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סיכום סימן מ"ו

לק"י
סעיף א:
הגמרא בברכות (ס ):כותבת ברכות שונות שמברך אדם בקומו
משנתו ,וכמו שמבואר בשו"ע -כשיעור משנתוא יאמר אלהי
נשמה כשישמע קול התרנגול יברך הנותן לשכויב בינה.
כשלובש יברך מלביש ערומים .כשיניח ידיו על עיניוג יברך
פוקח עורים .כשישב יברך מתיר אסורים .כשזוקף יברך זוקף
כפופים .כשיניח רגליו בארץ יברך רוקע הארץ על המים.
כשנועל מנעליו יברך שעשה לי כל צרכי .כשהולך יברך
המכין מצעדי גבר כשחוגר חגורו יברך אוזר ישראל בגבורה.
הגה :או לובש האבנטד המפסיק בין לבו לערוה .כשמשים
כובע או מצנפת בראשו יברך עוטר ישראלה בתפארה.
כשיטול ידיו יברך על נטילת ידים .כשירחץ פניו יברך
המעביר שינה מעיני וכו' .ויהי רצון וכו' עד ברוך אתה ה'
גומל חסדים טובים לעמו ישראל .אין לענות אמן אחר
המעביר שינה מעיני עד שיחתום הגומל חסדים טובים לעמו
ישראל שהכל ברכה אחת היא:
סעיף ב:
מלשון הגמרא (ס ):משמע שברכות השחר נתקנו לברכן בשעת
ההנאה .וכך היא אמנם דעת הרמב"ם.
אך הרא"ש כתב שתקנו לסדר הברכות בבית הכנסת  -כיוון
שאין הידיים נקיות .והטור הוסיף טעם -משום עמי הארץ
שאינם יודעים לברכםו.
ופסק מרן -עכשיו מפני שאין הידים נקיות וגם מפני עמי
ארצות שאינם יודעים אותם נהגו לסדרם בבית הכנסת ועונין
אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתןז:
סעיף ג:
במנחות (מג -):אמר רבי מאיר -חייב אדם לברך מאה ברכות
בכל יום ,שנאמר -ועתה ישראל מה ה' א-לוהיך שואל מעימך
(-אל תקרי מה אלא מאה ,רש"י)ח.
א דוקא סוף שנתו ולא כל זמן שיקיץ באיזה שעה שתהיה,
משנ"ב.
ב הלב נקרא שכוי בלשון המקרא ,וע"י הבינה שבלב אדם מבחין
בין יום ובין לילה .ומפני שהתרנגול מבין ג"כ זה וגם יש בשמיעתו
לאדם הנאה שיודע שהוא קרוב ליום ובערבי קורין לתרנגול שכוי
להכי תקנו ברכה זו בשמיעת קול התרנגול .משנ"ב.
ג כגון -שנטל ידיו קודם (ט"ז) \שמניח ידיו על ידי מפה (מג"א).
ד בלשון חכמים לפעמים קוראין המכנסים אבנט ולכך נקט לשון
לובש ולא חוגר [מטה יהודא]
ה הזכיר ישראל בברכה זו וכן באוזר ישראל משא"כ באחרות
הטעם שהשאר הוא להנאת העולם שהכל שוין בהן משא"כ באלו
שנים הם בישראל לחוד משום צניעות דחגורה הוא משום שלא
יהא לבו רואה את הערוה וכובע היא משום צניעות .ט"ז.
ו לדעת הרא"ש ברכות השחר הם ברכות הודאה ושבח ,ולכן לא
שייך בהם דין של 'מברך עליהם ועובר לעשייתן' ,בשונה מברכת
המצוות .הר"ן הביא בשם הירושלמי שגם בברכת השבח צריך
לברך סמוך למאורע שעליו מברכים ,כדוגמת ברק .והטעם שאין
בעיה לברך לאחר שאדם נעל נעליו וכו' הוא משום שברכות אלו
נתקנו על מנהגו של עולם .ואי"ה יבואר בסעיף ח.
ז הלבוש סובר שדוקא כשיש מנין יכול הש"ץ להוציא את הרבים
יד"ח .ובזמננו המנהג שכל אחד מברך בפני עצמו ואין הש"ץ
מוציא שום אדם .משנ"ב.
ח וכתב רב נטרונאי שדוד המלך תיקן זאת כאשר מתו מישראל
מאה אנשים בכל יום ,רח"ל ,והבין ברוח קדשו שכדי למנוע זאת
צריך לתקן לברך מאה ברכות בכל יום.
ט הב"י והמג"א חישבו את מנין הברכות שמברך אדם בכל יום,
ולשתי השיטות אדם המתפלל  3תפילות ביום ואוכל שתי
סעודות מגיע למעל מאה ברכות.
ובעניין השלמת הברכות בשבתות ,ימים טובים ותעניות כתוב
בהגהות מיימוניות בשם הרא"ם שברכות הקוראים בתורה
והמפטיר עולות לשומעים אותם למניין .וכ"כ בשבלי הלקט.
דעת הרא"ש שכל זה דוקא כאשר שומעים אותם ועונים
אחריהם אמן .אך הב"י חלק עליו וסובר שגם אם לא שומעים

רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי (שאין בתפילה
 19ברכות) טרח וממלי להו בבשמים ומיני מגדיםט .וכ"פ רי"ף
רמב"ם ורא"ש.
ופסק מרן -חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות:
סעיף ד:
גמרא מנחות (מג -):שלוש ברכות אדם חייב לברך בכל יוםי:
שלא עשני גוי ,שלא עשני עבד ושלא עשני אישה.
וכ"פ הרי"ף ,רמב"ם ורא"ש.
והנשים נהגו לברך שעשני כרצונו ,וכתב הטור שזה כעין צידוק
הדין על כך שלא זכתה להתחייב בכל המצוות.
רבי דוד אבודרהם כתב בשם הרמ"ה שגר לא יכול לברך שלא
עשני גוי ,כיון שברכות אלו נתקנו על תחלת בריאתו של
האדם .אך שבוי ,ל"ע ,יכול לברך שלא עשני עבד ,כיון שהוא
חייב בכל המצוות .וכ"כ בארחות חיים.
הדרכ"מ כתב שלדעתו גר יכול לברך 'שעשני גר'.
ופסק מרן -צריך לברך בכל יום שלא עשני גוי הגה :ואפילו גר
היה יכול לברך כךיא אבל לא יאמר שלא עשני גוי ,שהרי היה
גוי מתחלה .שלא עשני עבד שלא עשני אשהיב .והנשים
מברכות שעשני כרצונו:
סעיף ה:
הטור כתב שראה בסידור רב עמרם' -כיון שבירך זוקף כפופים
אין לברך מתיר אסורים' .ותמה עליו ,שהרי בגמרא מבואר
שכל ברכה נתקנה כנגד דבר אחר.
ותירץ הב"י שכאשר מקדים זוקף כפופים למתיר אסורים-
הרי יש בכלל מאתים מנה -שבזקיפת האברים יש התרת
אסוריםיג.
ופסק מרן -אם קדם וברך זוקף כפופים קודם שברך מתיר
אסורים לא יברכנהיד:

את הברכה ,כל עוד יודעים איזו ברכה הקורא מברך ומכוונים
לצאת ידי חובה ועונים אמן -עולה הברכה למנין מאה ברכות.
המשנ"ב כתב בשם המג"א שכל מה שעולות ברכות הקוראים
בתורה לשומעים אותם למנין מאה ברכות הוא דוקא למי שאין
מיני בשמים ומגדים .והוסיף המשנ"ב שאפשר דיוצא ע"פ הדחק
במה שמכוין לשמוע חזרת הש"ץ.
עוד כתב המג"א שלא יכניס אדם עצמו לספק ברכות כדי
להשלים מאה ברכות.
י ומפירוש רש"י מובן שברכות אלו נתקנו על חיוב המצוות -גוי
לא חייב כלל במצות ,עבד חייב רק במצוות שלא הזמן גרמן,
והוא מזולזל יותר וחשוד על הגזל ,ואישה חייבת רק במצוות
עשה שהזמן גרמן.
המשנה את סדר הברכות הללו יכול לברך את שאר הברכות,
כיוון שלכל ברכה יש חידוש שאין באחרת .ט"ז .דלא כמג"א
שסובר שבכלל מאתיים מנה.
יא הכוונה לברך'-שעשני גר' (מג"א ,דלא כב"ח ושל"ה שכתבו
שגיורו היה מבחירתו ,ולא שייך לברך כלל).
ולפי מה שכתבו המקובלים שהברכות הללו מברכין על יציאת
נשמתו בלילה שלא נדבק בה נשמת גוי או עבד ,א"כ גם גר יכול
לברך כן:
יב ממזר יוכל לברך כל אלו הברכות דישראל גמור הוא וכן סומא
דקי"ל דהוא חייב בכל המצות וטומטום ואנדרוגינוס דחייבין
מספק בכל המצות לא יאמרו שלא עשני אשה דספק הם .פמ"ג.
יג בהיכל שלמה כתב בהערה שבסידור רב עמרם אין כלל את
ברכת מתיר אסורים ,ולכן תירוצו של הב"י נשאר רק תיאורטי.
והבנת הטור והרד"א שרירא וברירא.
יד הט"ז הסביר שהמחלוקת בין רב עמרם לטור היא האם חיוב
ברכות אלו הוא חיוב הרובץ על האדם משעת הנאתו או חיוב
הודאה כללי ,שכאשר הודה הודאה כללית יותר -פטר את הפרט.
עיי"ש.
הרש"ל והב"ח חלקו על הוראת השו"ע ,אך הכריעו האחרונים
(מג"א ,משנ"ב) שסב"ל.
אם בשעה שאמר בא"י היתה כוונתו לברך זוקף כפופים יסיים
זוקף כפופים אף על גב דאז לא יוכל לברך מתיר אסורים ומכ"ש

סעיף ו:
בסידורי אשכנז מופיעה ברכת 'הנותן ליעף כח' ,וביאר הטור,
שנתקנה ברכה זו על כך שאדם מפקיד נשמתו בלילה בידי
הקב"ה עייפה ,והוא מחזירה לו בבוקר רעננה.
אך הב"י כתב שכיוון שברכה זו לא נכתבה בתלמוד אין רשות
לשום אדם לתקנה .וכ"כ האגור ,ועוד קשה -שהרמב"ם,
סמ"ק ורוקח לא הזכירוה.
ופסק מרן -יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח ואין דבריהם
נראיןטו .הגה :אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה:
סעיף ז:
ישנם סידורים שמוזכרת בהם ברכת 'מגביה שפלים' ,וכ"כ
בספר העיטור .אך שבלי הלקט כתב שרב עמרם גאון הסיר
ברכה זו ,וכן היא דעת הב"י -כיון שלא הוזכרה ברכה זו
בגמרא .והוא הדין לשאר ברכות המוזכרות בסידורים ולא
נכתבו בגמרא שאין לאמרם ,וכ"כ האגור.
ופסק מרן -יש נוהגים לברך ברכות אחרות נוספות על אלו
וטעות הוא בידם:
סעיף ח:
מלשון הגמרא (ס ):נראה כי ברכות השחר נתקנו לברכן בשעת
ההנאה ,כמו שכתבנו לעיל ,וממילא אם אדם לא נהנה מהם
לא צריך לברך את הברכה השייכת לאותו עניין ,כגון -אם לא
נעל נעליים לא יברך שעשה לי כל צרכי .וכך היא דעת
הרמב"ם.
אך הטור כתב בשם התוספות והרא"ש שיש חילוק בין ברכות
שהן על סידור העולם והנהגתו כמו' -הנותן לשכוי'' ,רוקע
הארץ' וכו' ..שאותם צריך לברך בכל אופן ,גם אם לא שמע
תרנגול ,ובין ברכות שנתקנו על הנאת האדם -כגון 'שעשה לי
כל צרכי' ,שבהם אם לא נהנה לא מברך.
ההגהות מיימוניות כתבו בשם התוספות שהחילוק הוא האם
ישנה אפשרות לאדם ליהנות מאותו דבר שעליו נתקנה
הברכה .לדוגמא -אם יש לו אפשרות לשמוע תרנגול ,אע"פ
שלא שמע ,יברך הנותן לשכוי ,אך אם הוא חלילה חרש ,או
שנמצא במקום שאין בו תרנגולים -לא יברך.
שיטת הכלבו ,רמב"ן ור"ן -תמיד מברך את כל ברכות השחר,
כיוון שנתקנו כנגד מנהגו של עולם.
ופסק מרן -כל הברכות האלו אם לא נתחייב באחת מהן כגון
שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך או לא לבש או לא חגר
אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם .הגה :ויש אומרים
דאפילו לא נתחייב בהן מברך אותן דאין הברכה דוקא על
עצמו אלא מברכין שהקב''ה ברא צרכי העולם וכן המנהג ואין
לשנותטז.

התורה ,שהרי הם בכלל מקרא .וכך היא דעת האחרות חיים
הראב"ד והטור .אך האגור כתב בשם מהר"מ שכאשר
אומרים פסוקים בדרך של תפילה -לא צריך לברך לפניהם
ברכות התורה .וכ"כ מהרי"ל.
------------------------------------------------------------הגמרא בברכות (יג ):אומרת שפסוק ראשון של 'שמע ישראל'
זו הייתה ק"ש של רבי יהודה הנשיאיז.
בתלמוד ירושלמי ברכות (ה"ה) מובא שרבי חייא רצה למחות
בידי אנשים שקראו קריאת שמע בברכותיה לאחר שעבר
זמנה ,אע"פ שקראו ק"ש בלא ברכות בזמנה ,מהחשש שמא
עמי הארץ ילמדו שמותר לקרוא ק"ש שלא בזמנה.
נחלקו הראשונים האם מותר\רצוי לכוון לצאת ידי חובה
בקרית שמע שקודם התפילה-
רא"ה -לא יכוון לצאת ידי חובה .כיוון שדוקא ר"י הנשיא
שתורתו אומנותו עשה כן ,אך לציבור עדיף לומר ק"ש
דאורייתא עם ברכותיה סמוך לתפילה .ולכן בקרבנות ידלג על
המילים' -שמע ישראל' .וכ"כ באהל מועד בשם הרמב"ן( .וכך
היא דעת הגר"א)
אך הב"י סובר שיש לומר את ק"ש ולכוון לצאת ידי חובה,
כיון שעדיף להקדים כמה שיותר את קיום המצוה דאורייתא.
וכן נראה מהירושלמי שהיה מנהגם כך .וכמו כן מבואר
בשו"ת הרשב"א שברכות ק"ש אינם ברכות המצוות אלא
ברכות השבח ,שהרי אנו לא מברכים' -לקרוא את שמע' .ולכן
אין שום מניעה לקרוא את שמע בזמנה גם ללא ברכותיה ,ואין
בכך פגיעה בהידור המצווה.
ופסק מרן -לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה אף על פי
שהוא אומרם דרך תחנונים ויש אומרים שאין לחוש כיון
שאינו אומרם אלא דרך תחנונים ונכון לחוש לסברא ראשונה.
הגה :אבל המנהג כסברא אחרונה שהרי בימי הסליחות
מתפללים הסליחות ואחר כך מברכין על התורה עם סדר שאר
הברכות וכן בכל יום כשנכנסין לבית הכנסת אומרים כמה
פסוקים ותחנונים ואחר כך מברכין על התורה ונהגו לסדר
ברכת התורה מיד אחר ברכת אשר יצר ואין לשנותיח .וטוב
לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו' ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועדיט ,כי לפעמים שוהין עם קריאת שמע לקרותה שלא
בזמנה ויוצא בזהכ:

סעיף ט:
הגמרא בברכות (יא ):הסיקה שצריך לברך ברכות התורה בין
למקרא ,בין למשנה ובין לתלמוד .וכ"פ הטשו"ע (סי' מז
ס"ב) .ומכאן נלמד כי אסור לומר פסוקים קודם ברכות
בשאר ברכות שלא יקפיד על הסדר אלא יסיים כמו שחשב בשעה
שהזכיר השם [ח"א]
טו יש שהעיד שהב"י חזר בו בסוף ימיו והורה לברך הנותן ליעף
כח בשם ומלכות .אך הכנסת הגדולה מיחה בו ,שלא לאומרו
בשם ומלכות .אך בשער הכוונות ,ב"ח וסמ"ג כתבו לאומרו.
והסביר הט"ז את ההבדל בין ברכת הנותן ליעף כח ובין שאר
הברכות שלא נזכרו בתלמוד -שברכת הנותן ליעף כח יש מנהג
לאומרה ,ולכן לא אמרינן סב"ל ,אך שאר הברכות אין מנהג
לאומרם ,לכן אין אנו מקבלים אותם( .ואין בזה משום 'לא
תשא' ,כיוון שאומר זאת בדרך כבוד (בברכה) ,וכמו שהוכיח
ר"ת)
טז בספר אליהו רבא כתב דברכת אלהי נשמה וברכת המעביר
שינה אין לברך אם היה ניעור כל הלילה ובפמ"ג ובשערי תשובה
השאירו דבריו בצ"ע ומסיק בשע"ת דיראה לשמוע אלו השתי

ברכות מאחר ויכוין לצאת .ואם ישן בלילה ששים נישמין לכו"ע
יש לו לברך אותם .משנ"ב.
יז שכיוון שהיתה תורתו אומנותו והיה למד את התלמידים עוד
קודם זמן ק"ש ,לא רצה לבטל תורה והיה מעביר ידיו על עיניו
ואומר את הפסוק הראשון בכוונה לצאת ידי חובה.
יח כלומר -שכהיום נהגו העולם להחמיר כדברי הטור שלא לומר
שום פסוקים קודם ברכת התורה .משנ"ב.
יט רבי יהודה החסיד היה נוהג להוסיף ולומר 'בשכמל"ו' כדי
שלא יהא נראה רק כדרך תפילה ,אלא ככוונה לצאת ידי חובה.
כ ודעת המשנ"ב שרק במקום שחושש שיעבור זמן ק"ש (אפילו
סוף הזמן המוקדם של ק"ש ,המחושב מעלות השחר) יכוון בק"ש
של הקרבנות לצאת ידי חובה .לחוש לדעת הרא"ה הנ"ל .ויש
אומרים שיקרא כל פרשה ראשונה .ויותר טוב לקרוא את כל הג'
פרשיות ,כדי להזכיר יציאת מצרים בזמן ק"ש ,וכמו שכתב
הפר"ח.

סיכום סימן מ"ז

לק"י
סעיף א.
הגמרא בנדרים (פא ).אומרת שאחת הסיבות לכך שלא
יוצאים לתלמידי חכמים בנים ת"ח היא משום ש'אין מברכין
בתורה תחילהכא'.
ובואר שם שבעוון זה נחרבה הארץ (ביהמ"ק הראשון),
שכאשר עסקו בתורה היא הייתה כתריס בפני הפורענות.
וכמאמר חז"ל' -תורה מגנא ומצלא' (סוטה כא).
ופסק מרן -ברכת התורהכב צריך ליזהר בה מאד:
סעיף ב.
גמרא בברכות (יא :):אמר רב הונא :למקרא  -צריך לברך,
ולמדרש -אינו צריך לברך; ורבי אלעזר אמר :למקרא
ולמדרש  -צריך לברך ,למשנה  -אינו צריך לברך; ורבי יוחנן
אמר :אף למשנה נמי צריך לברך[ ,אבל לתלמוד אינו צריך
לברך] .ורבא אמר :אף לתלמוד צריך [לברך] כג .וכן היא
מסקנת הגמרא והראשונים (רי"ף ורא"ש בשם רב האי גאון,
ורמב"ם).
ופסק מרן -צריך לברך בין למקרא בין למשנה בין לגמרא.
הגה :בין למדרש:
סעיף ג.
פסק מרן ע"פ רבי דוד אבודרהםכד -הכותב בדברי תורה אף
על פי שאינו קורא צריך לברךכה:
סעיף ד.
פסק מרן ע"פ האגורכו -המהרהר בדברי תורה אינו צריך
לברך .הגה :והוא הדין דיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם
לדבריוכז.

כא וביאר המפרש שם -שמתוך הזריזות ללמוד תורה ,לא היו
נזהרים לברך קודם שמתחילים ללמוד ,ומשום כך לא התקיימה
הברכה' -ונהיה אנחנו וצאצאינו' וכו'.
ומהר"י אבוהב כתב שכיון שלא בירכו בתורה זה הוכיח
שעוסקים בה כאומנות בעלמא.
והר"ן כתב בשם רבינו יונה שבורא עולם הבוחן כליות ולב ידע
כי התורה לא חשובה בעיניהם לברך עליה ,ולא היו עוסקים בה
לשמה.
הט"ז פירש שהם עסקו בתורה מתוך עינוג ,ולא מתוך עמל.
להשלמת התמונה עיין ב'שירת הים' שאסף עוד מפירושי חז"ל.
כב בשאגת אריה מסיק שברכת התורה הוא מן התורה ולכן אם
נסתפק לו אם בירך ברכת התורה חוזר ומברך (אך רק את ברכת
אשר בחר בנו שהיא המעולה שבברכות) ובשע"ת הביא בשם
קצת אחרונים שבספק לא יחזור ויברך ובאמת קשה מאד לסמוך
עליהם כיוון שהרבה ראשונים סוברים כשאג"א ,עונש המבטל
ברכות אלו גדול .אך אם נזכר זה לאחר התפלה שכבר בירך ברכת
אהבה רבה אפשר דיש להקל בזה אפילו אם לא למד תיכף לאחר
התפלה [פמ"ג בפתיחה] ,ובפרט אם ילמד מיד לאחר התפילה,
או שיבקש מאחר שיוציאנו .וברכת התורה בצבור לכו"ע דרבנן
משום כבוד הצבור שהרי כבר בירך בשחרית .משנ"ב.
כג בהערה של הגמרא ''שוטנשטיין'' הובאה הערה בשם הרש"ר
הירש להסבר מה הייתה ההו"א של הגמרא בכל שלב .עיי"ש.
כד והאבודרהם סיים" -רק שלא יהיה כותב בדברי הרשות",
והסביר המג"א שהכוונה שכאשר אדם כותב אגרת ומוסיף בה
מילים מפסוקים כדי לייפות הלשון ,בודאי שאינו צריך לברך.
כה שני טעמים נאמרו במפרשים לעניין השוני בין כתיבה (שחייב
לברך) ובין הרהור (שלא צריך לברך ,עיין בסעיף הבא)-
א.כתיבה היא עשיית מעשה( .לבוש) ב .דרך הכותב להוציא
מילים בפיו( .רבינו יונה) .אך האחרונים הקשו על פסק מרן ,ודנו
את הכותב כמהרהר .ולמעשה נראה לומר פסוקים לאחר ברכות
התורה כנהוג ,כדי לצאת מהספק .משנ"ב.
[גם בדעת מרן כתבו המג"א והט"ז שכאשר אדם מעתיק ספרים
ללא הבנה -אין הוא צריך לברך .ואם הוא כותב ומעתיק וכוונתו
רק כדי להרויח ממון אפשר דאפילו בקורא התיבות ג"כ אין
צריך לברך דאין זה בכלל לימוד ,וצ"ע .ביה"ל]

סעיפים ה-ו.
הגמרא בברכות (יא ):דנה בנוסח של ברכות התורה-
מאי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל :אשר קדשנו
במצותיו וצונו (לעסוק בדברי תורה -גרסת אשכנז)\[על דברי
תורה -גרסת הרמב"ם והספרדים] .ורבי יוחנן מסיים בה הכי:
הערב נא ה' אלהינו ...ברוך אתה ה' (המלמד תורה לעמו
ישראל-טור)\[נותן התורה -גרסת הרמב"ם] .ורב המנונא
אמר :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו .ברוך
אתה ה' נותן התורה .אמר רב המנונא :זו היא מעולה
שבברכות(לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס לתורה
ולישראל ,רש"י) .הלכך לימרינהו לכולהו.
נחלקו הראשונים במניין הברכות-
ר"ת ,רש"י ,רא"ש ,רבינו יונה ומרדכי -יש שתי ברכות.
וברכת 'הערב נא' היא המשך ברכת 'לעסוק בדברי תורה'כח.
ומשום כך צריך לומר 'ו'הערב נא.
רמב"ם ,מאור ורד"א -יש שלוש ברכות ,וצריך לומר' -הערב
נא' ,בלא 'ו'כט.
ופסק מרן -ברכות התורה אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי
תורה והערב נאל וכו' ואשר בחר בנו:
ופסק מרןלא -אומר והערב עם וי''ו .הגה :ויש אומרים בלא
וי''ו וכן נהגו .אבל יותר טוב לומר בוי''ו:
סעיפים ז ,ח ,ט.
גמרא בברכות (יא -):א"ר יהודה אמר שמואל השכים לשנות
עד שלא קרא ק"ש צריך לברך משקרא ק"ש אין צריך לברך
שכבר נפטר באהבה רבה( .שיש בה מעין ברכת התורה .רש"י)
ובירושלמי -אמר רבי בא -והוא ששנה על אתר.
מצינו שלוש שיטות בראשונים להלכה-
ר"י -אין הלכה כירושלמי .ובכל אופן -בין ברכת אהבת עולם
ובין בברכת התורה אין צורך להסמיכם ללימודלב.
כו ע"פ דברי רב חסדא בגמרא ברכות כ :ש'הרהור לאו כדיבור
דמי' .וכ"פ שם התוספות .ומשום כך צריכים להיזהר הלומדים
בעיון ,להוציא קצת מילים מפיהם בתחילת הלימוד .ט"ז.
כז כיוון שאת טעם הדין הוא מהרהר בליבו ,ואינו דרך לימוד .אך
לקרוא פסקי דינים בספר אסור .משנ"ב.
הגר"א בביאורו חולק על פסק הרמ"א ,דלא גרע זה מהקורא
מקרא בלבד דצריך לברך .ואפי' בהרהור לבד מחמיר שלא
להרהר לפני שבירך ברכות התורה .כיוון שגם ההרהור בתורה
הוא מצווה ("והגית").
כח רבינו תם וסיעתו סוברים שברכות קצרות הסמוכות אחת
לשניה צריכות לפתוח בברוך ,ומכך שברכת הערב נא לא פותחת
בברוך ,מוכח שהיא המשך הברכה הקודמת.
כט לרמב"ם וסייעתו אין את הכלל של רבנו תם ,אלא כל ברכה
הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך.
הברכה השלישית פותחת בברוך כיוון שרגילים לומר אותה
בנפרד כאשר עולים לספר תורה .כך הסביר רבינו יונה.
ל הב"ח כתב שצ"ל 'וצאצאינו וצאצאי צאצאינו '..ע"פ הגמרא
שאומרת שכל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעו
לעולם .אך העיר המג"א שלא צריך לזה ,כיוון שצאצאינו משמע
גם בנים וגם נכדים .וכ"פ המשנ"ב.
לא מרן פסק כשיטת רבינו תם ,ונימק זאת בב"י ,כיוון שבכך יוצא
ידי חובת כל השיטות -תוספת ה'ו' לא גורעת לשיטת הרמב"ם,
אך לשיטת ר"ת אם לא אומרים 'ו' זה יוצר מעין הפסק בתוך
הברכה .ובעניין עניית אמן אחר 'לעסוק בדברי תורה' נחלקו
האחרונים ,ורובם הכריעו שלא לענות ,ועדיף שהמברך יברך
אותה בלחש .משנ"ב( .האר"י הקדוש פסק כרמב"ם).
לב ובב"י ביאר מה השוני בין ברכות אלו לשאר ברכת המצוות-
א-בשאר המצוות אין חיוב לקיימם דוקא בזמן מסויים ולכן אם
דוחה את עשייתם זמן רב אחר הברכה -לא מוכחא מלתא
שהברכה נסובה על עשיית המצווה ,והוי הפסק .אך לימוד תורה
אדם חייב ללמוד תמיד ,וגם אם לומד לאחר כמה שעות ,מסתמא
נאמר שהוא בירך על כך בבוקר ולמד כבר ,והלימוד שהוא לומד
עכשיו הוא המשך לקיום מצוות תלמוד תורה התמידית.
ב .על אותו בסיס הנזכר .והוסיף ,שאף אם הפסיק במזיד לאחר
ברכת התורה ועסק בדברים אחרים -חיובא רמיא עליה ללמוד
אף באותה עת ,ולכן שום דבר שיעשה לא ייחשב כהפסק.

(הסבר שני של ר"י) ,רא"ש ,רבינו יונה ומרדכי -בברכת
אהבת עולם ,כיוון שלא נתקנה במיוחד על לימוד התורה,
דוקא אם למד מיד לאחריה הוכיח שברך אותה גם לשם
לימוד תורה .אך בברכת התורה ,כיון שנתקנה בשביל הלימוד,
אין צורך ללמוד מיד לאחר מכן.
רמב"ם ורבותינו הצרפתים -בין בברכת התורה ובין בברכת
אהבת עולם -צריך להסמיך את הלימוד לברכה .ככל ברכת
המצוות שצריך להסמיך הברכה למצווה.
ופסק מרן -ברכת אהבת עולםלג פוטרת ברכת התורה אם למד
מיד בלי הפסקלד:
ופסק מרן -ויש להסתפקלה אי סגי בקורא קריאת שמע סמוך
לה מיד בלי הפסק ולכן יש ליזהרלו לברך ברכת התורה קודם
אהבת עולם:
ופסק מרן -יש אומריםלז שאם הפסיק בין ברכת התורה
ללמודו אין בכך כלום והנכון שלא להפסיק ביניהם וכן נהגו
לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה:
סעיף י.
הב"י כתב שמשמע מדברי הראשונים שהנפטר באהבה רבה
ולמד מיד והפסיק אינו צריך לחזור ולברך כל היום.
וכן המברך על התורה ולמד אין צריך לחזור ולברך אם הפסיק
באמצע( .וכ"כ הרא"ש בפירושלח)
ובעניין שינת עראי ,מרחץ ובית הכסא נחלקו הראשונים-
לדעת רבינו שמחה -נחשבים כהפסק .כיוון שלא יכול ללמוד
באותה עת .אך דעת רבינו מאיר והרא"ש שלא הוי הפסק,
כיוון שאדם לא מסיח דעתו מהלימוד אף בכהאי גוונאלט.וכתב
בבדק הבית שכן נהגו.
ופסק מרן -אם הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו כיון שדעתומ
לחזור ללמוד לא הוי הפסק והוא הדין לשינה ומרחץ ובית
הכסא דלא הוי הפסק:
סעיף יא.
בסעיף הקודם בואר שנחלקו הראשונים בעניין שינת עראי אם
נחשבת הפסק ,ובדבריהם מבואר ששינת קבע (אפילו ביום)
בודאי הוי הפסק .ואעפ"כ כתב האגור בשם אביו שלא לברך
לג ופשוט דהוא הדין בברכת אהבת עולם בערבית ג"כ שפוטרת
דזיל בתר טעמא .ומשמע שבין בשחרית ובין בערבית לא צריך
שיתכוון בשעת הברכה לפטור את לימוד התורה(רא"ש ,דלא
כרבינו יונה) .משנ"ב.
לד של שיחה ,אך התפילה ,והבאת הספרים לא הוי הפסק .ע"פ
האו"ז והלבוש.
לה הב"י הסתפק במאמר הירושלמי'-והוא ששנה על אתר' -והרי
בכל אופן הוא קורא מיד קרית שמע? האם אין זה נחשב כלימוד,
וממילא בכל אופן נפטר מברכת התורה באהבה רבה? ותירץ:
א-ישנה אפשרות לקרוא את ברכת אהבת עולם לאחר שקראו
קרית שמע .כמבואר בתחילת מסכת ברכות שהיו עושים כך
אנשי המשמר .ולפי זה המברך אהבת עולם נפטר מברכת התורה
רק כאשר קרא מיד לאחריה ק"ש.
ב-קרית שמע לא נאמרת בדרך לימוד אלא בדרך תפילה.
לו ואם בנוסף לכך אדם ישן שינת קבע ביום ,לכו"ע יברך .ביה"ל.
לז האחרונים (הפר"ח הגר"א והח"א) הסכימו שצריך לחזור
ולברך אם הפסיק תיכף אחר הברכה אף אם יודע בבירור שלא
הסיח דעתו .ומ"מ נ"ל שיותר טוב שיכוין אח"כ בברכת אהבה
רבה לצאת בזה ידי ברכת התורה וילמוד מעט תיכף אחר שסיים
תפלתו .משנ"ב.
לח ולמרות שהוסיף אח"כ לומר" -ואף אם תמצא לומר דאין
חילוק בין הנפטר בברכת התורה לנפטר באהבה רבה מכל מקום
מסתבר שבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה ואפילו
כשיוצאים לעסקיהם ממהרים לעשות צרכיהם כדי לחזור
וללמוד ותמיד דעתם על לימודם לא חשיבא הפסק לענין ברכה"-
כתב הב"י שלא סבירא ליה כן ,וכתב זאת בדרך לימוד.
לט והאגור הוסיף טעם -כיוון שגם בבית המרחץ וכו' צריך
להיזהר בדינים שלהם.
מ משמע דמי שאין דרכו ללמוד ונמלך ללמוד צריך לחזור ולברך
כ"כ המ"א .והט"ז כתב להיפך דמסתמא אמרינן דהוי דעתיה
אם יזדמן שיוכל ללמוד אפי' בשעה שאין רגיל ללמוד שילמוד.
וסב"ל .משנ"ב.

לאחר שינת קבע ביום ,כיון שיש לחשוש לסב"ל .וביאר הב"י
שכנראה חשש לשיטת רבינו תם ,הסובר שברכות התורה
פוטרות עד היום הבא ,ואפילו שינת קבע בלילה אינה הפסק,
ואע"פ שכל הפוסקים חלקו עליו ,חשש אבי האגור לשיטתו
בשינת קבע ביום .וכן נהגו העולם.
ופסק מרן -שינת קבע ביום על מטתו הוי הפסק ויש אומרים
דלא הוי הפסק וכן נהגומא:
סעיף יב.
פסק מרן ע"פ הרא"ש -אף אם למד בלילה הלילה הולך אחר
היום שעבר ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישןמב:
סעיף יג.
פסק מרן -המשכים קודם אור היום ללמוד מברך ברכת
התורהמג (כדעת הרא"ש ,תרה"ד והאגור ,דלא כר"מ ור"ת
שסוברים שברכת התורה פוטרת עד הבוקר שלמחרת)
ואינו צריך לחזור ולברך כשילך לבית הכנסתמד.
המשכים קודם אור היום מברך כל סדר הברכות חוץ מברכת
הנותן לשכוי בינהמה ופרשת התמיד (עיין לעיל סימן א' סעיף
ו') שימתין מלאומרה עד שיאור היום( .כ"כ הרא"ש)
הגה :ולכתחילה יטול ידיו קודם שיברך ללמוד ואם לא היה
לו מים יכול ללמוד ולברך בלא נטילה כמו בשאר ברכות
שמברך קודם נטילה כדלעיל סימן מ''ו (אגור):
סעיף יד.
כתב האגור בשם מהרי"ל שנשים מברכות ברכות התורה,
והטעם:
א-שהרי הם שייכות בלימוד תורה שבכתב.
ב-הם חייבות להתפלל ,וחלק מהתפילה הוא פסוקי הקרבנות,
שכדי לקרוא אותם צריך לברך ברכות התורה.
ג-לדעת הסמ"ק הם חייבות ללמוד דינים השייכים להן.
ד-הגר"א דחה את הטעמים הקודמים וכתב שהטעם הוא
משום שמותר לנשים לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן.
(וממילא מותר להם לברך גם ברכות שלא התחייבו בהם).
ופסק מרן -נשים מברכות ברכת התורהמו:
מא כמה אחרונים כתבו שיש לברך לאחר שינת קבע ביום.
והסומך עליהם לא הפסיד .משנ"ב.
מב ואם היה ניעור כל הלילה :י"א דא"צ לברך בבוקר ,וי"א
דצריך לברך כי קבעו חכמים ברכה זו בכל יום דומיא דשאר
ברכות השחר ,וספק ברכות להקל .אך עדיף לשמוע הברכות
מאחר ולכוון לצאת יד"ח ,או לכוון באהבת עולם וילמד מיד
אחרי התפילה .ואם ישן ביום שינת קבע על מטתו ובלילה
שלאחריו היה ניעור כל הלילה פסק הגרעק"א שצריך לברך
בבוקר בה"ת לכו"ע .משנ"ב.
מג ואף אם חזר וישן אח"כ שינת קבע קודם אור היום או ביום
א"צ לחזור ולברך כי מסתמא דעתו של אדם לפטור בברכה זו עד
שינת הלילה שאחריו .משנ"ב.
והמשכים אחר חצות לילה ודעתו לחזור ולישן שינת קבע אפ"ה
יוכל לברך כל אלו הברכות ושוב לא יצטרך לברך אותם כשיקום
בבוקר ,לבד ברכת אלקי נשמה שיאמר בלי חתימה והמעביר
שינה יאמר בלי הזכרת השם ,ואח"כ כשיקום בבוקר יאמר אותן
בהזכרת שם ומלכות כראוי .ואם טעה ובירך גם אותם בשם
ומלכות -נחלקו האחרונים ,ולמעשה סב"ל -ביה"ל.
מד כרא"ש ,תוספות והגה"מ ,דלא כתלמידי רש"י שכתבו שהוא
היה מברך שדימה זאת לקורא בתורה שמברך ברכות התורה
אע"פ שבירך בבוקר( .ולא דמי ,כיון שזו תקנת חכמים לברך
בציבור)
מה האחרונים הסכימו שגם ברכה זו יכול לברך ,אך י"א
שלכתחלה יש ליזהר שלא לברך אותה קודם שיאיר היום אם לא
ששמע קול תרנגול ,ובדיעבד יצא( .ודוקא שיברך אותה מחצות
ואילך) משנ"ב.
מו לפי הטעמים דלעיל מותר לאישה להוציא את האיש בברכת
התורה .פרט לדעת הגר"א ,שכיוון שנשים לא מחוייבות בברכות
התורה היאך יוציאו את האיש?
ולעניין קטן ,אע"פ שהגיע לחינוך ,פשוט שלא יוציא את הגדול
בברכת התורה ,שהרי להרבה פוסקים חיובו של האיש הוא
מדאורייתא ,והיאך יבוא דרבנן ויוציא דאורייתא? ביה"ל.

סימן ק"ז

סעיף ב.
לעיל ביארנו שאדם שכבר התפלל יכול להוסיף ולהתפלל על
ידי חידוש .ובהגדרת 'חידוש' נחלקו הראשונים:
טור (דעה א) -מספיק חידוש בברכה אחת ,פרט לשומע תפילה
שהיא ברכה כללית.
טור (דעה ב) -צריך חידוש בכל ברכה מהאמצעיות.
טור בשם הרא"שנח-חידוש היינו שנתחדש אצל האדם צורך
מיוחד שלא היה לו בעת שהתפלל קודם.
רמב"ם -כמבואר בשו"ע.
ופסק מרן -חידוש זה שאמרנו הוא שיחדש דבר בכל ברכה
מהאמצעיות מעין הברכה ואם חדש אפילו בברכה אחת דיו
כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה .הגה :ויש אומרים דלא
מיקרי חידוש אלא אם נתחדש אצלו דבר שלא היה צריך אליו
קודם לכן:

לק"י
סעיף א.
הגמרא בברכות (כא ).מזכירה  3סוגיות בעניין תפילת נדבה:
א .אמר רבי אלעזר ספק התפלל ספק לא התפלל לא יחזור
ויתפלל רבי יוחנן אמר הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו.
ב .ואמר רב יהודה אמר שמואל היה עומד בתפילה ונזכר
שהתפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה.
ג .ואמר רב יהודה אמר שמואל התפלל ונכנס לבית הכנסת
ומצא ציבור שמתפללין אם יכול לחדש בה דבר יחזור ויתפלל
ואם לאו אל יחזור ויתפלל.
נחלקו הראשונים בביאור הסוגיות ובפסיקה למעשה:
דעת רב האי גאוןמז -אדם שודאי התפלל יכול לשוב ולהתפלל
בתנאי שיחדש דבר בתפילתו (סוגיא ג) ,אדם המסופק אם
התפלל או לא ,יכול לחזור ולהתפלל גם ללא חידושמח (סוגיא
א) ואדם שהתחיל להתפלל על דעת חובה ונזכר באמצע
שהתפלל כבר ,פוסק ואפילו באמצע ברכה (סוגיא ב).
דעת רי"ף (הסבר רבינו יונהמט) -מותר ליחיד להתפלל בתורת
נדבה כל היום כולו ,אף ללא חידוש (סוגיא א) ,וכאשר הוא
רוצה להתפלל נדבה בציבור צריך לחדש דבר בתפילתו ,כיון
שנראה כמתפלל לשם חובה (סוגיא ג)( .סוגיא ב כרב האי)
דעת ר"י -לעניין דינא סובר כמו פירוש רב האי גאון ,רק
שנחלק עליו בפירוש המימרות בגמרא.
הרי"ף והרמב"ם הסכימו שאין מתפללים מוסף נדבה ,כיון
שאין היחיד מתנדב מוסף בנדבהנ .ולדעת רב האי גאון מותר
להתפלל מוסף נדבה על ידי חידושנא.
הרמב"ם כתב שהורו מקצת גאונים שאין להתפלל תפילת
נדבה בשבת ,כיון שאין קרבן נדבה קרב בשבתנב.
ופסק מרןנג -אם הוא מסופק אם התפללנד חוזר ומתפללנה
ואינו צריך לחדש שום דבר אבל אם ברי לו שהתפלל אינו
חוזר ומתפלל בלא חידוש ועל ידי חידוש חוזר ומתפלל
בנדבהנו כל הפעמים שירצה חוץ מתפלת מוסף שאין
מתפללים אותה בנדבה ובשבת ויום טוב אינו מתפלל תפלת
נדבה כלל ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל ונזכר
שכבר התפלל פוסק אפילו באמצע ברכה אפילו יכול לחדש
בה דברנז:

סעיף ד.
פסק מרן כדברי הרא"ש בתשובה -הרוצה להתפלל תפלת
נדבה (אפילו ע"י חידוש .פרישה) צריך שיהא מכיר את עצמו
זריז וזהיר ואמיד בדעתו שיוכל לכוין בתפלתו מראש ועד סוף
אבל אם אינו יכול לכוין יפה קרינן ביה למה לי רוב זבחיכם
והלואי שיוכל לכוין בג' תפלות הקבועות ליום:

מז וכך הסביר הב"י את שיטת הרי"ף והרמב"ם להלכה למעשה.
אם כי יש להסתפק בדעת הרמב"ם ,האם כאשר אדם מסופק אם
התפלל או לא זה נחשב כחידוש ,והדרכ"מ הסביר שאין זה נחשב
חידוש לשיטתו.
מח כך הסבירו רבינו יונה והרא"ש ,ודין זה הוא סברא' ,שאין לך
חידוש גדול מזה'.
מט הב"י כתב שלדעת הטור ישנו הסבר שונה ברי"ף ,אך כיוון
שלא נפקא לן מידי מיניה להלכה ,לא סיכמתיו.
נ וכתבו רבינו יונה והרא"ש שהקשו על זה ,שהרי היחיד יכול
להקריב חלק מקרבן מוסף בנדבה ,ותירצו -כיון שאת שעיר
החטאת של מוסף אין היחיד מביא נדבה .אך עדיין קשה ממוסף
של שבת שאין בו שעיר ,והלכך תירצו שאליבא דרי"ף מסתבר
שכיון שאין היחיד מביא קרבן נדבה בשבת ,ממילא לא יכול
להתפלל תפילת נדבה בשבת כלל ,ולא רק מוסף.
והב"י תירץ אליבא דרי"ף ,שכיון שאת רוב המוספים אין היחיד
יכול להקריב ,לא הוציאו חכמים את מוסף שבת מהכלל( .אך את
שאר תפילות שבת אפשר להתפלל בנדבה ,כיון שברוב השנה יחיד
יכול להביאם בנדבה ,לא הוציאו רבנן את תפילות שבת מהכלל)
וכן מבואר בדברי הרי"ף בשו"ת ,שאין איסור להתפלל נדבה
בשבת (פרט למוסף) כיון שכל איסור הקרבת נדבות בשבת הוא
משום חילול שבת ,ובתפילה אין חילול.
נא כנראה משום שהיחיד יכול להקריב חלק מקרבן מוסף כנדבה.
נב הראב"ד כתב טעם שונה -כיון שכל מה שאמרו ש'הלואי
ויתפלל אדם כל היום כולו' היינו דוקא בתפילות של ימות חול,
שיש בהם בקשת רחמים .אך בתפילות שבת ,כיון שאין בהם
בקשה אלא שבח ,אין להתפלל נדבה .וסברא זו כתב גם רב' יונה.
נג החיי אדם כתב שבימינו אדם שמסופק אם התפלל או לא -לא
יחזור להתפלל .ע"פ המבואר בסעיף ד' ,שצריך לכך כוונה גדולה,
שספק אם מישהו יכול לכוונה .אך הביה"ל חולק עליו משני
טעמים -א .לדעת הראב"ד המסופק אם התפלל או לא מחוייב

לחזור ולהתפלל .ב .יש לחלק בין סעיף א' לד' -בסעיף ד' מדובר
שאדם מעוניין ללא סיבה מיוחדת 'להתנדב' ,ובימינו אין זה
ראוי .ובסעיף א מדובר שמתפלל כדי לצאת ידי חובה על הצד
שלא התפלל ,ומה זה שונה משאר תפילות?
נד כתב בדרך החיים דערבית בספק אינו צריך לחזור ולהתפלל
תפלת י"ח ,כיון שלא קבעו אותה חובה בספק התפלל .אבל
מדברי הפמ"ג משמע שלכתחילה נכון שיחזור ויתפלל .כי אע"פ
שאינה חובה -לכתחילה מצוה היא ומה שיצא ידי ספיקו נחשב
כחידוש ,ועל צד היותר טוב יחדש בה דבר .משנ"ב.
נה ומתנה ואומר אם לא התפללתי תהא לחובתי ואם התפללתי
תהא לנדבה .רשב"א .ולשיטתו ,אין חובה לחזור ולהתפלל ,אך
צריך לחזור ,כדי שלא יהיה נראה כמזלזל בתפילה .מאמ"ר.
נו אבל לשם חובה אפילו בחידוש אסור .משנ"ב .ואם לא מכוון
לשם חובה ולא לשם נדבה -לדעת הב"י מועיל חידוש .אך
מהרמב"ם משמע שצריך לכוון דוקא לנדבה (בנוסף לחידוש)
ביה"ל.
נז אם היה לו ספק אם התפלל והתחיל בתנאי ונזכר באמצע
שהתפלל ,נראה שלא צריך חידוש וגומר כך לשם נדבה דכיון
שהתחיל מתחלה כהוגן על דעת ספק שהוי כחידוש .ובלבוש
משמע שגומרה ע"י חידוש אפשר דהוא על צד היותר טוב( .דלא
כמאמר מרדכי שכתב שהלבוש אמר זאת מדינא ,שכאשר נזכר
שהתפלל כבר ,התגלה שה'חידוש' שהיה לו שבגינו התחיל
להתפלל -לא תקף .ביה"ל)
ואפילו בתפילת ערבית פוסק כיון שקיבלנו אותה עלינו כחובה.
ביה"ל.
נח כתב הב"י שלא מצא כן ברא"ש ולא בשום פוסק.
נט כאשר הקריבו הכהנים את כל הקרבנות שהיו צריכים להקריב
באותו יום ,וכן את כל הקרבנות של מי שהגיע למקדש באותו
יום ,אין משאירים את המזבח ריק ומקריבים עליו קרבנות
מכספי הציבור שנקראים 'קיץ המזבח'.

סעיף ג.
הרי"ף הרמב"ם כתבו שאין ציבור מתפללים תפילת נדבה
כיוון שאין הם מביאים קרבן נדבה.
הקשה על כך רבינו יונה -הרי 'קיץ המזבח' (שאינו קרבן
חובהנט) קרב מכספי הציבור!
ומצאנו בפוסקים כמה תירוצים לקושיא זו-
ב"י -כיוון שברוב הזמנים אין מקריבים קרבן זה ,לכן ניתן
לומר ש'אין הציבור מביאים קרבן נדבה'( .וכן משמע
מהראב"ד)
תירוץ מהר"י אבוהב -כיון שלא מקריבים קרבן זה כדי
להתנדב למזבח אלא כדי שהוא לא יעמוד שומם -אין הוא
נחשב כקרבן נדבה .תירוץ בעל ההשלמה -אין גובים כסף
לכתחילה בשביל קרבן זה ,אלא הוא בא מ'מותר הלשכה'.
ופסק מרן -אין צבור מתפללין תפלת נדבה כלל:

לק"י
סעיף א:
במשנה במסכת מגילה (ד,ד) כתוב שקריאת התורה חייבת
להיות דוקא מעשרה ומעלה .ולומדים זאת גזירה שווה "תוך"
"תוך" ו"עדה" "עדה" -שכל דבר שבקדושה לא יהיה בפחות
מעשרה ,ואין עדה פחותה מעשרה.
בתלמוד ירושלמי (שם) מבואר שאם התחילו לקרוא בתורה
ויצאו מקצתם -גומרים הקריאהס .וה"ה להפטרה.
סא
ופסק מרן -אין קורין בתורה בפחות מעשרה גדולים בני
חורין ואם התחילוסב בעשרה ויצאו מקצתןסג גומרים:

סעיף ג:
ציבור שאין להם ס"ת כשר ,האם יקראו בס"ת פסול?
לדעת הרמב"ם בשו"תסט וכן דעת חכמי נרבונא -יקראו
בברכות בספר פסולע.
לדעת הרמב"ן ,רשב"א בתשובה ,רמ"ה וראב"ד -לא יברכו
על קריאה בספר פסולעא.
לדעת הרשב"א בחידושיו -אם הטעות נמצאת בחומש אחר-
מותר לקרוא בחומש שאין בו טעות.עב
ופסק מרן -אפילו בכפרים שאין נמצא להם ספר תורה כשר
אין מברכין עליו:

סיכום סימן קמ"ג

סעיף ב:
בגמרא בגיטין (ס ).אמרו רבה ורב יוסף שאין קוראים
בחומשים (ביאר רש"י -כל חומש לעצמו -ועשוי כספר תורה)
מפני כבוד הציבור( .ביאר הלבוש שילגלגו על הציבור שהוא
עני ואין לו כסף לקנות ס"ת שלם)
ובירושלמי (מגילה -ג,א) הובא טעם אחר -כדי שמתוך הצער
על כך שאינם קוראים בתורה ידחקו את עצמם לקנות ספר
תורה שלם וכשר.
נחלקו הראשונים בדין קריאה בחומשים בציבור כאשר אין
להם ס"ת-
לרבינו משולם מותר לקרוא בחומש שכיוון שאין להם ס"ת
כשר אין זה גנאי לציבורסד.
סו
לדעת ר"תסה -בחומשים שלנו שאינם עשויים בגלילה אסור,
ומה שמותר לקרוא אם לא משום כבוד הציבור הוא בחומשים
העשויים בגלילה( .וכן נראה מהרמ"א)
לדעת ראבי"ה העיקר הוא כטעם הירושלמי ,ואין לקרוא כלל
בחומשים בציבור .כדי שיגרם להם צער ויקנו ס"ת.
ופסק מרן -אם כתבו כל חומש לבדו אפילו בגלילה כספר
תורה אין קורין בו עד שיהיו כל חמשה חומשים תפורים
ביחד .הגה :והם כתובים בגלילה כספר תורה אבל בחומשים
שלנו אפילו כל ה' ספרים ביחד אין לברך עליהםסז.
ובמקום שיש ספר תורה ואין שליח ציבור הבקי בנגינה בעל
פה ראיתי נוהגים שהשליח ציבור קורא מן החומש בנקוד
והעולה קורא אחריו מן הספר תורה הכשרסח:

סעיף ד:
כאשר נמצאת טעות בספר תורה בשעת הקריאה נחלקו
הראשונים בדין המשך הקריאה-
לרוב הפוסקים -כל מה שקראו עד עתה אינו נחשב לכלום ,וכל
הברכות היו לבטלה .וצריכים לחזור ולקרוא את חובת היום
מהתחלה בברכה תחילה וסוף.
לדעת המרדכי -אם יכול להפסיק במקום שבו נמצאה הטעות
(כגון שהוא בסיום פרשה או ג' פסוקים רחוק מהפרשה) יפסיק
שם ויברך ברכה אחרונה .וימשיך קריאתו בספר תורה כשר.
(ומה שקרא עד עכשיו עלה בדיעבד ).אך אם אינו יכול
להפסיק -יקרא בעל פהעג עד מקום שיכול להפסיק ,יברך
ברכה אחרונה ויעבור לספר כשר.
לדעת ר' יעקב בירב -ימשיך קריאתו בספר תורה כשר ויברך
ברכה אחרונה -ומה שקרא עד עכשיו עולה לו בדיעבד.
ופסק מרן -אם נמצא טעות בספר תורה בשעת קריאהעד
מוציאין ספר תורה אחרת ומתחילין ממקום שנמצא הטעות
ומשלימין הקורים על אותם שקראו במוטעה ואם נמצא
טעות באמצע קריאת הקורא גומר קריאתו בספר הכשרעה
ומברך לאחריה ואינו חוזר לברך לפניה .הגהעו :ואם כבר
קראו עמו ג' פסוקים ואפשר להפסיק פוסקים שם ומברך
אחריה ומשלימים המנין בספר תורה האחרת שמוציאין .והא
דמוציאין אחרת דוקא שנמצא טעות גמורעז אבל משום
חסרות ויתרות אין להוציא אחרת שאין ספרי התורה שלנו
מדוייקים כל כך שנאמר שהאחרת יהיה יותר כשר ,ובשעת
הדחק שאין לצבור רק ספר תורה פסול ואין שם מי שיכול

ס היינו שקוראים כל השבעה עולים בברכה תחילה וסוף( ,ואח"כ
יאמר קדיש .ולברכ"י לא יאמר) .מג"א בשם כס"מ .דלא
כאשכול שכתב שאותו קורא משלים עד סוף הפרשה.
ולגבי מפטיר והפטרה -דעת הא"ר שלא יקראו כלל הפטרה,
ודעת המג"א שיאמרו מפטיר והפטרה ללא ברכות .והמשנ"ב
פסק בסתם כא"ר ובי"א את המג"א.
סא ואם יש שישה שלא שמעו קריאת התורה ,יכולים להביא
איתם ארבעה שישלימו למניין ,ביה"ל בשם הר"ן.
סב ביאר המשנ"ב ע"פ הפרמ"ג ש'ברכו' לא הוי התחלה( .אך
בא"י כן)
סג ולא בעינן רובא דמינכר .משנ"ב.
סד וכי מפאת הכבוד יבטלו מצוה כה חשובה? (נראה מרבינו
משולם שלא פירש את עניין כבוד הציבור כמו שפירש הלבוש,
ודו"ק)
דעה דומה נזכרה במרדכי שכתב כי כל מה שאסור לקרוא
בחומשים מפני כבוד הציבור זהו דוקא בחומש אחד ,אך
בחמישה חומשי תורה יש להתיר כשאין להם אחרת.
סה וכן דעת הרשב"א (במיוחסות) ,רי"ו ,מרדכי ,שבה"ל אגור
ומהרי"ק.
סו ומשמע שגלילה היינו שכתובים על הקלף ובדיו ותפורים.
סז אך יקראו בתורה בקול ,ללא ברכות .שלא תשתכח תורת
קריאה .משנ"ב .ונראה לי שלטעם הראבי"ה לא יקראו כלל.
סח וכתב המשנ"ב בשם המג"א שכדי שלא יתבייש העולה
לתורה ,נוהגים שאדם אחר מקריא לחזן והוא הקורא בספר,
כיון שלא כולם יודעים לקרוא בתורה אף כשמקרים אותם.
סט ומהיד החזקה נראה שפוסק כמו הרמב"ן וסיעתו .וכתב
הרשב"א שהרמב"ם כתב להתיר בילדותו בתשובה ,וחזר בו
בזקנותו ביד החזקה .ויש שתירצו שלעניין יציאה ידי חובה מדין
כתיבת ספר תורה אסור שתהיה טעות כלל ,אך מדין קריאה

בציבור מותר אף כאשר יש בו טעויות (אם אין ס"ת אחר).
והכס"מ חילק בין דיעבד ללכתחילה.
ע לרמב"ם הטעם כיוון שהברכה נתקנה על הקריאה ולא על
הספר .ולדעת חכמי נרבונא הוא כדי שלא יתבטלו מקריאת ספר
תורה.
עא וביאר הרשב"א שישנם שתי תקנות -א -תקנה למי שרוצה
ללמוד תורה שיברך לפני ברכות התורה .ב-כאשר קוראים
בציבור בספר תורה כשר יברכו העולים לתורה.
עב וכתב הר"ן שהוא כתב זאת הלכה ולא למעשה ,וכן מרש"י
נראה שאין לסמוך על כך כלל .אך כתב הביה"ל שהמיקל יש לו
על מה לסמוך .והסברה בזה היא כי כל מה שאסרו לקרוא
בחומשים מפאת כבוד הציבור זה דוקא בחומש אחד ,אך כאשר
יש חמישה חומשים ,וכן הטעות לא נמצאת בחומש זה -מותר.
עג וכתב המג"א שע"פ המבואר במסכת סופרים שיש איסור
לקרוא בעל פה ,יקרא מתוך הכתב את המילים הנמצאו וישלים
הטעות על פה.
עד כתב המשנ"ב שהמנהג לא להוציא ס"ת בשביל קריאת
המפטיר ,אך אם המפטיר הוא חובת היום -מוציאים.
עה וטוב שיקראו בספר הכשר ז' עולים .משנ"ב.
עו הרמ"א מיצע בין שיטת מהר"י בירב והמרדכי.
עז דעת האגור שעל כל טעות בכתיבה אין להוציא ס"ת אחר,
מהטעם שכתב הרמ"א .אך דעת הב"י שעל כל טעות אפילו שאין
משנה משמעות צריך להוציא ס"ת אחר .והרמ"א מיצע בין
השיטות.
וכתב המשנ"ב שהכלל הקובע בעניין החלפת ספר תורה
שנמצאה בו טעות הוא -אם יש מי שמכשיר את הספר הזה ,אין
להוציא אחרת -כיוון שיש מי שמתיר לקרוא בספר פסול לגמרי.
(והוי ספק ספיקא) ובמשנ"ב ביאר מצבים שונים של טעויות ומה
מעכב ומה לא ,והמעיין שם ירוה צמאונו.

לתקנו יש אומרים דיש לקרות בו בצבור ולברך עליו ,ויש
פוסלין.
ואם חומש אחד שלם בלא טעות יש להקל לקרות באותו
חומש אף על פי שיש טעות באחרים:
סעיף ה:
בתוספתא מבואר כי בית כנסת שיש להם רק אחד שיודע
לקרוא ,הוא יקרא את כל העליות ,ובין עליה לעליה ישב ,כדי
שיהיה היכר למספר העולים שהם חובת היום.
וכתב על כך הרא"ש ,שתוספתא זו מתייחסת למנהג הקדום
שרק העולה הראשון והאחרון היו מברכים .אך מאז שהונהג
שכל אחד מברך ,עצם הברכה היא ההיכר ואין צורך לשבת
בין עליה לעליה.
ופסק מרן -בית הכנסת שאין בהם מי שיודע לקרות אלא אחד
יברך ויקרא קצת פסוקים ויברך לאחריהם וחוזר לברך תחלה
וקורא קצת פסוקים ומברך לאחריהם וכן יעשה כמה פעמים
כמספר העולים של אותו היוםעח:

עח ביאר המשנ"ב ,שעל פי המבואר ברמ"א שהמנהג להעלות עם
הארץ גמור שאינו יודע לקרוא כלל ,במצב שיש רק אחד שיודע
לקרוא -יעלו שבעה עולים והחזן יקרא .והשו"ע כאן הולך
לשיטתו שפסק שלכל הפחות צריך שהקורא יחזור אחרי החזן
מתוך הכתב בלחש.
עט גרסת הרי"ף והרא"ש.
פ כגון הספד שנמצאים בו גדולי הדור כמו רב חסדא ורב ששת.
וכמו שעשה רפרם שהספיד את כלתו בבית הכנסת.
פא וכתב הרמב"ם והטור שחשבונות של מצוה מותר לחשב
בביה"כ.
פב את דעת האו"ז אבאר אי"ה בסעיף י"א.
פג וה"ה לישון .משנ"ב.
פד ומשמע שאם אפשר בנקל לאכול ולשתות בחוץ ,ולא ייגרם
ביטול תורה -צריך לעשות זאת.
פה וכך הבין הב"ח .אך הב"י כתב שדעת הטור כדעת הרמב"ם.
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לק"י
סעיף א:
גמרא במגילה (כח) -תנו רבנן :בתי כנסיות [ובתי מדרשותעט]
אין נוהגין בהן קלות ראש :אין אוכלין בהן ,ואין שותין בהן,
ואין ניאותין בהם ,ואין מטיילין בהם ,ואין נכנסין בהן בחמה
מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ,ואין מספידין בהן הספד
של יחיד .אבל קורין בהן ,ושונין בהן ,ומספידין בהם הספד
של רביםפ.
פא
אמר רב אסי :בית הכנסת שמחשבין בו חשבונות  ...לסוף
שילינו בו מת מצוה.
ואין ניאותין בהן .אמר רבא :חכמים ותלמידיהם מותרין.
דאמר רבי יהושע בן לוי :מאי בי רבנן  -ביתא דרבנן.
ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים.
כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא
מרבא ,אתא זילחא דמיטרא .עיילי לבי כנישתא .אמרי :האי
דעיילינן לבי כנישתא  -לאו משום מיטרא ,אלא משום
דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא.
ישנו קושי בגמרות שציינו לעיל -מצד אחד רבא אמר שת"ח
מותרים להשתמש בביה"כ ובביה"מ ,דהוי 'ביתא דרבנן',
ומצד שני רבינא ורב אדא לא נכנסו לביה"כ מפני הגשם ,אלא
רק משום ש'שמעתא בעיא צילותא'.
ונחלקו הראשוניםפב ביישוב הסוגיות-
לדעת הרמב"ם מותר לת"ח לאכול ולשתותפג בהם רק
מדוחקפד (כרבינא) ,ופירוש 'ביתא דרבנן' ,רק מדוחק.
מהטור משמעפה שמותר אפילו שלא מדוחק .כיון שהוי
כ'ביתא דרבנן' .ורבינא ורב אדא החמירו על עצמם.
לדעת הר"ן בביה"כ (שבבבל) מותר רק בדוחק ,כיון שעשוי על
תנאי ,ותנאי מועיל לדוחקפו ,ובביה"מ מותר אף שלא מדוחק
(כרבא).
ופסק מרן -בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות
ראש כגון שחוק והתול ושיחה בטילהפז ואין אוכליםפח
ושותיםפט בהם ולא מתקשטין בהם ולא מטיילין בהם ולא
נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים.
ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותריםצ לאכול ולשתות בהם
מדוחק .ויש אומרים דבבית המדרש אפילו שלא מדוחק
שריצא .ואין מחשבים בהם חשבונות אלא אם כן הם של מצוה
כגון קופה של צדקה ופדיון שבוים ואין מספידים בהם אלא
אם כן יהיה ההספד לאחד מגדולי העיר שכל בני העיר
מתקבצים ובאים להספידו ואםצב צריך ליכנס בהם לצרכו
כגון לקרוא לאדם יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה
ואחר כך יקראנו כדי שלא יהא נראה כאילו נכנס לצרכו ואם
אינו יודע לא לקרות ולא לשנות יאמר לאחד מהתינוקות קרא
לי פסוק שאתה קורא בו או ישהא מעט ואחר כך יצא
שהישיבה בהם מצוה שנאמר אשרי יושבי ביתך( .ושיעור
הישיבה כדי הילוך ב' פתחים) (לדעת היש מפרשים בסימן צ'
סס"ע כ'):

פו ומעשה דרבינא לא נחשב דוחק ,כיון שהרבה אנשים הולכים
ברחוב בגשם .ב"י.
פז אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה דבחוץ שרי בביהכ"נ
אסור .משנ"ב.
פח וצ"ע האם דוקא אכילת קבע או אפילו עראי .ביה"ל.
פט הביה"ל התיר אפילו למי שאינו לומד בקביעות בביה"מ
לשתות שם מים ,אפילו בא"י ,כדי שלא יתבטל מלימודו.
צ וה"ה אם הוצרכו אנשי העיר לפי שעה להאכיל בהם אורחים
עניים או להשכיבן שם -מותר .ט"ז בשם רמב"ן .ועיין בסעיף י"א
האם היתר זה הוא אף בא"י או רק בחו"ל.
צא וה"ה שאר תשמישים .וניתן להקל בכך לאנשים שלומדים שם
כל היום .משנ"ב.
צב מכאן ועד סוף הסעיף מבואר בגמרא מגילה כח .:וכ"פ הרי"ף
הרמב"ם והרא"ש.

סעיף ב:
פסק מרן ע"פ מהר"י בן חביב ונמוק"י -ויש אומרים שמה
ששנינו בקדושת בתי מדרשות רוצה לומר של רבים דומיא
דבית הכנסת אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו אין לו
קדושה כל כך:
סעיף ג:
התוספתא במגילה (פ"ב הלכה י"ח) אומרת כי אסור לישון
בבית הכנסת.
הגמרא בברכות (כה ).אומרת כי בבית המדרש יש באותו זמן
אנשים שלומדים ואנשים שישנים.
מתוך כך פסק מרן ע"פ הנמוק"י -אין ישניםצג בבית הכנסת
אפילו שינת עראי אבל בבית המדרש מותר:
סעיף ד:
הגהו"מ כתבו בשם ריצב"אצד שמותר לאכול ולישון בביה"כ
לצורך ביה"כ .כיון שאם התירו לאכול ולשתות בבית הכנסת
לצורך עיבור השנהצה (שהיא מצוה שלא קשורה דוקא
לביה"כ) ,ק"ו שיתירו לעשות זאת לצורך ביה"כ.
ופסק מרן -לצורך בית הכנסת מותר לאכול ולישן בתוכוצו
ומטעם זה ישנים בליל יום הכפורים בבית הכנסת ואפילו
לצורך מצוה אחרת כגון כשנקבצים לעבר השנה בבית הכנסת
מותר לאכול שםצז:
סעיף ה:
המשנה כתבה שאסור לעשות את בית הכנסת קפנדריא,
כלומר -קיצור דרך .והוסיפה הגמרא מקרים שבהם מותר
לקצר דרך בית הכנסת-
אמר רבי אבהו :אם היה שביל מעיקרא  -מותר .אמר רב נחמן
בר יצחק :הנכנס על מנת שלא לעשות קפנדריא  -מותר
לעשותו קפנדריא .ואמר רבי חלבו אמר רב הונא :הנכנס לבית
הכנסת להתפלל [מותר -גרסת הרמב"םצח]\(מצוהצט -גרסת
הרא"ש ,וכ"פ האחרונים) לעשותו קפנדריא ,שנאמר ובבוא
עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחות יצא
דרך שער נגב.
ופסק מרן -היו לבית הכנסת שני פתחים לא יכנס בפתח זה
לעשותו דרך לצאת בפתח השני לקצר דרכו ואם היה הדרך
עובר קודם שנבנה בית הכנסת מותר וכן אם לא נכנס בו
תחלה כדי לקצר דרכו מותר לעשותו דרך וכשנכנס בו
להתפלל מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר:
סעיף ו:
הארחות חיים כתב בשם מהר"ם שאסור ליכנס לבית הכנסת
בסכין ארוך כיוון שהוא מרמז קיצור ימים והתפילה מאריכה
צג המשנ"ב הסביר כי סעיף זה עוסק בדין שאר אינשי ,ששינת
קבע אסורה עליהם בין בביה"כ ובין בביה"מ .אך שינת עראי
התירו להם בביה"מ כיון שקשה להיזהר בזה .אך לת"ח מותר
לישון אפילו שינת קבע בין בביה"כ ובין בביה"מ ,כיון שאם
יצטרכו ללכת לישון בבית יתבטלו מתורה( .וצ"ע איך לדון
ביה"מ שגם מתפללים בו ,כי ייתכן שחמור טפי .ביה"ל) אך
רעק"א הקשה על פסק מרן ,כיון שהראי'ה מהגמרא עוסקת
בת"ח ('הני ציפי דבי רב') ואין ראיה להתיר לשאר אינשי.
והשאיר בצע"ג.
צד וכ"פ הר"ן ,נמוק"י ומרדכי.
צה ומשום כך הירושלמי בפסחים מצריך את ביה"כ בבדיקת
חמץ.
צו המג"א אוסר להכניס מיטה לביה"כ (ראיה מפרחי כהונה
שישנו בביהמ"ק 'איש כסתו בארץ') ,אך א"ר ורעק"א מתירים
(ראיה מהגמרא שאומרת שרב אשי סתר ביה"כ והכניס מיטתו
לשם [כדי שלא יתעצל בבניינו]).
צז המג"א כתב בשם הגהות סמ"ק שאף סעודות מצוה מותר
דוקא כאשר הם נעשות 'בפת וקטנית' ,ומובן שאין בהם שכרות,
אך סעודה עם שכרות אסורה בביה"כ .וכתב המשנ"ב שהנוהגים
לעשות סעודת סיום ש"ס בביה"כ כשאין מקום אחר (משמע עם
שיכר) אין למחות בהם כי יש להם על מה לסמוך.

ימים .כמו כן ,אסר ליכנס עם כיס מגולה .אך רבנו פרץ כתב
שהאיסור הוא רק בראש מגולה .כמו שכתוב במסכת סופרים
שאסור להוציא מפיו שם שמים בראש מגולה.
פסק מרן על פי הגמרא בברכות (סג -).מותר ליכנס בבית
הכנסת במקלו ובתרמילו ובאפונדתו (פירוש מיני כיסים
תרגום ובילקוט ובתרמיליה).
ויש אוסרים ליכנס בו בסכין ארוךק או בראש מגולה:
סעיף ז:
הגמרא בברכות (סג ).אומרת שאדם אינו מקפיד על רקיקה
בביתו ,ולכן מותר לרוק גם בבית הכנסת.
וכתבו רבינו יונה והרא"ש בשם הירושלמי שהוא בתנאי
שישפשף את הרוק לאחר מכן.
וכתב הארחות חיים בשם הראב"ד והרשב"א שנוהגים לשים
גמי בקרקע בית הכנסת כדי שלא יראה הרוק.
ופסק מרן -יכול לרוק בו ובלבד שישפשפנו ברגליוקא או
שיהיה שם גמי שאם ירוק לתוכו לא יהא נראה:
סעיף ח:
פסק מרן על פי מהר"י בן חביב -טיט שעל רגליו ראוי לקנחו
קודם שיכנס להתפלל וראוי שלא יהא עליו ולא על בגדיו שום
לכלוך:
סעיף ט:
פסק מרן על פי הגמרא במגילה (כח -):נוהגים בהם כבוד
לכבדן ולרבצן (פירוש כבוד נקוי הבית .ריבוץ זריקת המים על
פני הקרקע) .ונוהגין להדליק בהם נרות לכבדןקב:
סעיף י:
כתוב במשנה במגילה (כח ).בית הכנסת שחרב אין מספידין
בתוכו ,ואין מפשילין בתוכו חבלים ,ואין פורשין לתוכו
מצודות ,ואין שוטחין על גגו פירות ,ואין עושין אותו
קפנדריא ,שנאמר והשמותי את מקדשיכם  -קדושתן אף
כשהן שוממין .עלו בו עשבים  -לא יתלוש ,מפני עגמת נפש.
ובגמרא -אמר רבי יהודה :אימתי  -בישובן ,אבל בחורבנן -
מניחין אותן לעלות .עלו בהן עשבים  -לא יתלוש ,מפני עגמת
נפש .וכ"פ רי"ף רמב"ם ורא"ש.
ופסק מרן -אפילו לאחר שחרבו עדיין הן בקדושתן וכשם
שנוהגים בהם כבוד בישובן כך נוהגים בחרבנם חוץ מכבוד
ורבוץ ואם עלו בהם עשבים תולשיםקג אותם ומניחים אותם
במקומן משום עגמת נפש כדי שיראו העם ותעיר רוחםקד
וישתדלו לבנותםקה:

צח המג"א הקשה על גרסא זו מכיון שדבר זה נלמד בק"ו מדברי
רנב"י .ותירץ שהחידוש הוא שאפילו אם דעתו של אדם להתפלל
ואח"כ לעשות את ביה"כ קפנדריא ,מותר.
צט והסביר הר"ן שטעם המצוה הוא כדי שיהיה נראה כמחבב את
בית הכנסת.
ק והאליה רבה כתב שהאיסור רק עם סכין מגולה.
כתב הביה"ל שת"ח שמותר לו לאכול בבית המדרש מותר לו גם
להכניס סכינו.
קא ובלבד שלא בשעת עמידה ושלא בפני חבירו שימאס בה
[חגיגה ה] .האר"י היה נזהר מרקיקה.
קב ונהגו להדליק קודם שיכנס אדם להתפלל כיון דשכינא קדמה
ואתיא ועוד שכן היו עושין במקדש [א"ר בשם הכל בו].
קג אין חובה לתלוש .אך אם תולש יניחם שם.
קד ואם כבר בנו ביה"כ אחרת ,יגדרו מקום זה כדי שלא יבואו
לזלזל בו .ואם אפשר למוכרו ,ימכרוהו .ט"ז.
קה המרדכי כתב שאסור לנתוץ דבר מבית הכנסת ,וכן מפורש
בספרי מהפסוק "לא תעשון כן לה' א-לוהיכם" ,אך אם נתץ כדי
לבנות -מותר .וכתב הט"ז שכל ההיתר הוא דוקא אם ממלא את
מקום הנתיצה לאחר מכן ,אך אם הוא תוקע שם מדף וכדומה-
אסור .אך המשנ"ב כתב (סי' קנ"ב סקי"ב) בשם האחרונים
להקל ,כיון שהנתיצה היא לצורך.

סעיף יא:
הגמרא במגילה (כח ):אומרת כי בתי כנסיות שבבבל עשויות
על תנאי ,ואע"פ כן אין נוהגים בהם קלות ראש כמו חשבונות.
ונחלקו הראשונים בטיב התנאי ובתוקפו-
לדעת רש"י ואו"ז -התנאי מועיל לתשמיש בביה"כ וביה"מ
גם בעודו בנוי ולכל אדם.
לדעת התוספות והרא"ש -התנאי מועיל רק לשעת חורבנו.
לדעת הרמב"ן ,ר"ן ורשב"א -התנאי מועיל לתשמיש אף
בעודו בנוי ,אך רק מדוחק ,כגון שהוצרכו אנשי העיר להלין
שם עניים וכדומה( .ואף ת"ח אסורים אם אין דוחק)
התוספות כתבו שהתנאי מועיל רק לבתי כנסיות שבבבל ,כיון
שבבוא גואל תיפקע קדושתן .אך בא"י אין מועיל תנאי.
ופסק מרן -אם בשעת בנין בית הכנסת התנו עליוקו להשתמש
בו מותר להשתמש בו בחרבנו אבל בישובו לא מהני תנאיקז
ואפילו בחרבנו לתשמיש מגונה כגון זריעה וחשבונות של
רבים לא מהני תנאה במה דברים אמוריםקח בבתי כנסיות
שבחוצה לארץ אבל בבתי כנסיות שבארץ ישראל לא מהני
שום תנאיקט:

לק"י
סעיף א:
)1בגמרא (לט ):נחלקו רב הונא ורבי יוחנן באדם שהביאו
לפניו פרוסות פת (גדולות) ופת שלימה (קטנה) על מה יקדים
לברך -לרב הונא יכול להקדים הפרוסה הגדולה ,ולרבי יוחנן
שלימה מצוה מן המובחר .ופסקו הראשוניםקיד כרבי יוחנן.
)2בגמרא מבואר שכאשר הפרוסה היא של חיטים והשלימה
של שעורים -מודה רב הונא לרבי יוחנן שמברך על הפרוסה,
כיוון שהיא מעולה יותר (-מוקדמת בפסוק).
ולאחר מכן כתבה הגמרא שירא שמיים יצא ידי שניהם ויניח
פרוסה בתוך השלימה ויבצעקטו.
ונחלקו הראשונים על מה נסובה המילה 'שניהם'-
לרש"י וראב"ד הכוונה היא לסוגיא  ,1וכאשר יש לאדם
פרוסה ושלימה ממין אחד ,יברך על שניהם ביחד.
ולרי"ף ,רמב"ם ,תוספות ,רבינו יונה והרא"ש -הכוונה היא
לסוגיא  ,2וכאשר יש לאדם פרוסה ממין חיטה ושלימה של
שעורה ,יברך על שניהם יחד.
בירושלמי כתוב כי כאשר יש לאדם פרוסת לחם נקיה ,ולחם
שלם לא נקי הלחם השלם קודם .וכן פסקו הראשוניםקטז.
ופסק מרן -היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם הכל ממין
אחד מברך על השלםקיז אפילו הוא פת קיבר (פירוש לחם
שאינו נקי) וקטן והחתיכות פת נקיה וגדולה אבל אם השלם
משעורים והחתיכות מחטים אפילו היא קטנה מניח
הפרוסה תחת השלמהקיח ובוצע משתיהן יחדקיט .הגה :וכל
זה כשרוצה לאכול משניהם אבל אם אינו רוצה לאכול אלא
מאחד יבצע עליו ואין לחוש לשני אף על פי שחשוב או חביב
עליוקכ.

קו לדעת המג"א לא אומרים שמסתמא בנו אותם על תנאי .אך
המשאת בנימין והא"ר סוברים שמסתמא בנו אותם על תנאי.
קז הט"ז מיקל לסמוך על שיטת הרמב"ן .והדין עימו .ביה"ל.
קח הביה"ל כתב שתנאי מועיל אף בא"י ,והטעם הוא :א -הגבלה
זו לא נאמרה בגמרא ובראשונים ,פרט לתוספות .ב -אפילו
לתשמישי קדושה מועיל תנאי ,ק"ו לתשמיש מצוה (ביה"כ).
למעשה כתב הביה"ל  3חילוקים:
א .קלות ראש גדולה ,כחשבונות שחוק והיתול -אסור בשום
מקום אף בהתנו .ב .תשמיש חול שאין בו קלות ראש מותר
בהתנו ,בכל מקום .ג .קלות ראש מועטת כאכילה ושתיה -לשו"ע
מועיל רק בחורבנו ובחו"ל ,אך לט"ז מותר אף ביישובו מדוחק,
והביה"ל היקל אף בא"י.
קט לדעת המג"א מועיל תנאי לשימושי חול שאין בהם קלות ראש
אף בא"י וביישובן .והביה"ל הקשה עליו ,אך נראה שקיבל דבריו
בסופו של דבר.
קי אך בגג ביה"כ ללא עליה אסור להשתמש כלל .וכמו שמפורש
במשנה שהבאנו לעיל סעיף י .ביה"ל.
קיא ומשמע שבדרך עראי מותר לשכב .משנ"ב.
הרמב"ם השיב בתשובה שאסור להשתמש בחלק שמעל ההיכל
בשינה ובשאר תשמיש מגונה .אך בשאר הבית מותר להשתמש
איך שירצה .וכתב המשנ"ב שניתן להקל בכך.
קיב והסביר המג"א -כיוון שלא נבנה מתחילה לביה"כ מועיל בו
תנאי אף ביישובו ,ואף להשתמש בתוכו (מחה"ש) .אך האליה
רבה (וכ"ד הביה"ל) כתב שאין הטעם משום תנאי ,אלא משום
שעיקר איסורא דעל גבי בית הכנסת נלמד מהיכל ,א"כ אין
איסור אלא בנבנה מתחלה לכך .וכן נראה ברור דאפילו בארץ
ישראל דלא מהני תנאי כלל מותר בזה.
שומר נפשו ירחק אף משינה על גביו (כנה"ג) ובפרט מעל ההיכל(משנ"ב).
כתב הט"ז שתשמיש של בזיון (כמו טינוף) בכל אופן אסור .ומה
שנוהגים להקל בזה באיזה עיירות ששוכרים ביה"כ ובעליות יש
דבר טנוף אפשר שהוא משום שהם עשויות לזמן מוגבל .משנ"ב.
קיג הנה סימן זה רבו פארותיו .על כן לא יתפוס עליי המעיין אם
השמטתי דין או הסברתי שלא כהלכה חלילה .ויהי רצון מלפני

בורא עולם שלא אכשל בדבר הלכה ,וישמחו בי חבריי בית
ישראל ונזכה לחזות בבניין אריאל ,אכי"ר.
הסימן מתחלק לשלושה נושאים כלליים -סעיפים א-ה דיני
קדימה בפת .סעיפים ו-ז פת הבאה בכיסנין .ושאר הסימן מדבר
על סוגים שונים של לחמים וברכתם.
קיד כן פסקו הרמב"ם ,תוספות ,רא"ש ,רשב"א ,מרדכי ,הגהות
מיימוניות ורבינו יונה.
פרט לרש"י והראב"ד הסוברים שלמסקנה מניח הפרוסה בתוך
השלימה ובוצע .כרב שלמן .ויתבאר בסמוך אי"ה.
קטו כאשר מניח פרוסה בתוך השלימה ממה בוצע?
רש"י בחד תירוצא -בוצע מהשלימה.
רש"י בתירוצא בתרא ,רמב"ם ורא"ש -בוצע משניהם( .כמו
שעושין בפסח ,כדמשמע בגמרא)
רבינו יונה -בוצע מהפרוסה.
קטז התוספות ,רא"ש ,מרדכי ,הגהות מיימוניות ,והר"ד
אבודרהם .דלא כרבינו יונה והכל בו שסוברים שפרוסה נקיה
עדיפה.
קיז ואם לא היה לפניו רק פרוסה ונטל אותה כדי לברך עליה
ובתוך כך הביאו לפניו שלמה מניח הפרוסה בתוך השלמה ומברך
ואם כבר בירך על הפרוסה יבצע אותה .משנ"ב.
קיח הרש"ל כתב שאם אחר מסב אצלו אחד יבצע על הפרוסה
ואחד על השלימה .והתקשו האחרונים בביאורו ,ובבגדי ישע
כתב שבעל הבית יבצע על הפרוסת חיטים ,ויוציא את האורח
שמחזיק את השלימה ידי חובה .וכך תהיה ניכרת מעלת כל לחם
בפני עצמו .ביה"ל.
קיט ואם השלם שיפון אין צריך להניחו עם הפרוסה ,כיוון שאינו
מוזכר בפסוק .וכל שכן אם החיטים של ישראל והשיפון של גוי,
שלא צריך להניחם ביחד ,שהרי לרש"י אין צריך להניחם כלל
ביחד ,וגם אם פסקינן כחולקים עליו ,לא נוסיף על זה .מג"א.
קכ כך כתב תרומת הדשן ,ויבואר אי"ה בסעיף ה'.
וכתב המשנ"ב' -מסתברא דדוקא אם אינו רוצה לאכול אלא
מאחד אבל אם ברצונו שוה הוא לאכול מזה או מזה ושניהם
מונחים לפניו מצוה מן המובחר לבצוע על המוקדם בפסוק
ושארי המעלות'

סעיף יב:
המרדכי כתב בשם מהר"ם שאין איסור להשתמש בעליות
שמעל ביה"כ ,שאפילו עליות העזרה לא נתקדשו .אך יש
להיזהר מלהשתמש שם תשמיש קבוע של גנאי ,כגון לישון
שם .אך מהרי"ק כתב בשם המרדכי שצריך לנהוג בעליות
ביה"כ מקצת קדושה ,שיש להם דמיון מסויים לעליות
ההיכל ,שנתקדשו.
ופסק מרן -יש ליזהר מלהשתמש בעליהקי שעל גבי בית
הכנסת תשמיש קבועקיא של גנאי כגון לשכב שם ושאר
תשמישים יש להסתפק אם מותר להשתמש שם.
הגה :וכל זה דוקא בבית הכנסת קבוע שנבנה מתחלה לכך
אבל בית שיחדו לאחר שנבנה לבית הכנסת מותר לשכב
עליוקיב (פסקי מהר"י ווייל):

סיכום סימן

קס"חקיג

סעיף ב:
פסק מרן על פי המרדכי בשם רבינו מאיר -אם ב' שלימות
ממין אחד אחת גדולה ואחת קטנה מברך על הגדולהקכא.
עוד פסק מרן על פי הרוקח -אם יש לאדם שני חצאי לחם ואין
לו לחם שלם יחברם יחד בעץ או בשום דבר שלא יהא
נראהקכב ודינו כדין שלם ואפילו בשבת יכול לחברםקכג:
סעיף ג:
פסק מרן על פי תרומת הדשן -שני גלוסקאות הדבוקים יחד
שנאפו ונחתך מן האחת והשניה נשארה שלמה טוב להפריד
החתיכה מהשלמה כדי שתהא נראית שלמה ממה שיניחנה
דבוק בה אף על פי שנראית יותר גדולה .הגה :ולא יבצע ממנה
במקום שהיתה דבוקה בחברתה ששם נראית כפרוסה אלא
יבצע ממקום השלם שבהקכד:
סעיף ד:
פסק מרן ע"פ המבואר בירושלמי ובתוספתאקכה -פת שעורין
ופת כוסמיןקכו מברך על של שעורים כיון שהוא ממין שבעה
אף על פי שהכוסמין יפים .פת נקיה ופת קיבר מברך על
הנקיהקכז.
ואםקכח שתיהן נקיות וזו לבנה יותר מזו מברך על הלבנה
יותרקכט:
סעיף ה:
בירושלמי מבואר שפת טמאה נקיה ופת טהורה לא נקיה
מברך על מה שירצה .מכאן כתבו התוספות ,הרא"ש
והמרדכי כי פת גוי נקיה ופת קיבר של ישראל מקדים איזה
שירצה.
בביאור הדין נחלקו הראשונים-
מהמרדכי נראה כי רק אם אינו נזהר מפת גויים יכול לבחור,
אך אם נזהר מלאכול פת גויים מברך על של ישראלקל.
וממה שכתבו הראשונים בשם השר מקוצי נראה כי גם אם
נזהר לאכול פת גויים יש בידו הברירה לברך על מה שירצה,
אלא שהוא נהג לסלק מהשולחן פת הגוי עד לאחר ברכת
המוציאקלא .וכתב התרומת הדשן שנהגו כמוהו.
קכא ואם הקטנה נקיה וגדולה לא נקיה -מברך על הנקיה .משנ"ב.
קכב ואם אינו נראה שלם ,אע"פ שמחובר ,אין דינו כשלם .מג"א.
קכג לדעת המג"א אין צריך לחבר שתי פרוסות ביום חול ,וכתב
שכן נוהגים( .והא"ר נוטה לשו"ע) והמחברם בשבת יזהר שלא
יקח עץ מוקצה .וכתב האליה רבה שגם בשבת עדיף לקחת לחם
שלם מעיקרא ולא לחם מחובר.
קכד כ"כ מהרי"ל ,והוסיף שם עוד טעם ,כיוון שמלמעלה קרים
בישולא( .בושל קודם ,או אפוי טוב יותר) .וכתב על זה המג"א
שלטעם זה ,גם הבוצע מפרוסה יבצע ממקום השלם שבה ,וזה
לא מצאנו .לכן הטעם שכתב הרמ"א הוא העיקר.
קכה וכ"פ התוספות הרא"ש והרשב"א .והסברא בזה היא שעל
היותר חשוב ראוי לברך( .ולמרות שהכוסמין מין חיטה ,כיון
דאינה מפורשת בפסוק אין לה את כל מעלות מין ז ,מג"א וט"ז)
קכו כתב המשנ"ב שכוסמין (מין חיטה) קודם לשיפון ,ושיפון
(חביב) קודם לשיבולת שועל.
קכז אע"פ שהקיבר גדולה ,שמעלת נקי כתובה בירושלמי בהדיא.
מג"א.
קכח כ"כ הב"י ע"פ המבואר בתוספות ששני לחמים ממין אחד
מברך על היותר נקי .והוסיף שגם אם יאמר אדם שחביבה עליו
הפת הפחות לבנה לא שומעים לו כי בטלה דעתו אצל כל אדם.
קכט ואם הלבנה פחות גדולה יותר הסתפק המג"א .והמשנ"ב
הכריע ע"פ הא"ר שהגדולה עדיפא .אם לא שהקטנה חביבה
עליו" .וזה הכלל מסעיפים אלו מעלת שבעת המינים קודם לכל
ואחריו מעלת השלם ואחריו מעלת הנקי ואחריו מעלת הגדול
[ח"א] ".וכתב הרב אופיר מלכה שע"פ המבואר בשעה"צ מעלת
חביב היא אחרי שלם וקודם נקי .ר"ת -זשחנ"ג.
קל וכ"פ הב"ח.
קלא והטעם ,שמא בשעת הברכה יהיה חביב בעיניו פת גוי .תוס'.
קלב ולפי זה פסק את הדין המובא בשו"ע לגבי בעל הבית האוכל
פת גויים ובני ביתו לא אוכלים.

תרומת הדשן כתב כי דיני קדימה שייכים רק כאשר רוצה
לאכול משני המינים שלפניו ,אך אם רוצה לאכול רק אחד,
יכול להקדימו גם לפני כל שאר המעלותקלב.
המרדכי כתב בשם ראבי"ה שאם בעל הבית נזהר מפת גויים,
ומיסב עימו אורח שאינו נזהר ,כיוון שהמצווה מוטלת על בעל
הבית לבצוע יבצע מן היפה ,ואפילו היא פת גויקלג.
ופסק מרןקלד -פת עובד כוכבים נקיה ופת קיבר של ישראל
אם אינו נזהרקלה מפת עובד כוכבים מברך על איזה מהם
שירצהקלו ואם הוא נזהר מפת עובד כוכבים מסלק פת נקי של
עובד כוכבים מעל השלחן עד לאחר ברכת המוציא ואם בעל
הבית אינו נזהר מפת עובד כוכבים ואין דעתו לאכול כל
הסעודה רק פת עובד כוכבים כי היא נקיה אבל בני ביתו אכלו
מפת שאינו נקי של ישראל ושתי הלחם מונחים על השלחן
צריך לבצוע על פת נקיה של עובד כוכבים הואיל והוא הבוצע
ואין דעתו לאכול אלא מאותו פת ואם בעל הבית נזהר מפת
עובד כוכבים וישראל שאינו נזהרקלז בכך מסב עמו על השלחן
כיון דמצוה מוטלתקלח על בעל הבית יבצע מן היפה של עובד
כוכבים וכיון שהותר לבצוע הותר לכל הסעודה .הגה :ודוקא
שחביב עליו אותו פת אבל אם אינו חביב עליו בלא איסור פת
של עובד כוכבים אינו צריך להקדימו:
סעיף ו:
בגמרא (מב ).אמר רבי מונא משמו של רבי יהודה שברכת פת
הבאה בכסנין היא המוציא ,ופסקה הגמרא שאין הלכה
כמוהו .והברייתא שאומרת שמותר לערב על לחמניות
וברכתם המוציא היא דווקא בקביעות סעודה.
עוד מסופר על רב הונא שאכל כמות עצומה של לחמניות
(שברכתם מזונותקלט) ולא בירך (המוציא וברהמ"ז) ,ואמר לו
רב נחמן שזו אכילה של רעב ,אכילת קבע ,וכל שאחרים
קובעים עליו סעודה מברכים עליו (ברהמ"ז).
הרי"ף כתב שלהלכה אדם האוכל פת הבאה בכיסנין בתורת
כיסניןקמ מברך בתחילה בורא מיני מזונות ,ולבסוף 'ולא
כלום' .ופסקו הרמב"ם הרא"ש והרשב"א שלבסוף מברך על
המחיהקמא.
על פי המבואר בגמרא ,כאשר אדם קובע סעודתו על פת הבאה
בכיסנין ברכתה המוציא ,ונחלקו הראשונים בשיעור זה-
קלג ודבר זה לא סותר את העיקרון שכתב תרומת הדשן שאדם
שאינו רוצה לאכול מאכל מסויים לא חייב להקדימו ,כיוון
שאדם שלא אוכל פת גוי עושה זאת משום פרישות ,אך באמת
הוא רוצה לאכול אותה ,ולכן כאשר יש עילה מצד ההלכה לברך
על פת של גוי ,בודאי שיכול לברך עליה .עוד הוסיף תרומת הדשן
שדינו של ראב"יה הוא גם בלא אורח .ומותר גם לאדם יחיד
לבצוע על פת גוי משום חביבות המצווה -לבצוע מן החשוב.
אך הט"ז חלק על התרומת הדשן וכתב שכל ההיתר של ראבי"ה
הוא דווקא באורח ,ומשום כבודו .וכ"פ המשנ"ב.
קלד הט"ז האריך להקשות ולהסביר את הסוגיא עליה נסוב
הסעיף ,ובסופו של דבר הגיה בשו"ע מה שהגיה ,והחפץ להרוות
צמאונו יעיין בו.
קלה כתב המשנ"ב שלכתחילה טוב לחוש לדברי השר מקוצי,
אע"פ שהאחרונים הרבו להקשות על פסק זה.
קלו כתב המג"א שאם אחר מיסב עימו יבצע כל אחד מפת אחת.
כיוון שאין עדיפות לפת מסויימת ,עדיף לתת לכל אחד מקום.
קלז ומשום כבוד האורח אינו מסלק פת הגוי .מג"א ע"פ א"א.
ובש"ך כתב שהטעם משום איבה ,שבעל הבית לא מחשיב את
פיתו של האורח יבוא לשונאו .אך לא משמע כטעם זה מהשו"ע
והט"ז .ביה"ל
קלח וכתב המחצית השקל שכיום שהמנהג שכל אחד בוצע לעצמו
אין שייך דין זה -ובעה"ב יבצע על פת יהודי ,והאורח על של גוי.
קלט כ"כ רי"ף רש"י ורא"ש.
קמ פירוש' -תורת כיסנין' הוא שאוכל אכילת עראי .שהרי כל
העניין שקבעו חכמים לברך על פת כיסנין מזונות ולא המוציא,
כיוון שדרך העולם לאכול פת זו שלא בקביעות .משנ"ב.
קמא רבינו יונה הביא שי"א שלאחריו אינו מברך כלל ,וי"א בורא
נפשות( .כך פירשו את דברי הרי"ף' -ולא כלום')

לרמב"ן רא"ש ורבינו יונה -שיעור שאחרים קובעים עליו.
לראב"ד הולכים אחר דעתו האישית -אם הוא קובע -אפילו
באכילה מועטת נחשב קביעות.
לאגור בשם רבינו אביגדורקמב -דוקא בזמני הסעודות
הקבועות -ערב או בוקר הוי קביעות .אך לא סעודת עראי בין
לביןקמג.
ופסק מרן -פת הבאה בכיסנין מברך עליו בורא מיני מזונות
ולאחריו ברכה אחת מעין שלש ואם אכל ממנו שיעורקמד
שאחרים רגיליםקמה לקבוע עליו אף על פי שהוא לא שבע
ממנו מברך עליו המוציא וברכת המזון ואם מתחלה היה
בדעתו לאכול ממנו מעט וברך בורא מיני מזונות ואחר כך אכל
שיעור שאחרים קובעים עליו יברך עליו ברכת המזוןקמו אף
על פי שלא ברך המוציא תחלה ואם אכל שיעור שאחרים אין
קובעים עליו אף על פי שהוא קובע עליו אינו מברך אלא בורא
מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש דבטלה דעתו אצל כל
אדם:
סעיף ז:
בפירוש פת הבאה בכסנין מצינו שלוש שיטות-
רבינו חננאלקמז פירש שהוא כמין כיסים מלאים סוכר
ושקדים ואגוזים ומיני תבלין.
רב האי גאון פירש שהם כעכים יבשים שכוססים אותם.
הרמב"ם פירש שהיא עיסה שנילושה עם תבלינים ,או חלב או
שמן ודבש( .וכן פרש"י)
כתב הב"י שלעניין הלכה כיוון שהוא ספק בדרבנן נקטינן
כדברי כולם להקל וברכת כל אחד מהם מזונותקמח.
ופסק מרן -פת הבאה בכיסנין יש מפרשים פת שעשוי כמין
כיסים שממלאים אותםקמט דבש או סוקר ואגוזים ושקדים
ותבלין והם הנקראים רישקולא''ש ריאלחש''ו,
ויש אומרים שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או
מיני תבלין ואפאה והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או
התבלין ניכר בעיסה (ויש אומרים שזה נקרא פת גמור אלא
אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקורין
לעקי''ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר וכן נוהגיםקנ)
קמב ומקורם בשבלי הלקט.
קמג הב"י לא הסכים עם דבריו ,וכתב שהכל תלוי בשיעור שאכל,
ולא בזמן האכילה או בצורה שלה.
קמד ובחשבון שיעור זה כתבו האחרונים דאם אכלו לבדו צריך
שיאכל שיעור שאחרים רגילים לשבוע ממנו לבדו ,ואם אכלו עם
דברים שמלפתים בהם הפת סגי כשאוכל שיעור שאחרים רגילין
לשבוע ממנו כשאוכלין ג"כ עם דברים אחרים אך אם אכלו לבדו
ושבע ממנו אף שאחרים לא היו שבעין ממנו לבדו אבל כיון שאם
אכלו אותו עם דברים אחרים היו שבעין ממנו ג"כ צריך לברך
עליו המוציא ובהמ"ז .משנ"ב.
עוד הביא המשנ"ב שיש אומרים ששיעור זה הוא  4\3ביצים,
כשיעור של עירוב .אך כמה אחרונים והגר"א מכללם כתבו
שצריך שיעור של סעודת ערב ובוקר (כדעת האגור) .ולכתחילה
פסק שטוב לחוש לא לאכול על סמך ברכת מזונות שיעור ארבע
ביצים.
קמה ואם הוא נער או זקן (או אשה) שאכילתם מועטת ,משערים
בשיעור שרוב האנשים במצבם רגילים לאכול .ביה"ל .ובהלכה
ברורה חולק על עצם הדין ומצריך שיעור קבוע לכל אדם.
קמו ואם בשיעור שרוצה לאכול כעת יש שיעור של קביעות סעודה,
יברך המוצא תחלה .מג"א.
ואם אין במה שנשאר שיעור קביעות סעודה בפני עצמו ,בכל אופן
צריך לברך מזונות על מה שרוצה לאכול כעת ,כיוון שלא היה
בדעתו לאכול כמות כזו והוי נמלך .שעה"צ.
קמז והסכימו עימו רבינו יונה הטור והרשב"א.
קמח ואין צריך ליטול ידיו .ב"י .דלא כרשב"א שכתב ליטול יד
אחת.
קמט ודוקא שבשעת אפיה נאפו ביחד.ט"ז .ודוקא שניכר טעם
המילוי בעיסה ,והיכר הטעם תלוי במחלוקת השו"ע והרמ"א.
משנ"ב.
קנ וכתב המג"א שאין לאכלם שלא בסעודה אא"כ הדבש
והתבלין הם מרובים מהקמח .אך הט"ז כתב שזו שיטה יחידאה,

ויש מפרשים שהוא פת בין מתובלת בין שאינה מתובלת
שעושים אותם כעבים יבשים וכוססין אותם והם הנקראים
בישקוני''ש והלכה כדברי כולםקנא שלכל אלו הדברים
נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין:
סעיף ח:
נחלקו הראשונים בעניין לחמניות מסויימות האם ברכתם
מזונות או המוציא-
בעניין לחמניה הנקראת' -אובליא"ש' שבלילתה עבה (והיא
דקהקנב) ,דעת רש"י שברכתה מזונות ,אך תוספות ורא"ש
חלקו עליו וכתבו שברכתה המוציא.
ובעניין לחמניות שבלילתן רכה והן דקות כתבו הרא"ש
והתוספות שברכתם מזונות ,ואם קובע עליהם סעודה מברך
המוציא .אך לדעת ר"י הזקן ור"ש אין לברך עליהם לעולם
המוציא ,כיון שהם כמו דייסא .והמרדכי ור"י כתבו שמחמת
הספק יאכלם תוך הסעודה.קנג.
כתב שבלי הלקט שלחמניות ופת הבאה בכסנין שאוכל בסוף
הסעודה צריך לברך עליהם ברכה ראשונה ,דהוי כמו פירות
שמביאים בסוף הסעודה.
ופסק מרן -לחמניות אותן שבלילתן עבה שקורין אובליא''ש
לחם גמור הוא ומברך עליו המוציא וברכת המזון ואותן
שבלילתן רכה ודקים מאד שקורין ניבלא''ש מברך עליהם
בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש ואם קבע סעודתו
עליהם מברך המוציא וברכת המזון ואי אכיל להוקנד בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודהקנה טעונים ברכה לפניהם ולא
לאחריהם אבל אותם רקיקים דקים שנותנים מרקחת
עליהם הם טפילים לגבי המרקחתקנו וברכת המרקחת
פוטרתן:

וכל שהתבלין רוב לגבי המים ברכתו מזונות בודאי .וכ"פ
משנ"ב.
קנא הקשה רעק"א למה השו"ע לא כתב שירא שמים יחמיר
ויאכלם בסעודה ,כמו שכתב סעיף י"ג .ותירץ המאמר מרדכי,
שאפשר שהפוסקים מסכימים לכל הפירושים ,כיוון שלא נחלקו
בהדיא.
קנב כ"כ המשנ"ב.
קנג ההגהות מיימוניות כתבו שפתרון זה לא יועיל ,כיוון שגם אם
דינה כפת הבאה בכיסנין צריך לברך עליה כשאוכלה בתוך
הסעודה .ועיין בהערה מה.
קנד המג"א כתב שהוא הדין לכל פת הבאה בכיסנין .והביה"ל
הביא אחרונים החולקים עליו שכתבו שכיוון שהגדרת פת הבאה
בכיסנין בסעיף ז' היא מחמת ספק -שיש ג' הגדרות שונות,
כאשר אדם מברך עליהם בתוך הסעודה יש ספק לצד שני -אם
הם לא מוגדרים כפת כיסנין אלא כלחם גמור ,הוי ברכה לבטלה.
למסקנה כתב הביה"ל שהמברך על פת כיסנין הממולאת בתוך
הסעודה לא הפסיד ,כיוון שלרוב הפוסקים נראה שהיא פת
כיסנין .ולכתחילה יכוון בהמוציא לפטור את שאר ההגדרות של
פת כיסנין .חיי"א.
קנה בהגדרת שלא מחמת הסעודה כתב המג"א דהיינו שאוכלם
לקינוח .אך אם אוכלם לשובע ברכת המוציא פוטרתם .אך הט"ז
כתב שהחילוק הוא בכמות האכילה -אם אוכל כמות גדולה נפטר
בברכת המוציא ,ואם אוכל מעט ,אף לשבוע ,צריך לברך עליו תוך
הסעודה .המשנ"ב פסק כמג"א ,אך כתב שהאוכל כמות של
קביעות סעודה למתיקה ,פטור מברכה.
קנו שעושים הרקיקים רק כדי שלא יטנפו הידים מהמרקחת ולכן
הוי העיסה בכלל טפל .וכתבו האחרונים שם שבימינו עושים
הרקיקים טובים ,ולכן הם העיקר (וברכתם פוטרת המרקחת),
ופשוט דדוקא שבעת אפייה נאפין ביחד אבל אם אפה הדובשנין
לבד ואח"כ מניח עליהם מלמעלה המרקחת אין נעשין המרקחת
טפילה להם שכונתו לאכול שניהם ואין המרקחת באין ללפת
הדובשנין וצריך לברך גם על המרקחת .משנ"ב.

סעיף ט:
הרשב"א כתב בשם הראב"ד שהאוכל פת פחות מכזית מברך
עליה בתחילה מזונות ולבסוף על המחיהקנז .אך הרשב"א חלק
עליו וכתב שמברך המוציא בתחילה ולא מברך כלל בסוף .וכן
דעת הרי"ף הרמב"ם והרא"ש.
ופסק מרן -פת גמור אפילו פחות מכזית מברך עליו המוציא
אבל לאחריו אינו מברך כלום כל שלא אכל כזית:
סעיף י:
בגמרא (לז ).נאמר שהטוחן את החיטה ואופה אותה ומבשל
אותה מברך עליה המוציא וברכת מזון ,ואם אין הפרוסות
קיימות מברך מזונות ועל המחיה.
בירושלמי כתוב שפרוסות קיימות היינו שיש בהם כזית.
עוד נאמר בגמרא (לז ):שחביצא ,אע"פ שאין בפרוסות כזית
מברך המוציא וברכת המזון אם יש עליו תואר לחםקנח.
רש"י פירש שחביצא היינו בישול של פירוריםקנט בתוך סיר.
אך התוספות כתבו שחביצא היא פירורי לחם הנדבקים על
ידי חלב או מרק וכדומה ,ללא בישול .וכ"פ הערוך ,רבינו יונה
והרא"ש.
כתבו רבינו יונה והרא"ש שהמפורר פת לחם דק ללא בישול
וללא תערובת משקה מברך עליה המוציא וברכת המזון,
וביאר הב"י שדין זה סברא הוא ,כיוון שאין שום עניין לומר
שתשתנה ברכתו כיוון שפוררו אותוקס.קסא
קסב
ופסק מרן -חביצ''א דהיינו פירורי לחם שנדבקים יחד על
ידי מרק אם נתבשלקסג אם יש בהםקסד כזית אף על פי שאין
בו תואר לחם מברך המוציא וברכת המזון .ואם אין בהם
כזיתקסה אף על פי שנראה שיש בו תואר לחם אינו מברך אלא
בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלשקסו ואם אינו מבושל
אלא שהוא מחובר על ידי דבש או מרק אם יש בפרוסות כזית
מברך עליו המוציא אפילו אין לו תואר לחם ואם אין בהם
כזית אם יש בהם תואר לחם דהיינו שהוא ניכר וידוע שהוא
לחם מברך עליו המוציא וברכת המזון ואם אין בהם תואר
קנז כיון שהוא מזון ,יש לו מעלה על פני שאר הדברים שלא
מברכים ברכה אחרונה אם לא אכל כזית.
קנח תואר לחם היינו שניכר וידוע שהוא לחם .ב"י.
קנט אפילו אין בהם כזית .ואת הסוגיא הקודמת פירש רש"י לא
כפירוש הירושלמי ,אלא שפרוסות קיימות היינו שלא נימוחו
לגמרי מהבישול.
קס דלא כרבינו חננאל שפירש שלחם שפוררו אותו ברכתו
המוציא דוקא שניכר שהוא לחם.
קסא שיטת הרמב"ם סבוכה ,ונאמרו בה פירושים רבים ככתוב
בב"י .ונכתוב את הסבר הב"י לבד ,כיון שלמעשה לא קיי"ל
כוותיה -כאשר לשים פת במרק וכדומה מספיק תנאי אחד כדי
לברך עליה המוציא -או כזית או תואר לחם .אך אם מבשל פת
צריך את שני התנאים.
קסב העיר המשנ"ב שאין נפקא מינה אם מתחברים לעניין בישול,
רק לעניין השני שמתחברים ע"י מרק.
קסג ואם עירה עליהם מכלי ראשון ,יש מחלוקת בין הראשונים
בהגדרת עירוי ,וכתב המג"א שיש למנוע מלאוכלו שלא בסעודה.
קסד אם יש באחת כזית ,מברך עליה המוציא ופוטר את כולם.
ואם אוכל רק את החתיכות שפחותות מכזית מברך עליהם
מזונות .משנ"ב וביה"ל .והכזית נמדד רק אם קודם הבישול היה
בה כזית ולא מועיל מה שגדלה ע"י הבישול או שנדבקו אליה
חתיכות .ואם לאחר הבישול פורר את הכזית לפירורים הסתפק
בדינו האשל אברהם.
קסה ואם טיגן החתיכות משמע ממג"א שלא נחשב כבישול ,אך
מדברי שאר האחרונים לא משמע כן ,על כן יברך על פת אחרת
ויפטור אותה .משנ"ב.
קסו דע שבכל הנזכר בסעיף זה ובסעיפים שאחריו אפילו קבע
סעודתו עליהם מברך במ"מ ומעין ג משום דהוי כמיני קדירה.
מג"א ומשנ"ב.
קסז לעניין קניידלך ,שהוא לחם מפורר שחזר וגיבלו עם שומן ,אם
בישלו או טגנו ברכתו מזונות אף אם יש בכל חתיכה כזית( .פרט
למג"א שמשמע ממנו המוציא) ואם אפאן נכון שיאכלם רק בתוך
הסעודה ,אא"כ נילושו ברוב שומן או דבש .ואם גיבלם במים
ואפה אותם המוציא .משנ"ב.

לחם מברך בורא מיני מזונותקסז וברכה אחת מעין שלש ואם
אינו לא מבושל ולא מחובר אלא מפורר דק דקקסח אף על פי
שאין בו כזית ולא תואר לחם מברך עליו המוציא וברכת המזון
(ועיין לקמן סימן קפ''ד כמה שיעור אכילה לברך עליה ברכת
המזון):
סעיף יא:
פסק מרן על פי התוספות והמרדכי -יש מי שאומר דפירורין
שנותנין במים והמים מתלבנים מחמת הפירורין אזיל ליה
תוריתא (פירוש כאילו אמר תואריתא כלומר תואר הלחם)
דנהמא ואין מברך עליה אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת
מעין שלשקסט:
סעיף יב:
פסק מרן על פי המרדכי -יש מי שאומר שפת השרוי ביין
(אדוםקע) אינו מברך אלאקעא בורא מיני מזונות וברכה אחת
מעין שלש ונראה שאין דבריו אמורים אלא בפירורין או
בפרוסות שאין בכל אחת כזית:
סעיפים י"ג -י"ד:
בגמרא פסחים (לז ).נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בעניין עיסה
שאפאה במחבת -לריש לקיש פטורה מן החלה ולרבי יוחנן
חייבתקעב.
קעג
רבינו חננאל פסק כר"ל .ושאר הראשונים פסקו כרבי יוחנן.
מה דין בישול עיסה עבה במחבת עם משקהקעד אליבא דרבי
יוחנן?
רמב"ם ,ר"י ,רמב"ן ,רבינו שמשון ,רבינו יונה ,רא"ש ,ר"ן
ורי"ו -בישול מוציא מתורת לחםקעה ,ומברך עליו בורא מיני
מזונותקעו ואפילו בבלילתו עבהקעז.
אך דעת ר"ת וסמ"ג שהמבשל או מטגן בלילה עבה ברכתה
המוציאקעח ,ולא נחלקו ר"י ור"ל אלא בבלילה רכה .והוסיף

קסח והסכימו האחרונים שהוא הדין אם שרה אותו במים כל עוד
לא נשתנה צבע המים בכתו המוציא .משנ"ב.
קסט ומדובר שאין בפרוסות כזית .ט"ז ומשנ"ב.
קע דוקא אדום .ששינה את צבע הלחם .אך ביין לבן שיעורו כמו
שכתוב בסעיף הקודם.
בביה"ל כתב שדין זה ,שפת השרוי ביין אדום תשתנה ברכתו
הוא קשה מאד ,כי מה אכפת לי שצבעו שונה .וכתב כי באמת יש
הגורסים במרדכי שדוקא שרוי ביין עד שאבדה צורתו ברכתו
מזונות ,וממילא הוי כמו סעיף הקודם .וסיים שצ"ע לדינא.
קעא ולענין ברכת היין אם כונתו העיקר בשביל אכילת הפת והיין
בא רק למתק האכילה נעשה היין טפל ואינו מברך כ"א במ"מ על
הפת( .וה"ה לשורה פת הבאה בכסנין) אבל אם כונתו גם בשביל
שתיית היין שרוצה לאכול ולשתות ביחד נכון שיברך מתחלה על
קצת יין בפני עצמו בפה"ג ואח"כ יברך ברכה על הפת השרוי ואם
כונתו רק בשביל היין שבו והפת בא רק למתק השתיה נעשה הפת
טפל ליין ואינו מברך רק בפה"ג .משנ"ב.
קעב בגמרא שם מבואר שלכולי עלמא פת הנאפית בחמה פטורה
מן החלה .וכן שריש לקיש מודה לרבי יוחנן אם הרתיח קודם את
המחבת ולאחר מכן נתן בו את העיסה.
קעג שאילתות ,רמב"ם ,תוספות ורא"ש .וכן נוטה דעת הרי"ף.
קעד וביארו הראשונים (סמ"ג ור"ש) שמעט משקה שנותן במחבת
שלא תשרף העיסה לא נחשב כמשקה לכו"ע.
קעה והביאו ראיה מפורשת מהירושלמי.
קעו ואין זה סותר את המבואר בסעיף י' ,שבכזית אין הבישול
מוציאו מתורת לחם ,כיוון שהיה עליו שם לחם מעיקרא ,מה
שאין כן כאן.
קעז ואע"פ שחייב בחלה ויש בו תואר לחם ,שהרי דין חלה הולך
אחר הלישה ,וכיוון שבלישה בלילתו עבה חייב בחלה ,אך ברכת
המוציא הולכת אחר שעת האפייה ,ואם לא נאפתה אלא
התבשלה ברכתה מזונות .רבינו ירוחם.
קעח והביא ראיה מהגמרא במנחות (עה ):שאומרת שאוכל מנחה
מברך המוציא ,והרי יש מנחות שמטוגנות בשמן,ואעפ"כ לא
חילק!

לבאר ר"ת שאם לאחר הבישול אין בו תואר לחם אין מברכים
המוציא אלא מזונות אפילו בלילתו עבה.
רבינו מאיר היה נוהג לחוש לשתי הדעות ,ולכן לא היה אוכל
פת שבלילתה עבה ונתבשלה אלא בתוך הסעודה .וכתב הב"י
שכך ראוי לנהוג.
הגמרא ביבמות (מ ).כתבה שהחולט בצק ואחר כך אופה אותו
נחשב כלחם ויוצאים בו ידי חובתו בפסח ,ומזה הסיק הב"י
שהוא הדין לברכת המוציא.
ופסק מרן -אפילו דבר שבלילתו (פירוש לישת הקמח במים)
עבה אם בשלה או טגנה אין מברך עליה המוציא אפילו שיש
עליה תורייתא דנהמא ואפילו נתחייבה בחלה דברכת
המוציא אינו הולך אלא אחר שעת אפייה ויש חולקין
ואומרים דכל שתחלת העיסה עבה אפילו ריככה אחר כך
במים ועשאה סופגנין (פירוש עיסה שלשוה ועשאוה כמין
ספוג) ובשלה במים או טגנה בשמן מברך עליה המוציא (ונהגו
להקלקעט) .וירא שמים יצא ידי שניהם ולא יאכל אלא על ידי
שיברך על לחם אחר תחלהקפ .הגה :וכל זה לא מיירי אלא
בדאית ביה לאחר אפיה תואר לחםקפא ,אבל אי לית ביה תואר
לחם כגון לאקשי''ן שקורין ורומזליך לכולי עלמא אין מברכין
עליהם המוציא ולא ג' ברכות דלא מיקרי לחם אבל פשטיד''א
וקרעפלי''ך מקרי תואר לחם (מרדכי) ואין לאכלם אלא אם
כן בירך על שאר הפת תחלהקפב .וכל זה לא מיירי אלא בעיסה
שאין בה שמן ודבש וכיוצא בו אלא שמטוגן בהן אבל אם
נילוש בהןקפג כבר נתבאר דינו אצל פת הבאה בכיסנין:
ופסק מרן -חלוטקפד (פירוש כמין פת חולטין אותו ברותחין)
שאחר כך אפאו בתנור פת גמור הוא ומברך עליו המוציא.
הגה :וכן דבר שבלילתו רכה שאפאו בתנור בלא משקה דינו
כפת ומברך עליו המוציא ושלש ברכות וכן אם אפאו באילפס
בלא משקה .ומעט משקה שמושחין בו האילפס שלא ישרף
העיסה לא מיקרי משקה ,אבל דבר שבלילתו רכה וטגנו
במשקה לכולי עלמא לאו לחם הוא.

בגמרא מבואר שברכת הטרוקנין היא מזונותקפה ,ואם קובע
עליו סעודה מברך עליו המוציא .וכ"פ הרמב"ם .ומדין
טרוקנין הסיק הב"י שבטריתא לא שייך קביעות סעודה
ולעולם ברכתה מזונות .וכ"כ רבינו ירוחם.
ופסק מרן -טרוקנין דהיינו שעושין גומא בכירה ונותנים בה
קמח ומים מעורבין בה ונאפה שם מברך עליו בורא מיני
מזונותקפו וברכה אחת מעין שלש ואם קבע סעודתו עליו מברך
המוציאקפז וברכת המזון אבל טריתא דהיינו שלוקחין קמח
ומים ומערבים אותה ושופכים על הכירה והוא מתפשט
ונאפה אין עליו תורת לחם כלל ואין מברכים עליו אלא בורא
מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש ואפילו קבע סעודתו
עליו:
סעיף טז:
בגמרא (לז ):נאמר שטריתא פטורה מן החלה ,ומכאן למד
הב"י שהוא הדין שברכתה מזונות ,כיוון שאינה לחם גמור.
ופירשה הגמרא את המילה טריתא בשני אופנים ועל פיהם
פסק מרן-
)1נהמא דהנדקא והוא לחם שאופין בשפוד ומושחין אותו
בשמן או במי ביצים  )2וכן לחם העשוי לכותח שאין אופין
אותו בתנור אלא בחמה מברך עליו בורא מיני מזונותקפח:
סעיף יז:
פשטיד''א הנאפה בתנור בבשר או
פסק מרן על פי
בדגים או בגבינה מברך עליו המוציאקצ וברכת המזוןקצא.
הגה :ודוקא שאפאו בתנור בלא משקה אבל אם אפאו במחבת
במשקה אין לברך עליו ואין לאכלו רק תוך הסעודה כמו
שנתבארקצב:
האגורקפט-

סעיף טו:
בגמרא (לז ):כתוב שטרוקנין חייבים בחלה וטריתא פטורה
מחלה( .ביאור טרוקנין וטריתא עיין בשו"ע)
קעט וכתבו המג"א והגר"א שאם אכל ממנו כדי שביעה יש לברך
ברהמ"ז מספק .אך המשנ"ב כתב שכל זה דוקא שכאשר לש את
העיסה היתה דעתו לאפותה אלא שנמלך ובשלה .אך אם מראש
רצה לבשלה ברכתה מזונות אף אם שבע ממנה( .לפי המנהג
להקל)
קפ והלחם האחר פוטרו ,או משום שבלילתו עבה (של"ה) או
משום שממולא בשר ,שגם הוא בא למזון (מג"א) או משום
שאוכלו למזון (ביה"ל) או שמכוון בהמוציא לפוטרו (הלכה
ברורה).
קפא צריך לומר -לאחר בישול או טיגון ,שאילו באפיה ברכתו
המוציא .וגם בבישול או בטיגון היינו דוקא בשיש בחתיכות
כזית ,אך אם אין כזית בטל מתורת לחם .משנ"ב.
קפב הקשה הט"ז ,הרי כתב הרמ"א לעיל שנהגו להקל ,וא"כ למה
כתב כאן לאכלם בתוך הסעודה ,וביאר שכוונת הרמ"א שמי
שהוא ירא שמים לא יסמוך על המנהג להקל.
קפג לדעת הט"ז ,אין הבדל בין אם אדם לש עיסה בדבש או שהוא
מטגן אותה בדבש ,שניהם נחשבים פת הבאה בכיסנין( .והסכימו
עימו האחרונים בזה) אלא שבמטוגן בדבש יש אומרים שאין
שייכות המוציא אפילו בקבע ,מה שאין כן בנילוש בדבש.
קפד ואפילו בלילתו רכה( .טור) .ולרי"ו אפילו טגנו בשמן ואח"כ
אפאו ברכתו המוציא .מג"א .אך הט"ז (עיין לעיל) ושאר
האחרונים כתבו שטיגון בשמן הוי כאילו לשו בשמן ,וברכתו
מזונות ,והעיר המשנ"ב שזה דוקא שמורגש טעם שמן יותר
מטעם העיסה.
קפה מפשט דברי הטור נראה שעל טרוקנין מברכים המוציא
אפילו בלא קבע ,ובטריתא מועילה קביעות לברך המוציא.
והקשה עליו הב"י וניסה ליישבו .ולמעשה קיי"ל כרמב"ם ורי"ו.
אך דעת המג"א שיש לברך על טריתא וטרוקנין המוציא אם
קבע ,והחילוק ביניהם הוא רק לעניין חלה .ומהמשנ"ב נראה
כשו"ע.

קפו המשנ"ב חילק בשם המג"א שטרוקנין הם מזונות כיוון
שבלילתן רכה מאד ,אך אם אינה רכה מאד דינה לברך המוציא,
כסעיף י"ד .אך בביה"ל הביא שלדעת הרמב"ם מברכים מזונות
כיוון שאין לה תואר לחם (חולק על הרא"ש שהובא בהערה
הבאה) ,ומהלבוש נראה שהטעם הוא שאין זו דרך לישה ואפיה.
ונשאר בצ"ע לדינא.
קפז כיוון שכאשר נאפה מקבל תואר לחם .משנ"ב בשם הרא"ש.
קפח בטור מבואר ע"פ הגמרא שהעושה לחם העשוי לכותח בצורה
נאה (צורת לחם) ברכתו המוציא ,והשו"ע השמיטו ,וכתב
המשנ"ב שאין לאכול ממנו כדי שביעה אא"כ בתוך הסעודה.
(הגר"א ביאר שהשו"ע השמיט דין זה כיוון שלדעתו רק לעניין
חלה יש לחלק ,שאם עשאה כלחם ,יבואו להקל בלחם אחר שלא
להפריש ממנו חלה ,אך לעניין המוציא לא חשש)
קפט וכ"פ שבלי הלקט בשם רבינו ישעיה.
קצ לדעת הט"ז (וכ"כ בתניא) ,מברך המוציא רק בקביעות
סעודה ,כיוון שהוא נאפה עם מילוי ,דינו כפת הבאה בכסנין .אך
המג"א (בשם השל"ה) חלק עליו ופסק שכיוון שזה לא מילוי של
מיני מתיקה וכדומה אלא דברים השייכים לסעודה ,דרך
לאוכלם בתורת סעודה וברכתם המוציא אפילו אוכל כל שהוא.
וכ"פ משנ"ב .אלא שהוסיף שאם עשה רקיקים קטנים שמעורב
בהם חתיכות בשר קטנות וניכר שעשויות לקינוח סעודה ברכתם
מזונות.
בעניין עוגיות העשויות מקמח מגובל במי ביצים הסתפק המג"א
מה ברכתם ,והכריעו האחרונים שברכתם מזונות ,ובמגן
גיבורים כתב שזה דוקא אם נילוש רק במי ביצים ללא מים,
והעיר המשנ"ב שאם הוא דק ויבש אין להחמיר גם אם נתערב
בו מים.
קצא וביאר האגור שאע"ג שהמילוי עיקר אצלו ,מין דגן חשוב
יותר.
קצב בסעיף י"ג .עיי"ש.

סיכום סימן קע"ח

לק"י
סעיף א:
בגמרא (פסחים קא ):נאמר כי המשנה מקומו צריך לברך.
ונחלקו רב ששת ורב חסדא בשני דברים-
א-באילו דברים מצריך שינוי מקום ברכה.
ב-איזו ברכה מצריך שינוי מקום-ראשונה\אחרונה שניהם?
בעניין א -דעת רב ששת כל שינוי מקום מצריך ברכה ,ולא
משנה מה אכל .אך דעת רב חסדא ,שכאשר אדם אכלקצג
דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומםקצד אינו צריך
לברך ,אך אם אכל דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם
במקומם -צריך לברךקצה.
בעניין ב -דעת רב ששת כי המשנה מקומו צריך לברך למפרע
על מה שאכל ,ולכתחילה על מה שרוצה להמשיך לאכולקצו.
אך לדעת רב חסדא המשנה מקומו צריך לברך רק ברכה
ראשונה ,אך לא ברכה אחרונה על מה שאכל.
הרי"ף ,הרמב"ם ,הרמב"ן והרא"ה פסקו כרב ששת.
אך הרא"ש והתוספות פסקו כרב חסדאקצז.
ופסק מרן -היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר
או שהיה אוכל וקראו חבירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו
וחזר הואיל ושינה מקומו צריך לברך למפרע על מה שאכל
וחוזר ומברך בתחלה המוציא ואחר כך יגמור סעודתו.
אבל אם דבר עמו בתוך הבית אף על פי ששינה מקומו מפנה
לפנה אינו צריך לברךקצח .הגה( :ועיין לקמן סימן רע''ג אם
היה דעתו לאכול במקום אחר לא מיקרי שנוי מקום והוא
שיהיו שני המקומות בבית אחדקצט ועיין לקמן סימן קפ''ד):

הגה :ויש חולקים בכל מה שכתוב בסימן זה רק סוברים
ששנוי מקום אינו אלא כהיסח הדעת ולכן אם שינה מקומו
למקום אחר אין צריך לברך אלא לפני מה שרוצה לאכול אבל
לא על מה שכבר אכל.
ודוקא שלא הניח מקצת חברים בסעודה ואכל מדברים שאינן
צריכים ברכה במקומם אבל אם הניח מקצת חברים או אפילו
לא הניח ואכל דברים שצריכין ברכה במקומם אפילו מה
שרוצה לאכול אחר כך אין צריך לברךרג.
ולכן מי שפסק סעודתו והלך לבית אחר או שהיה אוכל וקראו
חברו לדבר עמו אפילו לפתח ביתו או למקום אחר כשחוזר
לסעודה אין צריך לברך כלל דהא פת צריך ברכה במקומו
לכולי עלמא מיהו אם הסיח דעתו כשחוזר ודאי צריך לברך
על מה שרוצה לאכול אחר כך.
ואין חילוק בין חזר למקום שאכל כבר ובין סיים סעודתו
במקום אחר וכן נוהגין במדינות אלו מכל מקום לכתחלה לא
יעקר ממקומו בלא ברכה דחיישינן שמא ישכח מלחזור
ולאכולרד .מיהו לצורך מצוה עוברת כגון שהגיע זמן תפלה
מותר .ועיין סימן קפ''ד:
סעיף ג:
פסק מרן על פי הארחות חיים -יש מי שאומר שאם היה בגן
ורוצה לאכול מפירות כל אילן ואילן כיון שברך על אילן אחד
אינו צריך לברךרה על האחרים והוא שבשעה שברך היה דעתו
לאכול מאותם האחרים אבל מגן לגן צריך לברךרו אפילו אם
הם סמוכים ואפילו אם כשבירך תחלה היה דעתו על הכל:

סעיף ב:
פסק מרן על פי הברייתא בפסחים -חברים שהיו יושבין
לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלהר אם הניחו שם
מקצתןרא חוזרים למקומם וגומרין סעודתן ואינם צריכין
לברך שניה ואם לא הניחו שם אדם כשהם יוצאים צריכים
ברכה למפרע וכשהם חוזרים צריכים ברכה לכתחלה וכן אם
היו מסובין לשתות או לאכול פירות שכל המשנה מקומו הרי
פסק אכילתו ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל וחוזר ומברך
שנית על מה שהוא צריך לאכול והמשנה מקומו מפנה לפנה
בבית אחד אינו צריך לחזור ולברך.
אכל במזרחה של תאנה זו ובא לאכול במערבה צריך לברךרב.

סעיף ד:
הסמ"ק כתב (במסקנת דבריו) כי אם אכל פת במקום אחד
וחזר ואכל במקום אחר מברך ברכה אחרונה במקום השני,
כמו שהולכי דרכים עושים שמברכים במקום אחד וממשיכים
לאכול בהמשך דרכם ומברכים ברכה אחרונה בסיום
אכילתם.

קצג וביאר המג"א שזהו דוקא אם אכל אכילה חשובה -כזית .אך
אם אכל פחות לא נחשב כקביעות.
קצד עיין בסעיף ה.
קצה סברתו של רב חסדא היא ,שכיוון שבלאו הכי צריך לחזור
למקומו ולברך ,ממילא לא נתבטלה קביעותו הראשונה.
קצו רב ששת מחשיב שינוי מקום כסילוק גמור של האכילה
הקודמת .ולרב חסדא שינוי מקום נחשב רק כהיסח הדעת.
קצז חשוב לציין שגם לדעת רב חסדא אין לשנות מקומו לכתחילה
כל עוד לא סיים אכילתו\בירך ברכה אחרונה .כל הדיון בשיטתו
הוא בדיעבד כשכבר יצא ,או שיוצא לצורך מצוה.
קצח כך היא מסקנת הגמרא בפסחים ,ששינוי מקומו מפינה לפינה
באותו חדר לא נחשב כיציאה ממקומו( .ואפילו אם לא רואה
מקומו הראשון ,כגון אחורי ארון וכדו' לא חשיב שינוי ,משנ"ב)
קצט המשנה מקומו מחדר לחדר בבית אחד -אם היתה דעתו על
כך מתחילה מותר ,כמו שכתב הרמ"א ,אך אם לא היתה דעתו
לכך -אם רואה מקומו הראשון מותר לכתחילה .ואם לא רואה
מקומו הראשון -לכתחילה לא ישנה מקומו ,אך אם שינה מקומו
לא יברך ,דסב"ל .ביה"ל( .ואם שינה מקומו מבית לבית ורואה
מקומו הראשון -הסתפקו האחרונים ,משנ"ב)
ר או אפילו לדבר הרשות .משנ"ב .דלא כמו שמשמע מהכל בו,
ודחאו הב"י.
רא ואפילו רק אחד .משנ"ב.
רב כך פסק הרמב"ם ע"פ הירושלמי .וטעם הדבר ,כיון שלתאנה
אין מחיצות ,כל עוד רואה מקומו הראשון לא צריך לברך ,אך
כאשר אינו רואה מקומו הראשון חשיב שינוי מקום .והעיר
הראב"ד ,שאם היתה דעתו לשנות מקומו מתחילה -אינו צריך
לברך.

רג לכאורה נראה לומר ,שאף לרב חסדא שפסק רמ"א כוותיה
מועילה הנחת חברים לעניין שמירת הקביעות ,וכך מובן
מהרמ"א וכ"פ המג"א והמשנ"ב( .אך יש לציין שבהנחת חברים
לאכילת פירות ,מותר להמשיך לאכול רק באותה חבורה .אך אם
רוצה להמשיך לאכול במקום אחר ,אף אם הניח חברים צריך
לברך ברכה ראשונה ).אך הט"ז חולק וסובר שכיון שאינם
טעונים ברכה במקומם ממילא אף אם הניח חברים לא נחשב
כקביעות.
רד ר"ן ורבינו מנוח .אך אם היתה דעתו משעה ראשונה לאכול גם
שם ,יכול ללכת .וכן ,אם רוצה רק לצאת ולחזור מיד לא צריך
לברך ברכה אחרונה קודם יציאתו .אך אם מסתפק שמא יתעכב
שם ,ינהג כהרמ"א ויברך ברכה אחרונה .משנ"ב.
רה נחלקו האחרונים בביאור הסעיף-
למג"א מדובר שהגן מוקף מחיצות ,ולכן מועילה דעתו מאילן
לאילן ,כמו מחדר לחדר ואע"פ שלא רואה מקומו הראשון.
לגר"א מדובר בגן שלא מוקף מחיצות ,ומועילה דעתו מאילן
לאילן ,דוקא לדעת הראב"ד (וזהו שהזכיר מרן סעיף זה בשם יש
מי שאומר)
והחיי אדם חילק (לכאורה הולך בשיטת הגר"א) שבמוקף
מחיצות לא צריך דעתו ,ובאינו מוקף מועילה דעתו.
אם אינו מוקף וגם לא היתה דעתו לאכול מאילן אחר ,לט"ז לא
מועיל אפילו אם רואה מקומו הראשון .אך מהמג"א משמע שאם
רואה מקומו לא צריך לברך.
רו כיון דהוי כמבית לבית שלא מועילה דעתו בפירות .משנ"ב.
המברך על פרי במקום אחד ושינה מקומו ואז אכל ממנו לא יצא
בברכתו .והוא הדין אם אכל הפרי במקום אחד ואוחזו ועובר
למקום אחר -נחשב כשינוי מקום .משנ"ב.

ופסק מרן -אם אכל פת במקום אחד וחזר ואכל במקום אחררז

אינו מברך ברכת המזון אלא במקום השנירח כמו שנהגו הולכי
דרכים שאוכלים דרך הילוכם ויושבים ומברכין במקום סיום
אכילתםרט:

ופסק מרן -אדם שישן בתוך סעודתו שינת עראי לא הוי
הפסקרכ .הגה :וכן אם הפסיק בשאר דברי רשותרכא כגון
שהוצרך לנקביו וכיוצא בזהרכב:

סעיף ה:
בשאלה אילו דברים טעונים ברכה במקומם נחלקו
הראשונים-
לרמב"םרי -דבר שמברכים עליו המוציא או ברכה מעין שלוש.
לרי"ףריא -דבר שמברכים עליו המוציא או על המחיה.
להגהות מיימוניותריב ורשב"א -רק לחם שמברכים עליו
המוציא.
ופסק מרן -יש אומרים ששבעת המינים טעונים ברכה
לאחריהם במקומם ויש אומרים דדוקא מיני דגן .הגה :ויש
אומרים דוקא פת לבד:ריג
סעיף ו:
דעת הרב יו"ט ב"ר יהודה המתפלל תוך סעודתו הוי הפסק,
וטעון נטילת ידים וברכת המוציאריד .כיוון שאי אפשר
להתפלל ולאכול בבת אחת .אך התוספות חלקו עליו וכתבו
שדוקא לעניין ברכת המזון אנו אומרים שנחשב כהפסק משום
דהוי סילוק סעודה והיסח הדעת ,מה שאין כן בתפילהרטו.
וכ"כ הרא"שרטז.
ופסק מרןריז -מי שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד
והתפלל אפילו אם אין שהות לגמור סעודתו ולהתפלל שחייב
להפסיק ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל עם כל זה לא הוי
הפסק:
סעיף ז:
דעת הראב"ד היא שאדם שנרדם באמצע סעודתו נחשב
כסילוק סעודה ,וצריך לחזור ולברךריח .אך הרא"ש חלק עליו
וכתב שלא הוי היסח הדעת ,כיוון שהוי לאונסוריט( ,ולא שינה
מקומו) וגם לפוסקים כרב חסדא ,כיון שלחם הוי דבר שטעון
ברכה במקומו פשיטא שלא צריך לברך .וכתב שכן נהגו
העולם.
רז ומדובר בדיעבד ,כיון שלכתחילה אין לעקור ממקומו קודם
שמברך ברכה אחרונה .ואם כיון לכתחילה להמשיך לאכול
במקום אחר -לרמ"א מהני ולמרן לא מהני.
רח אא"כ רצונו לשוב לאכול גם במקום הראשון ,שאז יברך
במקומו הראשון ברכה אחרונה .שעה"צ.
רט שלהולכי דרכים מותר להלוך ולאכול ואף אם אין רואין
מקומן משום דהם לא קבעו עצמן לאכול במקום שברכו ולכן אין
נחשבין כלל עי"ז עוקרין ממקומן.
וכתב המשנ"ב פרטי דינים בעניין הולכי דרכים-
אם היה דעתן לאכול סעודתן במקום שברכו המוציא ונמלכו
להמשיך סעודתם בהליכה ,כל זמן שרואין מקומן הראשון מותר
להם לאכול ,אבל באין רואין מחמת מרחק הדרך או מחמת
הפסק אילנות חשיב שינוי מקום( .וצריכים לברך בפירות לכו"ע
ובפת לדעת מרן) אך אם מתחילה חשב לאכול מעט במקומו
והשאר לאכול בדרך מהני ואף בהפסק אילנות דרק מבית לבית
לא מהני דעתו באכילת פירות אמנם אם התחיל לאכול בבית
והלך לדרך הרי הוא כמו מבית לבית דלא מהני דעתו בפירות
וצריך לחזור ולברך ובפת מהני דעתו ואף לענין לכתחלה:
רי וכ"פ רשב"ם.
ריא וכ"פ ר"י ורא"ש.
ריב הב"י הסביר את ההגהות כרי"ף כיון שבהגהות חדשות כתבו
שכשיטתם כתב הרי"ף.
ריג לכתחילה צריך להחמיר לשני הכיוונים -לא לצאת ממקומו
אפילו על אכילת פירות ז' המינים ,ובדיעבד אם יצא לא יברך
ברכה ראשונה משום סב"ל .משנ"ב .אך הגר"א סובר למעשה
כדעה האמצעית.
ריד ראשונה לכו"ע ,וברכה אחרונה לדעת מרן.
רטו וראי'ה לדבריהם ממה שכתוב בברייתא על חברים שהיו
אוכלים ביחד ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת ,דלרב חסדא לא
הוי הפסק ויכולים להמשיך ולאכול( .וממה שלא חילקה

הברייתא למד הרא"ש שהוא הדין אם הגיע סוף זמן תפילה
וחייבים לעצור סעודתם ולהתפלל לא הוי הפסק)
רטז וכתב הב"י שאע"פ שנראה שהרי"ף חולק על זה ,כיוון
שמצריך לברך על כל כוס וכוס בליל הסדר ומשמע שסובר
שאמירת ההגדה וההלל הוי הפסק ,כיון שמנהג העולם לברך רק
על כוס ראשונה ושלישית ממילא אין הלכה כהרי"ף אף בזה.
ועיין בט"ז שיישב את מנהגינו שפסקינן כרי"ף ואעפ"כ אנו
אומרים שתפילה לא נחשבת הפסק.
ריז כתב המשנ"ב שלדעת מרן סעיף זה מיירי כשמתפלל בתוך
ביתו ,אך אם יוצא לבית הכנסת בודאי הוי הפסק ,אא"כ השאיר
חברים .ולרמ"א הוא הדין אם התפלל בביה"כ( .בשעה"צ כתב
שלכתחילה אף לדעת רמ"א עדיף להתפלל בתוך ביתו או להניח
חברים ,לחוש לדעת הט"ז שסובר כך)
המג"א סובר שהמתפלל תוך סעודתו צריך נט"י בלי ברכה שמא
לא שמר ידיו .אך הרבה אחרונים חולקים עליו .ולמעשה הכריע
המשנ"ב שהמתפלל בביתו לא צריך נטילה והמתפלל בביה"כ
צריך.
ריח ברכה ראשונה לכו"ע ,וברכה אחרונה על אכילתו הקודמת
לדעת השו"ע.
ריט ולא דומה למה ששנינו בתוספתא לגבי קראו חברו לדבר עימו
והפליג שטעון ברכה ,כיון ששם הפליג בדברי העסקים והוי היסח
הדעת ,מה שאין כן כאן.
רכ אך צריך נטילת ידים בלא ברכה (פרמ"ג) .והישן שנת קבע על
מיטתו הוי הפסק .משנ"ב.
רכא הביה"ל כתב שהוא הדין אם הפסיק לדבר מצוה ,אך כיון
שלעיתים דבר מצוה הוי הפסק ,כמו ההגדה וההלל בליל הסדר
(לשיטת הרמב"ם והגאונים) ,לכן נקט מילתא דפסיקא ,שדבר
הרשות לעולם לא הוי הפסק(כל עוד לא הסיח דעתו).
רכב מקור דברי רמ"א בספר אוהל מועד ,וכתב שכ"כ הר"ם.
והוסיף שיש מהגאונים שמצריכים אותו לחזור ולברך.

סיכום סימן ר"ב

לק"י
סעיף א:
המשנה בפרק שישי דברכות אומרת כי על פירות האילן
מברכים בורא פרי העץ .חוץ מן היין שעל היין הוא אומר בורא
פרי הגפן.
ונחלקו הראשונים בברכת יין מבושל-
רב צמח גאוןרכג ,רש"י ,רבינו שמעיהרכד והרמב"םרכה  -יין
מבושל ברכתו שהכל.
תוספות ,רא"ש ,ר"ן ,סמ"ק ,רמב"ן ,רשב"א ,מרדכי ,הגהות
מיימוניות ,תרומת הדשן ושבלי הלקט -יין מבושל ברכתו
בורא פרי הגפןרכו.
הארחות חיים כתב שיין שנעשה קפוי על ידי בישול ברכתו
שהכל.
הרשב"א כתב שמברכים על יין תוסס בורא פרי הגפן.
אם התערב יין עם שכר תאנים ,כתב הרשב"ץ ,שמברכין עליו
בורא פרי הגפן כל עוד היין הוא הרוב.
ופסק מרן -על כל פירות האילן מברך בתחלה בורא פרי העץ
חוץ מהיין שמברך עליו בורא פרי הגפן בין חי בין מבושל בין
שהוא עשוי קונדיטוןרכז דהיינו שנותנין בו דבש ופלפליןרכח.
הגה :ואם נתערב ייןרכט בשכררל אזלינן אחר הרוברלא אם הרוב
יין מברך בורא פרי הגפןרלב ואם הרוב שכר מברך שהכלרלג.
סעיף ב:
בברכות (לו ):מובאת משנה בעניין השלב שבו אסור לקצוץ
את האילן בשנת השמיטה"-בית שמאי אומרים כל האילן
משיוציאו ובית הלל אומרים החרובין משישרשרו והגפנים
משיגרעו והזיתים משיניצו ושאר כל האילנות משיוציאו.
ואמר רב אסי הוא בוסר הוא כפול הלבן הוא גרוע".
ממשנה זו למדו התוספות ,הרא"ש והרשב"א שברכת
הענבים קודם שהגיעו לשיעור פול הלבן היא אדמהרלד ,אך
שאר האילנות ,מיד משיוציאו ברכתם העץ .וכן כתבו הגהות
בשם סמ"ג.
והטור הוציא גם את החרובים והזיתים מהכלל ,וכתב בהם
את השיעור המוזכר במשנה .ובבדק הבית כתב שאין ללמוד
מדין שביעית של זיתים וחרובים לברכה ,כיוון שאף לאחר
שהגיעו לשיעור זה אינם ראויים לאכילה.
ופסק מרן -הבוסר כל זמן שלא הגיע לכפול הלבן מברך עליו
בורא פרי האדמה ומשהוא כפול הלבן ואילך מברך עליו בורא
פרי העץ ומתוך שלא נודע לנו שיעור פול הלבן לעולם מברך
רכג הביאו הרא"ש בבא בתרא פרק ו ,סימן י.
רכד תלמיד רש"י.
רכה לדעת רבינו ירוחם .אך הב"י כתב שלא מצא כן ברמב"ם,
שאכן לשיטתו יין מבושל פסול למזבח ולקידוש ,אך מי יאמר
שלא מברכים עליו בורא פרי הגפן?
רכו וכתב שבלי הלקט שדבר זה מפורש בירושלמי ,וכיוון שלא
מצאנו שהתלמוד שלנו יחלוק בזה ,כן הלכה .וקילסו הב"י.
רכז הביה"ל הביא מחלוקת לעניין ברכת 'יין לענה' -לחיי אדם
ברכתו הגפן ,ולפרמ"ג נראה שלא מברך כלל.
רכח כתב המשנ"ב שאף על פי שנשתנה טעמו וריחו עי"ז ממה
שהיה מקודם אפ"ה לא נשתנה היין לגריעותא והיין עיקר לגבי
הדבש והפלפלין ,ואפילו אם הם הרוב.
רכט מדובר או ביין חי ,או ביין מזוג שביחד עם השכר אינו מגיע
לששה חלקים נגד היין .ביה"ל.
רל דעת הש"ך שכל הלכה זו דווקא בשכר תאנים שאינו מפסיד
טעם היין ,אך שאר שכר ,אף אם יהיה הרוב יין ,אם אבד טעמו
מברכים עליו שהכל .ופסק המשנ"ב שאף בשאר שכר הדין כן,
אא"כ הוא מפסיד טעם היין.
הט"ז העלה כי בדיני ברכות אזלינן בתר העיקר ,כיוון שבכלאופן יש חיוב ברכה ,ולכן לא אזלינן אחר הטעם ,אלא אחר
העיקר.
רלא לדעת הגר"א ,גם בשכר ,כמו מים (ראה הערה י"א) ,לא
הולכים אחר הרוב אלא אחר שיעור של שישית יין מול חמישה
חלקים שכר ,ובלבד שיהיה טעם יין .וכתב המשנ"ב שלעניין
ברכה אחרונה יש לחוש לדעת הגר"א ולשתות יין שברכתו הגפן
לכולי עלמא ,ובברכה אחרונה שלו ,יפטור יין זה.

בורא פרי האדמה עד שיהיה גדול ביותררלה ושאר כל האילן
משיוציאו פרי מברכין עליו בורא פרי העץ ובלבד שלא יהא
מר או עפוץ ביותר עד שאינו ראוי לאכילה אפילו על ידי
הדחק דאז אין מברכין עליו כללרלו .הגהרלז :ויש אומרים דעל
חרובין אינו מברך בורא פרי העץ עד שיראה בהן כמין
שרשראות של חרובין וכן בזיתים עד שיגדל הנץ סביבם וקודם
לכן מברך בורא פרי האדמה וכן עיקררלח:
סיכום דעות הפוסקים בעניין ברכת הפירות בשלבים שונים:
ואם
הפירות קודם לכן מברך
שיעור
פוסקים
מתקן
לברכת העץ
הפירות ולא כלום .חוץ שהכל
כל
שו"ע
משיוציאו ויהיו מענבים שפחות
הלבן-
ראויים לאכילה מפול
מדוחק .בענבים' -האדמה'
מפול הלבן ומעלה.
כמו השו"ע ,חוץ כמו שו"ע ,חוץ שהכל
רמ"א
מחרובים וזיתים מחרובים וזיתים
הגיעם
כמו שקודם
ששיעורם
לשיעורם מברך
לעניין שביעית.
(אם
אדמה
ראויים לאכילה
מדוחק).
פרי בורא
לעונת בורא
משיגיעו
גר"א
האדמה -ובלבד פרי
המעשרות
ופנים
מאירותרלט
ע"י האדמה
שנאכלים
הדחק.
העץ רמ
הפירות כמו הרמ"א ,חוץ
חיי אדם כל
משאר הפירות
משיבשילו.
ועוללות
חרובים שמברך שהכל אם
ענבים,
אפרים
רק
כפי נאכלים
וזיתים-
שיעורם לשביעית .מדוחק
סעיף ג:
הגמרא בברכות (לו ):כותבת כי גרעיני הפירות חייבים
בערלה .ונחלקו הראשונים לעניין ברכתם:
תוספות ,ה"ר יונה ,מרדכי ורא"ש -ברכתם בורא פרי העץ,
שכיוון שחייבים בערלה ,דינם כפירות העץ .ובלבד שיהיה
נהנה מהם ולא יהיו מרים.

רלב ודווקא שנשאר טעם יין .משנ"ב.
רלג לעניין מזיגת יין במים האשכנזים סוברים כי אף אם הרוב
מים מברכים הגפן ,ובלבד שיהיה שישית יין וכן שיהיה טעם יין.
ובטעם החילוק בין יין לשכר כתב המשנ"ב -שכיוון שדרך מזיגת
היין במים ,לא שייך לומר שיתבטל היין נגד המים ,שהכל נחשב
כמין אחד .אך בשכר,כיוון שאין דרכו להימזג עם יין,הולכים
אחר הרוב.
רלד כי "כל דבר שגדל על האילן ואינו עיקר הפרי מברכים עליו
בורא פרי האדמה" כ"כ הטור בשם הרא"ש.
רלה ומ"מ אין לאכול מהם כשיעור שחייב ברכה אחרונה אלא
בתוך הסעודה כיון שהוא ספק אם יברך אחריהם מעין ג' או
בנ"ר.
אם למראית עין נראה שנגמר בישולם ,אין נפק"מ בגודלם .וכןאם רואים את החרצנים שלהם מבחוץ .משנ"ב.
רלו ואם מתקו ע"י האור עיין בטבלה.
רלז הרמ"א חולק על מה שכתב בדק הבית ,ולשיטתו החילוק
לעניין שביעית הוא החילוק לעניין ברכה.
רלח וכתב המג"א שיש לברך על החרובים בורא פרי האדמה עד
שיהיה ברור שהם ראויים לאכילה.
רלט וכן דעת המשנ"ב .אך הנוהג כשו"ע אין למחות בידו .ובלבד
שלא יהיו נאכלים רק ע"י הדחק ,שאם כן ,רק ע"י מיתוק באור
יהיה מותר לברך עליהם העץ (כמו החיי אדם).
רמ דוקא בפירות הראויים לאכילה ע"י הדחק .דברי חברי אילן
יחזקאל.

רשב"א -בגרעינים מרים לא מברך כללרמא ,ואם מתקן מברך
שהכל .ובשאר גרעינים יש לעיין אם מברך אדמה או שהכלרמב.
ופסק מרןרמג -גרעיני הפירות אם הם מתוקיםרמד מברך
עליהם בורא פרי העץ ואם הם מרים אינו מברך עליהם כלל
ואם מתקן על ידי האור מברך עליהם שהכלרמה:
סעיף ד:
הגמרא בברכות (לה ):אומרת ששמן זית מברכין עליו בפה"ע
ומוקמינן לה בחושש בגרונו שזו היא רפואתו שנותן שמן לתוך
אניגרון (-מי שליקת סלק) ובולעו דהשתא הוי ליה שמן עיקר
אבל אי אכיל ליה ע"י פת הוה ליה פת עיקר ומברך על העיקר
ופוטר הטפלה .ואי שתי ליה בעיניה אזוקי מזיק ליה ולא
מברך עליו כללרמו.
אדם בריא המערב שמן הרבה בתוך אניגרון ושותהו ,לדעתרמז
ה"ר יוסף והטור מברך העץ ,ולדעת בה"ג ,מהר"מ והרמב"ם
מברך על השלקותרמח כיוון שהם העיקררמט.
ופסק מרן -שמן זית אם שתאו כמות שהוא אינו מברך עליו
כלל משום דאזוקי מזיק ליה ואם אכלו עם פת אינו מברך
עליה דפת עיקררנ ומברך על העיקר ופוטר את הטפילה ואם
שתאו מעורב עם מי סלק''ארנא (הנקרא אניגרון) שאז אינו
מזיק אדרבא הוא מועיל לגרון אם הוא חושש בגרונו הוה ליה
שמן עיקררנב ומברך עליו בורא פרי העץ ואם אינו מתכוין
לרפואה אלא לאכילה הוה ליה אניגרון עיקררנג ואינו מברך
אלא על האניגרון (שהכל):
סעיף ה:
ברכת שקדים מריםרנד :קטנים בפה"ע ,גדולים ולא כלום.
ואם מתקן ברכתם בפה"ערנה .כ"כ ה"ר יונה ,הרא"שרנו
ורשב"א בשם בה"ג.
ופסק מרן -שקדים המרים כשהם קטנים מברך בורא פרי
העץ גדולים ולא כלום דאזוקי מזקי וטעמא דמלתארנז
דכשהם קטנים עיקר אכילתם היא הקליפה ואינה מרה
וכשהם גדולים עיקר אכילתם מה שבפנים והוא מר ואם
מתקן על ידי האור או דבר אחר מברך בורא פרי העץרנח:
רמא ומה שגרעינים חייבים בערלה ,זו דרשה מיוחדת מ"את"
פריו -את הטפל לפריו.
רמב והסביר לי חברי אילן יחזקאל שברכתם אדמה ,שכל הגדל על
האילן ואינו עיקר הפרי ברכתו האדמה .והפר"ח והא"ר הבינו
בדעת הרשב"א שברכתם שהכל .ועיין בהערה הבאה.
רמג הרבה אחרונים (דרישה ,אבן העוזר ,גר"א) פסקו כרשב"א,
וסוברים שעל גרעינים מתוקים מברכים האדמה.
ואם אוכל הפרי ואחר כך הגרעין לכולי עלמא נפטר בברכת הפרי.
משנ"ב( .ועיין בביה"ל שמסתפק בברכת גרעינים מיוחדים)
רמד לאו דוקא ,אלא כל שהחיך נהנה מהם קצת .משנ"ב.
רמה המג"א הקשה -הרי אם מתקן ,הייתה צריכה להיות ברכתם
העץ ,כמוזכר בסעיף ה' לגבי שקדים .ותירץ ,שגרעינים מרים אין
דינם כפרי כלל ,מה שאין כן שקדים.
רמו השותה שמן זית לבדו אינו מברך כלל ,כן פסקו כל
הראשונים .פרט לרמב"ם שסובר שמברכים עליו שהכל.
רמז הט"ז הסביר כי אין כלל מחלוקת' -ה"ר יוסף מיירי בענין
שא"צ ברכה רק על השמן שנתערב בין משקה האניגרון בזה אמר
שאם יש שמן הרבה הן ע"י רפואה הן בלא רפואה צריך ברכה על
ההנאה ,אבל בה"ג מיירי שצריך ברכה על האניגרון ג"כ ואז
אזלינן בתר העיקר וזה תלוי במחשבה דהיינו אם הוא לרפואה'.
רמח שהכל או אדמה ,כמו שיתבאר אי"ה סימן ר"ה ס"ב.
רמט וכלשון הרשב"א' -כל ששותהו על ידי אניגרון ומתכוין בו
לרפואה מברך עליו בורא פרי העץ דהוי ליה שמן עיקר וכל שאין
מתכוין לרפואה אלא לאכילה הוי ליה אניגרון עיקר'.
רנ ואם שותה שמן לרפואה ואוכל רק מעט פת כדי שלא יזיקנו
מברך על השמן ולא על הפת .מג"א .ודעת הב"ח והאליה רבה
שבכל אופן הפת עיקר.
רנא וה"ה אם עירבו עם שאר משקה בעניין שנהנה מהשמן ואינו
מזיקו .משנ"ב.
רנב אע"פ שהאניגרון מרובה על השמן ,כיוון שהשמן עיקר אצלו
אזלינן בתר כוונתו .משנ"ב.

סעיף ו:
בגמרא ברכות (לו ).אמר רב יהודה בשם רב שצלףרנט של ערלה
בחו"ל ,זורק האביונות ואוכל הקפריסין .והגמרא הקשתה על
זה מברייתא שאומרת שברכת הקפריסין בורא פרי העץ.
ותירצה הגמרא שרב סובר כרבי עקיבא שאומר שרק
האביונות הם פרירס ,וכן ראינו מעשה רב של מר בר רב אשי
שזרק את האביונות ואכל את הקפריסין.
ועל פי גמרא זו נחלקו הראשונים בברכת הקפריסין-
רי"ף ,רמב"ם ורשב"א -בורא פרי האדמה ,שכיוון שלעניין
ערלה הקפריסין אינן פרי עץ ,לעניין ברכה אינן פרי העץ.
תוספות ורא"ש -בורא פרי העץ .שכל מה שהקלנו בקפריסין
הוא בערלה ,דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל ,אך לעניין
ברכה ,כיוון שחייב בערלה ,ברכתו העץ.
ופסק מרן -צלף (פירוש צלף מין אילן שעלין שלו ראויים
לאכילה ויש בעליו כמין תמרים .אביונות הוא הפרי מהצלף
וקפריסין הן קליפהרסא שסביב הפרי כקליפות האגוזים) על
העלין ועל התמרות ועל הקפריסין בורא פרי האדמה ועל
האביונות שהם עיקר הפרי בורא פרי העץ:
סעיף ז:
בגמרא ברכות (לח" ).והלכתא תמרי ועבדינהו טרימא מברכין
עלייהו בורא פרי העץ מאי טעמא במילתייהו קיימי
כדמעיקרא".
רש"י פירש שטרימא הוא דבר הכתוש קצת ואינו מרוסק,
ומשמע מדבריו שאם כתשו לגמרי לא מברכים עליו העץ .וכ"כ
תרומת הדשן וכן נראה מהטור .אך הרמב"ם כתב שאפילו
עשה מהם עיסהרסב ברכתם העץ ,וכן נראה דעת ר"י והרוקח.
ופסק מרן -תמרים שמיעכן ביד ועשה מהם עיסה והוציא
מהם גרעיניהם אפילו הכי לא נשתנית ברכתן ומברך עליהם
בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש .הגה :ולפי זה
הוא הדין בלטווערן הנקרא פאווידל''א מברכין עליהם בורא
פרי העץ ויש אומריםרסג לברך עליהם שהכל וטוב לחוש
לכתחלה לברך שהכל אבל אם בירך בורא פרי העץ יצא כי כן
נראה עיקר:
רנג לדעת הט"ז דווקא אם האניגרון הוא רוב אז מברכין ברכתו
ופוטר השמן ,ולדעת המג"א בכל אופן האניגרון עיקר אם הוא
אינו מכוון לרפואה.
רנד דין שקדים מתוקים מבואר בסימן ר"ד ס"א.
רנה ודין זה שונה מדין גרעינים שמתקן ע"י האור ,שברכתם
שהכל ,כיוון שאינם עיקר הפרי לא נטעי להו אינשי אדעתא
דהכי .באה"ג.
רנו הרא"ש הסתפק לומר ששקדים מרים קטנים ברכתם שהכל,
אך נראה שהכריע שברכתם העץ .ב"י.
רנז כן ביאר מרן הב"י .ובביה"ל העיר על כך שטעם זה מוזכר רק
בתר"י ,אך לדעת שאר הראשונים הטעם בפשיטות כיוון
שבקטנותם השקדים ראויים לאכילה ,ובגדלותם לא.
רנח דכיון דנשתנו למעליותא ע"י המיתוק באור הוה ליה כשאר
פירות שאין ראוין לאכול חיין ונתבשלו דמברך כשהן מבושלין
בפה"ע .משנ"ב בשם לחם חמודות .והוא הדין שאר מיני פירות
שהם חמוצים ומרים ולא יכול לאכלם כלל אלא ע"י מיתוק.
רנט עיין בפסק שו"ע הסבר למינים שגדלים בצלף.
רס והברייתא שאומרת שברכת הקפריסין בורא פרי העץ היא
אולי כדעת רבי אליעזר שחלק על רבי עקיבא ,עיי"ש .אם כי שלפי
זה היינו צריכים לברך גם על התמרות בורא פרי העץ .ויל"ע.
רסא בדיעבד אם בירך על הקפריסין בפה"ע יצא .ולענין קליפת
תפוזים שטוגנין בדבש יש דעות בין האחרונים אם לברך עליהן
שהכל או פה"ע ופרי האדמה וע"כ יש לברך עליהן שהכל.
משנ"ב.
רסב וכתב הביה"ל שדווקא אם ניכר במקצת מהות הפרי .והוסיף
שיש עוד ראשונים הסוברים כרמב"ם -ערוך ,או"ז וריא"ז.
רסג כתב המג"א שדווקא בדברים שנימוחים לגמרי ע"י בישול
ונעשים כמשקה סובר רמ"א לברך לכתחילה שהכל ,אך בתמרים
שמיעכם לגמרי מסכים לדעת מרן.
עוד העיר המג"א בעניין בשמים שחוקים לגמרי שברכתם בורא
פרי העץ ,כיוון שזוהי דרכם ,נחשב כאילו הם קיימים.

סעיף ח:
כתוב בגמרא בברכות (לח ).האי דובשא דתמרי מברכינן
עילויה שהכל.
דעת בה"ג שכל זה דווקא בדבש תמרים שמעורב בו מים ,אך
אם הוא לבדו מברכים עליו העץ.
ובהגהות אשירי כתב י"א שמברכים עליו בפה"א.
אך כל הראשוניםרסד חלקו עליהם וסוברים שאפילו הוא בעינו
מברכים עליו שהכל .והוא הדין לכל המשקין שזבים
מהפירותרסה ,חוץ מיין ושמן.
ופסק מרן -דבש הזב מהתמרים מברך עליו שהכל וכן על
משקין היוצאין מכל מיני פירות חוץ מזיתים וענבים מברך
שהכל:
סעיף ט:
בגמרא (לח ).מובאת ברייתא' -דבש תמרים ויין תפוחים
וחומץ ספוניות ושאר מי פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב
קרן וחומש ורבי יהושע פוטר'
ופירש רש"י -ספוניות -סופי ענבים שאין מתבשלין לעולם
(שגדלים בחורף) ועושין מהם חומץ .ורבי יהושע פוטר דזיעה
בעלמא הוא ואין שם תרומה חל עליו.
ובעניין ברכת סופי הענבים עצמם ,דעת מהר"ם שמברכים
עליהם שהכלרסו ,ולדעת הטור מברכים אדמה ,כבוסר.
ופסק מרן -סופי ענבים שאין מתבשלין לעולם וכן על
הנובלות שהם תמרים שבשלם ושרפם החוםרסז ויבשו מברך
שהכל:
סעיף י:
בגמרא ברכות נחלקו בעניין ברכת מי השלקות (ירקות
מבושלים במים) אם ברכתם שהכל או בורא פרי האדמה.
ונפסק (סימן ר"ה ס"ב) אדמה.
בדין מי פירות שלוקים נחלקו הראשוניםרסח:
רשב"א -ברכתם שהכל .דווקא ירקות ,שרוב אכילתן היא ע"י
שליקהרסט ,מי שליקתם כמותם .מה שאין כן פירות ,שדרכם
לאוכלם חיים ,ברכת מימיהם שהכל שהם כזיעה בעלמא.
לדעת הט"ז צריך לכתחילה לברך על הפירות שנימוחו לגמרי ע"י
בישול בורא פרי העץ ולא שהכל .אך הביה"ל כתב שהאחרונים
(לבוש ,מג"א ,א"ר ,גר"ז וחיי"א) סוברים לברך בכהאי גוונא
שהכל כדעת רמ"א.
כתב משנ"ב שאם רוב דרך אכילת אותן פירות הוא ע"י ריסוק
אף לכתחלה מברך ברכתו הראויה בין לענין פה"ע או פרי
האדמה.
רסד תוספות ,רבינו יונה ,רא"ש ,רמב"ם וטור.
רסה להשלמת התמונה עיין במבואר בסעיף הבא.
רסו כיוון שהוא גרוע מבוסר ,שבוסר עתיד להיות ראוי ,והוא
נשאר גרוע תמיד .והביא הט"ז ראיה לשיטת המהר"ם .וכתב
שכ"פ מרן.
רסז והשתנו לגריעותא ,והוי כמו פירות שדרך לאוכלם חיים
ובישלם ,שירדה ברכתם לשהכל .מג"א .ויש מפרשים שהם מין
תמרים שאין מתבשל על העץ ,וקוטפים אותם ומניחים אותם
במחצלאות או בתבן להתחמם עד שיתבשלו.
אך על תמרים רגילים שנפלו מהאילן מברכים העץ .ואם לא
הגיעו לבישולם ,תלוי בדעות שבסעיף ב' .ביה"ל.
רסח וכתב הביה"ל ,שכל המחלוקת היא בפירות שטובים לאכלם
מבושלים .אך אם אינן טובים לאכלן מבושלים ,ברכתם שהכל,
וכ"ש שברכת מימיהם שהכל.
רסט ובדין פירות מיובשים שדרך לשלקן נחלקו האחרונים-
דעת המג"א (הלבוש והרש"ל) שדווקא פירות או ירקות
שמהתחלה נוטעים אותם על דעת לשלקן ברכת מימיהם כמותם,
מה שא"כ פירות שדרך לאכלן חיים ,אלא שלאחר שייבשו אותם
שולקים אותם ,ברכת מימיהם שהכל .אך הט"ז כתב שמברכים
על מימיהם כמותם .והמשנ"ב פסק כמג"א .אך כתב שבפירות
שנוטעים אותם על דעת לשלקן לכו"ע ברכת מימיהם העץ.
רע כתב הב"י שאין חילוק בין בישול ובין שרייה במים .ובשיעור
זמן השרייה במים כתב המשנ"ב שהוא לפחות מעת לעת ,ותלוי
בטבע הדבר הנכבש ,שלפעמים צריך יותר זמן.

רא"ש' -אפשר שאם בישל הפרי ונכנס טעם הפרי במים,
מברך עליהם בפה"ע' ,כיוון שיותר נכנס טעם הפרי ע"י בישול
מאשר ע"י סחיטה.
ופסק מרן -פירות ששראןרע או בשלן במים אף על פי שנכנס
טעם הפרי במים אינו מברך על אותם המים אלא שהכל
והרא''ש כתב דאפשר שאם נכנס טעם הפרי במים מברך
בורא פרי העץ:
סעיף יא:
הב"י כתב שישנה בעיה בעניין ברכה אחרונה של מי שריית
פירות משבעת המיניםרעא.
שהרי אין בורא נפשות פוטר מעין שלוש ,ולהפך .והפתרונות
לכך מבוארים לפנינו בשו"ערעב.
ופסק מרן -מי שריית צמוקים ותאנים או מי בישולם מברך
עליהם שהכלרעג ויוצא גם להרא''ש אבל בברכה שלאחריהם
יש להסתפק אם מברך בורא נפשות או אם מברך ברכה אחת
מעין שלש כהרא''ש .ולכן ירא שמים לא ישתה אלא בתוך
הסעודהרעד או יאכל פרי משבעה מינים וגם ישתה מים כדי
שיצטרך לברך ברכה אחת מעין שלשרעה ובורא נפשותרעו ואם
משך המים והבדילם מהצמוקיםרעז הוה ליה יין ומברך עליו
בורא פרי הגפן וברכה אחת מעין שלש והוא שיהיו צמוקים
שיהיה בהם לחלוחית שאם ידרוך אותם יצא מהן דבשן אבל
אם כשיעצרו אותם לא יצא מהם שום לחלוחית דבש לא:
יב:רעח

סעיף
בגמרא (לח ):הסתפקו מה ברכת השלקות .ולמסקנה כתבה
הגמרא' -כל שתחלתו בורא פרי האדמה שלקו שהכל (כיון
דאפקיה לגריעותא) וכל שתחלתו שהכל שלקו (והביאו לעיקר
דרך אכילתו) בורא פרי האדמה'.
ולעניין פירות שטובים לאכלם בין חיים ובין מבושלים ,דעת
כל הראשוניםרעט שברכתם בורא פרי העץ בכל אופן .אך לדעת
הראב"ד ,כיוון שהשתנה ממצבו הטבעי ברכתו שהכל.
ופסק מרן -כל הפירות שטובים חיים ומבושליםרפ כגון
תפוחים ואגסים בין חיים בין מבושלים מברך בורא פרי העץ
רעא לעניין ברכה ראשונה' ,על כולם אם אמר שהכל יצא' .וכ"כ
מרן.
רעב הביה"ל כתב שאם אין לו דברים אחרים לפטור את המי
פירות-
לדעת כנסת הגדולה -יברך בורא נפשות .ומשמע ממג"א ב"י
וב"ח שלא יברך כלל.
רעג וכתב המשנ"ב שזה דוקא ששותה המים בפני עצמן ,אבל אם
אוכל הפירות עצמן ושותה המים ג"כ מסתברא דלכו"ע אין צריך
לברך עליהם לא ברכה ראשונה ולא אחרונה .ואם עיקר כונתו
בשביל המים ואכל איזה מהפירות מתחלה ובירך בפה"ע צ"ע אם
יברך שנית על המרק שהכל( .כ"כ המג"א).
רעד וצריך לברך עליהם שהכל בתוך הסעודה ,שהם כרוטב
הפירות ואין דינם כמשקה .ביה"ל.
רעה ודעת הפרמ"ג שיקדים מעין שלוש שהיא חשובה ,לבורא
נפשות.
רעו וכתב הב"י בשם תרומת הדשן ,שלא יועיל לשתות יין ולהוסיף
בברכה האחרונה 'על העץ ועל פרי העץ'( .ונלע"ד שזו תוספת
בברכה שאינה שייכת ,ויש בזה חשש הפסק ).וכתב הביה"ל שאם
יש לו רק יין ,יוסיף בברכה האחרונה 'על העץ' כיוון שאין לו
תקנה אחרת יכול לעשות כך .וכ"כ החי"א והמאמ"ר.
רעז דעת המג"א שאפילו כשמעורבים הצימוקים במים ,כל
ששראן דוקא על דעת למשוך ולשתות המים אפילו שמעורבים
ביחד בכלי דין יין יש לו .והמגן גבורים כתב שדוקא שלא נשרה
עדיין ג' ימים אין לו דין יין אא"כ משכן והפרידן מהצמוקים:
רעח עיקר דין זה מבואר בריש סימן ר"ה.
רעט רמב"ם ,רבינו יונה ,מרדכי ,תוספות ,רא"ש ורשב"א.
רפ וכתב המשנ"ב שאפילו אם הם טובים יותר כשהם מבושלים
כיון שכשהם חיים טובים ג"כ והרבה בני אדם אוכלים אותם כן.
ואם דרך רוב העולם לאכלם מבושלים ,אף שהם טובים גם חיים,
דעת החי"א והא"ר שמברכים עליהם כשהם חיים שהכל.

ואם אין דרך לאוכלם חייםרפא אלא מבושלים אכלם כשהם
חיים מברך שהכל כשהם מבושלים בורא פרי העץ:

מסופקרצה בו אם הוא עיקר הפרי או לא בורא פרי האדמה.
ואם אינו יודע מה הוא מברך שהכל (טור):

סעיפים יג-יד:
התוספות ,ה"ר יונה והרא"ש כתבו שאגוז המטוגן בדבש
ברכתו העץרפב .וביאר הב"ירפג שדוקא באגוז גמור ,אך אם
הוא אגוז שלא ראוי לאכילה וטיגנו בדבש ,ברכתו שהכלרפד.
ופסק מרן:
 אגוז גמור המטוגן בדבש ונקרא נואינד''ו (רוצה לומרנויאי''ט) מברך עליו בורא פרי העץרפה:
 אגוז רך שמבשלים בדבש וקורין לו נוס מושקאד''ה מברךעליו שהכל .הגה :וכןרפו אותם אגוזים שמבשלים בדבש
בעודם ירוקים מברכים שהכל.
סעיף טו:
בעניין ברכת קנה הסוכר והסוכר נחלקו הראשונים:
בה"ג -בורא פרי העץרפז.
גאונים -בורא פרי האדמהרפח.
רמב"ם -שהכלרפט.
ופסק מרן -על הסוקא''ר מברך שהכל וכן המוצץ קנים
מתוקות שהכלרצ:
סעיף טז,יז,יח:
בברכת הפלפל נחלקו רב ורב ששת .לרב לא מברך כלום ,ולרב
ששת שהכל .והקשתה הגמרא מברייתא שאומרת שרבי מאיר
סובר שפלפל הוא מין עץ אכיל ,ומתרצת הגמרא -כאשר
הפלפל יבש ,אין הוא ראוי לאכילה ,רק על ידי תערובת ,ולא
מברכים עליו כלל ,אך כאשר הוא לח וטרי הוא ראוי לאכילה
בפני עצמו ומברכים עליו.
מעין זה תירץ מרימר לעניין זנגביל ,שכאשר הוא יבש לא
מברכים כלל ,וכאשר הוא לח ,ברכתו בורא פרי האדמה.
בברכת הפלפל הלח נחלקו הראשונים-
לדעת הראב"ד ,הרא"ש ,הרשב"א ושבלי הלקט -בורא פרי
העץ ,כמו שמובן מרבי מאיר.
לדעת רב האי גאון ,רי"ף ורמב"ם -בורא פרי האדמהרצא.
ופסק מרן-
 על פלפל וזנגביל יבשים ועל רצבהקלאוו של גירופלי (רוצהלומר נעגלי''ך) וכל כיוצא בזה שאין דרך לאכלם אלא על ידי
תערובות אין מברך עליהם כלוםרצג:
רצד
 על אגוז מושקא''ט בורא פרי העץ על קניל''ה (רוצהלומר צימרינ''ד) בורא פרי האדמה:
 על פלפל וזנגביל כשהם רטובים בורא פרי האדמה .הגה:כל הפירות שיודע בהם שהם עיקר הפרי מברך עליהם בורא
פרי העץ ושאינן עיקר הפרי בורא פרי האדמה ואם הוא
רפא ומכאן קושיא על מה שכתב מרן שהכוסס חיטה מברך עליה
בפה"א ,שהרי אין דרך לאכלה חיה .וי"ל שמיירי בדגן שלוק ,או
שחמשת מיני דגן חשובים יותר .ביה"ל.
רפב וכתב הרוקח שברכתו שהכל ,כיוון שאם טגנו בלא דבש
הייתה יורדת ברכתו לשהכל ,הוי ליה דבש עיקר ,וכתב עליו
הטור' -ולא נהירא' .כיוון שעל ידי הדבש הוא הופך למעליותא.
ומכל מקום צריך שיישאר עליו תואר אגוז .משנ"ב.
רפג וכן מבואר בדברי רי"ו ,הגהו"מ בשם הר"ם וברא"ש.
רפד כיוון שאנשים לא נוטעים אותו על דעת לאוכלו כך ,ברכתו
שהכל .אך כאשר מדובר בפרי גמור שלא ראוי לאכילה מחמת
טעמו ,ומיתקו ,ברכתו העץ .משנ"ב.
רפה כיוון שהדבש בא למתקו ,האגוז עיקר .ט"ז.
רפו המג"א הגיה' -והן אותן אגוזים .'..עוד כתב על קליפות של
תפוזים ,שברכתם העץ ,כיוון שהם פרי גמור.
רפז שסוף סוף הקנים הם עץ ,והסוכר היוצא מהם הוא פרים ,ועל
דעת כן נוטעים אותם.
רפח כיוון שקנה הסוכר לא מוציא פרי ,לא ניתן לברך עליו בפה"ע.
רפט כיוון שקנה הסוכר לא מוציא פרי ,אי אפשר לומר עליו בורא
פרי האדמה\העץ ,אלא שהכל .ק"ו התמצית של קני הסוכר,
שיוצאת רק לאחר בישול באור .והשיב עליו הטור ,שכיוון שעיקר

נטיעת הקנים על דעת הסוכר ,זהו פרים ,וקילסו הב"י .וכתב
הט"ז שאם יש לאדם פרי שברכתו העץ ,יברך עליו ויפטור
הסוכר ,דדעת הטור עיקר( .בביה"ל תמה על הט"ז ,למה לא כתב
להוציאו בברכת בורא פרי האדמה)
רצ וכתב הביה"ל שעל סוכר העשוי מסלק סוכר מברכים שהכל,
שהרי נשתנה ע"י האור ,ואם בירך אדמה ,יצא ידי חובה.
רצא והסביר הרשב"א דעתם -כיוון שאין נוטעים אותם אלא על
דעת שיתייבשו ויאכלו אותם שחוקים כתבלין ,ואינם נאכלין
חיים אלא מיעוטם ,לכן מברכים עליהם בפה"א ,שאינם עיקר
מטרת הפרי.
רצב מכאן ועד סוף הסימן אלו דברי ה"ר יונה והרא"ש.
אך השבלי הלקט כתב על הכופר והגירופלין וקינמון ושאר מיני
בשמים שאינם פרי אלא קליפת עץ ואין מברכין עליהם אלא
שהכל אפילו כשהם לחים.
רצג ואם אכלם בתערובת סוכר ,מברך בורא פרי האדמה .משנ"ב.
רצד ואם יש לו שלשול ונותנו בתוך שכר לרפואה ,אם אינו צמא,
מברך העץ ,ואם גם צמא מברך שהכל .אא"כ האגוז הוא הרוב.
רצה כתב המשנ"ב -היינו אחר שלמד ואינו יכול לברר אבל מי
שלא למד לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמדו ברכות [גמרא]:

סיכום סימן רג

לק"י
סעיף א:
במשנה ברכות (לה ).על פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה.
ופסק מרן -על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה:
ב:רצו

סעיף
בהגדרת פרי עץ ופרי האדמה כתוב בגמרא (מ):
"היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק
(מברכים עליו בורא פרי העץ) ,אבל היכא דכי שקלת ליה
לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק לא מברכינן עליה בורא פרי
העץ אלא בורא פרי האדמה".
ונחלקו הראשונים בפירוש המילה "גווזא"-
לרש"ירצז -ענף .גאוניםרצח -גזע .רא"ש -שורשים.
הרא"ש כתב כי בתוספתא יש עוד סימןרצט( -כלאים פ"ג הי"ג)
"כל שמוציא מעיקרו עשב הוא ומברך עליו בורא פרי האדמה
וכל שמוציא עליו מענפיו אילן הוא ומברכין עליו בורא פרי העץ"
וה"ר מנחם הביא ראיה מירושלמי שעל כל מיני אטד (צמחים
קוצניים) מברכים בורא פרי האדמהש.
ועל פי כל הנזכר נחלקו מה לברך על תותי סנה.שא
ופסק מרן -על התותים הגדלים בסנה בורא פרי האדמהשב.
הגה :דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצושג אבל מה
שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ והני כיון דכלה עציו לגמרי
בחורף והדר פרח משרשיו מברכין עליו בורא פרי האדמה:
סעיף ג:
בתשובת הגאונים מבואר שבננות ,כיוון שכל שנה הם צומחות
מענף חדש ברכתם אדמהשד.
ופסק מרן -על המאוזי''ש בורא פרי האדמה:
סעיף ד:
כתוב בשבלי הלקט שהאוכל ממה שמוציאים אילני

סרקשה

רצו בסעיף חשוב זה רבו הפירושים וההגדרות ,ואני לא באתי אלא
לסכם ולהאיר מעט מאור תורתנו הקדושה .ולהוי ידוע שהמבואר
בסעיף זה הוא מדברי הגר"ד יוסף בהלכה ברורה ,עיי"ש.
רצז אין הכרח לפרש את רש"י כדעה נוספת ,ואפשר לפרש שסובר
כגאונים ,וכ"פ הב"ח.
רצח וכ"נ מהתוספות בפשטות .אך הב"ח הסביר שהתוס' כרא"ש.
רצט מדברי הרמ"א נראה כי הסימן שכתוב בתוספתא לא חולק
על הסימן שכתוב בגמרא ,והב"ח כתב שהתוספתא מוסיפה
לבאר כי כאשר הפרי גדל בתוך הקרקע הוא פרי האדמה ,אך אם
הוא מוציא פריו מענפים שגדלים מעל הקרקע ברכתו העץ.
אך הריטב"א כתב שדברי התוספתא הם לעניין כלאיים ולא
לעניין ברכה (משמע שסובר שסימן זה חולק על גמרא דידן)
ש היינו ,אפילו אם העץ שלהם מתקיים משנה לשנה .ודו"ק.
שא תוספות ,רא"ש ,ר"ם ורבינו תם בשם אביו -בורא פרי העץ.
ה"ר מנחם ,מרדכי בשם הגאונים וה"ר יוסף -בורא פרי האדמה.
וצריך לומר שמחלוקתם מתבססת על הנזכר ,ותות הסנה צומח
משורשיו בכל שנה .שלגאונים ורש"י -אדמה .ולרא"ש -עץ.
שהרי אם נאמר שנחלקו האם מברכינן על מיני אטד העץ או
אדמה אין שום קשר להגהת הרמ"א על מרן ,וכן מוכח מהמרדכי
והטור שהביאו שהחולקים על ר"י ורא"ש הם הגאונים ,ודו"'ק.
שב עיין בהערה הקודמת .על פי זה כתבו האחרונים שאין ראיה
לומר שמרן ורמ"א פסקו כירושלמי שעל מיני אטד מברכים
בורא פרי האדמה .עוד כתבו ,שגם לדעת הירושלמי ,דוקא על
מיני אטד גרועים מברכים אדמה ,אך אם הם ראויים למאכל,
מברכינן העץ.
שג ואפילו אם העץ הוא גבעול דק.
ופירות שגדילין על אילנות קטנות אף שגובהן פחות מג' טפחים
כמו אוכמניות ,דעת המ"א ועוד כמה אחרונים לברך עליהן
בפה"ע אך העולם נוהגין לברך בפה"א ואפשר דטעמם דלא
חשיבי כ"כ פרי .וסוגים של אוכמניות ותותים שמוצצים מהם
המשקה וזורקים הקליפה נחלקו האחרונים בברכתם
(אדמה\שהכל) משנ"ב.
שד ועיין בסעיף הקודם שיטות הראשונים בעניין.
שה הגדרת אילני סרק לעניין זה היא אילנות שגדלים מאליהם
בלא זריעה ונטיעה ,ופירותיהם לא ראויים לאכילה בעודן חיים

אין מברכין עליהם אלא שהכל דלא חשיבי לברוכי בורא פרי
העץ וכן כתוב בתשובות הגאונים.
ופסק מרן -על פירות שמוציאין אילני סרק שהכלשו:
סעיף ה:
הגמרא במנחות (כז ).אומרת כי מתוך ארבעת המינים יש שני
מינים שעושים פירות (אתרוג ולולב) ושני מינים שלא עושים
פירות (הדס וערבה).
מכאן הוכיח שבלי הלקט שברכת ענבי ההדס אף לאחר תיקון
היא שהכל ,שאינם נחשבים כפרי.
ופסק מרן -בני אסא אף על גב דבישלן והויין כפירות אינו
מברך אלא שהכלשז:
סעיף ו:
בגמרא ברכות (לו ):אמר רבא :האי המלתא דאתיא מבי
הנדואי  -שריא ,ומברכין עליה בורא פרי האדמה.
רש"י פירש שהומלתא היא בשמים כתושים בדבש ,ונראה
מהגמרא שהוא זנגביל.
ופסק מרן -על זנגביל שמרקחים אותושח כשהוא רטוב בורא
פרי האדמהשט ונראה דהוא הדין אם מרקחים אותו יבששי
כיון שעל ידי כך הוא ראוי לאכילה הזנגביל עיקר ומברך עליו
בורא פרי האדמה:
סעיף ז:
מרן פסק את דברי מהר"םשיא -בשמים שחוקים ומעורבים
עם סוקרשיב הבשמים עיקר ומברך עליהם כדין ברכת אותם
בשמים:
סעיף ח:
בגמרא (לו ).מבואר שברכת הצנון היא בפה"א ,ואף על פי
שסופו להקשות ,כיוון שנוטעים אותו על דעת לאוכלו בעודו
רך .וכן פסק מרן -צנון מברך עליו בורא פרי האדמהשיג:
רק ע"י תיקון .אך אם מדובר בעץ שנטעו אותו ,אע"פ שאינו ראוי
לאכול פירותיו חיים ,לאחר שתיקנן מברך עץ .ביה"ל.
שו שכיוון שפירות עצי סרק בדרך כלל לא טובים לאכילה ,הם
חשובים כמו עץ בעלמא ,והאוכלם מברך עליהם שהכל .מג"א.
אך במינים שטובים לאכילה ,אף אם הם גדלים על אילני סרק
ברכתם העץ\אדמה .מג"א וט"ז.
שז ונראה שהוצרך מרן לכתוב גם את סעיף ד' וגם את סעיף ה',
כיוון שהיינו חושבים שכיוון ששותלים את עץ ההדס ,המבשל
פירותיו יברך העץ ,קמ"ל (מהגמרא במנחות) שאין הם נחשבים
פרי[ .הערה מהספר מנחת שי]
שח בביה"ל כתב שנראה לומר שאפילו אם מעכו את הזנגביל
לגמרי ברכתו האדמה ,כיוון שכך היא דרכו לא משתנה ברכתו,
וכדין בשמים כתושים בסעיף הבא .אך כתב שאולי זנגביל אין
דרך למעכו כל כך ,והשאיר בצ"ע.
שט בסוף סימן רב מבואר שזנגביל רטוב ברכתו האדמה ,וקמ"ל
בסעיף זה שאע"פ שרקחו בבשמים לא נשתנית ברכתו ,שהוא
העיקר .ב"י.
וכתב המג"א שה"ה אם צולים זנגביל לרפואה .ואין בו משום
בישולי גויים כיוון שראוי לאכילה חי (טור ,תוספות ,תר"י .דלא
כרש"י ,ב"ח ודברי חמודות .שסוברים שיש בו משום בישולי גויים).
שי ואע"פ שהתבאר בסימן הקודם שזנגביל יבש לא מברכים עליו
כלל ,כיוון שעשאו ראוי לאכילה חזרה ברכתו .ואין להקשות
מאגוז רך שברכתו שהכל אף אם תיקנו ,כיוון ששם עוד לא
התבשל והגיע לדרך אכילתו .משנ"ב.
שיא ובטעם שהוצרך מהר"ם לכתוב דין זה( ,הרי זה כבר מבואר
בסעיף הקודם) כתבו האחרונים תירוצים:
לב"י -זנגביל דרכו בבישול ,וברור שהסוכר בא להעמידו ,מה
שא"כ בשמים שהם בתערובת ללא בישול ,בזה הו"א לברך על
הסוכר .לט"ז -הזנגביל סופג את הדבש ואין דבש בעין ,לכן ברור
שמברכים עליו .אך בבשמים הסוכר ניכר ,והו"א לברך שהכל.
שיב אפילו אם שחקם לגמרי ,כיוון שדרכם בכך .ואפילו אם עירב
בהם רוב סוכר ,כיוון שהסוכר בא למתק את הבשמים שהם
העיקר .משנ"ב.
שיג החיי אדם מצדד לומר שצנון שלנו שהוא מר ואין אוכלים
אותו בלא פת ,ברכתו שהכל .אך הגר"ז הוכיח מהחק יעקב
שברכתו האדמה.

סיכום סימן רד

לק"י
סעיף א:
במשנה ובברייתא (מ ):מבואר ברכת דברים שאין גידולם מן
הארץ .ועל פי זה פסק מרן -על דבר שאין גידולו מן הארץ כגון
בשר בהמה חיה ועוף דגים ביצים חלב גבינה ופת שעפשהשיד.
ותבשיל שנשתנה צורתו ונתקלקלשטו ונובלות שהםשטז
תמרים שבשלם ושרפם החום ויבשו ועל הגובאי ועל המלח
ועל מי מלחשיז ועל המרק ועל כמהין ופטריות ועל קורא ,הגה:
שהוא הרך הנתוסףשיח באילן בכל שנה שקורין פלמיט''ושיט.
ועל לולבי גפנים ועל שקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם
רכים בקליפיהםשכ ועל חזיז והוא שחתשכא ועל קרא חיה ועל
קימחא דשערי ועל שכר תמריםשכב ושכר שעורים ועל מי
שעורים שמבשלים לחולה (-רא"ש) ועל עשבי דדברא
שאינם נזרעיםשכג ועל שבת שקורין אניט''ו (רוצה לומר
אני''ס) ועל כמון וכסבור (דלטעמא עבידי ולא לאכילהשכד)
(ראב"ד) ועל החומץשכה שעירבו במים עד שראוי לשתות
מברך שהכל:
סעיף ב:
במשנה (מ' ):על החומץ מברך שהכל'.
הקשה הרא"ש -והרי קיימא לן שהשותה חומץ ביום
הכיפורים פטור (משמע שאין זה נחשב כשתיה ,וממילא אין
לברך עליו) ותירץ -א .מדובר שעירב חומץ במים עד שראוי
לשתיה .ב .כאשר חושש בשיניו ונותן חומץ לתוך אניגרון.
אך רבינו יונה כתב שכיוון שקיימא לן שהשותה הרבה חומץ
ביוה"כ חייבשכו ,ממילא לעניין ברכה צריך לברך גם על מעט
חומץ ,כדי לא ליהנות מהעולם בלא ברכה.
ופסק מרן -על החומץ לבדו אינו מברך כלום מפני שהוא
מזיקושכז:
סעיף ג:
נחלקו אביי ורבא בפרק בתרא דעבודה זרה (סו ):על יין
שמריח כמו חומץ וטעמו טעם יין .והלכתא כרבא דאמר דהוי
חמרא וכך סבר רבי יוחנן בפרק המוכר פירות (ב"ב צו).
ופסק מרן -ריחיה חלא (פירוש חומץ) וטעמיה חמרא חמרא
הוא ומברך עליו בורא פרי הגפן:

שיד דווקא שעיפשה קצת וראויה לאכילה מדוחק .שאל"כ לא
מברכין כלל .משנ"ב .הביה"ל כתב שכיוון שברכת המזון מן
התורה ,האוכל שיעור מפת שעיפשה היה צריך לברך ברהמ"ז,
אך לא משמע כן מלשון הרמב"ם ,וצ"ע.
שטו וביאר הב"י -דווקא שנתקלקל קצת .אך אם נתקלקל הרבה
אין מברכים כלל.
שטז עיין בסיכום סימן ר"ב סעיף ט ,הערה מ"ה בפירוש אחר של
נובלות .והט"ז הרבה להקשות על הב"י שפירש נובלות כמו
שכתוב כאן בשו"ע .ולשיטתו ,נובלות היינו תמרי דזיקא,
וברכתם שהכל.
שיז בגמרא כתוב" -על המלח ועל הזומית" .ונחלקו הראשונים
בביאור המילה 'זומית' -טור -מי מלח .רב האי -קצף העולה על
רתיחת הקדירה .ערוך -מרק.
שיח בעניין ברכת קטניות ושרביטיהן כתב המשנ"ב-
על קטניות לחות לעולם מברך אדמה .ולעניין שרביטין יש
מחלוקת אחרונים -אדמה או שהכל .ולכן יפטרם בברכת
הקטנית ,ואם אוכלם לבדם מברך שהכל( .דלא כט"ז שסובר
שעל קטניות שבשדות מברכים שהכל בעודן רטובות ,כיוון
שהדרך היא לייבשן ולבשלן ,טובות יותר מבושלות מחיות)
שיט והטעם ,כיוון שעיקר נטיעת הדקל אינו אלא מפני התמרים,
אין הקורא נחשב פרי .ב"י.
שכ והטעם ,כיוון שאנשים נוטעים אותם כדי לאכול את תוכנם
כשיתבשלו ,וכאשר הם קטנים ,עיקר אכילתם היא הקליפה,
ומברכים עליהם שהכל .ב"י.
שכא היינו -תבואה שלא הביאה שליש .וכיוון שלא נגמר הפרי היא
יורדת דרגה מאדמה לשהכל .וה"ה כל פרי אדמה שלא נגמר
בישולו .מג"א.

סעיף ד:
כתב השבלי הלקט בשם התרומה (וכן פסק מרן) -וכל שבני
אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו אין מברכין עליו בורא
פרי הגפןשכח (אלא שהכל):
סעיף ה:
בגמרא (ב"ב צו ):תנו רבנן.. :שמרי יין מברך עליהם שהכל,
אחרים אומרים -שמרים שיש בהם טעם יין מברך בורא פרי
הגפן .ואמרו רבה ורב יוסף שאין הלכה כאחרים.
רבא העמיד מחלוקת ת"ק ואחרים בנתן שלשה חלקי מים
וקיבל שלוש וחצי .לת"ק -שהכל .ולאחרים -הגפן .אך אם נתן
שלושה חלקים ויצאו ארבעה ,לכו"ע ברכתם הגפן.
כתב רבינו יונה שכל זה ביינות שלהם שהיו חזקים ,אך היינות
בזמנינו לא חזקים ואפילו נתן שלושה חלקים ויצאו ארבעה
לא מברכין בורא פרי הגפן .וכתב עליו הב"י -ונראים הדברים.
כתבו התוספותשכט שאם לא נתן לתוך השמרים מים ,מברך
עליהם הגפן.
כתב האגור בשם מהרי"ל שאע"פ שפסק רבינו תם שטעם
כעיקר דאורייתא אפילו לקולא ,לעניין יין מזוג במים חד
בשיתא בטיל .ואם הוא יותר מחד בשיתא אם רגילים בני אדם
לשתות יין במזיגה כזו ברכתו הגפן.
ופסק מרן -שמרי יין מברך עליהם בורא פרי הגפן נתן בהם
מים אם נתן שלשה מדות מים ומצא ארבעה הוה ליה כיין
מזוג ומברך בורא פרי הגפן ואם מצא פחות אף על פי שיש בו
טעם יין קיוהא בעלמא הוא ואינו מברך אלא שהכל והיינו
ביינות שלהם שהיו חזקים אבל יינות שלנו שאינן חזקים כל
כך אפילו רמא תלתא ואתא ארבעה אינו מברך עליו בורא פרי
הגפן ונראה שמשערים בשעור שמוזגים יין שבאותו מקום.
הגהשל :ובלבד שלא יהא היין אחד מששה במים כי אז ודאי
בטל (אגור):
סעיף ו:
כתב הרמב"ן לעניין חרצנים שנותנים עליהם מים (וכן פסק
מרן) -תמד שעושים מחרצניםשלא שנותנים עליהם מים דינם
כשמרים והני מילי כשנעצרו בקורה אבל אם לא נדרכו אלא
ברגל אפילו נתן שלשה מדות מים ולא מצא אלא ג' או פחות
מברכין עליו בורא פרי הגפןשלב שיין הוא והמים נבלעים
בזגים ובמה שיוצא יש בו יין מרובה .הגה :זגים שנתנו עליהם
שכב ולא דומה למי הפירות כמבואר בסימן ר"ב ,שלהרא"ש
מברכים העץ ,כיוון שכאן לא מורגש טעם הפירות במים .ב"ח.
או מכיוון שכאן הם ממש משקה ,ובמי שריית פירות המים עבים
ביותר .מהר"מ .והט"ז כתב שכיוון שיש להם עילוי אחר בפת,
ברכתם יורדת לשהכל.
שכג ואפילו הם טובים לאכילה ,ואפילו בישלם ,שאינו חשוב
להיקרא פרי .משנ"ב.
שכד ושונה דינם מפלפל וזנגביל יבשים ,כיוון שמיני תבלין אלו
ראויים לאכילה קצת בפני עצמם ,לכן ברכתם שהכל .מג"א .ודין
זה הוא בין ביבשם בין בלחים(כיוון שלא נוטעים אותם על דעת
לאוכלם בפני עצמם) .משנ"ב בשם א"ר ופרמ"ג.
שכה עיין בסעיף הבא סיכום על דיני החומץ.
שכו נראה שהטעם הוא כיוון שמיישב דעתו על ידי הנוזלים.
אב"א.
שכז וכתב המג"א שמדובר דווקא בחומץ חזק שכאשר שופכים
אותו על הארץ מבעבע .אך אם אינו חזק כל כך בודאי שיש לו
הנאה וצריך לברך .וכ"פ המשנ"ב.
שכח וכתב המ"א בשם ר"ת שיותר טוב לברך על יין ולפטרו
מברכה ראשונה ואחרונה.
שכט נמצא במרדכי בשם ראבי"ה.
של כתב המשנ"ב שדברי ההג"ה מתייחסים ליין חי ,שאותו ניתן
לערב עד קרוב לשישה חלקים .אך בשמרי יין החמיר המחבר
שאפילו נתן שלושה ויצאו ארבעה ברכתם שהכל.
שלא כתב הביה"ל בשם התשב"ץ שמדובר רק בחרצנים של
ענבים ,אך בחרצנים של צימוקים אין דין זה כלל.
שלב ובלבד שיהיה בו טעם וריח של יין .משנ"ב.

תאנים לחזק כח היין אף על פי שהזגין הרוב מכל מקום כל
כח התאנים במשקה ואין לברך בורא פרי הגפןשלג (בית יוסף
בשם התשב''ץ):

סעיף י:
פסק מרן -דבש דבורים הרי הוא כשאר דבש ואינו מברך עליו
אלא שהכלשלט:

סעיף ז:
המשנה בברכות אומרת שהשותה מים לצמאו מברך שהכל
נהיה בדברו ,ולדעת רבי טרפון מברך בורא נפשותשלד.
הגמרא כתבה שהשותה מים 'לצמאו' בא למעט מי שחנקתו
אומצא (-נתקע לו בשר בגרון) שאינו מברך.
לדעת רב עמרם גאון אינו מברך ברכה ראשונה ,אך ברכה
אחרונה צריך לברך .ולדעת שאר הראשוניםשלה פטור מברכה
ראשונה ואחרונה.
ופסק מרן -השותה מים לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא
נפשות רבות אבל אם חנקתיה אומצא ושתה מים להעביר
האומצאשלו אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו:

סעיף יא:
נחלקו הטור וחביריו בעניין מרקחת של חבושים
וכדומה -לדעת הטור הדבש עיקר ,כיוון שהוא חלק נכבד
מהמרקחת ,וכן טעם המרקחת הוא טעם הדבש.
ולדעת חביריושמא ,הדבר המרוקח הוא העיקר ,כיוון שהדבש
בא להעמיד ולקיים את הדבר המרוקח ,והוא טפל לו.
כתוב בשם הרא"ה שכל המרקחות שאינם מאכל בריאים
ברכתם שהכל .וזה הטעם ששתיתא רכה ברכתה שהכלשמב.
ופסק מרן -חבושים או גינדא''ש או ורדים ושאר מיני פירות
ועשבים שמרקחים בדבש הפירות והעשבים הם עיקר
והדבש טפלשמג אפילו הם כתושים ביותרשמד הילכך מברך על
חבושים וגינדא''ש בורא פרי העץ ועל עשבים בורא פרי
האדמה ועל של ורדים בורא פרי האדמהשמה .הגה :וכל
מרקחת שאין בריאים רגילין בו אלא לרפואה מברכין עליו
שהכלשמו:

סעיף ח:
בעניין שמן זית אמרינן בגמרא (לה ):שמברכים עליו בורא פרי
העץ ,ואוקימנא בחושש בגרונו ,ואמרה הגמרא -פשיטא!
ותירצה הגמרא -הייתי אומר ,כיוון שהוא מכוון לרפואה לא
יברך עליו כלל ,קמ"ל כיוון שיש לו הנאה ממנו צריך לברך.
מכאן למדו התוספות רבינו יונה המרדכי והרא"ש שאם
שותה אדם משקין לרפואה ויש לו הנאה מהם צריך לברך
עליהם.
אך רבינו ירוחם כתב שכל דבר שאוכל או שותה לרפואה לא
מברך עליו כלל .ותמה עליו הב"י.
כתב האהל מועד בשם הרא"ה שכל אכילה שע"י אונס ,אע"פ
שנהנה לא מברך כלל.
ופסק מרן -כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה
לרפואה אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם מברך עליהם
תחלה וסוף .הגה :אם אנסוהו לאכול או לשתות אף על גב
דהחיך נהנה ממנו אינו מברך עליו הואיל ונאנס על כךשלז.
סעיף ט:
כתב הב"י שבסימן קצו מבואר שיש מחלוקת אם האוכל דבר
איסור מברך עליו -שלראב"ד מברך ,ולרמב"ם לא מברך .אך
נראה שגם לרמב"ם אם אוכל איסור במקום חולי מברך.
ופסק מרן -אכל מאכל או משקה של איסור מפני הסכנה
מברך עליו תחלה וסוףשלח:

שלג ולמעשה יברך שהכל ,ולעניין ברכה אחרונה ישתה יין
ויפטרנו .דלא כט"ז שסובר שיברך בורא פרי העץ .משנ"ב.
שלד הגמרא לא מכריעה במחלוקת זו אלא כותבת 'פוק חזי מאי
עמא דבר' .כלומר -מה נוהג העם .לברך שהכל בהתחלה ולבסוף
בורא נפשות.
שלה תוספות ,רבינו יונה ,מרדכי ורא"ש.
שלו וה"ה אם שותה רק כדי להצטרף לזימון (לדעת מג"א) או כדי
לפטור עצמו מספק ברכה אחרונה ,או שנתקע לו מאכל כנגד
ליבו .אך השותה לשרות אכילה שבמעיו -מברך .ביה"ל.
שלז המג"א והט"ז הקשו על פסק רמ"א ,וכתבו שכיוון שקיימא
לן שהאוכל ביום הכיפורים על ידי אונס חייב לברך ,אין הבדל
בין אנסוהו שמים לאנסו אדם .אך המשנ"ב הביא בשם
האחרונים לחלק ,שכאשר האונס הוא על האכילה עצמה לא
שייך לברך עליה ,אך כאשר האונס הוא מצד אחר ,צריך לברך
כיוון שנהנה .ולמעשה כתב בשם החיי"א שבברכת המזון
שחיובה מהתורה יברך גם כשאנסוהו לאכול.
שלח ואם נפשו קצה באכילת אותו דבר -אינו מברך .שאין לו הנאה
מכך .משנ"ב בשם מג"א.
שלט ואע"פ שהדבורים מכניסות צוף של פרחים או פירות לתוך
גופם .אין ניכר כלל טעמם בדבש ,ולכן ברכתו שהכל .ב"ח.
שמ ואין להקשות על עניין הורדים ,שאינם ראויים לאכילה ,ורק
ע"י הדבש הם מוכשרים לאכילה ולכאורה הדבש עיקר ,כיוון
שדמי לפירות הנאכלים מבושלים שנכשרים על ידי המים
לאכילה ,ואין הוא אמינא לברך עליהם שהכל .ב"י.
שמא וכן נראית דעת רבינו יונה והכל בו.

וורדיםשמ

סעיף יב:
פסק מרן את לשון הרמב"ם -כל שהוא עיקר ועמו טפילה
מברך על העיקר ופוטר את הטפילה וכל דבר שמערבין אותו
לדבק או כדי ליתן ריח או כדי לצבוע התבשיל הרי זה טפילה
אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקרשמז
לפיכך מיני דבש שמבשלים אותם ונותנים בהם חלב חטה
כדי לדבק ועושים מהם מיני מתיקה אינו מברך בורא מיני
מזונות מפני שהדבש הוא העיקר .הגה :ונראה דהא דאם
עירב כדי לתת טעם בתערובות שהוא עיקר היינו דוקא שיש
שם ממשות מן הדבר הנותן טעם ודבר חשוב אבל בשמים
שנותנין לתוך המרקחת אף על פי שהם לנתינת טעם אין
מברכין עליהם דבטלין במיעוטן אף על פי שנותנין טעם לכן
נוהגין שלא לברך רק על המרקחת ולא על הבשמים שבהן:
סעיף יג:
הגהות מיימוניות כתבו בשם התוספות (וכן פסק מרן) -כל
דבר שהוא מסופק בברכתו יברך שהכלשמח:

שמב ובבדק הבית כתב שבסימן רח יבואר שאין זה הטעם לברכת
השתיתא הרכה.
שמג ואם רוצה לאכול דבש ונותן לתוכו ורדים וכדומה כדי שיקל
עליו לאוכלו מברך על הדבש .ביה"ל.
שמד וכתב המג"א שדווקא שניכר מהותו ותוארו .ולא שנימוחו
לגמרי.
שמה ולא מברכינן בורא פרי העץ כיוון שאין עיקרן לאכילה ,אך
כיוון שיש מעט שאוכלים אותם נגרע ברכתן רק לאדמה .ובכל בו
מבואר שהגרעין של הורד הוא הפרי ,והפרחים שלו הם העלים,
'וכל דבר שגדל על העץ ואינו עיקר הפרי ברכתו האדמה',
כמבואר בסימן ר"ב לעניין קפריסין.
וכתב הט"ז שקליפות של תפוזים מרוקחים בדבש ברכתם
האדמה ,כמו קפריסין שהם קליפת הפרי וברכתם האדמה.
שמו והאחרונים כתבו לברך עליו ברכתו הראויה ,וכמו שהעיר על
כך בבדק הבית .משנ"ב.
שמז וכתבו האחרונים (מג"א ,גר"א חיי"א) שמדובר דווקא
בחמשת מיני דגן ,שאם הן נותנים טעם ,מברכים עליהם .אך
בשאר מינים הולכים אחר הרוב( .ותמהו על הרמ"א והב"י
שהביאו תירוצים דחוקים בזה).
שמח ואע"פ שכתוב שעל הכל 'אם' אמר שהכל יצא ומשמע
בדיעבד ,כאשר האדם מסופק נחשב כדיעבד .ובלבד שילך ללמוד
קודם.
ואם הוא מסופק בין ברכת העץ לאדמה ,יברך אדמה .שעה"צ.
ואם יכול לפטור הדבר המסופק אם יאכלנו בתוך הסעודה עדיף
טפי .מג"א.

סיכום סימן רי"א

לק"י
סעיפים א-ב:
במשנה (מ ):נחלקו רבי יהודה ורבנן בעניין אדם שהיו לפניו
כמה מיני פירות -לדעת רבי יהודה מקדים מין שבעה ,ולרבנן
מקדים איזה מהן שירצה.
בגמרא העמיד עולא מחלוקתם בברכותיהם שוות (לדוגמא-
אתרוג וזית) ,אך כאשר אין ברכותיהם שוות (לדוגמא -צנון
וזית) לדעת כולם מברך על זה וחוזר ומברך על זהשמט.
נחלקו הראשונים כמי פסקינן-
לרמב"ם וסיעתושנ -הלכה כחכמים ,וחביבשנא עדיף לעולם.
לרא"ש וסיעתושנב -הלכה כרבי יהודהשנג ,ומין ז' קודם.
כתב הב"י שרבי יהודה מודה לרבנן כשאין לפניו ממין ז'
(וברכותיהם שוות) שמקדים החביב.
ופסק מרן -א .היו לפניו מיני פירות הרבה אם ברכותיהם
שוות ויש ביניהם ממין שבעה מקדים מין שבעהשנד אף על פי
שאינו חביב כמו המין האחר ואם אין ביניהם ממין שבעה
מקדים החביב ואם אין ברכותיהם שוות אפילו יש בהן ממין
שבעה כגון צנון וזיתשנה איזה מהם שירצה יקדים ואפילו אינו
חביב ויש אומריםשנו שגם בזה צריך להקדים החביב ונקרא
חביב המין שרגיל להיות חביב עליו אפילו אם עתה חפץ במין
השני:
ב .ולהרמב''ם אם היה מין אחד חביב לו יותר בין
שברכותיהם שוות בין שאינם שוות בין שיש בהם ממין
שבעה בין שאין בהם ממין שבעה מקדים החביב לו אז
באותה שעה ואם אינו רוצה בזה יותר מבזה אם יש ביניהם
משבעת המינים מברך עליו תחלהשנז:
סעיף ג:
בגמרא (לט ).מסופר על שני תלמידים של בר קפרא שהיו
לפניהם פרגיות ושלקות .אחד מהתלמידים בירך על הפרגיות
בהתחלה ,ולגלג עליו חבירו .הגמרא הסבירה שהמלגלג סבר
שכיוון שפרגיות הם שהכל ,ושלקות בורא פרי האדמה ,הפרי
עדיף .והסבירו רש"י ותוספותשנח שברכת בורא פרי האדמה
היא ברכה מבוררת יותר ,שמברכים אותה רק על פירות ,ולא
על 'הכל' ,כמו שהכל .והוא הדין שברכת בורא פרי העץ קודמת
לשהכל.

שמט ונחלקו בביאור הדין -לרא"ש ,כשאין ברכותיהן שוות יכול
להקדים איזה שירצה ,אפילו אם השני חביב או ממין ז' ,כיוון
שאין האחד נפטר בברכת חברו ,אין עדיפות לאחד על השני.
אך לדעת הסמ"ק כאשר אין ברכותיהם שוות מקדים החביב.
מצינו עוד שיטה (מרדכי ורבינו פרץ) שכשאין ברכותיהם שוות,
מקדים מין ז' .הב"י דחה שיטה זו ,והדרכ"מ חיזקה.
שנ וכ"פ רה"ג ,ראבי"ה ,רש"י ,אשכול ,או"ז ,רע"ב והרא"ה.
ולפי שיטתם ,מה שנחלקו רבי יהודה ורבנן הוא דווקא שאחד
חביב יותר ,אך אם שניהם חביבים ,או לא חביבים ,מודים רבנן
לרבי יהודה שמקדים מין ז' .ומה שאמר עולא ,הוא שכאשר אין
ברכותיהם שוות ,צריך לברך על כל אחד בפני עצמו ואין אחד
פוטר את חבירו.
שנא בהגדרת חביב מצינו שתי שיטות-
לרמב"ם -חביב הוא המין שכעת האדם רוצה לאכלו ,ולרבינו
יונה והרא"ש ,חביב נחשב המין שבדרך כלל חביב עליו.
שנבוכ"פ -בה"ג ,רבינו יונה ,ראב"ד ,מהר"ם ,תוספות ,סמ"ג
ומרדכי.
שנג כיוון שחזינן בהמשך הגמרא אמוראים שדנו בדיני קדימה
בשבעת המינים ,מוכח שהלכה כמותו( .והרמב"ם ישיב שכל מה
שדנו הוא דווקא כששניהם חביבים או לא חביבים)
שנד המג"א כתב שמין ז' עדיף על פרי שלם ,ושלם עדיף על חביב.
שנה לדעת בה"ג בסעיף ג' ,זית קודם לצנון מטעם שהוא פרי העץ.
שנו וכן פסק המשנ"ב .מה גם ,שלדעת הסתם (רא"ש) הרשות
בידו להקדים החביב.
ואם שני המינים חביבים לו ,מברך על מין ז' קודם אף
שברכותיהם אינן שוות (מג"א ,וכן פסק הביה"ל) והגר"א חולק
וסובר שיקדים איזה שירצה.

ולעניין ברכת בורא פרי האדמה מול העץ ,דעת בה"ג להקדים
העץשנט ,כיוון שהיא מבוררת יותר ,שהרי אם בירך האדמה על
פרי העץ יצא ,ולא להיפך .אך לדעת הרא"ש אין עדיפות לעץ
על אדמה ,ודווקא שהכל שהיא כללית לגמרי היא פחות
חשובה מפרי העץ והאדמה.
ופסק מרן -הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר
שברכתו שהכל ,בורא פרי העץ קודמת שהיא חשובה שאינה
פוטרת אלא דבר אחד .וכן בורא פרי האדמה ושהכל ,בורא
פרי האדמה קודמת .ואם הביאו לפניו פרי העץ ופרי האדמה,
איזה מהם שירצה יקדים .ויש אומרים שבורא פרי העץ
קודםשס:
סעיף ד:
בגמרא (מא ).אמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק :כל המוקדם
בפסוק זה מוקדם לברכה ,שנאמר :ארץ חטה ושעורה וגפן
ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש.
ואמרינן שם שרב חסדא ורב המנונא ישבו בסעודה ,ורב
המנונא בירך על תמרים לפני רימון ,אמר לו רב חסדא :האם
אתה לא סובר שכל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה?  -אמר
לו :זה שני לארץ ,וזה חמישי לארץ.
בעניין היין ,כתב רבינו פרץ שהוא קודם אפילו לז' המינים,
כיוון שמפרט בה הגפן ,היא חשובה.
בעניין מעשה קדירהשסא ,כתב הטור שהוא קודם אפילו
לייןשסב ,כיוון שברכתם בורא מיני מזונות היא מבוררת ,וכן
היא קודמת בפסוק לגפן.
ופסק מרןשסג -כל הקודם בפסוק ארץ חטה ושעורה קודם
לברכהשסד וארץ בתרא הפסיק הענין וכל הסמוך לו חשוב
מהמאוחר ממנו לארץ קמא הלכך תמרים קודמים לענבים
שזה שני לארץ בתרא וזה ג' לארץ קמא .הגה :ודוקא שאוכל
ענבים כמות שהן אבל אם עשה מהם יין שקובע ברכה לעצמו
בורא פרי הגפן חשובה והיא קודמת לברך עליו תחלה אבל
מעשה קדירה מחמשת מיני דגן היא חשובה יותר מברכת
היין .כל הנאמר סמוך לארץ קמא קודם למה שנאמר סמוך
לארץ בתרא לאחר ששוה לו בסמיכה לארץשסה:

בביה"ל כתב שכשמין אחד חביב לו תמיד ,והוא חפץ במין השני,
יקדים החביב תמיד ,אבל בצירוף שיטה נוספת ,יקדים לברך על
מה שרוצה עתה[ .היינו מין ז' שרוצה בו עתה מול פרי אדמה
שאינו מין ז' שחביב תמיד (צירוף שיטת הרמב"ם והמרדכי) ,וכן
פרי העץ שרוצה בו עתה ,מול פרי האדמה שחפץ בו תמיד(צירוף
הרמב"ם ובה"ג)]
שנז הט"ז כתב שכיוון שאין לנו הכרע ברור כמי הלכה ,דעבד כמר
עבד ,ודעבד כמר עבד .המשנ"ב הסתייג מפסק הט"ז וכתב
שהסומך על הרמב"ם בהגדרת חביב יש לו על מה לסמוך .אך
לפסוק כרמב"ם להקדים החביב ע"פ מין ז' ,אין לסמוך ,בפרט
שכך משמע מסתימת השו"ע.
שנח וכ"כ הרשב"א והמרדכי.
שנט אפילו נגד חביב ומין ז' .מג"א.
שס הט"ז הכריע שאם פרי האדמה חביב לו יותר ,יברך עליו
ברישא ,ואם שווים בחביבותם יברך על העץ ברישא .והסכים
עמו המשנ"ב .והוסיף שאם האדמה מין ז' ,יקדים אותו.
שסא עיין סעיף ו.
שסב וכן דעת הסמ"ק ,רבינו יונה ,הרמב"ם ,הרא"ש והרשב"א.
וכ"כ האגור בשם שבלי הלקט ,והוסיף ,שהמוציא קודם
למזונות.
דלא ככל בו שסובר שחביב קודם אפילו להמוציא.
שסג הב"י כתב שלרמב"ם חביב עדיף אפילו בתוך ז' המינים .ורק
אם שניהם חביבים לו בשוה יקדים המוקדם בפסוק.
שסד ודוקא שנגמר הפרי .אחרונים.
שסה מדברי רמ"א אלו (שמקורם בטור) דייקו המג"א והט"ז
שברכת העץ על זית ,קודמת לברכת מזונות על תבשיל של
שעורים .אך הלבוש כתב שמזונות קודם לכל ,וכן הסכימו הרבה
אחרונים .משנ"ב( .ובודאי שכך דעת מרן ,כמבואר בסעיף ו).

סעיף ה:
לגבי קדימה בתוך מין ז' כתב הטור ,שלבה"ג ,יש להקדים
הפירות שמברכים עליהם בפה"ע על חיטה ושעורה ,כיוון
שברכתם בפה"א כשכוססים אותם .וכתב הטור שאפשר
שהרא"ש יסבור שגם במקרה כזה מקדים את החיטה
והשעורהשסו.
והסביר הב"י שהטור כתב את דעת הרא"ש בלשון 'אפשר',
כיוון שניתן להסביר שהרא"ש סובר כמו הרשב"א ,שחיטה
המוזכרת בפסוק הכוונה ללחםשסז( ,או מעשה קדירה)
והכוסס חיטה אין לו שום מעלה על שאר ז' המינים .והוכיח
הב"י כן בדעת הרא"ש.
ופסק מרן -הא דחטה ושעורה קודמים דוקא כשעשה מהם
תבשיל או פת אבל הכוסס חטה שברכתו בורא פרי האדמה
אינה קודמת לברכת בורא פרי העץשסח .הגה :ברכת המוציא
קודם לברכת בורא מיני מזונותשסט וכל שכן לשאר ברכות
(אגור) ואף על פי שהדבר השני חשוב או חביב עליושע .וכל הא
דאמרינן דאחד קודם לחבירו היינו שרוצה לאכול משניהם
לכן יש להקדים החביב או החשוב אבל אם אינו רוצה לאכול
משניהםשעא אינו מברך רק על זה שרוצה לאכול אף על פי שגם
השני מונח לפניו (תרומת הדשן) .וכל זה דצריך להקדים היינו
דוקא לכתחלה אבל אם עבר ובירך על השני אם הברכות שוות
יוצא ואין צריך לחזור ולברך על זה שהיה לו להקדים
ובלבדשעב שיהא דעתו גם כן עליו בברכתושעג (בית יוסף בשם
רשב''א):

בפה"ע ובפה"א אזלינן בתר החביב אפילו השני מין ז' .היו
שניהם חביבין אזלינן בתר מין ז' .ואם אחד מהן מוקדם
בפסוק כגון שכוסס קליות חטה דברכתו בפה"א ואוכל זית
יקדים חטה דהוא קודם בקרא כ"כ המ"א והגר"א פליג על
זה.
שניהם אינן מין ז' יש להקדים פה"ע אם שוים בחביבות הא
לאו הכי חביב קודם וכנ"ל.
וכן שניהם פה"א או שניהם שהכל אזלינן בתר חביב.
והנה מה נקרא חביב אנן בני אשכנז נמשכין אחר הרא"ש
וסייעתו שהוא המין הרגיל להיות חביב אצלו ,ואם שניהם
חביבים אצלו אזלינן אחר איזה שחפץ עתה כרמב"ם .ברכת
אכילה ושתיה אפילו ברכת שהכל קודמת לברכת הריח':

סעיף ו:
פסק מרן על פי ההגהות מיימוןשעד -היה לפניו תבשיל מקמח
כוסמין ושבולת שועל ושיפון וגפן ותאנה ורמון כיון דמברך
על התבשיל בורא מיני מזונות ברכתו קודמת אף על גב דהנך
ממין ז' ואיהו לאו ממין שבעה מכל מקום כיון דחשיבי דעבדי
מינייהו פת ומברך עלייהו המוציא וברכת המזון קודמת אף
על גב דלא עבדינהו פת:
כתב המשנ"ב בסוף הסימן סיכום לדינים הנלמדים-
'ועתה נבוא לבאר סדר המעלות בקצרה .וכל המאוחר מחבירו
הוא גרוע מחבירו.
 .1המוציא [אפילו מפת של שבולת שועל ושיפון].
 .2בורא מיני מזונות על מעשה קדרה דחטים.
במ"מ על מעשה קדירה דשעורים.
במ"מ על מעשה קדרה דשיבולת שועל ושיפון שהוא ג"כ מין
שעורים [ובמ"מ דשעורים כיון דשעורה מפורש בקרא קודם
להן ואפילו לכוסמין שהוא מין חטים הוא ג"כ קודם].
 .3בפה"ג .4 .זיתים .5 .תמרים .6 .וענבים .7 .תאנה .8 .ורמון.
 .9בפה"ע ופה"א.
 .10שהכל.
ובכל אלו אין משגיחין על החביב כלל דמי שהוא מאוחר
מחבירו אפילו הוא חביב יותר כגון שהיה חביב לו השהכל
אפ"ה הפה"א קודם לו וכן בכל הנ"ל.

שסו כמבואר לעיל בסעיף ג.
שסז שהרי מהפסוק שלאחריו' -ואכלת ושבעת וברכת' למדו ברכת
המזון ,והכוסס חיטה לא מברך ברכת המזון ולא מעין שלוש.
שסח למג"א ,איירי שפרי העץ חביב יותר .אך אם שניהם חביבים-
חיטה קודמת ,והגר"א חולק ,וסובר שאיזה שירצה יקדים.
והמשנ"ב כתב שאם החיטה חביבה לו ,יקדימנה.
שסט מדובר בלחמניות שבלילתן רכה וברכתן מזונות .מג"א.
שע ואפילו חשוב וחביב ביחד ,המוציא קודמת .משנ"ב.
שעא או שעדיין לא הביאוהו לפניו .מג"א.
שעב ואם הביאו לו אחר שכבר כלה המין הראשון צריך לחזור
ולברך ואם הביאו לו אחר שבירך אבל עדיין לא כלה אכילתו יש
דעות בפוסקים וספק ברכות להקל .משנ"ב.
עוד כתב המשנ"ב -אם היה מונח לפניו אתרוג וזית אף דאתרוג
היה חביב עליו יותר קיי"ל דמברך על הזית שהוא מין ז' ונפטר
ממילא אף בסתמא האתרוג .ואם בירך על האתרוג בסתמא לא

נפטר הזית .מ"מ בדיעבד שבירך על החביב כדעת הרמב"ם
וסייעתו לכאורה בודאי לא יחזור ויברך על הזית ,דלשיטתם היא
ברכה לבטלה .ואפילו אם הוא מברך על הזית טוב שיכוין בהדיא
לפטור גם האתרוג (כיון שלרמב"ם צריך להקדים אותו).
וכן כל כיוצא בזה כשיש דעות בפוסקים על איזה דבר יברך
בתחלה יהיה זהיר בשעת ברכה לכוין לפטור שניהם ,שאל"כ יש
חשש שאוכל השני בלא ברכה.
והאוכל אצל בעל הבית ,מסתמא דעתו על כל מה שיביאו לו.
רע"א בשם גינת ורדים.
שעג אך אם בירך על המין שאינו חשוב ,ולא כיוון בפירוש לפטור
המין השני ,צריך לחזור ולברך שאין בדין שיפטור אינו חשוב את
החשוב דרך גררא אלא דרך כוונה .כ"כ שם הרשב"א.
שעד וכתב הב"י שכך מבואר בדברי הרמב"ם .ונראה שכוונתו היא
למה שכתב הרמב"ם לעניין ברכה אחרונה ,שמקדים על המחיה
לעל הגפן ועל הפירות.

סיכום סימן ריב

לק"י
סעיף א:
המשנה בברכות (מד' :).הביאו לפניו מליח ופת עימו ,מברך על
המליח ופוטר את הפת ,זה הכלל -כל שהוא עיקר ועימו טפילה
מברך על העיקר ופוטר את הטפילה'
הגמרא העמידה שהפת נחשבת טפילה למליח 'באוכלי פירות
גינוסר' ,שכיוון שהם אוכלים פירות מתוקים ביותר הם
צריכים לאכול מליח להפיג את מתיקות הפירות ,וכדי
שהמליח לא יזיק לגרונו אוכל עימו פת ,ובמקרה כזה מברך
על הדג המלוח ופוטר את הפתשעה.
בגמרא כתוב שהאוכל זית להפיג חריפות הצנון שאכל קודם
לכן לא מברך ,כיון שנפטר בברכת הצנון .ומכאן למד הב"י
שגם טפל הנאכל בפני עצמו לאחר העיקר ,נפטר בברכת
העיקר ,ולא בעינן שיאכלו ביחד עימו או בתערובתשעו.
הכל בו הסתפק האם העיקר פוטר הטפל מברכה אחרונה או
לא ,אך הב"י כתב בפשיטות שפוטר מברכה ראשונה
ואחרונהשעז.
האגור כתב בשם האור זרוע ,שכל מה שפוטר העיקר את
הטפל בברכתו הוא דוקא אם העיקר הוא גם חביב ,אך אם
אינו חביב מברך על שניהם (ומקדים הטפל).
התרומת הדשן הסתפק בעניין ברכת האוכל את הטפל קודם
העיקר שהרי אי אפשר לומר שברכת העיקר שיברך בסוף
תחול למפרע על מה שאכל בתחילה ,ופשט ספיקו מהמבואר
באור זרוע ,שהאוכל גרעיני גודגדניות כדי למתק את השתיה
יברך עליהם שהכל ,כיוון שהם באים רק למיתוק השתיה ולא
להנאה בפני עצמם .הב"י לא קיבל דברי האו"ז ,והדרכי משה
חלק עליו וקיים דבריושעח.
שעה ואם תקשה -למה לא יברך על הפירות ויפטור את המליח
והפת? תירצו התוספות שני תירוצים-
א-מדובר שלא אכל הפירות באותו מעמד( .שינה מקומו ,מג"א)
ב-בשעה שאכל הפירות עוד לא היו המליח והפת לפניו ,ולא ידע
שיחלש ליבו מחמת המתיקות.
ועל תירוץ ב' ,כתב השל"ה ,שאם רגיל בדרך כלל לאכול את
אותה הטפילה ,גם אם לא הייתה לפניו בעת אכילת העיקר ,וגם
לא התכוין לאוכלה ,כיוון שדרכו בכך ,הוי כאילו כיוון.
ואם אין דרכו בכך ,וגם לא היה לפניו ולא כיוון לפוטרו צריך
לברך על הטפל שהכל( ,נלמד מדברי הרמ"א בהמשך) משנ"ב.
ומה שלא הביאו הטוש"ע שמדובר באוכלי פירות גינוסר ,הוא
כיוון שמדובר באדם שרוצה לאכול דג מלוח ,ואוכל הפת כדי
שלא יזיקנו בגרונו ,ואדרבה ,היה מעדיף לא לאכול פת כלל אם
היה ניתן לו .אך אם אוכל דג מלוח עם פת ,בודאי שהפת עיקר.
ט"ז.
שעו וכ"כ הרא"ש והטור.
שעז והביא ראי'ה מהגמרא (מא ):שרב פפא אמר שדברים הבאים
בתוך הסעודה מחמת הסעודה אינם צריכים ברכה לא לפניהם
ולא לאחריהם וידוע שהפטור של דברים הבאים מחמת הסעודה
הוא מדין עיקר וטפל .והוסיף הדרכ"מ שכן משמע מסוס"י ר"ח,
שברכת היין פוטרת כל מיני משקים בין בהתחלה ובין בסוף.
שעח הב"י כתב שעל פי המבואר בסוף סימן ר"י ,שהאוכל פחות
מכשיעור מדברים שברכתם מעין ג' ,לדעת הרא"ש לא מברך
כלל ,דלא כר"י שסובר שמברך בורא נפשות' ,שבשביל חסרון
השיעור לא תשתנה הברכה' ,גם כאן לא תשתנה ברכת הגרעינים
מטעם שהם טפלים .והדרכי משה חילק -כאן הוי טפילה ,ואין
הכוונה ליהנות ממנו ,לכן תשתנה ברכתו לשהכל ,כדי לא ליהנות
מהעולם הזה בלא ברכה ,אך שם ,כיוון שעיקר ההנאה מהפרי
עצמו ,ורק יש חסרון שיעור ,לא תשתנה ברכתו.
הט"ז לא קיבל את תירוצו של הדרכ"מ ,וגם את תירוצו של
הלבוש דחה .וכתב שהחילוק בין הנושאים הוא -בסימן ר"י
מדובר על ברכה אחרונה ,שבה לא מצינו ברכה כוללת ,ועל כן לא
נשנה מברכה לחברתה .אך כאן ,שמדובר בברכה ראשונה ,ומצינו
ברכה כוללת' -שהכל' ,כאשר דבר שיש לו ברכה מבוררת יותר
יורד מחשיבותו ונחשב לטפל ,חוזרת ברכתו להיות שהכל.
שעט וכל שהוא הרוב הוא העיקר (אלא אם כן המיעוט הוא דבר
החשוב לו ,הוא העיקר) ,וכל שיש בו מה' המינים ברכתו מזונות,
כיוון דחשיבי ,כמבואר בסימן ר"ח .ודווקא שטעמם ניכר והם
ראויים למאכל ,אך הראוי לשתיה ברכתו שהכל.

ופסק מרן -כל שהוא עיקר ועמו טפילה (פירוש דבר בלתי
נחשב) מברך על העיקר ופוטר את הטפילה בין מברכה
שלפניה בין מברכה שלאחריה לא מבעיא אם העיקר
מעורבשעט עם הטפל אלא אפילו כל אחד לבדו ואפילו פת
שהוא חשוב מכל אם הוא טפל כגון שאוכל דג מליח ואוכל פת
עמו כדי שלא יזיקנו בגרונו מברך על הדג ופוטר את הפת כיון
שהוא טפל.
הגה :ויש אומרים אם הטפל חביב עליו מברך עליו ואחר כך
מברך על העיקרשפ (אגור בשם אור זרוע).
הא דמברכין על העיקר ופוטר את הטפילה היינו שאוכלן ביחד
או שאוכל העיקר תחלה אבל אם אוכל הטפל תחלה כגון
שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחלה כדי שלא ישתה אליבא
ריקנא או שאוכל גרעיני גודגדניות למתק השתיה מברך על
האוכל תחלהשפא אף על פי שהוא טפל לשתיה ואינו מברך עליו
רק שהכלשפב הואיל והוא טפל לדבר אחר (תרומת הדשן סימן
ל''א):
סעיף ב:
פסק מרן על פי הכל בו -מרקחת שמניחין על רקיקין דקים
אותם רקיקין הוו טפילה למרקחת שהדבר ידוע שאין
מתכוונים לאכול לחםשפג:

ואפילו כל מין עומד בפני עצמו וניכר ,הולכים אחר הרוב (פרמ"ג
ודרה"ח ,דלא כחי"א הסובר שכאשר ניכרים מברך על כל אחד
ואחד ,והרוצה להחמיר כחי"א ימעך ויערב הטפל עם העיקר,
ביה"ל)
אם כוונתו באכילת הטפל לסעוד ,ואוכלו בלא ליפות ,צריך לברך
גם עליו .אך בדבר המתלפת בודאי בטל אגב המלפת .משנ"ב.
שפ המג"א הקשה על הבנת האגור באו"ז ,וכתב שמדובר במצב
שבו אוכל גם צנון וגם זית ,ואין הוכחה שאחד הוא טפל לשני,
אע"פ שמסתמא כך נראה ,כיוון שהצנון לא חביב עליו יותר ואין
כאן עניין של עיקר וטפל -מברך על שניהם .אך במצב של עיקר
וטפל ,לעולם מברך על העיקר ופוטר את הטפל ,אף אם הטפל
חביב .וכ"כ הגר"א ,וכ"פ המשנ"ב .אך הט"ז כתב שבמקרה זה,
כיוון שלכל אחד יש מעלה בפני עצמו -הצנון הוא העיקר ,והזית
הוא חביב ,לכן צריך ברכה על שניהם ,והדגיש שמדובר שאוכל
הטפל בפני עצמו ,שאם לא כן ,אף שהוא חביב הוא נפטר בברכת
העיקר.
שפא הט"ז הקשה -למה לא יברך על הטפל תחילה כברכת העיקר?
אם תאמר משום הפסק ,והרי המברך המוציא והפסיק בדיבור
השייך להמוציא אינו חוזר ומברך ,וכך גם בענייננו אכילת הטפל
לא תהיה הפסק לאכילת העיקר! ותירץ -כאן הויא הנאה אחרת,
ונחשב כהפסק.
שפב כתב המג"א שנראה שכוונת האו"ז היא דוקא במקרה של
גודגדניות ויין שרף ,שכיוון שברכת העיקר היא שהכל ,אז מברך
על הטפל שהכל ופוטר גם את העיקר וגם את הטפל .אך במקרה
שהעיקר ברכתו אחרת ,כגון האוכל גודגדניות כטפל ליין ,בודאי
שלא מברך שהכל על הגודגדניות ,אלא כברכתם הראויה .דלא
כתרומת הדשן .וכתב המשנ"ב שטוב להימנע לאכול הטפל
קודם העיקר ,כיוון שנראה מהשו"ע שצריך לברך עליו את
ברכתו הראויה.
הביה"ל כתב שלכאורה דברי הרמ"א כאן מתבססים על פסיקתו
בר"ד סי"א ,שעל מרקחת שרק חולים אוכלים אותה מברכים
שהכל .ונראה שכיוון שדחו זאת הפוסקים שם וכתבו שמברך
עליה ברכתה הראויה לה ,שהרי נהנה ממנה ,קל וחומר שלא
יקבלו דבריו כאן ,ויצריכו לברך על הטפל ברכתו הראויה לו.
שפג וביאר שם הכל בו ,שהכוונה באכילתם היא כדי שלא יטנפו
הידיים .הט"ז כתב שאם אדם אכל את כל המרקחת לבדה
ולבסוף אכל את הרקיק לבדו ,יברך גם על הרקיק ,כיוון שעשאו
לעיקר גם כן .וכתב המשנ"ב בשם האחרונים ,שברקיקים שלנו,
שטובים לאכילה ,מברך על הרקיק מזונות ופוטר גם המרקחת.

