות לה: כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן הוא אומר בופה"ע חוץ מן היין שעל 

היין הוא אומר בורא פרי הגפן ופרש"י חוץ מן היין שמתוך חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו, 

וכן פת.

אשתני  לעילויא  דאשתני  משום  אילימא  יין  שנא  מאי  הגמ'  מקשה  היין  מן  חוץ  ובגמ' 

לברכה והרי שמן דאשתני לעלויא ולא אשתני לברכה דאמר ר' יהודה וכו' שמן זית מברכין 

זיין  לא  משחא  זיין  דחמרא  הגמ'  ותי'  הזית,  עץ  פרי  בורא  עליהו  וניברך  וכו'  בפה"ע  עליו 

ומקשה הגמ' דהרי גם שמן זיין דהנוצר מן המזון מותר במים ומלח דהם לא מיקרי מזון וכל 

מברכין  אין  דאמרי  ושמואל  רב  על  תיובתא  הוי  דלכאו'  לומר  הגמ'  ומנסה  מזון  אקרי  מילי 

במ"מ אלא בה' מינים בלבד ואמר רב הונא באומר כל הזן עלי דהיינו מזון באמת לא מיקרי 

אבל זיין מקרי א"כ גם יין וגם שמן מקרי זיין ומ"ל אשתני ברכת היין ולא אשתני ברכת השמן 

אלא חמרא סעיד ומשחא לא סעיד ומקשה הגמ' דרבא שתי חמרא בע"פ א"כ חזינן דלא סעיד 

ותי' הגמ' דפורתא סעיד וטובא גריר ומקשה הגמ' דהרי יין רק משמח ולחם סועד דכך משמע 

מהפסוק ותי' הגמ' דביין איכא תרתי דגם סעיד וגם משמח ובלחם איכא חדא ומקשה הגמ' אי 

הכי נברך עלייהו ג' ברכות ותי' הגמ' דלא קבעי אינשי סעודתייהו עליהו ומשמע מלשון הגמ' 

דבעינן ג' ברכות על מה דסעיד דעד שלא הגענו לסברת סעיד ביין לא הקשנו דלברך עלייהו 

ג' ברכות ורק לאחר שייסדנו דיין סעיד מקשה הגמ' דסעיד יש עליו דין ברכת המזון.

ובאמת רש"י בהסבר הגמ' בהבדל בין זיין למזון מסביר דאין מזון אלא מה' מיני דגן חיטין 

ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושיפון אלא באומר כל הזן עלי קונם וכל מילי נהי אקרו מזון 

מיהו מיזן זייני בר ממים ומלח אלמא משחא זיין.

דהם  יותר  מיוחדים  מינים  וה'  זיין  אקרי  מילי  וכל  "ומזון"  "זיין"  דרגות  ב'  דיש  חזינן 

נקראים גם בתואר מזון וצ"ב מה מעליותם של ה' מינים משאר דברים ומ"ש תואר "מזון" 

מתואר "זיין" דהוי חשוב יותר ובמה הם שונים.



קכא ברכת ישראל

"סעיד"  תואר  במה  וצ"ב  ממזון  טפי  חשיב  סעיד  בד"ה  אומר  רש"י  דברי  בהמשך  ועוד 

משום  זה  דבר  לברר  גדולה  נפק"מ  וזה  סעיד  בתואר  להקרא  זוכה  ומי  ממזון  יותר  נחשב 

שמשמע דאחרי שהגדרנו את יין בתואר סעיד מוצאת הגמ' לשאול דנברך עליו שלוש ברכות 

משמע דברכת המזון מתלא תליא בתואר סעיד ובאמת בריטב"א עמד ע"ז בד"ה אמרי חמרא 

סעיד פי' "סועד את הלב ומחזקו" זיין- הוא ממעט הרעב מן הגוף אבל אינו מחזק הלב ויין 

מחזק הלב וזהו המסעד כדכתיב וסעדו לבכם.

ולכאו' היה אפשר לומר דזיין הוא רק מוריד את הרעב ומזון הוא משביע ואילו סעיד הוא 

לא משביע ולא מוריד את הרעב אלא סגולתו הוא לחזק הלב ועל מה שמחזק הלב מברכים ג' 

ברכות אם קובעים עליו סעודה והחסרון ביין שלא קובעים עליו סעודה ופת שהוא גם משביע 

וגם סעיד דהיינו מחזק הלב מברכים עליו ג' ברכות. וכל ה' מינים שאינם פת אין מחזקים הלב 

וממילא לא טעונים ג' ברכות אמנם סעיד חשיב טפי ממזון כי הוא מחזק הלב וזה חשיב טפי 

מסתם אוכל שרק משביע.

אבל צ"ע א. דמה שכתב רש"י "זיין וסעיד מזון" הוא וזה הוא כותב על יין והרי יין לא 

משביע דהרי הוא רק סעיד ומחזק הלב ואיך כותב ע"ז רש"י דנהפך להיות מזון ע"י זה שסעיד 

וזיין וכי בגלל שיש לו שני מעלות של זיין וסעיד נהפך להיות מזון.

משמע מרש"י ש"מזון" גורם לברך ג' ברכות שרש"י אומר "מזון הוא וליברך עליה ג' ב. 

ברכות" ומה רש"י היה צ"ל דבר זה והרי משמע מהגמ' שהסעיד הוא הגורם לג' ברכות ולא 

המזון- ועוד דהרי מוכח שלא כל מזון מברכים עליו ג' ברכות דהרי רק על לחם מברכים ג' 

ברכות ואילו כל הה' מינים הם מזון א"כ מגופו עצמו מוכח שלא המזון גורם לברך ג' ברכות 

אלא הסעיד ומה רש"י היה צ"ל מזון הוא והרי היה צ"ל אי הכי דזיין וסעיד לברך עליה ג' 

ברכות

אם סעיד הוא לא משביע אלא רק מחזק הלב א"כ מה מקשה הגמ' "והא רבא הוה שתי ג. 

חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי" דמזה מקשה הגמ' 

נגד מה שאמרנו שחמרא סעיד, וכי איזה קושיא היא זו ומה סתירה יש כאן דאם יין מחזק הלב 

וזיין זה עדיין לא משביע ומה הבעיה לשתות בערב פסח את היין שיחזק את ליבו ויוריד קצת 

מותר  אדם  כל  אבל  יאכל  לא  איסטניס  דרק  בע"פ  מותר  משהו  דלאכול  ודאי  דזה  הרעב  את 

בקצת. אלא צ"ל דכוונת הריטב"א דמחזק הלב בסעיד- הוא דהסעיד מביא את האדם לרמת 
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שביעה כזו שמגיעה בקלות ולא ע"י שתיה ואכילה מרובים דהיינו שהשפעת הדבר על הלב 

מביאה לאדם הרגשת שובע אפי' במעט אוכל וזה השוני בין זיין- מזון- וסעיד, דזיין הוא דבר 

שאין דרך לשבוע ממנו כלל אלא רק למעט הרעב, מזון הוא דבר שמשביע כשקובעים עליו 

סעודה אבל רק בכמות גדולה. וסעיד הוא דבר שגורם שובע אף בפורתא ויין ופת הם גורמים 

לאדם שובע אף בכמות קטנה.

וממילא מובן מ"ט תי' הגמ' "טובא גרירי פורתא סעיד" דמי הכריח את הגמ' להפוך את 

היוצרות ביין מכל דבר מאכל דכל מאכל הדרך כשאוכל קצת הוא גריר וכשאוכל טובא הוא 

משביע ומה פתאום לומר ולהכריח שטבע היין הוא להפך מכל המאכלים והרי היה אפש"ל 

שרבא היה שותה חמרא פורתא בע"פ כדי שיהא גריר, ואילו מי ששותה טובא מסעד סעיד.

אלא בהכרח שכל יסוד הסעיד הוא דווקא בפורתא דאילו בטובא הוי מזון וזה לא הטיבותא 

בסעיד וממילא סעיד עדיף טפי ממזון דהרי אפשר להגיע לרמת שביעה של מזון הרבה יותר 

בקלות והוא העילויא של כל המאכלים.

וא"כ מבינה הגמ' שאם הסעיד הוא המעליותא דעליו קבעו ג' ברכות א"כ גם על יין צריך 

לברך ג' ברכות דהסעיד אמנם חסר לו המעליותא של מזון שקובעים עליו סעודה אבל סוף 

סוף מזון הוא דהרי מגיע לרמת שביעה כמו מזון על אף שלא קבע עליו סעודה וא"כ ודאי 

דנברך עליו ג' ברכות.

אלא  השביעה  והרגשת  שביעה  הרמת  מספיק  לא  ברכות  ג'  דעל  הגמ'  אומרת  ע"ז  אמנם 

בקביעות  תלויה  מזון  הגדרת  שכל  לזה  ראיה  ויש  ביין  אין  וזה  סעודה  קביעות  בפועל  צריך 

ה'  רק  זה  שמזון  שאמרי  ושמואל  רב  על  מקשה  הגמ'  דשם  ל'  דף  עירובין  מהגמ'  סעודה 

היה  ושמואל  רב  ולפי  ומלח  מיין  חוץ  בהכל  אסור  המזון  מן  דהנוצר  ברייתא  יש  והרי  מינין 

צריך להיות אסור רק בה' מינים ומקשה תוד"ה לימא תהוי תיובתא והרי גם מי שחולק על 

רב ושמואל מוסיף אורז ודוחן לרשימת המזון א"כ גם עליהם קשה דלמה אסור בהכל חוץ 

ממים ומלח והרי היה צריך להיות רק בה' מינים ואורז ודוחן ועוד תקשי מתני' דיש דברים 

שמברכים עליהם שהכל ואדמה ותי' שם תוס' דדווקא לרב ושמואל פריך דלא חשיבי אורז 

מה  קשר  בלי  מינים  ה'  נחשב  מזון  ושמואל  לרב  א"כ  סעודה  עליהם  שקובעים  אפי'  ודוחן 

שעושים איתם אבל לבר פלוגתא של רב ושמואל אפש"ל דמזון שמברכים עליו במ"מ תלוי 

בקביעות סעודה והוא נקרא מזון (ולכן אורז ודוחן נקראים מזון) ממילא מוכח מתוס' דהמזון 
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הוא דבר שקובעים עליו סעודה והוא מזון ומשביע.

אמנם ע"ז צ"ע דהרי רש"י בעירובין דף ל' ד"ה "באומר כל הזן עלי" אומר מתני' דאסר ליה 

בכל מילי לאו דאמר יאסר עלי מזון דודאי לא מקרי מזון אלא ה' מינים דהוו מין דגן דזייני 

וסעדי ליבא אלא כגון דאמר "יאסר עלי כל הזן דמשמע כל דבר המשביע דכל מילי זיינו חוץ 

ממים ומלח אבל מיסעד לא סעדי ולא מקרי מזון" א"כ חזינן מדברי רש"י דכל המזון הוא ג"כ 

מסעד סעיד וא"כ מ"ט רש"י אומר סעיד חשיב טפי ממזון. ובאמת מ"ט לא מברכים על כל ה' 

מינים ברכת המזון. ואם כל מזון הוא סעיד מה רש"י אומר על יין דסעיד וזיין מזון הוא וא"א 

ג"כ לומר שהמעליותא של סעיד הוא שבפורתא משביע דהרי א"א לומר שכל מזון בפורתא 

משביע וא"כ מה הכריח את הגמ' לומר שיין בפורתא משביע משום שהוא סעיד והרי גם כל 

ה' מינים הם סעיד ולא כולם בפורתא משביעים.

והאמת דגם מבלי לראות את רש"י בעירובין קשה טובא דגם לפי ההבנה שהבנו קודם שרק 

לחם- מזון וסעיד וכל הה' מינים לא סעיד וכי יהיה הבדל כ"כ גדול בין פת שמברכין עליו ג' 

ברכות דהוא סעיד לכל פת הבאה בכיסנין דהוא לא סעיד והרי המציאות מוכיחה דהוא ג"כ 

סעיד (ואמנם פת הבאה בכיסנין אפש"ל דמה שלא מברכין עליו ג' ברכות הוא משום שלא 

קובעים עליו סעודה ובאמת הוא כן סעיד ואם יקבע עליו סעודה יברך ג' ברכות אבל א"כ מ"ט 

הגמ' לא הקשתה כמו שעל יין כמו כן גם על פת הבאה בכיסנין דהכא הגמ' לא הבינה עדין 

דקביעות סעודה מפריע לג' ברכות דהרי על יין הגמ' הבינה שמספיק סעיד בשביל לברך ג' 

ברכות וא"כ מ"ט על פת הבאה בכיסנין היא לא הקשתה אלא ודאי שהיה ברור לגמרא דלחם 

הוא סעיד ויברכו עליו ברכת המזון ופת הבאה בכיסנין לא מברכין עליו ברהמ"ז וצריך להבין 

מה ההבדל להו"א של הגמ' בין יין לפת הבאה בכיסנין) ועוד צריך להבין דהשו"ע ר"ח סעיף 

יז' פוסק דג' ברכות לא פוטר מעין שלוש שאם אכל דייסא אין ברכת המזון פוטרתו אבל ביין 

ברכת שלוש פוטרתו שאם בירך על היין ברכת המזון במקום על הגפן יצא וה"ה בתמרים וכו' 

ומסביר המג"א דיין ןתמרים נמי סעדי וזייני משא"כ בדייסא דאית ליה עילויא אחרינא בפת.

ומשמע מדברי המג"א שאינו אומר משא"כ בדייסא דלא סעדי או דלא זייני דזה ברור לו 

דגם דייסא סעדי וזייני אלא דיש לו חסרון אחר דאית ליה עילויא אחרינא בפת.

ובמאירי כתב שחשיבות היין שהוא זן וסועד את הלב כפת ואין מברכין עליו ג' ברכות כי 

אבל  ברכות  ג'  עליהם  בירך  אם  יצא  בדיעבד  ומ"מ  בתמרים  וה"ה  סעודה  עליו  קובעים  אין 
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שיהא  הלב  את  סועדים  ואין  הואיל  מ"מ  הרעב  שממעטים  ר"ל  שזנים  אע"פ  וענבים  תאנים 

שבע וחזק בכך אפי' בדיעבד לא יצא אלא בברכה אחת מעין ג' אבל לא מג' ברכות ולכאו' 

מהמאירי משמע דדבר שאין יוצא בג' ברכות הוא דבר שחסר לו בסעדי ומה שהוא סועד את 

הלב יוצא יד"ח בג' ברכות וא"כ לפי"ז יראה שדייסא אם פוסקים שלא יוצא יד"ח בג' ברכות 

הוא לא סעדי וא"כ הדברים סותרים להבנת המג"א וצ"ב.

על כן יראה לומר דיש כמה מיני סעיד דאמת הוא דסעיד חשיב טפי ממזון וזה מה שגורם 

לרמת  שמגיע  ע"י  ממזון  טפי  נחשב  החמרא  של  דהסעיד  ממזון  טפי  חשיב  סעיד  שחמרא- 

שביעה גם בלי לקבוע סעודה ובאמת כל מזון הוא גם זיין וגם סעיד אמנם כיון שכל המזון 

הוא מה' מינין ולכל הה' מינים יש את שיא העילויא בסעיד שהוא פת והוא חשיב טפי מכולם 

כי הוא הרי סעיד ועליו רגילים לקבוע סעודה דהוא בשיעור מועט יחסית מגיע לידי הסעיד 

לכן מברכים עליו ג' ברכות דג' ברכות דהוא העילויא של ברכה אחרונה תיקנו על העילויא 

של התוצרת דה' מינים דהוא פת אמנם הסעיד של החמרא חשיב טפי ממזון דהוא סעיד אפי' 

יותר מהר ממזון דבפורתא סגי להשביע הרעב ע"י הרגשת הלב ומכיון שהוא העילויא ביותר 

ומה  ברכות  ג'  עליו  דיברך  הגמ'  מבינה  ממילא  היין  במין  שיש  ביותר  הסעיד  והוא  יין  של 

ברהמ"ז  ויברך  שביעתו  לענין  כמזון  גם  חשיב  הכוונה  הוא  מזון  וסעיד  דזיין  אומר  שרש"י 

דמחויב על השביעה כמזון אף בפורתא דסעיד וע"ז תי' הגמ' דחסר קביעות סעודה ומשו"ה 

היא  דייסא  דאמנם  ברכות  בג'  שייכא  לא  דייסא  דודאי  אחד  לדבר  נתכוונו  והמאירי  המג"א 

סעיד (ואולי אפי' סעיד יותר מיין) אבל כיון שהדייסא היא לא שיא העילויא בה' מיני דגן א"כ 

ודאי שלא יוצא יד"ח כשמברך עליה ג' ברכות דג' ברכות נתקנו רק על העילויא דסעיד בכל 

מין ולכן על יין ותמרים יוצא יד"ח כשבירך ג' ברכות דהם שיא העילוי במינם הם. ומשא"כ 

בדברים דכלל לא סעיד כתאנים וענבים דעליהם ודאי לא שייך ג' ברכות שהם לא סעיד כלל 

אלא רק זייני וממילא מובן גם בהמשך הסוגיות מה העילויא בפת יותר משאר מינים דהוא 

סעיד טפי מכל הה' מינים וזה הסעיד שלו יותר שהוא בהכי פורתא אכילה סעיד יותר משאר 

מינים שצריך לאכול יותר בשביל להגיע לסעיד.
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הרב ראובן חכים

בסוגיא דפלפלי. דף לו ע"ב

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 ממשמע שנאמר 

וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה ת"ל עץ מאכל להביא עץ שטעם 

הא  קשיא  לא  וכו'.  בערלה  חייבין  שהפלפלין  ללמדך  הפלפלין,  זה  ואיזהו  שווה  ופריו  עצו 

ברטיבתא הא ביבשתא. אמרי ליה רבנן למרימר כס זנגבילא ביומא דכפורי פטור והא אמר 

רבא האי המלתא דאתיא מבי הונדאי שריא ומברכין עליה בפה"א. לא קשיא הא ברטיבתא 

הא ביבשתא. עכ"ל הגמ'.

 פי' דר' ששת ורבא נחלקו מה לברך על פלפל דלר' ששת שהכל נהיה בדברו. ולרבא אין 

צריך לברך כלל דאזיל לשיטתו דהכס פלפלי ביום הכפורים פטור. ומקשינן מהא דאמר ר"מ 

ביומא  רש"י  שפירש  וכמו  הוא  מאכל  מין  אלמא  בערלה.  שחייב  פלפל  לרבות  אתא  דקרא 

פ"א ע"ב. וא"כ קשה על רבא אמאי ס"ל דלא יברך כלל, ונראה פשוט דהקושיא היא אף על 

ר' ששת דנהי דס"ל דמין מאכל הוא ולכן ס"ל דיברך שהכל,  מ"מ הא חזינן דחייבין בערלה 

אלמא פירות האילן הם וא"כ ברכתם בורא פרי העץ, ומה שכתב רש"י ביומא דמר"מ מוכח 

רבא  של  המימרא  מובאת  ששם  משום  נינהו,  האילן  פירות  אלמא  פי'  ולא  הוא  מאכל  שמין 

דכס פלפלי ביו"כ פטור דאלמא ס"ל דלאו מין מאכל הוא. ומקשינן מר"מ דמדחייבם הכתוב 

בערלה אלמא מין מאכל הוא אבל אין הכ"נ לגבי דיני ברכות חזינן מיניה שפירות האילן נינהו 

וא"כ ברכתן בפה"ע, וא"כ הקושיא היא אף על ר' ששת וכנ"ל.

ומשנינן הא ברטיבתא הא ביבשתא, פי', דרבא ור' ששת נחלקו בפלפל יבש שאינו ראוי 

למאכל. ומה שמוכח מר"מ שמין מאכל הוא היינו ברטיבתא דאז ראוי לאוכלו.

והנה לא נתפרש בגמ' מה ברכתו ברטיבתא וכתב הרי"ף דיברך בורא פרי האדמה, וכ"כ 

הרמב"ם בפ"ח הל"ז, והק' הרא"ש ובתלמידי רבינו יונה דכיון דמצינו דחייבים בערלה אלמא 

דהרשב"א  הביא  רב'  בסי'  ובב"י  פה"ע.  בורא  עליהם  לברך  צריך  וא"כ  נינהו  האילן  פירות 
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בתשובה ת' נשאל אמאי מברך עלייהו בורא פה"א הא הם גדלין באילן, והשיב לו דכיון שאין 

נוטעים אותם אלא ע"מ שיתייבשו ויאכלו שחוקים כתבלין, ואינם נאכלין בפנ"ע אלא מיעוטן 

אלא  עליהם  יברכו  שלא  הי'  וקרוב  בפה"א,  אלא  פה"ע  בורא  עליהם  מברכין  אין  לפעמים. 

שהכל כקורא אלא לפי שנאכלין המעט מהם ברטיבותן ואדעתא דהכי נמי נטעי קצת מברכין 

עליהם פה"א.

ובאור כונתו, דכיון שלא נוטעין אותם ע"מ לאוכלן ברטיבותן אלא לאוכלן אחר שנתייבשו 

ע"י שחיקה וכשאר תבלין לכן יורדת ברכתן לבורא פה"א, וקרוב הי' שיברכו עליהם שהכל 

וכמו שמצינו לעיל בע"א בקורא דלשמואל דפסקינן כותי' מברך שהכל ולא בפה"א וכדעת 

שלא  כיון  רטיבתא  פלפלי  אף  וא"כ  לאוכלו.  אדעתא  אנשי  להו  נטעי  דלא  משום  יהודה,  ר' 

לאוכלו  אותו  שנוטעים  דיש מעוט  אלא דכיון  שהכל.  ברכתן  תהא  כך  לאוכלן  אדעתא  נטעי 

ברטיבותן, מברכין בפה"א [ובנחל"ד תמה על תי' זה של הרשב"א וכתב בזה"ל, ואני בעניי 

הכריחו כך לפשר בדין זה דממ"נ או  לא זכיתי להבין תירוץ זה ופשרה זו אינני מכיר. דמי 

שהכל או בפה"ע בעינן לברוכי, לכך דברי הרי"ף והרמב"ם נפלאו ממני].

והנה המעיין בשו"ת הרשב"א הנ"ל יראה דאחר שכתב דכיון שנאכלין מהן ברטיבותן מעט 

ואדעתא דהכי נמי נטעי קצת מברכין עליהן בפה"א, הוסיף "והואיל וחייבן הכתוב בערלה". 

(ובב"י תיבות אלו לא מופיעות). וצ"ב  דמדמצינו שחייבן הכתוב בערלה מוכח שפרי העץ 

פרי  בורא  לברך  אמאי  כטעם  זה  את  מביא  הרשב"א  איך  וא"כ  פה"ע,  בורא  וברכתן  נינהו 

האדמה.

ועי' בחי' הרשב"א שהק' על מאי דאמר ר"מ דהכתוב בא לרבות עץ שטעם עצו ופריו שווה 

וזהו פלפל, הא גם אתרוג טעם עצו ופריו שווה ושמא הכתוב בא לרבות אותו ולא את פלפלין, 

ותי' דאתרוג פשיטא שחייב בערלה. אבל בפלפל הי' הו"א שאינו חייב בערלה כיון דלכי יבשו 

לא חזו למיכלינהו בענייהו כשאר פרי קמ"ל דשם פרי עליו ומחייב בערלה.

מבואר מדבריו דהי' הו"א שפלפל רטיבא אינו פרי כיון שכאשר הוא יבש אינו ראוי למאכל 

כשאר פירות, וקמ"ל קרא דשם פרי עליו וחייב בערלה.

בערלה".-  הכתוב  וחייבן  "והואיל  בתשובה  שהוסיף  במה  כונתו  דזה  לומר  אפשר  וא"כ 

חי,  לאוכלו  אותו ע"ד  משום המיעוט שנוטעים  לברך עליו בפה"א  דראוי  דנהי  דהוקשה לו 
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מ"מ מנלן דשם פרי עליו שראוי לברך עליו בורא פרי האדמה, כיון שסופו שייבש ואינו ראוי 

בפה"א  ולא  שהכל  שברכתו  לשמואל  דס"ל  קורא  לגבי  בע"א  לעיל  שמצינו  וכמו  לאכילה 

עליו  פרי  ששם  ראיה  הרשב"א  הביא  וע"ז  סופו.  בתר  דאזלינן  וחזינן  להקשות  שסופו  כיון 

ומדמצינו שחייבן הכתוב בערלה וכמו שכתב בחידושים וכנ"ל. [ונראה דאין להקשות מכאן 

על שמואל לגבי קורא, דחזינן הכא דלא אזלינן בתר סופו, דבקורא יש סברא נוספת שלא נטעי 

אנשי אדעתא דהכי, וכמבואר שם. ופי' רש"י שלא נוטעים את הדקל ע"מ לאכול את הקורא, 

דהאוכלו ממעט את ענפי האילן.]

 ובסוכה לה' ע"א, כתב רש"י דהי' הו"א דפלפל הוא מין ירק מפני שהוא עץ שפל כרותם 

שאינו גבוה מן הארץ, קמ"ל קרא דהוא פרי אילן וחייב בערלה.

ולפי"ז מיושבת קושית הרשב"א הנ"ל, דאתרוג כיון שהוא עץ גבוה לא הי' הו"א דאינו 

פרי האילן ופשיטא דהוא חייב בערלה אבל על פלפל כיון שהוא עץ נמוך הו"א דהוא מן ירק 

קמ"ל דהוא מין אילן.

ובשו"ע בסי' רב' סעיף י"ח פסק כרמב"ם וכרי"ף שיברך עליהם בפה"א, וכתב הגר"א שם 

דהרא"ש והרשב"א והראב"ד ס"ל דיברך בפה"ע, וכך הכריע להלכה.

דס"ל  משמע  הנ"ל  מהתשובה  דלכאו'  צ"ב  בפה"ע,  דיברך  הרשב"א  דדעת  מש"כ  והנה 

הכא  משמע  דודאי  כתב  ובחידושים  והרי"ף,  הר"מ  דעת  את  מיישב  שהרי  בפה"א  שיברך 

דרטיבתא חזי למיכל ומברכין עליו בפה"ע, וכן דעת הראב"ד, אבל הרי"ף ורב האי גאון כתבו 

משמע  הנ"ל  מהתשובה  מ"מ  בפה"ע  שיברך  שס"ל  משמע   שמלשונו  ואף  בפה"א,  דיברך 

שמסכים עם השואל שיברך בפה"א.

להו  נטעי  דלא  דכיון  בב"י,  שמובאת  כפי  הרשב"א  תשובת  את  הביא  לה'  בס"ק  ובמג"א 

ע"ד לאוכלן חיין היה ראוי לברך עליהן שהכל אלא דכיון שסו"ס מקצת נטעי להו אדעתא 

דהכי יברך בפה"א, וכתב ביד אפרים דבכס"מ הביא להק' בשם הרמ"ך אמאי מברכין בפה"א 

הא מצינו שחייב בערלה. ותי' הכס"מ עפ"י דברי הרשב"א האלו שהביא במג"א, אך דהמעיין 

בתשובת הרשב"א יראה דהרשב"א לא כתב כך אלא לתרץ אמאי מברכים עליהם בורא פרי 

האדמה אף שהם גדלים באילן, וע"ז סיים מיהא  תימא הואיל וחייבן הכתוב בערלה. עיי"ש.

דבריו  מסיים  הרשב"א  הכ"נ  דאין  הרשב"א,  בתשובת  אחרת  גי'  לו  דהי'  מדבריו  מבואר 
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בקושיא דתימא אמאי מברך בפה"א הא מצינו שחייב בערלה וכמו שהק'  הרא"ש ותלמידי 

סובר  שהרשב"א  כתב  ולכן  ברשב"א,  כזו  גרסא  היתה  לגר"א  דגם  אפ"ל  וא"כ  יונה.  רבינו 

כרא"ש וראב"ד שיברך בפה"ע.

 והנה מה שכתב היד אפרים שהרשב"א בא ליישב בתחילת דבריו רק אמאי מברך בפה"א 

ואף שגדלים באילן, זה מדויק מאד בלשון השואל, דלשון השואל אמאי מברך עליהם בפה"א, 

הא הם גדלים באילן. ולא שאל מצד חיוב ערלה וכמו שהק' הרא"ש ותר"י, ובדבר זה הסכים 

עמו הרשב"א שמצד עצם גידולן הי' ראוי לברך בורא פה"ע אלא דכיון דיש מיעוט שנוטעים 

אותו ע"ד לאוכלו ברטיבתא יברך עליו בפה"א. ולכן הק' בחידושים אמאי לא אמרינן שקרא 

אתא לרבות אתרוג דכמו שמרבינן פלפל ואף שהוא אילן, כך היה לרבות אתרוג. [אלא דזה 

תמוה שהרי רש"י בסוכה כתב שהוא מין אילן שפל כרותם והי' הו"א שהוא מין ירק אילולי 

שהתורה ריבתה אותו לחיוב ערלה. ואילו לשואל הי' פשוט שהוא מין אילן והרשב"א מסכים 

עמו וכמו שכתבנו, וכי הם נחלקו במציאות אם הוא אילן או לא.]

מ"מ מבואר מדברי הרשב"א בתשובה, שאף שפלפל גדל באילן הי' ראוי לברך עליו שהכל 

אם לא היו נוטעים אותו כלל אדעתא לאוכלו ברטיבתא ועי' בנחל"ד לעיל ע"א בסוגיא דקורא 

מחתינן.  דרגא  חד  שרק  שסובר  כמג"א  ולא  דרגי  תרי  שמחתינן  שהוכיח  ע"א,  לח'  ולקמן 

ומדברי הרשב"א מוכח ג"כ דמחתינן תרי דרגי.

ב. רבינו מנוח גם כן הק' אמאי מברך על פלפלי רטיבתא בפה"א הא פרי העץ נינהו. ותי' 

העץ  על  שמברך  כדרך  עליו  ומברך  כעץ עצמו  לפלפל  חשבינן  שוה  ופריו  דטעם עצו  דכיון 

וכונתו דעל העץ ודאי מברך בפה"א כיון שהוא פרי האדמה ולא גדל על האילן שנוכל לברך 

עליו בפה"ע וכיון שטעם הפרי כטעם העץ מברך אף עליו בפה"א, והק' עוד, דא"כ אף על 

אתרוג שיברך בפה"א כיון שטעם עצו ופריו שוה. וכתב לחלק בכמה אופנים, ובסו"ד  כתב 

ותו דפרי העץ קריה רחמנא. וכונתו למה שאמר הכתוב  ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ 

הדר . דחזינן מאי קרא דאתרוג הוא פרי העץ, ולכן ודאי שיברך עליו בפה"ע.

ונראה דלפי"ז מיושבת קושית הרשב"א אמאי אמרינן דקרא דעץ מאכל אתא לרבות פלפל 

אותו,  לרבות  בא  ושמא  שוה  ופריו  עצו  טעם  אתרוג  גם  הא  שוה  ופריו  עצו  דטעם  לערלה, 

ולפי"ד  א"ש, דאתרוג פשיטא שהוא חייב בערלה שהרי פרי עץ קריה רחמנא ומ"ש משאר 

לעיל  מש"כ  לפי  אולם  לרשב"א,  הוקשה  מה  תמוה  ואדרבה  בערלה.  שחייבין  האילן  פירות 
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אפ"ל דהא לרשב"א גם פלפל הוא מין אילן, ואפ"ה אמרינן שהתורה ריבתה אותו לערלה. 

א"כ אף אתרוג אף שהוא מין אילן, שמא בעינן לרבות אותו לערלה. וע"ז תי', דפלפל יש לו 

חיסרון שכאשר הוא יבש אינו נאכל ולכן בעינן ריבוי לחייבו בערלה משא"כ אתרוג אין סיבה 

שיפטר מערלה.

ג. הריטב"א בעירובין כ"ח ע"ב, מיישב שאין הכ"נ פלפל הוי ירק ולכן מברך עליו בפה"א 

זה  ירק  ריבתה  דהתורה  די"ל  העץ  פרי  שהוא  ראי'  זה  אין  בערלה  חייב  שהוא  שמצינו  ומה 

לערלה.

ובע"ז דף ס"ו ע"א, אמרינן תבלין ב' וג' שמות והן מין א' או מין ג' אסורין ומצטרפין. ופי' 

תוספות כגון פלפל של כלאים ופלפל של ערלה, ופלפל של תרומה, והק' הרש"ש דאין איסור 

לאכול כלאים של הרכבה וא"כ אמאי הזכירו תוס' פלפל של כלאים שהם אסורים, ואם כונתם 

על כלאי הכרם דבכה"ג קי"ל דאסורים, הא פלפל הוא מין אילן, ואילן לא נאסר בכלאי הכרם 

רק מין ירק. ולפי מש"כ הריטב"א א"ש, דאפ"ל דאין הכ"נ הוא מין ירק ולכן נאסר בכלאי 

הכרם, ומה שמצינו שהוא חייב בערלה זה לא מחמת שהוא מי ן אילן, אלא שהתורה ריבתה 

מין ירק זה לערלה. (וביותר א"ש לפי מש"כ המהרש"א והנחל"ד שמתוס' כאן משמע שס"ל 

כרמב"ם וכרי"ף שמברך בפה"א ואפ"ל שיסברו כתי' הריטב"א).
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הרב מרדכי פרלמן

הערה בדין ברכה אחרונה על יין של קידוש
 (שלפני הסעודה)

המקדש על היין, פסק השו"ע  סימן קע"ד סעיף ו' דאין צריך ברכה אחרונה מעין ג' על 

היין לפי שברכת המזון פוטרתו, ודברי השו"ע מקורם מהרא"ש פרק כצד מברכין סימן כ"ד 

שיין שבא לפני המזון מיחשיב כדברים הבאים בתוך הסעודה. מכיון שיין מיגרר גריר, וכל 

דבר שמושך התאבון על אף שבא לפני הסעודה נקרא כבתוך הסעודה, וממילא ברכת המזון 

פוטרתו ככל דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה. ובשו"ע שם הוסיף דדין זה שיין 

של קידוש א"צ ברכה אחרונה בפני עצמו הוה גם שאין לו יין בתוך המזון,

ובביאור הדברים דבכה"ג ששותה יין גם בתוך הסעודה אזי יש עוד סיבות לפוטרו מברכה 

כ"ד  דף  פסחים  ערבי  בפרק  בבעה"מ  מוכח  כבר  א.שהרי  ג'.  מעין  דהיינו  נפרדת  אחרונה 

מדפי הרי"ף דמאכלים שנאכלים קודם הסעודה אם הם פוטרים בברכתם ברכה של מאכלים 

הנאכלים בתוך הסעודה. וכגון אדם האוכל פירות קודם הסעודה, דמעיקר הדין ודאי שמצריך 

לברכה אחרונה עליהם ומהיכי תיתי יפטרו בברהמ"ז, שהרי אינם באים תוך הסעודה ומחמת 

הסעודה, בכל זאת כתב הבעה"מ שנפטר בברהמ"ז וכגון שאוכל פירות גם תוך הסעודה, ואז 

עולה דברכה ראשונה שברך על הפירות פטרה את הפירות שיאכלו בתוך הסעודה, ומחדש 

אחרונה  בברכה  שיפטר  לענין  מהסעודה,  לחלק  ומחשיבו  מטפילו  זה  מצד  דגם  הבעה"מ 

בברהמ"ז.

דהנה הבעה"מ הביא דיש שהקשו על שיטת הרי"ף שם דבעינן בד' כוסות, ברכה אחרונה 

על היין על כוס ב' שלפני הסעודה ועל כוס ד', והקשה הבעה"מ דאמאי יברך על כוס ב' והרי 

יש לפניו כמה כוסות שהוא שותה בתוך סעודתו ויין שלפני המזון פוטר יין שבתוך המזון, 

וביאור קושיתו  דהיות והיין שקודם הסעודה פוטר היין שבתוך הסעודה. זוהי סיבה שיהיה 

פטור מברכה אחרונה. ועיין מג"א קע"ד י"ד שהביאו [והבעה"מ יישב הקושיא וכתב על אותו 

מקשה דחמר מדינתו הטעתו, שהיה סבור שיש בכל המדינות יין כמדינתו, ולא ידע שהרי"ף 

סמך על דברי המשנה שהיא שנויה בעיני שדישראל שלא יפחתו לי מד' כוסות וכו' עיי"ש] 

וע"ע במ"ב סוף סימן קע"ו שהביא זאת להלכה.
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אך יש עוד סיבה לפטור היין של קידוש ויין של קודם המזון מברכה מעין ג', מהמבואר ב. 

בחיי אדם כלל מ"א סעיף א' ועיי"ש באורך בנשמת אדם. שכתב להוכיח מהרשב"א בחידושיו 

בגדר  נכללים  אין  התאבון  את  המושכים  דברים  דגם  וס"ל  הנ"ל  הרא"ש  על  דפליג  ובשו"ת 

תוך  הבאים  דברים  בברכתו  שפוטר  דדבר  הנ"ל  הבעה"מ  יסוד  על  פליג  וכן  הסעודה.  תוך 

הסעודה, וכדמוכח כן מהם דהרשב"א בשו"ת דכתב  לענין ברכת הכרפס והמרור דבאם אכל 

יותר מכזית מהכרפס שימתין עם הברכה אחרונה על הכרפס, ויברך בורא נפשות אחר אכילת 

בברכתו  דפוטר  אף  על  הכרפס  על  אחרונה  ברכה  לברך  דבעינן  מדבריו  חזינן  מ"מ  המרור, 

מברכה ראשונה את המרור. ומסיק החיי"א דגם הרשב"א יודה היכא שאוכל קודם הסעודה 

מאכל מסוים וימשיך באכילת אותו סוג מאכל גם בתוך הסעודה כה"ג כו"ע מודו דא"צ ברכה 

שהביאו  אחת ועיין במ"ב סימן קע"ו  אכילה  הסעודה, דחשיב  שאכל קודם  מה  אחרונה על 

להלכה.

קודם  יין  סתם  בתור  או  קידוש  בתור  או  הסעודה,  לפני  יין  ששותה  דידן  בנידון  וא"כ 

שקודם  היין  על  אחרונה  מברכה  שיפטר  וודאי  הסעודה,  תוך  יין  בשתית  וימשיך  הסעודה, 

דברי  על  ו'  סעיף  קע"ד  בסימן  הלכה  הביאור  בדברי  להעיר  יש  להמתבאר  וא"כ  הסעודה. 

המחבר שפסק כדברי הרא"ש הנ"ל דברכת המזון פוטרת יין שקודם הסעודה מברכת מעין ג' 

וכתב הביה"ל אין דין זה ברור דעיין ברמב"ן במלחמות פרק ערבי פסחים ובר"ן וכן בתוס' 

פסחים דף ק' ע"ב סוד"ה ידי יין דפליגי על הרא"ש ומזקיקים ברכה אחרונה על היין הנ"ל. 

וכתב דלפ"ז נראה שנכון לענין קידוש שישתה רק כמלא לוגמא שלא יתחייב בברכה אחרונה. 

אך מסיק דלא העלינו ארוכה לשיטת הפוסקים דמחייבים אפילו בכזית בברכה אחרונה ולכן 

הנכון שתמיד יכוון בברכת המזון לפטור את היין.

דשתיית  ג'   מעין  פוטרת  המזון  דברכת  הא  שהרי  בדיעבד  רק  הוה  הבה"ל  פתרון  ולכא' 

אף  שהוא  נוסף  פתרון  לכתוב  להבה"ל  דהו"ל  להעיר  יש  ולהמתבאר  בדיעבד.  רק  הוה  יין 

לכתחילה דישתה יין  גם בתוך המזון שהרי בזה באנו לפתרון ולא נזדקק לברכה אחרונה על 

היין וכש"נ א. להתבאר בבעה"מ הנ"ל ב. להמתבאר בחיי"א וצ"ע.

בזמנינו  לדינא  עכ"פ  אך  שבזמנו,  היין  יוקר  מחמת  הייתה  הבה"ל  דהשמטת  צ"ל  ולכא' 

בודאי היא עצה טובה.



ברכת ישראלקלב

הרב אליהו שריקי

הגדרת פת לענין חלה וברכות

גמ' ברכות לז. טרוקנין חייבין בחלה וכו' מ"ט לחם עוני קרינן ביה. ע"כ.

כלל א.

 אין חיוב חלה חל להתחייב עליה האוכל בלא חלה עד שתדבק העיסה ונעשה גוף אחד 

[היינו משעת גלגול] דכתיב (במדבר טו,כ) ראשית עריסותיכם וגו' וזהו נקרא עיסה. (לבוש 

הל' חלה שכז ס"א).

כתיב (במדבר טו, כ) "ראשית עריסותיכם" וגו'  וכתיב "והיה באכלכם מלחם הארץ" וגו'

ודרשינן מינה בירושלמי עריסותיכם ולא של הקדש וכן שזמן חיוב חלה הוא מעת עריסותיכם 

היינו שעת גלגול אלא דבעינן דעתו לעשותו לחם לאכילת בני אדם דכתיב באכלכם מלחם 

ולא לכלבים (ולא לתיקוני נשים וכד'). ובספרי זוטא למדו מלחם ולא כל לחם, שיעור בחלה. 

ועוד כתוב בירושלמי דעיסה העשויה לחלק בצק פטורה מן החלה.

אלא שמצינו בראשונים שתי שיטות עיקריות בגדר לחם לענין עיסה החייבת בחלה ולענין 

חיוב ברכת המוציא.

דעת ר"ת שאפילו עיסה (בלילה עבה) שבדעתו לבשלה או לטגנה או לאפותה בחמה חייבת 

בחלה ובברכת המוציא כדין עיסה שאפאה. אלא שיש חילוק בין התנאים לחיוב חלה וחיוב 

המוציא.

אין מברכים המוציא (שלא בקביעות סעודה) על הפת עד שיתקיימו בה שני תנאים:

שיהא לה תורת לחם דהיינו שיהא סועד את הלב (תוס' פסחים לז: ובספרי כתב טעם לחם).

שיהא לה תואר לחם (תוריתא דנהמא).

מזונות  ברכתו  לחמניות)  ד"ה  מב.  ברכות  (תוס'  נילי"ש  כגון  בכיסנין  הבאה  ובפת 

(ובקביעות סעודה המוציא) כיון דגובלא בעלמא הוא ואינו סועד הלב (תוס' ברכות לז:ד"ה 
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לחם ובפסחים לז: ד"ה דכו"ע).

ובקביעות סעודה מברך המוציא רק אם יש לה תואר לחם אבל תורת לחם ללא תואר לחם 

מברך מזונות ואפילו קבע עליה סעודה (כמו גבי נהמא דהנדקא).

 עיסה אינה חייבת בחלה עד שיתקיימו בה אחד משני תנאים:

שתהא תחילתה עיסה עבה.א. 

תחילתה בלילה רכה ואפאה ויש לה תואר לחם  (תוריתא דנהמא בבלילה רכה משכחת ב. 

לה רק ע"י אפיה).

דעת הר"ש, הרא"ש, הרמב"ן, הרמב"ם וכ"כ הרשב"א שדעה זו עיקר, שחיוב חלה הוא 
או  בתנור  דהיינו  האפיה  מדרכי  באחד  פת  ממנה  לעשות  שבדעתו  עבה)  (שבלילתה  בעיסה 

כתב  סמ"ק  בשם  ברכות  מהל'  פ"ג  מיימוניות  (ובהגהות  וכד'  משקה  ללא  אילפס  או  כירה 

שמעט שמן לא חשיב משקה שסכין אותם מעט שלא תשרף העיסה) , ובבלילתה רכה בעינן 

שאפאה ואיכא תורת לחם ואע"פ שאין לה תואר לחם (צורת פת – רמב"ם).

בישול  ולא  דוקא  אפיה  בעינן  הפת  על  סעודה)  בקביעות  (שלא  המוציא  ברכת  ולגבי 

ויתקיימו בה שני תנאים: (עיין בחיי אדם הל' סעודה כלל מ"ב סי' א' תנאים נוספים בגדר פת 

לחיוב המוציא ואכמ"ל).

שיהא לה תורת לחם.

שיהא לה תואר לחם (תוריתא דנהמא).

לחם),  תואר  לה  שאין  לחם (אע"פ  תורת  לה  יש  אם  רק  המוציא  מברך  סעודה  ובקביעות 

אבל תואר לחם ללא תורת לחם מברך מזונות ואפילו קבע עליה סעודה. (היפך דעת ר"ת). 

כגון עיסה שבישלה או טיגנה הבישול מבטל ממנה תורת לחם ומברך מזונות אפילו בקביעות 

סעודה. (עיין מ"ב סי' קסח ס"ק סט',ע').

אמנם נראה שיש מחלוקת בהבנת המושג תואר לחם שהרי גבי טרוקנין (עושה מקום חלל 

בכירה ונותן לתוכו מים וקמח כמו שעושין באילפס – רש"י) שדעת ר"ת שברכתו המוציא 

כיוון שפת גמורה היא וכמו שכתב הטור (סי' קס"ח) ודעת הר"ש שברכתו מזונות מן הטעם 

שאין לו תואר לחם, וכמו שכתב הרמב"ם הל' ברכות פ"ג ה"ט שאין עליה צורת פת.
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כלל ב.

סעודה),  בקביעות  רק  (אפילו  המוציא  עליה  מברך  אינו  החלה  מן  שפטורה  עיסה  לכו"ע 

ועיסה שמברך עליה המוציא (אפילו בקביעות סעודה) חייבת בחלה, אף שיתכן שתהא עיסה 

הר"ש  לדעת  בחלה.  חייבת  שתהא  סעודה)  בקביעות  (אפילו  המוציא  עליה  מברכים  שלא 

המוציא  מברך  אינו  בחלה  שחייבת  אע"פ  לבשלה,  או  לטגנה  ונמלך  עבה  שבלילתה  בעיסה 

ואפילו בקביעות סעודה. ולדעת ר"ת בנהמא דהנדקא שחייבת בחלה ואפילו הכי אין מברך 

עליה המוציא אפילו בקביעות סעודה שאין לה תוריתא דנהמא (עיין ביאור בפרט א' לקמן).

פרט א (ח"א) לענין חיוב חלה:

החלה,  מן  פטורה  סופגנין  וסופה  סופגנין  שתחילה  עיסה  מ"ה)  (פ"א  חלה  במסכת  תנן 

תחילתה עיסה וסופה סופגנין, תחילתה סופגנין וסופה עיסה חייבת בחלה וכו'.

ואסקריטין  והסופגנין  הדובשנין  מ"ד)  פ"א  התם (חלה  תנן  לז.)  שעה (פסחים  כל  ובפרק 

וחלת המסרת פטורין מן החלה.  אמר ריש לקיש הללו מעשה אילפס הן ור' יוחנן אמר מעשה 

אילפס חייבין והללו מעשה חמה ואמרינן התם דבהרתיח ולבסוף הדביק כו"ע לא פליגי דחייב 

בחלה דנהמא הוא, כי פליגי שהדביק ולבסוף הרתיח. ר"ל סבר כמעשה חמה הן ופטורים ור"י 

סבר כמעשה אילפס הן לא שנא הרתיח ולבסוף הדביק לא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא 

הוא וחייב בחלה.(ב"י קס"ח).

והלכתא כר' יוחנן.

ומברכין  בחלה  חייב  תחתיו  מהלך  שהאור  כל  יוחנן  ר'  אמר  ה"ג)  חלה (פ"א  ובירושלמי 

עליו המוציא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ר"ל אמר אינו חייב בחלה ואין מברכין עליו 

המוציא ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ואמר ר' יוחנן ובלבד ע"י משקין [כלומר בהא 

מודינא לך (רא"ש פרק כ"ש סי' טו')].

וכתבו התוס' בפרק כ"ש (פסחים לז:) בשם ר"י דע"י משקה מודה ר' יוחנן דמעשה אילפס 

פטורין ואין מברכין עליהם המוציא כדמוכח בירושלמי דחלה פרק קמא ה"ג. וכן כתבו שם 

הרא"ש והר"ן (ד"ה הלכך) וכ"כ הר"י בפרק כיצד מברכין (כו,ב ד"ה לחם).
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אבל דעת ר"ת דוקא בבלילתו רכה פליגי דר' יוחנן סבר אפייתו באילפס עושהו לחם וחייב 

בחלה ור"ל סבר אין עושהו לחם ופטור. אבל בבלילתו עבה כו"ע מודו דחייב בחלה אפילו 

ע"י משקה דהא חיוב חלה הוי משעת גלגול כדמוכח בכמה דוכתין וכן משמע במסכת חלה 

(פ"א מ"ה) דתנן עיסה שתחילתה וכו' (תוס' שם).

תחילתו סופגנין  קב.)  קנ"א  סמ"ק (סי'  בשם  כתוב  ברכות  מהל'  פ"ג  מיימוניות  ובהגהות 

שבלילתו רכה [כדמפרש לה ר"ת] וסופו עיסה שאפאו בתנור או בכירה או במחבת של ברזל 

אותם  שסכין  ואע"ג  חייבין  אילפס  מעשה  דאמר  יוחנן  כר'  המוציא  ובברכת  בחלה  חייבים 

במעט שמן משהו בעלמא הוא שלא תשרף העיסה.

וכ"כ בשנות אליהו חלה (פ"א מ"ה) פי' ר"ת שתחילתה רכה וסופה רכה פטורה מן החלה 

ומה  כפשוטה.  והמשנה  בחלה  חייב  בהיפך  או  רכה  סופה  אם  אף  עבה  תחילתה  אם  אבל 

שחלקו ר"י ור"ל במסכת פסחים לז: דוקא בבלילתה רכה כמו סופגנין דהוי תחילתו סופגנין 

וסופו סופגנין ופטורה. אבל עיסה חייבת והיינו המשנה תחילתה עיסה [וסופה סופגנין וכו' 

דחייב  מודו  כו"ע  עבה  בבלילתו  אבל  לא,  או  לחם  הוי  אי  אילפס  במעשה  ופליגי  חייבת] 

ואפילו בישלה במשקין, וה"ה לגבי המוציא.

אבל הר"ש והרמב"ן והרא"ש והרמב"ם וכ"כ הרשב"א שדעה זו עיקר חולקים עליו וכתבו 

הא דתנן תחילתו עיסה היינו שעשאן מתחילה על דעת לחם גמור ואח"כ נמלך לעשות סופגנין, 

אבל עשאן מתחילה לעשות סופגנין [דהוי תחילתו סופגנין וסופו סופגנין] וכו' פטורה.ע"כ.

מן  שפטורה  לכותח  העשוי  לחם  גבי  לז.  בברכות  מדאמרינן  ר"ת  דעת  על  הר"ש  והקשה 

החלה.  מן  פטורה  בשמן  לטגנה  או  במים  לבשלה  ודעתו  גמורה  עיסה  שהלש  משמע  החלה 

ומ"ש עשאן כעבין חייבין משום דמחלפא בשאר עיסה וז"ש מעשיה מוכיחין עליה (ור"י כתב 

משום מראית עין והיינו הך).

בחלה  ותתחייב  עיסה  וסופו  סופגנין  תחילתו  והוי  לחם  לעשותן  תמלך  שמא  א"נ 

למעבד  בעייא  דאנא  בגין  מנא  לרבי  שאלת  איתא  חדא  מ"ד)  (פ"א  חלה  בירושלמי  וכמ"ש 

שאל  אתא  לא.  למה  לה  אמר  החלה.  מן  פטורה  ותהא  דינסבנה  מהו  אטרי  אצוותי[עיסתי] 

לאבוי, א"ל אסור שמא תמלך לעשות עיסה וכו'. רב אמר

עיסת כותח חייבת בחלה, אמר רבי בון שמא תמלך לעשותה חררה לבנה. אמר רבי מנא 
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סברן  דאינון  מכשיעור  פחות  לון  עבדין  דייאון  עביצין  דעבדין  באילין  מכריזין  אנו  צריכין 

שהיא פטורה והיא חייבת.

ול"ק מהירושלמי על גמרא דידן דשם מיירי בלקח ממנה לאפותה וגזרינן על כולה וגמ' 

דידן.(שנות  כגמ'  גזרינן,  לא  בלימודים  אבל  בכעבין  מיירי  שם  א"נ  ממנה.  לקח  בלא  דידן 

אליהו שם עם שינויי לשון).

משמע  דידן  ומגמרא  בכעבין  ואיירי  דידן  גמרא  על  חולק  דהירושלמי  ר"ת  סובר  ולענ"ד 

דחייבת בחלה מעיקר הדין והיינו דקתני מעשיה מוכיחין עליה אבל הירושלמי ס"ל שפטור 

מעיקר הדין וגזרינן שמא תמלך, ופסק ר"ת כגמ' דידן.

מפני  חייבת  כעבין  עשאה  שאם  כותח  גבי  ר"ת  בדעת  לחם  ד"ה  כו:  ברכות  הר"י  וכתב 

שהיתה בלילתה עבה. וא"ת אפילו כשלא עשאה כעבין אמאי פטור שהרי היתה בלילתה עבה 

שלא  כיוון  עבה  שבלילתה  שאע"פ  י"ל  לחם).  ד"ה  לז:  ברכות  התוס'  הקשו  (וכן  מתחילה 

נעשתה לדעת אכילה אלא לחרך אותה באור ולעשות ממנה כותח לפיכך פטורה דהכי אמרינן 

בעיסת כלבים שאם אין הרועים אוכלים אותה פטורה מן החלה אע"פ שבלילתה עבה כיון 

שלא נעשית לאכילת בני אדם פטור, ה"נ כיוון שלא נעשית לאכילת דרך פת פטורה.עכ"ל.

ועוד כתב (שם) ומזה הטעם יש להתיר חוטי בצק שנקראין בלשון הירושלמי אטריה ובלעז 

וירמזיליויש ובערבי אטרי' שאע"פ שבלילתן עבה מתחלה פטורין מן החלה וכו'.

אלא שברא"ש בפרק כ"ש (סי טו') הביא בשם ר"ת וז"ל אבל וורמזוש שקורין לטרייא היה 

עיסתה  שנתחייבה  אע"פ  דנהמא  תוריתא  בהם  שאין  המוציא  עליו  מברכין  שאין  ר"ת  אומר 

בחלה.ע"כ.

ואם כן הדרא קושיא לדוכתי, לדעת ר"ת אמאי אם עשאה כלימודים פטורה.

 ועוד קשה על ר"ת מנהמא דהנדקא דהוי עיסה עבה כדפירש רש"י ואם כן אמאי פטורה מן 

החלה,ותימה  שהתוס' לא העיר על זה כלום.

ונלע"ד לבאר שדעת ר"ת היא שהמשנה דחלה (פ"א מ"ה) היא כפשטה וכמו שכתב בשנות 

אליהו (חלה פ"א מ"ה) ופירוש סופגנין הינו בלילה רכה, וסופו עיסה היינו שאפאה בתנור.

ובגמ' דידן גריס טריתא חייבת בחלה וכו' ובמקום א"ל אביי לרב יוסף האי כובא דארעא 
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מאי מברך עלויה גריס האי טריתא מאי מברך עלויה ועל זה ענה לו רב יוסף מי סברת נהמא 

עלויה  סעודתו  קבע  זוטרא  ומר  מזונות.  מיני  בורא  עלויה  ומברכין  הוא  בעלמא  גובלא  הוא 

וברך עלויה המוציא לחם מן הארץ וג' ברכות וכו' כדמוכח מהתוס' פסחים (לז:) וז"ל ואע"ג 

ההוא  מזונות  מיני  בורא  עליו  ומברכין  בחלה  דחייב  (לז:)  מברכין  בכיצד  אמרינן  דטריתא 

כדמפרש התם דגובלא בעלמא הוא ואינו סועד הלב וכו'.עכ"ל.

וא"כ ס"ל לר"ת דטרוקנין חייבת בחלה ומברכים עליה המוציא וכדאיתא בירושלמי דחלה 

(פ"א ה"ה),

וטריתא חייבת בחלה לפי כל הא"ד, שגביל מירתח הוי תחילתו סופגנין וסופו עיסה (שהרי 

נאפה ע"ג כירה) ומברך עליו מזונות כיון שאין לו תורת לחם שאינו סועד הלב והוי גובלא 

בעלמא. אבל אם קבע סעודתו עליו מברך המוציא וג' ברכות ויוצא בו ידי חובתו בפסח דלחם 

עוני קרינן ביה.

לכן  דנהמא,  תוריתא  ליה  דלית  אלא  עבה  עיסה  דהוי  כיון  בחלה  חייבת  דהנדקא  ונהמא 

לא מברך המוציא אפילו בקביעות סעודה. ולחם העשוי לכותח עשאה כעבין חייבת בחלה 

כיון שהיא עיסה עבה, ומברך עליה המוציא שאע"פ שנאפת בחמה הוי כאפיה לשיטת ר"ת 

בברכות  בתוס'  והקשה  החלה,  מן  פטורה  כלימודים  עשאה  ואם  דנהמא.  תוריתא  איכא  וגם 

(לז: ד"ה לחם) ולא תירץ (אמנם הקשה על מה שכתב רש"י שלחם העשוי לכותח הוי עיסה 

שמבשלה בחמה, אלא מדלא פירש אחרת משמע דסבירא ליה כפרש"י ושנשאר בקושיא על 

לחם העשוי לכותח שעשאו כלימודים אמאי פטור מן החלה שהרי בלילתו עבה).    

ובטור סי' קסח כל דבר שבלילתו עבה אפילו בשלו במים או טיגנו בשמן לחם גמור הוא 

וחייב בחלה ומברכין עליו המוציא ובלבד שיהא עליו תואר לחם וכו' וזהו כדעת ר"ת ותמה 

לו  היה  כדבריו  וכו'  כר"ש  סברי  והרמב"ם  דהרא"ש  כיון   ר"ת  כדעת  סתם  למה  הב"י  עליו 

ידי  יוצא  ואדם  המוציא  עליו  ומברך  בחלה  חייב  וכו'  טרוקנין  הטור  שם  כתב  ועוד  לסתום. 

חובתו בפסח כיון שהוא בגומא מתקבצין יחד ונעשה כמו פת גמור אבל טריתא וכו' אין עליו 

ושלוש  המוציא  מברך  עליו  סעודתו  קובע  ואם  מזונות  מיני  בורא  עליו  ומברכין  לחם  תורת 

ומברך  בחלה  חייבת  וכו'  כעבין  עשאן  ואם  וכו'  לכותח  העשוי  לחם  שם  כתב  ועוד  ברכות. 

עליה המוציא.עכ"ל. ותמה עליו בב"י (שם) דמנין לו שהרי בגמ' דידן משמע שטרוקנין חייבת 

בחלה ומברך עליה מזונות ואם קבע עליה סעודתו מברך המוציא, ואילו טריתא פטורה מן 
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החלה ואינו מברך עליה המוציא אפילו בקביעות סעודה אלא בורא מיני מזונות דאם לא כן 

מאי איכא בין טרוקנין לטריתא וכו' עיין שם באורך. (ועיין במג"א סי קסח ס"ק מ"א ובדרישה 

סי' קסח).

ונלע"ד שדעת הטור כדעת ר"ת לענין פת שמברכין עליה המוציא שאפילו בשלה או טיגנה 

מברך עליה המוציא אם איכא תוריתא דנהמא וכמו שהביא ראיה ממנחות. ובגמ' דידן גרס 

כר"ת שכל הסוגיא איירי בטריתא, דהירושלמי (פ"א ה"ה) דטרוקנין חייבת בחלה ומברכים 

עליה המוציא כוותיה (שלא צריך לאוקימתא דאיירי בקבע סעודתו עליו כמו שיתרצו הר"ש 

וסיעתו). אלא שכיון שגירסת הר"ש, הרא"ש, הרי"ף,הרמב"ם והרמב"ן היא  שטריתא פטורה 

שהרי  כלימודים  בעשאו  פטור  אמאי  לכותח  העשוי  מלחם  קשיא  דלר"ת  ועוד  החלה,  מן 

בלילתו עבה וכמו שהקשה הר"ש, לכן פסק כמותם גבי חלה, כש"כ ביורה דעה (סי' שכט). 

וכדעת  ה"ה)  (פ"א  חלה  הירושלמי  כדברי  המוציא  ומברך  בחלה  שחייב  כתב  טרוקנין  וגבי 

ר"ת וכש"כ הרא"ש ברכות (סי' יא) ולא היה צריך לאוקימתא שכתב בב"י דאיירי בקבע עליו 

סעודתו כיון שגרס שגמ' דידן איירי בטריתא. וכ"כ בדרישה (סי' קסח) שלדעת הטור אולי 

צריך לגרוס בגמ' במקום האי כובא דארעא וכו', האי טריתא, ולפי מה שכתבנו שזוהי גירסת 

ר"ת, והטור אזיל כשיטת ר"ת הדברים פשוטים. ומש"כ הטור כל דבר שבלילתו עבה אפילו 

בשלו או טיגנו בשמן לחם גמור הוא וחייב בחלה וכו' כתב הדרישה (שם) דאיירי בנמלך וכן 

היא משמעות לשון הטור וכדעת הר"ש כש"כ ביורה דעה (סימן שכט).

ופרש"י  דארעא  כובא  אביי  אמר  טרוקנין  מאי  בחלה,  חייבת  טרוקנין  העולה  תורת  זאת 

באילפס.ע"כ.  שעושים  כמו  וקמח  מים  לתוכו  ונותן  בכירה  חלל  מקום  עושה  דארעא  כובא 

וכיון שסופו עיסה - שנעשית ע"י אפיה -כו"ע מודו דחייבת בחלה,  שאף לדעת ר"ת בעינן 

דכו"ע,  ד"ה  לז:  שעה (פסחים  כל  פרק  התוס'  שכתבו  וכמו  סופגנין,  בתחילתו  אפיה  דווקא 

הובאו דבריהם לעיל). ומ"ש בירושלמי חלה (פ"א ה"ה) טרוקנין חייבין בחלה ואומרים עליו 

המוציא , לר"ת הוי כפשוטו ולר"ש היינו בקביעות סעודה וכמו שכתב בב"י (סי' קסח).

ואמר אביי טריתא פטורה מן החלה , מאי טריתא א"ד גביל מירתח ופרש"י גביל מירתח 

נותנים קמח ומים בכלי ובוחשין בכף ושופכים על הכירה כשהיא נסקת. וכתב הרא"ש ברכות 

(סי' יא') טרוקנין חייבין בחלה גרסינן  ולא גרסינן פטורה והכי איתא בירושלמי חלה (פ"א 

ה"ה) טרוקנין חייבין בחלה ואומרים עליו המוציא אע"ג דבלילתו רכה וגובלא בעלמא הוי 



קלט ברכת ישראל

מ"מ הוי כמו תחילתו סופגנין וסופו עיסה שחייב בחלה. וגבי הא דאמר אביי טריתא פטורה 

כמו  שבכירה  בגומא  אותה  אופין  רכה  שבלילתו  שאע"פ  לטרוקנין  דמי  ולא  כתב  החלה  מן 

שפירש רש"י דנעשה לחם, אבל מירתח גביל  שופכין אותו על הכירה ומתפשט ואין תורת 

לחם עליו.

וא"ד (טריתא) נהמא דהנדקא ופרש"י בצק שאופין בשיפוד ומושחין אותו תמיד בשמן או 

במי ביצים ושמן. ובר"י ברכות (כו: ד"ה וא"ד לחמא דהנדקא) כתב ויש מי שאומר שלחמא 

דהנדקא היא פת ידוע שעושין ממנו תיקוני הנשים.עכ"ל.

ולר"ש וסיעתו פטור מן החלה כיון שאין בדעתו לאפות ממנו פת ואע"פ שהיא עיסה עבה.

וא"ד (טריתא) לחם העשוי לכותח ופרש"י לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא 

בחמה. ואמרינן בגמ' מעשיה מוכיחין עליה, עשאן כעבין חייבין כלימודין פטורים.

והקשה ר"ש מירושלמי חלה (פ"א מ"ד) שמשמע שהאסור משום שמא תימלך  (עיין לעיל 

באורך). ולכן פירש ר"ש שלחם העשוי לכותח פטור מן החלה כיון דהוי כתחילתו סופגנין 

וסופו סופגנין כיון שמתחלה היתה דעתו לבשלה בחמה וכדפרש"י אלא שבכעבין גזרו שמא 

ימלך לאפותה בתנור והוי כתחילתו סופגנין

וסופו עיסה שחייבת בחלה, אבל בלימודים לא גזרו שלא חיישינן שמא יאפה בתנור כיון 

שלא אופין כלימודים וכ"כ הר"ש בפסחים. והר"י ברכות (כז. ד"ה ומזה) כתב משום מראית 

עין היינו דבכעבין מיחלפא בעיסה אחרת אבל בלימודים לא חיישינן דכיון ששינה בה ליכא 

למיחש.

ולר"ת דגריס טריתא חייבת בחלה, בעיסה עבה (נהמא דהנדקא ולחם העשוי לכותח)  הוי 

תחילתו עיסה שאפילו אם סופו סופגנין חייבת בחלה, ובעיסה רכה שאפאה (גביל מירתח) הוי 

תחילתו סופגנין וסופו עיסה שג"כ חייבת בחלה אא"כ אין לה לא תורת לחם ולא תואר לחם 

שאז הוי כתחילתו סופגנין וסופו סופגנין ופטורה מן החלה.

אלא שקשה אמאי בלחם העשוי לכותח שעשאה כלימודים פטור מן החלה וכמו שהקשה 

הר"י  שתירץ  מה  לעיל  והובא  מ"ה),  (פ"א  בחלה  והר"ש  לחם)  ד"ה  (לז:  בברכות  התוס' 

בברכות (כו: ד"ה לחם).
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ולדעת הר"ש ל"ק אמאי עיסה שתחילתה עיסה וסופה סופגנין פטורה מן החלה ואם נמלך 

שנמלך  מה  מועיל  לא  סופגנין  ועשאה  ונמלך  לאפותה  שחשב  עיסה  שלגבי  אע"פ  חייבת 

לפוטרה, שיש לחלק דלגבי עיסה שנתחייבה בחלה שהיה לה שם לחם בשעת חובה שוב לא 

מועיל להפקיע ממנה החיוב מה שנמלך לעשות ממנה סופגנין שכבר חל על העיסה הזו חיוב 

חלה. אבל כשחשב לעשות סופגנין מעולם לא חל עליה שם לחם ולא היתה לה שעת חובה 

חיוב  עכשיו  עליה  חל  ולכן  חובה,  ושעת  לחם  שם  עליה  חל  כשאופה  ורק  בחלה,  להתחייב 

חלה מה שלא היה שייך קודם.

הרמב"ם  דעת  לתרץ  י"ט)   הל'  פ"ו  בכורים  (הל'  הלוי  הגר"ח  בחידושי  כתב  זה  וכעין 

תתחייב  ויאפנה  יחזור  אם  ואעפ"כ  עבה  בעיסה  אפילו  לבשלה  דעתו  אם  פוטרת  שמחשבה 

עיסה  שהעושה  הרמב"ם  כתב  ה"ט  בפ"ז  ואילו  י"ג)  הל'  (פ"ו  ביכורים  בהל'  וכש"כ  בחלה 

על מנת לחלקה פטורה לעולם כיון שבשעת חובה היתה פטורה, א"כ חזינן שעיסה שנפטרה 

מחמת מחשבת פטור בשעת גלגול פטורה לעולם. 

שהיה  במקרה  כמו  לחם  שם  מהעיסה  מפקיעה  המחשבה  דאם  די"ל  הלוי  הגר"ח  ותירץ 

בדעתו לבשלה, לא מקרי שעת חובה ולכן כשיהיה לה שעת חובה, אם ימלך לאפותה, תתחייב 

רק  לחם  שם  ממנה  להפקיע  בדעתו  שאין  לחם  דחשיב  לחלק  ע"מ  בעיסה  משא"כ  בחלה. 

לעולם.  נפטרת  מחלה,  נפטרה  חובה  שבשעת  וכיון  חובה,  שעת  מקרי  שפיר  אח"כ  לחלקה 

וסברא לכך שכיון שנפטרה בשעת חובה תפטר לעולם מצינו בכסף משנה (הל' בכורים פ"ז 

ה"ח) דה"ל כאילו הורמה ממנה חלתה באותה שעה והרי זה דומה למה ששנינו פ"ג דחלה 

(מ"ג) הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואח"כ פדאתה. פטורה שבשעת חובתה 

היתה פטורה. ע"כ.

פרט א (ח"ב) לענין המוציא:

דעת ר"ת שמברך המוציא גם אם בישלה או טיגנה והוכיח ממה שכתוב במנחות (ע"ה:) 

סופגנין  הם  שעכשיו  אע"פ  מנחה  גבי  המוציא  עליהם  מברך  לאוכלן  נטלן   ( (לז:  וברכות 

מטוגנות בשמן (תוס' ברכות לז: ד"ה לחם) ומשמע דה"ה לבשלה במים כש"כ התוס' פרק 

מברכין  נמי  דהכי  לר"ת  ונראה  וז"ל  סופגנין  וסופו  עיסה  תחילתו  גבי  כו"ע)  ד"ה  כ"ש (לז: 

עליו המוציא ומביא ראיה ממנחות (ע"ה: ) ומפרק כ"מ (לז: ) דאמרינן היה עומד  ומקריב 



קמא ברכת ישראל

המנחות  כל  ותני  פסיק  וקא  המוציא  אומר  לאוכלו  נטלו  שהחיינו,  אומר  בירושלים  מנחה 

אפילו מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטוגנות בשמן ואין סברא לחלק בין מים לשמן.

ומה שכתבנו בכלל א' דלענין המוציא בעינן נמי תוריתא דנהמא הכי משמע ממש"כ התוס' 

מברכין  ואין  מהמוציא  פטורין  מתחלה  עיסה  שהיו  בחלה  דחייבין  אע"ג  ורימשייש  (שם) 

עליהם אלא בורא מיני מזונות דלית להו תוריתא דנהמא וכו', וכן בעינן תורת לחם כדמשמע 

מגמ' דידן גבי טריתא (גביל מרתח לפי גירסת ר"ת) שחייבת בחלה ומברך עליה מזונות (בלא 

קביעות סעודה) ולא המוציא, כיון שיש לה תואר לחם ואין לה תורת לחם.

איכא  אם  רק  המוציא  מברך  סעודה  שבקביעות  ר"ת  לדעת  א'  בכלל  עוד  שכתבנו  ומה 

תוריתא דנהמא, וראיה ממש"כ התוס' בברכות (לז: ד"ה לחם) אבל אניליש אין מברכין עליו 

המוציא דלא הוי אלא גובלא בעלמא (היינו אין לו תורת לחם) ומיהו אם קבע סעודתיה עלייהו 

(שם)  כתב  ורימשייש  לגבי  ואילו  דנהמא)  תוריתא  דאיכא  (כיון  המוציא  מברך  בפורים  כמו 

אע"ג דחייבין בחלה שהיו עיסה מתחלה (ויש לו תורת לחם שסועד הלב) פטורין מהמוציא 

ואין מברכין עליהם אלא בורא מיני מזונות דלית להו תוריתא דנהמא וכו', ומשמע שאפילו 

בקביעות סעודה אינו מברך המוציא שא"כ היה לו לכתוב כן כמו שכתב גבי ניליש, אלא ע"כ 

ס"ל לר"ת שלגבי קביעות סעודה רק אם איכא תוריתא דנהמא מברך המוציא.

ולפי דרכינו שהטור אזיל בשיטת ר"ת מדוקדק מה שגבי טריתא כתב הטור שמברכין עליו 

מזונות ואם קבע עליו סעודה מברך המוציא אע"פ שכתב שאין עליו תורת לחם. ואילו לגבי 

מזונות  עליהם  שמברך  וכתב  ביחד  כללם  (כלימודים)  לכותח  העשוי  ולחם  דהנדקא  נהמא 

ולא הזכיר המוציא בקביעות סעודה, ומשמע שאף בקביעות סעודה אף שיש להם תורת לחם 

ברכתם מזונות שאם לא כן למה לא כללם עם דין טריתא בחדא מחתא.

ועוד מה שכתבנו שבבלילה רכה משכחת לה תוריתא דנהמא רק ע"י אפיה הכי מוכח מדעת 

ר"ת (תוס' פסחים לז: ד"ה דכו"ע) גבי הא דאמרינן בירושלמי חלה (פ"א ה"ג) אמר ר' יוחנן 

כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ומברכין עליו המוציא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. 

בפסח.  חובתו  ידי  בו  יוצא  אדם  ואין  המוציא  עליו  מברכין  ואין  בחלה  חייב  אינו  אמר  ר"ל 

ואמר ר' יוחנן ובלבד ע"י משקין [כלומר בהא מודינא לך (רא"ש פרק כ"ש סי' טו')]. שאת"ל 

שגם ע"י בישול משכחת תוריתא דנהמא למה מודי ר' יוחנן לר"ל ע"י משקין הרי אי איכא 

תוריתא דנהמא ה"נ יברך עליו המוציא אלא לאו ש"מ דבבלילה רכה ליכא תוריתא דנהמא 



ברכת ישראלקמב

אלא ע"י אפיה.

אבל ברבינו  ירוחם (נתיב ט"ז ח"ה קמה,ד) כתב בשם הר"ש (חלה פ"א מ"ה) והרמב"ן 

אין  סופגנין  סופה  אם  ולעולם  אפיה  שעת  אחר  אלא  בהמוציא  הולכין  דאין  כו:)  חלה  (הל' 

מברכין עליה המוציא, ואם סופה עיסה כלומר שנאפת ולא בבישול במים ולא בטיגון מברכין 

עליה המוציא וכן נראה עיקר. עכ"ל.

וכ"כ תר"י ברכות (כז. ד"ה ומזה) ונראה למורי הרב נר"ו שאם היתה בלילתו עבה ואח"כ 

בחלה,  התחייב  שעה  באותה  עבה  בלילה  היתה  שכבר  שכיון  בחלה  חייב  משקין  ע"י  רככו 

שחיוב חלה תלוי בגלגול.

מתורת  שנתבטל  כיון  וזה  בלחם,  תלויה  המוציא  שברכת  המוציא  עליו  מברכין  אין  אבל 

לחם אין מברכין עליו המוציא ולא שלוש ברכות.עכ"ל.

שעושין  אע"פ  בהם  וכיוצא  סופגנין  על  המוציא  לברך  שלא  העולם  נהגו  וכן  הב"י  וכתב 

תחילת עיסתן עבה. והרא"ש כתב דברי ר"ת ודברי ר"ש בפרק כ"ש ולא הכריע אלא מדהביא 

דברי ר"ש באחרונה משמע דכוותיה ס"ל וכן דעת רבינו (הטור) שכתב בספר יורה דעה (סי' 

שכט) שמסקנת הרא"ש כדברי הר"ש ושכן דעת הרמב"ם וכו' עכ"ל.

והרמב"ם בהל' ביכורים פ"ו הי"ב כתב אבל העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד או לבשלה 

בקדירה הרי זו פטורה מן החלה, שאין מעשה חמה לחם בין שלשה במים בין שלשה בשאר 

משקין וכו' שאין חייבת אלא עיסה שסופה להאפות לחם למאכל אדם.עכ"ל.

גם  המוציא  שמברך  שמשמע  וכו'  לאוכלן  נטלן  ממנחות  לדבריו  ראיה  ר"ת  שהביא  ומה 

על בישול או טיגון כתב הר"ש דלאו במנחת מחבת ומרחשת איירי דמטוגנות בשמן ובטלה 

מתורת לחם, אלא בדסולת או מאפה תנור, א"נ בכל המנחות ושמנן מועט ואין בו כדי לבטלו.

תחילתה  תנן  דכי  (כו:)  חלה  הל'  הרמב"ן  בשם  אבל)  ד"ה  (יא.  כ"ש  בפרק  הר"ן  וכ"כ 

גוונא  האי  דבכי  לחם  דעת  על  מתחילה  שעשאה  היינו  בחלה  חייבת  סופגנין  וסופה  עיסה 

הוא דמחייבה בגלגול ואע"פ שנמלך לעשות סופגנין לא פקע חיובה מינה. אבל כל שעשאה 

מתחילה על דעת סופגנין אע"פ שבלילתה קשה ואיכא גלגול לא מחייבו.עכ"ל.



קמג ברכת ישראל

פרט ב: לכו"ע עיסה הפטורה מן החלה 

אינו מברך עליה המוציא (אפילו בקבע)

אמרינן בירושלמי חלה (פ"ג ה"ג) ר' יוחנן אמר טריקטא חייבת בחלה ואומר עליו המוציא 

לחם מן הארץ ואדם יוצא ידי חובתו בפסח, ר"ש בן לקיש אומר טריקטא אינה חייבת בחלה 

ואין אומרין עליו המוציא לחם מן הארץ ואין אדם יוצא ידי חובתו בפסח.

וכ"כ הגר"א (סי' קסח סע' ט"ו) שטרוקנין חייבת בחלה כיון דמברך המוציא בקבע כדמוכח 

בברכות (לח.) דחלה ויוצא ידי חובתו בפסח והמוציא דין אחד להם וכש"כ בירושלמי חלה 

(פ"ג ה"ג).

מיני  בורא  מברך  בקבע  דאפילו  מינה  שמע  החלה  מן  שפטורה  בגמ'  דאמרינן  וטריתא 

מזונות, וזהו מה שכתב השו"ע אבל טריתא וכו' ואין מברכין עליו אלא בורא מיני מזונות וכו' 

ואפילו קבע סעודתו עליו.

וכ"כ הר"י בפרק כיצד מברכין (כז. ד"ה ומזה) ור' יצחק הזקן ז"ל אמר שכל דבר שפטור 

מן החלה פטור מהמוציא וג' ברכות.

וכן מוכח מהתוס' פרק כל שעה (לז: ד"ה דכו"ע) שכתבו וז"ל ועל אופלטקי נראה שאין 

מברך המוציא אע"פ שעושין אותו בלא משקה דאין עליהם תוריתא דנהמא, תדע שהרי אין 

מפרישין ממנו חלה אפילו יש הרבה בסל אחד כשיעור חלה אע"פ שהסל מצרפן לחלה.עכ"ל. 

ומשמע שמוכיח שאין מברכין עליו המוציא מכיון שאינו חייב בחלה.

ובשו"ע (סי' קסח סע' ט"ז)כתב נהמא דהנדקא והוא לחם שאופין בשיפוד ומושחין אותו 

בשמן או במי ביצים וכן לחם העשוי לכותח שאין אופין אותו בתנור אלא בחמה מברך עליו 

בורא מיני מזונות.ע"כ. ואפילו קבע עליו סעודה כמו שכתב הגר"א סע' ט"ו ודלא כמג"א ס"ק 

מ"א.

ולא חילק בכותח בין כעבין שחייבין בחלה ללימודין שפטורים מהחלה כמו שמחלק הטור 

ס"ס קסח, ורבינו ירוחם (נתיב ט"ז ח"ה קמה,ב) וכמו שכתוב בגמ' לענין חלה ברכות (לח:) 

ומשם למדים לענין המוציא.



ברכת ישראלקמד

משום  לחלק  שייך  לחלה  דוקא  סובר  שהשו"ע  ונראה  ט"ז)  סע'  קסח  (סי'  הגר"א  וכתב 

דמיחלפא בשאר לחם או גזירא שמא תמלך משא"כ לענין המוציא.עכ"ל.

וא"כ כיון שמעיקר הדין הכותח פטור מן החלה ואפילו בכעבין (רק שחייב משום גזירה) 

לכן ברכתו מזונות ואפילו בקביעות סעודה וכמו שכתבנו בכלל ב' בדעת הר"ש.



קמה ברכת ישראל

הרב שמואל גורטלר 

בענין דייסת קטניות
ביאור מ"ח רש"י ורבינו יונה בענין ההבדל בין קמח לשמן ובגדר "יצא מתורת פרי" והחילוק 

להלכה בדייסת קטניות האם ברכתו שהכל, אדמה, או מזונות, ובגדר ברכת במ"מ

ברכות ל"ו. קמחא דחיטי ר' יהודה אמר בפה"א ור' נחמן אמר שהכל נהיה בדברו ומקשה 

דוחה  קאי  במילתא  דאשתני  אע"ג  אלמא  בפה"ע  עליו  מברכין  זית  שמן  דהרי  ר"נ  על  הגמ' 

הגמ' מי דמי התם לית עילויא אחרינא הכא אית ליה עילויא אחרינא בפת ופירש"י דמדובר 

באוכל קמח כמות שהוא ולר' יהודה מברך בפה"א כמו שאר כוסס חיטין ומשמע דלר' יהודה 

האשתני לא נחשב כשינוי בשביל לשנות את הברכה ותוד"ה קמחא דחיטי מפרש נראה דלא 

מיירי בקמחא ממש דא"כ לא שייכא בה ברכה דבורא פרי האדמה אלא מיירי בקמחא שקורין 

אישקלאטי"ר או בקמח שעושין משיבולת שועל שמייבשין בתנור.

משמע מתוס' שקמח עצמו לכו"ע מברכין שהכל דאין דרך אכילה כלל בקמח אלא מדובר 

רש"י  מסביר  נחמן  ולר'  לאכלו.  ודרך  שאפשר  קמח  שנוצר  חיטים  טחינת  של  מסוים  בסוג 

שמברך שהכל משום שיצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא אבל השמן מיד בא בשינויו 

לכלל דרך אכילתו ועיקר הפרי לכך נטעוהו הלכך פרי הוא והיה אפש"ל דמה צריך רש"י לומר 

הברכה  את  לגרוע  מספיק  לכאו'  כבר  פרי  מכלל  שיצא  זה  והרי  בא  לא  אכילתו  דרך  דלכלל 

מבפה"א לשהכל אמנם מהמשך רש"י ששם כתוב ששמן עיקר הפרי לכן נטעוהו הלכך פרי 

הוא משמע שהשינוי לא מוציא מתורת פרי אלא רק בגלל שלא לכך נטעוהו ולא בא לכלל 

דרך אכילתו אבל דבר שהוא עיקר הנטיעה והוא דרך האכילה א"כ השינוי לא משנה כלום 

הוא  הפרי  שינוי  שעיקר  רואים  פרי  נקרא  עדיין  הוא  שמן  להיות  שנהפך  אחרי  גם  ואדרבה 

משום שהשינוי לא מביא אותו לכלל הדרך אכילה שלו ואמנם לפני שעבר הפרי שינוי כל דהו 

עדיין יברכו עליו בפה"א דעל החיטים עצמם הכוססם מברך בפה"א אבל ברגע שהשתנה אם 

לא הגיע- לכלל דרך האכילה שלו הוא יוצא מכלל פרי ולפי"ז צריך לדון מה יקרה כשהקמח 

יגיע לכלל דרך אכילתו האם אז יחזור לברכת האדמה שלו או שכיון שלא הגיע מיד בשינויו 

לכלל דרך האכילה ועבר שינוי לשהכל יתכן שכבר לא יחזור אף פעם לברכת האדמה ובאמת 



ברכת ישראלקמו

דבר זה לא שייך אלא רק בקטניות דבה' מיני דגן א"א לחקור זאת דהא כל מיני דגן כשמגיעים 

יברך  האם  לדון  יש  במ"מ  עליהם  דאין  קטניות  אבל  במ"מ  עליהם  מברכים  אכילתם  לדרך 

עליהם בפה"א לאחר שעשה מהם דייסא או פת.

ומרש"י מדויק מזה שאמר "אבל השמן מיד בא בשינויו לכלל דרך אכילתו" משמע שכל 

מה ששמן מברכים עליו בפה"ע הוא רק משום שלא היה זמן שלא ברכו עליו בפה"ע דהיינו 

כשהוא זית מברכין עליו בפה"ע מצד פריו וכשהוא נהפך לשמן הוא מיד הגיע לדרך האכילה 

שלו ולכן נשאר כל הזמן בברכת בפה"ע אבל קטניות שמברך עליהם בפה"א בבריתן כשעשה 

מהם קמח ומהקמח עשה דייסא או פת, לא יברך עליהן אלא שהכל דכיון שלא נהפכו מיד 

לדרך  הגיעו  שבסוף  למרות  שהכל  בברכת  ישארו  שהכל,  ברכת  דרך  ועברו  אכילתן  לדרך 

אכילתן. דכיון שלא הגיעו מיד לדרך אכילתן השתנה ברכתן ולפי"ז המאכל הקרוי "פופקורן" 

ובשונה  אכילתו  דרך  לכלל  בשינויו  מיד  ובא  נטעוהו  ולכך  הפרי  עיקר  דהוא  בפה"א  יברך 

מדייסא- תירס שנטחן ונהיה שהכל ולאחמ"כ נעשה דייסא או פת. אמנם רבינו יונה (דף כו.) 

אומר והפת שעושין מקטניות כגון פת של פולין וכיו"ב נראה שאין מברכין עליו אלא שהכל 

יברך  דלא  משמע  כמזונות-  דינינן  ודוחן  מאורז  כמו  מהקטניות  פת  לעשות  כ"כ  דרך  באין 

מזונות על פת קטניות- משום דאין דרך אבל אם יהיה דרך לאכלו יברך מזונות על פת קטניות.

והאשתני  הקטניות  על  שמברך  כמו  קטניות  פת  על  אדמה  יברך  לא  מ"ט  יונה  ר'  ומקשה 

ודאי שלא מוריד דהרי אשתני למעליותא דמעיקרא קטניות והכא פת ואומר מורי הרב נר"ו 

דהכא מפני מעלתו ירד דכיון שנשתנה ויצא מתורת פרי אין אנו יכולין לומר עליו בפה"א, 

וברכת הפת אין אנו יכולין לומר אלא בה' מינין ע"כ אנו מגררין עליו הברכה שכוללת הכל 

וכו' ובפת אורז ודוחן וכיו"ב מברך במ"מ ולבסוף ב"נ. והעולה מרבינו יונה שיצא נפק"מ בין 

הטעם של מזונות לטעם של אדמה דאם יהיה דרך לאכול פת קטניות לכאו' יברך מזונות כי כל 

מה שלא מברכים מזונות זה בגלל שאין דרך אבל כשיהיה דרך לאכול פת קטניות יברך במ"מ 

אבל אדמה לא יברך משום שהשתנה צורת הפרי וצריך להבין טעמו דהרי אם הדרך לעשות 

מקטניות לחם א"כ נטעוהו ע"ד לעשות לחם ומ"ט זה נקרא שהשתנה צורת הפרי (וממילא 

לרש"י יתורץ זה עפ"י מה שאמר שמה שלא בא מיד בשינויו לכלל דרך אכילתו נקרא השתנות 

ולכן מברך שהכל) ולכאו' מה זה שונה מריבה שמביא המ"ב שאם הדרך לעשות מאותו הפרי 

פאוידל"א- (ריבה) אין זה נקרא השתנות צורת הפרי וכן מ"ש משמן שאין זה נקרא השתנות 



קמז ברכת ישראל

צורת הפרי משום שלכך נטעוהו וה"ה הכא.

ובאמת מדברי הרבינו יונה נראה דיש דין מיוחד בהשתנות לפת שהוא זה שעוקר את הפרי 

ומוציא אותו מתורת פרי ע"י ההשתנות לפת ודבר זה מוכח ע"י שאומר "מפני מעלתו ירד" 

דהשתנות צורת הפרי מגיעה ע"י שנהפך מפרי ללחם אבל כל עוד לא הגיע הפרי לצורת לחם 

רש"י  של  ההבנה  בין  נפק"מ  יצא  ומזה  הפרי  צורת  את  שמורידה  מעליתא  השתנות  הוי  לא 

עליו  יברכו  האם  פת  של  לעילויא  הגיע  ולא  מצורתו  שהשתנה  דבר  דכל  יונה  רבינו  לדברי 

בפה"א או שהכל דהנה בדייסא- תירס שהשתנה מצורתו ולא הגיע מיד לכלל הדייסא לרש"י 

יברך שהכל כמו שהסברנו לעיל ואילו לרבינו יונה כל עוד לא הגיע התירס למעליותא של פת 

לא נקרא השתנות מתורת הפרי וא"כ תורת הפרי עליו ויברך על הדייסת תירס בפה"א.

אמנם צריך להבין דאם לרבינו יונה אין השתנות מצורת הפרי אלא"כ הוא נהיה לחם א"כ 

מ"ט על קמח מברכים שהכל והרי הוא לא השתנה מצורת הפרי.

דאשתני  אע"ג  אלמא  בפה"ע  עליו  מברכין  דאשתני  אע"ג  זית  שמן  אומרת  דהגמ'  ועוד 

במילתיה קאי ה"נ אע"ג דאשתני במילתא קאי, ותי' הגמ' דקמח אית ליה עלויה בפת וע"ז 

מסביר רש"י דלכן יצא מתורת פרי חזינן לכאו' מהגמ' דקמח ושמן יצאו מתורת פרי אפי' שלא 

הגיעו לכלל פת ולפירוש רבינו יונה רק פת מוציאה את הפרי מתורת פרי ובאמת הרי"ף חולק 

על רש"י ואינו מביא את הענין של אשתני בקמח אלא אומר "ומסתברא כר"נ דלא רגילי אינשי 

לספויי קמחא" וכו' משמע שלא ההשתנות מצורת הפרי גורעת את הברכה אלא אי הרגילות 

נר"ו  הרב  דמורו  מביא  יונה  והרבינו  לשהכל  הברכה  את  מורידה  קמח  לאכול  האנשים  של 

פוסק כר' יהודה שעל קמח מברכין אדמה

משום דרבא שהוא בתראה פוסק כר' יהודה פוסק כר' יהודהא. 

משום שר"נ דחה מסברא שאית ליה עילויא בפת ולר' יהודה הוי גמ' משמןב. 

דהרי"ף אומר טעם חדש שר"נ לא אמרו "שאין דרך בנ"א לאכלו" ג. 

ובגמ' לא כתוב כלל טעם זה דלא כתוב קמח- לא רגלי אינשי, שמן- רגילי אינשי וכיון שר"נ 

עצמו לא אמר טעם זה היאך הם יכולים לפסוק כמותו מטעם שהוא לא אמר ועל השאלה ג. 

מתרץ רבינו יונה דזה כוונתו לפרש בגמ' בדברי ר"נ דאין לדמות קמח לשמן דבקמח אית ליה 

עלויא בפת ויצא מהדין שקובע ברכה חשובה, והואיל והוא גרוע ע"י השינוי שהרי לא ראוי 



ברכת ישראלקמח

לאכילה לכן מברכין עליו שהכל.

משמע מרבינו יונה דקמח באמת אינו נקרא השתנות מצורת הפרי אלא כל מהות השתנותו 

הוא דאין רגיל לאוכלו דחיטים עצמן ראוי ורגיל לאכלם ופת רגיל וראוי לאכלם וקמח השתנה 

לגריעותא דאין רגילים לאכלו וזה הפשט אית ליה עלויא בפת שברגע שהוא כבר לא ראוי 

זו  בדרך  נמצא  עכשיו  והוא  לפת  להגיע  הנורמלית  הדרך  שהוא  אף  על  שהוא  כמות  לאכלו 

אבל עדין לא הגיע לעלויא של הפת לא יקרא פת להחשיב עצמו בברכה החשובה של פת ואף 

את מעלתו העצמית מצד הבורא פרי האדמה שהיה לו כבר- איבד ע"י שהשתנה הדרך של 

האכילה שלו ואין דרך לאכלו.

ובאמת במ"ב נראה דפסק כרבינו יונה בטעמו ולא בדבריו דכתב השו"ע ר"ח סעיף ח' "על 

פת דוחן ופליז"ו או שאר מיני קטניות מברך שהכל ואחריו בורא נפשות" ובמ"ב כתב "דאף 

הם פרי האדמה וע"י שנעשה פת אשתני למעליותא מ"מ כיון דעי"ז יצא מתורת פרי אין יכול 

טעם  שהכל. ואפש"ל עוד  מברכין  מינים ולכן  בה'  אלא  אין מברכין  והמוציא  בפה"א  לומר 

מפני שאין דרך אכילתו בכך שאין דרך לעשות פת מזה ע"כ יברך שהכל.

ומביא המ"ב נפק"מ דלפי"ז במדינות שרגילים לעשות פת תירס לפי הטעם השני שאין דרך 

א"כ באותן מדינות יברכו בפה"א שהרי דרכן בכך ולפי הטעם הראשון שהשתנה צורת הפרי 

יברך שהכל" ולכאו' כל זה רק בפת דרק בזה אומר המ"ב דהשתנה צורת הפרי אבל בדייסת 

תירס שאין שינוי צורת הפרי (לפי' רבינו יונה) א"כ יברך אדמה ולכאו' קשה למה המ"ב לא 

מביא נפק"מ הפוכה דאם דייסא תירס אין דרך לאכלו דלטעם הא' יברך אדמה ולטעם השני 

שאין דרך יברך שהכל אלא הנ"ל דגם הטעם הא' שהשתנה צורת הפרי מודה לטעם ב' שצריך 

שיהא דרך כדי לברך אדמה ואם יש דרך א"כ לכו"ע יברך אדמה על דייסת תירס ולכן המ"ב 

לא מביא נפק"מ בין הטעמים דהרי בכל מקרה מברך אדמה על דייסת תירס כשיש דרך לאכלו 

ובאמת בהמשך הסעיף מביא הרמ"א "דהעושה תבשיל משאר מיני קטניות אם נשארו שלמים 

מבושלים  טובים  שאינן  או  לגמרי  נתמעכו  ואם  בפה"א  מברך  חיים  כמו  מבושלים  וטובים 

של  מקמח  תבשיל  שעשה  דווקא  היינו  לגמרי-  דנתמעכו  מביא  ובמ"ב  שהכל"  מברך  כחיין 

קטניות שאין דרך אכילתן בכך וכו' אבל כשבישל הקטניות שלימות ומעך אותן בכף עיקר 

דרך אכילתן בכך ועוד שממשן קיים ומברך עליו בפה"א.

ולכאו' מ"ט הכא לא מזכיר המ"ב את הטעם של השתנה צורת הפרי ע"י שנעשה קמח, אלא 



קמט ברכת ישראל

ודאי כ"ז שלא נעשה פת לא אמרינן שהשתנה צורת הפרי ולכן לכו"ע (גם לטעם הא' במ"ב) 

כשהדרך לעשות דייסת תירס יברך בפה"א.

ובאמת בשער הציון דן דגם אם אין דרך כיון שלפעמים עושים כך יש לדון שיצא בדיעבד 

ודאי  דבזה  בפה"א  בברכת  יוצא  שלא  ודאי  דשם  בפת  שונה  דזה  חזינן  בפה"א.  בירך  אם 

השתנה צורת הפרי1 ורק בדייסא לא נאמר השתנה צורת הפרי ויצא אם יברך בפה"א.

ואליבא דהלכתא המ"ב לכאו' חולק על הרבינו יונה בענין של מזונות דאילו לרבינו יונה 

עד כמה שיהא הדרך לאכול פת תירס יברכו ע"ז במ"מ (שהוא אומר שאין דרך לעשות פת 

מקטניות כמו מאורז ודוחן ולא דינינן כמזונות) ואילו למ"ב גם אם יהיה דרך לעשות פת תירס 

יברכו בפה"א (עד כמה שלא סוברים את הטעם הא' של השתנה מצורת הפרי שאז בכל מקרה 

יברכו שהכל לפי הטעם הראשון).

ואמנם המ"ב מביא שיש חתם סופר שמברכים על פת תירס מזונות וכן הוא מביא ראשונים 

שאומרים שתירס זיין וסעיד ולכן יברכו ע"ז במ"מ (ולכאו' רק בדרך לאכלם יברך במ"מ). 

ואולי באמת אין מח' בין המ"ב לרבינו יונה דרבינו יונה אומר (כו'.) "הנה למדנו שאורז ודוחן 

דינם שוה ועל שניהם מברך במ"מ כמו על מעשה קדירה שהרי הברייתא הזכירה את שניהם 

וה"ה נמי לכל דבר שהוא מזון ודרך לאכלו למזון שמברך עליו במ"מ והנה הרבינו יונה הביא 

ב' דרגות א. מזון ב. דרך לאכלו למזון דאז מברך מזונות ואולי ה"ה במ"ב שמברך אדמה על 

פת תירס אם דרך לאכלו כפת, אבל עדיין לא יברך מזונות דעדיין הוא לא בדרך של לאכלו 

למזון דאוכלים אותו בדרך עראי ולא למזון בדרך קבע אבל הרבינו יונה שאומר במ"מ איירי 

במקרה שיאכלנו בדרך מזון וכוונתו- בדרך קבע וע"ז יברכו מזונות. והביאור הלכה שמביא 

שזה זיין וסעיד ויברכו מזונות לאותם ראשונים הם הבינו שמספיק זיין וסעיד ליצור קביעות 

סעודה. וזה הפשט בתוס' בעירובין ל. שאומר שמה שקובעים סעודה מברכים במ"מ ולכאו' 

קשה מה מקשה תוד"ה האי דובשא (לח.) שעל שיכר שעורים יברכו מזונות והרי לא קובעים 

סעודה  שקובעים  מה  שרק  בערובין  שמובא  התי'  את  תי'  ולא  תירוצים  ג'  תי'  ומה  סעודה, 

מברכים במ"מ אלא בהכרח שהפשט בתוס' הוא זיין וסעיד דע"ז מברכים מזונות כשאכלם 

1. עי' ריטב"א מ: דאומר שבפת לא יוצא בבפה"א דכיון שבברכתה דקבעו לה רבנן הוציאוה מכלל פרי כלומר 

שאינו מזכיר בברכתה פרי שוב אינו יוצא בה בלשון פרי חזינן דהריטב"א סובר שאין דרך הוא הטעם, דמצד 

שינוי הפרי לא השתנה דרק הברכה השתנתה ולא הפרי.



ברכת ישראלקנ

בדרך קבע ולא בדרך ארעי ובזה נח' הראשונים האם כל זיין וסעיד יוצר אכילת קבע ויברך 

במ"מ גם על פת תירס או דצריך שהדרך יהיה למזון ויאכלו את זה בדרך מזון בשביל לקבוע 

סעודה.

ובזה מבואר קושית תוס' משכר שעורים שיברכו במ"מ- דהוי זיין וסעיד כיון שיש בזה מין 

דגן וא"כ מ"ט לא יברכו במ"מ ותי' תוס' דאין בזה ממשות ואין השעורים אלא לטעם בעלמא 

וע"כ לא הוי זיין וסעיד ואין מברכים ע"ז במ"מ.



קנא ברכת ישראל

הרב אליהו הופמן

הערה בדין יין פוטר שאר משקין בברכה אחרונה

שו"ע ר"ח סע' ט"ז שתה יין ומים אין לו לברך על המים בורא נפשות שברכת היין פוטרתן 

כשם שבברכה ראשונה פוטר כל מיני משקין. ובשעה"ד שם אות ע' כתב דאף דלגבי ברכה 

דוקא  אחרונה  ברכה  לגבי  מ"מ  לוגמיו  מלא  או  רביעית  רוב  בשותה  דסגי  אפשר  ראשונה 

בשותה רביעית פוטר שאר משקין ואם שתה פחות מרביעית צ"ע, דכיון דאיכא דסבירא להו 

דרוב רביעית נמי מחייב מעין ג' ולדבריהם אינו יכול לברך השתא בנ"ר וא"כ וכו' משום שאין 

אנו יודעין לברר ההלכה יצטרך לברך בנ"ר וצ"ע.

ברכה  בעו  לא  דהמשקין  דין  אינו  משקין  שאר  פוטר  דיין  דהא  דבריו  על  הק'  ובאחרונים 

אלא דנפטרו בברכת היין וא"כ היכא דבפועל אינו מברך על היין למה לא יצטרך לברך על 

המשקין בפנ"ע

ובישוב דברי השע"צ לכאו' אפשר לומר דאין הכי נמי פטורא דשאר משקין משום עיקר 

לבאר  אפשר  אמנם  הטפל,  על  יברך  העיקר  על  מברך  דאינו  דהיכא  לומר  שייך  שפיר  וטפל 

באופן אחר דהיכא דקובע סעודה על היין [דאז הדין דפוטר שאר משקין] ברכת הסעודה היא 

הפוטרת שאר המשקין דהכל נטפל לסעודה מידי דהוי אשאר דברים הבאים בסעודת פת דהא 

דאין מברכין עליהן בפנ"ע משום דחיובם הוא בברכת הסעודה וא"כ היכא דלא מברך ברכת 

הסעודה אכתי ליכא חיוב ברכה בפנ"ע דמשקין אלו כשבאו בקביעות סעודה חייבי ברכה של 

סעודה ולא בנ"ר ודו"ק.

ועוד יש להעיר דהנה ביין דקודם המזון פסקינן דאינו טעון ברכה מע"ג משום דמגרר גריר 

קודם  יין  בשותה  לעיין  ויש  פוטרתן  דברכמ"ז  הסעודה  מחמת  הבאים  כדברים  והוי  למזון 

המזון ועוד שאר משקין ואח"כ קובע סעודתו בלא משקין כלל אי נימא דבכה"ג יצטרך לברך 

או  לסעודה  נטפל  עצמו  היין  דהא  דפוטרתן  היין  ברכת  הכא  ליכא  דהא  המשקין  על  בנ"ר 

דנימא דהא דהיין אינו טעון ברכה אחרונה משום דכיון דבא לצורך המזון אז כבר מתחילה 

אנו רואין כאילו התחיל בסעודה וא"כ כל מצב השתיה הוי כבתוך הסעודה וברכת הסעודה 

תפטור אף את שאר המשקין ודו"ק.



ברכת ישראלקנב

הערה בענין ברכה אחרונה על קליפת פרי.

הט"ז סי' ר"ד סקט"ו כתב גבי קליפות מראנצין לברך עליהן בורא פרי האדמה דלא הוו 

פרי ודפסקינן גבי קפריסין דלא הוי פרי וברכתם בופה"א וא"כ ה"נ לכל קליפות דלא הוו פרי 

ואין להקשות מהא דאמר' שם בגמ' גבי קפריסין דלא הוי שומר משום דאי שקלת להו לא 

מית פירא משא"כ שאר קליפות דאי שקלת להו מית פירא וא"כ להוי פרי זה אינו, דע"כ לא 

אמרינן הכי אלא לענין ערלה דמאי דלהוי שומר אינו בכלל ערלה אבל אכתי היינו לגבי דין 

פרי לא מהני הא דהוי שומר למחשב פרי העץ ואע"ג דבגמ' יליף לדין ברכה מדין ערלה היינו 

לגבי אינו פרי דמאי דלא הוי פירא ודאי אינו חייב בערלה אבל אכתי מאן לימא דכל דכל דחיב 

בערלה הוי פירא את"ד.

ובמג"א ס' רב סקי"ז פליג על דבריו והאריך שם לבאר דודאי הוי פרי עי"ש דבריו. אמנם 

אבל  העץ  פרי  דבורא  ראשונה  ברכה  לענין  דוקא  היינו  פרי  דהוו  נימא  אי  דאנל  לומר  נראה 

אפשר  חביב  לדבר  בברכות  קדימה  לדין  או  מינין  דז'  בקליפות  למע"ג  אחרונה  ברכה  לענין 

דאכתי אינו פרי ממש להקדים ברכתו או לעילויי ברכתו למע"ג ודו"ק.



קנג ברכת ישראל

הרב שמואל רובינשטיין

ברכת תערובת ב' מינים שאחד חביב יותר

יש לדון בתבשיל או סלט שמעורבים בו ב' מינים או יותר כגון ירקות ובשר, אורז וגזר, 

יותר)  שמשביע  או  טעמו  משום  או  יוקרו  משום  ביותר (או  עליו  חביב  מהם  שהאחד  וכדו'. 

האם לענין ברכה אזלי' בתר הרוב או בתר החביב.

כתב הפמ"ג (בפתיחה להל' ברכות ס"ק י"א): כלל אמרו בברכות הנהנין דאזלי' ביה בתר א. 

אליו  שיתייחס  צריך  ספק,  בו  שאין  מוחלט  ואמיתי  ברור  זה  דין  כשיהיה  ואמנם  וכו'.  רובא 

תנאים וכו', התנאי הראשון הוא שיהיו התערובת שניהם דבר חשוב וכו' הא באין דבר חשוב 

אף שהוא הרוב בטל הוא לגבי המיעוט, עכ"ל לע"ע. וכן פסק המ"ב ריש סי' רי"ב סק"א ז"ל: 

הוא  הרוב  מחבירו  מרובה  שהאחד  אלא  עיקרים  שניהם  אפילו  וכו'  מינים  שני  תערובות  כל 

העיקר וכו' ומיהו כ"ז דוקא בששניהם הוא דבר חשוב, הא אם אחד מהן אינו דבר חשוב, אף 

שהוא הרוב, בטל הוא לגבי מיעוט החשוב שהוא העיקר, עכ"ל.

בין  מדוקדק  נראה  דזה  חשוב".  שאינו  בכלל "דבר  הנכללים  הדברים  הם  מה  לדון,  ויש   

מלשון הפמ"ג ובין מלשון המ"ב, שרק דבר שכלפי עצמו אינו חשוב, הוא בטל אף כשהוא 

הרוב, כלפי הדבר שהוא חשוב. ואין לומר דכוונתם חשוב כלפי המין השני, מלבד שלשונם 

אינו מורה כן, הרי הפמ"ג  הנ"ל מביא מקור לזה מהט"ז לגבי שריית מי פירות דמברך בפה"ע 

באופנים מסויימים אף דעשר ידות מים, וממשיך הפמ"ג וז"ל: וכנראה וכו' שני טעמים יש, 

א' מיא לא חשיבי ב' שאין לו טעם בפני עצמו וכו' עכ"ל עיי"ש, וא"כ מורם לכא' שלכה"פ 
דומיא דמים בעינן שאין להם חשיבות מצד עצמם. ב' שאין להם טעם בפני עצמם. אבל כל 

דבר אחר שבפני עצמו הוא חשוב או שיש לו טעם, חשוב ולא בטל.

וביותר נראה שאף אין כל דוגמא אחרת חוץ ממים, שזה בלבד מצא הפמ"ג הנ"ל וקשה 

דבר  שכל  שאומרים  הגדול  הכלל  מה  דא"כ  לפ"ז,  שק"ק  [ואמנם  לזה.  דומה  משהו  למצוא 

שאינו חשוב בטל- הרי להנ"ל הוא רק במים, ומה הוסיף בכלל, וצ"ע].

ומורם מכל הנ"ל שכל דבר שהוא חשוב בפני עצמו ויש לו טעם בפני עצמו, אזלי' בתר 

רוב. וא"כ בנידון של ריש דברינו, כל שני מאכלים אזלי' בתר רוב, ולא אזלי' בתר החשוב, 



ברכת ישראלקנד

חביב, משביע וכד'. וכן מדוייק לשון השו"ע סי' ר"ח ס"ז ז"ל: אם עירב ממנו (אורז) בתבשיל 

אחר והתבשיל האחר הוא הרוב מברך עליו כברכת אותו תבשיל, עכ"ל. ולא חילקו בין חביב 

או משביע או יקר וכו', ומורם מזה דאזלי' בתר רוב מ"מ. וכן מדוייק לשון השו"ע והרמ"א 

סי' רי"ב ס"א (גבי טפל המכשיר) וי"א אם הטפל חביב עליו, ובמ"ב הוסיף שם: "יותר". הרי 

דרק שלא בתערובת נחתנו לשאלה זו דחביב.

שהן ב.  מאכלים  שני  אוכל  אם  וז"ל:  שכ'  החיים  דרך  מביא  רי"ב  סי'  ריש  בביה"ל  אמנם 

מעורבין בקערה אחת, אם עיקר כוונתו על האחד מברך עליו ופוטר השני אפי' הוא המועט, 

ובסתם מה שהוא הרוב הוא העיקר, עכ"ל. ולכא' כל הדוגמאות הנ"ל, שא' יותר חביב או יותר 

יקר או יותר טעים או משביע, יכול להכלל בכלל שעיקר כוונתו על האחד. [ויעמיד כנראה את 

מה שכתב השו"ע הנ"ל ר"ח ס"ז בסתם].

ואולי יש לדקדק מדכ' מרן הח"ח את דברי הפמ"ג בתוך המ"ב, ואת דרך החיים בביה"ל, 

יתכן שמוכח שדעתו נוטה כהפמ"ג שדווקא אינו חשוב "כלל" בטל מול חשוב, [ולא מסתבר 

שילמד המ"ב בפמ"ג כהדרך החיים, דדבר שאינו חשוב היינו שאינו עיקר אכילתו וכמושנ"ת 

מיד  להלן  שנביא  מה  לפי  ובפרט  הטעמים,  את  ממים  הפמ"ג  שהביא  ממה  שהוכחנו  לעיל 

מדברי פמ"ג מפורשים בזה].

ולכא' יש להוכיח בנידון דידן דהשו"ע כהדרך החיים ושלא כדברי הפמ"ג. דהנה כתב ג. 

על  שמברך  עצמה  הברכה  מברך  ירקות  בהם  שבישלו  המים  על  וז"ל:  ס"ב  ר"ה  סי'  השו"ע 

הירקות עצמן, אע"פ שאין בהם אלא טעם הירק והנ"מ כשבישלם בלא בשר אבל בישלם עם 

בשר מברך עליו שהכל, ובמג"א שם סק"ז: טעם הבשר שבמרק הוא עיקר, עכ"ל. ולכא' חזי' 

דבשר הוא עיקר לגבי ירקות, [וא"כ לפי משנ"ת לעיל משו"ע ר"ח ס"ז הוא גם לכא' סתירה 

בשו"ע לר"ה ס"ב].

אמנם פשוט הוא דיש לדחות לפי מה שאי' שם בפמ"ג א"א סק"ז ז"ל: עי' מה שכתבתי 

במג"א אות ה' דזה במים עם בשר, הא ירקות גופייהו עם בשר אין בטלין הירקות לגבי בשר 

דעיקרן לשביעה ומזון. עכ"ל. ולעיל אות ה' ז"ל: ירקות אף עם בשר אין בטלים לבשר כי אם 

הירקות לשביעה מבשלין, עכ"ל. ומכ"ז מורם ששאני בשר עם ירקות שדנים מה ברכתם יחד, 

לבין היכא שדנים על ברכת המים שנתבשלו בהם.



קנה ברכת ישראל

והביאור בזה יתכן, דמודה במג"א לעיקר מה שכ' הפמ"ג גופיה בט"ז ס"ק ה' וז"ל: דבסי' 

ר"ב סעיף א' הכל הולך אחר הרוב ובאות ט' הק' הט"ז א"כ ירקות במים המים הרוב ותי' שם 

דמים לא חשיבי ובטלי לגבי טעם ירקות, ויש תבלין לזה דאין להם טעם מעצמן, הלכך טעם 

מ"מ  הטעם,  דנרגש  אע"ג  וכד'  בשכר  יין  משא"כ  רוב,  שמים  אע"פ  שבהם "העיקר"  הירק 

הרוב יש לו טעם בפ"ע, ומעתה בשלם עם בשר, המים מקבלים טעם טוב מבשר תו בטילי 

טעם הירקות במים הרוב הואיל ויש בהם במים טעם טוב מבשר עכ"ל. וחזי' להדיא בדבריו 

דרק במים בלי טעם מתגברים הירקות עליהם ע"י הטעם דהוא עיקר, אבל במים עם טעם לא 

חשוב  יותר  באמת  אינו  שהבשר  דלמד  בט"ז  מדוייק  שלפ"ז  י"ל  ומעתה  הירקות,  מתגברים 

מהירקות אף בכה"ג, ודלא כהמג"א שכ' שטעם הבשר שבמרק הוא עיקר, אך בעיקר הדבר 

דשם  טעם,  נטולי  מים  של  העיקרי  הטעם  מה  לדון  שבאים  היכא  ששאני  ג"כ  המג"א  מודה 

אזלי' בתר חשוב, דסוכ"ס א"א לתת לו שתי שמות, דסוכ"ס דבר אחד הוא, ולא יתכן בעולם 

לברך ב' ברכות על דבר א', א"כ י"ל דדווקא בזה אזלי' בתר עיקר טעם החשוב ולא בתר רוב. 

משא"כ במקום שאין ענין לנקוט טעם אחד, אלא לבטל מין אחד לשני ושניהם לטעם, לזה לא 

שייך להתייחס לחשוב יותר, אלא לרוב, דשתיהם מידי דאכילה ובמידי דאכילה תמיד אזלי' 

בתר רוב.

ולפי הנ"ל אף המג"א יודה  למה שהסיק הט"ז ז"ל: ומינה כשמשימין בקדירה בשר וירקות 

דלא  ירקות  של  המים  על  בפה"א  מברך  י"ל  מירקות  מים  הרבה  ונפלט  קידר  צלי  מים  בלא 

בטילי ברוב ומעט שומן שנפלט מבשר עכ"ל. דסוכ"ס תרוויהו מידי דאכילה ואזלי' בתר רוב, 

ודו"ק. 

העולה מכל זה חילוק בין היכא שב' מאכלים מתערבבים שבזה לא אזלי' בתר חשוב, לבין 

היכא דשתי מאכלים נותנים טעם במים שאזלי'. וראיה לדבר שבב' מאכלים לא אזלי' בתר 

חשוב יותר, מיין ושכר, (מלבד מה שהביא הט"ז הנ"ל בתו"ד את יין ושכר לענין שטעם היין 

שהוא חזק לא מבטל רוב השכר) דדבר פשוט הוא דיין חשוב יותר משכר, והראיה שקובע 

יין ברכה לעצמו ושכר לא, וביין נאמר סעיד ומשמח ובשכר לא, ובכל זאת לא אזלי' בתר יין 

בתר  אזלי'  דגן  מיני  בה'  אמנם  ס"א,  ר"ב  בשו"ע  וכדאי'  רוב  בתר  אלא  שכר  עם  כשמעורב 

חשיבותם, אף בין שתי מאכלים שמעורבים וכמו שיבואר להלן.



ברכת ישראלקנו

והנה לכא' יש להביא ה' ראיות להדרך החיים, שמצינו דאזלי' אף בשתי מינים מעורבים ד. 

בתר עיקר כוונתו. אך כל א' מהם ניתן לדחות וכמוש"י ועל הדרך יתבארו הגדרים בזה.

א) הראשון הוא מסוגית בא ליתן טעם [שהוא סוגיא רחבה ועמוקה בפ"ע ונשתדל להביא 

רק הנוגע לענינינו בקצרה] דהנה כ' השו"ע ר"ד י"ב אם עירב כדי ליתן טעם בתערובת הרי 

הוא עיקר, ובמג"א שם ס"ק כ"ה כ' ז"ל: ופשוט דמיירי דווקא בה' מינין וכו' [אבל] בשאר 

מינים אפי' בא ליתן טעם הולכין אחר הרוב. עכ"ל. אבל בט"ז ס"ק ט"ז כ' וז"ל: ונראה דס"ל 

וכו' דבכל מילי שנותן לדבש והוא יהיה לאכילה ע"י צירוף שניהם, אזלי' בתר העיקר שיהיה 

לאכילה, ואם נותן חלב חיטה לדבש ע"מ שיאכל המאכל של חלב חיטה אחר שיקבל טעם 

מהדבש הוא כמו הוורדין דלעיל דמברך על החלב חיטה וכו' עיי"ש, וכן לעיל מינה ס"ק י"ד 

כן  על  הרבה  ונרגש  בדבש  טעם  נותנים  הם  דהבשמים  כתושים  בשמין  דהיינו  הומלתא  (ל) 

ברכתו כבשמים כיוון שעיקר אכילתו הם הבשמים וכו' [ועיין היטב פמ"ג בא"א ובמשב"ז 

שם דעולה דלמד במג"א, שהמג"א הבין שהרמ"א סובר שאף כשהנותן טעם הוא מיעוט אזלי' 

וקיצרתי  רוב,  כשזה  שרק  הפמ"ג  לומד  בט"ז  אבל  היטב,  עיי"ש  שהביא  וכהלבוש  כוותיה, 

בכ"ז], וא"כ מורם מכ"ז דאזלי' בתר עיקר כוונתו.

 אך האמת בפמ"ג בפתיחה בסי' ר"ב מביא כ"ז עיי"ש היטב, והוא תנאי נפרד מתנאי שיהיו 

שניהם חשובים וכמוש"כ שם דאזלי' בתר רובא בתנאי: הראשון- שניהם דבר חשוב, השני 

שאינו חמשת מיני דגן, ורק כתנאי שלישי מונה שאינו עביד לטעם, ומוכח דאדרבה איפכא, 

וחשוב ואינו חשוב לא נמדד בעיקר כוונתו וסוכ"ס כיוון ששניהם באים להשביע לא אזלי' 

בתר חשוב יותר וחשוב פחות. ורק בדברים שניתנים לטעם (וזה בדברים נדירים כמו בשמים 

ודבש וכו' לא כל מאכל שהוא) שם יש לדון דלא אזלי' בתר רובא כמושנ"ת אלא בתר עיקר 

כוונת אכילתו. ולעולם בשתי מאכלים כמו בנידון שלנו אורז ובשר או אורז וגזר, וודאי שבזה 

לא נאמר ניתן לטעם. ודו"ק. ובוודאי אזלי' בזה בתר רוב, לא אחר עיקר כוונת אכילתו.

וכעין זה נבאר גם המקור השני דלהלן מיד (מאניגרון) וכן מדויק לשון הפמ"ג בפתיחה 

הנ"ל דבתנאי השלישי הנ"ל מכניס גם (וז"ל) "ובכלל התנאי הזה הוא כל שעושה לרפואה" 

וכו', ודו"ק.

ר"ב  סי'  השו"ע  דכ'  דאניגרון  מסוגיא  כוונתו  עיקר  בתר  דאזלי'  להוכיח  יש  עוד  לכא'  ב) 

ס"ד וז"ל: ואם שתאו (לשמן זית) מעורב עם מי סילקא שאז אינו מזיק וכו' אם הוא חושש 
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בגרונו הוה ליה שמן עיקר ומברך עליו בפה"ע. ובמג"א שם ס"ק ט' אפי' השמן הוא מועט, 

וכן בט"ז סק"ב ז"ל שהשמן הוא עיקר נגד האניגרון שהוא הרוב וכו' ונ“ל טעמו וכו' עיי"ש 

היטב. דמורם דאזלי' בתר עיקר כוונתו, וא"כ אף בנידון דידן דבשר ואורז וכו' נימא דאזלי' 

בתר עיקר כוונת אכילתו, ולכא' עיקר כוונתו הוא על הבשר דהוא יותר חשוב וטעים ונדיר 

וכו' כמושנ"ת.

על  אכילה  כוונת  כאן  אין  שכבר  לרפואה,  כוונה  דשאני  א"ש,  לעיל  שנתבאר  מה  ולפי 

שתיהם אלא שא' מהם לרפואה והשני גם לרפואה אלא שנהנה ממנו ולכן אזלי' בתר עיקר 

לפחות  כוונתו  עיקר  בין  נחלק  לא  בזה  לשביעה  שתרוויהו  מאכלים  בשתי  ולעולם  כוונתו, 

כוונתו, דסוכ"ס הכל לשביעה. וכמו שהבאנו לעיל מהמג"א דבשר וירקות אין הירקות גופיהו 

בטלים לבשר דעיקרן לשביעה ומזון.

ונצטרך  שלימה  סוגיא  הוא  (וגם  סק"ו,  ר"ה  סי'  המג"א  דברי  להביא,  מקום  היה  עוד  ג) 

קמח  מעט  עם  לזופ"א  עושים  לפעמים  מיהו  שם:  ז"ל  והנה  לעניננו.  הנוגע  בקצרה  לתמצת 

א"כ  להלביבות  טפל  ואינו  הזופ"א  לאכול  כוונתו  עיקר  א"כ  לביבות,  מעט  לתוכו  ונותנין 

ראוי לברך על המים תחילה ואח"כ על הלביבות עכ"ל, ועיין היטב בדבריו דלכא' חזי' דשתי 

מאכלים כיוון שעיקר כוונתו לאכול הזופ"א, מבטל אף ה' מיני דגן מלהשפיע דין כל שיש בו 

(ואמנם שהמיני דגן לא מתבטלים בעצמם ומברכים עליהם בפ"ע), ועיין היטב במחצית שם.

זה  שהרי  בזה  זה  שמעורבים  מאכלים  ב'  אינו  דהוא  הכא  דשאני  זה,  ליישב  יש  אמנם   

נקרא  זה  דגם  שנקטי'  ואמנם  אחד,  לדבר  יפה  מעורבים  ואינם  במים  לביבות  של  תערובת 

אבל  ודו"ק)  בו  שיש  כל  מצד  ברירא  שלא  המג"א  ספק  שמבאר  במחה"ש  (וכדאי'  תערובת 

תלוי הדבר בדעתו שרוצה אותם יחד לשם עיקר כוונתו דהיינו הזופ"א, וכיון דדעתו מחשיב 

כתערובת א"כ פשוט שגם דעתו ישפיע מה עיקר כוונתו ואיזה שם ניתן לתערובת הזו, האם 

קובע  זה  על  מאכל,  שהוא  כהלביבות  או  שהכל  עליו  שמברכים  משקה  הוא  וא"כ  כהזופ"א 

דעתו. אבל בנידון דידן של שתי מאכלים מעורבים מצד עצמם, ודאי דלא אזלי' בתר עיקר 

כוונתו.

ד) וכעין מה שתירצנו הראיה הג', יש גם לתרץ הא דכ' המג"א בסימן קס"ח ס"ק ל' וז"ל 

אם  מיהו  עיקר  אורז  ליה  דהוי  היין  את  ופוטר  האורז  על  מברך  ויין  אורז  בתוספתא  מצאתי 

עכ"ל.  שניהם  על  יברך  שניהם  על  כוונתו  ואם  עיקר  יין  ליה  הוי  הזופ"א  על  כוונתו  עיקר 
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עיי"ש היטב. ולכא' צ"ע איך יברך על שניהם ומפני מה לא יברך על הרוב כמו כל ב' מאכלים 

שמברכים אחר הרוב. ולכא' הוא הוכחה שאזלי' בתר החשוב אצלו.

 אמנם יש לדחות דשאני הכא שאין זה תערובת כ"כ שהרי הוה אורז ויין שהוא יבש בלח 

ואמנם שכבר נתברר שחשוב תערובת (וכמשנ"ת לעיל גבי לביבות) מ"מ תלוי הדבר בדעתו 

אוכל  על  ואם  משקה  הוא  המשקה  על  כוונתו  עיקר  שאם  אוכל.  חשוב  או  משקה  חשוב  אם 

אוכל ואם על שניהם- גורם שיחשבו כב' דברים נפרדים ולכן לא נחשבים לתערובת. ושאני 

תערובת  שמצד עצמם  ושכר  מיין  שאני  גמורה, וכן  תערובת  הם  עצמם  מאכלים שמצד  מב' 

גמורה ודו"ק.

ה) לכא' עוד היה אפשר להביא מדין יין וקונדיטון (ר"ב ס"א) דכ' המ"ב סק"ו: אפי' שליש 

דבש ושליש פלפלין ויותר מזה אפי' הכי היין עיקר שהם לא באו רק להשביחו ולהטעימו. 

ובביה"ל ד"ה ואם כ' וז"ל: אם דרך העולם לערב אותן משקין ביין להשביח טעמו, אז אפי' 

הם רובא נגד היין נמי אין מבטלין היין וכו' וכמו ההיא דקונדיטון שמבואר בירושלמי שהוא 

מברכין  ואפ"ה  והדבש  הבשמים  לגבי  מיעוט  הוא  דהיין  הרי  פלפלין  ושליש  דבש  שליש 

בפה"ג והטעם כמש"כ הרשב"א שהרי עילויו בו וכו' דאדרבא הם טפלים לגבי היין להשביח 

טעמו. עכ"ל. הרי חזי' לכא' דאזלי' בתר כוונתו שאם הוא להשביח טעם היין הוא העיקר אפי' 

שהוא המיעוט.

מהפלפלין  לשבוע  שלא  היא  שכוונתו  הכא  דשאני  כלל,  קשיא  דלא  פשוט  נראה  אמנם 

ומהדבש כלל אלא כל המטרה היא לקיים הדרך להשביח היין, לכן אזלי' בתר כוונתו. אבל 

לעולם בב' מאכלים גמורים שאין דרך לערב כדי להשביח (אע"פ שלמעשה משביח בעירוב 

ב' המינים, כיוון דסוכ"ס כוונתו לשבוע משניהם ועל הדרך גם מטעימים) לא אזלי' בתר עיקר 

כוונתו.

(ובזה יתכן גם להסביר מה שאומרים בשם החזו"א על הגפילטע פיש שמעורב בו מעט דג 

והרבה תבלינים וגזר וקמח וכו' דבכ"ז יברכו שהכל ואומרים בשמו בזה"ל: "ס'פורט אפיש". 

ואולי הכוונה בזה, דכיוון דזה דרך להטעים את הדג כך ועיקר כוונת האדם הוא לאכול כעת 

דג ולצורך זה צריך להטעימו ע"כ וודאי אזלי' בתר עיקר כוונתו. אבל בב' מאכלים חשובים 

דמי ליין ושכר דכ' הבה"ל שם: בשכר וכיו"ב דאין דרך העולם לערב אותן ביין כדי להשביח 

טעמו וכו' ולכן לא הוי טפל לגבי היין, ועל כן הדבר תלוי ברובא, עכ"ל. ודו"ק בזה.)
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ונראה בהשלמת הענין להוסיף. דכל מה דדיברנו בב' מאכלים דאזלי' בתר רוב, הוא וודאי 

בגוונא של תערובת אלא שניכר כל אחד לעצמו. אבל אם אין כ"כ תערובת וכגון שכל חתיכה 

גדולה מאד ועומדת לעצמה, פשוט שלא יחשב תערובת. והוא פשוט ומדוייק מלשון המ"ב 

רי"ב סק"א, וכן הלשון בכ"מ ובשו"ע שם כל שהוא עיקר ועימו טפילה וכו' לא מיבעיא אם 

אמרי'  גמור  במכשיר  רק  (היינו  וכו'  לבדו  אחד  כל  אם  אפי'  אלא  הטפל  עם  מעורב  העיקר 

שכ"א לבדו, אבל בלא מכשיר גמור בעי' לתערובת) וראה בגאון ס"ק ב' שמביא מקור מכל 

שיש בו מה' מינין והאי הומלתא וכו' עכ"ל וגם שם בהומלתא כבר  כ' הרמ"א [ועפ"י באור 

וזאת  עיין  האחרונים  גדולי  בשם  מביאים  ראיתי  [וכן  ממשות.  איכא  שם]  ט"ז  ועיין  המ"א 

הברכה, אור לציון].

עוד נראה להוסיף: דאם שתי מאכלים מעורבים אבל מקפיד לקחת רק את הבשר ועולה 

מהסוג האחר עימו אבל היה מעדיף שלא יהיה (וכגון מחמת בושה לברור האוכל אוכל הכל 

או שכבר נמצא אוכל, אבל אין כוונתו כלל לשבוע מזה) נראה פשוט דחשב טפל ולא גרע 

מלדבק וכד'.

המורם מכל הנ"ל:ה. 

ב' מיני מאכל מעורבים שבאים להשביע, תמיד אזלי' בתר רוב ולא אכפת לן עיקר כוונתו 

ב'  מברך  ודאי  תערובת,  חשיב  שלא  עד  גדולות  חתיכות  זה  אם  אבל  וכו',  ונדיר  שיקר  או 

הגריש"א   פסק  וכן  החיים)  כדרך  (ודלא  בשו"ע  דקדוקים  וכמה  ומ"ב  מפמ"ג  וזה  ברכות,- 

הובא בוזאת הברכה.

היוצא מן הכלל לעיל, כשמאכל א' הוא מיני דגן, דאף שהוא מיעוט אזלי' בתריה, [אבל 

בשאר מינים אפי' באים ליתן טעם, לא קי"ל כהחולקים על המג"א וכדכ' מ"ב ר"ד סקנ"ז]. 

(ונחלקו המג"א והט"ז אם צריך שיורגש הטעם ואכמל"כ ועיין בזה).

מאכל ומשקה מעורבין אזלי' בתר עיקר כוונתו אם מחשיב לאכילה או לשתיה, ואם רוצה 

את שתיהם מברך שתי ברכות. ואם בא רק להטעים ולהשביח, בלא"ה אזלי' בתר עיקר כוונתו 

בזה  דגן  מין  הוא  המאכל  ואם  ביין,  ומקונדיטון  ויין,  ובאורז  בלביבות  מהמג"א  ילפי'  וכ"ז 

מסתפק המג"א ר"ה סק"ו וכדביאר המחצית שם.

וזה  הרוב.  בתר  אזלי'  לערבם)  דרך  שתיהם (כשאין  לשתיית  שכוונתו  מעורבין  משקין  ב' 
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ידעי' מיין ושכר.

כשב' מאכלים נותנים טעם במים להמג"א גובר הבשר משום שהוא חשוב. ולהט"ז משום 

שהמים הם רוב. וזה ידעי' ממי שלקות והכל כמושנ"ת לעיל.
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הרב צפריר פרץ

בדין דאוכל את הטפל לפני העיקר

בתרומת הדשן סי' ל"א כתב גבי אדם הרוצה לשתות יין וקשה לו לשתותו אליבא ריקנא 

ומביאין לו מאכל הממתיק את השתיה דאע"ג דלכאו' אין צריך לברך על המאכל מאחר שהוא 

טפלה ליין כההיא דצנון וזית מ"מ יש לחלק ביניהם דהתם העיקר נאכל קודם ומברך עליו 

אח"כ  העיקר  שיפטרנו  יתכן  ואיך  קודם  נאכל  הטפל  דידן  בנידון  אבל  הטפלה.  נפטר  ובזה 

בברכתו למפרע וכבר היה נהנה בלא ברכה. 

והביא התרו"הד בשם תשובת או"ז (סי' ל"ח) גבי אותם אנשים שאוכלים גרעיני גודגדניות 

כדי למתק את השתיה. אינו מברך עליהם בופה"ע כמו שמברכין על כל גרעיני פירות האילן 

אלא מברך עליהן שהכל הואיל והן באין רק למתק השתיה עכ"ל של האו"ז.

ולפי"ז כתב התרו"הד דמהכא משמע דבנידון דידן שאוכל מאכל כדי למתק השתיה נמי 

מברך על המאכל שהכל אפי' אם ברכתו העיקרית היא אחרת (כגון עץ וכו') אבל מ"מ הוא לא 

פטור לגמרי מלברך על המאכל בגלל ברכת השתיה שהיא העיקר. עיי"ש בתרו"הד,

וכתב הב"י סי' רי"ב על דברי תרו"הד דלפי מה שכתב הטור בשם הרא"ש (והרמבם עיי"ש) 

בסי' ר"י גבי ברכה אחרונה שאם אכל משבעת המינים פחות מהשיעור כתב ר"י שלא יברך 

לברך  הראוי  דבר  שעל  דמסתברא  נהירא  דלא  הרא"ש  כתב  וע"ז  נפשות  בורא  אלא  ג'  מעין 

עליו ברכה מעין ג', בשביל חסרון השיעור לא שייך בו ברכה אחרת. לפי"ז כותב הב"י הכא 

נמי בשביל שבא למתק השתיה לא תשתנה ברכתו.

וכבר תמה עליו בדרכי משה שם דלכאו' למה לא תשתנה ברכתו מאחר שהוא טפל לדבר 

אחר ואין עיקר ההנאה מאותו דבר שיברך עליו כברכתו הראויה לו, אלא כל מה שמברך על 

דבר זה שהוא טפל זה רק מפני שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה ולכן כשמברך עליו שהכל 

הרי בירך ונהנה מהעוה"ז עם ברכה משא"כ בנידון של פחות מכשיעור שהוא סוף סוף נהנה 

מהפרי ראוי לברך עליו כברכתו. לכן אומר הד"מ דאין לזוז מדברי האו"ז והתרו"הד.

ולא  שהכל  עליו  מברך  העיקר  לפני  הטפל  דכשאוכל  בד"מ  כדבריו  פסק  רי"ב  וברמ"א 

דמנ"ל  צ"ע  הוא  באו"ז  התרו"הד  שהבין  דאיך  כתב  סק"ד  ובמג"א  לו.  הראויה  ברכתו  את 
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הא. והסביר המג"א דכוונת האו"ז שכתב שמברך שהכל הוא דוקא היכא דברכת העיקר היא 

ג"כ שהכל משא"כ אם ברכת העיקר הוא גפן או עץ וכו' מברך את ברכתו הראויה לו והביא 

המג"א שגם הב"י חלק עליו לכן הסיק המג"א דאין לסמוך על הוראה זו. 

ועיין עוד כאן בט"ז ס"ק ג' שחולק על המג"א ומקיים את דברי התרו"הד והרמ"א אבל 

לא מטעמיה דהד"מ ועיי"ש שהביא את דברי הלבוש שחילק בהא דהביא הב"י ראיה מדברי 

ולקיים  הב"י  דברי  את  לדחות  כדי  מספיקים  לא  הלבוש  דברי  דגם  הט"ז  ע"ז  וכתב  הרא"ש 

פסק הרמ"א עיי"ש.

ואולי אפשר לומר שהב"י והד"מ נחלקו בחקירה הידועה שהביאו האחרונים בדין עיקר 

וטפל הא דלא מברכינן על העיקר האם משום שאין בכלל חיוב ברכה על דבר שהוא טפל או 

דנימא דבאמת יש עליו חיוב ברכה רק שהוא נפטר ע"י ברכת העיקר (ועיין בחזו"א שהוכיח 

מתוס' כצד ב') ולכאו' בזה נחלקו הב"י והד"מ בדין זה דהטפל בא לפני העיקר. דדעת הב"י 

דהטפל אין עליו חיוב ברכה כלל וכל זה דוקא כשהוא בא אחר העיקר (שזה הדרך והצורה של 

דין עיקר וטפל כהא דדג מליח ופת שבא אחריו) אבל כשבא לפני העיקר ממילא יש עליו חיוב 

ברכה וממילא מברך את ברכתו הראויה. אמנם הרמ"א ס"ל דהטפל כן יש לו חיוב ברכה רק 

דהוא נפטר בברכת העיקר והיכא דהטפל בא לפני העיקר שהעיקר לא יכול לפוטרו דהרי א"א 

לפוטרו למפרע ומצד שני גם ברכתו הראויה א"א לברך עליו דס"ס שם טפל עליו. ומאידך לא 

לברך עליו כלל א"א משום דאסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה ועתה כשמברך עליו שהכל 

הוא פוטר לי בעיה זו. ודו"ק.

ובמשנ"ב רי"ב ס"ק י' שהסביר את דברי הרמ"א. הביא את דברי המג"א הנ"ל דהא דמברך 

שהכל כשבא הטפל לפני העיקר הוא דוקא היכא כשברכת העיקר ג"כ היא שהכל משא"כ אם 

ברכתו אחרת דאז מברכין את ברכתו הראויה לו ולא שהכל.

וכ"כ בביא"הל אחר שהאריך בדברי המג"א כתב בסוף דבריו דאף דאין כוונתו לאכילת 

הטפל בעצמו מברך עליו ברכתו הראויה לו והביא שם הביא"הל גם את דברי הגר"א בביאורו 

שגם מפקפק על עיקר דינו של האו"ז הנ"ל וכתב שהוא תמוה. וע"ע גם בשע"הצ אות כד' 

שהביא עוד אחרונים (דרך החיים ובית מאיר) דס"ל כדברי הב"י שמברך על הטפל כברכתו 

הראויה לו וסיים שם בשע"הצ כמו שסיים במ"ב דטוב להמנע מלאכול הטפל לפני העיקר.

דאכל  בהא  כתב  ד'  ס"ק  לעיל  דהרי  המ"ב  בדברי  טובא  לי  קשיא  זה  כל  לפי  דלכאו'  רק 
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העיקר ולא היה דעתו על הטפל ואח"כ נמלך לאכול הטפל בזה כתב המ"ב דצריך לברך על 

הטפל אך אז מברך על הטפל רק שהכל משום דעכ"פ טפל הוא ומפסיד ברכתו העיקרית וכתב 

ע"ז המ"ב דהוא דומיא דפסק הרמ"א לקמן בהג"ה. דאם אוכל הטפל לפני העיקר שמברך על 

הטפל רק שהכל. ולכאו' תימה על דברי המ"ב דלא התייחס כלל למה שהביא לקמן בדברי 

הרמ"א שאין כן דעת המג"א ושאר אחרונים ולפחות שיכתוב גם כאן כמו שכתב שם שמ"מ 

לא יכניס אדם את עצמו לכך (ולא יאכל טפל לפני העיקר) א"כ לכאו' איך כאן סתם כדברי 

הרמ"א דלקמן. וצ"ב 

ואולי אפשר לתרץ דחוץ ממה שהבאנו לעיל שנחלקו הב"י והרמ"א בחקירה דלעיל בדין 

עיקר וטפל עוד אפשר לומר שנחלקו בהא דהטפל בא לפני העיקר אם בכלל יש לו דין "טפל" 

או שהוא סתם כמאכל רגיל שלא קשור לעיקר וטפל.

אלא  שם "טפל"  לכאו'  עליו  אין  העיקר  לפני  בא  דכשטפל  להב"י  דס"ל  אפש"ל  ולכאו' 

דין של מאכל רגיל וזה נמי מדויק מדבריו של הב"י גופא דכתב שם בסוף דבריו אחר שדחה 

את דברי התרו"הד "דבשביל שבא למתק השתיה לא תשתנה בירכתו". ולכאו' למה לא כתב 

הב"י דבשביל שהוא טפל לא תשתנה ברכתו אלא משמע לכאו' דס"ל להב"י דאין עליו בכלל 

שם של טפל  אלא דין של סתם אוכל רגיל דבזה נמדד מה ברכתו העיקרית. משא"כ הרמ"א 

ס"ל דאפי' שבא לפני העיקר עדין שם טפל עליו רק שיש בעיה שא"א לפוטרו למפרע בברכת 

העיקר לכן בעי ברכה ורק משום שס"ס הוא טפל לכן יורד ברכתו הראויה לו ומברך שהכל 

שהוא  מאחר  ברכתו  תשתנה  לא  למה  וז"ל  דכתב  הד"מ  בדברי  שפיר  מדויק  זה  גם  ולכאו' 

לפני  בא  שהוא  ואפי'  עליו  טפל  שם  דעדיין  לרמ"א  דס"ל  רואים  וכו'  האחר  לדבר  "טפל" 

העיקר. 

ולפי"ז שפיר יתורצו דברי המ"ב דהא דכתב בס"ק י' ובביה"ל ושע"הצ שם דמשמע דדעתו 

נוטה לדעת הב"י ולא כדכתב הרמ"א ומברך ברכתו הראויה (רק דלא יכניס עצמו לכך) זה 

דווקא היכא שהטפל בא לפני העיקר דבזה י"ל דלהב"י (דאין שום קשר בין הטפל לעיקר) לא 

חשיב שם טפל כלל אלא סתם אוכל רגיל לכן מברך ברכתו הראויה לו. משא"כ (בנידון דידן) 

בס"ק ד' שהמ"ב  מדבר דהטפל בא אחר העיקר בזה לכאו' גם הב"י יודה דלא פקע ממנו שם 

טפל. אלא דאפי' אם הסיח דעתו והביאו רק אח"כ, עדין שם טפל עליו (דהרי כל המקור של 

דין עיקר וטפל הוא בצורה כזו כדאיתא בגמ' בהא דמליח פוטר את הפת שאוכל אחריו) רק 
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שפה יש לנו בעיה צדדית שכבר ברכתי על העיקר ובזה לכאו' יודה הב"י לסברא זו של הד"מ 

דהרי ס"ס הוא טפל ויורד מברכתו הראויה לו לכן יברך שהכל.

ומה שעוד היה קשה לעיל על המ"ב דלכאו' יכתוב גם בס"ק ד' שמ"מ אדם לא יכניס עצמו 

לכך וכו'. זה לכאו' לא שייך לנידון דידן משום דזה שייך היכא דשניהם לפנינו אז שייך לומר 

שימנע ולא יאכל הטפל לפני העיקר. משא"כ הכא שכבר בירך על העיקר לא שייך לומר טוב 

לימנע וכו' כי הרי אין לי ברירה אחרת אלא לפסוק מה יברך על הטפל דהרי על העיקר הוא 

כבר ברך ובזה אולי יודה המ"ב לעיקר דינו של הרמ"א דיברך שהכל (גם להב"י). 

ויעויין בערוך השולחן דלכאו' חולק על דין זה וס"ל דגם בטפל שבא אחר העיקר מברך 

שאוכל  שבשעה  צריך  וכן  וז"ל...  בסק"ג  שכתב  בדבריו  מפורש  כמעט  וזה  הראויה  ברכתו 

אכילת  שאחר  אלא  כלל  הטפלה  על  דעתו  היה  לא  אם  אבל  הטפלה  על  דעתו  תהא  העיקר 

הראויה  ברכתו  משמע  בפנ"ע"  הטפלה  על  לברך  "צריך  הטפלה  ולוקח  ליבו  נחלש  העיקר 

לו- וכמו שמשמע מהמשך דבריו דכתב ויראה לי דבכה"ג אפי' הטפלה היא ברכה אחת עם 

ששניהם  הלב  להחזיק  גבינה  ולוקח  ליבו  ונחלש  (שיכר=שהכל)  יי"ש  ששתה  כגון  העיקר 

על  שהכל  לברך  צריך  הגבינה  לאכול  דעתו  היה  לא  השתיה  דבעת  כיון  מ"מ  שהכל  ברכתן 

הגבינה בפנ"ע "וכיוצא בזה בכל הדברים". 

ולכאו' הערו"הש אזיל לשיטתו דגם בדברי הרמ"א הסביר אחרת ודלא כמו שהבין המ"ב 

בדבריו- דבס"ק ד' הביא את דברי הרמ"א וכתב ע"ז ולמדנו מדבריו דאע"פ שצריך ברכה על 

הרי  שהכל" (מג"א)  ברכתו  העיקר  שהכל "אם  רק  ברכתו  אין  מ"מ  תחילה  כשאוכלו  הטפל 

דהבין הער"הש גם ברמ"א דדוקא ברכותיהן שוות והמ"א רק הסביר את כוונת הרמ"א- וע"ע 

במ"א בפנים – דלא משמע כך.
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הרב צפריר פרץ

בסוגיא דפלפלין

רבא  ואזדא  כלום  ולא  אמר  ורבא  שהכל  אמר  ששת  רב  פלפלי  איתא  לו':  ברכות  בגמ' 

לטעמיה דס"ל דביום כיפור אם כסס פלפל לא חייב משום דאין ע"ז שם אכילה ומקשה הגמ' 

על רבא מהא דאיתא גבי ערלה דפלפלי חייבין בערלה משמע שזה עץ ולכאו' קשיא אתרוויהו 

על רבא ועל רב ששת. ומתרצת הגמ' הא ביבשתא הא ברטיבתא דהיינו שמחלוקת רבא ורב 

יברכו  מה  ששת  ורב  רבא  נחלקו  לא  בזה  רטובין  בפלפלין  אבל  יבשים  בפלפלין  הוא  ששת 

עליהן.

הרי"ף כתב שעל פלפלי רטיבתא מברכין בורא פרי האדמה וכ"כ הגאונים וכ"כ הרמב"ם. 

וברבינו יונה הקשה שם על הרי"ף דלמה יברך בפה"א הרי מדהוכיחה הגמ' דפלפלי הם עץ 

לענין ערלה א"כ ה"ה דהם עץ לענין ברכה ויברכו עליהן בפה"ע ולמה כתב הרי"ף דיברכו 

בפה"א. וכ"כ ברא"ש סימן ו' בסופו דהביא את דברי הרי"ף וחלק עליו מאותו הוכחה שהביא 

רבינו יונה מהגמ'. עיי"ש.

 וברשב"א בחידושים לו' סוף ע"ב ד"ה לא כתב דודאי משמע מהכא דעל רטיבתא מברכינן 

בורא פרי העץ משום דחזי למיכל והביא הרשב"א שכך פסק הראב"ד.

אמנם צ"ב טובא בדברי הראשונים הא דהקשו על הרי"ף מהא דאיתא בגמ' דפלפלין הוי 

עץ לענין ערלה א"כ ה"ה לענין ברכה דהרי לכאו' יש לחלק דבאמת לענין ערלה שהנידון הוא 

אם זה עץ חייב בערלה ואם לא הוי עץ לא חייב בערלה. דלגבי זה פלפלי עונים על ההגדרה 

של "עץ" משא"כ לגבי ברכה אפי' שזה מוגדר כעץ אבל מ"מ יש את הסברא של לא נטעי 

אינשי אדעתא דהכי וכן נמי פלפלי אין דרכם לאכול כך אלא רוב אכילתם הוא ע"י תבלין וכו' 

א"כ ברור שאם זה לא דרך אכילתו ולא נטעי אדעתא דהכי א"כ למה שיברכו "עץ"- וכמו 

שמצינו בכמה מקרים שסברות אלו מורידים אותם מברכתם המקורית (כגון "קורא- בוסר" 

וכו') 

ובאמת ראיתי ברשב"א עצמו בתשובה ח"א סי' ת' ששאלו אותו גבי פלפלי למה מברכין 

עליהן בפה"א הרי הן גדלין באילן. וכעין דברינו דלעיל. והשיב הרשב"א- כיון שאין נוטעין 
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אותן אלא על דעת שיתייבשו ויאכלו רובן שחוקין כתבלין ואינם נאכלים בפנ"ע אלא מיעוטן 

לפעמים. אין מברכין עליהן בפה"ע אלא בפה"א וקרוב היה שלא יברכו עליהם אלא שהכל 

ברטיבותן  מהן  המעט  שנאכלין  לפי  אלא  שהכל)  שמברכין  כשמואל  (דנקטינן  "כקורא" 

ואדעתא דהכי נמי נטעי קצת מברכין עליהן בורא פרי האדמה.

רואים ברשב"א מפורש שאפי' שפלפל הוא עץ אמנם לענין ברכה זה יורד מעץ לבפה"א 

שעל  והרמב"ם  הרי"ף  סברת  שזה  להיות  יכול  לפי"ז  א"כ  דהכי.  אדעתא  נטעי  דלא  משום 

פלפלי מברכינן בפה"א ואפי' שלענין ערלה הוי עץ מ"מ לענין ברכה היות ולא נטעי אדעתא 

דהכי הוא יורד חדא דרגא (עיין במג"א) מברכתו המקורית לבפה"א ודו"ק.

ברכתו  דפלפלי  דסברי  יונה  ורבינו  הרא"ש  הראשונים  שאר  סברת  מה  צ"ב  דלפי"ז  אלא 

בורא פה"ע. דנכון שהם גודלים על עץ אבל מ"מ לא נטעי אדעתא דהכי. 

שכתב  כמו  דהכי "קצת"  אדעתא  נטעי  דבר  כזה  שאין  הוא  שסברתם  לומר  אפשר  ואולי 

הרשב"א אלא כיון שיש כאלו שכן אוכלים את הפלפל "רטיבתא" ונוטעים אותו לשם כך א"כ 

זה כן נחשב דנטעי אדעתא דהכי. או דנימא דסברתם משום שס"ס הפלפל עצמו הוא "הפרי" 

ומה  אותו  נטעו  כך  ולשם  כמו "בקורא")  העץ (לא  של  הפרי  שהוא  מחלוקת  אין  לכ"ע  וזה 

שאח"כ עושים ממנו תבלין לא משנה אותו מהיות פרי לפני כן לכן זה לא מורידו מבפה"ע 

לאדמה.

אמנם הרשב"א סובר שהיות ורוב העולם לא נטעי אדעתא דהכי ולא אוכלים אותו כמות 

שהוא אלא ע"י תבלין הוא יורד מברכתו רק שלא יורד לשהכל משום דנטעי "קצת". 

אלא דצ"ע דברי הרשב"א דלכאו' כאן סתר דבריו ממה שכתב בתשובה תכ"ח. שנשאל מאי 

קטנים  כשהן  שאוכלן  המתוקים  שקדים  ואילו  בפה"ע  עליהם  שמברכין  בקוטנן  פירות  שנא 

אדעתא  נטעי  לא  בוסר  גם  לכאו'  דהכי  אדעתא  נטעי  דלא  משום  שהכל  מברך  "בקליפתם" 

דהכי ותירץ הרשב"א ששאר כל האילנות וכן הבוסר מגוף הפרי שנוטעין אותן מחמתו הוא 

אוכל אבל שקדים המתוקים בקוטנן אינו נהנה "מגוף הפרי" אלא מקליפתו החמוצה דאינו 

עיקר הפרי ואין נוטעין וכו'. מבואר ברשב"א שבגוף הפרי לא אמרינן את הסברא של לא נטעי 

אינשי אדעתא דהכי- א"כ למה גבי פלפלי אומר הרשב"א את הסברא של "לא נטעי" וכו' הרי 

פלפלי רטיבתא הוא גוף הפרי ובפרי עצמו לא אמרינן "לא נטעי".
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ושאר  לבוסר  פלפלי  בין  הבדל  דיש  הרשב"א  על  יקשה  דלא  לתרץ  אפשר  היה  ולכאורה 

תכ"ח.  בס'  הרשב"א  בדברי  הסברים  שתי  הביא  ד'  אות  ל"ג  סימן  בחזו"א  דהנה  דברים- 

ובפשט השני כתב החזו"א שיש בפרי הגמור גם מגוף הבוסר ונמצא שאוכל לעולם את הבוסר 

בסוף והלכך אף כשאוכלו בזמן מוקדם מיקרי נטעי אינשי אדעתא דהכי ולפי"ז אף שבפלפלי 

הוי גוף הפרי אפי"הכ בזה כן אומרים לא נטעי אינשי אדעתא דידיה משום שגם אם הפלפל 

יגמר גידולו (כמו בבוסר שיגמר גידולו והוא ראוי) עדין הוא לא ראוי ואין דרך אכילה כך לכן 

אמרינן לא נטעי  בזה לא שייך לומר את הסברא של הרשב"א (גבי בוסר) שבפרי עצמו לא 

אינשי וכו'. 

ולכאו' זה מדוקדק בדברי הרשב"א דלעיל שהסביר למה בפלפלי לא מברכין העץ ולא כתב 

שלא  וכתב  להסביר  המשיך  הרשב"א  אלא  דידיה  אדעתא  אינשי  נטעי  שלא  משום  רק  דהוי 

נוטעין אותן אלא על דעת שיתייבשו ויאכלו אותם שחוקים כתבלין והוסיף עוד שאין נאכלין 

בפני עצמן אלא מיעוט וכו' רואים שהרשב"א טרח להסביר את המצב הבעייתי בפלפל שאין 

בבוסר ושאר דברים. וממילא לא שייך לומר בפלפל שהוא גוף הפרי ואז לא אמרינן בו את 

הסברא של לא נטעי וכו' אלא בגלל המצב הייחודי של פלפל אע"פ שהוא גוף הפרי אפה"כ 

אמרינן בו לא נטעי איניש וכו' ומשתנית ברכתו.

בסי'  הרשב"א  דברי  את  שהסביר  אחר  באופן  רק  העוזר"  "באבן  שתרץ  ראיתי  זה  וכעין 

תכ"ח שבוסר ושאר אילנות אף שלא הגיע זמנם מברכין ברכתן הראויה להם משיגדלו משום 

דכל דזרעי אדעתא למיכל הן עצמן "בברכתן" הראויה להן א"כ אף שלא הגיע זמנן מברכין 

את  אינשי  נטעי  שלא  משום  ת'  בתשו'  הרשב"א  שהביא  פלפלי  ושאני  להן.  הראויה  ברכתן 

הפלפלין אדעתא למיכל "בבירכתן" אלא ע"י תערובת לאחר שיתייבשו ואז הן בטלין לשאר 

מאכלין. [ועיי"ש שלפי"ז דחה את דברי הט"ז גבי שרביטי קטניות עיי"ש] 

אמנם ביד אפרים רד'. [ע"ד הט"ז הנ"ל סק"ד] חולק על דברי האבן העוזר וס"ל דהיכא 

בוסר  בין  והחילוק  אחרת  ברכה  עם  או  ברכתן  עם  זה  אם  משנה  לא  דהכי  אדעתא  דנטעי 

לפלפלין- דבבוסר לכשיגיע לתכליתו יהיה ראוי בלא תיקון דבר אחר וכו' אבל היכא שעדיין 

אם  אף  א"כ  אחר  דבר  תיקון  בלא  ראוי  אינו  שיוגמר  וגם  הנטיעה  כוונת  תחלת  כל  נגמר  לא 

נאמר דחשיב כאילו נגמר מ"מ אפש"ל דחשיב כנגמר וניתקן ותיקונו בידי אדם ובזה אזלינן 

דעת  על  מתחילה  אותן  שנוטעין  בפלפלין  ולפי"ז  מגידולו  דבר  שעוקר  בשעה  הכוונה  בתר 
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שיתיבשו ואז אוכלין אותן והם רק לתבלין- לכן דיינינן ליה  כמו שהם עתה ולכן כיון שעתה 

הוא לא הגיע לתכלית אכילתו שהוא ע"י תבלין שכן משתנית בירכתו. 

בין  לחלק  שכתב  המג"א  ע"ד  סק"ו  ר"ד  השקל  המחצית  דברי  עפ"י  לתרץ  אפשר  ועוד 

מבוסר  שנא  מאי  דלכאו'  שהכל  דמברכין  רכין  כשהן  בקליפתן  הנאכלין  מתוקין  שקדים 

דמברכינן אדמה-  ותרץ המג"א שבשקדים כשהן קטנים עיקר אכילתן הוא הקליפה החיצונה 

אדעתא דקליפה החיצונה א"כ ברכתו שהכל משא"כ בבוסר. וביאר  והיות ולא נטעי אינשי 

עיקר  את  שם  אוכל  הוא  מ"מ  בוסר  שהוא  שאוכלו  אע"ג  בוסר  דדוקא  שם  במחה"ש  דבריו 

הפרי (והוא כדברי החזו"א דלעיל בביאור דברי הרשב"א) דהיינו פנימיותו אלא שעדיין לא 

נגמר פריו לכן נחית דרגא ומברך בפה"א. משא"כ בשקדים כשאוכלם כשהם רכין אז עיקר 

אכילתן היא הקליפה א"כ נמצא שהוא עתה לא אוכל את עיקר הפרי שלשמו נטעו אותו שהוא 

השקד שבפנים, ולפי"ז ה"ה והוא החילוק בין בוסר לפלפלי דהיינו שגם בפלפלי אע"פ שהוא 

אותו  נטעו  שלשמו  הפרי  עיקר  לא  זה  אפה"כ  פרי  והוא  גמור  הוא  ולכאו'  ברטיבתא  אוכלו 

דהרי נטעו אותו לשם תבלין, ויבש. ולא לאוכלו כמו שהוא עתה ולפי"ז שפיר מיושבים דברי 

הרשב"א בשתי התשובות דלא סתרי אהדדי 

[ובאמת בשו"ע סימן ר"ב סעי' י"ח פסק בפלפלי רטיבתא מברך בורא פרי האדמה כדברי 

בפה"ע  מברכים  פרי  משיוציאו  האילנות  שאר  גבי  כתב  ב'  סעיף  הסימן  ובתחילת  הרשב"א 

ואילו גבי בוסר (בענבים) מחלק השו"ע בין הגיעו לכפול הלבן דהוי בפה"ע ואם לא הגיעו 

משיוציאו  אילנות  לשאר  בענבים  בוסר  בין  החילוק  מה  ולכאו'  בפה"א  מברך  הלבן  לכפול 

הם  ועיקרן  היות  מענבים  דבבוסר  לחלק  שכתב  י"ח  אות  ר"ב  סי'  השולחן  בערוך  וראיתי 

לעשות מהן יין א"כ כל זמן שלא הגיעו לשיעור זה (פול הלבן) אין ראויין לעשות מהן יין. 

ואין ברכתן עץ אלא אדמה דבטל שם ענבים מעליהן].
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הרב יעקב ישראל רוזנברג

בענין מח' הראשונים בחיוב חלה 
וחיוב ברכת המוציא המסתעפת מכך

דארעא  כובא  אביי  אמר  הגר"א)  (גירסת  בחלה  שחייבין  טרוקנין  מאי  ל"ז:  לף  ברכות 

[-כלומר, ברש"י ד"ה כובא דארעא- שעושין בכירה גומא ונותנין לתוכה מים וקמח (ובולל 

מעט) ואז החום בכירה אופה את הבלילה הזאת.] ואמר אביי טריתא פטורה מן בחלה- מאי 

טריתא? א"ד גביל מירתח – נותנים קמח ומים בכלי ובוחשים בכף ושופכים על הכירה שהיא 

ניסקת ובכך נוצר סוג של חביתיה (בלינצ'ס) א"ד נהמא דהנדקא – בצק בשיפוד שצולים על 

האש. ומושחין אותו בשמן או במי ביצים ושמן. וא"ד שזה לחם העשוי לכותח- לחם שנאפה 

אך לא בתנור אלא בחמה. ומביאה הגמ' בריתא דתני דבי חייא שלחם העשוי לכותח פטור 

מחלה, מקשה הגמ' והרי תניא שחייב בחלה. – התם שמעשיה מוכיחין עליה, אם עשה את 

הלחם הזה כעכין, כלומר שיצר לחם עבה ומגולס יפה ואז הניחו בכותח לאפות בחמה מחייב 

חלה, אך אם עשה אותם כלמודין- כלומר כנסרים בעלמא שלא הקפיד כלל על הצורה של 

המאפה, וכן על הפרוסה שלו אין חייב בחלה. עד כאן דברי הגמ' עפ"י פירוש רש"י.

להבנת חילוקי הדינים בענין חיוב "הפרשת חלה" בדברי הראשונים נראה להביא את דברי 
הטור בסימן קס"ח אות י"ג "כל דבר שבלילתו עבה אפי' בישלו במים או טגנו בשמן, לחם 

גמור הוא, וחייב בחלה ומברכין עליו 'המוציא' ובלבד שיש בו תואר לחם. ואם בלילתו רכה 

ובשלו במים או טגנו בשמן לאו לחם הוא לענין חלה והמוציא, ואם אפאו באילפס (סוג של 

מחבת) ללא משקה- לר"ל לא הוי לחם ולרבי יוחנן הוי לחם. ור"ח פסק כר"ל ור"י פסק כרבי 

יוחנן. ולזה הסכים האדוני הרא"ש". עכ"ד.

הבית יוסף במקום מביא את הברייתא שהיא מקור לדברי הטור, פסחים ל"ז. "הדובשנין 

הבריתא,  בדברי  ור"י  ר"ל  נחלקו  החלה"  מן  פטורים  המסורת  וחלות  ואסקרטין  והסופגנין 

שמעשה  וסובר  חולר  ור"י  באילפס  שעשו  מחמת  סבר  ר"ל  אלו,  במאפים  הפטור  סיבת  מה 

אילפס זה באמת מחייב בחלה, ומה שפטור במאפים אלו מחמת שהוא אפה אותם לא בתנור 
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אלא בחמה. ומדגישה הגמ' שכל המח' שלהם, לגבי אילפס היא דוקא במקרה שהוא קודם 

הדביק באילפס ואח"כ הרתיח אותו, ר"ל סבר שאז זה נעשה כחמה (אפיה בחמה הוי - שמניח 

מעשה  זה  וא"כ  כחמה  הוי  שלא  סבר  ור"י  הבצק)  את  אופה  והשמש  העיסה  מסוים  במקום 

לכ"ע  בכלי -  הבצק  הדביק  אח"כ  ורק  באילפס  הרתיח  שקודם  במקרה  אולם  וחייב.  אילפס 

הרא"ש,  וביניהם  יוחנן,  כר'  להלכה  פסקו  הראשונים  רוב  בחלה.  חייב  ויהיה  כחמה  הוי  לא 

הרמב"ם. הרי"ף הסתפק, אך דעתו היתה לכתחילה כדעת ר"י.

וממשיך הב"י ומביא את דברי התוס' התם דמפרשים דכל דברי ר"י שמעשה אילפס מחייב 

בחלה זה אך ורק שלא עירב במעשה האילפס מים אך אם ערב משקין בתוך מעשה האילפס, 

הדין שפטור אף לר"י וכך מופיע בירושלמי שר"י לא נחלק על ר"ל באילפס שאופה במשקין. 

ומה שראינו בפרק א' משנה ה' במסכת חלה שתחילתו סופגנין וסופו עיסה, תחילתו עיסה 
וסופו סופגנין, חייב חלה. והסביר על זה ה"הגהות מימוניות" שתחילתו סופגנין וסופו עיסה 

ברזל,  של  במחבת  או  בכירה  או  בתנור  אותה  שאפו  סופגנין)  רכה (תחילתו  בבלילה  מדובר 

וחייב בחלה מכיון שההלכה היא כמו ר"י דסובר שבאילפס (שזה הרי מחבת של ברזל), חייב 

בחלה. ואם יוקשה דלכאו' הרי שם מדובר שנותן מעט שמן במחבת ור"י סבר שנתינת משקין 

באילפס הדין הוא שגם האילפס לא מחייב. צ"ל שכל הנתינה של השמן היא ע"מ שלא ישרף 

וזה לא הוי משקין שבהם פטר ר"י באילפס מחלה.

הבנו  כעת  עד  שם  בפסחים  ור"י  ר"ל  למח'  נוסף  נדבך  מוסיפים  דבריהם  בהמשך  התוס' 

דמחלוקתם היא שנא בין בלילה רכה לבלילה עבה. "אומר ר"ת שכל מח' ר"ל ור"י בבלילה 

רכה שאז סבר ר"י שעשייתו באילפס עושה את העיסה ללחם, ור"ל סבר דלא, ולכן אין חייב 

בחלה. אך במקרה שבלילתו עבה כ"ע סוברים שהוי חייב בחלה (לא בהכרח שיתחייב המוציא, 

בזה עדין יהיה תלוי מח' ר"ל ור"י האם אילפס יוצר לחם או לאו) מכיון שהעיסה העבה היא 

עיסה,  וסופו  סופגנין  תחילתו  לעיל,  שהבאנו  בחלה  המשנה  תתפרש  וכך  בחלה.  המחייבת 

סופגנין  שתחילתו  נכון  רכה-  בבלילה  סבר  ר"י  בחלה.  חייב   - סופגנין  וסופו  עיסה  תחילתו 

חיוב  (כלומר  עיסה  סופו  יצר  האילפס  אך  לחם)  לעשית  מיועדת  שלא  רכה  בלילה  (כלומר 

חלה, כיון שכעת זה נחשב כעיסה שעברה אפיה ולכן חייב בחלה) ר"ל סבר שאין האילפס 

יוצר סופו עיסה כיון שאילפס לא הוי אפיה ולכן נחשב הדבר כתחילתו סופגנין וסופו סופגנין 

שפטור בחלה, לכ"ע. והנה כל זה דוקא בהדביק ולבסוף הרתיח באילפס, אך בהרתיח ולבסוף 
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הדביק בזה גם ר"ל מודה שהאילפס אפה ואפי' בבלילה רכה יהיה חייב בחלה מחמת תחילתו 

סופגנין וסופו עיסה.

היוצא מדברי ר"ת הוא: תחילתו עיסה - הכוונה עיסה עבה לכ"ע יתחייבו בחלה מחמת 

העיסה העבה, ולא אכפת לן שסופו היה סופגנין כלומר בישול או אפיה בחמה, אך בתחילתו 

הרך  הבצק  שאפית  להיות  יכול  אך  מחלה,  שפטור  הוא  הדין  רכה,  בלילה  כלומר   - סופגנין 

תחיבו בחלה, ובזה נחלקו ר"י ור"ל מה הדין באילפס שקודם הדביק בו העיסה ואח"כ הרתיח, 

סופגנין  כתחילתו  נחשב  ואז  כחמה   – ר"ל  כחמה.  או  כתנור  הוי  גוונא  בכהאי  אילפס  האם 

וסופו סופגנין. ור"י - סבר כתנור וא"כ הוי כתחילתו סופגנין וסופו עסה דחייב.

הוי  עיסה  של  דבישול  סבר  ד"חביצא"  בסוגיא  בשיטתו  הרי  שר"ת  ולזכור  להוסיף  יש 

לזה  (ויהיה  יבשל  ואח"כ  עבה  עיסתו  שתהיה  מקום  בכל  לפ"ז  בהמוציא,  וחייבים  כאפיה 

תוריתא דנהמא לאחר הבישול) יברכו על הפת הזאת המוציא. ויש לחקור בענין זה של בישול  

הוי כאפיה. האם בישול הוי ממש אפיה שיוצרת לחם כלומר בכל עיסה אין לה תוריתא דנהמא 

קודם הבישול (כיון שרק אח"כ בד"כ באפיה נוצר התוריתא דנהמא) ועכשיו הבישול הו זה 

(כמובן  בהמוציא ,  ומחויבת  העיסה  בזמן  כבר  לחם  ֵשם  יש  עיסה  שבכל  דילמא  או  שיוצר. 

רק לאחר שתהיה ראויה לאכילה). וסבר ר"ת שבבישול לא נהרס הֵשם לחם שבה. [במקרה 

שיהרס כגון באיטריות שבישלם – אה"נ יברכו עליהם מזונות].

[אפי'  דנהמא  תוריתא  ונוצר  במים  ובישלה  רכה  עיסה  שלקח  במקרה  האם  והנ"מ תהיה 
שלכאו' אין הדבר הגיוני, אפשר אולי במקרה שבושלה בתוך כלי מיוחד שהקשה את העיסה 

לצורת פת] אם נאמר שבישול יוצר תוריתא דנהמא והוי כנאפה ממש א"כ יתחייב עליה גם 

בחלה וגם בהמוציא – ממש כמו כל תחילתו סופגנין וסופו עיסה. וכך סובר החזו"א. אך אם 

נאמר שכל עיסה יש לה שם לחם והבישול לא הורס. א"כ זה עד כמה שכבר קודם לבישול 

היה שם לחם לעיסה, משא"כ במקרה דנן לא הוי קודם שם לחם אלא עסה רכה, וממילא אין 

לבישול מה להרוס אך גם לא יכול ליצור -  וללא יברך אלא מזונות. ויחשב כתחילתו סופגנין 

וסופו סופגנין. וכך סובר ר' חיים הלוי בפרק ו' ה"ה בחמץ ומצה.

והקשה עליו החזו"א – דאם הוי קודם הבישול ֵשם לחם ואמור היה להתחייב המוציא, א"כ 

למה ר"ת בסוגיא ד"חביצא" מודה במקרה דהוי קודם הבישול כזית עיסה ובשלה ונתבטל שם 

לחם ממנה, שלא יברכו המוציא. והרי ביותר מכזית בחביצא גם אם ירד ממנה ע"י הבישול 
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התוריתא דנהמא יהיה ברכתו המוציא, דהרי בפת יותר מכזית ברכתו המוציא גם בלי תוריתא 

עדין  אך  לחם,  השם  ירד  הבישול  שע"י  אפי'  המוציא  של  חיוב  יהיה  כעת  גם  וא"כ  דנהמא, 

יתחייבו המוציא מצד הכזית. (עיין בחזו"א בגליונות שם לחידושי ר' חיים הלוי)

דבין  עבה  עיסה  שעשה  לר"י  ר"ל  במח'  חיים,  לר'  החזו"א  בין  תהיה  נוספת  נ"מ  לכאו' 

לר"ל ובין לר"י  ראינו (אליבא דר"ת) שיתחייב בחלה, מה יהיה הדין אם אח"כ יתנו באילפס 

שהדביקו ואח"כ הרתיחו, שלשיטתו אלפס כזה הוי כחמה, ולא כאפיה, מה תהיה ברכת עיסה 

א"כ  דנהמא  תוריתא  יוצר  דהבישול  ר"ת  בשיטת  דהחזו"א  אליבא  מזונות,  או  המוציא   - זו 

לא מצינו שחמה יוצרת אליבא דר"ת ולכן יברכו עליהם מזונות. אך לפי מה שכתב ר' חיים 

בשיטת ר"ת יברכו המוציא, משום שכל דברי ר"ת בבישול הכוונה שאין הבישול הורס את 

השם לחם שהיה בעיסה וא"כ ודאי שאילפס שהדביקו ולבסוף הרתיחו לא יהרוס את השם 

שהדביקו  שאילפס  משום  המוציא  שיברכו  ודאי  דר"י  (אליבא  העיסה.  בשעת  שיהיה  לחם 

ולבסוף הרתיחו הוי כאפיה וא"כ הוי עיסה שאפאה שודאי דינה שמברך המוציא). עד כאן 

בענין שיטת ר"ת בבישול עיסה.

על  חלקו  ור"י)  ר"ל  מח'  (בהסבר  ר"ת  דברי  על  להם  שהוקשתה  שאלה  מכח  הראשונים 

דבריו, וכך היא שאלתם, דהרי הגמ' פה בסוגיין בברכות, לחם העשוי לכותח (כלומר בעיסה 

לעשאה  כעבין  עשאה  בין  חילקה  שהגמ'  [ואפי'  החלה,  מן  פטור  בחמה)  שאפאה  העבה 

לימודין – בכ"ז בלימודין הוי פטור מן החלה] והרי לפי שיטת ר"ת כבר בשעת הגיבול לעשית 

חיוב  והרי  כעבין  או  לימודין  הוי  אם  לן  אכפת  מה  וא"כ  חלה.  של  החיוב  נוצר  עבה,  עיסה 

החלה כבר נוצר והתחייב ואין סופה של העיסה יכול לפוטרה, דחזינן במשנה בחלה פ"א ה' 

שתחילתו עיסה וסופו סופגנין הוי חייב בחלה, שנוצר כבר החיוב וא"כ למה פטור מן החלה 

בעשוי לכותח. [וביותר קשה על דברי ר"ת עצמו שאמר דלכ"ע בין ר"ל ובין ר"י מודים בעיסה 

עבה שאפי' הדביקו ואח"כ הרתיחו, שאליבא דר"ל זה חמה, בכ"ז מעיקרא בעיסה העבה נוצר 

החיוב חלה, ומאי שנא מלחם העשוי לכותח].

ולכן אומרים הראשונים שיטה שונה בחיוב חלה: עיקר חיוב חלה נוצר בשעת הגיבול  אך 

בתנאי שבאותה שעה חושב בדעתו לאפות עיסה זו, ואפי' אם נמלך ובסוף בישלה או עשאה 

בחמה לא נפקע ממנה חיוב חלה, וזוהי כוונת המשנה בחלה תחילתו עיסה - שהתכוון לאפות 

העיסה, וסופו סופגנין - שנמלך ועשאה בחמה או בשלה. שמתחייב בחלה מחמת מחשבתו 
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הראשונה. ומה שכתבה המשנה תחילתו סופגנין הכוונה - שעשאה אפי' עיסה עבה, וחשב 

עליה לבשלה או לעשותה בחמה, ואח"כ חזר בו ואפאה בתנור אז נוצר חיוב החלה בשעת 

האפיה וחייב חלה מחמת האפיה.

מהי  לפי"ז  שלכאו'  לתרץ  והוסיף  קמא,  בפרק  חלה  במסכת  שמשון  רבינו  סובר  וכך 

של  מעיקרא  דעתו  שהרי  ל"ז:)  בגמ'  (המובאת  במנחות  הברייתא  את   שנעמיד  האוקימתא 

כתבה  מה  וא"כ  סופגנין  כסופו  נחשב  ולכן  כבישול  והוי  בשמן  לטגנה  היתה  המנחה  מכין 

לא  דיברה  שהברייתא  שמשון  רבינו  אומר   - המוציא  עליהו  מברך  מנחות  דהאוכל  המשנה 

במחבת או במרחשת, כיון שאז יברך מזונות ויהיה פטור גם מחלה, אלא היא עסקה ב"מאפה 

תנור" או ב"מנחת סולת" שגם היא נאפית בתנור אחרי שהכהן גמר את עבודתו. ואז מעיקרא 

היה דעתו על אפיה וסופו באפיה. א"נ אומר ר' שמשון שהיות שזה הוי מקצת שמן במחבת 

ובמרחשת וא"כ אין בהם כדי לבשל המנחה ולכן הוי אפיה ולא בישול. [הנראה מכאן שר' 

שמשון חלק על ר"ת בחלק נוסף שאין בבישול כדי לחייבו המוציא, (עדיין יש לדון בחקירה 

תירץ  שר' שמשון  מכך  להאריך)  המקום  ר"ת בענין בישול ע"ש, ואין  שכתבנו לעיל בדברי 

שדוקא בדעתו לאפיה מדובר במנחות. ואם סבר כר"ת שגם בישול הוי כאפיה, א"כ מה אכפת 

לן שבמנחות מדובר במחבת ובמרחשת ובשמן רב, והרי מעיקרא היה דעתו לבישול וסופו 

לבישול וזה הוי כתחילתו עיסה וסופו עיסה, אלא בהכרח שר' שמשון סבר דבישול לא הוי 

כאפיה כדעת רבינו יונה המובא בסוגין דחביצא, החולק שם על ר"ת.]

ומוסיף שם ר' שמשון בסוף דבריו בשם הירושלמי - דאפי' שעושה העיסה על דעת לבשלה 

בכ"ז אם נטל מן העיסה מעט לאפותה באור חייבת בחלה כל העיסה משום שחוששין שמא 

ימלך לכל העסה ואז כמובן שהתחייב בחלה, אם כן גם במקצת העיסה חייבו אותו על כולנה.

מה שניתן לבאר עדין מה יהיה הדין בעיסה רכה שחשב עליה לאפיה ובסופה נמלך ולא 

אפאה, (אם אפאה אז זה הוי ככובא דארעא שמצינו בגמ' שאם לקח עיסה רכה ואפאה בגומות 

שבכירה ישנו חיוב בחלה.) האם מחשבה בעיסה רכה מועילה לחיבו בחלה, וכל דברי המשנה 

"תחילתו סופגנין" - הכוונה בין בעיסה עבה ובין בעיסה רכה ושחשב עליה לבישול או חמה 

שאז הוי פטור בחלה. "ותחילתו עיסה" הכוונה בין בעיסה עבה ובין בעיסה רכה ורק שחשב 

עליהם לאפיה, ואז חייב בחלה. או דלמה שבעיסה רכה לא תועיל מחשבה על האפיה בלבד, 

אלא צריך צירוף של אפיה בפועל,ורק אז התחייב בחלה. ויש לעיין.
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הרמב"ן שמובא בר"ן פסחים י"א מדפי הרי"ף, סובר שהמשנה בחלה מדברת רק בעיסה 

עבה שהרי התחלת המשנה "עיסה שתחילתה סופגנין וסופה וכו'" אומר הרמב"ן אין עיסה 

אלא עיסה עבה ולא עיסה רכה, וממילא בהכרח סבר כמו הרבינו שמשון שהחילוק בתחילתה 

"תחילתה  לאפותה,  שחישב  בעבה   - עיסה"  "תחילתו   - הכוונה  סופגנין  תחילתה  או  עסה 

סופגנין" - בעבה שחישב לבשלה.

ולפי"ז מה שהסתפקנו בדברי הר' שמשון מה הדין עיסה רכה שחשב עליו לאפותה, האם 

מועיל מחשבתו או לאו, אליבא דהרמב"ן אין לנו להסתפק כלל, דהרי כל המשנה דיברה רק 

בעיסה עבה שאז מועיל עצם מחשבה לאפות אותה, ע"מ לחייבה בחלה, אך בעיסה רכה לא 

מועיל מחשבה לחייב אותה. [ברבינו שמשון בעצמו לא תוכל לדייק זאת כיון שרבינו שמשון 

אפי'  אלא  הרמב"ן.  כמו  עבה,  בעיסה  דווקא  מדובר  בחלה  במשנה  שנאמר  שעסה  סבר  לא 

בעיסה רכה. ולכן נסתפקנו אולי גם בעיסה רכה יועיל מחשבתו.]

עיסה,  וסופו  סופגנין  שתחילתה  בחלה  המשנה  של  השני  שבחלק  להעיר  צריך  אך עדיין 
שהרמב"ן הסביר שמדובר בעיסה עבה שחשב לבשלה ונמלך לאפותה ונוצר החיוב באפיה, 

גם  חלה  לחייב  שמועיל  דארעא.  כובא  לענין  בגמ'  דחזינן  כמו  רכה,  בעיסה  אף  הוי  זה  דין 

בעיסה רכה שאפאה לבסוף. [אך הרמב"ן שדיבר על המשנה בחלה היה חייב להעמיד בעיסה 

עבה מכיון שבחלקה הראשון של המשנה תחילתה עיסה וסופה סופגנין, א"א היה להעמיד 

בעיסה רכה, לכן העמדנו את כל המשנה בעיסה עבה, ודו"ק.]
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הרב יעקב ישראל רוזנברג

מי שלקות- מי פירות

שהכל  עלויה  מברכין  דתמרי  דובשא  האי  אשי  רב  בר  מר  ואמר  ל"ח.  ברכות  בגמ'  איתא 

נהיה בדברו. מ"ט "זיעה בעלמא הוא" כמאן כי האי תנא דתנן דבש תמרים ויין תפוחים וכו' 

ר"י פוטר. עיי"ש. הגמ' בדף ל"ט. "אמר רב פפא פשיטא לי מיא דסלקא כסלקא, מיא דלפתא 

כלפתא, ומיא דכוליהו שלקי ככולהו שלקי" וכך נפסק להלכה "מי שלקות- כשלקות".

ובקושיא זו נתחבטו כל הראשונים בסוגין. מאי שנא מי פירות שיצאו מהפירות דהוי כזיעה 

שנתבשל  או  במים  שנשרה  [פרי  שלקות  במי  זאת  ולעומת  שהכל.  עליהם  ומברכים  בעלמא 

במים והמים קבלו את טעמו] מברכים עליהם ברכת הפרי. וכי אין זה נחשב ג"ע כזיעה בעלמא.

הטור בס' ר"ה ס"ב ז"ל: ועל המים שבשלו בהם ירקות מברך כדרך שמברך על הירקות 

כזיעה  דחשיבי  דאמרינן  פירות  למי  דמי  ולא  הירק,  טעם  אלא  בהם  שאין  פי  על  אף  עצמן 

בעלמא ומברך עליהם שהכל, לפי שהמשקה אין לו טעם הפרי כמו שיש למרק טעם הירק. 

ומוסיף הטור שכך גם דעת הרא"ש, רק שהוסיף שאם בשלו עם בשר המרק נשאר בברכתו, 

כיון שהבשר הוא העיקר והוא נקרא קובע הטעם ולכן מברך על המים שהכל. יוצא ששיטתם 

של הטור והרא"ש לחלק בין הסוגיא דמי פירות למי שלקות- במים שיצאו מגוף הפרי, אין 

הטעם חל כלל במים, ומים שיש בהם טעם הפרי הם- מים שנתבשלו עם הפרי. ולפי"ז ה"זיעה 

בעלמא" דסוגיא דידן, הכוונה היא בין למשקין שזבו ובין שנסחטו, כי זה מים שיצאו מגוף 

הפרי.

יש  אלא  הפרי  גוף  לא  הם  מהפרי  נסחטו  או  שנזלו  פירות  מי  היא:  דסברתם  לי  [ונראה 

את גוף הפרי ובתוכו נמצאים נוזלים ולכן אין טעמם ממש כטעם הפרי, משא"כ כשתבשלו 

הפירות בתוך מים, שהפירות עצמם הם שנותנים את הטעם, זה מגיע ממש מגוף הפרי והמים 

מקבלים טעם פירות ממש. ולכן יברך את ברכת הפרי על המים.]

(לפרי)  סחטן  אם  שכן  שכל  ז"ל  יחיאל  הר"ר  אחי  "וכתב  בס"ג  ומביא  הטור  ממשיך 

שסוחטין  דודאי  כן  נראה  שאין  הטור-  ואומר  עליהן.  שמברכין  כדרך  מימהן  על  שמברכין 
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משתני לגריעותא, וראיה לדבר משקין היוצאין מן הפרי שמברכין עליהו שהכל ואם בשלם 

מברך על המרק כברכת הפרי לפי מה שכתבתי למעלה בשם אדוני אבי הרא"ש. עכ"ל.

הנה יש להעיר כמה הערות, ראשית מה דעת הרב יחיאל בחילוק בין מי פירות למי שלקות 

והרי הוא סובר שכ"ש שסחטן מברך עליהם כברכת הפרי, וא"כ למה מי פירות אמרנו בגמ' 

שמברכים שהכל. ונראה לתרץ בהמשך הדברים.

וכן יש לדייק דמה שכתב הטור "אישתני לגריעותא" אין הכוונה אישתני לגריעותא כפשוטו 

דהרי למעלה כתב הטור שהסיבה דאין מברכים על מי פירות שהכל היות שאין טעמם כטעם 

הפרי ולא מצד אשתני. ואולי נראה לומר שהכונה 'אשתני' שקודם להוצאתן החוצה מן הפרי 

היו אוכלים אותם ביחד עם הפרי הטעם שלהם לא הורגש, ולאחר הוצאתם יש להם את טעמם 

השונה וזה מה שהגדיר הטור בתור "אישתני לגריעותא".

ועוד יש להעיר שמוכח דהטור סבר שאין שום הבדל בתוך מי פירות בין זיבת המים לבד 

והטור  הפרי  סחיטת  על  דיבר  יחיאל  שהר"ר  מזה  המיץ.  להוציא  ע"מ  הפרי  סחיטת  לבין 

הוא  סימן  שהכל,  שמברכים  מהפרי  היוצאים  ממשקין  לשאול  ראיה  מביא  עליו  שמקשה 

דהטור הבין שאין הבדל בין סחיטה לזיבת המים של הפרי לבד.

יהושע  ר'  של  טעמו  הרי  דלכאו'  שהקשה  הראב"ד  שיטת  את  מביא  בסוגיין  הרשב"א 

(המובא הכא בסוגיין-סיעתא למר בר רב אשי) הוא מצד שישנה ג"ש בין תרומה לביכורים 

שהדין הוא שעל הכל יש חיוב חוץ ממשקים שיצאו מהפירות ולאפוקי שמן ויין [שהם כמו 

הפרי עצמן]. וא"כ מה אומרת הגמ' שהסיבה של מר בר רב אשי שדובשא דתמרי הוי כזיעה 

בעלמא היות שסבר כר' יהושע והרי ר' יהושע למד ממקור אחר – מג"ש. ולא מחמת שזה 

זיעה בעלמא. ואולי אדרבה המים לא כזיעה אלא כהפרי עצמו בכל אופן אין דין של ביכורים 

ותרומה במים מצד ג"ש. ותירץ שמר בר רב אשי סבר כמו ר' יהושע רק לגבי זיבת מי פירות 

ולא לגבי סחיטת פירות(כלומר- עיקר מחלוקתם נאמרה לגבי פירות שנסחטו או נכתשו שהם 

הוי הפרי עצמו,ולכן הצריך ר"י להביא ג"ש ע"מ לחדש שלא חייבים בתרומה וביכורים. אך 

לגבי זיבה מעצמה מגוף הפרי אין חיוב תרומה מצד זיעה בעלמא.ולא מצד ג"ש(ויש סברא 

מים  הסברא-  שמצד  ועיקרו.  כהפרי,  יותר  זה  שסחטן  משא"כ  כזיעה  זה  לבד  זיבה  שדוקא 

שיצאו לבד נראים יותר כמשהו שלא קשור לפרי וכזיעה של הפרי ולא יברכו עליהם כברכת 

סחוט.  הוא  וכעת  שלם  היה  שקודם  רק  עצמו,  הפרי  ממש  הם  שנסחטו  מים  משא"כ  הפרי, 
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[ומוסיף הראב"ד שלכאו' קשה- למה לא להעמיד שמר בר רב אשי סבר גם כר"א אם אפשר 

להעמיד שמחלוקתם לגבי סחיטה, ובסחיטה סבר ר"א שהדין הוא שחייב הענין תרומה, אולם 

כזיעה  שהם  סבר  ברכות  לגבי  וכן  שפטור  מודה  ר"א  אולי  בעצמם  הפירות  מי  זיבת  לגבי 

בעלמא, וא"כ מה ההכרח להעמיד את מר בר רב אשי כר"י, ותירץ שזה הוי ספק לר"א(דלא 

בהכרח שיודה במי פירות שזבו-לר"י) וודאי לפי ר"י ולכן העמידה הגמ' דר"י. ע"ש]

אליבא דהראב"ד נראה להסביר את שיטתו של הר"ר יחיאל הנ"ל בטור, דמה שכתב הר"ר 

יחיאל "כ"ש שמברכים כבירכת הפרי" זה דוקא בסחטן הדין שמברך על המים כברכת הפרי 

משא"כ במים שזבו בעצמן מברך שהכל. ומימלא לא יוקשה עליו מדברי מר בר רב אשי שמי 

פירות מברכים שהכל. כיון שבגמ' שם זה מים שזבו בעצמן. [ולכן לא קשה לא מה שהקשה 

על שיטתו בטור והביא ראיה ממים שזבו (שזהו בעצם הגמ' ממר בר רב אשי) כיון שבמים 

שזבו לפי הר"ר יחיאל יברכו שהכל ומה שחלק היה רק בסחיטה. (עיין בטור היטב)

יהושע  הר'  ששיטת  יוצא  דלכאו'  הראב"ד-  שיטת  על  מקשה  דבריו  בהמשך  הרשב"א 

מי  של  מהגמ'  יוקשה  עצמו.  כהפרי  הוי  לא  שהיא,  אופציה  בכל  פירות  דמי  מג"ה  הלומד 

שלקות כשלקות – וכי נוכל לומר שר' יהושע הוא לא כהלכתא. ועוד מקשה הרשב"א כמה 

קושית .ע"ש.

ועל כן אומר הרשב"א חילוק שונה מהראב"ד -טעמו של ר' יהושע היוא מצד הגזרה שווה 

והיא מגלה לנו שאין דין תרומה במשקין של פירות וממילא הוי כזיעה בעלמא בכל המקרים. 

(חוץ כמובן משמן ויין כך מסכימים כל הראשונים) ואין הדבר דומה למי שלקות כיון ששם 

מדובר "דהנהו כיון דרוב אכילתן הוא ע"י שליקה מי שליקתן כמותן". כלומר-דווקא מינים 

דיבר  לא  מינים  כאלו  ועל  מימהן.  ושתיית  שליקה  ע"י  לאוכלם  שלהם  דהרגילות  פירות  של 

ר' יהושע וכן מר בר רב אשי, דאם הדרך לשלוק אותם- בין בשליקה ובין בסחיטה או זיבה 

לא  דרכם  שאין  בפירות  עסקו  אשי  רב  בר  ומר  ור"י  הפרי.  כברכת  מימהן  על  יברכו  מעצמן 

לשלוק ולא לסחוט ולכן דינם הוא דיברכו תמיד בכל סוג של מימיהם 'שהכל'. ומה שכתבנו 

בדברי ר' יהושע שהדין הוא "בכל מי פירות", לא הכוונה ממש כל מי פירות כי זה לא הכל – 

אלא -  רק בכאלו שדרכם לאכול אותם איך שהם. וזה הכוונה כל- כל מי פירות שדרך הפרי 

להאכל בעיינהו.

תפוחין  כמו  ולהסחט  להשלק  דרכים  שאין  פירות  בכאלו  לראב"ד  הרשב"א  בין  והנ"מ 
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ורימונים מה מברכין על היין שלהם לפי הרשב"א יברכו 'שהכל' היות שאין דרכן להשליך 

ולהסחט אלא לאכול בעניהו לפי הראב"ד יברכו העץ כיון שזה סחיטה ובסחיטה סבר הראב"ד 

שהדין הוא שמברכין בורא פרי העץ וכל מה שאמרנו שמר ב ר רב אשי זה רק בזיבת פירות 

בפני עצמו.

את  הפירות  מי  על  שיברכו  הגורמת  היא  למשלקי"  ה"דרך  שעצם  יוצא בדברי הרשב"א 
ברכת הפרי בכל אופן שלהם בין בשליקה בין בסחיטה ובין בזיבה בעצמם. כי הדרך לשתות 

מים של פירות. ומה שעסקה הגמ' הכא זה על פירות כאלו שאין דרכם לא לשלוק ולא לסחוט 

כלל וממילא יברכו שהכל. יוצא דההגדרה של "זיעה בעלמא" הולכת על מי זיבה בעלמא, מי 

סחיטה, ומי שליקה במקום שאין דרך.

עוד יוצא ברשב"א שההגדרה "מי שלקות" היא- מים שיצאו מפירות שדרכן לשלוק אותם. 

ובכל סוג בישול ולא משנה מה דעתי ולמה כוונתי. [לאפוקי משאר הראשונים שנביא לקמן]

בב"י ר"ה סק"ה על דברי הטור [שהבאנו לעיל] שהביא את דעת אביו הרא"ש שיש לחלק 

ירקות  בהם  שבשלו  המים  ועל  יוסף"  ה"בית  אומר  פירות.  שליקת  לבין  פירות  מי  זיבת  בין 

מברך כדרך שמברך על הירקות עצמם וכו'" – המקור לכך -  מפרק כיצד מברכין [לט ע"א] 

מיא שלקי כשלקי.

אופן  ובאיזה  שלקות"  מהם "מי  בהסברו  ה"ד)  הרמב"ם (ח'  דברי  את  יוסף  הבית  ומביא 

והיא  האדמה  פרי  בורא  שלהם  שלק  מי  על  מברך  שלקן   – להשלק  שדרכן  "ירקות  וז"ל: 

ששלקן לשתות מימהם שמימי השלקות כשלקות במקום שדרכן לשתותן". ברמב"ם נשמע 

וכן  לשלוק  בעולם  דרך  שתיהיה  צריך  המים,  על  הפרי  ברכת  את  לברך  שיצטרכו  מנת  דעל 

שהדרך בעולם לשלוק אותם בשביל לשתות מימהם וכן שכוונתו של השולק,תיהיה לשלוק 

ע"מ לשתות אותם.(ג' תנאים)

וממשיך הב"י ומביא שיטת הרא"ש(בתשובה) מה טעם מי שלקות כשלקות - "והרא"ש 

כתב כלל ד' ס' ט"ו דטעמא דמיא דשלקי כשלקי משום  שעיקר בישולם בשביל הירקות הלכך 

ע"מ  שבשלם  שאפי'  הרא"ש  ומוסיף  הטעם. –  אחר  הולכים  בהם  טעם  הירקות  שנתנו  כיון 

לשתות מימהם לרפואה כיון שכל העולם מבשלים בשביל הירקות אין לשנות ברכת המים. 

ויברך כברכת הפרי.
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הנשמע מדברי הרא"ש כך: ראשית יש הבדל בין מים שזבו או נסחטו מהפרי שאין טעמם 

כטעם הפרי (כמו שכתבתי לעיל) לבין מים שנשלקו או נתבשלו (אין הבדל בין שליקה לבישול 

עיין בית יוסף ר"ב סי' י'-י"א) אבל לא כל מים שנשלקו בהם פירות יברכו בברכת הפרי אלא 

תלוי שצריך שיהיה הדרך לשלוק אותם בשביל הפירות ואז המים יקבלו את ברכת הפרי. ואם 

הדרך לשלוק פירות אלו בשביל המים לא יברכו עליהם ברכת הפרי אלא שהכל.

ויש להוסיף שכל דברי הרא"ש נאמרו רק במקום שישנה דרך לשליקה מסוימת, כאן- לא 
תועיל דעתו האישית כלל. [ראיה- מדברי הרא"ש בנוגע לרפואה]. אולם במקרה שלא יהיה 

דרך כלל, תועיל דעתו האישית לחשוב על שליקה זו שתהיה בשביל הירקות והמים יקבלו 

את ברכתם. וכן הפוך אם יחליט לשלוק בשביל המים יברכו שהכל. והראיה לכך היא: מהטור 

ר"ב ס"י שכתב: "ואם בישל הפרי ונכנס טעם הפרי במים כתב הרשב"א ז"ל שמברך שהכל, 

ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב שאפשר שאם בשלו ונכנס טעם הפרי במים מברך עליו בורא פרי 

העץ" והרי אם נדייק, דברי הרשב"א שמברך שהכל נאמרו רק במקרה שאין דרך כלל לשלוק 

אותם אלא לאוכלם בעין. ורק במקרה כזה אמר הרשב"א שמברך שהכל.(הרשב"א לשיטתו) 

ועל פרי כזה שאין הדרך לשולקו מובא ברא"ש שמברך ברכת הפרי, א"כ רואים מכך דדיברי 

הרא"ש לא נאמרו דוקא במקרה שיש דרך בעולם לשלוק, אלא אפי' שאין דרך בעולם לשלוק- 

שברא"ש  [נכון  הפרי.  כברכת  המים  על  ויברך  הירקות  על  ולחשב  לשלוק  יכול  עצמו  הוא 

המובא בר"ב לא מופיע הצורך לחשב השליקה לאכול הירקות בכ"א ניתן ללמוד מהרא"ש 

שהביא הב"י בר"ה דגם במקום שאין דרך – עדין צריך לחשב בשביל הירקות.]

דעה נוספת שמובאת ברשב"א בסוגיין היא שיטת ר' האי גאון "דהא דמר בר רב אשי דווקא 

בשרה התמרים במים ובשלן בכהאי גוונא הוא דהוי זיעה בעלמא. דאזוקי מזקי ליה, אבל אם 

הניח חטובות תמרה וזב מהן דבש שלא ע"י האור לאו זיעה הוא אל פרי העץ שהכתוב קראו 

דבש". בדברי רה"ג יוצא להיפך מסברת כל הראשונים שדוקא "זיעה בעלמא" הוי בתמרים 

שנשלקו במים, אבל אם הם זבו ע"י עצמן  על מים כאלו הכתוב אומר "ארץ חיטה ושעורה 

עליהם  ויברך  הפרי  זה  מעליהם  בזיבה  ולכן  לתמרים,  היא  הכוונה  ודבש  ודבש"  שמן  וכו' 

כברכת הפרי. [אזיקי מזקי שנכתב בדברי רה"ג הכוונה לתמרים שבשעה שמתבשלים במים 

הם ניזוקים וזה גריעותא ולכן אין מי בישולן נחשבים כהפרי].

בפשטות דברי רה"ג נאמרו דוקא לגבי תמרים שעליהם הדין שמי בישולן כזיעה בעלמא 
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(והמים שזבו מהתמרים התורה העידה שזה הפרי). [ועליהם דיבר מר בר רב אשי] ומה שגמ' 

בל"ט קבעה שמי שלקות כשלקות, מדובר על שאר המינים, שהבישול לא מזיק אותם ואדרבה 

יש ברכת הפרי במים.

שאמרנו  כמו  הרה"ג  טעם  את  שמסביר  הרא"ש  דברי  את  מביא  (א)  ח'  ר"ב  בסי'  הב"י 

שהסיבה מצד דכתוב בתורה דבש ולא תמרים, ומוסיף הרא"ש וא"כ קרא איירי בדבש הזב 

מאליו מן התמרים וכו' ולא דמי ליוצא מן הרימונים ומן התאנים ולמן התפוחים דהכי יוצאים 

על ידי כתישה וסחיטה. יוצא לפי"ז שכל מה שאמר ר' ה"ג דוקא בזב מאליו מן התמרים ולא 

שנסחט מן התמרים ורק על זה דיברה התורה. (וראיתי שמדייקים זאת מהלשון של התורה 

"ארץ זבת חלב ודבש")ומוסיף הב"י ואומר  שלכן הטור וגם השו"ע כתבו "ועל הדבש הזב 

זב  שאפי'  לומר  רבותא  שראו  משום  מאליו,  זב  אפי'  משמע  וזה  שהכל"  מברך  מהתמרים 

מאליו מברך שהכל (לאפוקי שיטת ר' האי גאון) וכך נדע דכ"ש שנסחט מברך שהכל. דמי 

סחיטה הוי פחות פרי. כך סבר הב"י.

המ"א בר"ב על דברי השו"ע שדבש תמרי שזב מאליו מברך שהכל, מציין את דברי הב"י 

מגוף  ממש  יוצא  שאז  הפרי  לברכת  קרוב  הוי  שנסחט  נראה  דיותר  עליו-  ומשיג  שכתבנו. 

הפרי, מאשר זב מאליו דהוי זיעה בעלמא. ולכן מה שהטור כתב "דבש הזב מהתמרים מברך 

שהכל" הוא דיבר רק על זיבה מאליו שמברך שהכל.ואין להוכיח לגבי סחיטת פרי.(נכון הדבר 

שבסימן ר"ה הטור דיבר על דבש שיצא בסחיטה שמברך שהכל.רק שרצה המגן אברהם לציין 

לסחיטת  שהכל-  שמברך  מאליו  מתמרי  דבש  בזיבת  השו"ע  או  הטור  מדברי  להוכיח  דאין 

התמרים.)

שיטה נוספת בסברת בחילוק בין מי הפירות למי שלקות מובאת במרדכי (קכ"ה בברכות) 

ירקות  ודוקא  במים,  בישלן  אם  בין  סוחטן  אם  בין  וכו'  כשלקי  שלקי  דכולהו  "מיא  וז"ל: 

שהמשקה שיוצא מהם עיקרא לטבול בו קאי וחשוב מאכל כמקודם עכו' אבל מי תותים ויין 

נפשות".  בורא  ואח"כ  בדברו  נהיה  שהכל  מברך  לשתיה  סחיטתם  אחר  שעומדים  תפוחים 

הנשמע מהמרדכי הוא שהחילוק בין סוגיא דידן לגבי מי פירות שזבו מעצמן – לבין הסוגיא 

לשתיה  עומדים  שלהם  המים  ובפירות-  בפירות,  מדובר  שהכא  כשלקות,  שלקות  מי  דלקמן 

הפת  לטיבול  עומדים  שהמים  בירקות  מדובר  שלקות,  במי  והתם  שהכל.  מברך  ולשתיה 

דוקא  הדין  ואין  האדמה".  פרי  הירק "בורא  כברכת  המים  על  מברך  ולכן  כאוכל  ומוגדרים 



קפא ברכת ישראל

בבישול או שליקה אלא אפי' בסחיטה כיון שתמיד המים שלהם הם לאכילה. ונראה לי דסברת 

המרדכי היא: ש א"א להגיד דעל שתיה מברכים ברכת העץ ולכן מברך שהכל במי פרות. (כך 

בורא  ברכת  יברכו  לא  שעורין  בשכר  למה  סברא  שמביא  שכרא  ד"ה  ל"ח.  בתוס'  גם  מצינו 

מיני מזונות – בתרוץ האחרון שבשתיה מברכים שהכל.) בכל שאר הראשונים שהסבירו מהו 

החילוק בין שלקות למי פירות, לכאו' רואים שאפי' אם במי שלקות יהיו מיועדים לשתיה, 

אם בישול השלקות יעשה כהלכתו (כמובן שכל אחד מהראשונים לפי סברתו) יברכו כן ברכת 

הפרי על המים. וזה לא בהכרח שחולקים הם על התוס' בל"ח לגבי שכרא, כיון שהתוס' כתב 

מברכים  שלא  להודות  הראשונים  יכולים  והתם  מזונות  מיני  בורא  שכרא  על  לברך  לא  למה 

במ"מ על שתיה,(דהרי במ"מ הותקנה על מזון,ולא לשתיה) אולם פה בברכת הפרי אפשר כן 

לברך על שתיה.

לפי המרדכי הנ"ל-  רצה ה"דרכי משה" בטור להסביר את הר"ר יחיאל שכל מה שהר"ר 

החילוק  עיקר  את  סבר  יחיאל  שהר"ר  כלומר  לשתיה.  שנועדה  סחיטה  על  זה  דיבר  יחיאל 

בסברא בין שתיה לבין אכילה אולם לא באותו אופן של המרדכי ממש שזה בירקות ופירות, 

(ירקות- לטבל, פירות- לשתיה) אלא חילוק שונה- סחיטה- לטבל, זב מאליו- שתיה. ודו"ק.

סיכום הדברים:

מי שלקות מה הם- לרשב"א החילוק הוא כל פרי או ירק שהדרך לשלקו הדין שמברך על 

שולקו  למה  משנה  ולא  סחיטתו]  מי  על  שגם  באחרונים  [וראיתי-  הפרי  כברכת  שליקתו  מי 

בין לפרי בין למים. לרא"ש מי שלקות הם: בישל או שלק פירות שדרך העולם לשלוק אותם 

ע"מ לאכול את הפרי או הירק ואז יכול לברך על מי שליקתם כברכת הפרי וראינו שכל זה 

דוקא שיש דרך בעולם לשלוק בשביל  הירק או הפרי. ואם אין דרך כלל לשלוק והוא בכ"ז 

שולק, צריך שישלוק ע"מ לאכול הירקות. הרמב"ם מציב ג' דרישות ע"מ לברך על מי שליקה 

כברכת השלקות: א. שדרך בעולם לשלוק. ב. שדרך בעולם לשלוק בשביל המים. ג. שהוא 

שולק בשביל לשתות מיהם. ואם לא יהיה אחד מהם יברכו שהכל. הבה"ג סובר שמי שלקות 

הם כל דבר שנתבשל (ובין שנסחט). ומה שהגמ' אמרה, "מי פירות כזיעה בלמא" זה בתמרים 

שנתבשלו בלבד דמזיק להם הבישול). המרדכי סבר שמי שלקות דינם כשלקות רק בירקות 

שהסיבה היות שהשליקה היא ע"מ ליצור רוטב שאפשר לטבל בו. ולא ע"מ לשתות.



ברכת ישראלקפב

שיטה נוספת במי שלקות היא שיטת הריטב"א, הרא"ה, והמאירי וזה לשונו של הריטב"א 

דף ל"ט. מיא דסלקא כסלקא "ויש מפרשים שכשם שמברך אכולהו שלקי בורא פרי האדמה 

הכא נמי במיא דידהו וכו' אלא ודאי הכי כפירושא דאם בירך על השלקות בורא פרי האדמה 

במי  שיש  המיוחד  החידוש  להם[וזה  טפלים  המים  שאין  ואפי'  ברכה  באותה  מימהן  נפטרו 

רגילים  וטפל  עיקר  זה  שלקות-  מי  של  החידוש  מה  אז  וטפל  עיקר  ממש  זה  אם  כי  שלקות 

שמברך על העיקר ומבטל הטפל. – לכן אומר הריטב"א שהמדובר שהמים לא טפלים לפירות]

שהם הרבה יותר מהפרי עצמו וגם מעורבים, ובכ"ז  וכגון שהם בכלל לא מעורבים יחד או 

חידשנו דמברך על הפרי ופוטר המים, אולם למים עצמם בפני עצמם ודאי שמברך שהכל. וזה 

דוקא לריטב"א אולם לשאר הראשונים גם על המים עצמם יברכו כברכת השלקות.

הדברים  בפשטות  לעיל,  המובאים  והרמב"ם  הרא"ש  של  מחלוקתם  מהי  לבאר  יש  והנה 

המקרה הברור שעליו נעמדת עיקר מחלוקתם הוא באוקימתא שיש בפנינו פירות או ירקות 

שדרך העולם לבשלם ובשביל לשתות מימהן ודעתו היתה ג"כ לשתות מימהן  דלפי הרמב"ם 

היא  ברכתם  דהרא"ש  התנאים.ואליבא  כל  התקימו  שהרי  הירק  כברכת  תהיה  המים  ברכת 

שהכל. [ישנם עוד מקרים שנחלקו בהם- ונדון בהם בהמשך הדברים]. ויש לתמוה א"כ איך 

יתורץ אליבא דהרא"ש הגמ' ל"ט. בעי רב פפא מיא דשיבתא (רש"י דשיתבא. ירק שנותנים 

מעט בקדרה למתק בעלמא ולא לאכלו אני"ט בלע"ז- כלומר ירק שאין לו שום שימוש אלא 

בשביל למתק מים בקדרה) מאי למתוקי טעמא עמדי [ומברכין על מי שליקתו כברכת הפרי] 

או לעבורי זוהמא עבדי ליה ת"ש וכו' שמע מיניה למתוקי טעמא עבדו ליה שמע מיניה.

ויש להקשות דלהרא"ש מהי ההו"א של הגמ' להעביר בזוהמא מברך שהכל. דהרי מצינו 

בכסף משנה על הרמב"ם במי שלקות שאומר- דדברי הרמב"ם באו לאפוקי מקרה שבישל 

הזוהמא'  ו'להעביר  שהכל.  מימהם  על  יברך  שאז  הזוהמא  להעביר  ע"מ  מים  בתוך  הירק 

ו'  ס"ק  ר"ה  השקל  במחצית  מצאתי  [כך  המים  ישפוך  ואח"כ  הירקות,  זוהמת  את  הכוונה 

שיברך  הרמב"ם  יודה  הירקות  בשביל  וגם  המים  בשביל  לבשל  שרצה  במקרה  מוסיף  והוא 

ברכת הפרי על המים ע"ש] לכאו' אם הרא"ש חולק על הרמב"ם- בהכרח שחולק באוקימתא 

של להעביר הזומא, דיברך אליבא דהרא"ש כברכת הפרי(לאפוקי משיטת הרמב"ם שמברך 

'שהכל'). וא"כ יש להבין מהי כוונת הגמ' בשיבתא דלהעביר הזוהמא שיברך שהכל. וכן יש 

לבאר הרי אדרבה במסקנת הגמ' דבשיבתא ברכת המים היא כברכת הפרי דלמתיקא טעמא 



קפג ברכת ישראל

עבדי, שעיקר כוותו בבשול השיבתא בשביל למתק המים. והרי להרא"ש במי שלקות שכוונתו 

רק לבישול בשביל המים יברך שהכל ומאי שנא שיבתא משאר מי שלקות.

ע"מ לבאר את דברי הרא"ש יש להקדים ולתמוה דהנה מצינו ברא"ש שני טעמים שונים 

למה אין לברך על מים כברכת הפרי, ראשית- מצינו בהרא"ש בפסקים שמובא בטור דכל ברכת 

הפרי היא רק על הפרי עצמו ולא מים היוצאים ממנו משום שאין טעמם כטעם הפרי, ושנית- 

במקרה  רק  זה  כשלקות  שלקות  שמי  שהסיבה  יוסף)  בבית  בתשובה (המובא  ברא"ש  מצינו 

שבשלם ע"מ לאכול השלקות וכך הדרך בעולם.משמע שאם לא ישלוק לאכול השלקות יברך 

על מימהן שהכל. ויש לתמוה למה הוצרך הרא"ש לתרי טעמא אלו והרי מספיק שנאמר שכל 

דבר שאין נשלק בשביל הפרי לא מברכין עליו כברכת הפרי וממילא גם מים היוצאים מהפרי 

הם לא עברו תהליך של שליקה בשביל הפרי, ולכן לא מברכין עליהם כברכת הפרי. ואין לנו 

צורך בכלל בטעם דאין טעמם כטעם הפרי. 

וצ"ל שישנם שני סוגי בירורים בסוגיא: א. מים שיוצאים מגוף הפרי האם הם חלק מהפרי 

ומברכין עליהם כברכתו של הפרי או דלמא שאין הם כהפרי ואין טעמם כהפרי ויברכו עליהם 

שהכל. ב. מים שהגיע מבחוץ ולא מגוף הפרי איך אפשר בכלל לברך עליהם ברכת הפרי1, 
שהרי הם שהכל ולמה שיקבלו ברכה של פרי אחר.

הרא"ש  ה"תשובה".  לבין  ה"פסקים"  בין  לחלק  בא  הרא"ש  אלו)  בירורים  (בשני  ובזה 

ב'פסקים' בא לישב למה לא מברכין על מי הפירות כהפירות [שהרי הם הגיעו מתוך הפרי] 

ובזה חילק דאין טעמם כטעם הפרי. וב'תשובות' הרא"ש בא להסביר למה יברכו בכלל על 

מים שהגיעו מבחוץ כברכת הפרי- משום בשעה שהוא מכוון לעצם בישול הפירות הוא יוצר 

העיקר  הם  המים  על  היתה  שכוונתו  מתי  אבל  הפרי.  ברכת  את  מקבלים  והם  למים  טפילות 

וא"כ צריך לברך עליהם שהכל מצד עצמם2.וממילא ברור לנו למה הוצרך הרא"ש לחלק בין 

שני הטעמים.   

לנו  גילה  לא  שהשו"ע  ימצא  סימניו  בכל  בשו"ע  דהמעיין  תמיהה,  עוד  לתרץ  יש  זה  לפי 

1. וכך מצינו הרי בשתיתא שאין מברכין על מים שלהם אלא שהכל.

2. ובעצם זהו החילוק בין מי שלקות שעיקר כוונתו לבישול השלקות ומברך על המים כברכת השלקות לבין 

שתיתא [קמח שמעורב בתוך מים וקיבלו את טעמו] שמברך על המים שהכל. 



ברכת ישראלקפד

הירקות  לבישול  דרך  בין  שלקות  מי  בתוך  הזה  החילוק  את  לבאר  מהראשונים  מפרש  שום 

ע"מ לאכול הירקות לבין לשתות המים, בין טיבול ללא טיבול, (כמו המרדכי) ולכאו' למה 

התעלם השו"ע מהראשונים הללו, והביא בפסקיו בר"ה ס"ב באופן פשוט שמברכין על כל 

מים שהתבשלו הירקות בהם ברכתם כברכת הפרי. ולפי הנ"ל נראה לתרץ דכל מה שהרא"ש 

והמרדכי נצטרכו לחילוקים הללו, מכיון שהוקשה להם בין שתיתא (שתיתא-קמח שנותנים 

במים מופיע בגמ' דף ל"ח.) לבין מי שלקות למה במקרה שבישל ירקות יברך כברכת הירק, 

ובשתיתא מצינו שמברך שהכל. (וזה חילוק רק כלפי מים שהגיעו בחוץ ובשלו בהם כהבירור 

השני שהתבאר לעיל) אבל הסתירה הזאת נוצרה משום שהבינו הרא"ש והמרדכי ששתיתא 

ומי שלקות דינה אחד אפי' ש"שתיתא" זה רק לגבי מיני דגן "ומי שלקות" זה כלפי הירקות 

ושאר מינים. ולכן נצרכו לחילוקים אלו.

אולם השו"ע סבר שאין דין של שתיתא דומה למי שלקות, ואפי' שמצינו בשתיתא שמברך 
מכיון  שלקות  למי  שתיתא  בין  החילוק  וסיבת  שלקות  מי  על  קשה  לא  זה  שהכל  מים   על 

ששתיתא זה נוצר ממיני דגן ואין לברך על מים במ"מ מכיוון שבמ"מ מברכים על מזון ולא על 

שתיה. כל זה דוקא לגבי שתיתא, אך מי שלקות אפי' שהשליקה נעשית ע"מ לשתות את המים 

בפני עצמם [והשו"ע סבר כמו הרשב"א] אני יברך ברכת הירקות וזהו החידוש במי שלקות 

כשלקות, דגם על מים מברכים ברכת הפירות. וממילא הדברים ברורים למה השו"ע לא הביא 

את החילוקים של הרא"ש והמרדכי, דהרי לא הוצרך כלל לחילוק זה.

יש להוסיף בדברי הדרכי משה (המובאים לעיל) בהסברו להר"ר יחיאל למה סחיטה מברך 

כברכת פרי ואמר הדרכי משה שהוא סבר כהמרדכי שסחיטה זה בשביל לטבל ומים שזבו זה 

לשתיה ולכן מברך שהכל. וא"כ רואים שהחילוק הזה של המרדכי, קיים גם בין סחיטה- למים 

שזבו ולא רק בין שליקה לשתיתא, וא"כ למה השו"ע לא הביא את המרדכי לענין הזה של מי 

פירות לחלק בין סחיטה לשליקה (בין שליקה לשתיתא הבארנו לעיל למה לא הוצרך השו"ע) 

צריך לומר שהשו"ע גם לגבי מי פירות סבר כמו הרשב"א שאין הבדל במי פירות בין סחיטה 

למים שזבו דהכל תלוי בדרך. ולכן החילוק של המרדכי לא נצרך לשו"ע גם לגבי מי פירות.

הראיה שהשו"ע סבר כוותיה דהרשב"א, נמצאת בזה שסתם כמוהו בסימן ר"ב ס"י פירות 

ששראן או בישלן במים וכו' אלא שהכל. ומוסיף השו"ע- "והרא"ש כתב דאפשר שאם נכנס 



קפה ברכת ישראל

ואומר  שניה.  בדעה  הרא"ש  את  שמביא  משמע    . העץ"3  פרי  בורא  מברך  במים  הפרי  טעם 

הט"ז במקום, שהשו"ע סובר כהרשב"א (דרק במקום שהוי הדרך למשלקי מברך ברכת הפרי 

בסימן  השו"ע  סובר  בירקות,  משא"כ  להשלק.  דרכן  שאין  בפירות  מדובר  והכא  המים)   על 

ר"ה ס"ב "ועל המים שבישלו בהם הירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות. דכיון 

שהוי הדרך כלפי הירקות, מברך עליהם כברכת הירק. 

ברמב"ם נראה לי לומר שסובר ב'שתיתא' כעין שכתבו בדברי השו"ע – שמברך שהכל, 

דאין מברכים במ"מ על מים, אלא על מה שניתן למזון. (שדהרי א"א לומר שסברת הרמב"ם 

מחמת ששתיתא הוי שתיה שהרי אליבא דהרמב"ם- אדרבה, כל מי שלקות הוי כוונתו למים 

בלבד ואז עומד לשתיה בוודאות, וא"כ גם על שתיתא צריך לברך כברכת הקמח.)

 לפי היוצא מדברינו א"כ נחזור לקושיתנו על דברי הרא"ש בעינן שיבתא, דהתם הרי הוי 

דעתיהו במים גרידא (ואליבא דהרא"ש צריך לברך שהכל) וא"כ מהי מסקנת הגמ' לברך על 

מי שיבתא כברכת הפרי.

ורציתי לחלק לפי דברי הטור שמביא בסוף סימן ר"ב את הרמב"ם בענין קני סוכר שמוצצם, 

ופוסק הרמב"ם- דאין חילוק בין דבש הזב מקני סוכר, לבין דבש הזב מהתמרים. וכמו שבתמר 

ואומר  מהסוכר.  הזב  בדבש  הדין  הוי  כך  שהכל,  אלא  הפרי  כברכת  הדבש  של  הברכה  אין 

להו  ונטעי  פרי  הם  שהתמרים  תמרים,  לדבש  דומה  שאינו  דבריו  על  להשיב  הטור "ואפשר 

אדעתא לאכלם הלכך שנשתנו נשתנית ברכתם, מידי דהוה אכל הפירות שמברכין על המשקין 

היוצאין מהם שהכל חוץ מהיוצא מהענבין והזיתים, אבל אלו הקנים שאינם ראוין לאכילה 

ועיקר נטיעתן על דעת הדבש ודאי זה פריין ומברכין עליו בורא פרי העץ". עכ"ד.

הנשמע מדברי הטור דבמקום שנטע אדעתא דהכי, נהפך הדבר להיות ממש פריין ומברך 

עליהם כברכת הפרי עצמו, ואפי' שבכל מקום סבר הטור שמים שזבו או שנסחטו אין טעמם 

כטעם הפרי ומברך שהכל, בכ"ז בזמן שנטעי מברך כברכת הפרי.

הפרי,  דמי  אדעתא  שנטעו  מקום  שבכל  הטור -  כשיטת  סבר  דהרא"ש  לישב-  יש  ולפי"ז 

ואין שום אופן אכילה אחר באותו הפרי יברך גם על מימיו כברכתו וכן בשליקה שמחשב רק 

על מימיו יברך כברכת הפרי. וכדוגמא "שיבתא" – שלא ראויה לאכילה כלל ועיקר נטיעתן 

3. (בהסבר למה הרא"ש סבר שכן יברך. עיין לעיל בפירושינו לדברי הרא"ש)
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בשביל המים ממילא המים של בישול השיבתא הם הפרי עצמו. וממילא מובנת מסקנת גמ' 

בשיתבא לרא"ש.

כוונתו  דהרי  הזוהמא,  בלהעביר  שהכל  שיברך  בהו"א  הגמ'  כוונת  מהי  מובן  ולפ"ז 

שימוש  בשיבתא  להשתמש  כוונתו  [מסתמא  המים  ולשפוך  השיבתא  מן  הזוהמא  בלהעביר 

הזוהמא-  בלהעביר  שהכל  יברך  למה  פשוטים  הדברים  ולכן  א"א  הרי  כי  לאכילה  ולא  אחר 

מכיון שאדרבה בשיבתא המים הם הפרי וכשמכוון לשיבתא ולשפוך את המים, זה הוי כמו 

בכל פרי אחר לכוון למים ע"מ לזרוק הפרי שאז מברך שהכל. ודו"ק.

ויש להוסיף שסברת "נטעי אדעתא" גורמת שיברך על המים ברכת הפרי, רק מתי שדרך 

הרא"ש  סבר  לאכילה  אחרת  דרך  יש  אם  אולם  מימיו,  שתית  ע"י  רק  הוא  הפרי  אכילתן 

שאפי' שנטעי אדעתיה לבשל ולשתות מימיו, אין לברך על המים כברכת הפרי. והראיה היא 

משתיתא, דהתם ודאי שבשעה שנוטע החיטין, דעתו גם ע"מ לשלוק במים ולעשות שתיתא- 

אולם-  מכיון שיש דרך אחרת לאכלם, לא יעזור נטעי אדעתיה לגרום שיברך על המים כברכת 

השיבתא  מן  הכוונה  הזוהמא  שלהעביר  סברה  דאין  ולומר  לחלוק  רצו  החבורה  הפרי. [ובני 

עצמו ואת המים לא חפץ,- כיון ששיבתא לא ראויה כלל לשימוש אחר וזה תבלין שמיועד 

לתיבול מים. וא"כ צריך לומר שלהעביר הזוהמא, הכוונה- שרוצה להעביר זוהמא מהמים4 

ואין לו ענין בטעם השיבתא כלל, וזהו הצד של הגמ' הוא לברך שהכל. או דלמא שרוצה לתת 

טעם של שיבתא במים ויברך ברכת השיבתא.]

בדברי הרמב"ם במי שלקות הנזכרים לעיל, אומר הכסף משנה דהרמב"ם לא בא למעט אלא 

כשבישלן להעביר הזוהמא, ומסביר המחצית השקל בסימן ר"ה ס"ב (על דברי הרמ"בם.ע"ש)

להעביר הזוהמא- מן הירקות, ור"ל ואח"ז לשפוך המים אבל אם היה דעתו לאכילת הירקות 

דהדרכי  המחצית  ומוסיף  האדמה,  פרי  בורא  המים  על  דמברך  הרמב"ם  מודה  המים,  וגם 

משה שמובא בטור ר"ה חולק על הכס"מ, וזה לשונו בד"ה ולא דמי למי פירות וכו' "ובדברי 

הרמב"ם משמע שאין מברכין על מי ירקות כמו ירקות אלא כששלקן לשתות והדרך לשתותן 

ולכן הוי כירקות עצמן" משמע שרק מתי שיש דרך לשתות בלבד יברכו כברכת הירקות, אולם 

שיהיה דרך גם לירקות וגם למים לא יברכו על המים כברכת הירקות.

4. ע"י שנותן השיבתא במים-המים מתנקים.
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המשבצות זהב בר"ב ס"י ס"ק ח' מביא את דברי הרמב"ם בפ"ח מברכות ה"ב "הסוחט 

פירות מברך שהכל". והנה בהלכה ד' כתב: "ירקות שדרכן להישלק מברך פרי האדמה, דבש 

תמרים שהכל". מכאן מדייק המשב"ז שדברי הרמב"ם הם כדברי הרשב"א שהכל תלוי בדרך 

ומה שפירות אין מברך על מי סחיטתם מחמת שאין דרכן לכך. (ומה שהרמב"ם כתב והוא 

ששלקן לשתות מימהן, דמשמע שהברכה תלוי בכוונה בשביל המים אומר המשב"ז כדברי 

הכסף משנה שדברי הרמב"ם באו לאפוקי שלא יבשל ע"מ להעביר הזוהמא.)היוצא מדברי 

למים  וגם  לירקות  לבשל  הדרך  אם  אבל  שווים.  והרמב"ם  הרשב"א  שדברי  הם –  המשב"ז 

יברכו על המים כברכת הפרי, ועוד יוצא לפ"ז שסבר המשב"ז בדברי הרשב"א- "דהכל תלוי 

בדרך או לאו", הכוונתו היא: שאם הדרך לבשל גם בשביל המים, אבל אם הדרך לבשל רק 

בשביל הירקות אז הוי המים להעביר הזוהמא בלבד ולא יברך עליהם כברכת הירק.

יש  דאם  ע"מ  מימהן,זהו  לשתיית  לאו  או  דרך  הרשב"א  שהצריך  מה  שכל  היא  והסברא 

ש"נטעי  מחמת  כהפרי  להיות  יהפכו  המים  וא"כ  למים,  גם  אדעתא  כנטעי  הפרי  יוגדר  דרך 

אדעתא דהכי", אולם אם הדרך לבשל בשביל הירקות אין המים מוגדרים כנטעי ולכן לא יברך 

כברכת הפרי עליהם. [יש להעיר שלכאו' מאיפה לקח המשב"ז סברה זו ברשב"א דהרי מדברי 

הרשב"א משמע שסתם בחילוקו במי שלקות בין דרך בישולו לאין דרך בישולו, ובצד שדרך 

בישולו, לא אכפת לן אם בישל וכונתו על הירקות והמים או לירקות בלבד, עצם זה שירקות 

אלו דרכם להתבשל, תמיד מימהם כמותן. ע"ש וצ"ע.]

היוצא מדברי המשב"ז שהשו"ע סבר לאו דוקא כדברי הרשב"א אלא גם כדברי הרמב"ם, 

ומה שכתב בסימן ר"ה ס"ב על המים שבישלו בהם ירקות מברך בברכה של הירקות עצמן, 

כוונתו לירקות שהדרך לבשל בשביל הירק וגם בשביל המים. כי אם בשביל הירק בלבד אין 

לברך על מימין כברכת הירק.

הט"ז במקום סק"ד כותב- שצריך לומר דכאן מירי בדבר שדרכו לבשל,או לסחוט דבזה 

מודה הרשב"א שמברך כמו הפרי. מדבריו משמע שהוא הבין כסתימת לשון הרשב"א שאם 

הדרך לבשל לא אכפת לנו אם בישל בשביל הפרי בלבד או בשביל המים. ולכן סבר שהשו"ע 

כהרשב"א ולא כהרמב"ם. ואפשר אולי להסביר באופן אחר את שיטת הט"ז, שסבר כשיטתו 

של הדרכי משה בדברי הרמב"ם שאפי' שיבשל בשביל הירק והמים יברך שהכל. ורק בבישל 

למים בלבד יברך כברכת הפרי, וא"כ הרמב"ם ודאי לא כדברי הרשב"א, ולכן השו"ע בודאי 
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סבר כשיטת הרשב"א ולא כהרמב"ם. ודו"ק.

יש לעיין אליבא דהמשב"ז שדברי הרמב"ם והרשב"א חד הם, האם יש נ"מ בין שיטתם 

בפרי שיש דרך לבשלו אבל רק מיעוט העולם מבשלו אליבא דהרשב"א בוודאי שצריך רובא, 

ע"י  הוא  אכילתן  דרוב  כיון  דהנהו  דשיבתא  ומיא  דשלקי  למיא  דמיא  מלשונו "ולא  ומדויק 

שליקה וכו'.

וכך מצינו במשנ"ב בסימן ר"ב בביה"ל ד"ה על אותם המים וכו',,המים של תפוחין שדרכן 

מימהן  לענין  בהדיא  הרשב"א  כתב  הכי  ואפי'  מבושלין  ובין  חיים  בין  (התפוחים)  לאכל 

דמברכין "שהכל" משום שדרכן להאכל חיין ולא מבושלין. והוא בע"כ משום דלענין מימהן 

"הדרך  שרק  רק  שמספיק  משמע  בלשונו  ברמב"ם  ואולם  לכך.  עומדים  רובן  שיהא  צריך 

צריך  ואין  דרך  מיעוט  רק  שזה  במקרה  אפי'  משמע  וזה  מברכות)  ה"ב  פ"ח  (עיין  לבשלו" 

דוקא ברובא.

המגן אברהם בר"ה ס"ד סק"ו מביא בדבריו את מח' הדרכי משה והכ"מ בדברי הרמב"ם 

וכן את דברי הרא"ש בתשובה שחולק במי שלקות דצריך שעיקר בישולם בשביל הירקות, ואת 

דברי המרדכי שדוקא ירקות שעיקרם של מימהן לטבל ושאר פירות שעיקרם בשתיה. ולאחר 

שנתבשלו  מים  השותה  אומר  וז"ל: "ומז"ה  גיבורים"  ה"שלטי  דברי  את  המג"א  הביא  מכן 

בהם הלביבות מברך בורא מיני מזונות ולי נראה שמברך שהכל שאין הדרך העולם לשתות 

עכ"ד  עצמן".  בשלקות  אותו  ואוכלין  במרק  שותם  שלקות  שרוב  שלקות,  כמי  הלביבות  מי 

של השלטי גיבורים, וממשיך המ"א "וזהו לטעם הרמב"ם, אבל לטעם הרא"ש הכי נמי, כיון 

דעיקר הבישול בשביל הלביבות הרוטב בטל לגבי הלביבות ומברך עליו בורא מיני מזונות, 

וקשה דבסימן ר"ח סעיף ו' כתב דאם היה רך שראוי לשתיה מברך שהכל". עכ"ד של המג"א.

שמי  דהרא"ש  אליבא  הוא  לשונו  בפשטות  הקשה,  מי  כלפי  לעיין  יש  המג"א  בקושית 

לביבות יברך במ"מ ובשתיתא (שזה מה שמוזכר בסימן ר"ח ס"ו) מצינו שמברך שהכל ואין 

ראה  מה  א"כ  א.  להעיר:  יש  הדברים  כך  ואם  לביבות.  במי  כמו  הקמח  כברכת  המים  ברכת 

המ"א לשאלתו דוקא ממי לביבות לשתיתא, דהרי שאלה זו קושיא גם בין מי שלקות לרא"ש 

לשתיתא, שיברך גם בשתיתא כברכת הקמח. ועוד א"כ מהו חידושו של המ"א בתרוץ, וזה 

לשונו "וי"ל דשאני הכא כיון שבישל הלביבות בתוכן, הרוטב בטל על גבי הלביבות ומברך 

גם עליו במ"מ, וכו'". כלומר יש חילוק בין אם כוונתו על המים (שתיתא) לבין אם כוונתו על 
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הלביבות שאז מברך כברכת הלביבות. והרי כבר כתב הרא"ש עצמו בתשובה לגבי מי שלקות 

ולמה המ"א לא הביא את דברי הרא"ש- "ועיין מה שכתב הרא"ש בתשובה כלל ד' סט"ו". 

[והמ"א עצמו הביאו בתחילת דבריו],מכח קושיות אלו לא יתכן שקושית המג"א היתה על 

שיטת הרא"ש, ואם נאמר שעיקר קושיותיו של המג"א נאמרו על דברי הרמב"ם, א"כ מאי 

קשיא אדרבה במי לביבות סבר הרמב"ם דמברך שהכל וכך גם סבר בשתיתא!

וצ"ל בפשיטות הדברים שהקושיא היא על שיטתו של הרמב"ם דהרי כל סברת הרמב"ם 

במי לביבות שיברך שהכל היא מחמת שאין דרך העולם לשתות מי הלביבות כמי השלקות, 

וזה ממש דברי השל"ג. א"כ משמע מדבריו דבשעה שיהא דרך העולם לשתות מי הלביבות 

יברכו מזונות, וא"כ קשיא משתיתא דשם הוי הדרך לשתות. וזוהי הקושיא רק ממי לביבות 

לשתיתא, ולא ממי לשקות לשתיתא, משום שעד כעת סברנו אליבא דהרמב"ם בשתיתא מברך 

שהכל מכיון שבה' מינין לא מברך במ"מ על שתיה,ולא משנה אם הוי הדרך או לא הוי הדרך. 

וא"כ  מים,  דהוי  אפי'  במ"מ  יברך  הדרך  הוי  שאם  לביבות-  במי  חילוק  דמצינו  השתא  אבל 

למה הרמב"ם בשיטתו בשתיתא מברך שהכל. אדרבה הדרך היא על המים ושיברך במ"מ.

ולפי זה מתרץ המ"א כך: שיטתו על הרמב"ם במי שלקות- במקום שהדרך לשלוק בשביל 

המים מברך על המים כברכת הירק. [ונחלקו הכס"מ והדר"מ במקום שהדרך לשלוק גם על 

הפרי וגם על המים ביחד, האם יפקע הדין שמברך על המים כברכת הפרי או לאו.]. משא"כ 

בה' מינין סבר הרמב"ם דלא מברך על מימהן מזונות כיון שלא מברך על שתיה מזונות. אולם 

כעת מסייג המ"א את דברי הרמב"ם דכל זה(שלא מברך על מים מזונות) דוקא מתי שעיקר 

כוונתו על המים אז הוי המים שתיה ואין מברך מזונות, אך במקום שעיקר כוונתו על הלביבות 

הוי המים טפלים ללביבות ונעשו כרוטב ויברך עליהם כלביבות עצמן. [בשתיתא אין למים 

דהרמב"ם  יוצא   לשתיה].  שנועדו  המים  בשביל  נעשה  והכל  קמח  זהו  דהרי  להטפל,  במה 

בשיטתו במי ה' מינין סבר כסברת הרא"ש באופן כללי בכל מי שלקות, דאם העיקר המים או 

הירקות- כך סבר הרמב"ם במי ה' מינין האם המים עיקר או הה' מינין.

מכיון  שלקות,  מי  לבין  מינין)  ה'  לביבות(כל  מי  בין  לשינוי  הרמב"ם  בשיטת  והסברא 

עיקר  גם  הם  המים  כן,  אם  אלא  ברכתם.  את  למים  להעניק  כח  בחשיבותן  אין  שבשלקות 

של  טעם  בו  שיש  ואוכל  עצמו  האוכל  להיות  הופכים  הם  ובכך  בעולם.  הדרך  וכך  הבישול 

עצמם  בשביל  מתבשלים  שהמים  מתי  שרק  סובר  (הדר"מ  הירק.  כברכת  עליו  מברך  ירקות 



ברכת ישראלקצ

במי  משא"כ  הטעם.)  כברכת  לברך  שיכול  האוכל  של  החשיבות  את  מקבלים  הם  אז  בלבד 

נטפלים  שהם  בשעה  ואולם  במ"מ,  ברכת  כלל  מים  על  לברך  לנו  אין  מינים)  (ה'  לביבות 

למזונות. כשהעיקר הוא הלביבות וגם הדרך לשתות המים אז הם נהפכים להיות הרוטב שלהן 

ויש חשיבות של ה' מינין שיכולים להעניק לרוטב שלהם כברכתם.

דהוי  מידי  וכו'  שהכל  דמברך  הכא  וז"ל: "דשאני  לדון  יש  דבריו  בהמשך  המ"א  בדברי 

אמי קטניות שמברך בורא פרי האדמה כמש"ל ואילו בשלן עד שנתמעכו מברך שהכל". ויש 

להבין בדבריו מה הדמיון בין קטניות לה' מינין אחרי שהעמדנו את קושית המג"א על שיטת 

הרמב"ם א"כ לשיטת הרמב"ם יש חילוק בין מי שלקות למי לביבות. והראיה ממי קטניות לא 

נכונה לכאו' לתרוץ של המ"א שדיבר על מי לביבות (ה' מינין). וגם אם נעמיד את המ"א כמו 

שרצינו בתחילה אליבא דהרא"ש היה למ"א להביא ראיה מסתם מי שלקות בעלמא שמברך 

ברכת השלקות ומה מצא להביא החילוק ביו' מי קטניות בין שנתרסקו ללא נתרסקו. ועוד אם 

הסברא  מה  א"כ  ראיה  ומביא  שלקות  במי  דהרמב"ם  אליבא  דיבר  שהמ"א  לשיטתנו  נחזור 

אליבא דהרמב"ם שבשעה שריסקן מברך עליהם שהכל, והרי להרמב"ם בשעה שהוא מרסק 

הרמב"ם,  לשיטת  מוהדרים  שלקות  מי  ממש  זהו  במים,  (הקטניות)  הירק  טעם  נשאר  עדין 

מים שעיקר כוונתי עליהם ונמצא בהם טעם השלק, שמברך בורא פרי האדמה.מאי שנא הכא 

בקטניות שריסקן שיסבור הרמב"ם שמברך שהכל. וא"כ אליבא מי כתב המ"א להביא ראיה 

ממי קטניות.

ונראה לתרץ דגם הרמב"ם לשיטתו במי שלקות דכל מים שנתבשלו וקיבלו טעם השלקות 

טעם  יקבלו  שהמים  בתנאי  זה  בלבד,  המים  על  דעתו  שעיקר  ואפי'  השלקות  כברכת  מברך 

ממקור שהוא עצמו בברכת עצמו, [מדין שלא יהיה כוח הבן גדול משל האב] ורק אז מברך 

על המים כברכת האב. לפ"ז במקרה של קטניות שריסקן דינם לברך עליהן שהכל, א"כ אין כח 

למים לקבל ברכה מאב שהוא עצמו אין הוא בברכת עצמו וזה הוספת המ"א בקטניות,לחדש 

במקרה שריסקן, יברך שהכל גם על המים. [יש לציין שכל הסברא הזאת נאמרה דווקא במקום 

אך  מרוסקים  בעודם  הקטניות  טעם  את  קיבלו  והמים  הבישול  זמן  נמשך  הריסוק  שלאחר 

בברכת  נשארים  שהמים  ודאי  וריסקן,  והוציאם  שלמים  בעודם  הקטניות  שנתבשלו  במקום 

בשעה  בכ"ז  מהאב,  יותר  הבן  ואדרבה  הבן,  כברכת  האב  ברכת  אין  שכעת  אפי'  הקטניות 

הוצאתם  לאחר  ריסוקם  שאין  ברור  וממילא  שלמים  היו  הקטניות  טעמם  את  המים  שקיבלו 

מהבישול משנה את ברכת המים. ודו"ק.] 
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הרב יעקב רפפורט

בסוגית חביצא  ברכות ל"ז:

אמר רב יוסף האי חביצא דאית ביה פירורין כזית, בתחילה מברך עליו המוציא לחם מן 

הארץ ולבסוף מברך עליו שלוש ברכות, דלית ביה פירורין כזית בתחילה מברך עליו בורא 

עומד  היה  דתניא  להא  אמינא  יוסף  רב  אמר  שלוש,  מעין  אחת  ברכה  ולבסוף  מזונות  מיני 

ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך שהחינו וקימנו והגענו לזמן הזה נטלן לאוכלן מברך 

"המוציא לחם מן הארץ" ותני עלה וכולן פותתן כזית, א"ל אביי אלא מעתה לתנא דבי ר"י 

דאמר פורכן עד שמחזירן לסלתן ה"נ דלא בעי ברוכי המוציא לחם מן הארץ וכי תימא ה"נ 

והתניא לקט מכולן כזית ואכלן אם חמץ הוא ענוש כרת ואם מצה הוא אדם יוצא בו ידי חובתו 

ואי  פרס  אכילת  בכדי  שאכלן  והוא  סיפא  אימא  הכי  אי  בשערסן  עסקינן  במאי  הכא  בפסח, 

בשערסן האי שאכלן שאכלו מיבעי ליה, הכא במאי עסקינן בבא מלחם גדול, מאי הוה עלה 

אמר רב ששת האי חביצא אף על גב דלית ביה פרורין כזית מברך עליו המוציא לחם מן הארץ 

אמר רבא והוא דאיכא עליה תוריתא דנהמא.

אותו  שמפרירין  אפוי  לחם  זה  דחביצא  רש"י  דעת  הסוגיא  בביאור  הראשונים  ונחלקו 

ומבשלין את הפירורין, וכעי"ז דעת הריטב"א וז"ל פתיתין של פת שנתבשלו בקדירה שנקרא 

נקרא  הנדבק  דבר  שכל  חביצא  נקרא  ולפיכך  קצת  נדבקין  הבישול  וע"י  אפוי  לחם  אצלינו 

חביצא. 

המוציא  עליו  שמברכין  כלחם  חשוב  כזית  בו  יש  את  שהתבשל  אפוי  לחם  דגם  וסברתם 

ולבסוף שלוש ברכות אבל אם אין בו כזית ברכתו היא מזונות ומעין ג', דאף שלחם גמור שלא 

עבר תהליך של בישול גם בפחות מכזית מברך עליו המוציא אע"פ שלא מברך עליו ברכת 

המזון משום שאין בזה שיעור מ"מ לחם שעבר תהליך של בישול מגרע גרע לגבי ברכתו. 

זה  הוא  החסרון  דלרש"י  חביצא  של  החסרון  ביסוד  הם  חלוקים  והריטב"א  רש"י  אמנם 

שעבר תהליך של בישול ולריטב"א זה משום שפורר את הלחם לפחות מכזית וזה שייך רק 

בפת שעבר תהליך של בישול.

שיטת תוס' והרא"ש ורבינו יונה שחביצא זה פירורין הנדבקין יחד ע"י מרק או דבש, דהיה 
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פרי  בורא  עליה  מברך  החטה  את  הכוסס  ברייתא  קתני  לז'  דלעיל  רש"י  בשיטת  להם  קשה 

האדמה טחנה אפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות בתחילה מברך עליה "המוציא" ולבסוף 

מברך עליה ג' ברכות ואם אין הפרוסות קיימות בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף 

מעין ג' ושמעינן דאם אין הפרוסות קיימות לא יברך המוציא אפילו שיש כזית, ולרש"י גם 

בבישול אם יש כזית מברך המוציא ולא תליא בפרוסות קיימות אם לאו, ותירץ בתוס' ע"פ 

קיימות  הפרוסות  ודאין  כזית  היינו  קיימות  דפרוסות  הברייתא  את  יבאר  דרש"י  הירושלמי 

יוסף  רב  של  ראייתו  מה  בתוס'  הקשו  ועוד  יוסף.  לרב  ראיה  זה  ואדרבה  כזית  בו  אין  היינו 

ממנחות והרי שם היה טיגון ולא בישול, ותירצו דרש"י למד שטיגון הוי כבישול. ועוד הקשו 

שנחשב  בפסח  חובתו  ידי  יוצא  מצה  אם  כזית  מכולן  מליקט  יוסף  לרב  אביי  דהקשה  דמה 

ללחם עוני ואם לחם הוא ענוש כרת והרי לרש"י דפירש דאמנחות קאי הרי כל המנחות באות 

רק ממצה, ומכח הקושיה הזאת פירשו תוס' פשט אחר בחביצא והוא שפירורין הנדבקין ע"י 

חלב או דבש.

בפירורין  דאיירי  מכולן  דליקט  בברייתא  מצינו  דהיכן  קשה  לתוס'  דגם  קשה  ובאמת 

הנדבקין, וא"ת שכן מדובר אז לרש"י ג"כ לא קשה דיכול להעמיד את הברייתא בפת מבושלת 

ובאמת הקשו כך הפנ"י והגרע"א ומכח קושיה זו כתב הגר"א בספרו אמרי נעם שמש"כ תוס' 

מדובקין במרק זה לאו דוקא אלא דעת תוס' דחביצא זה פירורין בעין כשיטת הר"ח שתובא 

לאחמ"כ. אולם בחזו"א סימן כ"ו ק"ד ביאר דתוס' באו לחדש דבריתא דליקט מכולן מיירי 

בפירורין שמעולם  לא היה בהם כזית וכמובן שהוא בא מלחם גדול ובתחילה היה בו כזית.

 והקושיא הראשונה שהקשו בתוס' מפרוסות קיימות הקשה ברשב"א דאדרבה הוי ראיה 

לרש"י דאמאי לרש"י רב יוסף לא הביא ראיה מפרוסות קיימות דהיינו כזית, ותירץ דלא מוזכר 

בהדייא שם כזית ולמסקיא דהלכה כרב ששת דגם בפחות מכזית דאיכא תוריתא דנהמא מברך 

המוציא צ"ל דבד"כ בכזית איכא תוריתא דנהמא אבל פעמים דאיכא תוריתא דנהמא אפילו 

בפחות מכזית וכך ביארו תוס' ע"פ הירושלמי אולם ברשב"א כתב אחרת דלרבא ורב ששת 

ליכא  קיימות  פרוסות  וכשאין  מכזית  בפחות  ואפילו  דנהמא  תוריתא  היינו  קיימות  פרוסות 

תוריתא דנהמא.

ועוד כתב הפנ"י דלשיטת רש"י בחביצא ראיית רב יוסף היא פשוטה דשמעינן שכזית שעבר 

תהליך של בישול לא נגרע ונשאר לו שם של לחם אבל אם נאמר כתוס' דזה פירורין הנדבקין 
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ועיקר הרבותא זה בפחות מכזית שלא מברך המוציא אלא מזונות מנלן לתוס' דבמנחות גם 

בפחות מכזית לא יברכו המוציא. אלא דקשה דאם זה החידוש לפי רש"י היה לו להביא ראיה 

מברייתא בפסחים מ"א ע"א יוצאית ברקיק השרוי וכמבושל שלא נמוח דברי ר"מ ורבי יוסי 

אומר יוצאו ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נמוח ונחלקו שם ר"מ נה"י למנן מצה 

האם קרינן ביה לחם עוני או לאו. אבל בעלמא בישול לא גרע בכזית ואף אם נאמר שר"מ ור"י 

חולקים בעלמא האם בישול מבטל מתורת לחם מה ראיית רב יוסף דלמא ברייתא שם סבירא 

שאינה  ובין  מבושלת  פת  שבין  לעולם  סובר  שרש"י  נלע"ד  ויותר  כר"י.  וקיי"ל  כר"מ  ליה 

מבושלת סבירא ליה לרב יוסף דיש לחלק בין כזית ובין אין בו כזית.

הר"ש בפ"ק דחלה כתב דאם הפשט דחביצה היינו בישול לעולם לא יברכו המוציא דקיי"ל 

כר' יוסי לענין רקיק השרוי ובמבושל שלא נמוח דלא מברכים המוציא ואת הבריתא במנחות 

דחזינן דמברך המוציא שם מיירי במנחת מאפה או ששם מעט שמן או המנחת סולת אמנם 

בהא לא קיי"ל כר"ש שודאי בכזית אפילו דליכא תוריתא דנהמא מברך המוציא.

עד  הלחם  פירר  אם  ונ"ל  כ"ח  קס"ח  במג"א  כתב  בשעירסן  בגמ'  דמשנינן  מאי  על  והנה 

דליכא  ואפילו  המוציא  לברך  דצריך  ואפאם  וחזר  יחד  וגבלם  חזר  ואח"כ  כסולת  שמחזירו 

שם  ומשמע  דנהמא  תוריתא  בעי  לא  ובכזית  כזית  שיש  פירורין  מקרי  דהא  דנהמא  תורתיא 

להביא  דרצו  לחם  ד"ה  ע"ב  לז'  תוס'  שכתבו  וכמו  דמנחות  דומיא  בשמן  מטוגנים  דאפילו 

לאוכלן  נטלן  קתני  במנחות  דהרי  המוציא  דמברך  סופגנין  וסופו  עיסה  תחילתו  לגבי  ראיה 

אותם  א"כ  במג"א  כתב  ולפי"ז  סופגנין  וסופן  עיסה  תחילתן  מנחות  והא  המוציא  דמברך 

שעושין פריזמל"ן (קניידלך) מלחם מפורר או מלחם שרוי במים צריך לברך המוציא מכיון 

שתחילתו היה לחם לא נפק מתורת פת ואע"ג דלגבי תחילתו עיסה וסופו סופגנין כתב במג"א 

דיש לנהוג כדעת הר"ש דלא מברך המוציא כי אזלינן בתר אפיה וזה לא נאפה אבל בקנידלך 

זה הרי מלחם רגיל שלאחמ"כ פורר אותן ואח"כ מגבל את הכל לכדי כזית שם צריך לברך 

יברך  שלא  וסבר  חלק  הכ"ה  אולם  המוציא  לברך  שצריך  ודאי  מטוגן  בלחם  דהרי  המוציא 

המוציא משום שהטיגון גרען ובאבן- העוזר תמה על המג"א שמדובר בשעירסן הכוונה שיש 

להדי  אותו  הדביה  הוא  שהבישול  קנידלך  ב  משא"כ  דבר  לכל  לחם  וחשיב  מחודשת  אפיה 

את  שהכניס  מיד  הקנידלך  אולם  מגרע  לא  הבישול  עליה  לחם  להחשיבו  חשיב  ושם  כזית 

העיסה שמורכבת מהרבה פירורין שכל אחד אין בו כזית הבישול הורידו מיד לאין תורת לחם 



ברכת ישראלקצד

וא"כ גם אם אחרי הבישול נדבק לכזית תורת לחם אין עליו, ובמחצית השקל ביאר דבריו דלא 

דחיבור  כתב  דבסכ"ד  המג"א  בדברי  יל"ע  ולפ"ז  הבישול,  ע"י  שנדבקו  עד  אחד  גוש  נעשו 

ע"י דיבוק לא מהני אלא צריך שלפני הדיבוק יהיה כזית ובקנידלך משמע דאפילו שהבישול 

חיברו לכזית מברך המוציא ובא"ר נשאר בצ"ע דסתירת המג"א ובמחצית השקל יישב דבריו 

לא  לכזית  חיברו  שהבישול  משא"כ  לכזית  ואחשביה  הבישול  קודם  בידים  חיברו  דקנידלך 

מהני להחשיבו לתורת פת. והביא שם דרש"י בסוגין כתב דומה וז"ל  בשיערסן כשחנב וגדלן 

ויחשב  הבישול  לפני  בידים  שיגבל  די  אלא  שיאפה  בפועל  בעי  לא  ולפ"ז  ואפאן  וחזר  יחד 

לתורת לחם בכדי שיברך המוציא.

ובחיי אדם בכלל פירורי לחם שאין בכל פירור כזית שבשלן אע"פ שעדין תורת לחם עליהם 

וחף שנפחו ע"י הבישול או שנדבקו יחד ע"י הבישול עד שנעשה מכל פירור כזית מברך במ"מ 

ואפילו אבל כדי שביעה ובלבד שלא יהיה שום פירור שיהיה כזית קודם הבישול וגם עכשיו 

יש כזית דעל זה מברך המוציא וכוונתו כמו דכתב במג"א דאם החיבור נעשה ע"י הבישול 

אינו מברך המוציא אפילו שיש בכל היתר כזית. וב"נשמת אדם" שם תירץ את הסתירה במג"א 

הקנידלך מיתלן לפני הבישול וטמן רצה לחדש שיברך המוציא אבל אם החיבור נעשה ע"י 

הבשיט   וכחי שמברך מזונות כי לדעת קצת פוסקים בבשיול מבשל מתנחם לחם כעין מה 

שמתו הר"ש דכך כחטה ומוצאי שלא יעלה אותו לתיאור לחם ובאמת אפילו בשעירסו יברך 

מזונות דהיו לרש"י שהעמיד דחביצא היינו בישול לראית רב יוסף ממנחות שכזית בבישול 

מברך המוציא קשה דלמא ברייתא דמנחות אתיא כר"מ לגבי פסח וקיי"ל כר"י וביותר קשה 

לתוס' דאירי בדיבוק ע"י מכן או כדש וכי זה חסרון שבשביל  שיערב בו לא יברך המוציא 

ולכן  מועט  השמן  דמנחות  הברייתא  את  שהעמיד  לר"ש  קשה  וביותר  לחם  מתורת  ויתבשל 

מברך המוציא א"כ מה ראית ר"י ממנחות לגבי חביצא. ועוד קשה בשיטת תוס' דמה קושית 

אביי לרב יוסף מלקט מכטו כפי תוס' העמיד את הברייתא היה מינים ולא כרש"י שהעמיד 

שמאות הרי זה לחם דהיא ה' מינים ובודאי שמברך המוציא ומה קשה לרב יוסף דכתב דינו 

יוסף  לרב  וא"ל  העין  פירורין  היינו  דחביצא  דאוין  אדם"  ב"נשמת  כתב  ולכן  חביצא,  לגבי 

דדוקא פרוסה ורוצה מברך המוציא אבל על פירורין קטנים לא חשיבי לו כך עליכם המוציא 

וכדעת הראב"ד הובא בר"י קס"ח ועל פחות מכזית מברך במ"מ ורב יוסף בא לאפוקי מרבי 

חייא שרק על פת שלם מברך המוציא וקמ"ל שגם על פירורין שיש בהם כזית מברך המוציא 

וראית רבי יוסף ממנחות היא פשוטה ושמעינן מבעל היחרין שיש בהם כזית מברך המוציא 



קצה ברכת ישראל

ושהבישול לא בישלו מחמת קטנו ואביי הקשה ע"ז גבי ר' ישמעאל גם קטנים פחות מכזית לא 

התבטל שם לחם מחמת קטנן וע"ז משני רב יוסף דלעולם מחמת קטנן לא חשיבי ובברייתא 

איירי שעירסן ובבא מלחם גדול דחוזר לחשיבותו ויש לזה ראיה דרש"י בסוגיין בבא מלחם 

גדול כתב ונשאר מן הלחם שלא נפרס כולו אבל אם נפרס כולו לא חשיבי פתיתין הפחותים 

מכזית. ולא מברכים המוציא. ושמעינן בהדיא דזה החסרון בחביצא בגודל הפירורין ולאביי 

לא סבירא ליה שזה החסרון ולכן כאמר מאי הוי עלה ואמר רב ששת דאפילו בפחות מכזית 

דאיכא  תוריתא דנהמא עליה מברכים המוציא וא"כ כתב שבשלמא לרב יוסף דלא אזיל בתר 

דתוריתא דנהמא דרק מחמת קטנן לא חשיב א"כ שחזר ועירסן חוזר לחשיבותו. שהרי מעולם 

לא התבטל מתורת לחם. שהרי אפילו היו הפירורין קטנים בעין  ולא שום תערובת לא היה 

קטנם  בגלל  לחם  מתורת  שיתבטל  דנהמא  תוריתא  בתר  דאזלינן  לדידן  אבל  המוציא  מברך 

ועירבן בדבש גיבול לא יעזור לי להחשיבו לתורת לחם.

ולענין הלכה. לגבי קנידלך כתב המשנ"ב קפ"ח ס"ק נ"ח  דחלק על המג"א והביא בשם 

הרבה אחרונים שמברכים ע"ז מזונות ואע"פ שיש בכ"א כזית ואפילו אכל הרבה ואם אפאן 

נכון שלא יאכלן אלא בתוך הסעודה, אא"כ נילוש ברוב שמן או דבש שודאי אז מברך מזונות. 

ובגיבול במים בלבד חכמם יש לו דין של פת גמור.

סיכום השיטות בדין חביצא:

רש"י מבאר שאיירי בפת מבושלת והסיק רבא שאפילו בפחות מכזית איכא תוריתא דנהמא 

מברך המוציא. אולם "המרדכי" בשם ראבי"ה כתב שזה דוקא בכלי שני אבל בכלי ראשון לא 

מברך המוציא. וראבי"ה רצה לישב את רש"י מברייתא דפרוסות קיימות וחילק שם בין כלי 

ראשון לכלי שני, תוס' ורבינו יונה מיירי בפת שעירב בה דבש או חלב ובזה יש חילוק בין 

כזית לאין בו כזית. אבל בפת מבושלת בפחות מכזית אפילו דאיכא תוריתא דנהמא אינו מברך 

המוציא. וכך פסק השו"ע. לר"ח איירי בפירורין בעין ובפחות מכזית דליכא תוריתא דנהמא 

מברך מזונות וכזית מברך המוציא, שיטת הרמב"ם שגם בכזית מבושל בעי תוריתא דנהמא 

שיטת הר"ש שפת מבושלת לעולם ברכתו מזונות דקי"ל כרב יוסי דרקיק המבושל. 


