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הסכמה ממרן הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א.

הנה הונח לפני קונטרסים בברכת הנהנין

בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים ,בכשרון
ובעמל ,בכל נושא ונושא בענייני ברכה"נ,
.
בהיקף ובבינת הלב ,ובעוד עניינים,
ובברכה שימשיך ללון בעמק הלכה ,מתוך הרחבת
הדעת.
בברכה
עזריאל אויערבאך

הסכמה ממרן הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א.

הנני בזה בשבח המגיע לכתבים ,אודות הרב ר' יצחק גרוסמן
שליט"א בן הרב שמעון גרוסמן שליט"א ,אשר ערך וחיבר
קונטרסים בענין ברכות הנהנין והמסתעף ,והרב הנ"ל בירר את כל
פרטי הדינים מסוגיות הש"ס והראשונים ,וכן בפסקי השו"ע וכו',
וספרו החשוב עולה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן.
והנני לברכו מקרב לב שיזכה לברך על המוגמר ולהגדיל תורה
ולהאדירה כשאיפתו הטהורה אכי"ר.
הכ"ד לכב' התורה ועמלי'
נפתלי נוסבוים

הסכמה מהגאון רבי אוריאל איזנטל שליט"א
בעמח"ס מגילת ספר ,ורב חניכי הישיבות ,צא"י ,ומרום הרים ,רמות ג'.
ברגשי שמחה ,אקדם בברכה ,ראשית ביכורי עמלו ותורתו של אברך כמדרשו ,הרב
הגאון ר' יצחק גרוסמן שליט"א ,חזיתי לרישיה ביני עמודי ,ומאז עלה ונתעלה מאוד
מאוד.
וכעת נשאו לבו ,ויגבה לבו בדרכי ד' ,ללון בעומקן של הסוגיות החמורות אשר במסכת
ברכות ,לברר וללבן דברי הראשונים והאחרונים גדולי הפוסקים ,בטוב טעם ודעת
ובסברא נכונה ,ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,כיד ד' הטובה עליו.
ומהמעט שראיתי ניכר גודל עמלו בתורה ,ושחותר לכוון לאמיתה של תורה ,ולא תהיה
ראיה גדולה משמיעה שנשא ונתן עמי בעניני הספר ,ונתרשמתי עמוקות מעיונו הזך
והבהיר.
והנני בברכתי שיהי נועם ד' עליו לעשות חיל בעוד הרבה מחלקי התורה הקדושה,
ושיהיו דבריו נשמעים וחביבים ומשמחים לב השומעים ,ויצו ד' את הברכה לו ולכל אשר
לו.
הכותב וחותם לכבודן של שוחרי תושיה העמלים
בה כחשיכה כאורה וטרודים לדעת סודה.
מוקירו
אוריאל איזנטל

הסכמה מהגאון רבי עמי גורן שליט"א בעמח"ס פתחי שערים.
מאד שמח ליבי אשר ידידי ,הרב הגאון אוצר מלא ביראת שמים ובשקיעות בתורה ,הרב
יצחק גרוסמן שליט"א ,אשר העלה וערך חיבור נכבד בסוגיות החמורות דמסכת ברכות
ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
וכבר ראו ושמעו כל בני החבורה מחידושיו הישרים והברורים בסברא ישרה בחכמה
ובתושיה ליישר כל עיקש ונפתול בטוב טעם ודעת .וכעת העלה מחידושיו על ספר בשפה
ברורה ובלשון צחה ,ובוודאי ובוודאי יהיה לתועלת למבקשי תורה ועמליה.
וכל מעיין אמיתי ,ימצא בדבריו שמחה גדולה ,באשר מביא הדברים ערוכים ומסודרים
מהגמרא דרך הראשונים ועד לסיכום כל הסוגיא ודינים העולים .ויעלה הספר על שלחן
מלכים מאן מלכי רבנן.
יתן השי"ת שיפוצו מעיינותיו חוצה ולהוציא לאור עוד חיבורים וחידושי תורה ,ולשבת
באהלה של תורה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת כל
הימים.
ולחביבות עמלה של תורה ראיתי להעיר שהנה במשנה ברורה סימן נ"ח ס"ק ו' מבאר דעת הוותיקין כי עיקר מצוות
תפלה לכתחילה הוא מעת התחלת הנץ מדכתיב יראוך עם שמש לכן היו מכוונין לקרותה סמוך להנץ החמה ולגמרה
עם הנץ עכ"ל ומביא בשערי ציון ס"ק ח' שזה דעת הרר"י .וקצת צ"ב שכיון שאזיל בשיטת הרר"י אמאי לא הביא דלפי
הרר"י זמן ק"ש לכתחילה עד הנץ החמה גם אם אין דעתו להתפלל כעת ורק בדיעבד יכול לקרותה עד ג' שעות [ויש
שכתבו דמשו"ה יש להשתדל להדר לקרוא ק"ש לפני הנץ] ודלא כתוס' שסבירא להו דהמעלה של וותיקין הוא רק
משום התפלה שתהא בנץ החמה .ויש לומר דבלא"ה דעת רש"י לחד לישנא ור"ח ור"ת דזמן ק"ש הוא בנץ החמה
דווקא לכתחילה ולא לפני זה .וביותר דעת בעל המאור שהקורא לפני הנץ לא יצא ידי חובתו ,ואף דלא פסקינן כן ,מ"מ
באינו מתפלל כעת ,נמנע המ"ב מלהביא מעלת הקורא ק"ש ללא תפלה לפני הנץ החמה דווקא ,וכ"ש שהוי בלא
ברכותיה.

החותם למען כבוד עמלי תורה ולומדיה
עמי גורן

הסכמה מאבי מורי הגאון רבי שמעון גרוסמן שליט"א
דבר גדול עשה בני יקירי הרה"ג יצחק שליט"א שטרח ויגע לברר הרבה
ענינים בהלכות ברכות לעומקא דדינא ובעומק הסברא.
ומאז היותו בחור צעיר ראינו את גודל התמדתו ויגיעתו לברר כל דבר
לעומקו ולא להסתפק בהבנה שטחי.
יהי רצון שיפוצו מעינותיו ויזכה לעלות עוד במעלות התורה והיראה
ולחבר עוד ספרים חשובים ויזכה שכל יוצאי חלציו יהיו ג"כ גדולים
בתורה וביראת ד'.
כעתירת וברכת אביך
שמעון גרוסמן

הסכמה ממורי חמי הגאון רבי אברהם יעקב פריצקי שליט"א
במה אקדם לה' אכף לאלקי מרום ,על שזיכני להגיע עד הלום שחתני
אהובי כבני הרה"ג ר' יצחק מרדכי שליט"א העמל בתורה יומם ולילה
ממש ,בן ידידינו עז מחותננו הגאון הרב שמעון שליט"א ורעייתו הדגולה
תחי' ,זוכה בזאת להעלות על שלחן גבוה ספר נכבד ובו מערכות גדולות
בדרך הפוך בה והפוך בה דכולה בה ,ואף הקדים לכך הקדמה נכבדה בה
ניכר שאף יד לו בחלקי התורה המבררים ביתר בירור את גילוי כבוד
בוראנו ושכינת עוזו.
ובכן ,מתוך הודאה גדולה להשי"ת הנני לברכו שימשיך הלאה לגדול
בתורה כשאיפתו הגדולה ולגדל ביתו הלאה לתורה וליראה יחד עם בתי
תליט"א ,ונזכה יחד עם כל בית ישראל לגילוי כבוד בוראנו במהרה בימינו.
המברך בכל לב
אברהם יעקב פריצקי

לזכר ולעילוי נשמת

ר' יצחק ב"ר דוד זצ"ל
מ' הניה ב"ר דב בערל ע"ה

ר' מנחם יעקב ב"ר ישראל חיים זצ"ל
מ' רבקה ב"ר דב ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת והצלחת התורמים בכל העניינים
שיזכו לרוות נחת מכל צאצאיהם

לזכר ולעילוי נשמת

סבי היקר ר' יחיאל איכל ב"ר משה שניאור זלמן זצ"ל
משה שניאור זלמן ב"ר יחיאל איכל זצ"ל

הגאון רבי ישראל ב"ר משה שניאור זלמן גרוסמן זצ"ל

ר' שמעון בצלאל ב"ר מרדכי לייב הכהן קמינצקי זצ"ל
מרת צפורה פיגא ב"ר שמעון בצלאל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

לזכר ולעילוי נשמת

רבינו הגדול מרן רבי שמואל אויערבך זללה"ה
בן מרן הגרשז"א זללה"ה
שמהדורה זו יוצאת לזכרו ולעילוי נשמתו

החבר רבי חיים ב"ר ישעיהו
זצ"ל

האשה מרת קרין גוטל ב"ר משה
ע"ה

האשה מרת שפרה ב"ר מאיר נתן ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה
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חלק א' ענייני תפלה:
סימן א:

קונטרס בענין קביעת זמני היום והלילה ................................/יב
ענף א' :שורשי ומקורות הסוגיא :א .הנידונים בקצרה בזמני היום .ב .הגמ' בברכות דק"ש
מצה"כ וראיה מנחמיה ,מתני' במגילה דמעלות יצא בכל המצות ,ראיה מבראשית ,והראיה מנחמיה.
ג .ר"א מן ההר שהראיה מבראשית עיקר דפעולת השמש היא האור מעלות עד צאת ,מיהו ביה"ש הוא
ספק .ד .הגמ' בשבת דביה"ש ספק ולחומרא ,ושיעורו בצבע הרקיע ,ובג' כוכבים.
ענף ב' :פלוג' מהו שיעור מיל :ה .שיעור ביה"ש בג' רבעי מיל ,והוא יג וחצי דקות ,ותלוי בשיטות
מה שיעור מיל בגמ' בפסחים .ו .השיטות שמיל הוא כ"ב וחצי דקות ,או כ"ד.
ענף ג' :במחלוקת ר"ת והגאונים :ז .הגמ' בפסחים דמהשקיעה עד צה"כ ד' מיל ,וסתירה לג'
רבעי מיל ,ותי' ר"ת דשתי שקיעות הם .ח .הראשונים שמבואר בדבריהם דלא כר"ת .ט .קושיית ר"מ
אלשקר שר"ת כחכמי ישראל וקי"ל כחכמי האומות ,והתורי"ד כר"ת אך בחכמי האומות ,ובמאי פליגי.
י .הגר"א פליג על ר"ת בתוקף ,דהמצי אות שיש ג' כוכבים קודם ,ומתרץ סתירת הגמ' שיש שני צה"כ.
יא .צ"ע לר"ת מהמציאות שרואים ג' כוכבים מוקדם ,ובפלוג' הפמ"ג והגר"א האם לפי זמניות או
קבועות ,הביה"ל שלכו"ע בג' כוכבים סגי .יב .השו"ע פסק כר"ת וכ"פ המג"א ,המ"ב דהעיקר כהגר"א,
ונכון להחמיר כר"ת ,ונפק"מ במילה .יג .שיטת היראים שהשקיעה הוי לילה ולפנ"כ הוי ביה"ש .יד.
טענה לבאר אחרת בר"ת בדומה ליראים ,ולא נראה ,ובמהר"ל.
ענף ד' :בחישוב השעות הזמניות (המג"א והגר"א) :טו .האם הי"ב שעות מעלות לצאת ,או
מנץ לשקיעה ,דברי האבן עזרא והתרוה"ד .טז .דברי הלבוש ,הא"ר ,והגר"א בקביעת הזמנים .יז .קו'
מהגמ' דמבואר דמפלג לחשיכה זמן רב ,אך צ"ל דשפיר כשיטת ר"ת ,והאם ב' הנידונים תלוים .יח.
נראה דבזה לכו"ע אזלי' לפי צ"ה דר"ת ,ולכן חישי' למג"א ולא לר"ת ,אך צ"ע דפלגה"מ יוצא ג' דקות.
יט .הריטב"א והרשב"א שפלג הוא שלוש דקות כתרוה"ד וכן במג"א ,קו' הסדר זמנים .כ .ללבוש והגר"א
ק' ממגילה דמעלות יצא בדיעבד ,וצ"ל דהוי יום בדיעבד .כא .בקו' הירושלמי דאין היום והלילה שוין.
כב .בחישוב צאה"כ שמשתנה בחורף והקיץ האם לפי שעות זמניות או לפי מעלות ,והערה על הלוחות.
כג .בר' יונה בגדרי עלוה"ש ונץ החמה לק"ש.
ענף ה' :שקיעה מישורית או נראית :כד .הנידון בשקיעה הנראית או המישורית .כה .נראה דיש
בזה ב' נידונים שונים .כו .ביאור הצד שלפי מישורי באופ"א דתלוי במהלך השמש בשמים .כז .דיוקים
בראשונים ודעות הפוסקים ,והנפק"מ.

סימן ב:

בהנץ החמה ומעלת ותיקין בק"ש ותפלה ............................./מד
א .מעלת ותיקין בנץ ,תוס' יומא ג' שיטות :ר"י ר"ת ור"ח .ב .שיטת ר' יונה במעלת ותיקין ,ודברי
הרמב"ם .ג .שיטת הבעה"מ במעלת ותיקין ,וחידושו שיש זמן בתוך השקיעה .ד .ביאורי סוגיות הגמ'
שנידונו בראשונים לפי השיטות הנ"ל.

סימן ג:

בגדר שחרית מד' שעות עד חצות ............................................/נ
א .הלכה כר"י דשחרית עד ד' שעות ,חידוש הראשונים שמ"מ בדיעבד יתפלל עד חצות .ב .בכס"מ
ביאר שזה מדין תשלומין ,וגם אחר חצות ,וכמה קושיות ע"ז .ג .בב"י מביא ב' צדדים ,או תשלומין או
זמן תפילה בדיעבד ,ביאור בדבריו ,ונפק"מ אחר חצות .ד .הב"י ביאר ברשב"א כצד ב' שא"א אחר
חצות ,והב"ח ביארו באופ"א שצריך לסמוך התשלומין לחובה ,וכן נראה .ה .ונ"ל דמ"מ מהרשב"א
מוכח דאי"ז תשלומין ,מיהו מעצם מה שצריך להקדים התשלומין לחובה ל"ק די"ל שזה רק כשיש
חובה .ו .וכעת נ"ל דזו הוכחת הב"י מהרשב"א דאי"ז תשלומין ,ורק ממילא אי"ז אחר חצות ,ודלא
כהבנת הב"ח ודעימיה שכל הוכחת הב"י לגבי אחר חצות .ז .בב"ח צ"ב דמחד נוקט שזה גם אחר חצות
וכתשלומין ,ומאידך נוקט שגם במזיד ושאי"צ לסמוך לחובה ודלא כתשלומין ,וי"ל שזה גדר תשלומין
מסוג אחר .ח .לב"י שאי"ז תשלומין צ"ב מה הגדר ,ונ"ל ע"פ הרמב"ם שיש דין תפילה עד חצות ,ויש דין
זמן עד ד"ש .ט .היוצא מכאן בגדרי תפילת תשלומין הכא ובעלמא .י .הרמ"א אסר אחר חצות ,ותלוי
בב' צדדי הב"י ,המג"א דזמן מנחה מחצות ומספק עד חצי ,הצל"ח הק' שיתפלל על תנאי ,ונ"ל דנחלקו
אם זה ספק או פסק .יא .סיכום ההלכה בדין שחרית אחר ד' שעות ,והגדרים בזה.

סימן ד:

בגדרי תפילת תשלומין ........................................................./סח
א .יל"ח האם משלים התפילה שהחסיר ,או פעמיים התפילה הבאה ,ודיוקים בגמ' .ב .ביאור שכר
תפילה שלא בזמנה לב' הצדדים ,ודיוק ממעות לא יוכל לתקון .ג .מתפלל שתים של שבת לכאו' כצד
ב' ,תי' לצד א' ,ותוס' .ד .ברש"י דא"א להבד יל בתשלומי שבת ,כצד א' ,ולא כמג"א דא"צ להבדיל ב"פ.
ה .צ"ע ברש"י דהרי מתפלל חול ומ"ש דלהבדיל א"א ,וי"ל דהבדלה סותרת ,הלבוש דבהשלמת מנחה
דער"ח א"א יעו"י .ו .אפש"ל באופ"א דאזלי' בתר דיני התפילה הקודמת ,ומ"מ גם בשבת התחייב י"ח,
ולהזכיר שבת א"א .ז .פלוג' אחרוני ם בשכח ערבית דמוצ"ש אם יבדיל בראשונה או בשניה .ח .בפלוג'
הרש"ש והצל"ח האם תשלומי מנחה בערבית הוי רשות .ט .הטעם שאין תשלומין למוסף ,וראיה מתוס'
ורשב"א לצד א' .י .הפנ"י דבעי ג' תפילות ביום ,והמרכה"מ דתשלומין מכפרת על שגגתו .יא .בתשלומי
מעריב דר"ח בשחרית פלוג' אחרונים אי מחזירין ,ובתשלומי מנחה דר"ח במעריב דיום ב' דר"ח.

סימן ה:

בתשלומין שלא ירוויח ההזכרות שהפסיד ............................/פא
א .חי' תוס' דשכח יעו"י לא ישלים כשלא ירוויח ,וצ"ב ,וחכמי"פ פליגי ,ולא תליא בחקירה בגדר
השלמה .ב .ביאור הגר"ח דיעו"י הוי הזכרה ולא מסדר התפילה ,ומשא"כ טל ומטר ,וצ"ע דבתוס' כ"כ
גבי שבת .ג .הקה"י כהגר"ח אבל גם בטל ומטר ,וכ"מ בתוס' ובשו"ע ובמשנ"ב ,אך גם לקה"י צ"ע דבתוס'
כ"כ גבי שבת .ד .נידון לפי"ז בתשלומין אחרי חובה שלא יצא בה יד"ח .ה .צ"ע על הגר"ח והקה"י ממש"כ
תוס דלא כהרי"ף .ו .מהלך חדש בס"ד דתפילתו קיימת ומהדהדת והכל מתורץ .ז .לפי"ז מובן למה
תוס' מכריח דפליג על הרי"ף ,ולגר"ח ק' .ח .כמה הערות בעניני הזכרות.

סימן ו:

תשלומין לכמה תפילות ........................................................./צג
א .חולה שהתעורר מהרדמה ממושכת חייב להשלים התפילה האחרונה שהפסיד ,ונכון וראוי
שישלים גם כל התפילות שהפסיד (מלבד מוסף) .ב .כי י"א שצריך להשלים גם לאחר כמה תפילות,
וגם לשיטות שאין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה מ"מ רשאי להשלימן בתורת נדבה .ג .ויחדש דבר,
וכ"ז רק אם יו דע שיוכל לכוין ,והב"ח והגר"א כתבו שכיון שהוא ספק אם חייב א"צ לחדש דבר,
והמשנ"ב פסק שיתנה שאם חייב להתפלל ה"ז לחובתו ואם לאו הרי זו לנדבה ,ובזה יצא ידי כל הדיעות.
ד .וכ"ז בשוגג אך באונס י"א שלכו"ע צריך להשלים מדינא גם לאחר כמה תפילות ,ואפשר לצרף שיטה
זו עם השיטה שתמיד משלים כמה תפילות ,ויוכל להשלים לא בתורת נדבה אלא בתורת חובה ,ואף
בשבת שאין נדבה .ה .ובמקרה שצריך להשלים תפילות רבות ולא מספיק להשלים כולן או שלא יכול
לכוין בכולן נחשב אנוס לגביהן ויכול להמשיך להשלימן בתפילה שלאחריה.

סימן ז:

בדין עביד כמר עביד ,ובתרתי דסתרי ,בפלג המנחה ............../קא
א .פלוג' דר"י ורבנן ,עבד כמר עבד ,ומה הנפק"מ לשתי השיטות .ב .הראשונים שאין לעשות פעם כר"י
ופעם כרבנן .ג .צ"ב במנהג כל הדורות לעשות תרתי דסתרי .ד .ביאור דברי המאירי בסוגין שמביא ג'
שיטות ,ונקט דיכול לעשות תרתי דסתרי כמו שני שבילין .ה .ביאור פלוג' המאירי והראשונים האם
עביד כמר זה פסק או ספק .ו .צ"ב לראשונים למה אי"ז ספק דרבנן לקולא ,הרא"ש דימה לשדרה
וגולגולת ,וביאור הקה"י .ז .ביאור הקה"י למה לראשונים אי"ז ספק דרבנן לקולא ,ולענ"ד הוא תמוה.
ח .יל"ד למאירי האם ביום א' זה תרתי דסתרי ,או שזה כבאו בב"א .ט .דברי הרא"ה בסוגיין ,והביאור
בזה כנ"ל.

סימן ח:

מ"מ בדיני פלג המנחה,
ובקבלת שבת ותפילת ערבית בטעות ................................../קטו
תמצית דברים :א .תוכן סימן זה מכיל בעיקר מראי מקומות ואינו ערוך באופן סופי ואעפ"כ הוחלט
להדפיסו אולי יהיה בו תועלת למעיינים .ב .מחולק לשני נושאים.

סימן ט:

בהפסק בין גאולה לתפילה בערבית ,וביראו עינינו ............../קכח
א .פלוג' ריו"ח וריב"ל אי בעי לסמוך גאול"ת בערבית ,והשכבינו גאולה אריכתא ,ותוס' שגם יראו עינינו
גאולה אריכתא .ב .ר' עמרם שא"צ לסמוך גאול"ת כיון דערבית רשות ,ותוס' הק' דא"כ לריו"ח חובה,
תוס' בכז :כר"ע .ג .תוס' דאף דרשות צריך לסמוך ,ויראו עינינו הוי כגאולה אריכתא ,וצ"ב מש"כ שגם
הוי כתפילה .ד .ביאור שני התי' בתוס' ,גאולה ,ותפילה .ה .במקור תקנת יראו עינינו לתוס' והרא"ש .ו.
צ"ב ברא"ש ,והתורא"ש כ' שהטעם אין בו ממש ,ובשו"ת הרא"ש כ' שיש בו מעניני גאולה .ז .דעת
הרשב"א בטעם התקנה ,והשיטות שאין לומר יראו עינינו ,וצ"ע א"כ למה אמרי' קדיש .ח .שיטת ר' יונה
בטעם התקנה דבמקום התפילה דרשות ונשאר גם כשעשו חובה ,וכר' עמרם .ט .בדברי המאירי
דתפילה היא ,אך לא תפילה גמורה .י .בדעת הגר"א דאין לומר ושמרו בערבית בשבת .יא .בטעם
התקנה .יב .סיכום השיטות בקצרה .יג .כמה הוספות.

חלק ב' ענייני ברכות:
סימן י:

בגדר הדין שמין חביב עדיף ................................................./קלח
א .איזה שירצה היינו חביב ,וההכרח לזה ,יל"ע האם חביב זה בשכלו או בליבו .ב .לרא"ש חביב תדיר,
ולרמב"ם חביב כעת ,ואי"ז תלוי בצדדי החקירה לעיל ,האו"ז להדיא שחביב זה מה שתאוותו .ג .הכלבו
שטעם מעלת חביב שמשבח יותר בברכה ,ויותר מסתדר לצד שחביב עכשיו ,וגם מבואר כהאו"ז .ד.
אך אפש"ל שחביב הוא פרי שצריך לכבדו להכיר בטובה ,וברשב"א להדיא דחביב הוא פרי חשוב ,ולכן
לא נגרר ,וס"ד דפוטר כמו עיקר וטפל .ה .ולכאו' תליא שאם זה חשיבות ,זה לפי תמיד כהרא"ש ,ואם

זה מעלה בברכה ,זה לפי עכשיו כרמב"ם ,מיהו אי"ז מוכרח ,וברשב"א להדיא שזה חשיבות ,ומ"מ לפי
עכשיו .ו .בדברי הרמב"ם מבואר ג' חידושים ,שפסק כחכמים ,ושגם הם מודים שכשאין חביב מין
שבעה עדיף ,ושחביב הוא מה שרוצה עכשיו .ז .אך נ"ל בלשון הר"מ שחביב אינו מה שרוצה לאכול,
אלא מה שרוצה להקדים ,ונפק"מ במנה ראשונה ועיקרית .ח .ואין לומר דלר"מ אין דיני קדימה ,והיה
אפש"ל דדין קדימה של חביב לר"מ היינו מה שרוצה להקדים ,והמעלה בזה היא שמשבח יותר מפני
שנעשה רצונו ,אך בכס"מ לא כך .ט .הריטב"א שא"צ לשנות מדרך העולם ,ולפי"ז הדג קודם ,בתר"י
שיאכל מעט מהחביב וימשיך בשני ויחזור לחביב ,הרא"ה שא"צ להקדים כשאין בדעתו לאוכלו .י.
במאירי שחביב זה לפי העולם או אדם גדול ,והאם יש כמה רמות של חביבות .יא .צ"ע מה שהוציא
הב"י מתר"י כהרא"ש שחביב לפי עכשיו ,וי"ל דהב"י לשיטתו ברמב"ם שרוצה להקדים החביב .יב .ונ"ל
דגם אין להוציא מתר"י דפליג על הריטב"א שא"צ לשנות מהסדר ,ובביאור הס"ד ומסק' דתר"י.

סימן יא:

בהא דפרי העץ נפטר בבפה"א ............................................./קנב
תמצית דברים :א .הו"א דצנון פוטר זית דאדמה פוטר בדיעבד העץ ,קו' מדאי' דפוטר ,חילוק רש"י ור'
יונה .ב .בב"י נראה דפליגי ,וביאור דעת רש"י לפי"ז .ג .ונלענ"ד דרש"י ור"י לא פליגי לדינא ורק נחלקו
איך עדיף לתרץ .ד .השו"ע שיצא ,הט"ז דאפי' שלא היו לפניו ,השאג"א דפליג על השו"ע והט"ז .ה .ביאר
הפלוג' דלשאג"א צ"ל בתרתי ,ור"י פליג בחדא מיניהו .ו .בט"ז משמע שחלק מצד דהוי כברכתו הראויה,
אך בשע"ת משמע מצד שבכונה הוי כלפניו.

סימן יב:

בגדר גרירה בברכותיהן שוות ,ובדיני קדימה ......................../קנו
א .פלוג' ר"י ורבנן אי חביב או מין שבעה ,וצ"ל שהברכה חלה על הפרי שמחזיק ,והשני נגרר ,בפלוג'
השו"ע והרמ"א בנפל הפרי ,לרמ"א צ"ע מאי נפק"מ על מי מברך ,ואולי מיחזי כחשיבותא .ב .בנידון על
מי יברך הרשב"א ביאר דאינו בדין שהחשוב יגרר ,אך בשא"ר הפשטות דצריך לברך על החשוב ,ויל"ד
אם משום כבוד הפרי החשוב ,או משום כבוד הברכה .ג .לרשב"א אף בדיעבד לא יצא בסתמא ,אך
בכונה יצא ,והביאור שבסתמא זה גרירה והחשוב לא נגרר ,אך בכונה הברכה חלה בשניהם ,וכדעת
הרמ"א .ד .ולשו"ע צ"ע חילוק הרשב"א בין כונה לסתמא ,ואפש"ל ברשב"א באופ"א שהבעיה בגרירה
רק לכתחילה ,רק שבסתמא אמרי' דלא התכוין לכך ולא יוצא ,אך אי"ז נראה .ה .המאירי שסתמא היינו
שדעתו לאכול שניהם אך לא מכוין לפטור שניהם ,ומביא מחלוקת לגבי דיעבד בסתמא ,ולפי"ז בסוגיין
אפשר להעמיד בסתמא כזו .ו .אך ברמ"א משמע דכונה היינו לאכול שניהם ,לא כונה לפטור ,ואולי גם
לשו"ע בכונה לפטור חלה הברכה בשניהם ,ולפי"ז השו"ע מסתדר עם הרשב"א .ז .אך לרמ"א צ"ע למה
בדיעבד לא יוצא והרי סתמא של הרשב"א זה כונה של הרמ"א ,ורק י"ל ברשב"א באופ"א כדלעיל
שהבעיה בגרירה רק לכתחילה ,רק שבסתמא אמרי' דלא התכוין לכך ולא יוצא .ח .תמצית הדברים.

סימן יג:

בדעת עולא שהמחלוקת רק בברכותיהן שוות ...................../קסו
א .הביאור הפשוט בעולא שבאין ברכו"ש אין דיני קדימה ,וכ"כ הרא"ש .ב .תוס' ורשב"א שבאין
ברכו"ש ר"י מודה לרבנן שחביב עדיף ,וצ"ע אם יש דין קדימה למה לא מין שבעה לר"י ,וכן הק' הרא"ש.
ג .ביאור לתוס' ורשב"א שיש מישור חביבות ויש מישור חשיבות ,ובאופ"א שחביב הוא מעלה בברכה
ומין שבעה בפרי .ד .אך ברשב"א לא משמע כצד ב' ,וגם ברשב"א מבואר שגם חביב זה חשיבות בפרי.
ה .ובדעת הרא"ש דלעולא אין דיני קדימה ,הביאור או כי אי"ז משנה מי ראשון ,או כי הברכות מחלקות
לאכילות שונות .ו .לרא"ש צ"ע מדחזי' דברכה מבוררת קודמת ,מהלך שרק מעלה בברכה צריך
להקדים ,וחביב זה חשיבות בפרי כמו מין ז' .ז .דרך הב"ח ברא"ש שיקדים איזה שרוצה עתה ולא
החביב תדיר ,ולא משמע ,ובראיית הפר"ח .ח .במרדכי ע"פ הב"י והדרכ"מ ,דלכו"ע מין ז' עדיף .ט.
במיתיבי לשיטות הראשונים .י .בדעת הבה"ג שהעץ קודם .יא .מהדו"ב וסיכום דעת הבה"ג יותר טוב.
יב .ביאור דעת תוס' בבה"ג דהעץ ודאי גובר על חביב מדבר קפרא ,אך על מין ז' לא גובר ,ולכן הבה"ג
כמ"ד דפליג על עולא .יג .במה דכל השיטות הוכיחו מסתימת עולא.

סימן יד:

בגדרי ברכה מבוררת ,ובסדר מג"ע א"ש ............................../קפא
א .בכלל דמג "ע א"ש ,הגמ' דבר קפרא דאדמה קודמת לשהכל דמבוררת טפי ,ובתוס' חילק דהעץ אינה
קודמת לאדמה .ב .בביאור החילוק או דרק הפרש גדול צריך להקדים ,או דשהכל שונה במהות
דכללית לגמרי ,ובתוס' משמע כפי' א' וברא"ש כב' .ג .חקירה האם מבוררת זה מצד הדין שבדיעבד
פוטר יותר ,או מצד משמעות הלשון שכולל יותר ,ובתר"י משמע כצד א' ,וברא"ש כצד ב' .ד .ר"פ בטור
שבפה"ג קודמת ,ואפש"ל מצד דמבורר טפי ,אך לצד שצריך חילוק מהותי ק' וצ"ל מצד דסעיד ,ואולי
י"ל דסוג מהותי אחר שפרטי ממש על פרי א' .ה .הנידון אי מזונות פוטר הכל בדיעבד ,וא"כ ק' למה
מזונות קודמת ,ולצד שצריך הבל מהותי י"ל דסו"ס במהותה אינה כשהכל כי אינה כללית לגמרי ,אך
אכתי צ"ב למה היא קודמת ,וצ"ל מצד דזיין .ו .ונ"ל דמזונות יותר מבורר דעיקר משמעותו רק דגן ,ורק
בדיעבד מתפרש להכל ,ושאני משהכל שמתפרש על הכל בשופי ,ובדיעבד רק כי מפסיד ברכתו
העצמית ,,וכן באדמה והעץ .ז .וכ"ז רק לצד שמבוררת זה במשמעות הלשון ,דאם מצד הדין שפוטר
סו"ס פוטר ,וכ"ז רק לצד שא"צ חילוק מהותי ,מיהו אפש"ל דמהות שונה שלישית דמיוחד על מין א'
וכגפן.

סימן טו:

פסקי ההלכה בדיני קדימה ..................................................../קצ
א .בברכותיהם שוות הסדר :מין ז' ,הקודם לארץ ,שלם ,חביב .ב .בברכו"ש אם שינה הקדימה לא יצא
גם בדיעבד .ג .באין ברכותיהם שוות הסדר :ברכה מבוררת ,חביב ,מין ז' ,וצ"ע בשלם .ד .תמצית סיכום
המשנ"ב לדיני קדימה .ה .בחילוק בין ברכו"ש לאינן שוות ,לגבי אי חביב עדיף או מין ז' ,והיחס לגבי
שלם .ו .מה יעשה בגלגל החוזר דיש לו פרי העץ ממין ז' ,פרי אדמה חביב ,ופרי העץ יותר חביב .ז.
כמה נידונים בגדרי חביב.

סימן טז:

קונטרס בגדרי עיקר וטפל ...................................................../קצו
ענף א :סוגיות עיקר וטפל :א .מתני' דמליח ופת ,והגמ' דצנון וזית ,והם ב' סוגי טפל .ב .תוס'
דמליח טפל לפירות ,ונ"ל דדומה לצנון וזית .ג .בתוס' חזי' דגם טפל לטפל ,וביאור תי' תוס' .ד .בריטב"א
ותר"י דהפירות עם מלח ,ובפירש"י .ה .בטוש"ע רק מליח ופת ,האם פליגי ,ט"ז ושעה"צ .ו .אך צ"ע
מהיכי"ת וגם בב"ח והמג"א אין הכרח ,ובאמרי נעם והצל"ח .ז .סוג עיקר וטפל שמוסיף וממתק העיקר,
וסוג שבא להגן מנזקי העיקר ,העמק ברכה והפרישה .ח .האם רק כשאוכל הטפל ביחד עם העיקר ,או
גם בזאח"ז.
ענף ב :צדדים בגדר עיקר וטפל :ט .יש לחקור האם הטפל נפטר בברכת העיקר ,או שאינו מחוייב
כלל בברכה ,וביאור הצדדים .י .יל"ד מהא דהטועם א"צ לברך ,וכן שותה לרפואה ,ואנסוהו לאכול.
יא .בתי' ב' דתוס' שצריך דעת ,לכאו' כהצד שהטפל נפטר בברכת העיקר ,ובתי' א' דתוס' .יב .הנידון
בקרמבו ,ובחידוש המאירי ,וכהצד שטפל נפטר מהעיקר.
ענף ג :באוכל הטפל לפני העיקר :יג .תה"ד שטפל לפני העיקר בעי ברכה ,כהצד בחקירה
שהטפל נפטר בברכת העיקר .יד .ונ"ל דלפי"ז יברך אז על הטפל ברכת העיקר ,והנה הרמ"א כ' דיברך
שהכל ,אך המג"א העמיד שזו ברכת העיקר .טו .התה"ד שטפל לפני העיקר מברך שהכל ,וביאור
הרמ"א דטפל מפסיד ברכתו הראויה ,והביאור בזה .טז .אך צ"ע לרמ"א למה אחרי פטור לגמרי ,ולפני
בעי שהכל ,ומהלך מחודש בזה .יז .מהלך חדש שמחמת ברכת העיקר הטפל נפטר מהצורך בברכה,
וביאור בזה .יח .ובאמת הביאור הפשוט ברמ"א שיש בטפל שני דינים ,א' שנפטר בברכת העיקר ,ב'
שיורד מדרגתו העצמית .יט .לב"י מברך על הטפל ברכתו הראויה ,והפרישה ,סיכום ג' שיטות :א'
ברכתו הראויה ,ב' שהכל ,ג' ברכת העיקר .כ .בפלוג' הב"י והרמ"א אם שייך שתשתנה ברכתו לשהכל,
ומו"מ בדברי הט"ז כא .הבנת המשנ"ב ומחציה"ש במג"א שכשהעיקר שהכל ה"נ הטפל אך כשהעיקר
אינו שהכל יברך על הטפל ברכתו העצמית .כב .צ"ע בהבנתם במג"א ,וביאור בזה ,והפמ"ג שכשהעיקר
אינו שהכל אי אפשר ,וסיכום ה' שיטות מה ברכת הטפל לפני העיקר .כג .בתי' תוס' שכשאין דעתו
יברך על הטפל ,יהיה ג"כ הפלוג' האם ברכתו העצמית ,או שהכל ,או כהעיקר.
ענף ד :ברכה אחרונה בטפל :כד .ספק הכלבו בברכה אחרונה על טפל ,והב"י נקט שא"צ,
ובביאור הצדדים .כה .מהלך בכלבו דברכה אחרונה אינה על ההנאה אלא על השביעה ול"ש טפל .כו.
האגרו"מ ,שביל"ד ,ואבני"ז לגבי בהמ"ז .כז .צ"ע בראיית הב"י מדברים הבאים מח"ס .כח .הוספות מתי
נחשב טפל .כט .בדין פת טפלה לגבי שאר דיני פת בתורה .ל .סיכום ותמצית הראיות והצדדים בס"ד.

סימן יז:

קונטרס בענין דברים הבאים בסעודה ................................../רמט
ענף א :בביאור שיטת רש"י שמלפת :א .פלוג' דר"ה ור"ש ,ומימרא דר' פפא דיש ג' דרגות .ב.
שיטת רש"י דמלפת פטור ,ולהשביע פטור לאחריו ,ולתענוג חייב בהכל ,ותוס' הק' דפשיטא ,ועוד מה
הס"ד ביין .ג .תי' תר"י דמיירי שאוכל באמצע בלא פת ,רשב"א דאגב סיפא א"נ דס"ד דבטלה דעתו,
בעה"מ דמיירי שלא היו לפניו .ד .בבעה"מ יל"ע האם הקמ"ל בכל עיקר וטפל או רק בפת ,ותליא בתוס'
מד .ונפק"מ לגדרי עיקר וטפל .ה .בטוש"ע פסקו הבעה"מ ,הב"ח השווה לכל עיקר וטפל ,המג"א חילק
באומדן דעת וצ"ע ,המאירי חילקם לגמרי :ו .ביין לרש"י לא מיירי בשורה פיתו ,אך צ"ל ע"פ הרא"ש דיין

דהוי טפל .ז .מהלך ברש"י דללפת הוי גם להנאת עצמו ,ובדברי הפנ"י ,ודוחק .ח .תי' הצל"ח דקמ"ל
לאחריה ,תי' הנצי"ב דמיירי שרק הביאם ללפת ,וסיכום התי' ברש"י .ט .הצל"ח בר' יונה ,והאם רש"י
מודה למחמת סעודה או רק גדר של טפל.
ענף ב :גדרי מחמת סעודה ,ובתוך הסעודה :י .בתוס' שדברים שרגילים לאכול עם הפת
פטורים .יא .ר' יונה דהגדר שבא להשביע ,ודלא כתוס' .יב .ביין לתוס' יל"ע ,ולר' יונה שפיר דהוא
לצורך האכילה .יג .בשיטת הרשב"א מלפת פטור ,פירות לסייע לתאווה פטור מאחרי ,לאחר סעודה
פטור מהכל .יד .נ"ל דגם לתוס' הגדר כעיקר וטפל ומשו"ה מים נפטרים ,אך בר' יונה מים הוי כמזון.
טו .במחלוקות התוס' והרשב"א האם פת או להשביע .טז .צ"ע לרשב"א דלכאו' תמיד לאחר סעודה לא
מסייע לתאוות האכילה .יז .השו"ע לכאו' כתוס' ,אך ביה"ל ביארו כרשב"א ור' יונה וצ"ע .יח .הרא"ה
והריטב"א דדרגה א בפירות להשביע ,ב' בפירות לקינוח ,ג' בפירות לאחר סעודה .יט .בשיטת הראב"ד
דלחדד האיסטומכא ולרבות התאווה חשיב מח"ס ,ולקנח בין המאכלים חשיב צרכי סעודה .כ .סיכום
השיטות בקצרה בדרגות השונות .כא .בביאור החילוק בין ברכה שלפניו ולאחריו לכל השיטות.
ענף ג :בדין לאחר סעודה בזמנינו :כב .האם דין לאחר סעודה שייך בזמנינו ,לתוס' ולרשב"א.
כג .לר' יונה סילוק השולחן נראה כסעודה חדשה ,ואי"ז בזמנינו כד .בסילוק המפה ,בהבדל הטור
והלבוש ,וצ"ע בביה"ל .כה .נידונים של סילוק השולחן בפוסקי זמנינו .כו .האם הב לן ונברך הוי כסילוק
השולחן .כז .התחיל בתוך הסעודה והמשיך לאחריה.
ענף ד :יין ,משקין ,ופהבכ"ס בסעודה :כח .האם צריך לברך על מים ושאר משקין בסעודה .כט.
האם יין שלאחר סעודה נפטר לאחריו בבהמ"ז .ל .הנידון בפת הבאה בכסנין בסעודה ולאחריה .לא.
הקשר בין סוגיין לדין עיקר וטפל.

סימן יח:

בגדרי ודיני פת הבאה בכסנין .............................................../רצא
ענף א .פהבכ"ס בסעודה ולאחריה :א .דעת הרשב"א בפת כסנין בסעודה ולאחריה .ב .דעת
הי"א במאירי ,דעת הרא"ש ור' יונה וכן נקטי'.
ענף ב .האם פהבכ"ס נחשבת פת :ג .ג' שיטות מה ברכת פת כסנין .ד .דעת הרשב"א שפת כסנין
נשתנה ממינו .ה .דעת הרמב"ם שפת כסנין נחשב פת .ו .מהלך אמצעי שהיא פת מסוג אחר.
ענף ג .האם דין פהבכ"ס הוא מדאו' או מדרבנן :ז .האם הנידון בפהבכ"ס הוא דאו' או דרבנן.
ח .דברי הפמ"ג במ"ז בענין זה .ט .דברי המג"א ,והפמ"ג בא"א .י .לפמ"ג פהבכ"ס פטורה רק בשיעור
דרבנן.
ענף ד .ההלכה בספק פת כסנין ,ובהגדרת קביעות סעודה :יא .הב"י פסק מספק ככל
השיטות מהי פהבכ"ס ,וקו' הב"ח .יב .בפלוג' הב"י והמאמ"מ האם השיטות פליגי אהדדי .יג .בהגדרת
קביעות סעודה וסתירה בב"י בזה .יד .תי' הפמ"ג על סתירת הב"י .טו .תי' האה"ע על סתירת הב"י,
והערת רע"א .טז .נפק"מ אם יהיה שייך לחייב בהמ"ז בשביעה דידיה .יז .סיכום הצדדים למעשה ,ונ"ל
שהנידונים תלויים זב"ז .יח .מהלך הצל"ח שהפת טפל לתבלין.
ענף ה .נידונים בקביעות סעודה על פהבכ"ס :יט .מהי קביעות סעודה על פהבכ"ס .כ .בירך
מזונות ואח"כ אכל שיעור שביעה .כא .בירושלמי שהמוציא ובהמ"ז תלויים זב"ז.

סימן יט:

בברכת רולדה של עוגה וגלידה ........................................../שיא
א .פתיחת הנידון בקצרה .ב .נידון מצד פת הבאה בכסנין .ג .נידון מצד עיסה שבלילתה רכה .ד .נידון
מצד שהרולדה ודאי באה לתענוג .ה .נידון האם הקמח טפל .ו .נידון האם הגלידה טפלה לעוגה .ז.
נידון כשאוכל רולדה בסעודה .ח .העולה לדינא מכל האמור.

סימן כ:

בברכת לחמניה מזונות ......................................................./שכו
א .תמצית הנידון ,והמחלוקת מהי פת כסנין .ב .נידון מצד שרגילים לקבוע עליה .ג .נידון מצד שאינה
באה לתענוג אלא לשובע .ד .הוכחות שפת כסנין היא גם כשבאה לשובע ולא לתענוג .ה .האם גדר הדין
קובע או טעם הדין .ו .נידון מצד הכללים של נילוש במי פירות .ז .נידון מצד שאין טעם המי פירות נרגש
ביותר .ח .דיני קביעות סעודה על פת כסנין .ט .נידונים בגדרי קביעות סעודה .י .סיכום העולה למעשה
מכל הנ"ל.

סימן כא:

בדין כל שיש בו ממין דגן ,ובברכת השניצל ......................./שמו
א .הנידון בשניצל מצד דיני כל שיש בו ,דקיי"ל שדגן קובע אפי' במיעוט ,אא"כ בא לדבק .ב .כשיש עיקר
וטפל לא אזלי' לפי הרוב .ג .ביאור שעיקר וטפל הוא נידון מוקדם למעלת רוב ,וזה תלוי בצדדים בגדר
עיקר וטפל .ד .יל"ד האם מין דגן גובר על עיקר וטפל ,או שדין עיקר וטפל גובר .ה .בהקדם יל"ד בשניצל
האם חשיב עיקר וטפל ,ונראה דקיי"ל שכן .ו .מסברא נ"ל דעיקר וטפל קודם למעלת דגן ,אך תלוי
בחקירה הנ"ל ,דיוקים בפמ"ג .ז .הוכחה מרקיקין ומרקחת ,דלצד שנחשב תערובת רואים שעיקר וטפל
גובר על דגן בתערובת .ח .נידון מהו גדר לדבק ,ודיוקים בראשונים .ט .הרשב"א והמאירי נחלקו בזה
מה גדר לדבק .י .הרא"ה והריטב"א הקשו מ"ש תערובת מכל עיקר וטפל ,משמע שדגן טפל לא מחייב
במ"מ ,מיהו אפש"ל איפכא ,אך מלשונם נראה כנ"ל .יא .בירור בשיטת הרמב"ם בנידון .יב .בירור
בדברי השו"ע ,ובדברי המג"א .יג .הפר"ח והפמ"ג בענין המלב"ן ,ובירור בשיטות האחרונים בענין .יד.
בסברת האו"ש שריבוי הדגן יקלקל ,ובסברת שבט הלוי שציפוי תמיד טפל ,וסיכום הצדדים בשניצל.
טו .נידון האבני נזר בקציצות בשר.

סימן כב:

ברכת מיץ פירות ,מרק ירקות ,ורסק פרי ............................./שסג

א .שמן זית העץ ,מים שזבו או נסחטו מפירות שהכל ,מי בישול פרי פלוג' הרא"ש והרשב"א ,מי בישול
ירקות לכו"ע אדמה .ב .ביאור חילוק הרשב"א דירקות דרכן בבישול ומשא"כ פירות ,וכן בסחיטה תלי
בדרכן .ג .ויש שחילקו דשלקות הוא בישול חזק ומשא"כ בישול פירות הוא קל ואין טעם חזק .ד.
והרא"ש סבר דמיץ הוא זיעה ,אך בישול יש בו טעם כעיקר ,דיותר יש טעם בבישול מבסחיטה ,ואולי
גם הרשב"א מודה לזה .ה .ולרא"ש צ"ל דיין ושמן גזיה"כ ,אך נ"ל דכשמיועד לכך גם הרא"ש מודה
שהמשקה הוא בעצמו הפרי ,ורק חידש עוד סברא מצד הטעם .ו .סברות בעיקר וטפל שיש כאן .ז .צ"ע
לרא"ש במה גרע מי הפרי ממי כבישה .ח .הטעם שבשיכר שעורים ותמרים מברך שהכל .ט .בריטב"א
שמיץ הוי כרסק שאין בו צורת הפרי ,ובזיתים כתיב זית שמן .י .צ"ע למה אין גדר אמצעי של תותים
ורימונים כמו לגבי סחיטה בשבת ,וי"ל דשם הוי גזירה אטו איסור דאו' .יא .השו"ע בדין רסק פירות
וירקות ,והפלוג' בריבה .יב .צ"ע מ"ש רסק פרי ממי בישול פרי ,בין לרא"ש ובין לרשב"א ,וצ"ל דבבישול
הפרי קיים וטעם כעיקר ,אך בריסוק הפרי בטל ובטלה ברכתו.

סימן כג:

בחשיבות פרי לברכת העץ אדמה או שהכל ......................../שעב
א .על בוסר מברך אדמה ,והשיטות בזה בשאר פירות .ב .צ"ב שהרי הוא פרי ראוי לאכילה ובמה גרע
מכל פרי ,ועוד דאם אינו פרי איך מברך אדמה .ג .בגרעיני פירות מתוקין מחלוקת האם העץ או אדמה,
גרעינים מרים שמיתקן לכו"ע שהכל ,וצ"ע מ"ש משקדים מרים שמיתקן .ד .ביאור דגרעינים מתוקין
אינן פרי בעצמם אלא חלק מהפרי ,ומשא"כ מרים הוי פסולת ולא מהני למתקן ,ודלא כשקדים שמיתקן.
ה .בצלף קיי"ל דמברך העץ רק על הפרי העיקרי ,ולא על התמרות והעלים ,וכן לענין מעשר וערלה .ו.
ומבואר שלכל עץ יש את הפרי העיקרי שלו והשאר אדמה ,וכן בבוסר .ז .ברבנן ור"י בברכת דשאים,
ולרבנן שפיר דרק העץ בעי חשיבות פרי מיוחדת ,אך אדמה הכל פירותיה .ח .ברכת שקדים מרים
ומתוקים ,וברכת קורא .ט .בדיעבד יוצא בכולהו .י .הרמב"ן לגבי מעשר.

חלק ג' עניינים שונים:
סימן כד:
בחיוב אשה וקטן בבהמ"ז ,בגדרי ערבות ושומע כעונה ,ובדין חינוך380....../
ענף א :הנידון בנשים וקטנים להוציא אחרים :א .הנידון בגמ' בחיוב ברהמ"ז בנשים וקטנים,
ונפק"מ להוציא אחרים .ב .בעיקר חיוב ברכהמ"ז מדאורייתא ושאר ברכות .ג .בפלוג' רש"י ותוס'
בביאור הצד שנשים פטורות .ד .ר' מנוח שבהמ"ז נחשב זמן גרמא וצ"ע.
ענף ב :בתרי דרבנן ,ובדין שומע כעונה :ה .תוס' דחד דרבנן לא מוציא תרי דרבנן ,וצ"ב .ו.
ובאמת צ"ב למה מי שאינו חייב לא מוציא אחרים .ז .ביאור בגדרי דין שומע כעונה .ח .עובדא דשמעון
בן שטח ,פירוש הבה"ג ,והקושיא עליו .ט .שיטת רש"י שדרבנן מוציא דאו' ,וקטן אינו דרבנן ,והקושיות

עליו מסוגיין .י .פלוג' רש"י ותוס' האם דין חינוך מוטל על הקטן או על אביו.
ענף ג :בגדרי ערבות ,והדין באשה וקטן :יא .חילוק תוס' שלגדול יש ערבות ,ולאשה וקטן לא,
וביאור המושג בר חיובא .יב .דין ערבות ,מקורו וטעמו .יג .החילוק בין בהמ"ז לשאר ברכות .יד .חילוק
בין תוס' והרא"ש האם יש ערבות לנשים במה שחייבות .טו .הצל"ח חילק בין תוס' והרא"ש לגמרי .טז.
רע"א ביאר ברא"ש כתוס' .יז .רע"א לגבי תרי דרבנן ,והחזו"א ,והנלענ"ד.
ענף ד :ההלכה בתרי דרבנן ,וסיכום הדברים :יח .מה ההלכה בתרי דרבנן וחד דרבנן .יט.
שיטת המג"א בדעת השו"ע וצ"ע ,ופסיקת המ"ב .כ .תקציר הדברים ערוכים באופ"א עם הוספות.

סימן כה:

קונטרס בענין ספק ברכות ,וביסוד חיוב ברכות408 ...................../
ענף א :בענין ספק ברכות לקולא או לחומרא :א .ביין ונמצא שיכר פלוג' ר"י והרי"ף אי ספק
לקולא או לחומרא .ב .צ"ב בסברת ר"י ,וביאור רע"א בגליון ובשו"ע .ג .בחשבון דברי רע"א שמ"מ תהיה
ברכה לבטלה .ד .יל"ד שהברכה השניה אינה הפסק לראשונה .ה .לרע"א בגליון יברך שוב ,ולרע"א
בשו"ע אין הבדל אם יברך או לא יאכל .ו .קו' קה"י שמה שהיה היה ,וכרע"א בגליון ,והריטב"א כרע"א
בשו"ע .ז .נ"ל לצרף את רע"א בגליון עם רע"א בשו"ע .ח .אך בריטב"א קשה דלכאו' הברכה השניה
לבטלה .ט .ביאור שיטת הריטב"א שאין הבדל אם יברך או לא יאכל.
ענף ב :האם חיוב ברכות מדאורייתא או מדרבנן :י .צ"ב למה לר"י צריך להחמיר בברכה
דרבנן ,ואפש"ל שברכה מהתורה .יא .מקורות ונידונים שחיוב ברכות הנהנין מהתורה .יב .אך קשה
מבעל קרי מ"ש ברכה שלפניה מבהמ"ז .יג .בבהמ"ז האם החיוב לברך ג' ברכות הוא מדאו' .יד .חילוק
הרא"ה בין תפלה לבהמ"ז ,וחילוקים לגבי ברכות .טו .מאירי ופנ"י שאף שברכה דרבנן בעי להחמיר,
דתקנה חמורה .טז .פנ"י וקה"י שגם בדרבנן צריך להחמיר כשזה קל .יז .מנח"ש שלרי"ף יש איסור
מעילה רק כשיש מצוה לברך .יח .הטור והרמב"ם בספק אם בירך המוציא .יט .משמע שהנידון אם
להחמיר תלוי אם חיוב ברכה מדאו' או דרבנן.
ענף ג :ברכה על מצוה שעושה מספק :כ .בגמ' אמת ויציב דאו' חוזר מספק ,ר' יונה דן אם חוזר
בברכה .כא .הראיה מדמאי ,והרמב"ן והר"ן שם .כב .דעת רש"י שלרבא צריך לברך על מצוה שעושה
מספק .כג .תי' הרמב"ן ברבא ,ובביאור פלוג' אביי ורבא בדמאי .כד .לשון הריטב"א שם וביאורו .כה.
הרמב"ם שבכל ספק לא יברך ,אך בברכות ק"ש יברך ,וביאור הרשב"א .כו .הטוש"ע כהרמב"ם ,אך
הב"י ביאר כר' יונה וצ"ע .כז .חילוק הדרישה והפר"ח בין ספק קיים לבין ספק חייב .כח .הוכחה
דהרמב"ם כהרי"ף ודלא כר' יונה .כט .בפסק המשנ"ב בברכות על מצוות מספק .ל .בספק בהמ"ז האם
יחזור גם ברכה רביעית.
ענף ד :העולה והמסתעף מכל הנ"ל :לא .חשבון לגבי ספק ברכות לפי ר' יונה והרי"ף .לב.
לריטב"א אף שברכה דאו' ,ספק לקולא מצד דפליג על ר' יונה .לג .בקושיית תוס' כר' יונה ,והרמב"ם
לשיטתו דפליג ,ומ"מ צריך ליסוד רע"א .לד .דקדוק בלשון ובחשבון רע"א .לה .האם ספק דאו' לחומרא
נחשב ספק או ודאי ,והאם מוציא אחרים.

סימן כו:

בענין ברכה לבטלה והזכרת ש"ש לבטלה448 ............................/
א .הגמ' דברכה שא"צ עובר בלא תשא ,ומוציא ש"ש לבטלה ,תוס' והראשונים דברכה לבטלה מדרבנן.
ב .דעת הרמב"ם שברכה לבטלה מדאו' ,וקושית תוס' .ג .צ"ע לרמב"ם שהרי בהזכרת ש"ש בשבח אין
איסור ,וצ"ל דבצורת ברכה חמיר טפי .ד .אך צ"ע לרמב"ם שהרי חיוב ברכות הוא מדרבנן ואיך אפש"ל
שברכה לבטלה מדאו' ,וביאור בזה .ה .מה מהני אמירת ברוך שם כבוד מלכותו .ו .תירוץ רע"א
לקושיית תוס' על הרמב"ם .ז .שבעה שמות ,והנידונים למעשה בפוסקים.

סימן כז:

הלכות שיכור בתפילה ק"ש וברכות456 ...................................../
א .שתוי שיכול לדבר חפני המלך לכתחילה לא יתפלל ויקרא ק"ש ,ובדיעבד יצא ,ואם יעבור הזמן
מחלוקת ,ובהמ"ז יברך .ב .דרך מיל ושינה מפיגין היין ,וכל א' סגי מה שיפיג יינו ,הרמ"א שיינות שלנו
חלשים ולא משתכר ברביעית ,מ"ב דשתיה בב' פעמים או שמזגו ,וכן בסעודה ,לא משכר ,ותלוי
במציאות .ג .כ שאינו יכול לדבר לפני המלך תפילתו תועבה ולא יצא ,ושאר ברכות רשאי לברך ,ולגר"א
לא ,ובבהמ"ז הוי ספק ,ויברך מספק דאו' ,מחלוקת בק"ש וברכותיה ,ולא מצטרף למנין .ד .שיכור כלוט
נחשב שוטה ופטור מכל המצות ,כשאסור בתפילה ישלים בתפילה הבאה כדין שוגג אא"כ ידע שיעבור
הזמן .ה .לברכת כהנים נפסל ברביעית ,דדמי לעבודה ,המג"א דרק יין ולא שיכר ,ומאידך גם יין מגיתו,
ואחרונים פליגי ,והנידון אם זה פסול שתויי יין או שכרות.

סימן כח:

הרחבות בגדרי דיני שיכור459 ..................................................../
א .איסור הוראה ילפי' ממקדש ,אך אי"ז ניוול אלא חשש טעות וכדמשמע ברמב"ם .ב .החינוך שגם
הוראה אי"ז ראוי ,וצ"ע דשרי דין מפורש וכן דשרי ללמוד ,וי"ל דיוקר הטעות .ג .תוס' דממונות שרי
דהחשש רק באיסור ,ופלוג' הפו' ,דחשש טעות שייך תמיד .ד .באיסור שיכור בתפילה יל"ד האם הוא
חשש טעות או ניוול .ה .תוס' מדמה שיכור לנמצא צואה ,וכ"כ האו"ז וכ"מ בלשון הגמ' תועבה .ו.
הרמב"ם שלשיכור אין כונה .ז .בדברי המאירי.

ברכת אב מאמו"ר שליט"א:
שנינו בשבת (כה" ):ת"ר איזה עשיר ,רבי טרפון אומר כל שיש לו מאה כרמים
ומאה שדות ,ומאה עבדים שעובדין בהן" .וכבר שאלו מה בא ר"ט ללמדינו
שהרי לא סתם בא לתאר מיהו עשיר.
וביאר הגר"א :שדברי ר' טרפון הם משל לדברי תורה :שדות הם ההלכות,
וכרמים אלו ההגדות ,ועבדים הם ברכות.
וכוונתו היא שהעשיר בד"ת הוא מי שיש לו מאה שדות  -אלו הלכות ,מאה
כרמים  -אלו הגדות ,ומאה עבדים שעובדין בהם -אלו מאה ברכות .שהנה בכל
אלו מצינו בחז"ל לשונות שצריך שיהיה לו מאה מהם ,כמו "שונה פרקו מאה
פעמים" ,שזה הלימוד הרגיל הבסיסי ,ומאה ואחד זה כבר מאמץ מיוחד ,וכן
מאה ברכות.
וע"פ המשל מבואר שהמאה ברכות שבכל יום אלו מאה עבדים שעובדים
בשדה ובכרם ,שע"י עבודתם השדה והכרם נשמרים ומוציאים פירות ,וע"פ זה
יוצא בנמשל שהמאה ברכות שמברך בכוונה כל יום מועילים לו הן ללמוד
התורה שלו שיפיק פירות טובים מלימודו והן לשמור על לימודו שיזכור אותו
ולא יאבד ,רואים מכאן את חשיבות הברכות ובפרט החשיבות לברך המאה
ברכות בכוונה שמלבד עצם מעלת הברכות מצד עצמם הם גם מסייעים לו
ביותר בלימוד התורה.
ויש לבאר בטעם הדבר :דהנה במקור חיוב המאה ברכות ביום שנינו במנחות
(מג" ):תניא ,היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום,
שנאמר :ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך" ,ובבאור כיצד לומדים זאת
מהפס' פרש"י שם "מה ה' אלהיך וגו'  -קרי ביה מאה" ,והתוס' שם (ד"ה שואל)
הביאו עוד פרושים" :פי' ר"ת דהוי מלא ויש מאה אותיות בפסוק ,וי"מ דמה
עולה באתב"ש מאה ,ובקונטרס פירש אל תקרי מה אלא מאה כלומר שחייב ק'
ברכות ,וי"מ כדי להשלים מאה באותיותיה וכי קרית מאה הרי כולן" עכ"ל.
הנה הפסוק הוא בפרשת עקב (פ"י פי"ב) "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל
מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך וגו'" ,פשט הפס' מדבר על כך שה' רוצה
מישראל שתהיה להם יראת ה' ,וכך למדו בגמ' שבת (לא" ):דאמר רבי יוחנן
משום רבי אלעזר אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד,
שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'" ,וכן בגמ'
בברכות (לג" ):אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,שנאמר
"ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה" ,אטו יראת שמים
מילתא זוטרתא היא ,והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי אין לו
להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר יראת ה' היא אוצרו- ,

אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא ,דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים
ממנו כלי גדול ויש לו ,דומה עליו ככלי קטן ,קטן ואין לו ,דומה עליו ככלי גדול".
ומצד שני למדו מפס' זה שצריך לברך ק' ברכות ביום ,וצריך להבין מה הקשר
בין הדברים.
ויש לבאר שיש קשר הדוק בין הדברים והוא :שע"י שיברך את המאה ברכות
בכוונה הראויה עי"ז יגיע ליראת ד' ,שהרי תוכן הברכה שמכיר שהדבר הזה
שמברך עליו וכל הבריאה באה מאת הבורא ית' ,וכן ממליך את הבורא עליו,
שהרי אומר ברוך אתה ה' וכוונת השם היא שהקב"ה אדון כל היה הווה ויהיה
ואלוקינו תקיף ובכל היכולת ובעל הכוחות כולם ,וכן ממליך את הבורא בזה
שאומר מלך העולם ,ואם עושה כן מאה פעמים ביום ומבואר בחז"ל שמאה
פעמים זהו מספר כולל ומספר שהופך את הדבר לקנין באדם כגון "שונה פרקו
מאה פעמים" עי"ז ישריש בעצמו את היסודות הללו שהקב"ה כוחו א"ס ,והוא
היה הווה ויהיה ,והוא בורא הכל ,ואדון ומנהיג את הכל והוא מלך על כל
העולם ,וכשכל זה משתרש ונחקק בו אחר שחזר על כך מאה פעמים בכוונה
בהכרח יגיע ליראת ד'.
ויתכן לתרץ עפ"ז מה שרבים הקשו על דברי הגמ' שתירצה שמשה רבינו אמר
שהיראה היא מילתא זוטרתא כיון שיש לו אותה ,אך יש לשאול שהרי מרע"ה
בדבריו אינו מדבר על עצמו ,אלא מדבר לעם ישראל מה הם צריכים לעשות,
שהם צריכים להיות בעלי יראה ומה עוזר להם שלמרע"ה יש יראה ,ואפשר
לתרץ ע"פ דברינו :שאע"פ שהיראה היא דבר גדול ,כאן בפס' יש דרך שנמצאת
בידו של כל אדם שעל ידיה יוכל להגיע ליראת ד' וזה ע"י המאה ברכות בכוונה
וכפי שבארנו שעי"ז יגיע ליר"ש והיא תשתרש ותחקק בו ,ולכן כיון שלמרע"ה
יש את היראה וכיון שיש את הדרך לכל אחד להגיע אליה לכן גם כשפונה לעם
ישראל מדבר בלשון של מילתא זוטרתא.
וע"פ זה גם יובן הקשר ללימוד התורה :שהרי מבואר בגמ' שהדרך להגיע
להבנת וידיעת התורה היא רק ע"י יראת ד' ובלא זה לא יוכל להכנס להבנת
התורה ידיעתה וזכירתה ,וכן שנינו בכמה וכמה מקומות בש"ס ונביא חלקם:
במשנה באבות ג' ט'":רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת
לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו
מתקיימת".
גמ' שבת (לא" ).אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת
באמונה ,קבעת עתים לתורה ,עסקת בפריה ורביה ,צפית לישועה ,פלפלת
בחכמה ,הבנת דבר מתוך דבר ,ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו -אין ,אי לא,
לא ,משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה ,הלך והעלה לו,
אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון ,אמר לו לאו ,אמר לו מוטב אם לא העליתה,

אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים ,דומה לגזבר
שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו ,בהי עייל".
וז"ל המאירי שם "כבר ידעת שכל שחכמתו קודמת ליראתו אין חכמתו
מתקיימת לפיכך יהא אדם זהיר ביראת שמים שאפי' הגיע לידיעת כל
השלמויות ולא היה בו יראת שמים לא הועיל כלום הוא שאמר יראת יי' היא
אוצרו ,משל לאדם שאמר לשלוחו וכו' א"ל עירבת בהן קב חומטין והיא ארץ
מליחה שעפרה משמרת את הפירות מהתליע וכו' כך יראת שמים היא
השומרת והמעמדת כל הידיעות כי היא הכל ובה הכל".
וא"כ מובן שע"י הברכות שבהם קונה את היראת שמים עי"ז יקנה את קנין
התורה .וביתר פרוט במשל ,לפי הגר"א יוצא שמאה הברכות הם מאה עבדים
שעובדים לו בשדה וכרם שהם התורה ,הלכות והגדות.
ואפשר להוסיף ולבאר :שמכל מצוה וברכה של האדם נברא מלאך וכאן
מדובר על מלאך של יראת ד' שנברא מכל ברכה ,כאשר יראת ד' היא המועילה
להכנס ולהעמיד את התורה וא"כ ע"י המאה ברכות יהיו לו מאה מלאכים שהם
יהיו כעבדים שלו להכניסו להועילו בהבנה ידיעה וזכירתה של התורה.
רואים אנו מכאן את החשיבות הרבה לברך את כל המאה ברכות בכוונה
הראויה וכמובן לברך ע"פ ההלכה את הברכה הראויה על כל דבר ודבר שאם
יברך ברכה שאינה נכונה או שאינה צריכה עוד יקלקל במקום להועיל.
דבר גדול עשה בני יקירי הרה"ג יצחק שליט"א שטרח ויגע לברר הרבה ענינים
בהלכות ברכות לעומקא דדינא ובעומק הסברא ,ומאז היותו בחור צעיר ראינו
את גודל התמדתו ויגיעתו לברר כל דבר לעומקו ולא להסתפק בהבנה שטחית,
יהי רצון שיפוצו מעינותיו ויזכה לעלות עוד במעלות התורה והיראה ולחבר
עוד ספרים חשובים ויזכה שכל יוצאי חלציו יהיו ג"כ גדולים בתורה וביראת
ד'.
כעתירת וברכת אביך
שמעון גרוסמן

ברכת אב ממו"ח שליט"א:
תנן באבות סוף פרק ה'" ,בן בג בג אומר ,הפך בה והפך בה ,דכלא בה .ובה
תחזי ,וסיב ובלה בה ,ומנה לא תזוע ,שאין לך מדה טובה הימנה".
בפשיטות נראה ,שמספר עניינים שאינם קשורים זה לזה יש כאן ,וכל אחד
מהם הוא חיוב ועניין בפני עצמו ,והם :א .הפך בה והפך בה ,דכלא בה .ב .ובה
תחזי ,ג .וסיב ובלה בה .ד .ומנה לא תזוע .ה .שאין לך מדה טובה הימנה.
הדברים צריכים ביאור – האם אוסף עניינים יש כאן?
ביאור הדברים ,הנה ,המשנה שלפניה אומרת "הוא היה אומר ,בן חמש שנים
למקרא ,בן עשר למשנה ,בן שלש עשרה למצות ,בן חמש עשרה לתלמוד ,בן
שמונה עשרה לחפה ,בן עשרים לרדוף ,בן שלשים לכח ,בן ארבעים לבינה ,בן
חמשים לעצה ,בן ששים לזקנה ,בן שבעים לשיבה ,בן שמונים לגבורה ,בן
תשעים לשוח ,בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם".
באמת יש להקשות על כך ,הרי קיימא לן שאף ש"ימי שנותינו בהם שבעים
שנה" ,מכל מקום כבר נאמר בתורה "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" .אם כן,
כהמשך למשנה הקודמת המסיימת את ימי האדם במאה שנה ,יש לדעת מהו
ייעודם של אותם עשרים שנה נוספות לאדם הזוכה להם.
על כך אומרת המשנה הבאה אחריה "בן בג בג אומר ,הפך בה והפך בה ,דכלא
בה ,ובה תחזי ,וסיב ובלה בה ,ומנה לא תזוע ,שאין לך מדה טובה הימנה .בן
הא הא אומר ,לפום צערא אגרא".
הנה ,המשנה נמנעה מלפרסם הדברים ומלכתבם עם המשנה הקודמת בכדי
שלא יחשוב האדם שאם הוא לא הגיע למאה ועשרים הרי הוא חסר ,אך מכל
מקום רמז יש כאן ,והוא ש"בג בג" בגי' עשר והם עשרת השנים שממאה ועד
מאה ועשר ,ואף "הא הא" הם עשר שהרי הגי' פעמיים של האות ה' אף היא
עשר ,והם עשרת השנים שממאה ועשר ועד מאה ועשרים.
על כך אומרת המשנה ש"בן בג בג אומר הפך בה והפך בה דכלא בה ,ובה תחזי
וסיב ובלה בה ומנה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה" ,שבאופן כללי עניינו
שאף שבזמן שהאדם סב ובלה הוא יעשה זאת בתורה ,ו"בן הא הא אומר",
שבזמן זה שמסתבר שהלימוד הוא בקושי ובצער ,הרי "לפום צערא אגרא".
מכאן להרחבת ביאור דברי בן בג בג:
הנה ,כתיב "תתהפך כחמר חותם" ודרשו חז"ל פסוק זה על התורה ,ואם כן
כהמשך לכך שפסוק זה נדרש על התורה ,הרי בכך הפסוק מורה על בחינת
הלימוד בה בדרך היפוך " -הפך בה והפך בה ,דכלא בה".
וביתר ביאור ,הנה ,כתב הגר"א ,שבפרשת משפטים חז"ל דורשים הרבה
פסוקים שלא כפי פשטות הכתוב ,ואולם ,אמת הדבר היא שהן הפשט והן

דרשות חז"ל נכונים ,ועל כך כתוב "תתהפך כחמר חותם" ,לומר שהתורה
מתהפכת מהפשט אל הדרש ,ושניהם אמת.
דוגמא לדבר ,בדין האמה כתיב "ואם שלש אלה לא יעשה לה" ,כשלפי פשט
הכתוב הם שארה כסותה ועונתה ,ואילו חז"ל דרשו ששלשה אלו הם יעוד לו,
לבנו וגירעון כסף.
באמת ,עניין זה שיש בתורה מבנה של "היפוך" צריך ביאור ,מהו עניינו?
ביאור הדבר הוא ,שכלל עניין התורה הוא הוראות הקב"ה היאך לידבק בו
יתברך .והנה ,דרך הנהגת כל מלך היא ,להביא את הוראות מלכותו אל עמו
בדרך חותם ,כשדרך החותם הוא בסדר מספר "היפוכים" (והם במקביל
לארבעת העולמות אצילות בריאה יצירה עשיה) באופן זה:
הנה ,סדר הטבעת חותמת היא במספר שלבים:
א .בשלב ראשון בעל החותמת עושה במקום אצילותו חותמת ,בכדי להוציא
את הוראותיו חוצה לו – אל ה"לבר" ממנו.
ב .חותמת זו  -עשוייה באופן שהחקוק בה הפוך ,והוא השלב השני – עולם
הבריאה.
ג .הוא חותם עם החותמת על גבי הקלף ובו מצטיירת ההוראה – עולם היצירה.
ד .הוא מוציא את החותמת מעל גבי הקלף הנחתם ,ובכך אין כל קשר ישיר בין
בעל החותמת והקלף עליו הדברים חתומים ,אלא לא נשארת עליו אלא
החתימה והיא הסיבה ל"עשיית" הדברים – עולם העשייה.
על דרך זו ,כך גם כלל הוראות התורה נמצאים בכל שלבי היפוך גילוי
הוראותיו יתברך ,והוא הוא טעם הדבר ש"הפוך בה והפוך בה דכולה בה".
והנה ,הדבר ברור ,שככל שקרובים יותר אל האדם החותם ,כך בהירות
הדברים גדולה יותר ,כפי סדר זה:
אם תהיה "אצלו" ותדבר אתו פנים בפנים ,הרי הסכוי גדול מאד שהדברים
המסוכמים ביניכם יתקיימו.
אם תהיה "מלבר" אליו ,כשהקשר בינך ובינו אינו אלא באופן שהוא אוחז
בחותמת ומעוניין לחתום אתך על העניין ,הרי פוחתת מעט בהירות
ההתחייבות שבין שניכם.
אם הקשר ביניכם יהיה רק כפי האפשרות שאתה "תצייר" במחשבתך מי הוא
החותם ,והוא כפי המצב בו הוא מצמיד את החותם שלו לקלף הנחתם ,הרי
הקשר רחוק עוד יותר ,ואם כן בהירות ההתחייבות פוחתת יותר.
כהמשך לכך ,אם הקשר ביניכם הוא באופן רחוק שכל שיש בידך הוא הקלף
עליו החתימה ,הרי הבהירות רחוקה יותר.
והנה ,הדבר ברור ,שכל עוד נמצא האדם בעולם הזה ,הרי עדיין הוא רחוק

מגילוי כבודו יתברך ,ומשום כך גילוי כבודו יתברך נמצא אצלו יותר בדרכי
"היפוך" ,אך ככל שהוא יגע יותר להכיר את בוראו ,הרי בכך כשהוא יגיע על
עולם האמת הוא יזכה יותר ויותר לבירור הגילוי ולהפחתת הצורך בהיפוכים.
דוגמא לדבר .הנה ,אמרו חז"ל שהולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשו וצופה
ומביט מסוף העולם ועד סופו ,שנאמר "בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך",
ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא .ואין לך ימים שאדם
שרוי בטובה יותר מאותן הימים ,שנאמר "מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה
ישמרני" ,ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי
לידה ,ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר "ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך
שמור מצותי וחיה" ואומר "בסוד אלוה עלי אהלי".
והנה ,הדבר ברור שברירות התורה לולד במעי אמו כשהוא צופה ומביט מסוף
העולם ועד סופו כשמתקיים בו הכתוב "בסוד אלוה עלי אהלי" ,גדולה הרבה
מאד מהברירות שיש לאדם בעולם הזה .אם כן ,כך גם על דרך זו הוא הדבר
לאחר המאה ועשרים ,שעל בסיס תורתו שהוא למד כאן בעולם הזה ,מתבהרת
לו התורה בעולם הבא.
על כך אומר בן בג בג "הפך בה והפך בה ,דכלא בה ובה תחזי ,וסיב ובלה בה,
ומנה לא תזוע ,שאין לך מדה טובה הימנה" ,לומר שטרם בא האדם אל בית
עולמו ,ראוי הוא שהוא יכין את עצמו לבירור כבוד בוראו מדרך ההיפוכים אל
הגילוי הברור.
והנה ,אמת הדבר היא ,שגם כאן בעולם הזה ישנם חלקים בתורה המבררים
יותר את גילוי הבורא ,ודרך הדבר היא שבתחילת לימודו לומד האדם את
בחינות היפוכי התורה ,וכשהוא מתעלה הרי הוא מגיע אל חלקי התורה בהם
מתבררת מלכותו יתברך בבהירות גדולה יותר.
במה אקדם לה' אכף לאלקי מרום ,על שזיכני להגיע עד הלום שחתני אהובי
כבני הרה"ג ר' יצחק מרדכי שליט"א העמל בתורה יומם ולילה ממש ,בן ידידינו
עז מחותננו הגאון הרב שמעון שליט"א ורעייתו הדגולה תחי' ,זוכה בזאת
להעלות על שלחן גבוה ספר נכבד ובו מערכות גדולות בדרך הפוך בה והפוך
בה דכולה בה ,ואף הקדים לכך הקדמה נכבדה בה ניכר שאף יד לו בחלקי
התורה המבררים ביתר בירור את גילוי כבוד בוראנו ושכינת עוזו.
ובכן ,מתוך הודאה גדולה להשי"ת הנני לברכו שימשיך הלאה לגדול בתורה
כשאיפתו הגדולה ולגדל ביתו הלאה לתורה וליראה יחד עם בתי תליט"א,
ונזכה יחד עם כל בית ישראל לגילוי כבוד בוראנו במהרה בימינו.
המברך בכל לב
אברהם יעקב פריצקי

בסיעתא דשמיא

ביאורי סוגיות
ובירורי הלכות
במסכת ברכות

הספר כולל ג' חלקים:
חלק א :ענייני תפילה וזמניה.
חלק ב :ענייני ברכות הנהנין.
חלק ג :עניינים כלליים.
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א

בפתח הדרך:
ישתבח הקל ויתהלל המברך את עמו ישראל ,שבחר בנו מכל העמים,
להיות לו לעם סגולה ,כי בנו בחר ואותנו קדש ,ונתן לנו באהבה את תורתו
הקדושה ,להיות עמלים לדעת סודה ,להבין שמועה ,ללקוט מרגניתא טבא,
שכל חפצים לא ישוו בה ,כי היא לנו עוז ואורה.
חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ,ואף אני ,על אף
שאינני מגיע לדרגת חסיד ,מ"מ צריך אני לשהות ,ואפי' יותר משעה אחת,
ולחשוב מחשבות רבות ,ולחוש הדברים בלבי ,קודם הוצאת ספרי על מס'
ברכות ,שבו ענייני תפילה וענייני ברכות הנהנין ועוד ,ובפרט בעת זו אשר
אבוא ואתחיל ברגשי קודש לאחוז בעט לכתוב מילין אחדים לרגל כך.
בבואי לגשת באימה ויראה ,להוציא דברי תורתי ברעדה ,ולרשום אותם על
יריעה ,ואף להוציאם לאור עולם ,ידמה זאת בעיני כעין כתיבת ס"ת,
ורגשותי מעורבים בגילו ברעדה ,כי איך אפשר להשלים המלאכה ,בלא
לחשוש בפחד נורא ,אולי ח"ו אין הכל אמת לאמיתה ,ומאידך השמחה
בתוכי גואה ,כי בכל צעד ובכל פסיעה ,היתה ניכרת לי בחוש הסיעתא מן
שמיא.
כי ראיתי בחוש ובמציאות חיה מול עיניי את אשר כתבו בספרים שהתורה
דמתה מצד אחד למציאה ,ומצד שני לעבודה ,כי על האדם מוטל לעבוד
ולנסות להשיג ,אך התוצאה אינה באה אלא בצורה של מציאה וכבדרך אגב,
כלומר שבעצם התוצאה באה רק ע"י סיעתא דשמיא ,ורק התנאי לזה הוא
שעל האדם לעמול ולנסות ,ומ"מ התוצאה היא רק במתנה מיוחדת מאיתו
יתברך ,וכאן הרגשתי זאת אף במיוחד ,שבכלל לא הייתי מיועד לכתוב ספר
על מסכת ברכות ,אך מן השמים גלגלו שאלמד מסכת זו ,עד שלאחר זמן
מצאתי שיש בידי כמה סוגיות ערוכות ע"מ לכתוב ולערוך ,ועתה בס"ד
לאחר טורח עמל ויגיעה רבים זכיתי להוציאם לאור עולם ,וכולי תפילה
שיזכו הדברים לעינים רבות שיעיינו בהם ויהיה לתועלת ,אמנם עיקר
מחשבתי אינה לזאת ,אלא ללבן אמיתות הדברים ,והלואי שיעירו לי
המעיינים ,ואשמח בהעמדת האמת על תילה.
ובזאת אבוא להודות לחברותא היקר הרה"ג רבי צבי זייבלד שליט"א,
שעמו זכיתי ללמוד וללבן את רוב ככל סוגיות הספר הזה ,ומיניה נתבאר
שמעתתא ,ומפיו חלק הארי של הספר( ,לא תמיד הזכרתיו בשמו כי רבים
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הם) ,וכן אודה מאוד לחברותא היקר הרה"ג רבי מאיר ניזר שליט"א שזכיתי
ללמוד עמו חלקים רבים מספר זה ,וחלקים רבים מן הספר התחדשו על ידו
ובזכותו (ולא תמיד הוזכרו בשמו כי רבים הם) ,וכן אודה מאוד להרה"ג רבי
משה לוין שליט"א שבעזרתו התלבנו רבים מענייני הספר ,ואודה במיוחד
להרה"ג רבי שלמה קרלינסקי שליט"א שבעזרתו התבררו והתלבנו רבים
מענייני הספר ,ובפרט אודה לו על עמידתו לסייעני בעריכה בכל הזדמנות.
ומעל הכל אודה במיוחד להגאון רבי עמנואל מאיר סיימון שליט"א ראש
כולל משכן ישראל ,שנותן לנו דוגמא ללמוד ממנו רבות ,ומתווה את הקו
בביהמ"ד בחכמה יתירה ובתבונה רבה ,ונושא על כתפיו במסירות נפש את
ביהמ"ד הגדול והחשוב הזה ,תוך דאגה לכל פרט ושימת דגש לגדל ולרומם
את כולנו להתעלות יחד ,בזכותו ספר זה יוצא לאור ,וכן אודה מאוד להגאון
רבי עמי גורן שליט"א שזכיתי שיעבור על חלק מהדברים והעיר מהערותיו
והארותיו ,וכן אודה להגאון רבי עקיבא שליט שליט"א שבעזרתו התבררו
והתלבנו עניינים רבים ,ובפרט מחידושיו המשמחים.
כמו"כ אודה לגיסי החשוב הרב הגאון ר' אהרון פריצקי שליט"א שהעיר
הערותיו על חלקים מהספר ,וכן אודה מאוד לראש כולל זכרון דב ,הרב
הגאון ר' אליהו יפה שליט"א ,שבזכותו נשמע קול התורה בלילות כבימים
בביהמ"ד זכרון שמואל ,וזכיתי אף אני ללמוד בביהמ"ד החשוב הזה ,ושם
בזמנים אלו נכתב בפועל עיקר הספר בס"ד.
ומאוד מאוד אודה להורי היקרים ,אבי הגאון רבי שמעון שליט"א שלימדני
חכמה מנערותי ,חינך והחדיר בי אהבת התורה וידיעתה וחתירה לאמת,
ואמי שדחפה אותי תמיד לגדול ,להתמיד ,ולהתקדם ,ומאז ועד עתה הם
ממשיכים לעזור ולסייע ,בזכותם הגעתי לכל זה ,הכל מהם ושלהם ,וכן
אודה מאוד מאוד להורי אשתי שתומכים ומסייעים לנו מאוד ,ובמיוחד
לחמי הגאון רבי יעקב פריצקי שליט"א שהעלה לי ולאלפים רבים את כל
המושגים בעבודת ה'.
ומעל הכל צריך אני להודות לאשתי שכל מה שיש לי הכל ממנה ,וכל ספר
זה לא היה נכתב כלל ללא תמיכתה ורצונה הטהור ,בשעות לא שעות ,לילות
כימים ,בלקיחתה את כל העול על כתפיה תוך מסירות נפשה כפשוטו למען
לימוד התורה לשמה ,ושאיפתה להגדיל תורה ולאדירה ,יעיד על כל זאת
יודע תעלומות ,וימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה ,ונזכה יחד לסיעתא
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ג

דשמיא בכל העניינים.
ומאוד מאוד אודה את ה' בכל לבבי על כל הטובות שעושה עמנו בכל יום
ויום ,ובמיוחד בענין למוד תורתו הקדושה ,שזכיתי להימנות בין יושבי
ביהמ"ד ,ובפרט אודה את ה' על שזיכני לכתוב חידושי תורתי עלי גליון,
ולהוציא לאור את הספר הזה ,שכולו מתנה גמורה מאת ה'.
ובעת זו אבוא בתפילה ואפיל תחינה ,קמי' קוב"ה ,שיתן לי להמשיך ללמוד
וללמד הלאה בכל הכוחות ,בהבנה ובהתמדה ,ולאסוקי שמעתתא,
ובסיעתא דשמיא בכל העניינים ,והקב"ה יברך אותי ואת אשתי ואת זרעי
בכל טוב ,ונזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ,בבריאות
נחת ושמחה ,לטוב לנו כל הימים.

הנה כדי שיהיה הספר מסודר ,ובכדי להקל על המעיין ,חילקתיו לג' חלקים:
חלק א' ענייני תפילה וזמניה ,והוא כולל הסוגיות העוסקות בבירור זמני
היום ,זמני התפילות ,מעלת הנץ ,גדרי שחרית אחר זמן תפילה ,גדרי תפילת
תשלומין ,בפלג המנחה ,ותרתי דסתרי ,בתפילת ערבית ,במוסף ומנחה.
חלק ב' ענייני ברכות הנהנין ,והוא כולל דיני קדימה ,חביב עדיף או מין
שבעה ,ברכותיהן שוות ,ברכה מבוררת ,סיכום ההלכה בדיני קדימה ,בגדרי
דין עיקר וטפל ,בדברים הבאים מחמת הסעודה ,בפת הבאה בכיסנין,
ומאימתי חשיבות פרי לברכת העץ או אדמה ,ובברכת מרק ,מיץ ,ורסק
פירות או ירקות.
חלק ג' ענינים כלליים ,והוא כולל דיני ברכה לבטלה והוצאת שם שמים
לבטלה ,הלכות שיכור בתפילה ק"ש וברכות ,ושיכור בהוראה ,חיוב אשה
בבהמ"ז ,אשה להוציא אחרים ,ובגדר דין חינוך ,בדין שומע כעונה ,ובדין
ערבות ,בספק ברכות לקולא ,ועוד.

ענייני ספר זה מתחלקים לשני סוגים:
א .סימנים העוסקים בביאורים וחידושים בעומק הסוגיות החמורות ,עד
לעריכת והצעת כל צדדי ההבנה בסוגיא ,בחקירות ודקויות גדרי הדינים
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לאוקמי שמעתתא.
ב .סימנים העוסקים בבירורי הלכה בנידונים מצויים הנוגעים למעשה,
היוצאים מתוככי ביאורי הסוגיות ,ובדברי הפוסקים אליבא דהלכתא.
בשני סוגי העניינים ימצא המעיין תועלת רבה בליבון הסוגיות החמורות
של מס' ברכות ,הן בענייני תפלה ,והן בענייני ברכות ,וכן בכל חלקי הספר,
כי השתדלתי ביותר להעמיד הסוגיות באופן ברור ,בצורה של לימוד העניין
במשא ומתן ובליבון הדברים לפי הסדר הנכון של בניית והעמדת הסוגיות,
כך שישנה תועלת גם בסדר וצורת העמדת הדברים ,וכן אוסיף ואומר
שעיקר עמלי בזה הספר היה כיצד לנסח את הדברים באופן הנכון ביותר
והמדוייק ביותר ,שלא יהיה מקום לטעות בכוונת דבריי ,ועם זאת שיהיה
ברור ופשוט לקריאה רציפה ,ותפילתי בכל לב שיערב על המעיינים ,ויה"ר
שהספר ימצא חן בעיני אלוקים ואדם.
ואמנם א"א לספר בלא שגיאות ולכן אשמח מאוד בהערות והארות על
הנכתב ,ותחינתי לכל מעיין שיחלוק עמי את הארותיו והערותיו.
ידע המעיין שאין לפסוק הלכה כלל ע"פ הנכתב בספר זה דאין כוונתי
להעלות על בדל מחשבתי היכולת לפסוק הלכה ,וגם מה שהבאתי את דברי
הפוסקים והמ"ב אי"ז בתור ספר הלכה ,אלא לפלפולא ולאסוקי שמעתא,
אבל אליבא דהילכתא כלל וכלל לא ,וודאי שלא הלכה למעשה ,דאיני ראוי
להוראה ,ואם ח"ו נשמע זלזול במה שהנני מעיר או תמה ע"ד ראשונים
כמלאכים או פוסקים שלאורם אנו חיים ,הריני מודיע בשער בת רבים שאין
כוונתי ח"ו לחלוק או להביע דעה רק כתלמיד קטן שבקטנים העומד לפי
רבו ,ומבקש לשאול ,כי תורה היא וללמוד אני צריך ,אך בכל הנוגע להלכה
למעשה יש לשאול למורה הוראה ,וכל מה שכתבתי אינו אלא להעיר
להמעיינים בתור תן לחכם ויחכם עוד.
בתפילה שה' יאיר עינינו בתלמוד תורתו למען ננצל משגיאות ונזכה לכוין
לאמיתה של תורה.
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ביאור ענין פנימיות הברכה:
בגמ' (ברכות לה ):אי' "אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה
בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל ,שנאמר גוזל אביו
ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית ,ואין אביו אלא הקדוש ברוך
הוא ,שנאמר הלא הוא אביך קנך ,ואין אמו אלא כנסת ישראל ,שנאמר ,שמע
בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" ,והנה מה שנקרא גוזל להקב"ה הוא
ברור משום שהכל שייך לבורא העולם ,וכשאוכל בלי ברכה ולא מכיר
בטובת הנותן ,הוי כלקיחה בלא רשות ,דהנה בגמ' מסקי' דחיוב ברכה
מסברא הוא ,דאסור לאדם להנות מהעוה"ז בלא ברכה ,ופירש"י "סברא הוא
דכיון דנהנה צריך להודות למי שבראם" ,והביאור שאם המקבל כופר
בהשפעת הנותן ,הוי כלקיחה בלא רשות.
אך בנוגע למאי דקאמר דהוא כגוזל את אמו שהיא כנס"י צ"ב מה שייכות
העולם לכנסת"י ,ולמה השפע נקרא ש"שייך" לה שמחמת כן אמרי' דהוא
גוזל אותה.
אך בפנימיות הענין הדבר מתבאר שפיר כי כידוע ברצון הקב"ה לתת את
השפע לעולם ,במצב של משפיע ומקבל ,דרך כנסת ישראל ,וזה נעשה באופן
של יחוד קוב"ה ושכינתיה ,שבצורה זו הקב"ה משפיע חיים לעולם ,כלומר
שהקב"ה משפיע ברכה לעולם ע"י שנותן ל"מקבל" שהיא כנס"י ,ומשם
מושפעים חיים לכל העולם ,ולכן מובן שפיר שמי שאינו מברך גוזל גם את
כנס"י.
וזהו מש"כ המהרש"א (לה .בחי' אגדות) "באינו מברך על דבר הנהנה הוא
מפריד ומשחית שפע הקדושה והברכה לכנ"י מאביהם שבשמים".
ומבואר כאן עוד שאי"ז סתם מתנה מהקב"ה לכנס"י כדרך בעל הבית שנותן
לעני ,אלא בצורת קשר חזק ביותר ,כיחוד איש ואשה ,שגם הם בדרך
חיבורם ויחודם מושפעים חיים חדשים בעולם ,כי זוהי הצורה שטבע ה'
בבריאה שעי"כ נוצרים חיים ,וכך גם הצורה שבה משפיע ה' חיים וברכה
לעולם ,וזהו מה שכתוב כאן שהוא גוזל "אביו ואמו" ,כלומר שגוזל השפע
שהגיע לעולם בצורה של יחוד של אביו ואמו.
ונראה לי להוסיף ביתר עומק שהגזל כאן אינו רק במה שאינו מבקש רשות
להנות ,וגוזל הפרי ,אלא שגוזל עצם היחוד ,ובדומה למה דאי' בחז"ל שהישן
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בחדר שנמצאים בו איש ואשתו הוא "גוזל" מהם ,וה"נ ע"י מה שלא מברך
הוא גוזל היחוד של אביו ואמו ,כי הברכה היא היא המביאה את היחוד הזה.
שהרי ידוע שלשון ברכה הוא מהמושג "מבריך" את הגפן ,כלומר שברכה
עניינה הוא חיבור שמצמיח חיות חדשה ,וזהו מה דאי' (ברכות נא" ):אין פרי
בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש ,שנאמר וברך פרי בטנך",
ומבואר דהמושג ברכה היינו יחוד הממשיך חיים ,ועי' נפש החיים (שער ב'
פ"ב) "כי מלת ברוך אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון ,אבל
האמת כי ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי ,וכענין קח נא את ברכתי גו',
וברך את לחמך ,וברך פרי בטנך וגו' ,והרבה כיוצא במקרא ,שא"א לפרשם
לשון תהלה ושבח אלא לשון תוספת ורבוי" ,עכ"ל ,ועי"ש עוד (ב ,ד) "זהו ענין
הברכה לו יתב' בכל הברכות והתפלות ,שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש
כמשמעו כנ"ל .שזהו רצונו יתב' מטעם כמוס אתו ית' .שנתקן ונייחד ע"י
הברכות והתפלות הכחות והעולמות העליונים .שיהו מוכנים וראוים לקבל
שפעת קדושת אור עליון .ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור ורב ברכות
מעצמותו יתב' המתחבר אליהם ומתפשט בתוכם" עכ"ל.
והנה ידוע שהקב"ה ברא את העולם באופן של קומת אדם ,כלומר שצורת
השפעתו חיים לעולם היא כמו אופן של השפעת אדם חיים בעולם ,שהאופן
המובהק ביותר לזה הוא בהשפעת איש לאשה ,שהשפעה זו היא היוצרת
חיים חדשים ,ואף באופן השפעת הקב"ה חיים לעולם יש צורה כזו ,דהנה
ודאי בעצמותו אין סוף אין לנו שום השגה ,אך באופן שבו הקב"ה מתגלה
לנו בהנהגתו את העולם יש מידות שונות וסדר מסויים ,שמובנה כעין קומת
אדם ,כל מידה ומקומה ,ועי"ש בנפה"ח (ב ,ה) "שכל השגתנו כביכול אותו
ית"ש הוא רק מצד התחברותו ית' להעולמות .וסדר מצב העולמות והכחות
כולם העליונים ותחתונים יחד בכלל ,מסודרים כביכול בכל פרטיהם
כתבנית קומת אדם ,בסידור כל פרקי אבריו וגידיו וכל פרטי הענינים שבו
והתאחדותם א' בחבירו ,והוא ענין השיעור קומה הנזכר בדבריהם ז"ל
במדרשים וכו' ,ושגורה בפי רז"ל שהאדם הוא איקונין ודיוקן מלכו של עולם
יתב"ש .כמ"ש בסנהדרין (מ"ו א' וב') לא תלין נבלתו גו' כי קללת אלהי' תלוי
וכו' ,כי בצלם אלקים עשה את האדם" עכ"ל ,ועי"ש עוד שכתב (ב ,ב) "ומה
שמושג אצלינו קצת ואנו מכנים ומתארים כמה תארים ושמות וכנויים
ומדות .כמו שמצינום בתורה ובכל מטבע התפלה .כולם הם רק מצד
התחברותו יתברך אל העולמות והכחות מעת הבריאה .להעמידם
ולהחיותם ולהנהיגם כרצונו ית"ש .והם אשר קראום בשם השתלשלות
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הספירות .ולפי כל שנויי פרטי סדרי ההנהגה שמשתלשל ונמשך לזה העולם
אם לדין .אם לחסד .אם לרחמים .על ידי כחות העליונים והתמזגותם" עכ"ל.
ועוד שם (ב ,ג) "ולכן אמרו רז"ל (בר"פ כיצד מברכין) ובז"ח שם כל האוכל
ואינו מברך נקרא גזלן שנאמר גוזל אביו ואמו גו' .ואין אביו אלא הקדוש
ברוך הוא כו' .כי הוא גוזל ומונע מהעולמות שפעת הברכה והקדושה שהיה
צריך להשפיע בהם ע"י ברכתו.
ולפי"ז הביאור שכל ברכה על פרי עניינה גופא יחוד קוב"ה ושכינתיה,
שבדרך זו הקב"ה משפיע ברכה וחיים לעולם ,כי ענין הברכה הוא ריבוי
והשפעת החיים ,שזה נעשה בסדר והשתלשלות של יחוד קוב"ה ושכינתיה,
והברכה היא היא הממשיכה יחוד זה ,ועי' מה שכתב רש"י שאם לא מברך
גורם שילקו הפירות ,וכעת מבואר שזה מפני שהוא מונע את השפעת
הברכה והחיים לעולם ,אמנם בעצם עיקר הנזק שהוא גורם אינו רק במיעוט
השפע ,אלא במניעת עצם היחוד שאמור להיות ע"י הברכה ,ולכן נקרא "גוזל
אביו ואמו".
וזה הביאור במה דאי' בגמ' (ברכות מ" ):אמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת
השם אינה ברכה ,ורבי יוחנן אמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה,
דהנה כל המטרה בברכה היא להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה ,ובלא הזכרת
השם ודאי אינה ברכה ,ולכן מזכיר שם הויה שכל מהותו הוא ענין זה של
ההמשכה והיחוד ,וכן מובן מה שבלא מלכות אינה ברכה ,דהשכינה נקראת
מלכות כנודע ,דסדר השתלשלות ההשפעה של הקב"ה לעולם ,הוא באופן
של חיבור המשפיע למקבל ,דהיינו בחיבור היסוד למלכות ,ועי"ז המשכת
החיים והחסד ,וא"כ עיקר הברכה הוא דוקא בחיבור שם הויה עם מלכות,
ולכן כל ברכה שאין בה שם ומלכות "אינה ברכה" ,דזו כל מהות הברכה.
והביאור במה שע"י הברכה על המאכל גורם ליחוד ולהשפעת ברכה הוא
כך :שהרי כידוע בן שעושה נחת לאביו ואמו והם רואים שפרי עמלם לא היה
לשוא ,מתרבה אצלם הרצון לריבוי עוד ועוד נחת ,ולהפך ח"ו ,וכמו"כ
כשמברך על פרי שהוא בעצם תוצאה של השפעת חיים שנתן הקב"ה
לעולם ,ובזה מראה שהגיע פרי זה ליעודו ,כי במה שמברך את הקב"ה הוא
מראה שמכיר בהשפעת הקב"ה אליו חיים בפרי זה ,ושמטרתו של הפרי היא
להחיות האדם ,א"כ הפרי הגיע אל ייעודו ,בצורה תקינה ונכונה ,והשלים
תפקידו ,כלומר שבעצם ברכתו הוא מוכיח שהפרי לא נוצר לשוא ,ובזה
מעלה רצון לייחוד שיביא להשפעת שפע נוסף ,כדי שיגיע אף הוא לתכליתו
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הראויה ,ולכן ברכה נקראת כך ,כי ע"י הברכה גורם לחיבור ול"הברכה",
כלומר חיבור שמשפיע חיים ,אבל כשאוכל בלי לברך מונע כל זה ,וגוזל אביו
ואמו ,והגזילה היא בשלושה מובנים :א .שגוזל מהם עצם הפרי שלהם שאכל
בצורה שאינה ייעודו ,ב .וכתוצאה מזה גוזל ומונע מהם עצם היחוד ,ג .ועי"ז
גוזל את ההשפעה העתידית דהיינו הפירות שהיו אמורים לבוא מכך.
אך נראה יותר מזה ,שבכל קבלת שפע ,יש אופן שהמקבל אומר לנותן שאינו
רוצה ומעוניין בקשר עמו ,רק שיתן לו וילך ,וזהו עני המקבל מבעה"ב
שמפנה לו את גבו והולך לו ,וזה מה דאי' בגמ' שעץ ששרשיו יונקים מעץ
אחר ניכרת צמיחתו לכיוון הנגדי ,וזהו מצב השפעה כמו הזמן שהכרובים
היו אחור באחור ,אך יש אופן שהמקבל אומר לנותן שהוא מכיר בהשפעתו
ומעוניין בקשר עמו ,ומבין שהנתינה היא לא סתם ,אלא חלק מן הקשר
ביניהם ,ומאיר לו פנים בחזרה ואוהבו ושמח בנתינתו כדבר טבעי ,וזהו כבר
השפעה של פנים בפנים.
וכשהנותן מעוניין לתת בצורה של קשר אהבה עם המקבל ,ואילו המקבל
לוקח ומסתלק ולא מכיר בטובתו ואהבתו של הנותן ,א"כ מה שהוא קיבל
נחשב שלקח בגזל ,כי הפרי שהקב"ה נותן לאדם זה עצמו השפע והחיים
שמושפעים ישירות מהקב"ה ברוב טובו ואהבתו ,ואם האדם לוקח את הפרי
ולא מברך כלומר שהוא לא רואה בזה השפעה של הקב"ה אליו עם קשר של
אהבה של משפיע ומקבל ,א"כ הפרי הוא גזל בידו ,הוא קיבל השפעה שלא
באופן הטבעי שברצון ה' ,ולולי דמיסתפינא היה נ"ל שיש מקום לקרוא לזה
קרוב למעשה זנות ממש.
ולפי"ז חשבתי לבאר מה דאי' בגמ' (ברכות מו" ).כל הברכות כולן פותח בהן
בברוך וחותם בהן בברוך" ,והביאור דכיון שברכה פירושה יחוד כנ"ל ,אזי
כמו שיש משמעות לתחילת החיבור ,כך יש משמעות לסופו ,דזהו גם חלק
מהחיבור ,וכמו שמצינו בגמ' (שבועות יז" ):שיציאתו הנאה לו כביאתו",
כלומר חלק מהיחוד הוא דוקא בסופו ,וזוהי הברכה שבחתימה ,וזהו הטעם
שאין מלכות בברכת החתימה ,כי זו איננה עוד ברכה בפני עצמה ,אלא סיום
של הברכה הראשונה ,דיש ברכה כלומר חיבור בתחילה ובסוף ,והמלכות
באמצע ,דהיא מטרת החיבור ,ודו"ק ,אמנם מהלשון "חותם בברוך" מבואר
שיש בזה ענין אחר והוא המושג של החתמה שנוצרת ביחוד ,שפירושה
שההמשכה נחתמת אצל המקבל ,ואכמ"ל.
וראיתי צורך להוסיף מה דאי' בירושלמי (ט א) שנחלקו רב ושמואל אם
המברך צריך לומר 'אתה'( ,כלומר האם צריך לומר 'ברוך אתה ה'' ,או 'ברוך
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ה'') ,וקיי"ל דצריך ,ועי' שו"ת הרשב"א (ח"ה סימן נב) "עוד שאלת למה נתקן
נוסח הברכה מחצה נמצא ומחצה נסתר( ,כלומר חלק בגוף שני (ברוך
אתה) ,וחלק בגוף שלישי (אשר קדשנו)) ,תשובה ,דע דיש לבעלי החכמה
סוד נשגב ואין לנו כאן עסק בנסתרות ,ואמנם יש טעם נגלה גדול התועלת
במה שתקנו נוסח הברכות כן ר"ל בנגלה ובנסתר ,לקבוע בנפשותינו שאע"פ
שהוא מפורסם ,מהות מציאותו נעלם ונסתר ,שאי אפשר לדבר בו רק
בנסתר ברוך הוא" עכ"ל ,ואף אנן נאמר שודאי אין בכל הנכתב כוונה לדבר
במציאותו ,אלא רק באופן וההנהגה שבה נגלה אלינו ,ובה משפיע חיים
לעולמנו ,אך בעצמותו אין סוף אין לנו שום השגה ותפיסה ,והדברים
ברורים ופשוטים.
ועי' בנפה"ח (שער ב' פ"ג) "וזה כל השגתינו כביכול אותו ית' הכל מצד ענין
התחברותו אל העולמות והתפשטותו ית' בתוכם ,ולכן קבעו אנשי כנה"ג
הנוסח של כל ברכות המצות בלשון נוכח ונסתר .תחלתם ברוך אתה הוא
לשון נוכח .ומסיימים אשר קדשנו כו' וצונו לשון נסתר .שמצד התחברותו
יתברך ברצונו אל העולמות שעי"ז יש לנו קצת השגה כל דהו .אנו מדברים
לנוכח ברוך אתה ה' כו' .כי העולמות הם הצריכים לענין התוספת ורבוי
ברכה ,מעצמותו ית' המתחבר אליהם ,וזהו מלך העולם כמ"ש ברע"מ הנ"ל
כד נחית לאמלכא עלייהו ויתפשט על בריין כו' ,והמצווה אותנו ומקדשנו
הוא עצמותו ית' א"ס ב"ה לבדו הסתום מכל סתימין .לכן תקנו בלשון נסתר
אשר קדשנו וצונו" עכ"ל ,וא"כ ודאי כל סדרי המידות והשתלשלות
הספירות אי"ז אלא הצורה שבה מתגלה לנו הנהגת ה' את העולם ,ובה
משפיע חיים לעולם ,וזה לשון נוכח ,אך עצמותו ית' הוא בלשון נסתר כי אין
לנו שום השגה בעצמותו אין סוף הסתום וכל סתימין.
וראיתי בנותן טעם להביא את מש"כ הריטב"א בהקדמתו להלכות ברכות
וז"ל" :כל מה שברא הב"ה בעולמו הכל היה לעבודת האדם שנברא בצלמו
לעמוד לפני האל לשרתו ולברך בשמו ,והאדם נברא ביום הששי אחר
שנברא הכל ונחתם ,כי הוא רועם ותכליתם ,ומשם רועה אבן ישראל
בברכתם ,והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור ובא לרוח היום עם כלתו
עוטה אור כשלמה כי הוא כסותה לבדה היא שמלתו ,ובערב שבת בהתקדש
יום המנוחה פתחו לו שערי צדק ואמת לרוחה ,כי יום השביעי שבת לה'
לעונג אמת ולשמחה ,אכל משנה לחם אבירים מן האור הראשון היוצא מבין
שני ההרים ,הרי ישראל ,המאיר לפנים המאירים ,המאיר לארץ ולדרים,
המנהג במדת חסד ובמדת רחמים כל היצורים ,מכלכל חיים בחסד ושם
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ושאר יעמיד ,ולכן נאמר (שמות כ"ה) ונתת על השולחן לחם פנים לפני
תמיד ,לפיכך חייב כל ישראל הבא ליהנות מן העולם ,לברך על כל מה
שנהנה לשם הגדול מלך העולם ,ואם לא בירך מעל בקדשים והבדיל בין
מי"ם למי"ם ,ופרק עול מלכות שמים ,וגזל אביו ואמו ,ונאץ לרוכב בערבות
ביה שמו ,לכן בארץ ישולם ומספר החיים ימחה וילך ערירי ,ועל זה נאמר
(משלי י"א) ועוכר שארו אכזרי ,והמברך יבורך ומשך לכל העולם חן וחסד,
ועליו נאמר (שם) גומל נפשו איש חסד ,לכן תחילת כל דבר ראוי אדם ללמוד
וללמד לבניו ותלמידיו סדר ברכות כדי שלא יבאו לידי מעילה וישחיתו
ויתעיבו עלילה מפני שזה דבר חמור מאד" עכ"ל.
ולזאת נתפלל שנזכה לדעת כל הלכות ברכות (ותפילה בכלל זאת) ולקיימם
כהלכתם במטבע שטבעו בהם חכמים ,ובזה נמשוך חן וחסד לכל העולם,
ומכך נתברך אף אנו כנאמר "גומל נפשו איש חסד" ,וכפירוש הידוע למילות
הברכה" :ברוך" -מקור הברכות ,כי הברכה שלנו לקב"ה היא היא הפותחת
לנו אנו את מקור הברכות להשפיע עלינו שפע ברכות חן וחסד ,ויה"ר
שנזכה לעשות רצונו יתברך תמיד.
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זמני היום

סימן א:

קונטרס בענין קביעת זמני היום והלילה:
ענף א' :שורשי ומקורות הסוגיא :א .הנידונים בקצרה בזמני היום .ב .הגמ' בברכות דק"ש מצה"כ
וראיה מנחמיה ,מתני' במגילה דמעלות יצא בכל המצות ,ראיה מבראשית ,והראיה מנחמיה .ג .ר"א מן
ההר שהראיה מבראשית עיקר דפעולת השמש היא האור מעלות עד צאת ,מיהו ביה"ש הוא ספק .ד .הגמ'
בשבת דביה"ש ספק ולחומרא ,ושיעורו בצבע הרקיע ,ובג' כוכבים.
ענף ב' :פלוג' מהו שיעור מיל :ה .שיעור ביה"ש בג' רבעי מיל ,והוא יג וחצי דקות ,ותלוי בשיטות מה
שיעור מיל בגמ' בפסחים .ו .השיטות שמיל הוא כ"ב וחצי דקות ,או כ"ד.
ענף ג' :במחלוקת ר"ת והגאונים :ז .הגמ' בפסחים דמהשקיעה עד צה"כ ד' מיל ,וסתירה לג' רבעי
מיל ,ותי' ר"ת דשתי שקיעות הם .ח .הראשונים שמבואר בדבריהם דלא כר"ת .ט .קושיית ר"מ אלשקר
שר"ת כחכמי ישראל וקי"ל כחכמי האומות ,והתורי"ד כר"ת אך בחכמי האומות ,ובמאי פליגי .י .הגר"א
פליג על ר"ת בתוקף ,דהמציא ות שיש ג' כוכבים קודם ,ומתרץ סתירת הגמ' שיש שני צה"כ .יא .צ"ע לר"ת
מהמציאות שרואים ג' כוכבים מוקדם ,ובפלוג' הפמ"ג והגר"א האם לפי זמניות או קבועות ,הביה"ל שלכו"ע
בג' כוכבים סגי .יב .השו"ע פסק כר"ת וכ"פ המג"א ,המ"ב דהעיקר כהגר"א ,ונכון להחמיר כר"ת ,ונפק"מ
במילה .יג .שיטת היראים שהשקיעה הוי לילה ולפנ"כ הוי ביה"ש .יד .טענה לבאר אחרת בר"ת בדומה
ליראים ,ולא נראה ,ובמהר"ל.
ענף ד' :בחישוב השעות הזמניות (המג"א והגר"א) :טו .האם הי"ב שעות מעלות לצאת ,או מנץ
לשקיעה ,דברי האבן עזרא והתרוה"ד .טז .דברי הלבוש ,הא"ר ,והגר"א בקביעת הזמנים .יז .קו' מהגמ'
דמבואר דמפלג לחשיכה זמן רב ,אך צ"ל דשפיר כשיטת ר"ת ,והאם ב' הנידונים תלוים .יח .נראה דבזה
לכו"ע אזלי' לפי צ"ה דר"ת ,ולכן חישי' למג"א ולא לר"ת ,אך צ"ע דפלגה"מ יוצא ג' דקות .יט .הריטב"א
והרשב"א שפלג הוא שלוש דקות כתרוה"ד וכן במג"א ,קו' הסדר זמנים .כ .ללבוש והגר"א ק' ממגילה
דמעלות יצא בדיעבד ,וצ"ל דהוי יום בדיעבד .כא .בקו' הירושלמי דאין היום והלילה שוין .כב .בחישוב
צאה"כ שמשתנה בחורף והקיץ האם לפי שעות זמניות או לפי מעלות ,והערה על הלוחות .כג .בר' יונה
בגדרי עלוה"ש ונץ החמה לק"ש.
ענף ה' :שקיעה מישורית או נראית :כד .הנידון בשקיעה הנראית או המישורית .כה .נראה דיש
בזה ב' נידונים שונים .כו .ביאור הצד שלפי מישורי באופ"א דתלוי במהלך השמש בשמים .כז .דיוקים
בראשונים ודעות הפוסקים ,והנפק"מ .כח .כמה הערות והוספות.

ענף א':
שורשי ומקורות הסוגיא:

[הנידונים בקצרה בזמני היום]:

א) רבים מדיני התורה תלויים בזמני
היום או הלילה ,והשאלה הגדולה היא
היאך לחשב זמנים אלו ,ממתי הוי יום,
וממתי הוי לילה אצל התורה ,והנותן
לשכוי להבחין בין יום ובין לילה יתן בנו

דעה להבין ולהשכיל.
ונראה להעמיד בקצרה הנידונים
והספיקות בזה ,ואח"כ יבוארו בארוכה:
נידון א :האם מעלות השחר הוי יום ,או
מהנץ החמה ,ומה שיעורם.
נידון ב :האם משקיעת החמה הוי
לילה ,או מצאת הכוכבים (מהו בין
השמשות) ,ומהו שיעורו.
נידון ג :האם ספירת הי"ב שעות זמניות

דרכי
של היום היא מהנץ עד השקיעה ,או
מעלות עד צאת( ,גר"א ומג"א).
נידון ד :מהי שקיעת החמה ,האם
היעלמות עגולת השמש (גאונים) ,או
שיש שקיעה שניה אח"כ כשהשמש
שוקעת בעובי הרקיע( ,ר"ת).
נידון ה :בשקיעה של עגולת השמש
האם היא לפי האופק הנראה כלו' גם
כששקעה מאחורי הרים ,או לפי האופק
המישורי כלו' רק כשתשקע באופק כאי'
אין הרים.
נידון ו :כשנמצא על הר ורואה השמש
יותר זמן האם אזלי' לפי מקומו שלו או
לפי הסביבה שלו שכבר שקעה להם
השמש לפנ"כ.
ונבארם להלן בס"ד ,ובנוסף יתבאר מהו
שיעור מיל.

[הגמ' בברכות דק"ש מצה"כ וראיה מנחמיה,
מתני' במגילה דמעלות יצא בכל המצות ,ראיה
מבראשית ,והראיה מנחמיה]:

ב) בגמ' ריש ברכות (ב" ):מאימתי ק"ש
דערבית וכו' צאת הכוכבים ,ואע"פ שאין
ראיה לדבר זכר לדבר ,שנא' (נחמיה ד)
ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים
ברמחים מעלות השחר עד צאת
הכוכבים ,ואומר והיה לנו הלילה
משמר והיום מלאכה ,מאי ואומר וכ"ת
מכי ערבא שמשא ליליא הוא ,ואינהו
דמחשכי ומקדמי ,ת"ש והיו לנו הלילה
משמר והיום מלאכה" ,ועי"ש ברש"י
שההוכחה היא "שמעלות השחר עד
צאת הכוכבים יממא הוא" ,ואל תאמר
שבאמת היום והלילה תלויין בנץ
ושקיעת החמה ,ורק הם הקדימו

סימן א'

ברכות

יג

והחשיכו ,ולהכי אתי ואומר "והיה לנו
הלילה וכו' והיום" דע"כ שזהו עיקר
היום והלילה ,דמעלוה"ש הוי יום עד
צאה"כ.
מיהו שם מפורש דאי"ז ראיה אלא רק
זכר לדבר ויל"ע לגבי מה אי"ז ראיה,
ואולי משום שלגבי ק"ש דערבית אפש"ל
דהעיקר הוא זמן שכיבה.
אמנם מצאתי ברבי אברהם מן ההר
(מהראשונים) מגילה דף (כ ):שכ' "ראיה
מפסוקים דספר עזרא שאינם אלא זכר
מפני שהם סיפור בעלמא ,כדאיתא
בריש ברכות" מבואר דרק זכר מפני
שאינו רק סיפו"ד בכתובים.
והנה מתני' במגילה (כ ).עיקר זמן
המצוות מהנץ החמה ,וכולן שעשה
מעלות השחר יצא ,ופירש"י דמעלות
יממא הוא ,ולפי שאין הכל בקיאין בו
צריכין להמתין עד הנץ ,והביאור ברש"י
נראה שהוא גזירה ודין דרבנן לאחר עד
הנץ כדי שלא יטעו ,אבל מעיקר הדין
עלות הוא תחילת היום ,ולכאו' בהכרח
צ"ל שם במתני' שמעלות הוא יום מן
הדין ,דאל"כ היאך יוצאין יד"ח אפי'
בדיעבד במצוות שזמנן ביום.
וכן עוד מבואר שם בגמ' דלרבא המקור
למתני' מדכתיב (בראשית א) ויקרא א'
לאור יום ,למאיר ובא קראו יום ,כלו'
תחילת האור המתחיל להתפשט על
הארץ ,והוא בעלוה"ש ,ודחתה הגמ'
אלא מעתה ולחושך קרא לילה,
למחשיך ובא קרא לילה ,כלומר
מהשקיעה ,והא קי"ל דעד צאת
הכוכבים לאו לילה הוא ,אלא א"ר זירא
מהכא "ואנחנו עושים המלאכה" וכו'
דהוא המקור הנ"ל בסוגיין ,שמבואר
שמעלות עד צאת הוי יום ,והנה בלשון

יד

דרכי

זמני היום

הגמ' דא"א לומר דלמחשיך ובא קרא
לילה כיון שעד צאה"כ לאו לילה הוא,
היה אפשר לדחוק דרק לא הוי לילה אך
גם אינו ממש יום ,אלא ספק וכדו' ,אבל
עי' בגמ' ריש פסחים (ב ).בדומה לזה אך
שם הלשון "והא קי"ל דעד צאה"כ יממא
הוא".
ועי"ש בתוס' (פסחים ב ).שמה שברור
לגמ' שעד צאת הכוכבים יממא הוא,
עיקר הראיה מהגמ' במגילה מדכתיב
מנחמיה וכו' ,וכנראה צ"ל לתוס' כנ"ל
דמה דאמרי' בסוגיין דאי"ז ראיה רק זכר
לדבר ,הוא מפני שלגבי ק"ש אפש"ל
דבעי זמן שכיבה ,אך לגבי יום ולילה
לשאר עניינים זה כן ראיה ,וכ"כ
הרשב"א שבת לד :דלמעשה הוי ראיה
מנחמיה דיום הוא מעלות עד צאת,
(ודלא כר"א מן ההר שאי"ז ראיה כי הם
סיפור בעלמא) ,ועי' תוס' כאן (ב" ):ראיה
גמורה אינה דהא לא מיירי התם לענין
ק"ש".

[ר"א מן ההר שהראיה מבראשית עיקר דפעולת
השמש היא האור מעלות עד צאת ,מיהו ביה"ש
הוא ספק]:

ג) וברבי אברהם מן ההר שם (כ ):כתב
דדחיית אביי לרבא דא"כ למחשיך ובא
קראו לילה ,אינה קושיא על רבא דיכול
לענות דאין להקביל את תחילת האור
לתחילת החושך אלא אדרבה הדימוי
צריך להיות בין תחילת האור לסיום
האור ,דכמו שתחילת היום אינו רק בנץ
אלא כבר מתחילת פעולת השמש
בעולם שמתחילה להאיר בעלוה"ש ,כך
לגבי סיום היום אי"ז מיד בשקיעה ,אלא
רק בסיום פעולת השמש בצה"כ ,וז"ל
קדשו של ר"א מן ההר" :אביי דמותיב
למימרא דרבא הכי ,ודאי לא נעלם ממנו

ברכות

שסיבת האור ופועלו הוא השמש ,והוא
היום .וסיבת החושך הוא האור ,והוא
הלילה .על כן כשמתחיל להאיר בפאת
מזרח ראוי להקרא יום ,שהרי התחיל
פועל האור לפעול והולך ופועל .ומשום
הכי כל מצות הנוהגות ביום ,אם עשאן
אחר שעלה עמוד השחר יצא,
ומששקעה חמה עד שיראו שלשה
כוכבים הוא ספק יום ספק לילה ,ודנין
זה הזמן להחמיר בכל מקום .והטעם
שהרי פועל האור נשקע תחת הארץ
והלך לו ,ומפני שהלך לו ואינו פועל
האור ,הנה אנו מסופקים בזה הזמן שמא
מזמן שקיעתו נקרא לילה .ומפני שעדיין
לא החשיך מכל וכל ויש עדיין באויר
קצת מאורו שפעל כשהיה על הארץ,
אנו מסופקים שמא עדיין יום הוא" ,תו"ד
שדבאמת ל"ק על רבא קו' אביי
דלמחשיך ובא וכו' כיון שהעיקר הוא
השמש ,שהיא סיבת האור ,ובתחילת
עלות כבר התחילה לפעול האור בעולם,
וכיון שמאיר ובא קרוי יום ,אך בסוף
היום אין טעם שיהיה לפי"ז לילה
בשקיעה מחמת שמחשיך ובא ,אלא
להיפך שכל עוד שעדיין מאיר בעולם
אור החמה מיקרי יום ,דהמקביל
לתחילת האור אינו תחילת סיום האור,
אלא להיפך סיומו של האור הוא
המקביל לתחילת האור ,דלענין לילה
סיום האור הוא המקביל לתחילת האור
לעניין יום.
אמנם לגבי בין השמשות להדיא כותב
בתו"ד שם שזה יום רק מספק וכדאי'
בבמה מדליקין ,ונפק"מ רק דלא יצא
במצוות הלילה מספק ,מיהו אינו יום
ודאי ,וצ"ע למה סיום היום אינו מקביל
לתחילת היום ,שכמו שתחילת היום הוי
כבר מעלוה"ש יום ודאי ,כך סיומו יהיה
רק בצה"כ ,וכדביאר ר"א מן ההר

דרכי
שסיבת האור שהיא השמש התחילה
לפעול על הארץ ,וה"נ סיבת האור
ממשיכה לפעול על הארץ עד צאת.

[הגמ' בשבת דביה"ש ספק ולחומרא ,ושיעורו
בצבע הרקיע ,ובג' כוכבים]:

ד) בגמ' שבת לד" :ת"ר בין השמשות
ספק מן היום ומן הלילה ,ספק כולו מן
היום ,ספק כולו מן הלילה ,מטילין אותו
לחומר שני ימים ,ואיזהו בין השמשות
משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח
מאדימין ,הכסיף התחתון ולא הכסיף
העליון בין השמשות ,הכסיף העליון
והשוה לתחתון זהו לילה ,דברי ר'
יהודה ,ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם
משתשקע החמה חצי מיל ,ר' יוסי אומר
ביה"ש כהרף עין זה יוצא וזה נכנס וא"א
לעמוד עליו" ,ונקטי' כר' יהודה ,שבין
השמשות מתחיל מיד בשקיעה ,אך
לחומרא נקטי' גם כר' יוסי שגם אחרי
השקיעה עדיין יום גמור הוא עד צה"כ,
דרק אז לר' יוסי הוי בין השמשות שהוא
כהרף עין ,אך עד אז לא הוי ספק אלא
ודאי יום ,ונקטי' כן לחומרא.
ובגמ' שם נחלקו בפי' דעת ר' יהודה,
לרבה אר"י אר"ש :משתשקע חמה הוי
ביה"ש ,וכן הלאה כל זמן שפני המזרח
מאדימין והכסיף התחתון ולא העליון,
עד שיכסיף גם העליון ,אך לר' יוסף אר"י
אר"ש :משתשקע כל זמן שפני מזרח
מאדימין הוי יום ,וביה"ש הוי רק
משהכסיף התחתון עד שיכסיף גם
העליון.
ובהמשך בגמ' שם (לה ):אר"י אר"ש
כוכב אחד יום ,שנים ביה"ש ,שלשה
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לילה ,אמר רבי יוסי לא כוכבים גדולים
הנראין ביום ולא כוכבים קטנים שאין
נראין אלא בלילה אלא בינונים" ,ויל"ע
האם זה אותו שיעור של פני מזרח ,ולפי
איזה שיטה שם ,והאם יש כאן מחלוקת
מציאותית מתי נראין הכוכבים ,ואולי
נחלקו מהם בינוניים ,או לפי איזו רמת
חדות ראיה של כל אדם.
אך מבואר שבין השמשות אינו יום
ודאי ,וגם לא לילה ודאי ,אלא ספק ,ויש
צד שלישי שהוא גם יום וגם לילה (עי"ש
בפרש"י) ,וצ"ע מהו הספק ,ואולי ע"פ
הנ"ל האם לדון את הלילה כבר מתחילת
סיום פעולת השמש כששוקעת ,וכקו'
אביי על רבא ,או לדון הלילה רק מסיום
פעולת השמש בעולם ,שמחשיך בפועל,
אך צ"ע למה אי"ז כמו עלוה"ש ,וכמו
שמבואר ברש"י הנ"ל שעלוה"ש ודאי
יום מדאו' ,כי כבר מתחילה פעולת
השמש להאיר בעולם ,ורק לכתחילה
תקנו חכמים לאחר עד הנץ כדי שלא
יטעו ,אמנם לשיטות בראשונים שגם בין
עלות לנץ הוי ספק שפיר דזהו אותו
ספק ,ואולי י"ל לרש"י שהספק הוא מצד
חוסר ידיעה ,והוי ספק דאו' ולחומרא,
ועוד צ"ב מהו הצד שהוי גם יום וגם
לילה ,וצ"ע ,אמנם לר' יוסי שפיר דאכתי
יום גמור אחר השקיעה ,ומחשיב ביה"ש
רק אח"כ והוי כהרף עין לפני צה"כ.

ענף ב':
בפלוג' מהו שיעור מיל:

[שיעור ביה"ש בג' רבעי מיל ,והוא יג וחצי
דקות ,ותלוי בשיטות מה שיעור מיל בגמ'
בפסחים]:

טז

דרכי

זמני היום

ה) ובגמ' שם (שבת לד" ).שיעור בין
השמשות בכמה ,אמר רבה א"ר יהודה
אמר שמואל :שלשה חלקי מיל ,מאי
שלשה חלקי מיל ,תלתא ריבעי מילא,
ורב יוסף אמר אר"י א"ש :שני חלקי מיל,
מאי שני חלקי מיל ,תרי תילתי מיל",
ולמעשה נקטי' כרבה ,דשיעור ביה"ש
הוא ג' רבעי מיל.
ושיעור מיל נפסק בשו"ע (או"ח תנט ב,
יו"ד סט ו) וכן ברמ"א (או"ח רסא)
ששיעור מיל הוא י"ח דקות ,וא"כ
שלושת רבעי מיל של בין השמשות
(דרבה) יוצא י"ג וחצי דקות שלנו ,אמנם
י"א שמיל הוא כ"ב וחצי ,וי"א כ"ד ,וא"כ
ג' רבעי מיל לכל היותר יהיה י"ח דקות,
לשיטה שמיל הוא כ"ד.
ובביאור המחלוקת מהו שיעור מיל,
הדבר תלוי בביאור הגמ' בפסחים (צד).
"אמר ריו"ח כמה מהלך אדם בינוני ביום
עשר פרסאות ,מעלות השחר ועד הנץ
החמה חמשה מילין ,משקיעת החמה
עד צאת הכוכבים חמשה מילין .רבי
יהודה אומר כמה מהלך אדם בינוני
ביום עשר פרסאות ,ומעלות השחר עד
הנץ החמה ארבעת מילין ,משקיעת
החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת
מילין" ,והנה עשר פרסאות הן מ' מיל,
ובזה נחלקו הראשונים איך להוציא
מכאן מהו שיעור מיל ,דהנה השו"ע
והרמ"א הנ"ל פסקו ששיעור מיל הוא
י"ח דקות ,וכ"כ התרוה"ד (קכג ,וקסז)
וביאר דהיום הוא מע"ה עד צ"ה ,ויש
ביום י"ב שעות ,שכל שעה מתחלקת
לשישים חלקים ,וא"כ יש ביום 720
דקות ,ואם נחלקם למ' מילין ,יוצא שכל
מיל הוא י"ח דקות.
אך הגר"א (או"ח תנט) והלבוש (רלג)

ברכות

הקשו על התרוה"ד דהמציאות
מכחישה דבריו ,דהלא מע"ה עד צ"ה יש
הרבה יותר מי"ב שעות שוות ,דודאי
מהנץ עד השקיעה יש י"ב שעות (בימים
השווים שבתקופת ניסן ותשרי ,ולפי
אופק א"י ובבל( ,ומשא"כ בארצות
הצפון)) ,אך מע"ה עד צ"ה יש הרבה
יותר כמו ט"ו שעות ,דאתה מוסיף על
היום הטבעי את הזמן שמלפני הנץ
והזמן שאחרי השקיעה ,ולכן ודאי צ"ל
שהי"ב שעות הן מהנץ לשקיעה ,ודלא
כחשבונו של התרוה"ד.
אלא שהגר"א ביאר דמקור שיטת
השו"ע והרמ"א שמיל הוא י"ח דקות
הוא באופ"א ,דצ"ל שבאמת המ' מיל של
היום הם מהנץ לשקיעה ,אלא שהד' מיל
שמעלות לנץ ,וכן הד' מיל שמהשקיעה
לצאת ,אינם כלולים בתוך המ' מיל ,אלא
הן מלבר ,כלומר מחוץ למ' מילין ,ויוצא
שהמ' מילין הם מהנץ לשקיעה ,והד'
מיל שלפני ואחרי הן בתוספת לזה ,וא"כ
מע"ה עד צ"ה יש מ"ח מיל.
והחשבון של מיל לפי"ז גם יוצא י"ח
דקות ,דהנה הי"ב שעות של היום הם
 720דקות ,רק שאי"ז מע"ה עד צ"ה אלא
מהנץ לשקיעה ,וכמו שמורה המציאות,
ומ"מ  720דקות של היום לחלק למ' מיל
יוצא י"ח דקות לכל מיל ,והחילוק בין
התרוה"ד לגר"א הוא רק האם המ' מלין
הם מע"ה לצ"ה ,או מהנץ לשקיעה ,אך
עיקר החשבון זהה( ,ועי' להלן בנפק"מ
בפלוג' זו האם הי"ב שעות הזמניות
מתחשבות מע"ה לצ"ה ,או מהנץ
לזריחה).

[השיטות שמיל הוא כ"ב וחצי דקות ,או כ"ד]:

דרכי
ו) אך שיטת רש"י (פסחים צד ).וכן עוד
כמה ראשונים שמיל הוא כ"ב וחצי
דקות ,וז"ל רש"י שם "ר' יהודה קחשיב
לכוליה יומא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים וכו' ,מעלות השחר ועד הנץ
החמה ארבעה מילין ,דהיינו עובי
הרקיע ,וכן משקיעתה ועד צאת
הכוכבים ארבעה מילין ,פשו להו
שלשים ושתים מילין מהנץ החמה ועד
שקיעה" ,והביאור דשיעור מ' מיל דר'
יהודה היינו מע"ה עד צ"ה ,אלא דשיעור
הד' מילין שבתחילה וסוף הן חלק מגוף
המ' מיל( ,וכהתרוה"ד בזה ולא
כהגר"א) ,אך ס"ל דיוצא שעיקר היום
מהנץ לשקיעה הוי ל"ב מילין בלבד,
לאחר ניכוי ח' מיל( ,ד' שלפני וד'
שאחרי) ,וחשבון הי"ב שעות של היום
הוא לפי עיקר היום שמהנץ עד
השקיעה( ,וכהגר"א בזה) ,וא"כ הי"ב
שעות כפול שישים דקות יוצא 720
דקות מהנץ לשקיעה (כהגר"א בזה),
ו 720דקות של היום לחלק לל"ב מיל לפי
רש"י ,יוצא כ"ב וחצי דקות לכל מיל.
ויש עוד שיטה שמיל הוא כ"ד דקות,
והוא בפיהמ"ש לרמב"ם (פסחים פ"ג
מ"ב) וכן ברע"ב שם ,שנקטו שעיקר
ההלכה בסוגיא שם כעולא וריו"ח שם
שמע"ה לנץ הוי ה' מיל ,ולא ד' כר'
יהודה ,וכן מהשקיעה לצ"ה הוי ה' מיל,
וג"כ ס"ל דהמ' מיל כוללים בתוכם הי'
מילין הללו שבתחילה וסוף ,דהמ' מילין
אזלי' מע"ה עד צ"ה( ,וכהתרוה"ד בזה),
אך ג"כ ס"ל שהי"ב שעות של היום הם
מהנץ לשקיעה (וכהגר"א בזה) ,וא"כ
יוצא שהי"ב שעות של היום שמהנץ
לשקיעה הולך בהם רק ל' מיל בלבד,
והשתא  720דקות של הי"ב שעות של
היום שמהנץ לשקיעה ,מתחלקים לל'
מיל בלבד ,ויוצא שכל מיל הוא כ"ד

סימן א'

ברכות

יז

דקות( ,ויש שהקשו בזה סתירה
מהרמב"ם בפיהמ"ש ריש ברכות שכ'
שמע"ה עד הנץ יש ע"ב דקות ,ואכמ"ל
בזה).

ענף ג':
במחלוקת ר"ת והגאונים:

[הגמ' בפסחים דמהשקיעה עד צה"כ ד' מיל,
וסתירה לג' רבעי מיל ,ותי' ר"ת דשתי שקיעות
הם]:

ז) והנה בגמ' בפסחים הנ"ל (צד).
מבואר שלר' יהודה יש בין שקיעת
החמה לצאת הכוכבים ד' מיל( ,שהן ע"ב
דקות (לשו"ע שמיל הוא י"ח דקות) ,או
צ' דקות (לשיטה שמיל כ"ב וחצי) ,או צ"ו
(לשיטה שמיל הוא כ"ד)).
וכל הראשונים הביאו להקשות דלכאו'
איכא סתירה בין דעת ר' יהודה אליבא
דרבה בגמ' בשבת שהובאה לעיל ,ששם
דעת ר' יהודה שיעור בין השמשות הוא
ג' רבעי מיל ,ואילו בגמ' בפסחים דעת ר'
יהודה שהשיעור בין השקיעה לצה"כ
הוא ד' מילין( ,והוא יותר מפי חמש).
וז"ל תוס' בפסחים שם "קשה לר"ת
דבסוף במה מדליקין אמר איזהו בין
השמשות משתשקע וכו' ,ומסקי' התם
דבין השמשות דר"י תלתא ריבעי מיל,
והכא קאמר ר"י גופיה ארבעה מילין".
ובתוס' הביא דר"ת תי' וז"ל" :וי"ל דהכא
קאמר מתחלת שקיעה דהיינו משעה
שמתחלת החמה ליכנס בעובי הרקיע
עד הלילה הוי ד' מילין ,והתם קאמר
מסוף שקיעה" ,וכ"כ בתוס' בשבת שם
(לה ).וז"ל" :ואומר ר"ת דהתם מיירי

יח

דרכי

זמני היום

בתחילת שקיעה ,והכא משתשקע מסוף
שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי
הרקיע" עכ"ל.
וכ"כ בספר הישר לר"ת (סימן רכא)
ביתר הרחבה וז"ל" :ולא תימא משעה
שרוצה החמה ליכנס ברקיע דמאז הוא
מתחיל ליאדם ,אלא משתשקע החמה
שכבר נכנסה ברקיע ועברה בעוביו של
רקיע והוא עדיין כנגד החלון וכו' ,וע"כ
אני צריך לפרש משתשקע החמה כמו
שפירשתי שכבר נכנסה ברקיע ,דאי
תימא משעה שמתחיל ליכנס ,זה אינו
יכול להיות ,דהא אמרי' בפרק מי שהיה
טמא בפסחים דעוביו של רקיע אחד
מששה של יום ,ומשעת שקיעת החמה
ועד צאת הכוכבים חמשת מילין ,ואחר
בין השמשות צאת הכוכבים הוא [לילה]
כדאמרי' שנים בין השמשות שלשה
לילה וכו' ,ואם אתה מפרש משתשקע
החמה כמו שקיעת החמה ואם כן הוי
בין השמשות חמשת מילין ואם כן קשיא
דרבה אדרבה ,דרבה אמר לקמן דלא הוי
בין השמשות אלא תילתא ריבעי מיל,
אע"כ משקיעת החמה יום גמור הוא"
עכ"ל.
ומבואר דדעת ר"ת דשתי שקיעות הן,
השקיעה הראשונה כשמתכסה עגולת
השמש ,אך זו איננה השקיעה
ההלכתית ,שעליה נאמר שמתחילה את
בין השמשות ,אלא שיש עוד שקיעה
אח"כ והיא כשהשמש נכנסת לעובי
הרקיע ,ואז כהה אורה בעולם ביותר,
ורק אז מתחיל בין השמשות ,ומאז עד
צה"כ יש ג' רבעי מיל ,ואילו השיעור של
ד' מילין הוא מהשקיעה הראשונה ואינו
נפק"מ לכלום ,וא"כ לר"ת בין השמשות
ההלכתי הוא מהשקיעה השניה ,ועד
צה"כ הגמור שלאחר ג' רבעי מיל

ברכות

מהשקיעה השניה ,והוא לאחר ד' מילין
מהשקיעה הראשונה( ,דשיעור הד'
מילין בגמ' בשבת הוא מהשקיעה
הראשונה עד צה"כ ,ואילו שיעור הג'
רבעי מיל בפסחים הוא מהשקיעה
השניה עד צה"כ ,ובין השמשות
בפסחים,
ההלכתי הוא כהגמ'
מהשקיעה השניה לצה"כ).
וכר"ת כ' הרמב"ן בספר תורת האדם
והוסיף דלפי"ז תוספת שבת אפשר
לקבל רק מזמן זה של השקיעה
הראשונה ,ועד השקיעה השניה ,שאז
כבר בין השמשות ואסור במלאכה
מדינא ,אך קודם השקיעה הראשונה לא
שייך לקבל שבת כלל ,דהוי יום גמור,
וז"ל" :למדנו מדברי ר"ת ז"ל כי התוספת
הזה הוא באותו זמן שיש מתחלת
השקיעה ועד סוף השקיעה ,ואם רצה
לעשותו כולו קדש או מקצתו עושה",
ועי"ש.
וכן הביא הרשב"א (שבת לד ):וכן
הריטב"א (לה ).וכן הר"ן שם ועי"ש
שהוסיף דרק מהשקיעה הראשונה
אפשר לקבל תוספת שבת "הא קודם לכן
לא ,שזריחת השמש נראה בעולם",
ומבואר כנ"ל שהשקיעה הראשונה היא
בזמן שגלגל החמה שוקע ולא נראה
בעולם ,ועי' בתוס' רא"ש שם שמביא
ראיה לר"ת מחנוכה וז"ל" :והביא ראיה
מהא דאמרינן לעיל גבי נר חנוכה
מצותה משתשקע החמה עד שתכלה
רגל מן השוק ,ואי מתחלת שקיעה
קאמר עדיין יום גמור הוא ומאי פרסום
נס איכא שרגא בטיהרא מאי מהניא,
אלא ודאי מסוף שקיעה קאמר" ,וכ"כ
הסמ"ג כר"ת.
ואין לפרש דמש"כ ר"ת "תחילת

דרכי
היינו
שקיעה"
ו"סוף
שקיעה"
מכשמתחיל גלגל החמה לשקוע
במקצתו ,ועד שמסתיים כולו להיעלם,
דהלא דבר זה לוקח כשתי דקות ,ואילו
לר"ת ההפרש בין תחילת שקיעה לסוף
שקיעה הוא שלוש ורבע מילין ,שהן ע"ב
דקות ,אלא השקיעה הראשונה היינו
כשמסיים גלגל החמה להיעלם ,ושקיעה
שניה היא לאחר זמן רב שנכנסת לעומק
עובי הרקיע ,ומחשיך אז ביותר.

[הראשונים שמבואר בדבריהם דלא כר"ת]:

ח) אמנם פשטות הדברים לולי ר"ת
שיש רק שקיעה אחת ,והיא מיד כשיורד
ומתכסה גלגל החמה מעבר לאופק,
ולפי"ז ג' רבעי מיל אח"כ זהו צאה"כ,
שהוא לילה גמור ,והזמן שביניהם הוי
ביה"ש ,וכפשטות הגמ' בשבת,
דמהשקיעה עד צאה"כ הוי ג' רבעי מיל,
ואמנם ק' מפסחים דד' מילין אך אי"ז
מוציא כל הסוגיות מידי פשוטן ,אמנם
באמת צ"ע מי מהראשונים אזיל להדיא
כהשיטה הפשוטה דלא כר"ת ,ולא
מצאתי בזה בראשונים מי שכתב דעתו
בפירוש דלא כר"ת ,אך יש משמעות
בדברי הרבה ראשונים דלא כר"ת
וכדלהלן.
דנראה דכ"מ בר"א מן ההר (שהוב"ל)
שבתו"ד הגדיר את השקיעה בזה"ל:
"שהרי פועל האור נשקע תחת הארץ
והלך לו" ,וכותב שמ"מ עדיין פעולת
האור ממשיכה גם אחרי שהשמש
שוקעת ,עד צה"כ.
וכן נראה מרש"י (שבת לה ).דשם אי'
ששיעורו של ר' נחמיה משתשקע חמה
חצי מיל" ,והרוצה לידע השיעור יניח

סימן א'

ברכות

יט

חמה בראש הכרמל ירד ויטבול בים
"וחמה סמוך
ויעלה" ,ופירש"י
לשקיעתה נראית על ראשי ההרים,
ובכדי שירד ויטבול ויעלה הוי לילה",
ומבואר ששיעורו של ר' נחמיה הוא
משקיעה ראשונה שהחמה יורדת
מתחת לאופק ,שע"ז נאמר שסמוך לה
החמה נראית בראשי ההרים ,ושם
מבואר שלאחרי שקיעה זו מתחיל
ביה"ש שהוא לפי שיעורו דר' נחמיה
חצי מיל ,שמיד אח"כ הוי לילה גמור,
דהיינו צה"כ( ,ובאמת עי' ברשב"א ובר"ן
(שם לד ):שהביאו להוכיח מדברי רש"י
הללו דלא כר"ת ,וכתבו דלר"ת צריך
לפרש שם בגמ' שכשיטבול ויעלה רק אז
מתחיל ביה"ש ,או באופ"א עי"ש
ואכמ"ל).
והנה בשו"ת מהר"ם אלשקר (סימן צו)
היה הראשון שבא בכתובים באריכות
להוכיח מכמה וכמה דוכתין דלא כר"ת,
(ולהלן נביא מדבריו עוד בס"ד) ,ועי"ש
שכותב להוכיח מדברי רבי' נסים גאון
ז"ל שכתב בתשובה ז"ל" :עד הערב עד
שתפול העגולה של השמש והיא שקיעת
החמה ,ומשקיעת החמה ועד צאת
הכוכבים בין השמשות" ,ומבואר
שהשקיעה שמתחילה את ביה"ש היא
השקיעה של עגולת השמש מתחת
לאופק ,וגם מדייק מדברי רש"י הנ"ל
"שהחמ' סמוך לשקיעתה נראית על
ראשי ההרים ובתוך שירד ויטבול בים
ויעלה הוי לילה" ,ומוכיח מרש"י "דסמוך
לשקיעה באופק קאמ' ,דאז היא נראית
על ראשי ההרים ודלא כר"ת ז"ל" ,ועוד
מוכיח שם מהרי"ף שכתב וז"ל" :ומ"מ
צריך לפרוש משעת שקיעת החמה לכל
הפחות משום דמאז מתחיל בין
השמשות" ע"כ ,ולא חילק כלל" עכ"ל.

כ

דרכי

זמני היום

ונראה לענ"ד דכמו"כ אפשר להוכיח
דכל מי שלא חילק כר"ת דשתי שקיעות
הן לכאו' לא סבר כן ,דהנה הרמב"ם
כתב (שבת ה) "בין השמשות מהשקיעה
עד שיראו ג' כוכ' והוא ספק ולהחמיר
לפיכך אסור להדליק בו את הנר",
ומסתימתו משמע שיש רק שקיעה אחת,
ובאמת עי"ש במהר"מ אלשקר שכ'
אח"כ כמו"כ וז"ל" :דאי אפשר שנעלם
מעיני כל גאוני עולם אשר מעולם עד
ר"ת ז"ל קושיין דר' יהודה אדר' יהודה
שנתגלתה לר"ת ז"ל ,גם החילוק שחלק
בשקיעות אינו חלוק מועט שהיו
מעלימין ממנו העין ולא אשתמיט חד
מכל הראשונים שקדמו לר"ת למימר
יתיה" עכ"ל.
ועוד נ"ל להוסיף שהרי גם ר"ת מפרש
שהחילוק תלוי בין הלשון "שקיעת
החמה" ,לבין הלשון "משתשקע
החמה" ,דשקיעת החמה היא השקיעה
הראשונה ,ומשתשקע היא סוף
השקיעה( ,שזה חילוק הלשון בין הגמ'
בשבת ובפסחים) ,וכעת הרי"ף הרמב"ם
הנ"ל וכן כל מי שכותב שביה"ש מתחיל
"משקיעת החמה" ודאי כוונתו לשקיעה
הראשונה( ,דאף אם נאמר שמודה לר"ת
שיש שתי שקיעות מ"מ "שקיעת החמה"
גם לר"ת מתפרש על שקיעה ראשונה),
וא"כ כל מי שכ' שב"שקיעת החמה"
מתחיל ביה"ש מוכח שלא ס"ל כר"ת
ששקיעה ראשונה הוי יום גמור ,אלא
ס"ל ששקיעה ראשונה היא מתחילה את
ביה"ש.
ומהר"ם אלשקר מביא ג"כ לשון ר"א בן
הרמב"ם שכ' להדיא דלא כר"ת וז"ל" :גם
הרב ר' אברהם החסיד בנו של הר"ם
במז"ל פירש לנו הדב' בבירור שאין
אחריו ברור וידוע הוא שכל דבריו

ברכות

מדברי אביו ז"ל ,כתב ז"ל" :ובין
השמשות יש בו מן היום ויש בו מן
הלילה וכו' והוא משתערוב השמש ועד
שיראו ג' כוכבי' בינוניים ,לא כככבים
הנראים ביום ולא כככבים שא"א שיראו
עד לב הלילה ,וקודם שתערוב השמש
הרי הוא יום ודאי ,ויכול לעשו' בו מלאכ'
יום ששי ,והעושה בו מלאכ' בסוף יום
השבת חייב סקילה ,ואפי' ששקע רוב
עגולת השמש באופק ולא נשאר ממנ' כי
אם דבר מועט כל עוד שלא תשקע כל
העגול' בכללה ותערוב השמש תחת
עגולת האופק הרי הוא יום ,ומשפטו
כמשפט חצי היום" ,והוא ודאי ההיפך
מדברי ר"ת( ,וגם מבואר כנ"ל
שהשקיעה הראשונה היא בסיום
היעלמות כל עגולת השמש ,ולא
במקצתה).
וא"כ הראשונים החולקים על ר"ת
להדיא הם ר' ניסים גאון ,רש"י ,ר"א מן
ההר ,ר"א בן הרמב"ם ,וכ"מ מסתימת
הרי"ף והרמב"ם ,וכל הראשונים שלא
חילקו כן (ועי' ב"ח (רסא) שהביא כן
מהראב"ן).

[קושיית ר"מ אלשקר שר"ת כחכמי ישראל
וקי"ל כחכמי האומות ,והתורי"ד כר"ת אך
בחכמי האומות ,ובמאי פליגי]:

ט) אך עי"ש במהר"ם אלשקר שהק' עוד
על ר"ת שלכאו' הוא מסתדר רק עם
חכמי ישראל שהשמש עוברת בלילה
מעל הרקיע ,אך אנן קיי"ל כחכמי אומות
העולם שעוברת מתחת לארץ ,וז"ל:
"וידוע הוא ומשכל ראשון דדברים אלו
אין להם שום מציאות כי אם לדעת חכמי
ישראל שסוברים גלגל קבוע ומזלות
חוזרין ושהשמש מהלכת בלילה אחרי

דרכי
הכפה דע"כ צריכה ללכת כל עובי
הרקיע נוכח חלונה כדי לעלות למעלה
על גבי הכפה כדאמרן וכו' ,אמנם שאר
המפרשים ז"ל והמחברים ז"ל והרמב"ם
ז"ל בפרק ח' מהחלק השני מהמורה
והגאונים ז"ל סוברי' כחכמי אומות
העולם דגלגל חוזר ומזלות קבועים
ושהחמה מהלכת בלילה תחת הארץ,
ובכי האי גונא אין צורך להליכת עובי
הרקיע ,ולא לנגד החלון ,כי הגלגל הוא
ששוקע בה תחת האופק ,ואין שם כי אם
שקיעה אחת ,אלא שעגולת החמה
שוקעת ונבלעת מעט מעט תחת האופק
עד שתכנס כלה ותעלם מן העין,
ומתחלת שקיעת' באופק עד שתשקע
כלה אין שם כי אם ארבעי' רגע שהן שני
שלישי מדרגה כמו שנתבאר במופת
שמתחייב ממדת השמש ושעור
הליכתו ,ודבר הנראה לחוש הוא שלא
יוכל אדם להכחישו ,הילכך לדבריהם
של אלו משתשקע כל העגולה ותתכסה
מן העין עד צאת ג' כוכבים הוא ג' רבעי
מיל והוא שעור בין השמשות כדאמרן
וכו' ,והנה שכח כי חכמי ישראל הודו
בזה לחכמי אומות העולם ובטלו דעתם
מפני דעתם" ,ועי"ש שמביא מרב שרירא
גאון ורבינו האיי גאון ז"ל שג"כ נקטו
כחכמי אומות העולם שבלילה החמה
מהלכת מתחת לארץ וכהא דאמר רבי
ונראין דבריהם מדברינו ,וע"כ דפליגי
על ר"ת.
ומבואר דמהר"ם אלשקר הבין שכל
משמעות דברי ר"ת שייכת רק מפני שיש
את עובי הרקיע ,שהחמה עוברת בחלון
בעובי הרקיע ויוצאת ממנו אל ממעל
לרקיע ,שלר"ת תחילת השקיעה היא
כשהחמה מתחילה להיכנס לעובי
הרקיע ,וסוף השקיעה היא כשגמרה
לעבור את עובי הרקיע ,לפני שעולה

סימן א'

ברכות

כא

מחלונה אל מעל לכיפת הרקיע ,וא"כ
אנן דקיי"ל שהשמש הולכת בלילה
מתחת לארץ מה השיכות של כ"ז ,ולכן
הוכיח שהגאונים והראשונים שנקטו
והוכיחו כחכמי האומות בהכרח פליגי
על ר"ת ,וכן המציאות הידועה כיום.
אמנם עי' תוס' רי"ד (שבת דף לד):
שהביא ג"כ הסתירה שהק ר"ת בין ג'
רבעי מיל בשבת ,לבין ד' או ה' מילין
בפסחים ,וכתב" :ונראה לי' לתרץ
שאע"פ ששקעה החמה ונעלמה מן העין
עדיין אורה שולט בעולם שעדיין לא
נעלמה מכל העולם כולו שאלו הי' עולה
אדם על ההרים עדיין הי' יכול לראותה
ומפני זה שולט עדיין אורה בעולם וכ"ז
שאורה שולט אין פני המערב מאדימין
אבל כששוקעת לגמרי והולכת תחת
הארץ מסתלק אורה מן העולם ואז
מתחילין פני המערב להאדים מכח
זהרוריתה שכל זמן שאורה בעולם,
האור מכסה האדמומית ,ולא תמצא כמו
שלא תמצא ביום ,ובשכלה אורה מן
העולם אז נמצא אותו האודם ותופס
שעה מועטת עד שתתכסה תחת הארץ
לגמרי ,ומתחלת שקיעתה שתעלם מן
העין ועד שתגמר שקיעתה להתכסות
תחת הארץ הוא שיעור חמשה מילין
ומאי דאמר התם משקיעת החמה עד
צה"כ ה' מילין מתפרש מתחילת
שקיעתה שהתחילה להעלם מן העין,
ומאי דאמרי' הכא משתשקע החמה
מתפרש משתגמור שקיעתה שמתחלת
לכנס תחת הארץ ,שהעולם עשוי כמו
כדור עגול שאינו שוה ומי שדר באמצע
הכדור שהיא גבוה אף על פי שנעלמה
החמה מעיניו לא יעלם אורה מן הכדור
עד שתהלך כל שיפועו של כדור ותיכנס
תחתיו ,ומפני זה מושך אורה אחר
שנעלמה מן העין הרבה כשיעור ה' מיל,

כב
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וכדברי מצאתי שתירץ גם ר"ת בס'
הישר אלא שהוא תירץ כפי חכמי
ישראל שאומרים כי החמה הולכת
בלילה אחר הכיפה למעלה מן הרקיע,
ואני תירצתי כפי חכמי אומות העולם
שאומרים שהחמה מהלכת בלילה תחת
הארץ ,והוא העיקר כדאמרי' התם בפ'
מי שהיה טמא" עכ"ל התורי"ד.
ומבואר שנקט כר"ת אך ביארו ע"פ
הבנת חכמי האומות שהחמה הולכת
מתחת לארץ ,ואף הסביר זאת ע"פ
המציאות שהארץ ככדור ,וככל
שמוסיפה החמה להתרחק כך נעלם
השפעת אורה יותר ,וכשסר אורה
ביותר וניכרת רק אדמומיותה ,זהו
השקיעה השניה ,שהיא השקיעה
העיקרית ,שרק אז מתחיל ביה"ש ,אבל
בשקיעה הראשונה שגלגל החמה נסתר
מעינינו אכתי יום גמור הוא וכר"ת.
והשתא אזלא עיקר ראיית המהר"ם
אלשקר מהגאונים כנגד ר"ת ,דהנה הוא
הבין שאפש"ל כר"ת רק לפי חכמי
ישראל שהחמה מעל לרקיע וצריכה
לעבור את עוביו ,ולכן הוכיח מהגאונים
והראשונים שנקטו כחכמי האומות דלא
כר"ת ,אך כעת דמבואר בתורי"ד שסבר
כר"ת אף לחכמי ישראל ליתא לראייתו
מכל הראשונים והגאונים (ונשאר רק
ראייתו מלשונות הראשונים המפורשים
וכדהובא לעיל) ,אך מה שהוכיח מר'
שרירא גאון ור' האי גאון ליתא ,ובאמת
צ"ב למה ס"ל לר"מ אלשקר שר"ת ודאי
לא יוכל להסתדר כחכמי האומות אלא
רק כחכמי ישראל ,וכדאמר התורי"ד.
והן אמנם שבר"ת להדיא ביאר כל
דבריו ע"ד זו שהעולם כקובא ,והחמה
בלילה מעל לרקיע ,ועוברת את עובי

ברכות

הרקיע בחלונה וכו' ,ודלא כתורי"ד ,אך
כעת צ"ב בתרתי למה באמת גם ר"ת
עצמו ,וגם ר"מ אלשקר הבינו שזה שייך
רק לחכמי ישראל ,אך לחכמי האומות
ודאי יש רק שקיעה אחת הראשונה,
והנה מצינו לתורי"ד שכן הבין שיש ב'
שקיעות גם לחכמי האומות.
ונראה דסבירא להו דאין שום משמעות
אם מתרחקת החמה יותר או פחות,
דסו"ס חושך גמור ליכא ,דהוא רק
בצה"כ( ,שהרי זו מהות צאת הכוכבים
שרואים אותם רק בחושך הגמור),
ומאידך החמה עצמה כבר לא נראית
מהשקיעה הראשונה ,וא"כ מה
המשמעות שיש בשקיעה השנית ,דאם
זה רק משמעות של פחות אור או קצת
יותר ,אין סברא שיהיה חילוק מהותי
בשקיעה השניה ,דמה מגדיר שינוי
מהותי במה שרק התרחק האור עוד
קצת יותר ,דלכאו' לא השתנה שום דבר
מהותי ,ורק לחכמי ישראל מובן שיש
משמעות שהחמה גמרה לעבור עובי
הרקיע ,אך בלא זה אין הבנה לר"ת,
ותורי"ד פליג ,דאפש"ל כר"ת גם בלי
משמעות מסויימת שיש בזה במהלך
שאז
דמשערינן
רק
השמש,
כשהתרחקה השמש עוד יותר ,ונהיה
חשוך קצת יותר ,וכעת ניכרת
האדמומית של אור השמש ,רק אז זוהי
השקיעה השניה ,והעיקרית.
שוב ראיתי שבביה"ל (רסא) ביאר בר"ת
"סוף השקיעה שהוא כשנשקע גם אור
השמש מרוב הרקיע לבד לצד המערבי
ומאז מתחיל בה"ש" ,ומבואר גדר חדש
שלר"ת התוכן שיש בשקיעה השניה
היא שאז שקע האור מרוב הרקיע מלבד
הצד המערבי ,וזה ג"כ שפיר אף לחכמי
האומות ודו"ק.

דרכי

[הגר"א פליג על ר"ת בתוקף ,דהמציאות שיש ג'
כוכבים קודם ,ומתרץ סתירת הגמ' שיש שני
צה"כ]:

י) והנה בביאור הגר"א (או"ח רסא,
ויו"ד רסב) דחה בתוקף שיטת ר"ת וז"ל:
"ליתא דא"כ מע"ה עד הנץ שוה כמן
השקיעה עד צאת הכוכבים ובאמת אינו
כן כמ"ש לעיל ,והחוש מכחיש לכל
רואה שמע"ה הוא שיעור גדול הרבה
מאוד על צה"כ אחר השקיעה ,ובמדינות
הנוטין לצפון שע"ה מתחיל בקיץ בחצי
הלילה א"כ אין צ"ה כלל בקיץ" וכו'
עי"ש( ,ויבואר להלן).
ומסיק" :אלא דבה"ש מתחיל מתחלת
השקיעה תיכף ,עד הכסיף התחתון
והוא ג' רביעי מיל באופק בבל ,ובזמן
תקופת ניסן ותשרי ,ובהתחלת השקיעה
בה"ש גמור ,וכ"מ שהוזכר משתשקע
החמה הוא בתחלת השקיעה" ,וכו'.

סימן א'
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עומדים ,אבל צה"כ דפסחים היינו כל
הכוכבים ,שאין כל הכוכבים נראים עד
שיהא לילה משיטהר האור לגמרי,
מחמת קטנות הכוכבים ,דומיא דקאמר
שם מע"ה עד נ"ה ,דבע"ה עדיין כוכבים
עומדים זמן הרבה ,ועד שתנץ החמה
הוי ד' מילין ,כן מש"כ שם משקיעת
החמה עד צה"כ היינו ג"כ שיצאו כל
הכוכבים ,דכך הוא מדת עובי הרקיע
דקא מיירי בסוגיא דפסחים שם ,וז"ש
בשבת שם ולא כוכבים קטנים שאינן
נראין אלא בלילה ר"ל אחר ביאת האור
שאז נראין כל הכוכבים הקטנים ג"כ
כנ"ל ,אבל יציאת הכוכבים דאמרינן בכל
מקום שהוא לילה הוא בג' כוכבים לבד
ובינונים כמ"ש בשבת" ,וכו'.
"ולפ"ז השיעור מן השקיעה עד הלילה
אינו אלא ג' רביעי מיל ,ואף שבמדינתינו
יותר הוא כנ"ל לפי שינוי האופקים
ושינוי הזמן ,והזמן של הד' מילין ושל ג'
רביעי מיל הכל על אופק שלהם בא"י
ובבבל אבל כאן מארכת יותר ,וכן הזמן
על הימים השוים בתקופת ניסן ותשרי
שבהן הכל משתער" ,וכו'.

ועי"ש מה שמתרץ הסתירה ממה דאי'
בפסחים שצה"כ אחר ד' מילין וז"ל:
"וקושיית תוס' הנ"ל מהא דפסחים צ"ד
א' נראה דלא קשה כלל כי ודאי שיציאת
הכוכבים וביאתן שוין ,וכן ביאת האור
ויציאתו שוין ,שלכן במדינות הנוטים לא
באה האור כלל בקיץ ,אבל כוכבים

"וכן דם נפסל בשקיעת החמה ,1וכן אין
להתפלל מנחה אז ,וז"ש לייט כו' אמאן
דמצלי עם דמדומי חמה ,ואילו לדברי
התוס' עוד היום גדול ,וכו' וכ"כ במרדכי

 1בגר"א נראה שהק' לר"ת מדינא דדם נפסל
משקיעת החמה ,אמנם עי' תוס' במנחות (כ ):שהק'
ל"ל למילף דדם נפסל בשקיעה מ"ביום שאתה
מקריב" תיפו"ל דאחר השקיעה הוי ספק לילה ,ותי'
תוס' ע"פ שיטת ר"ת שהתחדש שהדם נפסל כבר
בשקיעה ראשונה אף שהוא עדיין יום ,וא"כ כעת
נראה להק' משם איפכא על הגר"א והגאונים ,דאמאי
בעי למילף לה דדם נפסל מהשקיעה תיפו"ל שהוי
ספק לילה ,וביותר נראה להק' שהרי לגר"א אין שום
משמעות לשקיעה אלא רק בתור ספק לילה ,שהרי
קי"ל שבין השקיעה לצאה"כ הוי בין השמשות שהוא
ספק יום ספק לילה ,אמנם כלפי האמת יש רק זמן

אחד שבו מתחלף היום ללילה ,רק שיש ספק מתי
הוא זמן זה בין השקיעה לצאה"כ ,ומ"מ מה
המשמעות של שקיעה שפוסלת את הדם ,שהתורה
מדברת ע"ז בקרא ,לכאו' אי"ז אלא בתור ספק לילה,
אך לר"ת שפיר שלדבריו הספק של ביה"ש הוא בין
שקיעה שניה לבין צאה"כ דר"ת שהם מאוחרים
הרבה מן השקיעה הראשונה ,והזמן של שקיעה
ראשונה הוא ודאי יום ,אלא שיש בו איזו משמעות
מציאותית מסויימת של סוף היום ,שאכן בדרך כלל
אי"ז נפק"מ ליום ולילה אצל התורה ,אך התחדש
בפסוק שלגבי דם יהיה תלוי בשקיעה ראשונה ,וזו
גופא הנפק"מ של שקיעה ראשונה לר"ת ,ודו"ק.

כד

דרכי

זמני היום

פ"ד דברכות סי' ע"ח משם רב האי גאון
דאחר השקיעה יכול להתפלל מעריב כו'
ע"ש ולפ"ז ניחא הכל" ,ע"כ מתוך דברי
הגר"א.
ומבואר דנוקט דלא כר"ת אלא
השקיעה הראשונה כששוקע גלגל חמה
מעבר לאופק ,הוא התחלת ביה"ש ,וג'
רבעי מיל לאחריו הוי צה"כ ,וכהגאונים
והראשונים דפליגי על ר"ת ,וכדי לתרץ
הסתירה מהגמ' בפסחים מסביר שיש
שני צה"כ ,הראשון ביציאת ג' כוכבים,
והוא ג' רבעי מיל לאחר השקיעה ,והוא
צה"כ דהגמ' בשבת ,והשני הוא ד' מילין
לאחר השקיעה ,והוא זמן יציאת כל
הכוכבים ,ואינו נפק"מ לכלום (רק לעובי
הרקיע) ,והוא צה"כ דהגמ' בפסחים,
והוא הרבה יותר מאוחר מצאה"כ שלנו,
שהוא כבר בג' כוכבים ,ולמעשה בין
השמשות ההלכתי הוא מסיום שקיעת
עגולת השמש ,ועד לאחר ג' רבעי מיל,
שאז יוצאין ג' כוכבים.
אמנם עי' במהר"ם אלשקר הנ"ל
דמשמע שהוא תי' הסתירה בפסחים
באופ"א שצ"ל דבכלל כל הגמ' בפסחים
אינה להלכה ,דהנושא שם הוא כמה
עוביו של רקיע וכו' ,וצ"ל שהגמ' שם
נאמרה אליבא דחכמי ישראל דלא קי"ל
כוותיה ,וכדהאריך להוכיח דבזה קיי"ל
כדבריהם של חכמי האומות ,ולכן כל
הגמ' בפסחים אינה להלכה ,אך בגר"א
מבואר שלא הפריע לו מצד חכמי
האומות ,אלא רק מצד דס"ל שלהלכה
מיד בשקיעה הוי ביה"ש ,וכן מצד
המציאות שיוצאין ג' כוכבים כבר בג'
רבעי מיל ,ולכן פי' שבפסחים מיירי לגבי
ביה"ש השני של יציאת כל הכוכבים
שאינו נפק"מ להלכה.

ברכות

[צ"ע לר"ת מהמציאות שרואים ג' כוכבים
מוקדם ,ובפלוג' הפמ"ג והגר"א האם לפי זמניות
או קבועות ,הביה"ל שלכו"ע בג' כוכבים סגי]:

יא) והקו' הראשונה המבוארת בגר"א
על ר"ת היא דלר"ת יוצא שצאה"כ של ג'
כוכבים הוא רק בסיום ד' מילין ,וכמו
שיעור שבין עלות לנץ ,והחוש מכחיש
לכל רואה שתמיד המציאות היא
שרואים ג' כוכבים כבר הרבה לפני ד'
מילין ,ושיעור שמעלות עד הנץ הרבה
יותר גדול ,דהוא באמת ד' מילין,
(ובאמת גם אחר ע"ה ממשיך להיראות
כוכבים עד סמוך יותר לנ"ה) ,וביאור
הקושיא הוא שהמציאות מוכיחה
שראיית ג' כוכבים אינה רק בחושך
הגמור שלאחר ד' מילין (שהוא באמת
מקביל לעלו"ה ביחס לנץ ובו באמת
רואים כבר את כל הכוכבים) ,אלא
רואים ג' כוכבים גם בחושך לא גמור,
כבר ג' מילין אחר השקיעה הראשונה,
וזו בעצם קושיא מכח המציאות הנראית
לעינינו שלא כפי ר"ת.
ובאמת נראה דצ"ע על ר"ת איך יסביר
את הגמ' (שבת לד ).שנתנה הסימן
שצאה"כ הוא בג' כוכבים ,והנה
המציאות הנראית לעינינו ברוב
המקומות שיש ג' כוכבים כבר לאחר ג'
רבעי מיל משקיעה הראשונה ,ולא רק
לאחר ד' מילין ,וכ"ש בא"י ובבל.
וכן לאידך גיסא דגם הזמן של צה"כ
לר"ת שהוא ד' מילין אחר השקיעה
הראשונה גם הוא תמוה במציאות
הנראית לעין לומר שאז יש רק ג'
כוכבים ,דהלא המציאות הנראית היא
שאז כבר גמרו כל הכוכבים לצאת,
וכדפירש הגר"א שזהו צאה"כ השני

דרכי
שעליו דיבר ר' יהודה בפסחים שהוא
אחר ד' מילין מהשקיעה ,שהוא לאחר
שכבר יצאו כל הכוכבים ,שזהו החושך
הגמור ,אך לר"ת צ"ע שלדבריו מבואר
שעד אז יצאו רק ג' כוכבים ,ואנו רואים
שעד אז יצאו כבר כל הכוכבים ,וצע"ג,
ועוד ק' לר"ת דלדבריו מהם הכוכבים
הקטנים שיוצאים אח"כ.
דהנה זמן זה של ד' מילין לר"ת יוצא
שבעים ושתיים דקות ,וי"א תשעים
ושתיים דקות אחרי השקיעה הראשונה
(תלוי לאיזה שיטה מהו מיל) ,וצ"ע לומר
שעד אז יצאו רק ג' כוכבים ,והוא רחוק
מאוד מהמציאות הנראית לנו.
ויש שאמרו שר"ת אמר כן לפי מה
שהיה במקומו בארץ אשכנז וצרפת,
ולכן בני חו"ל נהגו יותר כר"ת ,וכשבאו
לא"י רבים שינו דעתם כהגר"א ,אך צ"ע
לומר כזאת ,דהלא הגמ' ודאי דיברה
בא"י או בבל ,ור"ת פי' כן בגמ' בדברי ר'
יהודה ,וצ"ע ,ועוד שהב"י שהיה חי בא"י
פסק כר"ת.
והנה בתוך דברי הגר"א הנ"ל מבואר
שנקט דכל שיעור הגמ' בזה הוא דוקא
לפי אופק א"י ובבל ,ודוקא בימים השוים
בתקופת תשרי וניסן ,כלומר שזה באמת
משתנה לפי המציאות( ,ולכן בארצות
אירופה יהיה ארוך יותר מג' רבעי מיל),
ולכאו' א"כ איך הק' על ר"ת מהמציאות,
אך צ"ל דקושייתו על ר"ת היא או מצד
שודאי הגמ' דיברה על א"י ובבל ,ושם
המציאות לא כר"ת ,או שקושייתו היא
מצד שגם באשכנז המציאות לא
מאוחרת כ"כ כר"ת ברוב תקופות
השנה ,וודאי לא בימים השוים ,אמנם
עי' ביה"ל (רסא ב ד"ה שהוא) שהסתפק
האם ג' רבעי מילין דהגאונים או ד' מילין
דר"ת הן קבועים או לפי שעות זמניות,

סימן א'

ברכות

כה

והביא דלגר"א זה משתנה לפי התקופה
והמקום ,אך הביא מהפמ"ג שחלק ע"ז
עי"ש ,וכעת לפמ"ג שהן קבועים ,ולא
משתנה לפי התקופות או המקומות,
ודאי קשה על ר"ת מהמציאות וא"א
לתרץ שדיבר דוקא לפי אשכנז ,דמה
הסברא שיקבע לכל העולם לפי אשכנז,
(ולפמ"ג עצמו אם זה ג' רבעי מילין גם
צ"ע דבמדינות הצפון עדיין אין כוכבים,
וכ"ש בחורף ,אך צ"ל לשיטתו דלפי א"י
נקבע לכל העולם ,וכן לפי התקופה
השווה ,אך לפמ"ג לפי ר"ת ק' דד' מילין
זהו זמן מאוחר ביותר והמציאות ברוב
המקומות והתקופות שיש כוכבים
הרבה לפנ"כ ,וגם אם באשכנז זה כך מה
הסברא שכל העולם יקבע לפי אשכנז),
אך למעשה גם לגר"א שזה כן משתנה
לפי המציאות מ"מ ק' על ר"ת
מהמציאות כנ"ל ,שהלא הגמ' מיירי
בא"י או בבל ,ושם ודאי אין המציאות כן,
או גם מצד שגם באשכנז אין המציאות
מאוחרת כ"כ כר"ת ברוב התקופות,
וכ"ש בתקופה השוה ,אך לפמ"ג שאי"ז
משתנה ודאי צ"ע מהמציאות.
ובדוחק אולי אפשר ליישב שיטת ר"ת
שהוא סובר שג' כוכבים הנראים לנו
בתחילה הם כוכבים גדולים ,וצריך
כוכבים בינוניים שהם רק אחר ע"ב
דקות( ,וכמש"כ תוס' שאנו שאיננו
יודעים מהם כוכבים בינוניים ,ומהו אדם
בינוני ,צריכים להמתין לכוכבים
קטנים) ,אך אכתי צ"ע לפי"ז מהם
הכוכבים הקטנים שרואים רק אחרי כן,
ואולי כיום השתנו כוחות וחדות
הראיה ,ובאמת ידוע מה שאמר הגרמ"מ
שולזינגר בשם הגר"ח אברמסקי ששאל
את מרן הגרי"ז דר"ת אינו במציאות,
וא"ל שאין להכריע ההלכה דלא כר"ת
ע"פ המציאות הנראית לנו ,כי ההכרעה

כו

דרכי

זמני היום

היא מתוך העיון בתורה ,ולא מתוך
ההתבוננות במציאות הנראית ברחוב,
ועלה במחשבתי שיש להסמיך ע"ז את
הפסוק "לא בשמים היא".
וחשבתי שיש להק' על ר"ת עוד דאם
השקיעה היא רק בשקיעה השניה א"כ
אי"ז מקביל לזריחה שהיא בהנץ החמה,
וא"כ יוצא שהיום והלילה לא שוים ביום
השוה (בתקופת ניסן ותשרי ,דהנה היום
הארוך בקיץ צריך להיות שוה ללילה
הארוך בחורף ,וכן להיפך ,ובתקופות
שבין הקיץ והחורף היום והלילה
צריכים להיות שוים ,ולר"ת יוצא שהיום
הוא עד השקיעה השניה ,והוא תמיד
ארוך יותר מהלילה ,ואינם שוים)( ,ועי'
להלן שזו קושיית הגר"א על המג"א לגבי
הנידון האם ספירת הי"ב שעות היא
מעלות עד צאה"כ ,או מהנץ עד
השקיעה ,אך לכאו' שאלה זו תהיה
נכונה על ר"ת בכל מקרה ,ובאמת צ"ע
למה לא הק' כן אף על ר"ת) (ובמקור
אולי זו קו' ירושלמי המובא ברשב"א עי'
להלן).
שוב ראיתי בביה"ל (רצג) שכתב
שבאמת אפי' לר"ת אם רואה ג' כוכבים
וגם הכסיף העליון ושוה לתחתון ,יכול
לעשות מלאכה במוצ"ש ,אפי' שיודע
שלא הושלם שיעור ד' מילין ,דהסימנים
שהובאו בגמ' הם העיקר ,ועדיף לומר
שלא חישבנו נכון לפי שינויי התקופות
והמקומות ,עי"ש( ,ועי' ביה"ל (רסא)
שגם לגר"א צריך להיזהר לא לעשות
מלאכה לפני שיראו ג' כוכבים ,אפי'
שעבר ג' רבעי שעה ,כיון שאין אנו
בקיאין בחישוב שינויי התקופות,
והאופקים השונים בכל מקום ,ויוצא
מדבריו שלמעשה לכו"ע אפשר לסמוך
על שיעור ג' כוכבים( ,ובזמנינו שאין
בקיאין בכוכבים בינוניים ימתין לג'

ברכות

קטנים (שו"ע רצג)) וכך תמיד היה מנהג
הקהילות לפני שהיו הלוחות והשעונים,
דהיו קובעים הזמן לפי המציאות של ג'
כוכבים).
ויש להעיר שמש"כ הגר"א שהחוש
מכחיש את ר"ת כי רואים ג' כוכבים
הרבה לפני ד' מיל ,מאידך צ"ע גם
להגר"א מהמציאות דלכאו' החוש
מכחיש גם את הגר"א ,דלא מצינו מי
שיוכל לראות ג' כוכבים ביג' וחצי דקות,
(אפי' זמניות) ,וצ"ע( ,ואפשר שזהו
תוספת טעם לאלו שמחמירים י"ח דקות
כהשיטה שמיל הוא כד דקות ,וכן זה
הטעם לשיטת החזו"א) ,איברא דבאמת
אי"ז קשה דאפש"ל שזה מחמת חלישות
ראיתינו ,ובפרט שכיום בערים הגדולות
כמעט א"א לראות כוכבים מחמת האור
הרב של התאורה בלילות ,וגם מפני
הפיח שבאויר.

[השו"ע פסק כר"ת וכ"פ המג"א ,המ"ב דהעיקר
כהגר"א ,ונכון להחמיר כר"ת ,ונפק"מ במילה]:

יב) והנה אף שר"ת צ"ע במציאות מ"מ
עי' בשו"ע (רסא ב) שפסק כר"ת ,וכן
נראה במג"א (שלא סק"ב) דהעיקר לדינא
כר"ת לגבי מילה בשבת ,ולגבי קבלת
שבת ,אמנם עי' במ"ב (רסא כג) שהביא
דודאי צריך להחמיר כהגר"א ויש
להיזהר מאוד שלא לעשות מלאכה
אחרי שהחמה נתכסה מעינינו אפי'
מלאכת מצוה ,וכ"כ בביה"ל שם וז"ל:
"למעשה בודאי צריך ליזהר כדעת
הגר"א והרבה מן הראשונים והפוסקים
הנ"ל דמיד אחר התחלת השקיעה היינו
משעה שהחמה נתכסה מעינינו הוא
איסור גמור שלא לעשות מלאכה ,וח"ו
להקל בזה דהוא ספק איסור סקילה

דרכי
לדעת כל הני רבוותא" ,ומאידך עי"ש
בביה"ל שכותב לגבי מוצ"ש "ונכון
לכתחלה לצאת דעת ר"ת וכל הני
רבוותא המחזיקים בשיטתו שלא
לעשות מלאכה במוצ"ש עד שיושלם
השעור דד' מילין" ,ומשמע שנקט
ששיטת הגר"א והגאונים היא העיקר,
וחייבים להחמיר כן ,ואילו שיטת ר"ת
אינה מעיקר ההלכה ,אלא שנכון
לכתחילה לצאת גם שיטתו.
וכן למעשה מנהג רוב קהילות ישראל
לא לפסוק כר"ת ,ואמנם רבים וטובים
חוששים לר"ת לחומרא ,ועכ"פ בדאו'
כגון שבת ויו"כ ,אך רוב הציבור לא
חששו אפי' לכך ,והגר"ש אויערבך כתב
בשערי ציון שאמר לו גאון אחד ששאל
את החזו"א למה לא להחמיר את שיטת
ר"ת ,ואמר לו שכבר הוכרעה הלכה ע"י
הגר"א והגר"ז שאמרו שהחוש מכחיש
את ר"ת ,כלומר שהם סברו שא"צ
להחמיר כר"ת ואי"ז אלא חומרא יתירה,
אמנם בביה"ל הנ"ל לא משמע כן,
דאמנם גם הוא פוסק כהגר"א ,אך כ'
דנכון להחמיר לכתחילה כר"ת( ,ואף
את שיטת היראים (עי' להלן) כתב דטוב
להחמיר) כלומר שאחז ששיטת ר"ת לא
נדחית לגמרי ,מיהו לא נראה שהביה"ל
אחז זאת כספיקא דדינא ,דודאי גם
לדבריו הוכרעה ההלכה כהגר"א ואין
חיוב להחמיר כר"ת אלא רק נכון
לכתחילה.
והנה בתינוק שנולד ביום שישי אחרי
צה"כ שלנו ,כלומר יג וחצי דקות אחר
שקיעת עגולת השמש ,קיי"ל דנימול
בשבת שלאחריה ,ולא חיישי' לר"ת שזה
מילה שלא בזמנה ,אף שלר"ת זמנו ביום
שישי ,כי השקיעה השניה עוד לא הייתה
ואכתי יום שישי גמור הוא לר"ת ,דמ"מ
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נקטי' לדינא כהגר"א ,ולא אמרי' ספיקא
דאו' לחומרא ,דהנה בנידון הזה א"א
להחמיר ,אלא צריך לפסוק ולנקוט מהי
עיקר ההלכה ,וחזי' דהעיקר כהגר"א,
וכ"פ כל פוסקי זמנינו ,אמנם שמעתי
שהשבט הלוי כן מחמיר גם בזה לדחות
המילה לראשון( ,דכנראה הוא מחשיב
זאת לספיקא דדינא ובדאורייתא אזלי'
לחומרא לכל צד) ,אך שאר פוסקי זמנינו
מורים למול בשבת ,וכן עמא דבר,
והביאור דנקטי' דעיקר ההלכה אינה
כר"ת ורק בתור חומרא נכון להחמירו,
ומשא"כ היכא דא"א להחמיר כגון מילה
בשבת.

[שיטת היראים שהשקיעה הוי לילה ולפנ"כ הוי
ביה"ש]:

יג) שיטת היראים (סוף סי' רע"ד) הובא
ג"כ במרדכי (שבת רצב) ובאגודה (פ"ב
דשבת) שהשקיעה שהחמה שוקעת
מעבר לאופק היא היא צאת הכוכבים,
דאז מתחילים הכוכבים לצאת ,ואז הוי
לילה גמור לכל התורה ,וביה"ש הוי מג'
רבעי מילין קודם לכן ,וקצת קודם לזה
הוי זמן תוספת שבת.
והב"ח (רסא) הביא שיטת היראים
וביארו "דג' רבעי מיל הם מעט קודם
שמתחלת החמה לשקוע אלא שהחמה
נוטה מעט ומכירין העולם שרוצה
ליכנס בעובי הרקיע ,אבל משמתחלת
החמה לשקוע הוה לילה גמור
מדאורייתא מיד בתחלת שקיעה" ועי"ש
שהאריך שטוב לנהוג לכתחילה
כהיראים להקדים מעט יותר בהדלקת
הנרות ,וכן היה המנהג הקדום באשכנז.
והמשנ"ב (ס"ק כג) הביא שהגר"א דחה
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ברכות

שיטת היראים ,אך הורה שמ"מ טוב
להחמיר כהיראים בערב שבת ולהקדים
להדליק נרות כחצי שעה או עכ"פ שליש
שעה קודם השקיעה ,דבזה יוצא ידי
שיטת כל הראשונים והמחמיר תבוא
עליו ברכה ,וכ"כ הביה"ל( ,ועי' ג"כ
חת"ס (שבת לה ).שהביא ג' השיטות).

שיהיו שיעור שקיעת החמה בעצמה כל
כך גדול דהיינו יותר מג' מיל ,ולמה לא
נאמר איפכא דהכא איירי בתחילת צאת
הכוכבים דהוא תחילת לילה והתם
איירי בכל הכוכבים כאשר כל הכוכבים
כבר יצאו ,דהתם לא איירי רק בענין עובי
הרקיע וכל זמן שלא עברה החמה עובי
הרקיע לגמרי ולא נראה שום אור אין כל
הכוכבים נראים ,וכאשר עברה כל עובי
הרקיע נראה כל הכוכבים גדולים
וקטנים ,אבל כאן איירי לענין צאת
הכוכבים דהוא תחילת צאת הכוכבים
אף על גב שלא עברה החמה כל עובי
הרקיע מכל מקום הוא לילה ,ותדע לך
דהתם איירי כשיצאו כל הכוכבים דהא
מן עמוד השחר עד הנץ החמה גם כן
ארבעה מילין ,ובודאי הא מילתא מן
תחילת עלות השחר ועדיין כל הכוכבים
נראים ,וכך מן שקיעת החמה עד הלילה
שכל הכוכבים נראים ,וכן פי' הנץ
החמה בודאי כאשר מתחיל החמה
להנץ אף על גב שלא עלתה לגמרי רק
שנראה נצוץ החמה ,וכך גם כן
משתשקע החמה שלא נראה ניצוץ עוד
ושקעה כולה ,כי אין סברא שלא יהיו
הזמנים שווים ויהיו הפי' משתשקע
החמה שעדיין כל הגוף החמה נראה
בעולם ויהיו פירוש נץ החמה שנראה
תחילת ניצוץ החמה בלבד ,אבל קתני
כל אלו זמנים דהיינו עמוד השחר הוא
כמו צאת הכוכבים ,דעמוד השחר הוא
שנראים כל הכוכבים וכך צאת הכוכבים
שנראים כל הכוכבים ,והנץ החמה
שהתחיל החמה להנץ וכן שקיעת
החמה שעתה שקעה החמה לגמרי מן
העולם ,וזה נקרא שקיעת החמה כך
יראה" ,עכ"ל.

ועי' בחי' המהר"ל (שבת לה ).דג"כ פליג
על ר"ת וכ' וז"ל" :וזה מאוד יש לתמוה

אמנם יל"ע במש"כ שהשקיעה שלנו
היא בסיום שקיעת עגולת השמש ,ואילו

[טענה לבאר אחרת בר"ת ,בדומה ליראים ,ולא
נראה ,ובמהר"ל]:

יד) בשיטת ר"ת היה מי שרצה לטעון
(ואף הוציא קונטרס בענין) שכוונת ר"ת
במש"כ שקיעה ראשונה היינו לפני
שקיעה שלנו ,אלא שהחמה מתכוונת
לשקוע ,וכהה אורה ,אך עדיין גופה
נראה בעולם ועוד לא שקעה ממש,
ולפי"ז רצה לומר שלמעשה השקיעה
השניה של ר"ת היא לא מאוחרת כ"כ
כמו שנהוג לחשוב ,אך המעיין בלשונות
הראשונים יראה להדיא דהשקיעה
הראשונה שדיברו בשיטת ר"ת היא
השקיעה של עגולת השמש מתחת
לאופק ,וכן מוכח ברשב"א שכ' לגבי
שקיעה ראשונה "ונסתלקה זריחתה
מעל הארץ" ,וכן בר"ן שכ' שקודם
השקיעה הראשונה א"א לקבל שבת
"שזריחת השמש נראה בעולם" ,ועוד.
וגם שלפי שיטה זו ר"ת הוא ממש
כהיראים הנ"ל וזה ודאי אינו( ,עי' חת"ס
שהביא שיטת היראים וכ' דאינו להלכה
אלא העיקר כר"ת ,ועוד רבים בפוסקים
שהביאו שתי השיטות ,והביאו תמיד
ששיטת היראים יותר מוקדם מהגר"א
שהוא יותר מוקדם מר"ת).

דרכי
הנץ הוא כשמתחילה השמש להיראות
קצת( ,וכ"כ ר"א בן הרמב"ם שהוב"ל,
וכ"כ הביה"ל נח) ,ובאמת יל"ע למה לא
נאמר שהשקיעה היא כשמתחילה
השמש להישקע קצת ,ונפק"מ לשתי
דקות שלוקח לכל גלגל החמה לשקוע
(וכן לזרוח)( ,וכ"כ הגר"א שמתחילת
שקיעת הגלגל עד סיומו הוי שליש
עישור שעה).
ולכאו' אם היינו רוצים להשוות היום
והלילה היינו אומרים שבזריחת חצי
העיגול הוי זריחה ,ובשקיעת חצי
העיגול הוי שקיעה ,דאז זה בדיוק
באמצע (כדי להשוות היום והלילה
בתקופת ניסן ותשרי ,דאל"כ יש תמיד
תוספת ליום שתי דקות מתחילתו
ושתיים בסופו).
אך נלדצ"ל שהלילה הוא העדר ,ואילו
היום הוא בהיות והיגלות השמש ,ולכן
כל אימת שאפי' קצת מן החמה זורחת
הוי יום ,בין לתחילתו ובין לסופו,
דממשלת השמש נמצאת ,ואילו הלילה
הוא בהעדר השמש לגמרי ,אך צ"ע
דלפי"ז אין היום שוה ללילה בתקופה
השוה בין החורף והקיץ ,דאיכא לשתי
דקות הללו בתחילתו ובסופו שהיום
יתר על הלילה ,ועי' להלן שהגר"א הק'
בדומה לזה על השיטות שספירת הי"ב
שעות הוי מעלות עד צאת ,עי"ש (וכאן
יהיה ק' גם לגר"א) וצ"ע).
ומ"מ במהר"ל יש משמעות שהבין
בר"ת שמשתשקע החמה הוי בזמן
"שעדיין כל גוף החמה נראה בעולם",
וע"ז הק' דאי"ז שוה לנץ שהוא
כשמתחילה הזריחה ובהכרח דה"נ
השקיעה כשמסתיימת השקיעה ,וכן
הק' על ר"ת איך שיעור שקיעת החמה
עצמה גדול כ"כ ג' מילין ורביע ,וקצת
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נראה שהבין בר"ת באופ"א כנ"ל ,וצע"ג,
מיהו נראה לי דאי"ז כוונתו ,אלא בא
לאפוקי עוד שיטה אחרת שאין לומר
שהשקיעה הראשונה הוי בתחילת
שקיעת הגלגל ולא בסופו אלא כנ"ל
מהר"א בן הרמב"ם שזה רק בסוף
היעלמות הגלגל( ,ולא שזו דעת ר"ת),
ומ"מ המהר"ל עצמו ודאי כדעת הגר"א.

ענף ד':
בחישוב השעות הזמניות (המג"א
והגר"א):

[האם הי"ב שעות מעלות לצאת ,או מנץ
לשקיעה ,דברי האבן עזרא והתרוה"ד]:

טו) הנה רבנן חילקו כל יום לי"ב שעות
זמניות ,כלומר שבין יום ארוך ובין יום
קצר תמיד מתחלק לי"ב ,וכל חלק בו
הוא שעה זמנית ,וזמני היום נקבעים ע"פ
שעות אלו ,דזמן ק"ש הוא עד ג' שעות,
זמן תפלה ד' שעות ,חצות היא שעה
שישית ,זמן מנחה בשש וחצי ,מוסף
לכתחילה עד שעה שביעית ,ויש את פלג
המנחה שהוא י"א פחות רביע ,וכן לגבי
אכילת חמץ בער"פ ,ועוד ,וכעת יש
להסתפק מאימתי ועד מתי מתחיל
ונגמר ספירת הי"ב שעות ,האם מהנץ עד
השקיעה ,כלומר שבנץ הוי שעה
ראשונה ובשקיעה הוי שעה י"ב ,או"ד
דמעלות עד צאת ,דמעלוה"ש הוי שעה
ראשונה ובצה"כ הוי שעה י"ב.
והנה עי' באבן עזרא (בשלח טז כה)
"ויקרא אלקים לאור יום ,והוא מעת
זרוח השמש עד שוקעו ,ולחושך קרא
לילה והוא מעת שקוע השמש עד
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זורחו" ,וכ"כ ביתרו "וכל חכמי התולדות
וכל חכמי המזלות מודים כי גבול היום
הוא מרגע היות עגולת השמש כנגד
שטח הארץ בכל מקום וזהו מעת צאתו
עד עת בואו" ,וכ"כ בקהלת בפ' תחת
השמש" ,דהלילה הוא מעת בוא השמש
עד זורחו יראו הכוכבים והלבנה או לא
יראו" (מיהו בבראשית א יח כ' דהלילה
מעת ראות הכוכבים) ,והנה מלבד מה
שמוכח בדבריו דלא כר"ת לעיל ,אלא
שהשקיעה היא מעת היעלמות השמש,
מ"מ מבואר שעיקר היום והלילה הוי
מהנץ עד השקיעה ,ולא מעלות עד צאת.
אמנם עי' בתרוה"ד (סי' א) שמתבאר
בדבריו שסבר שחלוקת הי"ב שעות של
היום היא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים ,עי"ש כל מש"כ לגבי חישוב
פלג המנחה ,שהוא שעה ורביע קודם
צאת ,ולא קודם השקיעה.

[דברי הלבוש ,הא"ר ,והגר"א בקביעת הזמנים]:

טז) אך הלבוש כ' (רלג) "ונראה לי
שרצה לומר י"ב שעות מעת זריחת
השמש עד עת השקיעה ,שכן הוא
משמעות כל ספרי התכונה".
וכ"כ הלבוש עוד (רסז ב) "ושיעור פלג
המנחה ,שעה ורביע קודם שתשקע
החמה ,וכן נוהגין במדינות אלו ,והספק
היותר גדול הוא זה שכולם מפרשים
פלג המנחה דקאמר ר' יהודה ,הוא שעה
ורביע קודם הלילה דהיינו קודם צאת
הכוכבים ,וכו' ואם כן לא יהיה הפרש
בין רבנן לרבי יהודה ,וכו' רק חומש
מרביע שעה ,וזה דחוק מאוד לחלוק
בזמן קצר כזה ,אבל לפי מה שפירשתי
שתחשוב שעה ורביע דהיינו פלג

ברכות

המנחה מקודם השקיעה עד השקיעה,
וגם בזה תקח שעות זמניות ,וכו' לא
יקשה כלום למנהגנו שאנו נוהגין
להתפלל לפעמים ערבית זמן רב קודם
הלילה ,דקי"ל כרבי יהודה בדיעבד
וציבור כמו דיעבד דמי ,וכו' אלא
שהתימה היותר גדול שעלי הוא מדברי
בעל תרומת הדשן סימן א' ,שדקדק בזה
הענין ולא עלה על דעתו לחלק בזה,
אשר באמת הוא תמוה בעיני מאוד ,אבל
אומר אני אולי היה זה לבלתי עסקם
בזמנו בספרי התכונה וחשבו מאי
דחלקו רבנן היום לעולם לי"ב שעות,
מתחיל לעולם מעלות השחר עד צאת
הכוכבים ,ולדידי נראה לי מתוך דברי
התוכנים האלקיים בפשיטות שטעות
גמור הוא ,ולא היה דעת רז"ל מעולם רק
מעת זריחת השמש ואילך עד השקיעה,
וזה נ"ל הלכה למעשה בכל הדינים
הנאמרים בכגון זה שתלו אותם בשעות
היום ,נ"ל" ,עכ"ל.
אך עי' אליה רבה (סי' רסז ס"ק ה) שכ'
ע"ד הלבוש "אין זה מוכרח ,ודברי
התוכנים הנחה בעלמא לא מצד הכרח
והמופת כלל ,ודברי רז"ל בפרק ב'
דמגילה [כ ע"ב] ופ"ק דברכות [ב ע"ב]
שמעלות השחר עד צאת הכוכבים יום,
והאמת כדברי תרומת הדשן ,וכן דעת
התוספות [ברכות כז ע"א ד"ה דרב]
והרא"ש בפרק תפלת השחר [שם פ"ד
סי' ו] ובפ' יום הכיפורים [יומא פ"ח סי'
ח] ,ומן הדין אין להוסיף (תוספת שבת)
יותר משעה ורביע קודם צאת
הכוכבים".
ועי' בביאור הגר"א (תנט ב) שהביא
התרוה"ד וכ' "וטעות גדולה הוא שכ"כ
כל התוכנים שבתקופת ניסן ותקופת
תשרי שהן ימים בינונים ,י"ב שעות מנץ

דרכי
החמה עד השקיעה ,ומע"ה עד צ"ה הוא
ט"ו שעות ,וג"כ ידוע שהימים בימות
החמה שוין להלילות בימות הגשמים
וכן להיפך ,וכמ"ש במ"ר שלוים זה מזה
כו' ,וזהו מנ"ה עד ש"ה וכו' ,שכל ימים
ולילות שוות אינן אלא מנ"ה עד ש"ה,
אבל מע"ה עד צ"ה הרבה יותר היום על
הלילה ,ועוד כמה קושיות עצומות יש
ונלאתי לכותבן ,ועיקר כדברי האומרים
שהחשבון הוא מהנ"ה עד ש"ה ואין לזוז
ממנה" עכ"ל.
וכ"כ בשנות אליהו ריש ברכות ,וביאור
דבריו דהמציאות שהיום הקצר
שבחורף שוה בדיוק ללילה הקצר
שבקיץ ,וביום שבין החורף והקיץ שוים
הלילה והיום ,ואילו לתרוה"ד יוצא
שהיום תמיד יהיה ארוך יותר כי הוא
מוסיף ליום את הזמן שלפני הנץ,
מעלוה"ש ,וכן מוסיף לאחר השקיעה
את הזמן שעד צאת ,וא"כ היום בחורף
גדול יותר מהלילה שבקיץ ,וגם ביום
השוה היום יהיה תמיד ארוך יותר
מהלילה ,דהיום והלילה ישתוו רק אם
נחשבם לפי השקיעה והזריחה ,ומשא"כ
אם ניתן ליום תוספת זמן מתחילתו
וסופו מעלות עד צאת לעולם היום יהיה
ארוך יותר מהלילה גם יום של חורף מול
לילה של קיץ( ,וגם היום השוה שבאמצע
לא יהיה שוה).
וא"כ מצינו מחלוקת שהתרוה"ד והא"ר
נקטו שחשבון הי"ב שעות הוא מע"ה עד
צ"ה ,אך הלבוש והגר"א נקטו דחשבון
הי"ב שעות הוא מהנץ עד השקיעה.
ועי' במג"א (נח) לגבי סוזק"ש דנקט
כתרוה"ד ,ועי' עוד לגבי סוף זמן חמץ
שחולקים בזה המג"א (תמג ג) עם הגר"א
(תנ"ט).

סימן א'

ברכות
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[קו' מהגמ' דמבואר דמפלג לחשיכה זמן רב ,אך
צ"ל דשפיר כשיטת ר"ת ,והאם ב' הנידונים
תלוים]:

יז) ולכאו' קשה על השיטה שהי"ב
שעות לפי צאה"כ ממה דאי' בגמ'
(ברכות כז ):לגבי רבי שהיה מתפלל
מפלג המנחה והולך למרחץ וא"כ שנה
פירקין ועדיין לא חשכה ,ואין לומר
שחשכה הוא צאת הכוכבים ,דעי"ש
בגמ' שמבואר שלא נכנסה שבת (והנידון
שיאסר רק מצד תוספת שבת מפלג
המנחה) ,ובהכרח שעוד לא התחיל בין
השמשות ,ולכאו' לתרוה"ד פלג המנחה
הוא שעה ורביע לפני צה"כ ,ומעתה
לר"ת שצה"כ הוא ד' מילין אחרי
השקיעה ,כלומר ע"ב דקות א"כ פלג
המנחה יוצא שלוש דקות קודם
השקיעה ,ואיך הספיק בזמן קצר כ"כ,
אמנם צ"ל דממ"נ אם יסבור כר"ת באמת
מותר במלאכה אחרי השקיעה
הראשונה ,עד השקיעה השניה ,ואם
יסבור דלא כר"ת א"כ צאה"כ הוא יג
וחצי דקות אחרי השקיעה ,ושעה ורביע
לפניו הוא פלג המנחה ,ומזמן זה עד
השקיעה איכא שיעור גדול ואין קושיא,
(וכן צ"ל לגבי תוס' שם (כז ).שכותב
שתוספת שבת מפלג הוא שיעור גדול,
ולכאו' אם פלג הוא לפי צאת ,בשלמא
אם צאת הוא ג' רבעי מילין כהגאונים,
אך אי כר"ת שצאת הוא ד' מילין ,א"כ
פלג מוקדם מהשקיעה רק בג' דקות,
ועכצ"ל כנ"ל שאם כר"ת א"כ שבת לא
הוי עד השקיעה השניה ,וזה כן זמן
ארוך).
מיהו נראה דלגבי הנידון של ספירת
הי"ב שעות אם הוא לפי צאה"כ ,אינו לפי
צה"כ של ג' רבעי מילין ,אלא לכו"ע לפי
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צה"כ שלאחר ד' מילין ,כלומר גם למאן
דפליגי על ר"ת יש משמעות לצה"כ
השני שלאחר ד' מילין ,שבו יוצאין כל
הכוכבים ובו החושך הגמור ,והוא
המקביל לעלות השחר ,ולכן מי שסובר
שקביעת הי"ב שעות היא מעלות עד
צאת מסתמא זה יהיה לפי צאת שלאחר
ד' מילין שהוא המקביל לעלות.
אמנם ישנה שיטה שלפי הגר"א
והגאונים שצה"כ ההלכתי הוא בג' רבעי
מיל לאחר השקיעה הראשונה ,שאז הוי
לילה גמור ,א"כ גם לפי התרוה"ד
ודעימי' שחשבון הי"ב שעות הוא מע"ה
עד צ"ה ,אי"ז לפי צ"ה של ר"ת שהוא ד'
מילין אחרי השקיעה ,אלא זה לפי צ"ה
דהגאונים והגר"א שהוא ג' רבעי מיל
אחר השקיעה ,ואם פלג המנחה הוא
שעה ורביע קודם צ"ה דהגר"א ,א"כ יוצא
שהוא כן זמן ניכר לפני השקיעה( ,יוצא
כשעה לפני השקיעה).
אך עיקר שיטה זו תמוהה ביותר,
דלפי"ז ספירת הי"ב שעות מסתיימת
בזמן שאינו מקביל לתחילת הספירה
בבוקר ,דאם מתחיל בע"ה שהוא ד'
מילין צריך להסתיים גם בצ"ה של ד'
מילין ,ולא בצ"ה של הגר"א שהוא ג'
רבעי מיל ,ואינו מקביל ,אך עיקר
הקושיא לשיטה זו שלדבריהם יוצא
שחצות היום שהוא בשש שעות ,אינו
באמצע הילוך החמה ,אלא החמה נוטה
יותר לצד מזרח ,ובגמ' יומא (כח ):אי'
להדיא דחצות הוא בזמן שהחמה בדיוק
בראש הרקיע באמצע שאינה נוטה לצד
מסויים ,וצע"ג על שיטה זו ,ולומר
שחצות אינו לפי חשבון שאר שעות
היום אינו נראה נהיר ,ובאמת עי'
במאמר מרדכי (רלג ב) "ודע שמה שאנו
קורים חצי היום אינו ממש חצי היום

ברכות

דהא צריך למנות מעמוד השחר עד צאת
הכוכבים ועיין מ"א ס"ק ג' וחצי היום לפי
האמת הוא קרוב לחצי שעה קודם מה
שאנו קורים חצות וראוי לדקדק בזה",
והוא כהשיטה הנ"ל שאזלי' לפי צה"כ
ההלכתי של ג' רבעי מיל דלא כר"ת ,אך
צע"ג כנ"ל( ,מיהו אולי זה קשור לנידון
האם שש ומחצה הוי חצות העיקרי
שהחמה מתחילה לנטות למערב ,או
שזה רק מדרבנן ואכמ"ל).
ועי' בספר שיעורי ציון להגר"ח נאה (סי'
לח) שדחה שיטה זו ,וכן עי' מש"כ בזה
מרן הגר"ש אויערבך בקובץ שערי ציון
(אלול תשמ"ח) לדחות שיטה זו ,וכ"כ
בשו"ת מנחת יצחק (ח"ד נג) ,וכן עי'
במשנת ר' אהרון (ח"א ב) שכ' שא"א
לומר שהחשבון יהיה מע"ה עד צ"ה
דהגאונים ,דאי"ז שוה ,וכן חצות לא
יהיה באמצע ,אמנם עי"ש שכותב שלכן
הגר"א לשיטתו לא יכל לסבור
כהתרוה"ד ,אלא היה חייב לחלוק
שהחשבון מהנץ לשקיעה ,ואילו המג"א
שנקט כר"ת יכל לסבור כתרוה"ד ,ותמה
על המנהג בא"י וכן על הלוחות
שבסוזק"ש מחמירים כהמג"א ,ומאידך
לא חוששים לר"ת ,שלדבריו תליא הא
בהא ,דבלא צה"כ דר"ת ל"ש המג"א,
(מיהו הלבוש ס"ל כהגר"א שהחשבון
מהנץ לשקיעה ,אף שבזמן צ"ה ס"ל
כר"ת ,אך לדבריו הפוך לא שייך,
דהמג"א חייב להיות ע"פ צה"כ דר"ת).

[נראה דבזה לכו"ע אזלי' לפי צ"ה דר"ת ,ולכן
חישי' למג"א ולא לר"ת ,אך צ"ע דפלגה"מ יוצא
ג' דקות]:

יח) אך נראה בפשיטות כנ"ל שגם
לתרוה"ד ודעימי' שהי"ב שעות הן

דרכי
מעלות לצאת ,ודאי זה לכו"ע נקבע לפי
צ"ה שלאחר ד' מיל ,וכצאת דר"ת ,דגם
הגר"א שחולק על ר"ת בזמן צ"ה ,כאן
מודה שאם אזלי' לפי צ"ה ודאי אזלי' לפי
צ"ה דר"ת ,דהוא הצאת הסופי,
המציאותי ,והוא המקביל לעלות,
וספירת הי"ב שעות היא ממנו ,ולא
מצה"כ ההלכתי אע"פ שכבר אז הוי
לילה מהתורה( ,ודו"ק דע"כ דספירת
הי"ב שעות הם מהיום והלילה הטבעיים
ולא ההלכתיים ,וזה מוכח לגר"א עצמו
ג"כ שהספירה מתחילה מהנץ אע"ג
דכבר מעלות הוי יום מעיקר הדין
ודו"ק).
ובאמת זה בהכרח יהיה ההסבר למה
שאנו חיישי' לק"ש של מג"א ,שהוא
חישוב הי"ב שעות מעל"ה עד צ"ה
כתרוה"ד( ,אע"פ שהמג"א עצמו כ' כן
(או"ח נח) רק לגבי סו"ז ק"ש בלבד ,דס"ל
שלגבי ק"ש כו"ע יודו שמתחיל מע"ה),
ונקטי' שהחישוב בשיטה זו הוא לפי צ"ה
שלאחר ד' מילין ,כצה"כ דר"ת ,ומאידך
למעשה נקטי' כהגאונים והגר"א שצ"ה
ההלכתי הוא בג' רבעי מיל אחר שקיעה
ראשונה ,דבשקיעה ראשונה מתחיל
ביה"ש ,ודלא כר"ת ,ולא תולים זאת זב"ז,
והיינו מהטעם שהתבאר שלשיטה
שהחשבון הוא לפי צ"ה לכו"ע אי"ז לפי
צ"ה דהגאונים אלא לפי צ"ה דר"ת.
ומעתה צע"ג דיוצא א"כ לשיטה זו שיש
בין פלגה"מ לשקיעה רק שלוש דקות,
דהשקיעה ד' מילין לפני צאת ,דהיינו
ע"ב דקות ,ואילו פלגה"מ שעה ורביע
קודם צ"ה ,דהיינו ע"ה דקות ,וצ"ע איך
רבי הספיק להתפלל מעריב ללכת לבית
המרחץ ולשנות פרקין בתוך זמן זה,
שהרי מיד לאחמ"כ בשקיעה הוי ביה"ש
להגאונים ,וגם צ"ע דלפי"ז בפלוג' בין ר'
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יהודה לחכמים לגבי פלגה"מ כל
הנפק"מ רק לשלוש דקות ,דנ"ל דזו
קושיא גדולה על שיטה זו דא"כ על מה
נשתברו כל הקולמוסין של עבד כמר
עביד וכו' ותרתי דסתרי וכו' ,והלא אם
השעה ורביע של פלה"מ הוא מצ"ה הרי
זה יוצא רק חומש מרביע שעה קודם
השקיעה ,ועוד דמכל הראשונים שדנו
האם מותר לעשות כן להתפלל מפלג
משמע שהרוויחו בזה זמן ניכר ולא רק
שלוש דקות( ,ונ"ל להוסיף שגם השלוש
דקות זה רק בניסן ותשרי אך בחורף זה
מתקצר עוד יותר וצ"ע).
ועוד יש להק' דהא קיי"ל שאין להדליק
הנר בלא קבלת שבת (עי' תוס' שם כז).
ולא שייך תוספת אלא מפלגה"מ,
ומאידך בשקיעה כבר נאסר בהדלקה
לגאונים והגר"א ,וא"כ כל זמן הדלקת נר
שבת אינו אלא ג' דקות ,וצ"ע לומר
שתקנו זמן מצומצם כ"כ שאפשר לטעות
בו ולהגיע לאיסור תורה.
אך למשנת ר"א הנ"ל אי"ז ק' דס"ד
דאה"נ תמיד זה יהיה לשיטתו ,דתמיד
לשיטה שהחשבון לפי צה"כ ,זה גם יהיה
כר"ת שאחרי השקיעה אכתי יום הוא,
והגר"א שסובר שמהשקיעה הוי ביה"ש
תמיד יסבור כהשיטה שהחשבון לפי
השקיעה וא"כ לק"מ ,אך להמבואר לעיל
שאנו נוקטים כהצד שהחשבון לפי
צה"כ ,אך לא נקטי' כר"ת ,ומוכח אנו
סוברים שגם לפי הגאונים החישוב הוא
לפי צה"כ דר"ת ,א"כ ק' כנ"ל ,שוב ראיתי
שהשעה"צ (רלג סק"י) כותב שלשיטת
הגאונים בהכרח צ"ל שהחשבון מהנץ
לשקיעה מיהו עי"ש שכותב זאת מטעם
אחר ,ולא מצד הנ"ל( ,ומ"מ גם לדבריו
צ"ע למה אנו חוששים למג"א ומחמירים
בדאו' ,ולא מצינו שחוששים באותה
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מידה גם לר"ת בדאו' והרי תליא הא
בהא ,וצע"ג).
ויותר מזה דגם תלמידי הגר"א והחזו"א
שנוקטים שכבר הוכרעה ההלכה דלא
כר"ת ,וסוברים שאין ענין כלל להחמיר
כר"ת ,מ"מ מורים לכתחילה להחמיר
את ק"ש דהמג"א ,ואם כל המג"א הוא רק
לר"ת מה הענין להחמירו אע"כ דהמג"א
שאזלי' לפי עלות וצאת ,יכול להסתדר
לכו"ע לפי צאת של ד' מילין ,דגם לפי
הגר"א שצאת ההלכתי בג' רבעי מיל,
מ"מ לגבי חישוב השעות ,לצד שהוא לפי
צאת ,לכו"ע הוא לפי הצאת הטבעי של
ד' מילין וכנ"ל ,אך א"כ צ"ע דפלגה"מ
הוא רק ג' דקות.

[הריטב"א והרשב"א שפלג הוא שלוש דקות
כתרוה"ד וכן במג"א ,קו' הסדר זמנים]:

יט) אמנם עי"ש בריטב"א (שיטמ"ק)
שכ' "ודוקא משעה זו דצלי רב והיינו
ודאי משעת שקיעת החמה ,כיצד הרי
אמרו חכמים שמהלך אדם בינוני עשר
פרסאות ביום ונמצא שהולך פרסה
בשעה וחומש דחמשה חומשין יש
בשעה שתי שעות הנשארות הם עשרה
חומשין ,ועוד אמרו דמהלך פרסה איכא
משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים,
נמצא ששקיעת החמה באחת עשרה
שעות חסר חומש ,וזמן ערבית לר'
יהודה היא באחת עשרה שעות חסר
רביע ולמעלה ,ואותו זמן שיש בין רביע
לחומש היה מתפלל רב והיה גומר
תפלתו בשקיעת החמה ומשם ואילך
כשנשקע החמה הוי ליה תוספת",
כלומר שרב היה מתפלל באותו הזמן
שיש בין רביע לחומש שעה ,כלומר,
כלומר בין טו דקות ליב דקות ,והוא ג'

ברכות

דקות ,והיה גומר תפילתו בג' דקות ,ואז
מקבל שבת בשקיעה ,ומבואר בריטב"א
דס"ל כר"ת שאף לאחר השקיעה אי"ז
שבת בלי דין תוספת ,ועוד מבואר
כהתרוה"ד שחשבון הי"ב שעות הוא
לפי צה"כ ,ולפי צה"כ של ד' מילין ,ויוצא
שפלג הוא ג' דקות.
וכן עי' ברשב"א (ברכות ב" ).דאנן כר"י
עבדינן דאמר תפלת המנחה עד פלג
המנחה ,דאלמא משם ואילך הוי לילה
והוא שעה ורביע קודם לצאת
הכוכבים" ,ועוד כתב שם" :ופלג המנחה
קודם ליציאת הכוכבים מהלך ארבעת
מילין ושתות" ומבואר שפלג הוא שעה
ורביע קודם צה"כ וכתרוה"ד ,ולא לפי
השקיעה כהגר"א ,וכותב שכל ההבדל
בין פלג לשקיעה הוא שתות מיל ,ומיהו
אין הכרח כאן שסבר כר"ת ,וכנ"ל דאולי
לכו"ע חשבון הי"ב שעות אם הוא לפי
צ"ה אזי הוא צאת הסופי שהוא מקביל
לע"ה ,ודו"ק.
ועי' שו"ע (או"ח רסא ב) שתוספת
ששבת מהשקיעה (כר"ת) ,והרמ"א
מוסיף דאפשר לקבל שבת כבר מפלג
המנחה ,ועי"ש במג"א (י) שביאר
שהרמ"א הוסיף שיעור קטן ביותר והוא
חלק עשרים משעה (ג' דקות) ,ומבואר
דהמג"א נקט כתרוה"ד שחישוב השעות
הן מעלות עד צאת ,ובאמת זה דוחק
לשיטות אלו שכל ההוספה של פלג היא
מועטה כזו.
ועי' בסדר זמנים (פתיחה) שהוכיח
כהגר"א מהא דאי' (ברכות כז ):דציבור
שקיבלו שבת בטעות ונתפזרו עננים
וזרחה חמה ,וז"ל" :ונמצא שפלג המנחה
שהוא שעה ורביע הוא שלשה מינוטין
קודם שקיעת החמה ,ובודאי שא"א

דרכי
להתפלל תפילת ערבית במשך ג'
מינוטין ,וא"כ היאך אפשר שאחר
שהתפללו ערבית לאחר פלג המנחה
יהיו העבים מתפזרים ותזרח החמה על
פני הארץ אח"כ ,ואף שיש לדחוק בזה
שבאמת מיירי שצמצמו להתפלל תיכף
אחר פלג המנחה והתפללו במהירות
תוך הג' מינוטין עד שאח"כ היו יכולים
לראות החמה כרגע קודם שקיעתה,
אבל האמת יורה דרכו שאין לפרש
בדוחק גדול כזה דלא שכיחא כלל ואין
להעלות פירוש זה על הדעת" ,עכ"ל,
(והביאור דכאן לא יעזור לומר כר"ת
שגם אחרי השקיעה אי"ז שבת ,דהרי אי'
שזרחה חמה ,ובכך הבינו שטעו,
ובהכרח שפלג הוא זמן ניכר קודם
השקיעה ,וע"כ דהחשבון לפי השקיעה
ולא לפי צ"ה ,ודו"ק דזו קושיא גדולה).

[ללבוש והגר"א ק' ממגילה דמעלות יצא
בדיעבד ,וצ"ל דהוי יום בדיעבד]:

כ) אך באמת ק' לגר"א והלבוש דלכאו'
מתני' מפורשת במגילה (כ ).דבכל
המצות בדיעבד מעלות השחר יצא,
וכדהק' האליה רבה,
ונראה דצ"ל לשיטתם דאה"נ ודאי
עיקר היום מתחיל רק מהנץ ,אך ילפי'
מקרא ד"למאיר ובא קראו יום" ,דמעלות
כבר נחשב יום בדיעבד ,אך אי"ז ממש
היום האמיתי העיקרי ,המציאותי,
מתחילה
שעות
הי"ב
דספירת
ומסתיימת ביום האמיתי המציאותי מנץ
עד השקיעה ,ומ"מ הוסיפה התורה זמן
זה של עלות ליקרא נמי יום ,אך אינו
עיקר היום המציאותי התכונתי,
שספירת הי"ב שעות נעשית ע"י.
וכ"מ בלבוש (או"ח תרנב א) שכתב

סימן א'

ברכות

לה

"ואין עיקר יום אלא אחר זריחת החמה,
מיהו אם אינו יכול להמתין כגון שיש לו
לצאת לדרך ,יכול ליטלו מיד כשעלה
עמוד השחר שהוא ג"כ בכלל יום בלשון
בני אדם ,וקצת פסוקים מורים כן",
וכמו"כ בלבוש (או"ח תקפח א) "זמן
תקיעה הוא מהנץ החמה ולמעלה ,וכו'
מיהו בדיעבד אם תקע משעלה עמוד
השחר יצא ,שגם הוא נקרא יום שכן הוא
פסוק מלא בעזרא ,אלא לפי שאין מורגל
בפי רוב בני אדם לקרות יום אלא מהנץ
החמה עד שקיעתה ,לפיכך צריך
להמתין לכתחלה עד הנץ החמה".
ולפי"ז יוצא דבר מחודש שספירת הי"ב
שעות של היום מתחילה מהנץ אע"פ
שגם קודם לכן מיקרי יום ,דמ"מ קודם
לכן הוי יום רק בדיעבד ,דמיקרי תוספת
על היום אך אינו ממש תחילת היום לפי
התכונה.
וכ"מ באבן עזרא הנ"ל ביתרו וז"ל" :דע
כי בוקר האמת הוא בזרוח השמש ,גם
יקרא בוקר בעלות עמוד השחר וזה
הבקר על דרך מקרה" ,כלו' דעיקר
הבוקר האמת בזריחה ,אך ע"ד מקרה גם
עלות הוי בקר ,ומ"מ שפיר דספירת הי"ב
שעות דיום הוי מהנץ.
וכן מצאתי לשון האגרו"מ (או"ח ח"ה
ס"ד) "מעמוד השחר עד הנץ ,וכן
משקיעה עד אחר צאת הכוכבים ,שהם
יום רק מחידושא דלמאיר ובא קראו יום,
בירושלמי ריש ברכות".
ועי' בסדר זמנים לר' אייזיק חבר
(בפתיחה) שכ"כ" :שעיקר היום שניתן
גבול בטבע הבריאה בין יום ללילה הוא
רק מנץ החמה עד שקיעתה והוא י"ב
שעות ,מ"מ לענין דינא זמן הנהגת
המצות ע"פ התורה מעלות השחר הוא

לו

דרכי

זמני היום

יום לכל דבר בלי שום ספק למאיר ובא,
ומתחילת השקיעה עד צאת הכוכבים
הוא ספק בפירוש מ"ש למחשיך ובא,
וכו' ,אם רצונו שמתחיל השמש
להחשיך והיינו שנסתלק עיקר גופו
מנגד עינינו שזה נקרא התחלת החושך
שמאז מחשיך ובא מעט מעט ,ואז נקרא
לילה לדיני המצות ,או שפירושו
התחלת הסתר האור ר"ל הסתר אור
השמש ,שמאדים את המזרח שכל זמן
שפני מזרח מאדימים נקרא שאור שולט
עדיין עד שהכסיף העליון והשוה
לתחתון שמאז הוא התחלת זמן ראיות
הכוכבים ,ומאז נקרא מחשיך ובא שע"י
שהאור שולט עדיין אין הכוכבים נראים
לנו".
וצ"ע בדבריו מה הספק לגבי ביה"ש
והרי אם נקטי' שעיקר היום הוא מהנץ
עד השקיעה ,א"כ א"צ ילפותא
שלמחשיך ובא קראו לילה ,דהא גם בלי
זה הוי לילה ,ורק בבוקר בעי חידוש
שלמאיר ובא קראו יום כדי להוסיף
שהוי יום כבר מעלות ,ולא רק מהנץ ,אך
למחשיך קראו לילה א"צ חידושא
דקרא ,דבלאו הכי הוא לילה ,ואדרבא
כדי לחדש שזה יום צריך חידושא
דקרא ,וליכא,
ואולי צ"ל ע"פ ר"א מן ההר שהובא
לעיל ,שבאמת הפי' דלמחשיך ובא נמי
קראו יום ,דזה ההיפך מלמאיר ובא,
דהמקביל לתחילת האור זה סיום האור,
(ולא תחילת סיומו) ,ולפי"ז אפש"ל דזה
גופא הספק האם לדרוש להלילה
מתחיל בסיום האור או בתחילת סיום
האור.
ולמעשה צ"ע הא דבין השמשות הוי
ספק יום ולילה ,וביותר לגר"א והגאונים

ברכות

שביה"ש הוי רק יג וחצי דקות ואח"כ הוי
לילה גמור ,וצ"ע למה אינו מקביל
לעלות השחר אם הוי יום ממש או עכ"פ
תוספת יום ,מ"ולמאיר ובא קרא יום,
ולפי"ז למחשיך ובא קרא לילה ,ולר"א
מן ההר עד שגומר להחשיך הוי יום,
וצ"ע.
הנה ברש"י שם במגילה מבואר
דמעלות יממא הוי אלא מפני הספק
הגדירו בו זמן של הנץ שקל לראותו,
ומשמע שהנץ הוא גזירה שיהיה ניכר
ותו לא מידי ,ואילו לגר"א ולבוש צ"ל
שמדאו' הנץ עיקר ועלות רק תוספת יום
בדיעבד.
מיהו יל"ע דהלא קיי"ל דאין לכתחילה
ודיעבד בדאו' ,וצ"ע לגר"א ולבוש.
ברמב"ם בפיהמ"ש שבת שם משמע
לא כגר"א.

[בקו' הירושלמי דאין היום והלילה שוין]:

כא) בירושלמי (ברכות פ"א) אי' "אמר
רבי יוסי בי ר' בון אם אומר את ליתן
עוביו של רקיע ללילה בין בערבית בין
בשחרית ,נמצאת אומר שאין היום
והלילה שוין ,ותני באחד בתקופת ניסן
ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה
שוין ,אמר רבי הונא נלפינה מדרך הארץ
שרי מלכא נפק אף על גב דלא נפק
אמרין דנפק ,שרי עליל לא אמרין דעל
עד שעתה דייעול".
ועי' רשב"א שהביא הירושלמי וכ'
"אלמא משמע דבערבית משעה
שהתחיל להשתקע בעובי הרקיע הוה
לילה ,וצריך לי עיון" ,אך צ"ע מהיכן
ראייתו לזה ,ואולי רק מהסיפא דילפי'

דרכי
מדרך ארץ שכשבא לצאת כבר אמרי'
דנפק ,ואין ברור מספיק מה בדיוק
ראיית הירושלמי.
ומ"מ עי' בסדר זמנים (פתיחה ג-ה)
שהק' דעיקר ראיית הירושלמי תמוהה,
דהא החוש מוכיח ההיפך שאם ניתן
עובי הרקיע ליום אז יצא שאין היום
והלילה שווים ,אך אם הוא ללילה,
והיום הוא מהנץ עד השקיעה שפיר
שויון היום והלילה ,וכמש"כ הגר"א,
ולכן כ' דהוא ט"ס וצריך לגרוס יום
במקום לילה ,וכ"כ המנחת כהן,
והביאור בירושלמי בעצם כהוכחת
הגר"א הנ"ל שכדי שיהיו היום והלילה
שוים ע"כ שהחשבון מהנץ לשקיעה,
ואין להוסיף ליום את הזמן שמע"ה ועד
צ"ה ,דאז לא יהיו שוים.

[בחישוב צאה"כ שמשתנה בחורף והקיץ האם
לפי שעות זמניות או לפי מעלות ,והערה על
הלוחות]:

כב) במה שמבואר בגר"א ששיעור
הזמן של צה"כ נאמר בגמ' רק לפי
התקופה השוה בניסן ותשרי ,כלומר
שצה"כ דהגאונים שהוא בג' רבעי מיל,
שהם יג וחצי דקות ,או י"ח דקות ,הוא
רק בניסן ותשרי ,אך בחורף הוא יותר
קצר ,ובקיץ יותר ארוך ,וכן צה"כ דר"ת
שהוא בד' מיל ,שהם ע"ב דקות ,או
תשעים דקות (לשיטות שמיל הוא כד
דקות) ,דכ"ז בניסן ותשרי אך בחורף
ארוך קצר ובקיץ ארוך יותר.
וצריך לברר כיצד לחשב בשאר
תקופות השנה ,ומצינו בזה שתי שיטות,
א .שמחשבים זאת תמיד באותו יחס של
שעות זמניות ,דאם בתקופה השוה הזמן

סימן א'

ברכות

לז

הזה שמעלו"ה ,וכן הזמן שעד צ"ה הוא
ע"ב דקות (לר"ת ,דאילו לגאונים צה"כ
אחרי יג וחצי דקות) ,א"כ זמן זה ביחס
לשאר היום ,שהוא י"ב שעות ,שהן 720
דקות ,זה יוצא עשירית מהיום- 72( ,
 ,)720ומעתה ה"נ תמיד זה יהיה עשירית
מהיום ,בין בימי החורף הקצרים ,ובין
בימי הקיץ הארוכים ,תמיד שיעור הזמן
של עלות ושל צאת יהיה עשירית מהיום
של התקופה הנוכחית ,דהיינו שזה
תמיד שעה וחומש בשעות זמניות.
אך מצינו עוד שיטה ,ב .שמחשבים
תמיד לפי אותה רמת אור שיש בזמן זה
בימים השווים ,ומעתה תמיד רמת אור
כזו קובעת לנו הזמנים ,וכלומר מרחק
מסויים קבוע של השמש מכל מקום,
במעלות ,דאותו שיעור זמן שהשמש
עדיין מאירה רמת האור המסוימת של
ביה"ש ,גם אחרי ששקעה ,כי נמצאת
עדיין קרובה ,וזהו הנקרא איזור
הדמדומים ,שהוא שיעור מרחק מסויים
שהשמש מתרחקת במעלות ,כך בכל
התקופות צריך לבדוק כמה זמן לוקח
לשמש להתרחק את אותם מעלות
(ותלוי בזוית הליכתה) ,זהו שיעור
ביה"ש המשתנה.
והחילוק בין השיטות עצום כי לשיטה
הראשונה יוצא שבחורף מתקצר מאוד
זמן עלות וצאת ,כי אז הוא עשירית
מתוך יום קצר ,ואילו לשיטה השניה
רואים אנו שדוקא בחורף זמני
הדימדומים שעד אותה רמת אור של
צאת יכולין להתארך יותר מהזמן שמגיע
לאותה רמה בניסן ותשרי ,והדבר
שקובע בזה הוא המעלות שהשמש
נמצאת ביחס לארץ ,דמתי שהשמש
הולכת מול הארץ בקו ישר ממזרח
למערב זהו הזמן שהימים והלילות

לח

דרכי

זמני היום

ברכות

שווים ,ובהם הזמן שמגיע לרמת אור של
צ"ה יותר מהר מאשר כששקיעת השמש
היא באלכסון ,ודו"ק ואכמ"ל.

בבקר אף על פי שהוא יום יוצא בדיעבד
מפני שעדיין זמן שכיבה הוא שקצת בני
אדם שוכבין בבקר במטותיהן".

(יש להעיר שמה שחישבו בלוחות
סוזק"ש של מג"א הוא לפי ע"ה וצה"כ
של תשעים דקות ,וזה חומרא יתירה
ממש ,דהרי העיקר כדפסק השו"ע שמיל
הוא י"ח דקות ,וא"כ ד' מיל הן ע"ב דקות,
ולפי"ז ג' שעות יוצא עוד כעשר דקות
לאחר הזמן שבלוחות ,וכדאי וחשוב
לידע זאת( ,ושמעתי בשם מרן הגר"ש
אויערבך שהורה אפי' לא לדלג פסוד"ז
בשביל הזמן שבלוחות) ,וכל זאת
במיוחד שגם המחמירים את ר"ת
במוצ"ש ממתינים רק ע"ב דקות (שוות
או זמניות או במעלות) אך לא ימצא מי
שיחמיר לפי תשעים דקות אף בדאו').

ומבואר דעיקר יום הוי מהנץ עד
השקיעה ,ובדיעבד קורא ק"ש של לילה
עד הנץ ,אלא שבדיעבד כן הוי יום
מעלות עד צאת ,ולכן בדיעבד קורא ק"ש
של יום מעלות ,ולגבי ק"ש אחר
השקיעה א"א רק אחרי צאת ,דזה תלוי
בזמן שכיבה ורק בצאת שוכבים ,ולכן
לגבי ק"ש דלילה רק צאת קובע ,דרק אז
בשכבך ,ומאידך אפשר לקרותו עד הנץ
בדיעבד ,דיש שעדיין שוכבים בנץ,
(ואילו אין מי ששוכבים כבר בשקיעה),
ועי' עוד בזה מש"כ בענין הנץ החמה,
ואכמ"ל.

ענף ה':
[בר' יונה בגדרי עלוה"ש ונץ החמה לק"ש]:

כג) בהנץ ועלוה"ש עי' רבינו יונה (ריש
ברכות) "והכי חזינן לקמן (ח ב) שאמרו
שהקורא ק"ש של לילה קודם הנץ
החמה ואף על פי שהוא יום שכבר עלה
עמוד השחר מזכיר מדת הלילה וכיון
שאפי' כשמתחיל היום לבא אמרו
שיוצא אחר שיעלה עמוד השחר מק"ש
כ"ש הכא שמתחלת כבר הלילה אף על
פי שלא יצאו עדיין הכוכבים שיכול
לומר מדת הלילה אף על גב שאינו יכול
לקרוא ק"ש עצמה וכי תימא כמו שיוצא
לשם בדיעבד מק"ש עצמה של לילה אף
על פי שאינו לילה ממש ה"נ אמאי אינו
יוצא בדיעבד אחר שקיעת החמה אף על
פי שאינו לילה ממש י"ל שכיון שהתורה
תלתה אותה בזמן שכיבה ובשקיעת
החמה אינו זמן שכיבה לשום אדם
לפיכך אינו יוצא באותה שעה כלל אבל

שקיעה מישורית או נראית:

[הנידון בשקיעה הנראית או המישורית]:

כד) אך יש לדון בשקיעת החמה
הראשונה ,כלומר שהחמה מתכסית
ויורדת מתחת לאופק ,האם אזלי' תמיד
לפי הזמן שמתכסית השמש מעינינו ,או
לפי חישוב הזמן שבו הייתה אמורה
להתכסות מעינינו בלא הרים ,דהנה
במקום שנמצא במישור אך האופק גבוה
יותר כיון שיש הרים בצד מערב ,יש
להסתפק האם אזלי' לפי הזמן במציאות
שמפסיקים לראות השמש ,כשמתכסית
מאחורי ההרים ,או שמנכים שיעור
ההרים כאי' האופק היה מישור ,ועוד יש
להסתפק מה הדין בנמצא על הר גבוה,
וממשיך לראות את השמש עוד זמן עד

דרכי
ששוקעת מתחת למישור הנמוך
שבמערבו ,האם אזלי' לפי הזמן
במציאות שמפסיק לראות השמש ,או
לפי ניכוי ההר שהוא עליו ,כאי' הוא
נמצא במישור.
דהנה הא פשיטא שאם יש בנין גדול
לפניו שמסתיר השמש אי"ז השקיעה ,כי
אם יעקפנו יראה שוב השמש ,וא"כ
השמש עדיין נראית ממקומו ,דמקומו
אי"ז דוקא מקומו ממש אלא סביבתו,
וכיון שמסביבתו השמש נראית ורק הוא
לא רואה ,זה נחשב שיש מסתיר חיצוני
שמסתיר ממנו ,ואי"ז נחשב ששקעה
השמש במקום זה.
אך יל"ד בהרים שבאופק שאולי כיון
שזהו האופק של מקום זה א"כ
כששוקעת השמש שם ,הוי לגבי מקום
זה השקיעה של השמש מהאופק של
מקום זה( ,ולא אמרי' שיכול לעקוף את
האופק ,דאה"נ אם יתקדם לכיוון מערב
תתאחר לו השקיעה ,אך כעת שהוא כאן
זו השקיעה אצלו).
אמנם פשוט וברור שהרים קרובים
שמסתירים השמש אינם נחשבים
כהאופק ,אלא כבנין שמסתיר ,ומצוי
בשכונות בירושלים שבנוייות במורד
הר ,שברחובות הנמוכים מפסיקים
לראות השמש כבר זמן רב לפני
השקיעה של האופק ,כי ההר שמעליהם
מסתיר השמש ,אך בודאי אי"ז השקיעה
שלהם ,כי זהו הר סמוך שלא נחשב
האופק של מקום זה ,אלא כמשהו
חיצוני שמסתיר השמש ,דכאן לכו"ע
מנכים גובה ההר הזה ,וכל הנידון אינו
אלא במקום שהאופק המרוחק הוא
גבוה( ,אמנם עדיין צריכים אנו גדר
מדוייק מהו הר קרוב ומהו הר באופק
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אך ברור שיש הבדל כנ"ל).
וספק זה הוא הנקרא שקיעה מישורית
או שקיעה הנראית ,וכן כל ספק זה ישנו
גם בהנץ ,האם אזלי' לפי הנץ הנראה ,או
לפי הנץ המישורי ,ודנו בזה בעיקר גדולי
ירושלים בדורות הקודמים.

[נראה דיש בזה ב' נידונים שונים]:

כה) אך נראה לענ"ד שהם שני נידונים
שונים ,דיש נידון א' האם אזלי' לפי
החישוב האסטרונומי המישורי של
העולם ,או לפי מתי שרואה השמש,
וכגון מי שנמצא במישור ויש באופק
הרים ,האם אזלי' לפי החישוב המישורי
כלפיו( ,ומאחרים) ,או לפי הנראה לו
במציאות( ,ומקדימים) ,וכן בעיר
שנמצאת כולה על הר והאופק נמוך
ממנה ,האם אזלי' לפי החישוב המישורי
כלפיו( ,ומקדימים) ,או לפי הנראה לו
במציאות( ,ומאחרים) ,דבזה הנידון הוא
רק האם מתחשבים באופק המציאותי
שלו ,או באופק כאי' הוא בדיוק בגובה
שלו( ,ויש עוד צד שראיתי בלוח עיתים
לבינה שלא מחשיבים כלל גובה
המקומות ,אלא החישוב נעשה לפי
המעלות של מקום השמש במסלולה
בעולם).
אך הנידון השני הוא האם אדם הולך
לפי המציאות במקומו או לפי סביבותיו,
כגון מי שנמצא בבניין גבוה ,האם הולך
לפי הגובה שלו או לפי סביבותיו ,וכן אם
יש רחוב אחד שנמצא במקום גבוה אך
שאר העיר נמוכה יותר ,האם אזלי' לפי
הגובה שלו ,או לפי סביבותיו ,וכן להיפך
מי שנמצא ברחוב נמוך ,האם אזלי' לפי
מקומו או לפי סביבותיו ,ואולי לפי שאר

מ
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זמני היום

העיר.
דהנה זה כבר כתבנו דמסתבר שלא
מתחשבים בהרים קרובים ,ולכן רחוב
נמוך לא יתחשב במה שהרחוב הגבוה
מסתיר לו את השמש ,אך הנידון כאן
הוא בכה"ג שאינו מסתיר ,כגון שהגבוה
לא נמצא במערבו של הנמוך אלא לצידו
או מאחוריו ,אלא דמ"מ במקום הגבוה
רואים השמש עוד מעט זמן אחרי
המקום הנמוך ,דבזה יש נידון חדש כנ"ל
האם אזלי' לפי המקום שלו או לפי
סביבותיו ,ואולי יהיה לפי הממוצע
בעיר ,או באיזור ,ואולי יהיה לפי
המקומות הגבוהים שבעיר ,וכך שמעתי
בשם מרן הגריש"א שמסתבר ללכת
אחרי המקומות הגבוהים שבעיר,
דתמיד יש בעיר מקומות נמוכים ויש
בתים וחומות המסתירות ,ולא מסתבר
שכל אחד תהיה שקיעתו בזמן אחר,
אלא יש זמן אחד לכל העיר ,והוא לפי
המקומות הגבוהים שבעיר ,דכל עוד
רואים את השמש בחלק מהעיר עוד א"א
לומר שהחמה שקעה באותו מקום,
(וכ"כ החיד"א (ברכ"י שלא ז) ,וכ"כ
האשל אברהם (תנינא פט) ,לגבי הנץ
הנראה במקומות הגבוהים שבעיר,
והוכיחו מנברשת שבכל ירושלים
התפללו כשהחמה נצנצה בה ,והייתה
תלויה בגובה ההיכל) ,אך יש חולקים
וס"ל דבכל מקום לפי הנראה בו.
ומ"מ נראה שאי"ז קשור לנידון הראשון
דגם לצד שהולכים לפי האיזור או העיר,
מ"מ יל"ד כלפי כל העיר או האיזור ,האם
הולכים לפי האופק הנראה ,אפי' כשיש
הרים ,או לפי האופק המישורי ,וכן
במקום גבוה האם אזלי' לפי האופק
הנראה מהעיר ,או שמנכים את גובה
העיר כאי' הייתה במישור.

ברכות

ודו"ק שהם ב' נידונים לא קשורים ,דיש
נידון האם כל מקום נקבע לפי המצב
שלו ,או לפי סביבותיו ,ויש נידון האם
אזלי' לפי הנראה ,או לפי מישורי.

[ביאור הצד שלפי מישורי באופ"א דתלוי
במהלך השמש בשמים]:

כו) מיהו נלענ"ד דגם בתוך הצד שאזלי'
לפי המישורי ,יש לחלק בין המקרה
שהוא נמצא במישור והאופק גבוה ,לבין
המקרה שהוא במקום גבוה והאופק
במישור ,דבמקרה שהוא נמצא במישור
והאופק גבוה ביאור הצד שאזלי' לפי
מישורי הוא מפני שמתייחסים להרים
שבאופק כהסתרה חיצונית ,וכמו הר
קרוב או בית ,אך באופן הפוך שהוא
נמצא במקום גבוה והאופק נמוך ,אז לא
מובן הצד שנתייחס כאי' הוא נמצא
במישור ,דסו"ס הוא נמצא במקום גבוה,
ואין לומר מצד שזה נחשב כמשהו
חיצוני המגביה אותו וכמו מי שעומד על
בניין גבוה ,דבעומד על בניין אפש"ל
שלא הולכים לפי מקומו אלא לפי
סביבותיו (וכהנידון השני) ,אך באופן
שכל העיר נמצאת על הר גבוה ,ורק
האופק יורד למישור מה הסברא שננכה
את גובה ההר כאי' הוא מישור.
אך נראה דהסברא היא מצד אחר
דאמרי' שהנץ והשקיעה הם לא משתנים
בכל מקום לפי התנאים הגיאוגרפים
שלו ,אלא בכל העולם זה תלוי במידת
המרחק שהשמש מתרחקת על פני
הסיבוב מהנקודה בה נמצא האדם ,וזה
נמדד במעלות של סיבוב השמש ע"פ
הכדור ,ובכל מקום זה לפי אותו מס'
מעלות קבוע ,דזהו הצד שאזלי' לפי
מישורי ולא מחשבים את ההר הן

דרכי
באופק גבוה והן בעיר גבוהה ,ולא דנים
השקיעה או הנץ הנראים אלא לפי
החישוב האסטרונומי( ,ולפי צד זה ברור
דל"ש הנידון השני האם אזלי' לפי מקומו
או לפי סביבותיו דתמיד אי"ז משנה).
דהנה יש להק' לצד שאזלי' לפי הנראה
בכל מקום ,א"כ במקום שהאופק גבוה
תהיה השקיעה מוקדמת יותר ,וא"כ
לשיטה שהי"ב שעות של היום
מתחשבים מהנץ לשקיעה( ,הלבוש
והגר"א) ,א"כ יוצא שחצות היום הוא לא
בדיוק באמצע השמים ,ודלא כמבואר
בגמ' שבחצות השמש נמצאת בדיוק
באמצע הרקיע ,דאם נקדים או נאחר את
השקיעה או הזריחה ,לפי מה גובה העיר
או האופק ,זה לא יסתדר עם מהלך
השמש האסטרונומי שהוא תמיד קובע
את מיקום השמש בדיוק באמצע הרקיע,
וע"כ שלפי הסיבוב האסטרונומי של
השמש נקבע גם הזריחה והשקיעה,
והוא לפי מספר מעלות מסויים וקבוע
בכל מקום ,ולא מתחשבים בהרים וכדו',
אלא הכל לפי מיקום השמש בשמים
ביחס לכל מקום.

[דיוקים בראשונים ודעות הפוסקים ,והנפק"מ]:

כז) אך נראה לדייק ממש"כ רש"י
דהחמה סמוך לשקיעתה נראית על
ראשי ההרים ,ומבואר דהשקיעה מעבר
להרים נחשבת שקיעה ,וכ"מ בר"מ
אלשקר שכתב דהשקיעה באופק ,וכ'
שהשמש נעלמת מהעין ,וכ"מ בתורי"ד
שתחילת השקיעה כשהשמש לא נראית
לעין ,משמע שעיקר השקיעה היא
הנראית ,ולא מתחשבים במישורי אלא
בהרים הנראים ,וכ"מ בר"ן שכ' על ר"ת
שקודם השקיעה הראשונה עדיין נראה
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השמש בעולם ,וכן בר"א בן הרמב"ם
שהביאו ר"מ אלשקר שהאריך
שכשהשמש שוקעת במקצתה הוי יום,
ורק כשנעלמת לגמרי כל עגולת השמש
הוי שקיעה ,וכ"ז שייך רק בשקיעה
הנראית ,וכל הראשונים הנ"ל לא חילקו
דשכל דבריהם רק במישור ,ונראה דס"ל
דמתחשבים בהרים ואזלי' לפי השקיעה
הנראית( ,ורק זאת יל"ד כנ"ל האם כל
אחד לפי מה שנראה לו ממקומו ,או לפי
בנראה מסביבותיו וכנ"ל).
ובגמ' דאי' יהי חלקי עם מקבלי שבת
בטבריה ומוציאיה בציפורי ,עי'
באגרו"מ () שהוכיח ,שאזלי' לפי
השקיעה הנראית ,ולכן בטבריה שהיא
נמוכה השקיעה מוקדמת יותר מציפורי
שנמצאת על ההר ,אך יש שהוכיחו משם
איפכא דאם הוא כך מעיקר הדין מאי
רבותא ,והלא אין בזה שום תוספת שבת
מעבר למחוייב ,ולמה אמר יהי חלקי,
אלא ודאי דאי"ז מעיקר הדין ,רק
שמחמת שבטבריה לא רואים החמה
פורשים ממלאכה זמן רב לפני עיקר
הדין ,וזהו יהי חלקי ,אבל באמת מעיקר
הדין לא אזלי' לפי השקיעה הנראית
אלא לפי המישורית ,אמנם יש לדחות
דגם אם אין בזה תוספת שבת יותר
מעיקר הדין סו"ס השתוקק להיות בתוך
זמן החיוב כמה שיותר ,וודאי ענין גדול
יש בזה שנמצא יותר זמן בשבת.
והנה דעת רוב פוסקי זמנינו דאזלי' בכל
מקום לפי הנץ והשקיעה הנראים ,בין
לקצר הזמן ע"י אופק גבוה ,ובין
להאריכו אם נמצא במקום גבוה ,אמנם
דעת הגרא"ז מלצר היתה דיש לחוש
לשקיעה המישורית ,וכן נהגו בבני ברק,
אך דעת רוב הפו' דאזלי' לפי הנראה
מההר ,וכן כששוקעת על ההר ,כלומר
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לפי הנראה.
(וצ"ל דלגבי חישוב זמני היום (חצות
והשעות הזמניות) לצד שמחשבים אותן
מהנץ לשקיעה ,זה לכו"ע מהנץ לשקיעה
האסטרונומים ,כלומר לפי מהלך
השמש בשמים דאל"כ חצות לא יהיה
אמצע היום ,וא"כ יוצא שהנץ והשקיעה
ההלכתיים לכו"ע אינם תחילת ספירת
שעות היום וסיומו ,דאלו לפי הנראה,
ואלו לפי המעלות והתקדמות מהלך
השמש בשמים וקצ"ע).
והנפק"מ בירושלים שגם הזמן
המפורסם בלוחות צריך לדעת אם הוא
לשכונות הנמוכות או הגבוהות,
והשאלה אם צריכות הנמוכות לפרוש
קודם ,ואולי הגבוהות יכולים לאחר
במקצת( ,וראיתי בלוח עתים לבינה שכ'
שאמר לו הגריש"א שנקבע בכל העיר
לפי המקומות הגבוהים ,וא"כ מי
שחושש לשיטות שכל מקום לגופו
יצטרך להקדים במקומות הנמוכים,
אבל ההפרש הוא לא יותר מחצי דקה,
דההפרש בזה הוא רק בגלל הגובה (בין
 800ל 650מטר) ,וזה יוצא לא יותר מחצי
דקה ,ומה שלפעמים נראה בשכונות
הנמוכות ששוקעת השמש זמן רב לפני
הזמן שבלוח ,אי"ז משום הפרשי הגובה
אלא משום שיש הר קרוב שמסתירן ואין
מתחשבים בזה כנ"ל ,וכ"ז לצד דאזלי'
בכל מקום לפי הנראה בו ,אך לצד
שאזלי' בכל העיר לפי זמן א' ,כהמקומות
הגבוהים ,א"צ להקדים כלום ,וכמובן כל
נידון זה שייך רק לצד דאזלי' לפי הנראה
אך לצד שתמיד אזלי' לפי המעלות של
מרחק השמש האסטרונומי בלי שינוי
אין הבדל בזה( ,אלא הכל חמש דקות
לפני הלוחות ,דהשקיעה המישורית
היא כחמש דקות לפני הנראית

ברכות

בירושלים (שהיא המופיעה בלוחות
בירושלים) ,והגראי"ז מלצר חשש לה
(במכתב ,ונדפס גם באבן האזל) וכן נהגו
בבני ברק כהשקיעה המישורית (ושם
ההבדל הוא רק דקה בין המישורית
לנראית)).

[כמה הערות והוספות]:

כח) וחשבתי שאולי יש סברא לומר
שגם אם מתחשבים באופק הגבוה
שמסתיר השמש ,לענין השקיעה
הנראית ,כ"ז רק כשכל האופק הוא הר
גבוה שנמשך על פני כל האופק ,אך אם
כל האופק הוא נמוך ורק פתאום יש הר
יחיד ,אולי לא יתחשבו בו ,וכמו שלא
מתחשבים בהר קרוב ,דאמרי' שזה
משהו חיצוני ולא חלק מהאופק ,וה"נ,
(וכן בבני ברק שיש באופק הרבה
בניינים גבוהים של ת"א ,דנראה דגם אם
המציאות שהם ממש בקו האופק ,ואינם
קרובים ,מ"מ כיון שאי"ז רצועה אחת של
אופק אלא יש שברים ביניהם לא
יתחשבו בזה ,דגם לצד שאזלי' לפי
האופק הנראה מ"מ אי"ז בדברים
חיצוניים שמסתירים ,ואולי גם אפש"ל
שדבר מלאכותי אינו יחשב לעולם
האופק ,וצ"ע).
ועוד יל"ד באופק ישר אך לאחריו יש
מורד הר ,כלומר שהאופק לא יותר גבוה
ממקום שנמצא הצופה אך אחרי האופק
יש מורד ,האם נלך לפי המישור הנמוך
שיש מאחורי האופק ,או לפי הנראה,
דהרי אם לא היה המישור ממשיך עד
האופק אלא מיד היה מורד היה יכול
לראות השמש יותר גם אחרי שיורד
מעבר למישור שלו ,ואולי זה כמו הר
חיצוני שמסתיר ,ועכ"פ ודאי במקום

דרכי
שקרוב לסיום ההר שבקרבתו מתחיל
המורד דנראה דנחשב כמו שעומד ממש
על קצה ההר שרואה העמק הנמוך
שתחתיו ,ומה שאינו רואה זאת מחמת
המישור שלפניו שבאותו גובה שלו זה
נחשב כמו הר קרוב שמסתיר ,ולפי"ז
בירושלים או עכ"פ בשכונות או
ביישובים הקרובים לסיום ההר
ולתחילת המורד ,לכאו' יצא שגם אחרי
שנראה ששקעה השמש אי"ז השקיעה
הנראית ,ורק בשקיעה לפי גובה הים
יהיה נחשב השקיעה הנראית ,ומה
שאיננו רואים השמש כבר לפנ"כ זה
מפני שהמישור הקרוב שאחרי ירושלים
מסתיר השמש מתחתיו ,אך הוא לא
האופק אלא מסתיר חיצוני ,ובלעדיו
היה רואה השמש יותר ,עד ששוקעת
לים( ,וכמו בישובים שבקצה הרי
ירושלים שאחריהם המורד ,ששם
רואים השמש עד ששוקעת לים) ,וא"כ
זה מוסיף לשקיעה הנראית בירושלים
עוד לפחות חמש דקות אחרי הנראית
לעינינו בפועל( ,דלפי"ז השקיעה
הנראית היא אפי' יותר מאוחרת
מהמישורית (דבמישורית מחשבים כאי'
גם ירושלים וגם האופק נמצאים בגובה
הים ,ובשקיעה הנראית מחשבים לפי
גובה המקום לעומת נמיכות האופק,
ואם נחשיב את אופק ירושלים כאי' הוא
הים ,ונחשיב את המשך ההר שבמערב
ירושלים כמסתיר חיצוני שבלעדיו (אם
היה המורד מתחיל מיד לאחר ירושלים)
היה רואה השקיעה עד הים ,יצא

סימן א'

ברכות

מג

שהשקיעה הנראית היא לפחות חמש
דקות אחרי המישורית)).
אך צע"ג להגדיר בכל זה מהו בדיוק
המרחק שנחשב האופק ,ומהו הר קרוב
שנחשב רק מסתיר חיצוני ,ולא מצאתי
דבר ברור בזה בכמה קילומטר מדובר,
או איזה גדר אחר ברור בזה ,וצ"ע.
ויש להק' על הצד שאזלי' לפי השקיעה
הנראית ,שהנה לגבי צאה"כ אין חילוק
בין צאת הנראה לצאת המישורי ,כי
תמיד זה יהיה תלוי ברמה מסויימת של
חושך בשמיים ,לפי מרחק מעלות
מסויים של השמש ,והנה הרי בגמ'
מבואר שיש שיעור זמן קבוע של ג' רבעי
מיל בין השקיעה לצה"כ ,וכעת בשלמא
אם השקיעה היא גם לפי החישוב
האסטרונומי ,כמו צה"כ ,שפיר ,אך לצד
שהשקיעה נמדדת לפי התנאים
הגיאוגרפיים דהיינו השקיעה הנראית,
ואילו צאה"כ נמדד לפי חישוב
אסטרונומי ,תמוה איך אפשר ליתן
שיעור זמן קבוע בינייהם( ,וגם לגר"א
שהשיעור ניתן רק בתקופות השוות
ובמקומות השוים ,מ"מ אם יש אופק
גיאוגרפי שונה השקיעה תתאחר או
תוקדם ואילו צה"כ יישאר על מכונו),
ואולי י"ל שאה"נ השיעור ניתן בגמ' רק
למקומות כאלו שהאופק הנראה בהם
הוא מתאים לחישוב האסטרונומי ,ואכן
במקום שהאופק הנראה שונה לא יהיה
השיעור הנ"ל אף פעם ,ויל"ע.

מד

דרכי

ברכות

נץ החמה

סימן ב:

בהנץ החמה ומעלת ותיקין בק"ש ותפלה:
תמצית דברים :א .מעלת ותיקין בנץ ,תוס' יומא ג' שיטות :ר"י ר"ת ור"ח .ב .שיטת ר' יונה במעלת ותיקין,
ודברי הרמב"ם .ג .שיטת הבעה"מ במעלת ותיקין ,וחידושו שיש זמן בתוך השקיעה .ד .ביאורי סוגיות הגמ'
שנידונו בראשונים לפי השיטות הנ"ל.

[מעלת ותיקין בנץ ,תוס' יומא ג' שיטות :ר"י ר"ת
ור"ח]:

א) בגמ' כו :אקשי' אמתני' דשחרית עד
חצות ,ורמינהו מצותה עם הנץ החמה
כדי שיסמוך גאולה לתפלה ,ונמצא
מתפלל ביום ,כי תניא ההיא לותיקין,
דאמר רבי יוחנן ותיקין היו גומרים
אותה עם הנץ החמה" כלו' דיש מעלה
להתפלל עם הנץ החמה ,אך אי"ז חובה
אלא מעלה לותיקין ,ומן הדין זמנה עד
חצות ,או ד"ש לר"י ,וכעת צ"ב בהאי
עניינא ,דיש לברר לגבי מה המעלה של
ותיקין האם במה שהיו קורין ק"ש עם
הנץ ,ובזה יל"ד אם גמרו קודם הנץ או
התחילו בנץ ,או"ד דבכלל מעלתם היא
מה שהיו מתפללין ביום ,או מיד אחר
הנץ או מ"מ לא קודם הנץ ,ואולי בכלל
מעלתם מה שהסמיכו גאולה לתפילה,
ונמצאו כמה שיטות בראשונים בביאור
סוגיא זו ובדיניה.
דהנה מצינו פלוג' דרוותא אימתי הוא
התחלת זמן ק"ש ,דהנה תוס' (יומא לז).
מביא ג' שיטות בזה:
שיטת ר"י שמדינא זמנה של ק"ש
מתחיל משיכיר ,ונמשך עד ג"ש ,אך
איכא מעלה לקרות סמוך לפני להנץ ,אך
זה אינו בשביל מעלה בק"ש גופא ,אלא
רק כדי לסמוך גאולה לתפילה ,וכדי
שיתפלל מיד בהנץ ,דיש מעלה להתפלל

בהנץ מצד זריזין מקדימין ,וגם מצד
ייראוך עם שמש( ,שהיה אפש"ל שזה בא
ללמד רק לא להתפלל לפני הנץ ,אך
נראה שבא גם ללמד המעלה להתפלל
מיד בהנץ בלא שהות זמן ,ויותר מסתם
זריזין מקדימין) ,ועכ"פ זו מעלה בתפילה
שתהא מיד בהנץ ,ועם צירוף המעלה
לסמוך גאולה לתפילה ,יוצא המעלה
לקרוא הק"ש מעט לפני הנץ ,כדי
להרוויח הסמיכה לתפילה והתפילה
מיד בהנץ.
שיטת ר"ת שמדינא זמן ק"ש
לכתחילה מתחיל רק אחר הנץ ,ועד
ג"ש ,אך קודם הנץ אינו זמנה לכתחילה,
ורק בדיעבד יוצא משיכיר ,וכן בשעת
הדחק מותר לעשות כן( ,וזה כדכ'
הפרי"ד (ט ):דקודם הנץ לילא הוא ואינו
זמן ק"ש ,רק בדיעבד ,וכמו דאי' במגילה
דכל המצוות לכתחילה מהנץ ורק
בדיעבד מעלות ,דרק אחר הנץ הוי עיקר
היום ,וגם לגבי ק"ש העיקר אחר הנץ),
ור"ת באמת מפרש דלדבריו הותיקין
עשו שלא כדין כשקראו ק"ש לפני הנץ,
כי הם רצו להרוויח התפילה מיד בהנץ
שזה ייראוך עם שמש ,וזריזין מקדימין,
ומפני חבביבות התפילה הפסידו עיקר
הדין של ק"ש שלכתחילה צריך לקוראה
אחרי הנץ ולא קודם הנץ( ,ודלא
כמנהגינו בוותיקין שקורין ק"ש לפני
הנץ).
שיטת ר"ח נמי כר"ת שזמן ק"ש מדינא

דרכי

סימן ב'

ברכות

מה

רק לאחר הנץ ,אבל הוא מפרש כן
בותיקין ,דבאמת גם הותיקין קראו ק"ש
אחר הנץ ,דמפרש גומרין עם הנץ
כלומר קורין עם הנץ ,שהתחילו לקרות
עם הנץ( ,וכמו הנוסח לגמור את ההלל),
ועוד מוסיף ומפרש ד"ייראוך עם שמש"
אזיל אק"ש ,שהיא קבלת מלכות שמים,
שהיא זו שצריכה להיות אחר הנץ( ,ולא
כר"ת וכן ר"י שאזיל אתפילה) ,דלשיטתו
הותיקין מקיימים העניין של ייראוך
בק"ש אחר הנץ ,וכ"מ ברש"י (ט):
דייראוך הוא ק"ש עם הנץ ,וא"כ לר"ח
ק"ש אחר הנץ הוא מחמת הייראוך
דאזיל אק"ש ,ומשא"כ לר"ת דייראוך
אתפילה אלא שא"א לקיימו דצריך קודם
לקרוא ק"ש ,ואין לקרוא ק"ש קודם הנץ,
(שלר"ת ק"ש אחר הנץ משום שקודם
הנץ לילה הוא כפרי"ד ,ודלא כר"ח
שק"ש אחר הנץ מייראוך).

שכותב שכמו שדמדומי חמה של מנחה
הוא מעט קודם כך בשחרית הוא גם
מעט אחרי) ,ועי"ש שכ' שמכאן ההוכחה
שק"ש לכתחילה רק עד הנץ ,מדותיקין
דקדקו לקרוא לפני הנץ ,ולמה לא קראו
אחרי הנץ ,דהנה לר"י זה היה בשביל
התפילה מיד בהנץ דייראוך ,אך לר' יונה
דאפשר לקיים הייראוך גם מעט אחרי
א"כ למה לא קראו ק"ש אחרי הנץ ומיד
אח"כ התפילה ,אלא ע"כ אינו מצד
התפילה אלא מצד הק"ש ,דע"כ דזמנה
של ק"ש לכתחילה עד הנץ ,ולכן כדי
להסמיך גאולה לתפילה היו צריכים
לדקדק לקרוא ק"ש בסוף זמנה סמוך
קודם לנץ ,והתפילה מיד בתחילת זמנה
מיד אחר הנץ ,ועיקר מעלתם היא
שהסמיכו גאולה לתפילה( ,והיה אפש"ל
כר' יונה אבל באופ"א דהייראוך עם
שמש היינו קודם הנץ ,ואזיל אק"ש ,אך
אינו כן בדבריו) ,ועי"ש שכותב
שהלכתחילה והדיעבד שכותב היינו
דמדאו' זמן ק"ש מעלות עד ג"ש,
ומדרבנן צמצמו לזמן משיכיר עד הנץ,
ולכתחילה מחוייב לדרבנן ,אך בדיעבד
לכה"פ שיקיים הדאו'.

דשיטת ר' יונה שמדינא זמן ק"ש
משיכיר עד הנץ בלבד ,ורק בדיעבד וכן
בשעת דחק קורא אחר הנץ ,וכ"כ
שמעלות עד שיכיר זה בדיעבד,
דהלכתחילה רק משיכיר עד הנץ( ,הפוך
מר"ת וכן ר"ח שכתבו שלכתחילה רק
אחר הנץ ,דלר' יונה לכתחילה רק לפני
הנץ) ,אלא דאיכא מעלה לקרות סמוך
קודם להנץ כדי לסמוך גאולה לתפילה
שזמן התפילה הוא אחר הנץ ,דמפרש
דייראוך עם שמש אזיל אתפילה ,אך
עי"ש שכותב שמצד התפילה יכול לקיים
העם שמש לא דוקא מיד בנץ אלא כל
עוד השמש מתפשט בעולם( ,דעי"ש

וברמב"ם (ק"ש א יא) כ' "מצותה
שיתחיל לקרות קודם הנץ ,ואם איחר
וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש
יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף שלש
שעות ביום למי שעבר ואיחר" ,ויל"ד
בזה דלא כר"י שרק מעלה קודם הנץ,
דלרמב"ם מצוותה קודם הנץ ,ומאידך
לא ממש כר' יונה שאחר הנץ בדיעבד,
דלרמב"ם עונתה עד ג"ש למי שעבר
ואיחר אך לא נראה שזה ממש רק
בדיעבד ,ושלא מקיים אדאו' אלא רק
הדרבנן וכו' ,ובטור כ' "מצוה מן
המובחר וכ"כ הרמב"ם" והוא כר"י,
ויל"ע בדעת הרמב"ם.

[שיטת ר' יונה במעלת ותיקין ,ודברי הרמב"ם]:

ב) ועוד מצינו שיטה חדשה בזה בדברי
ר' יונה בסוגיין:

מו

דרכי

נץ החמה

[שיטת הבעה"מ במעלת ותיקין ,וחידושו שיש
זמן בתוך השקיעה]:

ג) שיטת הבעה"מ דקודם הנץ לא
יוצא יד"ח ק"ש אפי' בדיעבד ,ועי"ש
דס"ל דתרי המימרות דר"ש (ח ):סתרי
אהדדי ואי כמר לא דמר ,דשם לגבי ק"ש
של יום למימרא הא' של יום קודם הנץ,
ולמימרא הב' של יום אחר הנץ ,וס"ל
דסתרן אהדדי ,ופוסק כמימרא הב'
שק"ש של יום לאחר הנץ ,ולא קודם אף
בדיעבד ,ולכאו' ק'דאין לומר דקודם הנץ
לילה הוי לגמרי גם בדיעבד ,דהלא
במגילה כ .כל המצוות יוצא בדיעבד
מעלות ,אך צ"ל ע"פ דברי הגמ' שם
שאחר עלות אכתי זמן שכיבה הוי ולא
יוצא יד"ח ק"ש של יום רק מהנץ.
וז"ל הבעה"מ (ב .דהרי"ף) "קמ"ל
דרשב"י משום ר"ע דעד הנץ החמה ראוי
הוא לק"ש של לילה ואם קרא של יום לא
יצא ,וכו' מדאמרינן התם הקורא את
שמע עם אנשי משמר לא יצא ידי חובתו
אתה למד שהקורא את שמע קודם הנץ
החמה אף על פי שעלה עמוד השחר לא
יצא ידי חובתו וכל שאינו זמן קימה
מבעוד לילה עם הנץ החמה מיהא זמן
שכיבה הוא וחזי לק"ש של לילה",
ומבואר דקודם הנץ אינו זמן קימה אלא
שכיבה ולא יוצא יד"ח ק"ש כלל ,ודלא
ככל השיטות דלעיל שלכו"ע יוצא
לכה"פ בדיעבד ,דגם לר"ת ור"ח
דלכתחילה יקרא אחר הנץ מ"מ בדיעבד
יוצא גם קודם הנץ וכן בשעת הדחק ,אך
לבעה"מ אפי' בדיעבד לא יוצא יד"ח,
דהוי זמן שכיבה.
והבעה"מ מחדש שם עוד ,דהנה בכל
הראשונים נראה דהנץ החמה אינו

ברכות
שיעור זמן עצמי ,אלא הוא נקודת ציון
זמן ,דיש את הזמן שעד הנץ ,ויש את
הזמן שמהנץ ,דהיינו שעד שהחמה עוד
לא התחילה לבצבץ ,זה קודם הנץ,
ומאותו רגע שיצאה החמה ומנצנצת,
הוי כבר אחרי הנץ ,ולפי"ז אין מושג של
"שעת הנץ"( ,וכמו שידוע שחצות איננו
זמן בפנ"ע ודו"ק) ,אך עי' בבעה"מ שיש
את הזמן של הנץ החמה עצמו ,ויל"ע
מהו ,ואולי ס"ל שיש הגדרת זמן
שמתחילת יציאת גלגל החמה עד סוף
יציאת כל גלגל החמה ,ושמעתי שנמדד
זמן זה והוא שתי דקות ,ואולי אפש"ל
באופ"א שזהו אותו "בעוד שהחמה
מתפשט בעולם" של ר' יונה ,או גדר אחר
ויל"ע מהו.
וז"ל הבעה"מ (ב .דהרי"ף) "ונ"ל
ששלשה שיעורין הם אחד קודם הנץ
החמה וא' בהנץ (החמה) וא' לאחר הנץ
החמה ,ותמצא שלשה שיעורין הללו
מפורשין בפסחים פ' ראשון (דף י"א) א'
אומר קודם הנץ החמה ,וא' אומר בתוך
הנץ ,וא' אומר לאחר הנץ החמה ,למדנו
משם לפי השלש מחלוקות שנאמרו שם
כי ג' זמנים הם ,וקודם הנץ החמה חזי
לק"ש של לילה ולא לשל יום ,ואף לשל
לילה נמי לאו שפיר דמי למיעבד הכי
לכתחלה ,וכו' ואיצטריך נמי כותיקין
דאי מרשב"י הוי אמינא דוקא לאחר הנץ
החמה הוא דחזי לשל יום ,אבל בשעת
הנץ החמה לא ,קמ"ל כותיקין שהיו
גומרין אותה עם הנץ החמה ללמדך
ששעת נץ החמה כאחר הנץ החמה
לק"ש של יום ,ועוד שעיקר מצותה מן
המובחר בשעת הנץ החמה הוא" ,עכ"ל,
ולמעשה לעיקר הדין בתוך הנץ כלאחר
הנץ אבל המצוה מן המובחר לקרוא
בתוך הנץ עצמו.

דרכי

סימן ב'

ברכות

מז

(ולר"י גם אחר הנץ לכתחילה).
[ביאורי סוגיות הגמ' שנידונו בראשונים לפי
השיטות הנ"ל]:

ד) וכעת נבוא לבאר בקצרה בכמה
סוגיות ,היאך הן מתבארות לכל א'
מהשיטות:

הגמ' כו .מצות ק"ש בנץ כדי
לסמוך לתפילה אחר הנץ והיינו
כותיקין ,ולגבי תפילה הענין בנץ:
לר"י ק"ש קודם הנץ משום מעלת
התפילה בנץ ,ובצירוף מעלת סמיכת
גאולה לתפילה.
לר' יונה מן הדין זמן ק"ש משיכיר עד
הנץ ,ולכן קראו לפני הנץ ,אך איחרו
הק"ש לסוף זמן זה דהיינו סמוך לפני
הנץ ,כדי לסומכה לתפילה שהיא רק
אחרי הנץ.
לר"ת קראו לפני הנץ שלא כדין כיון
שרצו מחביבות התפילה להתפלל מיד
בהנץ מייראוך וזריזין ,ורצו לסמוך
גאולה לתפילה ,וקראו סמוך קודם הנץ,
ושלא כדין דלכתחילה רק אחר הנץ.
לר"ח קראו מהנץ ואילך ,ואח"כ
התפללו ,דהייראוך אזיל אק"ש אחר
הנץ.
לבעה"מ גם בדיעבד לא יוצא ק"ש לפני
הנץ ,וקצ"ע למה נקראו וותיקין אם זו
עיקר ההלכה.

הגמ' ט :מתני' ק"ש משיכיר וכדו':
בפשטות מאז זה לכתחילה ,ולפני"ז
בדיעבד (וכ"כ ר' יונה דמעלות עד שיכיר
דיעבד ומשיכיר עד הנץ לכתחילה),

ולר"ת ור"ח משיכיר זה רק בדיעבד
דלכתחילה אחר הנץ.

ובגמ' שם לאביי ק"ש כותיקין:
לתוס' (שם ויומא) וכן ר' יונה לא פליג
על אחרים שמן הדין משיכיר חבירו,
ורק מרוויח בותיקין שסומך גאולה
לתפילה שהיא רק מהנץ.
ולר"ת ור"ח דק"ש לכתחילה רק אחר
הנץ ,מפרשים באביי נמי דק"ש אחר
הנץ( ,ולר"ת צ"ל דאי"ז ממש כותיקין).
וברמב"ם אולי משמע באופ"א דזמנה
רק סמוך להנץ אך קודם יצא ובשעת
הדחק קצת ויל"ע.

הגמ' ח :רשב"י א' ק"ש של יום
לאחר עלות קודם הנץ:
לרי"ף זה רק בדיעבד ובדחק.
ולר"ח ור"ת הבדיעבד יהיה עד הנץ
דלכתחילה רק אחר הנץ.
לר"י ור' יונה הבדיעבד יהיה רק עד
שיכיר ,דמשיכיר הוא לכתחילה לר'
יונה עד הנץ ,ולר"י עד ג"ש.

ובגמ' שם ח :רשב"י ב' ק"ש של
לילה לאחר עלות לאנוס ,וק"ש
של יום לאחר הנץ:
לר"י בתוס' של הבוקר אחר הנץ לאו
דווקא אלא גם קודם הנץ ,וברא"ש (א ט)
תי' דביחד לא דתרתי דסתרי לא אמרי'.
ולר' יונה אדרבא לכתחילה רק קודם
הנץ.

מח

דרכי

נץ החמה

ולר"ת ור"ח זו ראייתם שק"ש
לכתחילה רק אחר הנץ.

ושם ח :על רשב"י א' אי' שגם אם
אחר עלות זה לילה קורא של יום
דאיכא דקיימי בהאי שעתא:
לתוס' שם זה מדבר על משיכיר עד
הנץ.
ולר' יונה זה רק עד שיכיר וזה בדיעבד
אך אחר שיכיר עד הנץ זה הלכתחילה.
ולר"ח ור"ת שפיר למה קודם הנץ זה
בדיעבד דאכתי לילא הוא וכ"כ פרי"ד,
מיהו ר"ח פי' הייראוך אק"ש אחר הנץ.

ושם ח :על רשב"י ב' מבו' להיפך
שגם אם קודם הנץ יממא איכא
דגנו( :או שהולכים לישון או
שממשיכים לישון פלוג' ראשונים ועי'
תורי"ד).
לר"י בתוס' שפיר דקודם הנץ יממא
ולכתחילה יקרא ק"ש של יום ולגבי
הק"ש של לילה זה בדיעבד ,דאיכא דגנו.
וכן לר' יונה דלכתחילה רק עד הנץ.
אך לר"ח ור"ת קשה דהעיקר רק אחר
הנץ וצ"ל דנקרא יום רק לגבי שבדיעבד
קורא של יום ודוחק אך הרי מהרשב"י
הא' כן כוותיהו דלילא הוא.
וצ"ע בתרי מימרא דרשב"י דסתרן
אהדדי מהו לילא או יממא ,ואולי גם וגם,
ויל"ע ,והיה אפש"ל דבכלל מדבר על שני
זמנים דברשב"י א' אי' דאחר עלות לילא
הוא ,וברשב"י ב' אי' דקודם הנץ יממא
הוא ,ואולי הגבול הוא באמצע משיכיר,
אך בתוס' מפורש לא כך וצ"ע.

ברכות
ועי' רמב"ן במלחמות (ב .בריף) דמוכיח
מכאן נגד הבעה"מ וז"ל "והאי דנפיק ביה
בליליא משום דאיכא מיעוטא דאינשי
דגנו ההיא שעתא ,ואי משום דמיעוטא
דגנו קרינא ביה בשכבך ונפיק בשל לילה
ביום ,משום רובא דקמו לא קרינן ביה
ובקומך למיפק בה לשל יום ביום( ,כלו'
דכ"ש דיוצא אז בשל יום) ,ואם תאמר
זמנו של זה לא זמנו של זה ,היה לו לצאת
בשל יום ,דיום הוא ,וזמן קימה הוא
לרובא ,ולא ליחוש למיעוטא דגנו" ,כלו'
דהעיקר דיום הוא אלא דקרי נמי
ובשכבך לק"ש דערבית.
והבעה"מ יענה דלהמשיך הלילה
אפשר ע"י מיעוטא דגנו שממשיכים
לישון ,ואי"ז יום אפי' דהרוב קמו ,דכדי
לקבוע יום צריך שכולם קמו ,וס"ל
באמת דזו סתירה דר"ש אדר"ש.

מתני' מגילה כ .כל המצוות זמנן
מהנץ ובדיעבד מעלות:
לר"ת ור"ח ה"נ ק"ש לכתחילה מאחרי
הנץ.
ולשאר השיטות צ"ל דבאמת ה"נ
התפילה ,אבל לא הק"ש וכן שאר
הברכות שצריכות להיות קודם
התפילה ,ולכתחילה אפשר קודם הנץ,
ולר' יונה לכתחילה בדוקא קודם הנץ.
ולבעה"מ צ"ע מ"ש ק"ש דאפי' דיעבד
אינו לפני הנץ.

וביומא לז .נברשת שנוצצת בנץ
לקרוא ק"ש ,ואביי שם דזה רק
לשאר עמא דבירושלים לא
לכהנים שהיו מקדימים:

דרכי
ר"ת ור"ח מוכיחים
לכתחילה רק אחר הנץ.

סימן ב'

דזמן

ק"ש

ולבעה"מ גם בדיעבד לא יוצא קודם
הנץ( ,וצ"ל דלכהנים והמשמר היה דין
מיוחד להקדים).
ור"י מתרץ דזה רק לשאר העם שלא
ידעו לכוין הנץ אז לכה"פ יקראו אז,
ואה"נ באמת לא הרוויחו הוותיקין.
ועי' רמב"ן במלחמות (ב .בריף) שסובר
כר"י ומסביר" :לק"ש כותיקין דבעי
סמיכת גאולה לתפלה ,ובעי תפלה עם
השמש כלומר סמוך להנץ מאחריו מיד,
והלכך הותיקין גומרים (ק"ש) עם הנץ,
ושאינו יכול לכוון כן מתחיל עם הנץ,

ברכות

מט

וסומך תפלה להנץ בכל כחו ,וזהו סימן
של נברשת של הלני לשאר עמא
דבירושלים" ,ומבואר דגם אם לא מרויח
התפילה בהנץ מ"מ יש עניין להסמיכו
לנץ בכל כוחו ,וזה או מצד זריזין
מקדימין או דהייראוך אזיל גם מעט
אחרי הנץ כר' יונה אך פחות מעלה ,ורק
למי שלא מצליח ממש מהנץ.
אך לר' יונה זה דוחק לומר שכל העם
עשו רק בדיעבד לקרוא אחר הנץ ,וצ"ע.
ולהלכה למעשה יל"ד לפי כל השיטות
הנ"ל האם יש חיוב לקום משנתו מוקדם
לפני הנץ כדי לקרוא ק"ש או להתפלל
בנץ ,והאם דוחה תפילה בציבור או לא,
ואכמ"ל.

נ

דרכי

ברכות

סימן ג'

סימן ג:

בגדר שחרית מד' שעות עד חצות:
תמצית דברים :א .הלכה כר"י דשחרית עד ד' שעות ,חידוש הראשונים שמ"מ בדיעבד יתפלל עד חצות .ב.
בכס"מ ביאר שזה מדין תשלומין ,וגם אחר חצות ,וכמה קושיות ע"ז .ג .בב"י מביא ב' צדדים ,או תשלומין
או זמן תפילה בדיעבד ,ביאור בדבריו ,ונפק"מ אחר חצות .ד .הב"י ביאר ברשב"א כצד ב' שא"א אחר חצות,
והב"ח ביארו באופ"א שצריך לסמוך התשלומין לחובה ,וכן נראה .ה .ונ"ל דמ"מ מהרשב"א מוכח דאי"ז
תשלומין ,מיהו מעצם מה שצריך להקדים התשלומין לחובה ל"ק די"ל שזה רק כשיש חובה .ו .וכעת נ"ל
דזו הוכחת הב"י מהרשב"א דאי"ז תשלומין ,ורק ממילא אי"ז אחר חצות ,ודלא כהבנת הב"ח ודעימיה שכל
הוכחת הב"י לגבי אחר חצות .ז .בב"ח צ"ב דמחד נוקט שזה גם אחר חצות וכתשלומין ,ומאידך נוקט שגם
במזיד ושאי"צ לסמוך לחובה ודלא כתשלומין ,וי"ל שזה גדר תשלומין מסוג אחר .ח .לב"י שאי"ז תשלומין
צ"ב מה הגדר ,ונ"ל ע"פ הרמב"ם שיש דין תפילה עד חצות ,ויש דין זמן עד ד"ש .ט .היוצא מכאן בגדרי
תפילת תשלומין הכא ובעלמא .י .הרמ"א אסר אחר חצות ,ותלוי בב' צדדי הב"י ,המג"א דזמן מנחה מחצות
ומספק עד חצי ,הצל"ח הק' שיתפלל על תנאי ,ונ"ל דנחלקו אם זה ספק או פסק .יא .סיכום ההלכה בדין
שחרית אחר ד' שעות ,והגדרים בזה.

מיקרי בוקר ,ולר"י בוקר אינו אלא עד ד'
שעות בלבד.
[הלכה כר"י דשחרית עד ד' שעות ,חידוש
הראשונים שמ"מ בדיעבד יתפלל עד חצות]:

וא"כ לכאו' פשוט שכמו שלרבנן אחר
חצות עבר ובטל זמן תפילת שחרית,
כמו"כ יהיה נמי לר"י ,דאחר ד' שעות
עבר והסתיים זמן תפילת שחרית אפי'
בדיעבד.

א) מתני' (כו" ).תפלת השחר עד חצות,
רבי יהודה אומר עד ארבע שעות",
ובברייתא (כו" ):מפני מה אמרו תפלת
השחר עד חצות שהרי תמיד של שחר
קרב והולך עד חצות ,ורבי יהודה אומר
עד ארבע שעות ,שהרי תמיד של שחר
קרב והולך עד ארבע שעות" ,ע"כ ,ובגמ'
(כז ).הלכה כר"י הואיל ותנן בבחירתא
כוותיה ,וכן נקטי'.

אבל עי' ברי"ף שכ' (יח .דהרי"ף) "ואף
על גב דליתא לדרבנן דאמרי עד חצות,
היכא דטעי וצלי לאחר ארבע שעות
שכר תפלה יהבו ליה שכר תפלה בזמנה
לא יהבו ליה" ,עכ"ל ,וכ"כ הרא"ש (ד' א'),
וכ"כ הרמב"ם (תפלה ג' א').

ובפשטות כמו שלרבנן מסתיים הזמן
בחצות ,כך לר"י בד' שעות זהו סוף זמנה
של תפילת שחרית ,דלתרוויהו זהו אותו
סיום זמן שמקורו הוא בקרבן תמיד,
דזמני שחרית לפי תמיד של שחר ,שבו
גופא נחלקו אימתי מסתיים ,ושורש
פלוג' בתמיד הוא מה איקרי בוקר אצל
התורה ,דבתמיד כתיב "בבוקר"( ,עי'
לקמן כז .וברשד"ה ארבע שעות),
דהפלוג' היא שלרבנן עד חצות עדיין

והדבר צ"ב מהיכן לקחו זאת ,והוא
חידוש גדול ,דהנה אמנם בגמ' (שלהי
כו ).אי' הכי לגבי רבנן אחר חצות ,דאם
ביטל התפילה במזיד הוי מעות לא יוכל
לתקון ,אבל בשוגג יכול להשלימה אחרי
תפילת המנחה ,וזהו הדין של תפילת
תשלומין ,דהנה אמנם שם לשון הגמ' כך
ששכר תפילה אית לי' שכר תפילה
בזמנה לית לי' ,אבל שם זהו דין אחר של
תפילת תשלומין ,שיכול להתפלל

דרכי

זמן תפלה

ההשלמה דוקא לאחר התפילה הבאה,
ובמזיד לא תיקנו לו זאת ,ומה"ת לחדש
כה"ג גם לר"י אחר ד"ש ,דהנה לולי דברי
הני רוותא הו"א דאמנם גם לר"י אם עבר
ד' שעות יתפלל תשלומין לאחר מנחה,
אך כ"ז דוקא בשוגג ,ודוקא לאחר תפילת
המנחה ,אבל הרי"ף הרא"ש והר"מ
חידשו דבר אחר לגמרי ,שגם מיד
שהסתיימו הד' שעות יכול להתפלל בכל
זמן זה עד חצות ,אע"פ שאכתי לא הגיע
זמן התפילה הבאה ,וזמן תפילת שחרית
הסתיים ,וצ"ב מהו גדר תפילה זו ,והאם
זה גם במזיד.

[בכס"מ ביאר שזה מדין תשלומין ,וגם אחר
חצות ,וכמה קושיות ע"ז]:

ב) ועי' בכס"מ שם שכ' לבאר מקור
דבריהם וז"ל" :ונ"ל הטעם דכיון דקי"ל
טעה ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה
שתים ויוצא י"ח שחרית ,כ"ש עד חצות
דאכתי לא מטא זמן תפלת מנחה ,אבל
אם נזכר אחר שהגיע זמן המנחה
מתפלל תחילה תפלת המנחה ואח"כ
מתפלל תפלת שחרית" ,ומתבאר דס"ל
דבעצם כל דין זה של שחרית לאחר זמן
תפילה אינו אלא כדין תפילת תשלומין.
אך צ"ב בדבריו איזה כל שכן יש כאן,
ומה"ת שאם יש דין השלמה לאחר
שהגיע זמן המנחה ,כ"ש שיש דין
השלמה לפני התפילה הבאה ,והלא
אדרבא כל דין תשלומין נאמר דוקא כך
שיתפלל במנחה שתיים ,שמשלים בזמן
התפילה הבאה דוקא ,ומה"ת ששייך
תשלומין לשחרית בזמן שאינו זמן שום
תפילה כלל.
ועוד נ"ל להק' ביותר דהנה הדין ידוע

ברכות

נא

שמי שהתפלל התשלומין לפני החובה
לא יצא וצריך לחזור ולהתפלל
התשלומין שוב לאחר החובה דוקא,
וכ"כ הרי"ף עצמו להלן ,והביאור בזה
לכאו' שכל מה שאפשר להתפלל
תשלומין הוא רק לאחר שפתח לפניה
בתפילה של חובה ,אך תשלומין לבדה
אינו רשאי ,וא"כ כיצד שייך לומר כאן
שיכול להתפלל תשלומין לשחרית בלי
שום תפילת חובה לפניה ,וצ"ע.
ועו"ק דאם דין זה הוא מדין תשלומין
ליערבינהו וליתני בחדא עם דין
תשלומין ,ולמה כל הני רוותא חילקוהו
לשני דינים ,האחד שאחר ד"ש עד חצות
יכול להתפלל ,והשני שאחר חצות
ישלים פעמיים במנחה ,והוו"ל למימר
דמד' שעות ואילך יכול להתפלל
בדיעבד ,ומה ההבדל בין זה לתשלומין,
מיהו אהא אפשר לדחות משום שזה
כבר מבואר בכס"מ שיש הבדל ,דעד
חצות יכול להתפלל שחרית לבדה,
ואחר חצות צריך להקדים מנחה לפניה,
אך הוא גופא קשיא מה החילוק וכנ"ל.
ובכס"מ עצמו מקשה על ביאורו וז"ל:
"ומ"מ יש מדקדק שהו"ל להרי"ף ורבינו
לכתוב עד חצות וחצי שעה יותר ,דהא
אכתי לא מטא זמן תפלת מנחה ,ונ"ל
דאה"נ אלא דלא דק בין חצות לחצי
שעה יותר ,וכיון דאשכחו רבנן דאמרי
עד חצות אסמכוה למילתייהו ואמרו עד
חצות אבל ה"ה עד שיגיע זמן המנחה",
כלומר דהוא למד כדביארנו דהחילוק
בין התשלומין שלפני חצות לבין
התשלומין שאחרי חצות הוא רק שלפני
חצות אין תפילה שצריך להקדים
לפניה ,ומשא"כ כשהגיע זמן מנחה דבעי
לאקדומי מנחה לפני התשלומין ,ומזה
הוא הוציא לדינא דאפשר להתפלל

נב

דרכי

שחרית זו של אחר ד' שעות לא רק עד
חצות אלא גם בחצי שעה שאחר חצות
קודם זמן מנחה שהוא משש ומחצה,
דאין שום חילוק בין לפני חצות ואחרי
חצות ,דבתרוויהו זה רק מדין תשלומין,
ובתרוויהו אין תפילה אחרת שצריך
להקדימה ,וההבדל הוא רק בין עד שש
ומחצה לאחר שש ומחצה ,שאז הגיע
זמן מנחה ומעתה ואילך צריך להקדימה
לתשלומין ,ולכן באמת הוק' לו לשון
הראשונים "עד חצות" ,והוצרך לדחוק
דלא דק ,דאה"נ יתפלל שחרית עד שש
ומחצה.

[בב"י מביא ב' צדדים ,או תשלומין או זמן
תפילה בדיעבד ,ביאור בדבריו ,ונפק"מ אחר
חצות]:

ג) ועי' בב"י (או"ח פט) שמביא ב' צדדים
בזה ,דבתחילה ג"כ כ' כדבריו בכס"מ,
וכותב שלפי"ז כמו שתפילת השלמה
נאמרה רק אם נאנס או שגג או טעה,
אבל מזיד לא תקנו לו להשלים ,והוי
מעות לא יוכל לתקון ,ה"נ יהיה לגבי
תפילה לאחר ד' שעות דאם עבר ולא
התפלל במזיד הפסיד ,שהרי גם זה מדין
תשלומין הוא ,אך מדייק מהרמב"ם שכ'
"אם עבר או טעה" דמשמע דהוא אפי'
במזיד.
ולכן פי' הב"י באופ"א דהמקור לדין זה
של תפילה לאחר ד' שעות הוא משום
דלא מסתבר להרבות כ"כ פלוג' דר"י
ורבנן ,לומר שלרבנן עד חצות הוא
לכתחילה ,ולר"י אפי' לא בדיעבד ,אלא
מסתבר שגם לר"י עד חצות יכול
להתפלל בדיעבד ,ושכר תפילה מיהא
איכא ,ואמנם אי"ז תפילה בזמנה אך גם
אי"ז גדר נמוך של תפילת תשלומין,

סימן ג'

ברכות
ועי"ש בב"י דמסביר זאת משום שגם
לר"י עד חצות הוא "זמן תפילה מיהא",
אע"פ שאינו זמן תפילה גמור.
והביאור בדביו נראה דכיון דלרבנן עד
חצות הוי זמן תפילה ,כלומר דעדיין
בוקר מיקרי ,א"כ גם לר"י אמנם עיקר
הבוקר מסתיים בד' שעות ,אך אכתי עד
חצות הוי זמן תפילה קצת ,כלומר בוקר
קצת ,אך צ"ב דלכאו' מה בכך שיש קצת
שייכות של בוקר עד חצות ,והלא אם
לר"י הוחלט דעיקר דין בוקר הוא עד ד'
שעות ,א"כ אין שום משמעות לאחר
מכן ,דמה שייך מושג של בוקר קצת,
דלכאו' אם אינו מספיק בוקר כבר אינו
בוקר כלל ,ומה שייך 'קצת' ,ועו"ק לי
דהלא לגבי תמיד של שחר ודאי לא שייך
המושג תשלומין ,דאם עבר זמנו בטל
קרבנו ,וכמו"כ ודאי א"א להקריבו לר"י
אחר ד' שעות ,ואמנם לגבי תפילה
התחדש דין תשלומין ,שאינו בקרבן ,אך
בשלמא לצד שזה מדין תשלומין שפיר
שזה התחדש בתפילה דרחמי נינהו
יותר מדיני הקרבן ,אך הב"י הרי כעת לא
אזיל לצד שזה מדין תשלומין ,אלא דין
אחר של זמן תפילה בדיעבד ,לאחר ד'
שעות ,וא"כ כיון דבקרבן לא מצינו דין
שאפשר בדיעבד אחר ד' שעות ,ואין
משמעות לבוקר קצת ,א"כ מה"ת
שבתפילה יהיה דין להתייחס לאחר ד'
שעות כבוקר קצת ,מלבד מה שצ"ב מהו
דין זה ,ומהו זמן תפילה קצת.
אך נראה הביאור דכך ס"ל לב"י דסברא
הוא שחידשו חז"ל דין זה של תפילה
בדיעבד ,דסברא הוא שגם לר"י יש קצת
שייכות ותוכן של בוקר ושל שחרית
בזמן זה של עד חצות ,דכיון דחזי'
דלרבנן הוי זמן תפילה לכתחילה,
מסתברא דגם לר"י הוא זמן תפילה קצת,

דרכי

זמן תפלה

וזמן תפלה קצת היינו שיש קצת תוכן
של בוקר שמספיק בשביל שחז"ל יתקנו
בדיעבד כן להתפלל ,דהיינו שאע"פ
שלעיקר הדין תפילה אי"ז מהני לר"י
מ"מ סברא הוא שיועיל מספיק בשביל
שחז"ל יתקנו להתפלל לכה"פ בדיעבד
(ועי' להלן).
והב"י כותב דהנפק"מ דלפי' הא' אי"ז
רק עד חצות אלא עד שש ומחצה,
(וכדאי' בכס"מ) דהרי הגדר הוא שזה
בעצם השלמה ,דהנה ודאי שהשלמה
שייכת אף לאחר מנחה ,אך ההבדל הוא
שכשמשלים אחר זמן מנחה ההשלמה
צריכה להיות דוקא לאחר המנחה
שהיא מחוייבת ,ולא יוצא יד"ח אם
הקדים ההשלמה למחוייבת ,ומשא"כ
לפנ"כ התשלומין עומדת בפנ"ע ,אך עד
זמן מנחה אין שום הבדל בין עד חצות
ללאחר חצות ,דאם זה רק תשלומין אין
שום סברא שיסתיים בחצות.
אבל להפי' הב' שזה מדין זמן תפילה
קצת ,א"כ ברור שאי"ז אלא עד חצות ותו
לא ,דכמו שלרבנן אפשר להתפלל עד
חצות לכתחילה אבל אח"כ לא ,כך לר"י
בדיעבד אפשר עד חצות ,אבל לא אח"כ,
דמחצות ואילך לאו זמן תפילה הוא כלל
אפי' לרבנן וכ"ש לר"י ,ובאמת כך המנהג
הרווח בזמנינו ,כפי שראיתי שגם
המניינים המאוחרים ביותר מתפללים
עד חצות ותו לא ,ולא כהצד הא' שזה
מדין תשלומין ויתפלל גם אחר חצות עד
שש ומחצה.

[הב"י ביאר ברשב"א כצד ב' שא"א אחר חצות,
והב"ח ביארו באופ"א שצריך לסמוך התשלומין
לחובה ,וכן נראה]:

ברכות

נג

ד) ועי"ש בב"י שמביא לשון הרשב"א
(כו ).שכ' לגבי השלמה" ,מיהו דוקא
בזמן תפילה ,לפי שכיון שהוא זמן
תפילה והוא עוסק בתפילתו ,חוזר
ומשלים מה שטעה בתפילותיו ,אבל
שלא בזמן תפילה לא ,שאם לא כן מאי
מתפלל ערבית שתים ומתפלל מנחה
שתים דקאמר ,לימא טעה ולא התפלל
שחרית קודם חצות חוזר ומתפלל לאחר
חצות ,אי נמי טעה ולא התפלל מנחה
חוזר ומשלימה כל הלילה הוה ליה
למימר" עכ"ל ,והב"י מפרשו דבא לומר
הא גופא שהשלמת שחרית היא רק אחר
שש ומחצה שאז הוא זמן תפילת מנחה,
אבל שלא בזמן תפילה לא שייך השלמה,
דהיינו שבין חצות לשש ומחצה ל"ש
תשלומין ,ומוכיח זאת מדקאמר בגמ'
שמשלים במנחה ,ואם היה אפשר
להשלים כבר מחצות לימא ישלים
לאחר חצות ,וזה סתירה לפי' הא'
דלשיטתו לר"י אחר ד"ש הוי תשלומין,
וגם אחר חצות אי"ז מפסיק ,רק שאחר
זמן מנחה צריך להקדים תפילת החובה,
ומ"מ שייך השלמה שלא בזמן תפילה
ודלא כהרשב"א ,ומוכח מהרשב"א כפי'
הב' דאי"ז כלל מדין תשלומין ,אלא מדין
שבדיעבד גם לר"י אפשר עד חצות
להתפלל ,וא"כ זה מסתיים בחצות,
ושפיר הרשב"א.
אבל עי"ש בב"ח דפליג על הב"י ופוסק
שאפשר להתפלל גם אחרי חצות ,עד
המנחה ,והוא מבאר דברי הרשב"א
באופ"א" ,דרצונו לומר דאם לא התפלל
שחרית והגיע זמן מנחה גדולה לא יאמר
עכשיו אתפלל תשלומין לשחרית ואח"כ
כשיגיע זמן מנחה קטנה אתפלל מנחה,
אלא צריך הוא להתפלל תחלה תפילת
המנחה ואח"כ לתשלומין דשחרית,
ושניהם יחד זה אחר זה" ,דהיינו שרק

נד

דרכי

בא לומר שכשמשלים שחרית במנחה
או מנחה במעריב וכו' יתפלל ההשלמה
באותו זמן שמתפלל המחוייבת ,ולא
יפריד ויפסיק ביניהם ,וזה מה
שהרשב"א מוכיח מהלשון בגמ' יתפלל
מנחה שתיים ,ולא קאמר סתם שישלים
שחרית אחר חצות ,שמזה מוכיח רק
שצריך להסמיך ההשלמה למנחה ,אך
אין כוונת הרשב"א להגביל שא"א
להשלים קודם חצות לר"י ,וכן אחר
חצות קודם שש ומחצה ,אלא ודאי
אפשר להשלים אחר חצות ,אלא שמזמן
מנחה מחוייב להקדים המנחה.
ואמנם נ"ל דמשמע להדיא ברשב"א
כדפירשו הב"ח ,דהרשב"א מוכיח בסוף
גם מדאי' דשכח מנחה ישלים במעריב
שתיים ,דהול"ל ישלים כל הלילה,
דלהבנת הב"י צ"ע מה הוכיח הרשב"א
משם ,ומה זה קשור לזמן של שש
ומחצה שאינו זמן תפילה ,ולהב"ח שפיר
דהרשב"א מוכיח גם משם שהתשלומין
תמיד צריכה להיות סמוכה לחובה,
מדלא קאמר סתם שישלים כל הלילה,
אלא קאמר ישלים בערבית שתיים,
כלומר שההשלמה תמיד צריכה להיות
סמוכה לחובה ,ובדיוק כמו שהוכיח כך
מדאי' דישלים במנחה שתיים ,ולא
קאמר סתם ישלים אחר חצות ,דלב"ח
הרשב"א חידש רק שהתשלומין צריכה
להיות כרוכה עם החובה ולא בנפרד.

[ונ"ל דמ"מ מהרשב"א מוכח דאי"ז תשלומין,
מיהו מעצם מה שצריך להקדים התשלומין
לחובה ל"ק די"ל שזה רק כשיש חובה]:

ה) אבל סו"ס נראה לי דסברת הב"י
מוכרחת מיניה וביה ,שגם להבנת הב"ח
מ"מ יצא מהרשב"א שא"א להתפלל בין

סימן ג'

ברכות
שש לשש ומחצה ,לצד שזה מדין
תשלומין ,דהנה גם לפי הב"ח עיקר
סברת הרשב"א שהתשלומין צריכה
להיות סמוכה לחובה ,שלא יהיה הפסק
ביניהם ,וא"כ נ"ל שבהכרח לפי"ז אם
תפילה אחר ד' שעות לר"י הוי מדין
תשלומין ,א"כ בהכרח סברת הב"י
נכונה שלא יוכל להשלים אחר חצות,
כיון דא"א לסמוך אז התשלומין לחובה,
דאינו זמן שום תפלה ,ומיהו דו"ק שזה
ודאי אינו ,דהלא לפי"ז לא יובן כל עיקר
תפילה אחר ד' שעות אם זה מדין
תשלומין ,וגם קודם חצות ,ולא רק אחר
חצות ,דכעת נראה שתמיד הצד הא'
בב"י שזה מדין תשלומין לא יסתדר עם
הרשב"א ע"פ הבנת הב"ח ,דהרי כל
תפילה אחר ד' שעות אם הוי מדין
תשלומין ,יקשה שאינה סמוכה לחובה,
שהרי לכאו' זאת לא אמר הב"י
שהרשב"א לא מסתדר כלל עם הצד שזה
תשלומין ,אלא רק לגבי הזמן שבין שש
לשש ומחצה ,ובהכרח צ"ל דלב"י אין
כוונת הרשב"א כלל למה שפירשו
הב"ח ,שבעי תשלומין סמוכה לחובה,
דזה ודאי אינו להב"י ,אלא כוונת
הרשב"א לומר רק שא"א להתפלל בין
שש לשש ומחצה ,שמזה הוכיח הב"י
כנגד צד א' שלפיו אפשר להתפלל גם
אחר חצות כיון שהוא מדין תשלומין,
ומשמע שמוכיח רק לגבי אחר חצות ,אך
קודם חצות מובן גם אם הוא מדין
תשלומין ,כי הב"י לא למד ברשב"א את
הדין שהבין בו הב"ח שבעי לסמוך
התשלומין לחובה ,וכנ"ל שזה תימא
ממש"כ הרשב"א להוכיח לא רק
מהשלמת שחרית במנחה ,אלא גם
מהשלמת מנחה בערבית ,עי"ש ,ולב"י
אין הבנה בזה ,וצ"ע.
ואמנם כבר הוק' לעיל שגם בלי

דרכי

זמן תפלה

הרשב"א ק' על כל עיקר הצד שזה מדין
תשלומין ,שהרי בגמ' לקמן (כו :מבדיל
בראשונה וכו') חזי' דל"ש להקדים
התשלומין לחובה ,ואף לא יוצא יד"ח,
וכמבואר ברש"י וברי"ף שם ,ובשלמא
אם זה היה רק מדיני קדימה ,אך הרי חזי'
דלא יוצא יד"ח גם בדיעבד ,ומוכח שזה
צורך של התשלומין שיהיה חובה
לפניה ,ובלא זה לא יוצא יד"ח
התשלומין ,וא"כ איך שייך לומר
ששחרית אחר ד' שעות הוי תשלומין
והלא אין חובה לפניה ואיך יכול
להתפלל תשלומין בלי חובה לפניה.
מיהו על קו' זו י"ל חילוק ,דדוקא בזמן
ששייך תפילת חובה אז לא יוצא יד"ח
בתשלומין לפני החובה ,אך בזמן של"ש
חובה יכול להתפלל התשלומין לבדה,
ואין חסרון במה שלא מקדים תפילת
חובה לפניה ,דאי"ז חסרון בתשלומין
שא"א להתפלל אותה בלא הקדמת
חובה ,אלא זהו חסרון מצד תפילת
החובה שלא יקדים התשלומין לחובה,
וביתר דיוק זהו חסרון בגברא ,שאם יש
תפילת חובה ,והוא מקדים התשלומין
לפניה ,אינו יוצא יד"ח בתשלומין ,דאי"ז
צורה ראויה לגשת קודם לתשלומין
כשיש לפניו גם חובה ,דמיבעי ליה קודם
לגמור חובתו ,אמנם לכאו' קשה שאם
זה רק מדין קדימה של החובה היה צריך
לצאת בדיעבד יד"ח גם אם לא הקדים
החובה ,אלא שכעת נראה די"ל דאע"פ
שזה רק מדין קדימה של החובה ,מ"מ
ודאי למעשה גדר הדין הוא שאם מקדים
התשלומין לא יוצא בה יד"ח ,דהגברא
התפלל באופן שאינו ראוי ,עד כדי
שתקנו שלא יוצא יד"ח ,אך כ"ז רק בזמן
ששייך החובה ,ומפני הקדימה של
החובה ,אך כשאין חובה אין חסרון
להתפלל התשלומין לבדה ,דאין

ברכות

נה

לתשלומין צורך שיהיה חובה לפניה,
אלא זה דין להקדים החובה בזמן ששייך
החובה ובכה"ג ביטלו היכולת להתפלל
התשלומין לפניה אף בדיעבד.
ומצאתי להוכיח כן מהרא"ה לקמן
(כח .ד"ה ת"ר) ,דעי"ש שמדמה את הדין
שאין להקדים התשלומין לחובה ,לדין
תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ,וכותב
שבשניהם אם הפך הסדר לא יוצא יד"ח,
(והרשב"א ועו"ר פליגי עליו שם
שבתדיר כן יצא בדיעבד) ,והנה בדין
תדיר ברור שאי"ז צורך של השאינו
תדיר שיהיה תדיר לפניו כדי שיוכל
להתפלל אותו ,אלא זה דין קדימה ,ומ"מ
הרא"ה ס"ל שתיקנו שאם משנה הסדר
לא יצא יד"ח ,ומדמה זאת לתשלומין
לפני החובה ומשמע שגם זה רק דיני
קדימה ,אלא שמ"מ תקנו שלא יצא יד"ח
אם מהפך סדר הקדימה( ,ובלבוש
להדיא כ' דתשלומין לפני החובה זה
מדין תדיר ממש ,כי תשלומין אינו תדיר
כמו תפילה רגילה ,ויל"ע).
ולפי"ז ל"ק ממה שאם הקדים
התשלומין לחובה לא יצא יד"ח ,על הצד
שאחר ד' שעות הוי תשלומין ,ואע"פ
שאין חובה לפניה ,דכשאין חובה אי"צ
חובה לפני התשלומין ,אלא רק כשיש
חובה לא יוצא יד"ח התשלומין לפני
החובה ,אבל כשאין חובה יכול להתפלל
התשלומין לבדה.
אבל נראה דכ"ז רק לגבי הדין שא"א
להקדים התשלומין לחובה ,אך לגבי
הדין של הרשב"א ע"פ הבנת הב"ח
שחידש דין שצריך לסמוך התשלומין
לחובה ,דהיינו שגם כשמקדים החובה
כדין מ"מ חייב להתפלל התשלומין מיד,
ולא לאחר זמן רב ,דאסור שיהיה הפסק

נו
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בין החובה לתשלומין ,והביאור
שהתשלומין צריכה את החובה לפניה
בשביל שיוכל להתפלל אותה ,וא"כ זה
ודאי אינו יסתדר עם הצד ששחרית אחר
ד' שעות הוי תשלומין ,שהרי אין חובה
לפניה ,דהנה כאן ברשב"א זה כבר ודאי
גדר של צורך התשלומין ,שהתשלומין
צריכה שיהיה חובה לפניה בשביל
שיוכל להשלים ,דכל היכולת להשלים
היא רק בסמיכות לתפילת חובה ,שהרי
מיירי שכבר התפלל החובה ומ"מ א"א
להשלים רק בסמיכות דווקא לחובה,
ולא בזמן מאוחר יותר ,דבהכרח הביאור
שזה צורך של התשלומין שיהיה חובה
לפניה ,ועי' במשנ"ב (פט) שביאר
ברשב"א "דלא תקנו רבנן השלמה אלא
בזמן ההתעסקות בתפילה חיובית וכו'
כי תפילת השלמה צריכה להיות בעוד
שעוסק בתפילה חיובית" ,וכמו שנתבאר
שהתשלומין מתאפשר רק כשיש לפניו
תפילת חובה ,דלפי"ז ודאי א"א להבין
כהצד הראשון בב"י ששחרית אחר ד'
שעות זה תשלומין ,כי הרי אין שם
תפילת חובה לפניה ,וא"כ הרשב"א ודאי
לא מסתדר כל עיקר עם הצד שזה
תשלומין.

[וכעת נ"ל דזו הוכחת הב"י מהרשב"א דאי"ז
תשלומין ,ורק ממילא אי"ז אחר חצות ,ודלא
כהבנת הב"ח ודעימיה שכל הוכחת הב"י לגבי
אחר חצות]:

ו) וכעת נ"ל דבב"י עצמו שפיר אפש"ל
דגם הוא הבין את דברי הרשב"א
כמשמעם ופשטם ,כהבנת הב"ח,
שהרשב"א קאמר דחייב להסמיך
התשלומין יחד עם החובה ,ומהא גופא
הוכיח נגד כל עיקר הצד שאחר ד' שעות
תשלומין הוי ,ולא רק נגד מה שיוצא
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מזה שמתפלל גם בחצי שעה אחרי
חצות ,אלא באמת הוא דיוק נגד כל עיקר
שיטה זו שהוי מדין תשלומין ,דהלא
ברשב"א מבואר שחייב להסמיך
התשלומין יחד עם תפילת חובה ,ובלא
זה א"א להתפלל תשלומין ,ולפי"ז לא
שייך שאחר ד' שעות הוי תשלומין כלל,
דתשלומין לא יכולה לעמוד לבדה ,ורק
ממילא יוצא שא"א להתפלל בחצי שעה
שאחר חצות ,דכל הצד של הב"י
שאפשר אחרי חצות הוא רק לפי הצד
שזה תשלומין.
והביאור דהב"י הבין שיש שני צדדים
א .שזה גדר של תשלומין ,ב .שגם ר'
יהודה לא חולק על חכמים לגמרי אלא
מודה להם בדיעבד ,ולפי הצד הב' ודאי
אי"ז אחרי חצות שהרי גם רבנן לא אמרו
אלא עד חצות ,וא"כ גם לר"י הבדיעבד
לא יהיה אלא עד חצות ,ורק לפי הצד
הא' שזה תשלומין א"כ אין הבדל בין
קודם חצות לאחרי חצות ,רק ההבדל
שאחר זמן מנחה צריך להתפלל קודם
החובה ,אך מספיק לב"י להוכיח
מהרשב"א נגד הצד שזה תשלומין,
וממילא נפיק מינה שא"א אחרי חצות,
אך באמת אין עיקר הוכחת הב"י
מהרשב"א שא"א אחרי חצות ,אלא
מוכיח נגד כל עיקר הצד שזה תשלומין,
שאי"ז מסתדר עם הרשב"א שסובר
שצריך חובה לפני התשלומין וכאן אין
תפילת חובה וא"כ איך מתפלל
התשלומין ,ומזה מוכיח שאי"ז גדר של
תשלומין ,אלא שר"י מודה לרבנן שזה
זמן תפילה בדיעבד ,וא"כ זה רק עד
חצות( ,ועי' בלבוש (פט) וז"ל" :ואם טעה
או עבר והתפלל אחר ד' שעות עד חצות
וכו' ,אבל מחצות ואילך כבר עבר זמן
הבקר ואסור להתפלל שחרית והוו
ברכותיו לבטלה" ,ומבואר כנ"ל כהצד
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הב' של הב"י שעד חצות הוי בוקר קצת,
ולא מצד תשלומין ולכן אפי' עבר ,ולכן
זה רק עד חצות).
אך באמת הב"ח לא הבין כך את דיוק
הב"י מהרשב"א אלא הבין שהוכחתו
לגבי החצי שעה שאחר חצות וז"ל:
(או"ח פט ב' בסופו) "ודלא כמו שנראה
ממה שכתב ב"י שהבין מדברי הרשב"א
במה שכתב אבל שלא בזמן תפילה לא,
דדעתו לומר דאחר חצות עד זמן מנחה
לא יתפלל של שחרית ,דליתא דלא דיבר
הרשב"א מדין זה כלל" עכ"ל ,ובאמת נ"ל
דהאופן שהבין הב"ח את דיוק הב"י
מהרשב"א שמדבר על חצי שעה זו
שאחר חצות ,זה תימא להכניסו
ברשב"א וכנ"ל שהרשב"א הוכיח בסו"ד
גם מתשלומין בלילה.
וכמו"כ ראיתי בט"ז (ס"ק א) שכתב
"קסבר רבינו הב"י דהרשב"א אתי
למעוטי אפילו קודם זמן המנחה דהיינו
ו' ומחצה שלא יתפלל ,ולא נלע"ד דהא
דומיא דלא התפלל מנחה נקט הרשב"א
בהוכחתו ,דהיה לו למנקט טעה ולא
התפלל מנחה חוזר ומשלימה כל
הלילה ,ושם לא ממעט אלא אחר זמן
תפלת ערבית ,שהרי אין שום זמן מפסיק
בין סוף זמן מנחה להתחלת ערבית ,אלא
פשוט דגם לענין תפלת שחרית לא אתא
הרשב"א למעוטי אלא שתכף אחר
שיתפלל מנחה יתפלל לתשלומין
שחרית וזה מבואר בהדיא בלשונו
שכתב והוא עוסק בתפלתו" ,דהט"ז ג"כ
הבין בב"י שדייק מהרשב"א שאסור
להתפלל בחצי"ש שאחר חצות ,והק'
כנ"ל דאי"ז נכנס ברשב"א ,מדהוכיח גם
מתשלומין בלילה.
ונ"ל לדייק כן ברמ"א (פט א) שפסק
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"ואחר חצות אסור להתפלל תפלת
שחרית" ובסוגריים כתב המקור "(ב"י
בשם הרשב"א פרק תפלת השחר)",
כלומר שהבין בב"י שלמד שזו עיקר
כונת דברי הרשב"א להוכיח שא"א בחצי
שעה שאחר חצות( ,ואמנם כבר התבאר
לעיל שגם להבנת הרשב"א כפשוטו
שרק בא לומר שצריך להתפלל
התשלומין יחד עם חובה לפניה ,מ"מ
יוצא שבהכרח אי"ז תשלומין דהלא אין
חובה לפניה ,וממילא יוצא שא"א
להתפלל בחצי שעה זו ,כי כל הצד
שאפשר כי הוי תשלומין ,וכנ"ל
שהוכחת הב"י מהרשב"א רק שאי"ז
תשלומין וממילא א"א אחר חצות ,אך
הנה זו הוכחה עקיפה שנפקי מהרשב"א
אך לא זו כוונת הרשב"א להוכיח,
וברמ"א משמע שזו כל הוכחת הרשב"א
לגבי חצי שעה זו ,וכמו שהבינו הב"ח
והט"ז את הוכחת הב"י מהרשב"א
ודו"ק).
ויל"ע למה לא הבינו הב"ח והט"ז את
הוכחת הב"י מהרשב"א כפשוטו,
שבאמת הרשב"א רק אומר שצריך
לסמוך התשלומין לחובה ,אלא
שהוכחת הב"י היא שזה דלא כהצד שזה
תשלומין ,כי אין כאן חובה סמוכה לה,
ואולי הבינו במשמעות הב"י שבא
להוכיח רק לגבי החצי שעה שאחר
חצות ,דהב"י הביא הרשב"א אחרי
הנפק"מ של אחר חצות ,ולא משמע
שבא לאפוקי שלא יסתדר עם כל הצד
שהוי תשלומין ,אלא רק עם הנפק"מ של
אחר חצות ,אך לענ"ד אי"ז מוכרח בב"י
ואפש"ל כנ"ל דהוכחתו מהרשב"א היא
כנגד כל הצד שזה תשלומין ,מדאין שם
חובה סמוכה ,ורק ממילא הנפק"מ דא"א
אחר חצות ,ודו"ק.

נח
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[בב"ח צ"ב דמחד נוקט שזה גם אחר חצות
וכתשלומין ,ומאידך נוקט שגם במזיד ושאי"צ
לסמוך לחובה ודלא כתשלומין ,וי"ל שזה גדר
תשלומין מסוג אחר]:

ז) אך בדעת הב"ח עצמו לענ"ד קשיא
ביותר ,דהנה עי"ש שהוא נוקט שאפשר
להתפלל שחרית גם אחר חצות ,עד שש
ומחצה ,כלומר שנקט כהצד שזה מדין
תשלומין ,ולא כהצד שלר"י הוי זמן
תפילה בדיעבד כמו לרבנן ,דזה רק עד
חצות ,ומאידך הוא מסביר ברשב"א
הדין המחודש שיכול להשלים רק
בסמיכות לחובה מיד ,כלומר דבשביל
התשלומין בעי חובה לפניה ,וזה ודאי
לא יסתדר עם הצד שכאן הוי תשלומין
שהרי אין לפניה שום תפילת חובה,
וא"כ איך הב"ח פוסק שאפשר להתפלל
גם אחר חצות ,עד שש ומחצה ,שזה אינו
מובן אלא להצד הזה שתשלומין הוי,
שצד זה אינו מסתדר עם הרשב"א ,וגם
עי"ש בב"ח שנקט שזה אפי' במזיד,
כלומר שאי"ז מדין תשלומין ,ומאידך כ'
שאפשר גם אחרי חצות שזה מובן רק
לצד שזה תשלומין ,וא"כ בב"ח לא מובן
מה סבר האם זה תשלומין או לא ,דמצד
א' נראה בדבריו שזה כן מדין תשלומין
מדאפשר גם אחרי חצות וגם עי"ש
שכותב שגמרי' ליה מדין תשלומין
לרבנן ,מדאי' כולי יומא מצלי ואזיל,
כלומר שזהו אותו גדר של דין תשלומין,
ומאידך כותב כהרשב"א שא"א להתפלל
התשלומין בלי לסמוך אותה לחובה,
שלפי"ז צ"ע איך שייך שהתפילה אחר ד'
שעות תהיה מדין תשלומין ,והלא אינה
סמוכה לחובה ,ולא מסתדר עם
הרשב"א ,וגם כותב שזה אפי' במזיד
כלומר שאי"ז תשלומין ,וצ"ע ,ועי' ג"כ
בט"ז שכתב ע"ד הב"י" :ונ"ל דדרך
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הראשון הוא אמת אלא דאין מקורו של
דין זה מלא התפלל שחרית כו' כמו
שחשב הב"י ומזה נמשך לו לומר דאם
ביטל במזיד קודם ד"ש דאחר כך אין לו
תיקון ,אלא המקור הוא ממ"ש בגמ' כולי
יומא מצלי כו' וזה הוה גם לר"י ובגמ'
אמרו לרבנן דעד חצות יש לו שכר של
זמנו ואח"כ כולי יומא אפי' אחר מנחה
יש לו שכר שלא בזמנו ,מזה נלמד גם
לר"י דכל היום יש לו תשלומין ,אלא
דאם הוא לאחר ד"ש שעדיין לא הגיע
שעת מנחה ודאי יש לו להתפלל אפי'
לכתחלה אפילו אם ביטל במזיד עד
אותה שעה ,ואחר שהגיע זמן מנחה
שהוא ו' ומחצה אז אסור לו להתפלל
בההי' שעתא שחרית כיון שזמן מנחה
הגיע ע"כ צריך להקדים תפלת מנחה
ואח"כ יתפלל לתשלומין שחרית ,וכיון
שבזה יש איסור להתפלל קודם שיתפלל
מנחה ע"כ אמרו בזה דאם ביטל במזיד
עד אותה שעה אין לו תשלומין",
ובעניותי וסכלותי לא הבנתי דבריו ,גם
מה שמכליל את דברי הגמ' כולי יומא
מצלי ואזיל לר"י צ"ע מקורו ,וגם צ"ע
שמצד אחד נוקט כהצד שזה תשלומין,
ומאידך נוקט שזה גם במזיד ,ומסביר
שמה שבמזיד א"א להשלים זה רק
בתשלומין שצריך להקדים להן החובה,
וצ"ע בדבריו אלו ,ואולי ס"ל שיש ב' גדרי
תשלומין" ,תשלומי שחרית" שא"צ
להקדים להן חובה ,וזה אפי' במזיד,
"תשלומין במנחה שתיים" שצריך
להיטפל לחובה ,ואיננו במזיד ,ועי'
להלן ,וצ"ע.
ושמעתי ביאור בב"ח שבאמת דין
תשלומין הוא כולי יומא ,וע"כ יכול
להשלים כל היום ,אלא שאם הגיע זמן
התפילה הבאה ולא התפלל במזיד
קנסוהו רבנן משום שביטל התפילה כל
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כך עד שהגיע זמן התפילה הבאה,
ובאמת מד' שעות הוי תשלומין אלא
שמה שגזרו במזיד זה רק אחר התפילה
הבאה ,ומה שבתשלומין צריך להקדים
החובה הוא רק היכן שיש חובה,
ומשא"כ בד' שעות ,אך צ"ע לפי"ז שהרי
הב"ח ביאר ברשב"א שאפשר להשלים
רק מתוך התעסקות בתפילת חובה ,ואת
זה אין בד' שעות וע"כ שאי"ז תשלומין
ואיך אפשר גם בחצי שעה שאחר חצות.
ונראה דהכיון להבין הב"ח והט"ז
דסברו שזה דין תשלומין אחר ,דיש
תשלומין עד שהגיע זמן התפילה הבאה,
ויש תשלומין לאחר שהגיע זמן התפילה
הבאה ,דהדין תשלומין השני הוא רק
בשוגג ,ורק לאחר תפילת החובה ,אך
הדין תשלומין הראשון א"צ חובה
ואפשר גם במזיד ,ומ"מ אי"ז דין של זמן
תפילה שהוא ודאי עד חצות ותו לא,
אלא זה סוג של תשלומין חדש ,שגדרו
עד התפילה הבאה ,ואכתי צ"ע( ,ומ"מ
לכן לא סברו שאפשר להוכיח
מהרשב"א שאי"ז תשלומין וממילא א"א
אחרי חצות ,דס"ל דזה סוג תשלומין
אחר שמצד א' א"צ חובה לפניה ,וגם
הוא אפי' במזיד ,ומצד שני יש לו גדר של
תשלומין שאפשר אפי' אחר חצות עד
התפילה הבאה ,אלא למדו שהב"י
הוכיח מהרשב"א שבא לומר שא"א
אחרי חצות ,ודחו זאת שאי"ז כוונת
הרשב"א ,אך מעיקר דברי הרשב"א
שצריך לסמוך לחובה ל"ק להו דס"ל
שזה דין תשלומין אחר עם כללים
אחרים שא"צ לסומכו לחובה ,ומ"מ הוא
גם אחרי חצות דזה גדר של תשלומין,
ולא גדר של זמן בוקר קצת וכדו' ,ודו"ק,
ועי' להלן שיש ב' גדרים בתשלומין א.
תשלומין של התפילה שהחסיר ,ב.
שמתפלל התפילה הבאה שתים ,ואולי
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התשלומין שעד התפילה הבאה הוא
השלמת התפילה שהחסיר וא"צ חובה
לפניה ,אך תשלומין שאחר זמן התפילה
הבאה זה גדר של "מנחה שתים" וצריך
לסמוך לחובה ,ודו"ק).
ומצאתי במאמר מרדכי (קח ס"ק ב)
שכתב בביאור דברי הרשב"א וז"ל:
"הרבה מהאחרונים ז"ל פי' דה"ק דצריך
שיתפלל של תשלומין תכף ומיד אחר
תפלה הראשונה שאם אחר שהתפלל
תפלה של עכשיו הלך לעסוקיו תו לא
מצי לצלויי של תשלומין ,וכבר נתבאר
לעיל סימן פ"ט שאין כן דעת מרן ומור"ם
ולבוש ז"ל גם מדברי הרב מ"א סי' זה
ס"ק ג' משמע בהדיא דאעפ"י שהפסיק
בין תפלה לתפלה יצא ומשלי' ,ופי' זמן
תפלה שכת' הרשב"א ז"ל הוא לאפוקי
אחר חצות שאינו זמן שום תפלה",
כלומר דהבין ברשב"א כמו שהבינו
הב"ח והט"ז שהב"י הבין ברשב"א שבא
להשמיע לגבי חצי שעה שאחר חצות,
וכנ"ל שזה תמוה בלשון הרשב"א
שמוכיח גם מבערב וצ"ע ,ולענ"ד הבנת
הב"י ברשב"א ג"כ כפשוטו שצריך
להסמיך לחובה ,והוכחתו מהא גופא
כנגד כל הצד שזה תשלומין שהרי אין
שם חובה וכנ"ל.

[לב"י שאי"ז תשלומין צ"ב מה הגדר ,ונ"ל ע"פ
הרמב"ם שיש דין תפילה עד חצות ,ויש דין זמן
עד ד"ש]:

ח) ומ"מ למהלך ב' בב"י שאינו
תשלומין ,אלא זמן תפילת שחרית
בדיעבד ,צ"ע מהו גדר זה ,דלעיל ביארנו
דע"כ מסתברא דתקנו חז"ל להתפלל
בדיעבד גם אחר ד' שעות כי גם לר"י יש
אז קצת תוכן של בוקר ,ולא פליג על

ס
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רבנן כ"כ שאי"ז בוקר כלל ,אך זה קצ"ע
דאי"ז מקור מוכרח והוי ממש חידוש דין
ותקנה שלא נמצאה להדיא בחז"ל ,אך
כעת נראה ע"פ הרמב"ם באופ"א.
דנ"ל לדייק ברמב"ם שכ' (תפילה ג א)
"וזמנה עד סוף שעה רביעית שהיא
שלישית היום ,ואם עבר או טעה
והתפלל אחר ארבע עד חצות היום יצא
ידי חובת תפלה ,אבל לא יצא ידי חובת
תפלה בזמנה ,שכשם שתפלה מצוה מן
התורה ,כך מצוה מדבריהם להתפלל
אותה בזמנה כמו שתקנו לנו חכמים
ונביאים" ,ומשמע דיש שני דינים
בתפילה א :עיקר דין תפילה דאו' והוא
אין לו הגבלה של ד"ש אלא עד חצות ,ב:
דין דרבנן של תפילה בזמנה עד ד"ש,
ולכן למעשה ודאי מחוייב לקיים הדין
תפילה בזמנה דרבנן ,אך גם אם עבר ולא
התפלל עד ד"ש מ"מ יקיים עיקר הדין
תפילה דאו' שזמנו עד חצות ,ומשמע
דאינו רק תשלומין ,אלא מקיים בזה דין
תפילת שחרית הרגיל מדאו'.
וכ"כ להדיא המרכבת המשנה שם וז"ל:
"והנכון דודאי תקנו האבות התפלות,
ועיקר תקנת האבות היתה ערב ובקר
וצהרים ,וכל קודם חצות נקרא בקר ומן
הצהרים עד הערב הכל נקרא צהרים,
וכל זה לפי תקנת האבות ,אמנם חז"ל
אסמכינהו אקרבנות כדמסיק כ"ו ע"ב,
ומשו"ה קי"ל כר' יהודה עד ד' שעות
ובדיעבד לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה
אחר ד' שעות ,אבל יצא ידי חובת תקנת
אבות עד חצות ,משא"כ לאחר חצות אף
ידי תקנת אבות לא יצא דשוב לא נקרא
בקר אלא צהרים ,ולא מבעיא הזיד דאין
תשלומין אלא אפי' טעה דמשלים אין לו
על ההשלמה שכר תפלה" ,ודו"ק ונפלא,
דלפי"ז הדאו' יכול לקיים עד חצות,
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והדרבנן יכול לקיים רק עד ד"ש ,ואח"כ
א"א ,ומ"מ הדאו' יכול לקיים אח"כ לא
מדין תשלומין אלא מדין קיום הדאו' או
התקנת אבות ,שהוא עד חצות ,ומשא"כ
אחר חצות הוא רק מדין תשלומין,
ולפי"ז בחצי שעה אחר חצות לא יוכל
להתפלל דכבר אי"ז הזמן של תקנת
אבות דמחצות כבר לא איקרי בוקר,
ותשלומין לא מצינו לפי"ז רק אחר
התפילה הבאה.
ועי' בצל"ח (כו ):שביאר הא דאי'
דאסמכוה אקרבנות "נלע"ד דהיינו לענין
זמנן שיהיה כפי זמן הקרבנות ,דאל"כ
כיון שכבר תיקנום האבות למה הוצרכו
שוב רבנן לאסמכינהו כלל על קרבנות",
ע"כ ,ואולי אפש"ל דודאי גם להאבות
היה זמן כלשהו והוא ערב ובוקר
וצהריים ,ובוקר שם היינו עד חצות,
אבל לר' יהודה שקרבן תמיד היה עד
ד"ש ה"נ תקנו בתפילה שתהיה עד ד"ש,
ומ"מ זמן תפילה דהאבות הוי עד חצות,
ורק מפסיד הדין השני שתקנו זמן,
שהוא כיון דאסמכוה אקרבן ,וזהו שכר
תפילה אבל שלא בזמנה ,וכהמרכה"מ.
וכן מבואר בלבוש (פט) "אחר ד' שעות
עד חצות ,אף על פי שאין לו שכר
כתפלה בזמנה ,שכר תפלה מיהא איכא,
אבל מחצות ואילך כבר עבר זמן הבקר
ואסור להתפלל שחרית והוו ברכותיו
לבטלה ,שאז מתחיל להקרות ערב,
שהחמה מתחלת לנטות למערב ואינו
בקר ,ועבר זמנו ובטל קרבנו" ,כלו' דעד
חצות כן נחשב זמנו ובוקר ,אבך אין לו
שכ"ת בזמנה ,והביאור כנ"ל דיש את
הדין תפלה המקורי שזמנו עד חצות,
ויש את הדין שקבעו זמן עד ד' שעות,
ואחר ד"ש הפסיד הדין זמן אך נשאר
הדין תפילה המקורי עד חצות ,ומ"מ
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אחר חצות כבר אינו בוקר כלל ואינו זמן
תפילת שחרית כלל ,ויש רק תשלומין
שזה דין אחר.
מיהו יש להק' דהלא לר"י מקור ד"ש
הוא מקרבן ,דשם כתיב בוקר ,ור"י סבר
שבוקר אינו אלא עד ד"ש ,וא"כ לשיטתו
גם בתקנת אבות אינו אלא עד ד"ש ,דגבי
אברהם נמי כתיב בוקר ,וישכם אברהם
בבוקר( ,כדאי' כו ,):ועי' בר' יונה ועוד
ראשונים דשורש סברת ר"י דבוקר הוי
עד ד"ש ,ולכן סובר דבוקר דכתיב
בתמיד הוי עד ד"ש ,וא"כ ה"נ בוקר
דכתיב באברהם אינו עד חצות אלא
ד"ש ,מיהו י"ל דהא גופא משם חזי' דלא
אמר ר"י עד ד"ש משום תפילה עצמה
דכתיב בוקר גבי אברהם ,אלא רק משום
בוקר דכתיב בקרבן( ,דנראה שהבוקר
שכתוב באברהם אינו מדבר לגבי
התפילה ,אלא ההמשך דכתיב אל
המקום אשר עמד שם ועמידה זו תפילה
דו"ק).
וכעת יתבאר היטב הצד השני בב"י
שאי"ז מדין השלמה ,אלא דין תפילה
בדיעבד ,והוק' לן לעיל מה הביאור בזה,
דלכאו' ממ"נ ק' דאם זמן התפילה עד ד'
שעות ,איך שייך להתפלל אח"כ אפי'
בדיעבד ,ואם כן תקנו להרחיב הזמן עד
חצות ,למה שכר תפילה בזמנה לית
ליה ,וכעת להמבואר ברמב"ם
והמרכה"מ ,שפיר דהדין המקורי של
התפילה הוא עד חצות גם לר"י ,רק שיש
עוד דין שתקנו זמן ,דאסמכוה אקרבנות,
והוא לר"י עד ד"ש ,ומ"מ גם אם הפסיד
דין זה ,סו"ס נשאר לו הדין תפילה
המקורי שהוא עד חצות ,וכלשון
הרמב"ם "שכשם שתפלה מצוה מן
התורה ,כך מצוה מדבריהם להתפלל
אותה בזמנה" והדין תפלה דאו' י"ל

ברכות

סא

שזמנו עד חצות.
מיהו בלשון הב"י לא משמע כן דכ'
"שהוא זמן תפילה מיהא" ועי"ש עוד כל
דבריו דלא משמע כהרמב"ם שזה דאו'
ודרבנן ,אלא שזמן תפילה הרגיל לא הוי
אחר ד' שעות לר"י ,ורק דין אחר הוי של
זמן תפילה קצת ,שמחמתו תקנו חז"ל
שאפשר להתפלל בדיעבד ,ומ"מ הוי גדר
אחר מהרמב"ם ,ודו"ק ,אמנם הנה בלאו
הכי ידוע שהב"י נקט שתפילות דרבנן,
ומ"מ נראה שאפש"ל ע"פ הלבוש הנ"ל
שלא כתב דאו' ודרבנן אלא ביאר שיש
בוקר עד ד' שעות ,ויש קצת בוקר עד
חצות ,וזה כן נכנס בלשון הב"י.
ועי' רע"א שכתב שאם שכח ערבית
והיה צריך להשלים בשחרית ,ושכח
ולא התפלל גם שחרית עד שהגיע ד'
שעות אינו יכול להשלים ערבית בזמן
זה ,דנחשב שכבר עבר זמן שתי תפילות,
ואפי' לב"י שאי"ז תשלומין ,דמ"מ עבר
זמן שתי תפילות( ,עי"ש שמבאר עפי"ז
תוד"ה עד (כו ):שלכאו' הוא כהב"ח
שכותב שיש חומרא בעד בכלל שחייב
עדיין להתפלל עד אז אפי' במזיד ,דאילו
אחר ד' שעות במזיד לא יתפלל ,וכהב"ח,
ורע"א מתרץ לב"י דהחומרא בעד בכלל
היא לגבי תשלומי ערבית שאם עובר ד'
שעות לא יכול להשלים אז ערבית,
עי"ש) ,ומבואר דגם לב"י אחר ד"ש אי"ז
זמן תפילה ,ולכן נחשב שעבר זמן שתי
תפילות לגבי ערבית ,ושפיר כהרמב"ם
דדין זמן תפילה עד ד"ש ,ואח"כ הוי רק
דין תפילה בלא זמן.
וכ"כ במשנ"ב (קח טו) "אם עבר זמן
תפלה דהיינו אם לא התפלל ערבית
יתפלל שחרית שתים רק עד ד' שעות על
היום שהוא זמן תפילה לשחרית דהא

סב
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נוטל עבור זה שכר תפלה בזמנה משא"כ
אחר ד' שעות דנוטל רק שכר תפלת
רחמי כ"כ הפמ"ג ומגן גבורים ודה"ח",
כלומר שגם לב"י אי"ז ממש זמן תפלת
חובה ,אלא שכר תפלת רחמי ,ולכן כבר
נחשב שעבר זמן שתי תפילות ,וא"א
להשלים בו ערבית( ,עי"ש שמוכח
שמדבר לב"י כי מבאר שם הרשב"א
עפי"ו).

[היוצא מכאן בגדרי תפילת תשלומין הכא
ובעלמא]:

ט) הנה בתפילת תשלומין גופה יש
לחקור האם היא השלמה של התפילה
הקודמת שהחסיר ,או שהיא רק פעם
נוספת התפילה הבאה( ,ועי' מש"כ בזה
באריכות ואכמ"ל) ,ומ"מ כעת נ"ל שלפי
הצד הב' של הב"י ששחרית אחר ד'
שעות גם הוי גדר של השלמה ,והב"י
כותב שילפי' אחר ד"ש לר"י מלרבנן
אחר חצות ,כלומר דמדמי' לי' לדין
השלמה ממש ,וא"כ נראה ברור שתמיד
תשלומין הוי השלמת התפילה
שהחסיר ,דהנה כאן הרי ברור שזה
נחשב שחרית ,דל"ש שזה יהיה פעמיים
מנחה או בדומה לזה ,שהרי עוד לא
הגיע זמן מנחה ,אלא כאן ודאי הגדר
בתשלומין שמשלים שחרית ,כלומר
שהרחיבו לו את זמן שחרית בדיעבד
להשלימה גם לאחר ד"ש ,ונחשב לו
שהשלים את תפילת שחרית( ,ונפק"מ
שיאמר שים שלום ולא שלום רב),
דמכאן ניתן להוכיח לכל דין תשלומין
בעלמא שהוא גדר של השלמת התפילה
שהחסיר ,ולא פעמיים התפילה הבאה,
דהא הב"י מדמה את שני סוגי
התשלומין ,דילפי' אחר ד"ש מתשלומין
הרגיל ,וכמו שהתשלומין שעד חצות

סימן ג'

ברכות
הוי גדר של תשלומי שחרית ,כך כל
תשלומין שאחר מנחה הוי גדר של
תשלומי שחרית.
מיהו אולי אפש"ל שזה שני סוגי
השלמה ,שאמנם בתשלומין שעד חצות
הוי רמה של תשלומין אבל גדר התפילה
הוא שמתפלל שחרית ,אבל בתשלומין
במנחה אי"ז שחרית אלא הגדר הוא
שמשלים ע"י שמתפלל "מנחה שתיים",
ואי"ז בגדר שחרית כלל ,ואין להוכיח
מהצד בב"י שזה תשלומין לגדר
תשלומין בעלמא ,דשמא זה שונה מכל
דין תשלומין הרגיל.
דהנה כבר הוק' לעיל דאם אינו יוצא
יד"ח ההשלמה בלי המחוייבת לפניה
כיצד עד חצות יתפלל בלי מחוייבת
לפניה אם זה אותו גדר של השלמה,
וכעת אולי י"ל שזה גדר אחר של
השלמה ,דיש השלמה עד שהגיע זמן
התפילה הבאה ,ויש השלמה לאחר
שהגיע זמן הת' הבאה ,שזו "השלמת
שחרית" ,שעומדת בפנ"ע ,וזו השלמה
ע"י "מנחה שתיים" ,שצריכה חובה
לפניה ,דכל הדין שצריך לאקדומי
תפילת חובה לפניה ,כ"ז רק לגבי
התשלומין של מנחה שתיים ,שכל דינה
אינו אלא כטפילות למנחה הרגילה של
חובה ,אך בתשלומין שאחר ד"ש שהיא
בגדר של תשלומי שחרית ,לא נאמר דין
זה ,דהא אין שם תפילת חובה ,וע"כ
נאמרת בלא טפילות לחובה.
איברא דעי' בב"י שכ' דלהצד דהוי
תשלומין ה"ה נמי אחרי חצות ,והב"י כ'
לדייק כנגד זה "דא"כ הוה ליה למימר
שאם התפלל אחר ד' שעות עד הלילה",
כלומר דהו"ל לצרף מד' שעות עד
הלילה ,דהכל דין אחד של תשלומין,

דרכי
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ולא לומר עד חצות ,וחזי' שהב"י הבין
שלצד שזה השלמה יכול להשלים כל
היום בשוה ,והכל דין תשלומין אחד,
דאל"כ ג"כ היה יכול לדייק כנגד צד זה
באופ"א דהיה צריך לדייק מדלא קתני
"עד המנחה" ,אלא "עד חצות" ,כלומר
שזה רק עד חצות ולא עד שש ומחצה,
אך הוא כ' "עד הלילה" ,דמשמע דס"ל
שהשלמה היא כל היום באותו גדר
דאחר ד"ש הוי כמו השלמה של אחרי
מנחה.

אי"ז תשלומין דשחרית ,אלא תפילה
בעלמא למניין התפילות ,ואמנם ודאי
אי"ז פעמיים מנחה ,דהא אכתי אינו זמן
מנחה ,אך גם תשלומי שחרית אינו,
דלהצד בחקירה שכל תשלומין אינה
השלמת התפילה שהחסיר אלא
השלמת תפילה בעלמא למניין
התפילות שיש לו ,ה"נ י"ל דאחר ד'
שעות הוי תשלומין ,כלומר דאינו
תפילת שחרית כלל ,אלא תפילה
בעלמא למניין התפילות ,כנגד מה
שהפסיד תפילה בשחרית ,ואמנם אי"ז
מנחה אך גם שחרית איננו ,רק תפילה
בעלמא ,וזה ביאור שכר תפלה אית לי',
שכר תפלה בזמנה לית ליה ,דהוי
תשלומין שזה תמיד לא משלים התפילה
ההיא שהחסיר ,אלא תפילה בעלמא
למניין תפילותיו ,מיהו מסתמא יאמר
שים שלום ויל"ע( ,וכ"ז לצד הזה
בחקירה בגדרי תשלומין).

וא"כ לכאו' בהכרח הב"י יצטרך לסבור
שתמיד כל תשלומין הוי גדר של
תשלומי שחרית ממש ,דלשיטתו
שחרית אחר ד' שעות לצד שזה
תשלומין שווה לדין תשלומין הרגיל,
והכא זה ודאי לא מנחה ,דכתי לא הגיע
זמנה ,אלא ודאי השלמת שחרית ,וה"נ
כל תשלומין.

[הרמ"א אסר אחר חצות ,ותלוי בב' צדדי הב"י,
המג"א דזמן מנחה מחצות ומספק עד חצי,
הצל"ח הק' שיתפלל על תנאי ,ונ"ל דנחלקו אם
זה ספק או פסק]:

מיהו עי"ש שמתרץ "איכא למימר
דשאני אחר זמן המנחה שצריך
להתפלל תפילת המנחה קודם" ,ויש
להסתפק האם זה רק הבדל צדדי שכאן
צריך להקדים וכאן לא ,אך נשאר
במהלך שהכל אותו גדר של תשלומין,
או דאפש"ל דכאן גופא מייסד דהן שתי
סוגי תשלומין ,וכמשנ"ת לעיל ,אך
בקושייתו נראה דנקט דהכל דין
תשלומין אחד ,והיינו הך.

שוב חשבתי די"ל דגם לצד שתשלומין
תמיד הוי רק פעמיים מנחה ,היינו
שהתשלומין אינו משלים את אותה
התפילה שהחסיר ,אלא משלים תפילה
בעלמא למניין התפילות ,כנגד מה
שהפסיד תפילה ,אך לא אותה תפילה
ממש ,וה"נ אפש"ל גדר חדש ששחרית
אחר ד' שעות לצד בב"י שהוי תשלומין

י) הרמ"א (או"ח פט א) פוסק שאחרי
חצות אסור להתפלל שחרית ,דמש"כ
המחבר דאחר ד' שעות אפשר להתפלל,
זה עד חצות ,ואח"כ אסור ,וכהב"י בצד
הב' ,ואמנם עי"ש בט"ז שפי' גם ברמ"א
דהיינו עד שש ומחצה ,וזה דוחק גדול,
(דהוא נקט כצד א' בב"י שזה תשלומין
וא"כ אפשר עד זמן מנחה להשלים בלי
להקדים מנחה) ,אך עי' מג"א (סק"ה)
שפי' ברמ"א כמשמעו להדיא דעד חצות
דוקא ,דבין חצות לשש ומחצה אסור,
וביאר המג"א דבאמת זמן מנחה מתחיל
אחר חצות ,ואלא שכיון דאין אנו בקיאין

סד
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לא יצא עד שש וחצי( ,וכ"כ המג"א בסי'
רלג) ,ולכן אחר חצות לא יוצא יד"ח עד
שש וחצי ,דכבר הגיע זמן מנחה וצריך
להקדימה אלא שעדיין א"א.
ובגוף דברי המג"א צ"ע מרש"י (פסחים
נח ).שפי' דברי רבא שזמן התמיד מכי
ינטו צללי ערב דהיינו חצי שעה אחר
חצות ,וז"ל" :מחצי שבע ואילך שהחמה
נוטה למערב והצל למזרח ,כשאדם
עומד כנגד החמה צלו נוטה למזרח ,חצי
שש וחצי שבע היא עומדת באמצע
הרקיע ,ואין צל נוטה אלא צל כל אדם
תחתיו"( ,וכ"כ שבת ט ,):דמבואר ברש"י
שלא משום ספק אסור להתפלל מנחה
עד שש ומחצה ,אלא יש משהו אמיתי
שרק אז מתחיל זמנה ,שאז השמש נוטה
קצת למערב באופן ניכר שהצל נוטה
למזרח( ,וכ"כ המאירי שם) ,מיהו עי'
רעק"א שהק' סתירה לזה מרש"י
בפסחים להלן (צג ):שמבואר איפכא
כהצד שבעצם מחצות הוי זמן מנחה,
וכ"מ ביומא (כח ):דמכי משחרי כתלי,
ומ"מ אכמ"ל.
ובעיקר מש"כ המג"א שהטעם של
הרמ"א שאסור להתפלל שחרית אחרי
חצות עד שש ומחצה ,הוא משום
שבעצם כבר מחצות הגיע זמן מנחה,
הנה זה אינו כהב"י שכותב שאה"נ לצד
שזה גדר של השלמה יכול באמת
להתפלל אף לאחר חצות ,עד זמן מנחה
בשש וחצי ,כלומר שסבר הב"י שמנחה
לא מתחילה אלא משש וחצי ,ואפשר
להשלים שחרית עד אז ,גם לאחר חצות,
אלא שהב"י פליג שא"א אחרי חצות רק
משום דנקט כהצד הב' שאי"ז גדר של
תשלומין ,אלא הוי תפילה בזמן תפילה
קצת ,וזה רק עד חצות ולא אח"כ ,וא"כ
לצד הב' דהב"י מובן בפשיטות למה ל"ש

סימן ג'

ברכות
אחר חצות ,ולצד הא' דהוי השלמה כ'
הב"י שבאמת מהני אחר חצות ,וכן נקטו
הב"ח והט"ז שמהני אחר חצות דהוי
כדין תשלומין ,וצ"ל שהמג"א בא לומר
שגם לצד בב"י שזה גדר של תשלומין,
שזה שייך עד זמן מנחה שהוא לכאו' עד
שש וחצי ,כאן בא חידושו של המג"א
שבעצם זמן מנחה הוא כבר מחצות ,ורק
משום ספק ממתין חצי שעה ,ולכן כבר
מחצות א"א להתפלל השלמה של
שחרית לפני מנחה ,גם אם זה גדר של
תשלומין( ,וכ"כ המחציה"ש במג"א).
והצל"ח (בסוגין) מביא ביאור המג"א
ברמ"א ,שאחר חצות לא יתפלל דבעצם
הגיע זמן מנחה ורק לא בקיאין ,והצל"ח
מק' ע"ז שגם אם בעצם הגיע זמן מנחה
בחצות מ"מ הוי ספק עד חצי שעה ,וא"כ
למה לא יוכל להתפלל אחר חצות,
ויעשה תנאי שאם זהו עדיין זמן שחרית
הרי"ז יהיה שחרית ,והתפילה שאחרי
שש וחצי תהיה למנחה ,ואם זהו כבר
זמן מנחה הרי"ז יהיה מנחה ,והתפילה
שלאחמ"כ תהיה לתשלומי שחרית
שאחר המנחה ,ורעק"א בשו"ע שם
הביא דברי הצל"ח ,וכ"מ בביאור הגר"א
והמשנ"ב פסק לכתחילה כהרמ"א ,אך
כ' שבדיעבד אם התפלל בחצי שעה זו
לא יתפלל שוב ,מיהו אולי זה משום
שהב"ח והט"ז פליגי.
ודברי הצל"ח עולים בקנה א' עם הידוע
בשם הגר"א בלב אליהו (ולא מצאתיו
כעת) ,שכל היום כשר לתפילה ,ואין רגע
שלא שייך בו תפילה ,וגם בין חצות לשש
וחצי הוי או לשחרית או למנחה ,והוי
ספק רק לדידן ,ומ"מ הוי זמן תפילה לא'
מהן ,ודלא כדמשמע ברש"י שאינו
לשתיהן.
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אך במש"כ הצל"ח במג"א שבין שש
למחצה הוי ספק משום שאין בקיאין,
ולכן הבין שיועיל תנאי ,נלענ"ד דגם לצד
שמעיקר הדין הוי מחצות ורק משום
טעות דאין בקיאין משש וחצי ,מ"מ לא
השאירוהו במצב של ספק ,אלא תקנו
וגזרו כיום בתורת ודאי מדרבנן שמותר
להתפלל רק משש וחצי ,דאמנם הוי
משום ספק וטעות ,אך כעת גזרו בתורת
ודאי שזמנו רק משש וחצי ,דכיום אי"ז
ספק אלא פסק ,ודו"ק דלפי"ז ודאי ל"ש
תנאי ,דהא דינו ברור שאסור במנחה,
ושחרית נמי א"א גם אם הוי תשלומין,
דהא מעיקר הדין הגיע זמן מנחה ,אז
צריך להמתין ולהקדימה ,ודו"ק ,וצ"ע.
שוב ראיתי בפמ"ג (א"א פט ס"ק ה),
שמסביר במג"א וז"ל" :אלא דמן הדין
מנחה מתחלת שבע ,רק מפני שאין
בקיאים אסרו אפילו דיעבד ,מכל מקום
אסור להתפלל שחרית ,כי הגיע מדינא
מנחה והיא קודמת ,לכן בהכרח ימתין
חצי שעה"( ,ועי' שאג"א) ,ודלא כצל"ח
שאפשר להתנות ,וכנראה נחלקו האם
זה ספק או פסק).
והב"ח ודאי סבר דזמן מנחה היסודי
אינו מתחיל כלל קודם שש וחצי דהרי
דעת הב"ח שאפשר להתפלל שחרית
"עד זמן התפילה הבאה" בתור תשלומין,
ולכן כותב שאפשר עד שש וחצי,
והמג"א הק' עליו דגם אם הוא צודק
שאפשר עד התפילה הבאה בתור
תשלומין מ"מ א"א אחרי חצות ,כיון
שזמן מנחה מעיקר הדין מתחיל מיד
בחצות ,ורק משום שאין בקיאין גזרו לא
להתפלל עד שש וחצי ,ומ"מ כבר חובת
מנחה חלה עליו וכדכ' הפמ"ג שהגיע
מדינא זמן מנחה ,ולא יוכל להתפלל
שחרית מחצות דכבר אתי זמן מנחה

ברכות

סה

מעיקר הדין ,ובעי לאקדומי חובת
שעתיה ,ואע"פ שאינו יכול דאסרו עליו
להתפלל מנחה עד שש וחצי מ"מ החיוב
חל כבר ולא יכול להקדים התשלומין
לחובה ,דכבר איכא לחובה ,אלא הב"ח
בהכרח סבר שזמן מנחה לא מתחיל כלל
מעיקר הדין אלא משש וחצי ולכן עד אז
שרי להשלים ,ובאמת גם בב"י משמע כן
דכתב שלצד שזה תשלומין אפשר אחרי
חצות ,ובהכרח סבר בזה כהב"ח שזמן
מנחה מעיקר הדין מתחיל רק בשש
וחצי דאל"כ גם אם זה תשלומין א"א
לפני שש וחצי דכבר חל זמן מנחה,
ועכצ"ל דסבר שמתחייב במנחה רק
בשש וחצי ,אלא שהב"י חלק על הב"ח
שא"א אחרי חצות מכיון דסבר שאי"ז
גדר של תשלומין אלא גדר של זמן
בדיעבד וכהלבוש דזה בוקר קצת ,וכ"ז
רק עד חצות כמו לרבנן ,אך אם היה
תשלומין כן היה עד שש וחצי ,אבל
המג"א והפמ"ג אמנם גם חלקו על הב"ח
וסברו כהב"י שא"א אחרי חצות ,אבל לא
מטעמיה דהב"י ,דהוא חלק רק מצד
שאי"ז תשלומין ,ואילו הם סברו דגם אם
זה תשלומין מ"מ זה רק עד חצות ותו
לא ,דס"ל דבחצות כבר התחייב במנחה,
וא"כ כבר אסור לו להקדים התשלומין
לפני שיתפלל מנחה ,ואף שאסרו עליו
להתפלל מנחה מ"מ כבר התחייב בה.
והצל"ח נמי סבר כהמג"א והפמ"ג
שהזמן מתחיל מיד בחצות אלא שהוא
סבר שמה שאסור לו להתפלל מנחה עד
שש וחצי אי"ז איסור בתורת ודאי אלא
בתור ספק ,שאין אנו בקיאין ,ומשו"ה
ס"ל שיכול להתנות שאם זה כבר זמן
מנחה יהיה לשם מנחה ,והתפילה
שאחרי שש וחצי לתשלומי שחרית ,ואם
עוד לא זמן מנחה יהיה לשחרית,
והתפילה שאחרי שש וחצי תהיה

סו

דרכי

למנחה,ומשא"כ המג"א ודעימי' ס"ל
דאי"ז ספק אלא פסק שאסור להתפלל
מנחה בתורת ודאי.
ומ"מ תרוויהו פליגי על הב"ח והב"י
שכתבו שאם זה גדר של תשלומין אפשר
אחרי חצות דסברו שאכתי אי"ז זמן
מנחה באמת דלא חל חיובה של תפילת
המנחה עד שש וחצי דרק אז מיקרי ינטו
צללי ערב ,אלא שהב"י נקט להוכיח
מהרשב"א שאי"ז תשלומין ,אלא דאכתי
זמן תפילה קצת ,שזה ודאי רק עד חצות.
ועי' בסימן רלג שהמג"א סבר שאם
הקדים מנחה לפני שש וחצי לא יצא
אפי' בדיעבד ,אך הלבוש ועוד פליגי
שיוצא בדיעבד ,והיה נראה בפשטות
דתליא בנידון האם באמת זמנה אינו
מתחיל לפני שש וחצי או רק משום ספק,
מיהו המג"א שם סובר שלא יוצא ואילו
כאן סובר שזמנה מתחיל בעצם משש,
אך אי"ז קושיא דגם למג"א שזמנה
מתחיל משש מ"מ גזרו רבנן לא להתפלל
עד שש וחצי ואף תקנו שלא יצא
בדיעבד ,ומ"מ מעיקר הדין חיובה
מתחיל משש לענין שכבר א"א להשלים
שחרית ,אלא שאסרו עליו להתפלל
מנחה עד שש וחצי וגם גזרו שלא יצא
בדיעבד ,ומ"מ חיובו מתחיל משש ,אלא
שלאידך גיסא ודאי מוכח שהשיטות
שסברו שם שיוצא בדיעבד מוכרח
שסברו כאן שזמנה מתחיל מיד בשש,
וסברו גם שהאיסור להתפלל עד שש
הוא לכתחילה ולא דיעבד ,או"ד שסברו
שאי"ז גדר של איסור ודאי אלא מדין
ספק שאין בקיאין ולכו מספק לא יחזור,
ודלא כהב"ח והב"י שסברו כמשמעות
רש"י הנ"ל שעיקר חיובה אינו מתחיל
לפני שש וחצי ,דא"כ לא יוצא אפי'
בדיעבד לפני"כ ,וא"כ להב"ח והב"י

סימן ג'

ברכות
בהכרח ששם לא יוצא לפני שש וחצי,
ודו"ק ,והנה עי' ברמב"ם שכ' שאם
התפלל משש וחצי יצא ,דמשמע שקודם
לכן לא יצא ,וראיתי שביארו שכיון
דאסמכוה אקרבנות ותמיד היה בפועל
קרב משש וחצי א"כ אף אם בתמיד זה
היה מספק שלא ידעו לדייק ,מ"מ סו"ס
כשקבעו תפילות כנגד זמני ההקרבה
בפועל וכיום נקבע שמנחה מתחילה רק
משש וחצי בתורת ודאי ובתור שרק אז
מתחיל חיובה ודו"ק דזה רק כהב"ח
והב"י.

[סיכום ההלכה בדין שחרית אחר ד' שעות,
והגדרים בזה]:

יא) ולהלכה בדין שחרית אחר ד'
שעות :הב"י נקט שאחר ד' שעות הוי זמן
תפילה בדיעבד ,ולא תשלומין ,ונפק"מ
דגם במזיד ,אך רק עד חצות ,והב"ח נקט
דאמנם זה גם במזיד ודלא כתשלומין,
אך זה כן גם אחר חצות כתשלומין ,ועי'
ביהגר"א שנקט בדעת הרי"ף והרא"ש
דרק טעה ,אך במזיד לא ,דאם לא
התפלל עד אז במזיד לא יכול להתפלל
אח"כ ,דס"ל שזה גדר של תשלומין,
(דהנה הטור כ' לשון עבר ,והרא"ש
והרי"ף כ' לשון טעי ,והרמב"ם והשו"ע
כ' לשון עבר או טעה ,ולכאו' יש לדייק
ברא"ש והרי"ף דבמזיד לא ,וכתשלומין,
אך עי' בדברי חמודות על הרא"ש כאן
שכותב דאין לדייק אלא גם לרא"ש
והרי"ף זה אפי' במזיד ,ונ"ל דיש להוסיף
דלפי"ז שפיר שלא פליג הטור על
הרא"ש ,אך הגר"א נקט דפליגי),
ובמשנ"ב הכריע שאם הזיד יתפלל
מספק אך יתנה שלצד שא"א יהיה
בתורת נדבה.

דרכי

זמן תפלה

ויל"ד בשגג עד ד"ש והזיד עד חצות,
האם ישלים במנחה ,דאם בד"ש זה
תשלומין ישלים גם במנחה ולא גרע
דהכל תשלומין הוי ,אך לב"י והלבוש
וסיעתם לכאו' זה אכתי זמנה ואם הזיד
בו לא יוכל להשלים במנחה ,ויל"ע אולי
גם לשיטתם אינו זמנה ממש ,וכן מבואר
לעיל ברע"א ,וכן במשנ"ב שהוב"ל שגם
לב"י אי"ז זמנה ממש אלא תפילת רחמי,
ועי' לשון מגן גבורים (אלף המגן סימן
קח ס"ק י) "דאין להשלים כ"א בזמן
תפלת חובה אבל זה גוף תפלת שחרית
עד ו' שעות אין לו שכר תפל' של חובה
כי אם שכר תפלה דרחמי אינו משלים
בה דאל"כ לעולם יכול להתפלל בנדבה
וישלים בה כנלפע"ד" ולפי"ז ודאי גם אם
הזיד בה יכול להשלים במנחה אם עד ד'
שעות היה בשוגג ,כי זמן זה של ד' שעות
עד חצות אינו זמן תפילת חובה הרגיל
גם אם אי"ז תשלומין ,וכדמשמע ברע"א
לעיל שגם לב"י אי"ז זמן תפילה ממש.
ויל"ד לפי"ז בחזרת השץ אחר זמן
תפלה ,דהנה לצד שזה גדר של תשלומין
ודאי אי אפשר לעשות לו חזרת הש"ץ,

ברכות

סז

אך כעת נראה דאולי גם לב"י והלבוש
דאכתי זמן תפלה קצת ומיקרי בוקר,
ומ"מ אינו זמנה ממש וכמבואר ברע"א
לעיל ,וא"כ אולי זה תקנה ליחיד בלבד
שנתנו לו זמן זה דרחמי נינהו ,אך זה לא
שייך לציבור ,ואין לעשות חזרת השץ
אחר זמן תפלה ,וצ"ע.
ולסיכום הגדרים בתפילה אחר ד'
שעות :א .תשלומין ,וגם אחר חצות ,ורק
בשוגג (כס"מ וב"י צד א') ,ב .סוג
תשלומין אחר ,שגם במזיד וא"צ חובה
סמוכה ,ומ"מ גם אחר חצות( ,ב"ח וט"ז),
ג .זמן תפלת שחרית בדיעבד ,ורק עד
חצות ,אך גם במזיד (ב"י) ,ד .עיקר דין
תפילה עד חצות ,אך יש דין זמן תפלה
ואותו הפסיד (רמב"ם) ,ומ"מ רק עד
חצות ,אך גם במזיד ה .קצת בוקר ולכן
קצת זמן תפילת שחרית ,אך זה גדר
תפילה אחר בין חובה לנדבה ,שכר
תפילת רחמי( ,לבוש),ורק עד חצות אך
גם במזיד ,והנה בפמ"ג הביא שיש ה'
שיטות בגדר תפילה זו והאריך לבארם
עי"ש.

סח

דרכי

ברכות

סימן ד'

סימן ד:

בגדרי תפילת תשלומין:
תמצית דברים :א .יל"ח האם משלים התפילה שהחסיר ,או פעמיים התפילה הבאה ,ודיוקים בגמ' .ב .ביאור
שכר תפילה שלא בזמנה לב' הצדדים ,ודיוק ממעות לא יוכל לתקון .ג .מתפלל שתים של שבת לכאו' כצד
ב' ,תי' לצד א' ,ותוס' .ד .ברש"י דא"א להבדיל בתשלומי שבת ,כצד א' ,ולא כמג"א דא"צ להבדיל ב"פ .ה.
צ"ע ברש"י דהרי מתפלל חול ומ"ש דלהבדיל א"א ,וי"ל דהבדלה סותרת ,הלבוש דבהשלמת מנחה דער"ח
א"א יעו"י .ו .אפש"ל באופ"א דאזלי' בתר דיני התפילה הקודמת ,ומ"מ גם בשבת התחייב י"ח ,ולהזכיר שבת
א"א .ז .פלוג' אחרונים בשכח ערבית דמוצ"ש אם יבדיל בראשונה או בשניה .ח .בפלוג' הרש"ש והצל"ח
האם תשלומי מנחה בערבית הוי רשות .ט .הטעם שאין תשלומין למוסף ,וראיה מתוס' ורשב"א לצד א' .י.
הפנ"י דבעי ג' תפילות ביום ,והמרכה"מ דתשלומין מכפרת על שגגתו .יא .בתשלומי מעריב דר"ח בשחרית
פלוג' אחרונים אי מחזירין ,ובתשלומי מנחה דר"ח במעריב דיום ב' דר"ח.

[יל"ד האם משלים התפילה שהחסיר ,או
פעמיים התפילה הבאה ,ודיוקים בגמ']:

א) בגמ' (ברכות כו ).אקשי' אמתני'
דשחרית עד חצות ותו לא ,מדברי ריו"ח
ד"טעה ולא התפלל ערבית מתפלל
בשחרית שתים ,שחרית מתפלל במנחה
שתים" ,וא"כ גם אחר חצות מתפלל,
והתי' "כולי יומא מצלי ואזיל ,עד חצות
יהבי ליה שכר תפלה בזמנה ,מכאן
ואילך שכר תפלה יהבי ליה ,שכר תפלה
בזמנה לא יהבי ליה".
ובגדרי תפילת תשלומין יש לחקור
האם הוי השלמת התפילה שהחסיר,
או"ד דמתפלל פעמיים התפילה הבאה.
וביאור צד א' :דאע"פ שעבר זמן
התפילה הקודמת מ"מ נתנו לו אפשרות
להתפלל אותה שלא בזמנה ,ובעצם
הרחיבו לו את הזמן להתפלל את אותה
תפילה שהחסיר ,גם לאחר זמנה
המקורי.

וביאור צד ב' :דהתפילה שהחסיר לא
יכול להשלימה דכבר עבר זמנה ,אבל
מכיון שחסר לו תפילה נתנו לו אפשרות
להתפלל בתפילה הבאה פעם נוספת
כדי להשלים תפילה למניין התפילות,
אך היא איננה אותה תפילה שהחסיר
אלא פעם נוספת התפילה הבאה.
ונפק"מ האם יתפלל כנוסח התפילה
של עכשיו או כההיא שמשלים ,ולדוג'
האם יאמר שים שלום או שלום רב ,וכן
בשבת האם יאמר אתה קדשת ,ישמח
משה או אתה אחד.
והנה בלשון המימרא דריו"ח "מתפלל
במנחה שתיים" משמע שההשלמה היא
עוד פעם מנחה במקום השחרית
שהחסיר ולא הרחבת האפשרות
להתפלל שחרית ,דבעצם הוא מתפלל
מנחה פעם נוספת ,מיהו אם היה כתוב
מתפלל מנחה שתיים היה יותר הוכחה
אך השתא שכתוב מתפלל במנחה
שתים אי"ז הוכחה גמורה ,אלא דיוק,
איברא דבהמשך הגמ' אי' גרסא מתפלל
מנחה שתים ,ומשמע כצד ב'.

דרכי

גדרי תשלומין

אמנם בקו' הגמ' מהא ששייך להשלים,
אהא דאי' במתני' עד חצות ,מוכח
דעכ"פ סד"א דההשלמה היא ממש
הרחבה של הזמן כפשוטו ,דחזי' דהגמ'
מבינה שזה נחשב לשחרית ,ומק' מכך
אמתני' דאי' דשחרית עד חצות ,דאילו
אם הגדר היה דזה פעמיים מנחה לק"מ
אמתני' ,וע"כ שלכה"פ בהו"א הגדר
שבעצם אפשר להתפלל שחרית כל
היום ,ולא רק עד חצות ,דההשלמה
נחשבת ממש שחרית.
אך במסק' דרק שכר תפילה אך לא
בזמנה ,יל"ד כנ"ל האם כעת אי"ז כלל
השלמת שחרית אלא תפילה נוספת של
מנחה במקום התפילה שהחסיר ,וכצד
ב' ,או"ד דגם במסק' נשאר שההשלמה
היא לשחרית ,ורק השתנה שאין הגדר
ששחרית כל היום ,אלא שחרית הרגילה
עד חצות ,ואח"כ הוי שחרית של
השלמה ,שהוא גדר אחר של בדיעבד
למי שטעה ,ונפק"מ שזה רק אחרי
מנחה ,וזה כבר מספיק בשביל לכתוב
במתני' ששחרית עד חצות ,דאע"פ
שההשלמה נחשבת לשחרית אי"ז
תפילה בזמנה ,אלא גדר אחר של
השלמת שחרית ,ושפיר גם לצד א'.
אך יש לדייק מלשון הגמ' בתי' "כולי
יומא מצלי ואזיל ,עד חצות יהבי ליה
שכ"ת בזמנה מכאן ואילך וכו'" ,דמשמע
דכל היום זוהי אותה תפילת שחרית,
דגם ההשלמה נקראת שחרית ,ולא
פעמיים מנחה ,ורק ההבדל איזה שכר
מקבל על השחרית ,ומשמע כצד א'
שמשלים את השחרית ,ולא כצד ב'
שנחשב רק מנחה פעמיים.

[ביאור שכר תפילה שלא בזמנה לב' הצדדים,

ברכות

סט

ודיוק ממעות לא יוכל לתקון]:

ב) מיהו לצד א' פחות מובן מה דאית לו
רק שכר תפילה אבל לא בזמנה ,דהנה
הגדר שרואים שזוהי כן תפילת חובה,
ומ"מ אין לו שכר תפילה בזמנה ,וזה צ"ב
דהלא ודאי אי"ז רק תפילת נדבה ,שגם
שם יש לו שכר תפילה דרחמי ,אלא
השלמה היא כן תפילת חובה ,דחייב
להשלים ,ויש לו שכר תפילה של חובה,
ורק לא שכר תפילה בזמנה ,וצ"ב מהו
גדר זה של שכר תפילה אבל לא בזמנה,
דהנה לצד ב' מובן שההשלמה שמשלים
היא מה שחסר לו תפילה ,אך לא מצליח
להשלים מה שלא התפלל את אותה
תפילה שהחסיר ,ונשאר חסר לו את
התפילה שהתחייב בזמן זה שהחסיר עם
השכר המיוחד של התפילה הזו ,ורק
משלים תפילה למניין תפילותיו ,ע"י
שמתפלל פעם נוספת מנחה ,אך אי"ז
משלים לו את השחרית שהפסיד ,וזו
הכוונה שכר תפילה ולא שכר תפילה
בזמנה ודו"ק ,אך לצד א' ת"ב דאם
החליטו להרחיב לו את זמן התפילה
שיוכל להתפלל שחרית ולהשלים את
שחרית ,א"כ מה הוא מפסיד.
אך נראה דצ"ל דאמנם גם לצד א'
שמשלים שחרית מ"מ אי"ז זמן תפילת
שחרית המקורי ,אלא זמן של תפילה
בדיעבד ,והיינו שיש דין שחרית הרגיל
שאותו הפסיד כי עבר זמנו ,אבל יש עוד
דין שבדיעבד הרחיבו את זמן שחרית
למי שהפסיד ,אך הוא בדיעבד ואין בו
שכ"ת בזמנה ,או באופ"א שיש דין
תפילת שחרית בלי הגבלת זמן ,ויש עוד
דין של זמן לשחרית ,ובהשלמה מרויח
הדין תפילה ,אך לא הדין זמן שיש בו,
דמקיים לגמרי דין העיקרי של התפילה,
ורק לא קיים הדין הנוסף שקובע זמן

ע
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לתפילה ,ובאופ"א ודאי שאי"ז ממש
שחרית אלא דין השלמה בדומה
לשחרית ,שודאי הפסיד את שחרית
הרגיל ,אלא שתקנו לו דין חדש להתפלל
את אותה התפילה שלא בזמנה ,ושכרה
שונה דגדרה שונה דהוא רק השלמה,
וביאור האחרון נ"ל עיקר.
וממה שהגמ' מק' על המושג תשלומין
בתפילה ,מדאי' איזהו מעוות לא יוכל
לתקון זה שביטל תפילת שחרית או
ערבית ,והתי' דהתם איירי במזיד ,לכאו'
להצד דהשלמה הוי רק פעמיים
התפילה הבאה ,א"כ ההשלמה איננה
משלימה התפילה שהחסיר ושפיר
אפש"ל דגם כאשר הוא משלים ,עדיין
התפילה שהחסיר היא מעוות לא יוכל
לתקון ,דרק משלים לו תפילה בעלמא
למניין התפילות אך השחרית לדוגמא
הפסיד ,ולמה הוק' לגמ' וצ"ע ,אלא
משמע כהצד שבתשלומין כן מתקן
השחרית ,מיהו י"ל בדוחק דמשמע לי'
לגמ' דלא יוכל לתקון כלל ,דהיינו אפי'
לא מקצת ,כלומר דאינו יכול לתקן אפי'
תפילה בעלמא למניין התפילות ,וע"כ
דאיירי במזיד דאין לו כלל תשלומין,
ומ"מ נראה דיותר משמע כהצד הא'
דתשלומין משלים התפילה הקודמת
שהחסיר.
בתורא"ש לגבי מזיד שאינו יכול
להשלים" :כתב הגאון ז"ל וזה לשונו
ביטל מעוות שאינו יכול לתקון הוא,
ולית ליה אלא שכר רחמי דרשות
בעלמא הוא ,אבל שכר תפלת מצוה לית
ליה ,משמע דאם רצה לחזור ולהתפלל
בערבית שתים לתשלומי מנחה שביטל
רשאי ושכר תפלת רחמי אית ליה",
ומבואר דיש ג' דרגות א' :שכר תפלה
בזמנה ,ב' :שכר תפילת מצוה אבל לא
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בזמנה ,ג' :שכר תפלת רחמי דרשות
בעלמא ,אך הא ניחא אם היה כותב
שהיא נדבה בעלמא ,אך לשונו "דאם
רצה לחזור וכו' לתשלומי מנחה שביטל
רשאי" וזה צ"ב איזה משמעות יש
לתשלומין שלא כדין ,שכל תפילתו מדין
נדבה ,וא"כ במה זה יותר מנדבה רגילה,
ובמה הן משלימין התפילה שביטל ,דכך
משמע בלשונו דזה כן לתשלומי מה
שביטל אך לא חובה ולא מצוה אלא
רשות ורחמי בעלמא ,ומ"מ כן מוגדר
תשלומין במשהו וצ"ב ,ובדומה לזה
ראיתי לגבי הא דנקטו בראשונים דא"א
להשלים לאחר שתי תפילות ,וכתבו
דיכול להתפלל נדבה אך חייב לחדש בה
דבר ,ומשא"כ במזיד שא"צ לחדש ,דהוי
סו"ס זמן תשלומין לשוגג ,מיהו הב"ח
והגר"א פליגי דבמזיד בעי חידוש דאי"ז
ספק ,ובשתי תפילות א"צ חידוש דהוי
ספק ולצורך ואכמ"ל.

[מתפלל שתים של שבת לכאו' כצד ב' ,תי' לצד
א' ,ותוס']:

ג) ובגמ' (כו" ):ת"ר טעה ולא התפלל
מנחה בערב שבת מתפלל בליל שבת
שתים [של שבת] ,טעה ולא התפלל
מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת
שתים של חול" ,ולכאו' יש להוכיח מהא
דשכח מנחה של ער"ש ישלים בליל
שבת שתיים של שבת ,דחזי' דלא
משלים התפילה שהחסיר אלא משלים
ע"י שמתפלל פעמיים התפילה הבאה,
וכצד ב'.
מיהו י"ל דיש דינים שלא נקבעים לפי
זמן חיובה של התפילה אלא לפי זמן
אמירתה בפועל ,ואע"פ שזמן חיובה של
תפילה זו היא מנחה של ער"ש מ"מ חייב
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להתחשב גם בזמן אמירתה בפועל
בשבת ,ומשו"ה חייב להזכיר שבת מדין
חובת היום כיון דלמעשה מתפלל
בשבת ,דא"א להתעלם ולא להזכיר
ששבת היום ,דסו"ס גם אם הוא מתפלל
מנחה של חול אבל הוא מתפלל אותה
בשבת ,וגם לגבי מה שלא אומר כל הי"ח
זה מדין שבפועל מתפלל בשבת ,שבעצם
כל תפילת שבת הייתה צריכה ג"כ י"ח
אך הורידו לז' מפני הטורח בשבת ,ולכן
נראה דאי"ז תלוי בזמן חיובה של
התפילה אלא בזמן אמירתה בפועל ,דגם
תפילה של חול שנמצאת בפועל בשבת
יורדת מי"ח לז' כי זה דין בזמן האמירה
בפועל ולא בזמן החיוב ,וא"כ שפיר גם
להצד בחקירה שמשלים התפילה
הקודמת ,דמ"מ יש דינים שנאמרו לגבי
האמירה שנקבעים לפי זמן האמירה
בפועל ולא לפי הזמן המקורי של חיוב
תפילה זו ,ודו"ק.
וכמו"כ צ"ל לגבי מה דאי' התם דשכח
מנחה דשבת ישלים במוצ"ש שתיים של
חול ,ויבדיל בראשונה ולא בשניה( ,וכאן
המקור לכך שהראשונה היא לתפילה
החדשה והשנייה להשלמת הקודמת),
ומ"מ למה השניה היא גם של חול ,והרי
היא לתשלומי מנחה של שבת ,דלכאו'
מוכח גם מכאן דאי"ז השלמת התפילה
הקודמת אלא פעם נוספת התפילה
החדשה ,וכצד ב'.
ואמנם נראה דהכא אין להקשות לצד
א' למה לא יזכיר שבת ,דהא פשיטא
דא"א ,דהלא דובר שקרים לא יכון וכו',
אלא דמ"מ ק' דנימא שלא יוכל להשלים
התפילה שהחסיר ,משום שלא יכול
להזכיר בה שבת ,אך י"ל כנ"ל דגם לצד
שזה כן השלמת התפילה הקודמת ,מ"מ
ההזכרה של שבת היא לא מדין הזמן

ברכות

עא

שבו תפילה זו התחייבה ,אלא מדין הזמן
שבו היא נאמרת בפועל ,וכיון שהיא
נאמרת בחול לא מזכיר שבת ,ולא צריך
להזכיר שבת ,והגדר יהיה מחודש
שהוא מתפלל תפילה "של שבת" בצורת
תפילה של חול ,כיון שבפועל אומרה
בחול ,וכן לגבי מה שאומר כל הי"ח
דתמיד מה שבשבת לא אומר י"ח אי"ז
דין מצד זמן החיוב של התפילה אלא
מצד זמן אמירתה בפועל בשבת ,כדי
שלא להטריח ,אך כשאומרה בחול אין
טעם זה ,ושפיר.
וזה מה שכתוב להדיא בתוס' לגבי
השלמת מנחה דשבת במעריב אף שזה
י"ח ולא ז' ,אלא דעי"ש שתוס' הק' מצד
אחר איך אפשר לחייבו להתפלל יותר
ממה שהתחייב בתפילה הראשונה ,ותי'
דגם בשבת בעצם חייב י"ח ורק מפני
הטורח לא הצריכוהו ,ומ"מ כעת
שמתפלל במוצ"ש אין הבעיה של טורח,
והוא כמשנ"ת.
ובאמת מכך שהתוס' שואל זאת מוכח
שס"ל כהצד בחקירה שזה השלמת
התפילה הקודמת ,דאל"כ היה אומר
בפשטות שהתפילה היא פעמיים מעריב
של חול ,ודו"ק.
נראה לדייק בלשון המשנ"ב (קח כה)
שכ' "אף על גב שבאה לתשלומין של
חול מ"מ כיון שעכשיו הוא שבת מתפלל
אותה ג"כ של שבת" ,דמשמע כהצד
בחקירה דתשלומין של התפילה
הקודמת ,והיא תפילה של חול ,אלא
דמ"מ מתפלל אותה כשל שבת כיון
שבפועל מתפלל עכשיו בשבת ,דיש
דינים שנקבעים לפי זמן האמירה בפועל
ולא לפי זמן השתייכות התפילה ,וכהתי'
שביארנו ,וכן משמע בט"ז (קח ח) שכ'

עב
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שהטעם שיתפלל שתיים של שבת
שכבר חל עליו קדושת תפילת שבת,
ואפי' בדיעבד לא יצא דא"א להתפלל
בשבת בלי הזכרת שבת ,וכן הביא
מהלבוש שזה זלזול בשבת להתפלל י"ח,
ולא כתב בפשטות מצד שתשלומין זה
פעמיים ערבית ,ומשמע שבעצם זה
נחשב מנחה של חול ורק מצד זלזול
ומצד שכבר חל הקדושה.
ועי' מג"א (קח ס"ק יב) שנחלק על הט"ז
והסתפק שבדיעבד יוצא אם לא הזכיר
שבת בשניה וז"ל" :דלמא כיון דתשלומין
דחול הוא אין מחזירין אותו דלא נתחייב
היום בכך" וכ"ד פר"ח חי"א דר"ח ושאר
אחרונים ודלא כהט"ז ,וכ"פ המשנ"ב,
(כה) ,ובשיטתם ודאי מוכח שתשלומין
זה השלמת התפילה הקודמת של חול,
אך גם בדעת הט"ז כמשנ"ת לעיל.

[ברש"י דא"א להבדיל בתשלומי שבת ,כצד א',
ולא כמג"א דא"צ להבדיל ב"פ]:

ד) ובמה דאי' בגמ' דמבדיל בראשונה
ואינו מבדיל בשניה ,פירש"י "והשניה
היא בשביל תשלומי תפלת שבת ,אינו
מבדיל בה" ,כלו' דמכיון שהיא תשלומין
לתפילת שבת א"א להבדיל בה כיון
שההבדלה סותרת את השבת ,ולכאו'
מוכח מכאן כהצד בחקירה שתפילת
תשלומין היא ממש התפילה הקודמת
שהחסיר ,ולא פעמיים התפילה הבאה,
ולכן מכיון שתפילה זו נחשבת תפילת
שבת ,א"א וא"צ להבדיל בה.
אמנם יל"ע דלכאו' אמאי הוצרך רש"י
לומר כן תיפו"ל מצד שכבר הבדיל פ"א
בתפילה הראשונה ,וא"צ להבדיל ב"פ,
דלכאו' הבדלה היא פעולה שמחלקת
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ומבדילה בין הקודש שהיה עד עכשיו
לחול שמכאן ואילך וא"צ להבדיל ב"פ,
וגם לא שייך להבדיל ב"פ ,דכיון שכבר
הבדיל והוציא את השבת ל"ש להבדיל
עוד פעם ולהוציאה שוב דקדושת
השבת כבר איננה.
והנה כי כן כ' המג"א (קח יג) דאינו
מבדיל בשניה "משום דהבדלה די פעם
א' משא"כ בשבת ור"ח דצריך להזכירה
בכל התפלות" ,וכ"כ הדרכי משה (או"ח
תכב ב) ,ובבאר היטב (קח יד) היטיב
לבאר וז"ל" :משום דהבדלה לאו רחמי
נינהו אלא מצוה לשעתא ,אין שייך
להבדיל ב"פ זא"ז ,דאם עשה פעם א'
חול ,למה יעשה שנית חול ,משא"כ שבת
ור"ח דצריך להזכירם בכל התפלות",
כלומר דהבדלה אינה הזכרה מדין הזמן
של מוצ"ש אלא דין להבדיל פ"א
בתפילה הראשונה של חול ,ולכן אינו
מבדיל בשניה ,כי כבר הבדיל.
וממה שרש"י לא רצה לפרש כן אלא כ'
דאינו מבדיל בשני' משום שהיא
לתשלומי שבת משמע דפליג ע"ז וס"ל
דהבדלה היא כמו יעו"י דהוא דין הזכרה
בזמן של מוצ"ש ,וצריך לאומרו בכל
התפילות שמתפלל במוצ"ש ,ורק
דמשו"ה לא יבדיל בשניה כיון שהיא
לתשלומי שבת ,וכ"כ הפמ"ג (משב"ז קח
י) דמרש"י משמע דדמי ליעו"י דצריך
לאומרו בכל הפעמים שמתפלל ,ורק
כיון שהיא תשלומי שבת א"צ להבדיל,
ונ"ל דנפק"מ למי שמתפלל נדבה
במוצ"ש דלמג"א א"צ להבדיל בה דכבר
הבדיל ,אך לרש"י לכאו' כן יבדיל.
ובעיקר הטעם שכ' רש"י למה לא יבדיל
בשניה כיון שהיא השלמה לשבת ,לכאו'
מבואר דבעיקרון היה צריך להבדיל
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אלא שא"א כיון שזו השלמה לתפילת
שבת ,והשתא נראה דהמניעה להבדיל
היא מכיון שתפילה זו היא תפילת מנחה
של שבת וההבדלה סותרת את מהות
והשתייהות התפילה ,וא"כ מוכח ברש"י
כהצד שהשלמה אינה פעמיים התפילה
הבאה ,אלא השלמת התפילה הקודמת,
דא"כ בעצם יש כאן תפילת מנחה
דשבת ,ומשו"ה א"א להבדיל בה ,וחזי'
כהצד הא' שהשלמה היא התפילה
הקודמת.

[צ"ע ברש"י דהרי מתפלל חול ומ"ש דלהבדיל
א"א ,וי"ל דהבדלה סותרת ,הלבוש דבהשלמת
מנחה דער"ח א"א יעו"י]:

ה) מיהו לכאו' יש להתקשות בעיקר
טעמי' דרש"י ,דמה איכפ"ל שהיא
השלמה של שבת סו"ס בפועל אומרה
בחול ,דהרי לגבי גוף התפילה אי' להדיא
דמתפלל שתיים של חול ,דהיינו שאומר
י"ח כחול ,ולא מזכיר שבת ,דהוי
כתפילת חול לגמרי ,והרי כבר ביארנו
דמזה לכאו' מוכח איפכא כהצד
בחקירה דאי"ז השלמה לתפילה
הקודמת אלא התפילה הבאה שתיים,
אלא דכבר התבאר לעיל דשפיר שייך
למימר דגם אם זו השלמת התפילה
הקודמת מ"מ יש דינים שנוגעים לזמן
האמירה בפועל ולא לזמן חיובה
המקורי של התפילה( ,וכמבואר בתוס'
לגבי הי"ח) ,ולכן גם אם זה השלמת
תפילת שבת מ"מ כיון שבפועל אומרה
בחול ,לא מזכיר שבת ,ומתפלל כל
הי"ח ,וא"כ מ"ש לגבי ההבדלה שהיא
ג"כ דין בזמן ,דהלא לרש"י עכצ"ל
דהבדלה היא דין בזמן ,וכנ"ל דמדלא
פירש"י שלא יבדיל בשניה כיון שכבר
הבדיל ,ע"כ דס"ל דזה דין בזמן של

ברכות
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מוצ"ש שצריך להזכיר בכל התפילות
שבו הבדלה ,וא"כ אע"פ שזוהי תפילת
השלמה לשבת מ"מ כיון שבפועל
אומרה עכשיו למה לא יאמר הבדלה,
כמו שלא מזכיר שבת ,ואומר כל הי"ח,
ומה המניעה להבדיל מחמת מה שהיא
השלמה לשבת ,וכמו דביארנו דהיא
תפילת שבת שאומרה בחול ולכן אומר
י"ח ול"א שבת מ"ש הבדלא דאינו יכול
לאומרה ,וצ"ע לרש"י ממ"נ ,דלצד שזה
מעריב פעמיים ודאי לא מובן המניעה
להבדיל ,וגם לצד שזה השלמת מנחה
מ"מ כמו שגוף התפילה כשל חול כיון
שבפועל אומרה בחול ,מ"ש הבדלה
דא"א.
וחשבתי דאולי יש לחלק בין הבדלה
שסותרת את השבת ,לבין מה שרק לא
מזכיר שבת ,דאי"ז סתירה להדיא לשבת
אלא רק העדר הזכרתה ,וכן לומר כל
הי"ח אי"ז סותר כלל את השבת (וכדאי'
בתוס' שזה רק משום טרחא ,וגם מי
שאומרם בשבת יצא) ,ואין להקשות
מהא דאי' דשכח מנחה דע"ש דמתפלל
במעריב שתיים של שבת ,כלו' שמזכיר
בו שבת ,דלכאו' זה סותר ההשלמה
שמשתייכת לחול ,אך נראה די"ל
דההזכרת שבת אינה סותרת החול,
דשבת אי"ז סתירה לחול אלא תוספת
עליו ,ומשא"כ האמירה של הבדלה
סותרת את קדושת השבת( ,וכמו שיש
תוספת שבת מפלג ,אך לא מצינו תוספת
חול מפלג שבת ודו"ק).
והנה בדומה למש"כ רש"י בהבדלה עי'
בלבוש שכ"כ לגבי יעו"י ,דאם שכח
מנחה של ער"ח שמשלים שתיים בר"ח,
דהרמ"א ושא"פ נקטו דיאמר יעו"י
בשתייהן ,ודימוהו למנחה דער"ש
שמשלים שתיים של שבת ,וכמו דיכול
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להזכיר שבת בהשלמה כך לגבי יעו"י,
אך עי' בלבוש (קח ותכב) שנוקט דלא
יאמר יעו"י בשניה כיון שהיא תשלומי
ער"ח ,ועי"ש שמסביר החילוק בין יעו"י
לשבת דשבת דקדושתו חמורה ואם לא
יזכיר שבת הוי זלזול בשבת שעושה
שבת חול ,ומשא"כ ר"ח דאינו חמור
כ"כ ,וגם הוי רק שב ואל תעשה שלא
אומר יעו"י ,ומשא"כ בשבת שאם לא
יתפלל של שבת אלא של חול כל הי"ח
זה סתירה לשבת ,זתו"ד ,וסברתו דומה
למש"כ רש"י לגבי הבדלה ,רק שכאן
ליכא למימר מצד מש"כ המג"א
בהבדלה דא"צ להבדיל ב"פ ,דהא ביעו"י
כו"ע מודו דהוא דין הזכרה מדין היום,
וצריך לאומרו ולהזכירו בכל תפילה
שבאותו יום ,אלא דבתפילת השלמה
להלבוש אין לאומרו כיון שהיא
תשלומין למנחה של חול ,ולכאו' יש
להוכיח מהלבוש כהצד הא' דהשלמה
היא התפילה שהחסיר ,אלא דגם כאן
אכתי אפשר להבין את הרמ"א ודעמי'
דפליגי עלי' אפי' אם יסברו ג"כ כהצד
הזה בחקירה ,די"ל דאף אם היא
תשלומין לחול אפי"ה צריך לומר יעו"י,
וכמשנ"ת לעיל דיעו"י מתחייב לפי זמן
האמירה בפועל ,ולא לפי הזמן שבה
התחייבה תפילה זו ,וכמו שבתשלומי
מנחה דער"ש מזכיר שבת ,כך גם בר"ח.
וכעת יש להוסיף דכמו שהתבאר לעיל
דהבדלה סותרת השבת אך שבת לא
סותרת החול ,אלא תוספת עליו ,ה"נ י"ל
דהר"ח לא סותר את החול אלא מוסיף
עליו ,ולפי"ז בשכח מנחה דר"ח היה
יכול להשלים במוצאי ר"ח עם יעו"י ,אך
א"א דהוי דובר שקרים ,וה' יאיר עינינו.

[אפש"ל באופ"א דאזלי' בתר דיני התפילה
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ברכות
הקודמת ,ומ"מ גם בשבת התחייב י"ח ,ולהזכיר
שבת א"א]:

ו) אבל נראה דאפש"ל באופ"א דבאמת
גם שבת וגם יעו"י וגם גוף התפילה אינם
נקבעים לפי זמן האמירה בפועל ,אלא
לפי הזמן המקורי שתפילה זו התחייבה
בה ,ולכן שפיר מש"כ רש"י דלא יבדיל
בשניה משום שהיא לתשלומי שבת,
אלא דמעתה לכאו' יק' להצד הזה
בחקירה שהשלמה הינה התפילה
הקודמת מהא דאי' דמתפלל שתיים של
שבת ,וכן הא דאי' דמתפלל שתיים של
חול ,ונראה דאה"נ זו כוונת תוס' להק',
וכעת הנראה לומר דגם בתירוץ אין
כוונתו שמתחשבים בזמן האמירה
בפועל (כהמהלך הקודם) ,דזה אינו
וכדאי' ברש"י דא"א לומר הבדלה כי
מתייחסים לזמן המחייב את תפילה זו,
שהיא משתייכת לשבת ,ולא מתייחסים
לזמן אמירתה בפועל.
אלא התי' הוא דלגבי י"ח גם בשבת זה
שייך ומתחייב מדין התפילת שבת ההיא
שהחסיר ,רק שלמעשה אין לאומרו
מפני הטורח אך גם תפילה זו של שבת
בעצם מחייבת כל הי"ח אם יהיה היכי"ת
שאין טורח ,ולכן במוצ"ש אומר שתיים
של חול ,והשניה היא באמת השלמת
מנחה של שבת ,ואעפ"כ אומר י"ח
ברכות ,ואי"ז קו' דגם בשבת בעצם יש לו
דין לאומרם רק שמאידך יש דין הפוטרו,
וכעת אין את הדין שפוטרו ,אך אה"נ
באמת מתפלל ההשלמה בתור מנחה
של שבת ,והא דלא מזכיר שבת אע"פ
שזוהי מנחה של שבת ,י"ל כי בפועל א"א
דהוי דובר שקרים ,ואה"נ גם יעו"י א"א
לומר אחרי ר"ח לא בגלל שזה דין בזמן
האמירה בפועל (כהמהלך הקודם) ,אלא
דאע"פ שבאמת צריך ,א"א ,כי הוי דובר
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שקרים ,וא"ת שלא ישלים ,י"ל דירוויח
מ"מ כל מה שיכול ,אפי' שלא מרוויח
שבת ויעו"י( ,ועי' בסי' להלן בהשלמה
שלא מרוויח).

[פלוג' אחרונים בשכח ערבית דמוצ"ש אם
יבדיל בראשונה או בשניה]:

ז) בחידושי הגר"ח (ברכות כו" ):בשכח
להתפלל במוצאי שבת ,דמתפלל למחר
שנים ,באיזו יבדיל ,וכו' ,אף דתפילה
שניה אתיא לתשלומין ,מ"מ צריך לאמר
הבדלה בראשונה ,משום דדין הבדלה
אינו סדר בתפילת ערבית של מוצאי
שבת ,כי אם דהוא דין בתפילה ראשונה
של חול ,ואף אם הוא תפלת יום א',
[א"ה ,וכן פסק הגרע"א בגליון השו"ע
באו"ח סי' רצד ,אך עי' במ"ב שם סק"ב
ובביה"ל שפסק דיזכיר אתה חוננתנו
בתפילה שניה שהיא להשלמה]".
ונראה דבמ"ב וביה"ל מוכח דס"ל
דהשלמה היא התפילה הקודמת ולכן
יבדיל בזו שמשתייכת למוצ"ש ,דס"ל
דדין הבדלה הוא בסדר תפילת ערבית
של מוצ"ש ,וס"ל דהשניה שהיא
לתשלומין נחשבת תפילת ערבית של
מוצ"ש ולכן יבדיל דוקא בה.
אמנם גם להגר"ח (והגרע"א) אפשר
להבין ג"כ כהצד הזה ,דהנה בפשטות
לשיטתם התשלומין אינה ערבית של
מוצ"ש אלא שחרית פעם שניה ,ולכן אין
שום עדיפות לשניה על הראשונה
להבדיל דוקא בה ,אך נראה בפשיטות
שגם אם כהצד בחקירה שהתשלומין
נחשבת כערבית של מוצ"ש ,מ"מ ס"ל
שהבדלה כלל אינה דין בתפילה של
מוצ"ש ,אלא היא דין בתפילה הראשונה
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של חול ,וכאן השחרית של יום א' היא
התפילה הראשונה של חול ,ולא
התשלומין לערבית של מוצ"ש
שלאחריה ,וכן משמע בדברי הגר"ח
דמודה שהשניה מוגדרת שמשתייכת
למוצ"ש אלא דס"ל דמ"מ אי"ז דין
במוצ"ש אלא הראשונה של חול.

[בפלוג' הרש"ש והצל"ח האם תשלומי מנחה
בערבית הוי רשות]:

ח) עי' ברש"ש שכתב שתשלומי מנחה
בערבית הוי רשות ,דלא עדיף מתפילת
שעתיה ,ולכאו' מוכח כהצד דהשלמה
היא פעמיים מעריב ודינה הוא כדין
מעריב ,ולכן גם ההשלמה רשות כדין
המעריב ,דלא חשיבא כמנחה.
מיהו נ"ל דאפשר להסביר ברש"ש גם
כהצד שהשלמה היא התפילה הקודמת
שהחסיר ,דאע"פ שההשלמה נחשבת
מנחה ,מ"מ כיון שכל הכח להתפלל
אותה הוא מכח המעריב( ,דאם התפלל
התשלומין לפני החובה לא יצא ,וי"א
דאפי' לאחריה בהפסק גדול לא יצא),
וא"כ לא עדיפא מינה ,וכעין דיו לבא מן
הדין להיות כנידון ,וכ"מ ברש"ש במש"כ
"דלא עדיף מתפילת שעתיה" ,וגם עי"ש
שמביא סעד לזה מההלכה שבשעה
שלא הגיע עדיין זמן תפלה הסמוכה לא
ישלים ,ושפיר דמשם חזי' דהתשלומין
כוחו מגיע מתפילת שעתיה ,דאפשר
להתפלל התשלומין רק עם החובה
כמצטרפת אגבה ,מיהו בזה אפ"ל דגם
אם טעמו היה מצד שההשלמה נחשבת
התפילה הבאה ,מ"מ יתפרש שהראיה
משם היא להא גופא ,שגדר ההשלמה
כדין התפילה הבאה ,ולכן אם לא הגיע
זמן התפילה הסמוכה א"א להתפלל גם
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ההשלמה ,דכל דיני ההשלמה כדיני
התפילה הבאה.
ונראה דהנפק"מ בין שתי הצדדים
בביאור הרש"ש היא מה הדין בתשלומי
מעריב בשחרית ,האם הוי חובה או לא,
דלצד בחקירה שזה פעמיים התפילה
הקודמת ,א"כ כמו שהשלמה במעריב
היא רשות כדין המעריב ,כך הכא
ההשלמה תהיה חובה כדין השחרית,
דתמיד ההשלמה כדין התפילה של
עכשיו ,וכאן אי"ז מעריב אלא שחרית
פעמיים ,אך כהצד דחשיב התפילה
הקודמת ,וסברתו רק מצד דלא עדיף
מתפילת שעתיה ,כאן י"ל לאידך גיסא
דלא עדיף מהתפילה המקורית ,דכמו
שזה לא יכול להיות יותר מתפילת
שעתיה ,כי רק על ידה יכול להתפלל,
כ"ש שאינו יכול להיות יותר מהתפילה
שאותה בא להשלים שהיא מקור חיובו.
(עוד נראה דרך אחרת ברש"ש שס"ל
דהדין של ערבית רשות לא נאמר כחלק
מדין התפילה ,שערבית דוקא רשות,
אלא נאמר שתפילה שבפועל אומרה
בלילה היא רשות ,דרצו להקל על
התפילה בלילה ,ולכן גם אם גדר
ההשלמה כמנחה מ"מ כיון שבפועל
אומרה בלילה היא רשות ,ולפי"ז כוונתו
דלא עדיף מתפילת שעתיה כלומר דכמו
שתפילת שעתיה נהיתה רשות כיון
שהיא בלילה ה"נ ההשלמה רשות דהיא
בלילה ,והנפק"מ שלפי"ז יצא דהשלמת
מעריב בשחרית כן תהיה חובה גם
להצד הזה בחקירה דגדר ההשלמה
כההתפילה שהחסיר ,ודינה כערבית,
ומ"מ היא חובה כיון שהיא בפועל ביום,
מיהו מהלך זה אינו נכון ,דהא קי"ל
דאפשר להתפלל ערבית גם ביום מפלג
המנחה (ועי' מש"כ בענין זה ואכמ"ל),
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וודאי שגם בכה"ג אי"ז חובה ,וגם
דמבואר בתוס' (כז ):דהטעם דערבית
רשות הוא משום דכנגד פדרים ואברים
שאינם מעכבים ,וזה אינו שייך להזמן
אלא להתפילה).
והנה הצל"ח (כו ):להדיא פליג על
הרש"ש וס"ל דהשלמת מנחה בערבית
הוי חובה ,וז"ל" :נסתפקתי ,בשכח ולא
התפלל מנחה שמתפלל ערבית שתים,
בזה איזה מהן יקדים ,לדידן דקי"ל תפלת
ערבית רשות ,וא"כ יש למנחה מעלה
שהיא חובה ,ולערבית יש מעלה שהיא
זמנה ,איזה עדיף ,אף שדבר זה מפורש
בברייתא ע"ב מבדיל בראשונה וכו' ,הרי
שצריך להקדים ערבית ברישא",
ומבואר לגבי ההשלמה של מנחה
בערבית דס"ל שהיא חובה ,ולכאו' מוכח
כהצד דההשלמה דינה כהתפילה
הקודמת ,ולכן גדריה כדין מנחה ,שהיא
חובה ,ולא כמעריב פעם שניה.
והשתא לשיטתו ודאי בהנפק"מ הנ"ל
יהיה הדין דהשלמת מעריב בשחרית
תהיה רשות ,דתמיד גדר התשלומין
כגדרי התפילה הקודמת שבא להשלים,
וכאן שבא להשלים מעריב התשלומין
הוי נמי רשות ,דכמו שס"ל דהשלמת
מנחה הוי חובה ,כך השלמת מעריב הוי
רשות.
וא"כ יוצא שהשלמת מנחה בערבית
לרש"ש הוי רשות ,ולצל"ח חובה כדין
התפילה שהחסיר ,ובהשלמת מעריב
בשחרית ,לצל"ח ודאי זה רשות כדין
התפילה שהחסיר ,אך לרש"ש אם
סברתו מצד שהשלמה זה פעמיים
התפילה הבאה אזי הכא הפעמיים
שחרית יהיו חובה ,אך אם סברתו מצד
דיו דלא עדיף מתפילת שעתיה ה"נ לא

דרכי

גדרי תשלומין

עדיף מהתפילה המקורית ויהיה רשות.

[הטעם שאין תשלומין למוסף ,וראיה מתוס'
ורשב"א לצד א']:

ט) תוד"ה איבעיא כותב שאין תשלומין
למוסף בערבית ,משתי סיבות א':
"דהיאך יקרא את הקרבנות וכבר עבר
זמן מוסף" ,דהיינו שהאמירה בפועל של
הקרבנות נצרכת ואינה מתאפשרת
בחול ,ולכן א"א להשלים ,ב'" :וגם לא
תיקנו שבע ברכות של מוסף אלא משום
ונשלמה פרים שפתינו ובזה ודאי עבר
זמנו בטל קרבנו ,אבל שאר תפלות
דרחמי נינהו ,אין כאן עבר זמנו בתפלה
אחרת" ,דהיינו דיש הבדל בין הג'
תפילות שאף אם ניתקנו כנגד תמידין
ודאי הן גם רחמי ושייך השלמה מא'
לשני ,ומשא"כ מוסף שהוא לא חלק
מהמערכת של הג' תפילות אלא רק
משום ונשלמה פרים וכו' ובזה ודאי
אמרי' עבר זמנו בטל קרבנו.
ובסיבה הא' משמע דאם היה יכול
להשלים מוסף היה מתפלל אותה
כנוסח של תפילת מוסף ממש ,עם
קרבנות ,ולא נוסח של ערבית נוספת,
ולכן אינו משלים דא"א להזכיר הקרבן
שלא בזמנו ,וזה כהצד בחקירה
דתשלומין למוסף ולא פעם שניה
מעריב.
אך מהסיבה הב' אין הכרח ,דאי"ז מצד
ההזכרה של קרבנות אלא מצד שמוסף
כנגד קרבנות ולא שייך בו השלמה כלל,
ובאמת עי' ברא"ש וכן תורא"ש כאן שכ'
כתוס' בנוסח אחר ,דעירב שתי הסיבות,
ויל"ע אם כוונתו לתי' הא' או הב' ,או
לשניהם ,עי"ש.

ברכות

עז

(אחר הדברים ראיתי בט"ז שכ' (קח ס"ק
ד) "ואין להק' על טעם הא' דהא אם
ישלים תפלת המוסף יאמר תפלת
ערבית ב"פ ככל התשלומין נמצא שלא
יזכיר פסוקי הקרבן ,די"ל כיון שעיקר
תפלת מוסף אין בה צלות' דרחמי רק
תשלומין במקום קרבן ובזה אין שייך
תשלומין" ,וצ"ע דמשמע מדבריו שהבין
אף בתי' הראשון שגם אם היה תשלומין
למוסף לא היה אומר הקרבנות ,ולכן לא
הבין מה שתוס' אומר שא"א להזכיר
הקרבנות ,אלא ביאר שהתשלומין ודאי
יאמר בלי הקרבנות ולגבי שאר התפילה
שישלים תפלה סתם לרחמי ,אין בזה
ענין כי מוסף אינו רחמי ,אך צ"ע דלא
משמע בתוס' כך אלא שבעצן כן היה
אומר הקרבנות בתשלומין אם לא היה
הבעיה שעבר זמן הקרבן ,ולא מצד שכל
תשלומין לא אומר נוסח התפילה
הקודמת ,אדרבה רק מצד שעבר זמן
הקרבן וצ"ע).
וברשב"א הביא עוד תי' "ועוד דלא
שייך הקרבן בלילה והאיך הוא מזכירו",
שזו ג"כ בעיה בהזכרת הקרבן אך לא
מצד הזמן אלא מצד שהוא בלילה( ,וצ"ע
לי"מ ברשב"א להלן שיכול להשלים
לאחר ב' תפילות מיהו אולי כ"ז רק אם
שייך בתפילה הבאה דאז אולי שייך גם
לאחריה) ,ומ"מ מדבריו יש להוכיח
כמש"כ להוכיח מתי' א' דתוס' דחזי'
דבעצם ההשלמה של מוסף הייתה
צריכה להיות כנוסח מוסף ,עם קרבנות,
ומשו"ה א"א להשלימו דא"א להזכיר
קרבן בלילה ,ומוכח כצד א' בחקירה
דתשלומין הוי כהתפילה שהחסיר ,ולא
פעם נוספת התפילה הבאה.
אך ברשב"א הביא עוד טעם" :ועוד נ"ל
טעם דכל תפלה שהיא נוספת מחמת

עח

דרכי

מאורע היום אין ראוי להשלימה ביום
אחר שכבר עבר מאורע היום אבל שאר
התפלות כיון שהן ראויות בכל יום יש
להן תשלומין ביום אחר" ,ונ"ל דהיינו
בדומה לתי' הב' דתוס' שיש מערכת
מסודרת של ג' תפילות ביום ,אבל מוסף
היא במערכת נפרדת דהיא מחמת
מאורע היום ,ותי' זה כמו תי' ב' דהתוס'
כן יסתדר גם לצד ב' בחקירה דתשלומין
הן רק פעם נוספת התפילה הבאה ומ"מ
למוסף אין שייכות למערכת הג' תפילות
ואינו שייך להשלימו בהן ,ודו"ק.
(והנה בגמ' מיבעי גם בתפילות אי שייך
השלמה ביום אחר כלומר להשלים
מנחה בערבית ,ודו"ק דכאן מבואר
ברשב"א שמדבר לצד בגמ' שבתפילות
שייך השלמה ביום אחר שמשלים מנחה
במעריב ול"א עבר יומו ,דבזה חילק
דמוסף שאני דלא שייך ביום אחר,
ולענ"ד זה באמת מוכרח דהלא לצד שגם
בתפילות לא יכול מיום ליום כי כנגד
תמידין ,ודאי כ"ש דמוסף לא יכול ,אך
השתא תימא לענ"ד דלצד בגמ'
שתפילות כן משלים מיום ליום יקשה
בכלל אמאי איצטריך הרשב"א לחילוקו,
דהלא בגמ' מבואר דהצד שבתפילות
שייך השלמה מיום ליום הוא רק משום
דרחמי נינהו ולא כנגד תמידין ,וזה ודאי
ל"ש במוסף ,וא"כ למה הוצרך הרשב"א
להאריך שזה כנגד מאורע היום וכו' ,אם
לא בשביל לחלקו מתפילות בכך
שבמוסף לא יהיה את כל הנידון בכלל,
בגלל סיבה מוקדמת יותר ,ולא לחלקו
רק מהצד שבתפילות יכול להשלים
מיום ליום שזה פשוט מצד שמוסף אינו
רחמי ,וצ"ע למבין).

[הפנ"י דבעי ג' תפילות ביום ,והמרכה"מ

סימן ד'

ברכות
דתשלומין מכפרת על שגגתו]:

י) הפנ"י ביאר ספק הגמ' בתשלומי
מנחה במעריב אי אמרי' דעבר יומו בטל
קרבנו ,דההו"א שמיום ליום א"א
להשלים מפני שצריך ג' תפילות ביום,
ולא יעזור אם יתפלל ההשלמה ביום
אחר דסו"ס לא יצליח להשלים ג'
תפילות לאותו יום ,ומבואר דתשלומין
הוי רק השלמת תפילה בעלמא למניין
התפילות ,והחידוש כאן אף יותר מכך
שזה השלמה למניין התפילות של אותו
יום ,דביום אחר כבר לא ייחשב לאותו
יום ולא יועיל להשלים ,ועוד דאם היה
גדר שמשלים את אותה תפילה
שהחסיר וההשלמה מתייחסת לאותה
תפילה שהחסיר א"כ גם מיום אחר אזלא
ההשלמה לאותה תפילה של היום
שעבר ומאי חסרון איכא ,ואמנם כ"ז רק
ההו"א דהגמ' ,אך נראה שגם במסק'
השתנה רק דאעפ"כ גם מיום ליום מהני
כיון שבזה משלים תפילה למניין
תפילותיו הכללי ,וא"צ דוקא ג' כל יום,
דהיה אפש"ל שבמסק' התחדש הא גופא
שגדר תשלומין הוא כן שמשלים את
אותה תפלה שהחסיר ,ומשתייך לאותו
יום שעבר ,אך אינו נראה אלא כנ"ל,
ומבואר בפנ"י כהצד שזה פעמיים
התפילה הבאה.
לשון המרכבת המשנה (תפילה ג א)
"אפי' טעה דמשלים ,אין לו על ההשלמה
שכר תפלה ,אפי' שכר תפלה שלא
בזמנה ,זולת דההשלמה מכפרת על
שגגתו" ,ומשמע דתשלומין רק מכפר על
שגגתו ,בכך שתקנו לו תפילה מדין חדש
שבו יוכל לכפר על מה שהחסיר תפילה,
אך אי"ז הרחבה של הזמן של התפילה
המקורית שהחסיר ,ודו"ק ,מיהו ק'
עמש"כ שאפי' אי"ז שכר תפילה בזמנה

דרכי

גדרי תשלומין

ולא כן אי' בגמ' וצ"ע.

[בתשלומי מעריב דר"ח בשחרית פלוג'
אחרונים אי מחזירין ,ובתשלומי מנחה דר"ח
במעריב דיום ב' דר"ח]:

יא) ועמש"כ הבאר היטב או"ח (קח ט
יב) "כ' המ"א מי שלא התפלל ערבית
בר"ח והתפלל שחרית שתים ,ולא אמר
יעלה ויבא בשניה מחזירין אותו ע"ש,
ועיין במהרש"א ודו"ק ,וכנה"ג בסימן
תכ"ב כתב דאין חייב לחזור ע"ש וכ"כ
הפר"ח" ,עכ"ל.
מוכח
לכאו'
דלמג"א
כלומר
שהתשלומין אינו נחשב מעריב,
דבמעריב אין מחזירין אותו על יעו"י,
אלא התשלומין נחשב פעמיים שחרית,
ומשו"ה מעכב גם בה ,כדין שחרית,
מיהו יש לדחות שאפי' אם נחשב מעריב,
מ"מ הזמן שמתפלל בפועל קובע,
דהטעם שבמעריב אינו חוזר הוא דאין
מקדשין בלילה ,וכאן חשיב כמתפלל
מעריב ביום ,דהנידון אם צריך לחזור על
יעו"י לא נקבע לפי זמן חיובה של
התפילה ,אלא לפי זמן אמירתה בפועל,
שבלילה לא חוזר וביום חוזר ,וכאן
משכח"ל תפילת מעריב שאומרה ביום,
ומשו"ה חוזר.
ואילו בפר"ח וכנה"ג לכאו' מוכח דס"ל
דהתשלומין נחשב שמשלים תפילת
מעריב ,ולכן יעו"י לא מעכב בו ,מיהו
אפש"ל דגם אי חשיב פעמיים שחרית
מ"מ א"א לחייב יותר ממה שהתחייב
בתפילה המקורית ,מיהו זה אינו מחוור
בידי ,ויל"ע.
ועי' עוד מש"כ הבאר היטב (או"ח קח יז)
לגבי תשלומי מנחה דר"ח ,במעריב דיום

ברכות

עט

ב' של ר"ח ,וז"ל" :ונ"ל פשוט דאם שכח
יעלה ויבא ג"כ בלילה בתפלת
התשלומין דאין צריך לחזור ,דאין
מקדשין החדש בלילה ,ואף על פי שהיא
לתשלום תפלת המנחה ,ובזה יתורץ
קושיית התוספות במה שמקשים למה
לי האי טעמא דאין מקדשין החדש
בלילה תיפוק ליה תפלת ערבית רשות
וכו' דנ"מ לדינא כמ"ש" ,דהנה בפשיטות
אפשר לבארו לצד דתשלומין הוי
פעמיים מעריב ,ומשו"ה גם בתשלומין
היעו"י לא מצריך לחזור ,כדין מעריב
שהיא התפילה של עכשיו ,אך אפשר
לבארו באופ"א דאע"ג דבאמת הוי
תשלומין למנחה ,מ"מ הדין דאין
מקדשין את החודש בלילה ,ודין זה לא
נאמר דוקא על מעריב אלא על כל תפלה
שבפועל מתפלל אותה בלילה ,ונ"ל שכן
משמע בלשונו שאע"פ שהיא תשלומין
למנחה מ"מ אין מקדשין בלילה.
אך צ"ע למה אי"ז תלוי בפלוג' דהמג"א
וכנה"ג ,דהנה למג"א שתשלומי מעריב
בשחרית צריך לחזור אפש"ל או כי דינו
כשחרית שמחזירין ,וא"כ ה"נ כאן
תשלומי המנחה דינו כהמעריב שאין
מחזרין ,או ששם הביאור דאזלי' אחר
זמן האמירה בפועל ,ובבוקר מחזירין,
א"כ ה"נ כאן אין מחזירין דהזמן בפועל
הוא לילה ,אך לכנה"ג ששם אין מחזירין
כי השלמת המעריב הוי כמעריב ,אפי'
שאומרה בשחרית ,דגם לא מתייחסים
לזמן בפועל ,וגם לא נחשב התשלומין
כהתפילה הבאה אלא הקודמת ,א"כ ה"נ
הכא תשלומי המנחה במעריב נחשב
כמנחה שצריך לחזור בה ,ולא
מתייחסים לזמן בפועל ,ולמה שם הביא
הבאה"ט פלוג' בזה ,ואילו כאן הביאו
כדבר פשוט ,מיהו למש"כ לעיל שגם
לכנה"ג באמת התשלומין הוי כתפילה

פ

דרכי

של עכשיו ,שעכשיו בשחרית דינו לחזור
על יעו"י ,ומ"מ אמרי' שא"א לחייבו יותר
מהתפילה המקורית שאותה החסיר
וממנה בא לו חיוב התשלומין ,ובדומה
לדיו לבא מן הדין להיות כנידון ,ואע"פ
שאי"ז מחוור לגמרי מ"מ לפי"ז שפיר
דהכא במקרה השני שבבאה"ט,
שמשלים מנחה דר"ח בערבית דר"ח,
שמביא כדבר ברור ומוסכם לכו"ע
שא"צ לחזור ,והיינו משום שגם לכנה"ג
באמת התשלומין הוי כתפילה של
עכשיו ,וכאן דינה כמעריב שאין
מחזירין ,ורק דלעיל אמרי' דאין דינה
כשל עכשיו רק היכא שבאים לחייב
יותר מחיובו המקורי ,ומ"מ צ"ע.
ואולי אפש"ל דהנה יש שיטה שבשכח
יעו"י בלילה א"צ לחזור כיון שת"ע
רשות ,ומעתה ע"פ השיטות לעיל
שתשלומי מעריב בשחרית הוי רשות,
א"כ בודאי שאמרי' שלא יחזור
כשהחסיר יעו"י בתשלומי ערבית
בשחרית ,ואין הכרח מזה לצד

סימן ד'

ברכות
שתשלומין הוי התפילה הקודמת,
(ומיהו שם כבר כתבנו שמעיקר השיטה
שזה רשות לכאו' מוכח שמשלים
המעריב ,ודחינו דשמא א"א לחייבו יותר
מהתפילה שממנה נובע חיובו אע"פ
שכעת זה פעמיים שחרית ,וזה אפש"ל
גם כאן וא"כ אין במהלך זה שום רווח
דממילא תליא הא בהא).
השו"ע (יו"ד שמ"א ב) שאונן א"צ
להשלים התפילה שהחסיר ,כי לא היה
חייב אותה מעולם ,ושפיר לשני הצדדים
לצד שתמיד משלים התפילה הקודמת
כאן אינו חייב אותה וממילא ל"ח
להשלימה ,ולצד שתמיד הוי פעמיים
התפילה הבאה צ"ל דמ"מ כ"ז
כשהתחייב להשלים ומשא"כ הכא שלא
תקנו לו כי לא התחייב בה מעולם ,ועי'
ט"ז (קח א) ודרישא (יו"ד שמ"א ג)
שנחלקו במי שהיה פטור להתפלל
מחמת שהיה עסוק בצורך מצוה ,דהט"ז
חילק שאי"ז פטור שהגברא לא מחויב
רק דחויה עי"ש.
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בתשלומין שלא ירוויח ההזכרות שהפסיד:
תמצית דברים :א .חי' תוס' דשכח יעו"י לא ישלים כשלא ירוויח ,וצ"ב ,וחכמי"פ פליגי ,ולא תליא בחקירה
בגדר השלמה .ב .ביאור הגר"ח דיעו"י הוי הזכרה ולא מסדר התפילה ,ומשא"כ טל ומטר ,וצ"ע דבתוס'
כ"כ גבי שבת .ג .הקה"י כהגר"ח אבל גם בטל ומטר ,וכ"מ בתוס' ובשו"ע ובמשנ"ב ,אך גם לקה"י צ"ע דבתוס'
כ"כ גבי שבת .ד .נידון לפי"ז בתשלומין אחרי חובה שלא יצא בה יד"ח .ה .צ"ע על הגר"ח והקה"י ממש"כ
תוס דלא כהרי"ף .ו .מהלך חדש בס"ד דתפילתו קיימת ומהדהדת והכל מתורץ .ז .לפי"ז מובן למה תוס'
מכריח דפליג על הרי"ף ,ולגר"ח ק' .ח .כמה הערות בעניני הזכרות.

[חי' תוס' דשכח יעו"י לא ישלים כשלא ירוויח,
וצ"ב ,וחכמי"פ פליגי ,ולא תליא בחקירה בגדר
השלמה]:

שבאותה תפלה לא יצא ידי חיוב ,שלא
התפלל אותם כדינה ,כמי שלא התפלל
כלל דיינינן ליה ,ומתפלל שתים לערב,
ואף על פי שכבר עבר ר"ח ואינו מזכיר
ענין ר"ח" ,ולכאו' דבריהם מובנים
כפשוטם ,דדין השלמה נאמר לכל מי
שלא יצא ידי חובת תפילה שיש לו
להתפלל פעמיים בתפילה הבאה כדי
להשלים בזה תפילה כתקנה.

א) תוד"ה טעה (כו ):ז"ל" :כתב רבינו
יהודה אם טעה ולא הזכיר ר"ח במנחה
לא יתפלל עוד בלילה ,דלמה יתפלל עוד,
הרי כבר התפלל כל תפלת המנחה
מבעוד יום ,לבד ר"ח שלא הזכיר ,א"כ
אין מרויח כלום אם יחזור ויתפלל
במוצאי ר"ח ,הרי לא יזכיר עוד תפלת
ר"ח ,וי"ח כבר התפלל" ,עכ"ל ,ובדבריו
לכאו' צע"ג דמה בכך שלא ירוויח מה
שהחסיר בתפילה הקודמת ,והלא
תפילה אינה בשביל להרוויח אלא
בשביל לצאת ידי חובת תפילה כתקנה,
וכיון שהתפילה הראשונה הייתה שלא
כתקנה לפי הדין באותו זמן א"כ לא יצא
בה יד"ח תפילה ,והתחייב בתשלומין,
ואע"פ שכעת בתפילת התשלומין לא
יאמר יעו"י ,מה בכך ,סו"ס יצא בה יד"ח
תפילה כתקנה לפי הדין כעת ,וכעת א"צ
יעו"י ,וצ"ב מה ענין סברא זו שלא ירוויח.

אמנם לכאו' הדבר יהיה תלוי
בהחקירה האם השלמה היא פעמיים
מעריב ,או השלמה למנחה( ,עי' מש"כ
בגדרי תפילת תשלומין) ,דלכאו'
חכמי"פ יסתדרו בפשיטות עם הצד שזה
פעמיים מעריב ,דמובן א"כ שהדין כלל
לא מצריכו להזכיר ר"ח בתפילת
ההשלמה ,דהיא בכלל איננה תפילת
ר"ח ,אלא היא פעם נוספת מעריב של
חול ,דמכיון שאת המנחה של ר"ח לא
יצא יד"ח כי שכח יעו"י ,והתחייב
בהשלמה ,וכעת חיובו הוא להתפלל
פעם נוספת מעריב ,ולא איכפ"ל שכעת
לא אומר יעו"י דכעת זוהי תפילת חול.

ובאמת עי' בר' יונה שמביא דברי חכמי
פרובינצא כנגד הר' יהודה ,וז"ל "אבל
חכמי פרובינצ"א ז"ל אומרים ,דכיון

דאילו לצד בחקירה שמשלים את
מנחה ,לכאו' לא יובן איך יכול להשלים
כעת בלי יעו"י ,דהלא התפילה שהחסיר
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היא מנחה של ר"ח וכעת חשיב השלמה
לתפילה זו ,וכיון שעכשיו אינו יכול
לומר יעו"י ,דיהיה דובר שקרים ,א"כ
אינו יכול להשלים ,דגם בזו לא יצא
יד"ח ,אם לא יאמר יעו"י ,ומובן כדעת
התוס' דלא ישלים.
מיהו ודאי אי"ז נכון ,דהלא בגמ' אי' דמי
ששכח לגמרי מנחה של שבת ,מתפלל
שתיים של חול ,וכבר התבאר דאף לצד
בחקירה שזה השלמת התפילה
הקודמת ,מ"מ יש דינים שנקבעים לפי
זמן האמירה בפועל ,ולכן לא מזכיר
שבת ,ואומר כל הי"ח ,ואין בזה חסרון,
אע"פ שתפילה זו משתייכת למנחה
דשבת ,כיון דסו"ס אומרה בפועל בחול,
(או באופ"א דגם השבת מחייבת שאם
יאמרה בחול יאמר הי"ח ולא שבת),
כלומר דבהכרח צ"ל דגם לצד בחקירה
שזו השלמת התפילה הקודמת ,מ"מ אין
חסרון במה שלא מזכיר מה שהיה חייב
להזכיר בתפילה הקודמת ,כיון
שלעכשיו אי"ז שייך ,וכמו דאי' כן להדיא
לגבי שבת ה"נ לגבי ר"ח ,וגם מה שתוס'
מביא אח"כ סברתו להדיא גם לגבי שבת,
(שאם שכח שבת במנחה לא ישלים
במעריב ,דהא לא ירוויח) ,וא"כ א"א
להסביר דברי התוס' גם לפי הצד הזה
בחקירה שמשלים מנחה ,דאע"פ שאינו
יכול לומר עכשיו יעו"י ושבת ,מ"מ אינו
נצרך ,כמו מי ששכח לגמרי מנחה ,והוא
כן משלים במעריב ,אע"פ שלא יזכיר בה
ר"ח ושבת ,וא"כ חכמי"פ יסתדרו גפ לפי
הצד הזה שזו השלמת מנחה דמ"מ אין
חסרון במה שלא אומר עכשיו יעו"י
ושבת ,דמכיון שאז לא יצא ידי חובתו
והתחייב בתשלומין ,וכעת אפשר לו
להשלים המנחה בלי יעו"י ושבת ,ושפיר
משלים כעת המנחה באופן המועיל,
(ולא יוכרח שסברו כצד שזה פעמיים

ברכות
מעריב) ,אלא דנשאר ק' בסברת התוס'
שלא ירוויח מה פירושה.

[ביאור הגר"ח דיעו"י הוי הזכרה ולא מסדר
התפילה ,ומשא"כ טל ומטר ,וצ"ע דבתוס' כ"כ
גבי שבת]:

ב) וראה מש"כ בחי' הגר"ח (ברכות כו):
"בשכח ולא אמר טל ומטר במנחה בערב
שבת ,דהדין דמתפלל ערבית שתים,
ואף דבערבית לא יזכיר טל ומטר ,וכבר
הקשו התוס' בשכח לומר יעלה ויבא,
מה מועיל מה שיתפלל ערבית שתים
כיון שעכשיו כבר אינו ר"ח ואינו אומר
יעלה ויבא ,אולם בטל ומטר אין
להקשות כן משום דטל ומטר הוא מסדר
התפילה ,וכשלא אמר הוי משנה
ממטבע שטבעו חכמים ,וכאילו לא
התפלל כלל ,אבל יעלה ויבא רק חיוב
הזכרה היא ,ולא הוי כלא התפלל ,רק
שחייב להתפלל שנים כדי שיזכיר יעלה
ויבא ,וע"כ שפיר מקשו מה מהני
כשיתפלל ערבית שתים" ,דהנה התבאר
בדבריו חי' גדול ,דמה דצריך לחזור
ולהתפלל מי ששכח יעו"י ,אי"ז משום
שלא יצא ידי חובת כל התפילה ,דודאי
יצא יד"ח במה שהתפלל כל התפילה
כולה ,אלא דיש לו מלבד חיוב התפילה
הרגיל עוד חיוב של הזכרת יעו"י ,והדין
לאומרו בתפילה ,ולכן הצריכוהו לחזור
כל התפילה בשביל שיוכל להרוויח
ולהזכיר היעו"י שהפסיד ,ומ"מ התפילה
הקודמת אינה לבטלה ,אלא יצא בה
יד"ח כל התפילה מלבד היעו"י.
ומשו"ה ס"ל לתוס' דאם בא להשלים
במוצאי ר"ח אינו יכול ,דכל חובת
החזרה שלו לא הייתה בשביל כל
התפילה אלא בשביל היעו"י לחודי',
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ואותו כבר לא יוכל להרויח ,והי"ח כבר
התפלל.
ולכן הגר"ח מחלק בין שכח יעו"י שהוא
רק דין הזכרה שאינו מסדר התפילה,
לבין שכח טל ומטר (וכ"ש אם שכח
ברכה שלמה) ,דשם כן אמרי' דלא יצא
כלל ידי חובת כל התפילה ,דהוי משנה
ממטבע שתקנו חכמים בברכות ,ובזה
גם התוס' יודו לחכמי"פ שצריך להשלים
גם אם בתפילה שאחריה לא יוכל
להרויח מה שהחסיר ,כגו' בשכח טל
ומטר בער"ש שלא יוכל להשלימה
בשבת ,ואעפ"כ יצטרך להשלים ,דכאן
גם התוס' יודו לחכמי"פ דבתפילה
הראשונה לא יצא כלל וכמאן דלא צלי
כלל ,וצריך להשלים בשביל לצאת יד"ח
תפילה כתקנה ,ובתפילה שאחריה
מרוויח דבר זה שמתפלל תפילה כתקנה
לפי דיניה עכשיו ,ורק ביעו"י ס"ל דכל
חובת ההשלמה אינה בשביל כל
התפילה דבה כבר יצא יד"ח ,אלא רק
בשביל אותה הזכרה שהחסיר ,ואותה
לא ירוויח ,ובזאת פליגי חכמי"פ דגם
הזכרת ר"ח תקנוה כחלק מסדר
התפילה באופן שלא יוצא יד"ח כל
התפילה אם לא אמרה.
אך צ"ע דהלא בהמשך תוס' מביא סברא
זו גם לגבי מי ששכח שבת במנחה דלא
ישלים במוצ"ש ,דלא ירוויח מה
שהחסיר ,ושבת הרי איננה רק הזכרה
אלא ברכה בפנ"ע ,דודאי תקנוה כסדר
התפילה ,ולא דמי להזכרה בעלמא ,דהא
תפילת שבת העמידוה על ז' ברכות,
ושבת היא הברכה השביעית ,וביותר
ילה"ק דהלא לגבי טל ומטר חילק הגר"ח
דחשיב חלק מהתפילה ,וכ"ש ברכה
שלמה של שבת ,ולענ"ד הוא תמיהה
גדולה לדעת הגר"ח ,אלא די"ל בדוחק

ברכות

פג

דס"ל להגר"ח דשבת אע"פ שהיא ברכה
מ"מ היא רק בגדר של הזכרה ,והיא
חובה בפנ"ע בלא הכנסתה לסדר
התפילה הבסיסי ,ואולי למד דטל ומטר
הוא במחצית השנה בשגרה ,ולכן
הכניסוהו לסדר התפילה ,ומשא"כ שבת
וכן יעו"י שהן מדין ההוא יומא דקא
גרים ,וצ"ע.

[הקה"י כהגר"ח אבל גם בטל ומטר ,וכ"מ בתוס'
ובשו"ע ובמשנ"ב ,אך גם לקה"י צ"ע דבתוס' כ"כ
גבי שבת]:

ג) אמנם עי' בקה"י שביאר בתוס' באותו
האופן כהגר"ח ,דיעו"י ושבת אינן דין
מסדר התפילה אלא דין הזכרה בפנ"ע
מדין הזמן ,והביא לשון הגמ' (שבת כד):
"יום הוא דנתחייב" אבל עי"ש שהוסיף
והרחיב זאת גם לטל ומטר ,דס"ל דגם זה
חשיב רק כהזכרה מדין הזמן ,ולא כחלק
מסדר התפילה המעכב את כל התפילה,
ולכן גם מי ששכח טל ומטר יצא
בתפילה ורק ההזכרה לא יצא( ,לר'
יהודה ,דאילו חכמי"פ דפליגי אפי'
ביעו"י כ"ש דפליגי הכא) ,אבל בהחסיר
ברכה שלמה כו"ע מודו דכמאן דלא צלי
דשינה ממטבע התפילה.
ועי"ש שמביא ראיה ששאני ברכה
שלמה מיעו"י ,דהרא"ש כאן הביא
לחשוש כר' יהודה ,ואילו בר"ה (פ"ב) כ'
הרא"ש דמי שדילג ב' ברכות של ר"ה
והתפלל שבע במקום תשע הוי כל
הברכות לבטלה ולא יצא בזה כלל,
ונפק"מ דאינו יכול לצאת אותן שתיים
מהש"ץ ,וחזי' דיש הבדל בין מי שהחסיר
הזכרה שמ"מ בשאר התפילה יוצא ,לבין
החסיר ברכה דהוי הכל לבטלה,
ומסביר לפי"ז הדין שכ' בתוס' לקמן
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(כט ):דמה שש"ץ לא מוציא את כולם זה
רק למי שלא התפלל כלל ,אבל אם כבר
התפלל ורק טעה בדבר שצריך לחזור,
יכול לצאת בזה מהש"ץ( ,וכ"פ השו"ע
קכד י) ,אך עי"ש בתוס' שכתב" :והרב
ר"מ פסק דוקא שכח להזכיר של ר"ח,
אבל שכח ברכה שלמה מחזירין אותו
ואינו יוצא בשמיעתו משליח צבור"( ,וכן
הביא הט"ז שם בשם מהר"ם) ,והחילוק
בין ברכה שלמה לבין יעו"י הוא מובן
שפיר לפי הגר"ח והקה"י ,דרק ביעו"י
אמרי' דאי"ז חלק מסדר התפילה ,רק דין
הזכרה בפנ"ע ,אבל בשאר התפילה יצא,
ומשא"כ ברכה שלמה דלכו"ע היא חלק
ממטבע התפילה דבחסרונה הכל
כברכה לבטלה ,וכמאן דלא צלי דמי,
ואינו יכול לצאת מהש"ץ ,כמו מי שלא
התפלל כלל.
אמנם לגבי מה שהגר"ח נקט שטל
ומטר הוי כחסרון ברכה ,ודלא כהקה"י
שדימהו להזכרה ,הנה עי"ש בלשון
התוס' שכתב "וה"ה לכל דבר שמחזירין
אותו" ,כלומר דאי"ז רק ביעו"י אלא בכל
מה שמחזירין אותו ,שיכול לצאת
מהש"ץ ,וכן לשון השו"ע כשפוסק כן,
דמשמע דה"ה לכל דבר שמחזירין אותו,
וטל ומטר גם בכלל ,מיהו הרי הרב ר"מ
בתוס' להדיא פליג בברכה שלמה ,אך
בשלמא ברכה אפש"ל דלא יכלל בלשון
דבר שמחזירין אותו ,דהוי כהחסיר חלק
מהתפילה ,אך טל ומטר ודאי נכלל ב"כל
דבר שמחזירין אותו" ,ומשמע דלא
כהגר"ח ,ועוד מוכח מהר' ר"מ בתוס'
דהרי ל"פ אלא בברכה שלמה ,אך בטל
ומטר יודה דאפשר לצאת מהש"ץ כמו
ביעו"י ,ודלא כהגר"ח שחילק בין יעו"י
לבין טל ומטר ,אלא כהקה"י שהשווה
טל ומטר ליעו"י דהוי כהזכרה ,והנפק"מ
לכאן שגם בטל ומטר לר' יהודה לא

ברכות
ישלים אם לא ירוויח.
שוב מצאתי להדיא במשנ"ב (קכד לט)
שפי' מש"כ השו"ע ד"בכל דבר שצריך
לחזור" יכול לצאת מהש"ץ (בשונה ממי
שלא התפלל כלל) ,וכ' המ"ב דמשמע גם
משיב הרוח ואע"פ שהוא בג' ראשונות,
וכ"ש טל ומטר ,ועי"ש שמביא דכ"כ
האור זרוע( ,ח"ב סימן תס) ואביא לשונו:
"היינו היכא שלא התפללו כלל ,אבל
היכא שהתפלל וטעה וכו' ,בין בתחיית
המתים בין בשאלה בין ביעו"י וכל כיוצא
בו" ,כלומר בין במשיב הרוח ובין בטל
ומטר ובין ביעו"י וכל כיוצ"ב ,ומבואר
דלא כהגר"ח דחילק בין יעו"י לטל ומטר.
מיהו שמא י"ל דהגר"ח יסביר דשם
הסוגיא אחרת ואין לדמות מילתא
למילתא ,והביאור שם יהיה דאע"פ
שבחסרון טל ומטר הוי כמאן דלא צלי,
מ"מ הגדר של התקנה לא לצאת מהש"ץ
היא רק למי שלא ניסה להתפלל ,אך מי
שהתעסק בתפילה והתפלל אע"פ שלא
יצא יד"ח כלל מ"מ כבר התירו לו לצאת
מהש"ץ ,אמנם ממש"כ ר' מאיר בתוס',
(וכן הביא הט"ז שם מהמרדכי בשם
המהר"ם) ,דבחסרון ברכה שלמה לא
יכול לצאת מהש"ץ ,כאן לכאו' מוכח
שמה שכן יכול לצאת מהש"ץ בהכרח
אי"ז כחסרון ברכה אלא כחסרון הזכרה
בדומה ליעו"י ,ומשום דהוי כמאן דצלי,
ולא מצד שהתירו לו לצאת כיון
שהתעסק בתפילה ,דהרי גם מי
שהחסיר ברכה שלמה התעסק בתפילה
ומ"מ לא התירו לו לצאת מהש"ץ ,וחזי'
דגדר ההיתר לצאת מהש"ץ תלוי האם
מה שהחסיר מבטל כל תפילתו כמאן
דלא צלי ,או שרק מה שהחסיר לא יצא,
ועי"ש לשון הט"ז שם "דבשכח לא הוה
הטעם משום אונס אלא דלא חייבו רבנן
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דרשב"ג את הבקי שלא יסמוך על הש"ץ
אלא בכל התפלה אבל בשביל דבר א'
בלבד יוכל לסמוך על הש"ץ" ,וא"כ
הנידון הוא מתי חשיב שלא יצא בכל
התפילה ומתי חשיב שלא יצא רק בדבר
א' ,וכיון דהגר"ח כותב שבחסרון טל
ומטר לא יצא בכל התפילה ,ק' מכל הנ"ל
שמשמע ומבואר שגם בחסרון טל ומטר
יכול לצאת מהש"ץ וחזי' דאי"ז מסדר
התפילה שמעכב כולה כמטבע שתקנו
חכמים אלא הזכרה בפנ"ע וכהקה"י,
ומ"מ הצד שיכול לצאת מהש"ץ גם
בחסרון ברכה שלמה ק' גם לקה"י דהלא
שם גם הוא מודה דהוי כל התפילה
כמאן דלא צלי ,וכנראה שיטה זו תסבור
דאי"ז תלוי כלל אם יצא בכל התפילה או
לא אלא תמיד כיון שניסה והתעסק
בתפילה אלא שלא יצא ,כבר התירו לו
לצאת מהש"ץ ,או אפש"ל ששיטה זו
תסבור דתמיד מה שהתפלל יצא בו אפי'
בחסרון ברכה (וכן ראיתי במשמרת
מועד) ולפי"ז יצא שלתוס' לא יחזור גם
בחסרון ברכה שלמה אם לא ירוויח
אותה ,כגו' שהחסיר ברך עלינו דלא
ישלים בשבת ,דבשאר התפילה יצא ,אך
בתוס' כ"כ רק ליעו"י ושבת ,ואינו נראה
דלפי"ז לא יובן ר' מאיר בתוס' שחילק
בין חסרון ברכה שלמה ליעו"י ,לגבי
לצאת מהש"ץ.
אמנם עי' חיי"א (כח ב ו) ששבת
לכתחילה בעי ברכה אך בדיעבד יוצא
בהזכרת שבת אפי' בלא ברכה.
ושמעתי לדייק במשנ"ב (ק"ח לה)
דפליג על הגר"ח בענין זה גופא של
תשלומין כשלא ירוויח טל ומטר ,שכ'
"אם שכח טל ומטר או משיב הרוח
בשבת ,ור"ח במנחה ,או שכח שאר דבר
המצריכו לחזור ולהתפלל לכו"ע יתפלל

ברכות

פה

בערב שתיים דהא ירוויח זה בתפילת
התשלומין" ,דמשמע בדבריו דאם לא
ירויח לא ישלים גם בטל ומטר וכו',
ודלא כהגר"ח ,אלא כהקה"י דגם טל
ומטר הוי רק כהזכרה ,שאם לא ירוויח
אותה לא ישלים לתוס'.
אך מה דהוק' לעיל על הגר"ח ,מהא
דתוס' כתב כן בהמשך גם לגבי שבת,
שהיא הרי ברכה שלמה ,ולא דמי ליעו"י,
ואם טל ומטר אינו כיעו"י כ"ש ברכת
שבת ,השתא נראה שזה ישאר ק' גם
לקה"י ,דאע"פ שלשיטתו גם טל ומטר
הוי הזכרה כמו יעו"י ,מ"מ שבת הוי
ברכה שלמה ,ותוס' היה צריך לחלק
דשבת כן ישלים אע"פ שלא ירוויח דאי"ז
רק הזכרה אלא חלק מסדר התפילה,
ובפרט שכך אי' להדיא בקה"י שמביא
מהרא"ש לגבי תשע דר"ה ,ושבע דשבת
ויו"ט ,דבחסרון ברכה א' הוי הכל
לבטלה ,ולהדיא אי"ז כדאי' בתוס' שגם
לגבי שבת לא יחזור אם לא ירוויח ,ואילו
לביאור הקה"י כאן היה צריך להודות
דהוי כמו שהחסיר ברכה שלמה ,וצ"ע.

[נידון לפי"ז בתשלומין אחרי חובה שלא יצא
בה יד"ח]:

ד) ועי"ש בקה"י שמביא ראיה דהנה
הפר"ח (או"ח קח) מביא מר"ש גרמיזאן
שמי שהתחייב בתשלומין וצריך
להתפלל שתיים ,ושכח בראשונה טל
ומטר ,ואח"כ התפלל ההשלמה כתקנה,
דדינו שצריך לחזור גם ההשלמה,
דמכיון שבראשונה לא יצא כי לא אמר
טל ומטר ,א"כ בעצם התפלל התשלומין
לפני החובה ,ודחה זאת הפר"ח דשאני
הכא שכבר התפלל אע"פ שלא הזכיר
טל ומטר ,עכתו"ד הפר"ח ,והקה"י

פו
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סימן ה'

מסביר זאת לשיטתו :דלפר"ח טל ומטר
הוא רק כהזכרה ,דרק ההזכרה לא יצא
אך חשיב שהתפלל ,וא"כ שפיר
התשלומין אחר החובה ,אך הר"ש
גרמיז' סבר כחמי"פ דבביטול טל ומטר
הוי כמאן דלא צלי כלל ,וא"כ התשלומין
חשיבי התפילה הראשונה( ,ויכל לומר
באופ"א דהרש"ג סבר כהגר"ח דטל
ומטר הוי כחסרון ברכה ולא כיעו"י
ודו"ק).
ומיהו הקה"י דוחה דאולי גם הפר"ח
כחכמי"פ דלא יצא כלל התפילה וכמאן
דלא צלי ,ומ"מ חשיב שהתעסק בתפילת
החובה ,ולא התפלל ההשלמה פתאום,
דאולי גדר הדין הוא לא לגשת ישר
להשלמה ולא דין לצאת ידי חובת
הראשונה בדוקא ודו"ק.
והשתא להגר"ח דלהדיא מדמה טל
ומטר לחסרון ברכה ,א"כ בין לתוס' ובן
לחכמי"פ הכא בחסרון טל ומטר חשיב
כמאן דלא צלי ,דהר"ש מגרמיזא יובן
לכו"ע ,דהראשונה הוי כמאן דלא צלי,
וחשיב שהתפלל התשלומין בראשונה,
ולכאו' לא יובן הפר"ח ,אלא להגר"ח ע"כ
צ"ל דס"ל להפר"ח כהתי' הנ"ל בקה"י
דס"ל דגם ההתעסקות עם החובה
מאפשרת להתפלל ההשלמה ,דגדר
הדין הוא לא להתפלל ההשלמה
פתאום ,וההתעסקות עם תפילת החובה
אף שלא יצא בה יד"ח כלל מ"מ מהני
שכבר יכול להתפלל התשלומין.
ובאמת כ"כ הרש"ש והב"ח לגבי מי
שהבדיל בשניה ולא בראשונה שהיא
החובה ,דלא יצא משום שלהו"א בגמ'
אם לא הבדיל לא יצא ,ומ"מ השניה כן
יכול לצאת בה התשלומין כי היא
מוגדרת אחרי החובה ,אע"פ שהחובה

ברכות
לא יצא בה כי לא הבדיל בה ,ולכן צריך
לחזור ולהתפלל פעם שלישית את
החובה עם הבדלה( ,ובזה תירצו למה
הוצרך רש"י לומר דמה שהבדיל בשניה
גילה דעתו שהשניה לחובה ,והק'
המהרש"א דבלאו הכי לא יכול לצאת
בה התשלומין כי חשיב לפני החובה ,אך
הרש"ש והב"ח ס"ל דלא חשיב תשלומין
לפני החובה כיון שהראשונה הייתה
לשם החובה ,אע"פ שלא יצא בה יד"ח
כיון שלא הבדיל ,וע"כ ס"ל לרש"ש
דאע"פ שלא יצא יד"ח הראשונה כלל
בגלל מה שלא הבדיל מ"מ ההתעסקות
בה כבר מתירה להתפלל ההשלמה ,דאי
נימא שההבדלה היא רק הזכרה אבל
בשאר התפילה יוצא יד"ח ,א"כ הרי כבר
הבדיל בשניה ויצא יד"ח ההזכרה הזו,
ולא היה צריך לחזור תפילת החובה,
ומשמע דלא יצא כלל כל תפילת החובה
ואעפ"כ לא חשיב שהקדים התשלומין
לחובה ,ומוכח דגדר הדין הוא לא לגשת
ישר להשלמה פתאום ,ומספיקה
ההתעסקות בחובה אף בלא שיצא בה
יד"ח כלל.

[צ"ע על הגר"ח והקה"י ממש"כ תוס' דלא
כהרי"ף]:

ה) אך יש להקשות ביותר על דרך
הגר"ח והקה"י בביאור תוס' ,דהנה תוס'
שם ממשיך אח"כ וז"ל" :ומיהו ברב
אלפס לא משמע כן ,דאפי' היכא דאינו
מרויח כלום מצריך להתפלל פעם
אחרת ,וזה לשונו שכתב אהא דקאמר
שמבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשניה
ואם לא הבדיל בראשונה והבדיל בשניה
שניה עלתה לו ראשונה לא עלתה לו
וכו' ,הלכך בעי למהדר ולצלויי זימנא
אחריתי כדי להקדים חובת שעתיה
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ברישא ,וכו' אלמא דמצריך להתפלל
זימנא אחריתי אף על גב שלא יחזור
ויתפלל פעם שניה יותר מבראשונה ,כך
היה נראה לה"ר משה מאלאוו"ר מתוך
לשון האלפסי" ,עכ"ל תוס' ,ולכאו' הם
דברים של תימה ,ולא מובן הקשר בין
שני הדברים ,דהנה הרי"ף רק כתב שאם
התפלל התשלומין לפני החובה צריך
לחזור דלא יצא יד"ח התשלומין לפני
החובה ,ואיך זה קשור למש"כ תוס'
דבשכח יעו"י במנחה דר"ח לא ישלים
דלא ירוויח ,דהלא שם הביאור הוא (לפי
הגר"ח והקה"י) שיעו"י אי"ז חלק מסדר
התפילה ,אלא דין הזכרה בפנ"ע ,ולכן
יצא יד"ח כל התפילה ,ורק ההזכרה לא
יצא ,ואותה הוא כבר לא יוכל להשלים,
ומובן היטב שלא ירוויח ההזכרה ,אך
כ"ז אינו שייך כלל לנידון הרי"ף שכתב
שבתשלומין לפני החובה לא יוצא יד"ח
וצריך לחזור ולהתפלל ,דשם הרי בכלל
אי"ז דין הזכרה כמו יעו"י ,אלא זהו דין
שלא יוצא יד"ח תשלומין לפני החובה,
ולמה תוס' הבין שבהכרח גם זה אינו
מעכב את כל התפילה ,והלא אי"ז רק
הזכרה בפני עצמה ,אלא דין שמדבר
לגבי כל התפילה ,שלדעת הרי"ף לא יצא
ידי חובת כולה כשהתפלל התשלומין
לפני החובה.
וא"כ אי"ז רק הזכרה אלא כל התפילה
נאמרה בזמן לא טוב ,וא"כ לא יצא ידי
חובת כל התפילה כלל ,וצריך להיות גם
לפי הר"ר יהודה בתוס' שיצטרך לחזור
ולהתפלל שוב כל התפילה ,ואע"פ שלא
ירוויח משהו מסויים ,מ"מ הרי ירוויח
כל התפילה שכעת יצא בה יד"ח ,ומה
הקשר בין זה לחידוש הנ"ל.
ובאמת ראה שהרא"ש גם מביא כדברי
התוס' ביעו"י ושבת( ,ופוסק לחשוש

ברכות

פז

לזה ,להשלים רק בתורת נדבה) ,ואעפ"כ
מביא גם את דברי הרי"ף הללו ,שלא
יוצא יד"ח התשלומין לפני החובה גם
בדיעבד ,וצריך לחזור ולהתפלל
התשלומין ,והוא לא רואה בזה סתירה
כלל ,וצ"ל שחילק ביניהם כנ"ל ,דרק
בהזכרה אמרי' שיצא כל התפילה ורק
ההזכרה הפסיד ואותה הרי לא ירוויח,
אבל כאן אמרי' שלא יצא כל התפילה
ושפיר ישלים כדי לצאת בה הפעם ,וזה
באמת שפיר לפי הגר"ח ,אך שוב יקשה
בתוס' למה הכריח וקישר בין הזכרה
להדין של תשלומין לפני החובה ,וצ"ע.
אלא דמבואר בתוס' שיש איזה כלל
שלא יחזור היכא שלא ירויח משהו
מילולי ולכן אינו מסתדר עם הרי"ף,
דשם חוזר על כל התפילה כמו שאמרה
מקודם בלא שום רווח מילולי ,אך צ"ב
מ"ט בזה ,וגם ודאי אי"ז כהגר"ח
דלשיטתו מפורש דגם היכא שלא ירוויח
כלום יחזור היכא שלא יצא יד"ח תפילה
כגו' בותן טל במנחה דער"ש ,וכמש"כ
הגר"ח שזה שאני מיעו"י שזו רק הזכרה
ומשא"כ טל ומטר דהוא חלק מסדר
התפילה ,ולא יצא יד"ח כל התפילה,
וצריך לחזור ולהתפלל תפילה הבאה
כתקנה ,אפי' שלא ירוויח בה מה
שהחסיר ,ורק ביעו"י הסביר הגר"ח שכן
יצא חובת תפילה ומה שחוזר זה רק
בשביל ההזכרה ואותה כבר לא יכול
להרוויח ,וחזי' דאין סברא כזו שלא
יחזור בלי רווח מילולי ,ואף לקה"י דבטל
ומטר גם לא יחזור דס"ל דגם זה הזכרה,
מ"מ אף הוא מודה דבחסרון ברכה
שלמה כן יחזור אע"פ שלא ירוויח ,כי
ירוויח תפילה כתקנה ,מאחר שבתפילה
הקודמת לא יצא יד"ח כלל ,ודברי התוס'
שלא יחזור כשלא ירוויח הם רק
בהזכרות ,שיצא יד"ח כל שאר התפילה,

פח
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ברכות

וא"כ מה ההוכחה מהרי"ף ,והא שאני
שם שלא יצא יד"ח התפלה כלל היכא
דהתפלל התשלומין לפני החובה ,ומה
הראיה נגד ר' יהודה ,נימא דשם לא יצא
יד"ח תפילה כלל.

שיכול לתקן ולהרוויח ,אלא מוכח שיש
איזה סברא לתוס' שלא חוזר דלא
כהגר"ח.

מיהו אולי אפש"ל דכך מסתברא ליה
לר' יהודה מסברא ,שרק מה שהוא חלק
מגוף התפילה לא יוצא יד"ח כשמחסרו,
אבל דינים צדדיים מוגדרים כחסרון
צדדי שרק אותו לא קיים ,אך בכל
התפילה יצא יד"ח ,ולכן ס"ל כשהחסיר
יעו"י מ"מ יצא התפילה ,וכעת ה"נ
מסתברא לר' יהודה דהפגם של
תשלומין לפני החובה אינו עושה שלא
יצא כלל כל התפילה ,דאי"ז חלק מגוף
התפילה ,אלא מוגדר חסרון צדדי
שאותו הוא לא עשה כתקנו אך התפילה
כן כתקנה ,ולכן הכריח תוס' שלשיטתו
בהכרח לא יחזור התשלומין ,דהרי יצא
יד"ח כולה ,ורק הפגם המסויים הזה
הפסיד ,בדיוק כמו הזכרה שיצא יד"ח
התפילה כולה ורק ההזכרה הפסיד.

[מהלך חדש בס"ד דתפילתו קיימת ומהדהדת
והכל מתורץ]:

מיהו אפי' אם נאמר כך עדיין יהיה
קשה ,דמ"מ יצטרך להתפלל שוב כדי
לתקן הפגם הצדדי הזה ,כיון שהוא יכול
לתקנו ולהתפלל שוב התשלומין אחר
החובה ,ולתקן הפגם ,דגם אם ל"א
שבגללו לא יצא יד"ח תפילה כלל ,מ"מ
הפגם המסויים הזה צריך לתקנו אם
יכול ,דהא מ"מ זהו פגם ואע"פ שהוא
צדדי מ"מ יכול לתקנו ,וכמו דחזי' ג"כ
במי שהחסיר יעו"י שאם עדיין לא עבר
ר"ח כן יחזור ויתפלל ,דכעת יכול
להרוויח ההזכרה שהחסיר ,ורק אחר
ר"ח לא יחזור כי לא ירוויחו ,וה"נ כאן גם
אם תשלומין לפני החובה הוי רק פגם
צדדי מ"מ הרי יכול לתקנו אם יתפלל
שוב אחר החובה ,ולמה לא יתקן היכא

ו) אלא נ"ל בס"ד פשט אחר בחידושו
של רבינו יהודה ,דבאמת ס"ל דאם
החסיר יעו"י לא יצא יד"ח כל התפילה
כלל( ,ולא רק ההזכרה) ,ומ"מ הרי תפלה
רחמי ,וס"ל דהמילים שהתפלל נשארו
בעולם ,ומהדהדות כל הזמן ,אלא דכל
הזמן ממשיך הדין שלא יכול לצאת בה
יד"ח דחסר בה היעו"י ,ובאמת גם תוס'
לא חלק על חכמי"פ שבלא יעו"י א"א
לצאת כלל יד"ח כל התפילה וכמאן דלא
צלי ,אבל התפילה כל הזמן נמצאת
ומנסה להיחשב כהתפילה שיוצא בה
יד"ח ,אלא שממשיך כנגדה כל הזמן
הדין שא"א לצאת בה כי אין בה יעו"י,
והשתא כשמתחייב בתשלומין ,נראה
כהצד בחקירה דתשלומין היינו המשך
של האפשרות להתפלל התפילה
הקודמת שהחסיר ,ובעצם הרחיבו לו
את הזמן להתפלל את אותה התפילה,
אלא שההבדל הוא שהרחיבו לו אותה
לזמן אחר שבו יש דינים שונים ,וכעת
לפי הדינים של הזמן הזה א"צ יעו"י,
ואפשר לצאת כעת יד"ח תפילה גם בלי
יעו"י ,וא"כ א"צ השתא תפילה חדשה,
דהא תפילה בלי יעו"י כבר יש לו,
שמשתייכת כל הזמן למנחה ההיא ,אלא
שעד השתא באמת לא יצא בה כלל ,אך
כעת הוא יוצא בה מדין מה שהיא קיימת
לו עכשיו ,ונחשבת כאי' אומרה עכשיו
ויוצא בה עכשיו לפי הדינים של עכשיו,
דמכיון שהתפילה שאמר בשבת כן
מתאימה עכשיו לדינים של התוספת זמן

דרכי
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החדשה אזי כעת יוצא בהאי תפילה
ידי"ח כיון שהיא נעמדת לפנינו עכשיו
והיא עומדת בכללים של עכשיו,
דהתפילה לא נעלמת ,אע"פ שלא יצא
בה יד"ח כלל לפי הדינים של הזמן
המקורי ,ודלא כהגר"ח וקה"י שיצא הכל
מלבד ההזכרה ,אלא באמת הדין הוא
שבזמן המקורי לא יצא ע"י תפילה זו ידי
חובת תפילה כלל דהיעו"י מעכב את כל
התפילה מלהוציאו יד"ח לפי הכללים
של אז ,אך כעת שהרחיבו לו את הזמן
עם דינים של חול ,לא צריך להתפלל עוד
פעם י"ח דיש לו באמתחתו כבר תפילה
כזו של מנחה ,ואע"פ שהיא נאמרה עוד
בזמן שהיא לא הוציאה אותו יד"ח כלל,
מ"מ כעת שהשתנו הכללים והדינים של
אותה תפילה ,עכשיו הוא חוזר ויוצא
בה ,דכעת אמרו לך שאתה יכול
להתפלל מנחה בצורה חדשה של י"ח,
ואת זה כבר יש לך מהתפילה ההיא,
וכעת זה מוציאך יד"ח ,אע"פ שאז זה לא
הוציאך כלל וכלל( ,מיהו זה רק למהצד
בחקירה שתשלומין זה השלמת
התפילה הקודמת) ,ולמעשה הגדר
שא"צ לחזור כשלא מרוויח משהו
מילולי ,כי התפילה כמו שהתפלל אותה
בפעם הראשונה גם אם אז לא יצא בה
מ"מ היא נשארת וקיימת לו ,ויכולה
להוציאו ברגע שיתאפשר לו ,אלא יחזור
רק כשמרוויח משהו מילולי שהחסיר
בתפילה הקודמת ,אך לחזור את אותה
תפילה רק בגלל שבזמן שהתפלל אותה
לא יצא בה יד"ח א"צ ,דחזרה שכל
התועלת בה הוא שהיא בזמן אחר אינה
נצרכת ,רק חזרה שמרוויח בה משהו
מילולי.
וההבדל בין דרכו של הגר"ח לדרך זו
הוא שלגר"ח יצא הי"ח כבר בשבת,
(מלבד ההזכרה) ,ואילו למהלך הזה

ברכות

פט

יוצא הי"ח עכשיו בזמן החדש שבו
החיוב הוא י"ח ,דעכשיו יוצא במה
שהתפלל אז כי זו אותה תפילה.
ולפי מהלך זה נראה דח"פ חלקו או
מצד שסברו כהצד בחקירה שזה ערבית
שתיים ולא המשך של מנחה ,ולכן לא
יכול לצאת יד"ח ההשלמה שהיא מעריב
במנחה שהתפלל שלא כדין מנחה ,או"ד
דאפי' אם גם ח"פ כהצד בחקירה שזה
השלמת מנחה מ"מ כיון שבשעה
שהתפלל הי"ח זה לא היה כדין של אותו
זמן ,אזלה התפילה כמאן דליתא ,ולא
יכול עכשיו לצאת בה אע"פ שעכשיו
הדין דצריך י"ח ,וכבר אמר י"ח ,מ"מ לא
יכול לצאת בהן עכשיו כיון שאמרם
בזמן שלא היה לומר י"ח וכמאן דליתא
דס"ל דאינה מהדהדת אלא נעלמת.
וז"ל ר' יונה "אבל חכמי פרובינצא ז"ל
אומרים דכיון שבאותה תפילה לא יצא
ידי חיוב שלא התפלל אותה כדינה כמי
שלא התפלל כלל דיינינן ליה ומתפלל
שתיים לערב" במילים ומתפלל שתיים
לערב אפשר לדייק כהצד דהשלמה היא
התפילה הבאה שתיים ,ולכן ל"ש שיצא
מצד התפילה ההיא גם אם מהדהדת,
דזה שייך רק לגבי אותה תפילה ,ומאידך
במש"כ שבאותה תפילה לא יצא וכמי
שלא התפלל כלל מבואר נגד הגר"ח
שההזכרה מעכבת שלא יוצא כל
התפילה ,ובמש"כ דכיון שבאותה
תפילה לא יצא שלא התפלל אותה
כדינה כמי שלא התפלל" אפשר להכניס
כהביאור שכתבנו ,שלתוס' התפילה של
אז באה לעכשיו ,וכעת היא כן עומדת
בכללים של התפילה ,וח"פ חולקים ע"ז
שכיון שאז לא יצא בה כמאן דליתא ולא
יכולה להועיל לעכשיו ,דס"ל דאינה
מהדהדת.

צ

דרכי

סימן ה'

ברכות
להרויח משהו מילולי ולא בשביל שינוי
הזמנים,

[לפי"ז מובן למה תוס' מכריח דפליג על הרי"ף,
ולגר"ח ק']:

אמנם בדעת הרא"ש אף שיכול להכנס
בלשונו במש"כ "הא אמרה" ,עכ"פ נראה
דודאי לא ס"ל כן אע"כ צ"ל כהגר"ח,
שהרי הרא"ש להדיא כן מסכים עם
הרי"ף ,וכותב שצריך לחזור בתשלומין
לפני החובה ,וזה אע"פ שמביא צד כר'
יהודה וחושש לו מספק שיחזור רק
בנדבה ,וחזי' דלא כהסברא הזו ,אלא
כהגר"ח שלביאורו מובן שגם ר' יהודה
יכול להסתדר עם הרי"ף וכנ"ל.

ז) ולפי"ז מובן שפיר מה שתוס' מכריח
שהרי"ף פליג עלי' ,דהנה הרי"ף כתב
שיחזור מחמת שהתפלל התשלומין
לפני החובה ,ושם הרי לא מרוויח שום
דבר מילולי ,דהלא אותה תפילה
שהתפלל לפני החובה יחזור ויתפלל
אחרי החובה ,וא"כ מה תועלת יש בזו,
דגם בלי לחזור יכול עכשיו לאחר
שהתפלל החובה לצאת יד"ח כעת בהאי
תפלה שהתפלל קודם החובה ,דאמנם
אז כשהתפלל אותה לפני החובה לא
נפיק בה ,אבל היא לא נעלמת ,וכעת שכן
רשאי להתפלל אותה היא נעמדת
לרשותו עכשיו בהא שעתא וכעת נפיק
בה ,כיון שאין הבדל מילולי שחסר לו,
דהנה היסוד של תוס' הוא שענין הזמנים
לא מעלה ולא מוריד ,ולא צריך לחזור
תפילה בשביל להרוויח שתהיה בזמן זה
דוקא ,אלא רק כדי להרוויח חלקים
בתפילה שהחסיר ,לא בשביל זמן שונה,
בין זמן שלא צריך יעו"י ,ובין זמן
שהתפלל כבר החובה ,דתמיד התפילה
ההיא קיימת ,ויוצא בה השתא.

ולסיכום :הגר"ח לא יובן עם ר' יהודה
שמוכיח מהרי"ף לא כוותיה ,דלכאו'
יכל להסתדר עם הרי"ף בכך שיאמר
שבתשלומין לפני החובה לא יוצא יד"ח
תפילה כלל ,ושאני מיעו"י שזו הזכרה,
ואמנם אפש"ל שלא מסתברא ליה שזה
חלק מהתפילה אלא מסתברא שזה דין
צדדי ,וכמו יעו"י ,מ"מ תוס' היה יכול
להסתדר עם הרי"ף שצריך לחזור כדי
להרוויח הפגם הצדדי ,ובשבילו יחזור,
וכמו שליעו"י חוזר אם יכול להרוויחו,
וצ"ע דהגר"ח כן אומר זאת בתוס' ולא
יסתדר כי אם ברא"ש.

מיהו זה יותר משמע בלשון הרא"ש
שלא כתב לשון "מה ירוויח" אלא כתב
"שאע"פ שלא יצא ,הא אמרה" וכו',
והפי' כנ"ל שאע"פ שאז לא יצא בה מ"מ
הא אמרה ,והיא קיימת לו ,ויוצא בה
השתא ,אך תוס' שכתב "שלא ירוויח"
פחות משמע שהגדר הוא שהתפילה של
אז מהדהדת לעכשיו ,מיהו אפש"ל גם
בתוס' וכוונתו שאם היה מרוויח משהו
מילולי אז כן היה צריך לחזור בשביל
להרוויחו ,ולכן תוס' תמיד בודק מה
ירוויח ,דהדגש הוא שחוזר רק כדי

ומשא"כ למהלך שגם מה שלא יצא
יד"ח מהדהד וכעת יוצא בו( ,דלא
מתחשבים בפגמים של זמן אלא בפגם
מילולי ,כי לפגמים של זמן אפשר לקחת
את התפילה ההיא ולהחשיבה לעכשיו),
מובן מה שתוס' פליג על הרי"ף שלא
יחזור בתשלומין לפני החובה ,דלמהלך
זה יחזור רק אם יכול להרוויח משהו
מילולי שלא אמר אז ,וכמו שבחסרון
יעו"י ושבת לא יחזור אם לא ירויח ,ה"נ
בתשלומין לפני חובה לא יחזור דלא
מרוויח משהו מילולי ,אך כשכן מרוויח
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יחזור גם בשבת ויעו"י וגם בטל ומטר,
(וכדמשמע במשנ"ב דבטל ומטר אם
ירוויח יחזור ,ומשמע דאם לא ירוויח לא
יחזור) ולפי"ז מובן מה שתוס' אינו
מסתדר עם הרי"ף ,אך זה לא יסתדר עם
הרא"ש שלהדיא כן מסתדר עם הרי"ף.
(ואולי אפש"ל גדר אחר :דכיון דתפילה
רחמי אמרי' דכל מה שהוציא בשפתיו
יצא בו יד"ח ,ורק מה שהחסיר חסר לו
וצריך לחזור כדי להשלימו (ומשא"כ
כשא"א כבר להשלימו לא יחזור דהא
מה שכבר אמר יצא בו ורק מה שהחסיר
לא יצא ואותו כבר לא יוכל להשלים),
אבל בפגם שאינו מילולי כלל לא שייך
הנושא של חזרה והשלמה ,דהא מה
שאמר יצא ,ומה שהחסיר אי"ז מילולי,
מיהו מה"ת ,וגם יקשה שלפי"ז לא יחזור
גם בהחסיר ברכה שלמה ,ודלא כמש"כ
תוס' כט :דברכה שלמה חשיב כמאן
דלא צלי כלל ולא יכול לשמוע מש"ץ
ולמהלך הזה מ"ש ברכה מהזכרה).

[כמה הערות בעניני הזכרות]:

ח) נראה לי לחדש דבר בדומה
להגר"ח :דמקדם הוק' לי ביותר איך שרי
להתפלל בימינו ,דהנה קיי"ל שמי שלא
כיוון בברכה ראשונה יחזור ויתפלל ,אך
אי' דבזה"ז לא יחזור דאין מי שיודע
לכוון ,וזה ק' ביותר דמ"ש מי שעוד לא
התפלל כלל שלא אמרי' ליה שלא
יתפלל כלל ,לבין מי שבא לחזור דאמרי'
ליה שלא יחזור ויתפלל ,והרי אם אי'
דבלא כיוון צריך לחזור מוכח דתפילה
בלא כוונה לא יוצא יד"ח ,ואם אעפ"כ
אמרי' ליה לא לחזור כי ודאי גם בזו לא
יכוון ,א"כ איך מותר להתפלל
לכתחילה ,והלא ודאי לא יכוון ולא יצא

ברכות
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יד"ח ויהיה ברכה לבטלה ,ושמעתי מי
שרצה לתרץ דאה"נ אבל א"א לבטל
צורת היהדות מעמ"י ,אך זה קשה דא"א
לשחק עם ההלכה בשביל צורת
היהדות ,וצ"ע ,אך חשבתי בס"ד לומר
מהלך נפלא ,דודאי גם מי שלא כיוון
בברכה ראשונה יצא יד"ח תפילה ,אבל
ידי תפילה בכוונה לא יצא ,ובשביל
שיוכל לתקן החלק הזה תיקנו לו לחזור
ולהתפלל כדי שיוכל בפעם הזו להרוויח
תפילה בכוונה ,וכיסוד הגר"ח לגבי
הזכרה דיעו"י שיצא בכל התפילה אבל
ההזכרה לא יצא ותיקנו שיחזור כל
התפילה בשביל שירוויח ההזכרה ,וה"נ
התפילה יצא אך בלי כוונה ותיקנו
לחזור שירוויח כעת התפילה בכוונה,
ומ"מ בזה"ז אין לו לחזור דודאי גם לא
יכוון בזו ,אך המתפלל לכתחילה ודאי
חייב להתפלל כדי לצאת לכה"פ ידי
חובת תפילה אף שלא בכוונה ,ודו"ק
ונפלא.
מיהו אפש"ל באופ"א דתמיד הוי רק
ספק אם לא יצליח לכוון אך כשפע"א
כבר לא כיוון בהכרח דהוא במצב כזה
שלא יוכל לכוין גם בפעם השניה ,מיהו
צ"ע במציאות דשייך שעכשיו יחליט
ויוכל לכיון ,ויותר נראה דאי"ז תלוי
במציאות אלא כולם בזה"ז לא יודעים
לכוין ,וע"כ כנ"ל דמ"מ יוצא יד"ח תפילה
ורק הבכוונה לא מרוויח.
לפי הרמ"א שמנחה דערב ר"ח במעריב
דר"ח בעי יעו"י ודלא כלבוש ,ראיתי
בהערות הגרי"ש שלכאו' אם שכח בה
יעו"י יחזור דלא צלי כתקנה ,אבל לר'
יהודה בתוס' (ע"פ הבנת הגר"ח) ,לא
יחזור כי זה רק הזכרה ,ואמנם חייב
להזכיר ר"ח אך כיון שזו בעצם תפילת
השלמה למנחה של ער"ח ,אע"פ

צב
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סימן ה'

שמדינא צ"ל גם בה ,אבל כשלא אמר
מ"מ יצא יד"ח כל התפילה ורק ההזכרה
הפסיד ,ומ"מ התפילה יצא ,ומהני לו
להשלמת המנחה ,דכיון שהתפלה
השלים מה הוא צריך יותר מזה ,ומה
איכפ"ל מההזכרה ,מיהו לח"פ כמאן
דלא צלי ולא עשה תפילת ההשלמה
כתקנה( ,בר"ח ממילא לא יחזור אך
הנפק"מ ביו"ט וכדו') ,מיהו יל"ע לצד
שתשלומין הוי פעמיים התפילה הבאה
דנחשב פעמיים מעריב של יו"ט ויתחייב
לחזור ודו"ק.
הנה להלכה הרא"ש פוסק דבשכח
יעו"י במנחה דר"ח יתפלל פעמיים
מעריב אך מספק יתפלל בתורת נדבה,
ובמשנ"ב פסק דיתפלל על תנאי ,וצ"ע
למה בראשונים לא הביאו דין זה של
תנאי.
ויל"ד בברך עלינו בשבת דאי' שאם
התחיל יסיים ,מה הדין אם סיים בטעות
טל טל ומטר בקיץ ,דהנה ההלכות
קטנות כותב שיחזור דצריך לתקן
טעותו ,אך מהגרש"א שמעתי דלא
יחזור ,ונ"ל טעמו דכיון שבחול דינו הוא
שיחזור לתחילת הברכה ,בשבת מי
שנמצא בתחילת הברכה אינו אומרה
אלא ימשיך מיד לתפילת שבת ,וא"צ
לתקן טעותו דהרי הוא כמי שעומד
בתחילת אותה ברכה ,וההק"ט סבר
דכיון שהתחיל התחייב בה וכשלא
אמרה כראוי צריך לחזור ולאומרה

ברכות
כראוי דכבר התחייב בה וצריך לתקן מה
שטעה בה.
ויל"ד בברכת המזון בסעודה שלישית
אחרי השקיעה ,ויום ראשון הוא ר"ח,
דלהזכיר שבת הוא צריך ,אם לא הוציא
שבת ,ולא הבדיל ,אמנם סו"ס בפועל
הוא ר"ח ואסור לו להתעלם ממנו ,אמנם
אם כבר הוציא שבת ברור שצריך לומר
יעו"י ,דכבר אי"ז שבת בשבילו ,אלא רק
ר"ח ,ויאמר רק יעו"י ולא רצה ,אך
כשעדיין לא הוציא שבת ,א"כ מחוייב
ברצה ,אך מחוייב נמי ביעו"י ,אבל לומר
שתיהן בודאי א"א דהוי תרתי דסתרי
בחדא עניינא ,וצ"ע מה יעשה ,ולכן ראוי
להימנע מכך ,ולגמור סעודתו קודם
השקיעה ולברך עם הזכרת שבת כדי לא
להיכנס בשאלת יעו"י ,אמנם נראה דיש
להסתפק אם כבר אירע מעשה והגיע
לילה ועדיין לא בירך ,האם יאמר רק
רצה ולא יעו"י כיון שאצלו עדין שבת ,או
דאין לו להתעלם מר"ח ולבזותו במה
שלא מזכירו ,אלא יאמר ברוך המבדיל,
ואז לא יזכיר שבת אלא רק יעו"י ,כיון
שבזה פוטר עצמו מלהזכיר שבת ,אמנם
אי"ז לכתחילה ,דמצד הסעודה הוא חייב
ברצה דהברכה מתחיבת מהסעודה וזמן
הסעודה מחייבו בברכה עם רצה ,רק
שא"א לאומרו אחר השבת כי הוי דובר
שקרים ,וגם בבהמ"ז יל"ד האם ההזכרה
היא לפי זמן חיובה של הברכה ,או לפי
זמן אמירתה בפועל ,וצ"ע.

דרכי
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ברכות

צג

סימן ו:

תשלומין לכמה תפילות:
חולה שהתעורר מהרדמה ממושכת האם צריך להשלים כל התפילות שהפסיד:
תמצית הדברים :א .חולה שהתעורר מהרדמה ממושכת חייב להשלים התפילה האחרונה שהפסיד ,ונכון
וראוי שישלים גם כל התפילות שהפסיד (מלבד מוסף) .ב .כי י"א שצריך להשלים גם לאחר כמה תפילות,
וגם לשיטות שאין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה מ"מ רשאי להשלימן בתורת נדבה .ג .ויחדש דבר ,וכ"ז
רק אם יו דע שיוכל לכוין ,והב"ח והגר"א כתבו שכיון שהוא ספק אם חייב א"צ לחדש דבר ,והמשנ"ב פסק
שיתנה שאם חייב להתפלל ה"ז לחובתו ואם לאו הרי זו לנדבה ,ובזה יצא ידי כל הדיעות .ד .וכ"ז בשוגג אך
באונס י"א שלכו"ע צריך להשלים מדינא גם לאחר כמה תפילות ,ואפשר לצרף שיטה זו עם השיטה שתמיד
משלים כמה תפילות ,ויוכל להשלים לא בתורת נדבה אלא בתורת חובה ,ואף בשבת שאין נדבה .ה.
ובמקרה שצריך להשלים תפילות רבות ולא מספיק להשלים כולן או שלא יכול לכוין בכולן נחשב אנוס
לגביהן ויכול להמשיך להשלימן בתפילה שלאחריה.

מקורות הדברים.
א) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
רבים שנדבקו וחלו הגיעו למצב של
קושי נשימתי הגובל בפיקו"נ ,והיו רבים
שהזדקקו להתחבר למכונת הנשמה
לתקופות ממושכות ,וצריך לברר מה
דינו של מי שהיה מורדם ומונשם זמן
רב ,האם כשמתעורר צריך להשלים כל
התפילות שהפסיד בכל אותה תקופה
שהיה מורדם ומונשם ,או שישלים רק
התפילה האחרונה ולא יותר.
מסקנת הדברים בקיצור :מדינא לא
חייב להשלים אלא התפילה האחרונה
שהפסיד ,אך נראה שנכון וראוי
להשלים כל התפילות שהחסיר ,והיינו
שמיד לאחר התפילה הראשונה
שמתפלל אחרי שהתעורר ימשיך
להתפלל עוד פעם ועוד פעם כמניין
התפילות שהפסיד בכל אותם ימים
שהיה מורדם ,אך צריך להתנות שאם
לא חייב יהיו תפילות אלו נדבה( ,עי'
משנ"ב קח ס"ק יח וי"ט) ולהלן נפרט

ב) בגמ' ברכות (דף כו א) "טעה ולא
התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתים,
שחרית מתפלל במנחה שתים ,כולי
יומא מצלי ואזיל ,עד חצות יהבי ליה
שכר תפלה בזמנה ,מכאן ואילך שכר
תפלה יהבי ליה ,שכר תפלה בזמנה לא
יהבי ליה" ,כלומר שאם הפסיד תפילה
ישלים אותה בתפילה שלאחריה ,ושכר
תפילה יהבי ליה אך לא שכר תפילה
בזמנה ,והגמ' הסתפקה אם יש תשלומין
גם למנחה בערבית אע"פ שהוא יום
אחר ,או דכיון דעבר יומו בטל קרבנו,
והמסק' דכיון דתפלה רחמי היא כל
אימת דבעי מצלי ואזיל ,ולהלן בגמ'
מבואר שרק אם לא התפלל בשוגג יכול
להשלים ,אך במזיד הוי מעות לא יוכל
לתקון.
ולגבי תשלומין לאחר שתי תפילות עי'
בתוס' שם (ד"ה טעה) שכתב" :ומיהו אם

צד

דרכי

ברכות

סימן ו'

איחר עד המנחה נראה דעבר זמנו בטל
קרבנו כיון ששהה כל כך ולאחר ב'
תפלות לא מצינו שתיקנו חכמים לחזור
ולהתפלל אם שכח" ,וכ"כ הרא"ש (פ"ד
ס"ב) בשם רשב"ם "דאם לא נזכר עד
המנחה כיון שעברו שני זמנים של
תפלה עבר יומו בטל קרבנו דלא תקנו
חכמים שיחזור ויתפלל כיון שעברו שני
זמני תפלות" ,וכ"פ הרמב"ם (הלכות
תפילה פ"ג ה"י) "טעה ולא התפלל לא
תפלה זו ולא תפלה הסמוכה לה אינו
משלם אלא אחרונה בלבד" ,וכ"פ השו"ע
(קח ד) "אין תשלומין אלא לתפלה
הסמוכה בלבד" ,ולפי"ז לכאו' יוצא
שחולה שהתעורר מהרדמה ממושכת
יתפלל בתפילה הקרובה תשלומין אחת
בלבד לתפילה האחרונה שהפסיד ותו
לא.

ג) אמנם עי"ש בהשגות הראב"ד שחלק
על הרמב"ם וס"ל שרשאי להשלים גם
יותר מתפילה אחת אך לא התבאר
בדבריו האם רק שתיים או אף יותר.
והנה הבה"ג כתב (סימן א הלכות
ברכות פ"ד) "שכח ולא התפלל ערבית
מתפלל בשחרית שתים ,שכח ולא
התפלל בשחרית מתפלל במנחה שלש,
של ערבית ושל שחרית ושל מנחה" ,וגם
בדבריו לא התבאר האם זה רק שתי
תפילות או אף יותר ,אמנם הטור (או"ח
סי' קח) הביא דברי הבה"ג וכתב "ר"ל כל
זמן שלא עבר היום יש תשלומין
לתפלותיו" ,כלומר הטור מעמיד שכל
דברי הבה"ג שאפשר להשלים שתי
תפילות היינו דוקא כשמשלים ערבית
ושחרית ,במנחה של אותו יום ,אך ביום
אחר א"א להשלים אלא תפילה אחת ולא

שתיים.
אמנם עי' ברשב"א (כו א) שהביא "וי"מ
דדוקא מנחה וכו' אבל טעה ולא התפלל
שחרית אינו מתפלל ערבית שתים ,וי"מ
דה"ה והוא הטעם ,וכן נראה" ,ומבואר
שנקט שמשלים שחרית בערבית כלומר
לאחר שתי תפילות גם ביום אחר ,וכ"כ
בשו"ת הרשב"א (ח"א תמז) "ודעתי נוטה
שמשלים בכל תפלה שביום שלאחריו"
אמנם גם גם בדבריו לא נתפרש להדיא
האם יכול להשלים גם לאחר ימים רבים
או רק לאחר שתי תפילות ,ומש"כ ביום
שלאחריו אולי לאחר ימים רבים לא,
ואמנם משמע בדבריו דלא שנא אך אי"ז
מוכרח ,ומ"מ מבואר בדבריו להדיא
שאפשר להשלים לאחר שתי תפילות גם
ביום הבא ודלא כמו שהטור העמיד
בבה"ג שאפשר רק באותו יום.
וכתב רבינו יונה (דף יח א בדפי הרי"ף)
"ואומרים רבני צרפת ז"ל דדוקא
כשטעה ושכח תפלה אחת יש לה
תשלומין וכו' שאין התשלומין מועילין
אלא לתפלה אחת בלבד ,ויש מפרשים
שאפילו לא התפלל תפלות הרבה לכולן
יש להן תשלומין ,והם אומרים שמי
שהיה תפוס או חולה כשיצא מבית
האסורין או כשנתרפא שיתפלל כל
התפלות שהפסיד ,ואין דעת מורי הרב
נר"ו נוחה בזה אלא הנכון כמו שאומרים
רבני צרפת ,מיהו אם ירצה להתפלל
אותה בתורת נדבה ושיחדש בהם שום
דבר הרשות בידו ונכון לעשות כן",
כלומר בתחילה מביא שי"א שמדינא
צריך להשלים גם לאחר הרבה תפילות,
(וכעת אפש"ל שכך סברו גם הבה"ג
הרשב"א והראב"ד הנ"ל) ,אך ר' יונה
לבסוף נוקט שמדינא אין שייך תשלומין
אלא לתפילה אחת ,אך אעפ"כ אם רוצה

דרכי
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להתפלל כל התפילות שהפסיד בתורת
נדבה הרשות בידו ,ונכון לעשות כן,
ולפי"ז הכא נמי בנידון דידן שהיה חולה
ימים רבים והיה בהרדמה ודאי נכון
וראוי כשמתרפא ומתעורר שיתפלל כל
התפלות שהפסיד ,אך יתפלל אותן
בתורת נדבה ,ומבואר בר' יונה שזה לא
רק לשיטות שצריך להשלים גם כמה
תפילות ,אלא גם לשיטת רוב הפוסקים
שמדינא א"צ להשלים אלא תפילה אחת,
מ"מ נכון להשלים בתורת נדבה.

ד) וכך פסק השו"ע (או"ח קח ה) "אע"פ
שאין תשלומין אלא לתפלה הסמוכה
לאותה תפלה ,ותפלות (אחרות)
שהפסיד אין להם תשלומין ,אם רצה
להתפלל אותה נדבה ושיחדש בה שום
דבר ,הרשות בידו ,ונכון לעשות כן",
ולפי"ז גם בנידון דידן אמנם מדינא חייב
להשלים רק התפילה האחרונה ,אך
ראוי ונכון להתפלל כל התפילות
שהפסיד בתורת נדבה.
ובמשנ"ב פסק (קח ס"ק יח) "מי שהיה
חולה או תפוס בתפיסה ולא היה המקום
נקי ,כשיצא יתפלל כל התפילות
שהפסיד ,ויתפלל מעריב ואח"כ מנחה
ואח"כ שחרית ,ואם יצא מתפיסה בר"ח
מזכיר בכולם יעלה ויבא" ,אמנם עי"ש
שכתב (ס"ק יט) "עיין בפמ"ג שהסכים
דטוב שיתנה ויאמר אם אני חייב
להתפלל ה"ז לחובתי וא"ל הרי זו
לנדבה ,ובזה יצא ידי כל הדיעות ,שיש
כמה דיעות שסוברים דיש תשלומין
לתפילה אפילו לכמה תפילות שעברו",
ומבואר שעדיף לא להתפלל בתורת
נדבה סתם אלא רק יתנה שאם אינו חייב
יהיה בנדבה ,משום ששיטה זו שצריך

ברכות

צה

להשלים גם אחר כמה תפילות אינה
דחויה לגמרי אלא ראוי ונכון לחוש לה,
כלומר שמלבד מה שר' יונה כתב שגם
לשיטות שא"צ להשלים מ"מ יכול
להשלים בתורת נדבה ,הרי י"א שמדינא
צריך להשלים הרבה תפילות ,ולכן
יתנה כדי לצאת ידי כל השיטות ,וזה
שונה מהשו"ע שכתב אם רצה הרשות
בידו ,וכ' שזה רק נדבה ,ומשא"כ
המשנ"ב כ' שיתנה שאם חייב יהיה
לחובתו כי חשש לשיטות שחייב מדינא
להשלים כל התפילות ,ולכן לא כ' לשון
אם רצה אלא כתב "כשיצא יתפלל כל
התפילות שהפסיד" ,ולא רק אם רצה,
ואע"פ שלא חייב מ"מ אי"ז רק נדבה אלא
יש גם צד חובה ,וא"כ בודאי גם בנידו"ד
ראוי לעשות כן ,ואף שהדבר כרוך
בטירחה רבה כגון מי שהיה מורדם
חודש ויצטרך להשלים באותו יום
תשעים תפילות ,ונראה דלכה"פ ישלים
מה שמתאפשר לו.
ומה שמבואר בשו"ע שיתפלל אותה
נדבה וצריך לחדש בה דבר הוא ע"פ מה
דקי"ל (עי' סי' קז ב) שהרוצה להתפלל
תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר
לכה"פ באחת מהברכות כגון שיוסיף
בקשה לרפואה או פרנסה או לתלמודו,
וגם כאן כדי שיוכל להתפלל אותה
בנדבה צריך לחדש ,אך עי' בב"ח שהק'
מ"ש הכא מלקמן בסעי' י"א שמספק
ישלים בנדבה וא"צ לחדש בה שאין לך
חידוש גדול מזה שמתפלל בנדבה משום
ספק ,וה"נ מתפלל בנדבה לצורך
תשלומין ולמה צריך חידוש ,ולכן הב"ח
פליג וז"ל" :וליתא דדוקא בנדבה גרידא
בעי חידוש אבל היכא דמתפלל בנדבה
לצורך כי הכא דכוונתו לתשלומין אין
צריך חידוש ,והכי נקטינן דבין בזו ובין
בזו יתפלל בנדבה בלא חידוש ודלא כמה

צו
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שפסק בשלחן ערוך דבבא להשלים שתי
תפילות יתפלל בנדבה ושיחדש בה
דבר" עכ"ל ,וכן הק' בביאור הגר"א וז"ל:
"דהא בה"ג וכמה גאונים סוברים
דאפילו לאחר כמה תפלות יש להם
תשלומין ולא יהא אלא ספיקא דדינא
א"כ א"צ לחדש כמ"ש בסי"א".

אמנם הרמ"א הביא די"א דלא מיקרי
חידוש אלא אם נתחדש אצלו דבר שלא
היה צריך אליו קודם לכן ,וא"כ זה לא
יהיה שייך כאן ,אך לא נקטו כן ,מלבד
מה שהב"ח והגר"א נקטו שא"צ חידוש.

אך עי' מאמר מרדכי (קח ו) שתי' שדעת
השו"ע שצריך לחדש בה משום שנוקט
שאי"ז נדבה מספק כמו בסעי' יא ששם
נחלקו ראשונים ובכה"ג א"צ לחדש,
אבל כאן רוב מנין ובנין הפו' נקטו שאין
תשלומין אלא לסמוכה וכן נקטי' ,אלא
שאעפ"כ יכול להשלים בתורת נדבה,
ומ"מ צריך לחדש בה דבר ,ונראה שכן
משמע בב"י (קח) שכתב "וכיון דהרמב"ם
והרא"ש מסכימים לדעת אחת וגם ה"ר
יונה סבר כוותייהו הכי נקטינן" ,וא"כ
ודאי הנדבה אינה מספק וצריך לחדש,
וכעת נראה שבביאור הגר"א מתבאר
דפליג וס"ל שכן הוי ספיקא דדינא,
וכמש"כ שבה"ג וכמה גאונים סוברים
שיש לו תשלומין ,ולא יהא אלא ספיקא,
ומשו"ה א"צ לחדש ,אמנם בב"ח לא
משמע דפליג מצד זה שהוי ספיקא
דדינא ,אלא מצד שס"ל שכל תשלומין
לצורך א"צ חידוש ,ודו"ק ,ובמשנ"ב
הנ"ל שכותב שיתנה שאם חייב יהיה
לתשלומין ואם לאו יהיה נדבה לכאו'
מבואר כהגר"א שכן חיישי' לדינא
לשיטה שצריך להשלים גם לאחר כמה
תפילות ,ומעתה שפיר הא דהשו"ע לא
כ' להתנות דס"ל דאי"ז ספק אלא פסק
כהמאמ"מ ,ומשו"ה אין ענין להתנות,
וכעת יל"ע האם למשנ"ב צריך חידוש.

ה) והנה בשו"ע (סימן קז) "הרוצה
להתפלל תפלת נדבה ,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 (ישעיה א ,יא),
והלואי שיוכל לכוין בג' תפלות
הקבועות ליום" ,וכעת יש להסתפק האם
זה יהיה גם בנידו"ד שמשלים כמה
תפילות בנדבה ,שאם אינו מיושב לגמרי
בדעתו לכוין לא ישלים ,כי ה"נ זו תפילת
נדבה ,או"ד שאני הכא דיש צד שצריך
להשלים מדינא ולא בנדבה ,וכשחייב
בתשלומין מתפלל גם כשלא מיושב
לגמרי ,ועוד יל"ד שגם לצד שזו רק נדבה
מ"מ אולי כיון שהיא לצורך תשלומין
ישלים אפי' כשאינו מיושב לגמרי ,דרק
כשרוצה להתפלל תפילת נדבה סתם
קרי' בי' למה לי רוב זבחיכם ,אך כשזה
לצורך תשלומין מותר אפי' כשלא
מיושב לגמרי ,וכמו שתפילת תשלומין
רגילה צריך להתפלל אפי' כשאינו
מיושב לגמרי ,דשמא רק נדבה סתם
אסור בלא כוונה ,ומסתימת השו"ע
והמשנ"ב נראה שנקטו שבכל גווני
ישלים כאן ,ולא צריך שיהא זריז וזהיר
לכוין וכו' דאי"ז כמו תפילת נדבה
בעלמא.

מה שצריך לחדש בה דבר היינו תוספת
בקשה חדשה בברכות האמצעיות שלא
ביקש בתפילתו הקודמת (שו"ע קז ב),

ומשו"ה נראה שאע"פ שנקטי'
שבזמנינו אין להתפלל נדבה( ,עי' חיי
אדם כלל כז טז-יז) כי לא נמצא מי שיוכל
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לכוין בכל התפילה ,וכמו דקי"ל
שבזמנינו אין חוזרין על חסרון כונה ,כי
אין אנו יודעים לכוין ,א"כ לכאו' איך
פסק המשנ"ב שישלים כל התפילות
שהחסיר בנדבה ,אך נראה דכ"ז נאמר
רק כשרוצה להתפלל בנדבה סתם ,אך
כשצריך להשלים ומתפלל בנדבה
לצורך תשלומין יכול להתפלל גם
בזמנינו שאין כ"כ כונה ,וכן נראה ממה
שבכל ספק אם צריך להתפלל כתבו
הפוסקים תמיד שיתפלל בנדבה ,וגם
בזמנינו ,ולא חילקו בזה ,ובפרט
שהמשנ"ב כתב שיתנה שלשיטות
שחייב להשלים זה יהיה תפילת חובה,
וא"כ יש כאן צד חובה( ,מיהו עי' בחיי
אדם שכתב שבזמנינו לא יתפלל נדבה
אפי' מספק ואפי כשמתנה ,וצ"ע דבכל
הפוסקים לא משמע כן).

ו) והנה מבואר במשנ"ב בתו"ד שהיכן
שמשלים כמה תפילות יתחיל להשלים
קודם התפילה האחרונה ואח"כ
המוקדמת יותר וכן הלאה ,ומקורו
בדברי הטור שכ"כ בדעת הבה"ג
"בתחילה מתפלל של מנחה ואח"כ
שחרית ואח"כ ערבית" ,כלומר שיתחיל
להשלים מהאחרונה למוקדמת יותר,
אך יל"ע מ"ט דהנה בגמ' אי' (כו ב)
שצריך להקדים תפילת החובה לתפילת
התשלומין ואף לא יוצא ידי חובה אם
הקדים התשלומין לפני החובה (עי'
רש"י כו :וכ"פ הרי"ף) ,והטעם בזה הוא
שצריך להקדים חובת שעתיה ברישא,
וברשב"א (כו ).מבואר יותר שכל מה
שאפשר להשלים זה רק מתוך
ההתעסקות בתפילת החובה ,אבל כ"ז
רק לגבי שצריך להקדים החובה לפני
התשלומין ,אך לאחר שמתפלל החובה

ברכות

צז

למה צריך להתפלל קודם התשלומין
המאוחר ביותר ורק אח"כ המוקדם
יותר וכן הלאה ,ובשלמא תשלומי
התפילה האחרונה שהיא לכו"ע חובת
תשלומין מעיקר הדין ומובן שיצטרך
להקדים אותה לשאר התשלומין ,אך
לגבי כל שאר התשלומין המוקדמים
יותר למה צריך להשלימם לפי הסדר
ההפוך ,מהסוף להתחלה ,לכאו' יותר
ראוי להשיב על ראשון ראשון ועל
אחרון אחרון ,ועוד נראה שהיה צריך
להקדים לפי מי שחל חיובו קודם
ולהשלים מהראשון לאחרון וצ"ע.
וחשבתי שאולי באמת אין הכרח
שצריך להשלים מהסוף להתחלה את
כל התפילות אלא רק את השתיים
הראשונות שהראשונה היא חובה
והשניה היא תשלומין הסמוכה שבה
חייב לכו"ע מדינא ,ואח"כ יכול להשלים
איזו מהן שירצה ,דהנה הטור והמשנ"ב
דיברו במקרה ששכח שתי תפילות
ומשלים בשלישית ,ושם קבעו שישלים
קודם תפילת שעתיה ואח"כ התשלומין
שחייב ,ואח"כ התשלומי נדבה ,ואולי
אה"נ אם יהיו כמה תשלומי נדבה לא
יתחייב להשלימן כסדר מהסוף
להתחלה דוקא ,אמנם משמע בפשטות
שלא חילקו ותמיד יצטרך להתפלל
מהסוף להתחלה ,וצ"ע מאי טעמא.
ועי' בלבוש (קח א) שביאר שהדין
להקדים החובה לתשלומין הוא מדין
תדיר ושאינו תדיר ,כי תשלומין פחות
מצוי מחובה ,ואולי לפי"ז י"ל שתשלומין
של יום הוי יותר תדיר מתשלומין של
יומיים וכן הלאה ודו"ק ,אך הדעה
העיקרית אינה כהלבוש וא"כ צ"ע ,שוב
חשבתי די"ל שמכיון שכל תפילה
כשעבר זמנה התחייב להשלימה מעיקר
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הדין ,ואח"כ כשעבר עוד זמן תפילה
התחייב להשלים התפילה הבאה מעיקר
הדין ,ונדחתה התפילה הקודמת
לאחריה כיון שהיא רק תפילת נדבה
ואינה לכו"ע ,ומ"מ גם אחרי שעובר עוד
זמן תפילה ושתיהן חוזרות להיות
באותו גדר מ"מ כבר הוקבע שהיותר
מאוחרת קודמת לזו שמוקדמת יותר,
וכעין מש"כ הפמ"ג (קח ה) שתשלומין
שלא חלו מיד שוב לא תקנו לו ,דנקבע
לפי ההתחלה ,וצ"ע.
ויל"ע גם לשיטות שכן חייב בתשלומין
גם אחרי כמה תפילות האם גם לשיטתם
יצטרך להשלים קודם האחרונה ואח"כ
המוקדמת יותר ,דלכאו' לשיטה זו אין
הבדל בין התשלומין האחרונה לבין
המוקדמת יותר כי שתיהן חובה גמורה,
אמנם יש לחקור מה הגדר של תשלומין
לאחר שתי תפילות האם ממשיך הדין
תשלומין הראשון גם לאחר ב' תפילות,
או שזה תשלומין לתשלומין ,דהיינו
שאת הדין תשלומין הראשון הפסיד
לאחר שעבר זמנה ,אלא שכמו שיש
חובת תשלומין לתפילה שעבר זמנה כך
יש חובת תשלומין לתשלומין שעבר
זמנה ,והנפק"מ שלצד א' אין סיבה
להקדים האחרונה למוקדמת ,אלא
להיפך מכיון שבמוקדמת התחייב קודם,
אבל לצד ב' הדין תשלומין הראשון עבר,
ורק התחייב בדין תשלומין חדש
ואפש"ל
התשלומין,
להשלים
שתשלומין לתפילת חובה קודם
לתשלומין לתפילת תשלומין ,מאותה
סיבה שתמיד תפילת חובה קודמת
לתשלומין ,ודו"ק.

ז) לגבי

מי שהתעורר מהרדמה

ברכות
והתמהמה ולא השלים האם יכול
להשלים בימים הבאים ,עי' בראב"ד
היכן שכתב שאפשר להשלים יותר
מתפילה אחת ,דכותב שמ"מ אם הזיד
ולא השלים בתפילה הראשונה שיכל לא
יוכל להשלימה בתפילה שלאחריה
דנחשב שביטל במזיד את ההשלמה,
וז"ל" :אבל אני אומר אם נזכר בסמוכה
לה ולא השלים טעותו ורוצה להשלים
במופלגות אינו משלים מפני שהוא
ביטול במזיד" ,אך הנה אנן קי"ל (שו"ע
קח ז ע"פ הרא"ש) שגם במזיד שאין לו
תשלומין אם רצה יכול להשלים בנדבה,
וא"כ אולי אפשר לצרף גם הדין נדבה
הזה ,ויוכל להשלים גם ביום אחר
בנדבה ,ומיהו יל"ד אם מצרפים שתי
הנדבות לעשות נדבה של מזיד על נדבה
של כמה תפילות.
איברא נ"ל דיל"ד האם בכלל מזיד
בנדבה חשיב מזיד ,דאולי ל"ש לומר
שהוא מזיד במה שלא התפלל בנדבה,
ולא קנסו כלל בכה"ג ,דאולי הראב"ד
כ"כ לשיטתו שמשלים מדינא ,אך לר'
יונה שנקט להשלים רק בנדבה אולי בזה
ל"ש לקונסו על שלא התנדב ,ולפי"ז אולי
כן יוכל לדחות ההשלמות אם קשה לו
להשלים כ"כ הרבה תפילות ביום א',
וצ"ע למעשה.
וכשאינו יכול להספיק להשלים כל
הראשונה
בתפילה
התפילות
שלאחריה ,כגון שהתעורר מההרדמה
כשעה לפני השקיעה ולא יספיק
להשלים עד השקיעה כל התפילות
שהפסיד ,נראה שיאמר עכ"פ מה
שיספיק ולגבי השאר נראה דכיון שלא
יכל להשלים נחשב אנוס ויוכל להמשיך
להשלים בתפילה שאח"כ כל מה
שנשאר לו להשלים ,מיהו יל"ד שבכזה
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מקרה יוכל לומר הבינינו ,ואולי גם אם
חושש שיפריעוהו ,ואכמ"ל.
ועוד נראה למעשה דאפי' לכתחילה
יכול לעשות כן להתפלל רק חלק
מהתפילות שהפסיד ,וימשיך בתפילות
הבאות להשלים בכל פעם קצת ,דאם
יודע בנפשו שלא יוכל לכוין כראוי אם
יתפלל כ"כ הרבה תפילות א"כ אין לו
להתפלל בנדבה ,כדאי' בשו"ע הנ"ל
שיכול להתפלל נדבה רק אם יודע
שיוכל לכוין בה ,ומשו"ה אם יודע שלא
יוכל לכוין כראוי יותר מכמה תפילות,
אסור לו להתפלל יותר מכך ,וא"כ פשוט
שנחשב אנוס לגבי השאר ,ויוכל
להמשיך להשלימן בתפילות הבאות ,כך
שבכל פעם ישלים מה שיודע שודאי
יוכל לכוין עתה ,וימשיך כך עד שיגמור
להשלים כל התפילות שהפסיד ,וכן
נראה מצד מה שצריך לחדש בה דבר,
דאם יודע שאין לו מה לחדש א"כ אינו
יכול להשלים והוי אונס ,וימשיך
להשלים הלאה בתפילות הבאות עד
שיגמור להשלים כל התפילות שהפסיד,
ובפרט שגם אם לא נחשיבו כאונס לגבי
ההשלמות אלא כמזיד ,הרי צ"ע אם
שייך מזיד לנדבה כנ"ל ,ועוד שגם אם
באמת הוא מזיד ודאי לא נחשב שביטל
בשאט נפש ,ויוכל להשלים בפעמים
הבאות (וכדלהלן) ,ולכן נראה למעשה
שיכול להשלים קצת עכשיו ולהמשיך
עוד בתפילות הבאות כפי יכולתו לכוין
ולחדש בכל פעם עד שיגמור להשלים.

ח) ועוד יל"ד במי שפשע ולא נזהר
ועי"כ נדבק ,אולי נחשב מכניס עצמו
לאונס וכמו בשיכור שאם התחיל
לשתות בזמן שידע שלא יוכל להתפלל
לא ישלים דחשיב מזיד( ,וכמובן השאלה

ברכות

צט

היא רק במקרה שממש הכניס עצמו
לחשש ניכר כגון שהוא במצבי סיכון
והלך בפשיעה להיפגש עם חולים
ידועים).
אמנם עי' לשון הב"י "דלא מיקרי מזיד
אלא כשמבטל התפילה בשאט בנפש
בלי שום טירדא" ,ועי"ש שאפי' אם
התעסק בדברים שאסורים לפני סוף זמן
התפילה וכן כשהתעסק בממונו ועי"ז
שכח ,מ"מ יכול להשלים כיון דל"ח מזיד
"בשאט נפש" ,וא"כ ודאי ה"נ כאן שגם
אם נהג שלא כהוגן מ"מ ודאי לא תכנן
לחלות ולהידבק ,ולא חשיב שביטל
בשאט נפש ,ויוכל גם הוא להשלים.

ט) אמנם עי' פנ"י (כו א) שהסתפק
שאולי גם לשיטת רוב הפוסקים שא"א
להשלים שתי תפילות כ"ז דוקא בשוגג
אבל באונס לכו"ע ישלים אפי' לאחר
כמה תפילות ,ומסביר דדוקא בשוגג כיון
ששכח שתי תפילות קנסוהו דהוי
כמזיד ,וכדאשכחן בביצה (טז ב) שבשני
פעמים ששכח קרי ליה פשיעה ,וכן
משמע בתוס' שקישר דין שתי תפילות
לדין מזיד עי"ש ,אך באונס צריך
להשלים אפי' לאחר כמה תפילות,
ולשיטתו ודאי מי שהתעורר מהרדמה
יהיה מחוייב מעיקר הדין לכו"ע
להשלים כל התפילות דהוי אונס גמור,
ועי' מגן גיבורים (קח יב) שהביא לדינא
שיטת הפנ"י ומכח זה חידש שאנוס יכול
להשלים גם בשבת אע"פ שאין נדבה
בשבת ,דמצרפינן דעת הפוסקי' דיכול
להשלים אף אחר כמה תפלות ,ובצירוף
דברי הפנ"י שבאונס לכו"ע יכול
להשלים ,ואף הפמ"ג (משב"ז קח ה) כתב
כהפנ"י וביאר דברי תוס' "דהכי פירושו,
דעבר זמן ב' תפלות פושע מקרי דלא

ק

דרכי

ברכות

סימן ו'

נזכר בב' זמנים" ולפי"ז בנידו"ד שהיה
אנוס לגמרי בכל התפילות שא"א לומר
שבשתי תפילות הוי פושע א"כ ודאי
ישלים כל התפילות מדינא לכו"ע ,ולא
רק בתורת נדבה.

י) וכשמשלים כל התפילות שהפסיד
יאמר בכולן נוסח התפילה המחוייבת
בעת שמשלים ,שאם כעת שבת או ר"ח
יתפלל כדין התפילה של עכשיו,
וכמבואר בגמ' (כו ):שמתפלל שתיים של
שבת ,וכן לגבי טל ומטר וכו' יעשה הכל
כדין התפילה עכשיו ולא כדין הזמן של
התפילות שהפסיד ,ובפשטות זה מוכיח
שגדר תשלומין אינו נחשב ממש
לתשלומי התפילות שהחסיר ,אלא
נחשב שמתפלל כמה פעמים התפילה
הנוכחית ומשלים תפילות למניין
התפילות שהחסיר ,אמנם נ"ל דאפש"ל
שתשלומין כן נחשב להשלמת אותן
התפילות שהחסיר ומ"מ ההזכרות
בתפילה הם לא לפי שעת חיובה המקורי
של התפילה אלא לפי שעת אמירתה
בפועל ודו"ק ,אמנם עי"ש בגמ'
שבמוצ"ש יאמר הבדלה רק בראשונה,
ולכאו' מ"ש מכל ההזכרות ,ונראה
שהבדלה אי"ז הזכרה בתפילה אלא דין
בפנ"ע שצריך לעשותו רק פ"א ,ואכמ"ל,
ויש להעיר שכשמשלים כמה תפילות
לא ישלים גם מוסף כיון שבמוסף לא
נאמר כלל דין תשלומין אלא רק בג'
תפילות הרגילות שבכל יום (תוס'
וראשונים כו ,).וכן גם כשמשלים כל
שאר התפילות לא ישלימן לאחר מוסף
אלא לאחר תפילת החובה של האי

שעתיה.

יא) מסקנת הדברים העולים
לדינא:
א .חולה שהתעורר מהרדמה ממושכת
חייב להשלים התפילה האחרונה
שהפסיד.
ב .ונכון וראוי שישלים גם כל התפילות
שהפסיד (מלבד מוסף) ,כי י"א שצריך
להשלים גם לאחר כמה תפילות ,וגם
לשיטות שאין תשלומין אלא לתפילה
הסמוכה מ"מ רשאי להשלימן בתורת
נדבה.
ג .מותר להתפלל נדבה רק אם יודע
שיוכל לכוין ,וגם צריך לחדש בה דבר,
והב"ח והגר"א כתבו שכאן כיון שהוא
ספק אם חייב תשלומין בכה"ג א"צ
לחדש דבר ,והמשנ"ב פסק שיתנה שאם
חייב להתפלל ה"ז לחובתו ואם לאו הרי
זו לנדבה ,ובזה יצא ידי כל הדיעות.
ד .וכ"ז בשוגג אך באונס י"א שלכו"ע
צריך להשלים מדינא גם לאחר כמה
תפילות ,ואפשר לצרף שיטה זו עם
השיטה שתמיד משלים כמה תפילות,
ויוכל להשלים לא בתורת נדבה אלא
בתורת חובה ,ואף בשבת שאין נדבה.
ה .ובמקרה שצריך להשלים תפילות
רבות ולא מספיק להשלים כולן או שלא
יכול לכוין בכולן נחשב אנוס לגביהן
ויכול להמשיך להשלימן בתפילה
שלאחריה.

דרכי

תשלומין רבים

ברכות

קא

סימן ז:

בדין עביד כמר עביד ,ובתרתי דסתרי ,בפלג המנחה:
תמצית דברים :א .פלוג' דר"י ורבנן ,עבד כמר עבד ,ומה הנפק"מ לשתי השיטות .ב .הראשונים שאין
לעשות פעם כר"י ופעם כרבנן .ג .צ"ב במנהג כל הדורות לעשות תרתי דסתרי .ד .ביאור דברי המאירי
בסוגין שמביא ג' שיטות ,ונקט דיכול לעשות תרתי דסתרי כמו שני שבילין .ה .ביאור פלוג' המאירי
והראשונים האם עביד כמר זה פסק או ספק .ו .צ"ב לראשונים למה אי"ז ספק דרבנן לקולא ,הרא"ש דימה
לשדרה וגולגולת ,וביאור הקה"י .ז .ביאור הקה"י למה לראשונים אי"ז ספק דרבנן לקולא ,ולענ"ד הוא
תמוה .ח .יל"ד למאירי האם ביום א' זה תרתי דסתרי ,או שזה כבאו בב"א .ט .דברי הרא"ה בסוגיין ,והביאור
בזה כנ"ל.

[פלוג' דר"י ורבנן ,עבד כמר עבד ,ומה הנפק"מ
לשתי השיטות]:

א) במתני' תפלת המנחה עד הערב
רבי יהודה אומר עד פלג המנחה ,ובגמ'
"השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא
כמר ,דעבד כמר עבד ,ודעבד כמר עבד".
ובביאור דעבד כמר עבד ,הנה מה
שיכול לעשות כרבנן הביאור פשוט,
שיכול להתפלל מנחה עד השקיעה ולא
רק עד פלג המנחה ,ורשאי לסמוך על
רבנן בזה ,אך לכאו' צ"ב מה הנפק"מ
שיכול לעשות כר' יהודה והלא גם רבנן
מודים שאפשר להתפלל מנחה לפני
פלג.
עי' תוס' שכ' "דהכי פירושא דעבד כר'
יהודה דאמר מפלג המנחה ליליא הוא
עבד ומשום הכי מנחה לא ,אבל אין
לפרש הכל בתפלת המנחה ועבד כרבי
יהודה שהתפלל מנחה קודם פלג
דפשיטא דרבנן מודו בשיעורו דרבי
יהודה" ,ולכאו' צ"ע לדברי תוס' מהו
הלשון דעביד כמר לפי ר' יהודה ,והרי
לכאו' אין בזה נפק"מ מעשית ,רק מה
שמקפיד להתפלל מנחה קודם פלג ,ולא
אחריו ,ולכאו' אין כאן איזה חידוש
שמותר לו לעשות משהו מסויים לפי ר'

יהודה ,ועי' במהרש"א שחידש שכונת
תוס' שעבד כר"י היינו לענין שאפשר
להתפלל ערבית מפלג ,וזוהי כוונת תוס'
דמפלג לילא הוא.
אך הצל"ח פי' באופ"א וז"ל" :עיין
מהרש"א שפירש דבריהם דמה דאמר
דעביד כר' יהודה עביד ,היינו להתפלל
ערבית מפלג המנחה ואילך ,ולענ"ד זה
דחוק ,שהרי לא הזכירו התוס' בדבריהם
ערבית כלל ,ולענ"ד דלענין מנחה עצמה
יש נפקא מינה ,כגון ששכח וטעה ולא
התפלל מנחה עד אחר פלג המנחה ,ואז
נזכר ושהה ברצון עד חשיכה ,דלר'
יהודה כיון שכל זמן המנחה היה שוגג
יש לו תשלומין בערבית ,ולרבנן כיון
שנזכר בעוד יום ולדידהו אז עדיין זמן
מנחה ,וכיון שהזיד ולא התפלל בזמנה
אין לו תשלומין להתפלל ערבית שתים"
עכ"ל ,ודבריו צ"ב דג"כ לא משמע בתוס'
שהרי לא הזכירו בדבריהם ענין
תשלומין כלל.
ולענ"ד צ"ע הן במהרש"א והן בצל"ח
למה הם חיפשו נפק"מ צדדיות הרי עצם
מה שלר' יהודה אסור להתפלל מנחה
אחרי פלגה"מ זו הנפק"מ הגדולה
ביותר ,ואמנם נראה שהם חיפשו נפק"מ
לקולא שלר' יהודה מותר להתפלל
ואילו לרבנן אסור ,למהרש"א הנפק"מ

קב

דרכי

שאפשר כבר להתפלל ערבית מפלג
ולרבנן לא ,ולצל"ח הנפק"מ שאפשר
להשלים אם שגג עד פלג ולרבנן לא ,אך
לענ"ד צ"ע למה לא מספיק נפק"מ
לחומרא שלר"י א"א להתפלל ,דזו
הנפק"מ הפשוטה ביותר שלר"י אם לא
התפלל עד פלג לא יתפלל אחרי פלג,
ומשא"כ לרבנן שכן יתפלל עד השקיעה,
אמנם י"ל שבלשון הגמ' משמע ש"עביד
כמר" כלומר שסומך עליו לעשות משהו
שלדעה השניה אסור ,כלומר שצריך
להיות נפק"מ לקולא ,אך אכתי נ"ל
בפשיטות דהנה בתפילה כל חומרא הרי
היא גם קולא( ,עי' תוס' האחרון כו,):
שהרי במקרה שעבר פלג לרבנן הוא
חייב להתפלל ולר"י א"צ להתפלל ,וזה
הפירוש עבד כר"י עבד כלומר שאם עבר
פלג הוא יכול להקל כר"י ולא להתפלל,
(ואילו עבד כרבנן היינו שמתיר להתפלל
מנחה גם אחרי פלג ,דלשני הצדדים יש
כאן קולא) ,ובאמת נ"ל דזה הכי פשוט
וברור בלשון התוס' שכתב "דעבד כר"י
וכו' ומשום הכי מנחה לא" ,כלומר
שהנפק"מ הפשוטה מר"י היא שאחרי
פלג לא מתפלל מנחה ,ובין מי שסומך
על ר"י לא להתפלל ,ובין מי שסומך על
רבנן כן להתפלל אז ,זה קולא לשני
הצדדים ועביד כמר עביד.
אמנם בעיקר דברי המהרש"א שלר'
יהודה יוצא נפק"מ שיכול להתפלל
ערבית מפלג ודאי דבריו מוכרחים בגמ',
שמביאה דרב מצלי של שבת בע"ש,
משום דסבר כר"י ,כלומר שלר"י בהכרח
פלג המנחה אינו רק סוף זמן מנחה אלא
גם תחילת זמן ערבית ,ובפשיטות מה
דאי' בגמ' דעבד כמר עבד הוא באמת
 2ואכן לצל"ח בתוס' לכאו' צ"ע מהיכי תיתי ,ואולי כך
קים ליה לגמ' מסברא בדעת ר"י שהוא לא רק מגביל

סימן ז'

ברכות
מכוון על זה ,שיכול להתפלל ערבית
מפלגה"מ כר' יהודה.
מיהו כעת יל"ע בדברי הגמ' גופא,
דמהיכי תיתי שלר"י אפשר להתפלל
ערבית מפלג ,והלא ר"י במתני' לא דיבר
על מעריב ,ומנלן שמתחיל בפלג ,דאולי
לר"י רק מסתיים זמן מנחה בפלג אבל
עדיין לא מתחיל זמן מעריב אלא
מהשקיעה ,וכמו שחזי' לגבי שחרית
שלר"י מסתיים זמנה בד' שעות ,אבל זמן
מנחה לא מתחיל אלא עד שש ומחצה,
ואולי ה"נ לגבי מנחה ,שהרי ר"י רק אמר
שזמן מנחה מסתיים בפלג ,אך זמן
ערבית אולי עוד לא מתחיל.
והיה מקום לומר דאה"נ אין הכרח
שלר"י אפשר להתפלל ערבית מפלג ,רק
ההכרח הוא לאידך גיסא שרב שסבר
שאפשר להתפלל ערבית מפלג בהכרח
סבר זאת ע"פ ר"י שמנחה עד פלג ,אבל
ההכרח הוא חד כיווני ,שרב בודאי
כר"י ,אבל ר"י לא בהכרח הסכים לרב
שאפשר כבר להתפלל ערבית מפלג,
מיהו ממה שבגמ' נפסק דעבד כמר עבד,
וכנ"ל דנראה שהנפק"מ שאפשר
להתפלל ערבית מפלג ,מוכח שהגמ'
הבינה שבהכרח ר"י מתיר להתפלל
ערבית מפלג ולכן דעבד כר"י עבד היינו
מפלג
ערבית
שמתפלל
לענין
2
וכמהרש"א  ,ומוכח שהגמ' הבינה שר"י
לא רק הגביל את זמן מנחה אלא ר"י סבר
שפלג המנחה "מחליף את הזמנים",
כלומר שמפלג לילה הוא ,ומשו"ה
אפשר כבר להתפלל ערבית.

את זמן מנחה אלא הוא "מחליף את הזמנים" בפלג,
ומחשיבו לילה ולכן נפק"מ גם לגבי ערבית.

דרכי

עביד כמר עביד

[הראשונים שאין לעשות פעם כר"י ופעם
כרבנן]:

ב) אך אכתי צריך ביאור בגוף הדין
דעבד כמר עבד ,שאם רצה לעשות
כרבנן רשאי ,ואם רצה לעשות כר"י
רשאי ,ויכול לעשות איך שרוצה ,ודבר
זה צ"ב מה נפסק כאן ,ומה גדר הלכה זו,
וגם צ"ב האם אפשר לנהוג בכל פעם
היאך שרוצה ומהו גדר דין זה.
הנה הרשב"א הביא" :כתב הגאון ז"ל
דמאן דמקדים ומצלי מפלג המנחה
ולמעלה תפלת הערב כר' יהודה תו לא
מצי לצלויי מנחה אלא עד פלג המנחה
כר"י ,דאם איתא לדר' יהודה ליתא
לדרבנן ואי איתא לדרבנן ליתא לדר'
יהודה ,ולא יהא עושה פעם כר"י ופעם
כרבנן ,ומינה אנן דנהיגינן לצלויי תפלת
המנחה עד הערב תו לית לן לצלויי של
ערב עד דיתפני יומא כרבנן ,ורבי ורב
וכל הני דצלו של שבת בערב שבת כר"י
סבירא להו ולא מאחרו תפלת המנחה
לעולם מפלג המנחה" ,וגם הרא"ש הביא
דברי הגאון הנ"ל (כמעט באותו נוסח).

ברכות

קג

המנחה בלבד ,ועכשיו כיון שמנהגנו
להתפלל תפלת מנחה אחר פלג המנחה
כרבנן אין לנו להתפלל תפלת ערבית
קודם שקיעת החמה כרבי יהודה אלא
לעשות הכל כרבנן ,מיהו בדיעבד אם
התפלל תפלת ערבית בכונה לצאת
מפלג המנחה ואילך יצא ולא מחייבין
ליה לחזור ולהתפלל" ע"כ.

*
[צ"ב במנהג כל הדורות לעשות תרתי דסתרי]:

ג) וידוע שבכל הדורות תמיד התפללו
ערבית בפלג ובפרט בארצות אירופה
שהשקיעה בקיץ מתאחרת עד מאוד,
ועי' רמ"א (רלג) "ולדידן במדינות אלו
שנוהגין להתפלל ערבית מפלג המנחה"
וכו' ,וגם בזמנינו נוהגים כן בהרבה
קהלות בחו"ל ,ובפרט בעש"ק בקיץ
שהיום ארוך ויש נוהגים כן אף בא"י.3
אך צ"ב איך שרי לנהוג כן הרי זה תרתי
דסתרי ,שהרי פעמים רבות מתפללין
מנחה עד השקיעה לכתחילה ,ולא
חוששים להקדים להתפלל לפני פלג,
ועינינו רואות שכל בתי הכנסת מלאים
מזן אל זן סמוך לשקיעה בתפילות
המנחה שבכל יום ,ומאידך לפעמים
מתפללין ערבית מפלג ,ולכאו' זה תרתי
דסתרי דאם נקטי' כרבנן ליתא לר"י וכן
להיפך ,וכדאי' ברשב"א ברא"ש ובר'
יונה שהובאו לעיל שאסור לעשות תרתי
דסתרי פעם כרבנן ופעם כר"י.

ועי' בר' יונה (יח :ברי"ף) שכ"כ בנוסח
שונה מעט וז"ל" :אין לו לאדם לעשות
בענין שיהו מנהגותיו סותרין זה את זה
שאם יתפלל מנחה לפעמים מפלג
המנחה ואילך כרבנן ולפעמים יתפלל
ערבית באותו זמן קודם שקיעת החמה
כר' יהודה נמצאו דבריו סותרין זה את
זה שפעמים דן אותו יום ופעמים דן
אותו לילה אלא יעשה כל שעה כמו רבנן
שיתפלל מנחה עד שקיעת החמה
ותפלת ערבית אח"כ או כמו ר' יהודה
שיתפלל תפלת המנחה לעולם עד פלג

ובאמת עי"ש ברמ"א שכתב שאנו
שמתפללין לפעמים ערבית מפלג ,אין
לנו להתפלל מנחה אחרי זמן זה ,כדי
שלא יהיה תרתי דסתרי ,וזה

 3כיום בא"י זה בעיקר מנהג חלק מקהילות הספרדים
בע"ש בקיץ ואכן ע"פ רוב אין נוהגין כן ברוב

הקהילות בא"י ,אך בחו"ל זה מנהג רווח כיון
שהשקיעה מאוד מאוחרת.

קד

דרכי

כהראשונים הנ"ל ,אך לפי"ז צ"ע על
מנהג העולם שלא עושים כן דאף מי
שמתפלל ערבית מפלג לפעמים מ"מ
לפעמים מאחרים מנחה עד סמוך
לשקיעה ,ולא מקפידים להתפלל מנחה
תמיד לפני פלג ,והוי תרתי דסתרי,
אמנם עי"ש ברמ"א שמוסיף שבדיעבד
או בשעת הדחק יצא אם התפלל מנחה
עד הלילה אפי' אם תמיד מתפלל ערבית
מפלג ,כלומר שגם תרתי דסתרי יוצא
בדיעבד או בשעת הדחק.
ולכאו' מקור חידושו של הרמ"א הוא
מהר' יונה הנ"ל שכ' שבדיעבד אם
התפלל ההיפך ממה שתמיד נוהג יצא,
אמנם נראה דברמ"א מתחדש יותר,
דהנה בר' יונה כתוב רק שבדיעבד אם
כבר עשה כך יצא ,אך הרמ"א חידש
יותר שגם בשעת הדחק שרי למיעבד
הכי לכתחילה ,ובאמת צ"ב מהיכי תיתי.
ועי' דברי חמודות (ד טו) "וכתב הר"ר
יונה דבדיעבד אם התפלל ערבית
בכוונה לצאת מפלג המנחה ואילך יצא
ולא מחייבינן ליה לחזור ולהתפלל ,וכ"כ
אהל מועד בשם ס' ההשלמה שעכשיו
שנהגו על ידי הדחק שעושים פעמים כר'
יהודה ופעמים כרבנן שפיר דמי דלא
גרע מהשכים לצאת לדרך שמשכים
וקורא ,ואנו בכל יום כעל ידי הדחק
הוא ,שאם ילכו להם הקהל אחר
המנחה לא יתאספו אח"כ מיד כולם
לערבית ומתוך כך תתבטל התפלה
בצבור וגם הקדישים ,ואולי ע"י כך גם
יחידים ישכחו ויתבטלו" ,ועי"ש שמסיים
דבריו "ומקרוב נתחדש פה ק"ק פראג
וק"ק ווינא שרבים מתאספים ערבית
להתפלל בצבור בזמנה" ,ומדבריו
מבואר נמי דמש"כ הרר"י דבדיעבד
יוצא ,ה"ה נמי שבשעת הדחק מותר

סימן ז'

ברכות
לכתחילה ,דשעת הדחק נחשב כדיעבד,
ונקטי' שאנו בכל יום כשעת הדחק.
אמנם מבואר שמנהג זה אינו לכתחילה
אלא רק בדיעבד או שעת הדחק,
והחידוש שמחשיבים את כל הימים
(בזמנם) כשעת הדחק ,ולכן מסיים
שטוב לחדש ולייסד מניין להתפלל
ערבית בזמן ,דערבית מפלג אינו אלא
בדיעבד כדברי הר' יונה שיוצא בדיעבד.
וכמו"כ אי' בלבוש (או"ח רלג) שכיון
שיוצא בדיעבד מותר לכתחילה לעשות
כן בשעת הדחק וז"ל" :כיון דקיימא לן
דבדיעבד יצא בשניהם בין מנחה בין
בערבית אחר פלג המנחה אף על גב
דהוו תרי קולי דסתרן אהדדי הוא הדין
נמי בשעת הדחק יוצאין לכתחילה,
ולדידן כשעת הדחק חשבינן לן מפני
שאי אפשר לנו לכוין הזמן בשוה לקרות
בכל פעם לבית הכנסת באופן שיתפללו
מנחה ומעריב ביחד באסיפה אחת
ותהיה כל תפילה בזמנה ,אלא או יקדימו
לפעמים או יאחרו ,ולצאת בין תפלה
לתפלה ולחזור ולהתאסף הקהל גם כן
אי אפשר ,שיבואו לידי ביטול התפלות,
ואין לך שעת הדחק גדול מזה ,לכך
מתפללין לעולם שתי התפלות יחד
באסיפה אחת אף על גב דלפעמים
מקדימין ולפעמים מאחרין וסתרן
אהדדי".
אך יש להקשות דהנה בדברי חמודות
והלבוש מבואר מה שמתירים להתפלל
גם ערבית באותו זמן משום שלגבי
ערבית זהו שעת הדחק ,שאם יצאו אחרי
מנחה כבר לא יחזרו להתפלל ערבית,
אמנם לכאו' כ"ז שפיר למנהג השו"ע
שתמיד התפללו מנחה עד הלילה
כרבנן ,ומה שהתירו להתפלל גם ערבית

דרכי

עביד כמר עביד

הוא משום שלגבי ערבית זהו שעת
הדחק ,אך למנהג הרמ"א שתמיד
התפללו ערבית מפלג כר"י ,א"כ התרתי
דסתרי הוא במה שהתפללו גם מנחה
באותו זמן ,וצ"ע איזה שעת הדחק יש
בזה לגבי מנחה ,והרי לכאו' השעת
הדחק הוא לגבי ערבית ,מיהו נראה
דאע"פ שהחשש הוא שלא יתפללו
ערבית מ"מ גם לגבי מנחה זה שיקול של
שעת הדחק דסו"ס אם לא יתפללו שתי
התפילות יחד ילכו ביניהם ולא יחזרו
ויפסידו ערבית ,ואע"פ שהחשש הוא על
ערבית מ"מ זה מגדיר גם מנחה כשעת
הדחק שמצריכה להתפלל שתי
התפילות יחד וכן נראה בלשון הדבר"ח
והלבוש ,וכן נראה פשוט.
אמנם יש לדקדק שהנה ברמ"א וכן בר'
יונה עצמו אין מקור שאפשר לעשות
תרתי דסתרי אפי' באותו יום ,כלומר
שיתפלל באותו יום עצמו גם מנחה וגם
ערבית בזאח"ז בזמן שבין פלג לשקיעה,
דאולי זה אין לעשות אפי' בשעת הדחק,
ואפי' בדיעבד לא יוצא יד"ח בכה"ג,
דהנה גם הרמ"א וגם הרר"י דיברו
להדיא על האיסור לעשות תרתי דסתרי
אפי' בשני ימים ,דאין לעשות פעם כר"י
ופעם כרבנן ,ועל זה הם כתבו שבדיעבד
וכן בשעת הדחק יוצא ,כלומר שאם
תמיד נוהג כר"י ויום אחד עשה כרבנן
יוצא וכן בשעת הדחק ,אך אין מקור
בדבריהם שבשעת הדחק אפשר
להתפלל תרתי דסתרי אפי' באותו יום,
ואולי אף בדיעבד לא יוצא יד"ח בכה"ג
דלכאו' ממ"נ לא עשה כהוגן.
אמנם בדברי"ח וביותר בלבוש מתבאר
שהשעת הדחק מתירה להתפלל שתי
התפילות יחד דאל"כ הציבור יצאו
ביניהם ולא יחזרו וכו' ,ומבואר שגם

ברכות

קה

בכה"ג התירו להם כדין שעת הדחק,
כלומר שההיתר מהני להתפלל שניהם
ביום אחד ,בזמן שבין פלג לשקיעה,
דהיינו אפי' תרתי דסתרי ביום אחד ,אך
צ"ע מנ"ל הא בדברי הרר"י.
מיהו באמת יש צורך לברר היאך באמת
יוצא יד"ח בדיעבד בתרתי דסתרי ,גם
בב' ימים ,וכ"ש באותו יום ,ומנא ליה
להרר"י הא שבדיעבד יצא ,והרי גם בב'
ימים מ"מ הוי תרתי דסתרי ,וכ"ש ביום
א' ,והאם הרא"ש והרשב"א פליגי דלא
יוצא ,ובעצם צ"ב בהקדם מהו בכלל
ההלכה הזו שעביד כמר עביד וכמר
עביד ,האם זו הכרעה ,או ספיקא דדינא,
בעז"ה יתבאר להלן.

*
[ביאור דברי המאירי בסוגין שמביא ג' שיטות,
ונקט דיכול לעשות תרתי דסתרי כמו שני
שבילין]:

ד) המאירי (כו ):הביא ג' שיטות בענין,
ואביא דבריו בחלוקה מסודרת בהדגשת
ג' השיטות ,וז"ל:
"כתבו הגאונים (שיטה א' ):שאין לאדם
אחר (נדצ"ל אחד) להתפלל מנחה
וערבית בזמן זה מה נפשך אם יום אין
לילה אם לילה אין יום".
"ויש אומרים (שיטה ב' ):ששעה ורביע
זה משמש ליום ולילה לענין תפלה
ובדיעבד ואם התפלל בו מנחה וערבית
יצא".
"ונראה כדעת ראשון ,ומ"מ הרי
מוסיפים לומר (המשך שיטה א' ):שאם
התפלל בו פעם אחת מנחה שוב לא
יתפלל בה ערבית שכבר קבלו עליו ביום
וכן בהפך ,ולמדו מכאן שמאחר שאנו
נוהגים להתפלל מנחה בערב אין לנו

קו

דרכי

להתפלל תפלת ערבית בפלג המנחה
ואותם שהיו מתפללים של שבת בערב
שבת לא היו מאחרין מנחה לעולם עד
זמן זה".
"ואיני נסכם לדעת זה כלל ,אלא (שיטה
ג' ):ביום אחד אין ראוי לו להתפלל בו
מנחה וערבית ,אבל מיום ליום אין לחוש
כלל ואין כאן משום תרתי דסתרן
אהדדי דבדרבנן לא חיישי' והרי זה
כשני שבילים אחד טמא ואחד טהור
שהלכו שני בני אדם זה באחת וזה
באחרת שאם באו לישאל בבת אחת
שניהם טמאים ובזה אחר זה שניהם
טהורים" עכ"ל המאירי.
הרי לנו במאירי ג' שיטות :הגאונים
(שיטה א') ,היש אומרים (שיטה ב'),
שיטת המאירי עצמו (שיטה ג') ,והנה
בדעת הי"א (שיטה ב') משמע להדיא
שאפשר תרתי דסתרי ביום א' ,אבל רק
בדיעבד ,ומהא משמע דלגאונים (שיטה
א') שהם יותר מחמירים ,א"כ ביום א'
אפי' בדיעבד אינו יוצא דאי יום לא לילה
ואי לילה אינו יום ,וממ"נ לא יצא בחד
מינייהו.
ובמה שמוסיפים הגאונים (המשך
שיטה א') מבואר שלא רק ביום א' אין
לעשות תרתי דסתרי ,אלא אף בב' ימים
אין לעשות פעם כך ופעם כך ,אמנם כאן
יל"ד האם גם בדיעבד לא יוצא ,וכמו
תרתי דסתרי ביום א' שדייקנו שאף
בדיעבד לא יוצא ,או שכאן זה רק "אין
לעשות" אך בדיעבד יצא ,והנה לשון
המאירי "שכבר קבלו עליו ביום" ומשמע
שזה מדין קבלה לפסוק כך ,וכמו
שהספרדים קיבלו פסקי השו"ע,
והאשכנזים פסקי הרמ"א ,ולכאו' אם זה
קבלה כזו זה ודאי גם לגבי דיעבד ושעת
הדחק ,מיהו אולי גם קבלה זה רק

סימן ז'

ברכות
לחומרא ,אך להצריכו להתפלל שוב
א"א דחשש ברכה לבטלה ,ולא ממש
כמו שו"ע ורמ"א לספרדים ואשכנזים
(ששם זה ודאי אפי' לדיעבד להצריכו
לחזור להתפלל שוב וכדו' ,אך כאן אולי
לא).
וכן נראה ממה שהמאירי חילק שיטת
הגאונים לשנים ,שבתחילה כתב דעתם
לגבי יום א' שלא יוצא אפי' בדיעבד,
ואח"כ הביא שמוסיפים שגם בב' ימים
אסור ,אך שאני ב' ימים שבדיעבד יצא,
ועי' להלן.
ובדעת המאירי עצמו (שיטה ג')
שמסכים שביום א' אין ראוי לעשות
תרתי דסתרי ,אך בב' ימים מותר ואין
לחוש ,ה"נ יל"ד האם לגבי יום א' הוא
מסכים לדעה הראשונה לגמרי שאינו
יוצא אף בדיעבד( ,וכדדייקנו שלדעה
הראשונה לא יוצא ביום א' אפי' בדיעבד)
כלומר שלפי"ז המאירי חולק על שיטה
זו רק לגבי ב' ימים שמותר לסתור אפי'
לכתחילה ,אך לגבי יום א' מודה לשיטה
הראשונה לגמרי שגם לא יוצא בדיעבד,
או"ד שהמאירי פליג על השיטה
הראשונה גם בזה ,וסובר שגם ביום א'
רק אין ראוי אך בדיעבד יוצא ,וכן משמע
בלשון "אין ראוי" ,אמנם יש לדייק
איפכא דהרי מקודם לגבי יום א' כתב
המאירי "ונראה כדעת ראשון" ,ומשמע
שבזה לא חלק עליהם כלל ,ומאידך כאן
כ' "איני נסכם לדעת זה כלל" ,ובפרט
שמלשונו כאן לגבי יום א' "אין ראוי"
משמע דבדיעבד כן יוצא ,וגם נכנס היטב
לפי"ז שמדמה יום א' לב' שבילין בב"א,
ששם כידוע זה רק בעיה צדדית מפני
שזה לא נראה טוב וכחוכא ואיטלולא,
אך לא בעיה אמיתית ,וא"כ ה"נ בדיעבד
יצא גם ביום א' ,ומאידך לשונו כאן שבב'

דרכי

עביד כמר עביד

ימים אי"ז תרתי דסתרי ומשמע דביום א'
זה כן תרתי דסתרי ולא רק כמו באו
לישאל בב"א.
אך באמת צ"ע מה הסברא לחלק שביום
א' זה כן תרתי דסתרי ובב' ימים אי"ז
תרתי דסתרי ,הרי תמיד הנידון על כל
תפילה הוא בפני עצמו לגבי אותה
תפילה ,בין שהן שתי תפילות באותו יום
או שתי תפילות בשני ימים ,ואם אמרי'
שזה כב' שבילין שכל א' דייני' לי' בפני
עצמו בלא קשר לחברו וכל אחד מהם
דינו שהוא טהור כי ספק טומאה ברה"ר
טהור ,ולא מתחשבים במה שא'
משניהם ודאי טמא ,ואין מניעה לטהר
את שניהם ,כי כל א' דייני' לי' בפנ"ע,
שכל אחד מהם הוא ספק ומספק יש
לטהרו.
אך חשבתי להוכיח שדעת המאירי
(בשיטת עצמו ,שיטה ג') שביום א' לא
יוצא בדיעבד ,דהנה לשיטה השניה
שהביא המאירי שביום א' יוצא בדיעבד,
בהכרח שבב' ימים מותר לכתחילה,
(שהרי שיטה א' מוסיפים לומר שאסור
בב' ימים ,כלומר שלשיטה ב' מותר
לכתחילה בב' ימים ,וביום א' בדיעבד
יוצא) ,וכעת דו"ק שהמאירי בשיטת
עצמו (שיטה ג') שבב' ימים מותר
לכתחילה ,וביום א' אסור ,וכעת אי נימא
שביום א' בדיעבד כן יצא א"כ אינו חולק
במידי על שיטה ב' דגם לשיטתו וגם
לשיטה ב' בב' ימים מותר וביום א' אסור
אך בדיעבד יוצא ,וע"כ שהמאירי עצמו
בשיטה ג' כן מסכים לשיטה א' שביום א'
אין יוצא אפי' בדיעבד ,ומאידך בב' ימים
מותר לכתחילה.
ומבואר באופן ברור ג' שיטות במאירי:
א .ביום א' לא יוצא אפי' בדיעבד ,ובב'

ברכות

קז

ימים אסור לעשות כן (אך כן יוצא
בדיעבד) ,ב .אפי' ביום א' בדיעבד יוצא
בתרתי דסתרי ,ובב' ימים מותר ,ג .ביום
א' אין לעשות כן (וגם לא יוצא בדיעבד
(כשיטה א')) ,ובב' ימים מותר לכתחילה
(כשיטה ב') ,והמאירי נוקט כשיטה
השלישית.

[ביאור פלוג' המאירי והראשונים האם עביד
כמר זה פסק או ספק]:

ה) ובעיקר המחלוקת בין המאירי
עצמו שמותר לכתחילה בשני ימים
לעשות פעם כר"י ופעם כרבנן ,לבין
שיטה א' וכן הרא"ש והרשב"א ור' יונה
לעיל שאסור לעשות פעם כר"י ופעם
כרבנן אפי' בב' ימים ,נראה שנחלקו
בעיקר ביאור הדין של עביד כמר עביד
ועביד כמר עביד.
דכל הראשונים הבינו שכל אחד צריך
להחליט לעצמו איך לפסוק ,אבל מאותו
רגע הוא צריך תמיד לנהוג כך דקיבל
ע"ע לפסוק כך תמיד ,וא"כ ברור שאסור
לעשות ההיפך מזה בפעם אחרת ,דכבר
קיבל ע"ע לפסוק כך ומחוייב לכך תמיד,
ונראה לי לדמותו למה שהספרדיים
קבלו הוראות מרן הב"י ,והאשכנזים
קיבלו פסיקת הרמ"א ,וכן מה שמצינו
חשיבות לפסיקת המשנ"ב שהתקבל
בכלל ישראל ,ודבר זה הוא גם מדין אל
תיטוש תורת אמך ,וגם מדין קבלה ונדר
המחייב ,וה"נ כשעשה כרבנן והתפלל
ערבית אחרי פלג ,הריהו קיבל ע"ע
לפסוק כך תמיד ,שפלג הוי יממא ,וגם
ביום אחר אין לו להתפלל ערבית בשעה
זו ,וכן להיפך ,וכן משמע במאירי שביאר
בצד א' "שאם התפלל בו פעם אחת
מנחה שוב לא יתפלל בה ערבית שכבר

קח

דרכי

קבלו עליו ביום" ,וכן משמע בלשון
הרשב"א" :דאם איתא לדר' יהודה ליתא
לדרבנן ואי איתא לדרבנן ליתא לדר'
יהודה ,ולא יהא עושה פעם כר"י ופעם
כרבנן ,וכל הני דצלו של שבת בערב
שבת כר"י סבירא להו ולא מאחרו תפלת
המנחה לעולם מפלג המנחה" ,כלומר
שכל אחד צריך לפסוק או כר"י או
כרבנן ,ומי שמתפלל ערבית מפלג
כלומר שכר"י סבירא להו ,וכן בלשון
הרר"י" :יעשה כל שעה כמו רבנן וכו' ,או
כמו ר' יהודה וכו'" ,ומבואר שסברו
שההלכה של עביד כמר עביד היא רק
בתחילה שיפסוק איך שירצה אך אחר
שהחליט שהוא פוסק כרבנן לא יעשה
לעולם כר"י אפי' ביום אחר ,וכן להיפך.

סימן ז'

ברכות
טהור ,ומשו"ה כל אחד בפני עצמו הלך
בספק טומאה ברה"ר ,וטהור ,ולא
איכפת לן שזה תרתי דסתרי שהרי
טיהרנו כאן שניים שבודאי א' מהם
טמא ,משום שאין אנו דנים אותם יחד
אלא כל אחד לעצמו ,וכל א' הוא ספק
שדינו להיות טהור ,והמאירי דימה זאת
לכאן שבכל יום הנידון על מעשיו כעת
והוא נידון בפני עצמו ,שהדין שספק
דרבנן לקולא ,ולכן רשאי להקל ביום א'
להתפלל מנחה אחרי פלג מדין ספק
דרבנן לקולא ,וביום אחר רשאי להקל
להתפלל ערבית מפלג מדין ספק דרבנן
לקולא ,דכל יום נידון לעצמו ורשאי
להקל בו מספק דרבנן.
דהראשונים למדו שעביד כמר היינו
להחליט שפוסק כר"י או כרבנן,
והמאירי למד שעביד כמר היינו שזה
נשאר ספק ויכול להחליט כיצד רוצה
לנהוג ,בלי שמחליט שפוסק כך ,אלא רק
נוהג כך מספק ,ומשו"ה יכול לנהוג
תמיד לקולא.4

אך המאירי נקט שההלכה של עביד
כמר עביד היינו שיכול לעשות בכל פעם
לקולא איך שירצה ,דיכול ביום א'
להתפלל מנחה אחרי פלג ויום אחר
להתפלל ערבית אז ,ולא איכפת לנו
שעושה תרתי דסתרי ,דהמאירי דימה
זאת לדין שני שבילין ,דהנה שם שני
אנשים הלכו בשני שבילין ויודעים שא'
מהשבילין טמא ,ודינם ששניהם טהורים
כיון שהדין הוא שספק טומאה ברה"ר

ומ"מ הרר"י כ' דבדיעבד יצא בשני
ימים ,כיון שמה שהוא צריך להחליט
כמי לפסוק ולעשות כך תמיד זה רק דין

 4עי' שאג"א (שו"ת סי' ג') ,וכן רע"א (בתוס' לעיל ב,).
וכן במים חיים (לפר"ח ,שם בתוס' ב ,).שביארו דעביד
כמר עביד היינו משום שתפילה דרבנן וספק דרבנן
לקולא ,אך הקשו ע"ז מדברי ר"ת (בתוס' ב ).שהתיר
לקרוא ק"ש מפלג ,והרי קיי"ל שחיוב ק"ש הוא
מדאו' ,והשאג"א והמים חיים תירצו שר"ת לשיטתו
יסבור כהשיטות שחיוב ק"ש הוא רק מדרבנן ,אמנם
עי' בשאג"א שדחה זאת שא"כ לדידן דקיי"ל שחיוב
ק"ש מדאו' איך אפשר לסמוך על ר"ת לקרוא ק"ש
מפלג ,ועוד הקשה ע"ז שהרי גם לשיטות שק"ש
מדרבנן מ"מ מדאו' חייב לקרוא איזה פסוק בלילה,
ולגבי דין זה לא יועיל פלג ,ובמים חיים דחה זאת עוד
שהרי גם אם ק"ש מדרבנן מ"מ חיוב הזכרת יציא"מ
מדאו'.
ועי' נימוקי הגרי"ב (בתוס' שם ב ).שביאר באופ"א
שעביד כמר עביד אינו ספק לקולא ,אלא שכך נפסק

בתורת ודאי שיכול לעשות איך שרוצה ,דהנה גם
בשבועות אי' (מח ):דעבד כמר וכו' ושם ודאי אי"ז
משום ספק ,וכ"מ בתוס' (ב"ב סב :ד"ה איתמר),
וכמו"כ מבואר בחזו"א (יו"ד ק"נ ב-ה ,ושביעית כג
ב,ג) ,והנימוקי הגרי"ב הק' לצד שזה מספק דרבנן
לקולא ,שהרי אם אינו זמן תפילה הוי ספק הוצאת
ש"ש לבטלה ,שהוא איסור דאו' ,וע"כ אי"ז משום
ספק ,אלא שהוכרע שיכול לעשות כשני הצדדים,
אמנם לענ"ד נראה דאינו קשה דהרי שיטת תוס' ר"ה
לג .שברכה לבטלה הוא איסור דרבנן ,ועוד נ"ל
דאפש"ל שגם אם ברכה לבטלה הוא איסור דאו' ,מ"מ
הוא תלוי במה שהוכרע בדיני התפילה ,שאם לפי מה
שהוכרע בדיני חיוב התפילה יכול להתפלל ,שוב אין
כאן חשש ברכה לבטלה( ,ועי' מש"כ בענין ספק
ברכות לקולא ואכמ"ל).

דרכי

עביד כמר עביד

ברכות

קט

לכתחילה ,אך גם הוא מודה דמ"מ זה
נשאר ספק לדינא ,ובדיעבד א"צ לחזור
להתפלל ערבית אם התפלל מפלג אף
אם תמיד נקיט כרבנן להתפלל מנחה
אחר פלג ,דסו"ס א"א להחזירו להתפלל
מספק ,אך לכתחילה הוא חייב להחליט
איך לפסוק ולעשות כן תמיד.

תרי קולי דסתרי אהדדי (ערובין דף ז א)
והא דאמרי' לקמן דעבד כמר עבד
ודעבד כמר עבד ה"פ לא אפסיק הלכתא
לא כרבי יהודה ולא כרבנן מי שירצה
יעשה הכל כרבי יהודה או הכל כרבנן
ולא שיתפוס קולא של שניהם ,וי"ל
דלענין תפלה הקלו" ,הנה גם שם ס"ל
דא"א לעשות תרתי דסתרי ומוכיח
מהגמ' בעירובין גבי שדרה וגולגולת
שנחלקו ב"ה וב"ש ,ונפסק שהרוצה
לעשות כקולי ב"ה או כקולי ב"ש יעשה
אבל לא שיתפוס קולא של שניהם ,ושם
אי' "מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל
רשע ,מחומרי בית שמאי ומחומרי בית
הלל עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך
הולך ,אלא אי כבית שמאי כקוליהון
וכחומריהון ,אי כבית הלל כקוליהון
וכחומריהון" ,ומבואר דלא כהמאירי,
אלא צריך לפסוק הלכה כחד ולעשות
כך תמיד ,ואם עושה כקולי שני הצדדים
מיקרי רשע.

ו) אמנם צ"ב לכל הראשונים שחלקו
על המאירי ,למה הם נקטו שכל אדם
צריך להחליט לפסוק כצד א' ,למה אדם
לא יכול לומר שאינו מכניס ראשו בין
ההרים ואינו פוסק כא' הצדדים ,אלא
משאירו אצלו כספיקא דדינא ,ורק כל
פעם נוהג ע"פ ההלכה בספיקות ,ולגבי
תפילה ההלכה תמיד שספק דרבנן
לקולא ,ויוכל להקל תמיד לשני הצדדים
מספק ,וכהמאירי.

ועי' בקה"י (ברכות א) שביאר שבאמת
אין סתירה בין הגמ' דשדרה וגולגולת
לגמ' דשני שבילין ,דבשדרה וגולגולת
הוי ספק דאו' לחומרא ,ואם משאירו
בספיקא דדינא יצטרך להחמיר תמיד,
אלא שיכול להחליט שהוא פוסק ונוקט
כא' הצדדים ואז מחוייב לפסוק כך תמיד
לחומרא לקולא ,אך שני שבילין דינו
מגזיה"כ שספק טומאה ברה"ר טהור,
וא"צ לפסוק הלכה איזה שביל טמא
ולנהוג כך תמיד אלא משאירו בספק
ובכל פעם פוסק לקולא.

אך בדעת הרשב"א והרא"ש שלא כתבו
שבדיעבד יצא ,אפש"ל שס"ל שגם
בדיעבד לא יצא ,ונראה לדמותו לפסיקה
ע"פ השו"ע או הרמ"א ,שאם הרמ"א
פוסק לא להתפלל ודאי שאשכנזי לא
יצא אפי' בדיעבד ,ויצטרך לחזור
להתפל ,אע"פ שלשו"ע א"צ ,וה"נ אם
החליט לפסוק כרבנן לא יכול להסתמך
על ר"י אפי' בדיעבד.

[צ"ב לראשונים למה אי"ז ספק דרבנן לקולא,
הרא"ש דימה לשדרה וגולגולת ,וביאור הקה"י]:

ועי' ברא"ש ריש מסכתין (א א) שהביא
שיטת ר"ת שם שאפשר לקרוא ק"ש
מפלג לפי ר"י ,וכתב" :ומיהו קצת קשה
דלענין תפלת המנחה עבדינן כרבנן
ומתפללין פעמים תפלת המנחה אחר
פלג המנחה ולענין ק"ש חשבי' ליה לילה
כמו ר' יהודה והוי כמו שדרה וגלגולת

עי"ש שמבאר בעיקר דין זה שיכול
לפסוק הלכה כשיטה א' ומחוייב לכך
תמיד ,שהוא נלמד מקרא דבאת אל
השופט אשר יהיה בימים ההם ,שמהא
ילפי' שאם שאל השופא ופסק לו לאיסור

קי

דרכי

סימן ז'

אינו יכול לשאול לרב אחר ,וכן עי' חזו"א
(נשים קל"ד יבמות יד) שכתב דה"ה
תלמיד עושה ע"פ הוראת רבו מובהק
אע"פ שיודע שרבים חולקים עליו ,דלגבי
תלמידי הרב הוי הרב דידהו השופט
שבימים ההם ,וה"נ נאמר הדין שיכול
להחליט כמי לפסוק וזהו אצלו כבאת
אלא השופט וזה מחייב אותו.
ועכ"פ בשדרה וגולגולת מה שיכול
לנהוג כקולי ב"ה או כקולי ב"ש אי"ז מדין
ספק דהלא מספק היה צריך להחמיר,
דספק דאו' לחומרא ,אע"כ שזה מדין
שרשאי להחליט שפוסק כב"ה או כב"ש,
ומשו"ה יכול לעשות או רק כקולי ב"ה
או רק כקולי ב"ש אך לא כקולי שניהם
דהרי כדי להקל צריך לפסוק כחד
מינייהו ולא יכול לפסוק פעם כך ופעם
כך( ,דאפשר לנהוג מספק פעם כך ופעם
כך אך א"א לפסוק פעם כך ופעם כך).

[ביאור הקה"י למה לראשונים אי"ז ספק דרבנן
לקולא ,ולענ"ד הוא תמוה]:

ז) ושוב יקשה להראשונים דפליגי על
המאירי שהרי הכא תפילות מדרבנן
דספיקו לקולא ,ולמה הרא"ש דימהו
לשדרה וגולגולת ,והרי ספיקו לקולא
ויכול לא לפסוק אלא להשאירו בספק,
ותמיד לנהוג איך שהתורה אומרת
לנהוג בספק ,שהדין שספק דרבנן
לקולא ,דאמנם שם א"א לעשות תרתי
דסתרי לקולא כי שם כדי להקל חייב
לפסוק כצד א' ,דאל"כ הוי ספק דאו'
לחומרא ,אך כאן לא חייב לפסוק כצד א'
אלא יכול להקל מספק דרבנן ,ולמה לא
יוכל להקל קולי שניהם.

ועי"ש

בקה"י

שמתרץ

דהרא"ש

ברכות
לשיטתו בביצה (א כא) שלא אמרי' בשל
סופרים הלך אחר המיקל היכא דלכל
חד יש צד חומרא וקולא( ,וכ"כ התוס'
שם ובשבת קמא .עי"ש) והקה"י מבאר
זאת ע"פ הגמ' פסחים (קח ):גבי הסיבה
בד' כוסות ,שמעיקר הדין תקנו הסבה
רק בב' כוסות ולא ידעי' אם בב' קמאי או
בב' בתראי ,ומסקי' השתא דאיתמר הכי
ואיתמר הכי אידי ואידי בעי הסיבה,
ועי"ש בר"ן שהק' דאע"ג דבעלמא קי"ל
דכל ספיקא דרבנן לקולא ,הכא כיון
דלאו מילא דטריחא עבדינן לחומרא
לרווחא דמילתא ,אך הר"ן מסיק "ולי
נראה דע"כ בעי למעבד הסיבה בכולהו,
דאי ניזל לקולא אמאי ניזל בהני טפי
מבהני ,ואי ניקל בתרויהו הא מיעקרא
מצות הסיבה" עכ"ל ,והקה"י מבאר
דס"ל דלא אמרי' ספק לקולא היכא דאי
ניקל ניקל בתרוייהו ויצא דקעביד איסור
דרבנן בודאי ,ומשו"ה צריך להחמיר
בשניהם.
ולענ"ד הוא תמוה דמה בכך שיצא
דקעבר איסור דרבנן בודאי ,סו"ס לא
היה מחוייב לנהוג איסור ,דבכל שלב לא
עבר איסור כי לגבי דבר זה יש ספק ושרי
להקל בו ,וכמו שבתערובת של חתיכת
איסור עם ב' חתיכות היתר שהדין דכל
דפריש מרובא פריש ומותר לאכול
החתיכה הראשונה ,ופשוט שמותר
לאכול גם החתיכה השניה דגם היא א'
מתוך שלוש ,וגם השלישית מותר
לאכול ,כיון שעכשיו תולה בב'
האחרות ,והביאור דכל מעשה אכילה
דייני' לי' בפנ"ע ,ולא מתחשבים כעת
באכילות האחרות שעשה או שיעשה,
אלא אם אכילה זו היא רובא להיתר שרי,
אע"פ שבפועל יותא דבודאי קעבר
אמימרא דרחמנא ,דממ"נ אכל את
החתיכת איסור באחת מהאכילות ורק

דרכי

עביד כמר עביד

לא ידעי' אם בראשונה או השניה או
השלישית ,ומ"מ בכל אכילה דייני' לי'
לחוד ,שהיא מותרת משום רוב ,ואין
כלל שדוקא האחרונה יהיה אסור לו
לאכול כי בזה יוצר מצב שודאי עבר
איסור ,דהא כלפי אכילה זו יש ג"כ רוב
להיתר ,וא"א לאסור עליו אכילה זו יותר
מהראשונה ,וה"נ בספק דרבנן למה לא
יוכל לעשות תרתי דסתרי ולהקל מספק
בכל פעם ,וצ"ע אך זה מה שכתוב בר"ן
שם שלכאו' יכל בב' קמאי לא להסב
מספק ,דאולי חייב בבתראי ,וכן גם בב'
בתראי לא להסב מספק ,דאולי חייב
בקמאי ,אבל הר"ן תי' שכיון דבודאי
יתבטל מצות הסיבה אסור להקל מספק
בכה"ג ,ובאמת צ"ע אך כך חזי'.
מיהו לענ"ד אפשר להסביר בר"ן שם
באופ"א שזוהי סברא בתקנה דרבנן של
הסיבה ,שבודאי לא רצו שתיבטל ,ולכן
כשהסתפקו אי בקמאי או בתראי לא
השאירו זאת בספק אלא תקנו להחמיר
ולהסב בכולהו ,וסברת הר"ן היא לא
כלל בספיקות דרבנן תמיד ,אלא הוא
סברא בתקנה המיוחדת שכאן שתקנו
להחמיר ולהסב בכולהו ,וכיום אי"ז
מדין ספק דרבנן לחומרא אלא מדין
שתקנו שוב לחייב הסיבה בכולהו
בתורת ודאי ,וטעם התקנה היה כדי
שלא תתבטל מצות הסיבה ,ודו"ק כנ"ל,
אך בקה"י לא למד כך אלא שזהו כלל
בספיקא דרבנן לקולא ,שהיכא שאם יקל
יצא מזה שודאי יעבור ממ"נ כי יקל
בתרתי דסתרי אסור להקל כלל לשום
צד אלא יחמיר מספק בתרוויהו.
אך הקה"י מסביר ע"פ זה את הראשונים
כאן שנקטו שאין להתפלל פעם כרבנן
ופעם כר"י כי אם פסק פעם כך לא יכול
לנהוג אחרת ,והמאירי טען שא"צ

ברכות

קיא

לפסוק כר"י או רבנן ,אלא יכול להשאירו
בספיקא דדינא ובכל פעם לנהוג כמצות
התורה שספק דרבנן לקולא ,ואע"פ שזה
תרתי דסתרי ,כדאי' בב' שבילין ,וכעת
שפיר דהראשונים סוברים שא"א לנהוג
כאן קולא לשום צד אם זהו ספק דרבנן
לקולא ,כי אז יצא שיקל בתרתי דסתרי,
ובכה"ג לא אמרי' להקל כלל לשום צד,
אלא כל מה שיכול לנהוג כרבנן או כר"י
לקולא זהו רק משום שיכול להחליט
לפסוק כך ,וא"כ ודאי א"א לפסוק פעם
אחרת ההיפך ,כיון שלא נהג כך מספק
אלא בתור פסק.
ולענ"ד הוא תימא כנ"ל למה א"א להקל
בדרבנן בתרתי דסתרי ,ויותר נלענ"ד
דהראשונים גם הסכימו למאירי שבספק
דרבנן יכול להקל תרתי דסתרי ,רק
שהם סברו שכך נאמרה צורת הפסק של
עביד כמר עביד ,דאין הביאר שזה נשאר
ספק ואפשר לנהוג איך שרוצה לקולא,
אלא הביאור שזה צורת פסק כזו שכל א'
יפסוק איך שרוצה ,אך לא חלקו על
המאירי שאם זה היה נשאר ספק היה
אפשר להקל בתרוויהו ,ובהסיבה צ"ל
או כתי' הא' בר"ן שאי"ז טירחא ,וגם בתי'
השני בר"ן אפש"ל כדביארתי לעיל ,ועוד
נדאפש"ל בתי' הב' דהר"ן דכונתו ע"פ
המאירי דכל הד' כוסות נחשבות כאי'
בא לישאל בב"א ,שאז גם בב' שבילין
צריך להחמיר ,ועי' קה"י שגם כ"כ לסדר
הר"ן עם המאירי.

[יל"ד למאירי האם ביום א' זה תרתי דסתרי ,או
שזה כבאו בב"א]:

ח) ובדעת המאירי שכתב שבשני ימים
אפשר להקל בתרתי דסתרי ,אבל ביום
אחד הוא מסכים שא"א ,נראה להסתפק

קיב

דרכי

האם הביאור הוא שבאמת גם ביום אחד
אי"ז תרתי דסתרי אלא דביום אחד הוי
כבאו להישאל בבת אחת ,שגם בשני
שבילין טמאים ,או דילמא שהביאור הוא
שרק בשני ימים זה לא תרתי דסתרי אבל
ביום אחד זה כן תרתי דסתרי.
והביאור בארוכה ,הצד הא' :דבאמת
גם מנחה וערבית של אותו יום אי"ז
תרתי דסתרי ,דכל תפילה היא נידון
בפני עצמו ,כמו בשני אנשים שהלכו בב'
שבילין ,דלגבי מנחה הוא מיקל לדונו
כיום מספק ,ולגבי ערבית הוא מיקל
לדונו כלילה מספק ,ולגבי שתי
התפילות יכול להקל מספק דהלא ספק
דרבנן לקולא ,ואין כאן תרתי דסתרי
דאי"ז נידון אחד אלא שני נידונים ובכל
א' מיקל הקולא בשבילו ,וא"כ גם ביום א'
אי"ז תרתי דסתרי ,אלא שביום א' הוי
כמו באו לישאל בבת אחת ,שגם בב'
שבילין צריך להחמיר לשניהם ,ובאמת
עי' תוס' בפסחים (י ).שזה מדרבנן שלא
יהיה נראה כתרתי דסתרי ,וכחוכא
ואיטלולא ,אבל זה דין צדדי ,על הרב,
שלא יוכל לפסוק לשניהם לקולא ,אך
אי"ז מעיקר הדין ,ובדיעבד מסתמא
מהני ,וה"נ בעצם גם ביום א' אי"ז תרתי
דסתרי אלא שזה כבאו לישאל בב"א.
והצד הב' :שביום א' זה כן תרתי דסתרי
משום שכל מה שאפשר להקל בתרתי
דסתרי בב' ימים הוא משום שכל יום
נידון לגופו ,כמו שכל אדם נידון לגופו
בב' שבילין ,ואמרי' שאל תדונם יחד
אלא כל א' לעצמו ,וכל א' דינו מספק
לקולא ,ולא מתחשבים במה שגם השני
מספק לקולא וזה סותר ,כי הם אינם
נכנסים לאותו נידון ,וה"נ בב' ימים כל
יום נידון לעצמו כלפי התפילות שלו,
ואפשר להקל בכל יום לאיזה צד שיהיה,

סימן ז'

ברכות
ולא חיישי' לסתירה במה שמיקל הפוך
ביום אחר ,דכל יום נכנס לדיון לבדו,
ולא דייני' לשני הימים יחד ,אבל ביום
אחד אפש"ל דלכו"ע הוי תרתי דסתרי,
דהנידון על מנחה וערבית של אותו יום
הוא נידון א' מתי מתחלף היום ללילה,
ובנידון זה תליא גם מנחה וגם ערבית של
אותו יום ,ונחשב ששניהן באותו נידון,
וא"כ א"א לנהוג באותו נידון לחלקו כך
ולחלקו כך ,דאי יום לא לילה ואי לילה
לא יום.
ותליא בדיוקים הנ"ל בדברי המאירי
עי"ש.

[דברי הרא"ה בסוגיין ,והביאור בזה כנ"ל]:

ט) וקורת רוח גדולה הייתה לי
כשמצאתי שהרא"ה כותב בדיוק
כדביארתי וז"ל" :ומיהו בשאינו נוהג
בבת אחת כשניהם אבל כשהוא נוהג
בבת אחת כשניהם ,שהוא מתפלל מנחה
לאחר אחת עשרה שעות פחות רביע
כרבנן ,ומתפלל תפלת ערבית גם כן
באותה שעה קודם חשיכה והינו כר'
יהודה ,דאלו לרבנן כל היכא דזמן תפלת
המנחה ודאי לאו זמן תפלת ערבית ,בהא
ודאי הוה ליה פושע דהני תרתי סתרן
אהדדי ולא אפשר לתרויהו ולא סגיא
דליכא טעותא בחדא והאי דנהיג
בתרויהו לקולא כלומר בבת אחת לא
סגיא דלא פשע ,והוה ליה כי ההיא
דאמרינן בחולין מקולי בית שמאי
ומקולי בית הלל רשע ופרישנא לה התם
בתרתי דסתרן אהדדי ,ואף על גב
דבההיא דחולין אפילו בזה אחר זה
אסור בתרתי דסתרן אהדדי התם
בדאוריתא אבל הכא בתפלה דרבנן בזה
אחר זה מותר ,בבת אחת ודאי אסור

דרכי

עביד כמר עביד

ברכות

קיג

דלא סגיא דלא פשע בחדא" ,ולכאו'
דבריו מעורבבין בכל השיטות דגם
מדמה לקולי ב"ה וב"ש ומאידך מחלק
שזה דרבנן וזה דאו' ומאידך כותב שזה
רק בב' ימים ולא ביום א' וכהמאירי,
ולשונו דא"א דלא פשע בחד מינייהו.

ג"כ הייתה א' מג' חתיכות שרק א' מהן
איסור והרוב אומר שהיא אינה האיסור
אלא א' מהחתיכות שאכל מקודם ,ולא
איכפ"ל שכעת לאחר מעשיו יוצא
שבודאי עבר איסור תורה ,דסו"ס בכל
חתיכה שאכל הנידון היה עליה לבדה,
האם מותר לו לאכול חתיכה זו או לא,
ולא קשור לנידון של שאר החתיכות,
דתמיד צריך לדון האם הוא מחוייב
לנהוג איסור במעשה שעושה עכשיו,
ולהמנע ממה שרוצה לעשות עכשיו,
והאדם לא נידון בשעת מעשה א' על כלל
מעשיו בזמנים אחרים ,אלא הנידון רק
בנוגע למעשה שבא לעשות עכשיו האם
הוא אסור לו או לא ,ועד כמה שאת
המעשה שבא לעשות עכשיו א"א לאסור
עליו ,דהוא בפנ"ע מותר לו ,כי דין רוב
מתירו ,לא מתחשבים שבסוף יוצא
שממ"נ עשה איסור בא' מהחתיכות,
אבל אם יבוא לאכול שלושת החתיכות
יחד בלי להפרישם זה מזה ,אסור ,דכאן
אפשר לומר לו שהמעשה הזה שעושה
עכשיו הוא ודאי אסור לו ,ואף שלא
יודעים מחמת איזה חתיכה הוא אסור,
סו"ס ממ"נ הוי מעשה איסור ,אבל כ"ז
במעשה א' ,ומשא"כ בזאח"ז.

וגם בדאו' מותר לעשות תרתי דסתרי
בכה"ג ,כגו' בנתערב חתיכת איסור בב'
חתיכות היתר ,דכל דפריש מרובא
פריש ,ומותר לו לאכול הראשון דאמרי'
דפריש מרובא והוא ההיתר ,ואח"כ
כשבא לאכול חתיכה נוספת ג"כ אמרי'
שלגביה גם נאמר כלל זה דכל דפריש
מרובא פריש ,והיא מותרת כי היא א'
מתוך ג' חתיכות ,דתלינן גם מה שאכל
שאולי הוא היה האיסור ואולי מה
שנשאר ,ורק צד א' משלוש שזו החתיכה
שאוכל עכשיו ,וכן אף כשבא לאכול
אח"כ החתיכה האחרונה ,שהלא היא

ומעתה שפיר דמנחה ומעריב י"ל שהם
כמעשה א' ,ונידון א' ולא יכול לומר
שעכשיו מתפלל מנחה ואל תדונו על
מעריב ,ואח"כ מתפלל מעריב ואל תדונו
על מנחה ,אלא זה כעין תפילה א'
אריכתא ,אך בזה צ"ב מה"ת שאי"ז ב'
נידונים שונים ,ונראה דחזי' כן מדהגמ'
הכריחה שלר"י מיד כשמסתיים זמן
מנחה מיד מתחיל זמן מעריב ,דהרי ר"י
במתני' לא דיבר על מעריב ,ומנלן
שמתחיל בפלג ,דאולי לר"י רק מסתיים
זמן מנחה בפלג אבל עדיין לא מתחיל
זמן מעריב אלא מהשקיעה ,וכמו שלר"י

אלא הביאור ברא"ה שהוא בעצם כן
מחלק סוגיין משם דהכא שזה דרבנן
שרי בזאח"ז ,ומ"מ בב"א ודאי אסור
דממ"נ פשע בחדא ,כלומר שמנחה
וערבית של אותו יום הוי נידון א' שממ"נ
מפסיד א' דאדם צריך להתנהג באופן
שלא יצא שעבר על דין תורה או דרבנן,
אלא שספק דרבנן לקולא ,ובב' נידונים
שונים יכול להקל תרי קולי דסתרן
אהדדי דסו"ס כל נידון עומד בפנ"ע
וכלפיו לא מחוייב לנהוג לחומרא אלא
יכול להקל בו ולא צריך להתחשב בנידון
השני ,דכעת יכול לתלות האיסור בנידון
השני ,ואח"כ כשמגיע לנידון השני נוהג
לקולא הפוך ותולה האיסור היה בנידון
הראשון ,דעכ"פ כעת לא מחוייב לנהוג
אחרת בנידון זה גופא שעומד לפניו
כעת ,דכל נידון עומד בפנ"ע ועליו הדין
שספיקו לקולא.

קיד

דרכי

בד' שעות מסתיים זמן שחרית אבל זמן
מנחה לא מתחיל אלא עד שש ומחצה,
אלא דמוכח שזמן מעריב הוא לא בפנ"ע
אלא זמנו גופא נאמר כך :שזמנו מתחיל
מיד שמסתיים זמן מנחה ,וכפרש"י
דעייל זמן מנחה וכו'( ,וביתר ביאור
נראה דאברים ופדרים זמנם הרי גם
ביום אלא שמ"מ אפשר גם בלילה ,וכנגד
התוספת זמן שאפשר בלילה תקנו זמן
מעריב ,ומעתה לר"י שתמיד של בה"ע
עד פלג ,א"כ אברים ופדרים ממשיכים
הלאה ממנו ,ומעריב זה בעצם כנגד
התוספת זמן של אברים ופדרים אחרי
סו"ז התמיד ,ותוספת זמן זו מתחילה
מיד בסיום זמן התמיד ,ולכן ערבית זמנה
מתחיל מיד אחר מנחה( ,בשונה ממנחה
ושחרית שהן שתי תפילות כנגד שני
קרבנות שונים שזמניהם שונים ודו"ק),
וגם יעקב תיקן ערבית רק בתור תוספת
שאחרי הזמן של התפילות הרגילות
ואכמ"ל).

סימן ז'

ברכות
וא"כ הנידון מתי זמן מנחה והנידון מתי
זמן מעריב הם בעצם נידון א' כי מעריב
תלוי במנחה ,ולכן לא יכול לומר שמצד
א' אני מתפלל מנחה אחר פלג דאני נוקט
כרבנן ,ומצד שני אני מתפלל גם ערבית
בפלג דאני נוקט כר"י ,דהוי תרתי דסתרי
באותו דבר עצמו שודאי פשע בחד
מיניהו ,דהנה כל זמן זה של פלג הוא
יחידה אחת של זמן שגם אם בנידון על
פלג של שני ימים אפשר להקל כל פעם
לצד אחד ,מ"מ בפלג של יום אחד א"א
לסתור ,דיש כאן כביכול תביעה של
הפלג.
אבל לשיטות שאפשר תרתי דסתרי
ביום א' ס"ל דכל תפילה נידונה בפנ"ע
ובה יכול להקל וגם בשניה ,ולרר"י
שאפשר רק בדיעבד ,יל"ד אם מדבר גם
ביום א' ,ואולי אם ביום א' הבעיה היא
רק שלא נראה טוב וכמו באו לישאל
בב"א בב' שבילין ,א"כ בדיעבד יוצא
יד"ח.

דרכי

בפלג המנחה

ברכות

קטו

סימן ח:

מ"מ בדיני פלג המנחה ,ובקבלת שבת ותפילת ערבית בטעות:

מ"מ בדיני פלג המנחה:
א .תוכן סימן זה מכיל בעיקר מראי מקומות ואינו ערוך באופן סופי ואעפ"כ הוחלט להדפיסו אולי יהיה
בו תועלת למעיינים ,מחולק לשני נושאים :א .בגדר פלג המנחה .ב .קבלת שבת וערבית בטעות.

א) הב"י (רסז א) הביא מר' ירוחם
ומהר"י אבוהב דאפשר לאכול סעודת
שבת מפלג המנחה ,ועי' דרכ"מ שם,
וכ"פ השו"ע (רסז ב).
אך המג"א (שם א' בסוף) הביא מהשל"ה
דיאכל כזית בלילה לצאת סעודת שבת,
וכ"כ הב"ח בשם מהר"ל (תעב) ,ועי' ט"ז
(רצא ו) שהביא דמהרש"ל לא אכל
בפלג ,אך הט"ז עצמו מתיר.
בתוס' והרא"ש בסוגיין משמע דיכול
לגמור כל הסעודה מבעו"י ,ועי' משנ"ב
(רסז ג ורלג ה).
תרוה"ד (קט) דיכול לשמוע מגילה מפלג
ע"פ ר"ת (בתוס' ב ).דהוי לילה לק"ש
ואע"ג דלאו זמן שכיבה מ"מ חשיב לילה,
וה"ה לגבי מגילה.
עי' הגה"מ (מילה א ה) ומרדכי (שבת תע)
ושו"ע לגבי תינוק שנולד בפלג האם דינו
כהיום או כהלילה לענין למול בשבת,
והתרוה"ד התקשה בזה לר"ת.
לגבי ספירת העומר מפלג ,המשנ"ב
הביא פלוג' אחרונים דלהט"ז והגר"א
א"א לספור ,ולהלבוש וא"ר אפשר.
הרא"ש הק' על ר"ת משעה שהכהנים
טובלים.
פשוט שבשבת אסור לעשות מלאכה גם
אחר פלג ,עד מוצ"ש ,וכ"כ תוס' בסוגיין
לא' הגרסאות וכן פשוט בגמ'.
וכ"כ תוס' דבער"ש גם אחרי פלג שרי

לעשות מלאכה אם לא קיבל שבת ,רק
דיכול לקבל שבת מאז ,ואולי לר"י אף
חייב לקבל שבת ,ומ"מ אם לא קיבל
פשיטא דלא נאסר במלאכות ,דתלוי
בקבלתו.
תרוה"ד (רמח) ומהרי"ל (צה) נחלקו
לגבי הפס"ט אחרי פלג אם התפללו
הציבור ערבית ,והרמ"א (יו"ד קצו א)
הביא הפלוג' וכ' דלכתחילה יש להחמיר
כתרוה"ד ,אך אם לא עשתה בדיעבד
יכולה לעשות ,ויל"ע אם החסרון לעשות
לתרוה"ד הוא רק בערש"ק כי יש קבלת
שבת ,או גם בחול כשמתפללים מעריב
הוי כקבלת לילה.
לשון מהרי"ל "פלג הוי סניף ותוספת
ליום שלאחריו משעה שהתפלל ערבית"
ועי"ש שכ' שלאבילות וגט הוי כיום
שלאחריו ,אבל לגבי ספיה"ע בעי עיצומו
של יום ,וזה אכתי אינו ממש היום הבא
רק סניף ,וכן למילה.
ותרוה"ד חידש מהלך דבדבר שתלוי
באדם הוי יום או לילה לפי קבלתו ,אך
בדבר שבידי שמים פלג חשיב יום ,דס"ל
דמשעה שהתפלל קיבל עליו להחשיבו
כלילה ,ולכן כבר לא יכול לעשות דברים
כהפס"ט גט ואבילות ,וצ"ב בדבריו.
ולפי"ז גם לא יוכל להניח תפילין וכן לא
יוכל לקיים שאר מצוות היום לאחר
שהתפלל מעריב בפלג ,אך צ"ע מה זה
"קבלת לילה" ,ועוד דמעריב תמיד לר"י

קטז

דרכי

סימן ח'

ברכות

אינו נתון לקבלה ובחירה ,אלא ודאי דין
שגם ביום הוי זמן מעריב ,וא"כ מה יש
במעריב שבהכרח הוי קבלת לילה,
וצ"ע.

ידועים דברי השל"ה שבשבועות אין
להתפלל ערבית ולקדש מבעו"י כי זה
פוגם בתמימות של ספיה"ע ,וכ"כ הט"ז
(או"ח תצד) ועי' רמ"א שם ,אמנם י"א
מצד אחר דילפי' מקראי שבשבועות אין
דין תוספת בכלל דכתיב "בעצם היום",
ואכמ"ל ,והקרב"נ (ערבי פ' אות ב)
להדיא פליג דגם בשבועות אפשר ומותר
לקבל מפלג.

השעה"צ (תרח טו) מביא מהרמב"ן
שכשהבדיל במוצ"ש מפלג אף שלא
הותר במלאכה עשאו כלילה לתענית
של ת"ב ואסור לשתות מההבדלה ,אך
בתענית יחיד י"א דיכול ויל"ע.

ויש לחקור האם תוספת שבת זה
הרחבה של יום השבת ,או שזו חלות
קדושת השבת על יום שישי ,והנה
בחסרון בתמימות בשבועות לצד שזה
הרחבה של יום שבועות צ"ל שמחסר
בתמימות מצד שמקצר את היום שלפניו
ומפחיתו ,ואילו לצד שמחיל קדושת
החג צ"ל שמחסר בתמימות מצד
שקדושת החג צריכה לחול רק אחרי
שבע שבתות תמימות של הכנה ,ויש
מקום לשתי ההסתכלויות לשני
הצדדים.

ואילו למהרי"ל אינו ממש עיצומו של
לילה ,רק סניף ,וגם המעריב שהתפלל
אינו מדין לילה אלא מדין סניף הלילה,
וא"כ מסתמא יוכל להניח תפילין וכן כל
שאר מצוות ,דאין מושג של קבלת לילה.

משנ"ב (תרעט ב) דאם מדליק נ"ח מפלג
לא יתפלל באותו יום מנחה אחר פלג
אלא לפניו" ,דשויא לילה".
המג"א (רסז א) כ' דגם לי"א שאפשר
לצאת סעודת שבת מפלג משום דחשיב
לילה ,כ"ז רק אם קיבל שבת ,ומוכח
דהקבלת שבת שלו מחשיבה זאת
כ"לילה" ומועיל גם לענין הסעודה.
אך באופ"א היה אפש"ל דקבלת שבת
אינה כלילה ,אלא מקבל ע"ע דיני שבת
וקדושתה ,ביום שישי ,ואה"נ גם לגבי
הסעודה אפש"ל שאינה צריכה להיות
דוקא ביום השבת אלא בזמן שיש בו
קדושת השבת אע"פ שבאמת הוא יום
שישי.
השו"ע הרב (קו"א רסג ו) "כיון שהגיע
פלג נעשה לילה מאליו לענין תפלה בלא
דעתו ומחשבתו של אדם כלל".
אך בתרוה"ד כ' להדיא דרק כשהתפלל
נעשה לילה.
מיהו אולי לכו"ע לענין תפלה זה לילה
בלא קבלה ולשאר דינים תלוי בקבלה או
ע"י שמתפלל הוי קבלה ,וצ"ע.

אך צ"ע מהנידון לגבי ספיה"ע להלן,
דלצד שבכל יום אפשר לספור ספיה"ע
של היום הבא מפלג ,א"כ מה הצד
ששבועות כן יחסר בתמימות ,ואולי
צריך שכל השבע שבתות יהיו תמימות
אך חלוקת הימים בתוכם לא
משמעותית.
עו"ש המובא בא"ר (תפט) דאם ספר
ספיה"ע של הלילה מפלג שלפניו יחזור
בלילה מספק בלי ברכה ,וכ' הא"ר וכן
המג"א ומאמ"ר דכ"ז אחרי מעריב ,דאז
יש צד שיצא ,אך לפני מעריב יחזור
בלילה בברכה ,דודאי לא יצא אז.
והביאור דס"ל דמפלג גם לצד שהוי
לילה (לשאר דינים) כ"ז רק אם התפלל,
וקיבל ע"ע בזה את הלילה ,וכנ"ל דיל"ע
אם זה גם לדעת ר"י עצמו ,או שלר"י הוי

דרכי

בפלג המנחה

ברכות

קיז

לילה בלי קבלה ,וכ"ז רק לדידן דעביד
כמר.

שלפניו כי חייב עדיין לברך לישב
בסוכה ,דהתוספת לא עושה כאי' עבר
סוכות ,אך הט"ז פליג דכיון שקיבל עליו
הוי לילה ממש ,וכאי' חלף היום הקודם
ועבר ,ולא חייב לישב בסוכה ,ודו"ק
שהט"ז לשיטתו שהתיר סעודת שבת
מפלג ,אמנם צ"ע עם הט"ז שאסר לקבל
שבועות מפלג ,וכן עם הט"ז שאסר
לספור ספיה"ע מפלג ,אך צ"ל דאדרבא
דמכיון דס"ל להט"ז שבפלג מקבל ע"ע
את הלילה ממש ,ולכן יכול לאכול
סעודת שבת ולכן א"צ סוכה ,מהיי"ט
גופא זה מחסר בתמימות בשבועות כי
זה מחסר מהיום והופכו ללילה ממש,
אך אכתי יקשה למה א"א לספור מפלג
והרי זה ממש כהלילה ,ושמא ג"כ בעי
תמימות בתוך חלוקת הימים וצ"ע.

ובדעת כל החולקים הנ"ל אפש"ל
דחילקו בין מעריב שכל מהותו שייכת
ללילה ,ואומר מעריב ערבים וכו' ,ומיהו
גם אם מתפלל רק שמו"ע נראה דגם בלי
זה דעצם תפילת ערבית משתייכת לזמן
ביום שנקרא "לילה" בדוקא ,ומשא"כ
ספירה שאינה שייכת רק ללילה דיכול
לספור גם ביום וי"א שיוצא יד"ח ,אלא
שייכות הספירה היא ל"תאריך" של
היום ,ומ"מ אי"ז קבלת "לילה" ,אלא
קבלת תאריך ,וזה לא מצינו ,ודו"ק.

ובכל דברי הראשונים והאחרונים לגבי
פלגה"מ יש להסתפק האם הם אליבא
דר' יהודה עצמו ,או רק במה דקיי"ל
לדידן דעביד כמר עביד ,ולדוגמא מה
דאי' דרק כשהתפלל הוי לילה האם זו
דעת ר"י עצמו ,או"ד דלר"י גם בלא
קבלה הוי לילה ,רק לדידן דעביד כמר
נקטי' כר"י רק כשקיבל ע"ע כך ,או
התפלל מעריב ונהג כר"י ,וצ"ע בכל
דבר.

אך צ"ע מצד אחר למה עצם מה שסופר
אי"ז כקבלת הלילה ,ומה זה גרוע
ממעריב ,למה במעריב יכול לקבל
הלילה ובספירה לא.
ובאמת בעו"ש שלא חילק בין לפני
מעריב לאחרי מעריב משמע דגם
כשספר לפני מעריב יספור בלילה בלי
ברכה ,דס"ל דא"צ לקבל ע"ע דין לילה,
אלא כהגר"ז הנ"ל.
מיהו כעת אפש"ל דאולי גם לעו"ש צריך
לקבל הלילה תמיד ,אלא דס"ל שכמו
שיכול לקבלו ע"י מעריב ה"נ יכול לקבלו
בהא גופא במה שסופר הספירה של
הלילה.

מיהו זה אינו מחוור ,דהלא י"א שגם
ספיה"ע דינה רק בלילה וביום לא יוצא,
(ולכן מספק לא מברכים ,מיהו בימים
שאח"כ מברכים מספק ספיקא ואכמ"ל),
וא"כ מ"ש מעריב מספיה"ע דתרוויהו
דינים ששייכים ללילה.
וגם לגבי הפס"ט כל הצד של הרמ"א
שצריך להחמיר הוא רק אחר מעריב.
הט"ז (תרס"ח) הביא שהמהרש"ל אסר
לאכול סעודת שמיני עצרת מפלג

פלוג' הב"י והפנ"י האם אפשר להתפלל
ערבית בלי לקבל שבת ,דהפנ"י מחדש
שיכול להתנות ,אך צ"ע א"כ למה הגמ'
לא תי' על רבי ,ורב ,וציבור ,דשאני התם
דהתנו ,וגם הב"י מובן מסברא דהרי אם
יתנה א"כ איך אומר שבת בתפילה ,ואיך
יצא יד"ח תפילה של שבת ,והוי דובר
שקרים ,ומאידך הפנ"י מסביר לשיטתו
שפיר מה הו"א של הגמ' ששאל מי
בדלת ,וצ"ע.
ב) הרמב"ם הלכות תפילה (פ"ג ה"ז)

קיח

דרכי

סימן ח'

"ויש לו להתפלל תפלת ערבית של לילי
שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה,
וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת
לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקין
בזמנה ,ובלבד שיקרא ק"ש בזמנה אחר
צאת הכוכבים.
והשיג הראב"ד" :א"א אין ראוי לעשות
כן אלא לצורך שעה והלא צריך לסמוך
גאולה לתפלה".
ותוס' סובר כהראב"ד שזה רק לצורך
מצוה אבל גם במוצ"ש מצד שתוספת
שבת דאו' ,דס"ל דאמנם ההבדלה
שאמר בתפילה לא תוכל להוציא את
השבת קודם זמנה ,אבל היא תועיל
להוציאה מיד ביציאתה ,וא"כ יפסיד
התוספת שבת ביציאתה ,והביאור
דההבדלה היא תמיד גילוי דעת שרוצה
שהשבת תפסיק ויתחיל החול ,וגם אם
זה לא מועיל מיד מ"מ זה מועיל מהרגע
שאפשר.
ויש עוד צד דהנה ברמב"ם כ' דהסיבה
דאפשר להקדים מעריב היא שהיא
רשות ולא דקדקו בזמנה ,וא"כ לפי
הרא"ה שערבית במוצ"ש חובה בגלל
ההבדלה א"כ י"ל דבמוצ"ש לא יוכל
להתפלל מבעו"י ,מיהו לצד שהביאור
ברא"ה שהערבית עצמה נשארת רשות
גם במוצ"ש ורק מחוייבת כהיכי תימצי
להבדלה שרק היא חובה א"כ אולי גם
במוצ"ש אפשר מבעו"י.
ג) תוס' (ב" ).ומיד כשיכלה זמן המנחה
מתחיל זמן ערבית .ואם תאמר היאך אנו
מתפללין תפלת מנחה סמוך לחשכה
ואפילו לאחר פלג המנחה .יש לומר
דקיימא לן כרבנן ,וכו' מכל מקום קשיא
דהוי כתרי קולי דסתרן אהדדי שהרי
מאיזה טעם אנו מתפללין ערבית מיד
לאחר פלג המנחה משום דקיימא לן

ברכות
דשעת המנחה כלה כדברי רבי יהודה
ומיד הוי זמן ערבית ובזמן התפלה
עצמה לא קיימא לן כרבי יהודה אלא
כרבנן .על כן אומר ר"י דודאי קריאת
שמע של בית הכנסת עיקר ואנו
שמתפללין ערבית מבעוד יום סבירא לן
כהני תנאי דגמרא דאמרי משעה שקדש
היום וגם משעה שבני אדם נכנסים
להסב דהיינו סעודת ע"ש והיא היתה
מבעוד יום ומאותה שעה הוי זמן תפלה.
וגם ראיה (לקמן כז) דרב הוי מצלי של
שבת בערב שבת ומסתמא גם היה קורא
קריאת שמע .מכל אותן הראיות משמע
דקריאת שמע של בית הכנסת היא
עיקר".
בגמ' מבואר דרק לר' יהודה אפשר
מעריב מפלג ,וכתוס' הנ"ל דמשעה
שמסתיים מנחה מתחיל מעריב ,ולכן אי
כמר עביד אי כמר ,אבל להתפלל גם
מנחה וגם מעריב בין פלג לשקיעה א"א
דתרתי דסתרי ,וברא"ש משמע אף יותר
מזה דגם ביום אחר א"א לעשות פעם
כר"י ופעם כרבנן ,וכ"פ המשנ"ב (רלג ו,
ורצג ט) ,דכיון שאנו נוהגים כרבנן תמיד
להתפלל מנחה עד השקיעה ,לכן מדינא
אסור לנו להקדים מעריב קודם
השקיעה ,מיהו צ"ע דבשו"ע כן כ'
דאפשר להקדים היכא דהוא אנוס ,ואם
זה תרתי דסתרי ואסור מדינא כהמשנ"ב
איך לצורך מצוה שרי ,לימא דא"א,
אמנם עי"ש במשנ"ב דבמוצ"ש יש
מקילין והיינו משום שמצוה להוסיף
מחול על הקודש ,וצ"ע אם אסור מדינא
איך שרי ,מיהו אולי שם זה גדר אחר
שבגלל התוספת שבת חל פה קדושת
שבת ולכן מותר מעריב גם לרבנן מיהו
בגמ' כן משמע דתליא בר"י ורבנן ,וע"כ
דאם מותר זה רק כי נקטי' כר"י והשתא
למי שתמיד נוהג כרבנן איך שרי לנהוג
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כר"י אף לצורך מצוה ,מיהו ילה"ק מה
צורך מצוה איכא בתו"ש להקדים
המעריב והלא יכול להקדים לקבל שבת
בלא להתפלל מעריב ועי' מג"א דתמיד
אין להקדים מעריב דסותר למנחה
תמיד ,אבל בשבת שאני דלא היו
מקריבים אברים ופדרים.
והנה בגמ' אי' דאפשר להתפלל מעריב
של מוצאי שבת שבת בשבת ,והתוס' כ'
שזה בשעת הדחק ולצורך מצוה כי
מפסיד תוספת שבת והביאור דאע"פ
שלא חל החול מ"מ ע"י ההבדלה הוא חל
מיד כשאפשר ,ומפסיד התוספת שבת
שצריך להוסיף מדאו' ,ועוד כ' מצד
שאפשר להתבלבל דהרי אסור במלאכה
עד צאת ,וגם הראב"ד השיג על הרמב"ם
שזה רק בשעה"ד כי אינו סומך גאולה
לתפילה.
ד) בשלטי"ג לגבי תוספת שבת" :נאסר
בעשיית מלאכה ואע"פ שהוא יום גמור
לפי שכבר קיבל עליו עול השבת ואפי'
ליכנס במרחץ אסור אע"פ שאסור
מדברי סופרים" ,כלו' דאי"ז ליל השבת,
אלא ודאי זהו יום השישי ,ורק קיבל עליו
עול השבת ביום השישי ,ונפק"מ לגבי
הפס"ט דלכאו' אפשר גם אחר הדה"נ.
מיהו יל"ע האם לפי"ז גם יוכל להתפלל
מנחה אחרי קבלת שבת כיון דעבדי'
כרבנן דעד השקיעה אפשר להתפלל.
ומצד שני יל"ע כיצד בכלל אנו מקבלין
שבת כ"כ מבעו"י ,והלא מבואר בתוס'
ור' יונה ועוד דרק לר' יהודה אפשר
לקבל שבת מפלג המנחה ,אבל לרבנן
אפשר רק כמה דקות לפני הלילה לקבל
תוספת שבת ,וצ"ע.
ה) במאירי (כו" ):ואף כאן תמהו רבים
היאך נעשה קודש שבידינו חול ,ואם
אמרו של שבת בע"ש שהוא תוספת חול
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על הקודש ,של מוצאי שבת בשבת למה,
ומ"מ יש לסמוך שאף ההבדלה קדוש
הוא לשבת ואחר שלא הגיע לו ממנה
היתר מלאכה אין לנו".
ביאור דבריו :נ"ל דהמאירי סובר
כהרמב"ם שהבדלה וקידוש מקבילים
לשני הצדדים ,וז"ל הרמב"ם (שבת פרק
כט) "מצות עשה מן התורה לקדש את
יום השבת בדברים שנאמר (שמות כ')
זכור את יום השבת לקדשו ,כלומר
זכרהו זכירת שבח וקידוש ,וצריך
לזכרהו בכניסתו וביציאתו ,בכניסתו
בקידוש היום וביציאתו בהבדלה".
עוד במאירי" :ומ"מ קודם זמן זה אף
בערב שבת אין ראוי לעשות כן שמי"א
שעות פחות רביע ולמעלה חמה
מתחלת להשתקע ואינה נראית לרוב
בני אדם אבל קודם לכן אין שם סרך
לילה כלל" ,ומשמע דמפלג יש איזו
תחילת שקיעה שהשמש אינה נראית
לרוב בנ"א ויש כאן "סרך לילה".
חקירה מחודשת :הנה בפלג לר"י לגבי
קבלת שבת מזמן זה ודאי אין הגדר
שלר"י פלג הוא ודאי לילה ,דהלא רואים
שצריך לקבל ע"ע שבת ובלא קבלה לא
חל ,אלא זהו מצב מסויים של סרך לילה
שבו נאמר הדין שיכול לקבל ע"ע
קדושת שבת גם בזמן כזה של סרך לילה,
או דילמא שהגדר הוא שמקבל ע"ע
להחשיבו לילה ,דהתחדש שבזמן כזה
יכול להחשיבו כלילה ,וממילא כבר
חלים עליו כל דיני הלילה ,ונפק"מ
להפס"ט ועוד.
מג"א (רסג) על תפילת מעריב בחול
שטעה וחשב שהחשיך אך העו"ש חולק.
קיי"ל דלא יניח תפילין אחרי מעריב
מפלג.
ו) תרוה"ד הביא שהיו שהתפללו ג' או ד'

קכ
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שעות קודם צאה"כ ,וכותב שאינו מוצא
טעם למנהג זה ,דאפשר רק שעה ורביע
קודם צאת דהיינו פלגה"מ( ,כר"ת
ששקיעה שניה) והמנהג הלז אפש"ל
להחולקים על ר"ת ששקיעה הראשונה
כדידן ,שהיא שעה ורביע קודם צאה"כ,
ושעה ורביע קודם זמן זה היינו פלגה"מ
שרי להתפלל ,אך צ"ע דאכתי אינו אלא
ב' שעות ומחצה ,ולא ג' או ד' ואולי סברו
שבשעת הדחק שרי להתפלל אפי' קודם
פלגה"מ ,אך צ"ב מה"ת.
מג"א (רסז ב ,ד"ה ולאכול מיד)" :הקשה
הרב"י הא קי"ל דאסור לאכול קודם ק"ש
וי"ל כיון שקרא מבע"י מפלג המנחה
ואילך אף על גב דאיכא מ"ד דצריך
לחזור ולקרות משתחשך מ"מ רשאי
לאכול קודם עכ"ל ולא ראה מ"ש
הרא"ש דרב קרא ק"ש אחר צ"ה ולא
סמך גאולה לתפלה ומה שאכל קודם
ק"ש היינו שהתחיל לאכול חצי שעה
קודם זמנה וכ"כ ל"ח ועמ"ש סי' רל"ה,
ועכ"פ הנוהגים להתפלל ערבית בע"ש
מבע"י מ"מ כשיגיע חצי שעה סמוך לזמן
ק"ש אסורין להתחיל לאכול דהם לא
נפקי כלל בק"ש דיממא" ,ועי"ש לבושי
שרד בד"ה "ועכ"פ הנוהגים" ר"ל ,אפילו
להבית יוסף לא שרי לאכול קודם
קריאת שמע אלא א"כ התפללו אחר פלג
המנחה ,אבל הנוהגים להתפלל בעוד
היום גדול קודם פלג אסורין להתחיל
לאכול אלא א"כ קודם חצי שעה ,וכ"כ
הפמ"ג א"א שם "ומה שכתב ועכ"פ,
היינו אם מתפללין ערבית ערב שבת
בעוד יום גדול קודם פלג המנחה (עי'
תרוה"ד סי' א') לא יצאו "כלל" ידי חובת
קריאת שמע ,אסורים לאכול קודם חצי
שעה לקריאת שמע" אך צ"ע מה"ת בכלל
שאפשר להתפלל קודם פלג אפי'
בדיעבד ,ואם אפשר אז ממתי אי אפשר.

ברכות
ערוך השלחן (רסג יט) "ואפילו אם אומר
שאינו רוצה לקבל שבת דכיון דהתפלל
ערבית של שבת ובירך מקדש השבת
בע"כ קביל עליו שבת וזהו כמי שיאמר
בלילה איני רוצה לקבל שבת ויראה לי
דבכה"ג אפילו היה קודם פלג המנחה
בע"כ קיבל עליו את השבת ואף שנתבאר
בסי' רס"א ,וכן בסי' רס"ז ,שאין לעשות
תוספת קודם פלג המנחה ע"ש וודאי
לכתחלה אין לעשות כן אבל אם עשה כן
מי ימחה בידו דאטו יש לנו שיעור
לתוספת שנאמר דקודם לכן לא מהני
וראיתי מי שכתב דזהו דווקא מפלג
המנחה [עמ"ב] ודברים תמוהים הם ,וכן
מצינו לקדמונים שהיו מתפללים ערבית
כג' שעות קודם הלילה וקבלו עליהם את
השבת [עי' תרוה"ד סי' א' ושבות יעקב
ח"ב סימן כ'] ,ואולי דוקא בשבת דין זה
משום שכיון שקיבל תוספת שבת
ממילא גם יכול ערבית ,ומ"מ מש"כ
דברים תמוהים ,תימא ,דברא"ש ובר'
יונה מפורש דא"א קודם פלג.
ובמשנ"ב מבואר כהראשונים שא"א
לפני פלג ,וכ"מ בשו"ע (רסג ד) דאם
רוצה להקדים רשאי ובלבד שיהא מפלג
המנחה.
הב"ח (רלג א) שאפשר אחר כלות ב'
שעות וחצי רביע ,והוסיף :ומיהו כבר
נהגו להתפלל גם קודם לזמן זה.
ז) מהר"ם שיק (כז" ).הב"י בסי' רס"ג
כתב בפשיטות ,דבהדלקת הנר אע"ג
דלדידן מקבל שבת בהדלקה ,מ"מ יוכל
להתנות שלא יהיה קבלה ,אבל אם
מתפלל ערבית אינו יכול להתנות ועל
כרחך מקבל שבת ,עי"ש ,והפני יהושע
בשמעתין הקשה עליו שהרי ר' ירמיה
שאל לרב בהא דצלי של שבת בערב
שבת מי בדלת ,וא"כ מוכרח שאין זה
חיוב שיהיה מוכרח ליבדל ,עי"ש,
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ולענ"ד מדברי רש"י מוכח כהב"י ,דכתב
רש"י בד"ה והיינו דקאמר וכו' ,א"ל ר'
ירמיה מי בדלת מן המלאכה הואיל
וקבלת עליך שבת בתפילתך ,מלשון זה
משמע דפשיטא ליה לר' ירמי' דרב קיבל
שבת ע"י תפילתו ,ואפ"ה מספקא ליה אי
בדיל ,ובאמת צ"ב ,והנראה לענ"ד
הכוונה ,על דרך שכתב ורמז הדגול
מרבבה סי' רס"א ,דוודאי לדעת רוב
הפוסקים תוספת שבת דאורייתא זמן
מועט קודם בין השמשות ,והוא איסור
עשה מקרא דמערב עד ערב תשבתו
שבתכם ,או משאר מקראות ,כדאיתא
בר"ה (דף ט ).ובתוספת דהוי רק איסור
עשה איכא למימר דלא גזרו חז"ל בו
איסורי שבות ,דדווקא על איסורי לאו
וכרת מצינו דגזרו ועבדו הרחקה בזה,
ועי' בנוב"י מהדו"ק חאו"ח סי' כ"א [ד"ה
והנה] שהסכים בזה דלענין עשה לא
עבדינן הרחקה ,ובין השמשות דהוי
ספק כרת איכא למימר דחמירא מיניה,
והיינו פלוגתא בשו"ע סי' שצ"ג ב' אם
קיבל עליו תוספת שבת אם אסור
בשבות דרבנן ,ונהי דתוספת שבת אין לו
שיעור ,אבל אם קיבל תוספת שבת חלה
עליו מן הקבלה מדין תורה ,ותליא
בפלוגתא הנ"ל .אבל אם קיבל עליו שבת
הרי כאילו אסר על עצמו גם השבותין
מצד תורת קבלה וכעין שבועה ,וכמו
שהסביר הט"ז באו"ח סי' ת"ר [ס"ק ב']
דהוי כעין קבלה שאר דבר מצוה ,וקיי"ל
[בר"ה ו' ע"א] מקרא דבפיך זו צדקה
דבקבלה בעלמא נתחייב מתורת נדר,
ואפילו חישב בלבו שאינו מקבל
השבותין ,דברים שבלב אינם דברים.
ונראה לי שיש חילוק בין קבלה מתורת
נדר לקבלה מתורת תוספת ,דגבי גזירה
וקבלת הציבור ,המיעוט נמשך אחר
רובו ,משא"כ בדין תוספת אפילו רוב
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קיבלו עליהם תוספת שבת מהשתא ,אין
המיעוט נגרר אחר הרוב ,ובזה נראה לי
ליישב הטעם ,דבערב שבת אם קבלו
הציבור שבת ,המיעוט נגררים אחריהם,
ובמוצאי שבת אין המיעוט נגרר אחר
הציבור ,ולהנ"ל בערב שבת הוא קבלת
הציבור וכתקנתם וגזירתם חל בעל
כרחך על המיעוט ,ומשא"כ במוצאי
שבת אף על גב דהציבור לא התפללו
עדיין ,לא קיבלו בזה שבת ,אלא
שמוסיפים מחול אל הקודש ,ובזה אין
המיעוט נמשך אחר הרוב ,ובזה אתיא
שפיר מה שהקשה בתוספת שבת באו"ח
סי' רס"ג סקכ"ח ,למה במוצאי שבת אין
המנהג שהמיעוט נמשך אחר הרוב,
ולהנ"ל מובן עפ"י מ"ש הדגול מרבבה
ולפי מה שהסברתי ,דקבלה בתפילה הוי
שמקבל שבת מעתה ,ולא משום תוספת
שבת אלא כעין נדר ושבועה ,וממילא
הוי כתקנת ציבור וכחרמי ציבור
דצריכין היחידים לגרור אחר רוב ,עיין
ביו"ד סי' רכ"ח סעי' ל"ב ובט"ז שם.
(כעת מבאר דברי הגמרא ליישב דברי
הב"י) :וזה נראה שהיה ספיקא דר'
ירמיה ,דוודאי ידע כיון שהתפלל הוי
קבלת שבת ,כמו דנראה מבואר מלשון
רש"י שהבאתי לעיל ,אלא דמספקא ליה
אי קיבל עליו משעת תפילה רק תוספת
שבת ,או קיבל עליו משעת תפילה שבת
ממש מצד תורת קבלה משבועה.
ויש ב' איכא בינייהו ,אי אמרינן דקיבל
עליו בתורת תוספת ,איכא למימר
דשבותים שריא כדלעיל ,דדבר שאסור
רק בעשה לא גזרו בו חכמים ,אבל אם
קיבל שבת לגמרי עליו אפילו שבותים
אסורים ,ועוד איכא בינייהו ,אי אמרינן
דקיבלו רק תוספת ,אין היחיד נגרר אחר
רבים ורשאי היחיד אפילו לעשות
מלאכה דאורייתא ,אבל אי אמרינן
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דקיבלו בתורת שבת כעין תקנה וגזירה,
רבים נגררים אחריהם.
דאל"כ דהדבר רשות וברצונו תליא
מילתא ,מאי פריך ע"ז מרבי דהתפלל של
שבת ונכנס למרחץ ,דלמא רבי לא רצה
לקבל על עצמו עדיין שבת והתנה כן,
ועל כרחך כדברי בית יוסף ,דלפי
התירוץ צריך דווקא לקבל שבת אם
התפלל ,ופריך שפיר ,ומשני זיעה קודם
גזירה ,וע"ז פריך שוב מאביי שהתיר
לכברויי סלי ,והיינו מלאכה דאורייתא,
אלא שאיכא למימר ששם קיבלו הקהל
רוב הציבור ואפ"ה התיר לו ,ועל כרחך
דרק קבלה [הוי] לתוספת השבת ואין
מיעוט נגררים ,וע"ז תירץ דשם טעותא
הוי ,ופריך שוב וטעותא מי הדרא,
דהמקשן סבר דטעותא הדרא גם אצל
הציבור שיתפללו מחדש ,וע"ז הקשה
ממעשה דאבידן ,וע"ז תירץ שאני ציבור,
ר"ל הציבור שהתפללו הם בעצמם להם
לא מטרחינן להו ,אבל מי שלא התפלל
עם הציבור אלא מצד שהיה נגרר אחר
הציבור גבי טעות אינו נגרר" עכ"ל.
ח) הערות הגרי"ש אלישיב (ברכות כז).
"ובליל שבת נפסק בס' רס"ז שמתפלל
כר"י ,והיינו אפי' למי שעביד כרבנן
תמיד ,והטעם לכך ,אף שלכאורה
בסוגיין מדמינן ליל שבת לכל יום,
מבואר במג"א ריש סי' רס"ז משום שכיון
שתפילת ערבית כנגד איברים ופדרים
נתקנה ואין מקריבים אותם בשבת ,ולכן
מקדים תפילתו וע"ש.
אלא שעדיין יש להקשות ,ממ"נ אם קיבל
עליו שבת שוב אינו יכול להקריב
איברים ופדרים ,וא"כ לא הועיל כלום
בכך שהקדים תפילתו ואם לא קיבל עליו
שבת אין הוא יכול להתפלל ערבית
אליבא דרבנן.

ברכות
וע"ש במחצה"ש שביאר שאף שמקבל
עליו שבת מקודם אינו אסור במלאכה
אלא מדרבנן (ואף אם תוספת שבת
דאורייתא מ"מ אינו אלא זמן מועט קודם
שבת) וכיון שכך שרי להקריב איברים
ופדרים בזמן זה ,ע"ש" ,עכ"ל.
ט) פני יהושע" :נראה דכיון שרב היה
רוצה להקדים לאלתר לסעודת שבת
וכדאשכחן להדיא בברייתא דריש
מכילתין (ב ).דאמר ר"מ משעה שבני
אדם נכנסין להסב בערב שבת וכפירוש
הר"י בריש מכילתין שעל זה אנו סומכין
להתפלל ולקרות מבעוד יום אלמא
שדבר זה היה ידוע שהיו רגילין להסב
בערב שבת מבעוד יום וא"כ כיון דקיי"ל
שאסור לאכול עד שיתפלל מש"ה
הוצרך רב להתפלל תחלה בערב שבת
מבעוד יום .ועוד יש ליתן טעם כיון
דתפלת ערבית כנגד אברים ופדרים
תקנו א"כ בערב שבת היה זמן אברים
ופדרים מבעוד יום דהא כתיב עולת
שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ועיין
בזה בתוס' בסוף פ"ק ,העולה מכל זה
דכל הני טעמי לא שייכי אלא בערב שבת
דוקא משא"כ בחול וכן מבואר להדיא
בלשון הרמב"ם (פ"ג תפלה ה"ז) וכן
כתבו רבינו יונה והרא"ש ז"ל בשמעתין,
ויש לחלק בין תפלת ערבית של ערב
שבת לשאר ימים ,וא"כ הדרא קושיא
לדוכתא מאי ראיה מייתי כאן מדרב
מצלי של שבת בערב שבת דכר"י ס"ל
דהא שפיר מצי סבר כרבנן וכדכתיבנא,
ולולי פרש"י ותוס' היה נראה לי דעיקר
הראיה מדרב לאו משום שהתפלל בערב
שבת תפילת ערבית מבעוד יום אלא
ממה שהתפלל תפלה של שבת בערב
שבת דאי ס"ד דכרבנן ס"ל היה לו
להתפלל תפילת ערבית של חול בערב
שבת מבעוד יום ולא של שבת ,אלא על
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כרחך דכר"י ס"ל דלאחר פלג המנחה
עבר זמן תפלת מנחה לילה חשיב לענין
תפלה ומש"ה היה צריך להתפלל של
שבת משום תוספת" ,ומבואר דהפנ"י
סובר שגם לרבנן אפשר להתפלל מעריב
מפלג ,רק של חול.
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מקו' הראשונים שאסור להקדים חזי'
שבהכרח היה מדליק הנר קודם
תפילתו ,וחזי' דודאי מקבל שבת
בתפילה ,מיהו בחפץ ה' ביאר מצד
שמסתמא לא היה מתפלל לפני שהיה
מכין צרכי שבת.

מ"מ בענין קבלת שבת ותפילת ערבית בטעות:
א) בגמ' יחיד צריך לחזור ומותר
במלאכה ושאני ציבור דלא מטרחינן
ליה.
רבינו יונה על הרי"ף (דף יח ):כתב" :אם
התפלל מבעוד יום בטעות שהוא יום
מעונן והיה חושב שהיה לילה ואח"כ
זרחה השמש צריך לחזור ולהתפלל אף
על פי שהתפלל מפלג המנחה ואילך כיון
שלא נתכוין להתפלל אלא אחר שקיעת
החמה והתפלל בטעות ומותר בעשיית
מלאכה שקבלת טעות לא שמה קבלה".
"והרב רבי משה בר יוסף נרבונ"י ז"ל
אמר שאם טעו הצבור בערב שבת
והתפללו מבעוד יום שהיו סבורין שהיה
חשכה אף על פי שלא נחייב אותם
לחזור ולהתפלל מפני טורח הצבור
ויוצאין באותה תפלה של שבת
שהתפללו כבר אפ"ה מותרין בעשיית
מלאכה ודייק הכי מדאמר שאני צבור
דלא מטרחינן להו דמשמע שלא חששו
אלא משום טרחא בלחוד אבל מפני
קבלת השבת בתפלתם לא חששו כלל
ומותרין במלאכה" עכ"ל.
וכ"כ הבעה"מ שם "וה"מ לחזור
ולהתפלל דלא מטרחינן צבורא אבל
למהדר ממלאכה לא שנא יחיד ולא שנא

צבור כל היכא דטעו בקבלת שבת
בטעות אינה קבלה" ,כלומר דאע"פ
שתפילתן מועילה לערבית של שבת מ"מ
אין אסורין במלאכה כי קבלת שבת
בטעות לא שמה קבלה.
וכ"כ הרא"ש וכן בתוס' רא"ש ,וכ"כ
הרשב"א ,דגם ציבור מותרין במלאכה.
אך עי' בשלטי"ג לשון ריא"ז שכ'
שציבור שטעו א"צ לחזור "ואסורין
בעשיית מלאכה".

ב) וצ"ע בר' יונה ובעה"מ וברא"ש
והרשב"א דלכאו' אם תפילתן מועילה
מה שייך שלא קיבלו שבת והלא קיבלו
ע"ע לילה ,מיהו י"ל דפלג לגבי מעריב
אי"ז ממש לילה ,ומיבעי אכתי לקבל
שבת מלבד התפילה ,אך צ"ע דסו"ס
בתפילה אמרו מקדש השבת ,ואי' בר"י
לעיל שקיבלו שבת בתפילתן ,וכו' וכ"כ
רש"י ועוד ,וכ"כ הרא"ש בפסחים,
דהתפילה עצמה הוי קבלת שבת ,ובב"י
כ' דא"א להתנות לא לקבל שבת
בתפילתו ,וא"כ כיון שיצאו ידי חובת
ערבית של שבת איך שייך שלא קיבלו
בזה שבת ,דאע"פ שקבלו בטעות מ"מ
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כיון שהתפילה חלה ע"כ אית בה קבלת
שבת ,ומובן השלטי"ג ,אך מה יענו
הראשונים.
אלא לכאו' צ"ל דס"ל דבאמת התפילה
לא נחשבת ערבית של שבת ,כי גם
לציבור אמרי' דכיון שהתפללו בטעות
לא חלה התפילה ,ורק דמשום טרחא לא
מצריכים אותם לחזור ולהתפלל ,אך
באמת מה שהתפללו אי"ז ערבית דשבת,
אך בלשון התר"י "ויוצאין באותה תפלה
של שבת שהתפללו כבר" צ"ע.
וחזי' דאע"פ שיוצאין יד"ח תפילה של
שבת אי"ז מכריח קבלת שבת היכא
שהייתה בטעות ,ואולי צ"ל דמה
שמכריח קבלת שבת בתפילה תמיד זה
שא"א לומר מקדש השבת וכו' בלי לקבל
שבת דהוי דובר שקרים ,ואף לא יוצא
יד"ח ,ולכן גם א"א להתנות שלא מקבל
שבת לב"י כי הרי לצאת יד"ח תפילה
הוא כן רוצה ,וזה לא יוכל לצאת בלי
שמקבל בזה שבת ,דאל"כ תפילתו תהא
שקר ולא יצא בה ,ולא שעצם התפילה
עושה את הקבלת שבת ,אלא שע"כ
כשאומר שרוצה לצאת בתפילה ע"כ
מבטל רצונו לא לקבל שבת כי מוכרח כן
לקבלה בשביל שיצא יד"ח התפילה ,אך
בציבור שאמרו להם שאינם צריכים
לחזור בעצם תיקנו להם שהתפילה
שלהם תוכל לחול גם בלי הקבלת שבת,
כי הרי הקבלת שבת הייתה בטעות,
ואה"נ גם התפילה אמורה להתבטל
בכה"ג ,גם כי היא עצמה בטעות ,וגם
משום שהקבלת שבת לא חלה וממילא
גם התפילה לא יכולה לחול בלי קבלת
שבת ,אך כשתקנו לא להטריח ציבור,
כלול בזה שתיקנו להם שיוכלו לצאת
התפילה בלי הקבלת שבת ,וזה דין
בהלכות תפילת ערבית דשבת של ציבור

ברכות
שבדיעבד יוצאין גם בלי קבלת שבת,
ולכן מצד א' הגדר שיוצאין בתפילה זו
ומצד שני מותרין במלאכה ,וכנ"ל דצ"ל
דעצם חלות התפילה לא מכריחה
הקבלת שבת ,אלא שבשביל לצאת
התפילה צריך בהכרח שיהיה קבלת
שבת דאל"כ לא יוצא בתפילה ,ומשא"כ
ציבור בדיעבד שתקנו להם שיוצאין
התפילה גם בלי הקבלת שבת.
והראיה שיוצאין יד"ח תפילה ולא סתם
שלא מטרחינן לציבור ,דהרי כל ציבור
מורכב מהרבה יחידים ,אלא שלהתפלל
בציבור לא מטרחינן להו ,אך למה לא
יתחייב כל יחיד לחזור ולהתפלל בביתו
מדין יחיד שטעה ,דלכאו' איזה טרחה
יש ליחיד שהתפלל מקודם בציבור יותר
מיחיד כל הזמן ,אע"כ דההיתר לציבור
משום טרחה למעשה גדרו שיצאו יד"ח
בתפילה זו ,ולשלטי"ג בהכרח גם אסורין
במלאכה ,דס"ל דעצם חלות התפילה
מחייבת את חלות הקבלת שבת ,אך
הראשונים סברו שעצם חלות התפילה
לא עושה קבלת שבת ,אלא שתמיד בלי
הקבלת שבת לא יוצא התפילה אך
לציבור בדיעבד תקנו שיצאו יד"ח
התפילה אפי' בלי הקבלת שבת ,שאותה
הרי לא קיבלו דקבלה בטעות הדרה,
ואה"נ גם התפילה הייתה אמורה
להתבטל ,אך כאן באו חכמים ותקנו דין
מיוחד שכן יצאו יד"ח תפילה אע"פ שלא
קיבלו שבת ,ולכן אע"פ שיצאו יד"ח
התפילה מ"מ מותרין במלאכה ,אבל אין
הגדר סתם שלא מטרחינן להו לחזור,
אלא שיצאו בה ,ולכן גם כל יחיד מתוך
הציבור ל"צ לחזור בביתו כי כבר יצא,
ודו"ק ונפלא.
ואולי גם לשלטי"ג אין הגדר שהחלות
תפילה עושה קבלת שבת בהכרח ,אלא
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רק שבהכרח לא יוכל לצאת התפילה
בלי קבלת שבת ,ומ"מ ס"ל שכשתקנו
שציבור לא יחזור ,לא ויתרו להם ע"ז
שיוכלו להתפלל גם בלי קבלת שבת,
אלא להיפך תקנו להם שהקבלת שבת
תחול אע"פ שהייתה בטעות ,וגם
התפילה תחול אע"פ שהייתה בטעות,
ולמעשה ביטלו להם את הטעות הן לגבי
התפילה עצמה והן לגבי הקבלת שבת
שבלעדיה א"א לצאת התפילה ,אך לא
מצד שעצם החלות תפילה מחייבת
ועושה קבלת שבת ,ודו"ק.

ג) וכדברי השלטי"ג שאסורין במלאכה
משמע כך ברש"י ד"ה "הואיל" עי"ש
לשונו" ,תוספת הוא ע"י תפלה ,הואיל
ואמרת דתפילה קבלה היא" וכן בתוד"ה
"הואיל" ,שבציבור אסורין במלאכה,
אלא שתוס' כותב שבקונ' פי' באופ"א,
והחילוק נראה דברש"י מבואר דעצם
התפילה מכריחה ועושה קבלה ותוספת
שבת ,ואילו לתוס' זה רק שכמו שא"צ
לחזור להתפלל "הכי נמי נימא לענין
מלאכה" (לגי' הב"ח) או לענין חומרא
(לגרסתינו ,ואין הבדל מהותי) ,כלו'
דתוס' למד שקושיית הגמ' היא שכמו
שהתפילה חלה בטעות ה"נ נימא
שהקבלת שבת חלה בטעות ,ולא כרש"י
שהתפילה מכריחה קבלת שבת אלא
שזה כמו זה ובדומה לזה( ,מיהו עי'
מהרש"א שמסביר בתוס' ג"כ כרש"י
שהוי קבלת שבת ע"י התפילה ,ומסביר
שתוס' שונה מרש"י רק שרש"י לא כ'
"קבלת שבת" אלא "תוספת שבת" ,ותוס'
לשיטתו לעיל כז .שחילק שקבלת שבת
זה מושג של ר' יהודה במעריב מפלג,
ותוספת שבת זה מושג אחר שהוא
לכו"ע ,דהוא דאו' ,וא"צ שיעור גדול כ"כ,
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ודו"ק) ומ"מ לכו"ע מבואר בתוס' דקו'
הגמ' שצריך להיות שציבור אסורים
במלאכה אם יצאו התפילה וכהשלטי"ג.
אך בביאור תי' הגמ' עי' מש"כ תוד"ה
שאני ציבור" "אין איסורה איסור
בעשיית מלאכה" והגרסא לא ברורה,
ונחלקו הגרסאות גי' מהרש"א :שתוס'
בא לומר שציבור לא נאסרים במלאכה
(כהראשונים) ,וביאור דברי תוס' שבא
לומר שמה שציבור א"צ לחזור זה אע"ג
דלא קיבלו שבת ולא נאסרו במלאכה,
ואע"ג דהתפילה טעותא הוי ,מ"מ א"צ
לחזור התפילה ,כלומר שהתפילה יצאו
אך שבת לא קיבלו ,ומותרין במלאכה
כהראשונים ,ולפי"ז צ"ל דבקו' הגמ'
שיאסרו במלאכה כי התפילה חלה,
והתי' דשאני ציבור בב' דברים ,דלא רק
שיחיד כן צריך לחזור התפילה וציבור
לא ,אלא גם שציבור אף שאי"צ לחזור
התפילה מ"מ אינם אסורים במלאכה,
ומ"מ אי"ז ק' שהשתנה ב' דברים בתי'
דתליא הא בהא דבהו"א אי"צ לחזור כי
טעותא לא הדרה ,ולכן ג"כ חל הקבלת
שבת( ,או כי זה מחייב או כי בלי זה לא
יוצא) ,אך במסק' דשאני ציבור דתקנה
מיוחדת להם שאי"צ לחזור ,א"כ אי"ז
עושה או מחייב קבלת שבת ודו"ק.
אך גי' מהרש"ל בתוס'" :אע"ג דלא מטא
זמן איסור ,אסורין בעשיית מלאכה אע"ג
דטעותא הוא" ,פי' כדי שלא להטריחן
עוד בתפילה אוקמינהו באיסורייהו
משא"כ ביחיד" ,ומבואר שההו"א בגמ'
שמבואר בתוס' שייאסרו במלאכה גם
ציבור נמשך גם למסק' שבאמת גם
ציבור נאסרים במלאכה כיון שיצאו
יד"ח התפילה ,וכהשלטי"ג ,והתי' רק
שכ"ז תקנו לציבור ולא ליחיד ,אך
בציבור מה שאי"צ לחזור התפילה זה רק

קכו

דרכי

סימן ח'

כיון שאוקמייהו בטעותייהו ,ונ"ל
דמבואר כדביארתי להלן דגדר התקנה
בציבור שהקבלת שבת תחול בכל זאת
אע"פ שהייתה בטעות ,דרק עי"כ יכולה
התפילה לחול ,ולא מצד שעצם חלות
התפילה מחייבת ועושה הקבלת שבת.

ד) המאירי בכלל מעמיד הכל בלפני
פלג ,שיחיד לא יצא התפילה ,וציבור
א"צ לטרוח להתפלל.
א .וכותב שגדולי המחברים והמפרשים
מגאון כתבו שציבור מותרין במלאכה
דקבלת שבת בטעות לא חל ,ורק
התפילה לא הטריחו ,אך מביא שמ"מ
י"א שכיון שיצאו התפילה אסורין
במלאכה.
ב .ואם קבלו שבת והתפללו לפני פלג
מדעת ,בין ציבור בין יחיד חל קבלת
שבת ואסורין במלאכה ,אך יחיד חוזר
ומתפלל ,דס"ל דקבלת שבת אפשר לפני
פלג ,אך תפילה לא ,ורק ציבור בדיעבד
לא מטרחינן לחזור.
ג .והמאירי מוסיף דכשהתפללו אחר
פלגה"מ גם יחיד יצא התפילה ,אע"פ
שזה בטעות ,אך לגבי קבלת שבת י"א
שלא נאסר במלאכה כי היה בטעות ,אך
המאירי נוקט שכן נאסר.
הנידון הא' בציבור שהתפללו קודם פלג
שא"צ לחזור ולהתפלל ,האם נאסרים
במלאכה ,כי התפילה מחייבת הקבלת
שבת ,או דלגבי התפילה א"צ לחזור אך
לגבי הקבלת שבת היה בטעות ,וגדר
התקנה שאי"צ לחזור היא שייצאו
בתפילה גם בלי הקבלת שבת ,וכמשנ"ת
לעיל.
ובנידון הב' במאירי מבואר שסבר

ברכות
שאפשר לקבל שבת אפי' קודם פלג
ולכאו' אפי' לרבנן דאין משמעות לקודם
פלג לפי ר"י ,וזה דלא כהראשונים
שהעמידו כל הסוגיא אחרי פלג כי קודם
לכן ל"מ לא תפלה ולא תוספת שבת ,וגם
במאירי מבואר שלגבי תפילה יחיד לא
יוצא קודם פלג ורק ציבור לא מטריחים,
ומ"מ לגבי קבלת שבת גם יחיד נאסר
במלאכה ,אפי' קודם פלג ,כשזה מדעת
ולא בטעות ,וצ"ב.
ובביאור הנידון הג' באחרי פלג שגם
יחיד יצא התפילה האם נאסר במלאכה,
דהספק הוא האם קבלת שבת בטעות
חלה ,והנה לכאו' בנידון הא' נוטה יותר
שאף שיצאו התפילה לפני פלג מ"מ
מותרין במלאכה ,כי קבלה בטעות אינה
חלה ,ואילו כאן נוקט שאסורין במלאכה
אע"פ שהיה בטעות.
אך נ"ל דכאן התפילה אין בה שום בעיה,
כי היא אחרי פלג ,וביותר דאף
לכתחילה יכול לנהוג כר"י אחר פלג
(למאירי לשיטתו לעיל שזה ספק דרבנן
לקולא) ,וא"כ כבר ביארנו דמה שאפשר
לצאת יד"ח תפילה בלי להיאסר
במלאכה ,הוא משום שהתפילה גופה
אינה עושה קבלת שבת ,אלא שבלי ק'
שבת לא יוצא התפילה ,ותמיד תקנו
שמ"מ ציבור יצאו יד"ח תפילה אע"פ
שהיא בטעות ואע"פ שהיא בלא קבלת
שבת ,אך כאן התפילה עצמה אע"פ
שהייתה בטעות מ"מ אין בה שום בעיה,
כיון שהיא אחרי פלג והמאירי לשיטתו
שיכול לכתחילה לנהוג כר"י לקולא בב'
ימים ,וא"כ כאן א"צ תקנה שתאפשר לו
לצאת התפילה בטעות כיון שהתפילה
אין בה שום בעיה ,וכל מה שתמיד
מאפשר לציבור להתפלל בלי לקבל
שבת זה מכח התקנה הזו שלא רצו

דרכי

בפלג המנחה

להטריחם בגלל טעותם ,ולכן פטרו
אותם גם מלקבל שבת ותקנו שיצאו
התפילה אע"פ שהקבלת שבת לא חלה,
ומשא"כ כאן אחרי פלג מכיון שיצא
התפילה בהכרח קיבל שבת ,דהא הור
רוצה לצאת התפילה ובהכרח מקבל
שבת( ,או אף יותר מזה דהתפילה
מכריחה קבלת שבת ,לצד שגם ציבור
קודם פלג אסורים במלאכה) ,אך הצד
השני שחלקו שמותרין במלאכה ס"ל
שסו"ס היה קבלה בטעות ,דרק לגבי
התפילה אמרי' שזה לא היה בטעות
דשרי לנהוג כר"י אף לכתחילה ,אך לגבי
איסור מלאכה א"א לחייבו כי קיבל
בטעות ,דלא מחוייב לנהוג כר"י
לחומרא ,דהא ודאי לא רצה להיאסר,
וקבלה בטעות לא חלה ,ומ"מ ס"ל שאת
התפילה יוצא גם בלי שבת ,מיהו זה צ"ע
אולי כפנ"י שאפשר להתנות ,ודו"ק.

ה) במחציה"ש מסביר שלא יוצא
התפילה בטעות בפלג כי זה כר"י והוא
תמיד נוהג כרבנן ,ואמנם בדיעבד יוצא
יד"ח ,אך אם היה יודע לא היה מתפלל,
ויל"ד מה הדין מי שרצה להתפלל דוקא
ע"צ הרשב"י ובטעות התפלל במקו"א,
שאם היה יודע לא היה מתפלל דאמנם
זוהי סיבה חיצונית ,אבל סו"ס אם היה
יודע לא היה מתפלל ,מיהו שמא שאני
הכא שטעותו נוגעת לגוף האפשרות
להתפלל.
והנה כ"ז ודאי אינו לפי המאירי שעביד
כמר היינו ספק לקולא ומותר לכתחילה
לנהוג כר"י ולא צריך לקבל זאת ע"ע ,אך

ברכות

קכז

לקה"י ברא"ש שצריך לקבל ע"ע לפסוק
כר"י ,א"כ מובן שתפילה בטעות בטלה
רק בטעות של פלג שזו מחלוקת ר"י
ורבנן ,ולא היה בדעתו לקבל ע"ע לנהוג
כר"י ,ובלא קבלה כר"י חייב לנהוג כרבנן
דתמיד נוהג כרבנן ,ולכן בטעות חוזר
התפילה ,אך בכל טעות אחרת צדדית
לא בטלה תפילתו מחמת הטעות ,דאי"ז
מצד מיקח טעות ,אלא רק כאן מצד שלא
קיבל ע"ע לפסוק כר"י.
וגם בקבלת שבת בטעות יל"ד האם תלוי
בר"י ורבנן ,או גם בלי זה שאם היה יודע
לא היה מקבל ,וכעין מיקח טעות ,ודו"ק.
ועי' מג"א רסג וב"י ועוד שזה גם בחול
שטעות הדרא.
העו"ש מסביר שהנושא שלא יוצא יד"ח
כי איירי שהתפלל באותו היום מנחה
אחר פלג ולא יכול לעשות תרתי דסתרי
ואפי' בדיעבד לא יוצא ,ומשא"כ ציבור
דלא מטרחינן להו ,והוא תימא לענ"ד
דבגמ' ובכל הראשונים מבואר שהנושא
הוא מצד טעותא מי הדרא וצ"ע.

ו) עי' בריטב"א שמבואר כמה חידושים:
א .כתרוה"ד ששעה י"ב הוי בצה"כ,
והשקיעה היא בי"א חסר חומש,
ופלגה"מ הוי בי"א חסר רביע.
ב .הזמן שבין רבע לחומש (ג' דקות) בו
היה רב מתפלל ,וגומר בשקיעה.
ג .ומקבל שבת מהשקיעה ,דתוספת
שבת שייך רק מהשקיעה ואילך וכר"ת.

קכח
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ברכות

סימן ח'

סימן ט:

בהפסק בין גאולה לתפילה בערבית ,וביראו עינינו:
תמצית דברים :א .פלוג' ריו"ח וריב"ל אי בעי לסמוך גאול"ת בערבית ,והשכבינו גאולה אריכתא ,ותוס'
שגם יראו עינינו גאולה אריכתא .ב .ר' עמרם שא"צ לסמוך גאול"ת כיון דערבית רשות ,ותוס' הק' דא"כ
לריו"ח חובה ,תוס' בכז :כר"ע .ג .תוס' דאף דרשות צריך לסמוך ,ויראו עינינו הוי כגאולה אריכתא ,וצ"ב
מש"כ שגם הוי כתפילה .ד .ביאור שני התי' בתוס' ,גאולה ,ותפילה .ה .במקור תקנת יראו עינינו לתוס'
והרא"ש .ו .צ"ב ברא"ש ,והתורא"ש כ' שהטעם אין בו ממש ,ובשו"ת הרא"ש כ' שיש בו מעניני גאולה .ז.
דעת הרשב"א בטעם התקנה ,והשיטות שאין לומר יראו עינינו ,וצ"ע א"כ למה אמרי' קדיש .ח .שיטת ר'
יונה בטעם התקנה דבמקום התפילה דרשות ונשאר גם כשעשו חובה ,וכר' עמרם .ט .בדברי המאירי
דתפילה היא ,אך לא תפילה גמורה .י .בדעת הגר"א דאין לומר ושמרו בערבית בשבת .יא .בטעם התקנה.
יב .סיכום השיטות בקצרה .יג .כמה הוספות.

[פלוג' ריו"ח וריב"ל אי בעי לסמוך גאול"ת
בערבית ,והשכבינו גאולה אריכתא ,ותוס' שגם
יראו עינינו גאולה אריכתא]:

א) הנה קי"ל דצריך לסמוך גאולה
לתפילה ,ויש לעיין דא"כ איך אומרים
קדיש בתפילת ערבית בין ברכות ק"ש
לתפילה ,דלכאו' הוי הפסק בין גאולה
לתפילה ,וכן יל"ע במנהג קהילות חו"ל
שאומרים אחר השכיבנו פסוקים ויראו
עינינו (מובא בסידורים) ,ולכאו' אמאי
לא הוי הפסק בין גאולה לתפילה ,וכן
צ"ב במה שנהגו בחלק מהקהילות לומר
בשבת ושמרו ,ולהלן נביא מקורות
הסוגיא.
הגמ' (ד ):הביאה פלוג' דריו"ח וריב"ל
אי בעי למיסמך גאולה לתפילה גם
בערבית או רק בשחרית ,דלריו"ח גם
בערבית בעי לסמוך ,ולריב"ל תפילות
באמצע תקנו בין שתי הק"ש ,ועי"ש
דפליגי בין מקרא ובין מסברא ,ובגמ' ס"ד
להוכיח שא"צ לסמוך ממה שאומרים
השכיבנו( ,דאי"ז מברכות ק"ש) ,ותי'
דכיון שתקינו רבנן לומר השכיבנו הו"ל
גאולה אריכתא ,והגמ' מוכיחה דאלת"ה

איך אומר גם בשחרית ה' שפתי תפתח,
ועכצ"ל משום דהו"ל תפילה אריכתא,
וה"נ השכיבנו הו"ל גאולה אריכתא,
ע"כ.
ובתוס' וכל הראשונים פסקו כריו"ח
משום דברייתא מסייע ליה ,וכתבו דא"כ
צריך להזהר מלהפסיק בין גאולה
לתפילה גם בערבית ,ומזה הקשו על
המנהג שהיה רווח בזמנם לומר יראו
עינינו ופסוקים אחרי השכיבינו( ,וגם
כיום הוא מנהג חו"ל ,ומובא בסידורים)
ותימא למה אי"ז הפסק בין גאולה
לתפילה.
ותוס' תי' "ואנו שאומרים יראו עינינו
ופסוקים אחרים אחר השכיבנו ,נראה
הואיל ותקינו להו רבנן ה"ל כגאולה
אריכתא" ,כלומר דכמו מה שהגמ' תי'
על השכיבינו דכיון דתקנו רבנן הוי
גאולה אריכתא ה"נ צ"ל לגבי יראו
עינינו ,ועי' להלן בביאור תי' התוס'.

[ר' עמרם שא"צ לסמוך גאול"ת כיון דערבית
רשות ,ותוס' הק' דא"כ לריו"ח חובה ,תוס' בכז:
כר"ע]:

דרכי

ביראו עינינו

ב) אך בתוס' הביא "ומיהו בסדר רב
עמרם פי' מה שאנו אומרים קדיש בין
גאולה לתפלת ערבית לאשמעינן דלא
בעינן מסמך גאולה דערבית לתפלה
משום דתפלת ערבית רשות" ,ומבואר
דר' עמרם (גאון) סבר שאע"פ שכאן
נחלקו ריו"ח וריב"ל בעצם השאלה האם
בכלל צריך לסמוך גאול"ת בערבית או
שק"ש נתקנה בכלל אחרי ערבית ,מ"מ
אנן כיון דקי"ל דתפילת ערבית רשות
א"כ א"צ לסמוך בה גאולה לתפילה.
ועי"ש בתוס' שמק' על ר' עמרם
שמדבריו יצא שריו"ח שסבר שצריך
לסמוך בערבית סבר שערבית חובה,
והלא קי"ל כרב שנקט דערבית רשות
(כז ,):אך אם ריו"ח פליג צריך לפסוק
כריו"ח ,דרב וריו"ח הלכה כריו"ח.
בביאור קו' תוס' נ"ל דאי"ז סתם קו'
שלפי"ז יצא דערבית חובה ,אלא הקו'
היא שא"כ שוב יקשה איך אומרים יראו
עינינו ,דלר' עמרם שתי' שזה משום
שא"צ לסמוך דקי"ל דערבית רשות ,א"כ
ריו"ח דפליג שצריך לסמוך ס"ל שערבית
חובה ,וא"כ צריך לפסוק כותיה
שערבית חובה ודלא כרב וממילא לא
לומר יראו עינינו ,כי אם ערבית חובה
צריך לסמוך ,ובדעת ר' עמרם צ"ל דס"ל
דהלכה כרב וכרבא שנקטו ערבית
רשות דהלכה כבתראה ולא כריו"ח.
אמנם בתוס' לקמן (כז ):אזיל בדרכו של
ר' עמרם וכתב" :והלכתא כוותיה דרב,
ונראה דלכך תקנו פסוקים וקדיש בין
גאולה לתפלה ,דרשות היא".
והטור (או"ח רלו) הביא ג"כ שיטה זו
מר' נטרונאי וז"ל" :כתב רב נטרונאי כיון
שהלכה כרב דאמר תפלת ערבית רשות
תיקנו האחרונים שאחר שאמר שומר

ברכות

קכט

את עמו ישראל לעד שאומר פסוקים
שיש בהם זמירות ושבח ולומר אחריהם
ברכה ומפסיק בקדיש כלומר אסתיים
תפלה הרוצה לצאת יצא".
וכ"כ השיטמ"ק "ואנן השתא מנהג
אבותינו בידינו אף על פי שאנו מתפללין
שמונה עשרה ואין אנו חוששין לסמוך
גאולה לתפלה כיון דתפלת ערבית
דשמונה עשרה רשות".
ולפי שיטה יוצא שמכיון דנקטי'
דערבית רשות אין כל חסרון להפסיק
בשום דבר בין גאול"ת בערבית בין
ביראו עינינו ובין בקדיש ובין בושמרו,
ואף שיחה בעלמא א"צ להימנע ,אך לא
קי"ל כשיטה זו (עי' שו"ע (או"ח רלו ב)
שצריך לסמוך גאול"ת גם בערבית).

[תוס' דאף דרשות צריך לסמוך ,ויראו עינינו
הוי כגאולה אריכתא ,וצ"ב מש"כ שגם הוי
כתפילה]:

ג) אמנם התוס' נוקט דלא ר' עמרם
ופוסק כריו"ח שצריך לסמוך גאול"ת גם
בערבית ,ועל הקו' איך זה מסתדר עם
ערבית רשות מתרץ תוס' דע"כ ס"ל
לריו"ח דאף אם ערבית רשות מ"מ בעי
לסמוך גאול"ת ,ולא ס"ל שאם היא רשות
א"צ לסמוך( ,ודלא כתוס' בכז ):כלומר
דריו"ח לא פליג על רב שערבית רשות,
ומ"מ ס"ל דאם מתפלל בעי לסמוך.
ועל המנהג לומר יראו עינינו כתב תוס'
וז"ל" :ואנו שאומרים יראו עינינו
ופסוקים אחרים אחר השכיבנו ,נראה
הואיל ותקינו להו רבנן ה"ל כגאולה
אריכתא ,דתקינו לומר זה שבתוך כך
יתפלל חבירו גם הוא ולא ילך מבהכ"נ
עד שיגמור כל אחד תפלתו ,וגם יש

קל

דרכי

סימן ט'

ברכות

באותם פסוקים י"ח אזכרות כנגד י"ח
ברכות דשמנה עשרה ואגב שתקנו
לומר אותם פסוקים תקנו לומר חתימה
של יראו עינינו" ,ע"כ.

מלסוח בין גאול"ת ,ובשלמא לצד שהכל
כגאולה אריכתא מובן ,אך אם זה הוי
במקום התפילה א"כ מה הבעיה לסוח
אחרי הקדיש לפני שמו"ע ,ואולי אה"נ
שם מותר לסוח ,ותוס' לא דיבר ע"ז אלא
בין השכיבינו ליראו עינינו ,אך זה דוחק,
וצ"ע ,ועי' שו"ע (או"ח רלו ב) "אין לספר
בין גאולה דערבית לתפלה ,ואף הנוהגין
לומר י"ח פסוקים ויראו עינינו ,אין
להפסיק בין יראו עינינו לתפלה" עכ"ל,
ואם זה כתפילה היה צריך להיות מותר
עכ"פ אחרי יראו עינינו לפני שמו"ע.

[ביאור שני התי' בתוס' ,גאולה ,ותפילה]:

[במקור תקנת יראו עינינו לתוס' והרא"ש]:

ד) וכעת נ"ל דבתוס' יש ב' תי'
דבתחילה כ' שהוי כגאולה אריכתא ,וזה
תי' בפנ"ע ,שכיון שתקינו לאומרו הוי
כגאולה אריכתא ואי"ז הפסק ,ומה
שמוסיף וגם תקנוהו כנגד י"ח ברכות,
נראה שזה תי' אחר ,וביאורו שכיון
שתקנוהו במקום תפילה גם בימינו אי"ז
הפסק בין גאול"ת ,משום שזה עצמו הוי
כתפילה ,שאותה סומך להשכיבנו,
ודו"ק דכעת מובן מה תוס' יתרץ ג"כ על
קדיש ,דהנה ר"ע הק' גם מקדיש ותוס'
לא התייחס מה יענה לשיטתו ,ורק פסק
לא כמוהו ,וצ"ב דאמנם על הפסוקים
והיראו עינינו תוס' תי' אך מה יענה על
קדיש ,וכעת שפיר דלתי' הא' דהוי
כגאולה אריכתא ,ה"נ צ"ל לגבי הקדיש,
ולתי' הב' דהוי במקום התפילה ,א"כ
שפיר שהקדיש הוא כבר אחרי התפילה
כביכול ,וכלשון מ"ד שהקדיש כאן הוא
כדין קדיש שאחרי התפילה ,ועי' ליקוטי
מפרשים בשם גליון שנראה שכך ביאר
בתוס' ודו"ק.

ה) ומ"מ בתוס' מתבאר דסיבת התקנה
שלא ימהר האחד וחברו יישאר לבדו
בבהכ"נ ,אך צ"ב בזה שהרי כולם
אומרים זאת ואיך זה יעזור שא' יחכה
לחברו.

ובביאור תוס' צ"ב דיש סתירה בדבריו
דמתחיל שיראו עינינו הוי כגאולה
אריכתא ,ומסיים "וגם יש באותם
פסוקים י"ח הזכרות כנגד י"ח ברכות"
וכו' כלומר שהיראו עינינו הוא כנגד
תפילה ,וצ"ב האם זה גאולה אריכתא או
תפילה אריכתא.

אך צ"ע מש"כ תוס' שלכן יש להיזהר

ונראה דצ"ל שאם אחד יראה שלא
מספיק יאמר רק הי"ח הזכרות הללו
במקום התפילה ,וכך יסיים מוקדם,
ואפש"ל באופ"א שמי שמאחר ידלג
ויאמר מיד שמו"ע ועי"כ לא יתאחר
לצאת אחרי חבריו ,ובתוס' נראה כהצד
השני.
אך הרא"ש (סי' ה') כ' באופ"א שכיון
שבתי כנסיות שלהן היו בשדות והיו
יראים להתעכב עד לאחר ערבית ,לכן
תקנו להן הי"ח פסוקים כנגד הי"ח
ברכות של התפילה ,ואחריו ברכת יראו
עינינו ,ומסיים בקדיש כמו לאחר כל
תפילה ,כלומר שהיו יראים להתפלל
שמו"ע בביהכ"נ ובמקום שמו"ע תקנו
להם יראו עינינו שיש בו י"ח הזכרות ,אך
יל"ד האם היו צריכין להתפלל שמו"ע

דרכי

ביראו עינינו

בביתם ,ונ"ל לדייק שכן ,דהרא"ש מסיים
"והשתא נמי שמתפללין ערבית בבית
הכנסת לא נתבטל המנהג הראשון",
דלא כותב דהשתא שמתפללין ערבית,
אלא דהשתא שמתפללין בבית הכנסת,
ומשמע שגם לפנ"כ מ"מ התפללו ערבית
בביתם ,וכ"כ הטור (או"ח רלו),
והרשב"א.
וברמ"א (רלו ב) נ"ל לדייק שא"צ
להתפלל שוב בביתם דכותב "ראיתי
מדקדקים נהגו לעמוד כשאומרים הי"ח
פסוקים של ברוך ה' לעולם וכו' ומנהג
יפה הוא כי נתקנו במקום תפלת י"ח,
ועל כן ראוי לעמוד בהן כמו בתפלה",
דנראה מדבריו שזה נתקן ממש במקום
התפילה ,ולכן צריך לעמוד בה ,מיהו
אי"ז מוכרח דאפש"ל שאמנם זה כנגד
התפילה אך צריך סו"ס גם להתפלל
השמו"ע בבית ,ומ"מ נ"ל לדייק קצת
דלשון הרמ"א שנתקנו במקום התפילה,
ומשא"כ לשון הרא"ש שנתקנו כנגד
התפילה ודו"ק.
ומצאתי בשיטמ"ק שכתב להדיא
שאח"כ היו מתפללין בבתיהם שמו"ע,
כלומר שאע"פ שזה נתקן כנגד שמו"ע
שיאמרוהו בציבור ,מ"מ מדין שמו"ע של
חובת תפילה דיחיד לא נפקי ,מיהו עי'
בחידושי הרא"ה שכ'" :ואחר כך מי
שמזדמן לו ורוצה להתפלל בביתו
תפלת ערבית הרשות בידו".
אך המעדני יו"ט ביאר דמש"כ הרא"ש
"כנגד י"ח ברכות כלומר ובכך נפטרין
מתפלת י"ח וכ"כ תהר"י בהדיא" ,ועי"ש
במעדנ"י שכותב שלפי התוס' שהטעם
כדי שהמתאחר יוכל להתפלל עם
הציבור לא מובן למה תקנו ג"כ קדיש,
"אבל לדברי רבינו והר"י שהי"ח פסוקים

ברכות

קלא

במקום תפלה א"כ הוצרכו לתקן אח"כ
קדיש כמו אחר תפלת י"ח עצמה ולכך
תקנו אחריהם ברכת יראו עינינו כדי
שיסיים בברכה כיון שנתקנו כנגד י"ח
ברכות ומשום כך א"א יראו בשבת כיון
שא"א הי"ח פסוקים כדי שימהרו לביתם
כמ"ש בטור ס"ס רל"ז".

[צ"ב ברא"ש ,והתורא"ש כ' שהטעם אין בו
ממש ,ובשו"ת הרא"ש כ' שיש בו מעניני
גאולה]:

ו) ולמעשה בדעת הרא"ש צ"ב דדמצד
א' כותב שגם היום נהגו להמשיך לומר
יראו עינינו ומצד שני נוקט שאין
להפסיק בין גאול"ת בדברים אחרים,
וחסר בדבריו תירוץ למה היראו עינינו
לא מפסיק בין גאול"ת,
אך בתוס' רא"ש (ד ):הוסיף וכתב
"והשתא נמי שמתפללין תפלת ערבית
בבית הכנסת לא נתבטל המנהג
הראשון ,ויש מן הגדולים שנהגו שלא
לאומרן ,והאומרים אותן נותנין
לדבריהם טעם שאין בו ממש ואומרים
כיון שנהגו לומר כן הוי כגאולה
אריכתא" ,ומבואר שטעם מי שנהגו
לומר יראו עינינו משום דהוי כגאולה
אריכתא (כתוס') ,אך מדבריו נראה
שנוטה שבאמת אי"צ לומר יראו עינינו,
כי זהו טעם שאין בו ממש ,ודלא
כמשמעות הפסקי הרא"ש הנ"ל שכ'
בסתמא שלא נתבטל הנמהג הראשון.
אמנם ראה בשו"ת הרא"ש (כלל ד סי' ו)
שכתב ג"כ שבתי כנסיות שלהם היו
בשדה ותקנו כנגד שמו"ע וכו' אך מסיים
שלמעשה מנהגם קיים ואי"ז הפסק בין
גאול"ת "כי יראו עינינו וקדיש הכל מענין

קלב

דרכי

ברכות

סימן ט'

גאולה הוא" ,ולכאו' אי"ז כדבריו
בתורא"ש שזה טעם שאין בו ממש( ,ועי'
ברכ"י (רלו ב) שהק' דדברי הרא"ש
בשו"ת סתרי לפסקים עי"ש)
אמנם נראה שזו סברא אחרת מתוס' ,לא
שמכיון שתקנו רבנן הוי כגאולה
אריכתא אלא מכיון שיש בו תוכן
ופסוקים של עניני גאולה.

תפילה וצ"ע.
מיהו הפי' הפשוט ברא"ש שבאמת
עיקר תקנת יראו עינינו נתקנה כנגד
תפילה ,אבל היום שבטל טעם התקנה
ומ"מ ממשיכים לאומרו ע"כ הוא משום
שיש בו עניני גאולה ולכן הוא לא
מפסיק.

דהנה לשון הגמ' לגבי השכיבינו דכיון
דתקינו רבנן ,ובפשטות הכונה דאע"פ
שאי"ז קשור לגאולה מ"מ כיון שתקנו
רבנן לומר זאת הוי כגאולה אריכתא ,אך
עי' בר' יונה שכ' "שהשכיבנו מעין
הגאולה הוא ,שבשעה שעבר השם
לנגוף את מצרים היו מפחדין ומתפללין
לבורא לקיים דברו ושלא יתן המשחית
לבוא אל בתיהם ,וכנגד אותה התפלה
התקינו לומר השכיבנו שיצילנו השם
מכל דבר רע וישמור צאתנו ובואנו,
וכיון שהתקינו לאמרו כנגד מה שהיה
בשעת הגאולה אמרו דלא הוי הפסקה
דכגאולה אריכתא דמיא".

אמנם עי תוס' במגילה (כג ).וכן ברא"ש
שם (ג ה) ,שביארו כר' עמרם "שתקנו
לומר ברוך ה' לעולם אמן ואמן ויראו
עינינו אחר השכיבנו שלא היו אומרים
בימי התנאים והם תקנוהו להודיע
שתפלת ערבית רשות" ,וצ"ע דמחלפי
שיטתיהו ממש"כ הכא ,ונקטו כר' עמרם
שא"צ לסמוך מפני שערבית רשות היא,
ובשלמא בתוס' כבר כ' כר"ע בדף כז:
והוי מחלוקת התוס' בכמה מקומות ,אך
בדעת הרא"ש צ"ע ,ומ"מ חשבתי
שמתבאר כאן טעם חדש לתקנת יראו
עינינו לפי ר' עמרם דאפש"ל שזהו גופא
טעם התקנה להודיע שערבית רשות,
(ולא משום גזירה או סכנה בשדה).

וה"נ סבר הרא"ש שיראו עינינו יש בו
פסוקים של מלכות ה' וגאולה העתידה,
וכן צ"ל בקדיש שענינו מלכות ה'
בגאולה העתידה ,ומה שאמר בתורא"ש
טעם שאין בו ממש היינו על הטעם
שכיון שתקנו לומר זאת הוי כגאולה
אריכתא וכמו שכתב התוס' ,וע"ז כתב
התורא"ש שאין בו ממש ,אך בשו"ת
הרא"ש נתן טעם שיש בו עניני גאולה,
ולכן אפשר לאומרו ואי"ז הפסקה.

ומצאתי עוד טעם חדש בתוס' הרא"ש
שם (מגילה כג ).שכתב באופ"א וז"ל
"ותיקנוהו לומר לפי שיש שאינו יודע
י"ח ברכות" כלומר שחידש כאן טעם
אחר בעיקר התקנה לומר יראו עינינו
שהוא בשביל מי שאינו יודע השמו"ע,
ודלא ככל דבריו הנ"ל ,וצ"ע( ,ויל"ע למה
לא מהני לזה תפילת הבינינו ,ואולי זה
יותר טוב כיון שיש בזה י"ח הזכרות
השם כנגד י"ח הברכות ואכמ"ל).

אך צ"ע בשו"ת הרא"ש גופא שבתחילת
דבריו האריך שתקנוהו כנגד תפילה
ובמקומה כי פחדו להישאר בשדה וכו',
ובסוף דבריו מסיים שיש בזה ענייני
גאולה ,ולכאו' א"א שיהיה גם גאולה וגם

[דעת הרשב"א בטעם התקנה ,והשיטות שאין
לומר יראו עינינו ,וצ"ע א"כ למה אמרי' קדיש]:

ז) ובשו"ת הרשב"א (ח"א סי' יד) ביאר

דרכי

ביראו עינינו

טעם התקנה באופ"א (ודלא כחי'
הרשב"א שכ' כהרא"ש) וז"ל בשו"ת:
"אותה ברכה יש בה שמונה עשרה
הזכרות ונתקנה בימי השמד שגזרו שלא
להתפלל ועמדו ותקנו אותה ברכה שיש
בה שמונה עשרה ברכות שבתפילה,
ואף על פי שבטלה גזרה נשארה אותה
ברכה ביד הדורות" ,כלומר שבימיהם
שגזרו לא להתפלל היו אומרים יראו
עינינו במקום התפילה.
והרשב"א ממשיך וכותב" :על כן יש
מקצת מן הגדולים שאין אומרין אותה
לא בשבתות ולא בחול כדי שלא תהא
מפסקת בין גאולה לתפילה" ,כלומר
שמביא השיטה שבזמנינו אין לומר יראו
עינינו כלל ,דבימינו שמתפללין התפילה
הרגילה א"כ הפסוקים הללו הם הפסק
בין הגאול"ת.
וזה כהשיטות שגם התורא"ש הביא
שנהגו שלא לאומרו בשם יש מן
הגדולים ,ובחידושי הרשב"א כאן הביא
כן בשם ר' שמואל בתוס' ,ובר' יונה
הביא כן בשם הרמב"ן ,שלא לומר יראו
עינינו כיון שהוי הפסקה בין גאול"ת.
ומנהגינו עתה לכאו' הוא לפי שיטות
אלו ולכן איננו אומרים כלל יראו עינינו
והפסוקים ,אך מעתה צ"ע למה אנו
אומרים קדיש ,דאם אין אנו אומרים
יראו עינינו כי זה הפסק ,א"כ למה כן
אומרים קדיש ,והלא אם היראו עינינו
אין לאומרו דמפסיק הגאול"ת א"כ למה
הקדיש אינו מפסיק ,וצ"ע על מנהגינו,
וממ"נ קשה.
מיהו לרא"ש דיראו עינינו הוי מעניני
גאולה ,גם קדיש הוי מעניני גאולה,
ואמנם לשיטתו גם בזמנינו צ"ל הכל,
ואי"ז הפסק ,ועכ"פ גם אם אומרים רק

ברכות

קלג

קדיש לא הוי הפסק ,אך לשיטות שלא
אומרים יראו עינינו כי לא אמרי' דהוי
מעניני גאולה א"כ ק' איך אמרי' קדיש,
וצ"ע.

[שיטת ר' יונה בטעם התקנה דבמקום התפילה
דרשות ונשאר גם כשעשו חובה ,וכר' עמרם]:

ח) וראה בר' יונה שכתב טעם למנהג
לומר יראו עינינו" :שבתחלה שהיתה
תפלת ערבית רשות היו אומרים אלו
הפסוקים שיש בהם י"ח הזכרות כנגד
י"ח ברכות וחותמין עליהם ואומרים
קדיש ויוצאין ,ואח"כ אף על פי שקבעוה
חובה נשאר הדבר כמו המנהג הראשון
ולא הוי הפסקה בין גאולה לתפלה דכיון
שמתחלה אדעתא דהכי קבעוה חובה
לא מקרי הפסקה".
וביאורו נראה דכיון שרק אדעתא דהכי
קבלו ע"ע ערבית חובה ,ע"ד שהמנהג לא
יתבטל מחמת זה ,ושהוא לא יהיה
הפסקה לענין זה ,משו"ה אינו הפסק,
ומשמע שסבר כר' עמרם ודעימי' שאם
ערבית רשות אין בעיה של הפסק ,ורק
הוק' לו דקבעוהו חובה ותי' דקבעוהו
רק ע"ד דהכי שזה לא ייחשב הפסק ,אך
צ"ב הגדר איך מהני התנאי.
ובטעם התקנה הוא אינו מסביר שלא
היו מתפללין מצד שביהכ"נ היה בשדה
או כי גזרו וכדו' אלא סתם כי ערבית
רשות ולא רצו להתפלל ,אלא יצאו מיד
אחרי ק"ש ,ולכן תקנו להם הפסוקים
כנגד שמו"ע ואח"כ קדיש ,ואה"נ מצד
האמת היה צריך להיות הפסקה אלא
שקבלוה כחובה ע"ד שלא יהיה הפסקה,
ומשמע שכשהיה רשות לא היה
הפסקה ,וכר' עמרם שא"צ לסמוך כי

קלד

דרכי

סימן ט'

רשות ,רק שמוסיף שאח"כ כן קיבלו
כחובה ומ"מ זה רק ע"ד שלא יפסיק.

[בדברי המאירי דתפילה היא ,אך לא תפילה
גמורה]:

ט) ועי' במאירי שכ'" :וטעם תקנתה מפני
אותם הבאים אחרונים בבית הכנסת
ואם היו נשארים שם היו מסתכנים מפני
שבתי כנסיותיהם היו רחוקים מן העיר
והלכך תפלה היא והרי היא אחת עם
אותה תפלה הבאה אחריה ואף על פי
שמפסיקים בה בקדיש מ"מ שתי תפלות
הסמוכות זו לזו אחת הן הואיל ואף
תפלה זו במקום תפלה האחרת
הותקנה" ,ומביא" :ראוי לתמוה אחר
שבמקום תפלה הותקנה היאך לא פתחו
בהן בברוך אלא שמ"מ עשאום לענין זה
סמוכות לברכות שמע שאע"פ שנתקנו
במקום תפלה אינן תפלה גמורה".

[בדעת הגר"א דאין לומר ושמרו בערבית
בשבת]:

י) ויל"ד ג"כ במה שחלק הגר"א (מעשה
רב) על המנהג לומר ושמרו בנ"י את
השבת אחר השכיבנו ,דהגר"א סבר שזה
הפסק בין גאול"ת ,ויל"ע מה הפלוג',
וכעת נראה דלפי הרא"ש ותי' א' דתוס'
ה"נ י"ל דכיון דתקנוהו הוי גאולה
אריכתא ,אך לרשב"א זה לכאו' בעיה.

[סיכום השיטות בקצרה]:

יא) סיכום השיטות:
בטעם התקנה :א .לתוס' תקנוהו כדי

ברכות
שאם יתאחר האחד יחכו לו חבריו ,ב.
לרא"ש מפני שפחדו להישאר לערבית
בביהכ"נ בשדה תקנו להם זאת במקום
שמו"ע ,ג .לשו"ת הרשב"א מפני שגזרו
לא להתפלל תקנו שיאמרו זאת במקום
התפילה ,ד .לר' יונה כיון שערבית רשות
לא התפללו כלל ותקנו שיאמרו זאת
במקום התפילה ,ה .לתורא"ש במגילה
תקנוהו למי שאינן בקיאין בשמו"ע ,ו.
לתוס' והרא"ש במגילה תקנוהו להודיע
שערבית רשות וכר' עמרם שא"צ
לסמוך.
הדין לאומרו בזמנינו :א .לתוס' (ד):
יאמר דהוי כגאולה אריכתא ,ב .לשו"ת
הרא"ש יאמר דיש בו עניני גאולה ,ג.
לרמב"ן ור' שמואל ועוד אין לאומרו
דהוי הפסק( ,וצ"ע למה קדיש כן אמרי'),
ד .לר' עמרם יאמר הכל כי בערבית א"צ
לסמוך דרשות היא ,ה .ור' יונה הוסיף
דגם כשקיבלוהו כחובה זה היה ע"ד
שזה לא יהיה הפסקה.

[בטעם התקנה]:

יב) הנה בטעם התקנה לפי תוס' אי"ז
במקום שמו"ע אלא אריכות בהמשך
לגאולה כדי שיחכו א' לחברו ,ומשו"ה
הוי כגאולה אריכתא ,אך לרא"ש
שתקנוהו במקום שמו"ע בביהכ"נ ,א"כ
אי"ז גאולה אלא תפילה ,ומה שבשו"ת
הרא"ש כתב עניני גאולה אין כוונתו
שזה טעם התקנה ,דהוא כותב שם מצד
שזה במקום שמו"ע כי היו יראים
להישאר בשדה ,אלא כונת הרא"ש
שאע"פ שתקנוהו בתור תפילה מ"מ
למעשה גם כיום אינו מפסיק כי יש בו
עניני גאולה ,אך לא שמהי"ט תקנוהו.

דרכי

ביראו עינינו

והנה הרשב"א בחידושים הק' למה
יראו עינינו אינה פותחת בברוך ,ונראה
דהוק' לו משום שסבר כהרא"ש שתקנו
במקום שמו"ע בביהכ"נ ,ועי"ש שבאמת
פי' כהרא"ש ,דאילו לתוס' הנ"ל לק"מ
דהא זה גאולה אריכתא וכמו
שהשכיבינו אינה פותחת בברוך
דסמוכה לגאל ישראל ,ה"נ יראו עינינו
אינה פותחת דסמוכה להשכיבינו.
ומשו"ה הרשב"א הביא השיטות
שנהגו לא לומר זאת כלל כי היום כן
מתפללים שמו"ע וא"צ יראו עינינו והוי
הפסק בין הגאולה לתפילה האמיתית,
דאמנם בזמנם זה היה התפילה ואי"ז
הפסק ,אך היום שמתפללין שמו"ע א"כ
זה הפסק ,ובתי' הב' דתוס' התבאר דגם
ס"ל דזה כנגד תפילה ,ומ"מ נ"ל דס"ל
דהוי ממש כתפילה וגם היום ,וסומך
הגאולה אליו ,אך כנ"ל דא"כ יוכל לדבר
אחרי"ז לפני שמו"ע ,ואולי כהמאירי
שזה גם וגם ,דגם זה התפילה וגם
התפילה האמיתית וס"ל דהקדיש אינו
מפסיק בין שתי התפילות.

[כמה הוספות]:

יג) בענין הרמ"א לעיל שכ' לעמוד
ביראו עינינו כי זה במקום שמו"ע ,הט"ז
חולק דעדיף לישב שלא יהיה כמתפלל
וחוזר ומתפלל ,דאם עומד ומכוין לצאת
א"כ יצא חובת תפילה ,ואין לומר שזה

ברכות

קלה

כתפילה אריכתא אחת (כהמאירי),,
וכמו גאולה אריכתא בהשכיבינו ,דהא
אומרים קדיש קודם תפילת ערבית וזה
מורה על הפסק מ"ש קודם לזה ,וכל
פלוג' לא לפי תי' תוס' שזה כגאולה
אריכתא וכן שו"ת הרא"ש דעניני גאולה,
מיהו נ"ל דגם תוס' והרא"ש כתבו
שבתחילה נתקן כנגד תפילה ,וא"כ
לכאו' הדין לישב או לעמוד נקבע לפי
שעת התקנה.
ובשו"ע (ג) שהמאחר יתפלל שמו"ע עם
הציבור ואח"כ יקרא ק"ש בברכותיה כי
עדיף להתפלל בציבור מלסמוך ,והמג"א
כ' (סק"ב) שאף שבדר"כ לא יאמר יראו
עינינו מעומד אלא מיושב מ"מ באופן
כזה שהתפלל כבר וחוזר ק"ש וברכותיה
ימשיך גם יראו עינינו בעמידה,
ובמחצית השקל ביאר שעי"ז ידמה
לסמיכת גאול"ת ע"י הפסוקים הללו
שדומים לשמו"ע.
ולענין הכרזות טל ומטר יעו"י וכדו'
התירו הפו' כי הוא צורך התפילה ,וכן
ברכו למי שלא שמע.
ובכל סוגיא זו נראה דתליא בשיטות
שגם אם ערבית רשות מ"מ מצוה איכא
ואין לבטלה בחנם ,אלא או לצורך מצוה
עוברת או אף שאינה עוברת לתוס' שבת
ט :או גם בטירחה כמו שרי הימניה,
ואכמ"ל ומ"מ אם מצוה איכא ודאי יש
בה גם מצוה לסמוך גאול"ת.

קלח

דרכי

ברכות

סימן י'

סימן י:

בגדר מין חביב עדיף:
תמצית דברים :א .איזה שירצה היינו חביב ,וההכרח לזה ,יל"ע האם חביב זה בשכלו או בליבו .ב .לרא"ש
חביב תדיר ,ולרמב"ם חביב כעת ,ואי"ז תלוי בצדדי החקירה לעיל ,האו"ז להדיא שחביב זה מה שתאוותו.
ג .הכלבו שטעם מעלת חביב שמשבח יותר בברכה ,ויותר מסתדר לצד שחביב עכשיו ,וגם מבואר כהאו"ז.
ד .אך אפש"ל שחביב הוא פרי שצריך לכבדו להכיר בטובה ,וברשב"א להדיא דחביב הוא פרי חשוב ,ולכן
לא נגרר ,וס"ד דפוטר כמו עיקר וטפל .ה .ולכאו' תליא שאם זה חשיבות ,זה לפי תמיד כהרא"ש ,ואם זה
מעלה בברכה ,זה לפי עכשיו כרמב"ם ,מיהו אי"ז מוכרח ,וברשב"א להדיא שזה חשיבות ,ומ"מ לפי עכשיו.
ו .בדברי הרמב"ם מבואר ג' חידושים ,שפסק כחכמים ,ושגם הם מודים שכשאין חביב מין שבעה עדיף,
ושחביב הוא מה שרוצה עכשיו .ז .אך נ"ל בלשון הר"מ שחביב אינו מה שרוצה לאכול ,אלא מה שרוצה
להקדים ,ונפק"מ במנה ראשונה ועיקרית .ח .ואין לומר דלר"מ אין דיני קדימה ,והיה אפש"ל דדין קדימה
של חביב לר"מ היינו מה שרוצה להקדים ,והמעלה בזה היא שמשבח יותר מפני שנעשה רצונו ,אך בכס"מ
לא כך .ט .הריטב"א שא"צ לשנות מדרך העולם ,ולפי"ז הדג קודם ,בתר"י שיאכל מעט מהחביב וימשיך
בשני ויחזור לחביב ,הרא"ה שא"צ להקדים כשאין בדעתו לאוכלו .י .במאירי שחביב זה לפי העולם או אדם
גדול ,והאם יש כמה רמות של חביבות .יא .צ"ע מה שהוציא הב"י מתר"י כהרא"ש שחביב לפי עכשיו ,וי"ל
דהב"י לשיטתו ברמב"ם שרוצה להקדים החביב .יב .ונ"ל דגם אין להוציא מתר"י דפליג על הריטב"א שא"צ
לשנות מהסדר ,ובביאור הס"ד ומסק' דתר"י.

[איזה שירצה היינו חביב ,וההכרח ראיה לזה,
יל"ע האם חביב זה בשכלו או בליבו]:

א) במתני' (מ ):אי' דלחכמים אם היו
לפניו מינין הרבה "מברך על איזה מהן
שירצה" ,ובגמ' (מא ).פי' עולא דלחכמים
"מין חביב עדיף" ,ועי' רש"י שהרגיש
בשינוי המשמעות והוצרך לפרש "איזה
שירצה דמתניתין ,את החביב עליו
משמע" ,דהנה לכאו' המשמעות
הפשוטה במשנה היא שלחכמים אין דין
קדימה אלא רשאי לברך על מה שרוצה,
אך עולא הבין דאיזה שירצה דמתני'
היינו את החביב עליו.
(ונראה דס"ל לעולא דבהכרח צ"ל כן,
ומשום שהבין שבודאי גם חכמים לא
פליגי שיש מעלה במין שבעה ,מהפסוק
דארץ חיטה ושעורה וכו' ,ועי' להלן

שברמב"ם (ברכות ח יג) מבואר דגם
חכמים מודים שצריך להקדים המין
שבעה היכן שאין מין שחביב לו יותר,
רק דס"ל לחכמים שהיכן שיש מין
שחביב לו יותר ,מעלתו גוברת על מעלת
מין שבעה( ,וכן משמע ברש"י להלן שכ'
"ורבנן לית להו דר"י במקום חביב
דחביב עדיף) ,ועל כן סבר עולא דבודאי
א"א לפרש דלחכמים יברך על איזה
שירצה בלי דיני קדימה ,שהרי חכמים
לא פליגי על מעלת מין שבעה ,אלא רק
סוברים שיש יותר מעלה לברך על המין
שהוא רוצה יותר ,דהיינו שגם לחכמים
יש דיני קדימה ורק ס"ל דמין חביב עדיף
יותר ממין שבעה ,דלא מסתברא ליה
לעולא דחכמים חלקו על ר"י במעלת מין
שבעה ,אלא חלקו רק דמעלת חביב
עדיפה ,דהיינו שחביב הוא מעלה וחיוב
קדימה ,ולא סתם שיעשה מה שרוצה,
כי לא היו חולקים בכדי על מין שבעה

דרכי

חביב עדיף

בשביל שיעשה מה שרוצה ,אלא ודאי
מה שירצה היינו חביב ,וס"ל שזה גובר
על מין שבעה( ,אמנם להשיטות דפליגי
על הרמב"ם שחכמים פליגי על מעלת
מין שבעה לגמרי ,אפי' במקום שאין
חביב ,א"כ כבר נחלקים חכמים שאין
מעלה במין שבעה ,וא"כ מנלן לחדש
שיש מעלה וקדימה חדשה של חביב,
אולי רק פליגי על מעלת מין
שבעהאפש"ל שחלקו רק על מעלת מין
שבעה ,וס"ל שאין דיני קדימה אלא יברך
על מה שירצה ,ומהיכי"ת לעולא לחדש
עוד מחלוקת שלחכמים יש דין קדימה
לחביב ,דאין הכרח לזה).
ובעיקר הגדר מהו חביב נראה לענ"ד
דיש לדון בהקדם האם חביב זהו מה
שלבו של האדם יותר תאב לאוכלו ,או
שזהו מה שרצונו השכלי של האדם
יותר רוצה לאוכלו ,ולמשל כשיש לפניו
עוף וגלידה וליבו מתאוה יותר לגלידה,
אך בשכלו רוצה יותר העוף ,ואכן
למעשה אם היה צריך לבחור רק א' מהם
היה מחליט לאכול העוף ,כי אותו רוצה
יותר בשכלו ,אך ליבו מתאוה יותר
לגלידה ,וכששניהם לפניו השאלה היא
מה נחשב החביב שצריך להקדימו,
האם העוף שיותר רוצה בשכלו ,או
הגלידה שיותר מתאוה בליבו.

[לרא"ש חביב תדיר ,ולרמב"ם חביב כעת ,ואי"ז
תלוי בצדדי החקירה לעיל ,האו"ז להדיא
שחביב זה מה שתאוותו]:

ב) והנה בביאור המושג חביב ידוע
הפלוג' בראשונים האם זה מה שחביב לו
תמיד ,או מה שחביב לו עכשיו ,דבדברי
הרא"ש מצינו שפי' "ורבנן סברי חביב
עדיף פי' אם אחד מהמינים חביב תדיר

ברכות

קלט

עליו ,אפילו רוצה עתה לאכול מין אחר
תחלה מברך על החביב" ,ואילו הרמב"ם
כתב לגבי חביב "ואי זה מהם שירצה
להקדים מקדים" ,ועי' כס"מ מבואר
דפליג וס"ל דחביב היינו דוקא מה
שרוצה להקדים כעת ,והשו"ע (ריא)
הביא מחלוקת זו לדינא וז"ל" :ונקרא
חביב המין שרגיל להיות חביב עליו,
אפילו אם עתה חפץ במין השני,
ולהרמב"ם וכו' מקדים החביב לו אז
באותה שעה".
(ועי' בצל"ח כאן ובהגר"א (ריא) שדייקו
לשון הגמ' "מין" חביב עדיף ,דיותר
משמע כהרא"ש שאי"ז דוקא מה שחביב
לו כעת ,אלא זהו המין שתמיד חביב
אצלו ,ומאידך נ"ל לדייק דלשון מתני'
"יברך על איזה מהן שירצה" ,משמע
כהרמב"ם שזה מה שחביב עכשיו ,דאם
היה כתוב "איזה שרוצה" יכל להתפרש
או שרוצה עכשיו או שרוצה תמיד ,אך
איזה שירצה מתפרש רק על עכשיו,
דלשון עתיד יכולה להתפרש על עכשיו,
אך לא על תמיד ,שהוא לפי העבר
ודו"ק).
וכעת נ"ל דהחקירה שהסתפקנו לעיל,
האם חביב הוא מה שרוצה בשכלו ,או
מה שמתאוה בליבו ,שייך להסתפק בזה
בין להרא"ש ובין להרמב"ם ,דלהרא"ש
שחביב הוא לפי מה שחביב תמיד ,יל"ד
האם לפי מה שתמיד יותר רוצה בשכלו,
או לפי מה שתמיד יותר מתאוה ,וכן
לרמב"ם שחביב הוא לפי מה שרוצה
עכשיו ,יל"ד האם לפי מה שרוצה עכשיו
בשכלו ,או לפי מה שמתאוה עכשיו
בליבו.
והנה באו"ז (ח"א הל' סעודה סימן קעו)
פירש "ורבנן סברי חביב עדיף ,כלו' איזה
שתאוותו לאכלו ,עליו מברך" ,ובדבריו

קמ

דרכי

ודאי מבואר כהצד בחקירה שחביב הוא
מה שיותר מתאוה בליבו ,ולא מה
שיותר רוצה בשכלו ,אך בדעת הרא"ש
וכן בדעת הרמב"ם יל"ע ,דבין לרא"ש
שזה לפי תמיד ,ובין לרמב"ם שזה לפי
עכשיו ,יל"ד אם היינו מה שמתאוה או
מה שרוצה.
ובאמת באו"ז עצמו משמע כהרמב"ם
שאזלי' בתר החביב לו עכשיו ,דמקדים
את מה שתאוותו עכשיו לאוכלו ,ולא
מה שתאב בדרך כלל ,ודלא כהרא"ש
שאזלי' לפי החביב תמיד.
ואמנם היה מקום לתלות ב' צדדי
החקירה הנ"ל בעיקר פלוג' דהרא"ש
והרמב"ם ,דהרא"ש סבר דחביב היינו
מה שרוצה בשכלו ,ולכן סבר שזה לאו
דוקא לפי עכשיו ,והרמב"ם סבר דחביב
היינו מה שמתאווה ,ולכן סבר שזה לפי
מה שמתאווה עכשיו ,אך לענ"ד אי"ז
תלוי כלל זה בזה ,וכנ"ל דבין לרא"ש
שזה לפי תמיד ,ובין לרמב"ם שזה לפי
עכשיו ,יל"ד אם היינו מה שמתאוה או
מה שרוצה.

[הכלבו שטעם מעלת חביב שמשבח יותר
בברכה ,ויותר מסתדר לצד שחביב עכשיו ,וגם
מבואר כהאו"ז]:

ג) ובעיקר טעם מעלת הברכה על
החביב מצינו לדברי הדרכי משה (קעז
א) בשם הכלבו שכתב בתו"ד "זה חביב
עלי ונוח לי לברך עליו תחלה לשבח בו
את קוני באשר אני אוהב" ,עולה מדבריו
שמעלת חביב הינה שהברכה על דבר
חביב היא יותר מעולה בשבח והודאה
בכונת הלב יותר גדולה.

סימן י'

ברכות
ובלשונו נראה שסבר כהצד בחקירה
שחביב הוא מה שיותר אוהב ,ולא מה
שיותר רוצה בשכלו ,וכהאו"ז ,ולגבי
עיקר סברתו שטעם הקדמת חביב הוא
שעל החביב מברך יותר בכוונה ,זה
יהיה מובן יותר לצד שחביב זה מה
שיותר מתאווה בליבו ,דככל שהנאת
ליבו יותר גדולה מהדבר כך ליבו פתוח
יותר לשבח את קונו על הנאתו ,אמנם
נראה דגם הצד בחקירה שחביב הוא מה
שרוצה יותר בשכלו ,יוכל להסתדר עם
סברא זו במעלת ושבח הברכה שעל
החביב ,דאפש"ל שמה שהאדם יותר
רוצה בשכלו הוא מחשיבו יותר
ומעדיפו יותר ,וממילא הוא שמח יותר
באכילתו ומשבח יותר בברכתו.
ובפלוג' הרא"ש והרמב"ם נראה לפי"ז
דצ"ל דהרא"ש סבר שמה שחביב תמיד
על האדם זהו מין שנחשב אצלו יותר,
וממילא כשמברך עליו הוא משבח יותר,
ובדעת הרמב"ם צ"ל שסבר שמה שכעת
חביב לו יותר ודאי מברך עליו בשבח
גדול יותר ,וקצ"ע שנחלקו במציאות על
מה משבח יותר האם על מה שחביב
עכשיו או תמיד ,ובאמת נלענ"ד דלכאו'
ברמב"ם סברת הכלבו יותר מובנת ,כי
יותר מתקבל לומר שמה שהאדם רוצה
עכשיו גורם לו ליותר הנאה וליותר
שבח בברכה ,אך לרא"ש לכאו' סברת
הכלבו פחות מובנת ,דאע"פ שתמיד
הוא רוצה מין זה יותר אבל עכשיו רוצה
יותר את השני ,ולכאו' יותר משבח
עכשיו על מה שרוצה יותר עכשיו ,ולא
לפי מה שרוצה תמיד ,אך צ"ל דס"ל
להרא"ש דהמין שיותר חביב לאדם
תמיד נחשב אצל האדם תמיד כמשהו
יותר טוב וגם עכשיו שאינו רוצה אותו
מ"מ משבח עליו יותר ,ויל"ע.

דרכי

חביב עדיף

[אך אפש"ל שחביב הוא פרי שצריך לכבדו
להכיר בטובה ,וברשב"א להדיא דחביב הוא
פרי חשוב ,ולכן לא נגרר ,וס"ד דפוטר כמו
עיקר וטפל]:

ד) אך יש שביארו שמעלת חביב אינה
בברכה אלא בפרי ,דהנה בפשיטות אי"ז
נראה דבשלמא מין שבעה אפש"ל שזו
מעלה בפרי ,דמשום שבח א"י חייב
לכבד פירותיה ,ולברך עליהם דוקא ,אך
בחביב איזה מעלה וחשיבות יש שצריך
לכבד פרי חביב ,מיהו חשבתי דאפש"ל
שיש בזה הכרת הטוב במה שמראה
שמכבד המין שיותר חביב לו ,דכיון
שכלפיו הוא יותר חביב ויותר נהנה
ממנו ,כשמכבד המין הזה מראה לקב"ה
שמכיר ומעריך גודל טובתו אליו ,דגודל
ההטבה היא לפי המקבל ,וחייב לכבד
היותר חביב בכדי להכיר גודל הטובה
שבו ,וא"כ גם חביב אי"ז מעלה בברכה
אלא מצד כבוד הפרי החביב וחשיבותו,
(וזה כעין מה שמצינו (תענית כ ):דאין
להאכיל לבהמה מזון שראוי לאכילה,
ועי"ש ברש"י שכ' וז"ל" :משום ביזוי
אוכלין ,ומחזי כבועט בטובה שהשפיע
הקדוש ברוך הוא בעולם).
אמנם מצינו ביאור חדש בזה בדברי
הרשב"א שביאר ההו"א בגמ' בברייתא
שמברך על הצנון ופוטר את הזית,
"דקסבר שכל החביב פוטר את השאר
כאלו הוא עיקר והשאר טפלה" ,ומבואר
שחביב זה חשיבות בפרי ,עד כדי כך
שהיה ס"ד שמברך עליו ופוטר המין
השני כמו עיקר וטפל ,ואע"פ שזה רק
הו"א ,מ"מ נראה לומר דגם במסק' לא
השתנה שחביב זה חשיבות בפרי ,רק
שאי"ז ממש כמו עיקר וטפל שהעיקר
פוטר את הטפל מברכה לגמרי ,אלא זה

ברכות

קמא

כעיקר וטפל רק לגבי שצריך להקדים
את החשוב דהיינו החביב ,ולברך עליו,
וזה על דרך מש"כ הרשב"א בריש סוגיין
בביאור מין שבעה עדיף "ודינא הוא
דחשוב ליפטר שאינו חשוב" ,ונראה
דכמו מין שבעה לר"י ,כך מין חביב
לחכמים ,דהינו שטעם הקדמת החביב
אינו משום שעל ידי זה הברכה נהיית
יותר חשובה ,אלא מפני שחביב הוא פרי
יותר חשוב ,ואינו בדין שהחשוב יגרר
ויפטר מברכה ע"י הפחות חשוב ,וכ"כ
בסוף דבריו בסוגיין וז"ל" :דאינו בדין
שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב
דרך גררה אלא דרך כונה" ,וכ"כ בסוף
סוגיין לגבי המ"ד דפליגי גם באין
ברכו"ש ,וז"ל" :בלהקדים פליגי שאינו
בדין שיקדים לברך על מי שאינו חשוב
לפני החשוב" ,כלומר רבנן ור"י נחלקו
מהו החשוב יותר האם חביב או מין
שבעה.
(ומש"כ הרשב"א שעולא סבר שר"י
מודה לרבנן באין ברכו"ש שחביב עדיף,
כתוס' ולא כרא"ש ,דלכאו' דבר זה צ"ב
מה החילוק מתי מין שבעה עדיף ומתי
חביב ,אך לתוס' נראה אפשר לתרץ בב'
אופנים (והארכתי בזה במש"כ בביאור
דברי עולא) ,ותמצית ב' התי' :א' שיש
שני מישורים ,חשיבות וחביבות,
דחשיבות גוברת כשהנידון על מה
לברך ,וחביבות גוברת כשהנידון הוא
קדימה ,ובאופ"א :ב' דמין שבעה הוא
פרי יותר חשוב וצריך לברך עליו ,אך
חביב נותן מעלה בברכה יותר ,ולכן
כשמברך על שניהם צריך להקדים
הברכה של החביב דהיא יותר מעולה,
אך בברכה א' צריך לברכה על הפרי
היותר חשוב.
אך כעת נראה דלרשב"א א"א לומר

קמב

דרכי

מצד שזה בשני מישורים חשיבות
וחביבות ,שהרי לרשב"א כעת מבואר
ששניהם במישור החשיבות ,וגם א"א
לומר מצד החילוק שמין שבעה הוא פרי
יותר חשוב ,אך חביב עושה הברכה
יותר מעולה ,שהרי כעת אמרי' שגם
חביב זה חשיבות בפרי ,ולא במישור של
מעלה בברכה ,וא"כ ק' מה החילוק,
מיהו אפש"ל דמה שר"י מודה לחביב
אי"ז אותו חביב של רבנן ,אלא שם זה
באמת לא חשיבות אלא רק חביבות,
דהחביב של ר"י לעולא באין ברכו"ש
אינו אותו חביב של רבנן בברכו"ש,
דהחביב של רבנן הוא חשיבות בפרי,
כנגד דעת ר"י שמין שבעה הוא חשיבות
בפרי ,אך מה שר"י מודים באין ברכו"ש
לחביב אי"ז מצד חשיבות אלא מצד
חביבות ,ואי"ז מעלה בפרי אלא בברכה,
וכחילוקים הנ"ל).
וכהרשב"א כתב ג"כ במאירי וז"ל:
"ובדין הוא שאותן שהתורה החשיבתן
יהו פוטרות אותן של שאר מינין ,וחכ"א
מברך על איזו שירצה שהוא החביב
שהוא כעין עיקר והאחר כעין טפילה",
ומבואר שגם חביב זה מעלה של
חשיבות כעין עיקר ,וזה מעלה בפרי ולא
בברכה.

[ולכאו' תליא שאם זה חשיבות ,זה לפי תמיד
כהרא"ש ,ואם זה מעלה בברכה ,זה לפי עכשיו
כרמב"ם ,מיהו אי"ז מוכרח ,וברשב"א להדיא
שזה חשיבות ,ומ"מ לפי עכשיו]:

ה) וסברא זו של הרשב"א שחביב הוא
חשוב ולא נגרר ,או לפי הסברא שכתבנו
שצריך להחשיב החביב כדי להכיר
בטובה ,שבעצם בתרוויהו הגדר הוא
שחביב הוא פרי חשוב ,וכעת נראה

סימן י'

ברכות
שכ"ז מסתדר יותר עם הרא"ש שחביב
הוא מה שיותר חביב תמיד ,ולא דוקא
עכשיו ,דבקל ניתן להבין שמה שחביב
אצלו תמיד הוא יותר חשוב אצלו ,אפי'
ממה שכעת רוצה יותר ,דהחשיבות היא
דבר שמתקבע אצל האדם ביחס למין
שתדיר חביב אצלו ,דהמין הזה חשוב
לו ,ולא נגרר ,ולאו דוקא המין שכעת
יותר רוצה ,ואמנם הרמב"ם פחות מובן
לצד שחביב זה חשיבות בפרי ,דמה בכך
שעכשיו הוא יותר רוצה מין זה ,האם
בכך הוא נהייה פרי חשוב פתאום ,ויותר
מובן דאזלי' לפי תמיד.
דסברת הכלבו שחביב הוא מעלה
בברכה שיותר משבח ,יותר מסתדר עם
הרמב"ם שזה לפי מה שחביב עכשיו,
ועוד יותר לפי האו"ז שזה מה שמתאווה
עכשיו ,דכ"ז גורם לו לשבח יותר ברגש
שמחה ,אך סברת הרשב"א דחביב הוא
פרי יותר חשוב שאינו נטפל( ,או הסברא
שחביב הוא פרי שצריך לכבדו כהכרת
הטוב) ,מסתדר יותר עם הרא"ש שזה
לפי מה שחביב תמיד ,דזה מין יותר
חשוב ,כלומר דהנה יש ג' נידונים
בחביב :א .האם לפי עכשיו או לפי תמיד.
ב .האם מה שרוצה בשכלו או מה
שמתאווה בליבו .ג .האם זה מעלה
בברכה ,או חשיבות בפרי .והכי חלק
לתלות שלושתם זב"ז ,ולחלקם לשתי
אסכולות :א :שחביב הוא מה שמתאוה
בליבו ,ולפי עכשיו ,וזה מעלה בברכה
שמשבח יותר ברגש .ב :שחביב הוא מה
שרוצה בשכלו ,ולפי תמיד ,וזה חשיבות
בפרי ,ולהדיא בכלבו מבואר שלמד
כאסכולה הא' בכל ג' הדברים שזה לפי
תאוותו ,ולפי עכשיו ,ומעלה בברכה.
מיהו צריך להדגיש שנראה דמ"מ אי"ז
מוכרח להיות תלוי לשיטתם ,דתמיד
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נוכל להסביר ג' הצדדים לפי ג' הצדדים,
ורק דמ"מ כך יותר חלק.
והראיה דאי"ז מוכרח להיות תלוי זב"ז,
דהנה ברשב"א עצמו שביאר שחביב
הוא חשיבות בפרי ,מ"מ מבואר בדבריו
בכמה מקומות שחביב זה מה שעכשיו
רוצה יותר ולא לפי תמיד ,דהרשב"א
נקט בכמה מקומות מסוגיין לגבי חביב
לשונות "אם רצה עליו מברך תחלה",
וכן בד"ה ר"י "על איזה מהן שירצה
תחלה קאמר" ועוד ,דמשמעות דבריו
שהחביב היינו מה שרוצה לברך תחלה,
כלומר מה שרוצה עכשיו להקדים ,וא"כ
מוכרח דצ"ל דאף אם חביב הוא לפי
עכשיו ,אי"ז סתירה לכך שהטעם הוא
משום חשיבות ,דסו"ס כיון שכעת זה
חביב עליו יותר זה תופס יותר מקום
בדעתו ורצונו ,והוא עיקר סעודתו ,ואינו
בדין שיטפל לשני( ,וכן אפש"ל איפכא
שגם אם חביב הוא לפי תמיד ,אי"ז
סתירה שהטעם הוא משום מעלת
הברכה ,דסו"ס כיון שזה מין שחביב
עליו תמיד אזי כשמברך עליו משבח
יותר).
ולסיכום הטעם דחביב עדיף ,א :הכלבו
דכיון שאוהבו מכוין ומשבח יותר
בברכה ,ב :דצריך לכבד החביב להראות
הכרת הטוב ,ג :הרשב"א שחביב הוא
חשוב לאדם ,ואינו בדין שיגרר ויפטר
ע"י הפחות חשוב.

[בדברי הרמב"ם מבואר ג' חידושים ,שפסק
כחכמים ,ושגם הם מודים שכשאין חביב מין
שבעה עדיף ,ושחביב הוא מה שרוצה עכשיו]:

ו) אמנם בעיקר מה שידוע דעת
הרמב"ם שחביב הוא מה שיותר רוצה

ברכות
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עכשיו ,נראה דאי"ז פשוט כ"כ ,ונביא
דבריו ,דהנה הרמב"ם כתב (ברכות ח יג)
"אם היו ברכותיהן שוות מברך על אחת
מהם ופוטר את השאר ,ואם אין
ברכותיהם שוות מברך על כל אחת מהן
ברכה הראויה לו ,ואי זה מהם שירצה
להקדים מקדים ,ואם אינו רוצה בזה
יותר מזה אם יש ביניהם אחד משבעת
המינים עליו הוא מברך תחלה" עכ"ל.
ומבואר בדבריו כמה חידושים:
א :מבואר שפסק כחכמים שחביב
עדיף ,ולא כר"י שמין שבעה עדיף ,דכתב
איזה שירצה מקדים ,דהיינו החביב
בלשון מתני' ,והיה מקום לומר דאזיל רק
על אין ברכותיהין שוות ,וכן לשונו
יקדים משמע שיש ברכה לשניהם
והנידון מי להקדים ,דקאזיל על אין
ברכותיהן שוות ,וכעולא שבזה לא
נחלקו ר"י וחכמים ,אלא יקדים איזה
שירצה (ועי' מש"כ בענין זה בדברי
עולא) ,מיהו כיון שהרמב"ם הביא גם
ברכותיהן שוות ולא פי' הדין על איזה
יברך ,ומיד ממשיך לאין ברכותיהן
שוות ,ומיד אומר שהדין שיקדים איזה
שירצה ,נראה דאזיל גם על ברכותיהן
שוות ,וזה לכו"ע רק כחכמים שחביב
עדיף וזו כוונתו איזה שירצה ,וכלשון
מתני' (אמנם צ"ע למה הרמב"ם נקט
לישנא דמתני' איזה שירצה ולא לישנא
דגמ' חביב עדיף שזה יותר מפורש
וברור).
ב :מבואר דס"ל לרמב"ם שגם חכמים
מודים למעלת מין שבעה כשאין חביב,
וזה מש"כ בסו"ד שאם אין רוצה בזה
יותר מזה יקדים מין שבעה ,וכנ"ל
דמבואר מזה דחכמים לא פליגי על ר"י
שיש עדיפות למין שבעה ,רק ס"ל
שחביב עדיף.

קמד
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ג :מכיון שהרמב"ם כתב המושג חביב
בלשון "איזה שירצה להקדים מקדים"
שזה מתייחס לרצונו עכשיו ולא לרצונו
תמיד ,מבואר שנקט דביאור המושג
חביב היינו מה שרוצה כעת להקדים,
וכנ"ל דמכאן מוכח דפליג על הרא"ש
שלא אזלי' לפי החביב תמיד אלא לפי
מה שרוצה עכשיו.

[אך נ"ל בלשון הר"מ שחביב אינו מה שרוצה
לאכול ,אלא מה שרוצה להקדים ,ונפק"מ בדג
ועוף ,אך צ"ב מסברא מה המעלה בזה]:

ז) אך נראה שאי"ז כ"כ פשוט דהנה
לשון הרמב"ם "איזה שירצה להקדים
מקדים" ולא כתב איזה שירצה יותר
לאכול מקדים" ,כלומר שהגדרת המושג
חביב להרמב"ם היא "מה שרוצה
להקדים".
וכעת יל"ד בדעת הרמב"ם מה הדין
היכא שיותר רוצה לאכול מין א' ,אך
למעשה רוצה להקדים השני ,וכגון שיש
לפניו מנה ראשונה ומנה עיקרית ,כגון
דג ועוף ,והוא יותר תאב וגם יותר רוצה
בשכלו את העוף ,אך כשיש לו את
שניהם הוא רוצה להתחיל מהדג בתור
מנה ראשונה ,דבפשטות החביב היינו
העוף שהוא גם יותר תאב וגם יותר
רוצה בשכלו לאוכלו (לשני הצדדים
לעיל) ,שהרי אם היה צריך לבחור רק א'
היה בוחר העוף ,בין בתאוות ליבו ובין
בשכלו ,ורק כשיש לו שניהם הוא
מעדיף להתחיל מהדג ,ולכאו' הדין
הפשוט שחייב להתחיל מהעוף כיון
שהוא החביב ,שיותר רוצה לאוכלו ,אך
אם נדקדק בלשון הרמב"ם כנ"ל ממש"כ
"ואיזה מהם שירצה להקדים מקדים",
דלכאו' מבואר שחביב אינו מה שיותר
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ברכות
רוצה לאכול ,אלא מה שרוצה להקדים,
וא"כ בנידון של הדג והעוף אמנם יותר
רוצה לאכול העוף ,אך לכאו' יותר רוצה
להקדים הדג ויצטרך להקדימו ,ובאמת
כך נראה שנהגו להתחיל עם המנה
ראשונה גם כששניהם לפניו ,ולרמב"ם
שפיר.
וכן בלשון הרשב"א שכתב לשונות "אם
רצה עליו מברך תחלה" ,וכן "על איזה
מהן שירצה תחלה קאמר" ,דמשמע
שהחביב היינו איזה שיותר רוצה
תחלה ,כלומר איזה מהן שיותר רוצה
להקדים ,ולא איזה שיותר רוצה לאכול.
אמנם הסברא בזה באמת צ"ב מ"ט
שיצטרך להקדים מה שרוצה להקדים,
דהנה לביאור הפשוט שקדימת חביב
היא משום שהברכה יותר בכונה,
וכלשון הדרכי"מ בשם הכלבו שהובא
לעיל ,א"כ צ"ב דבשלמא לאו"ז שפיר
דמה שמתאוה יותר משבח ,ואף לרא"ש
י"ל דמה שתמיד אוהב יותר ,או רוצה
יותר ,הוא חשוב אצלו וממילא יותר
משבח ,וגם לדעת הרשב"א וכן הרמב"ם
להבנה הפשוטה שחביב היינו מה
שיותר רוצה לאכול עכשיו ,דבזה יש לו
יותר הנאה ,וממילא משבח יותר
בברכה ,אך בדעת הרמב"ם השתא
שדייקנו שחביב היינו מה שיותר רוצה
להקדים ,צ"ב מה הסברא שחביב היינו
מה שרוצה להקדים ,ולא מה שיותר
רוצה לאכול ,איזה שבח גדול יותר יש
בזה שאותו הוא רוצה להקדים,
ובדוגמא שהבאנו איזה שבח יותר
משבח בברכה על הדג שפחות אוהב
אותו ורוצה אותו ,ורק יותר רוצה
להקדימו כי כך הסדר שנוח לו ,וגם לצד
שחביב הוא פרי חשוב שלא נטפל( ,או
שצריך לכבדו כהכרת הטוב) צ"ב,
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דאיזה חשיבות יש במה שיותר רוצה
להקדים ,לכאו' החשיבות שבחביב היא
רק במה שיותר רוצה לאכול ,לא במה
שיותר רוצה להקדים.

[ואין לומר דלר"מ אין דיני קדימה ,והיה אפש"ל
דדין קדימה של חביב לר"מ היינו מה שרוצה
להקדים ,והמעלה בזה היא שמשבח יותר מפני
שנעשה רצונו ,אך בכס"מ לא כך]:

ח) וחשבתי לומר דס"ל לרמב"ם
דלחכמים אין בכלל דיני קדימה ,דפירש
שיברך על איזה שירצה כפשוטו ,שאין
דיני קדימה ,וכפשטות לשון מתני' ,ומה
שכתב הר"מ איזה שרוצה יקדים אי"ז
מצד שזהו החביב ,אלא זה משום שאין
דיני קדימה לחכמים אלא עושה תמיד
מה שרוצה ,ולכן לא כתב שיקדים איזה
שרוצה לאכול ,אלא שיקדים איזה
שרוצה להקדים ,ופירושו דאין דיני
קדימה לרבנן ,מיהו אמנם זה כפשטות
לשון מתני' ,שיברך על איזה שירצה ,אך
אי"ז נכנס בדברי הגמ' דחביב עדיף,
ובדוחק י"ל דנקט חביב משום שבדר"כ
אדם רוצה להקדים החביב ,אך אה"נ אם
רוצה להקדים השני רשאי לעשות
כרצונו דלחכמים אין דיני קדימה ,אמנם
זה דוחק וגם ברמב"ם לא משמע שאין
דיני קדימה ,רק שהדין קדימה היינו מה
שרוצה יותר ,ועי' בכס"מ (וכ"כ בב"י)
שכתב להדיא בדעת הרמב"ם שודאי
כונתו שיש דיני קדימה ,ורק ס"ל דחביב
עדיף ,וס"ל דחביב היינו מה שרוצה
יותר ,וודאי זה הפשטות.
וגם ברשב"א נראה דמשמע שחביב
היינו שאין דיני קדימה אלא יעשה מה
שרוצה שכ' "דאין הקפדה בהקדמתן
אלא חביב עדיף" ,וכ"כ "דלרבנן ליכא
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הקדמה אלא חביב קודם" ,מיהו ודאי אין
לומר כן ברשב"א שהרי הוא להדיא
כותב "כיון דחביב ליה אידך עליה מברך
ברישא ,והדר מברך אאידך" ,כלומר
שחביב זה מחייבו להקדים מין א'
לחברו ,וגם בגמ' לא משמע כן אלא
שחביב זה ג"כ דין קדימה שמחייבו ,ולכן
נראה דאין לפרש ברשב"א וברמב"ם
שחביב היינו שאין דין קדימה.
אבל חשבתי לבאר ברמב"ם שיש דיני
קדימה ,וחביב עדיף ,רק דס"ל דחביב
היינו מה שיותר רוצה להקדים ,ומה
דהוק' לעיל איזה שבח יש בזה ,דבשלמא
מה שיותר רוצה לאכול יש בו הנאה
ומשבח יותר בברכה ,אך מה שרק רוצה
יותר להקדימו כי הוא המנה הראשונה,
איזה הנאה יש בו שיותר משבח
בברכתו ,כעת נראה די"ל דעצם מה
שנעשה רצונו זהו השבח הכי גדול שיש
לו ,וע"י הנאה זו משבח יותר בברכה,
(כהכלבו) ,ולכן הדין קדימה הוא
להקדים 'מה שהוא הכי רוצה להקדים',
ומ"מ יוצא לפי"ז נפק"מ לדינא שיקדים
הדג ,כי אותו רוצה להקדים ,ולא העוף
אף שאותו יותר רוצה לאכול.
אמנם עי' בכס"מ הנ"ל שנוקט דמש"כ
הרמב"ם שחביב הוא מה שרוצה
להקדים זה לאו דוקא ,דודאי עיקר גדר
חביב הוא מה שיותר רוצה לאכול,
ומש"כ הרמב"ם שיקדים מה שרוצה
להקדים הוא מכיון שבסתמא אדם רוצה
להקדים את מה שיותר אוהב ותאב
לאכול( ,ואגב משמע בכס"מ כהצד הנ"ל
שאזלי' בתר תאוות הלב ולא לפי הרצון
השכלי) ,ומ"מ לפי"ז יוצא שגם
להרמב"ם יקדים העוף שאותו רוצה
יותר לאכול ,ולא הדג שיותר רוצה
להקדימו ,דגדר חביב הוא מה שיותר
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רוצה לאכול ,ולא מה שיותר רוצה
להקדים ,ורק פליג על הרא"ש שאזלי'
לפי רצונו עכשיו ולא לפי רצונו תמיד.
ועי' ברא"ש שהוכיח כשיטתו שהרי
"חביב דלרבנן כמו מין שבע דלר'
יהודה" ,כלומר כמו שלר"י חייב לאכול
המין שבעה אף שכעת רוצה השני ,כך
לרבנן חייב לאכול החביב אף שכעת
רוצה יותר את השני ,ומוכח שחביב
היינו לפי תמיד ולא לפי עכשיו ,והשתא
נראה שאם הביאור ברמב"ם שאין כלל
דיני קדימה ,אה"נ זה קשה ,וכן אם
הביאור ברמב"ם שהדין חביב היינו מה
שיותר רוצה להקדים ,ה"נ זה קשה,
שהחביב של רבנן זה בעצם דין שיקדים
מה שרוצה להקדים ,אך לביאור הכס"מ
אי"ז קשה לרמב"ם ,שהרי גם לשיטתו יש
מקרים שהוא רוצה יותר להקדים מין א'
ומ"מ חייב להקדים המין שיותר רוצה
לאכול ,ודו"ק.

[הריטב"א שא"צ לשנות מדרך העולם ,ולפי"ז
הדג קודם ,בתר"י שיאכל מעט מהחביב וימשיך
בשני ויחזור לחביב ,הרא"ה שא"צ להקדים
כשאין בדעתו לאוכלו]:

ט) ריטב"א הלכות ברכות (ג ט) "ומ"מ
כל שיש סדר לאכילתו אוכל כדרך
שהעולם אוכלין והקודם זכה לברך עליו
תחילה ,וכן בפת ויין שהם שני ענינים,
וכן בשאר מיני מאכלות כגון פירות ופת
או פירות וחביץ קדרה או דייסא",
מבואר בדבריו ב' חידושים :א .שאם יש
סדר קבוע כדרך שהעולם אוכלין ,אינו
צריך לשנות הסדר בשביל דיני קדימה.
ב .שאם אוכל שני דברים שאין ביניהם
קשר ,דאין רגילות לאוכלן ביחד ,כגון
פירות ותבשיל ,אין בזה דיני קדימה
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ברכות
כלל ,ויל"ע אם דבריו רק באין ברכו"ש,
אבל בברכו"ש הברכה האחת מאחדת
אותן ,או שגם בברכו"ש סו"ס לא שייכי
זל"ז ,ומ"מ מדברי הריטב"א יוצא עוד
טעם שבנפק"מ שהובאה לעיל בדג ועוף,
יוכל לאכול הדג תחילה ,דגם אם החביב
הוא העוף ,מ"מ א"צ לשנות מסדר ומנהג
העולם.
ודו"ק שלריטב"א באופן כזה הגדר הוא
שאין דיני קדימה ,ולא שהדין קדימה
הוא מה שרוצה להקדים לפי דרך
העולם ,דודאי חביב אינו מה שרוצה
להקדים ,או מה שהדרך להקדים ,אלא
מה שיותר רוצה לאכול ,וזה העוף ,אלא
דמ"מ אין כאן דיני קדימה כלל ,כי לא
מחוייב לשנות מדרך העולם בשביל דיני
קדימה ,אך אם היה דיני קדימה ודאי
היה חייב להקדים העוף.
והנה בר' יונה כתב (כח" ):ואע"פ שאינו
רוצה בו אלא לאחרונה ,אפי"ה כיון
שהוא חביב לו יותר יש לו להקדימו כדי
שיברך עליו תחלה ,ויאכל ממנו מעט
ואח"כ יאכל מן המין האחר ויברך עליו,
ואח"כ יחזור ויאכל מהפרי הראשון
שהתחיל"( ,ובפשטות מבואר בדבריו
כהצד שחביב הוא מה שתמיד יותר
רוצה ,וכאן הוא יותר רוצה המין האחר,
מיהו אפש"ל באופ"א דבאמת חביב הוא
מה שעכשיו יותר רוצה לאכול ,אלא
שמ"מ הוא יותר רוצה להקדים המין
האחר) ,ומ"מ מבואר בתר"י שהעצה למי
שרוצה להקדים הפחות חביב ,שיאכל
תחילה מעט מהחביב ,ואח"כ יאכל המין
האחר שאותו רוצה להקדים ,ואח"כ
יחזור שוב לחביב ,ובפשטות פליג על
הריטב"א שצריך לשנות הסדר ,ויתחיל
מהעוף מעט ,ימשיך עם הדג ,ושוב יחזור
לעוף ,מיהו נראה דאי"ז סותר לריטב"א,
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דהתר"י לא דיבר באופן שכך דרך כל
העולם לאכול ,אלא באופן שרק הוא
רוצה החביב באחרונה ,ואולי גם הוא
יודה לריטב"א שאם כך דרך העולם אינו
מחוייב להקדים החביב ,אלא יאכל
כסדר הרגיל ,הדג ואח"כ העוף( ,גם
נראה להוסיף שהעצה שכ' התר"י
לאכול ולחזור וכו' לא שייכת בדג ועוף,
דבעי מים אמצעיים ,ואולי גם אם חלק
על הריטב"א מ"מ היכן שלא שייכת
עצתו הודה ודו"ק).
וברא"ה כתב "כי פליגי רבנן ורבי
יהודה דוקא בשדעתו לאכול מכלם הא
לאו הכי אין אומרים לו לאדם לאכול מה
שאין בדעתו כדי שיברך" ,ונראה שהגדר
בדבריו מעט שונה מהריטב"א ,דהוא
דיבר באופן שיש לפניו מין נוסף שאינו
רוצה כעת לאוכלו כלל ,ואף אם רוצה
לאוכלו אח"כ ,מ"מ כעת הוא מוגדר
שאינו עומד לפניו ,דאינו רוצה לאוכלו
עכשיו כלל ,ולכן אינו נכלל בדיני קדימה
כמו שלא מחוייב לחפש מין אחר כדי
להקדימו ,ופשוט ,אך לא כתוב ברא"ה
את חידוש הריטב"א ,שדיבר במקרה
שכן רוצה לאכול את שני המינים
שלפניו ,אלא שרוצה לאוכלן כסדר זה
אחר זה ,ובזה כן יש דיני קדימה ,דנחשב
שהיו שניהם עומדים לפניו ,אלא
שהריטב"א חידש שאם יש סדר ומנהג
העולם א"צ לשנות מהמנהג ,אך ברא"ה
אי"ז כתוב ,ואין לומר שכל היכא שרוצה
לאוכלן בזה אחר זה א"כ את המין
שרוצה לאכול אחרון ,נחשב שכעת אינו
רוצה לאוכלו ,ונכלל בדברי הרא"ה
שא"צ לאכול מה שאינו רוצה לאכול ,זה
לא נראה ,דיש הבדל בין כשלא רוצה
לאכול מין זה כלל ,אף שאולי בהמשך
ירצה לאוכלו ,דמ"מ כעת אין בדעתו
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לאוכלו ,ומשא"כ כשרוצה לאכול
שניהם ,ורק רוצה להתחיל בא'
ולהמשיך בשני ,דנחשב ששניהם
עומדים לפניו לאכילה ,בזה אחר זה( ,אך
צ"ע בדג ועוף שחייב להבדיל ביניהם
במשהו ,ואולי נחשב שאת העוף אינו
רוצה כלל עתה ,אלא כמו שרוצה
לאוכלו בסעודה אחרת).
בעיקר מעלת חביב נ"ל לחדש דלא כל
הבדל קטן בחביבות עושה דין קדימה,
אלא רק מין שמאוד חביב לו באופן ניכר
מהמין השני נחשב חביב ,והראיה לזה
מדבר קפרא שהפרגיות חביבות כי לא
אכלן מעולם עי"ש ברש"י או שדמי עליו
כמי שלא אכלן מעולם ,ומ"מ לא מהני
העדפה קצת ,וכן משמע בכלבו שהובא
גם בדרכ"מ ששם מביא דוגמא לחביב
בשר של חידוש ,או בשר מבושם ,או
ביצים מטוגנות בדבש ,מול פת ,ומשמע
דבשר רגיל לא חשיב חביב ,ורק משהו
מאוד מיוחד ,חשיב חביב( ,ועי"ש שלא
נראה שזה רק מצד שרוצה שהחביב
יגבר אפי' על המוציא ,אלא מדבר לפני"ז
בכל חביב) ,מיהו אולי זה רק לשיטתו
שם שחביב הוא מעלה בברכה שמברך
על מה שליבו אוהב ויותר נוח לו לשבח
את ה' בברכה ע"ז ,מיהו לצד שזה
חשיבות בפרי עוד יותר נראה שזה רק
בדבר שחביב ביותר.
והשיטה מקובצת כתב "ובודאי אכילה
ושתיה שני ענינים חלוקים הם לגמרי
ואין לומר להקדים זה לזה כלל אלא כמו
שירצה ,וכן פירות או פת או פירות
וחביץ קדרה או דייסא אין להטעינן
להקדים פת אף על פי שהוא חשוב
בברכה שהם ענינים חלוקים לגמרי וזה
אינו רוצה לאכול מזונו עדיין ורצונו

קמח
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לאכול פירות תחלה ,דלא אמרו אלא
בשני מיני פירות דדעתו לאכול משניהם
ושניהם חביבין לו אלא שאחד מהם
חביב יותר ואף על פי שאוכל מן האחד
תחלה אכתי אית ליה חביבותא באידך
לאכול ממנו אחר כך ובזה אמרו דחשוב
יותר בברכה קודם ,אבל כשאינו נהנה
לאכול זה החשוב תחלה או שלא היה
נהנה לאכול אחרון זה שאינו חשוב
ואינו נהנה באכילתו כלל אין ספק
שאוכל אותו שרוצה בו ומברך עליו
שאין אומרים לו לאדם לאכול שלא
בהנאתו" ,ודבריו קצת כרא"ה וקצת
כריטב"א אך משולב עם גדר אמצעי,
ודו"ק ,ואולי זה כמו מה דהוא אמינא
לעיל ברמב"ם שהקדימה היא מה
שרוצה דחביב הוא מה שרוצה להקדים
דההנאה היא שעושה כרצונו ,מיהו לא
נראה אלא שאין דיני קדימה בכה"ג
שאינו רוצה המין השני עכשיו רק אח"כ,
אך בתו"ד מזכיר גם התנאי שאם יקדים
האחד אכתי יהנה מהשני ,וגם התנאי
שזה רק כשרוצה לאכול שניהם עכשיו,
אך אם רוצה לאכול השני דוקא אח"כ
הוי כאי' לא רוצה לאוכלו עכשיו,
וכהרא"ה ,אך העיקר מצד שאין אומרין
לאדם לאכול שלא בהנאתו ,וכיון שהוא
לא רוצה זאת עכשיו רק אח"כ א"כ לא
נהנה לאוכלו עכשיו ,וגם מזכיר סברת
הריטב"א שמאכל ומשקה חלוקים
לגמרי וא"צ להקדים ,וכן שני מאכלים
לא קשורים.

סימן י'

ברכות
שהוא מברך על החביב אם היה שם גדול
ממנו ראוי לו שישאל לו איזה חביב
אצלו ,ויברך על מה שחביב לגדול ,ולא
שילך אחר דעת עצמו ,מעשה היה וכעס
על זה אחד מגדוליהם על תלמידו ואמר
אם חכמה אין כאן זקנה יש כאן" ,ודו"ק
לשיטתו זה ודאי חשיבות ,אך יותר
קיצוני מהרא"ש שזה לפי העולם או אדם
אחר ולא ולא לפי האדם עצמו ,ולא כן
משמע בכלבו שכתב מה שאני אוהב וכן
באו"ז שמתאווה ,וכן ברמב"ם שזה מה
שיותר רוצה להקדים ,ומשמע גם שזה
לפי עכשיו ,וגם שזה לפיו ולא לפי
העולם ,ולמאירי זה ברור נושא של
חשיבות.
ונסתפקתי בדבר הנוגע למעשה בדין
קדימת חביב ,האם יש מושג של כמה
רמות בחביב ,וחייב להקדים בכולן כפי
סדר החביבות ,או"ד דרק הראשון שהכי
חביב לו ,צריך להקדימו ,ואח"כ אין
הפרש ואינו מחוייב להקדים השני לפני
השלישי ,דאולי דין חביב הוא מה שהכי
חביב ,אמנם נראה פשוט דבברכו"ש
שמברך רק על הראשון א"כ אין נפק"מ
רק בחביב הראשון שעליו מברך וכל
השאר נפטרים ,ומאידך באין ברכו"ש
אם הן ג' ברכות פשוט שגם הברכה
השניה תקדום לשלישית לפי סדר
החשיבות.

[צ"ע מה שהוציא הב"י מתר"י כהרא"ש שחביב
לפי עכשיו ,וי"ל דהב"י לשיטתו ברמב"ם
שרוצה להקדים החביב]:
[במאירי שחביב זה לפי העולם או אדם גדול,
והאם יש כמה רמות של חביבות]:

י) ומצאתי במאירי חידוש נפלא בגדר
חביב וז"ל" :מה שאמרנו שיש צדדים

יא) והנה הב"י הביא דברי ר' יונה
שכתב שאפי' אם רוצה לאכול תחילה
הפחות חביב חייב קודם לטעום מעט
מהחביב ,ורק אח"כ יאכל השני שיותר
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רוצה להקדים ,ואח"כ יחזור לאכול
החביב ,והב"י הוציא מכאן שר' יונה
אזיל בשיטת הרא"ש שחביב היינו מה
שחביב לו תדיר ,ולא מה שחביב לו
עכשיו ,וזהו פירוש דברי התר"י שאפי'
שכעת המין השני יותר חביב לו ,מ"מ
יקדים המין שחביב תדיר.
וצע"ג דבפשט הדברים לא זה מש"כ
הר' יונה ,אלא הוא דיבר באופן שרוצה
להקדים המין השני אף שכלל אינו חביב
יותר ,וכמשנ"ת לעיל דיש לפעמים
שרוצה להקדים המין הפחות חביב אף
שגם עכשיו איננו יותר חביב ,וכגון דג
ובשר ,וכדו' ,דגם עכשיו אם היה צריך
לבחור רק א' היה בוחר בבשר ,ואעפ"כ
כשיש לו שניהם רוצה להתחיל בדג כי
זה הסדר הנוח לו ,וע"ז דיבר הר' יונה,
וכתב שאפי' אם רוצה להקדים המין
השני הפחות חביב אסור לו לעשות כן
אלא יתחיל בחביב ויאכל מעט ,ואח"כ
יאכל המין השני ,ושוב יחזור לחביב,
וממילא אין שום הוכחה בדבריו דאזיל
בשיטת הרא"ש דוקא שחביב הוא לפי
תמיד ,אלא הוא יכול להסתדר גם לצד
שחביב הוא לפי עכשיו ,ומ"מ שייך
מציאות שרוצה עכשיו להקדים המין
הפחות חביב לו (גם עכשיו) ,וכגו' בדג
ובשר ,וע"ז דיבר תר"י ואמר שחייב
להתחיל מהחביב ,וצ"ע מהיכן הוציא
הב"י מדבריו כהרא"ש שחביב הוא לפי
תדיר ולא לפי עכשיו.
שוב חשבתי לבאת בדעת הב"י שהוכיח
מהר' יונה כהרא"ש שחביב זה לפי תמיד
ולא לפי עכשיו ,דאפש"ל שהב"י
לשיטתו שביאר ברמב"ם דמש"כ "איזה
שירצה להקדים מקדים" אין הכוונה
סתם איזה שרוצה יותר להקדים ,אלא
דוקא איזה שיותר רוצה לאכול ,כלומר
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החביב לו ,וסבר שחביב לפי עכשיו ולא
לפי תמיד ,ועי"ש בב"י שביאר דהא
דאפיק לה הרמב"ם בלשון איזה שירצה
להקדים ,ולא כ' איזה שירצה לאכול( ,או
איזה שחביב לו) ,היינו משום דסתמא
דמילתא שמה שיותר רוצה לאכול יותר
רוצה להקדים ,ובאמת עיקר הגדר הוא
מה שרוצה יותר לאכול כלומר החביב,
(ולעיל כתבנו דבלא דבריו פשטות לשון
הרמב"ם דהגדר הוא שחייב להקדים את
אותו שרוצה להקדים ועי' לעיל) ,אך
הב"י הבין שהרמב"ם כ' איזה שרוצה
להקדים כי מסתמא מה שיותר חביב גם
רוצה להקדימו.
דהשתא שפיר שהב"י לשיטתו גם בר'
יונה ,דהבין שמש"כ הר"י שיקדים
החביב אע"פ שרוצה להקדים השני,
פירוש הדברים שרוצה להקדים את
השני משום שהוא חביב לו יותר עתה,
דסתמא דמילתא דמה דחביב עליה
רוצה להקדימו ,ובהכרח לפי"ז דמש"כ
הר' יונה שיאכל החביב ולא מה שרוצה
להקדים ,היינו דאע"פ שיותר חביב לו
עכשיו אכילת השני ,מ"מ יקדים את
המין החביב תמיד ,וכהרא"ש דחביב
אינו לפי עכשיו אלא לפי תמיד.

[ונ"ל דגם אין להוציא מתר"י דפליג על
הריטב"א שא"צ לשנות מהסדר ,ובביאור הס"ד
ומסק' דתר"י]:

יב) ומ"מ גם אם נפרש בר' יונה
כפשוטו שמדבר על מקרה שרוצה
להקדים השאינו חביב כגו' דג ובשר,
מ"מ אין להוציא מדבריו שחלק על
הריטב"א או הרא"ה או שיטמ"ק ,שכתבו
שאין דיני קדימה כשיש סדר ומנהג

קנ
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העולם לאכול דוקא בזאח"ז ,או שאין
דיני קדימה כשמפסיד מהנאת השני אם
לא יקדימנו ,דהר' יונה דיבר במקרה
שרק אצל אדם זה הוא כך שרוצה
לאכול קודם המין הפחות חביב ,אך אין
מקור בדבריו שאינו מודה אף הוא
לראשונים הנ"ל שאם יש סדר ומנהג
העולם א"צ לשנותו( ,וזה או כי בכה"ג
לא נאמרו דיני קדימה ,או כי בכה"ג
חשיב ב' אכילות לא קשורות) ,או באופן
שיפסיד מהנאת השני אם לא יקדימו ,או
שלא יהנה כלל בחביב אם יקדימו ,ואולי
ל"פ התר"י בזה כלל.
וא"ת דא"כ מה חידוש יש בדברי הר'
יונה ,דאם המין השני פחות חביב ,וגם
עכשיו הוא פחות חביב ,ורק הוא רוצה
להקדימו לפני החביב ,וגם אי"ז סדר
ומנהג העולם וגם לא יפסיד ההנאה בא'
מהן אם יקדים החביב ,א"כ מה הס"ד
שיוכל להקדים המין הפחות חביב,
וממה הר' יונה בא לאפוקי.
ואמנם אפש"ל בפשיטות שלא בא
לחדש רק לתת עצה שיאכל תחילה מעט
מהחביב ומיד יאכל מה שרוצה
להקדים ,ואח"כ יחזור לחביב.
אך נ"ל לבאר שכן בא לאפוקי שא"א
להקדים המין השני הפחות חביב ,וזה
משום שנראה דכן יש הו"א לומר לאם
הוא רוצה להקדים כעת המין השני לא
מחוייב להקדים החביב ,דאולי כל דיני
קדימה נאמרו רק כשרוצה לאכול
שניהם ולא משנה לו הסר מי ראשון ומי
שני ,אבל באופן שכבר יש לו רצון
מוקדם לאכול אחד מהמינים ראשון ורק
אחריו את המין השני ,א"כ אפשר
להגדיר זאת שברגע זה הוא רוצה לאכול
רק מין א' ,ואת המין השני הוא בכלל לא

סימן י'

ברכות
רוצה לאכול עכשיו ,ולכן אם הוא רוצה
לאכול קודם את הפחות חביב ,א"צ
להקדים החביב ,כי הוא לא עומד לפניו,
דכעת אינו רוצה לאוכלו כלל ,אלא
רוצה לאוכלו רק אח"כ ,אבל עכשיו אינו
רוצה בו ,אלא את השני ,ולא מחוייב
לאכול מה שאינו רוצה ,ומה שרוצה
לאוכלו לאחמ"כ אינו מגדירו שרוצה
כעת לאוכלו ,וכמו מי שמתכנן לאכול
עכשיו מין א' ולאחר שעה או שעתיים
מין אחר ,דודאי אינו מחוייב להמתין עם
מה שרוצה לאכול עכשיו ולהקדים לו
את מה שרוצה לאכול עוד שעה או
שעתיים.
וכעת נצטרך להסביר את המסקנא
למה באמת יש דיני קדימה לחביב אף
שרוצה לאכול קודם את המין השני,
ומה ההבדל אם אומר שרוצה את
החביב רק עוד שעה ,או שרוצה את
החביב רק לאחר שיגמור השני ,מ"מ
כעת אינו רוצה את החביב ,ונראה
בפשיטות שאה"נ אם הוא יודע בעצמו
שאת החביב הוא אינו רוצה עכשיו ,רק
אחר זמן מסויים ,ודאי לא מחוייב
להקדימו למין אחר ,כי בכלל אינו רוצה
עכשיו לאוכלו ,אך כאן הרי מיירי שאם
לא היה לו את המין השני כן היה רוצה
לאכול את החביב עכשיו ,רק שמכיון
שיש לו את שניהם והוא מעדיף לאכול
את השני קודם ,ורק אחריו את החביב,
משו"ה אינו רוצה כעת את החביב ,אך
אי"ז סיבה עצמית מצד גוף החביב שאינו
רוצה אותו עכשיו אלא לאחר זמן
מסויים ,רק בגלל שמעדיף קודם את
המין השני ,וא"כ זה לא נקרא שאינו
רוצה לאכול את החביב עכשיו ,אלא זה
נקרא ששניהם עומדים לפניו והוא
מעדיף להקדים את השני ,וזאת אסור לו
לעשות ,כי חייב להקדים את החביב ,אך

דרכי

חביב עדיף

אה"נ אם יש לו סיבה מסויימת מצד
עצמו שרוצה לאכול החביב רק עוד
כמה דקות ,יכול לאכול עכשיו את השני

ברכות

קנא

לפניו ,ואי"ז נקרא שמקדימו לפני
החביב ,כי את החביב הוא לא רוצה
לאכול עכשיו רק עוד מעט.

קנב

דרכי

ברכות

סימן יא

סימן יא:

בהא דפרי העץ נפטר בבפה"א:
תמצית דברים :א .הו"א דצנון פוטר זית דאדמה פוטר בדיעבד העץ ,קו' מדאי' דפוטר ,חילוק רש"י ור' יונה.
ב .בב"י נראה דפליגי ,וביאור דעת רש"י לפי"ז .ג .ונלענ"ד דרש"י ור"י לא פליגי לדינא ורק נחלקו איך עדיף
לתרץ .ד .השו"ע שיצא ,הט"ז דאפי' שלא היו לפניו ,השאג"א דפליג על השו"ע והט"ז .ה .ביאר הפלוג'
דלשאג"א צ"ל בתרתי ,ור"י פליג בחדא מיניהו .ו .בט"ז משמע שחלק מצד דהוי כברכתו הראויה ,אך
בשע"ת משמע מצד שבכונה הוי כלפניו.

[הו"א דצנון פוטר זית דאדמה פוטר בדיעבד
העץ ,קו' מדאי' דפוטר ,חילוק רש"י ור' יונה]:

א) בגמ' (מא ).אי' שצנון פוטר זית ,וס"ד
משום דאדמה פוטר העץ ,ובהו"א אולי
אפי' חייב לברך על הצנון ולפטור את
הזית ,כדי שלא יהיה ברכה שא"צ.

גם עליו ,כיון שזה אינו לכתחילה,
ובסתמא כל מה שאינו לכתחילה לא חל
אף בדיעבד.
והנה עי' בר' יונה שחילק שלעיל מיירי
שכיוון לפטור ,והכא מיירי בסתמא,
ונראה לי דאינו חולק על רש"י ורש"י
אינו חולק עליו ,ורק העמידו בב'
אופנים.

וברש"י הק' מהגמ' לעיל ששם אי'
שבאמת אדמה פוטר העץ.
ועי' בראשונים שתירצו ששם הוי
דיעבד ,וכאן הנידון הוא מה צריך
לעשות לכתחילה.
ורש"י תירץ דלעיל מדובר שהחזיק מין
העץ וטעה ובירך עליו אדמה ,ואילו כאן
מדובר שבירך אדמה על פרי האדמה,
ואי"ז פוטר את הפרי השני שהוא פרי
העץ.
וביאור דבריו בפשטות שהחילוק הוא
מצד ששם שמחזיק את הפרי ומברך
עליו ,בהכרח כוונתו לברך את מה
שמברך ולהחילו על הפרי שבידו ,אך
כאן שהוא בירך על פרי האדמה ולא כוון
לפטור את פרי העץ ,הברכה לא חלה על
פרי העץ ,ולא אמרי' שכוונתו בסתמא

[בב"י נראה דפליגי ,וביאור דעת רש"י לפי"ז]:

ב) איברא עי' בב"י דנראה מדבריו
שעשה מחלוקת בין רש"י ותר"י לגבי מי
שבירך האדמה על פרי העץ ,שיצא
בדיעבד ,שרש"י כ' דכ"ז רק כשהחזיק
בידו פרי העץ ובירך עליו ,אך כשבירך
על פרי האדמה ואח"כ בא לאכול פרי
העץ ,צריך לברך בפה"ע ,אבל הר' יונה
כתב לחלק באופ"א שכ"ז רק כשדעתו
בשעת הברכה על פרי העץ ,אך כשלא
נתכוין להוציאו לא יצא ,ובב"י נראה
שהבין דפליגי אהדדי ,שלרש"י אם מיירי
בב' פירות לא מהני אפי' אם התכוין
בפירוש לפטור.
ולכאו' צ"ב בדעת רש"י לפי' הב"י מה
החילוק בין כשמחזיק רק אותו שיוצא

דרכי

העץ ואדמה

בדיעבד לבין כשמכוין עליו להדיא
לפוטרו ,דלכאו' אם זה יכול לפוטרו
בדיעבד מ"ש שיוכל לפוטרו רק
כשמחזיקו ,ולא גם כשמכוין עליו
להדיא.
והביאור הנראה בזה שהב"י הבין
בדעת רש"י שמה שיוצא פרי העץ
בברכת האדמה זהו דין מיוחד שתקנו
בכדי שלא יהיה ברכה לבטלה ,וזה רק
באופן שבירך האדמה על פרי העץ
בלבד ,שאם נאמר שלא יצא יהיה ברכה
לבטלה דהברכה לא תחול על כלום ,אך
באופן שבירך על פרי האדמה ,ויש לפניו
גם פרי העץ לא יוצא אפי' אם מכוין
בפירוש לפוטרו ,כיון שהברכה חלה
כבר על פרי האדמה ,ובכה"ג לא נאמר
הדין שיכול לחול גם על פרי העץ( ,וזו
סוג סברא צדדית בתקנ"ח שכאן לא רצו
לתקן).

[ונלענ"ד דרש"י ור"י לא פליגי לדינא ורק נחלקו
איך עדיף לתרץ]:

ג) אמנם לענ"ד אפש"ל שגם רש"י
מסכים לר' יונה שאם מכוין להדיא
מהני ,אלא שרש"י לא רצה לחלק
באוקימתא מציאותית ולהעמיד ששם
מיירי שהתכוין והכא לא ,וכר' יונה ,אלא
רש"י העדיף להעמיד הכל בסתמא ,ורק
החילוק הוא בציור המקרה דהתם
מחזיק רק פרי העץ ומברך עליו האדמה,
א"כ ודאי שגם בסתמא אמרי' דמעשיו
מוכיחין שרוצה להחיל ברכה זו על פרי
זה שעליו מברך ,ומשא"כ כשמברך על
פרי האדמה דלא פוטר גם פרי העץ
שאוכל אחריו ,כי מסתמא לא אמרי'
שיחול גם ע"ז ,אם לא התכוין בפירוש
לפטרו ,אך ודאי גם רש"י מודה לר"י

ברכות

קנג

שאם התכוין מהני בדיעבד( ,גם יש
להוסיף שדבר שאינו לכתחילה תמיד
אמרי' שבסתמא אינו מועיל אפי'
בדיעבד ,דמסתמא אינו רוצה לעשות
מה שאינו בדין ,ורק אם התכוין בפירוש
מהני בדיעבד).
ועי' ברכ"י שכתב לדייק כן ברש"י שכ'
"הנ"מ בחד מינא וטעה" ומשמע שכל
חילוקו בין חד מינא ותרי מינא הוא אך
ורק בטעה אבל אם כיוון להדיא יצא
תמיד.
והנה גם בר' יונה כתב שמה שיוצא
בדיעבד היינו "כשמתכוין לברך על אותו
המין עצמו" ,דמשמע שכלל בזה גם דברי
רש"י שיש מין א' לפניו ועליו מברך,
שממילא ודאי עליו מתכוין ,וא"כ ברור
שיסכים לרש"י שאפי' כשלא מכוין
להדיא לפטור אך מחזיקו ומברך עליו,
ודאי מהני ,דכשמחזיק מין א' בידו א"צ
כוונה מיוחדת ,דודאי מברך על מה
שמחזיק).

[השו"ע שיצא ,הט"ז דאפי' שלא היו לפניו,
השאג"א דפליג על השו"ע והט"ז]:

ד) השו"ע (רו ג) פסק שאם בירך אדמה
וכיון לפטור אף פרי העץ יצא ,והט"ז
הוסיף שזה אפי' אם לא היה לפניו
בשעת ברכה ,דכונה על פרי חשיב
שבירך עליו ממש.
והשאג"א תמה על השו"ע למה פסק
כר' יונה כנגד רש"י ותוס' ,ולכן נוקט
שרק אם מחזיקו בידו יצא בדיעבד,
ואל"כ ל"מ אפי' שמתכוון לפטור.
ומוסיף לחלוק על הט"ז ומחדש דאף
לדעת ר' יונה שכוונה מועילה זה רק

קנד

דרכי

סימן יא

ברכות

כשנמצא לפניו ,אך כשאיננו לפניו לא
מהני אפי' כוונה להדיא לפוטרו.

עליו אפי' בכוונה ,רק בגרירה ,וזה לא
מהני להעץ לצאת באדמה בגרירה.

וביאור המחלוקת דהט"ז סובר דהעץ
ואדמה חשיבי כמו שברכתן שוה,
שלגבי ברכותיהן שוות פסק השו"ע (שם
ה') שאפי' אם המין השני לא היה לפניו
בשעת הברכה יצא ,והט"ז הבין דה"ה
בהעץ ואדמה ,ולכן הק' מ"ש ממש"כ
השו"ע בסי' ה' "היו לפניו שני מינים
שברכתן שווה" ,דכמו ששם זה גם
כשלא היו לפניו ,ה"נ גם בהעץ ואדמה,
דמ"ש מב' מינים שברכתן שוה( ,וצ"ב
לפי"ז למה זה בדיעבד).

והט"ז סבר :אחד מב' אפשרויות :א' .או
שמודה לשאג"א שא"א להחיל ברכה על
מה שאינו לפניו ,אלא זה רק גרירה ,אך
סובר שאדמה יכול לפטור העץ גם
בגרירה ,דאדמה חשיב כברכתו הראויה
של העץ (ולפי"ז צ"ב למה זה בדיעבד),
ב' .או איפכא שמודה שאדמה לא יכול
לפטור העץ בגרירה ,כי אי"ז ממש
ברכתו ,אך סובר שאפשר להחיל ברכה
גם על מה שאינו לפניו ,וממילא בכוונה
אף שאינו לפניו יצא דחשיב שבירך עליו
ישירות.

והשאג"א פליג על הט"ז דאם לא היה
לפניו לא יכול האדמה לחול על פרי
העץ ,אפי' אם כוון לפוטרו ואפי' לשיטת
הר' יונה ונבאר מחלוקתם.

[ביאר הפלוג' דלשאג"א צ"ל בתרתי ,ור"י פליג
בחדא מיניהו]:

ה) כדי לבאר מחלוקתם נדצ"ל בהכרח
שהשאג"א סבר שתי סברות :א' .כשאינו
נמצא לפניו הברכה חלה רק על מה
שמחזיק ,והשני רק נגרר ,ב' .העץ נפטר
מאדמה רק כשמברך עליו ממש ,ולא
כשנגרר ,כי אי"ז נחשב ממש הברכה
הראויה לו ,ולכן סבר ר' יונה שאם
שניהם לפניו מהני כוונה כי אז הברכה
חלה על שניהם ומהני כמו שמחזיק העץ
ומברך עליו אדמה ,ובלא כונה לא מהני
כי אז העץ רק נגרר ,והעץ אינו יכול
להיפטר באדמה בגרירה ,וכ"ז כשנמצא
לפניו אך אם אינו נמצא לפניו לא מהני
אפי' כוונה לפוטרו ,כי הכונה מהני רק
להחיל עליו הברכה ישירות בלא גרירה,
וכשאינו לפניו לא יכול להחיל הברכה

[בט"ז משמע שחלק מצד דהוי כברכתו
הראויה ,אך בשע"ת משמע מצד שבכונה הוי
כלפניו]:

ו) וממה שהט"ז דימה לנידון בס"ה
דאיירי שהביאו לו מין אחר שברכתו
שווה ,משמע כצד א' שחלק מצד שהעץ
ואדמה זה כמו ברכתן שוה ,דאדמה היא
ממש ברכתו של העץ.
אך בשערי תשובה כ' בביאור הט"ז
דגדול כח הכונה וכו' ,ומשמע כצד ב'
שחלק מצד שכונה עושה כאילו בירך
עליו ממש.
וצריך לעיין דאולי הט"ז לשיטתו בזה
דמצינו שכ' בסי' ריב א לגבי עיקר וטפל
שטפל נפטר אפי' לא היה לפניו ,אם
כיוון עליו בשעת הברכה על העיקר.
ולפי"ז יל"ד בכל הברכות שפוטרות
בדיעבד כגון שהכל שפוטר בדיעבד את
כל המאכלים ,ומזונות שפוטר הכל
לחלק מהשיטות (וכך נפסק) ,וכן לגבי

דרכי

העץ ואדמה

המוציא לצד שפוטר פת הבבכ"ס
בדיעבד( ,לדעת הריטב"א פ"ב י"ח ,וכ"כ
רע"א ,ועי' כס"מ דאפי' בתבשיל ,וחיי"א
פליג דרק פהבכ"ס ,והא"ר בשם עולת

ברכות

קנה

תמיד פליג שאפי' בפהבכ"ס לא מהני),
ויל"ד בכל אלו האם יהיו דומים להעץ
ואדמה או שאולי שאני כל אלו.

קנו

דרכי

ברכות

סימן יב

סימן יב:

בגדר גרירה בברכותיהן שוות ,ובדיני קדימה:
תמצית דברים :א .פלוג' ר"י ורבנן אי חביב או מין שבעה ,וצ"ל שהברכה חלה על הפרי שמחזיק ,והשני
נגרר ,בפלוג' השו"ע והרמ"א בנפל הפרי ,לרמ"א צ"ע מאי נפק"מ על מי מברך ,ואולי מיחזי כחשיבותא .ב.
בנידון על מי יברך הרשב"א ביאר דאינו בדין שהחשוב יגרר ,אך בשא"ר הפשטות דצריך לברך על החשוב,
ויל"ד אם משום כבוד הפרי החשוב ,או משום כבוד הברכה .ג .לרשב"א אף בדיעבד לא יצא בסתמא ,אך
בכונה יצא ,והביאור שבסתמא זה גרירה והחשוב לא נגרר ,אך בכונה הברכה חלה בשניהם ,וכדעת
הרמ"א .ד .ולשו"ע צ"ע חילוק הרשב"א בין כונה לסתמא ,ואפש"ל ברשב"א באופ"א שהבעיה בגרירה רק
לכתחילה ,רק שבסתמא אמרי' דלא התכוין לכך ולא יוצא ,אך אי"ז נראה .ה .המאירי שסתמא היינו שדעתו
לאכול שניהם אך לא מכוין לפטור שניהם ,ומביא מחלוקת לגבי דיעבד בסתמא ,ולפי"ז בסוגיין אפשר
להעמיד בסתמא כזו .ו .אך ברמ"א משמע דכונה היינו לאכול שניהם ,לא כונה לפטור ,ואולי גם לשו"ע
בכונה לפטור חלה הברכה בשניהם ,ולפי"ז השו"ע מסתדר עם הרשב"א .ז .אך לרמ"א צ"ע למה בדיעבד
לא יוצא והרי סתמא של הרשב"א זה כונה של הרמ"א ,ורק י"ל ברשב"א באופ"א כדלעיל שהבעיה בגרירה
רק לכתחילה ,רק שבסתמא אמרי' דלא התכוין לכך ולא יוצא .ח .תמצית הדברים.

[פלוג' ר"י ורבנן אי חביב או מין שבעה ,וצ"ל
שהברכה חלה על הפרי שמחזיק ,והשני נגרר,
בפלוג' השו"ע והרמ"א בנפל הפרי ,לרמ"א צ"ע
מאי נפק"מ על מי מברך ,ואולי מיחזי
כחשיבותא]:

א) מתני'" :היו לפניו מינין הרבה רבי
יהודה אומר אם יש ביניהן מין שבעה
עליו הוא מברך ,וחכמים אומרים מברך
על איזה מהן שירצה".
ובהקדם צ"ב בעיקר הנידון על מה
יברך ,האם על החביב או המין שבעה,
לכאו' מה הנידון ,מה זה משנה על מה
יברך ,וצריך לברר בהקדם מהי
ההתיחסות לאדם שמברך על פרי אחד
ופוטר מין נוסף ,ובפשטות נראה
שהגדר הוא שהברכה חלה על הפרי
הראשון ,והפרי השני רק נפטר מברכה,
דנגרר אחרי הראשון.
והנה בשו"ע כתב (רו ו) "נטל בידו פרי
לאוכלו ובירך עליו ,ונפל מידו ונאבד או
נמאס ,צריך לחזור ולברך ,אע"פ שהיה

מאותו מין לפניו יותר כשברך על
הראשון" ,אך הרמ"א כתב" :רק שלא
היה עליו דעתו לאוכלו" ,ועי' ביאור
הלכה שם שביאר דלדעת המחבר אפילו
בדעתו בהדיא על הכל לאכלו ג"כ צריך
לחזור ולברך ,דעיקר ברכתו היה ע"ז
שאוחז בידו ,והשאר נגרר אח"ז ממילא,
וע"כ כיון שנפל ונאבד צריך לחזור
ולברך ,אלא דהרמ"א ס"ל דבדעתו
לאכול כולם א"צ לחזור ולברך ,אף
דבעלמא (כשלא נפל מידו) מותר לאכול
הכל בברכה זו ,אף שבירך בסתמא ,זהו
רק בשלא נפל הראשון ,דאז נמשך הכל
אליו בברכתו ,אבל שנפל הראשון
ונמצא קאי הברכה רק על אלו לא מהני,
אלא היכא שהיה דעתו בהדיא עליהם
דאז שוין הם בברכה זו" ,עכ"ל.
ומבואר דעיקר הברכה חלה על הפרי
שאוחז בידו בשעת הברכה ,ושאר
הפירות רק נפטרים ונגררים אחריו,
ולכן אם הוא נפל לא חלה הברכה ,והוי
ברכה לבטלה ,וממילא גם שאר הפירות
לא יכולים להיפטר בזה ,והשו"ע סובר
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שזה אפי' אם כיון להדיא לאכול שניהם,
דמ"מ הפרי שאוחז בידו עליו חלה
הברכה ,והשני רק נגרר ונפטר ,אמנם
הרמ"א ס"ל דכ"ז רק בסתמא ,אך כשכיון
להדיא לאכול שניהם ולברך על שניהם,
חלה הברכה על שניהם בשוה ,ואז אפי'
שהראשון נפל יכול לאכול השני,
דהברכה חלה בשוה גם עליו( ,ועי' במ"ב
שפסק דסב"ל כהרמ"א) ,ונ"ל דסוגיא זו
היא יסוד גדול מהו גדר הדבר שאוכל
שני מינים ומברך על א' ופוטר השני,
דלכו"ע כשזה בסתמא הגדר הוא
שהברכה חלה רק על מה שאוחז בידו,
והשני נגרר ונפטר ,וכשכיון להדיא
לאכול שניהם ,לשו"ע גם בכה"ג הברכה
חלה על הראשון ,והשני רק נפטר,
ולרמ"א בכה"ג הברכה חלה על שניהם
בשוה.
ומעתה בנידון דידן נראה דבשלמא
לשו"ע מובן שפיר מה הנידון בפלוג'
דר"י ורבנן על איזה מהן יברך ,כיון
שהברכה חלה על הפרי שעליו מברך,
והשני רק נפטר ונגרר ,והנידון הוא האם
להעדיף את החביב או המין שבעה ,אך
לרמ"א צ"ע ,שהרי לשיטתו כשמכוין
להדיא לאכול שניהם ,הברכה חלה
ונתפסת בשניהם בשוה ,וא"כ מה זה
משנה איזה מהם יחזיק בידו בשעת
הברכה ,והלא אין לזה שום משמעות,
דמ"מ הברכה חלה ונתפסת בשוה על
כל הפירות שדעתו לאכול( ,וכאן לא
מדובר רק בסתמא אלא גם כשיודע
ורוצה לאכול שניהם ,שהרי זו כל
המחלוקת על איזה מהן יברך כלומר
שמדובר שיודע שיאכל שניהם) ,וצ"ע.
ואולי י"ל דסו"ס מיחזי כחשיבותא מה
שמחזיק בידו בשעת הברכה ,אפי' שאין
לזה משמעות דינית בהגדרת חלות
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הברכה שחלה על שניהם בשוה.
(ועי' בלשונות הרשב"א בסוגיין (המובא
להלן) ובעו"ר שמבואר שהגדר כאן הוא
שהברכה חלה על הפרי שמברך עליו,
והשני רק נפטר ונגרר ונטפל ,וכהשו"ע,
אמנם עי' בלשון רש"י שכ' "ובא לפטור
את שתיהן בברכה אחת"" ,אין ברכה
אחת פוטרתן" ,דמשמע שהגדר הוא
שהברכה חלה על שניהם בשוה ,ויל"ע
אם אפשר לדייק מזה).

[בנידון על מי יברך הרשב"א ביאר דאינו בדין
שהחשוב יגרר ,אך בשא"ר הפשטות דצריך
לברך על החשוב ,ויל"ד אם משום כבוד הפרי
החשוב ,או משום כבוד הברכה]:

ב) וכעת צריך לבאר מה הטעם
שנחלקו על איזה יברך ,עי' ברשב"א
שכתב בביאור הנידון על איזה מהן
לברך "ודינא הוא דחשוב ליפטר שאינו
חשוב" ,וכ"כ בסוף דבריו בסוגיין וז"ל:
"דאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את
החשוב דרך גררה ,אלא דרך כונה" ,וכן
כשביאר מ"ש באין ברכו"ש "בשאין
ברכותיהן שוות כגון צנון וזית ואין אחד
מהן טפלה לחברו" ,מבואר שאי"ז רק
ענין טוב ,אלא זה בעיה דינית של גרירה,
והיינו שלר"י מין שבעה הם פירות
חשובים ,ולכן חייב לברך דוקא עליהם,
דא"א לברך על השני ולפטור המין
שבעה דרך גרירה ,כי החשוב לא נגרר
ע"י הפחות חשוב ,דאינו נטפל אליו,
והנראה דמבואר ברשב"א שאי"ז רק
מעלה טובה לכבד הפירות ,אלא זהו דין
גמור שא"א לפטור הפרי החשוב דרך
גרירה.
אמנם בשא"ר לא משמע כהרשב"א
ואף שגם הם כתבו שבברכו"ש א' פוטר

קנח
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את חברו ומשא"כ באין ברכו"ש שיש
ברכה לכאו"א ,מ"מ לא משמע בדבריהם
שזהו גופא הסיבה שצריך להקדים בגלל
שאינו בדין שהחשוב יפטר בגרירה,
אלא אפש"ל באופ"א שאי"ז על דרך
השלילה ,שא"א שיגרר ,אלא ע"ד החיוב,
שצריך לברך על החשוב ,וכנ"ל שלר"י
המין שבעה הוא חשוב ויש לכבדו בכך
שמברך עליו ,ולא שיברך על השני
ויפטור אותו ,ולדוגמא בר' יונה כ'
"שכיון שארץ ישראל נשתבחה בהם יש
לו לברך על זה ופוטר את האחר",
דאע"פ שציין את העובדה שמברך על א'
ופוטר השני ,אך לא משמע שזה גופא
הטעם כי א"א לגרור החשוב ,אלא ד"יש
לו להקדים ולברך על החשוב".
אך נראה דיש לחקור לצד שאי"ז
כהרשב"א ,דאי"ז לשלילה ,שא"א לפטור
החשוב ,אלא על צד החיובי שראוי
שיברך על החשוב ,כעת יש לחקור האם
זה דין שבא מצד הפרי החשוב ,שצריך
לכבדו ולתת לו את הברכה ,או להיפך
שזה דין שבא מצד הברכה ,שצריך
לכבדה ולעשותה על החשוב ,שבכך
הברכה יותר חשובה ,והנה עי' בר' יונה
שכתב "שכיון שארץ ישראל נשתבחה
בהם יש לו לברך על זה ופוטר את
האחר" ,ובמאירי כתב "ובדין הוא
שאותן שהתורה החשיבתן יהו פוטרות
אותן של שאר מינין" ,ובפשטות הביאור
שזה מצד חשיבות הפרי שמכיון
שנשתבחה בהן א"י או מכיון שהתורה
החשיבתן ,משו"ה צריך לכבדו ולברך
עליו ,אך אי"ז מוכח אלא אפש"ל שהואיל
ונשתבחה בהן א"י או שהתורה
החשיבתן ,לכן זהו פרי חשוב ,ולכן
הברכה דורשת להיעשות עליהם שבכך
הברכה יותר נעלית ומכובדת ,ודו"ק.

סימן יב

ברכות
ומ"מ לשני הצדדים ודאי בדיעבד יוצא,
דזה רק ענין לכתחילה שיש לכבד את
המין שבעה בברכה ,או שיש לכבד את
הברכה במין שבעה ,אך בדיעבד יוצא.

[לרשב"א אף בדיעבד לא יצא בסתמא ,אך
בכונה יצא ,והביאור שבסתמא זה גרירה
והחשוב לא נגרר ,אך בכונה הברכה חלה
בשניהם ,וכדעת הרמ"א]:

ג) ובדעת הרשב"א שזו בעיה דינית
שהחשוב לא נגרר ,לכאו' מה הדין
בדיעבד כשבירך על הפחות חשוב ,האם
באמת לא יוצא וצריך לברך שוב על
השני ,והנה הרשב"א בסוף סוגיין כותב
וז"ל" :ומסתברא דאפילו לר' יהודה אם
היו לפניו אתרוג וזית וקדם וברך על
האתרוג ,אף על פי שאינו רשאי ,אינו
צריך לחזור ולברך על הזית ,כיון
שברכותיהן שוות ,והוא שנתכוון לפטור
את הזית בברכת האתרוג ,אבל בלא
מתכוון לא ,דאינו בדין שיפטור מי
שאינו חשוב את החשוב דרך גררה,
אלא דרך כונה" ,ואח"כ כותב כן גם
לרבנן שחביב עדיף וז"ל" :אם היה אוכל
תפוחים ובירך עליהן ,ואח"כ הביאו
לפניו אגוזים ,אם התפוחים חביבים לו
יותר פוטר את האגוזים בגררת ברכת
התפוחים ,אבל אם אינן חביבים (אלא
האגוזים חביבים יותר) אינן פוטרין את
האגוזים אלא א"כ נתכוין להם מתחלה"
עכ"ל.
ומבואר ברשב"א שמש"כ שאינו בדין
לפטור החשוב דרך גרירה ,אי"ז רק
לכתחילה אלא אף בדיעבד ,דזו בעיה
אמיתית מדינא ,ולא רק חוסר כבוד,
ולכן בדיעבד אם זה בסתמא לא יוצא,
ורק אם כיון להדיא לפטור יצא ,ובביאור
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מה שחילק בין כונה לסתמא ,נראה
ברור שודאי גם בכונה אסור לכתחילה,
שהרי כל דיני קדימה נאמרו גם בכונה,
אלא שמ"מ בדיעבד יצא כשכיון,
ומשא"כ בסתמא דאפי' בדיעבד לא יצא.
ולכאו' אם בסתמא לא יוצא בדיעבד כי
א"א לגרור החשוב ,א"כ מ"ש בכונה שכן
יכול לגרור ולפטור החשוב ,אמנם נראה
שהחילוק יהיה מובן היטב לפי הרמ"א
שחילק בין סתמא לכונה ,שבסתמא
הברכה חלה רק על מה שמברך ,והשני
נפטר בגרירה ,אך בכונה הברכה חלה
על שניהם בשוה ,וא"כ בסתמא הברכה
חלה רק על מה שמברך והשני נגרר,
וכיון שחשוב אינו נגרר לכן לא יוצא
אפי' בדיעבד ,אך בכונה אי"ז גרירה אלא
הברכה חלה על שניהם.
אמנם צ"ב א"כ למה בכונה זה לא
לכתחילה ,מיהו בזה צ"ל כנ"ל מצד
דמיחזי כחשיבותא מה שמחזיק בידו
בשעת הברכה ,ויוצא שיש שני טעמים
לברך על החשוב ,א' דחשוב לא נגרר ,ב'
דמיחזי כחשיבותא ,ובסתמא זה גרירה
ואיכא לטעם הראשון ,ולכן אף בדיעבד
לא יוצא ,אך בכונה אי"ז גרירה אלא
הברכה חלה בשניהם ,ואיכא רק לטעם
הב' והוא רק לכתחילה.

[ולשו"ע צ"ע חילוק הרשב"א בין כונה לסתמא,
ואפש"ל ברשב"א באופ"א שהבעיה בגרירה רק
לכתחילה ,ובסתמא אמרי' דלא התכוין לכך
ולא יוצא ,אך אי"ז נראה]:

ד) אך לשו"ע אמנם מובן יותר למה
תמיד לכתחילה אסור ,אך לא מובן
החילוק בין סתמא לכונה ,ואיך בכונה
יוצא בדיעבד ,דהא אם בסתמא לא יוצא
בדיעבד כי החשוב לא נגרר אפי'

ברכות

קנט

בדיעבד ,א"כ מ"ש בכונה שיוצא
בדיעבד ,דהרי לשו"ע גם בכונה הברכה
לא חלה על שניהם אלא רק בגרירה,
ואיך החשוב נגרר בדיעבד ,ומ"ש כונה
מסתמא שלא יוצא בדיעבד ,ולכאו' רק
לרמ"א שחילק בין סתמא לכונה שפיר
הרשב"א.
והנה כדברי הרשב"א פסק גם הרמ"א
להלכה (ריא ה) "אם עבר ובירך על
השני ,אם הברכות שוות יוצא ,וא"צ
לחזור ולברך ע"ז שהיה לו להקדים,
ובלבד שיהא דעתו ג"כ עליו בברכתו",
והוא כחילוק הרשב"א שבדיעבד יצא
רק בכונה ,אך בלא כונה מפורשת לא
יצא אף בדיעבד ,וכעת נראה לכאו'
דהרמ"א לשיטתו שהברכה בעצם חלה
על מה שמחזיק בידו ,והשני רק נגרר,
אך אם מכוין להדיא על השני אזי הרכה
חלה על הכל בשוה ,וזהו ביאור החילוק
דבאמת חשוב לא נגרר אף בדיעבד ,אך
אם כוון יוצא כי אז אי"ז גרירה אלא
הברכה חלה על שניהם בשוה ,וא"כ
השו"ע יחלוק ע"ז דלשיטתו אף
כשהתכוון מ"מ הברכה חלה רק על
הראשון ,והשני רק נגרר ,וא"כ איך
החשוב יכול להיגרר ,מיהו הב"י כן
הביא כן וצ"ע.
או שנבאר בחילוק הרשב"א באופ"א,
שבאמת גם לשיטתו הבעיה בגרירה היא
רק לכתחילה תמיד ,ולא שהחשוב לא
יכול להיגרר ,אלא רק שאי"ז לכבודו
לכתחילה להיגרר ,אך בדיעבד ודאי
יכול להיגרר ולהיפטר ,ומשו"ה בכונה
יצא ,והא דבסתמא לא יצא בדיעבד היינו
רק משום דאמרי' שמסתמא ודאי אינו
רוצה לפטור גם החשוב כיון שאי"ז בדין
לכתחילה ,דדבר שאינו לכתחילה
מסתמא אינו רוצה בכך וממילא לא יוצא

קס
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בדיעבד ,אך אם מתכוין להדיא לפטור
יוצא ,דמ"מ הבעיה בגרירת החשוב
תמיד היא רק לכתחילה ,ורק בסתמא
שלא כיון לפטור אמרי' שבודאי אינו
רוצה לפטור שלא כדין ,אך אם מתכוין
להדיא לפטור מהני בדיעבד ,ולפי ביאור
זה הרשב"א מסתדר בין לשו"ע ובין
לרמ"א.
מיהו יותר נראה ברשב"א כהצד שזו
בעיה דינית שא"א לגרור החשוב ,ולא
רק שאי"ז לכבודו להיגרר ,וא"כ צ"ע
לשו"ע מה בין סתמא לכונה לגבי דיעבד.

[המאירי שסתמא היינו שדעתו לאכול שניהם
אך לא מכוין לפטור שניהם ,ומביא מחלוקת
לגבי דיעבד בסתמא ,ולפי"ז בסוגיין אפשר
להעמיד בסתמא כזו]:

ה) ומצאתי במאירי שכ' "ופוטר בו את
האחר הואיל וברכותיהן שוות ושדעתו
לאכול משניהם ,אף על פי שאינו מתכוין
בפרט ליפטר בשתיהן בברכה זו ,שמן
הסתם נגררת היא אחר חברתה ,ובדין
הוא שאותן שהתורה החשיבתן יהו
פוטרות אותן של שאר מינין" עכ"ל,
ומתבאר דהגדרת סתמא היינו שודאי
דעתו לאכול משניהם ,אבל אין דעתו
בפירוש לפטור שניהם בברכה.
והמאירי כתב עוד "ומ"מ אף לר' יהודה
בדיעבד פטור ,ומ"מ יש אומרים דדוקא
בשנתכוין לפטור את שתיהן שאין
הגרוע פוטר את החשוב אלא בכונה",
והרי שמביא שני צדדים בזה האם תמיד
פטור בדיעבד ,או"ד דרק בכונה מהני
בדיעבד ,אך בסתמא אפי' בדיעבד לא
יצא.
והנה הי"א הראשון במאירי הם שא"ר
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ברכות
דס"ל שזה רק דין לכבד את החשוב
לכתחילה ,ואילו הרשב"א הוא הדעה
השניה שרק בכונה יוצא בדיעבד ,אך
בסתמא לא.
ובאמת גם בלשון הרשב"א מבואר
כהמאירי שסתמא היינו שמתכוין
לאכול שניהם ,וכונה היינו שמתכוין
לפטור שניהם( ,ולא כהפשטות שכונה
היינו לאוכלו ,וסתמא שאין דעתו
לאוכלו).
וכעת נראה דעל מקרה זה יעמיד
הרמ"א את הסוגיא ,דלעיל הוק' על
הרמ"א שהרי ודאי הסוגיא מיירי שרוצה
לאכול שניהם ,שזהו כל הנידון איזה
מהן יקדים ,ולכאו' לרמ"א כשיש כונה
הברכה חלה על שניהם בשוה ,וא"כ מה
זה משנה על איזה מהן מברך ,ולעיל תי'
דאולי סו"ס מיחזי כחשיבותא אך כעת
התירוץ פשוט ,דצ"ל דסוגיין מיירי
שיודע שיאכל שניהם ,אך אין לו כונה
בפירוש לפטור שניהם בברכה זו ,דזהו
מה שנחשב אצל הרמ"א כסתמא,
(וכמאירי) שיודע שיאכל שניהם ,אך לא
מכוין לפטור שניהם ,ובכה"ג גם לרמ"א
אין הברכה חלה על שניהם ,אלא השני
רק נגרר ,ומובן שפיר הבעיה לגרור
החשוב ,ולכן צריך לברך על החשוב,
ובדיעבד בסתמא לא חל ,ומשא"כ
כשכיון ממש לפטור שניהם בברכה זו,
דאז הברכה חלה על שניהם בשוה,
ודו"ק.
ואף ברשב"א נראה דבהכי מיירי מש"כ
שבלא כונה לא נפטר ,כלומר שאם יש
כונה מפורשת לפטור מותר אפי'
לכתחילה( ,וכהרמ"א שאז הברכה חלה
על שניהם בשוה ,וכדמשמע במאירי
שאם מכוון בפירוש לפטור שניהם ,אזי
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הגדר הוא שהברכה חלה על שניהם
בשוה) ,ומשא"כ בסתמא שאז הגדר שא'
פוטר את חברו ,ורק אז אמרי' דאינו בדין
שהחשוב יגרר ,ומשא"כ כשמכוון
בפירוש לפטור שניהם ,דאז אי"ז גרירה
אלא הברכה חלה על שניהם.

[אך ברמ"א משמע דכונה היינו לאכול שניהם,
לא כונה לפטור ,ואולי גם לשו"ע בכונה לפטור
חלה הברכה בשניהם ,ולפי"ז השו"ע מסתדר
עם הרשב"א]:

ו) אמנם נראה דיש לדקדק שבפלוג'
השו"ע והרמ"א הנ"ל לשון הרמ"א "רק
שלא היה עליו דעתו לאוכלו" ,משמע
שם שכונה היינו שדעתו לאכול שניהם,
וסתמא היינו שאפי' לא חשב לאכול
שניהם ,וכ"מ בביה"ל שם שכ' בכל
דבריו שמתכוין לאכול ,ולא כ' שמתכוין
לפטור ,דהיינו שהכונה של השו"ע
והרמ"א זה הסתמא של הרשב"א
והמאירי.
והשתא נראה דאולי כל מה שהשו"ע
חולק על הרמ"א שהברכה לא חלה על
שניהם ,זה רק בכונה לאכול שניהם ,אך
אם מתכוין להדיא לפטור שניהם אולי
גם השו"ע מודה לרמ"א שהברכה חלה
על שניהם בשוה ,ומה שהביה"ל אומר
שלשו"ע אפי' כשהיה כונה לא חל על
שניהם ,זה רק כשהיה כונה לאכול
שניהם ,אך לא היה כונה לפטור שניהם
בברכה זו ,וע"ז הרמ"א פליג שזה רק
בסתמא גמור שאף לא היה דעתו לאכול
שניהם ,ובזה השו"ע פליג דאפי' כשהיה
דעתו לאוכלו מ"מ הברכה חלה על
הראשון ,והשני רק נגרר ,אך גם הוא
מודה שכשהיה בדעתו לפטור גם השני
בברכה זו ,חלה הברכה על שניהם.

ברכות

קסא

ולפי"ז השו"ע מסתדר היטב עם מה
שהרשב"א חילק בין כונה לסתמא,
דסתמא של הרשב"א היינו שדעתו
לאכול שניהם ,רק שלא מתכוין לפטור
שניהם ,ובכה"ג ס"ל לשו"ע שהברכה לא
חלה על השני אלא רק דרך גרירה ,וס"ל
לרשב"א שחשוב לא נגרר אפי' בדיעבד,
אבל מש"כ הרשב"א שבכונה יוצא
בדיעבד היינו בכונה לפטור ,שבזה גם
לשו"ע הברכה חלה על שניהם בשוה
וא"צ גרירה.
וכ"מ נמי ברמ"א (ריא) שפסק את
הרשב"א שבדיעבד יותא אם "דעתו עליו
בברכתו" ,דמשמע שמדבר על כוונה
לפוטרו בברכתו ,ולא סתם כוונה
לאוכלו ,וכנ"ל דבזה גם השו"ע מודה.
ומה דמ"מ אי"ז לכתחילה צ"ל דזה מצד
החשיבות שנראה במה שמחזיק בידו
בברכה ,וכדביארנו לרמ"א ,דמיחזי
כחשיבותא ,דהנה הא ודאי דכל דיני
קדימה נאמרו לכתחילה אף אם מתכוין
להדיא לפטור שניהם בברכה ,ומ"מ י"ל
שזה שני סוגים :א .כשיודע שאוכל
שניהם אך לא מתכוין לפטור שניהם,
שאז זה מדין שאינו נגרר ,ואפי' בדיעבד,
ב .כשמתכוין לפטור שניהם ,שאז זה רק
מצד דמיחזי כחשיבותא למי שמחזיק
בידו בשעת הברכה ,אך בדיעבד יצא.

[אך לרמ"א צ"ע למה בדיעבד לא יוצא והרי
סתמא של הרשב"א זה כונה של הרמ"א ,ורק
י"ל ברשב"א באופ"א כדלעיל שהבעיה בגרירה
רק לכתחילה ,רק שבסתמא אמרי' דלא התכוין
לכך ולא יוצא]:

ז) אך לרמ"א כעת צ"ע דלכאו' הסתמא
של הרשב"א היינו שמתכוין לאכול

קסב
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שניהם ,ורק לא מתכוין לפטור שניהם,
ובזה כ' הרשב"א דלא יוצא בדיעבד ,אך
הרי אצל הרמ"א בכזה מקרה הברכה
חלה על שניהם בשוה ,ולזה הוא קורא
כונה ,דמתכוין לאכול שניהם( ,אע"פ
שלא מתכוין לפטור שניהם) ,וא"כ
לרמ"א צ"ע מה זה משנה על מי מברך,
ואמנם כבר אמרנו די"ל מצד דמיחזי
כחשיבותא ,אך סו"ס צ"ע למה בדיעבד
לא יוצא יד"ח ,ומה חילק הרשב"א בין
כונה שיוצא בדיעבד לסתמא שלא יוצא,
דהרי לכאו' לרמ"א גם בסתמא של
הרשב"א הברכה חלה על הכל בשוה,
דסתמא של הרשב"א היינו שכיון לאכול
אך לא לפטור ,ולרמ"א זהו הנקרא כונה
לאכול שהברכה חלה בשניהם ,ולא
מובן למה לרשב"א בסתמא לא יוצא
בדיעבד( ,אלא א"כ נדחוק ברמ"א
דמש"כ שדעתו לאכול היינו גם לפטור,
ואז הסתמא והכונה שלרמ"א הם כן
כהרשב"א ,ונוכל לבאר שזהו החילוק
בין סתמא לכונה ,אך זה אינו נראה).
אך היותר נראה דגם לרמ"א צריך לבאר
ברשב"א באופן השני שכתבנו לעיל,
שודאי כל הבעיה בגרירה היא רק
לכתחילה תמיד ,אך בדיעבד החשוב
נגרר ונפטר ,ולכן בכונה יצא ,אלא
שבסתמא אמרי' שבודאי אינו רוצה
לפטור גם החשוב כיון שאי"ז בדין
לכתחילה ,דדבר שאינו לכתחילה גם
בדיעבד בסתמא לא יצא דבודאי אינו
רוצה בכך ,אך אם מתכוין להדיא לפטור
יוצא ,ולפי"ז באמת אין הבדל גדול בין
ביאור הרשב"א שהחשוב לא נגרר ,לבין
הביאור שזה רק לחשיבות הפרי
החשוב ,דלתרוויהו זה רק דין לכתחילה
מפני חשיבות החשוב ,וההבדל הינו רק
דלרשב"א זה לשלילה שאינו לכבוד
החשוב ליגרר ,ולשא"ר זה בחיובי
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ברכות
שצריך לכבד החשוב בברכה ,או לכבד
הברכה בחשוב ,ובאמת זה אינו כ"כ
משמע ברשב"א שזה רק כבוד
לכתחילה ,דיותר משמע שזה דין
בהלכות גרירה שא"א לגרור החשוב ,אך
כנ"ל דזה ק' לרמ"א ,דלשיטתו הברכה
חלה על שניהם ,ומצד מיחזי כחשיבותא
אפשר רק להסביר הדין לכתחילה ,אך
למה לא יוצא בדיעבד.
ומ"מ יצא לנו ב' ביאורים ברשב"א :א'
שהחשוב לא יכול להיגרר אפי' בדיעבד,
אך בכונה אי"ז גרירה אלא הברכה חלה
על שניהם בשוה ,ורק לכתחילה אסור
דסו"ס מיחזי כחשיבותא לברך על
החשוב( ,וזה או לשו"ע או לרמ"א תלוי
מהו כונה וסתמא שם) ,ובאופ"א :ב' שגם
לרשב"א הבעיה של גרירת החשוב היא
רק לכתחילה ,אך בדיעבד נגרר ,מיהו זה
רק כשמתכוין לפטור ,אך בסתמא לא,
דאמרי' דודאי אינו רוצה לפטור מה
שאינו בדין לכתחילה( ,ולפי הצד השני
יוצא שאין הבדל גדול בין הרשב"א
לשא"ר שזה רק ענין של כבוד לכתחילה
ולא דין שמעכב).
(ויש עוד נידון האם יש הבדל במה
שנמצא לפניו על השולחן ,דברשב"א
מבואר שאם כיון מהני אפי' שהביאו לו
אח"כ ,ועי' בב"י (רו) לגבי בפה"א שפוטר
העץ ,שר' יונה חילק שאם כיון יוצא,
ובסוגיין מיירי בסתמא ,וכתב שכשכיון
מהני אפי' כשלא היו לפניו בשעת ברכה,
דכונה אינה צריכה שיהיה לפניו ,אמנם
יש שדייקו ברש"י ותוס' שחילקו באופ"א
ששם החזיק העץ ובירך עליו אדמה
ובע"כ יצא ,ומשא"כ הכא שמברך
בפה"א על פרי האדמה ,ולא יוצא עי"ז
לגבי פרי העץ ,ויש שהבינו בזה דהיינו
שרק שם שמחזיק פרי העץ ,וא"א ליתן
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ברכתו לשום דבר אחר ,בהכרח חלה
ברכתו על פרי העץ ,אך כאן שהיא כבר
חלה על האדמה שוב לא יכולה לחול
ג"כ על פרי העץ ,וסברא זו תהיה אפי'
אם כיון להדיא ,מיהו לענ"ד גם ברש"י
הביאור הוא מצד כונה ,שבכל המקרים
איירי בסתמא ,כלומר שלא כיוון להדיא
לפטור שניהם בברכה זו ,וכשמחזיק פרי
העץ ומברך עליו אדמה ,א"כ בהכרח
כונתו לברך על מה שמחזיק ,אך
כשמחזיק פה"א ומברך עליו אדמה,
חלה ברכתו רק ע"ז ,ולא על פרי העץ ,אך
אם יכוין להדיא יועיל גם בכה"ג( ,ועי'
שאג"א וברכ"י כאן)).
ח) תקציר הדברים:
א .השו"ע כתב שאם בירך ונפל יחזור
ויברך ,אף שהיו לפניו עוד ,ולרמ"א רק בלא
כונה לאוכלם ,והביה"ל ביאר דלשו"ע אף
כשכיון לאכול שניהם מ"מ הברכה חלה רק
על מה שמחזיק ,והשאר נפטר בגרירה,
וא"כ כשנפל הפרי שהחזיק לא חלה
הברכה ,והויא ברכה לבטלה ,וממילא גם
השאר לא יכול להיגרר בברכה זו ,ולרמ"א
כ"ז רק בסתמא ,אך בכונה הברכה חלה על
שניהם בשוה.
ב .והנה בסוגיין שלרבנן יברך על החביב
ולר"י על המין שבעה ,לכאו' לרמ"א צ"ע מאי
נפק"מ על איזה מברך ,והרי הברכה חלה על
שניהם בשוה ,דודאי מדובר בכונה לאכול
שניהם ולא בסתמא ,שהרי רק בכה"ג יש
דיני קדימה ,וא"כ לרמ"א מאי נפק"מ על
איזה יברך ,ואולי י"ל דסו"ס מיחזי
כחשיבותא מה שמחזיק בידו בשעת
הברכה.
ג .בנידון על איזה מהן יברך בפשטות
הביאור שזהו דין חשיבות שמחייב לברך על
המין החשוב ,ורק יש לחקור האם זה לכבוד
הפרי החשוב שמברך עליו ,או לכבוד
הברכה שתהיה על החשוב ,אך הרשב"א

ברכות

קסג

ביאר שהנידון על איזה יברך הוא מפני
שהחשוב לא נגרר אחר השאינו חשוב
להיפטר על ידו ,וכותב שאפי' בדיעבד לא
יצא ,מיהו כ"ז בסתמא אך אם כיון לפטור
שניהם יצא ,ולכאו' הביאור שהחשוב אינו
יכול להיגרר אפי' בדיעבד ,אך אם כיון
לפטור שניהם אי"ז גרירה אלא הברכה חלה
על שניהם.
ד .וברשב"א מבואר כהרמ"א שיש חילוק
בין סתמא לכונה ,שבסתמא הברכה חלה
על א' והשני נגרר ,ולכן החשוב לא נגרר
אפי' בדיעבד ,אך בכונה הברכה חלה על
שניהם בשוה ,וא"צ גרירה ,ויוצא בדיעבד,
ובאמת הרמ"א פסק כרשב"א (ריא ה) ,ומיהו
סו"ס צ"ב לרמ"א שאף בכונה זה רק בדיעבד
אך לכתחילה אסור ,ולרמ"א קשה מאי
נפק"מ את מי מחזיק בשעת ברכה ,אלא צ"ל
כנ"ל דסו"ס מיחזי כחשיבותא ,וזה רק
לכתחילה אך בדיעבד יצא ,אך לשו"ע לכאו'
צ"ע מה מחלק הרשב"א בין סתמא לכונה,
והרי לשו"ע גם בכונה זה גרירה ,ואם
בסתמא לא יוצא בדיעבד ,איך בכונה יוצא,
והרי החשוב לא נגרר.
ה .או שנבאר ברשב"א באופ"א ,שבאמת גם
לשיטתו הבעיה בגרירה היא רק לכתחילה
תמיד ,ולא שהחשוב לא יכול להיגרר ,אלא
רק שאי"ז לכבודו לכתחילה להיגרר ,אך
בדיעבד ודאי יכול להיגרר ולהיפטר,
ומשו"ה בכונה יצא ,והא דבסתמא לא יצא
בדיעבד היינו רק משום דאמרי' שמסתמא
ודאי אינו רוצה לפטור גם החשוב כיון
שאי"ז בדין לכתחילה ,דדבר שאינו
לכתחילה מסתמא אינו רוצה בכך וממילא
לא יוצא בדיעבד ,אך אם מתכוין להדיא
לפטור יוצא ,דמ"מ הבעיה בגרירת החשוב
תמיד היא רק לכתחילה ,ורק בסתמא שלא
כיון לפטור אמרי' שבודאי אינו רוצה לפטור
שלא כדין ,אך אם מתכוין להדיא לפטור
מהני בדיעבד ,ולפי ביאור זה הרשב"א
מסתדר בין לשו"ע ובין לרמ"א ,מיהו יותר
נראה ברשב"א כהצד שזו בעיה דינית שא"א
לגרור החשוב ,ולא רק שאי"ז לכבודו

קסד

דרכי

להיגרר.
ו .והנה בביאור מהו סתמא ומהי כונה ,עי'
במאירי שסתמא היינו שדעתו לאכול
שניהם ,רק שלא התכיון בפירוש לפטור
שניהם בברכה זו ,ואילו כונה היינו לפטור
שניהם בברכה ,והמאירי מביא די"א
שבדיעבד יצא אפי' בסתמא ,אך י"א דרק
כשכיון להדיא לפטור שניהם בברכה זו
יוצא בדיעבד ,והנה הרשב"א הוא כדעה
שניה במאירי שרק בכונה יוצא בדיעבד ,אך
בסתמא לא ,וגם בדבריו מבואר שסתמא
היינו שמתכוין לאכול שניהם ,וכונה היינו
שמתכוין לפטור שניהם ,וכעת אפש"ל
דהרמ"א יעמיד סוגיין בסתמא ,דלעיל
אמרנו דודאי לא מיירי בסתמא דא"כ לא
היה דיני קדימה ,אך כעת דאמרי' דסתמא
היינו שדעתו לאכול שניהם ורק לא כיון
לפטור שניהם אפש"ל דסוגיין בסתמא ולכן
יש נידון של דיני קדימה ,דגם לרמ"א
בסתמא זה גדר של גרירה ,ולא שהברכה
חלה על שניהם בשוה.
ז .אמנם נראה דיש לדייק שבפלוג' השו"ע
והרמ"א הנ"ל לשון הרמ"א "רק שלא היה
עליו דעתו לאוכלו" ,משמע שם שכונה היינו
שדעתו לאכול שניהם ,וסתמא היינו שאפי'
לא חשב לאכול שניהם ,וכ"מ בביה"ל שכ'
שמתכוין לאכול ,ולא כ' שמתכוין לפטור,
דהיינו שהכונה של השו"ע והרמ"א זה
הסתמא של הרשב"א והמאירי ,וא"כ אולי
כל מה שהשו"ע חולק על הרמ"א זה רק
בכונה לאכול שניהם ,אך אולי גם השו"ע
מודה שאם מתכוין להדיא לפטור שניהם,
הברכה חלה בשניהם ,ולפי"ז השו"ע יסתדר
עם הרשב"א ,דסתמא של הרשב"א היינו
שדעתו לאכול שניהם ,רק שלא מתכוין
לפטור שניהם ,ובכה"ג לשו"ע הברכה לא
חלה על השני אלא רק בגרירה ,והחשוב לא
נגרר ,ומש"כ הרשב"א שבכונה יוצא
בדיעבד היינו בכונה לפטור כלומר
שמתכוון להחיל הברכה על שניהם ,שבזה
גם לשו"ע הברכה חלה על שניהם וא"צ
גרירה( ,וכ"מ נמי ברמ"א (ריא) שפסק

סימן יב

ברכות
כרשב"א בלשון "דעתו עליו בברכתו",
דמשמע שדעתו לפוטרו בברכתו ,ובזה גם
השו"ע מודה) ,ומה דמ"מ אי"ז לכתחילה
צ"ל דזה מצד החשיבות שנראה במה
שמחזיק בידו בברכה ,וכדביארנו לרמ"א.
ח .אך לרמ"א כעת צ"ע דלכאו' גם הסתמא
של הרשב"א היינו שמתכוין לאכול שניהם,
רק שלא מתכוין לפטור שניהם ,ולא יוצא
בדיעבד ,אך אצל הרמ"א זה נקרא כונה
שע"ז הוא אומר שהברכה חלה על שניהם,
וא"כ מה זה משנה על מי מברך ,ואמנם י"ל
מצד דמיחזי כחשיבותא ,אך סו"ס צ"ע למה
בדיעבד לא יוצא יד"ח ,ומה חילק הרשב"א
בין כונה שיוצא בדיעבד לסתמא שלא יוצא,
ולכאו' לרמ"א גם בסתמא הברכה חלה על
הכל בשוה ,דסתמא היינו שכיון לאכול אך
לא לפטור ,ולרמ"א זהו הנקרא כונה
שהברכה חלה בשניהם ,אלא א"כ נדחוק
ברמ"א דמש"כ שדעתו לאכול היינו גם
לפטור ,ואז הסתמא והכונה שלרמ"א הם כן
כהרשב"א ,ונוכל לבאר שזהו החילוק בין
סתמא לכונה ,וכנ"ל.
ט .אך היותר נראה דגם לרמ"א צריך לבאר
ברשב"א באופן השני שכתבנו לעיל ,שודאי
כל הבעיה בגרירה היא רק לכתחילה תמיד,
אך בדיעבד החשוב נגרר ונפטר ,ולכן בכונה
יצא ,אלא שבסתמא אמרי' שבודאי אינו
רוצה לפטור גם החשוב כיון שאי"ז בדין
לכתחילה ,דדבר שאינו לכתחילה גם
בדיעבד בסתמא לא יצא דבודאי אינו רוצה
בכך ,אך אם מתכוין להדיא לפטור יוצא.
י .ומ"מ יצא לנו ב' ביאורים ברשב"א :א'
שהחשוב לא יכול להיגרר אפי' בדיעבד ,אך
בכונה אי"ז גרירה אלא הברכה חלה על
שניהם בשוה ,ורק לכתחילה אסור דסו"ס
מיחזי כחשיבותא לברך על החשוב( ,וזה או
לשו"ע או לרמ"א תלוי מהו כונה וסתמא
שם) ,ובאופ"א :ב' שגם לרשב"א הבעיה של
גרירת החשוב היא רק לכתחילה ,אך
בדיעבד נגרר ,מיהו זה רק כשמתכוין
לפטור ,אך בסתמא לא ,דאמרי' דודאי אינו

דרכי

גרירה בברכות

רוצה לפטור מה שאינו בדין לכתחילה.
יא .ובביאור עיקר הנידון את מי להקדים
כבר הובא לעיל דאפש"ל באופ"א דלא
כהרשב"א ,דלרשב"א זה על דרך השלילה:
שאינו בדין לגרור החשוב ,אך אפש"ל
באופ"א שזה על דרך החיוב :שראוי וטוב
לברך על החשוב ,מפני החשיבות שיש
בברכה על החשוב ,וכן משמע בשאר

ברכות

קסה

ראשונים שאף שגם הם הזכירו החילוק בין
ברכו"ש שא' פוטר חברו לאין ברכו"ש
שמברך על כאו"א ,מ"מ לא משמע שזהו
הטעם מצד שאינו בדין שהחשוב יפטר
בגרירה ,אלא להיפך ע"ד החיוב שזה טוב
וראוי שיברך על החשוב ,ובשיטה זו יש
לחקור האם זה מצד כבוד הפרי שדורש
שיברכו עליו ,או מצד כבוד הברכה
שדורשת שיברכו אותה על החשוב.

קסו

דרכי

ברכות

סימן יג

סימן יג:

בדעת עולא דפליגי רק בברכותיהן שוות:
א .הביאור הפשוט בעולא שבאין ברכו"ש אין דיני קדימה ,וכ"כ הרא"ש .ב .תוס' ורשב"א שבאין ברכו"ש
ר"י מודה לרבנן שחביב עדיף ,וצ"ע אם יש דין קדימה למה לא מין שבעה לר"י ,וכן הק' הרא"ש .ג .ביאור
לתוס' ורשב"א שיש מישור חביבות ויש מישור חשיבות ,ובאופ"א שחביב הוא מעלה בברכה ומין שבעה
בפרי .ד .אך ברשב"א לא משמע כצד ב' ,וגם ברשב"א מבואר שגם חביב זה חשיבות בפרי .ה .ובדעת
הרא"ש דלעולא אין דיני קדימה ,הביאור או כי אי"ז משנה מי ראשון ,או כי הברכות מחלקות לאכילות
שונות .ו .לרא"ש צ"ע מדחזי' דברכה מבוררת קודמת ,מהלך שרק מעלה בברכה צריך להקדים ,וחביב זה
חשיבות בפרי כמו מין ז' .ז .דרך הב"ח ברא"ש שיקדים איזה שרוצה עתה ולא החביב תדיר ,ולא משמע,
ובראיית הפר"ח .ח .במרדכי ע"פ הב"י והדרכ"מ ,דלכו"ע מין ז' עדיף .ט .במיתיבי לשיטות הראשונים .י.
בדעת הבה"ג שהעץ קודם .יא .מהדו"ב וסיכום דעת הבה"ג יותר טוב .יב .ביאור דעת תוס' בבה"ג דהעץ
ודאי גובר על חביב מדבר קפרא ,אך על מין ז' לא גובר ,ולכן הבה"ג כמ"ד דפליג על עולא .יג .במה דכל
השיטות הוכיחו מסתימת עולא.

[הביאור הפשוט בעולא שבאין ברכו"ש אין דיני
קדימה ,וכ"כ הרא"ש]:

א) בגמ' :אמר עולא מחלוקת
בשברכותיהן שוות ,דרבי יהודה סבר
מין שבעה עדיף ,ורבנן סברי מין חביב
עדיף ,אבל בשאין ברכותיהן שוות דברי
הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה",
ובהמשך אי' מ"ד דפליג על עולא דאף
בשאין ברכותיהן שוות נמי מחלוקת,
דפליגי איזה להקדים.
ובביאור החילוק לדעת עולא בין
ברכו"ש לבין אין ברכו"ש ,בפשטות
ההבנה שכל המחלוקת של ר"י ורבנן
היא רק בברכו"ש משום שאז יש ברכה
אחת בלבד על שניהם ,והנידון הוא על
מי לברך ,ומי יפטר ויגרר( ,לרשב"א ,או
עכ"פ גם אם הברכה חלה על שניהם
מ"מ איזה מהן יחזיק בשעת הברכה ,עי'
סי' קודם) ,ובזה נחלקו ר"י ורבנן אם מין
שבעה עדיף או חביב עדיף ,אבל באין
ברכו"ש ,שיש ברכה לכל מין ומין,
דמברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז ,לא שייך

נידון זה ,דבין כך ובין כך יברך על כאו"א
ברכתו הראויה ,אלא שם שייך לדון רק
את מי להקדים ,וסובר עולא שאין נידון
של קדימה ,דלא דנים כלל מי להקדים,
לא חביב ולא מין שבעה ,משום שאין
שום מעלה בהקדמה ,דמה המעלה במה
שהוא ראשון והוא שני ,דהרי בין כך ובין
כך יברך על כ"א ברכתו הראויה ,ורק
בברכו"ש נחלקו כי שם זה לא רק נידון
של הקדמה ,אלא דיש רק ברכה א'
והנידון על איזה מהם יברך את הברכה,
והשני רק יפטר ויגרר( ,או עכ"פ איזה
מהן יחזיק בשעת הברכה).
ולפי"ז באין ברכו"ש לעולא אין דיני
קדימה כלל ,אלא יקדים איזה שירצה
להקדים דאפי' שהאחד הוא חביב ומין
שבעה ,יכול להקדים השני.
וכ"כ הרא"ש בסו"ד בסוגיין וז"ל (פ"ו
כ"ה) "ול"נ מדלא קאמר מברך על זה
וחוזר ומברך על זה וחביב עדיף ,אלמא
אפילו אחד מהן חביב יכול לברך על
השני ,כיון שצריך לברך על השני אחר
אכילת הראשון אין עדיפות בחביב,

דרכי

ברכותיהן שוות

משום דלא שייכי זה לזה כלל ,ומה
שתלו לרבי יהודה עדיפות במין שבעה
ולרבנן בחביב ,היינו דוקא כששניהם
נפטרין בברכה אחת" ,וכ"פ הטור וז"ל
(או"ח ריא) "אם אין ברכותיהן שוות
וצריך לברך על שניהם ,על איזה שירצה
יברך תחלה ואח"כ יברך על השני,
ואפילו אם היה אחד מהם חביב עליו
יותר ,יכול לברך על האחר תחלה".

[תוס' ורשב"א שבאין ברכו"ש ר"י מודה לרבנן
שחביב עדיף ,וצ"ע אם יש דין קדימה למה לא
מין שבעה לר"י ,וכן הק' הרא"ש]:

ב) אבל בתוס' והרשב"א ועו"ר כתבו
דלעולא באין ברכו"ש מודה ר"י לרבנן
שחביב עדיף ,דדברי עולא "מברך ע"ז
וחוזר ומברך ע"ז" פירושם דאיזה
שירצה יקדים ,כלומר דחביב עדיף
דבלשון מתני' חביב היינו איזה שירצה,
ומבואר בתוס' והרשב"א דודאי גם
לעולא יש דיני קדימה אף באין ברכו"ש,
דיש מעלה במה שמקדים האחד לפני
השני( ,ודלא כמו שהתבאר לעיל שבאין
ברכו"ש אין דיני קדימה לעולא ,אלא
לתוס' והרשב"א ודאי יש דיני קדימה),
אלא ששם גם ר"י מודה שלא מין שבעה
עדיף אלא חביב עדיף ,וכשיטה זו הביא
הרא"ש בתחילת דבריו בשם רש"י ור'
האי גאון ,ור' שמעיה ,וכ"מ ברי"ף שכ'
יקדים איזה שירצה ,שזו הרי לישנא
דמתני' לגבי חביב ,וכ"כ תר"י ,ועו"ר.
אך צ"ע דלכאו' אם בברכו"ש סובר ר"י
שמין שבעה עדיף ,מה נשתנה פתאום
באין ברכו"ש שמודה שחביב עדיף,
ובשלמא לרא"ש שבאין ברכו"ש אין דיני
קדימה ,אבל לתוס' שיש נידון של
להקדים אף באין ברכו"ש ,א"כ למה

ברכות

קסז

שלא יהיה גם כאן מין שבעה עדיף ,ולמה
מודה ר"י בזה שחביב עדיף ,וממ"נ אם
יש דיני קדימה אז שיהיה מין שבעה
עדיף.
וכה"ק הרא"ש בתחילה כשהביא
הדעה הראשונה וז"ל" :ואם תאמר מ"ש
דלרבי יהודה כשברכתן שוה צריך
להקדים ז' המינים וכשאין ברכתן שוה
אין צריך להקדים ,וי"ל דודאי כשברכתן
שוה דבברכה האחת פוטר את חבירו,
אז מסתבר לברך על שבעת המינים
ולפטור את השני ,אבל כשצריך לברך
על כל אחד ואחד לא שייכי זה לזה כלל,
כיון שצריך לברך על השני אחר אכילת
הראשון הלכך על איזה מהן שירצה
יברך תחלה" ,אך שוב נראה דכל תירוצו
יובן רק לשיטתו שנוקט לבסוף שאין
שום עדיפות ואין דיני קדימה באין
ברכו"ש ,אך לדעה הראשונה לא ברור
מה התי' דממ"נ אם אין דיני קדימה למה
חביב קודם ,ואם יש דיני קדימה למה לא
מין שבעה קודם ,ובאמת נראה דמכח
קו' זו הכריח הרא"ש כשיטתו ,שלעולא
אין דיני קדימה כלל כשיש ברכה
לכאו"א ,אך מה יענו התוס' והרשב"א
ודעימי'.

[ביאור לתוס' ורשב"א שיש מישור חביבות ויש
מישור חשיבות ,ובאופ"א שחביב הוא מעלה
בברכה ומין שבעה בפרי]:

ג) והנה הרשב"א עצמו הק' ג"כ וז"ל:
"וטעמא דהא מילתא דקפיד ר"י
בשברכותיהן שוות ולא קפיד בשאין
משום
נ"ל
שוות,
ברכותיהן
דבשברכותיהן שוות דברכה דחד פטר
אידך לגמרי הא מילתא חשיבא טפי,
ודינא הוא דחשוב ליפטר שאינו חשוב,

קסח
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אבל בשאין ברכותיהם שוות דלא פטר
חד לחבריה ,וליכא אלא הקדמה בלחוד,
כיון דחביב ליה אידך ,עליה מברך
ברישא ,והדר מברך אאידך ,דהקדמה
בלחוד מילתא זוטרתי היא" עכ"ל.
אך צ"ב בתירוצו דסו"ס מה איכפ"ל
דהקדמה מילתא זוטרתא ,אכתי ק'
דממ"נ אם יש דיני קדימה אז שמין
שבעה יקדם לר"י ,ואם אין דיני קדימה
א"כ שיוכל לעשות מה שרוצה ,אך למה
מודה שחביב קודם.
גם צ"ב מש"כ בתחילת דבריו "דאין
הקפדה בהקדמתן אלא חביב עדיף"
לכאו' יש הקפדה אלא שזה חביב.
אך נ"ל לבאר בב' אופנים :א :י"ל
שמעלותיהם של מין שבעה וחביב הם
בשני מישורים שונים ,דמין שבעה הוא
יותר חשוב מהחביב ,ומאידך החביב
יותר חביב מהמין שבעה ,וכעת נסביר
שלר"י כשיש ברכה א' והשאלה על מי
יברך אותה ברור שהחשוב גובר ,כלומר
המין שבעה ,אך כשיש שתי ברכות
והשאלה את מי להקדים להיות ראשון
ומי שני ,כאן החביב גובר להקדימו,
ונביא משל שאם בא אורח חשוב לביתו
של אדם ,ויש לו רק כסא א' בודאי שיתנו
לאדם החשוב שישב ,והוא יעמוד ,אך
כשיש שני כסאות ודאי שהוא ישב
ראשון ואח"כ האורח ,וכמו"כ אם יש לו
רק כסא א' יתנו לאורח החשוב ולא לבנו
החביב ,אך אם יש לו שני כסאות א'
קרוב אליו והשני ממולו ,ודאי יתן לבנו
את הקרוב אליו ,כלומר שיש מישורים
שונים חשיבות וחביבות ,שלגבי גילוי
חשיבות המין שבעה גובר ,ולגבי גילוי
חביבות החביב גובר.
ובאופ"א ב :נ"ל לחקור האם מעלת מין
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שבעה היא בפרי שדורש שיברכו עליו
כדי לכבדו ,או בברכה שדורשת שיברכו
אותה על המין שבעה כדי לכבדה ,ואם
ננקוט שזה רק בפרי שדורש שיכבדוהו
ויברכו עליו ,ואילו בחביב ננקוט שזה
מעלה בברכה שמשבח יותר ברגש
כשמברך על החביב( ,ועמש"כ בענין גדר
חביב שגם בחביב יל"ד בזה ומ"מ אם
ננקוט כצד זה יובן כדלהלן) ,א"כ כשיש
רק ברכה א' ודאי הפרי החשוב גובר
שדורש את הברכה אליו ,ואע"פ
שהברכה תהיה יותר מעולה על החביב,
מ"מ המין שבעה הוא פרי חשוב
שמצליח לדרוש את הברכה אליו ,כי
הנידון על מי יברך תלוי איזה פרי יותר
חשוב ,אך כשיש שתי ברכות ,שם
הנידון את מי להקדים ,ושם אין נידון על
הפרי אלא על הברכה ,ובזה החביב גובר
מפני שבאמת הברכה שעליו היא יותר
מעולה מהברכה שעל המין שבעה,
ובמישור של הברכה זוהי הברכה
היותר מעולה וצריך להקדימה.

[אך ברשב"א לא משמע כצד ב' ,וגם ברשב"א
מבואר שגם חביב זה חשיבות בפרי]:

ד) וברשב"א לא משמע כצד ב' ממש"כ
דהקדמה מילתא זוטרתא ,ועל מי לברך
זה מילתא חשיבא ,דלצד ב' אי"ז חילוק
שקדימה מילתא זוטרתא ,אלא שבנוגע
לקדימה הברכה היותר מעולה גוברת
וזוהי ברכת החביב ,ואי"ז קשור למילתא
זוטרתא ,אמנם למהלך הא' אפש"ל שזו
כוונת הרשב"א מילתא זוטרתא ,דהיינו
שאין שם את הנידון העיקרי את מי
לכבד בברכה ,ששם החשוב גובר ,אלא
זה נידון של מי יהיה ראשון שאין בו
נידון של כבוד אלא רק הקדמת החביב,
וזו הכוונה מילתא זוטרתא ,דהיינו
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שהנידון שם אינו מצד כבוד וחשיבות,
אלא מצד גילוי חביבות ,ולכן שם החביב
גובר ולא החשוב ,ודו"ק.
(ובאמת עמש"כ בענין גדר חביב
שמתבאר שם שדעת הרשב"א שגם
חביב עצמו הוא חשיבות בפרי ,ולא
מעלה בברכה ,דגם לגבי חביב כתב
סברתו שאינו יכול להיגרר כי הוא פרי
חשוב ,וא"כ בכלל לא שייך בדעת
הרשב"א כהתי' השני ,אע"כ רק כתי' הא'
גם מצד זה( ,מיהו שוב חשבתי שמצד
הנ"ל ל"ק דאפש"ל דאיתא לתרוויהו ,גם
מעלה בפרי וגם בברכה ,רק שלרבנן
חביב גובר גם בפרי ,ולכן גם בברכו"ש
יברך על החביב ,ומשא"כ לר"י שס"ל
שבמעלה בפרי מין ז' גובר ,אך במעלת
הברכה מודה ר"י שחביב גובר ,ולכן
מודה באין ברכו"ש שיקדים החביב,
ואי"ז סותר שחביב יש לו מעלה גם
בפרי ,ולכן אינו נטפל לרבנן) ,מיהו מצד
לשונו אי"ז משמע שזהו החילוק וכנ"ל).
אך ברא"ש אפש"ל כתי' הב' דנכנס
בלשונו ,מיהו אי"ז מסתדר עם מה
שמשמע יותר בדבריו שחביב הוא
חשיבות בפרי ,שהרי דעת הרא"ש
שחביב זה לפי תדיר ולא לפי מה שרוצה
עכשיו ,וזה יותר מסתדר עם הצד
שחביב הוא חשיבות בפרי ,ולא מעלה
בברכה ,מיהו כבר כתבנו שם שאי"ז
מוכרח( ,דברשב"א עצמו משמע שחביב
לפי עכשיו ,ומאידך כותב שחביב זה
חשיבות ,ומוכח דיכול להיות חשיבות
לפי מהשחביב עכשיו ,וכמו"כ נראה
דאפש"ל איפכא מעלה בברכה לפי מה
שחביב תמיד( ,אע"פ שבאמת הכי חלק
שחביב עכשיו זה מעלה בברכה ,וחביב
תמיד זה חשיבות בפרי) ,ואכמ"ל ומ"מ
בראשונים אחרים זה ודאי יכנס ויסתדר
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גם חלק).
והנה יש נפק"מ מהנ"ל :האם ר"י מודה
לחכמים היכא דאין מין ז' ,שיצטרך
לברך על החביב ,דאפש"ל שגם לר"י
חביב הוא מעלה כלשהי לברך עליו,
דהנה אם אמרי' דאיתניהו לתרוויהו
ודאי מודה ,דנחלקו רק מי גובר ,אך
בדליכא חד איכא לשני ,אבל לצד דאי'
רק חדא ,אולי ר"י פליג מצד שסבר דלא
איכפ"ל כלל ממעלה בברכה ,אלא רק
לחשיבות בפרי ,מיהו הנה לתוס'
ורשב"א שר"י מודה לרבנן באין ברכו"ש,
ומסתמא ה"נ יודה בברכו"ש היכא דאין
מין ז' ,דמסתברא שמעלה בברכה
תצריך לברך את הברכה על החביב ,אך
לרא"ש אין הכרח זה ,דלשיטתו באין
ברכו"ש כו"ע מודו דאין כלל דיני
קדימה ,אמנם יש לחלק ,דכ"ז רק באין
ברכו"ש ,שלהרא"ש אין דיני קדימה
כלל ,אבל בברכו"ש ,שיש דיני קדימה,
אפש"ל שיודה ר"י לרבנן היכא דאין מין
ז' שגם חביב הוא מעלה ,והנה בשו"ע
פסק שבברכו"ש היכן שאין מין ז' יברך
על החביב( ,ועי' במ"ב שהביא מהמג"א
והגר"א שנחלקו באין ברכו"ש כשאין
חביב ,האם מין ז' או מה שירצה).

[ובדעת הרא"ש דלעולא אין דיני קדימה,
הביאור או כי אי"ז משנה מי ראשון ,או כי
הברכות מחלקות לאכילות שונות]:

ה) ובדעת הרא"ש הנה לעיל נתבאר
בפשטות שבאין ברכו"ש לעולא לא
פליגי דאין נידון של הקדמה כלל ,כי אי"ז
משנה בכלל מי ראשון ומי שני ,אבל שוב
חשבתי דאפשר לבאר באופ"א בדעת
הרא"ש ,דהנה ברור שאם אוכל שני
מינים בשתי סעודות שונות אין נידון של
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קדימה כלל ,דכל הסוגיא מתחילה
בלשון מתני' "היו לפניו" ,וה"נ כשלא
מתכוון לאוכלם ביחד לא נאמרו בזה
כלל כל דיני הקדימה ,ועי' רא"ה שכ'
שאם לא רוצה לאכול החביב עכשיו לא
מחוייב לאוכלו בשביל דיני קדימה ,ועי'
בריטב"א הלכות ברכות שמוסיף
ומחדש שגם כשאוכל בסעודה אחת אם
יש סדר ומנהג העולם לאוכלן זה אחר
זה אין בזה דיני קדימה כלל ,והביאור
שהם מחולקים לשני אכילות שונות לא
קשורות ,ועוד מוסיף שם הריטב"א
שבדברים שאין דרכן להיאכל יחד כגו'
יין ופת או פירות ותבשיל אין דיני
קדימה כלל ,וכעת נ"ל דאפש"ל בדומה
לזה גם בדעת הרא"ש ,דס"ל בדעת עולא
שאם יש ברכה על כאו"א ,זהו עצמו
מפרידן לשתי אכילות שונות ,שהרי
כשמברך על זה א"א לאכול מזה ורק
אח"כ חוזר ומברך גם על השני ,כלומר
שהם שתי אכילות שונות.
וזה נפלא ביותר בלשון הרא"ש שכתב
"כיון שצריך לברך על השני אחר אכילת
הראשון אין עדיפות בחביב משום דלא
שייכי זה לזה כלל" ,וגם נכנס יפה בלשון
הגמ' בעולא דמברך ע"ז וחוזר וכו'
דהיינו שע"י שמחולקין בברכתן נעשים
כשתי אכילות שונות ,שלא נאמרו בהו
דיני קדימה.
ומצאתי בפרישה (ריא ג) שכתב להדיא
בדעת הרא"ש כביאור זה וז"ל" :אבל אם
אין ברכותיהן שוות דמברכין על זה
וחוזר ומברך על השני ,הוי ליה כאילו
אינו אוכלן בעת אחת" ,וכ"מ במחציה"ש
(ריא ב) שהביא סברא מהשל"ה שכתב
וז"ל" :דהרא"ש כתב דמהאי טעמא
דבאין ברכותיהם שוות מברך על איזה
שירצה ,כיון דאין אחד נפטר בברכת
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חבירו אין לו שייכות להדדי ונפרדים זה
מזה ,א"כ אם שניהם הוזכר בפסוק עדיין
יש להם דיבוק ולא מיקרי נפרדים",
ואכמ"ל בסברתו ,ומ"מ חזי' שהבינו
בדעת הרא"ש כנ"ל.
אמנם במג"א (ריא ב) לא משמע כן אלא
כהפירוש הראשון שאי"ז משנה מי
ראשון ,וז"ל" :בדברי הרא"ש שכת'
בהדיא כשאין ברכותיהם שוות מאחר
שאין אחד נפטר בברכת חבירו אין
עדיפות במין ז' ולא בחביב דאין זו מעלה
אם מברך על האחד קודם לחבירו אלא
כשנפטר השני בברכתו ,וכו' דאי"ז
מעלה כלל מה שמקדימין האחר כמ"ש
הרא"ש" עכ"ל ,ולהדיא כהפי' הראשון
ודלא כהפרישה.

[לרא"ש צ"ע מדחזי' דברכה מבוררת קודמת,
מהלך שרק מעלה בברכה צריך להקדים ,וחביב
זה חשיבות בפרי כמו מין ז']:

ו) אך יש להק' על הרא"ש איך אמרי'
דבאין ברכו"ש אין דין להקדים ,בין
לטעם הא' שאי"ז משנה מי ראשון ,ובין
לטעם הב' שלא שייכי זל"ז כלל ,והלא
חזי' דיש דיני קדימה בברכות שהברכה
המבוררת קודמת ,כגו' שהעץ ושהכל
העץ קודם ,ולכאו' כיון שיש ב' ברכות,
מה זה משנה מי ראשון ,וכן לא שייכי
זל"ז ,וזה קשה לשני הטעמים הנ"ל.
ונראה לבאר ברא"ש באופ"א דודאי
הקדמה מילתא היא ,ויש ענין להקדים
הברכה החשובה שתהיה ראשונה ,אך
כ"ז דין בברכה חשובה ,ומשא"כ פרי
חשוב אין דין להקדימו ראשון ,אלא רק
בברכו"ש שיש רק ברכה א' צריך לברכה
על הפרי החשוב ,אך באין ברכו"ש שזה
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רק ענין של הקדמה אין עדיפות לפרי
חשוב ,שהרי כל פרי מקבל הברכה שלו,
אלא שיש ענין רק להקדים הברכה
החשובה ,וצ"ל דס"ל לרא"ש שחביב ג"כ
אי"ז חשיבות בברכה אלא רק חשיבות
בפרי (שצריך להראות חשיבותו כהכרת
הטוב) ,ולכן סבר הרא"ש שבאין ברכו"ש
אין מעלה בחביב כמו שאין במין שבעה,
דגם מין ז' וגם חביב תרוויהו הם
חשיבות בפרי ,ואין ענין להקדים זל"ז,
דכל הענין להקדים הוא רק בחשיבות
בברכה ,ומשא"כ חביב ומין ז' שהן
חשיבות בפרי ולא מעלה בברכה( ,וזה
גם יותר חלק עם דעת הרא"ש שחביב זה
לפי תמיד ,דזה יותר חשיבות בפרי).
ולפי"ז שפיר שבאמת היכן שיש מעלה
בברכה כן יש ענין להקדים הברכה
המעולה ,ולכן ברכה מבוררת כן
קודמת ,כי היא מעלה בברכה ,וצריך
להקדים הברכה היותר חשובה ,ורק
חביב ומין שבעה לא ניתנו להקדמה
כשיש ברכה לכל אחד כיון שהם לא
מעלה בברכה אלא חשיבות בפרי,
ולענין הקדמה בפרי אי"ז משנה איזה
פרי ראשון ,רק שלא יפטר ע"י אחר ,וכ"ז
במעלה בפרי אבל במעלה בברכה כגון
ברכה מבוררת יש ענין להקדימה
לחברתה.
ואפשר לשלב מהלך זה גם עם הפי'
השני לעיל (הפרישה) שבאין ברכו"ש לא
שייכי זל"ז ,ונאמר שבמעלה בברכה
תמיד יש ענין להקדים שהברכה
המעולה תהיה ראשונה ,ולכן ברכה
מבוררת קודמת ,אך במעלה בפרי זה
תלוי ,שאם יש ברכה לכ"א לא שייכי זל"ז
ואין דיני קדימה ,אך אם יש ברכה א' על
שניהם זה מצרף שתי הפירות לאכילה
א' ויש ענין להקדים ,אך כ"ז רק במעלה

ברכות

קעא

בפרי ,דבמעלה בברכה תמיד הברכה
החשובה קודמת.

[דרך הב"ח ברא"ש שיקדים איזה שרוצה עתה
ולא החביב תדיר ,ולא משמע ,ובראיית
הפר"ח]:

ז) מיהו עי' ב"ח (או"ח ריא) שביאר
באופ"א ברא"ש שגם הוא מודה שיש
דיני קדימה אף באין ברכו"ש ,ומש"כ
שיכול להקדים אפי' השאינו חביב,
כוונתו דלא חייב להקדים מה שחביב
עליו תמיד ,אלא מה שחביב עליו עתה,
וזה ע"פ שיטת הרא"ש (עמש"כ בסי'
בביאור חביב) שחביב הוא לא לפי
עכשיו אלא לפי תמיד ,והחידוש של
עולא שבאין ברכו"ש יקדים מה שחביב
עכשיו ,ולא מה שחביב תמיד ,וז"ל הב"ח
"דלא קא אמרי הרא"ש ורבינו אלא היכא
שהוא חפץ עתה במין השני ,ולכן יכול
לברך על האחר תחלה אף על פי שהשני
הוא מין שבעה וגם חביב עליו ברוב
הפעמים דמאחר שאין ברכותיהם שוות
ולא שייכי זה לזה כלל ליכא אלא
הקדמה גרידא דדחינן לה במילתא
בעלמא ,ולפיכך עתה שהוא חפץ במין
השני דחינן למין שבעה אף על פי שהוא
גם כן חביב ,אבל כששניהם שוים עליו
שאין חפץ עתה באחד יותר מבשני צריך
להקדים ולברך על החביב ברוב פעמים
אף על פי שהאחר מין שבעה דמה שהוא
חביב עליו ברוב הפעמים הוא עדיף
מהיכא שהוא חפץ עתה לאכלו" ,ודבריו
צ"ע דלא משמע ברא"ש ובטור כלל ,וגם
צ"ב חילוקו למה בברכו"ש אזלי' בתר
חביב תמיד ,ובאין ברכו"ש אחר חביב
עכשיו ,ונראה בתו"ד שלמד שחביב זה
כעין תירוץ לדחות קדימת מין שבעה,
ולכן בברכו"ש צריך תי' חזק ,רק

קעב

דרכי

כשחביב תמיד ,אך באין ברכו"ש שזה
הקדמה גרידא דחינן לי' במילתא
בעלמא ואפי' מה שחביב עכשיו מספיק,
ואכתי צ"ב ,ועי' מג"א (ריא ג) דפליג על
הב"ח ופי' ברא"ש כפשוטו דבאין
ברכו"ש אין שום עדיפות ,וכ"מ בטוש"ע,
וכן במחציה"ש הנ"ל מבואר דלא כהב"ח
עי"ש ,ועוד( ,מיהו בפרישה פי' ברא"ש
"רצה לומר איזהו שרוצה עתה בלי
חביבות רוב הפעמים" ,כהב"ח).
ועי' בפר"ח (ריא א) שהוכיח כהרא"ש
שלעולא אין שום דיני קדימה באין
ברכו"ש ,מהגמ' בהמשך שמק' על המ"ד
דפליג על עולא וסבר שנחלקו גם באין
ברכו"ש ,דקשה במאי פליגי ,והתי'
דפליגי בלהקדים ,והביאור דהוק' לגמ'
מה הענין להקדים באין ברכו"ש,
דמסתברא לגמ' הסברא שבאין ברכו"ש
אין סיבה שיהיה דין להקדים ,והנה
לתוס' והרשב"א קשה ביותר שהרי גם
לעולא יש דיני קדימה לחביב ,באין
ברכו"ש ,דר"י מודה לרבנן שחביב עדיף,
ומ"ש שהגמ' הק' רק למ"ד השני ולא הק'
נמי לעולא עצמו ,והפר"ח ודאי לא למד
כהב"ח דלדברי הב"ח גם לרא"ש זה
קשה שגם לעולא יש דין קדימה לחביב
לו עכשיו ,והו"ל לגמ' לאקשויי גם
לעולא.
אמנם הראשונים יתרצו (וכן צ"ל לב"ח
ברא"ש) ,דשאני חביב ממין שבעה,
דחביב הוא חשיבות בפרי ,ומין שבעה
הוא מעלה בברכה ,ולכן על עולא לא
קשה על מה שאמר שבאין ברכו"ש
לכו"ע חביב עדיף ,דחביב הוא מעלה
בברכה ויותר מובן ששייך בזה ענין
הקדמת הברכה החשובה ,ומשא"כ
לאידך מ"ד דפליגי אף בשאין ברכו"ש,
דלר"י מין שבעה עדיף ,וע"ז קשה לגמ'

סימן יג

ברכות
במאי פליגי כלומר במה פליג ר"י ,דלא
מסתבר שיהיה דין להקדים מין שבעה
באין ברכו"ש ,ורק ע"ז ק' ,אך על חביב
לק"מ.
וזה מתרץ עוד קו' דהנה תוס' כתב
"במאי פליגי ,כלומר מאי טעמא דר'
יהודה דאמר שבעת המינין עדיף ,מאי
עדיפות שייכא בהו אחר שאינן יכולין
לפטור שאר מינין" ,ולכאו' למה הקו' רק
לר"י ולא לרבנן שסברו שצריך להקדים
החביב ,אלא כנ"ל דעל קדימת חביב
לק"מ ,ולכן גם על עולא לק"מ.
ואמנם זה לא יסתדר למש"כ לעיל
שלרא"ש גם חביב זה מעלה בפרי ,ולא
בברכה ,אמנם הא גופא דלרא"ש אי"ז ק'
כלל דלשיטתו לעולא אין שום דיני
קדימה ,ולב"ח ברא"ש שוב זה יתורץ
כהראשונים ודו"ק.

[במרדכי ע"פ הב"י והדרכ"מ ,דלכו"ע מין ז'
עדיף]:

ח) ומצינו שיטה נוספת בביאור עולא,
והוא בדברי המרדכי המובא בב"י (ריא)
וז"ל" :והמרדכי (סי' קלב) כתב דכשאין
ברכותיהן שוות נמי מקדים מין שבעה,
ונראה שהוא מפרש דהא דאמר עולא
אבל כשאין ברכותיהן שוות מברך על זה
ואח"כ מברך על זה היינו לומר דבכהאי
גונא אפילו רבנן מודו דמקדים מין
שבעה כיון שאין פרי זה נפטר בברכת
חבירו וזה היפך כל דברי המפרשים
שכתבתי לעיל" ,ועי"ש בדרכ"מ שהוסיף
שאף הרמב"ם ס"ל כהמרדכי שגם באין
ברכו"ש מין שבעה עדיף ,וכן הסמ"ג.
ובאמת דעה זו משמע שהייתה לפני כל
הראשונים ובאו לאפוקי ממנה ,דעי'

דרכי

ברכותיהן שוות

תוס' רא"ש רשב"א תר"י ועוד שכתבו
שבודאי יחיד מודה לרבים ולא ההיפך,
והשיטה שבאו לאפוקי ממנה היא שיטה
זו ,שרבנן מודים לר"י שמין שבעה עדיף,
ובאמת צ"ב בעיקר סברת שיטה זו ,מה
החילוק בין ברכו"ש שלרבנן חביב עדיף,
לבין ברכו"ש שמודים רבנן לר"י שמין
שבעה עדיף( ,וכדרך שהוק' לעיל לדעת
תוס' ורשב"א שנקטו איפכא שר"י מודה
לרבנן שחביב עדיף) ,וה"נ ק' דממ"נ אם
באין ברכו"ש אין דיני קדימה א"כ למה
צריך להקדים מין שבעה ,ואם יש דיני
קדימה גם באין ברכו"ש ,ליקדם לחביב
לרבנן ,ולא למין שבעה ,ומ"ש שבאין
ברכו"ש מודו שמין שבעה קודם לחביב.
אמנם המעיין במרדכי בפנים יראה
דצ"ע מהיכן הוציאו מדבריו שיטה כזו,
דהנה מש"כ המרדכי שמין שבעה עדיף
באין ברכו"ש ,אפשר לבארו מצד שפסק
כר"י ,וכהמ"ד השני בגמ' שנחלקו גם
באין ברכו"ש ,ולא מצד שביאר בעולא
שרבנן מודים לר"י ,וכ"כ הדברי דוד
בסוגיין (ד"ה והמרדכי).

[במיתיבי לשיטות הראשונים]:

ט) ולפי"ז במיתיבי על עולא להלן בגמ',
מדאי' דמברך על הצנון ופוטר הזית,
דבהו"א הוא משום שאדמה פוטר העץ
וצריך לעשות כן לכתחילה שלא להרבות
בברכות ,אך צ"ב מה קשה לעולא והא איהו
דקאמר שבאין ברכו"ש לכו"ע החביב עדיף
דהיינו הצנון ,וה"נ אי' התם דמברך על
הצנון ופוטר הזית ,וצ"ל דהקו' לעולא היא
מהא דאי' דהצנון פוטר הזית ,וכל דברי
עולא התבססו על הדין שבאין ברכו"ש אין
הא' פוטר את חברו ,ולכן אין שם דיני
קדימה (לרא"ש) ,או לכן ר"י מודה לרבנן
שחביב עדיף (לתוס') ,אך מאחר דאי' התם

ברכות

קעג

דצנון פוטר זית( ,וס"ד משום דאדמה פוטר
העץ) ,א"כ לעולם בעי לברך על הזית ראשון,
כי שוב יש ברכה אחת לשתיהן ,ובכה"ג דמי
לברכו"ש ,שברכה א' פוטרת שניהם ,וראוי
לכבד החשוב ולברך עליו ,או מצד שהחשוב
לא נגרר (לרשב"א) ,דכל דברי עולא שלא
נחלקו באין ברכו"ש היינו משום שיש ברכה
לכאו"א ,אך אם הדין שמברך על הצנון
ופוטר הזית א"כ פליגי גם שם שלרבנן חביב
עדיף דהיינו הצנון ,ולר"י מין ז' עדיף דהיינו
הזית ,דהנה לתוס' דפי' בעולא שר"י מודה
דחביב עדיף ,היינו רק מפני שאח"כ יברך גם
על המין ז' ,דבאין ברכו"ש יש ברכה
לשניהם ,אך השתא אם אדמה פוטר העץ
א"כ חייב ר"י לחלוק גם באין ברכו"ש ,כיון
שאם אכן יברך על הצנון יפטור בזה הזית
מברכה ,ואז יפסיד המין ז' ברכתו ,ודלא כמו
דאמר עולא שר"י מודה לרבנן באין ברכו"ש
שחביב עדיף כי יש ברכה לכאו"א ,והקמ"ל
דהתם שאני שהצנון עיקר והזית טפל,
ומשא"כ כל אדמה אינו פוטר זית (בלא
כונה ,דגם בכונה אינו אלא בדיעבד ,ובלא
כונה אפי' בדיעבד ל"מ) ,וחסורא מחסרא
מה שר"י חולק שם בברייתא ,דבודאי אינו
חולק על עיקר וטפל ,אלא חסו"מ דפליגי
באינו עיקר וטפל האם חביב או מין ז'
וכפלוג' דמתנ' דידן.
וכן לרא"ש דפי' בעולא שלכו"ע באין
ברכו"ש אין דיני קדימה כלל ,כ"ז רק מפני
שבאין ברכו"ש יש ברכה לכאו"א ,ולהקדים
לחוד לאו מילתא ,וא"כ קשה מהברייתא
דאי' התם דצנון פוטר זית (וס"ד משום
שאדמה פוטר העץ) ,וא"כ אינו מברך על
שניהם ,ולמה כו"ע מודו דיקדים איזה
שרוצה ,והלא חייב להקדים הצנון ולפטור
הזית.
אמנם הנה ר"י בברייתא פליג על רבנן שהם
אמרו דמברך על הצנון ופוטר הזית ,ור"י
סובר דמברך על הזית וחוזר ומברך על
הצנון ,והשתא לתוס' צ"ל דהקו' מהברייתא
היא איך עולא אומר שר"י מודה דחביב
עדיף והא שם חזי' דר"י פליג גם באין

קעד

דרכי

ברכו"ש ,ולמה לא מודה לרבנן שחביב
עדיף ,וזאת מלבד הקו' ששם אי' דלרבנן
הצנון פוטר הזיץ ,ולא כדאמר עולא שברין
ברכו"ש אין הא' פוטר חברו.
ולרא"ש הקו' מהברייתא היא איך עולא
אמר שלכו"ע אין דיני קדימה באין ברכו"ש,
והלא גם שם ממשיכים רבנן לסבור שצנון
עדיף ,ור"י ממשיף לסבור שזית עדיף,
כלומר חביב או מין ז' ,וזאת מלבד עוד קו'
שחזי' דלרבנן הצנון פוטר הזית ודלא
כדאמר עולא שבאין ברכו"ש אין הא' פוטר
חברו.
אך יש להק' דהנה עד כמה דמבואר שם
שלרבנן אחרי שמברך על הצנון נפטר הזית
(וס"ד משום שאדמה פוטר העץ) ,א"כ לא
קשיא מידי ,למה ר"י כן ממשיך לחלוק אף
באין ברכו"ש שמין ז' עדיף ,ולא מודה
דחביב עדיף (לתוס') ,או שיקדים מה שרוצה
(לרא"ש) ,כי כל מה שר"י מודה באין ברכו"ש
הוא מפני שבסוף יברך על שניהם ,אך אם
בגלל שיקדים החביב יפטר מלברך על המין
ז' שוב לא מודה ר"י ,וודאי סובר שמין ז'
עדיף ,ולכן פליג שם על רבנן בצנון וזית
שיקדים הזית שהוא מין ז' דאל"כ אלא יברך
על הצנון ממילא יפטר גם הזית ,ואפש"ל
שמה דאמר עולא שבאין ברכו"ש כו"ע מודו
שחביב עדיף (לתוס') ,או שיקדים מה
שרוצה (לרא"ש) ,היינו רק במקרה הפוך
שהחביב הוא העץ ,והמין ז' הוא אדמה ,כגו'
חיטה קלויה ,ותפוח ,דהתפוח חביב והוא
העץ ,והחיטה מין ז' והיא אדמה ,דבפשטות
לרבנן החביב ולר"י המין ז' ,ואתי עולא
למימר דלא פליגי באין ברכו"ש ,אלא לכו"ע
חביב עדיף (לתוס') ,או לכו"ע איזה שירצה
(לרא"ש) ,כי ממילא יברך על שניהם ,ואין
ענין להקדים ,דבציור כזה גם אם יברך על
החביב לא יפטור המין ז' דהעץ ודאי אינו
יכול לפטור אדמה ,כ"ז דברי עולא ,ואי"ז
סתירה למה דאי' בברייתא שבצנון וזית
פליג ר"י שמין ז' עדיף ,כי שם אם יברך על
החביב דהיינו הצנון יפטור הזית ,דאדמה
פוטר העץ בהו"א ,ואילו עולא דיבר
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ברכות
כשהחביב הוא העץ והמין ז' אדמה כנ"ל,
(ואע"פ שרש"י פי' בעולא דאיירי בצנון וזית
אין לזה הכרח) ,וממילא גם ל"ק מהא
דמבואר בעולא דאין הא' פוטר חברו ,ואילו
בברייתא אי' שאדמה פוטר העץ ,די"ל
דעולא דיבר במקרה הפוך של העץ חביב
ואדמה מין ז' כנ"ל ,שלכו"ע חביב עדיף
(לתוס') ,דהיינו העץ ,ואין קו' שאדמה יפטור
העץ ,כי מקדים העץ.
מיהו לרא"ש שפיר הקו' על עולא דביאר
שלכו"ע איזה שירצה יקדים ,והלא אם
יקדים המין ז' דהיינו האדמה זה יפטור העץ,
דהיינו החביב ,וא"כ שוב למה מודה ר"י
והלא א' פוטר חברו ,ואמנם כעת גם לתוס'
ק' דבברייתא מבואר דלא רק שאדמה פוטר
העץ בדיעבד ,אלא אף לכתחילה צריך
לעשות כן ,וזה ודאי ק' אדעולא ,שיקדים
תמיד האדמה ,מיהו יש לדחות ששם זה
מפני שלרבנן החביב קודם דהיינו הצנון
וממילא על כרחו זה פוטר הזית ,אך הכא
אם נעמיד בחיטה ותפוח קשה מה הקו' על
עולא.
ועכ"פ למרדכי ע"פ הב"י שביאר בעולא
שלכו"ע מין שבעה קודם ,דרבנן מודים לר"י,
א"כ הקו' מהברייתא היא ממה שרבנן אמרי
דיברך על הצנון ,וחזי' לא מודים לר"י
שיקדים המין ז' ,וזאת מלבד הקו' מדהצנון
פוטר הזית ,ודלא כעולא שאין הא' פוטר
חברו( ,שלכן רבנן מודים לר"י לשיטת
המרדכי).

[בדעת הבה"ג שהעץ קודם]:

י) ובבה"ג חידש לן דרך חדשה בסוגיין,
דפסק שכל היכא שיש ברכת בפה"א
וברכת בפה"ע ,העץ קודמת כיון שהיא
ברכה יותר חשובה ,דמבוררת טפי,
וכמבואר בגמ' (לט ).בעובדא דבר קפרא
דאדמה קודם לשהכל והוא משום
שמבוררת טפי ,וה"נ העץ יותר מבוררת

דרכי

ברכותיהן שוות

מאדמה( ,ולא ס"ל לחלק כתוס'
והראשונים שהעץ לא מבוררת כ"כ
מאדמה) ,ולפי"ז כשיש צנון וזית יקדים
הזית שהוא העץ ,ובפשטות לשיטתו
ביאור דברי עולא שבברכו"ש יש ברכה
א' ול"ש קדימת העץ לאדמה ,ולכן פליגי
אם חביב עדיף או מין שבעה ,אבל באין
ברכו"ש כו"ע מודים שהעץ קודם ,וזה
גופא דברי עולא דבאין ברכו"ש כו"ע
מודו דמקדים העץ ,כהבה"ג.
(ולפי"ז המיתיבי מדאי' דצנון פוטר זית
(והביאור בהו"א משום שאדמה פוטר העץ)
וקשה איך מקדימו בכלל והלא צריך
להקדים העץ ,והתי' בצנון עיקר דהזית
פטור מברכה ,והקו' א"כ איך ר"י פליג שם,
וחיסורא מחסרא דבברכו"ש לרבנן חביב
עדיף ,וע"ז פליג ר"י דמין שבעה עדיף ,אבל
באין ברכו"ש ,דצנון פוטר זית ,מדובר
בעיקר וטפל דכו"ע מודו שמברך על הצנון
ופוטר הזית ,אך בלא זה היה העץ קודם,
והמ"ד שחולק על עולא סובר דגם באין
ברכו"ש פליגי ר"י ורבנן אי מין שבעה עדיף
או חביב עדיף ,ולכאו' למה לא מקדים תמיד
העץ לפני האדמה ,אפש"ל דהמ"ד הזה פליג
דאין קדימות להעץ על אדמה ,או עכ"פ
דפליג שאין קדימות להעץ במקום חביב
לרבנן ,או מין שבעה לר"י.
לבה"ג אם הוא לעולא כדביארנו מבואר
דהעץ קודם ,ואפי' גובר על חביב של רבנן
ועל מין שבעה של ר"י ,והמ"ד השני חלק
שאין העץ קודם ,או עכ"פ שאינו גובר על
חביב לרבנן ומין שבעה לר"י( ,מיהו בשלמא
מין שבעה אפש"ל שגובר על מבוררת ,אך
חביב כבר מוכח מבר קפרא דמבוררת
גוברת על חביב ,אמנם הבה"ג פסק כר"י
ואמר זאת לשיטתו ,ועם רבנן של חביב אה"נ
לא יסתדר ,ובאמת זה מש"כ תוס' שאי"ז
כעולא דהבינו שכו"ע חביב קודם( ,דיחיד
מודה לרבים) ,וא"כ יקשה שהעץ צריך
לגבור על חביב ,אלא תוס' פי' דאזיל רק
כמאן דפליג על עולא ,ולר"י ,דמין ז' מובן

ברכות

קעה

שגובר על העץ ,אך בלא תוס' אפש"ל בבה"ג
שיסתדר עם עולא ,ורק לא יפרש בעולא
שבאין ברכו"ש לכו"ע חביב ,אלא שבאין
ברכו"ש לא נחלקו כלל ,ואין דיני קדימה,
ובכה"ג מובן שהעץ קודם ,ורק עם מאן
דפליג על עולא קשה לבה"ג שהרי נחלקו ר"י
ורבנן גם בזה איזה מהן קודם ,ולכאו' לבה"ג
תמיד צריך להקדים העץ ,מיהו בזה י"ל או
דהמ"ד הזה פליג על הבה"ג שאין קדימה
להעץ ,או עכ"פ במקום שיש חביב או מין ז',
ואפש"ל דהבה"ג פסק כר"י דמין ז' עדיף,
וס"ל דמין ז' גובר אף על ברכה מבוררת ,וזה
לא נסתר מבר קפרא ששם רק מבואר
שמבוררת גובר על חביב).
או באופ"א שעולא רק אומר שבאין ברכו"ש
לא נחלקו רבנן ור"י משום דאין שום מעלה
בהקדמה ,וכהרא"ש שאין דיני קדימה
לעולא באין ברכו"ש ,אלא שהבה"ג סבר
שהיכן שאין דיני קדימה ,אם יש אדמה
והעץ ,העץ קודם ,ולפי"ז כל קדימת העץ
לבה"ג היא רק אחרי שעולא ביטל
מחלוקתם של ר"י ורבנן אי חביב או מין
שבעה ,שאמר שאין דיני קדימה לחביב ומין
שבעה ,כי כל אחד מקבל ברכתו ,ולא נגרר,
וכדו' ,אבל כן צריך להקדים העץ שהיא
ברכה יותר מבוררת מאדמה ,אך לא שכו"ע
מודו בגלל שיש קדימת העץ לאדמה אלא
רק מפני שאין דיני קדימה של חביב ומין ז',
כי אין הא' פוטר את חברו ,ואין בזה ענין
להקדים ,וכהרא"ש ממילא נכנס הדין
להקדים העץ( ,ולא כהצד הא' שזהו גופא
הטעם שמודים).
ולצד ב' ג"כ המיתיבי הוא דאי' דצנון פוטר
זית וס"ד דזה משום שאדמה פוטר העץ,
וקשה דלעולא צריך בכלל להקדים העץ,
והתי' ששם זה צנון עיקר וכו'.
אך תוס' למד בבה"ג איפכא ,שאינו מסתדר
עם עולא אלא רק עם המ"ד דפליג עליו,
דבעולא תוס' הבין בפשיטות שר"י מודה
לרבנן שחביב עדיף ,דהיינו הצנון( ,דמדלא
פירש ע"כ דיחיד מודה לרבים) ,ותוס' הבין

קעו

דרכי

בבה"ג שהעץ צריך להיות קודם אפי'
לחביב( ,שזה הרי מוכח מבר קפרא ששם
היה חביב ומ"מ מבוררת עדיפא) ,ולכן נקט
תוס' שעולא לא יסתדר עם הבה"ג ,ומנגד
תוס' נוקט דהמ"ד דפליג על עולא כן מסתדר
עם הבה"ג ,וצ"ב מ"ש ,והלא המ"ד השני גם
לא אומר להעדיף העץ על אדמה ,אלא ס"ל
דממשיכים ר"י ורבנן לחלוק גם בשאין
ברכו"ש ,אם חביב או מין ז' ולא כהבה"ג
שהעץ קודמת לאדמה.
ואפש"ל בב' אופנים א' :שלמ"ד השני ר"י
לא מודה לרבנן שחביב עדיף ,אלא מין
שבעה ,וזאת תוס' הבין בבה"ג שמה שסבר
שהעץ קודם זה רק כשאין מין שבעה ,ורק
לגבי חביב תוס' הבין בבה"ג שהעץ צריך
להיות קודם לחביב( ,שזה הרי מה שמבואר
בבר קפרא שמבוררת קודם לחביב) ,אלא
שא"כ עם רבנן תמיד הבה"ג לא יכול
להסתדר ,כי הם מקדימים חביב אפי' בהעץ
ואדמה ,וממילא לא יוכל להסתדר גם עם
עולא שאומר שר"י מודה לרבנן ,דלשיטתו
הוא לא כרבנן ולא כר"י ,אלא הבה"ג יסתדר
רק עם המ"ד השני שר"י לא מודה לרבנן,
אלא מין שבעה עדיף ,וכאן יוכל להיכנס
הבה"ג שבמקום שאין מין שבעה העץ קודם
לאדמה.
ובאופ"א ב' :באמת אין הבדל בין מין שבעה
לחביב דתרוויהו יותר קודמים למעלת העץ,
אלא שכ"ז בעיקר מחלוקתם של ר"י ורבנן
אך לעולא שבאין ברכו"ש ר"י מודה שחביב
עדיף ,אי"ז ממש אותו חביב של רבנן
בברכו"ש ,דהקדמה בעלמא מילתא
זוטרתא ,ושם החביב הוא קדימות חלשה
רק בתור ברירת מחדל כשאין קדימה
אחרת ,ובכה"ג ודאי העץ שהיא יותר
מבוררת צריכה להיות קודמת לחביב ,ולא
כן כ' עולא (להבנת תוס') אלא שלכו"ע
החביב קודם ,ולא העץ ,אלא הבה"ג יוכל
להסתדר רק עם המ"ד השני ,שלדבריו עיקר
פלוג' דר"י ורבנן היא באין ברכו"ש ,ואי"ז
מילתא זוטרתא ,אלא עיקר דין קדימה,
שלרבנן חביב ולר"י מין שבעה ,וכאן יכול

סימן יג

ברכות
להיכנס הבה"ג שהעץ קודם ,אמנם כ"ז רק
במקום שאין חביב או מין שבעה ,ודו"ק,
(מיהו בתוס' משמע דגם במ"ד השני יסתדר
הבה"ג רק עם ר"י ולא עם רבנן ,ומבואר
שהמפריע לתוס' עם הבה"ג זה רק חביב,
ולא מין שבעה ולכן לעולא שר"י מודה
לחביב אי"ז מסתדר וגם למ"ד השני לר
יסתדר עם רבנן שחביב עדיף אלא רק עם
ר"י שמין שבעה עדיף ,וגם זה נסתר מסוגיא
דבר קפרא דמבואר שמבוררת גוברת על
חביב תמיד).
ושמעתי תי' דחוק אחר שחביב כמעט
תמיד יש ,ולכן א"א לומר שהבה"ג אמר
שהעץ קודם רק כשאין חביב ,דכמעט תמיד
יש חביב ,ומשא"כ מין שבעה מצוי שאינו,
ולכן לא הוצרך להזכיר שהעץ קודם רק
כשאין מין ז' ,אך א"צ לכ"ז אחר הדברים
הפשוטים.
ועל קו' הראשונים על הבה"ג דאם אי'
דרבים מודו ליחיד הו"ל למימר דרבנן
מודים לר"י ,ונראה לתרץ דלבה"ג אי"ז קו'
דאי"ז גדר שרבנן מודים לר"י דאי"ז מטעם
שמין שבעה קודם ,אלא מטעם אחר שהעץ
קודם לאדמה.
(ויל"ד האם מבוררת טפי זה במשמעות
לשון הברכה ,ששהכל משמעותה יותר
כללית מבפה"א ,ובפה"א משמעותה יותר
כללית מבפה"ע ,או"ד שזה מצד ההלכה
ששהכל פוטרת בדיעבד הכל ,וכן בפה"א
פוטרת בדיעבד גם בפה"ע) ,ובבה"ג בכלל
כותב לשון דהעץ רחמנא מעלי ליה וצ"ב
כוונתו ,ואולי כיון שבעצם היתה יכולה
להיכלל בברכת האדמה ,מדנתקנה לה
ברכה מיוחדת באו להחשיבה אך צ"ע מה
המקור לכך מהתורה שהעץ חשוב יותר,
(וחשבתי אולי מפסוקי הבריאה דביום
הרביעי כתוב "תדשא הארץ דשא ,עשב
מזריע זרע ,עץ פרי עושה פרי" ,דמבואר
שעץ פרי התיחד משאר העשב מזריע זרע).
הנה בסוגיין עולה לגבי אין ברכותיהן שוות,
שלדעת עולא אין בזה פלוג' דר"י ורבנן,

דרכי

ברכותיהן שוות

שבתוס' ורוב הראשונים בשם רה"ג ביארו
דהיינו שר"י מודה לרבנן שחביב עדיף,
ומשא"כ הרא"ש ביאר דכו"ע מודים שיעשה
מה שירצה ,דאין דיני קדימה בזה ,וכ"ז
לעולא ,אך המ"ד השני בגמ' חולק עליו
וסובר שגם באין ברכו"ש נחלקו ר"י ורבנן,
דלר"י מין שבעה קודם ולרבנן חביב קודם.

[מהדו"ב וסיכום דעת הבה"ג יותר טוב]:

יא) ולסיכום הנידון האם בפה"ע קודם
לבפה"א:
הנה בסוגיין עולה לגבי אין ברכותיהן
שוות ,שלדעת עולא אין בזה פלוג' דר"י
ורבנן ,שבתוס' ורוב הראשונים בשם
רה"ג ביארו דהיינו שר"י מודה לרבנן
שחביב עדיף ,ומשא"כ הרא"ש ביאר
דכו"ע מודים שיעשה מה שירצה ,דאין
דיני קדימה בזה ,וכ"ז לעולא ,אך המ"ד
השני בגמ' חולק עליו וסובר שגם באין
ברכו"ש נחלקו ר"י ורבנן ,דלר"י מין
שבעה קודם ולרבנן חביב קודם.
ובתוס' והראשונים הקשו איך בכלל
שייך לדון באין ברכו"ש ,והרי תמיד
צריך להקדים את בפה"ע לפני בפה"א,
והראיה לזה היא מעובדא דבר קפרא
לעיל (לט ).ששם מבואר שבפה"א
קודמת לשהכל כיון שהיא מבוררת טפי,
וה"נ בפה"ע תהיה קודמת לבפה"א
שהרי היא מבוררת טפי ,ובתוס' ורוב
הראשונים חילקו שרק לגבי שהכל
אמרי' שבפה"א קודמת ,אך ההבדל בין
בפה"א ובפה"ע אינו גדול כל כך ,ואין דין
קדימה לבפה"ע כנגד בפה"א.
אך דעת הבה"ג שברכת העץ קודמת
לאדמה ,כמו שאדמה קודמת לשהכל
כיון שמבוררת טפי ,דכמה שמבוררת

ברכות

קעז

טפי קודמת ,וכן דעת הרא"ה בסוגיין,
ובפשטות דברי הבה"ג הם בביאור דברי
עולא ,דזהו מה שעולא מחלק בין
ברכו"ש שנחלקו ר"י ורבנן אי חביב או
מין שבעה ,לבין אין ברכו"ש שיש בפה"א
ובפה"ע ובזה כו"ע מודים שבפה"ע
קודם ,ועי' ברא"ה שכ"כ להדיא בדברי
עולא ,ואדרבא הבה"ג לכאו' לא יסתדר
עם המ"ד השני ,שמפרש מחלוקת ר"י
ורבנן גם באין ברכו"ש ,דלר"י מין שבעה
ולרבנן חביב ,ואילו לבה"ג לא זה ולא זה
קודם אלא תמיד בפה"ע קודם ,שהרי
באין ברכו"ש תמיד יש העץ והאדמה,
ולבה"ג תמיד העץ קודם.
אמנם עי' בתוס' שהביא דברי הבה"ג,
ונקט איפכא ,שאינו מסתדר עם עולא,
אלא רק עם המ"ד שחלק עליו ,ופסק
כר"י ,וצ"ב בתוס' דלכאו' ההיפך הוא
הנכון ,אמנם עצם מה שתוס' הק' מעולא
על הבה"ג ,נראה דזה משום מה
שמבואר בתחילת התוס' שהבין שעולא
ודאי בא להשמיע שיחיד מודה לרבים
ולא ההיפך ,דהיינו שר"י מודה שחביב
עדיף ,ולכן הוק' לו על הבה"ג שרואים
מכאן שלא העץ קודם אלא החביב
שהוא הצנון ,אבל כעת צ"ב שא"כ כ"ש
שהבה"ג לא יסתדר עם המ"ד שר"י ורבנן
נחלקו גם באין ברכו"ש ,דלר"י מין
שבעה ולרבנן חביב ,ושניהם דלא
כהבה"ג שהעץ קודם תמיד ,ואיך הבין
תוס' שהבה"ג כהמ"ד השני ,ועי'
במהרש"ל שהתקשה בדבר זה ,ותירץ
שתוס' הבין דמש"כ הבה"ג שהעץ קודם
זה רק במקום שאין מין שבעה או
ששניהם מין שבעה ,ולכן ל"ק מזה
לבה"ג דגם הוא מודה דמין שבעה קודם
להעץ ,והעץ קודם רק כשאין מין שבעה,
מיהו כעת יש להק' ביותר דא"כ מה
הבעיה לומר כן גם בדעת עולא ,שגם אם

קעח

דרכי

נבארו כתוס' שר"י מודה לרבנן שחביב
עדיף ,מ"מ אי"ז סותר את הבה"ג שהעץ
קודם לאדמה ,דנימא דכ"ז רק כשאין
חביב ,וא"כ צ"ע במש"כ תוס' שהבה"ג
לא יסתדר לעולא ,אלא רק למ"ד השני.

[ביאור דעת תוס' בבה"ג דהעץ ודאי גובר על
חביב מדבר קפרא ,אך על מין ז' לא גובר ,ולכן
הבה"ג כמ"ד דפליג על עולא]:

יב) ונראה לבאר הדברים בפשיטות
דהנה בעצם מחלוקת הראשונים
והבה"ג היא רק האם בפה"ע קודם
לבפה"א ,אך כו"ע מודים שבפה"א קודם
לשהכל ,כלומר ,שבעצם הבה"ג רק
מרחיב את מה שמבואר בגמ' לגבי
שהכל ,גם לגבי העץ ,דס"ל דכמה
שמבוררת יותר קודמת ,והנה בגמ' שם
לגבי שהכל מבואר שמעלת ברכה
מבוררת קודמת אפי' לחביב ,דלגלג עליו
שהקדים הפרגיות שהן חביב ולא
הקדים האדמה עי"ש ,כלומר שמעלת
ברכה מבוררת עדיפה על מעלת חביב,
וא"כ ברור לכל צורבא מרבנן שכשבא
הבה"ג ומרחיב את מעלת ברכה
מבוררת גם להעץ ,ה"נ זה יהיה קודם
אפי' לחביב ,ולא יתכן לומר שזה רק
במקום שאין חביב ,ולכן היה ברור
לתוס' שאי"ז כעולא ,שהרי תוס' הבין
בעולא שר"י מודה באין ברכו"ש שחביב
עדיף ,וא"כ זה דלא כהבה"ג שהעץ
קודם ,דהרי מעלת העץ צריכה לגבור
אפי' על חביב ,ומוכח דעולא פליג על
הבה"ג ,אמנם עם המ"ד השני שר"י חלק
על רבנן גם באין ברכו"ש ,שמין שבעה
עדיף ,א"כ יכול הבה"ג להסתדר עם ר"י
לפי להמ"ד הזה ,דמה שר"י סובר שמין
שבעה עדיף אפש"ל שזו מעלה גדולה
יותר מחביב ,ואף יותר ממעלת העץ,
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ברכות
דאע"פ שברכה מבוררת גוברת על חביב
מ"מ אינה גוברת על מין שבעה ,ושפיר
אפש"ל דכל מה שהבה"ג אומר שהעץ
קודם זה רק במקום שאין שבעת המינים,
או כששניהם שבעת המינים ,וכתי'
המהרש"ל ,וכן משמע בבה"ג עצמו
(לגירסא הנפוצה בבה"ג) שכתב כל זאת
שהעץ קודם רק היכן שאין מין שבעה,
אך כ"ז אפש"ל רק לגבי המ"ד השני
שלר"י מין שבעה עדיף ,אבל לעולא
שר"י מודה דחביב עדיף ,א"כ לבה"ג
מעלת העץ צריכה לגבור על חביב ,כמו
שמבואר בעובדא דבר קפרא שאדמה
קודם לשהכל גם כנגד חביב ,ודו"ק
וברור ,ולעיל הובאו עוד כמה פירושים
שונים אך כעת נ"ל דא"צ לפנים.
מיהו ק"ל למה אין אף א' שלומד כך
בבה"ג ,וכדלהלן ,דהנה תוס' לא למד כך
בבה"ג ,אך גם הראשונים לא למדו כך
בבה"ג ,דעי' ברא"ש ור' יונה ועוד
שאמנם הבינו שהבה"ג מסתדר עם
עולא ,אך כתבו לדחות הבה"ג שלפי
דבריו עולא לא בא לאשמועי' דיני
קדימה כלל ,רק שאין הא' פוטר את
חברו (וממילא אין בעיה שהחשוב יגרר),
וזה לא נראה שעולא בא רק לומר שאין
א' פוטר.
וא"כ נראה דיש ד' אפשרויות לפרש
בבה"ג :א' .דלא מסתדר עם הבה"ג,
(תוס') .ב' .אמנם עולא לא הזכיר ולא
דיבר ע"ז רק בא לומר שאין הא' פוטר
חבירו ,ולא אמר מה כן הדין( ,ראשונים).
ג' .עולא בא לומר שאין הא' פוטר חבירו
וממילא אין קדימה לחביב או מין ז',
ואמנם לא אמר מה כן הדין כי פשוט
שבכה"ג העץ קודם ,ואין כאן מקומו של
דין זה .ד' .זה גופא סיבת חילוקו של
עולא שלכן כו"ע מודים שם כי העץ

דרכי

ברכותיהן שוות

קודם.
והנפק"מ בין ג' לד' האם העץ גובר רק
על חביב או גם על מין ז' ותליא בב'
גרסאות שם בבה"ג ,דהנה לתוס' מבואר
דודאי מין ז' גובר ,ולכן יכול הבה"ג
להסתדר עם ר"י אליבא דמ"ד ב' ,אך
לראשונים וכן לפי' ג' וד' יל"ע( ,ומה
שהבה"ג אומר בהמשך שאם שניהם מין
ז' ,שהדין להקדים את היותר קרוב
לארץ ,ומ"מ אם א' העץ והשני אדמה
יקדים העץ ,נראה דאי"ז ראיה שהעץ
גובר תמיד על מין ז' ,דאולי כשא' מין ז'
והשני לא ,יקדים המין ז' ולא העץ).
הלכות ברכות לריטב"א פרק ג אות ט
כתב כבה"ג" :ואם אין ברכותיהן שוות
כל אחד ואחד צריך ברכה לפניו ומברך
תחילה על החשוב בברכה והוא
שברכתו יותר מיוחדת כלומר שמקדים
בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה
ובורא פרי האדמה לשהכל".

[במה דכל השיטות הוכיחו מסתימת עולא]:

יג) והדבר המעניין הוא שכל א'
מהשיטות בסוגיין הביא ראיה מסתימת
לשון עולא ,דהרא"ש כ' "ול"נ מדלא
קאמר מברך על זה וחוזר ומברך על זה
וחביב עדיף אלמא אפילו אחד מהן חביב
יכול לברך על השני".
ומאידך הרא"ש הביא בתחילה "פירש
ה"ר שמעיה בשם רב האי כיון דלא פירש
על איזה יברך תחלה יש לומר דמסתמא
יחיד מודה לרבים ויברך על איזה
שירצה תחלה".
וברא"ה סבר כהבה"ג וכ' "ולא נהיר
דהוה ליה למימר הכי בהדיא דברי הכל

ברכות

קעט

מברך על אי זה מהן שירצה ,אלא הכי
פירושה וחשוב בברכות עדיף ,כגון פרי
האדמה ובורא פרי העץ בורא פרי העץ
עדיף ,וכו'.
כלומר שכל א' ראה את הסתימה בגמ'
כראיה לשיטתו ,אך נראה דלתוס' צ"ל
דס"ל שלא היה צריך לפרש כי פשוט
שיחיד מודה לרבים ,וגם לשון מברך על
זה וכו' יותר מתפרשת על איזה שירצה,
דהיינו החביב בלישנא דמתני'.
ולרא"ש צ"ל דס"ל שלא היה צריך
לפרש כי יכול לעשות באמת מה שרוצה
ואין דיני קדימה ,ומסתדר שפיר עם
הלשון מברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז
כלומר על איזה שירצה.
או באופ"א שמברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז
אי"ז הדין אלא הטעם ,דכיון שמברך על
שניהם ואין א' פוטר חברו ,ליתא דין
קדימה לחביב או מין ז' ,ולכן הדין
שיקדים איזה שירצה (או לתוס' החביב),
אך אי"ז הדין אלא טעם הדין.
ובבה"ג והרא"ה צ"ל דס"ל שלא היה
צריך לפרש כי זה באמת לא מה שעולא
בא לומר ,רק חידש שאין א' פוטר חבירו
וממילא ידעי' דהחשוב והמבורר
בברכה קודם ,וכעת שפיר הסיבה
שהראשונים לא פירשו בבה"ג כפי' ד'
שזה מה שעולא בא לומר מצד הבה"ג,
מיהו צ"ע למה לא פי' כפי' ג' שעולא אמר
לא רק שאין הא' פוטר אלא גם כהרא"ש
שאין דיני קדימה של חביב ומין ז',
וממילא ידעי' שהדין שהעץ קודם ,ואף
שלא הזכיר הדין שהעץ קודם ,זה משום
שאין כאן מקומו והוא פשוט ,ומ"מ לא
כהראשונים בבה"ג שרק בא להשמיע
שאין הא' פוטר חבירו( ,שזה לא משמע),
אלא גם בא להשמיע נפק"מ לגבי דיני

קפ

דרכי

קדימה שאין כאן מחלוקת ר"י ורבנן
דאין קדימה לחביב ולא למין ז' ,ואף דלא
אמר מה כן ,זאת ממילא ידעי' דהעץ
קודם לאדמה כהבה"ג ,וזאת קשיא למה
אף א' לא אומרו בבה"ג ,וצ"ע.
ועי' בשו"ע (ריא) דפסק" :הביאו לפניו
דבר שברכתו בפה"ע ודבר שברכתו
שהכל ,בפה"ע קודמת ,שהיא חשובה
שאינה פוטרת אלא דבר אחד ,וכן
בפה"א ושהכל ,בפה"א קודמת ,ואם
הביאו לפניו בפה"ע ובפה"א ,איזה מהם
שירצה יקדים ,וי"א שבורא פרי העץ
קודם" ,והי"א הוא הבה"ג ,אך הדעה
הפשוטה כרוב הראשונים שהעץ אינה
קודמת לאדמה.
ועי"ש במ"ב שכתב "והסכימו
האחרונים דנכון לנהוג כהי"א הזה אם
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ברכות
שניהם בחביבות ,אכן אם פרי האדמה
חביב מברך על החביב ,וכן אם הוא מין
שבעה כגון קליות חיטים יש לו לברך
תחילה על החיטים" ,ומבואר דמה שאנו
נוהגים להקדים העץ לאדמה כסדר
מג"ע א"ש ,אי"ז פסק מעיקר הדין ,אלא
רק כי למה לא להרויח שיטת הבה"ג אם
אינה סותרת לשא"ר ,אך כשיש עדיפות
אחרת אזי עיקר ההלכה כרוב
הראשונים שאין עדיפות לעץ על אדמה,
אלא יקדים החביב או המין שבעה אע"פ
שבכך יברך אדמה לפני העץ.
וראיתי שרבים טועים בדבר ,ותמיד
מברכים העץ לפני אדמה אפי' כשיותר
חביב האדמה ,וראוי לעוררם לכך.

דרכי

ברכה מבוררת

ברכות

קפא

סימן יד:

בגדרי ברכה מבוררת ,ובסדר מג"ע א"ש:
תמצית דברים :א .בכלל דמג "ע א"ש ,הגמ' דבר קפרא דאדמה קודמת לשהכל דמבוררת טפי ,ובתוס' חילק
דהעץ אינה קודמת לאדמה .ב .בביאור החילוק או דרק הפרש גדול צריך להקדים ,או דשהכל שונה במהות
דכללית לגמרי ,ובתוס' משמע כפי' א' וברא"ש כב' .ג .חקירה האם מבוררת זה מצד הדין שבדיעבד פוטר
יותר ,או מצד משמעות הלשון שכולל יותר ,ובתר"י משמע כצד א' ,וברא"ש כצד ב' .ד .ר"פ בטור שבפה"ג
קודמת ,ואפש"ל מצד דמבורר טפי ,אך לצד שצריך חילוק מהותי ק' וצ"ל מצד דסעיד .ה .ואולי י"ל דגפן
הוא סוג מהותי חדש שפרטי ממש על פרי א' ,וכ"מ בר' יונה .ו .הנידון אי מזונות פוטר הכל בדיעבד ,וא"כ
ק' למה מזונות קודמת ,דלכאו' מזונות מבוררת טפי ולצד שפוטר הכל צ"ע .ז .לצד שצריך הבדל מהותי
י"ל דסו"ס במהותה אינה כשהכל כי אינה כללית לגמרי ,אך אכתי צ"ב למה היא קודמת ,וצ"ל מצד דזיין.
ח .ונ"ל דמזונות יותר מבורר דעיקר משמעותו רק דגן ,ורק בדיעבד מתפרש להכל ,ושאני משהכל
שמתפרש על הכל בשופי ,וכן באדמה והעץ .ט .וכ"ז רק לצד שתלוי במשמעות הלשון ,דלצד שתלוי בדין
שפוטר סו"ס פוטר ,וכ"ז רק לצד שא"צ חילוק מהותי ,מיהו אפש"ל דמהות שונה דמיוחד על מין א' וכגפן.
י .אך צ"ב למה מזונות קודם להגפן.

[בכלל דמג"ע א"ש ,הגמ' דבר קפרא דאדמה
קודמת לשהכל דמבוררת טפי ,ובתוס' חילק
דהעץ אינה קודמת לאדמה]:

א) קיי"ל כללא דכל היכא דיש לפניו
כמה מיני מאכלים שאין ברכותיהם
שוות ,יש סדר ודיני קדימה ע"פ חשיבות
הברכות ,דהמוציא קודם לכולן ,ואח"כ
מזונות ,ואח"כ גפן ,ואח"כ העץ ,ואח"כ
האדמה ,ואח"כ שהכל ,וידוע שסימנם
מג"ע א"ש.
הנה בגמ' (לט ).אי' גבי עובדא דבר
קפרא דגער בתלמיד שאכל קודם
פרגיות לפני כרוב ,דפרגיות שהכל
וכרוב אדמה ואדמה קודם לשהכל,
ופירש"י שם "בפה"א שהיא ברכה
חשובה לעצמה לדברים חשובים והיה
לו להקדימה" ,וכ' תוס' שם ובפה"א
עדיפא משהכל דמבוררת טפי וחשובה
לעצמה מיקרית" ,והביאור ששהכל היא
ברכה כללית ,ובפה"א עדיפא מיני' דהיא
מבוררת טפי ,דמהות הברכה היא שבח
לקב"ה ,וככל שהברכה מבוררת יותר

היא חשובה ומעולה יותר ,והנה בסוגיא
שם לא התבאר האם זה רק בשהכל
ואדמה או גם בשאר הברכות ,אמנם
פשוט מסברא דכ"ש בשהכל והעץ,
שהעץ קודה לשהכל כמו שאדמה קודם
לשהכל ,אך יש לברר מה הדין העץ
ואדמה ,האם העץ קודם לאדמה או לא.
והנה בגמ' להלן (מא ).קאמר עולא דמה
שנחלקו ר"י ורבנן אי חביב עדיף או מין
ז' זה רק בברכותיהן שוות אך באין
ברכו"ש לא נחלקו ,ובתוס' ורוב
הראשונים פירשו דהיינו דבאין ברכו"ש
לכו"ע חביב עדיף ,ושם הציור הוא צנון
וזית ,שהזית מין ז' והצנון חביב ,ולכו"ע
יקדים הצנון דהוא חביב ,וא"כ מקדים
האדמה להעץ ,ועי"ש בתוס' ובראשונים
שהקשו מעובדא דבר קפרא ,דהבינו
שכמו שאדמה קודם לשהכל ה"נ העץ
קודם לאדמה ,דכמה שמבוררת טפי
עדיפא.
ובתוס' תי' וז"ל וי"ל דלא חשיב בפה"ע
כל כך מבפה"א כמו שחשוב בפה"א
משהכל" ,וכן תי' הרשב"א הרא"ש תר"י

קפב

דרכי

ועוד ,אך בכל הראשונים הביאו דהבה"ג
פסק דלא כן ,אלא גם העץ קודם לאדמה
דכמה שמבוררת טפי עדיפא( ,ותוס'
כתב שבאמת הבה"ג לא מסתדר עם
עולא ,אך בשא"ר כתבו דהבה"ג פי'
בעולא דלכו"ע העץ קודם לאדמה והזית
קודם לצנון ,ההיפך ממה שפירשו שא"ר
בעולא שהצנון קודם דהוא החביב
ואכמ"ל עימש"כ בביאור דברי עולא).
ולכאו' מה שאנו מקדימים העץ
לאדמה בסדר מג"ע א"ש זה כשיטת
הבה"ג ודלא כרוב הראשונים ,והנה עי'
שו"ע (ריא) דפסק" :הביאו לפניו דבר
שברכתו בפה"ע ודבר שברכתו שהכל,
בפה"ע קודמת ,שהיא חשובה שאינה
פוטרת אלא דבר אחד ,וכן בפה"א
ושהכל ,בפה"א קודמת ,ואם הביאו
לפניו בפה"ע ובפה"א ,איזה מהם שירצה
יקדים ,וי"א שבורא פרי העץ קודם",
והי"א הוא הבה"ג ,אך הדעה העיקרית
כרוב הראשונים שהעץ אינה קודמת
לאדמה ,אך עי"ש במ"ב (יח) שכתב
"והסכימו האחרונים דנכון לנהוג כהי"א
הזה אם שניהם בחביבות ,אכן אם פרי
האדמה חביב מברך על החביב ,וכן אם
הוא מין שבעה כגון קליות חיטים יש לו
לברך תחילה על החיטים" ,ומבואר
דראוי לנהוג כהבה"ג וזהו הסדר הידו"ע
שהעץ קודם לאדמה ,אך דו"ק דמבואר
שאי"ז פסק מעיקר הדין ,אלא משום
שאפשר להרויח שיטת הבה"ג אם אינה
סותרת לשא"ר ,ולכן כשיש עדיפות
אחרת אזי עיקר ההלכה כרוב
הראשונים שאין עדיפות לעץ על אדמה,
אלא יקדים החביב או המין שבעה ,אע"פ
שבכך יברך אדמה לפני העץ.
וראיתי שרבים טועים בדבר ,ותמיד
מברכים העץ לפני אדמה אפי' כשיותר
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חביב האדמה ,וראוי לעוררם לכך.

[בביאור החילוק או דרק הפרש גדול צריך
להקדים ,או דשהכל שונה במהות דכללית
לגמרי ,ובתוס' משמע כפי' א' וברא"ש כב']:

ב) ובביאור החילוק בין אדמה ושהכל,
לבין העץ ואדמה ,נראה בפשטות ביאור
דברי תוס' דאף אמנם שיש הבדל גם בין
העץ לאדמה ,שהעץ מבוררת טפי ,מ"מ
אי"ז הבדל גדול כ"כ ,ומשא"כ אדמה
ושהכל שיש ביניהם הבדל גדול מאוד,
והביאור שכשבאו רבנן לתקן דין קדימה
לברכה מבוררת ,מסתמא לא תקנו כן
בכל הבדל מועט ,רק בשתי ברכות שיש
הבדל ניכר ביניהם תקנו להקדים ,דרבנן
לא מתקנים בשביל כל ענין מועט.
אך אפשר לבאר באופ"א ,שאי"ז רק
הבדל כמותי של יותר ופחות ,אלא
הבדל מהותי ,דשהכל היא ברכה
כללית ,דאינה מבוררת כלל על שום
דבר ,אלא היא הודאה כללית על כל מה
שברא ה' בעולמו ,ומשא"כ אדמה היא
ברכה פרטית שמדברת על מין מסויים,
דהיינו דברים שהצמיחה האדמה ,ולכן
אדמה קודם לשהכל ,דהם חלוקים זה
מזה מהותית ,דשהכל היא ברכה כללית
ואדמה היא ברכה פרטית ,ולפי"ז ברור
שאין דין להקדים העץ לאדמה ,דאע"פ
שהעץ יותר מפורטת מאדמה מ"מ אין
ביניהם הבדל מהותי ,דשתיהן ברכות
פרטיות ,מי יותר ומי פחות.
(ובאמת רואים בכמה מקומות ששהכל
היא סוג ברכה אחרת ,שאין בה הוצאת
המין המסויים שאוכל ,אלא דמ"מ היא
ברכה כלשהי ,בשביל לאפוקי שלא יהיה
נהנה מהעולם בלא ברכה ,ולכן גם כל

דרכי

ברכה מבוררת

מה שאינו ראוי כ"כ לאכילה ,או שנגרע
ממעלתו ,מברכים שהכל ,דאינו צריך
ברכה פרטית ,אלא דאסור להנות
מהעולם בלא ברכה ,ולהכי אהני שהכל,
ובעצם כל מה שמברכים עליו שהכל זה
דברים שאינם נוצרו ונבראו בשביל
המאכל ,אלא שהאדם הוציא והפיק
מאכל ,או כל דבר מלאכותי ,ואכמ"ל,
ועי' מש"כ בזה לגבי עיקר וטפל לצד
שכשאוכל הטפל לפני העיקר מברך
עליו שהכל תמיד ואכמ"ל).
ונראה דבתוס' יותר משמע כצד א',
ממש"כ "דלא חשיב בפה"ע כל כך
מבפה"א כמו שחשוב בפה"א משהכל",
כלומר שההבדל בין העץ ואדמה יותר
קטן מההבדל בין אדמה לשהכל ,אמנם
עי' ברא"ש שהוסיף "לפי ששהכל אינה
מבוררת כלל לפי שכוללת כל דבר",
דיותר משמע כצד ב' שזה חילוק מהותי
ששהכל אינה מבוררת כלל.

[חקירה האם מבוררת זה מצד הדין שבדיעבד
פוטר יותר ,או מצד משמעות הלשון שכולל
יותר ,ובתר"י משמע כצד א' ,וברא"ש כצד ב']:

ג) עוד חשבתי לחקור בעיקר הדין
שאדמה קודם לשהכל ,דהיא מבוררת
טפי ,מהו גדר מבוררת טפי ,האם זה
מפני הדין ששהכל פוטרת בדיעבד הכל,
גם פרי האדמה ,ואילו אדמה לא פוטר
בדיעבד דבר מלבד פרי האדמה ,ולכן
שהכל היא ברכה כללית ,ואדמה
פרטית ,או"ד דזהו מפני שלשון ברכת
שהכל מתפרש על הכל ,ומשא"כ לשון
ברכת פרי האדמה מתפרש רק על פרי
האדמה.
וכמו"כ יש להסתפק לדעת הבה"ג

ברכות

קפג

שהעץ קודם לאדמה כיון שהיא מבוררת
טפי ,במה העץ מבוררת יותר מאדמה,
האם מצד הדין שאדמה פוטר בדיעבד
גם פרי העץ ,ואילו העץ לא פוטר פרי
האדמה בדיעבד ,או שזה מצד הלשון,
שמשמעות לשון העץ מתפרשת רק
לפרי העץ ,ואילו משמעות לשון האדמה
כן מתפרשת קצת גם על פרי העץ ,כיון
שגם העץ גודל מהאדמה ,כלומר האם
מעלת ברכה מבוררת היא מצד הדין
שפוטר יותר ,או מצד משמעות הלשון
שכולל יותר( ,והן אמנם שמחמת שכך
משמעות הלשון משו"ה הדין שבדיעבד
פוטר הכל ,אבל המבוררת אי"ז מפני
שכך הדין ,אלא מפני שכך משמעות
הלשון ,דגם הדין הוא כך מפני משמעות
הלשון ,והצד הא' שהמבוררת הוא רק
מפני שכך הדין דזו הסיבה שנחשב כולל
יותר.
והנה בר' יונה הביא דברי הבה"ג
בזה"ל" :דיש לו להקדים ברכת בפה"ע
שהיא חשובה יותר מפני שהיא יותר
פרטית מברכת פה"א ,שאם אמר על
פירות העץ בפה"א יצא ,ואם אמר על
פירות האדמה בפה"ע לא יצא" ,ומשמע
שפרטי וכללי זה מחמת הדין שפוטר
בדיעבד ,ולא מצד משמעות הלשון,
(ואע"פ שודאי הא דפוטר הכל הוא
מחמת שנכנס במשמעות הלשון ,מ"מ
המבוררת אי"ז מצד הלשון אלא מצד
הדין).
אמנם הרא"ש הביא הבה"ג בזה"ל:
"דמסתמא בורא פרי העץ חשיב מבורא
פרי האדמה משום דמבוררת טפי
דבורא פרי האדמה כולל כל הגדל
באדמה ,אבל ב"פ העץ מברך דוקא על
מה שגדל באילן" ,ומשמע בלשונו
שמבוררת אי"ז מצד הדין שפוטר

קפד

דרכי

בדיעבד ,אלא מצד משמעות הלשון,
(ואע"פ שודאי גם כך הדין שפוטר
בדיעבד ,מ"מ המבוררת אי"ז מצד הדין
אלא מצד הלשון).
ועי' שו"ע (ריא) דכ' "בפה"ע קודמת
שהיא חשובה שאינה פוטרת אלא דבר
אחד" ,ומשמע כר' יונה.

[ר"פ בטור שבפה"ג קודמת ,ואפש"ל מצד
דמבורר טפי ,אך לצד שצריך חילוק מהותי ק'
וצ"ל מצד דסעיד]:

ד) בטור (או"ח ריא) "כתב ה"ר פרץ
דווקא אם אוכל ענבים שברכתן בפה"ע,
אבל אם עשה מהם יין שברכתו בפה"ג,
כיון שמפרט בה הגפן חשובה ,וקודם
לדבש ואפילו לזית שהוא ראשון לארץ
בתרא ,כיון שברכת היין חשובה
קודמת" ,ועי"ש בב"ח שכ' שמדהביאו
הטור ע"כ דאי"ז סותר למה שהביא
הטור בריש הסימן דעת הרא"ש וכו'.
והשתא נראה דבשלמא אם חשיבות
ברכה מבוררת היא יותר ופחות,
והסיבה שהעץ לא קודם לאדמה היא כי
ההפרש ביניהם לא גדול כ"כ ,א"כ
אפש"ל דה"נ בפה"ג היא כן מבוררת
הרבה יותר מהעץ ואדמה ,בפער ניכר,
ולכן הגפן היא חשובה ומבוררת יותר,
כיון שהיא פרטית רק לדבר א' בלבד,
דהנה שהכל כוללת הכל ,ואילו אדמה
כוללת רק את גידולי האדמה ,וזה פער
גדול ,אך העץ והאדמה אי"ז פער ניכר
דאדמה כוללת יותר מהעץ רק את
פירות האדמה ,ואי"ז פער ניכר ,אבל
הגפן לעומת העץ או אדמה ,זה כן פער
ניכר ,כי כולל רק מין א' לעומתם
שכוללים הרבה מינים( ,ולדוגמא אם
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שהכל כולל אלף מינים ,אדמה מאה,
העץ חמישים ,והגפן אחד ,דההבדל בין
שהכל לאדמה הוא עשירית ,אך ההבדל
בין אדמה להעץ הוא רק חצי ,ואילו הגפן
הוא פי חמישים ודו"ק).
אבל לצד שהסיבה שאין הבדל בין העץ
ואדמה היא מפני שרק שהכל ואדמה זה
הבדל מהותי ,ששהכל היא כללית
לגמרי ,ואדמה היא פרטית ,ורק
כשההבדל הוא מהותי צריך להקדים,
אך העץ ואדמה שניהם פרטיים ,ולא
משנה מי יותר ופחות בכמות ,דרק אם
יש הבדל במהות כמו שהכל שהיא
לגמרי כללית ,א"כ ק' למה הגפן היא
יותר חשובה והרי גם אם היא יותר
פרטית מ"מ אין חילוק מהותי בינה לבין
העץ ואדמה ,דגם הם פרטיים רק שהיא
יותר ,ומ"מ אי"ז כמו שהכל שהיא
כללית ,והיא סוג ברכה אחרת במהות,
ועכצ"ל דהגפן קודמת מצד סברא
אחרת ,ולא מצד שיותר מבוררת ,וצ"ל
מצד מה דאי' בגמ' שיין סעיד ומשמח
הלב ,מיהו בהרבה לשונות בראשונים
ובפוסקים כתבו שהגפן חשובה מפני
שמבוררת טפי.

[ואולי י"ל דגפן הוא סוג מהותי חדש שפרטי
ממש על פרי א' ,וכ"מ בר' יונה]:

ה) אמנם חשבתי בס"ד לחדש שגם אם
שהכל ואדמה זה חילוק מהותי ,והעץ
ואדמה אי"ז חילוק מהותי דשניהם
פרטיים רק שזה יותר וזה פחות ,מ"מ
אפש"ל שהגפן זה חילוק מהותי מכולהו,
שזה סוג ברכה אחרת לגמרי ,שאינה
פרטית על סוג מסויים אלא על מין אחד
ממש ,ומעתה שהכל היא כללית ,העץ
ואדמה הם פרטיות על סוג מינים

דרכי

ברכה מבוררת

מסויים ,אך הגפן זה פרטי של מין אחד,
דיש בתוכן תקנת ברכת הגפן סוג תקנת
ברכה חדשה ,שרצו לבטא המשמעות
הייחודית שיש בשבחו של פרי מסויים
יחיד במינו ,וזוהי סוג ברכה אחרת שונה
מהותית ,וחשובה יותר להקדימה לפני
העץ ואדמה.
ומצאתי לשון הר' יונה להלן (בריף
כט ):לגבי הא דיין שבתוך הסעודה טעון
ברכה ,ולשון הגמ' "כיון דגורם ברכה
לעצמו" ,ועי"ש בר' יונה שהביא לפרש:
"ורבינו שמואל מרומרוג ז"ל פירש דיין
גורם ברכה לעצמו שעל כל שאר
הדברים אין מזכירין בברכה שם האילן
עצמו אלא בורא פרי העץ סתם ,והיין יש
לו זה החשיבות שאנו אומרים בו ברכה
פרטית ומזכירין הגפן בפירוש" ,והן הן
הדברים גם לסוגיין.

[הנידון אי מזונות פוטר הכל בדיעבד ,וא"כ ק'
למה מזונות קודמת ,דלכאו' מזונות מבוררת
טפי ,ולצד שפוטר הכל צ"ע]:

ו) אך יש להקשות אם ברכה מבוררת
חשובה טפי למה מזונות קודם לשאר
הברכות ,והלא קיי"ל דמזונות פוטרת
בדיעבד את כל המאכלים ,מלבד מים
ומלח שאינם זנים ,וא"כ לכאו' מזונות
היתה צריכה להיות לאחר העץ ואדמה,
דמבוררים טפי ממנה ,וחשובים טפי.
דהנה עי' כס"מ (פ"ד ה"ו) שמזונות
פוטר כל מידי דזיין דהיינו כל המאכלים
מלבד מים ומלח ,כדאי' דהנודר מן
המזון אסור בכל המאכלים מלבד מים
ומלח ,וכ"כ החיי"א (נח ג ,ובנשמ"א ב')
וכ"פ הביה"ל (קסז י' ,ר"ח ז') ובשעה"ץ
(רח טו) ,וכן בשו"ת אגרו"מ (ח"ד מ'),
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(אמנם עי' בשד"ח (סקל"ו) שהביא דיש
חולקין בדבר ,וכן משמע בגליון הש"ס
(ברכות לו ):ובשו"ת רע"א (כת"י יב)
הסתפק בזה ,ובערוה"ש (קסז יט) נקט
דמזונות לא פוטר הכל ,ועי' בכה"ח (ר"ו
ו ,ור"ב ט) שהביא השיטות בזה) ,אך
למעשה נקטי' כהצד שבדיעבד מזונות
כן פוטר הכל ,וכדנקט הביה"ל ,וכן עמא
דבר ,ומצוי בעוגיות של פסח שאין בהן
מזונות ,ולפעמים בטעות מברכים
עליהם מזונות מפני ההרגל ,ונקטי'
שבדיעבד יצא וא"צ לחזור ולברך,
(אמנם עי' באגרו"מ שכ' דהואיל ונחלקו
הפוסקים בדבר ראוי שיאכל מהן רק
מעט ,ואח"כ ישנה מקומו ועי"כ יתחייב
בברכה שוב ויברך כדינו ,ואכמ"ל).
וא"כ הקו' היא לצד שמזונות פוטר
בדיעבד הכל כמו ששהכל פוטר הכל,
א"כ למה מזונות היא ברכה חשובה,
לכאו' העץ ואדמה יותר מבוררים
ממנה.
והנה עי' ברא"ש (פ"ו כ"ה) "דודאי ברכת
המוציא או במ"מ חשיב מב"פ העץ",
וכ"כ תר"י ,דמזונות חשובה משאר
הברכות ,אך עי' בטור (ריא) שכ' שזית
קודם לשעורה מחמת סדר הקדימה
בפסוק דהוא ראשון לארץ בתרא ,ועי'
ט"ז (סק"ד) שביאר דהטור סובר
שמזונות אינה יותר מבוררת מהעץ
ומהגפן ,ומה שמזונות קודמת להעץ זה
רק כשקודם לו בפסוק ,ומשא"כ זית
שקודם לשעורה בפסוק ,ואין עדיפות
למזונות מצד ברכה מבוררת ,ודייק כן
בטור שגם מה שמזונות קודם לבפה"ג
זה רק בצירוף שקודם לו בפסוק ,ולפי"ז
הטור חלק על הרא"ש ותר"י הנ"ל ,אך
עי"ש ב"ח והמג"א והלבוש ועוד דפליגי
על הט"ז וביארו הטור באופ"א ,דמיירי

קפו

דרכי

בשעורה של בפה"א ,ועי' גם בפמ"ג ,וכן
נקטי' דמזונות מבוררת טפי מהגפן
ומהעץ ,והנה לט"ז יוצא שאע"פ שיין
קודם לזית דמבורר טפי ,מ"מ יין אינו
קודם לשעורה דאחריה בפסוק ,אך זית
כן קודם לשעורה דלפניה בפסוק ,ועי'
ב"ח שהק' על הט"ז "דכיון דכתב לעיל
דיין קודם לזית ומעשה קדרה דחטין
ושעורין קודמין ליין אם כן כל שכן
דמעשה קדרה דחטין ושעורין קודמין
לזית".
ועכ"פ כך נקטי' דמעשה קדירה
דמזונות קודם לזית משום שמזונות היא
ברכה יותר חשובה ומבוררת ,וא"כ
קשה לצד שמזונות פוטרת בדיעבד הכל
א"כ במה היא יותר מבוררת ,אדרבה
היא כללית כמו שהכל.

[לצד שצריך הבדל מהותי י"ל דסו"ס במהותה
אינה כשהכל כי אינה כללית לגמרי ,אך אכתי
צ"ב למה היא קודמת ,וצ"ל מצד דזיין]:

ז) מיהו לצד שרק שהכל היא שונה
מהותית משאר הברכות כי היא כללית
במהותה ואינה מפרטת שום דבר
מסויים ,רק שבח כללי על כל מה שברא
הקב"ה בעולמו ,ולכן העץ ואדמה
קודמין לה כי הם פרטיות ,וא"כ שפיר
דמזונות אמנם כוללת כמעט הכל ,אך
סו"ס מים ומלח אינה כוללת ,כלומר
שיש לה איזה תוכן מסויים ואינה כללית
לגמרי ,דיש בה משמעות של "מידי
דזיין" ,ואינה כשהכל שהיא כללית על
הכל בלא שום משמעות מסויימת ,וא"כ
מזונות אינה שונה במהות מהעץ ואדמה
שהיא גם פרטית ,ואע"פ שהם יותר
פרטיות ממנה ,מ"מ אי"ז סיבה
להקדימם לה ,כמו שהעץ לא קודם

סימן יד

ברכות
לאדמה ,כי אי"ז הבדל מהותי ,דרק
שהכל היא שונה מהותית שהיא כללית
לגמרי ,שאינה מפרטת שום דבר
מסויים ,ומשא"כ שאר הברכות שהם
פרטיות ומדברות על מעלה מסויימת,
וגם מזונות יש בה מעלת מידי דזיין.
אך לצד הפשוט שהביאור בחילוק תוס'
הוא מצד שההפרש בין שהכל לאדמה
הוא גדול ,ואילו ההפרש בין העץ
לאדמה אינו גדול כל כך ,לצד זה לכאו'
יקשה איך מזונות קודם להעץ ואדמה
והלא היא יותר כללית מהם ,דהיא
פוטרת בדיעבד הכל חוץ ממים ומלח,
ולכאו' היא כשהכל שהיא כללית הרבה
יותר מהם ,וא"כ יש להקדימם לה,
במקום שהיא תקדום להם.
אמנם גם לצד שצריך הבדל מהותי
בכדי להקדים ,והסברנו שמזונות אינה
שונה מהותית מהעץ ואדמה כיון שגם
היא אינה כוללת ממש הכל ,והחילוק
המהותי הוא רק בין שהכל שהיא כללית
לגמרי ,לבין כל שאר הברכות שיש בהם
משמעות מסויימת ,כעת נראה דאמנם
זה יתרץ למה העץ ואדמה אינן קודמות
למזונות ,כי אין בינייהם חילוק מהותי,
אך אכתי יש לשאול סו"ס למה מזונות
קודמת להם ,דמצד ברכה מבוררת
לכאו' לא יובן למה היא קודמת להם,
למה מזונות יותר חשובה ,דהרי גם אם
אין חילוק מהותי בינייהם לרעת מזונות
סו"ס היא ודאי אינה יותר מבוררת מהם,
ודאי שלא מהותית ואולי חשיבותה מצד
אחר ,אך צ"ב.
וא"כ לצד שצריך הפרש גדול קשה
שהעץ ואדמה יקדמו למזונות ,ולצד
שצריך חילוק מהותי אמנם ל"ק שיקדמו
כי אי"ז חילוק מהותי ,ומ"מ ק' סו"ס למה

דרכי

ברכה מבוררת

מזונות קודם לשאר.
ולדעת הבה"ג ודאי קשה דהרי פליג
בכלל על החילוק שהעץ לא קודמת
לאדמה ,וס"ל דכמו שאדמה קודמת
לשהכל כך העץ קודם לאדמה ,דהוא
סובר דכמה דמבוררת טפי עדיפא ,וא"כ
ודאי יקשה שהעץ ואדמה יותר
מבוררים ממזונות שבדיעבד כולל
כמעט הכל.
מיהו אפש"ל שהחשיבות של מזונות
היא מצד סברא אחרת ,דאה"נ אולי מצד
חשיבות של מבוררת היא פחותה או
עכ"פ לא חשובה יותר ,אך סו"ס יש בה
חשיבות אחרת שיש בה שבח מיוחד של
"זיין" ,וחשיבותו גוברת על מעלות
אחרות ,אע"פ שמצד המבוררת היא
פחותה ,או עכ"פ לא יותר ,אך לא כן
משמע בהרבה לשונות בפוסקים ובנו"כ
שכתבו שהיא יותר מבוררת ,ואכמ"ל.

[ונ"ל דמזונות יותר מבורר דעיקר משמעותו רק
דגן ,ורק בדיעבד מתפרש להכל ,ושאני משהכל
שמתפרש על הכל בשופי ,וכן באדמה והעץ]:

ח) אך נלענ"ד דאפש"ל דמזונות הוא
נחשב גם יותר מבורר ,כי עיקר
משמעותו היא רק על ה' מיני דגן ,ומה
שפוטרת הכל בדיעבד זה משום
שבדוחק נכנס קצת בלשון מזונות כל
מידי דזיין ,אך עיקר תיקון הברכה
ומשמעותה העיקרית אזיל רק על ה'
מיני דגן ,וא"כ מצד עיקר משמעותה היא
יותר מבוררת מהעץ ואדמה שכוללים
כל מיני הפירות או הירקות.
וכעת נראה דיש הבדל מה ששהכל
פוטר הכל בדיעבד לבין מה שמזונות
פוטר הכל בדיעבד ,דשהכל עצם מה

ברכות

קפז

שהוא יכול לפטור הכל אי"ז בדיעבד,
אלא כך משמעות הברכה שיכולה לחול
על הכל ,ומה שזה בדיעבד ולא
לכתחילה צ"ל משום שבכך שמברך
עליו שהכל הוא מפסיד את הברכה
העצמית של הדבר ,ולכתחילה מחוייב
לברך עליו ברכתו העצמית ,אך מזונות
הסיבה שפוטר הכל רק בדיעבד אינו רק
כי מפסיד ברכתו העצמית ,אלא גם מפני
שמשמעות העיקרית של ברכת מזונות
היא רק על דגן ,ורק בדוחק יכול
להתפרש על הכל ,ולכן זה חל רק
בדיעבד.
ולפי"ז צ"ל דמה שאדמה היא יותר
כוללת מהעץ ,זה משום שעיקר
משמעות ברכת האדמה מתפרשת
בשופי גם על פירות העץ ,דסו"ס גם הם
גודלים מהאדמה ,ומה שזה רק בדיעבד
צ"ל דרק משום שבכך מפסיד ברכתו
העצמית דפרי העץ ומשא"כ מזונות
דמצד עיקר משמעותה אזיל רק אדגן,
ומש דפוטר הכל זה בדוחק ולא מעיקר
תיקון ומשמעות הברכה ,ומשו"ה היא
יותר מבוררת מהנך שאע"פ שהיא
כוללת יותר בדיעבד ,מ"מ מצד עיקר
תיקון הברכה הם כוללים יותר ממנה.
ונ"ל דכן משמע במ"ב (ריא כד) שכ'
"שבורא מיני מזונות היא ברכה מבוררת
כמו ברכת היין ,והרי היא קודמת ליין
בקרא" עכ"ל וכ"כ המג"א.

[וכ"ז רק לצד שתלוי במשמעות הלשון ,דלצד
שתלוי בדין שפוטר סו"ס פוטר ,וכ"ז רק לצד
שא"צ חילוק מהותי ,מיהו אפש"ל דמהות שונה
דמיוחד על מין א' וכגפן]:

ט) ומיהו כ"ז יתכן לומר רק לצד
שמבוררת יותר או פחות זה בגלל

קפח

דרכי

משמעות הלשון ,דאדמה כולל
במשמעותו גם פירות העץ ,ושהכל
משמע הכל ,וכעת אפש"ל לגבי מזונות
שאמנם פוטר הכל בדיעבד דבדוחק
יכול להיתפרש על הכל ,אך מצד
משמעותו העיקרית נתקנה רק על דגן,
וא"כ היא יותר פרטית ,אבל לצד
שמבוררת יותר או פחות זה מצד הדין
שבדיעבד פוטר יותר ,דאדמה פוטר גם
העץ ,ושהכל פוטר הכל ,א"כ מזונות ג"כ
פוטר כמעט הכל בדיעבד ,ואע"פ שאי"ז
מעיקר משמעות הלשון ואי"ז עיקר
תיקון הברכה ,סו"ס לדינא הוא פוטר
כמעט הכל ,וצריך להיות מבוררת פחות
מהעץ ואדמה שפוטרים רק את עצמן,
או עכ"פ לא יותר מבוררת מהן( ,גם לצד
שצריך חילוק מהותי ולעיל התבאר
שאין) ,אלא לצד זה עכצ"ל דכל חשיבות
מזונות היא רק מצד דזיין ,ואע"פ שמצד
מבוררת היא פחותה ,או עכ"פ אינה
יותר חשובה.
ומיהו נ"ל דבכלל כל עיקר התירוץ
האמור לעיל שמזונות באמת יותר פרטי
כי עיקר משמעותו רק דגן ,כ"ז נוכל
לומר רק לצד בחקירה שא"צ הבדל
מהותי רק יותר ופחות( ,ומה שהעץ לא
קודם לאדמה כי אי"ז הבדל גדול כ"כ),
ולפי"ז אפש"ל שמזונות יותר מבורר כי
כולל רק דגן( ,והוא כן הפרש גדול
מהשאר) ,וכנ"ל ,אך לצד שרק הבדל
מהותי יוצר דיני קדימה ,דשהכל הוא
כללי לגמרי ,וכל השאר פרטיים ,דיש
בהם תוכן מסויים ,וכבר אי"ז משנה מי
יותר ומי פחות ,ולכן העץ לא קודם
לאדמה ,א"כ ה"נ מזונות לא יכול להיות
קודם לשאר הברכות מצד מעלת ברכה
מבוררת ,כי רק חילוק מהותי בין שהכל
שהיא כללית ,לשאר הברכות שהן
פרטיות יוצר קדימה ,אך בכל השאר אין

סימן יד

ברכות
חילוק מהותי רק זו יותר פרטית וזו
פחות ,וא"כ אין סיבה להקדים את
מזונות מצד ברכה מבוררת ,ועכצ"ל רק
מצד מעלה אחרת שיש בה משמעות של
"זיין".
מיהו אולי אפש"ל כעין שאמרנו בגפן,
שגם אם החילוק בין שהכל לבין העץ
ואדמה הוא מהותי ,מ"מ מזונות הוא
חילוק מהותי נוסף ,של ברכה פרטית על
מין מסויים ,ולא על סוג מינים מסויים,
דשהכל היא סוג ברכה כללית ,והעץ
ואדמה הם סוג ברכה פרטית על סוג
מינים ,והגפן וכן מזונות הם סוג ברכה
פרטית על מין אחד ,ויש בברכה טעם
ותוכן מסויים עם השבח היחודי שבמין
זה ,וזה חילוק מהותי לא כמותי( ,ורק
החילוק בין העץ לאדמה הוא כמותי,
ולא מהותי) ,וא"כ יש ג' רמות מהותיות
של מבוררת ,א .שהכל ,כללי ,ב .העץ
ואדמה ,פרטי על סוג מינים מסויים ,ג.
גפן ומזונות ,פרטי על מין אחד( ,וכן יותר
משמע במ"ב הנ"ל שלא כ' שמזונות יותר
מבוררת מגפן או איפכא אלא שהיא
מבוררת כמותה).

[אך צ"ב למה מזונות קודם להגפן]:

י) אך אכתי יקשה מ"ש גפן ממזונות,
למה מזונות קודם ,ואדרבא גפן כולל רק
פרי א' ,ומזונות ה' מיני דגן ,וא"כ גפן
צריך לקדום למזונות מצד שיותר פרטי,
וגם אי תימא דסו"ס אין בינייהם חילוק
מהותי ,ונחשבים מאותו סוג ברכה
מבוררת פרטית על מין אחד ,מ"מ צ"ב
דסו"ס מאיזה טעם מזונות קודם,
אעכצ"ל מצד דזיין וכנ"ל וגובר אף על
מעלת הגפן שסעיד הלב וכו' ,או משום
דאקדמיה בקרא.

דרכי

ברכה מבוררת

ועי' לשון הטור (ריא) "מעשה קדרה
דחטין ושעורין קודמין ליין לפי שברכתן
במ"מ שהיא ג"כ חשובה שמבוררת ,וגם
קודמים לו בפסוק" ,ועי' בט"ז שביארו
שמצד המבוררת הם שווים ורק בצירוף
קדימתם בפסוק הן קודמין ,וכן לשון
המ"ב (ס"ד) "שגם ברכת בורא מיני

ברכות

קפט

מזונות היא ברכה מבוררת כמו ברכת
היין ,והרי היא קודמת ליין בקרא" ,אך
הב"ח והמג"א ועוד פליגי על הט"ז
דמזונות מבוררת טפי מהגפן ,וכ"כ
הלבוש ,וכן הביא המ"ב אח"כ( ,ועי'
פמ"ג דגם לט"ז מזונות מבוררת מהגפן
קצת) ,ולשיטתם צ"ע כנ"ל.

קצ

דרכי

ברכות

סימן טו

סימן טו:

פסקי ההלכה בדיני קדימה:
א .בברכותיהם שוות הסדר :מין ז' ,הקודם לארץ ,שלם ,חביב .ב .בברכו"ש אם שינה הקדימה לא יצא גם
בדיעבד .ג .באין ברכותיהם שוות הסדר :ברכה מבוררת ,חביב ,מין ז' ,וצ"ע בשלם .ד .תמצית סיכום
המשנ"ב לדיני קדימה ,ובקדימת מאכל למשקה ,ובקדימה בלחם .ה .בחילוק בין ברכו"ש לאינן שוות ,לגבי
אי חביב עדיף או מין ז' ,והיחס לגבי שלם .ו .מה יעשה בגלגל החוזר דיש לו פרי העץ ממין ז' ,פרי אדמה
חביב ,ופרי העץ יותר חביב .ז .כמה נידונים להלכה בגדרי חביב.

בדיני קדימה בברכות יש פרטים רבים
וחילוקים שונים ,הנוגעים הלכה
למעשה בכל יום ,ורבים טועים בדבר,
ולכן ראיתי צורך לסכם בקצרה הדינים
המצויים בזה ,וזאת למודעי שכתבתי רק
לידע ההלכה ,אך אין להוציא מכאן
היאך לנהוג למעשה ,דאי"ז אלא להלכה
ולא למעשה.
ובהקדם צ"ל יש ד' דיני קדימה :א'.
חשיבות הברכה ,כגון אדמה קודם
לשהכל ,ב' .מין שבעה עדיף ,ג' .חביב
עדיף ,ד' .שלם עדיף מפרוסה ,ובכל אחד
מהם הרבה פרטים וחילוקים שונים,
ונבארם אחד לאחד בס"ד.

[בברכותיהם שוות הסדר :מין ז' ,הקודם לארץ,
שלם ,חביב]:

א) שני מינים שברכותיהן שוות :בין
ששניהם העץ כגון תפוח וענבים ,ובין
ששניהם אדמה כגון תפו"א וקליות
חיטים ,וכן ששניהם שהכל או מזונות,
דהשאלה היא לא סתם את מי להקדים,
אלא על מי לברך( ,והשני יפטר בגרירה).
א' .אם יש ביניהם מין שבעה קי"ל

כרבנן דמין שבעה עדיף ,אפי' שהשני
יותר חביב דמין ז' עדיף מחביב (שו"ע
ריא א) ,וכן אפילו הוא חצי והשני שלם,
דמין ז' עדיף משלם (מ"ב ממג"א).
ב' .וכששניהם מין שבעה מקדים איזה
מהם שיותר קרוב לארץ ,כסדר הזה:
חיטה קודמת לשעורה( ,כוסמין שבלת
שועל ושיפון) ,ואח"כ :זית ,תמר ,גפן,
תאנה ,רימון ,וגם כאן יקדים הקרוב
לארץ אפי' שהשני שלם או חביב
(שעה"צ ד)( .חיטה או שעורה מול שאר
המינים ,כיון שברכתן מזונות או אדמה,
והשאר העץ ,עי' להלן בדין אין ברכו"ש).
(אך הרמב"ם נקט כר"י דחביב עדיף ולא
מין ז' (שו"ע ב) ,אך העיקר כדעה
ראשונה שמין שבעה עדיף (מ"ב)).
ג' .ובמקום שאין מין שבעה ,כגון תפוח
ותפוז ,לכו"ע מקדים החביב ,דגם רבנן
מודים שיש מעלה בחביב (שו"ע א),
אמנם אם השני שלם מברך עליו ,אפי'
שהחצי יותר חביב ,דשלם עדיף מחביב
(מ"ב ד).
ד' .ובביאור חביב י"א דהוא המין שרגיל
להיות חביב עליו (שו"ע א ,רא"ש) ,וי"א

דרכי

הלכות קדימה

דהוא מה שחביב לו באותה שעה (שו"ע
ב ,רמב"ם) ,והעיקר כדעה ראשונה
(מ"ב).
וא"כ הסדר למעשה בברכותיהן שוות
הוא :א' .הקודם לארץ .ב' .מין שבעה .ג'.
שלם .ד' .חביב תמיד .ה' .חביב עכשיו.

[בברכו"ש אם שינה הקדימה לא יצא גם
בדיעבד]:

ב) ודע דגם בדיעבד אם בירך שלא כדין
בברכותיהן שוות ,לא יצא המאכל השני
בברכה זו ,דאינו בדין שהחשוב יפטר
דרך גרירה ,וצריך לחזור ולברך עליו,
אא"כ כיון להדיא לפטור גם השני( ,דאז
הברכה חלה על שניהם)( ,רשב"א וכ"פ
הרמ"א ריא ה)( ,רבים לא יודעים זאת
וחושבים שכל דיני קדימה רק
לכתחילה).
(ולכתחילה נכון תמיד לכוון לפטור
כל מה שיביאו אח"כ ,כדי שגם אם יביאו
אח"כ מין יותר חביב או חשוב יוכל
לאוכלו)( ,מיהו כשהקדים החביב
במקום מין ז' ,אף דלכתחילה קי"ל דמין
ז' עדיף ,מ"מ בדיעבד חיישי' לדעת
הרמב"ם שחביב עדיף ולא יחזור,
ולכתחילה נכון תמיד לחשוש לרמב"ם
ולכוון לפטור גם החביב (מ"ב לג)).

[באין ברכותיהם שוות הסדר :ברכה מבוררת,
חביב ,מין ז' ,וצ"ע בשלם]:

ג) שני מינים שאין ברכותיהן שוות :כגון
צנון וזית ,או תפוח וחיטה קלויה ,שאחד
העץ והשני האדמה ,כאן הרי ודאי יברך
על כ"א מהם ברכתו הראויה ,והשאלה
היא רק על איזה מהם יקדים לברך

ברכות

קצא

תחילה.
א' .י"א שיברך על איזה שירצה
להקדים ,דאין ענין בהקדמה כשמברך
על שניהם (שו"ע א מהרא"ש).
ב' .וי"א שיקדים החביב( ,שו"ע א),
והעיקר כדיעה זו דהיא כרוב
הראשונים ,ועוד שהרי אפי' לדעה
ראשונה הברירה בידו (מ"ב ט)( ,ויקדים
החביב תמיד ,ואח"כ החביב עכשיו).
ג' .ואם שוים בחביבות ,יקדים מין ז'
(מג"א)( ,והקרוב לארץ קודם :חיטה,
שעורה כשהיא מזונות( ,וכן כוסמין,
ש"ש ושיפון) ,זית ,שעורה כשהיא
אדמה ,תמר ,גפן ,תאנה ,רימון( ,זית
בעצם קודם לשעורה כיון שהוא ראשון
לארץ בתרא ,אך כ"ז רק כשברכת
השעורה אדמה (קליות) ,אבל אם היא
מזונות עי' להלן שמזונות קודם לשאר
הברכות ,מיהו י"א דזית קודם גם
לשעורה דמזונות)) ,וי"א דבאין ברכו"ש
אין מעלת מין ז' כלל (הגר"א).
ד' .ולגבי מעלת שלם באין ברכו"ש צ"ע
האם שלם קודם לחביב (כמו בברכו"ש),
וממילא כ"ש שקודם גם למין ז' שכאן
הוא פחות מחביב ,או"ד ההיפך דשלם
פחות ממין ז' (כמו בברכו"ש) ,וממילא
כ"ש שפחות מחביב שכאן הוא יותר
ממין ז' (שעה"צ ה) .וצ"ע למעשה.
ה' .וי"א שתמיד העץ קודם לאדמה
(שו"ע ג מבה"ג) ,ונכון לנהוג כך
כששניהם שוים בחביבות ואינן ממין ז',
אך אם א' חביב או מין ז' יקדימו אפי'
שהוא אדמה והשני העץ ,דהעיקר
כהי"א דבאין ברכו"ש יקדים החביב,
וכשאין חביב מקדים מין ז' (למג"א)( ,וגם
המוקדם בפסוק יותר ,וכן שלם) ,ורק

קצב

דרכי

סימן טו

ברכות

כשאין כ"ז יקדים העץ לאדמה (מ"ב יח),
(ורבים טועים לחשוב שתמיד העץ קודם
לאדמה כסדר מג"ע א"ש ,ואי"ז נכון אלא
רק כשאין שום קדימה אחרת).

דשעורה ,דמזונות אינה יותר חשובה
מהעץ ,אך הב"ח והמג"א פליגי דשעורה
של מזונות ודאי קודמת לזית ,וכ"כ
הלבוש והכי נקטי').

ו' .אמנם כ"ז רק כשאחד אדמה והשני
העץ ,אך אם אחד מהן העץ או אדמה
והשני שהכל ,לכו"ע העץ או אדמה
קודמים לשהכל ,דברכתן מבוררת
וחשובה משהכל שהיא ברכה כללית
(שו"ע ג) ,ומעלת ברכה מבוררת קודמת
אפי' כשהשני יותר חביב ,או מין ז' ,או
שלם ,דאפי"ה ברכה חשובה עדיפא
מהכל (מ"ב יד ,ושעה"צ ט)( ,וגם לרא"ש
שאין דיני קדימה באין ברכו"ש ,כ"ז רק
באדמה והעץ ,דס"ל דחביב ומין ז' ושלם
אינם מעלה לכאן ,אך ברכה מבוררת
עדיפא על הכל וצריך להקדימה גם באין
ברכו"ש.

ט' .יש שנהגו להקדים הפירות
שנמשלו לישראל לפני שאר הפירות
וכגו' תפוח לפני תפוז( ,כשאין מעלת
קדימה אחרת) ,וכן יש שנהגו להקדים
פירות שהוזכרו בתורה לפני שאר
הפירות.

ז' .וכן הגפן קודם לשאר הברכות דיותר
חשובה ,וקודם אף לזית וכן לקליות
חיטים (אדמה) ,אע"ג שיותר קרובים
ממנו לארץ ,דברכה חשובה קודמת
למין ז' גם לצד שיש מעלה במין ז' באין
ברכו"ש ,וודאי גובר על חביב ויל"ע
בשלם דהנה יין תמיד איננו שלם ,ובין
שני יינות אם א' חביב צריך להקדימו,
(ואם אין חביב נכון להקדים יין מא"י ליין
מחו"ל).
ח' .ומזונות קודם להגפן ,דהיא יותר
חשובה ,ומעלת ברכה מבוררת וחשובה
קודמת אפי' כשהברכה הפחות חשובה
היא על פרי יותר חביב או מין ז' או שלם,
דאפי"ה ברכה חשובה עדיפא( ,ולכן
מזונות על שעורים קודם להעץ על זית
אף שיותר קרוב לארץ( ,מיהו עי' טור
(ריא) דזית קודם לשעורה ,ועי' ט"ז
(סק"ד) שביארו במעשה קדירה

י' .ולסיכום :הסדר בחשיבות הברכות
הוא :א' .מזונות .ב' .הגפן .ג' .העץ .ד'.
אדמה .ה' .שהכל.
אך העץ קודם לאדמה רק כשאין שום
קדימה אחרת אך אם יש קדימה אחרת
לא יקדים העץ לאדמה ,והסדר בזה הוא:
א' .חביב .ב' .מין ז' ,ג' .הקודם לארץ
קודם .ד' .שלם (צ"ע אם הוא לאחר מין
ז' ,או שמקומו לפני חביב) .ה' .ורק
כשאין כ"ז יקדים העץ לאדמה.

[תמצית סיכום המשנ"ב לדיני קדימה ,ובקדימת
מאכל למשקה ,ובקדימה בלחם]:

ד) המשנ"ב עשה סדר וסיכום בסוף
הסימן וזה תורף ותמצית דבריו:
באין ברכותיהן שוות הסדר הוא :א.
המוציא (מחיטה ,שעורה ,כוסמין,
שבלת שועל ושיפון) .ב .מזונות (כסדר
הדגנים הנ"ל) .ג .בפה"ג .ד .זית .ה .תמר.
ו .ענבים .ז .תאנה .ח .רימון .ט .בהעץ
מול אדמה אזלי' כסדר הזה :י .חביב .יא.
מין ז'( ,והקרוב לארץ קודם כסדר:
קליות חיטה ,זית ,קליות שעורה ,תמר,
גפן ,תאנה ,רימון) .יב .שלם (צ"ע אולי
לפני חביב) .יג .העץ קודם לאדמה .יד.

דרכי

הלכות קדימה

שהכל אחרי כולם.
ובברכותיהן שוות יברך כסדר הזה :א.
החביב עליו תמיד .ב .החביב עכשיו .ג.
מין שבעה( ,והקרוב לארץ קודם :חיטה
קודמת לשעורה( ,כששניהם מזונות או
שניהם אדמה) ,ובשאר המינים :זית,
תמר ,גפן ,תאנה ,רימון) .ד .ברכת הריח
תמיד אחרי ברכת אכילה.
(וראיתי שיש שנהגו לברך על מאכל
לפני משקה ,וגם כשברכותיהם שוות
כגון ששניהם שהכל יברך על המאכל
ויפטור המשקה ולא להיפך ,ואולי גם
במרק או שמן זית שברכתם האדמה או
העץ יקדים מאכל שברכתו כן ,דהיכא
שאין דיני קדימה אחרים נכון להקדים
המאכל למשקה.
מיהו עי' בריטב"א (בהלכות ג ט)
ובשיטמ"ק (ברכות מב) שמאכל ומשקה
אינם קשורים זל"ז ואין ביניהם דיני
קדימה כלל( ,והוי כאוכלם בשתי
סעודות) ,וכן בכל שני מאכלים שלא
רגילים להיאכל יחד כגו' פירות ודייסא,
ובריטב"א חידש עוד שאין דיני קדימה
כשיש סדר ומנהג העולם ,ויל"ע אם
חידושיו נפסקו להלכה).
ובלחם עצמו יש דיני קדימה בסדר
הזה :א' .מין שבעה( ,בסדר :חיטה,
שעורה ,כוסמין ,ש"ש ,ושיפון) ,ב' .שלם.
ג' .פת נקיה( ,לחם לבן לפני שחור) .ד'.
גדול לפני קטן .ה' .טהור .וי"א דלחם
חביב קודם להכל.

[בחילוק בין ברכו"ש לאינן שוות ,לגבי אי חביב
עדיף או מין ז' ,והיחס לגבי שלם]:

ה) אך צריך ביאור מה משתנה בהבדל

ברכות

קצג

בין ברכו"ש שמין ז' עדיף על חביב,
ומשא"כ באין ברכו"ש שחביב עדיף על
מין ז' ,ולכאו' ממ"נ אם מין ז' מעלתו יותר
מחביב למה לא קודם לו גם באין
ברכו"ש ,ואם מעלת חביב יותר ממין ז'
למה לא קודם לו גם בברכו"ש.
ונראה הביאור שבברכו"ש הנידון הוא
בין הפירות מי יקבל את הברכה ומי רק
יגרר ,והפרי היותר חשוב גובר ,ומין ז'
הוא פרי יותר חשוב ורק אחריו חביב,
אבל באין ברכו"ש אין נידון בין הפירות
שהרי לכל א' יש את הברכה שלו ,אלא
הנידון הוא בין הברכות איזו מהן יותר
חשובה ,וכעת נימא דהמעלה שנותן
החביב לברכה היא יותר גדולה
מהמעלה שנותן מין ז' לברכה ,ולכן
הברכה שעל החביב גוברת וקודמת,
(ועי' עוד מש"כ בדעת עולא בביאור זה).
אך יל"ע האם באין ברכו"ש מין ז' ירד
מתחת חביב ,או"ד דחביב עלה מעל מין
ז' ,ונראה דבזה תלוי ספק השעה"צ מה
הדין בשלם באין ברכו"ש ,דהנה
בברכו"ש שלם הוא פחות ממין ז' ,אך
מעל חביב (מג"א) ,ומסתפק השעה"צ
האם באין ברכו"ש שלם נשאר מעל
חביב ,ורק מין ז' ירד מתחת חביב ,וא"כ
כיון ששלם עדיף על חביב כ"ש על מין ז',
או"ד איפכא ,שודאי שלם נשאר מתחת
מין ז' ,ורק חביב עלה מעל מין ז' ,וא"כ
כיון שמין ז' גובר על שלם כ"ש שחביב
יגבור כעת על שלם ,ונשאר בצ"ע.

[מה יעשה בגלגל החוזר דיש לו פרי העץ ממין
ז' ,פרי אדמה חביב ,ופרי העץ יותר חביב]:

ו) בג' מינים תפוח תמר ובננה ,והתפוח
חביב לו ביותר ,ואחריו הבננה ,ואחריה

קצד

דרכי

התמר ,צ"ע מה יעשה ,דאם יבוא
להקדים התמר שהוא ממין ז' ,אמרי'
דהבננה קודמת דהיא יותר חביבה
ממנו ,ובאין ברכותיהן שוות חביב גובר
על מין ז' ,ומאידך אם יבוא להקדים
הבננה מדין חביב ,אמרי' שהתפוח קודם
דהוא יותר חביב ממנה ,ובאין ברכו"ש
אזלי' אחביב ,אלא דאם יבוא להקדים
התפוח מדין חביב ,אמרי' דבזה התמר
קודם כי בברכותיהן שוות מין ז' גובר על
חביב ,ושוב חוזר הגלגל הנ"ל ,וצ"ע מה
יעשה.
ונראה בפשיטות להלכה שיקדים
הבננה ,ויברך עליה בפה"א ,ואח"כ יברך
על התמר בפה"ע ,ואח"כ יאכל התפוח,
והסיבה פשוטה למעיין ,דהנה יש כאן
בעצם שני נידונים :א .על מי לברך העץ,
על התפוח או התמר ,ב .איזו ברכה
לברך קודם העץ או אדמה ,וכעת ברור
שלאחר שזה ברור למעלה מכל ספק
שאת ברכת העץ לא יעשה על התפוח,
אלא על התמר שהוא מין ז' ,ובברכו"ש
מין ז' גובר על חביב ,א"כ הוכרע הנידון
הראשון שאת ברכת העץ ודאי יעשה על
התמר ,והתפוח כבר לא עומד לפנינו,
אלא רק התמר עם ברכת העץ ,מול
הבננה עם ברכת האדמה ,וקי"ל דבאין
ברכו"ש החביב גובר על מין ז' ,ולכן
יברך קודם על הבננה בפה"א ,דהיא
יותר חביבה מהתמר ,ואח"כ יברך העץ
על התמר ,ואח"כ יאכל התפוח.
ולפי"ז בסימני ר"ה אותם אלו
שמביאים בננה או אבטיח או פרי אחר
כדי להוציא בהם את הרוביא וכו'
בבפה"א ,לכאו' אם הוא יותר חביב להם
מהתמר יצטרכו להקדים האדמה ,לפני
בפה"ע ,ואף אם התפוח יותר חביב להם
מ"מ כיון שאת ברכת העץ כבר קיבל
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ברכות
התמר ולא התפוח ,דמין ז' גובר על
חביב ,ומ"מ כיון שלגבי אין ברכותיהן
שוות חביב גובר על מין ז' והבננה יותר
חביבה מהתמר ,יקדימנה.
(והעצה שיביאה לשולחן רק אחרי
שבירך בפה"ע ,דאפי' שיודע שעומדין
להביא לא חייב לחכות ,אלא יכול לברך
על מה שיש לפניו עכשיו ,וכל דיני
קדימה רק כששניהם מונחים לפניו וכן
העצה למי שרוצה להתחיל בתפוח
בדבש שיביא בתחילה רק אותו לשולחן,
מיהו בסדר של הסימנים יל"ד מצד
מש"כ הריטב"א בהלכות (ט יג) שאין
בכלל דיני קדימה כשיש מנהג העולם
לאכול דוקא בסדר מסויים ואכמ"ל).

[כמה נידונים להלכה בגדרי חביב]:

ז) ויל"ד בגדרי חביב האם זהו מה
שמתאווה בליבו או מה שרוצה יותר
בשכלו ,דלפעמים ליבו יותר מתאוה
לגלידה אך בפועל יותר רוצה הבשר ,וכן
בכל מנה עיקרית ומנה אחרונה ,ובכלבו
המובא בדרכי"מ (קעז א) מבואר דחביב
הוא מה מתאוה בליבו דעי"כ יותר
משבח ברגש בברכה ,וכ"מ באו"ז (ח"א
הל' סעודה סימן קעו) דחביב היינו מה
שמתאווה בליבו ,מיהו לרשב"א שחביב
אי"ז מעלה בברכה ,אלא חשיבות בפרי
דלא נגרר ,יותר נראה דאם זה נושא של
חשיבות זה לפי מה שיותר רוצה
בשכלו ,וכן ברא"ש שסובר שחביב הוא
מה שחביב לו תמיד ,דיותר נראה דזה
נושא של חשיבות ,מיהו אי"ז מוכרח.
ויל"ע לדינא בדג ועוף ששניהם הוגשו
לפניו ,והעוף יותר חביב לו בעצם ,אבל
למעשה הוא רוצה להתחיל עם הדג,

דרכי

הלכות קדימה

דבפשטות יצטרך לאכול קודם העוף כי
הוא החביב ,אך עי' לשון הרמב"ם "איזה
שירצה להקדים מקדים"( ,וכוונתו
שיקדים החביב ,דממשיך דאם אינו
רוצה בזה יותר מזה וכו' יקדים מין ז'"),
ולכאו' מבואר דחביב היינו מה שרוצה
להקדים ,כלומר הדג ,מיהו עי' ב"י
שכוונת הרמב"ם שמסתמא היותר חביב
לו לאכול ,רוצה נמי להקדימו ,אך עיקר
גדר חביב הוא מה שרוצה יותר לאכול,
וא"כ יקדים העוף לדג.
אמנם יל"ד בזה מצד הריטב"א בהלכות
(ג ט) שלא צריך לשנות מסדר ומנהג
העולם ,וכ"מ ברא"ה ושיטמ"ק דלא
צריך להפסיד צורת ההנאה הרגילה
בשביל דיני קדימה.
עוד נ"ל לדון האם כל הבדל קטן
בחביבות עושה דין קדימה ,או רק אם א'
מהמינים חביב לו ביותר מהשני ,דאולי
לא כל הבדל קטן בחביבות מחייב
להקדימו ,וכ"מ מהלשון באו"ז שיותר
מתאוה ,כלומר רק כשממש מתאוה
לזה ,וכן בבר קפרא (לט ).דאיירי
בפרגיות ,ועי"ש ברש"י שלא טעם בשר
מעולם וחביב לו ביותר ,וכן יש לשון
בכלבו הנ"ל בשר של חידוש או מטוגנין
בדבש ,דהיינו דברים חביבים במיוחד,
וגם ברא"ש שחביב תדיר ,כלומר מין
שידוע וברור אצלו שהוא חביב אצלו
תמיד ,ויותר נראה שזה רק כשיש
חביבות ניכרת ,וכן ברשב"א שהחשוב
לא נגרר נראה שזה רק כשהחביב הוא

ברכות

קצה

משהו מיוחד בשבילו ,ויש מזה נפק"מ
גדולה ביותר ,שלא כל פעם שעומד
לאכול שני מאכלים צריך לעצור
ולחשוב אולי א' מהם קצת יותר חביב
לו ,אלא רק כשברור לו שא' מהם חביב
לו מאוד באופן ניכר ,ולדוגמא מי
שהגישו לו תפוח ותפוז ,ואוהב את
שניהם ,אך אולי אם יעצור ויחשוב
יחליט שא' מעט יותר חביב ,אך כרגע
אי"ז ברור לו ,אינו מחוייב לעצור ולברר
אצל עצמו ולרדת לעמקי מחשבתו ,אולי
א' מהם חביב לו קצת יותר ,דאפש"ל
שמעלת חביב היא רק כשברור שזה
יותר חביב באופן ניכר ,וצ"ע למעשה.
עוד יל"ע האם רק החביב הראשון חייב
להקדימו ,ולאחריו אין נפק"מ הסדר,
או"ד דגם השני לחביבות קודם לשלישי
בחביבות ,ונראה ברור דהדבר תלוי,
דבברכו"ש פשיטא שרק הראשון
לחביבות קודם לברך עליו ,ואחריו כל
השאר נפטרים בברכת הראשון ,אמנם
באין ברכו"ש כשיש ג' ברכות שונות,
ודאי גם השני לחביבות קובע לברך עליו
לפני השלישי בחביבות.
עוד יל"ד בגדר שלם האם פרי חתוך
שמדבק חלקיו יחשב שלם או לא ,דהנה
פת נחשבת שלמה אפי' שזה בידי אדם,
ולא מטבע בריאתו ,ואולי ה"נ ,ושמא יש
לחלק דהאפיה היא יצירתו ,אך חתוך
שמחברו אינו יצירה חדשה שלמה ,אלא
הדבקה של הדבר החצוי( ,ונפק"מ ג"כ
ללחם משנה שלם).

קצו

דרכי

ברכות
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סימן טז:

קונטרס בגדרי עיקר וטפל:
ענף א :סוגיות עיקר וטפל :א .מתני' דמליח ופת ,והגמ' דצנון וזית ,והם ב' סוגי טפל .ב .תוס' דמליח
טפל לפירות ,ונ"ל דדומה לצנון וזית .ג .בתוס' חזי' דגם טפל לטפל ,וביאור תי' תוס' .ד .בריטב"א ותר"י
דהפירות עם מלח ,ובפירש"י .ה .בטוש"ע רק מליח ופת ,האם פליגי ,ט"ז ושעה"צ .ו .אך צ"ע מהיכי"ת וגם
בב"ח והמג"א אין הכרח ,ובאמרי נעם והצל"ח .ז .סוג עיקר וטפל שמוסיף וממתק העיקר ,וסוג שבא להגן
מנזקי העיקר ,העמק ברכה והפרישה .ח .האם רק כשאוכל הטפל ביחד עם העיקר ,או גם בזאח"ז.
ענף ב :צדדים בגדר עיקר וטפל :ט .יש לחקור האם הטפל נפטר בברכת העיקר ,או שאינו מחוייב
כלל בברכה ,וביאור הצדדים .י .יל"ד מהא דהטועם א"צ לברך ,וכן שותה לרפואה ,ואנסוהו לאכול .יא.
בתי' ב' דתוס' שצריך דעת ,לכאו' כהצד שהטפל נפטר בברכת העיקר ,ובתי' א' דתוס' .יב .הנידון בקרמבו,
ובחידוש המאירי ,וכהצד שטפל נפטר מהעיקר ,והנידון בהערינג.
ענף ג :באוכל הטפל לפני העיקר :יג .תה"ד שטפל לפני העיקר בעי ברכה ,כהצד בחקירה שהטפל
נפטר בברכת העיקר .יד .ונ"ל דלפי"ז יברך אז על הטפל ברכת העיקר ,והנה הרמ"א כ' דיברך שהכל ,אך
המג"א העמיד שזו ברכת העיקר .טו .התה"ד שטפל לפני העיקר מברך שהכל ,וביאור הרמ"א דטפל מפסיד
ברכתו הראויה ,והביאור בזה .טז .אך צ"ע לרמ"א למה אחרי פטור לגמרי ,ולפני בעי שהכל ,ומהלך מחודש
בזה .יז .מהלך חדש שמחמת ברכת העיקר הטפל נפטר מהצורך בברכה ,וביאור בזה .יח .ובאמת הביאור
הפשוט ברמ"א שיש בטפל שני דינים ,א' שנפטר בברכת העיקר ,ב' שיורד מדרגתו העצמית .יט .לב"י מברך
על הטפל ברכתו הראויה ,והפרישה ,סיכום ג' שיטות :א' ברכתו הראויה ,ב' שהכל ,ג' ברכת העיקר .כ.
בפלוג' הב"י והרמ"א אם שייך שתשתנה ברכתו לשהכל ,ומו"מ בדברי הט"ז כא .הבנת המשנ"ב ומחציה"ש
במג"א שכשהעיקר שהכל ה"נ הטפל אך כשהעיקר אינו שהכל יברך על הטפל ברכתו העצמית .כב .צ"ע
בהבנתם במג"א ,וביאור בזה ,והפמ"ג שכשהעיקר אינו שהכל אי אפשר ,וסיכום ה' שיטות מה ברכת הטפל
לפני העיקר .כג .בתי' תוס' שכשאין דעתו יברך על הטפל ,יהיה ג"כ הפלוג' האם ברכתו העצמית ,או
שהכל ,או כהעיקר.
ענף ד :ברכה אחרונה בטפל :כד .ספק הכלבו בברכה אחרונה על טפל ,והב"י נקט שא"צ ,ובביאור
הצדדים .כה .מהלך בכלבו דברכה אחרונה אינה על ההנאה אלא על השביעה ול"ש טפל .כו .האגרו"מ,
שביל"ד ,ואבני"ז לגבי בהמ"ז .כז .צ"ע בראיית הב"י מדברים הבאים מח"ס .כח .הוספות מתי נחשב טפל.
כט .בדין פת טפלה לגבי שאר דיני פת בתורה .ל .סיכום ותמצית הראיות והצדדים בס"ד.

ענף א':
סוגיות עיקר וטפל:

[מתני' דמליח ופת ,והגמ' דצנון וזית ,והם ב'
סוגי טפל]:

א) במתני' מד" .הביאו לפניו מליח
תחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר

את הפת ,שהפת טפלה לו ,זה הכלל ,כל
שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר
ופוטר את הטפלה" ,ובגמרא" :ומי איכא
מידי דהוי מליח עיקר ופת טפלה ,אמר
רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי,
באוכלי פירות גנוסר שנו".
ובתוס' ביאר "שהמליח עיקר שהוא בא
להשיב הלב שנחלש מפני מתיקות
הפירות ,והפת שלאחריו טפל ואינו בא
אלא בשביל המליח" ,כלומר שהסיבה

דרכי

עיקר וטפל

שהוא אוכל את הפת אינה בשביל עצמה
אלא לצורך המליח ,דקשה לאכול מליח
לבד ,וכמו"כ אי' בראשונים שמליח בלא
פת הוא מזיקו בגרונו ,ומ"מ מבואר
שכיון שאוכל את הפת רק בכדי שיוכל
לאכול את המליח אינו מברך על הפת.
וכמו"כ אי' בגמ' (מא" ).היו לפניו צנון
וזית מברך על הצנון ופוטר את הזית,
במה דברים אמורים כשהצנון עיקר,
אבל אין הצנון עיקר דברי הכל מברך על
זה וחוזר ומברך על זה" ,ופירש"י שם
"שהיה צנון עיקר ,שבשבילו התחיל
האכילה ,ולא אכל זית אלא להפיג
חורפו של צנון ,דהוה ליה זית טפל".
והנה בפת ומליח נראה שמדובר
שאוכל הפת יחד עם המליח ומלפת בו,
דכך יותר טוב לאכול את המליח יחד עם
הפת ,אך בצנון וזית נראה שמדובר
שאוכל הזית לא ביחד עם הצנון אלא
לאחריו כדי להפיג חריפותו כנגדו,
ואדרבא הם אינם מתאימים להיות יחד
אלא הם ההיפך אחד מהשני ,ומ"מ כיון
שכל הנאתו מהזית היא רק במה שמתקן
הנאת הצנון שהיא העיקרית ,חשיב
טפל ,וכלשון רש"י שבשבילו התחיל
האכילה ,ומ"מ מבואר שהן ב' סוגי עיקר
וטפל :א .שבא עמו ,ב .שבא כנגדו.

[תוס' דמליח טפל לפירות ,ונ"ל דדומה לצנון
וזית]:

ב) אמנם גם לגבי פת ומליח עי' בתוס'
(מד ).שהק' "וא"ת פירות הוי עיקר
ומליח טפל ,ולבריך על הפירות ולפטר
כולהו ,וי"ל דמיירי שלא אכל הפירות
באותו מעמד ,א"נ בשעה שאכל פירות
גנוסר לא היה שם עדיין מליח ופת ,דלא

היה יודע
המתיקות".

קצז

ברכות
שיחלש

לבו

מחמת

מבואר בתוס' שבעצם הכל היה צריך
להיות טפל לפירות ,גם המליח וגם הפת
שטפלה למליח ,דהכל בעצם בא בשביל
הפירות והיה צריך לפטור הכל בברכת
הפירות ,אלא שכאן מדובר באופן
מסויים שהמליח והפת לא יכולים
להיפטר בברכת הפירות ,לתי' הראשון
כי לא אכלן באותו מעמד עם הפירות,
ולתי' השני כי לא היה דעתו לכך בשעת
הברכה על הפירות ,ולכן מברך על
המליח ,ומ"מ הפת טפילה למליח
דאוכלה רק בשביל המליח ,מפני שא"א
לאוכלו בלא פת.
וכעת דו"ק שמבואר בתוס' שבאופן
רגיל המליח היה צריך להיות טפל
לפירות ,ודו"ק דנראה שזה יותר דומה
לצנון וזית שאינו אוכלם יחד אלא
בזאח"ז ,שם כדי להחליש החריפות,
וכאן כדי להחליש המתיקות ,ומ"מ אי"ז
כמו פת ומליח שאוכל הפת יחד עם
המליח דכך הכי מתאים וטוב לאוכלו,
משא"כ בזית וצנון וכן במליח ופירות,
שהם אינם מתאימים זל"ז אלא אדרבא
מתוך הניגוד שלהם נוצרת ההנאה
המושלמת ,וגם זה טפל כיון שכונתו
להנות מהעיקר ,והטפל רק משלים את
הנאת העיקר שתהיה מושלמת ,וא"כ
מבואר ב' סוגי עיקר וטפל :א .פת ומליח,
שאוכל הטפל יחד עם העיקר ,כדי
שיהנה מהעיקר בצורה מושלמת ,או
לתקנו ולהכשירו .ב .זית וצנון ,וכן מליח
ופירות ,שאוכל הטפל לאחר העיקר כדי
לאזן את חריפות או מתיקות העיקר
ויוכל להנות ממנו בצורה מושלמת ,אך
בעצם שני הסוגים עניינם א' ,שאין כונתו
להנות מהטפל לצורך עצמו אלא לצורך

קצח

דרכי

השלמת או תיקון הנאת העיקר.
ומלבד זאת מצינו בגמ' (לו ).עוד סוג
עיקר וטפל דשמן המעורב עם אניגרון
(מי סילקא) אם השמן עיקר (דשותהו
לרפואה) מברך עליו העץ ,דהשמן עיקר
והאניגרון טפל ,ודו"ק שזה סוג עיקר
וטפל אחר ,שהם ממש מעורבים יחד,
ונחשבים כמאכל אחד ,שהלא ע"כ א"א
לברך על כאו"א ,רק הנידון מה הברכה
של המאכל החדש ,וזה תלוי מהו
העיקר ,ובאמת בתערובת תמיד מברך
רק ברכה אחת ,גם אם אין אחד מהן
עיקר והשני טפל ,וקיי"ל (עי' מג"א ריב
א) ,דבזה אזלי' בתר הרוב ,ואם יש בו
מחמשת מיני דגן תמיד הם העיקר ,אף
אם הם המיעוט( ,וזה בהכרח לא כדין כל
עיקר וטפל ,דחזי' דאף פת יכולה להיות
טפילה ,אלא ששם מיירי שאין א' מהן
טפל לשני ,והנידון רק מצד עיקר וטפל
של תערובת שבו יש גדרים שונים ,ומ"מ
גם בתערובת ודאי שאם אחד מהן טפל
לשני דבא רק לצורך העיקר ,ודאי מברך
על העיקר ופוטרו ,אך זה גדר אחר שזה
מאכל חדש ,ומשא"כ כאן שאף במליח
ופת שאוכלן יחד מ"מ לפני אכילתם
אינם עומדים מעורבים כמאכל חדש ,רק
מונחים זה ליד זה( ,ולא מסתכלים על
מה שבפה הם מתערבים ,אלא לפי
עמידתם בשעת ברכה ,וכמו דחזי' שיש
מעלה לשלם ודו"ק)).

[בתוס' חזי' דגם טפל לטפל ,וביאור תי' תוס']:

ג) ובתוס' מבואר עוד חידוש ,דבמה
שהקשה שהמליח טפל לפירות ,ולכן
רצה שגם המליח וגם הפת יפטרו
בברכת הפירות ,מבואר בתוס' שגם דבר
שהוא טפל לטפל ,כלומר שהוא טפל
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ברכות
לדבר שהוא טפל להעיקר ,גם הוא יכול
להיפטר בברכה של העיקר הראשון,
כלומר דאפי' שהפת לא טפילה באופן
ישיר לפירות ,אלא למליח ,אלא
שהמליח עצמו טפל לפירות ,מ"מ
מבואר מקו' תוס' דהכל יכול להיפטר
בברכת הפירות ,וגם הפת ,ואע"פ שהפת
עצמה לא קשורה במאום לפירות דאין
מי שיאכל הפת עם הפירות ,או לצורך
הפירות ,מ"מ כיון שהפת טפילה למליח,
והמליח טפל לפירות ,הכל נפטר
בברכת הפירות ,דסו"ס הכל בשביל
הפירות ,ומבואר דטפל דטפל נמי נפטר
ע"י העיקר הראשון( ,ומ"מ ודאי שיכול
להיפטר ג"כ ע"י העיקר שלו ,כגון הכא
שהפת נפטר בברכת המליח).
ובביאור תירוצי התוס' נראה דחזי'
שבשביל שהטפל יפטר בברכת העיקר
צריך איזה קשר באכילתן ,לתי' א'
שיאכלן באותו מעמד ,ולתי' ב' שיהיה
דעתו לאכול הטפילה ,ובאמת יל"ד אם
שתי התי' פליגי אהדדי ,או שא' מודה
לשני ורק מוסיף שצריך שתי תנאים,
וא"כ יל"ד מי ,או ששניהם מודים א' לשני
ולא פליגי שצריך ב' תנאים ,ונפק"מ
באותו מעמד בלי שהיה בדעתו ,או
כשהיה דעתו אבל אי"ז באותו מעמד,
ועי' משנ"ב (ריב ד) "ואפילו כשלא היה
הטפל לפניו בשעת אכילת העיקר אם
היה דעתו בשעת ברכה לאכול גם הטפל
או שדרכו בכך לאכול הטפל אחריו
פוטר הטפל ,גם בעינן דוקא שיאכל
הטפל באותו מקום לאפוקי כששינה
מקומו בינתים" ,ומבואר שהחמיר את
שני התירוצים יחד.
ובביאור התי' הראשון שלא באותו
מעמד ,המג"א ורע"א ועוד פירשו דהיינו
שינוי מקום ,אך הב"ח פי' שינוי זמן ,ועי'

דרכי

עיקר וטפל

מאמר מרדכי שפי' או בשינוי מקום או
בהפרש זמן( ,ועי' ח"צ שביאר בתי' א'
שלא היה לפניו בשעת הברכה ובתי' הב'
שלא היה דעתו עליו ,וכ' דהתי' פליגי
דלתי' א' בעי דוקא שיהיה לפניו ,ולא
מהני כוונה ,ולתי' הב' מהני כוונה וצ"ע).

[בריטב"א ותר"י דהפירות עם מלח ,ובפירש"י]:

ד) אמנם עי' בריטב"א (שיטמ"ק) (מד).
שכ' "דפירות גינוסר הם שמנים
ומתוקים הרבה ואינן נאכלין אלא עם
מלח הרבה ,ולהחליש חריפותו של
מלח אוכל הפת ,ונמצא שהפת טפלה
לפירות לפיכך מברך על הפירות ופוטר
את הפת" עכ"ל ,וכ"כ בתלמידי ר' יונה
עי"ש ,וכמו"כ כ' הר"י מלוניל על הרי"ף
(אלא שהוא כותב שאוכלים את הפירות
עם פת "כדי שלא ישבעו מהן ,ולא תגעל
נפשן אותם מרוב מתיקותם"( ,ולא מצד
מליחות)) ,ובדבריהם מבואר דהעמידו
המשנה דלא כתוס' שיש כאן שלוש
שלבים ,אלא כקושיית התוס' שבאמת
הפירות פוטרים הכל ,דהנה הם
מעמידים שהמליח דמתני' הוא הוא
הפירות גינוסר ,דמעמידים לא במליח
אלא במלח( ,שעליו אין ברכה) ,ואוכלו
יחד ממש עם הפירות ,דמולח הפירות
במלח ,והחידוש במתני' שבברכת
הפירות המלוחים פוטר הפת ,דמליח
היינו גופא הפירות אחר שהמליחום,
והפת באה לצורך הפירות המומלחים.
ודו"ק דלפירושם אין מקור לחידוש
הנ"ל שגם טפל לטפל נפטר ,דהלא
לדבריהם הפירות הן עצמן המליח,
 5וזה על דרך מש"כ תוס' שהחידוש בסוגיין שגם פת

ברכות

קצט

והפת באה ממש לצורך הפירות עצמן,
ואין כאן שלוש שלבים ,ואכן יש
מהאחרונים שכתבו שזו הסיבה שר'
יונה חלק על תוס' ,ונחלקו האם ר' יונה
חולק על תוס' לדינא ,או רק מעמיד
אחרת ואכמ"ל.
והנה ברש"י פירש בתי' הגמ' "דפירות
ארץ ים כנרת חשובים מן הפת" ,ובעיקר
דבריו מבואר דבשביל שהפת תחשב
טפילה צריך שיהיה חשיבות מיוחדת
להעיקר ,וצ"ל דפת אינה טפלה לכל דבר
שאינו חשוב.5
ועי ראש יוסף (מד ).שכ' בדעת רש"י
"אפשר לאו דוקא פירות גינוסר ה"ה כל
דבר חשוב מפת כמו דגים חשובים מאיי
הים מלוחים ביותר ורוצה לאכול אותם
והפת רק טפילה וגמרא לדוגמא נקט
פירות גינוסר" ,ומ"מ מבואר דלרש"י קו'
הגמ' הייתה איך פת טפלה למליח ,והרי
פת חשובה היא ,והתי' דמיירי בפירות
גינוסר דחשוהים מן הפת ,או אף
בדברים אחרים שחשובים מן הפת,
ומבואר ברש"י דבאמת לא יהיה כן בכל
דבר ,רק בדברים שחשובים מן הפת.
ומ"מ מוכח דרש"י לא ס"ל כתוס',
דהלא לתוס' הפת טפלה רק למליח
ואינה משמשת את הפירות ,ומה הקשר
בין הפירות לפת ,אלא נראה דרש"י פי'
כהריטב"א ור' יונה והרימ"ל דאיירי
בפירות מומלחים ,ולכן כ' שמהני מה
שהם יותר חשובים מן הפת ,כנגד מעלת
חשיבות הפת ,וכ"כ הראש יוסף,
הרש"ש ,הב"ח ,הצל"ח ועוד ,שבהכרח
דעת רש"י כתר"י( ,ובאמת עי' בר"י
יכולה להיטפל ,כלומר שגם תוס' מודה שבפת זה
יותר חידוש שנטפלת.

ר

דרכי

מלוניל שביאר ג"כ תי' הגמ' כרש"י שפ"ג
חשובים מן הפת ,ומתאים עם מש"כ ג"כ
כתר"י דהמליח היינו הפירות עצמן,
ולכן מובן שמהני מה שהפירות חשובים
מהפת ,דהפת טפלה ישירות לפירות).
אך צ"ע דהנה במשנה פירש"י "מליח,
כל דבר מלוח" ,וזה לכאו' כתוס' שמליח
הוא דבר מלוח מסויים כגון דג מלוח,
ולא פירות מומלחים ,אך א"כ צ"ע מה
הקשר של הפת לפירות ,ולכאו' סתירה
ברש"י.
ואולי י"ל דמש"כ רש"י במתני' הוא רק
להו"א בגמ' וע"ז גופא קושיית הגמ'
דהיכי משכח"ל פת שטפלה למליח,
והרי פת היא יותר חשובה ,ולכן תי'
הגמ' בפירות גינוסר שהם חשובים,
ובזה פירש"י כר' יונה שהפירות עצמם
מומלחים ,והפת טפילה להם ,דבזה
העמיד רש"י דבריו שהפירות חשובים
מן הפת ,דרק מחמת כן הפת טפלה
לפירות ,דאילו לדג מלוח הפת לא
תטפל ,דהיא חשובה יותר ,ודלא כתוס'
שפת טפלה לכל מליח ,אך אה"נ כ"ז רק
למסק' ,ובמשנה פירש"י כההו"א.6
אמנם עי' בצל"ח כאן שכ' בסוף דבריו
דאולי כן אפשר להסביר ברש"י כתוס'
שהפת טפלה למליח והמליח לפירות,
ואעפ"כ מהני מה שהפירות חשובים,
"לבטל חשיבות הפת" ,אע"פ שהפירות
לא הם עצמם העיקר שאליו הפת טפלה,

 6ושמעתי (מהגר"ע גורן שליט"א) סברא לומר שאולי
כוונת רש"י במתני' כל דבר מלוח היינו גם דבר מתוק,
דחזי' לגבי כמה עניינים שמתוק ומלוח נקראים אחד,
דיש לשונות בגמ' דמלח ממתיק התבשיל ,ויש נידון
בפוסקים אם שרי למלוח בסוכר( ,דם או קרבן)
ואכמ"ל ,ועכ"פ לפי"ז הפי' במתני' לרש"י מליח היינו
הפירות עצמם שמתוך חדות מתיקותם קראום
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ברכות
אלא למליח ,וצ"ב בגדר דבריו.
אמנם חשבתי דיל"ד מצד שגם אם
רש"י יעמיד כתוס' שהפת טפלה למליח
והמליח טפל לפירות ,מ"מ כיון שהפת
טפלה למליח והמליח טפל לפירות ,א"כ
בעצם הכל בא לצורך הפירות ,דטפל של
טפל הוא ג"כ נחשב טפל של אותו
העיקר הראשון עצמו ,ולכן אפשר
להבין שמהני חשיבות הפירות כנגד
חשיבות הפת ,אע"פ שהפת אינה טפלה
ישירות לפירות ,דמ"מ גם טפל לטפל
הריהו כטפל ,אך צ"ע למה כל הנהו
רבותא הנ"ל לא אמרו כן ,ומשמע
שסברו שרש"י לא מסתדר לפי תוס' ,וגם
בצל"ח הנ"ל לא משמע דאתי מצד זה.
מיהו דו"ק שהרי זה מה שכ' תוס' שכאן
מיירי באופנים שהפירות לא פוטרים
הכל ,דלא היו באותו מעמד ,או שלא
היה דעתו ,וא"כ בשלמא אם היו הפירות
העיקר שפוטרים הכל ,היה אפש"ל כנ"ל
דחשיבותם מהני אפי' לפת אע"פ שאינה
טפלה אל הפירות ישירות ,דמ"מ הכל
בא לצורך הפירות ,אך כיון שע"כ תוס'
מעמיד שהפירות לא פוטרים כלום ,א"כ
מה מהני חשיבות הפירות להועיל
להמליח שיוכל לפטור הפת ,ולכן
הוצרך הצל"ח לדון מצד גדר חדש
שהפירות רק מבטלים חשיבות הפת,
ועי"ז המליח גובר על הפת ,אך כנ"ל
דהגדר בזה צ"ב( ,ואין לומר שרש"י
יסבור כתוס' אך יעמיד באופן שהפירות
מליח ,והפת טפילה לפירות עצמם ,ואכן נראה דכך
סבר הר"י מלוניל שכתב שאוכל הפירות עם הפת
מרוב מתיקותם ,ובהכרח יפרש דמלוח ומתוק עניינם
א' ,אך בר' יונה לא משמע כן( ,מיהו גם אחרי כ"ז
נראה דאכתי צ"ל דרש"י במתני' הוא לפי הס"ד ,דפי'
דמיירי בכל דבר מלוח (או מתוק) ,אך במסק' זה רק
בפ"ג דחשובים מפת).

דרכי

עיקר וטפל

כן פוטרים הכל ,ומליח דמתני' היינו
פירות ,אך יש גם מליח ,והפירות ע"י
חשיבותם פוטרים גם המליח וגן הפת,
דהא ודאי ליתא ,דהרי תוס' לא רצה
להידחק שמליח דמתני' היינו פירות,
ולכן העמיד בג' שלבים פירות מליח
ופת ,אך אם רש"י כבר מעמיד דמליח
היינו פירות ,מה התועלת להוסיף שיש
כאן גם מליח אמיתי באמצע ודו"ק).

[בטוש"ע רק מליח ופת ,האם פליגי ,ט"ז
ושעה"צ]:

ה) והנה בטושו"ע (ריב) כתבו "כגון
שרוצה לאכול דג מלוח ,ואוכל פת עמו
שלא יזיקנו בגרונו" ,ולא הזכירו עניין
הפירות גינוסר ,ועי' ב"ח ומג"א ועוד
בפוסקים שהקשו שהרי הגמ' העמידה
דווקא באוכל פירות גינוסר וכדביאר
תוס' שהוצרך לאכול המליח מחמת
מתיקות הפירות ורק בכה"ג נטפל הפת
למליח ,והנפק"מ שיש שנהגו לאכול דג
מלוח עם פת ,ובירכו על הדג ופטרו
הפת ,וכתבו הפוסקים (הב"ח המג"א
ודברי חמודות ועוד) דאין הדין כן ,אלא
יברכו רק על הפת ויפטרו הדג מלוח,
וכתבו דבלשון הרמב"ם (ברכות ג) יותר
מובן שכ' שהיה צריך לאכול דג מלוח
וכו' ,וקיצר בלשונו וודאי כוונתו שהיה
צריך לאוכלו מחמת מתיקות הפירות,
ובפיהמ"ש כאן כ' להדיא כך ,אך בלשון
הטוש"ע שכתבו סתם שהיה רוצה
לאכול דג מלוח צ"ב ,וכן עי' בדברי
חמודות על הרא"ש כאן ,ומשמע
בדבריהם דהפת טפלה למליח רק באופן
הזה שאכל פירות והוכרח לאכול
המליח ומשו"ה אוכל הפת.
אך האמת נראה דודאי גם תוס' מסכים

ברכות

רא

שאם אדם רוצה לאכול דוקא דג מלוח
ולא רוצה כלל באכילת הפת ,רק
שמוכרח לאכול פת כדי שלא יזיקו
המליח ,ודאי הפת טפילה למליח ,גם
בלי שאכל קודם פירות גינוסר כלל ,ומה
דהוצרכה הגמ' להעמיד דוקא בפירות
גינוסר וכדפי' תוס' בשלוש שלבים,
היינו רק משום שבלא ציור זה המציאות
דחוקה ביותר ,דהלא דג מליח אינו דבר
שאוכלים לתענוג בעלמא ,אלא למזון
ולשובע ,ובודאי אם מיירי כאן כשהוא
רעב ולכן אוכל הדג מלוח א"כ הפת לא
טפלה למליח ,דודאי נהנה גם מהפת
בפני עצמה ,וא"כ לא משכחת לן ציור
שרוצה רק הדג ואינו רוצה בפת ,וזה
גופא ביאור קו' הגמ' ומי איכא מידי דהוי
מליח עיקר ופת טפלה ,ולכן תירצה
הגמ' דמיירי בפירות גינוסר ,שבאמת
הוא כלל אינו רעב וגם את המליח אינו
אוכל לשובע ,אלא רק כדי להפיג
המתיקות ,ורק בכזה ציור משכחת לן
שרוצה במליח ,ולא רוצה בפת ,ואוכל
הפת רק בשביל המליח ,אך אין איזה
משמעות אמיתית שהמליח פוטר הפת
רק אם הוכרח לאוכלו מחמת הפירות
דוקא ,רק שזה המקרה הפשוט שאוכל
הפת רק בשביל המליח ,דבכל מקרה
רגיל שאוכל מליח ופת ודאי נהנה גם
מהפת בפנ"ע ואינה טפלה ,אך אה"נ אם
יהיה מקרה של מישהו שחשקה נפשו
דוקא בדג מלוח ,וכעת אוכל פת עמו רק
בשביל שלא יזיקנו ,ודאי ג"כ נפטר.
וכ"כ הט"ז (ריב ב) "מצאתי בשם רש"ל
שהקשה על הטור בזה דהא בגמ' משמע
דדוקא אם אוכל המלוח אחר פירות
גינוסר אז הפת טפל למליח אבל אם
ליכא פירות אלא אוכל דג מליח ופת עמו
הוא עיקר ,ולמה כ' הטור בדג מליח אפי'
בלא פירות תחלה שהפת טפל למליח,

רב

דרכי

ולק"מ דבגמ' מיירי שאין לו חשק כלל
לאכילת המליח אלא בשביל אכילת
הפירות תחלה ,והטור וש"ע מיירי שיש
לו חשק לאכול דג המלוח אלא שמתירא
שלא יזיקנו בגרונו ע"כ אוכל מעט פת
עמו ע"כ הוה הפת טפל ,ומ"ה ודאי אם
אוכל דג מליח שקורין הערינ"ג עם פת
ודאי הפת עיקר דזה עיקר סעודתו
והערינ"ג אינו אלא ללפת הפת וע"כ נקט
שלא יזיקנו בגרונו להורות דלא נתכוין
כלל לאכילת הפת בשביל עצמו
דאדרבה יותר היה חפץ לאכול הדג בלא
פת אם הי' אפשר" ,ומבואר כנ"ל.
אך עי' בשעה"צ שכ' (ס"ק ט) "ולא
ציירתי בפשיטות כגון שחפץ לאכול דג
מליח ,וכפשטיות לישנא דהמחבר ,וכמו
שכתב הט"ז והאליה רבה ,משום
דהרבה אחרונים [הב"ח ורש"ל ודברי
חמודות ,וכן משמע גם כן מהרע"ב וכן
כתב ברבנו ירוחם וכו'] ,מצדדים דדוקא
באופן זה שהיה מוכרח לאכול המליח
מפני חולשת לבו מהמתיקות ,לכן חשיב
המליח לעיקר אף נגד הפת ,הא בעלמא
לא אמרינן דהמליח יהיה עיקר נגד
הפת" ,ומבואר דס"ל דכל כח המליח נגד
הפת הוא רק באופן כזה שמוכרח
לאוכלו.
אך צ"ב מסברא מה מהני להמליח מה
שהוא מוכרח לאוכלו שרק עי"ז יוכל
הפת ליטפל לו ,ולענ"ד צ"ע ,ועוד ק'
שהרי בצנון וזית לא מיירי שמוכרח
לאכול הצנון ,ואיך נטפל הזית לדבר
שלא מוכרח לאוכלו ,מיהו ע"ז אפש"ל
שכל כלל זה הוא רק בפת ,דחשובה ,ולא
נטפלת אלא לדבר שמוכרח לאוכלו ,אך
לא לדבר שסתם רוצה לאוכלו ,וכן
משמע בשעה"צ הנ"ל שכ' "שהיה
מוכרח לאכול המליח וכו' לכן חשיב
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המליח לעיקר אף נגד הפת".

ועי' רא"ש יוסף שכתב כן להדיא" :לתו'
ד"ה באוכלי ,זאת המשנה אינה אלא
באוכל פ"ג יע"ש ,דוקא כה"ג דאז צריך
למליח כמו שמן ע"י אניגרון שהוא
רפואה ,וכו' ,בפת טפילה בעינן דוקא
מליח לרפואה לאחר פירות גינוסר ,הא
מליח כך ,אין פת טפילה ,ובשאר דברים
כמו צנון וזית אפילו התחיל אכילתו
בצנון ,וזית להפיג חורפי' מברך על
הצנון" ,עכ"ל מפורש בדבריו כמו
שביארנו בדעת המשנ"ב בתוס' שפת
כיון שהיא חשובה נפטרת רק אם צריך
לאכול העיקר בתור הכרח לרפואה ,אך
כ"ז רק בפת ומשא"כ בצנון וזית דאפי'
אם התחיל לאכול הצנון סתם כי רצה
לאוכלו ,הזית טפל לו.
אמנם נראה דגם ע"ז אכתי ק' דהרי
תוס' הק' שהפירות יפטרו הכל גם
המליח וגם הפת ,ומבואר בתוס' שאכן
אם היו הפירות באותו מעמד או שהיה
דעתו לאכול ,היה פוטר הכל בברכת
הפירות ,ושם הרי לא מיירי שמוכרח
לאכול הפירות ,אלא רק רוצה לאוכלם,
ואיך פוטר הפת ,וחזינן דגם פת יכולה
להיטפל אף לדבר שרק רוצה לאוכלו
ולא מוכרח לאוכלו( ,ואין לומר שזה רק
בפירות שחשובים מהפת דתוס' ל"ס כן,
וראיתי מי שאומר דאי"ז מעלה בפת
שהיא חשובה אלא חסרון במליח שהוא
פחות ביותר ,ורק במליח אמרי' שכדי
להחשיבו לעיקר צריך שיהיה מוכרח
לאוכלו ,אך נ"ל דלא משמע כן אלא שפת
היא חשובה ולא נטפלת אלא לדבר
שמוכרח לאוכלו ,וא"כ ק' איך תוס' הק'
שהפת והמליח יטפלו לפירות והרי לא
מוכרח לאכול הפירות).

דרכי

עיקר וטפל

ואולי י"ל דהביאור הוא כך דכל הכלל
הזה שפת לא נטפלת רק לדבר שמוכרח
לאוכלו ,הוא רק בעיקר וטפל שאוכלם
יחד כאכילה אחת ,כגון הא שאוכל פת
ומליח ,דבכזה מקרה אמרי' דמהיכי
תיתי להחשיב הפת לטפל והמליח
לעיקר ,דהרי א"א לזה בלא זה ,ורק
בצירוף שניהם יש לו ההנאה שהוא
מחפש ,ומהיכי"ת שהמליח עיקר ולא
הפת ,אדרבא הפת חשובה יותר והיא
צריכה להיות העיקר ,ופוטר המליח,
ולכן בכזה מקרה לא אמרי' שהמליח
עיקר אלא אם הציור שמוכרח לאכול
המליח ,שאז זה מגדיר שהמליח הוא
עיקר אכילתו ,כי הוא מוכרח וזקוק לו,
והפת רק ללפתו ,אך כ"ז רק בעיקר וטפל
שאוכלם יחד ,ומשא"כ בעיקר וטפל
שאוכל העיקר לבדו אחרי הטפל ,שם
א"צ שיהיה מוכרח לאכול העיקר ,דגם
בלאו הכי אמרי' שהטפל אינו כלום כי
בשעה שאוכלו הוא בא רק לתקן הנאת
העיקר שאכל מכבר ואין לו שום הנאה
עצמית ,וכל הכלל הנ"ל נצרך רק
כשאוכלם יחד ואז מהיכי תיתי שמזה
נהנה יותר מזה ,דהרי ההנאה נוצרת
משניהם יחד ,כיון שא"א למליח בלא
פת ,וכעת ההנאה המושלמת היא ע"י
צירוף שניהם ,בכה"ג אמרי' דמחמת
חשיבות הפת היא לא הטפל אלא
העיקר ,אא"כ מוכרח לאכול המליח
שזה מגדירו שהוא העיקר כאן (דגם תוס'
מודה לרש"י שיש חשיבות לפת ,דפי'
שזה החידוש בסוגיין שאפי' פת יכולה
להיטפל ,וכעת אמרי' שזה באמת רק
כשמוכרח לאכול העיקר ,אך כ"ז רק
כשאוכלם יחד דאז סו"ס ההנאה יוצאת
כעת משניהם יחד ,ואולי מעלת הפת
תחשיבהו אע"פ שהוא לא העיקרי ,אבל
כ"ז לא יהיה כשאוכל הטפל אחרי

ברכות

רג

העיקר ,דשם ברור שהטפל כעת לא
מהנהו בכלום ,רק נטפל להנאה
הקודמת מהעיקר).
ולפי"ז ביאור המעלה שיש במה
שמוכרח לאכול העיקר ,היא כך ,דהנה
מעלת פת היא חיצונית ,ומ"מ אמרי'
שמהני למנוע אותה מלהיטפל ,וה"נ
מהני המעלה שמוכרח לאכול העיקר,
להחשיבו בחשיבות חיצונית ,שהוא
העיקר כאן ולא הפת ,דזה גובר על
מעלת חשיבות הפת ,ודו"ק.
ומצאתי לשמחתי במאירי בסוגיין
שכתב" :שאין הדברים אמורים אלא
בשהביאו המליח תחלה ,אבל כל שהפת
בא עמו ביחד אפי' פת באה לתשמיש
דבר אחר הפת עיקר ועליו מברכין"
עי"ש ,כלומר שהוא כ' להדיא כהחילוק
הנ"ל בין כשאוכל הטפל והעיקר יחד,
דאז הפת לא טפלה ,לבין כשאוכל הפת
אחרי העיקר דאז היא טפלה ,ואנו רק
הוספנו שהסברא שצריך שיהיה מוכרח
לאכול העיקר ,זה רק כשאוכל הפת יחד
עם העיקר ,שע"ז המאירי אמר שהפת
לא טפלה ,וכעת אמרי' שאם מוכרח
לאכול העיקר הוא כן פוטר הפת ,דזה
שהוא מוכרח לאוכלו מגדירו כעיקר
כנגד חשיבות הפת.
ולפי"ז יוצא שגם רש"י וגם תוס'
הסכימו שיש בעיה לפת ליטפל מחמת
חשיבותה ,ושניהם הסבירו שתי' הגמ'
בפירות גינוסר מתרץ ע"ז ,לרש"י פי"ג
מתרץ ע"ז משום שהם חשובים מהפת,
ולתוס' התי' בפי"ג הוא שבגלל
מתיקותם הוא מוכרח לאכול את
המליח ,וזה מחשיב את המליח לעיקר
אפי' כנגד הפת שבאה עמו( ,וכנ"ל שכ"ז
נצרך רק בפת שבאה יחד עמו ,אך פת
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שבאה אחריו תמיד נטפלת גם בלא
שמוכרח לאכול המליח).

[אך צ"ע מהיכי"ת וגם בב"ח והמג"א אין הכרח,
ובאמרי נעם והצל"ח]:

ו) אך נראה דאכתי כ"ז צ"ע מהיכי תיתי,
ומה מכריח את השעה"צ והראש יוסף
לומר שדוקא כשמוכרח לאכול המליח
פוטר את הפת ,והרי בתוס' אפשר לבאר
כנ"ל שהציור כך רק משום שזו
המציאות הפשוטה שמצינו שאינו רוצה
בפת כלל להנאתה העצמית אלא רק
לצורך העיקר ,אך אה"נ אם יהיה מקרה
אחר בלי פירות גינוסר ,שרוצה רק את
המליח ,ולא חפץ כלל בפת ,ה"נ תהיה
הפת טפלה למליח ,אע"פ שלא מוכרח
לאוכלו ,וכדכתב הט"ז להדיא.
ובפרט שהשו"ע והטור סתמו ולא
הזכירו כלל שזה דוקא באוכל פירות
גינוסר ,וראיתי שבהערות הגרי"ש (מד).
כ'" :וע"ש במ"ב סק"ג שכתב שצריך
להוסיף ע"ד המחבר שאיירי באכל
פירות גינוסר ,וזהו דוחק גדול להוסיף
ע"ד המחבר שסתם ולא רמז לכך ולא
כלום".
ועוד נ"ל דגם בב"ח שאמנם הק' ג"כ על
הטור שלכאו' זה רק באוכל פירות
לפנ"כ ,מ"מ עי' בלשונו שכתב כן רק
מצד שזו המציאות המצויה שאז אוכל
הפת לא לצורך עצמה אלא אך ורק
בשביל המליח ,דמדגיש שהעיקר תלוי
האם רוצה לאכול הלחם בפנ"ע ,או שאין
רצונו בלחם רק בשביל המליח ,וז"ל:
"דאינו מדבר במי שצריך לאכול לחם
ואוכל דג מליח עמו ללפת בו הפת,
דהתם ודאי הפת הוא העיקר והדג בא
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ללפת בו הפת ,אלא מדבר במי שאינו
צריך לאכול לחם כלל אלא שצריך
לאכול דג מליח מפני איזה דבר וכו' לאו
דוקא פירות גינוסר אלא כל כיוצא בזה
כגון שאיננו צריך לאכול לחם אלא צריך
לאכול מליח מפני איזה דבר כגון שאכל
או שתה איזה משקה שהיה מחלישו,
בזה ודאי המליח הוא העיקר כיון שאין
עיקר כוונתו לאכול לחם" ,עכ"ל ודו"ק
דהעיקר תלוי בזה שאין עיקר כוונתו
לאכול לחם ,ורק הציור המצוי לזה הוא
בפירות גינוסר( ,דאל"כ לא משכחת לן
שרוצה המליח ולא רוצה הפת) ,אך אין
מקור לחדש סברא כהמ"ב שפת טפלה
להעיקר שעמה רק אם הוא מוכרח
לאכול העיקר.
עוד עי' במג"א (ריב) שכ'" :כלומר דקשה
ממ"נ אם אינו רעב למה אוכל פת ,ואם
הוא רעב ה"ל פת עיקר ,לז"א כגון וכו'
כלו' שאינו רעב רק שאכל דבר מתוק
ואוכל דג מליח להפיג המתיקות ואוכל
פת עמו שלא יזיקנו בגרונו ,וכיון שאין
עיקר אכילתו בשביל הפת אין מברך
עליו" ,עכ"ל דהנה גם בדבריו נראה
דאע"פ שגם הוא כתב שצריך להעמיד
בפירות גינוסר ,מ"מ משמע בדבריו
דעיקר טעמו היינו משום שרק כך מובן
הציור למה אין עיקר אכילתו בשביל
הפת ,אך לא מצינו בדבריו מקור לחדש
סברא חדשה כהמ"ב שפת טפלה
להעיקר שעמה רק אם מוכרח לאכול
העיקר.
שוב מצאתי באמרי נעם להגר"א שכתב
שהגמ' לא העמידה באדם שבשבילו
המליח עיקר ,מפני שבכה"ג אמרי'
דבטלה דעתו ,ורק בעי לאוקמי באופן
כזה שכך הרגילות לכל שהפת טפלה
למליח ,ואע"פ שבעיקר דבריו צ"ע

דרכי

עיקר וטפל

דלכאו' סותר הרבה מהראשונים שלא
אמרי' בטלה דעתו ,אלא כל אדם לגופו,
עכ"פ חזי' בדבריו ג"כ שהטעם
שהעמידה הגמ' בפירות דוקא אינו
כהמ"ב ,דלא הפריע לגמ' שהפת לא
תטפל לדבר שלא מוכרח לאוכלו( ,ומ"מ
לכאו' הוא יסכים עם המ"ב לדינא שאין
עיקר וטפל באדם שמתחשק לו רק מליח
ולא פת ,אבל לא מטעמי' דהמ"ב ,אלא
מצד דאמרי' בטלה דעתו ,שוב ראיתי
שבהערות הגרי"ש כ' דכל דברי הגר"א
רק לס"ד בגמ' אך במסק' אחרי שמצינו
כזו מציאות שפת טפלה למליח שוב לא
אמרי' בטלה דעתו לכל עלמא( ,ולפי"ז
גם מסתדר עם הראשונים)).
ועי' בדברי הצל"ח (מד ).שתמה בקו'
הגמ' וז"ל" :לכאורה קשה מה זו תמיה מי
איכא מידי ,והלא מי שאינו רעב ללחם
משכחת הרבה מינים שיהיו אצלו עיקר
יותר מן הפת" ,ועי"ש מה שמאריך
לתרץ ,ועכ"פ מפורש בדבריו שפת
יכולה להיטפל לכל דבר שרוצה לאוכלו
ואינו רעב לפת ,דתאב רק למאכל זה ולא
לפת ,והפת טפלה למאכל זה כיון
שרוצה רק אותו ,ולא נהנה מהפת
לעצמו ,ולא אמרי' דפת טפלה דוקא
כשמוכרח לאכול את העיקר.

[סוג עיקר וטפל שמוסיף וממתק העיקר ,וסוג
שבא להגן מנזקי העיקר ,העמק ברכה
והפרישה]:

ז) והנה בפוסקים מצינו לדון בעיקר
וטפל במי שאוכל את הטפל לצורך
השלמת ההנאה מהעיקר ,שנצרך לו רק
למיתוק ולתוספת תענוג ,ולכאו' צ"ע
מהיכי אתיא לדין זה ,והלא בכל הסוגיות

ברכות

רה

של עיקר וטפל לא מצינו רק באופן
שאוכל הטפל להגנה מפני נזק שלילי,
כגון במליח שבא לחזק הלב שנחלש
מפני מתיקות הפירות ,וכן בפת שבאה
עם המליח כדי שלא יזיקנו בגרונו ,וכן
זית שבא להפיג חריפות הצנון ,וכן
אניגרון או פת שבאים עם שמן כדי שלא
יזיקנו בגרונו ,דבכל המקרים הללו
שמצינו בגמ' אי"ז רק תוספת טעם
להעיקר ,אלא הטפל בא להצילו ולהגן
עליו מפני נזק שגורם העיקר ,וכעין
רפואה ,ולכאו' למה לא נאמר שאין לך
בו אלא חידושו ,ורק במקרים הללו
אמרי' דין עיקר וטפל ,וכן נמי מסתברא
דרק בכה"ג שאינו נהנה כלל מטעמו של
הטפל רק משתמש בו להצלה והגנה
מנזק ,ומשא"כ כשאוכל הטפל למטרת
השלמת ותיקון הנאת העיקר אולי
בכה"ג לא אמרי' שיטפל ויפטר מברכה,
דסו"ס ע"י השלמת ההנאה מהעיקר יש
לו הנאה משני הדברים גם מהעיקר וגם
מהטפל ,והוא נהנה מטעמו של הטפל
המשתלב בהנאת העיקר ,וא"כ צ"ע מה
המקור לסוג כזה של עיקר וטפל.
ואיברא דבסוגיית דברים הבאים
בסעודה (מא ):פירש"י דדברים הבאים
מחמת הסעודה שנפטרים בפת היינו
פירות שמלפת בהם הפת דהוי להו
טפלה ,וכעת שפיר לרש"י שזה המקור
לסוג זה של עיקר וטפל ,ששם הרי הטפל
לא בא להגן מנזק של הפת ,אלא בא
ללפת את הפת ולהוסיף לא טעם ,וזה
יהיה המקור לסוג זה של עיקר וטפל,
ועי"ש בתוס' שאמנם הוא עצמו לא פי'
כך הסוגיא שם כי ס"ל שזה פשיטא ,אך
גם הוא ודאי מסכים עם זה לדינא
שדברים שבאים ללפת הפת הוי טפילה
ונפטרים ,וכ"כ שם כל הראשונים,
(מלבד צד א' שהובא בראשונים שאם

רו

דרכי

מלפת בפירות אמרי' בטלה דעתו ,אך
למעשה כל הראשונים נוקטים כן גם
בפירות) ,וא"כ שפיר שזה המקור לסוג
זה של עיקר וטפל ,שהטפל בא לצורך
הנאת טעמו להשלמת טעם העיקר ולא
רק להגנה מנזק ,דמ"מ כיון שאינו אוכלו
לצורך ההנאה ממנו עצמו ,אלא רק לשם
תוספת והשלמת ההנאה מהעיקר ,הוי
טפילה.
אך ממקום שבאנו לתרץ יקשה מעתה
קושיא גדולה ,דעי"ש בתוס' ובראשונים
שהק' על רש"י דמאי קמ"ל והא מתני'
היא דפת טפל למליח( ,ועי' מש"כ בענין
זה בארוכה בענין דברים הבאים
בסעודה כל תי' הראשונים על קו' זו
לרש"י) ,אך כעת קשה ביותר ,מה
השאלה בזה והלא בכלל אי"ז אותו סוג
עיקר וטפל כמו במתני' של פת ומליח,
ולא כמו שאר עיקר וטפל ,דכל עיקר
וטפל לא בא לטעם ולתענוג כלל ,אלא
רק כדי למנוע נזק מהעיקר ,ומשא"כ
פירות שמלפת בהם הפת אינם באים
למנוע נזק מהפת ,אלא באים להוסיף
ולתת טעם בפת ,ואפש"ל שאי"ז דומה,
כנ"ל ,דסו"ס נהנה מטעם הפירות ורוצה
בטעמם ,ואע"פ שרוצה בטעמם רק לשם
השלמת ההנאה מהפת ,מ"מ סו"ס אי"ז
ככל עיקר וטפל שבא להגנה מנזק
המתיקות או החריפות המוגזמת ,וכאן
אין כל זאת ,ומהיכי תיתי שגם זה כלול
בעיקר וטפל ,וודאי א"א לומר דפשיטא
היא ומאי קמ"ל ,וכמו שנתבאר דאדרבא
מכאן המקור היחיד לכאו' לסוג עיקר
וטפל הזה ,שהטפל מוסיף טעם
להשלמת ההנאה מהעיקר ,וצע"ג.
וכנראה צ"ל דס"ל לתוס' שגם בכל
הדוגמאות של עיקר וטפל שבגמ' אי"ז
דוקא מצד דאזוקי מזיק ליה ,אלא
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ברכות
הכוונה שאי"ז טעים לבד בגלל החריפות
או המתיקות ,אך אין הכוונה שזה מזיק
ברמה שהוא ממש צריך רפואה ,וכן
להשיב הלב שנחלש ממתיקות הפירות
צ"ל שאי"ז ברמה של רפואה ,אלא תיקון
הטעם ,וכן בשמן אי"ז נזק ממשי אלא
שלא נהנה( ,שוב ראיתי שכ"כ להדיא
הרמב"ם פ"ח ,וכ"כ המ"ב רב)( ,ועי"ש
במאירי שפי' שאזוקי מזיק לשמן
כשאוכלו בלא הנאה) ,וא"כ ס"ל לתוס'
שזה תמיד אותו דבר ולא שני סוגים.
שוב הראני החברותא הרה"ג ר"צ
זייבלד שליט"א שהדרישה (רי"ב א)
כותב "דלא מיקרי טפל להיות פטור
מברכה אגב העיקר אלא א"כ אוכל
הטפל מחמת שלא יהא ניזוק מהעיקר,
וכו' ,אבל לאכול דבר לצורך דבר כגון
לאכול גרעיני גודגדניות כדי למתק
השתיה בהא ודאי אינן נפטרים
הגודגדניות" ,כלומר דבאמת פליג על כל
המושג טפל שבא לשבח ולהוסיף
להעיקר ,וס"ל דרק טפל שבא להגן מפני
נזק של העיקר הוי טפל ,וסברתו כנ"ל
דלא מצינו בכל הסוגיות רק דוגמאות
של טפל שבא מפני נזק של חריפות או
מתיקות או מליחות ,ועי"ש בפרישה
שהאריך לפרש שכך הוא בכל הסוגיות.
אבל לכאו' יקשה לדרישה מדברים
הבאים ללפת את הפת ,כנ"ל ,אך כנראה
צ"ל (וכן משמע שם בדרישה בתו"ד),
ששאני פת שהיא חשובה ביותר ,ויוצרת
"סעודה" ,ובה כן יש סוג טפל זה של
מלפת ,אך לא בכל עיקר וטפל שהוא רק
כשהטפל בא להגן מנזק של העיקר ולאו
להנאת טעמו כלל( ,אך כן יקשה מה
הראשונים הקשו על רש"י ודו"ק)( ,והנה
מה שהביא הב"י מהתרוה"ד ומהאו"ז
בגודגדניות שבאין למתק השתיה עי'

דרכי

עיקר וטפל

בדרישה שפי' שכוונתו שלא לשתות
אליבא ריקנא ,שזה מזיק ,ודוחק)( ,ולגבי
טפל שבא רק להוסיף ולהשלים הנאת
העיקר עי"ש בדרישה ובפרישה שכותב
שאמנם יברך עליו אך לא ברכתו
הראויה אלא שהכל ,ועי' להלן בענף ג'.)7
ואמנם עי"ש בדרישה שמביא שהעמק
ברכה (אבי השל"ה) חולק וסובר
(כדנקטי') שכל טפל שבא להועיל לטעם
והנאת העיקר הוי טפל ,והדרישה כותב
שדבריו בדויים ודחויים.

ברכות

רז

בפשיטות מצד מה שפירש"י בפירות
שמלפת בהם הפת ,וגם תוס' הסכים לזה
לדינא ורק הק' פשיטא.
ולדינא ודאי נקטי' כהעמק ברכה ,שגם
מאכל שאוכלו רק לצורך השלמת טעמו
של מאכל אחר הוי טפל לו ,ולא דוקא
כשבא להכרח של נזק מהעיקר( ,וכמובן
שכ"ז כשאוכל הטפל רק לצורך זה של
השלמת העיקר בלבד ,אך אם רוצה בו
גם לצורך הנאתו העצמית ממנו ,אינו
טפל).
(ודו"ק שהנידון שכאן הוא האם דוקא
טפל שסיבת היטפלותו היא צורך
מוכרח כרפואה או חריפות וכדו' נטפל,
או גם כשהטפל אינו מוכרח להעיקר
כגון שבא רק להוסיף להנאת העיקר
וללפתו ,ושאני מנידון המ"ב שהובא
לעיל האם פת יכולה להיטפל רק לעיקר
שהוא צריך לו ביותר כגון לרפואה או
חריפות וכדו' ,או שפת יכולה להיטפל
גם לעיקר שסתם רוצה לאוכלו ,דשם
הנידון האם צריך שהעיקר יבוא
לרפואה (ממשהו שקדם לו) ,וכאן
הנידון האם צריך שהטפל יבוא לרפואה
(מהעיקר)).

ואלו דברי העמק ברכה (ברכות הנהנין
יג ז)" :ואל תתחכם יותר לומר דוקא
בכה"ג שהמאכל העיקר מזיק אותו אם
אינו אוכל הטפל ,כגון שאכל דג מלוח
ואוכל פת עמו שלא יזיקנו בגרונו ,וכיון
שהוא מוכרח לאכול הפת כדי הסיר
ההיזק הקדום אז מיקרי שפיר טפל וכו',
אבל כשאוכל הטפל בלתי שקדם לו
היזק בגרונו מהמאכל הראשון ,8רק
תאווה נפשו לאוכלו בתורת אכילה
לשובע או לתענוג ולקינוח אז לא מיקרי
טפל ,דזה אינו וכו' ועי"ש ראיותיו,
ומסיים ש"מ בהדיא דכל עיקר וטפל
שבעולם העיקר פוטר את הטפל ואפי'
אינו אוכל הטפל מפני היזק המאכל
הראשון" ,ועי"ש שהוא מביא ראיות ג"ג
מהסוגיא של דברים הבאים מח"ס ,אבל
לא הביא הראיה הנ"ל מרש"י ותוס' ,רק
מהרא"ש שם שדימה צנון וזית לדייסא
ופת עי"ש עוד ,אך צ"ע למה לא כתב

ח) לעיל כבר התבאר דבמליח ופת

 7ונ"ל להק' על הדרישה מהגמ' לעיל שמקשה גבי
שמן ואניגרון דהוי אניגרון עיקר ושמן טפל ,והתירוץ
בשותה לרפואה דהשמן עיקר ,אך צ"ע בקושיית
הגמ' למה ס"ד שהשמן טפל לאניגרון ,והרי השמן לא
בא להציל מנזק של האניגרון ,רק להוסיף עליו,
ולדרישה בכה"ג אי"ז טפל לו ,ואולי י"ל דאה"נ אין
הו"א לגמ' שלא יברך על השמן כלל ,אלא שעכ"פ
קושיית הגמ' למה מברך עליו העץ ,שיברך שהכל,

שהרי גם לפרישה טפל הממתק יורד לשהכל ,ודו"ק,
א"נ י"ל באופ"א דקו' הגמ' שם מצד שהרגילות
שהאניגרון הוא הרוב ,ומצד עיקר וטפל של תערובת,
והמסק' דכיון דזה לרפואה הוי השמן עיקר
והאניגרון רק טפל ,ויל"ע.
 8ולכאו' מבואר בעמק ברכה גם דלא כהחידוש של
המ"ב שצריך שיהיה מוכרח לאכול את המליח
ממחת נזק קדום של הפירות ודו"ק.

[האם רק כשאוכל הטפל ביחד עם העיקר ,או
גם בזאח"ז]:

רח

דרכי

מיירי שאוכלין אותן יחד ,אך לעיל בצנון
וזית לכאו' מיירי שאוכל הזית לאחר
אכילת הצנון כדי להפיג חריפות הצנון
מפיו ,כלומר שעיקר וטפל הוי גם
כשאוכל הטפל לאחר העיקר ולא ממש
יחד עמו ,וכן מבואר בתוס' בסוגיין
שהרי כתב דוקא אם אוכלו שלא באותו
מעמד ,כלו' בשינוי מקום או בהפסק זמן,
ומשמע שאם אוכלו מיד לאחריו אי"ז
מניעה להיטפל ,וא"צ לאוכלו דוקא יחד
ממש ,ועי' ברא"ש לעיל שכתב (פ"ו כו):
"ואין לדחות ולומר דלעיל מיירי שאכל
את הצנון והזית יחד ,דלא משמע הכי
אלא שאכל זה אחר זה לבטל מרירת
הצנון" ,והכי נקטי' ועי' בב"י שהביא
דברי הרא"ש ,וכ"פ בטוש"ע דגם
כשאוכל הטפל לאחר העיקר נפטר.
אך עי' ריטב"א (מא ):שכתב "דלא מיקרי
טפלה כלל אלא כשנאכל עמו ,כגון
דברים הבאים ללפת הפת ,אבל כל היכא
דלאו ללפת לא מיקרי טפלה" ,וכ"כ
הרא"ה.
ועי' ג"כ ברשב"א (שם) שהק' למה
דברים הבאים מחמת סעודה אינן
טפילה ,ובתירוץ ראשון כ' דטפל הוי
כשאוכלו רק לצורך העיקר ולא לצורך
עצמו כלל ,אך בתירוץ שני כתב" :ואי
נמי התם באוכל את הפת ביחד עם
המליח ,וחזר הפת להיות כלפתן
למליח ,אבל כאן בשאוכל ענבים ותאנים
לעצמם בלא פת" מבואר דהתי' הראשון
סבר דעיקר וטפל הוא גם באוכלן בזה
אח"ז ,אך בתי' השני מבואר שעיקר
וטפל זה רק כשאוכלן ביחד ,ודלא
כהרא"ש הנ"ל אלא כהריטב"א ,וק'
דלכאו' בצנון וזית ודאי אינו כן ,ואולי
אה"נ יפרש גם שם שאוכלן יחד ,וכמו"כ
צ"ל לריטב"א ,אך למעשה ודאי נקטי'
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ברכות
דהוי טפל גם כשאוכלו אחרי.
(שוב חשבתי לבאר שם בדברי
הריטב"א והרשב"א ששם מיירי שודאי
נהנה מהפירות גם לצורך עצמן ,וכידוע
שטפל הוי רק אם אוכלו רק לצורך
העיקר בלבד ,ולא לצורך עצמו כלל ,אך
עי' מ"ב (סק"ו) ושעה"צ (סק"כ וכ"א)
שהביא בשם אחרונים שטפל המלפת
הוא אפי' באופן שרוצה את הטפל גם
בפנ"ע ,דמ"מ כיון שבא גם לצורך העיקר
ללפתו פטור( ,וכגון גבינה על קרקר),
ואכמ"ל ומ"מ אפש"ל שזהו פי' דברי
הריטב"א והרשב"א דכאן מיירי בדברין
שבאים גם לשם עצמם ,אך הקשו
הראשונים שיהיו טפלים כיון שבאים גם
לצורך הפת ,ותירצו שכיון שכאן אי"ז
בא עם הפת ממש ללפתו ,לא נפטרים
באופן כזה שבאים גם לצורך עצמם( ,אך
ודאי אם היו באים רק לצורך העיקר היו
נטפלים אף שאוכלם לא יחד כשהוכיח
הרא"ש מצנון וזית) ,והרשב"א בתי'
ראשון תי' הא גופא דלא מספיק שבא גם
בשביל הפת ,אלא צריך שהטפל יבוא רק
לצורך העיקר( ,ושוב זה רק משום שאי"ז
טפל המלפת ,דשני התירוצים
מתווספים יחד)).
(ויש להעיר שבראשונים כאן מבואר
שהבינו שטפל שאוכלו יחד עם העיקר
הוא יותר סברא שיטפל ,מאשר אם
אוכל הטפל לבדו אחרי העיקר( ,וגם
הרא"ש שסבר שנטפל אף כשאוכל
הטפל לבדו מ"מ משמע גם בדבריו שזה
חידוש יותר גדול) ,ואילו במאירי
שהובא לעיל מבואר דפת יכולה
להיטפל רק כשאוכלה בנפרד מהמליח,
אך אם אוכל הפת יחד עם המליח לא
נטפלת מחמת חשיבותה ,וכן להביאור
שכתבנו לעיל בדברי השעה"צ והראש

דרכי
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יוסף ועוד שכתבו בדעת תוס' שפת
נטפלת רק לעיקר שמוכרח לאוכלו כגון
מליח שבא לרפואה מהפירות ,והוק'
שלכאו' בתוס' מפורש לא כך שהרי הק'
שהפירות יפטרו הכל ,והם ודאי באו
לתיאבון ולא מהכרח ,ותירצנו כהמאירי
שכל בעיית פת להיטפל רק כשאוכלה
יחד עם העיקר ,דאז אמרי' שבצירוף
שניהם נהנה והפת היא העיקר דהיא
יותר חשובה ,ולכן צריך שהעיקר יבוא
מחמת הכרח כדי להחשיבו כעיקר כנגד
הפת ,אך כשאוכל הפת לבדה בלא
העיקר ,אזי א"צ כ"ז אלא תמיד היא
טפלה כי אוכלה לבדה בלא שום הנאה,
ודו"ק שאי"ז סותר לדברי הראשונים
כאן שכתבו שכשאוכל העיקר והטפל
יחד יש יותר יש סברא שיטפל ,דזה
מיירי לגבי כל עיקר וטפל שביחד יותר
סברא שיהיו קשורים ויפטר הטפל ע"י
העיקר ,ומשא"כ לגבי בעיית פת להיטפל
מחמת חשיבותה ,דלגבי זה אפש"ל
שכשהיא לבדה אין ממנה שום הנאה,
ולא יכולה לתפוס את השלטון ,אך
כשאוכלה יחד עם העיקר ,אזי היא
תופסת את העיקריות ,כי סו"ס ההנאה
יוצאת משניהם יחד ,וחשיבותה עומדת
לה( ,כמובן שכ"ז רק לצד הזה ,אך
הפשטות שא"צ לכל זה ודו"ק)).

ענף ב':
צדדים בגדרי עיקר וטפל:

[יש לחקור האם הטפל נפטר בברכת העיקר ,או
שאינו מחוייב כלל בברכה ,וביאור הצדדים]:

ט) ובעיקר הדין שבעיקר וטפל א"צ
לברך על הטפל ,נראה לחקור האם גדר

ברכות

רט

הדין הוא שהברכה שבירך על העיקר
מועילה גם על הטפל ,או שגדר הדין הוא
שהטפל אינו מחוייב בברכה.
וביסודות הדברים נ"ל דיש לדון האם
הטעם שא"צ לברך על הטפל הוא משום
שהוא נחשב כחלק מהעיקר ,דבטל אליו
ונחשב כחלק ממנו ,דאנו מתייחסים
לפת כחלק מהמליח ,וביתר דיוק
שהנאת הפת היא בעצם חלק מהנאת
המליח המושלמת ,וממילא כמו
שהברכה חלה ומועילה לכל המליח כך
היא מועילה ג"כ על הפת שהיא בעצם
חלק מורחב של המליח.
או באופ"א קצת שהטעם דא"צ לברך על
הטפל ברכתו הראויה ,הוא משום
שברכת הטפל משתנית להיות אותה
ברכה של העיקר כאי' הוא אותו מין של
העיקר ,וכמו שתי פירות שברכתן שווה,
שהברכה חלה ומועילה לשניהם,
כלומר לא שממש הוי כחלק מהעיקר או
מהנאת העיקר במציאות הדברים ,אלא
שכיון שאוכלו לצורך ההנאה מהעיקר
ברכתו משתנית להיות כברכת העיקר,
ומשו"ה ברכת העיקר פוטרת ג"כ הטפל
כמו ב' מיני פירות שברכתן שוה.
או באופ"א שבאמת הטפל צריך להיות
מחוייב בברכתו העצמית אלא דכיון
שהוא טפל להעיקר אמרי' שיכול
להיגרר ולהיפטר בברכת העיקר ,דמפני
שהוא טפל לו אמרי' שיכול להיפטר
בברכתו בגרירה.
דהנה לפי ג' הצדדים הללו ודאי יהיה
הגדר כהצד הראשון בהחקירה לעיל,
שבודאי הטפל גם מחוייב בברכה אלא
שהוא נפטר בברכת העיקר ,כיון
שהברכה שמברך על העיקר מועילה גם
לו( ,או כי הוא ממש חלק מהעיקר ,או כי

רי

דרכי

ברכתו משתנית להיות כברכת העיקר,
או כי הוא נגרר אחרי העיקר ונפטר
בברכתו).
אך אפש"ל באופ"א לגמרי שהטעם
שאינו מברך על הטפל הוא משום שכזו
סוג הנאה לא מצריכה ולא מחייבת
בכלל ברכה ,שכיון שאוכל את הטפל
לא בשביל הנאת אכילתו עצמו ,אלא
בשביל שיוכל על ידו לאכול ד"א ,א"כ
אי"ז חשיבות של אכילה שמחייבת
ברכה ,וכמו שאין ברכה על הנאת
רחיצה וכדו' (עי' רמב"ן נא :ומג"א רטז),
כמו"כ אפש"ל דלא כל סוג אכילה
מחייבת ,דרק אכילה שנהנה מגופו של
דבר מחייבת ברכה ,ומשא"כ טפל
שאוכלו לצורך אכילת העיקר ,אבל
אותו עצמו אי"צ לגופו ,דכזו סוג הנאת
אכילה אינה מחייבת ברכה כלל ,דאינה
נחשבת הנאת אכילה ,ולמעשה לפי"ז
הגדר כהצד השני בחקירה שסוג הנאה
כזו של טפל לא מחייבת ברכה.
ונראה להוסיף שלצד שטפל צריך
ברכה אלא שנפטר בברכת העיקר (לפי
כל הצדדים בזה) ,א"כ עיקר וטפל זה לא
רק חסרון אלא גם מעלה ,שהטפל יש לו
מעלה מיוחדת במה שהוא קשור
להעיקר ,שיכול להיפטר בברכתו ,ואי"ז
רק חסרון בו ,אלא יש בו איזו מעלה
מיוחדת שאין במקום אחר ,שהוא יכול
להיפטר בברכה שאינה ברכתו הראויה,
בברכת העיקר ,אך לצד השני שטפל
מצד עצמו לא בעי ברכה כלל ,א"כ זה רק
חסרון בטפל ,ואין בו שום מעלה או
חידוש ,רק חסרון שמחמת פחיתותו
שאין הנאתו לעצמו אינו מחוייב
בברכה.
ועוד נראה להוסיף שלצד שטפל צריך
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ברכות
ברכה אלא שנפטר בברכת העיקר ,א"כ
דין עיקר וטפל הוא ע"י הקשר שבין
העיקר והטפל ,שע"י הקשר הזה יכול
הטפל להיפטר בברכת העיקר ,אך לצד
שטפל לא בעי ברכה ,א"כ זהו דין של
הטפל בפני עצמו ,שהוא מצד עצמו לא
מחייב ברכה ,מחמת פחיתותו שאין
הנאתו לעצמו ,אך א"צ את הקשר
להעיקר בשביל להיפטר ,אלא הטפל
מצד עצמו פטור מברכה מחמת מה
שהוא.

[יל"ד מהא דהטועם א"צ לברך ,וכן שותה
לרפואה ,ואנסוהו לאכול]:

י) והנה ידוע הדין (טוש"ע או"ח ר"י ב')
שהטועם את התבשיל כדי לתקנו א"צ
ברכה ,ומקורו בגמ' (ברכות יד).
"מטעמת אינה טעונה ברכה" ,וחשבתי
לומר שזו נמי אותה סברא בטפל שא"צ
ברכה ,כיון שסוג הנאת אכילה שאינה
לצורך עצמה אלא לצורך אחר ,אינה
מחייבת כלל ברכה ,ולכן שם שאין
כונתו להנות מעצם האכילה אלא רק
לטעום ולתקן התבשיל א"צ ברכה אע"פ
שסו"ס נהנה ,וה"נ טפל א"צ ברכה כיון
שאין כונתו להנות מעצם אכילתו ,אלא
להשלים ולתקן הנאת העיקר.
מיהו עי"ש בטושו"ע די"א שהטועם אם
הוא בולע כן חייב לברך (ר"ח) ,וזה לא
יסתדר עם סברא זו ,דלשיטה זו חזי' דאם
סו"ס נהנה חייב בברכה אע"פ שאין
כוונתו באכילתו להנות ממנו עצמו,
(ולשיטה זו צ"ל שכשאינו בולע אמרי'
דהנאת פיו לא חשיבא בלא הנאת גרונו
ומעיו ,ועי"ש במג"א שדן לגבי עישון
הטבק שא"צ ברכה כיון שחוזר ופולט
ואי"ז הנאת מעיו ואכמ"ל) ,אך אם בולע

דרכי
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אפי' שאין כוונתו להנות ממנו עצמו מ"מ
חייב לברך דסו"ס נהנה ,ואסור לאדם
להנות מהעוה"ז בלא ברכה ,ולשיטה זו
ודאי צ"ל כהצד בחקירה שבאמת גם
טפל מחוייב בברכה אלא שנפטר
בברכת העיקר.
אך עי"ש בט"ז (ס"ק ד) שביאר הצד
שאפי' אם בולע א"צ לברך וז"ל" :ואפי'
אם בולעו ואף על גב דאסו' ליהנות
מעה"ז בלא ברכה היינו שרוצה ליהנות
ממנו עצמו אבל בזה שאין כונתו אלא
לטעו' התבשיל א"צ ברכה" ,ולפי"ז ה"נ
אפש"ל שסוג הנאה כזו של טפל אי"צ
ברכה דאין כונתו להינות ממנו עצמו
וכנ"ל.
אמנם שוב חשבתי שאי"ז מוכרח
דאפשר לחלק שהטועם אין כונתו כלל
להנות בהאי שעתא שום הנאת אכילה,
אלא רק לשם תיקון התבשיל ,אך בעיקר
וטפל אמנם אין כונתו להנות ממנו עצמו
אלא לצורך הנאת אכילת העיקר ,אבל
סו"ס יש לו כונה להנות על ידו מהנאת
האכילה של העיקר ,ולא כטעימה שהוא
לצורך אחר שאינו אכילה כלל ,ודו"ק.
וכמו כן נראה בהא דקיי"ל שאם שותה
בשביל לבלוע תרופה א"צ לברך ,ומקורו
בגמ' (מה ).דרק שותה לצמאו בעי
ברכה ,אך השותה משום דחנקתיה
אומצא לא בעי ברכה ,והיה נ"ל דה"נ
הטעם דלא בעי ברכה משום שאין
כוונתו להנות ממנו עצמו אלא הוא
לצורך דבר אחר ,וסוג הנאה כזו אינה
מחייבת ברכה ,מיהו גם בזו עי"ש בתוס'
שכתב "ודוקא מים שאין לו הנאה כי אם
לשתות מים לצמאו ,והנאה דחנקתיה
אומצא אין זה נחשב הנאה ,אבל שאר
משקים שלעולם הגוף נהנה מהן ,בכל

ברכות

ריא

ענין מברך ואפילו חנקתיה אומצא,
כדאמרינן לעיל (דף לו ).ואף על גב
דלרפואה אתי בעי ברוכי" עכ"ל ,וכמו"כ
כתבו הפוס' שהשותה בשביל לבלוע
תרופה אם זה מיץ שנהנה ממנו צריך
ברכה ,מיהו אולי שם הרי יכול לשתות
עם מים ואם שותה דוקא עם מיץ ע"כ
שכן רצונו להנות ממנו ,אך כאן שאוכל
הפת רק כדי שיוכל לאכול המליח ולא
יזיקו בגרונו א"צ ברכה ע"ז ,דאין כוונתו
להנות ממנו עצמו ,ועי"ש בגמ' לעיל (לו).
לגבי שמן ואניגרון דאם שותהו לרפואה
"מהו דתימא כיון דלרפואה קא מכוין לא
לבריך עליה כלל ,קמ"ל כיון דאית ליה
הנאה מיניה בעי ברוכי" ,ומכ"ז חזי' דגם
כשאין כוונתו להנות כלל מ"מ חייב
לברך מפני שסו"ס נהנה ממנו.
והנה עי' ברמ"א (ר"ד ח) "אנסוהו
לאכול או לשתות ,אע"ג דהחיך נהנה
ממנו אינו מברך עליו ,הואיל ונאנס על
כך" ,והיה מקום לומר דדמי לנידון דנן,
דגם טפל אין לו מטרת הנאה ממנו
ואע"פ שבפועל החיך נהנה ממנו מ"מ
לא בעי ברכה ,אמנם עי"ש בט"ז (יב)
ובמג"א (סק"כ) דפליגי דחייב לברך דהא
סו"ס נהנה ,ועי' מ"ב (סקמ"ה) "הכא
שהאכילה גופא הוא ע"י אונס שאונסים
אותו לאוכלו לא שייך בזה לחייבו לברך
על הנאתו כיון שהוא בע"כ ,כן היא
סברת הרמ"א והסכימו עמו הרבה
אחרונים ,ויש חולקים ע"ז וס"ל דכיון
שסוף סוף נהנה גרונו מזה חשיבא
אכילה וצריך לברך ע"ז" ,אמנם עי"ש
בשעה"צ דבאמת הרא"ה הוא לשיטתו
באוכל איסור ואכמ"ל.
אך נראה לחלק דגם לצד שא"צ לברך
כשאנסוהו לאכול היינו משום שהוא
מרצונו אינו בא להנות כעת הנאת

ריב

דרכי

אכילה כלל ,ולא חייב להודות על הנאה
שאינו רוצה בה כלל ,ומשא"כ בעיקר
וטפל שהוא כן עוסק בהנאת אכילה
מרצונו ,אלא שאת הטפל אוכל לא
לצורך עצמו רק לצורך העיקר ,ומ"מ
בפועל הוא נהנה הנאת אכילה מכל זה,
ואי"ז הנאה שאינו רוצה בה ,רק רוצה
בה לצורך העיקר ,ואין הכרח שעל סוג
הנאה כזו לא מתחייב בברכה.

[בתי' ב' דתוס' שצריך דעת ,לכאו' כהצד
שהטפל נפטר בברכת העיקר ,ובתי' א' דתוס']:

יא) אבל נ"ל להוכיח מהתי' הב' בתוס'
שכתב שכדי לפטור הטפל צריך שתהיה
דעתו בשעת הברכה לאוכלו ,ונ"ל דמזה
מוכח דלא כצד ב' ,דהנה אם אמרי'
במוחלט שסוג הנאה כזו אי"צ ברכה,
מה איכפ"ל שלא כיון לכך בתחילה ,והא
סו"ס כעת כשאוכל את המליח זה סוג
הנאה כזו שאינה לצורך עצמה ,אלא כל
מטרתה בשביל להעביר מתיקות
הפירות ,וזו סוג הנאה שלא מחייבת
ברכה ,ומה איכפ"ל שלא כיון לכך
בשעת הברכה ,ואילו לצד הא' בחקירה
שפיר שכיון שהטפל נפטר בברכת
העיקר ודאי צריך לכוין בשעת הברכה
לפוטרו.
ומאידך נראה דיש להוכיח ג"כ דלא
כהצד שגדר עיקר וטפל הוא שהטפל
הוי ממש חלק מגוף העיקר ,דלכאו' אם
הוי ממש חלק מהעיקר למה מפריע מה
שלא כוון לפוטרו והא סו"ס כעת
כשמביאו ומטפילו הוא בטל אליו
 9ואכן עי' להלן שהובא דהחזו"א הוכיח כך מתוס'
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ברכות
ונחשב חלק מגופו עצמו.
אלא מוכח בתוס' או כהצד שהטפל
נחשב כמין שברכתו שווה להעיקר,
ולכן צריך שיוכל להיפטר ע"י ברכת
העיקר ,9או אפש"ל בתוס' כהצד שהטפל
נגרר ונפטר בברכת העיקר ,ולכן צריך
שיוכל להיפטר ע"י ברכת העיקר.
אמנם נראה דמהתי' הא' דתוס' שצריך
שיהיה באותו מעמד אין להוכיח כלל,
דהנה גם הצד בחקירה שטפל אינו
מחייב ברכה ברור שכ"ז רק כשהוא טפל
להעיקר ,וזה רק כשאוכלו באותו מעמד,
דכל מה שהטפל א"צ ברכה הביאור הוא
כנ"ל שכשאוכלו אין כוונתו להנאת
עצמו אלא להשלמת הנאה אחרת ,וסוג
הנאה כזו אינה מחייבת ברכה ,וכעת
נראה פשוט שאינו יכול לשייך את
ההנאה שיש לו עכשיו מהטפל למשהו
אחר שאינו באותו מעמד ,דבכה"ג ודאי
ההנאה נחשבת לעצמו של דבר ,דנחשב
כמאכל שעומד בפנ"ע ,ואע"פ שבא
למטרה של איזון המתיקות או החריפות
מ"מ כעת זה כבר היסטוריה ,ומה
איכפת לי מה הסיבה שמביאה אותו
לרצות כעת הנאת מאכל זה ,מ"מ כעת
ההתייחסות לזה שהוא רוצה הנאת
מאכל זה ,וכבר אי"ז יכול להשתייך
כטפל להנאה שהייתה במעמד אחר,
אלא הנאתו משתייכת לעצמו ,ולכן התי'
הא' בתוס' שהטפל פטור רק כשהוא
באותו מעמד מסתדר לכל הצדדים ,אף
להצד בחקירה שטפל אינו מחייב ברכה,
ואף לצד שהטפל הוי חלק מגוף העיקר,
דמ"מ כ"ז רק כשזה באמת טפל ,ומשא"כ
כשאינו באותו מעמד דלא נטפל ,וכמו
כהצד שהטפל הוא כמין שברכתו שוה לעיקר ,ודלא
כהצד שהטפל אינו טעון ברכה.

דרכי

עיקר וטפל

שאוכלו ביום אחר.
אך כבר הוכחנו דהתי' הב' בתוס'
שצריך שיהיה דעתו על הטפל בשעת
אכילת העיקר ,לכאו' אינו מובן אלא
לצד שהטפל נפטר בברכת העיקר ולכן
צריך לכוון עליו בשעת הברכה כדי
שיפטר בה ,או כהצד שברכת הטפל
נהיית כברכת העיקר ,אך לצד שהטפל
אינו מחייב כלל בברכה אמאי צריך
שיהיה דעתו לאכול הטפל בשעת
אכילת העיקר ,והא גם אם לא כיוון
לאכול הטפל סו"ס כעת כשאוכל הטפל
באותו מעמד וכוונתו בו לא להנאת
עצמו אלא להנאת העיקר ,שאוכלו
באותו מעמד ,מה מפריע מה שלא כיון
בשעת אכילת העיקר ,והא אינו נפטר
בברכת העיקר אלא הטפל מצד עצמו לא
מחייב ברכה ,וזאת יש גם בלא כונה,
ואולי גם כאן י"ל שכשלא היתה דעתו
בכה"ג אי"ז טפל כלל ,אך זה צ"ב אם
סו"ס היה באותו מעמד ,ואולי י"ל שהתי'
הב' פליג על התי' הא' וס"ל שא"צ שיהיה
באותו מעמד ,ולכן אם גם אין דעת אי"ז
טפל כלל ,אך לעיל הובא דבמשנ"ב (ריב
ד) החמיר את שני תי' תוס' ,וא"כ כשזה
באותו מעמד ואוכל הטפל לצורך
העיקר למה לא יפטר מברכה אע"פ שלא
היה דעתו ,ולכן נראה שמתי' ב' בתוס'
מוכח כהצד שהטפל כן צריך ברכה רק
שנפטר בברכת העיקר ולכן בלא דעתו
אינו יכול להיפטר בה ,ודלא כהצד
שהנאה כזו לא מחייבת ברכה דא"כ זה
גם בלא דעתו בשעת הברכה.
שוב חשבתי דאפשר לבאר בתי' ב' דאין
הדגש על מה שלא היה יודע ,אלא הדגש
הוא שלא היה המליח בשעת אכילת
הפירות ,וזו כן סיבה מובנת לאי
ההצטרפות להיות טפל כלל ודו"ק ,אך

ברכות

ריג

יל"ע בלשון התוס' וגם לא כן כ' המשנ"ב
הנ"ל דביאר "אם היה דעתו בשעת ברכה
לאכול גם הטפל" ,וכ"כ הט"ז (ריב) ועוד
רבים בפוסקים שכוונת תוס' שלא היה
דעתו בשעת ברכה ,וכנ"ל דמזה מוכח
כהצד שהטפל נפטר בברכת העיקר
ולכך בעי דעתו בשעת ברכה.
ומצאתי בחידושי רעק"א (מד ).שביאר
בתי' א' דתוס' באופ"א וז"ל" :לפע"ד
נראה דכוונת התוס' דאחר אכילת
הפירות שינה מקומו ואכל שם המליח
דבזה צריך לברך על המליח ,דאף שהוא
טפל מ"מ לא עדיף טפל יותר מאילו הוא
חלק מהפירות עצמן ,דבשינה מקומו
וחוזר ואוכל מפירות עצמן דצריך לברך
כדקי"ל דעכ"פ בדברים שאינן טעונין
ברכה אחריהן במקומן לכ"ע שינוי מקום
דצריך לברך" ,מבואר ברע"א שבאמת
גם בשינוי מקום נחשב טפל ,כיון שמ"מ
אוכלו לצורך העיקר ,אלא שמסביר
דמ"מ גם אם טפל נחשב כאותו מין של
פירות ממש ,מ"מ הרי גם באותן פירות
ממש שינוי מקום מחייב ברכה
מחודשת ,ולדבריו החסרון בזה אינו
מהלכות עיקר וטפל כלל ,אלא מדיני
שינוי מקום של כל הברכות ,ולענין גדר
עיקר וטפל :הנה הצד שטפל לא טעון
ברכה כי הוא סוג הנאה שאינה צריכה
ברכה ,לא יסתדר עם רע"א ,דאם סו"ס
הוא טפל מה בכך ששינה מקומו ,מ"מ
הטפל בכלל לא בעי ברכה ,אלא מוכח
שטפל כן מחוייב בברכה ,אלא שנגרר
ונפטר ע"י ברכת העיקר ,או שמשתנית
ברכתו להיות כברכת העיקר ,או אף
כהצד שנחשב שהטפל ממש חלק מגוף
העיקר כתבלין שלו ,דלכל הצדדים הנ"ל
יובן שבשינוי מקום הטפל לא יכול
להיגרר ,או להיפטר ,או להיכלל ,כי גם
העיקר עצמו לא נפטר בברכה כששינה

ריד

דרכי

מקומו.
ועי' בארץ צבי (ח"א ק') שדן אם אפשר
לכוון לא לפטור הטפל בברכה ,ותולה
זאת בפלוג' האם כשיש לפניו כמה מיני
פירות יכול לכיון לא לפטור חלקם,
ומוכח שהבין שעיקר וטפל זה גדר של
"פוטר" בגרירה ,או אפש"ל גם כהצד
שהטפל נהיה מין שברכתו שוה
להעיקר ,אבל לפי הצד שטפל א"צ ברכה
לא צריך לכוון לפוטרו ,וא"כ גם לא יכול
לכוון שלא לפוטרו ,וגם אי"ז יסתדר עם
הצד שהטפל נחשב ממש כחלק
מהעיקר ,ודו"ק ,ובעצם ההוכחה כאן
היא בדומה להוכחה מתוס' שכתב
שכשלא היתה דעתו לא נפטר ,רק
שהאר"צ מוסיף גם לאידך גיסא שאם
יכוון לא לפוטרו לא יפטר ,כי הטפל
צריך להיפטר בברכת העיקר.

[הנידון בקרמבו ,ובחידוש המאירי ,וכהצד
שטפל נפטר מהעיקר ,והנידון בהערינג]:

יב) הנה מצוי בזמנינו מאכל הנקרא
קרמבו והוא קרם מתוק המצופה
שוקולד שברכתו שהכל ,המונח ע"ג
ביסקויט שברכתו מזונות ,ודנו בזה
גדולי הפוסקים האם לברך רק מזונות,
או רק שהכל ,או על שניהם ,דהנה עי'
בכלבו (סימן כד) שכתב "פעמים שנותנין
מרקחת על רקיקין דקין ,ואותן רקיקין
טפילין למרקחת ,שהדבר ידוע שאין
באין שם לאכול לחם ,ואותן הרקיקין
אינן אלא לדבק המרקחת עליהן כדי
שלא יטנפו הידים בדבש ,הלכך הרקיק
היא טפילה ,וברכת המרקחת פוטרה",
והובא בב"י (ריב) ,וכ"פ בשו"ע (ריב ב),
ולכאו' לפי"ז א"צ לברך על הבסקויט כיון
שהוא טפל ,אך עי' במג"א (ריב ה)

סימן טז

ברכות
שחילק "אבל במדינות אלו שמניחין
המרקחת על הדובשנין שטובים למאכל
א"כ כונתו ג"כ לאכילת הדובשנים
ומברך עליהם" ,והובא גם במ"ב( ,ולכאו'
זה סתירה לחידוש המ"ב (סק"ו) שטפל
המלפת נפטר אפי' כשאוכלו גם ללפת
וגם לשם עצמו ,וצ"ע) ,אמנם עי' בא"ר
(סק"ה) שכתב כן גם בלעקך למרות
שהם גם טעימים ,ונראה דלא ס"ל לחלק
בין רקיקין לדובשנין ,ולכאו' קרמבו
תלוי במחלוקת זו דלמג"א י"ל דאין
הבסקויט טפל כיון שיש בו ג"כ טעם
עצמי ,וכונתו גם עליו ,אך לא"ר אין
חילוק דבכל גווני אמרי' דהביסקויט
טפל כיון שבא בשביל שלא יטנפו
הידים ,ואכן נחלקו פוסקי זמנינו
הבסקויט טפל לקרמבו או לא ,אמנם
באמת נראה דהדבר לא יהיה תלוי
בפלוג' הפו' אלא בדעת האדם ,שמי
שנהנה גם באכילת הביסקויט יברך עליו
ומי שאוכלו רק בשביל שלא יטנפו
הידים לא יברך עליו.
ועוד נראה דאפי' מי שכן נהנה מטעם
הביסקויט ,מ"מ אם כל הנאתו ממנו היא
רק בתור השלמה ותיקון לטעם הקרם,
אך אין רצונו בביסקויט מצד עצמו לבדו,
וכגון שמרוב מתיקות או רטיבות הקרם
הוא רוצה לאזנו בביסקויט ,מ"מ הוי
טפל לגביו ,ואין לברך עליו ,ורק מי
שיודע על עצמו שהוא נהנה מטעם
הביסקויט מצד עצמו ,וכוונתו גם עליו
מצד עצמו ,יכול לברך עליו.
אמנם עדיין יל"ד במי שמברך על
הביסקויט ,כי נהנה גם ממנו ,האם יברך
רק עליו ויפטור הקרם ,או שיברך גם על
הקרם ,דהנה אף שהקרם ודאי בא לשם
עצמו ,ולא בשביל ללפת הביסקויט ,מ"מ
יל"ד שלא יברך על הקרם מצד מה

דרכי

עיקר וטפל

דקיי"ל דכל שיש בו ממין דגן מברך עליו
ופוטר הכל ,דהנה דין זה הוא בעיקר
וטפל של תערובת ,שהתערובת נחשבת
מאכל אחד ,ובזה הנידון הוא האם
הקרמבו נחשב מאכל אחד שעשוי
מתערובת של הביסקויט והקרם ,או
שנחשבים כשני מאכלים נפרדים ,דהנה
קיי"ל דתערובת היא אפי' כשמעורבים
שני המאכלים בחתיכות גדולות (עי'
פמ"ג פתיחה לברכות יא ,ומ"ב ריב)
ואולי ה"נ כאן נחשיבו כמאכל א' ויברך
רק על הביסקויט ויפטור הקרם ,אמנם
עי' מש"כ המ"ב (קסח סקמ"ה) וז"ל:
"מרקחת על הדובשנין וכו' כונתם גם
בשביל אכילת הדובשנין וממילא הם
העיקר ומברך עליהם במ"מ ופוטר
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",
כלומר שמבואר במ"ב שדין תערובת
ל"ש באופן כזה ששני המינים לא
מעורבים זה בזה ,רק מונחים א' על
חברו ,אלא שרק אם נאפו יחד זה
מחשיבם למאכל אחד ,ולפי"ז בקרמבו
יצטרך לברך גם על הביסקויט וגם על
הקרם ,כי אינם מאכל אחד ,דלא נאפו
יחד( ,וכמובן כ"ז רק כשהביסקויט אינו
טפל אצלו כנ"ל) ,ונ"ל דכן דעת
המחציה"ש שכ' ע"ד המג"א שצריך
לברך על הדובשנין" :ומכל מקום צריך
לברך גם כן על המרקחת" ,ומסתמא
כונתו כהמ"ב ,אמנם עי' אול"צ וכה"ח
דחלקו על חידוש זה של המ"ב ולשיטתם
א"צ שיאפו יחד כדי להחשיבם מאכל א'
אלא תמיד שני מאכלים שנאכלים כאחד
 10ונפק"מ גם בעוגה עם גלידה או קרם.

ברכות

רטו

נחשבים מאכל אחד ,ולשיטתם בקרמבו
תמיד יברך על הביסקויט ויפטור
הקרם( ,10אמנם דעת הגריש"א שגם
למ"ב א"צ שיאפו לגמרי יחד אלא מהני
אפיה מועטת בחום של יד סולדת) ,אך
נלענ"ד שאפש"ל דאולי גם למ"ב א"צ
דוקא אפיה ביחד ,אלא כל מלאכה
מסויימת שמקבעת ומגדירה את היותם
מאכל א' מהני ,ולפי"ז מה שמצפים
הביסקויט והקרם יחד בשוקולד אולי
יהני אף למ"ב להחשיבם כמאכל אחד,
ועוד שהשוקולד חם בעת שמצפים עמו,
ולפי"ז גם למ"ב יברך על הביסקויט
ויפטור הקרם ,ולמעשה צל"ע.
אך אחר כל הדברים הללו מצאתי
במאירי בסוגיין שכתב בענין זה וז"ל:
"ומכאן הורו רבים באלו המצות שעושין
לשים עליהן הנוגא"ט שאין מברכין על
הפת ,ומ"מ מנהג אבותינו ורבותינו
לברך על המצה ,ונראה לי הטעם שאף
היא חשיבותו גדול כערך אותו הנוגא"ט,
ואף על פי שהוא בא בשבילו כדי להניחו
עליו לאכילתו ,שיהא אף הוא עיקר ,ולא
נאמרו הדברים אלא בשהוא טפל לו
מצד אכילתו כלומר שהוא צריך לו מצד
האכילה ,אבל מצד ההנחה אינו כלום,
ומצה זו אינה טפלה לו אלא מצד
ההנחה ,שאין המצה צריכה לאכילת
אותו הנוגא"ט" עכ"ל.
ומבואר במאירי שרק טפל לאכילה
נטפל ונפטר ,ולא טפל להנחה ,דהיינו
דבר שכל מה שמשמש את העיקר הוא
רק לצורך הנחתו עליו ,אך לא טפל אליו
לצורך הנאת אכילתו וטעמו ,ולכאו'
מוכח דלא כהצד שטפל לא בעי ברכה,
דאם אמרי' במוחלט שאכילה שלא נהנה

רטז

דרכי

ממנה לעצמה אינה מחייבת ברכה א"כ
גם בטפל להנחה סו"ס אינו אוכלו לצורך
עצמו אלא לצורך הנחת העיקר עליו,
ואע"פ שאינו טפל להעיקר באכילתו,
דלא אמרי' כן בטפל להנחה ,מ"מ הוי
טפל מצד עצמו דאינו אוכלו לצורך
עצמו ,וסוג הנאה כזו אינה טעונה ברכה,
אלא מוכח שהגדר בעיקר וטפל שהטפל
כן טעון ברכה אלא שנפטר ע"י ברכת
העיקר( ,או שהברכה פוטרת גם הטפל
בגרירה ,או שברכת העיקר פוטרת את
הטפל מברכה ,או או כהצד שברכתו
נהיית כהעיקר וחלה הברכה גם עליו ,או
שממש נחשב לחלק מהעיקר) ולכן ברור
שבשביל כל זה צריך להיטפל אליו ,דגם
דבר שאינו נהנה מאכילתו מצד עצמו
מ"מ מחויב בברכה ,רק שאם הוא טפל
להעיקר יכול להיפטר ע"י ברכת העיקר,
דיש לטפל מעלה שהוא קשור להעיקר,
ובהא מחדש המאירי שלהיטפל להעיקר
זה רק בטפל האכילה ,ולא בטפל
להנחה ,דבכה"ג אינו נטפל ונגרר
אחריו ,או אינו נכלל בהעיקר ,דכ"ז רק
בטפל שעוזר להעיקר באכילה ,ומ"מ
ודאי מוכח דלא כהצד שטפל הוא חסרון
בפני עצמו שהוא סוג הנאה פחותה
שא"צ ברכה כיון שאינו רוצה בה לצורך
עצמה ,שהרי את זה אכתי איכא גם
בטפל להנחה ,וחזינן במאירי שטפל זה
לא רק חסרון ופחיתות ,אלא זה גם
מעלה וכח שיכול להיפטר ע"י ברכת
העיקר ע"י הקשר שלו לעיקר.
וכמו"כ נראה דיל"ד לגבי הנידון מה
 11מיהו לסברת המ"ב ועוד מהאחרונים ,דפת טפלה
רק למשהו שמוכרח לאוכלו ,כמו במליח שמוכרח
לאוכלו מפני הפירות גינוסר ,אך לדבר שסתם רוצה
לאכול אין הפת טפלה לו ,לכאו' ה"נ לא יהא טפל,
איברא דכבר התבאר דכ"ז רק בפת מפני חשיבותו,
ונראה דבקרקר ובכל מיני מזונות לא יהא דין זה,
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ברכות
לברך על הערינג עם קרקר ,דהנה
במליח ופת הפת טפלה ,וה"נ אם אינו
רוצה לאכול הקרקר מצד עצמו ,רק
בשביל ללפת ההערינג ,או כדי לאזן את
מליחותו ,או רק להחזיקו ולהניחו עליו
כדי שלא יטנפו הידיים ,לכאו' יברך על
ההערינג שהכל ויפטור הקרקר.11
אבל כעת לפי סברת המאירי שרק טפל
לאכילה הוי טפל ,אך טפל להנחה ל"ה
טפל ,א"כ ה"נ י"ל דמי שאין לו תועלת
טעם בהערינג ע"י הקרקר ,ואוכלו עמו
רק כדי שלא יטנפו הידיים ,לא יהא טפל
לדעת המאירי ,ויברך על שניהם.12
אמנם להלכה לא נקטי' כשיטת
המאירי ,דהלא הב"י הביא דעת הכלבו
שמברך על המרקחת ופוטר הרקיקין
שבאים להנחה כדי שלא יטנפו הידיים,
וכן נקטו כל הפוסקים כדעתו ,ורק
חילקו כנ"ל בין רקיקין לדובשנין.

ענף ג':
באוכל הטפל לפני העיקר:

[תה"ד שטפל לפני העיקר בעי ברכה ,כהצד
בחקירה שהטפל נפטר בברכת העיקר]:

יג) אך נראה להוכיח ממש"כ הרמ"א
(רי"ב) בשם התה"ד (והובא ג"כ בב"י
ושפיר יהיו טפל למליח אפי' בלי פירות ,ובפרש שגם
בפת הט"ז פליג וכדלעיל.
 12וכאן לכו"ע לא אמרי' הדין ד"כל שיש בו ממין דגן",
דזהו רק בתערובת ,שנחשב הכל מאכל אחד ,אך כאן
לכו"ע א"א להגדירו כמאכל אחד ע"י מה שהניחו
עליו.

דרכי

עיקר וטפל

מהתה"ד ומהאו"ז) דהא דהטפל נפטר
בברכת העיקר הוא דוקא אם אוכל
הטפל אחרי או ביחד עם העיקר ,אך אם
אוכל את הטפל לפני העיקר אינו נפטר
בברכת העיקר ,ולכאו' אם טפל זה סוג
הנאה שאי"צ ברכה ,מה איכפ"ל אם
אוכלו לפני או אחרי ,סו"ס הוא טפל דבא
רק בשביל העיקר ולא ליבעי ברכה.
דהנה שם הציור שאוכל גודגדניות כדי
למתק השתיה שאח"כ ,שהנאתו
מהשתיה ולא מהטפל גופו ,ואוכל הטפל
רק לצורך ההנאה מהעיקר ,ומ"ש אם
הטפל הוא אחרי או לפני ,דלא נראה
שיש סברא לחלק מצד גדרי ההיטפלות
שאם אוכלו לפני אי"ז נטפל ,דהרי גם
כשאוכלו לפני העיקר מיירי שאוכלו רק
לצורך העיקר ,ומה לי בכך שהוא לפני
העיקר סו"ס כל צורת אכילתו וכונתו
באכילתו היא לא להנות ממנו עצמו כלל
אלא רק לצורך השלמת או תיקון
ההנאה מהעיקר.
אלא נ"ל להוכיח מכאן כהצד בחקירה
שודאי גם טפל מחוייב בברכה ,אלא
שברכת העיקר פוטרת את הטפל,
דלפי"ז מובן שכ"ז רק אם אוכל את
הטפל לאחר שכבר בירך על העיקר,
ופטר עמו הטפל ,אך לאכול מהטפל
לפני"ז ודאי אסור ,דעוד לא פטרו בשום
ברכה ,ואסור להנות מהעולם בלא
ברכה ,וזאת כהצד שטפל בפנ"ע נמי
טעון ברכה ,אלא שיכול להיפטר בברכת
העיקר ,אך בלא ברכה לפניו אסור.
וראה לשון התה"ד (סי' לא ,ומובא בב"י
רי"ב) "דהתם העיקר נאכל קודם ומברך
עליו ובזה נפטר הטפל ,אבל בנדון דידן
הטפל נאכל קודם ואיך יתכן שיפטרנו
העיקר אחר כך בברכתו למפרע וכבר

ברכות
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היה נהנה בלא ברכה" ,דמבואר להדיא
כדביארנו וכהצד שהטפל ודאי מחוייב
בברכה אלא שנפטר או נכלל בברכת
העיקר ,ומשא"כ כשאוכלו קודם שעוד
לא בירך ואסור להנות בלא ברכה.

[ונ"ל דלפי"ז יברך אז על הטפל ברכת העיקר,
והנה הרמ"א כ' דיברך שהכל ,אך המג"א
העמיד שזו ברכת העיקר]:

יד) אמנם כעת יל"ע מה הברכה
שמברך על הטפל כשאוכלו לפני
העיקר ,והנראה בפשיטות שלפי משנ"ת
לעיל אם אוכל הטפל לפני העיקר צריך
לברך על הטפל את ברכת העיקר עצמו,
ועל העיקר גופו לא יברך אח"כ ,דהנה
לעיל נתבארו כמה אופנים מה הגדר
במה שהטפל נפטר בברכת העיקר ואלו
עיקריהם :א .הצד דטפל הוא סוג הנאה
שאינה מחיבת ברכה ,ב .שהטפל טעון
ברכה אך יכול להיגרר ולהפטר בברכת
העיקר ,ג .ברכת הטפל משתנית להיות
כאותה ברכה של העיקר ,ד .שהטפל
נחשב כחלק מגופו של העיקר ,וכעת
נראה דהדבר תלוי בצדדים הללו ,דהנה
כבר הוכחנו דלא כהצד שטפל מצד
עצמו לא בעי ברכה כלל ,א .מדטפל לפני
העיקר בעי ברכה ,ב .מהשותה לרפואה
שחייב לברך דהא נהנה ,ג .מהמאירי
שטפל להנחה לא נטפל ,דבאמת לפי
הצד הזה לא היה צריך לברך כלל על
טפל גם לפני העיקר ,אך מהא גופא חזי'
דלא כצד זה מעצם מה דחזי' שצריך
לברך ,אלא ע"כ כהצד דטפל בעי ברכה
אלא שנפטר ע"י ברכת העיקר (לפי כל
הצדדים בזה) ,ובזה יהיה תלוי מה לברך
על הטפל לפני העיקר ,דהנה התבאר
שגם כשאוכל הטפל לפני מ"מ טפל הוא,
דמצד גדרי טפל אין הבדל בין לפני או

ריח

דרכי

אחרי ,אלא דאמרי' שדינו של טפל הוא
שיכול להיפטר בברכת העיקר ,אלא
שכאן שאוכלו קודם יש בעיה שעוד לא
בירך ,ואסור לאוכלו בלא ברכה כלל,
וכעת מה יברך עליו ,ונראה דתלוי בגדר
איך הטפל נפטר בברכת העיקר ,דלצד
שהטפל נפטר בגרירה בברכת העיקר
א"כ כשאוכלו לפני העיקר שלא יכול
להיפטר בברכתו לכאו' יתחייב לברך
את ברכתו העצמית של הטפל ,אך לצד
שברכת הטפל משתנית להיות כברכת
הטפל ,וכן לצד שהטפל נחשב ממש
כחלק מהעיקר ,א"כ הדין צריך להיות
שאם אוכל הטפל לפני העיקר יברך על
הטפל את ברכת העיקר ,דמאחר שהוא
מהעיקר,
כחלק
נחשב
טפל
דהגודגדניות נחשבות חלק מהמשקה,
דהם חלק מהנאת המשקה המושלמת,
וברכתן כברכת המשקה ,וגם לצד שאין
הגדר שהטפל ממש נחשב חלק
מהעיקר ,מ"מ הגדר הוא שברכת הטפל
משתנה להיות כברכת העיקר ,ובין אם
כך או כך למעשה ברכת הטפל היא
כברכת העיקר ,וכיון שגם אם אוכל
הטפל לפני העיקר מ"מ הוא נשאר טפל,
א"כ הברכה שהוא מחייב לברך עליו
היא היא ברכת העיקר( ,ושאני מהיכא
שאוכל הטפל במעמד אחר וכדו' שאז
אינו טפל כלל ,משא"כ הכא שהוא נמי
טפל אלא שעוד לא נפטר בברכת העיקר
כי עוד לא אכל העיקר ,ולכן הוא טעון
ברכה ,ומ"מ איזו ברכה הוא טעון ,נראה
כנ"ל דלפי הצדדים הללו הברכה שהוא
מחייב היא ברכת העיקר) ,וכשיברך על
הטפל את ברכת העיקר לכאו' פוטר בזה
גם את העיקר עצמו ,ויצא שיש מקום
שהטפל פוטר את העיקר.
אמנם עי' ברמ"א שם שמסיים שיברך
על הגודגדניות שהכל וז"ל "אם אוכל
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ברכות
הטפל תחלה כגו' שאוכל גרעיני
גודגדניות למתק השתייה ,מברך על
האוכל תחלה אף על פי שהוא טפל
לשתייה ,ואינו מברך עליו רק שהכל
הואיל והוא טפל לדבר אחר".
ולפי כמשנ"ת נראה לומר דביאורו
שיברך על הגודגדניות שהכל כברכת
השתיה כיון שהן טפילות לשתיה
שברכתה שהכל ,והביאור כדכתבנו
דגם כשהוא לפני העיקר נחשב טפל,
אלא שצריך ברכה כי עוד לא נפטר
בברכת העיקר ,ומ"מ הברכה שמברך
עליו היא ברכת העיקר ,דהגדר בכל טפל
הוא שברכתו כברכת העיקר ,או
שנחשב ממש חלק מהעיקר ,ולפי"ז מה
שהרמ"א כ' שמברך שהכל זה רק
כשהעיקר הוא שהכל ,כגו' שאר משקין,
אך אם העיקר הוא יין יברך על
הגודגדניות שאוכל לפני היין בפה"ג.
ואמנם כן נראה בכוונת המג"א (שם
סק"ד) וז"ל" :נ"ל דדוק' בזה שהוא טפל
לשתיית שאר משקין והי' ראוי לברך על
המשקה שהכל לפטור זה ,אך מפני
שאוכל הטפל תחלה מברך עליו ,לכן
מברך עליו כברכת העיקר ,אבל
כשברכת העיקר הוא דבר אח' אין מברך
עליו שהכל" ,ולא פירש בדבריו מה
מברך כשהעיקר אינו שהכל אך נראה
כוונתו כדכתבתי בס"ד דהדין הוא
שברכת הטפל שלפני העיקר היא תמיד
כברכת העיקר ,דבאו"ז מיירי שהשתיה
היא שהכל וא"כ זוהי גם ברכת הטפל,
אך אם העיקר הוא יין ,ברכת הטפל לא
תהיה שהכל אלא בפה"ג ,כברכת
העיקר.

[התה"ד שטפל לפני העיקר מברך שהכל,

דרכי

עיקר וטפל

וביאור הרמ"א דטפל מפסיד ברכתו הראויה,
והביאור בזה]:

טו) אך עי"ש במג"א שבתה"ד ודאי פליג
ע"ז והבין באופ"א בדעת האו"ז "דאפילו
רוצה לשתות יין מברך על הגרעין
שהכל ,הואיל והן טפלים הפסידו ברכתן
העצמי' ,ומברך שהכל ,ואח"כ מברך על
היין בפה"ג ,וצ"ע מנ"ל הא" ,עכ"ל
המג"א ,ובאמת שכך מבואר להדיא
בתה"ד (סי' לא ,ומובא גם בב"י) דעי"ש
שמביא דברי האו"ז שדיבר במקרה
שאוכל גודגדניות למתק השתיה שיברך
שהכל ,והתה"ד הוציא מזה גם למקרה
שהמשקה הוא יין ,שגם בזה דעתו
שיברך שהכל על המאכל הטפל שאוכל
לפני היין ,ולא בפה"ג כברכת העיקר,
אלא שהכל ,כלומר שתמיד טפל
שאוכלו לפני העיקר יברך שהכל ,וכ"כ
הדרכי משה שם.
וביאור שיטה זו שבעצם הטפל היה
צריך לברך עליו ברכתו העצמית
כשאוכלו לפני העיקר ,אלא שכאן
התחדש דין חדש שכיון שהוא טפל
הפסיד ברכתו העצמית ,ומברך עליו
תמיד שהכל ,אע"פ שגם ברכתו העצמית
אינה שהכל וגם ברכת העיקר אינה
שהכל ,כגון שברכתו העצמית של הטפל
היא בפה"ע וברכת העיקר היא בפה"ג,
ומ"מ יברך על הטפל שאוכל לפני העיקר
תמיד שהכל ,והוא מדין ההלכה
המחודשת הזו שטפל יורד מדרגתו וגם
כשצריך לברך עליו מ"מ מפסיד ברכתו
העצמית ,אך את ברכת העיקר א"א
לברך עליו ,אלא יברך שהכל כדי שלא
יהנה בלא ברכה.
ולכאו' מבואר בתה"ד דלא כהצדדים
הנ"ל שהטפל נפטר בברכת העיקר ,לצד
שהגדר הוא שנחשב חלק מהעיקר או

ברכות

ריט

עכ"פ לצד שברכתו משתנית להיות
כברכת העיקר ,דלכאו' לצדדים אלו
למה לא יברך על הטפל את ברכת
העיקר גם כשאוכלו לפני העיקר ,והלא
גם לפני מ"מ טפל הוא ,וטפל ברכתו
כהעיקר ,אע"כ לכאו' כהצד שהנאה
מסוג כזה לא מחוייבת ברכה ,אלא דצ"ל
דלא שממש אינה מחוייבת ברכה ,דהא
חזי' שכן צריך לברך ,אלא שמ"מ מפסיד
ברכתו העצמית ,דהנאה שאי"צ לגופה
מפסידה ברכתה העצמית ומ"מ צריכה
שהכל ,דהנה זה חזינן שכל היכא
שהבעיה היא רק שא"א להנות בלא
ברכה כל שהיא אזי הברכה היא שהכל.
ועי' בב"י שהביא דברי התרוה"ד והאו"ז
שברכת הטפל לפני העיקר שהכל ,והק'
ע"ז ממש"כ הטור בשם הרא"ש "דבשביל
חסרון השיעור לא שייך בו ברכה אחרת,
הכא נמי בשביל שבא למתק השתייה לא
תשתנה ברכתו" ,וראה בדרכי משה
(אות ב) שכ' "ואני תמה על דבריו אלו כי
למה לא תשתנה ברכתו מאחר שהוא
טפל לדבר אחר ואין עיקר ההנאה
מאותו דבר ,שיברך עליו כברכתו
הראויה לו ,אלא שצריך לברך שלא
יהנה מן העולם בלא ברכה ,וכשמברך
עליו שהכל הרי בירך ,אבל פחות
מכשיעור שהוא נהנה מהפרי או מהדבר
שאוכל ראוי לברך עליו כברכתו ,ולכן
אין לסור מדברי אור זרוע ותרומת
הדשן" ,ומבואר שלמד בתה"ד כנ"ל
שטפל אינו מחוייב בברכתו הרגילה כיון
שאין עיקר ההנאה מאותו דבר עצמו,
אלא שצריך לברך כדי שלא יהנה וכו',
ולכן מברך שהכל ,אך לא כהצד שהטפל
נכלל בברכת העיקר.
והנה מכח דבריו אלו פסק הרמ"א
כדבריו בד"מ שעל טפל לפני העיקר

רכ

דרכי

יברך שהכל ,דכעת נראה דמש"כ המג"א
שהטעם שמברך שהכל הוא שברכת
הטפל כברכת העיקר וכ"ז רק
כשהשתיה שהיא העיקר היא שהכל ,אך
כשהעיקר הוי יין יברך על הטפל בפה"ג,
ודאי שלא כן דעת הרמ"א ,דהוא להדיא
ביאר טעמו בדרכי"מ שלמד בתה"ד
והאו"ז שזהו כלל שתמיד טפל שלפני
העיקר ברכתו שהכל ,דברכתו העצמית
הפסיד כיון שאין הנאתו לצורך עצמו,
וברכת העיקר א"א לברך עליו דלא
אמרי' כהצד שהוא חלק מהעיקר או
כברכת העיקר ,אלא שא"א להנות
מהעולם בלא ברכה ,ולכן צריך לברך
עכ"פ שהכל.
והשתא נראה דביאור הפלוג' מה יברך
על טפל לפני העיקר תלוי בצדדי
החקירה בגדרי עיקר וטפל ,דהמג"א
סבר כהצד בחקירה שטפל נפטר
בברכת העיקר ,או כי הוא חלק מהעיקר,
או כי משתנית ברכתו כמין העיקר ,ולכן
אם אוכלו אחרי או יחד עם העיקר נפטר
בברכת העיקר וא"צ לברך עליו כלל,
ואם אוכלו לפני העיקר הרי אין ברכה
שפוטרתו ולכן צריך לברך עליו ,אך מה
מברך עליו ,את כברכת העיקר ,כי זה
נשאר שהטפל הוא חלק מהעיקר או
ברכתו כהעיקר.
ואילו בדעת הרמ"א נראה שסבר שא"א
לברך על הטפל את ברכת העיקר ,דלא
ס"ל שהטפל משתייך להעיקר ,ושברכת
הטפל היא כהעיקר ,אלא סבר שמה
שתמיד טפל א"צ ברכה הוא משום
שהטפל בפני עצמו אינו מחייב ברכתו
הראויה ,אך לא שפטור לגמרי ,אלא
חייב עכ"פ שהכל כדי שלא יהנה
מהעה"ז בלא ברכה.

סימן טז

ברכות
(ועי' ביאור הלכה (ריב א) "ולכאו'
אפש"ל דהרמ"א אזיל לשיטתיה בסימן
ר"ד סי"א בהג"ה שכתב שם וז"ל וכל
מרקחת שאין בריאים רגילין בו אלא
לרפואה מברכין עליו שהכל ,והוא
מדברי הרא"ה שמובא שם בב"י והטעם
דכיון שהדבר מיוחד רק לרפואה ולא
ליהנות ממנה לא שייך בה ברכה
העצמית ,ורק שהכל מברך ,דאף שהוא
אינו מכוין ליהנות הא עכ"פ נהנה ,וה"נ
בעניננו אפשר לומר דכיון שאין כונתו
ליהנות מהטפל רק לאגוני שלא יזיק לו
העיקר לא שייך לברך עליו ברכה
העצמית רק שהכל ,מיהו באמת יש
לחלק דהתם אין הבריאים רגילין בו כלל
ולכן הפסיד ברכתו ,משא"כ הכא
דמאכל בריאים הוא אלא שהוא לקח
אותו עכשיו לטפל עדיף טפי" ,ועי"ש
שמסיק דלא כהרמ"א אלא שמברך עליו
ברכתו הראויה לו ,וכ"כ הגר"א ,וכהב"י
שתמה על האו"ז (ועי' להלן)).

[אך צ"ע לרמ"א למה אחרי פטור לגמרי ,ולפני
בעי שהכל ,ומהלך מחודש בזה]:

טז) אך צ"ב בדעת הרמ"א שהנה אם
נקטי' שאין הגדר שטפל חשיב חלק
מהעיקר או ברכתו כברכת העיקר ,ולכן
לא מברך עליו את ברכת העיקר ,א"כ
למה תמיד הטפל כן נפטר מהעיקר,
וא"ת מצד שהנאת הטפל אינו לעצמו,
מ"מ למה לא יברך עליו שהכל ,דהנה
זאת חזי' שדבר שהנאתו לא לעצמו
אמנם מפסיד ברכתו העצמית ,אבל מ"מ
צריך לברך עליו שהכל ,ולכן טפל שלפני
העיקר מברך שהכל ,וא"כ גם כשאוכל
הטפל אחר העיקר יצטרך לברך שהכל,
ואמאי פטור מברכה ,ומ"ש בין לפני
שצריך שהכל ,לבין אחרי שא"צ כלום,

דרכי
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ואין לומר שתמיד טפל מפסיד ברכתו
העצמית ,אלא שהיכן שיכול להצטרף
לברכת העיקר אזי הוא נפטר ע"י ברכת
העיקר ,והיכן שאינו יכול כי אוכלו לפניו
ועוד לא בירך ,אזי מ"מ צריך לברך
שהכל ,אך הגדר בזה גופא צ"ב דאם
אמרי' שסוג הנאה כזו לא מצריכה
ברכה כלל א"כ גם לפני יפטר לגמרי,
ואם סוג הנאה כזו מצריכה שהכל ,א"כ
גם אחרי יתחייב בשהכל ,דהנה לעיל
העמדנו ב' צדדים עיקריים א :שטפל זה
סוג הנאה שאינה מחייבת ברכה ,ב:
שהטפל מחוייב בברכה ,אלא שנפטר
בברכת העיקר (ובצד זה כמה צדדים),
והנה זאת הוכחנו שטפל לפני העיקר כן
צריך ברכה לכו"ע ,מדצריך לברך על
טפל שאוכלו לפני העיקר ,ולתה"ד
והרמ"א עכ"פ צריך לברך שהכל,
וביארנו דאם צריך שהכל זה אומר
שבעצם היה צריך את ברכתו העצמית,
ולא כברכת העיקר ,אלא שברכתו
העצמית הוא מפסיד כיון שהנאתו אינה
ממנו עצמו ,ולכן יורד בדרגתו לשהכל,
ומ"מ הוא מחויב בברכה ,אך ודאי לא
שייך לברך על הטפל את ברכת העיקר,
וא"כ יק' למה תמיד טפל נפטר מברכה
כשאוכלו עם העיקר או אחריו ,למה לא
מחוייב עכ"פ בשהכל ,ואמאי פטור אז
לגמרי.
ונראה לבאר בדעת הרמ"א ,דס"ל שמה
שצריך לברך על הטפל כשאוכלו לפני
העיקר אין הפי' שבעצם הוא מחוייב
בברכתו העצמית ורק יורד בדרגתו
לשהכל ,לא זה הפי' ,אלא דאמרי' שטפל
בעצם אינו מחוייב בברכתו ,כיון שאין
הנאתו לעצמו ,אלא שמ"מ מחמת סיבה
אחרת הוא מחוייב בברכה ,מפני שא"א
להנות מהעולם בלא ברכה ,ולכן מחוייב
לברך ברכה כלשהי ,רק כדי לצאת מידי

ברכות

רכא

האיסור להנות בלא ברכה ,כלומר שיש
שתי סיבות לברכה :א' הדין שכל מאכל
מסויים מחוייב בברכה מסויימת ,ב'
הדין הכללי שאסור להנות מהעולם
בלא ברכה ,ובטפל אמרי' שאין את הדין
הא' כיון שאין הנאתו ממנו עצמו ,וזו סוג
הנאה שאינה מחייבת את הברכה מצד
הדין ברכה העצמית שלו ,אך כ"ז לגבי
הדין הא' אבל לגבי הדין הב' אמרי'
דסו"ס הוא נהנה ממנו בלי ברכה ואסור
להנות מהעולם בלא ברכה ולכן אפי'
כשהנאתו לא ממנו עצמו אלא טפל,
שפטור מברכתו העצמית סו"ס לא יצא
מכלל האיסור לאכול בלי ברכה כלשהי,
ולכן הוא מחוייב לברך עכ"פ שהכל.
ונראה דשהכל תמיד זה ברכה שכל
מהותה הוא לא ברכה מסויימת
ומבוררת אלא ברכה כללית שבאה
לפטור הבעיה להנות בלא ברכה( ,ועי'
בתוס' מא .שמחלק בין שהכל לשאר
הברכות ששהכל היא ברכה כללית,
ושאר הברכות מבוררות ופרטיות,
ואכמ"ל).
ומ"מ כעת עדיין קשה שא"כ גם
כשאוכל הטפל אחרי העיקר יצטרך
לברך עליו שהכל ,ואיך נפטר לגמרי
מברכה ,וא"א לומר שנפטר בברכת
העיקר ,כי ברכת העיקר אין בה דין
שיכול לפטור הכל ,שהרי לדעת הרמ"א
מה שהוא טפל להעיקר אי"ז מהני לו
לקבל ברכת העיקר ,דאל"כ גם כשאוכלו
לפני העיקר יברך עליו כברכת העיקר,
ולהרמ"א חזי' שמברך עליו אז שהכל,
וע"כ שברכת העיקר לא שייכא להטפל,
וא"כ מאותה סיבה שכשאוכל הטפל
לפני העיקר יברך שהכל ה"נ כשאוכלו
אחרי העיקר יצטרך לברך עליו שהכל,
דהרי אין לחלק לחלק בעצם ההיטפלות

רכב

דרכי

בין לפני לאחרי( ,דאל"כ למה לא יברך
ברכתו העצמית על טפל לפני העיקר),
וא"כ מה נענה.13
אך חשבתי דאולי י"ל שאמנם להרמ"א
דין טפל לא מהני לו להיכלל בברכת
העיקר בתור שזו ברכתו העצמית ,אבל
להכי מהני לו דין טפל שיוכל להיפטר
בברכת העיקר בתור שלא יקרא שנהנה
מהעולם בלא ברכה ,דכמו שכשאוכלו
לפני העיקר מהני לו שהכל כדי שלא
יקרא שנהנה מהעולם בלא ברכה ,כך
כשאוכלו אחרי העיקר מהני לו ברכת
העיקר ,אבל ברכת העיקר לא מהני לו
בתור שזו ברכתו המסויימת דמשתנית
ברכתו להיות כברכת העיקר ,לא כן,
דהא לרמ"א כשאוכל הטפל לפני העיקר
לא מברך עליו כברכת העיקר ,ומוכח
שהטפל לא שייך לברכת העיקר ,אבל
מ"מ נראה שלגבי הדין הזה שא"א להנות
מהעולם בלא ברכה ,שמחמת דין זה
צריך לברך על הטפל שהכל כשאוכלו
לפני ,ה"נ מהני לגבי דין זה ליפטר
מברכת העיקר ,דלזאת כן מהני להטפל
מה שהוא טפל להעיקר ,להשתייך
לברכתו עכ"פ ברמה כזו שלא נהנה
מהעולם בלא ברכה ,ולסיכום דרך זו
כשאוכל הטפל אחרי העיקר אזי הברכה
של העיקר מועילה גם לטפל ,אך לא
כהצד שברכת העיקר ממש חלה עליו
כאי' היא ברכתו העצמית ,דזה הרמ"א
פליג שאין מברכין על הטפל כברכת
העיקר כשאוכלו לפני ,כלומר שברכת
העיקר לא שייך לברך אותה על הטפל
בתור שזו ברכתו ,אלא שמ"מ לרמ"א גם
ברכתו העצמית של הטפל הוא אינו
 13ועי' להלן (אות יח) שהביאור הנכון ברמ"א שיש
שני דינים בטפל :א .שיכול להיפטר בגרירה ע"י
ברכת העיקר ,ב .שגם כשכן צריך ברכה מ"מ הפסיד
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ברכות
חייב כי זה סוג הנאה שאינה מחייבת את
ברכתו העצמית ,אלא צריך לברך שהכל
רק כדי לא להנות מהעולם בלא ברכה,
ולכן כשאוכלו לפני העיקר מברך
שהכל ,אך כשאוכלו אחרי העיקר
מועילה לו ברכת העיקר כדי להיקרא
שלא נהנה בלא ברכה ,ואף שאי"ז ברכה
שמתאימה לו כלל ,ורק שהכל יכולה
לכלול הכל ,מ"מ כיון דסו"ס הוא נטפל
אליו זה מועיל גם לו ,אבל לא בתור
שברכתו משתנית להיות כברכת
העיקר ,אלא רק בתור רמה כזו שיש לו
כבר ברכה בעלמא שמקושרת אליו,
וכבר א"א לומר שנהנה מהעולם בלא
ברכה ,ודו"ק דזה חידוש.

[מהלך חדש שמחמת ברכת העיקר הטפל
נפטר מהצורך בברכה ,וביאור בזה]:

יז) מיהו חשבתי על גדר אמצעי חדש,
שלפיו אפשר להסביר הרמ"א בלי
החידוש הנ"ל ,והוא גדר אמצעי בין שני
צדדי החקירה דלעיל ,דמצד א' לא
אמרי' ממש שהטפל נחשב לחלק
מהעיקר או שמשתנית ברכתו להיות
כברכת העיקר ,ומצד שני לא אמרי'
שהטפל אינו צריך ברכה ,אלא הגדר
הוא שהעיקר פוטר את הטפל מברכה,
כלומר לא שהברכה מועילה וחלה גם
על הטפל ,אלא שהטפל נפטר מברכה,
דדינו שאינו מחוייב בברכה כשהוא
טפל ,אך לא בגלל שהטפל לכשעצמו
אינו סוג הנאה שמחייבת ברכה ,אלא
הטפל לא מחוייב בברכה רק מחמת
שיש ברכה על העיקר ,דכך גדר הדין:
ברכתו העצמית ויורד לשהכל ,ולפי"ז הרמ"א שפיר
היטב ודו"ק.
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שאם יש ברכה על העיקר פטור מלברך
על הטפל ,וההסבר והטעם בזה נ"ל
דכמו שמלך שנתן לאדם במתנה בית
נאה וגדול ,וגם נתן לו בתוכו תמונה
נאה ,דפשוט וברור שא"א להודות לו
בחדא מחתא על שניהם ,דבזיון הוא,
וזאת אע"פ שאם היה נותן לו רק
התמונה היה צריך להודות לו ע"ז
בפנ"ע ,אך כעת כשנתן לו שניהם יחד
אסור לו להודות על התמונה בחדא
מחתא עם הודאתו על הבית ,דמראה
שלא מכיר בגודל טובתו של המלך בכך
שמשווה עיקר וטפל ,וה"נ נ"ל על דרך זו
שכשאוכל עיקר וטפל אם מברך על
העיקר פטור מלברך על הטפל ,דאין
להודות על הטפל יחד עם העיקר ,ולא
שהטפל לא צריך ברכה ,הוא צריך ,אלא
שאי אפשר ופטור מלברך ,אך לא
שהברכה של העיקר מועילה גם לטפל,
היא לא מועילה לטפל ,אלא שמ"מ הדין
הוא שהטפל פטור מלברך עליו בכה"ג,
כי זה בזיון לברך עליו ,ולמעשה גדר
הדין שכך נאמרה הלכה ,שכשמברך על
העיקר ,הטפל נפטר מלברך עליו כעת,
ואין הגדר שטפל לא מחוייב בברכה
מצד עצמו ,וגם לא שנכלל בברכת
העיקר ,אלא הגדר הוא שהטפל נפטר
מברכה ,מפני שא"א לברך עליו בשעה
שמברך על העיקר( ,וא"ת א"כ כל מי
שאוכל שני דברים שאינם שוים
בחשיבותם לא יברך אלא על החשוב
יותר ,זאת י"ל שחשיבות היא מושג יחסי
ולכל אדם במצבים שונים ומקומות
שונים משתנה רמת החשיבות ,אלא
שמ"מ תמיד אין הבדל מהותי ,דדבר
חשוב הכוונה שהוא מספיק חשוב
בשביל שיאכלנו לצורך עצמו ,ובזה כבר
לא נחתינן לחלק מה יותר ומה פחות,
דמ"מ מספיק חשוב שירצה לאוכלו
בפנ"ע ,אבל טפל הוא סוג אחר ,שכל מה

ברכות

רכג

שרוצה לאוכלו הוא לצורך דבר אחר,
ודו"ק דבאמת הטפל יכול להיות חשוב
ביותר במקומות אחרים (כגון פת) ,ומ"מ
כאן הוא אוכלו רק כטפל לעיקר ,ולכן
בשבילו הוא לא חשוב בפנ"ע ,רק כטפל
לד"א ,ומ"מ ההודאה לקב"ה על
האכילה ,היא כלפי מה שהאדם מקבל
כעת ונהנה כעת מהאכילה ,ומי שאוכל
דבר שהוא חשוב לו כאוכל ,ועמו דבר
טפל שבשבילו כעת הוא אינו מספיק
חשוב לו להנות ממנו עצמו ,ואוכלו רק
בשביל העיקר ,הדין הוא שלא יכול
לברך על דבר כזה ביחד עם הברכה על
מאכל רגיל ,דאם מבחינת האדם הם
שווים הרי זה חיסרון בהכרת והבנת
הטוב ,ומ"מ למעשה גדר הדין הוא כך:
שכשמברך על העיקר הרי"ז פוטרו
מלברך על הטפל ,לא שנכלל בברכה
ולא שבכלל לא מחוייב ברכה ,אלא
מחוייב ונפטר ,ופטורו מחמת שמברך
על העיקר ,ופטרוהו בכה"ג מלברך על
הטפל כיון שאי"ז צורה להודות על
הטפל עם העיקר ,ועמוק ונפלא ביותר).
ולפי"ז שפיר הרמ"א שאם אוכל הטפל
עם העיקר או אחריו הריהו נפטר
מלברך עליו כי א"א לברך עליו יחד עם
ברכת העיקר ,וכשמברך על העיקר זה
פוטר אותו מלברך על הטפל ,אך
כשאוכל הטפל לפני העיקר הרי חוזר
הדין שבעצם צריך לברך על הטפל ,דאין
כאן עדיין ברכה של העיקר שקיומה הוא
זה שפוטר מלברך על הטפל ,ולכן הדין
הוא שטפל לפני העיקר כן מחוייב
בברכה ,ולכאו' היה צריך להתחייב
בברכתו העצמית ,אלא שכאן יש דין
מחודש שדבר שהנאתו אינה לצורך
עצמו מפסיד ברכתו העצמית ,ולכן
מברך רק שהכל על הטפל ,דהא מ"מ
אסור להנות בלא ברכה ,אך כ"ז

רכד

דרכי

כשאוכלו לפני העיקר שאז הטפל
מחוייב ברכה כי עדיין אין ברכה של
העיקר שפוטרתו מברכה ,אך כשאוכלו
אחרי העיקר הוא פטור מלברך עליו,
דמה שמברך על העיקר זה פוטרו
מהצורך והאפשרות לברך על הטפל.14

[ובאמת הביאור הפשוט ברמ"א שיש בטפל שני
דינים ,א' שנפטר בברכת העיקר ,ב' שיורד
מדרגתו העצמית]:

סימן טז

ברכות
טפל טעון ברכה כדי שלא ימעול ,אלא
שמצד דין זה מספיק לברך שהכל ,דכבר
לא נהנה בלא ברכה דהא בירך ברכה
כללית שפוטרת הכל ,וזה מספיק לגבי
האיסור לאכול בלי ברכה.
ולפי"ז מובן שבעצם תמיד טפל נפטר
בברכת העיקר מכח מעלתו שיכול
להיגרר ולהיפטר בברכת העיקר ,ע"י
הקשר שלו להעיקר שמשמשו ,ומשא"כ
כשאוכלו לפני העיקר דעדיין אין ברכה
שיוכל להיפטר ,אלא שאז בעצם היה
צריך לברך על טפל שאוכלו לפני העיקר
את ברכתו העצמית ,דבלא הדין שיכול
להיגרר ולהיפטר בברכת העיקר צריך
לחזור לברכתו העצמית ,אלא שכאן
נכנס הדין השני של טפל שכיון שאין
הנאתו לעצמו יורד מחשיבותו ודרגתו
העצמית לדרגת שהכל ,שזה לא מעלה
בטפל אלא חסרון בטפל ,ולכן מצד
חסרון זה תמיד בטפל לפני העיקר מברך
שהכל ,אע"פ שטפל בעלמא נפטר
בברכת העיקר.

יח) אמנם אחר כל הדברים האלו
נראה שהאמת הפשוטה היא שהרמ"א
יהיה מובן היטב אם נאמר שיש בטפל
שני דינים ,הדין העיקר שטפל יכול
להיפטר בברכת העיקר וזה יהיה כהצד
בחקירה שתמיד הגדר בעיקר וטפל הוא
שהטפל נפטר בגרירה ע"י ברכת העיקר,
דכך גדר הדין :שכיון שנטפל אליו יכול
להיגרר ולהיפטר בברכתו( ,דזהו הגדר
העיקרי הממוצע והפשוט) ,וא"כ זוהי
בעצם מעלה של טפל ,שיכול להיפטר
בברכת העיקר ,בגלל הקשר שלו לעיקר,
אך את המעלה הזו אין כשאוכל הטפל
לפני העיקר כיון שעוד לא בירך על
העיקר ,ובמה יפטור הטפל ,לכן הטפל
טעון ברכה ,אלא שכאן צריך להכניס
ולצרף לדעת הרמ"א שיש עוד דין בטפל
והוא כהצד בחקירה שטפל זה סוג הנאה
שלא בעי ברכה ,כלומר שזהו חסרון
בטפל שלא מחייב ברכתו העצמית ,אך
צ"ל דכ"ז רק לגבי הדין ברכה הפרטי של
כל מין ,אבל לגבי הדין ברכה הכללי
שאסור להנות מהעולם בלא ברכה ,גם

[לב"י מברך על הטפל ברכתו הראויה,
והפרישה ,סיכום ג' שיטות :א' ברכתו הראויה,

 14ועי' בצל"ח מב .ד"ה והנלענ"ד ,שמבואר שהבין כך
בגדר טפל ,דכ' דפהבכ"ס היא טפלה לתבלין שלה,
ואמנם צ"ב בגוף דבריו אלו ואכמ"ל ,אך עי"ש שכתב
שלפי"ז מש"כ רש"י "שלא בירך לאחריו" היינו שבירך
בור"נ על התבלין ,ופוטר הפת שטפלה אליו ,אך

הברכה אינה שייכת כלל לפת ,דאמנם נפטרת עי"ז,
אך זה עדיין נקרא שעל הפת לא בירך כלל ,ומבואר
בדבריו שהעיקר פוטר את הטפל לא באופן שברכת
העיקר חלה ופוטרת גם את הטפל ,אלא שהטפל
נפטר מלברך עליו.

דיש את שני הדינים הללו בטפל ,גם
מעלה ,שיכול להיפטר ע"י הטפל ,וגם
חסרון שמפסיד ברכתו העצמית ויורד
לשהכל( ,כשצריכים לברך עליו באופן
שלא נפטר ע"י העיקר) ,ולפי"ז הכל
שפיר היטב.

דרכי

עיקר וטפל

ב' שהכל ,ג' ברכת העיקר]:

יט) והנה בב"י שהביא את התה"ד
שנקט שמברך שהכל כיון שאין עיקר
הנאתו מעצמו ,והב"י הק' ע"ז מדברי
הרא"ש "שבשביל חסרון השיעור לא
תשתנה ברכתו" ,וסיים "הכא נמי בשביל
שבא למתק השתיה אין לשנות ברכתו",
ומבואר דהב"י זוהי שיטה שלישית:
שכשאוכל טפל לפני העיקר מברך עליו
ברכתו הראויה ,והביאור בזה נלענ"ד
שבעצם הב"י מסכים עם התה"ד שאין
הגדר שהטפל בטל לעיקר או משתנית
ברכתו לברכת העיקר ,דזה ודאי אינו
אלא כהצד שהטפל בעצם מחייב את
ברכתו העצמית ,אלא שהתחדש שיכול
להיפטר בברכת העיקר בגרירה כיון
שהוא טפל לו ויכול להיגרר אחריו ,או
כהצד שהברכה על העיקר פוטרת את
האדם מלברך על הטפל בזמן זה ,כי אין
לברך על הטפל כשמברך על העיקר,
ולכן כשאוכל הטפל לפני העיקר שאינו
יכול להיפטר ע"י ברכת העיקר ,חוזר
הדין שגם טפל צריך לברך עליו ברכתו
העצמית ,וכך סבר ג"כ התה"ד אלא
שלשיטתו יש כאן עוד דין חדש שנכנס
לתמונה ,שדבר שאין עיקר הנאתו
מעצמו מפסיד ברכתו העצמית ,ומברך
תמיד שהכל ,אך דעת הב"י שאין מקור
לדין זה ,אלא לא משתנית ברכתו,
ונשאר הדין שגם טפל מחייב את ברכתו
העצמית הראויה( ,רק שבדר"כ ברכת
העיקר פוטרת מלברך על הטפל,
ומשא"כ כשאוכלו לפני שאז הדר דינא
שמברך על הטפל ברכתו העצמית
הראויה).
וכ"ד הפרישה (שם או"ח ריב) וז"ל "אם
אוכל העיקר קודם מברך על העיקר ועל
הטפל אינו מברך כלל ,ואם אוכל הטפל

ברכות

רכה

קודם צריך לברך עליו ברכתו הראויה
לו" ,עכ"ל.
(ועי"ש בדבריו עוד שמחדש שיש חילוק
בין טפל שבא למתק לבין טפל שבא
למנוע היזק( ,והובא לעיל) ,ולכאו' צ"ב,
ונ"ל דבמיתוק הרי סו"ס רצונו באכילת
דבר זה ,ומעוניין בטעמו להשלמת
ההנאה מהעיקר ,וס"ל לפרישה שאי"ז
נחשב טפל ,רק כשבא למנוע היזק דאז
אמרי' שאם היה אפשר לאכול המליח
בלי פת הוא היה מעדיף ,אלא שא"א
ולכן אוכל ,ומ"מ אין רצונו באכילת הפת
כלל ,אך עי' בפרישה והדרישה שם שגם
טפל של מיתוק יברך רק שהכל ,דסו"ס
ע"י טפילותו מפסיד ברכתו העצמית,
ולכאו' בזה כהרמ"א ,ומשא"כ בעיקר
וטפל של רפואה הוא סובר כהב"י שאם
אוכלו לפני העיקר יברך ברכתו
הראויה ,ולכאו' קשה דאם טפל של
מיתוק יורד ממדרגתו לשהכל ,כ"ש
שטפל של נזק (כשחייב ברכה עליו
כשאוכלו לפני העיקר) למה לא ירד
לדרגת שהכל ,וצ"ע).
ונפקי מינה ג' שיטות מה יברך על טפל
שאוכלו לפני העיקר :א .למג"א לכאו'
יברך תמיד כברכת העיקר ,ב .לב"י
והפרישה יברך ברכתו הראויה ,ג.
ולרמ"א ותה"ד יברך תמיד שהכל
דמפסיד ברכתו הראויה ,ולדוגמא
כשאוכל גודגדניות קודם שתיית יין,
דלמג"א יברך בפה"ג ,ולב"י והפרישה
יברך בפה"ע ,ולרמ"א ותה"ד יברך
שהכל.
ונראה דתליא בצדדי החקירה איך
להבין גדר דין טפל ,דלמג"א צ"ל כהצד
שהטפל הוא חלק מהעיקר ומהנאת
העיקר ,או עכ"פ שברכתו של הטפל
משתנית להיות כברכת העיקר ,ולכן גם

רכו

דרכי

כשאוכלו לפני ומתחייב ברכה מ"מ
מברך עליו כברכת העיקר( ,ויפטור
העיקר).
ואילו לב"י והפרישה צ"ל כהצד
שהטפל כן מחוייב בברכתו העצמית,
אלא שתמיד הברכה על העיקר פוטרת
בגרירה את הטפל( ,או שברכת העיקר
פוטרת את האדם מלברך על הטפל את
ברכתו ,כי אינו ראוי לברך שניהם) ,אבל
כשאוכלו לפני כן אין את כל זה והטפל
צריך ברכה ,ומברך עליו ברכתו
העצמית.
וגם ברמ"א ותה"ד חזי' שסבר כן
שהטפל בעיקרון מתחייב בברכתו
העצמית ,אלא שלדבריו התחדש כאן
דין שדבר שהנאתו לא לצורך עצמו
מפסיד ברכתו העצמית ,ולכן מברך רק
שהכל ,ומ"מ בלא דין זה היה צריך לברך
עליו את ברכתו הראויה ,דטפל כן היה
מחייב ברכתו הראויה ,ומה שכשאוכל
הטפל אחרי א"צ ברכה ,זה מפני שאז
כשמברך על העיקר נפטר גם הטפל
בגרירה( ,או שכשמברך על העיקר נפטר
מלברך על הטפל) ,ומשא"כ כשאוכל
הטפל לפני דלא נפטר ואז חוזר הדין
שצריך להתחייב בברכתו העצמית ,אלא
שכאן יש את הדין החדש שכשהנאתו
לא לעצמו מפסיד ברכתו הראויה,
ומברך רק שהכל.
והנה חידוש הרמ"א והתה"ד שטפל
יורד מדרגתו ומפסיד ברכתו העצמית
הוא על דרך הצד בחקירה שזה סוג
הנאה שאי"צ ברכה ,אך לא שממש א"צ
ברכה אלא שמפסיד ברכתו העצמית
ומ"מ כן צריך שהכל ,ולגבי השהכל
תמיד ברכת העיקר פוטרת את ברכת
הטפל ,ומשא"כ לפני שאינה פוטרתה

סימן טז

ברכות
וצריך לברכה ,וההבדל בין הב"י לרמ"א
הוא דלב"י ברכתו העצמית ולרמ"א
שהכל ,ומ"מ שניהם לא כהמג"א שסבר
כהצד בחקירה שהטפל נחשב חלק
מהעיקר והנאתו ,או עכ"פ משתנית
ברכתו להיות כמין העיקר ולכן לשיטתו
גם לפני מברך עליו כהעיקר ,משא"כ
לב"י דמברך ברכתו העצמית ולרמ"א
מפסיד ויברך שהכל (כי סבר כהצד
שאי"ז מחייב ברכה אבל מ"מ צריך
שהכל).

[בפלוג' הב"י והרמ"א אם שייך שתשתנה
ברכתו לשהכל ,ומו"מ בדברי הט"ז ,וברשב"א
לעיל]:

כ) ובביאור פלוג' דהב"י והדרכי"מ
האם שייך שתשתנה הברכה מברכתו
העצמית לשהכל ,דהתה"ד כ' דעל טפל
לפני העיקר מברך תמיד שהכל ,והק'
הב"י מהרא"ש לעיל (בסי' רח) דבשביל
חסרון השיעור לא תשתנה ברכתו,
ובביאור ראייתו נראה דשם דעת
הרא"ש שאין לברך בור"נ על מין שבעה
פחות מכשיעור ,דכיון שאת ברכתו
העצמית שהיא מעין ג' הוא לא חייב
בפחות מהשיעור ,א"כ גם בור"נ לא
מחייבים אותו ,דאם היה לו חיוב לברך
היה מברך ברכתו העצמית ,ואם לא
חייב לברך ברכתו העצמית לא מחייבים
אותו לברך כלום ,ולא מחייבים אותו
בבור"נ.
ועי' בדרכי"מ שחילק דהכא אין הנאתו
ממנו עצמו ולכן לא חייב לברך עליו ,אך
כשאוכל הטפל לפני העיקר סו"ס אסור
להנות בלא ברכה ,ולכן חייבוהו לברך,
אך לברך ברכתו העצמית א"א כי אינו
נהנה ממנו לצורכו העצמי ,ולכן בעי רק

דרכי

עיקר וטפל

שהכל ,ומשא"כ בפחות מכשיעור שאי"ז
הנאה שמחייבת ברכה כלל ,דאם זה כן
היה מחייב ברכה ,היה צריך לברך
ברכתו העצמית ,וכיון שנקטי' דבפחות
מכשיעור א"צ ברכה ,א"כ אין מברך
כלל ,אך לא משתנית ברכתו לבור"נ,
ומשא"כ הכא דזה סוג הנאה שאינה
ממנו עצמו ,וא"צ ברכתו העצמית ,אך כן
צריך שהכל.
ועי' ט"ז שהק' דאין חילוק זה של
הדרכי"מ מספיק לבטל דברי הב"י,
דסו"ס כמו שבטפל לפני העיקר חכמים
לא רצו שיהנה מהעולם בלי ברכה,
ותיקנו לברך שהכל ,למה לא תיקנו כן
גם בחסרון השיעור שלא יהנה בלי
ברכה ויברך בור"נ ,דגם שתיהן הנאות
מופחתות ,או באיכות או בכמות ,ומה
החילוק ,וז"ל הט"ז" :מה לי שאין ההנאה
שלימה מחמת חסרון שיעור או מחמת
שהוא טפל לד"א דבתרווייהו איכא קצת
הנאה עכ"פ" ,וא"כ מובנת הוכחת הב"י
משם שלא תיקנו דין זה של חיוב ברכה
כדי שלא יהנה מהעולם בלי ברכה.
אמנם לכאו' צ"ע בקושייתו ,דנראה
שלמד שהדין שאסור להנות מהעולם
בלא ברכה שייך גם לגבי ברכה אחרונה,
דהא בנידון של חסרון השיעור מיירי
בברכה אחרונה ,ומקושיית הט"ז נראה
שהבין שכמו שבברכה ראשונה יש
איסור להנות בלא ברכה ,כך גם בברכה
אחרונה ,אך בדעת הרמ"א י"ל שסבר
שכל האיסור להנות בלא ברכה והוי
כגזילה ומעילה כ"ז רק בברכה ראשונה,
ולא בברכה אחרונה כלל ,ולכן שם לא
מחייבי' ליה בור"נ בשביל חסרון
השיעור ,רק כאן שהתחדש שטפל לפני
העיקר אמנם הפסיד ברכתו העצמית אך
נשאר לו האיסור להנות בלא ברכה

ברכות

רכז

ובשבילו צריך שהכל ,ושפיר חילוק
הרמ"א ולק"מ.
ועי"ש עוד בט"ז שהביא דברי הלבוש
שהוסיף לחלק שבחסרון השיעור אין
חיוב ברכה כלל ,ולכן גם אין לחייבו
ברכה אחרת" ,אבל הכא (בטפל) פשוט
דצריך לברך ,אלא שיכול לפוטרו עם
העיקר ,רק מטעמ' דלא יהנה מן עה"ז
בלא ברכ' והוא נהנה כבר קודם אכילת
העיקר הדעת נותן שיברך תחלה ,ולא
משום עצמו אלא משום העיקר שרוצה
לאכול אח"כ ,דהא אינו חפץ בו אלא
בעיקר ,בהא מודה הרא"ש דמחמת
טפלתו תשתנה ברכתו" ,אך הט"ז
מקשה אף על הלבוש" :ג"ז אינו מספיק
דהא התם ג"כ י"ל דאסור ליהנות בלא
ברכה וא"כ פחות מכשיעור הי' לנו לומר
שלפחות יברך בנ"ר" ,והנה משמע בט"ז
שהלבוש הוסיף לחלק יותר מהרמ"א,
אך צ"ב מה התוספת בלבוש יותר
מהרמ"א.
ונראה דהתוספת בדברי הלבוש היא
מה שחילק שבחסרון השיעור א"צ
ברכה כלל ,אך טפל בעצם כן מחוייב
בברכה ,אלא שיכול לפוטרו ע"י העיקר,
ולכן כשאוכלו לפני העיקר ודאי שחייב
בברכה ,דהנה ברמ"א כבר כתוב שטפל
יורד ממעלתו העצמית ,ומ"מ כדי שלא
יהנה בלא ברכה בעי שהכל ,אך ברמ"א
עצמו לא מבואר למה בחסרון השיעור
לא יתחייב ג"כ בבור"נ כדי שלא יהנה
בלא ברכה( ,לדעת הט"ז שיש איסור
להנות גם בלא ברכה אחרונה) ,וכעת
נראה דהלבוש מוסיף על הרמ"א לחלק
שבחסרון השיעור אין חיוב ברכה כלל,
ואילו בטפל בעצם כן יש חיוב ברכה
תמיד ,רק שיכול להיפטר ע"י העיקר,
ולכן כשאוכלו לפני העיקר ודאי בעי

רכח

דרכי

ברכה ,רק שכאן זה מצטרף עם מש"כ
הרמ"א שמ"מ הטפל יורד ממדרגתו
העצמית ,ושייך בו רק חיוב כללי של
שהכל ,ומ"מ מובן שכ"ז רק בטפל שהוא
בעצם כן חייב בברכה ,אבל בחסרון
השיעור שלא מחוייב בברכה כלל ל"ש
כ"ז ,אך כעת צ"ע דא"כ מה הוק' לט"ז אף
לאחר דברי הלבוש ,דהט"ז הק' גם על
הלבוש "דהתם נמי י"ל דאסור ליהנות
בלא ברכה וא"כ פחות מכשיעור הי' לנו
לומר שלפחות יברך בנ"ר" ,ונראה
הביאור ,דהוק' לט"ז דהא גופא קשיא
למה טפל כן מחוייב בברכה אף לאחר
שיורד ממדרגתו העצמית ,אלא זהו
מכח החיוב ברכה הכללי של שהכל,
שהוא מחמת האיסור להנות בלא
ברכה ,והא גופא קשיא למה אין דין זה
גם בחסרון השיעור ,דסו"ס גם אם אין לו
המעלה החשובה לחייב ברכתו
העצמית ,מ"מ למה לא חייב עכ"פ ברכה
כללית ,שלא יהנה בלא ברכה ,ויברך
בור"נ.
ובדעת הרמ"א נראה דסבר שעיקר
החילוק מצד שחסרון השיעור זה לא
חסרון באיכות והחשיבות של המין
העצמי המסויים ,אלא זה חסרון בכל
החיוב ברכה ,ולכן אם לא חייב אין סיבה
לחייבו ברכה אחרת ,גם לא ברכה
כללית ,אך טפל זה חסרון בחשיבות
המין העצמי של הטפל ,שלא נהנה ממנו
עצמו ,ולכן בטפל אפש"ל שכל חסרונו
רק בחיוב ברכה המסויים של המין הזה,
אך לא בעצם החיוב ברכה הכללי שהוא
מצד שאסור להנות בלא ברכה ,דהט"ז
הק' שבשניהם יש הנאה מועטת ,אך
הרמ"א סבר שטפל הוא הנאה שאינה
מהמין המסויים הזה ,אך כן הנאה
שמחייבת ברכה מהדין הכללי ,ומשא"כ
בחסרון השיעור שאי"ז פחיתות במין
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ברכות
המסויים הזה אלא בכל החיוב ברכה
בכלל.
והנה דו"ק בלשון הלבוש שכתב
שהטפל בעי ברכה" :ולא משום עצמו
אלא משום העיקר שרוצה לאכול אח"כ,
דהא אינו חפץ בו אלא בעיקר" ,והיה
נראה שבא לחלק מצד חדש ,שטפל
אמנם מצד עצמו הוא הנאה מועטת ,ולא
היה מקום לחייבו בברכה ,אלא שחייב
לברך על הטפל מדין העיקר ,כלומר
שהעיקר נותן מעלה לטפל שיצטרכו
לברך עליו ,אך לא את ברכתו העצמית,
כדהתבאר שטפל יורד ממדרגתו
העצמית ,אלא שהכל מצד הדין הכללי
שאסור להנות בלא ברכה ,אך כעת מובן
שכ"ז רק בטפל שלמרות פחיתותו
העצמית ,העיקר מחשיבו לחייבו
בברכה ,אך בחסרון השיעור אין דבר
אחר שמחשיבו לחייבו בברכה כלל.
ועי' בט"ז עצמו שכתב דיש לחלק שכאן
מה שמהני שהכל לפטור הטפל לפני
העיקר זה רק בצירוף הדין ששהכל
פוטר הכל בדיעבד ,ומשא"כ בחסרון
השיעור דמיירי בברכה אחרונה ששם
אין דין שבור"נ פוטר הכל בדיעבד,
וביאור דבריו שאמנם גם בברכה
אחרונה יש את הצורך של ברכה כללית
כדי לא להנות בלא ברכה ,אך אין כזו
ברכה ,דבור"נ אינה כמו שהכל שהיא
כללית ופוטרת הכל בדיעבד ,וכדקיי"ל
שאם בירך בור"נ במקום מעין ג' לא יצא,
ולכן לא תיקנו בחסרון השיעור לברך
בור"נ כי אי"ז ברכה כללית שיכולה
להועיל לזה ,ודו"ק דאי"ז כהתי' שהובא
לעיל שבברכה אחרונה אין את הצורך
כלל דאין את האיסור הכללי להנות בלא
ברכה ,דהט"ז סבר שכן יש את הצורך
אלא שאין את היכולת ודו"ק.

דרכי

עיקר וטפל

ובאמת צ"ע בעיקר קושיית הט"ז
דלכאו' היכן מצינו הדין שאסור להנות
לגבי ברכה אחרונה ,דתמיד מצינו זאת
רק לגבי ברכה ראשונה ,וגם מסברא
ברכה ראשונה היא בקשת רשות ,אך
ברכה אחרונה היא הודאה על העבר,
ומה שייך שהגזל יהיה תלוי בברכה
שאחרי ,ויתברר למפרע אם גזל או לא,
וצ"ע.
אמנם כעת נראה להקשות דהנה גם
הרמ"א לא כתב מצד זה ,אלא כתב רק
מצד ששם זה חסרון בכל החיוב ברכה
דלא חייב כלל ,ומשא"כ בטפל שיש
הנאה ורק לא מהדבר עצמו ,ולכאו' למה
הרמ"א היה צריך להגיע לזה ,תיפו"ל
מצד שבברכה אחרונה אין כלל את
האיסור להנות בלא ברכה ,דגם אם
באמת היה שם חסרון כזה של הנאה
מועטת שמחייבת ברכה שלא יהנה
מהעולם בלא ברכה ,מ"מ כיון דמיירי
לגבי ברכה אחרונה ,לא שייך בזה בכלל
איסור הנאה בלי ברכה ,דאין בזה גזל
כמו ברכה שלפניה ,וגם מש"כ הלבוש
שבטפל העיקר מחשיבו לחייבו שלא
יהנה בלא ברכה ,למה הוצרך לזה
תיפו"ל שבברכה אחרונה כלל אין
איסור זה ,וכעת צ"ע גם לט"ז וגם לרמ"א
והלבוש למה לא כתבו מצד זה ,שוב
ראיתי שהפמ"ג הק' כן על הט"ז היכן
מצינו בברכה אחרונה איסור מעילה.
ולסיכום במה שהוכיח הב"י מחסרון
השיעור ,ומה שהק' הט"ז שסו"ס גם שם
נחייבו לברך בור"נ כדי שלא יהנה בלא
ברכה ,נראה דאפש"ל ד' חילוקים :א.
שבברכה אחרונה אין איסור להנות בלא
ברכה ,ב .שרק בטפל שייך לחייב ברכה
אחרת כי נהנה באיכות ירודה
שמפסידה הדרגת החשיבות העצמית

ברכות

רכט

אך נותרת דרגת חיוב ברכה כללית,
ומשא"כ בחסרון שיעור שהוא חסרון
לכל עצם החיוב ,ול"ש דרגה אמצעית
של הנאה ודו"ק ,ג ,מצד שבטפל יש
עכ"פ את העיקר שגורם לו לחשיבות
מסויימת שיצטרך עכ"פ שהכל ,ד .וכ"ז
מלבד תי' הט"ז עצמו שבברכה אחרונה
אין את הדין שבור"נ פוטר את הכל,
(כלומר שאע"פ שיש איסור להנות בלא
ברכה מ"מ אין ברכה כללית שיכולה
להועיל לזה דבור"נ אינה כללית) ודו"ק,
והב"י חלק על כל החילוקים.
שוב מצאתי ברשב"א לעיל (לח ):שכ'
ג"כ כדברי הרא"ש שבפחות מהשיעור
לא תשתנה ברכתו לבור"נ ,וז"ל" :לאו
סברא הוא שנשתנית ברכתו מחמת
שיעורו ,שאין שינוי הברכות אלא
בשינוי המין ,וכו' שאין פחות מכשיעור
טעון ברכה כלל בסופו ,אבל בתחילתו
ודאי אפי' כל שהוא טעון ברכה לפי
שאסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה",
ומהא משמע דס"ל לרשב"א דהדין
שאסור להנות בלא ברכה הוא רק
בברכה ראשונה ולא בברכה אחרונה,
וזהו גופא חילוקו דאף בפחות מכשיעור
עצמו יש הבדל בין ברכה שלפניה דטעון
ברכה ,כיון שאסור להנות בלא ברכה,
ומשא"כ לברכה שלאחריה שאינו טעון
ברכה בפחות מהשיעור ,דליכא לדין זה,
וממילא אף לדידן זה יהיה החילוק
לרמ"א ,ודו"ק ,אמנם עי"ש עוד ברשב"א
שברכה ראשונה על פחות מכזית אינה
משתנית לשהכל ,אלא נשארת ברכתו
העצמית ,והביא דכ"כ הרמב"ם והרי"ף,
(והכי נקטי') ,ולכאו' אם חיוב הברכה
לפניו בפחות מכזית הוא רק מהאיסור
להנות בלא ברכה למה לא יברך רק
שהכל ,ובאמת עי' בר' יונה (כז :ברי"ף)
שעל פחות מהשיעור אינו מברך בפה"ע

רל

דרכי

אלא שהכל ,והביאו הב"י (בסי' רי) אך
לא נקט כן ,אך צ"ל דבדעת הרשב"א
רואים אנו יסוד גם לחילוק של הרמ"א
דחסרון השיעור אי"ז בעיה בהתייחסות
למין המסויים ולמעלתו העצמית ,רק זה
בעיה בכל עיקר החיוב ברכה ,אבל אם
חייב לברך לא שייך ברכה אחרת,
חסרון
שזהו
בטפל
ומשא"כ
בהתייחסותו העצמית כיון שאינו נהנה
ממנו אלא מדבר אחר ,ורק בחסרון כזה
שייך שתשתנה ברכתו לשהכל( ,אך
לתר"י יהיה חילוק לרמ"א רק מצד
שבברכה אחרונה אין האיסור להנות
בלא ברכה ,או מצד חילוק הט"ז שבור"נ
לא פוטר הכל).

[הבנת המשנ"ב ומחציה"ש במג"א שכשהעיקר
שהכל ה"נ הטפל אך כשהעיקר אינו שהכל
יברך על הטפל ברכתו העצמית]:

כא) במה שהתבאר לעיל בדעת המג"א
שתמיד יברך על הטפל את ברכת
העיקר ,שוב ראיתי בדברי המשנ"ב
שהבין בדעת המג"א באופ"א לגמרי וז"ל:
"אבל המ"א חילק בזה ודעתו דדוקא אם
שותה משקין שברכתו שהכל והיה ראוי
לברך על המשקה שהכל ולפטור זה ,אך
מפני שאוכל הטפל תחלה צריך לברך
עליו ,לכן מברך עליו כברכת העיקר
וממילא נפטר גם העיקר בברכתו ,אבל
כשברכת העיקר הוא דבר אחר כגון
ששתה יין אין מברך על המאכל
שמקודם שהכל רק ברכתו הראויה לו",
ובשעה"צ (ס"ק כג) הביא דוגמא לדבריו
"שאכל הפת מקודם כדי למתק חריפות
של הצנון שלא יזיקנו כל כך ,לדעת
הרמ"א מברך עליו שהכל ,ולהמג"א
מברך עליו המוציא ,ברכתו הראויה לו",
עכ"ל ,כלו' שהוא הבין בדעת המג"א
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ברכות
שאם העיקר הוא שהכל יברך על הטפל
שהכל ,אבל אם העיקר הוא יין שברכתו
בפה"ג או צנון שברכתו בפה"א ,יברך על
הטפל ברכתו הראויה לו ,דהנה
בפשטות דברי המג"א לא כך אלא כונתו
מבוארת היטב לעיל שתמיד מברך על
הטפל את ברכת העיקר ,שאם העיקר
הוא שהכל מברך על הטפל שהכל ,ואם
העיקר הוא יין מברך על הטפל בפה"ג,
וכהצד שהטפל חלק מהעיקר והנאתו
ועכ"פ ברכתו כהעיקר ,אבל המשנ"ב
הבין בדעת המג"א שאם העיקר הוא יין
לא יברך על הטפל בפה"ג ,וגם לא שהכל
כהרמ"א ,רק ברכתו הראויה לו כהב"י.
וחשבתי בתחילה לדייק כן במג"א שכ'
ע"ד התה"ד "וצ"ע מנ"ל הא ,וגם הרב"י
חולק עליו ,לכן נ"ל דאין לסמוך על
הוראה זו" ,ולמשנ"ב שפיר דהמג"א
כהב"י שיברך ברכתו הראויה ,מיהו
נראה דעכצ"ל שהמג"א אינו ממש
כהב"י ,שהרי הב"י פליג על התה"ד
לגמרי תמיד שגם אם העיקר שהכל לא
תשתנה ברכת הטפל מברכתו העצמית,
וע"כ שהמ"א רק הביא לצרף שגם הב"י
פליג על התה"ד אבל לא מטעמי'.
וראיתי שכ"כ גם המחציה"ש בדעת
המג"א ,וז"ל" :ר"ל דכל היכי דצריך לברך
על הטפל אין לשנות מברכה עצמית שלו
שתיקנו לו חכמים ,אלא דהאור זרוע
מיירי היכי דברכת העיקר היא שהכל,
אם כן אי היה מברך על העיקר תחילה
היה מברך שהכל ופוטר הטפל ,א"כ
בנדון כזה מקרי שהכל ברכה העצמית
של הטפל ,לכן כשאוכל הטפל תחלה
מברך שהכל" ,עכ"ל וזה כהבנת המשנ"ב
במ"א ,וכ"מ בעו"פ ,ונראה שהם הבינו
במג"א דהיכא שהעיקר הוא שהכל,
יברך על הטפל קודם שהכל ,אך היכא
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שהעיקר ברכתו אינה שהכל ,יברך על
הטפל ברכתו העצמית הראויה.
והנפק"מ בין הבנת המג"א שהתבארה
לעיל ,לבין הבנת המשנ"ב והמחציה"ש
במ"א ,היא למשל בדוגמא של התה"ד
כשאוכל גודגדניות לפני שתיית יין,
דהנה כבר כתבנו שלב"י והפרישה יברך
ברכתן העצמית דהיינו בפה"ע ,ולתה"ד
והרמ"א יברך שהכל דמפסיד ברכתו
העצמית ,ולמג"א לכאו' יברך עליהן
ברכת העיקר דהיינו בפה"ג ,אך השתא
במשנ"ב בדעת המג"א נמצאנו שיטה
רביעית ,שאמנם אם העיקר הוא שהכל,
יברך על הטפל שהכל ,כברכת העיקר,
אבל כ"ז כשהעיקר הוא שהכל ,אך אם
העיקר הוא יין לא יברך על הטפל בפה"ג
כברכת העיקר ,וגם לא שהכל מצד
שמפסיד ברכתו ,אלא בפה"ע כברכתו
העצמית.

[צ"ע בהבנתם במג"א ,וביאור בזה ,והפמ"ג
שכשהעיקר אינו שהכל אי אפשר ,וסיכום ה'
שיטות]:

כב) ולענ"ד צע"ג ותימא רבתא מה
ביאור והבנת שיטתם בדעת המג"א,
דהרי המג"א כותב שכשהעיקר הוא
שהכל יברך על הטפל שהכל ,כברכת
העיקר ,ולא ברכתו העצמית כב"י
והפרישה ,ומאידך המג"א ודאי גם אינו
כהתה"ד והרמ"א שלשיטתם תמיד
מברך על הטפל שהכל דמפסיד ברכתו,
ואילו המג"א כותב שכשהעיקר אינו
שהכל גם הטפל אינו שהכל ,כלומר
שלא ס"ל כהרמ"א ותה"ד שתמיד
שהכל ,ומאידך לא ס"ל כהב"י שתמיד
ברכתו העצמית ,אלא כשהעיקר הוא
שהכל ה"נ הטפל ,וכשהעיקר אינו
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שהכל אזי הטפל כברכתו העצמית ,וצ"ב
מה ביאור החילוק ,ומ"ט דמילתא ,דהנה
אמנם המג"א כותב שיש לחלק שמה
שמברך שהכל הוא רק כשהעיקר שהכל
ומשא"כ כשהעיקר אינו שהכל לא יברך
על הטפל שהכל ,ולא מפרש מה כן,
האם ברכתו העצמית או ברכת העיקר,
והנה בשלמא לדברינו שפיר שתמיד
כברכת העיקר ולכן כשהעיקר שהכל
ה"נ הטפל ,וכשהעיקר אינו שהכל גם
הטפל אינו שהכל אלא כברכת העיקר
תמיד ,ומובן היטב ע"פ הצד שהטפל
חלק מהעיקר ועכ"פ ברכתו כהעיקר ,אך
השתא למשנ"ב צ"ב דאמנם מסכים
שכשהעיקר שהכל ה"נ הטפל שהכל,
אך כשהעיקר אינו שהכל אזי הטפל
כברכתו העצמית ,וזה אינו מובן ,דלכאו'
אם כשהעיקר שהכל ה"נ הטפל שהכל,
כברכת העיקר ,אז מה משתנה
כשהעיקר הוא יין ,למה גם אז לא יברך
על הטפל בפה"ג כהעיקר ,ואם שהכל
מדין שמפסיד ברכתו א"כ יברך שהכל
גם כשהעיקר הוא יין ,ולמה פתאום
מברך אז ברכתו העצמית ,ועוד נ"ל
דמפורש במג"א שמברך שהכל משום
שזו ברכת העיקר ,ולפי"ז ודאי ה"נ
כשהעיקר בפה"ג כך יברך על הטפל,
ולא ברכתו העצמית ,ומה ההבנה
במשנ"ב שאם העיקר הוא שהכל ה"נ
הטפל ,אך אם העיקר הוא בפה"ג אזי
יברך על הטפל ברכתו העצמית ,וצע"ג.
ומ"מ נ"ל פתח להבנת שיטה זו במש"כ
המחציה"ש הנ"ל "היכי דברכת העיקר
היא שהכל ,אם כן אי היה מברך על
העיקר תחילה היה מברך שהכל ופוטר
הטפל ,א"כ בנדון כזה מקרי שהכל
ברכה העצמית של הטפל" ,כלו' דבאמת
תמיד מברך על הטפל ברכתו העצמית,
ורק כשהעיקר הוא שהכל והדין היה

רלב
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שיכול לפטור הטפל על ידו ,א"כ נחשב
שברכתו העצמית של הטפל היא שהכל,
ולכן גם כשאוכלו לפני וצריך לברך עליו
מברך עליו שהכל כאי' זו ברכתו
העצמית ,אך התמיהה לענ"ד דא"כ מ"ש
כשהעיקר אינו שהכל אלא לדוגמ'
בפה"ג ,למה לא אמרי' ג"כ שכיון שיכול
לפטור הטפל על ידו א"כ חשיב ברכתו
העצמית של הטפל בפה"ג ויברך עליו
בפה"ג כשאוכלו לפני העיקר ,ואכתי
צ"ע ,וה' יאיר עיני.
ובס"ד חשבתי דאפשר לבאר עפ"י
המחציה"ש הנ"ל מצד הדין ששהכל
פוטר הכל בדיעבד ,ולכן שהכל מיקרי
קצת ברכתו העצמית של כל דבר ,גם
בלי דין עיקר וטפל ,אלא שלכתחילה אין
לברך שהכל על מין שברכתו שונה ,אך
מ"מ בעיקר וטפל אם ברכת העיקר היא
שהכל מהני להכי דין טפל שיוכל
להיחשב שברכת שהכל דהעיקר היא גם
ברכתו העצמית ,אבל זה רק מחמת
שהוא יכל להיפטר בדיעבד ע"י השהכל
גם בלי דין טפל ,ומשא"כ אם ברכת
העיקר היא ברכה אחרת שאינה יכולה
לפטור בפני עצמה כלל את הטפל ,כגו'
בפה"ג ,בכה"ג לא מהני לו ברכת העיקר
כלל ,אלא צריך לברך על הטפל את
ברכתו העצמית הרגילה ,כ"מ בלשון
המשנ"ב והמחציה"ש בדעת המג"א.15
אך צ"ע דאם אמרי' דתמיד הטפל לפני
העיקר לא מאבד ברכתו העצמית ,א"כ
גם אחרי שהסברנו למה אם העיקר
שהכל אפשר לברך על הטפל שהכל,
מ"מ למה לא יברך ברכתו העצמית ,דגם
אם יכול לברך שהכל ,מ"מ הרי גם יכול
לברך ברכתו העצמית ,ולמה יפסיד
 15ויל"ע לפי"ז כשברכת העיקר היא מזונות שקיי"ל

ברכות
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ברכתו ,וצ"ע.
ועי' בפמ"ג שנראה שהבין במג"א
באופ"א לגמרי ,שכשהעיקר אינו שהכל
אזי א"א לאכול קודם מהטפל ,אלא חייב
לברך קודם על העיקר ורק אח"כ יאכל
מהטפל ,וז"ל" :מיירי בגודגדניות
ששותה משקה שכר שהכל וכו' ,משא"כ
כששותה יין פרי הגפן א"א לעשות
ברכה אחרת ,רק ישתה קצת יין ויברך
עליו ,ואח"כ יאכל כי אין ברירה" עכ"ל,
ומבואר דס"ל דלברך על הטפל לפני
העיקר א"א ,לא ברכתו העצמית ולא
ברכת העיקר ולא שהכל ,אא"כ ברכת
העיקר היא שהכל שאז כן אפשר לברך
על הטפל לפני העיקר שהכל ,אך גם
דבריו איני מבין בעניות דעתי ,דאם
כשהעיקר שהכל חזי' שמברך גם על
הטפל שהכל אע"פ שאי"ז ברכתו
העצמית המקורית ,מוכח שהטפל
משתנית ברכתו להיות כברכת העיקר,
וה"נ כשהעיקר הוא בפה"ג יברך על
הטפל בפה"ג( ,או עכ"פ יהיה הביאור
שהטפל מפסיד ברכתו העצמית ולכן
תמיד שהכל א"כ גם כשהעיקר אינו
שהכל יברך על הטפל שהכל ,או הביאור
כהמחציה"ש דכשהעיקר שהכל נחשב
ברכתו העצמית של הטפל לשהכל,
ומ"מ מ"ש שאר ברכות דלא) ,ולמה א"א
לאכול הטפל לפני העיקר בכה"ג שאינו
שהכל ,וצ"ע ,שוב חשבתי דהביאור
בדבריו שאין ברירה כוונתו דל"א
שיוברר למפרע ,וס"ל דבעצם הברכה
על הטפל לפני העיקר צריכה להיות
כברכת העיקר ,אך כ"ז רק אם אכן יוברר
אח"כ שיאכל גם העיקר ,ולא אמרי' לגבי
זה דיש ברירה ,דאולי בסוף לא יאכל
שבדיעבד ג"כ פוטר הכל חוץ ממים ומלח ,וכן יל"ד
בבפה"א ובפה"ע וצ"ע למעשה.
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העיקר ,ואיך יכול כעת לברך על הטפל
ברכה שאינה קשורה אליו ,ורק
כשהעיקר שהכל אז יכול לברך גם על
הטפל שהכל ,דהא שהכל פוטר הכל
בדיעבד ,ואף שאי"ז לכתחילה מ"מ לגבי
זה מספיק הידיעה שבהמשך יאכל
העיקר ואז יהיה הטפל לכתחילה
כברכת העיקר שהיא שהכל ,אך
כשהעיקר הוא ברכה אחרת א"א לברך
על הטפל ברכת העיקר על סמך מה
שיתברר בהמשך ,כי אין ברירה לגבי זה,
והרי לצד שלא יאכל אח"כ העיקר א"כ זו
לא ברכת הטפל עכשיו כלל ואינו יכול
לברך על הטפל כעת ברכה זו שתלויה
במה שיוברר( ,וצ"ע אם תלוי ממש
בסוגיא של ברירה ,דלכאו' שם נקטי'
דשי ברירה).
וההבדל בין המחציה"ש והמ"ב לבין
הפמ"ג הוא שלשיטתם כשהעיקר אינו
שהכל אזי מברך על הטפל ברכתו
העצמית ,ואילו לשיטתו א"א לברך אז
כלל על העיקר ,דבעצם צריך לברך עליו
כהעיקר ,אך א"א ,וגם ברכתו העצמית
לא שייך ,ולכן א"א לברך עליו ,אלא
יאכלנו רק אחרי העיקר( ,אך שניהם
חלקו על הרמ"א וסברו שא"א לברך
שהכל ,דלא אמרי' שיורד מדרגתו
לשהכל ,אלא למחציה"ש ברכתו
העצמית ,ולפמ"ג ברכת העיקר (אלא
שכשהעיקר אינו שהכל א"א דאין
ברירה) ,ודו"ק).
ואחר שהמ"ב והמחציה"ש ביארו
במג"א דיברך כברכת העיקר רק
כשהעיקר שהכל ,ואל"כ יברך ברכתו
העצמית ,היה לי קושי גדול לומר
כדעתי ,דאני הבנתי כן בפשיטות במג"א
שכוונתו שיברך תמיד כברכת העיקר,
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כי ברכת הטפל משתנית להיות כברכת
העיקר ,או כהצד שהטפל נחשב לחלק
מגוף העיקר ,אך אין בכוחי לומר כן בלא
שמצאתי לי חבר ,וחיפשתיו ולא
מצאתיו.
ולכן שמחתי באומרים לי שבחידושי ר'
אריה לייב מאלין (ברכות סי' א' א') ג"כ
הבין במג"א כוותי ,וז"ל" :עיקר הדין
דעיקר פוטר את הטפל משום דהטפילה
משתנה ברכתו דלגבי ברכה בטל
להעיקר ונשתנה ברכתו לברכת העיקר
וזהו עיקר הדין דעיקר וטפל ,ולפי"ז
נראה שזהו שחידש לנו הא"ז בכאן
דעכ"פ כיון דדין טפל עליו עי"ז בלחוד
אף כשאינו נפטר בברכת העיקר מ"מ
כבר נשתנה ברכתו לברכת העיקר,
ונמצא לפי"ז חידוש לדינא דכ"ז הוא
דוקא כשברכת העיקר הוא שהכל אבל
בשגם העיקר הוא בפה"ע לא ישתנה
ברכתו כלל( ,דהגודגדניות ברכתן
בפה"ע) ,עי' במג"א סק"ד שחילק באמת
כן ,וכו' והנה צ"ע לדברי הא"ז איך יברך
על הזית בדין הקודם (בצנון וזית)
ולדברינו נמצא דצריך לברך בפה"א ולא
משמע כן ,וכו' אבל לפמש"כ דתלוי
בברכת העיקר נמצא דצריך לברך
בפה"א וזה א"א לומר כן דאי הכי יפטור
את הצנון ג"כ ולמה אמר אפושי בברכות
עדיף" עכ"ל ,כלומר שהבין במג"א
כדברי( ,אלא שהוק' לו ע"ז מהאו"ז
(הובא בב"י) שכ' שאם הטפל חביב
יקדימו ויברך עליו ואע"ג דאפושי
בברכות ,עדיף ,ולכאו' אי"ז אפושי
בברכות דמברך על הטפל ברכת העיקר
ופוטר גם העיקר ואכמ"ל).
ונמצאנו ה' שיטות מה ברכת הטפל
כשאוכלו לפני העיקר וצריך לברך
עליו:

רלד
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א .ב"י ופרישה ,דמברך ברכתו העצמית
הראויה לו ,ב .תה"ד ורמ"א ,דמברך
תמיד שהכל דהפסיד ברכתו ,ג .מג"א
בפשטות (לרא"ל מאלין) ,דמברך תמיד
כברכת העיקר ,אם שהכל ואם בפה"ג
וכו' ,ד .משנ"ב ומחציה"ש במג"א,
שכשהעיקר שהכל ה"נ הטפל ,אך
כשהעיקר אינו שהכל אזי הטפל
כברכתו העצמית ,ה .פמ"ג במג"א
דכשהעיקר שהכל ה"נ הטפל ,אך
כשהעיקר אינו שהכל א"א לברך על
הטפל שום ברכה אלא יאכלנו אחרי
העיקר.16

[בתי' תוס' שכשאין דעתו יברך על הטפל ,יהיה
ג"כ הפלוג' האם ברכתו העצמית ,או שהכל ,או
כהעיקר]:

סימן טז

ברכות
להועיל להעיקר ,אלא צ"ל שמה שברכת
הטפל העצמית תמיד נפטרת ע"י ברכת
העיקר ,הוא רק אם עומדות לפניו שתי
הברכות יחד דאז אמרי' שאין לברך על
הטפל ,ופטרינן ליה מלברך עליו,
ומשא"כ כשבשעת ברכת העיקר לא
עמדה לפניו ברכת הטפל כלל דלא היה
בדעתו לאוכלו ,וכעת כשמחליט לאוכלו
אין מה שיפטור אותו מלברך על הטפל
ברכתו העצמית).
אך לתה"ד ורמ"א תמיד יברך שהכל על
טפל שצריך לברך עליו ,דכמו שכאוכל
הטפל לפני העיקר מברך שהכל ,ה"נ
כשלא כיון עליו בשעת ברכת העיקר,
דחייב לברך עליו שהכל ,דגם אם ברכתו
העצמית שונה מ"מ תמיד יברך עליו
שהכל דמפסיד ברכתו העצמית ,מיהו
אולי לתי' א' דתוס' שלא היה באותו
מעמד אפש"ל שבכה"ג אי"ז טפל כלל,
ויברך ברכתו העצמית לכו"ע ,אבל אם
רק לא היה דעתו בשעת הברכה על
העיקר ,ומ"מ כשאוכלו הוי טפל,
דהנאתו לא לעצמו ,אלא שלא נפטר
בברכת העיקר כי לא היה דעתו לפוטרו,
וא"כ דמי לאוכל הטפל לפני העיקר,
שמברך שהכל דמפסיד ברכתו.

כג) ומ"מ עתה נראה לדון עוד לפי כל
הנ"ל איך יהיה הדין בכה"ג שלא כיון
לאכול הטפל שמבואר בתוס' שאין
הטפל נפטר מברכה ,א"כ יל"ד מה יברך
על הטפל בכה"ג ,וכעת נראה דתלוי
בחשבון השיטות ,שלב"י והפרישה
יברך עליו ברכתו הראויה ,דטפל לא
מפסיד ברכתו ,וכמו טפל לפני העיקר
שמברך ברכתו הראויה ,ה"נ טפל אחרי
העיקר אם לא היתה דעתו בשעת ברכת
מברכה,
הטפל
לפטור
העיקר
(ולשיטתם צריך לבאר בתי' התוס'
דלכאו' מה בכך שלא היה דעתו ,והרי
מ"מ טפל הוא דסו"ס אוכלו כטפל

ולמג"א יברך עליו כברכת העיקר ,כמו
אם אוכלו לפני העיקר ,וה"נ כאן כיון
שלא כיון בשעת אכילת העיקר לפטור
הטפל יצטרך לברך שוב על הטפל
כברכת העיקר ,וא"ת איך יכול לברך

 16ומלבד זאת יש צד שלא יברך כלל על טפל לפני
העיקר ,דטפל לא בעי ברכה כלל בפני עצמו ,וכהצד
בחקירה שגדר עיקר וטפל הוא שמכיון שאינו נהנה
ממנו עצמו לא טעון ברכה ,אך כנ"ל דצד זה צ"ע מהא
דשותה לרפואה אם נהנה כן צריך לברך ,וכן צ"ע
בטועם את התבשיל ,ויל"ע באוכל לאונסו ,אמנם עי'
במש"כ בענין דברים הבאים בסעודה ,דהבעה"מ כ'
שאם מלפת הפת בפירות אע"פ שלא היה דעתו על

הפירות בשעה שבירך על הפת ,א"צ לברך על
הפירות "דטפל לא בעי ברכה" ועי"ש דיל"ע אם פליג
על תוס' בסוגיין שטפל לא נפטר כשלא היה דעתו
עליו בשעת ברכה ,ולצד דפליג הביאור לכאו' דטפל
מצד עצמו לא מחוייב בברכה ,ולכן גם כשלא כוון
עליו ולא יכול להיפטר ע"י ,מ"מ הטפל מצד עצמו
אינו טעון ברכה ,ולפי צד זה ודאי ה"נ כשאוכל הטפל
לפני העיקר אינו טעון ברכה כלל.

דרכי

עיקר וטפל

שוב ברכת העיקר והלא כבר בירך על
העיקר ,י"ל דאי"ז קושיא דהוי כמו מי
שהביאו לפניו מין חדש שברכתו כמו
המין שכבר אכל ,שאם לא היה דעתו
לאוכלו מברך שוב את אותה ברכה,
וה"נ ל"מ מה שבירך בתחילה על העיקר
כיון שלא כיון לפטור גם הטפל ,ויצטרך
לברך שוב על הטפל כברכת העיקר,
(אמנם יל"ע אם יהיה הבדל בב' הצדדים
שבתוך הצד בחקירה שברכת הטפל
כהעיקר ,האם הטפל ממש חלק
מהעיקר או הנאתו ,או"ד שהדין רק
שברכת הטפל משתנית לכהעיקר כמו
שני מינים שברכתן שוה ,דלצד השני
ברור שה"נ למג"א יברך על הטפל
כברכת העיקר שוב כמו ב' מינים
שברכתן שוה ולא היה בדעתו לאכול
השני שצריך לברך עליו שוב אותה
ברכה שכבר בירך ,אך לצד שהטפל
ממש חלק מהעיקר יל"ע ,שהרי כבר
בירך על דבר זה שהלא הטפל הוא חלק
מהעיקר ,מיהו נ"ל דגם לצד זה סו"ס
דעתו בתחילה הייתה לאכול העיקר
לבד דהיינו בלי החלק של הטפל ,ואף
שאח"כ כשאוכל הטפל הוא בטל ונחשב
חלק מהעיקר מ"מ כיון שלא היה דעתו
לכך בתחילה ,הרי"ז כמו מי שהיה דעתו
לאכול כמות מסויימת ואח"כ נמלך
לאכול עוד דחייב לברך עליו ,אפי' שזהו
אותו מין ממש ,ודו"ק).
ושמחתי שמצאתי דברי החזו"א
(באו"ח כז ט) שכ' על תי' תוס' שלא היה
דעתו וכו' וז"ל" :מבואר מזה דהא דעיקר
פוטר את הטפל ,אין פירושו דטפל א"צ
ברכה ,דנטל חיוב ברכה ממנו כיון
שהוא רק טפל ,אלא פירושו שהטפל
א"צ ברכה דידיה אלא שצריך עתה
ברכת העיקר ,והוי עתה העיקר והטפל
ברכותיהן שוות ,וברכת העיקר הוא גם

ברכות

רלה

ברכת הטפל ,והלכך כשלא היה הטפל
בשעת ברכה ולא היה דעתו עלוי' לא
מפטר" ,כלו' שהבין כהצד בחקירה
שברכת הטפל משתנית להיות כברכת
העיקר ,ולא שאינו צריך ברכה כלל ,רק
שנפטר בברכת העיקר ,ומשו"ה כשלא
היתה דעתו לפטור גם הטפל לא נפטר
וחייב ברכה ,ולפי"ז בחשבון פשוט מה
יברך עליו נראה מדבריו שיברך שוב את
ברכת העיקר ,כשני מינין שברכותיהן
שוות שלא היתה דעתו על השני,
וכהבנתי במג"א שהיכן שצריך לברך על
הטפל מברך עליו כברכת העיקר.
אמנם בעיקר מה שהחזו"א אחז
להוכיח כן מתי' התוס' נ"ל דאפשר
להבינו גם לפי הצד שהטפל נפטר
בגרירה בברכת העיקר ,דאם לא התכוין
לפוטרו לא נגרר ,ולא דוקא כהחזו"א
שברכת הטפל נהיית כברכת העיקר,
וכדהתבאר לעיל בארוכה( ,ועוד נראה
דאפש"ל בתוס' גם אם נאמר שהטפל
פטור מברכה ,אך לא שאינו מחוייב
כלל ,אלא כהצד שהתבאר שהברכה על
העיקר פוטרת מלברך על הטפל כי זה
בזיון ,דג"כ מובן תוס' שכל מה שנפטר
מלברך על הטפל היינו רק כששתי
הברכות עומדות לפניו יחד ,ומשא"כ
כשבשעת ברכת העיקר לא חשב לאכול
גם הטפל ,ואח"כ כשבא לאוכלו אין כעת
מה שיפטרנו מלברך עליו) ,אך נראה
דזה ודאי אפשר להוכיח מכאן נגד הצד
שטפל הוא סוג הנאה שאינו טעון ברכה
כלל ,דכאן חזי' שאע"פ שלמעשה הוא
טפל בעי ברכה כי הברכה לא נפטרה.
והנה בנידון התוס' ברכתו העצמית של
המליח היא שהכל ,אך ברכת הפירות
היא העץ ,וכיון שחייב לברך על המליח
מאחר שלא הייתה דעתו לאוכלו בשעה

רלו

דרכי

סימן טז

ברכות

שאכל הפירות ,יל"ד מה יברך ,וכעת
נראה דלב"י כשמברך על המליח יברך
שהכל כברכתו העצמית של המליח,
ולתה"ד נמי יברך שהכל אך גם אם
ברכתו העצמית הייתה שונה היה מברך
שהכל כי הפסיד ברכתו ,ולמג"א יברך
על המליח בפה"ע ,כברכת הפירות
שהוא טפל אליהם ,דהנה בשלמא לתי'
הא' דתוס' דאינו באותו מעמד א"כ
אפש"ל שבכה"ג איננו טפל כלל וכמו
שאוכלו ביום אחר ,דגם אם כוונתו
בשביל העיקר סו"ס אי"ז מהני להגדירו
כטפל אליו ,וא"כ יברך על המליח שהכל
כברכתו העצמית לכו"ע ,אך לתי' ב'
דתוס' שלא הייתה דעתו לאכול הטפל
אבל סו"ס אכלו באותו מעמד ,ואכלו
לצורך העיקר ,ורק לא הייתה דעת,
דנראה שזה כן הוי טפל אלא שלא נפטר
בברכת העיקר כיון שלא כיון לפוטרו,
וא"כ למג"א יצא נפק"מ עצומה שלתי' ב'
דתוס' יצטרך לברך על המליח בפה"ע
כהפירות ,אמנם לגבי הפת שנפטרת
בברכת המליח ,איך נפטרת בברכת
בפה"ע ,שהרי היא איננה טפילה
להפירות ,צ"ל דטפל של טפל נמי נכלל
בהעיקר הראשון ,וברכת הכל כהעיקר
הראשון דהיינו הפירות( ,או כהעמדת
התר"י והריטב"א שהפירות עם מלח
ואוכלם עם הפת ,ואכמ"ל).

ובפשטות באמת לא מובן מה הצד של
הכלבו לחלק בין ברכה שלפניה לשל
אחריה ,ועי"ש בדרכי"מ שם שהביא
דבסי' רח מבואר דכל היכא דפוטר
מברכה ראשונה פטור מברכה אחרונה,
ושם הוא לגבי יין שפוטר שאר משקין גם
לאחריהן.

ועי' פמ"ג (א"א רי"ב) "ובאין דעתו עליו
מברך שהכל אפת כמו באוכל הטפל
קודם ,דמאי שנא כיון שאין אוכל כי אם
למתק השתיה" ,כלומר כמו שהאוכל
הטפל לפני מברך שהכל (כהשתיה
שהיא העיקר) ,כך כשאוכלו אחרי ולא
היתה דעתו מברך שהכל על הפת
כהשתיה( ,דאזיל כהמג"א שהטפל
שהכל כהעיקר) ,ומ"מ חזי' שדימה
ביניהם כנ"ל ,וכן יהיה לשאר השיטות.

ולכאו' מסברא נראה שלכל הצדדים
בחקירה הכלבו אינו מובן ,דלצד
שהטפל נחשב ממש חלק מהעיקר
והנאתו ,ודאי ה"נ לענין ברכה אחרונה,
ולצד שברכת הטפל משתנית להיות
כברכת העיקר ,א"כ ה"נ לברכה
אחרונה ,ולצד שברכת העיקר פוטרת
הטפל א"כ ה"נ יפטרנו בברכה אחרונה,
וגם לצד שכזו הנאה אי"צ ברכה מ"ש
לאחריה ,וכן לצד שגדר הדין שטפילה

ענף ד':
ברכה אחרונה על טפל:

[ספק הכלבו בברכה אחרונה על טפל ,והב"י
נקט שא"צ ,ובביאור הצדדים]:

כד) והנה לגבי ברכה אחרונה על טפל
הב"י מביא (סי' רי"ב) "כתב הכל בו (סי'
כד כ ).וצ"ע בהא דאמרינן דמברך על
העיקר ופוטר את הטפלה מברכה
שלפניה אם פוטרו גם כן מברכה
שלאחריה עד כאן לשונו ,ולי נראה דבר
פשוט דכשם שפוטר מברכה שלפניה
כך פוטר מברכה שלאחריה ,וסוגיין
דעלמא הכי הוא ,והכי משמע בהדיא
מדאמר רב פפא דברים הבאים בתוך
הסעודה מחמת הסעודה אינם טעונים
ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם" ,עכ"ל.

דרכי

עיקר וטפל

פטורה מברכה ה"נ קשה מ"ש לאחריה,
וצ"ע מה הו"א דהכלבו.
ומאידך נ"ל להקשות דא"א להבין גם
את הב"י שנוקט בפשטות שתמיד הטפל
נפטר גם מברכה אחרונה ,דהנה
המקרה שמדובר בו (במתני' ובטור ב"י)
הוא בפת טפילה ,ולכאו' חיוב בהמ"ז
הוא דאו' ואיך יפטר בבורא נפשות,
ובשלמא ברכה שלפניה שתמיד היא
מדרבנן דאמנם עיקר חיובה מסברא
שאסור להנות בלא ברכה ,אך ודאי
מטבע הברכה הוא מדרבנן ,וא"כ לגבי
החיוב מסברא היה יכול לצאת בכל
שבח כל שהוא לרבש"ע ,ואילו לגבי
החיוב דרבנן שתקנו המטבע המסויים
לכל מאכל מובן שפיר שתקנו שכיון
שהוא טפל פטור מברכה לפניה ,או
נכלל בברכת העיקר וכו' ,אך לגבי ברכה
שלאחריה שבפת הוא בהמ"ז דהוא דאו'
ואיך יפטר בבורא נפשות שהוא ודאי
מטבע דרבנן( ,וכל שלא אמר ארץ ברית
ותורה וכו') ,וגם עי' בכלבו שם
שהמקרה שהוא מדבר בו הוא בצנון
וזית שהצנון עיקר ופוטר הזית ,ובזה
מסתפק אם גם לאחריה ,דהנה גם בזית
ברכה שלאחריו היא מעין ג' שגם היא
אולי דאו' ואיך יפטר בבורא נפשות,
וא"כ נראה שכן מובן הצד בכלבו לחלק
בין ברכה לפניה ולאחריה עכ"פ בפת וז'
מינים ,שטפלים לשאר ברכות ,ואילו
הב"י מובן בכל עיקר וטפל אך לא בפת
וז' מינים ,וא"כ למעשה קשה לתרוויהו.
ובדעת הב"י נראה דאפש"ל כהצד
בחקירה שטפל זה סוג הנאה שאינה
צריכה ברכה דלפי"ז ה"נ נימא שאינה
צריכה ברכה לאחריה ,דכל מה שפת
חייבת מדאו' זה רק מצד חשיבותה
שהיא פת ,וכשהיא טפילה אינה נחשבת

ברכות

רלז

אכילה המחייבת ברכה כלל ,וא"כ ודאי
שגם אינה מחוייבת ברכה אחרונה,
מיהו כבר הוכחנו לעיל דלא כצד זה
מדבעי לברך על טפל שאוכלו לפני
העיקר.
ונראה דגם להצד בחקירה שהטפל
נפטר בברכת העיקר יש לירד לפרטי
הגדר שהב"י יסבור שהגדר המדויק הוא
שהטפל נחשב ממש חלק מהעיקר וכאי'
הוא אותו מין ממש ,ואין כאן שני דברים
עיקר וטפל ,אלא כאי' הכל ממין העיקר,
וא"כ שפיר דלא שנא לפניה ולאחריה,
דנחשב שאוכל רק מין א' שהוא העיקר,
אך הכלבו יסבור שאין הטפל נחשב חלק
מהעיקר אלא שהדין הוא שברכת
העיקר פוטרת גם את הטפל אליו ,או
שהברכה חלה עליו או שרק פוטרתו
מברכה ,ומ"מ ברכה שלאחריה שהוא
דאו' לא יכול להיפטר בבורא נפשות ,אך
צ"ע דמשמע בכלבו שמסתפק בכל
הברכות לא רק בפת וז' מינים ,ואולי
סבר שאין לך בו אלא חידושו ,דלא
מצינו שנאמר דין זה רק לברכה
שלפניה ,ואולי לגבי ברכה שלאחריה
לא תקנו רבנן כ"ז ,וצ"ע.
וגם ק' בב"י דזה סותר שיטתו ,שהרי
בטפל לפני העיקר נקט לברך ברכתו
הראויה ,ואילו לצד שכעת התבאר
בדעתו שהטפל נחשב חלק מהעיקר
ממש לכאו' היה צריך לברך עליו את
ברכת העיקר( ,כפשטות המג"א (ע"פ
רא"ל מאלין) ועי' לעיל).
ועוד חשבתי לבאר בב"י כאן באופ"א
ע"פ הצד שהתבאר לעיל שטפל יורד
מדרגתו בגלל מה שאינו נהנה ממנו
עצמו ,אך עכ"פ צריך שהכל כדי שלא
יהנה מהעולם בלא ברכה ,ולפי"ז הגדר

רלח

דרכי

שבעצם פת שטפלה איננה חשובה פת,
דמפסידה מעלתה העצמית ,וודאי גם
לית בה חשיבותה המיוחדת של פת,
וצריכה רק שהכל כי נחשבת עכ"פ
מאכל כלשהו שצריך ברכה כלשהי כדי
שלא יהנה בלא ברכה ,ולפי"ז מובן שגם
פת אם היא טפלה א"צ בהמ"ז דאין לה
חשיבות פת כלל ,רק נחשבת מאכל
כללי ,שטעון ברכה כלשהי ,ונפטרת
תמיד בכל ברכה אחרונה של העיקר,
ועכ"פ ודאי אינה טעונה בהמ"ז מדאו',
ויכולה להיפטר ע"י דין טפל גם בבהמ"ז,
אך הבעיה עם מהלך זה הוא ג"כ כנ"ל
שהב"י לשיטתו לעיל לא יוכל להסתדר
עם צד זה ,דהרי בטפל לפני העיקר הוא
חלק על הרמ"א ותה"ד שנקטו שיברך
שהכל כי הטפל מפסיד ברכתו העצמית,
והב"י נקט דמברך אז על הטפל ברכתו
העצמית ,כלומר שלא סבר כהצד הזה
שטפל מאבד חשיבותו וברכתו
העצמית ,אלא בהכרח הוא סבר כהצד
שטפל מחוייב בברכתו העצמית ,ורק
יכול להיפטר בברכת העיקר בגרירה,
ומשא"כ לפני העיקר שאין לו ממה
ליפטר מחוייב בברכתו העצמית ,ולפי
מהלך זה ק' דודאי פת לגבי ברכה
אחרונה מחוייבת בבהמ"ז מדאו' ,ואיך
יכולה להיפטר בגרירה ע"י בו"נ שהוא
לא כלום לגבי דאו' ,וצע"ג.
ומאידך כנ"ל גם הכלבו ק' שהוא לא
אמר זאת רק בבהמ"ז דאו' אלא בכל
הברכות אחרונות ,ומה הסברא לומר
שלגבי ברכה אחרונה טפל לא יפטר,
אלא אי נימא דכך היא תיקון חכמים ואין
לך בו אלא חידושו ,ואין בזה טעפ או
גדר ,דהרי לכל הצדדים בגדר טפל צריך
להיפטר ג"כ לאחריה כמו לפניה ומאי
שנא.

סימן טז

ברכות
ובאמת עי' בראש יוסף (לבעל פמ"ג,
מד ).שכ' "ולי העני י"ל בעד הכלבו וכו'
דאם אכל מפת כדי שביעה דמחויב
בהמ"ז מ"ה איך יפטור הבורא נפשות
לזה ,דעיקר פוטר הטפל היינו ברכות
דרבנן דהם אמרו והם אמרו ,ומ"מ יראה
לי דמן התורה ג' ברכות פוטרין ברכה
מעין ג' ,ומדרבנן הוא דלא פטר ,ולכן הם
אמרו והם אמרו ,משא"כ בורא נפשות
לבהמ"ז דבר תורה לא ,וזה ספק של
כלבו וצ"ע" עכ"ל ,כלומר שהוא באמת
מעמיד כל דברי הכלבו רק בפת שאינה
נפטרת בבו"נ ,אך כנ"ל דבכלבו עצמו
המעיין יראה דדיבר בצנון וזית ,וכך גם
נראה שהב"י הבין בכלבו דהביאו באופן
כללי על כל ברכה אחרונה בטפל ,ולא
הזכיר דמיירי רק בפת.

[מהלך בכלבו דברכה אחרונה אינה על ההנאה
אלא על השביעה ול"ש טפל]:

כה) ושמעתי להסביר באופ"א בכלבו
דברכה לפניה הוא גדר של "הנאה" ,וסוג
הנאה של טפילה אי"ז סוג הנאה
שמחייבת ברכה ,אך לאחריה הוא גדר
של "שביעה" ,ושם סו"ס הרי שבע גם
מהטפל ,וכמו דחזי' שהאוכל פחות
מכזית צריך לברך לפניה אבל לא
לאחריה ,כי לפניה הרי נהנה ,אך
לאחריה הרי לא שבע ,וכמו"כ חזי'
דשיעור זמן ברכה אחרונה כשיעור
עיכול ,דזה גדר של שביעה ,וה"נ
לנידו"ד ,דהנאה היא דבר שתלוי בדעתו
בשעת האכילה ,ואם אינו נהנה מהטפל
לעצמו חסר בהנאת אכילה ,אך שביעה
זה דבר מציאותי כתוצאה מהאכילה,
וסו"ס שבע גם מהטפל ,ולכן גם טפל
צריך לברך עליו ברכה אחרונה העצמית

דרכי

עיקר וטפל

דסו"ס שבע ממנו ,ולגבי זה לא
מתחשבים בדעתו שאכלו לשם טפל,
דרק לגבי הנאה דעתו קובעת אך לגבי
שביעה המציאות קובעת ,ובתוצאה הוא
שבע גם מהטפל.
ואל תאמר שכ"ז יובן רק לצד בחקירה
שטפל זה סוג הנאה שאינה צריכה
ברכה( ,שכבר כתבנו לעיל דלא נראה
כן) ,דנראה דאפש"ל כן גם לצד שהעיקר
פוטר הטפל וכן לצד שהטפל נכלל
בברכת העיקר דה"נ י"ל דכל הדינין
הללו מתחילים רק כשיש עיקר וטפל,
והשתא אמרי' דרק לגבי ברכה ראשונה
שהנידון הוא הנאה ,שייך להגדיר שיש
עיקר וטפל בהנאה ,אבל לגבי הנידון של
ברכה אחרונה שהוא גדר של שביעה
שם אין מושג של עיקר וטפל כלל,
דשביעה זה ענין מציאותי שלא שייך בו
עיקר וטפל כלל ,אלא כל מה שהשביע
אותו יש לו חשיבות של השתתפות
בשביעה וצריך לברך עליו ,ולא נכלל
בברכה אחרת ולא נחשב חלק ממאכל
אחר.
מיהו לכאו' כ"ז פחות מובן אם נגדיר
שהטפל ממש נחשב חלק מהעיקר ,אך
כנ"ל דעד כמה שלגבי שביעה אין מושג
של עיקר וטפל א"כ לגבי ברכה אחרונה
אי"ז חשוב בכלל כחלק מהעיקר ,עוד י"ל
דהנה לגבי נדרים לא נראה שיכלל
כמאכל א' וכן לשאר דיני התורה אלא
רק לגדרי הנאה של ברכה ראשונה ,אך
לגבי שביעה אין שייך עיקר וטפל וכ"ז
לא שייך כלל ,ולא נחשב חלק ממנו
ודו"ק.
אלא שכעת צ"ע מה סבר הב"י ולכאו'
לצד בחקירה שהטפל חשיב כחלק
מהעיקר כאי' הוא אותו מין ,א"כ גם לגבי

ברכות

רלט

השביעה אינו חולק שם לעצמו ולצד זה
ודאי מובן הב"י ,ואף שהכלבו סבר
שלגבי שביעה אי"ז עיקר וטפל וממילא
אי"ז חלק מהעיקר ,צ"ל דהב"י סבר שעד
כמה שלגבי אכילתו הוי טפל להעיקר
א"כ גם לגבי השביעה לא מחלקים אלא
השביעה נחשבת לפי המאכל שנחשב
שאכל ,דהוי דין שתלוי בדין ,וכעין
האיסור בע"א יוחזק לרמב"ם ואכמ"ל.
עוד אפש"ל שהכלל לב"י הוא שברכה
אחרונה נאמרה לאחר מה שהוקבע
הכללים לגבי ברכה ראשונה ,וכן משמע
בדרכ"מ שם שמוכיח נגד הכלבו מכללא
דכל מה שפוטר מב"ר פוטר נמי מב"א
ודו"ק.
ומ"מ אחרי כל מה שהתבאר בב"י אכתי
צ"ע בפת שחייב בבהמ"ז מדאו' איך
יפטר בבו"נ ,דלכאו' נראה מזה דטפל
אינו חשוב כלום ,אך אי"ז מסתדר עם
דעת הב"י שטפל לפני העיקר טעון
ברכתו העצמית ,דמבואר שהטפל כן
נחשב ,וא"כ איך פת פטורה מבהמ"ז
דאו' ,אמנם לדעת הרמ"א יובן ששם ס"ל
דטפל נחית מדרגתו לשהכל ,וה"נ פת
טפלה איבדה חשיבות פת שבה ,ולא
מחייבת בכלל בהמ"ז רק ברכה כללית
ולגבי זה נפטרת בבו"נ ,אך הב"י לשיטתו
קשה.

[האגרו"מ ,שביל"ד ,ואבני"ז לגבי בהמ"ז]:

כו) וראיתי באגרו"מ (או"ח ח"ד מב)
שנשאל מה הדין בפת טפילה למליח
שאכל מהמליח פחות מהשיעור שא"צ
ברכה אחרונה על המליח ,האם כאן
יתחייב בבהמ"ז על הפת גם לב"י כיון
שאין ברכה אחרונה על העיקר

רמ

דרכי

שיפטרנה ,ומסיק וז"ל" :לע"ד מסתבר
שאין לברך בהמ"ז ,דהא ברכת בנ"ר
בפת לענין עצם חיוב ברכה דלאחריה
הוא כלא בירך כלל ,דהא בפת מחוייב
מדאורייתא בבהמ"ז שהוא דוקא הג'
ברכות ועל המליח הא ליכא שום ברכה
מדאורייתא ,ונמצא שהוא כנבטל הטפל
גם לענין שלא יברך כלום דהדרבנן לגבי
הדאורייתא הוא כלא בירך החיוב
דאורייתא ,שלכן כמו שנפטר פת
מבהמ"ז כשאוכל כשיעור מהמליח
בברכת בנ"ר כמו כן נבטל לחצי שיעור
שלא יצטרך לברך בהמ"ז על הפת ,אבל
בנ"ר צריך לברך משום דמצורף לשיעור
המליח עכ"פ לברך בנ"ר" ,ומבואר דס"ל
דתמיד הפת לא נפטרת ע"י הברכה
אחרונה של העיקר ,דהרי בו"נ לגבי
בהמ"ז דאו' הוא כלום ,אלא ע"כ דהטפל
הוא 'כנבטל' ,דגדר הפטור הוא שהטפל
בפנ"ע אי"צ ברכה דלא חשיב מאכל ,ולא
צריך ברכה עליו ,ולפי"ז גם כשאין ברכה
אחרונה על העיקר כגון בפחות
מהשיעור מ"מ א"צ לברך על הטפל.
ולכאו' זה לא כהצד שהטפל פטור
מברכה ע"י שמברך על העיקר ,אלא
כהצד שהטפל אינו צריך ברכה כלל ,אך
כנ"ל דאין לומר כצד זה ,אלא נ"ל
דיסתדר גם עם הצד שהטפל נחשב
לחלק מהעיקר והנאתו ,ולכן גם לגבי
ברכה אחרונה הוא מחייב תמיד רק את
ברכת העיקר ,וכמו שהאגרו"מ מוסיף
שהטפל יצטרף להשלים לשיעור ויברך
ב"נ ,אך ק' מלשון האגרו"מ שהטפל
כנבטל ,מיהו נראה דצ"ל שהכוונה
שנבטל להעיקר כאי' הוא חלק ממנו
ממש ,ושפיר.
וכעת נראה דזה יקשה לצד שטפל כן
צריך ברכה ורק נפטר ע"י ברכת העיקר

סימן טז

ברכות
(כהחזו"א) איך באמת נפטר מברכה
אחרונה לגבי פת שהיא דאו' ,ואולי
אפש"ל שיסבור שבפת כזו של טפילה
כלל אין חיוב דאו' של בהמ"ז מצד גדרי
חיוב פת בבהמ"ז ,ולא מצד גדרי עיקר
וטפל וצ"ב ,או שבאמת יסבור כהכלבו,
וצ"ע.
ועי' שבילי דוד (כלל ה') שכתב" :יל"ע
אם אכל לשובע דחייב מהתורה היאך
נפטור מבהמ"ז אם הוא טפל לדבר
שמברכין בנ"ר ,דמהתורה זה ודאי לאו
ברכה כלל ,ואולי י"ל כל שאוכל לשבעו
זה לא מיקרי טפל ,ואם צריך לאכול
לשבעו בשביל טפל מסתברא דחייב
לברך ברכה בהמ"ז" ,כלומר שמעמיד
באופן שלא אכל כדי שביעה ולא חיב
מדאו' דכך הרגילות של טפל שאינו
אוכלו לשובע ,ומוסיף שאה"נ אם באמת
יאכל לשובע לא יפטר בבור"נ ,דבזה גם
הב"י יודה שלא נפטר ,וכן משמע בצל"ח
(מא :עי"ש).
וזה הפוך מהראש יוסף הנ"ל שהעמיד
כן בדעת הכלבו ,שמה שסבר הכלבו
שלא נפטר בברכה אחרונה זה רק בפת
שחייבת מדאו' בבהמ"ז ולא נפטר
בבור"נ ,והאמת נראה דגם הכלבו לא
דיבר רק בפת ,וגם הב"י לא דיבר רק
בפת ,אלא רק צ"ל כנ"ל וצ"ע.
ובאבני נזר (לח יג) כתב דכשהטפל
פחות מכזית שאינו טעון ברכה גם
הטפל פטור מברכה ,וז"ל" :כיון שהדגן
פחות מכזית שאינו מברך אחריו ,גם על
הטפל לא יברך ,כמו שאכל מליח ופת
דמברך על המליח בור"נ ופוטר את
הפת ,אף דבורא נפשות רבות לא
חשובה כלל לגבי ברכת המזון לאחריו,
ואפי' לגבי ברכה אחת מעין ג ,ומ"מ אינו

דרכי

עיקר וטפל

מברך ברכת המזון ,הוא הדין נאמר
כשהעיקר אין בו ברכה כלל גם הטפל
לא יברך עליו כלל ,דהא בורא נפשות
רבות גם כן לא חשוב ברכה כלל ,וכמו
לענין שבת המוציא חצי שיעור בכלי
פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו,
ואף דבסימן רי"ב [ס"א] כשאוכל הטפל
קודם העיקר מברך עליו שהכל .הרי
דכשאין נפטר בברכת העיקר [שעדיין
לא בירך על העיקר] מברך על הטפל,
היינו משום שכשהעיקר מחויב בברכה,
הוא הדין הטפל מחויב ,מה שאין כן
בנידון דידן שעל העיקר פטור מברכה
אחרונה ,הוא הדין הטפל" ,עכ"ל וצ"ב
בדבריו ,לכל הצדדים בגדר טפל.

[צ"ע בראיית הב"י מדברים הבאים מח"ס]:

כז) ועי' ב"י שהוכיח נגד הכלבו שטפל
א"צ ברכה אחרונה ,כדחזי' דדברים
הבאים מח"ס פטורים בין לפניהם ובין
לאחריהם ,ולכאו' ק' מה הראיה משם
הרי זו סוגיא אחרת ,ובשלמא לשיטת
רש"י שם שמעמיד בפירות שמלפת בהן
הפת הוי ממש כסוגיית עיקר וטפל ,אך
לתוס' והראשונים שם לכאו' קשה ,ועוד
דגם לרש"י לפי רוב הפירושים בדבריו
מבואר שאע"פ שזה עיקר וטפל מ"מ יש
כאן חידושים יותר מכל עיקר וטפל דפת
חשובה יותר ,ואכמ"ל (עי' מש"כ שם),
וא"כ אזלה ראית הב"י משם לכל עיקר
וטפל כיון שכאן זה עיקר וטפל מיוחד
בפת שיותר חזק ,וא"א להוכיח ממנו
לכל עיקר וטפל שיפטור בב"א.
ומצאתי שכ"כ הראש יוסף (מד).
"הכלבו נסתפק אי עיקר פוטר טפילה
בברכה אחרונה והב"י כתב שפשוט
מהא דר"פ דברים מחמת הסעודה אין

ברכות

רמא

טעונים לאחריהם וכ"פ בש"ע ולי העני
י"ל בעד הכלבו דפת שאני חשוב מכל"
עכ"ל.
אך נראה להקשות אפי' יותר מזה,
דהנה שם מה שנפטר בבהמ"ז אי"ז כלל
מכח עיקר וטפל ,אלא מכח דין מיוחד
בבהמ"ז שפוטר יותר מורחב מכל ברכה
אחרונה ,וכדמוכח שם להדיא שגם
הדרגה השניה בדברים שבאים שלא
מח"ס נפטרים בבהמ"ז ,ומוכח שגם
הדרגה הראשונה שכן נפטר מברכה
ראשונה אינו נפטר גם מברכה אחרונה
מחמת עצם היותו טפל לענין ברכה
ראשונה ,אלא מצד אחר שבהמ"ז
פוטרת כל מה שבא להשביע או כל מה
שבא בסעודה ,גם דברים שבאים שלא
מח"ס ,וא"כ צע"ג איך הוכיח מכאן הב"י
שכל טפל נפטר בברכה אחרונה.

[הוספות מתי נחשב טפל]:

כח) בגדר טפל נראה דזהו רק כאשר
ברור לו שלא היה אוכל את הטפל בלי
העיקר ,ולמשל בקוגל ומלפפון חמוץ,
אם יודע שהיה אוכל המלפפון חמוץ גם
אם לא היה לו קוגל ,ודאי צריך לברך
עליו ולא נעשה טפל ,אע"פ שעכשיו
שיש לו קוגל הוא משמש את הקוגל
ומשבחו ,דמ"מ מבורר לנו שיש לו גם
הנאה עצמית ,ועל הנאה זו מחוייב
בברכתו העצמית (מיהו במ"ב הובא
לעיל כ' דטפל המלפת פטור אפי' אם
נהנה ממנו גם בפנ"ע ,אך בקוגל
וחמוצים אינו מלפת ממש יחד ,אלא
זאח"ז כצנון וזית).
מיהו עי' תוס' מב :דיין הוא מחמת
הסעודה ,לענין להיפטר בברכת הפת,

רמב

דרכי

(אם לא היה לו חשיבות מיוחדת שחולק
ברכה לעצמו) ,דתוס' מסביר שם
לשיטתו דדברים הבאים מחמת
הסעודה הוי כל מה שבא לצורך עיקר
הסעודה (ודלא כרש"י שם ואכמ"ל ,עי'
מש"כ בענין דברים הבאים בסעודה),
ותוס' מסביר דיין וכל משקין נחשבים
באים מחמת הסעודה כיון ששתיה צורך
אכילה והוא מחמת הסעודה "דאי לא
הסעודה לא ישתה" ,ולכאו' למה אי"ז
גדר של טפל( ,כשיטת רש"י שם שזה
עיקר וטפל ,ומשא"כ לתוס' זה דין אחר
של דברים הבאים מחמת הסעודה ולאו
מדין טפל) ,אע"כ דההגדרה הנ"ל אינה
נכונה דחזי' שגם דבר שלא היה אוכלו
בלי העיקר מ"מ לא תמיד הוא טפל,
והביאור הנראה לומר דגם דבר שלא
היה אוכלו בלי העיקר ,מ"מ אם כעת יש
לו הנאה גם ממנו עצמו חייב לברך עליו,
ורק דבר שגם עכשיו לאחר שאוכלו אין
לו הנאה ממנו עצמו כלל ,רק במה
שמוסיף או מתקן הנאת העיקר ,זה טפל,
(כלומר שאם יש לו הנאה מהדבר גם
בתור תיקון להעיקר ,אך גם יש לו ממנו
ענאה עצמית אי"ז טפל) ,וכן אי'
בפוסקים דהאוכל פת להפיג חריפות
יי"ש הוי טפילה ,אבל אם אגב מכוון גם
לשביעה חייב לברך.
ובאופ"א נ"ל בנוסח שונה דלק"מ כלל,
דשם מה שהמשקה בא בגלל הסעודה
הכוונה שהצורך לשתות בא מחמת
הסעודה ,דהצימאון בא מחמת האכילה,
אך עכשיו שהוא צמא יש לו כבר צורך
עצמי בשתיה גם לא בשביל האכילה,
והאכילה רק עוררה לו את הצורך
ודו"ק ,מיהו בחיי"א כ' דגדר טפל שבלי
העיקר לא היה אוכלו ,אך צריך לומר
כנ"ל.

סימן טז

ברכות
ועי' רשב"א (מא ):שכ'" :ואע"פ שהן באין
באמצע סעודה כדי לסייע קצת באכילה
מ"מ אינן באין לגמרי מחמת כך ,אלא
שאף בהן מתכוין להנאת עצמו דאלו לא
כן הוו להו כפת הבא עם המליח באוכלי
פירות גינוסר שמברך על המליח ופוטר
את הפת ,אלא ששם אינו מתכוין כלל
להנאת אכילת הפת אלא להעביר את
כח רתיחת המליח ,וא"נ התם באוכל את
הפת ביחד עם המליח וחזר הפת להיות
כלפתן למליח אבל כאן בשאוכל ענבים
ותאנים לעצמם בלא פת" ,ונ"ל דבתי'
הראשון מבואר כנ"ל דטפל נפטר רק
כשכל אכילתו רק לשם העיקר ,דאילו
יש לו הנאה עצמית אינו נפטר.
אמנם בתי' הב' באי נמי מבואר דכל
עיקר וטפל היינו רק כשאוכל הטפל
ביחד ממש עם העיקר ,כלומר שהטפל
בא ללפת את העיקר ,אך כשאוכלו
בנפרד ,לא נפטר ,אע"פ שכל מטרתו רק
לצורך ההנאה מהעיקר ,ולא להנאת
עצמו( ,וכנראה צ"ל דלפי' זה נצטרך
לפרש דפת ומליח היינו מלח ,וכר' יונה
שאוכל הכל ביחד ,וכן צ"ל בצנון וזית,
ודלא כהפשטות שגם כשאוכלם בנפרד
מ"מ אם אינו להנאת עצמו רק לצורך
ההנאה מהעיקר הוי טפל וצ"ע).
ועי' בב"ח שהק' עמש"כ תוס' שהטפל
נפטר רק כשהיה בשעת ברכת העיקר
וכוון עליו ,ממש"כ הטור בקעז שגם מה
שלא היה לפניו בשעת הברכה על הפת
ולא הייתה דעתו עליו ,ומ"מ כעת
שהביאו לו לאוכלו א"צ ברכה.
ועי' מג"א שתי' דשאני הטפל לפת
בסעודה שאינו ככל עיקר וטפל( ,ועי'
להלן בגדרי דברים שבתוך הסעודה
שהרחבנו בדבריו).

דרכי

עיקר וטפל

אך הב"ח הבין שזו אותה סוגיא ,ולכן
הק' מ"ש שם דנפטר אפי' בלא כוונה
ובלא שהיה לפניו בשעת ברכת העיקר,
ואילו כאן לא ,והב"ח תי' דשאני התם
דהפת עדיין נמצאת לפניו גם בשעה
שאוכל הטפל ,ומשא"כ בפירות גינוסר
מיירי שמביאים לו המליח והפת רק
לאחר שכבר גמר לאכול הפירות
ומשו"ה לא נפטרו אי לא הוו בשעת
ברכת העיקר או שלא היה דעתו
עליהם ,,ומבואר בב"ח שאמנם כשלא
היה דעתו או שלא היה לפני בשעת
ברכת העיקר לא נפטר הטפל ,אך אם
נשאר עדיין מעט מהעיקר ,כן נפטר
הטפל גם בכה"ג ,וצ"ב להבין ד"ז ,דהלא
הברכה שעל העיקר כבר הייתה ,ולא
כיון על הטפל ,ומה עוזר שנמצא לפני גם
קצת מהעיקר ,ואולי אם העיקר נמצא
אזי נחשב הטפל לחלק ממנו ממש ,וכיון
שהברכה חלה על הפת נכלל בתוכו כל
מה שנטפל לפת כחלק ממנה ,אך
כשכבר לא נשאר מהעיקר ,אז זה טפל
מסוג אחר ,שברכת העיקר חלה גם על
הטפל ,ובשביל זה צריך לכוון לפוטרו או
שיהיה לפניו בשעת הברכה.
אמנם בעיקר ההלכה שפסקו הטוש"ע
שהטפל לפת נפטר גם כשלא היה לפניו
בשעת הברכה ,המקור הוא מדברי
בעה"מ ושם לשונו שהטפל לא בעי
ברכה ,כלומר כהצד שטפל הוא סוג
הנאה שאינה מצריכה ברכה ,ואולי זה
באמת הגדר בטפל לפת ,ולא בכל עיקר
וטפל ,ועוד אפש"ל כהגדר שהובא לעיל,
שהטפל נפטר מברכה ,ולא שהברכה
חלה גם עליו ופוטרתו ,אלא שהוא נפטר
מהצורך בברכה ,ומ"מ מה שפוטרו זה
עצם מה שיש את הברכה שעל העיקר,
דמאחר שבירך על העיקר אין ראוי

ברכות

רמג

שיברך גם על הטפל ,ולפי"ז שפיר שגם
כשלא כוון ולא היה לפניו מ"מ נפטר
מברכה ,כי א"צ שתחול הברכה גם עליו,
אלא שהוא נפטר מהצורך בברכה,
משום שמחמת עצם קיומה של ברכת
העיקר כבר אין ראוי כעת שיברך על
הטפל ,וזה יסתדר עם השיטות שמ"מ
כשאוכל הטפל לפני העיקר צריך לברך
עליו ,דבכה"ג אין עדיין ברכה על העיקר
שתפטור את הטפל מהצורך בברכה.

[בדין פת טפלה לגבי שאר דיני פת בתורה]:

כט) ידועה מחלוקת הפוסקים במי
שאוכל פת טפלה ,האם צריך ליטול ידיו
או שא"צ ,וידועה דעת הרמ"א (בשו"ת
ח') שהאוכל פת למתק השתיה א"צ
נט"י ,דהא לא מברך המוציא ,ועי' א"ר
כאן שהביא שיטות החולקים בזה,
והביא דהשל"ה נקט דבעי נט"י ,ועי'
משנ"ב (קנח י) שהביא שני הצדדים ,ועי'
חיי"א (נז ג) דעד כביצה א"צ נט"י.
וכעת נראה דתלוי בהחקירה הנ"ל מהו
גדר עיקר וטפל ,דלצד שטפל לא בעי
ברכה ,דזו סוג הנאה שאינה טעונה
ברכה ,א"כ מובן שגם א"צ נט"י ,דאם אין
בה חשיבות אכילה ,ודאי אין בה
חשיבות פת ,וכן לצד שהטפל נחשב
כחלק מהעיקר ממש וכתבלין שלו,
דלפי"ז ג"כ פשוט שא"צ נט"י דאי"ז חשיב
כלל פת אלא חלק של המליח או השתיה
וכו' ,אבל לצד שהטפל מצד עצמו טעון
ברכה אלא שהתחדש שיכול להיפטר
בגרירה ע"י ברכת העיקר ,א"כ מהיכי
תיתי שנפטרנו ג"כ מנט"י ,והלא לא
בטלה חשיבות פת ממנו ,ולצד שהטפל
נהיה מין שברכתו שוה להעיקר יל"ע,

רמד

דרכי

דאמנם אינו נשתנה שמו ,אבל נשתנה
חשיבותו ,דברכתו משתנית להיות
כברכת העיקר ,ואולי גם לגבי נט"י,
אמנם יותר נראה דלפי צד זה יהיה הגדר
שזו פת שנשתנה ברכתה לשהכל ,אך
היא עדיין פת ,ובעי נט"י.
ולכאו' הרמ"א מסתדר שפיר לשיטתו
שסובר שעל טפל לפני העיקר מברך
שהכל ,והתבאר שהוא סובר שמלבד
הדין שנאמר שהטפל יכול להיפטר
בברכת העיקר ,עוד נאמר דין שהטפל
יורד ממדרגתו ומעלתו העצמית
לשהכל ,דזו סוג הנאה פחותה ,שאין בה
חיוב ברכה מצד המעלה העצמית של
המין המסויים ,רק מצד החיוב ברכה
הכללי שלא יהנה בלא ברכה ,וכלפי זה
מהני שהכל ,ולפי"ז מובנת היטב שיטתו
כאן שא"צ נט"י ,דבטלה ואזלה מעלתה
העצמית של הפת ,ואי"ז אלא כעוד
מאכל בעלמא ,שטעון ברכה רק מצד
שאסור להנות בלא ברכה ,וודאי דא"צ
נט"י ,ומ"מ נראה כנ"ל דהצד שא"צ
שהכל יובן גם לפי הצד שטפל אינו צריך
ברכה כלל ,או לפי הצד שהטפל חשיב
חלק מהעיקר ממש.
והנה עי' בשו"ת גינת ורדים (או"ח כלל
ד סי' ו) שיצא לדון בדבר חדש האם
מותר לאכול פת טפלה מחוץ לסוכה,
ומסקנתו שמותר דלא חשיבה פת ,וז"ל:
"שכיון שהפת הוי טפל לפירות בטל
חשיבות הפת ונגרר אחר הפירות,
ולהכי לא מיחייב בסוכה בשביל הפת,
ודכוותה אשכחן גבי דג מליח ופת עמו
שהפת הוי טפל לדג ומברך עליו ופוטר
את הפת" ,עכ"ל ,ומבואר דפת טפלה אין
לה דיני פת ,ולא בעי סוכה( ,ודו"ק
בלשונו שנראה דס"ל שהפת מאבדת
חשיבותה לא מצד עצמה ,אלא מפני
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ברכות
שנגררת אחר הפירות ,כלומר שנחשבת
כחלק מהפירות ,ולא כהצד שטפל מצד
עצמו לא בעי ברכה).
ועי' בשו"ת לבושי מרדכי (או"ח תניינא
סי' ל') שהביא נידון זה של הגינת ורדים
באכילת פת טפלה מחוץ לסוכה ,וכתב
וז"ל" :הערה זאת שייך ג"כ להעיר
במצוה עשה גדולה כגון בענין אכילת
מצה ליל א' של פסח ,או אכילת כזית ליל
א' של סוכות ,וכן בשבת ויו"ט שצריך
לאכול פת" ,ועי"ש עוד שתולה זאת
בצדדי החקירה מהו גדר טפל וז"ל:
"דתלוי בשני טעמים מפני מה פוטר
העיקר את הטפל ,דאם הטעם כיון
שאינו אוכלו משום הנאה של גוף
המאכל ,רק למתק הטעם של העיקר או
שלא יזיקנו בגרונו ,ואז הסברא ג"כ
דפטור ממצות סוכה ,אמנם אם הטעם
משום דכבר נפטר ע"י ברכת העיקר,
כמו שפת פוטר כל דבר אוכל ,ויין פוטר
כל משקין ,א"כ לטעם זה אין לפטרו
מסוכה".
ועי"ש שמוכיח מהלשון שהעיקר
"פוטר" כטעם השני ,ועוד מוכיח שם
באריכות כצד זה מהא דהאוכל לרפואה
צריך לברך ,ומהא דבעי לברך על הטפל
לפני העיקר ,ומדאי' כפאוהו ואכל מצה
יצא ,וכותב" :אלמא אע"ג דאינו אוכל
ושותה משום הנאה רק משום רפואה או
לבלוע אומצא ,מ"מ כיון דיש לו הנאה,
ממילא בעי ברכה ,וא"כ מאי שנא הטפל
דאכל משום מתוק או שלא יזיקו העיקר,
מ"מ כיון דאית לי' הנאה בעצמות
המאכל אמאי אינו בחיוב ברכה ,ואלא
ע"כ טעם השני עיקר".
ועי"ש מש"כ לגבי בהמ"ז וז"ל" :ומה
שהקשה מעכ"ת האיך יפטר מבהמ"ז

דרכי

עיקר וטפל

שהוא מן התורה ע"י ברכת עיקר שאינו
רק מדרבנן ,זה ודאי צ"ע ,וע"כ לומר רק
כמ"ש מעכ"ת דמן התורה אי"צ ברכה
באכילת טפל ורק מדרבנן ,ולענ"ד נראה
בטעמי' ,ממה נפשך ,אם הוא רעב,
באוכל הנטפל לא שייך לומר עיקר
פוטר ,דכל עצמו משום דבלא"ה לא היה
אוכל ,ובשהיה רעב מה ס"ד למימר הכי,
וע"כ שהוא שבע ,ואז ממילא אינו רק
מדרבנן ושפיר אמרו רבנן לפוטרו ע"י
ברכת העיקר ,דהם אמרו והם אמרו
כמובן" עכ"ל ,ומבואר דס"ל דלצד
שהטפל א"צ ברכה שפיר הא דנפטר
בבהמ"ז ,דזו סברא גם לדאו' ,דטפל אין
לו חשיבות אוכל ,ושפיר דא"צ ברכה
ראשונה וגם לא בהמ"ז על פת דאין לה
חשיבות אוכל ועכ"פ ודאי לא חשיבות
פת ,אבל לצד שטפל כן טעון ברכה אלא
שנפטר בברכת העיקר ,קשה איך נפטר
מבהמ"ז שהוא מדאו' ,אך הוא מתרץ
דממ"נ אם הוא רעב ודאי נהנה באכילת
הפת גם מצד עצמה ,ואינה טפלה ,ואם
הוא שבע אינו מחוייב בבהמ"ז מדאו'.
מיהו אע"פ שאחר דבריו איני כדאי מ"מ
כך היא דרכה של תורה ,ונראה לענ"ד
דאי"ז תלוי בהכרח בשני הצדדים בגדר
טפל ,דגם לצד שהטפל נפטר בברכת
העיקר ,מ"מ אפש"ל במקביל גם כהצד
שטפל יורד מדרגתו העצמית לשהכל,
שזה חיוב ברכה כללי רק כדי שלא יהנה
מהעולם בלא ברכה ,ועכ"פ איבד מעלת
פת( ,וכדעת הרמ"א) ,וא"כ יצדק הגינת
ורדים לדינא שיכול לאכול פת טפלה
מחוץ לסוכה ,וכן לא יצא בה בסוכה
ובמצה ,וכן לגבי בהמ"ז אינה חשובה פת
 17איברא דיל"ד בנידון הגינ"ו מצד אחר דאולי גם אם
פת טפילה לא נחשבת פת כלל מ"מ אולי נותנת את
מעלתה וחשיבותה לפירות ,שעל ידה הם נחשבים

ברכות

רמה

להתחייב מדאו' ,וזה על אף שננקוט
כהצד שטפל בעי ברכה אלא שנפטר
בברכת העיקר ,ומ"מ כל חיובו בברכה
הוא רק שהכל דמפסיד מעלתו העצמית.
דנראה דיש ד' אפשרויות לומר שפת
טפילה לא נחשבת פת ,א .לצד שטפל לא
מחוייב כלל בברכה ,א"כ ודאי אין לו
מעלת פת שבו ,ב .או עכ"פ לצד שטפל
יורד מדרגתו העצמית לדרגת שהכל,
וא"כ גם פת מאבדת מעלתה העצמית
ונחשבת מאכל כללי ,ג .לפי הצד שטפל
נחשב ממש כחלק מגופו של העיקר
כתבלין שלו ,וא"כ מסתכלים על הפת
כאי' היא חלק מגופו ועצמו של העיקר,
ואינה פת כלל ,ד .או גם כהצד שמשתנה
ברכתו העצמית של הטפל להיות
כברכת העיקר ,כאי' הפת היא עוד פרי
ממין שברכתו שוה להעיקר ,דא"כ
בעצם מסתכלים שאי"ז פת אלא פרי
בדרגה שברכתו שוה להעיקר.
לכל הצדדים הללו מובן הגינת ורדים
שנקט שא"צ סוכה ,ולאו דוקא לצד
שטפל לא בעי ברכה מצד עצמו ,ודלא
כמו שתלה הלבושי מרדכי בצדדי
החקירה ,דהנה הלבוש"מ הוכיח
באריכות כלא כהצד שטפל לא בעי
ברכה ,ולכן דחה את הגינת ורדים ,כיון
שהבין שהוא לא יסתדר אלא לפי הצד
שטפל לא בעי ברכה ,אך לענ"ד גם
הגינת ורדים יוכל לסבור שטפל מצד
עצמו כן טעון ברכה ,וכדהוכיח
הלבוש"מ ,ומ"מ ע"פ הצדדים הנ"ל
בביאור צד זה יובן דמ"מ היא איבדה
חשיבות פת שבה ,וא"צ סוכה.17
כקביעות וחשיבות ,ואולי לכה"פ לגבי לאכול חוץ
לסוכה זה מספיק בשביל לאסור ,אך לגבי לצאת בזה
יד"ח של כזית פת בסוכה ודאי לא יוכל לצד שאי"ז

רמו

דרכי

אך כנראה הלבושי מרדכי ביאר את
הצד שהטפל טעון ברכה ונפטר בברכת
העיקר ,שהביאור בזה הוא רק כהצד
שהטפל נפטר בגרירה בברכת העיקר,
דלפי צד זה ודאי שעדיין יש לה
חשיבותה העצמית שהיא פת אלא
שנאמר שיכולה להיפטר בגרירה ע"י
העיקר( ,וכן לצד שהברכה על העיקר
פוטרת את האדם מהחיוב לברך על
הטפל ,וא"כ הפת אכתי נחשבת פת אלא
שפטור מלברך עליה) ,ולכן נקט שהיא
עדיין נחשבת פת לכל שאר דיני פת
שבתורה.
ונראה מ"מ שהנודר מן הפת יהיה
אסור לכו"ע גם בפת טפלה ,ואכתי צ"ת.

[סיכום ותמצית הראיות והצדדים בס"ד]:

ל) סיכום הצדדים והשיטות
והראיות מכל הסוגיות בתמצית
ובקצרה:
יש ב' צדדים עיקריים בגדר עיקר וטפל:
א .שטפל זה הנאה שאינה טעונה ברכה
מצד עצמה דזו הנאה פחותה ,וכרחיצה
דלא טעון ברכה ,ב .שטפל מצד עצמו
טעון ברכה אלא שנפטר ע"י העיקר,
כלומר שיש לו קשר לעיקר שמחמתו
הוא נפטר.
ובביאור צד ב' שהטפל נפטר ע"י
העיקר ,יש ד' צדדים :א .שהטפל נכלל
כחלק מהעיקר וכתבלין שלו וממילא
כלול בברכה ,ב .שמשתנה ברכת הטפל
להיות כברכת העיקר ,והוי כמין
שברכתו שווה ,וממילא ברכת העיקר
נחשב פת ואכמ"ל.

סימן טז

ברכות
חלה גם עליו ,ג .שהתחדש שהטפל יכול
להיפטר בגרירה בברכת העיקר כיון
שטפל אליו ,ד .ברכת העיקר פוטרת את
הטפל מהצורך לברך עליו כי זה בזיון.
והנה אי' (יד" ).מטעמת אינה טעונה
ברכה"( ,וכן בטוש"ע או"ח ר"י ב') ,מיהו
דעת ר"ח שם דאם הוא בולע כן צריך
לברך ,אך לשיטות שא"צ לברך לכאו'
ה"נ טפל דאין כוונתו להנות ממנו ,מיהו
אפשר לחלק ששם לא בא כלל להנות
הנאת אכילה ומשא"כ טפל שנהנה ע"י
מהעיקר ,ולצד שכן צריך ברכה כ"ש
טפל.
ובמה דאי' (מה ).דהשותה משום
דחנקתיה אומצא לא בעי ברכה ,עי"ש
בתוס' דזה רק במים דלא נהנה אבל
שאר משקין אפי' לרפואה בעי ברכה
דהא נהנה ,ומקורו מדאי' (לו ).דשמן
לרפואה מברך עליו דהא נהנה ,ומוכח
שגם אם אין רצונו להנות ממנו טעון
ברכה דסו"ס הוא נהנה ,וגם במרקחת
שאין דרכה לבריאים קיי"ל (רד יא)
דמברך ברכתו הראויה ,אמנם דעת
הרמ"א שמברך שהכל ,ומ"מ נראה דלא
כהצד שטפל זה סוג הנאה שאינה טעונה
ברכה.
ועי' ברמ"א (ר"ד ח) "אנסוהו לאכול או
לשתות ,אע"ג דהחיך נהנה ממנו אינו
מברך עליו ,הואיל ונאנס על כך" ,אך
עי"ש בט"ז (יב) ובמג"א (סק"כ) דפליגי
דחייב לברך דהא סו"ס נהנה ,ולכאו'
לרמ"א דא"צ ברכה אפש"ל דה"נ טפל,
אך גם כאן יש לחלק דשם כלל אינו בא
להנות הנאת אכילה ,ומשא"כ טפל דע"י
הטפל נהנה מהעיקר ,ולצד שכן צריך

דרכי

עיקר וטפל

ברכה כ"ש בטפל.
ויל"ד גם בפת שעיפשה ואכמ"ל.
קיי"ל (סי' רי) דהאוכל פחות מהשיעור
צריך לברך לפניו ברכתו הראויה ,אך
דעת תר"י דמברך שהכל ,ומ"מ לכו"ע
בעי ברכה ,ובפשטות רואים מכל הנ"ל
דטפל כן יהיה מחוייב בברכה.
אך אין להוכיח מכל הנ"ל הוכחה
גמורה דאולי יש לחלק שזה דין מיוחד
רק בטפל שאינו מחוייב כלל בברכה,
דזה חסרון ופחיתות בו.
אך נראה להוכיח בבירור דטפל לפני
העיקר כן טעון ברכה מצד עצמו ,מתוס'
שכ' שהטפל לא נפטר אם לא היה דעתו
עליו בשעת ברכה ,וחזי' שהטפל צריך
להיפטר ע"י ברכת העיקר ,ולא שמצד
עצמו אינו טעון ברכה ,ומ"מ גם נראה
דמוכח משם שאינו ממש כתבלין של
העיקר כי א"כ מ"ש דלא כיוון והא סו"ס
כעת הוא בטל אליו כחלק ממנו ,אלא
כצדדים ב' ג ד'( ,שנאמרו בביאור צד ב'),
(מיהו בבעה"מ נראה דפליג על תוס'
דטפל נפטר אפי' בלא שכיון עליו ,ולכאו'
כהצד שטפל לא בעי ברכה ,או כהצד
שממש בטל לעיקר כתבלין שלו ,אך זה
תלוי בכמה צדדים ואכמ"ל).
ועוד נראה להוכיח בבירור מהא דקיי"ל
(ריב) דהאוכל את הטפל לפני העיקר
טעון ברכה ,דלא כהצד שטפל אינו
מחויב ברכה מצד עצמו ,אלא כהצד
שנפטר בברכת העיקר ,והנה נחלקו
הפו' מה יברך על הטפל ,לב"י ברכתו
העצמית ,לתה"ד והרמ"א שהכל ,למג"א
ברכת העיקר ,למג"א ע"פ המ"ב
כשהעיקר שהכל ה"נ הטפל וכשהעיקר
אינו שהכל יברך על הטפל ברכתו

ברכות

רמז

העצמית ,ומג"א לפמ"ג כשהעיקר אינו
שהכל לא יאכלנו לפני העיקר כי א"א
לברך עליו.
ונראה דהשיטה שיברך ברכתו
העצמית ,היא כהצד שטפל נפטר
בגרירה בברכת העיקר ,וכשאינו נפטר
בעי ברכתו העצמית ,והשיטה שיברך
שהכל ס"ל שיש בטפל גם דין זה שיכול
להיפטר בברכת העיקר ,אך יש עוד דין
שגם כשלא נפטר מהעיקר ,הוא מפסיד
מעלתו העצמית ויורד לשהכל ,וכהצד
שטפל זה סוג הנאה פחותה ,אך מ"מ בעי
שהכל שלא יהנה בלא ברכה ,והשיטה
שיברך ברכת העיקר היא כהצד שהטפל
נחשב חלק מהעיקר ,או עכ"פ משתנה
ברכתו להיות כברכת העיקר ,ולכן גם
כשאוכלו לפני יברך עליו ברכת העיקר
(ויפטור העיקר) ,ובמ"ב והפמ"ג עי' לעיל
ואכמ"ל.
לגבי ברכה אחרונה ,נחלקו הכלבו
והב"י אם נפטר הטפל ,ולכאו' לכל
הצדדים מובן הב"י דלצד דהטפל לא בעי
ברכה ,ה"נ לאחריה ,ואם צריך להיפטר
בברכת העיקר ,ה"נ לאחריה ,ורק אולי
י"ל דלכלבו כל המושג טפל הוא רק
לברכה שלפניה שעניינה הנאה וזה תלוי
בדעתו ,אך ברכ"א עניינה תוצאת
השביעה ול"ש מושג טפל ,דבפועל שבע
ממנו לא פחות מהעיקר.
אמנם בברהמ"ז הקשו האחרונים איך
נפטר מדאו' ,ותי' שמיירי כשאכל פחות
משיעור דאו' ,או לא לשובע ,והוסיפו
שממ"נ אם אכל לשובע אי"ז טפל ,ויש
שהוכיחו כהצד שטפל לא בעי ברכה,
דאינו אכילה ,אך לענ"ד אפש"ל דגם לצד
שטפל נפטר בברכת העיקר מ"מ יהיה
זה מובן אם הביאור בזה שנהיה כמין

רמח

דרכי

שברכתו שוה להעיקר ,או להביאור
שנחשב חלק מהעיקר ממש ,או לרמ"א
שתמיד טפל מפסיד מעלתו העצמית.

סימן טז

ברכות
ותלוי בזה גם שאר דיני התורה לגבי פת
כשהיא טפלה ,ועי' גינת ורדים ולבושי
מרדכי הנ"ל.

דרכי

דברים הבאים בסעודה

ברכות

רמט

סימן יז:

קונטרס בענין דברים הבאים בסעודה:
ענף א :בביאור שיטת רש"י שמלפת :א .פלוג' דר"ה ור"ש ,ומימרא דר' פפא דיש ג' דרגות .ב .שיטת
רש"י דמלפת פטור ,ולהשביע פטור לאחריו ,ולתענוג חייב בהכל ,ותוס' הק' דפשיטא ,ועוד מה הס"ד ביין.
ג .תי' תר"י דמיירי שאוכל באמצע בלא פת ,רשב"א דאגב סיפא א"נ דס"ד דבטלה דעתו ,בעה"מ דמיירי
שלא היו לפניו .ד .בבעה"מ יל"ע האם הקמ"ל בכל עיקר וטפל או רק בפת ,ותליא בתוס' מד .ונפק"מ לגדרי
עיקר וטפל .ה .בטוש"ע פסקו הבעה"מ ,הב"ח השווה לכל עיקר וטפל ,המג"א חילק באומדן דעת וצ"ע,
המאירי חילקם לגמרי :ו .ביין לרש"י לא מיירי בשורה פיתו ,אך צ"ל ע"פ הרא"ש דיין דהוי טפל .ז .מהלך
ברש"י דללפת הוי גם להנאת עצמו ,ובדברי הפנ"י ,ודוחק .ח .תי' הצל"ח דקמ"ל לאחריה ,תי' הנצי"ב
דמיירי שרק הביאם ללפת ,וסיכום התי' ברש"י .ט .הצל"ח בר' יונה ,והאם רש"י מודה למחמת סעודה או
רק גדר של טפל.

ענף ב :גדרי מחמת סעודה ,ובתוך הסעודה :י .בתוס' שדברים שרגילים לאכול עם הפת פטורים.
יא .ר' יונה דהגדר שבא להשביע ,ודלא כתוס' .יב .ביין לתוס' יל"ע ,ולר' יונה שפיר דהוא לצורך האכילה.
יג .בשיטת הרשב"א מלפת פטור ,פירות לסייע לתאווה פטור מאחרי ,לאחר סעודה פטור מהכל .יד .נ"ל
דגם לתוס' הגדר כעיקר וטפל ו משו"ה מים נפטרים ,אך בר' יונה מים הוי כמזון .טו .במחלוקות התוס'
והרשב"א האם פת או להשביע .טז .צ"ע לרשב"א דלכאו' תמיד לאחר סעודה לא מסייע לתאוות האכילה.
יז .השו"ע לכאו' כתוס' ,אך ביה"ל ביארו כרשב"א ור' יונה וצ"ע .יח .הרא"ה והריטב"א דדרגה א בפירות
להשביע ,ב' בפירות לקינוח ,ג' בפירות לאחר סעודה .יט .בשיטת הראב"ד דלחדד האיסטומכא ולרבות
התאווה חשיב מח"ס ,ולקנח בין המאכלים חשיב צרכי סעודה .כ .סיכום השיטות בקצרה בדרגות השונות.
כא .בביאור החילוק בין ברכה שלפניו ולאחריו לכל השיטות.
ענף ג :בדין לאחר סעודה בזמנינו :כב .האם דין לאחר סעודה שייך בזמנינו ,לתוס' ולרשב"א .כג.
לר' יונה סילוק השולחן נראה כסעודה חדשה ,ואי"ז בזמנינו כד .בסילוק המפה ,בהבדל הטור והלבוש,
וצ"ע בביה"ל .כה .נידונים של סילוק השולחן בפוסקי זמנינו .כו .האם הב לן ונברך הוי כסילוק השולחן.
כז .התחיל בתוך הסעודה והמשיך לאחריה.
ענף ד :יין ,משקין ,ופהבכ"ס בסעודה :כח .האם צריך לברך על מים ושאר משקין בסעודה .כט.
האם יין שלאחר סעודה נפטר לאחריו בבהמ"ז .ל .הנידון בפת הבאה בכסנין בסעודה ולאחריה .לא .הקשר
בין סוגיין לדין עיקר וטפל.

ענף א:
בביאור שיטת רש"י שמלפת:

[פלוג' דר"ה ור"ש ,ומימרא דר' פפא דיש ג'
דרגות]:

א) בגמ' פלוג' דר"ה ור"ש אי מברך על

ענבים ותאנים בסעודה ,דלר"ה מברך
לפניהם ואינו מברך לאחריהם דבהמ"ז
פוטרתם ,ולר"ש מברך בין לפניהם ובין
לאחריהם ,דאין בהמ"ז פוטרתם ,ולר"ח
א"צ לברך בין לפניהם ובין לאחריהם.
רש"י מעמיד הפלוג' בפירות שאוכל לא
ללפת את הפת אלא לתענוג ,בתוך
הסעודה ,ואילו תוס' מעמיד בקינוח

רנ

דרכי

סעודה ,וצ"ע אי יש הבדל.
במימרא דר' פפא יש ג' דרגות :א':
דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת
הסעודה ,שפטור בין לפניהם ובין
לאחריהם ,ב' :דברים שבאים בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודה ,שצריך
לברך לפניהם אך לא לאחריהם ,ג':
דברים שבאים לאחר הסעודה ,שצריך
לברך בין לפניהם ובין לאחריהם,
ונאמרו כמה שיטות בראשונים כיצד
להעמיד כל דרגה ,ונפק"מ להלכה,
ונבארם אי"ה.

[שיטת רש"י דמלפת פטור ,ולהשביע פטור
לאחריו ,ולתענוג חייב בהכל ,ותוס' הק'
דפשיטא ,ועוד מה הס"ד ביין]:

ב) שיטת רש"י שדרגה א' שפטור
לפניהם ולאחריהם ,מדובר בפירות
שמלפת בהם את הפת ממש ,דהוו להו
טפילה ,וכדין עיקר וטפל שמברך על
העיקר ופוטר את הטפל ,ולכן פטור בין
לפניהם ובין לאחריהם ,ואילו דרגה ב'
זה בדברים שרגילים לבוא כחלק
מהסעודה למזון ולשובע כגון דייסא
וירקות ,שאינם טפלים לפת ולכן אינם
נפטרים לפניהם ,דברכת "המוציא לחם"
פוטרת רק לחם (והטפל לו) ,אך
לאחריהם נפטרים בבהמ"ז ,שהיא
פוטרת כל מה שבא למזון ולשובע,
ודרגה ג' זה בפירות שבאים לתענוג ,בין
לאחר הסעודה ובין בתוך הסעודה (אלא
שרגילים לבוא לאחר הסעודה לקינוח),
שהם טעונים ברכה בין לפניהם ובין
לאחריהם ,דאינם טפילה שיפטרו
בהמוציא ,ואינם להשביע שיפטרו
בבהמ"ז.

סימן יז

ברכות
ובתוס' וכן בראשונים הקשו על רש"י
א' :מאי קמ"ל הדרגה הראשונה שאם
מלפת בהם הפת נפטר בפת ,ולכאו'
פשיטא ,ומתני' היא שעיקר פוטר הטפל,
ועו"ק ב' :דהנה בהמשך הגמ' מק' שיין
יפטר בסעודה ,והתי' דשאני יין דקובע
ברכה לעצמו ,אך למה פשיטא ליה שיין
צריך להיפטר והלא אינו טפל דאינו
מלפת בו את הפת ,ולרש"י רק טפל
נפטר בפת ,ג' :לרש"י יוצא שדרגה ג' היא
כפלוג' דר"ה ור"ש ,בפירות לתענוג
בסעודה ,ור"פ נוקט כר"ש שטעונים
לפניהם ולאחריהם ,ודלא כר"ה ור"נ
(שתוס' נקט שהלכה כמותם דהם
רבים).

[תי' תר"י דמיירי שאוכל באמצע בלא פת,
רשב"א דאגב סיפא א"נ דס"ד דבטלה דעתו,
בעה"מ דמיירי שלא היו לפניו]:

ג) ולתרץ שיטת רש"י יש כמה דרכים
בראשונים ,ונתחיל בהקו' העיקרית על
רש"י דלכאו' הוי פשיטא דהלא תנן כל
שהוא עיקר ועמו טפילה וכו':
דעי' בר' יונה שתי' דברי רש"י דהחידוש
שפוטר הפירות אפי' כשאוכל קצת
באמצע הסעודה בלא פת אלא לבדם,
והטעם הוא שכיון שהתחיל לאוכלם עם
הפת ומלפתה בהן כטפלה ,וגם לבסוף
אוכל מהם עם הפת ומלפתה בהן ,אזי גם
אם אוכל מעט באמצע בלא פת א"צ
לברך עליהם ,ומוסיף שכ"ז כשעיקר
סעודתו בבשר ודגים וכדו' אך אם קובע
כל עיקר סעודתו בפירות אלו ,אזי
מספיק שיאכל מעט בתחילה עם הפת
ומלפת בהן ,וכל מה שיאכל אח"כ לבדם
א"צ לברך ,וא"צ שיחזור לבסוף לאוכלם
שוב עם פת.

דרכי

דברים הבאים בסעודה

וכדבריו פסק השו"ע (קעז) "ואם
בתחלת אכילתו אכל הפירות עם הפת
ובסוף אכל עמהם פת ,אפילו אם
בינתיים אכל מהם בלא פת ,אינם
טעונים ברכה אף לפניהם"( ,אמנם לגבי
היכא שעיקר סעודתו בפירות הביא
המחבר מחלוקת די"א שפטור תמיד
אפי' בלי לאכולם תחילה בפת ,וי"א רק
כשאוכלו תחילה בפת (כ' יונה) ,וכתב
שלכן טוב שיאכל בתחילה עם פת ,ועי'
להלן)( ,ונחלקו הפוס' אם צריך ממש
שיאכל בסוף עם פת או שמהני
מחשבתו ,עי' ט"ז וביה"ל).
מיהו צ"ע להכניס כ"ז בדברי רש"י
עצמו ,דדוחק לומר שמש"כ רש"י
שמלפת בהם כוונתו שעיקר החידוש
הוא אפי' כשאוכלם קצת לבדם ,וצ"ע,
דא"כ אמאי סתם ולא פירש ,והעיקר
חסר מן הספר ,ואדרבא ברש"י משמע
דרק כשמלפת בו הפת ממש נפטר (ועי'
להלן).
והנה הרשב"א ג"כ נקט כרש"י שהדרגה
הא' דר"פ היא בפירות שמלפת בהם
הפת ,והביא הקו' מאי קמ"ל מתני' היא
דעיקר פוטר הטפל ,ועי"ש שהביא כמה
תי':
א' :דאפש"ל דאה"נ פשיטא היא ,אך
אשמועי' רישא אגב סיפא.
ב' :או דאפש"ל דסד"א דכיון שאין הדרך
ללפת פת בפירות אמרי' בטלה דעתו
אצל כל אדם ,וקמ"ל דכיון שאצלו זה
טפל נפטר( ,ואכן הרשב"א אח"כ מביא
שיטה כזו שהמלפת בפירות לא נפטר
דבטלה דעתו ,וכן הביא הב"י (קעז)
מההגהות מיי').
ג' :והביא עוד תי' מהבעה"מ שכאן מיירי

ברכות

רנא

שבשעה שבירך על הפת לא היו לפניו
הפירות ,ורק אח"כ הביאום לפניו ללפת
בהם ,וסד"א דעיקר וטפל הוי רק כשהיה
הטפל לפניו בשעת הברכה על העיקר,
וקמ"ל דאפ"ה א"צ ברכה ,וכן הוא
בבעה"מ על הרי"ף כאן.

[בבעה"מ יל"ע האם הקמ"ל בכל עיקר וטפל או
רק בפת ,ותליא בתוס' מד .ונפק"מ לגדרי עיקר
וטפל]:

ד) אמנם בעיקר תי' הבעה"מ יש לדון
האם הקמ"ל הוא שאע"פ שבכל עיקר
וטפל צריך שיהיה לפניו בשעת הברכה,
מ"מ כאן א"צ דדברים הבאים בסעודה
וטפלים לפת אי"ז כמו כל עיקר וטפל,
אלא דין טפל יותר חזק שהוא אפי'
כשלא היה לפניו ,או"ד שהקמ"ל גלי
שתמיד בכל עיקר וטפל הדין כך ,שא"צ
שיהיה הטפל לפניו בשעת הברכה על
העיקר.
דהנה עי' בתוס' לקמן (מד ).ששם אי'
שמברך על המליח ופוטר את הפת,
ומיירי שאכל פירות גינוסר ,וכדי לבטל
המתיקות אוכל מליח ,וכדי שלא יזיקנו
אוכל עמו פת ,והדין שמברך על המליח
ופוטר הפת ,ובתוס' הק' שגם המליח
יפטר בברכת הפירות דהכל הוי טפל
לפירות ,ותוס' תי' שמיירי שאוכלם שלא
באותו מעמד יחד עם הפירות אלא
בשינוי מקום או זמן ,אי נמי דמיירי
שבשעה שבירך על הפירות לא הייתה
דעתו לאכול המליח והפת ,דלא חשב
שיומתק לו כ"כ ,ולכן לא נפטרים המליח
והפת בברכת הפירות.
וכעת אי נימא דבעה"מ מסיק כאן שבכל
עיקר וטפל א"צ שיהיה הטפל לפניו

רנב

דרכי

בשעת הברכה הרי"ז דלא כתוס' שם ,אך
אי נימא דקמ"ל שרק כאן בטפל לפת
מסקי' כן יהיה שפיר כתוס'.
ונראה לי דיש כמה צדדים בגדרי עיקר
וטפל (עי' לעיל מש"כ בגדרי עיקר
וטפל) ואלו עיקרי הצדדים:
א .דטפל הוא סוג הנאה שאינה מחייבת
לברך עליה( ,כיון שההנאתו אינה
מעצמו אלא מדבר אחר ,וכמו שותה
לרפואה או כמו רחיצה).
ב .או דנימא דמצד עצמו הטפל חייב
ברכה ,אך כיון שבירך על העיקר אמרי'
שפטור כעת מלברך על הטפל (דבזיון
לברך כעת על הטפל ,דבזה מבזה
הברכה על העיקר ,ולכן פטרוהו מלברך
עליו).
ג .או"ד דודאי אין הטפל פטור מברכה,
אלא שברכת העיקר פוטרת גם אותו
בגרירה (דכיון שהוא משמש את העיקר
יכול להיגרר אחריו).
ד .ואפש"ל שהגדר הוא שברכת העיקר
חלה ממש גם עליו ,דהטפל נחשב לאותו
מין של העיקר ,וברכתו העצמית
משתנית להיות כברכת העיקר( ,וכמו
עוד פרי מאותו מין של העיקר ,או ממין
שברכתו שווה להעיקר).
ה .או דהגדר הוא שהטפל אינו דבר
נפרד מהעיקר ,אלא נחשב חלק מגופו,
וכתבלין שלו ,וכחתיכה מגופו של
העיקר (כיון שהנאתו היא בעצם חלק
מהנאת העיקר המושלמת).
דהנה בתוס' הנ"ל (מד ).שכתב דטפל
נפטר רק כשאוכלו באותו מעמד עם
העיקר ,או רק כשהיה לפניו בשעת
הברכה על העיקר ,וכשכוון לפוטרו,
מבואר דלא כצד א' שהטפל מצד עצמו

סימן יז

ברכות
א"צ ברכה ,דאם הטפל אינו מחוייב כלל
בברכה מ"ש אם כוון לפוטרו או לא,
ומצד עצם ההיטפלות ודאי אי"ז תלוי
בכוונת הברכה אלא במה שכעת הוא
מטפילו ,וכן ק' גם לצד ב' דגם לצד זה
הטפל לא נפטר מברכת העיקר שיצטרך
כוונה ,אלא שכך הוא הדין שפטור
מלברך על הטפל כי זה בזיון לברך עליו,
ולמה צריך כוונה בשעת ברכת העיקר,
ולכאו' מבואר בתוס' כהצד שהטפל
צריך להיגרר ולהיפטר בברכת העיקר,
ולכן צריך כוונה לפוטרו ,אמנם נראה
דאפש"ל גם כהצד שהביאור שברכת
הטפל נהיית כברכת העיקר ,ועי"ז
הברכה חלה גם עליו ומועילה לו,
דלפי"ז מובן שצריך שיהא בדעתו
לאוכלו כדי שתוכל לחול הברכה גם
עליו ,אך נראה ברור בתוס' דלא כהצד
שהטפל נחשב ממש חלק מהעיקר,
דלכאו' אם הטפל הוי כחלק מגוף
העיקר ממש א"כ גם אם לא כיוון לפוטרו
ולא היה לפניו מ"מ כעת שמביאו
ומטפילו הוא נחשב כחלק מגוף העיקר,
אלא מוכח בתוס' שהגדר שאמנם הטפל
טעון ברכה אלא שנפטר בגרירה ע"י
העיקר בברכתו ,או שהברכה חלה גם
עליו כי ברכתו השתנתה להיות כברכת
העיקר ,ולכן צריך כוונה.
(מיהו בתי' א' של תוס' שצריך לאוכלו
באותו מעמד נראה דאין להוכיח,
דאפש"ל לכל הצדדים דסו"ס כשאוכל
הטפל במעמד אחר אי"ז טפל כלל) ,ומ"מ
מהתי' השני בתוס' שצריך שיהא דעתו
עליו מוכח כנ"ל.
אך לבעה"מ שאומר שהחידוש במתני'
דטפילה לפת שנפטר אע"פ שלא היה
לפניו ולא כיוון ,דמ"מ כשמביאו ומלפת
בו א"צ ברכה ,לכאו' מוכח כהצד שטפל

דרכי

דברים הבאים בסעודה

מצד עצמו אינו מחוייב ואינו צריך ברכה
כלל ,אמנם בגוף דברי הבעה"מ היה
אפש"ל גם כהצד שטפל פטור מברכה,
ולכן א"צ כוונה ,או כהצד שהטפל נחשב
כחלק מגופו של העיקר ממש ,ולכן א"צ
כוונה ,אך בלשונו משמע כהצד שטפל
לא צריך ברכה ,דכתב "קמ"ל כיון
דטפלה נינהו לא בעי ברכה".
מיהו יש להסתפק כנ"ל האם הקמ"ל
לבעה"מ הוא רק כאן בפת וזה דין מיוחד
בסעודה ,או דקמ"ל שכך הוא בכל עיקר
וטפל ,ונפק"מ לגדר כל עיקר וטפל.

[בטוש"ע פסקו הבעה"מ ,הב"ח השווה לכל
עיקר וטפל ,המג"א חילק באומדן דעת וצ"ע,
המאירי חילקם לגמרי]:

ה) והנה בטוש"ע (קעז) פסקו כהבעה"מ
שפירות שמלפת הפת פטור אפי' שלא
היה לפניו ולא כוון ,אמנם בסי' ריב לגבי
עיקר וטפל לא הזכירו דין זה ,ועי' ב"ח
(ריב) שהביא את דברי התוס' שטפל
נפטר רק כשהיה דעתו עליו ,והק'
סתירה לזה מסי' קעז שמבואר שהפירות
טפלים לפת אע"ג דלא היה דעתו עליהם,
ומקו' הב"ח חזי' שהבין שאין חילוק בין
הטפל לפת בסעודה לבין כל עיקר וטפל.
והב"ח תי' דבסי' קעז מדובר שהפת
נשארה לפניו גם עכשיו עם הטפל,
ובכה"ג פטור אפי' שלא היה דעתו,
ומשא"כ תוס' דיבר רק באופן שהעיקר
כבר נגמר ,ובכה"ג לא נפטר אם לא היה
דעתו עליו מתחילה ,ומוכח בב"ח שסבר
שדברי הבעה"מ אינם דין מיוחד בפת,
אלא בכל עיקר וטפל ,ואדרבה העמיד
שכל דברי תוס' הם דין ספציפי
כשהעיקר נגמר ורק בכה"ג צריך כוונה

ברכות

רנג

ולפניו ,ונראה דלב"ח יהיה חילוק בין
עיקר וטפל כשהעיקר עדיין נמא לפניו,
דאז הטפל נחשב ממש חלק מהעיקר
ומגופו ועצמו ממש ,ולא צריך כוונה כי
הוא חלק ממנו ,ומשא"כ כשהטפל נגמר
דאז אינו יכול להיחשב חלק ממנו דכבר
אזל העיקר ,אלא שם זה גדר שברכת
העיקר פוטרת את הטפל ,וכ"ז רק
כשכיוון עליו בשעת ברכה או היה
לפניו ,ומ"מ לב"ח מבואר דדין עיקר
וטפל הכללי שוה לדין טפל לפת והכל
דין אחד דהק' ודימה בין הבעה"מ בפת
לתוס' בכל עיקר וטפל.
אמנם עי' מג"א שתמה ע"ד הב"ח דאין
לדמות סי' קעז שהוא בהלכות סעודה
ודוקא בפת ,לסי' ריב שהוא עיקר וטפל
רגיל ,ומוכח שהוא הבין שחידוש
הבעה"מ רק בפת ,ואדרבה הקמ"ל שפת
שונה מכל עיקר וטפל ,דהגדר הוא לא
שנפטר בגרירה ,אלא שלא צריך ברכה.
אך צ"ע במג"א שביאר הכל מצד סברות
של אומדן דעת ,שבסעודה יותר יש דעת
לדברים נוספים יותר מכל עיקר וטפל,
וכן הביאו המ"ב ,ולכאו' לא משמע כן
בבעה"מ עצמו ,שהוא מקור הטושו"ע,
דעי' בבעה"מ שכ'" :דאי ממתניתין הוה
אמינא הני מילי בדבר שבא עם הפת דכי
בריך אריפתא הוה דעתיה עליה נמי
אבל הכא דבעידנא דבריך ברכת
המוציא אכתי לא אייתו קמיה הנך
דברים הבאים מחמתה סעודה ולא הוה
דעתיה עלייהו בשעת ברכה מעולם
אימא ליבעי ברכה בתחלה ,קא משמע לן
כיון דטפלה נינהו לא בעי ברכה" ,עכ"ל,
ומשמע שאע"פ שאין דעתו לפוטרו ,מ"מ
טפל לא בעי ברכה ,ולא כהמג"א שביאר
שבסעודה דעתו מסתמא על כל מה
שיביאו לו ,וצ"ע.

רנד

דרכי

אלא נראה החילוק כנ"ל שאינו שווה
דין עיקר וטפל הכללי ,לנידון דידן בפת,
דפת היא דין עיקר וטפל יותר חזק ,דיש
בה קביעות סעודה שיכול לפטור מה
שטפל לפת יותר מאשר כל עיקר וטפל
הרגיל ,וזה עיקר תי' הבעה"מ שבעצם גם
לרש"י אי"ז ממש דין עיקר וטפל הרגיל,
דפת היא דין עיקר וטפל יותר חזק,
שיכול לפטור גם מה שלא היה לפני
בשעת ברכה ,דטפל לפת דינו הוא שא"צ
ברכה כלל ,ומשא"כ כל עיקר וטפל
דפוטר רק מה שמכוין לגרור או לפטור.
ובדומה לזה מצאתי במאירי שכ' שזו
סוגיא אחרת מעיקר וטפל ,ששם רק עם
כוונה בשעת ברכה ,וכאן אפי' בלא זה,
וז"ל" :שמא תאמר והלא מצד אחר אתה
יכול לפטור ברכה מהם ,והוא שהרי כל
שבאו לכיוצא בזה טפל הוא אצל הפת
וכל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על
העיקר ופוטר את הטפלה ,השמע לאזנך
מה שאתה מוציא מפיך והוא שאמרת
ועמו טפלה כלומר שלא נאמרו הדברים
אלא כשהטפלה באה עם העיקר הא כל
שלא היה דעתו עליו מתחלת אכילה
והוא בא אח"כ אינו בכלל זה ,ואתה
צריך לפטרו מצד אחר והוא זה
שהזכרנו" ,ומבואר שכאן אי"ז דין עיקר
וטפל שהוא רק כשהיה הטפל עם
העיקר בשעת ברכה ,ואילו כאן זה דין
מיוחד בפת שהוא אפי' כשהביאוהו
אח"כ ,וא"כ אי"ז סותר את תוס' במד.
שכ' שבכל עיקר וטפל לא מהני בלא היו
לפניו בשעת ברכה ,דאה"נ כאן זה דין
מיוחד בפת שגדרו שונה.
ועי' בראש יוסף (מד" ).למ"ש בעל
המאור הביאו המ"א ברי"ב אות ב' דיש
הפרש בין פת פוטר הכל אפילו אין דעתו
לכך וכדעת הרב בסימן קע"ז ס"ה יע"ש

סימן יז

ברכות
ובשאר עיקר וטפל בעינן דעתו לכך
היינו מונחים לפניו בסתמא נמי".

[ביין לרש"י לא מיירי בשורה פיתו ,אך צ"ל ע"פ
הרא"ש שיין הוי טפל]:

ו) ולגבי הקו' ע"ד רש"י מיין עי' בתוס'
והרא"ש שכתבו דאין לתרץ דמיירי
בשורה פיתו ביין ,דא"כ לא היה המסק'
שמברך עליו בפנ"ע דברור שאז הוא
נטפל ,אך עי' מג"א (קסח ל) שהביא
מחלוקת קדמונים בזה האם שורה פיתו
ביין נפטר או דגם בזה אמרי' דיין גורם
ברכה לעצמו ,והיא דמהרי"ל הוכיח
מרש"י דצ"ל דמיירי בשורה פתו ביין
ומסק' הגמ' דגורם ברכה לעצמו ,וכן
הובא בשיטות קמאי מר"ח וראבי"ה ,אך
באמת צ"ע למה לא יפטר היין בכה"ג
שמעורב בפת ושרויה בו ,דלכאו' בכלל
אין לו חשיבות יין כעת ,וכדחיית
הראשונים שמיאנו בתי' זה.
והנה הרא"ש הביא ג"כ להק' על רש"י
מיין כמו שהק' בתוס' ,והוסיף "ואין
לומר משום דיין בא לשרות האכילה
שבמעיו ומרבה תאות האכילה הוי
כאילו שותהו עם הפת ,דמהיכא פשיטא
ליה כולי האי דמהאי טעמא הוי כמו
דברים הבאין ללפת בהם את הפת"
עכ"ל ,וכעת נראה דצ"ל דלרש"י כן היה
ברור שגם יין הוי טפל אם שותהו רק
בשביל צורך האכילה( ,ועי' לשון רש"י
(גבי צנון וזית מא ).דעיקר וטפל היינו
"שבשבילו התחיל האכילה" ,וצ"ל דאף
שכעת צמא ונהנה משתיית המים ,מ"מ
כל סיבת צמאו היא מחמת האכילה ,וזה
מוגדר כחריפות הצנון ,שאף שכעת
נהנה מהזית להפגת החריפות ,מ"מ כיון
שכל הצורך בא רק בגלל העיקר,

דרכי

דברים הבאים בסעודה

ובשבילו התחיל האכילה ,הוי טפל ,וה"נ
במשקין ,מיהו צ"ע דהנה קי"ל דהא
דשותה לרפואה פטור מברכה הוי רק
בשתיית מים ,אך אם שותה משקין
אחרים אע"פ ששותה לרפואה סו"ס הוא
גם נהנה ,וחייב לברך ,וא"כ למה ה"נ ל"א
דרק אם שותה מים יפטר ,כי שותה רק
לצורך האכילה ,אך יין ושאר משקין לא
יפטר דהלא סו"ס נהנה ,אמנם י"ל דהכא
שאני שהוא מדין עיקר וטפל ,דהנה הא
קחזינא דבכל עיקר וטפל פטור מברכה
אע"פ שסו"ס נהנה ,וצ"ל דהגדר בזה הוא
מה עיקר סיבת אכילתו ,וכלשון רש"י
שבשבילו התחיל האכילה ,ומסתברא
דאם הן שתי סיבות חשובות לא יחשב
טפל ,אך כשהסיבה העיקרית היא
בשביל העיקר הוי טפל ,אע"פ שגם נהנה
ממנו עצמו ,כיון שלמעשה הסיבה
שאוכל היא ללפת ,ואכמ"ל).
אבל זה יתרץ רק על הקו' מיין ,אך אכתי
יק' הקו' העיקרית על רש"י דאם מלפת
פשיטא שהוי טפל ופטור ,אי לא נימא
כר' יונה או כרשב"א דאגב סיפא ,או
כבעה"מ הנ"ל.

[מהלך ברש"י דללפת הוי גם להנאת עצמו,
ובדברי הפנ"י ,ודוחק]:

ז) ושמעתי לתרץ דברי רש"י באופ"א
דאפש"ל שמה שכתב שמלפת בהן הפת
והוו להו טפילה ודאי אין כוונתו שזה
ממש כדין כל טפילה ,והביאור בזה הוא
שטפל הינו דבר שבא רק לצורך העיקר,
ואילו כאן צ"ל שמדובר באופן כזה
שאמנם כוונתו לאוכלם גם כדי ללפת
בהם הפת ,אך גם לשם ההנאה מהם
עצמם ,דהנה בכל עיקר וטפל קיי"ל דהוי
טפל רק אם כוונתו היחידה לאכול

ברכות

רנה

הטפל היא רק בשביל העיקר ,אך אם יש
לו ממנו גם הנאה עצמית ל"ח טפל,
אע"פ שגם מתכווין להועיל להעיקר,
ולדוגמא מי שאוכל קרקר עם מטבוחה,
שאם כל עיקר כוונתו לאכול רק הקרקר,
אלא שרוצה לטבלו במשהו ,ולכן אוכלו
עם המטבוחה ,כדי שהקרקר לא יהיה
יבש וחסר טעם ,אזי המטבוחה טפילה
לקרקר ,אך אם כוונתו גם להנאת
ואכילת המטבוחה בפני עצמה ,דהיא
טעימה לו בפנ"ע ורוצה בה גם בפנ"ע,
בכה"ג אינה טפילה ,דאף שהיא גם
מוסיפה להנאת הקרקר מ"מ גם נהנה
ממנה הנאה עצמית ,וצריך לברך גם
עליה דאינה טפלה לו ,וה"נ אפש"ל כאן
שאמנם מיירי בפירות שמלפת בהם
הפת ,אך אכתי יש לו הנאה גם מהם
עצמם בלא הפת ,דהנה בכה"ג מדין כל
עיקר וטפל לא היה נפטר ,ורק כאן
משום דהוי טפילה לפת שאני מכל עיקר
וטפל ,ונפטרים הפירות ע"י הפת.
וזה מתרץ גם הא דאיצטריך הכא ואינו
פשיטא ,וגם הא דהגמ' הקשתה מיין,
דיין נמי הוא בא גם להועיל לאכילה ,וגם
להנאת עצמו ,ושפיר הוי באותו דרגה,
וצריך ליטפל לפת.
אך לענ"ד קשה לומר כן ברש"י ,דדוחק
גדול שמש"כ רש"י שמלפת בהן הפת,
אין הכוונה ככל מלפת הרגיל ,ומש"כ
שהוו טפילה אין הכוונה ככל טפל
הרגיל ,דאם מיירי באופן שמתכוון
לאוכלם גם להנאתם העצמית ,לא היה
רש"י מגדירם שמלפת בהם ,דזו לא
הגדרת מלפת ,ולא זו הגדרת טפילה,
ואדרבא ברש"י לא משמע שזה דין
מיוחד כאן בפת ,אלא דין כללי ככל
עיקר וטפל ,וכדהקשו תוס' והראשונים,
(דבתוס' והראשונים ודאי מוכח שלא

רנו

דרכי

למדו כך ברש"י מדהקשו פשיטא ,וכן
מדהקשו מיין) ,וצ"ע.
וגם לא נרוויח בזה כלום להעמיד את
רש"י בכה"ג ,דהלא הרשב"א גם מעמיד
המימרא הראשונה דר"פ כרש"י במלפת
הפת בפירות ,והוא להדיא מקשה ע"ז
דמאי קמ"ל מתני' היא דעיקר וטפל ,ותי'
בתירוץ ראשון דאה"נ ואשמועי' אגב
סיפא ,כלומר דעכ"פ הרשב"א ודאי למד
שזה ממש כמו עיקר וטפל ,וכעת מה
נרוויח מלדחוק ברש"י לא כך ,ובפרט
דלא נהירא לתלות כן ברש"י.
שוב ראיתי שהפנ"י כ' לתרץ דברי רש"י
דמיירי שרוצה לאכול הפירות גם מצד
עצמן ,ולכן אי"ז ככל עיקר וטפל ,רק
ההבדל בין תאנים וענבים שלפעמים
דרכן ללפת הפת ,לבין שאר פירות שאין
דרך ללפת בהן ,ועי"ש וצ"ע.
שוב חשבתי שאי"ז יתרץ כלל לפי מש"כ
המשנ"ב (ריב) בשם אחרונים שטפל
המלפת נפטר אפי' באופן שרוצה אותו
גם מצד עצמו ,כגון קרקר עם גבינה,
שרוצה את הגבינה גם בשביל ללפת וגם
מצד עצמה ,דמה שתמיד צריך שהטפל
יבוא רק בשביל העיקר ,אך אם בא גם
מצד עצמו אינו טפל ,זה רק בטפל שבא
בנפרד מהעיקר ,אך טפל שמלפת בו את
העיקר הוי טפל אפי' כשרוצה בו גם
מצד עצמו ,ולפי"ז הקו' על רש"י תשאר
גם אם נעמיד שכאן הפירות באים גם
ללפת וגם לצורך עצמן ,דסו"ס זה ג"כ
ככל עיקר וטפל ,ומאי קמ"ל מתני' היא,
מיהו אולי אפש"ל דזה גופא החידוש
כאן ,דזהו המקור לדין זה( ,ועי' מש"כ
בענין עיקר וטפל שאולי כל המקור
בכלל לדין טפל המלפת (שרק מוסיף
ולא בא להציל מנזק) הוא מכאן

ברכות
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ואכמ"ל).
ועי' תוס' רא"ש שהק' על רש"י לא רק
מעיקר וטפל אלא גם מפת ופרפרת,
וכעת נראה דבא להק' שגם אם נתרץ
בכל האופנים דלעיל שכאן זה עיקר
וטפל שונה ומיוחד בפת ,ולכן אי"ז
פשיטא ,דאי"ז כתוב בדין עיקר וטפל
הרגיל ,מ"מ עדיין יקשה שגם את זה כבר
מצינו במתני' דפת ופרפרת ,אמנם עי"ש
ברש"י שפי' דפרפרת היינו דגים
ופרגיות ,דלאו היינו ללפת ,ולכאו' שם
מבואר שרש"י מסכים לדרגה א' של
תוס' בדברים שבאים להשביע מעיקר
הסעודה ,וכאן פי' רק דיסא וירקות
בדרגה ב' ,וצ"ע החילוק ,ואולי אפש"ל
שדייסא וירקות אינם רגילים לאכול
בהם ממש הפת ,דנהמא בנהמא,
ומשא"כ בשר ודגים ,ועי' להלן( ,והנה
עי' בתוס' שהק' על רש"י מפת ופרפרת
איפכא ,דמה שכ' רש"י שדייסא
ותבשילים לא נפטרים לפניהם בפת,
קשה מפת ופרפרת וכל מעשה קדירה
שנפטרים בפת כלומר שתוס' הבין ששם
אי"ז טפל אלא להשביע ,ואכמ"ל).

[תי' הצל"ח דקמ"ל לאחריה ,תי' הנצי"ב דמיירי
שרק הביאם ללפת ,וסיכום התי' ברש"י]:

ח) ועי' בצל"ח שכתב לתרץ הקו' על
רש"י ,דאי ממתני' דעיקר וטפל הוה
אמינא דהטפל נפטר רק מברכה
ראשונה אך בברכה אחרונה חייב,
ומשו"ה אשמועי' ר' פפא הכא דגם
בברכה אחרונה נפטר ,כלומר דעיקר
החידוש כאן לרש"י הוא שנפטר גם
מלאחריה.
וזה דלא כהכלבו שהביאו הב"י (ריב)
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שטפל לא נפטר בברכה אחרונה ,והב"י
שם ג"כ פליג עליו והוכיח מכאן( ,ועי'
מש"כ בענין עיקר וטפל לגבי הרכה
אחרונה) ,מיהו חשבתי דאפש"ל באופ"א
שבכל עיקר וטפל זה באמת כהכלבו,
והחידוש כאן דשאני פת שחשובה
ופוטרת גם מברכה אחרונה.
אך ק"ל על תי' הצל"ח דלכאו' גם כאן
בסוגיין הפטור של עיקר וטפל הרי
מוסיף פטור רק לגבי ברכה ראשונה,
דהלא לגבי ברכה לאחריהם נפטרים גם
הדרגה הב' בדברים שלא מחמת סעודה,
שאין מלפת בהם הפת ,א"כ כל מעלת
הדרגה הראשונה בדברים שמלפת בהם
הפת היא רק במה שנפטרים אף מברכה
ראשונה ,אך בבהמ"ז נפטרים גם דברים
שלא מלפת ,ובהכרח אי"ז מצד עיקר
וטפל אלא מצד שבא בסעודה ,וצע"ג.
והנצי"ב במרומי שדה (מא ).כ' ליישב
דברי רש"י דמיירי כשהביא הפירות
בשביל ללפת בהם אך בפועל לא מלפת
בהם ,וכעין שיטת הבה"ג (עי' להלן)
שמיירי בדברים שרגילים ללפת בהם
הפת ,אלא שלבה"ג זה דוקא בדברים
שהדרך ללפתם ,אך א"צ שהוא יביאם
בשביל ללפת ,ואילו לרש"י צריך שהוא
יביאם לסעודה בשביל ללפת ,אך לאו
דוקא בדברים שרגילים ללפת( ,ועי'
בפנ"י שכ' שדעת רש"י והבה"ג היינו הך,
וצ"ע).
אך לענ"ד גם זה דוחק ברש"י שכ' ללפת
דהוו טפילה וכו' ,וגם שכבר ברשב"א
להדיא פי' בללפת דהוי טפל ממש ,ומה
נרוויח לא לפ' כן ברש"י.
ולסיכום נראה דלכאו' דוחק לפרש
ברש"י עצמו כר' יונה ,או כהפנ"י או
כהנצי"ב( ,שלפי דבריהם אי"ז ממש
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במלפת) ,דיותר נראה ברש"י כתי'
הרשב"א דאשמועי' אגב סיפא ,או
כתירוצו השני דקמ"ל דלא אמרי' בטלה
דעתו ,או כהצל"ח דקמ"ל דאפי' ברכה
אחרונה( ,שלפי תירוצים אלו נשארת
ההבנה ברש"י דמיירי במלפת ממש
וככל עיקר וטפל) ,או אף אפש"ל
כהבעה"מ דמיירי כשהביאו הטפל
אחרי( ,שזה חידוש יותר מכל עיקר
וטפל ,למרות שלצד שזה גדר חדש רק
בפת ,ג"כ פחות משמע ,ואילו לצד
שהקמ"ל הוא שכך זה בכל עיקר וטפל
יותר יכנס ברש"י ודו"ק).
מיהו לר' יונה שתי' לרש"י דהחידוש
הוא שהאמצע שאוכל בלא פת נמי
חשיב טפל ,לפי הצד שיבואר להלן
דהגדר הוא שע"י התחילה וסוף בפת,
חשיב גם האמצע טפל לפת ,לפי"ז
אפש"ל שזו כוונת רש"י במש"כ "שבא
ללפת את הפת" ,ולא כ' דמלפת בו הפת,
כלומר שמספיק שבא ללפת ,דהיינו
תחילה וסוף ,וזה מש"כ דהוו טפילה,
דצ"ל דגדר החידוש הוא שגם האמצע
הוי טפל( ,אמנם לא ככל עיקר וטפל
ממש ,אבל בגדר דומה) ,וכן אפש"ל
לנצי"ב שמעמיד שהביאו ללפת אך
בפועל לא מלפת בו ,ולכן כ' רש"י שבא
ללפת ולא כ' שמלפת ,ומ"מ צ"ל גם
בשיטתו דהגדר שאז הוי טפילה ,ודו"ק.

[הצל"ח בר' יונה ,והאם רש"י מודה למחמת
סעודה או רק גדר של טפל]:

ט) עי' בצל"ח (בסוף הדף) שכ' שלפי ר'
יונה שהעמיד דברי רש"י שאוכל
הפירות באמצע בלא פת אך אכל תחילה
וסוף עם פת ,אפש"ל ה"נ ביין דמיירי
שבתחילה וסוף שורה פיתו ביין

רנח
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ובאמצע שותה יין לבד ,מיהו לכאו'
אפש"ל בר' יונה עצמו באופ"א דהנה
יל"ע מה גדר הדין שחידש ר' יונה
שמהני תחילה וסוף גם למה שאוכל
באמצע בלא פת ,האם זה עושה שגם
האמצע טפל ,דכיון שעיקר הבאתו
תחילה וסוף ללפת הפת אז גם האמצע
כבר נטפל לפת ,או"ד שכיון שההתחלה
וסוף טפלים לפת אזי האמצע אע"פ
שאינו ממש טפל לפת מ"מ נחשב דברים
הבאים מחמת סעודה ,דס"ל לר' יונה
דבשביל שפירות יוכלו להחשב מחמת
סעודה לא די בכוונתו ,אלא רק
כשאוכלו תחילה וסוף עם פת ,דעי"ז
יכול להיחשב חלק מעיקר הסעודה,
ולכן אם תחילת הבאתו את הפירות
להשביע לעיקר הסעודה מספיק
שיאכלנו עם פת רק בתחילה ,והגדר
שאז הפירות כבר בזה נחשבים מחמת
סעודה.
דהנה לפי הצד השני יצא שבשר וכו'
שבאים להשביע תמיד נחשבים חלק
מהסעודה ,אך פירות שאי"ז דרכן לא
מהני מחשבתו עליהם להשביע ,אך
כשתחילה וסוף ללפת אזי יש היכר
שעושה שגם האמצע יחשב עכ"פ חלק
מהסעודה ,והשתא י"ל דיין שזה דרכו
א"צ לכל זה ,דגם רש"י יסכים לפי"ז
להגדרת תוס' בבא לעיקר הסעודה ,אך
בפירות שאי"ז דרכן צריך תחילה וסוף,
אבל ביין א"צ לכ"ז ,מיהו זה נסתר
ממש"כ רש"י בדייסא שבא להשביע ולא
נפטר ,אמנם בלאו הכי לפי ר' יונה כך
מבואר בדעת רש"י שהרי כ'
שכשהפירות באו אחרי בשר וכדו' אזי
צריך תחילה וסוף בפת ,וכשהפירות
באים לעיקר הסעודה מספיק תחילה עם
פת ,ומשמע דבשר וכדו' א"צ כלל עם פת
אף לא בתחילה ,ודלא כדפירש"י
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שדייסא פטורה רק לאחריה משום
שבאה להשביע אך לא לפניה משום
שבהמוציא נפטר רק הפת והטפל לה,
וצ"ע.
ועי' בר' יונה שכותב אח"כ" :ואתי שפיר
נמי מאי דפריך יין נמי תפטר ליה פת,
ור"ל לדבריך שאתה אומר שאע"פ
שאינו מלפת בו את הפת אין מברכין
עליו כיון שמתחלת עיקרו לא בא אלא
בעבור הפת ,א"כ היין נמי מחמת
הסעודה עיקרו ,והיה לנו לומר שאע"פ
ששותה אותו בפני עצמו שמצטרף עם
הסעודה ואינו מברך עליו" ,ומבואר
להדיא דלא כהצל"ח אלא שיין לא
יצטרך כלל תחילה וסוף עם פת ,דמה
שצריך לפירות תחילה וסוף היינו משום
שאין רגילותן לבוא לצורך הסעודה
ומחמת הסעודה ,אך יין שעיקרו מחמת
הסעודה מצטרף עם הסעודה אע"פ
ששותהו בלא פת כלל ,ולפי"ז הגדר
בפירות שע"י התחילה וסוף עם פת
נפטר האמצע לא מדין עיקר וטפל כלל,
אלא מדין דברים הבאים מחמת
הסעודה ,דע"י התחילה וסוף עם פת
נחשב שעיקרו בא בשביל הפת ,ולפי"ז
ודאי בשר ודגים וכדו' יודה רש"י
שנפטרים תמיד בסעודה בלא שאוכלן
כלל בפת דהם מחמת הסעודה להשביע,
אך כנ"ל דצ"ע שאי"ז נכנס ברש"י ,ודוחק
במש"כ ללפת ,וגם שרש"י כתב להדיא
שדייסא ותבשילין לא נפטרים
בהמוציא ,רק לחם או הטפל לו ,אע"פ
שבאים להשביע.
אך הצל"ח הנ"ל ביאר ברש"י ע"פ ר'
יונה אבל באופ"א שמה שאוכל באמצע
זה גדר של טפל ,אך לא הודה כלל ליסוד
של מחמת סעודה ,והתי' ביין הוא רק אם
נעמיד ג"כ בשורה פתו ביין תחילה וסוף,

דרכי

דברים הבאים בסעודה

דהוא למד כהחידוש של ר' יונה ברש"י
אך בגדר אחר שעיקר וטפל של פת הוא
יותר מורחב מכל עיקר וטפל ,דגם מה
שאוכל באמצע בלא פת הוי טפל לפת,
(מיהו אולי זה יהיה ג"כ בכל עיקר וטפל),
ועכ"פ זה גדר של 'טפל' לפת ,דגם
האמצע שאינו עם פת הוי טפל כיון שבא
תחילה וסוף עם פת ,ולפי"ז שפיר דשאני
מדייסא שהיא להשביע אך אינה טפילה
לפת ,ורש"י הלך עם שיטתו שבברכת
המוציא לחם יכול להיכלל רק לחם או
הטפל לו ,ולא דברים שבאים להשביע,
(ואולי לפי"ז י"ל דמש"כ רש"י דפרפרת
היינו פרגיות וכדו' צ"ל שהרגילות
לאוכלן עם פת ,בשונה מדייסא).
ולמעשה נראה דברש"י עצמו משמע
שלא מודה כלל לגדר בא מחמת
הסעודה ,דהא כתב טעמו שאין המוציא
יכול לכלול כלום מלבד הלחם או הטפל
לו ,ובע"כ שגם בר' יונה שפי' ברש"י
שפוטר גם האמצע שאינו עם פת ,עכצ"ל
שזה גם בסופו של דבר גדר של טפל,
שהאמצע גם נטפל מחמת התחילה
והסוף שטפלים ,ולכן זה יכול להיכלל
בהמוציא ,ורק יל"ע אם זה חידוש מיוחד
בטפל של פת ,או שזה ככל טפל הרגיל,
והקמ"ל הוא שכך יהיה בכל עיקר וטפל,
שפטור אפי' כשאוכל הטפל באמצע
בלא העיקר( ,ולא לצורכו) ,ובצל"ח עי"ש
דנראה שלמד שזה באמת חידוש רק
בפת ,וזהו גופא הקמ"ל דשאני פת מכל
עיקר וטפל.
אמנם דעת הרשב"א שבשר וכדו' כן
נפטרים בסעודה לגמרי ,ורק ס"ל דאי"ז
חידושו דר"פ ,אלא פי' כרש"י בפירות
ללפת ,ומ"מ מסכים לדינא לתוס' שבשר
וכדו' שבאים להשביע פטורים,
ולשיטתו אם נאמר שמהני גם ליפות
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תחילה וסוף ,נוכל לומר שאז זה גדר של
מחמת סעודה כמו בשר ,או אולי גם
לשיטתו הגדר שזהו ג"כ טפל ,ומ"מ דו"ק
שהרשב"א הביא דברי ר"פ בדרגה הא'
במלפת בפירות ולא כתב גם בבשר,
(כדפירש"י שמלפת בין בפירות ובין
בבשר וכן הביאו ר' יונה) ,ונראה דס"ל
לשיטתו דבבשר א"צ ללפת דגם בלי זה
פטור ,וכל החידוש רק בפירות שמהני
ליפות( ,ולא אמרי' בטלה דעתו) ,אך
לרש"י צ"ל שלא מודה לתוס' שבשר
יכול להיפטר כיון שבא מחמת סעודה,
דס"ל לרש"י שרק לחם או הטפל לו
נפטר בברכת המוציא ,והחידוש בדרגה
א' בין בפירות ובין בבשר שאם מלפת בו
נפטר בהמוציא דהוי טפל לפת ,ולר'
יונה שהרחיב זאת גם כשאוכלו באמצע
בלי בת צ"ל דמ"מ אז זה גם נחשב טפל
כיון שהובא תחילה וסוף להיטפל,
ולפי"ז צ"ל דמשו"ה כ' ר' יונה שגם
כשמביא הפירות להשביע לא פטור בלא
שאוכל לפחות תחילה עם פת ,וכעת
הביאור דאל"כ לא מהני מה שמביאו
להשביע ,דרק טפל לפת יכול להיפטר
בהמוציא לדעת רש"י ,ואמנם זה דין
מיוחד כאן בפת אך הוא כגדרי עיקר
וטפל.
ומה שהתבאר ברש"י שחולק לדינא
שבשר וכדו' שבאים להשביע אינם
נפטרים בפת לפניהם ,עי' ברא"ש (ו כו)
שהק' עוד על רש"י וז"ל" :ועוד בשר
ודגים וביצים וגבינה וכיוצא בהן שלא
באו ללפת אלא לאכול בפני עצמם לא
השמיענו רב פפא מה דינם ,שהרי אינם
דומים לא לדבר הבא בתוך הסעודה
דהיינו מזון ,ולא לדבר הרגיל אחר
הסעודה דהיינו פירות ,דאלו ודאי
רגילים הן לבא בתוך הסעודה ,ואינם
מזון" ,ועי' מעדנ"י (נ) "וקשה דשמא

רס
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דומים לבבא האמצעית ללא באים
מחמת הסעודה ועי"ש שתירץ שלא
דומים לדייסא וכרוב שהם מזון טפי,
ומשא"כ בשר ודגים וביצים וגבינה אף
שבאים להשביע מ"מ אינם ממש זייני
כדייסא וכדו' ,ומוסיף דכ"ש שאינם
כפירות ללפת ,אלא ודאי דלרש"י הם לא
נפטרים ,אך בלא דברי הרא"ש
והמעדנ"י הפשטות ברש"י דבאמת בשר
ודגים וכו' הם כדייסא וכרוב שנפטרים
בבהמ"ז כיון שבאים להשביע אך לא
נפטרים לפניהם כשאינם ללפת ,וכ"כ
להדיא בשו"ת מהר"ח או"ז (ס"ח)
שלרש"י דייסא וכרוב וכמו"כ גם בשר
ודגים וגבינה לא נפטרים ע"י הפת,
ועי"ש שמוסיף דאפי' אוכלן ממש עם
הפת לא נפטרים כיון שהם באים לא רק
בשביל ללפת הפת ,אלא לצורך עצמן
להשביע והוו עיקר בפני עצמן( ,ועי'
ברש"י לעיל לט .ד"ה זקנה שכ' להדיא
דפרגיות בסעודה מברכין).
עד כאן בשיטת רש"י וכעת נבוא בס"ד
לבאר בשיטת תוס'.

ענף ב:
בגדרי מחמת סעודה ,ובתוך
הסעודה:

[בתוס' שדברים שרגילים לאכול עם הפת
פטורים]:

י) שיטת התוס' דהדרגה הא' בדברים
הבאים מחמת סעודה היינו כגון בשר
ודגים ותבשילים ,שהם תמיד פטורים
בין לפניהם ובין לאחריהם ,והדרגה הב'
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בדברים הבאים שלא מחמת סעודה
היינו כגון פירות שבאים לקינוח ,שהם
טעונים ברכה לפניהם ,וכך נקטי'
להלכה (שו"ע קעז) שאין אנו מברכין
בסעודה כלל על כל הדברים הבאים
מחמת הסעודה( ,ולא כרש"י שרק מה
שמלפת הפת נפטר) ,ורק על פירות
ודברי קינוח מברכים לפניהם בסעודה.
והביאור הפשוט והידוע בתוס' הוא
שבשר ודגים ותבשילים הם דברים
שבאים להשביע ,ולכן הם חלק
מהסעודה ,ונפטרים בברכת הפת ,כיון
שהפת היא עיקר הסעודה ,ומשא"כ
פירות שבאים לתענוג ,ואינם חלק
מהסעודה.
אך אחר העיון נראה דלכאו' אי"ז
ההבנה בתוס' ,דהנה בגדר דברים
הבאים מחמת הסעודה כ' תוס'" :כלומר
הרגילים לבא מחמת הסעודה בפת
שרגילים לאכלן עם הפת כגון בשר
ודגים וכל מיני קדרה וכו' אפי' אכלן
בתוך הסעודה בפני עצמן בלא פת דכיון
דמשום פת הם באין הפת פוטרתן",
וכמו"כ לגבי הדרגה הב' בדברים שאינם
מחמת סעודה כתב תוס'" :דברים שאין
דרכן לבא בתוך הסעודה כגון תמרים
ורמונים ושאר כל פירות שאין רגילים
ללפת בהן את הפת טעונין ברכה לפניהן
דכיון דלאו משום לפתן אתו אין הפת
פוטרתן" עכ"ל.
ומשמע בתוס' שהגדר הוא "דברים
שרגילים לאכול עם פת" ,וכנראה
דבימיהם היה רגילות לאכול בשר ודגים
עם פת ,ודו"ק דתוס' דלא הזכיר כלל
אפי' במילה אחת את הענין שבאים
להשביע ,אלא רק כתב "שרגילין לאכלן
עם הפת" ,וכן משמע במש"כ "אפי' אכלן

דרכי

דברים הבאים בסעודה

בפני עצמן בלא פת" ,כלומר שהרגילות
לאוכלן עם פת אך הוא אכלן בלא פת,
ומכ"ז משמע שתוס' פי' שבשר ודגים
ותבשילים אלו דברים שרגלין לאכלן עם
פת ,אלא שהוא אוכלן כעת בלא פת,
ועוד משמע להדיא כך ממש"כ תוס'
בדרגה הב' שהם דברים "שאין רגילים
ללפת בהן את הפת" ,דמשמע שבשר
ודגים וכו' כן רגילין ללפת בהן את הפת.

[ר' יונה דהגדר שבא להשביע ,ודלא כתוס']:

יא) ואמנם עי' בר' יונה שכ' להדיא
כהביאור הידוע הנ"ל שהם דברים
שבאים להשביע ,וז"ל" :דדברים הבאים
מחמת הסעודה בתוך הסעודה נקראים
כגון בשר וביצים וגבינה ודגים שאין דרך
לאכול אותם שלא בשעת הסעודה כמו
שדרך לאכול הפירות ,אלא דרכן של
אלו לאכלן בשעת סעודה להשביע ,וכן
דייסא וחביץ קדרא וכיוצא בהם שבני
אדם אוכלים אותם להשביע ,ולפיכך
אמר שהדברים האלו שדרך בני אדם
לאכלן בתוך סעודותיהם מעיקר סעודה
הם וכיון שמשביעין וכונתו מתחלה
עליהם להשביע אף על פי שאוכל אותם
בלא פת אינו מברך עליהם כלל
שנכללים עם הפת עצמו ,וברכת
המוציא שבירך מתחלה וברכת המזון
שיברך לבסוף פוטר אותם ,אבל דברים
שאינם באים מחמת הסעודה כלומר
שאפילו שלא בשעת סעודה אוכלין
אותם כל היום כגון פירות וכיוצא בהם
אם הביאו אותם בתוך הסעודה ואוכל
אותם בלא פת אינם מעיקר הסעודה
וטעונין ברכה לפניהם שאינם נגררין
אחר ברכת המוציא שאמר מתחלה"
עכ"ל ,והוא להדיא כנ"ל ,דהחילוק הוא
בין דברים שרגילין לאוכלן בסעודה

ברכות

רסא

דבאים להשביע (וכגון בשר) ,שנפטרים
בברכת הפת ,לבין דברים שרגילים
לאוכלם כל היום דאינם לשביעה אלא
לתענוג( ,וכגון פירות) ,שטעונים ברכה
לפניהם.
אך כעת יותר ברור ההבדל בין ר' יונה
לתוס' ,דבתוס' לא כ' אפי' מילה אחת
בכיוון הזה שבאים להשביע וכדו' ,רק
כתב מצד שרגילין לבוא עם הפת או
ללפת את הפת ,ובאמת צ"ב ההבנה
בתוס'( ,ואע"פ שגם תוס' וגם ר' יונה
הביאו זאת בשם ר"י נראה שהבינוהו
בשני סגנונות).
ובפשטות הביאור בתוס' שדברים
הבאים מחמת הסעודה אלו דברים
שרגילים ממש ללפת בהם הפת,
וכפירש"י שפוטר מה שמלפת עם הפת,
רק שתוס' חולק על רש"י שא"צ ממש
ללפת אלא מספיק שרגילים ללפת,
דדברים שרגילים ללפת נפטר אף שהוא
עצמו אוכלן בלא פת ,ובודאי דס"ל
לתוס' שאי"ז מדין עיקר וטפל כרש"י,
אלא דין מיוחד כאן שאע"פ שהוא לא
מלפת מ"מ נפטר.
והביאור שדברים שרגילין ללפת עם
הפת הם משתייכים לפת ,ויכולים
להיחשב כחלק מהסעודה של הפת ,גם
כשאוכלם בלא פת ,ועי"כ נכללים
בברכת הפת ,דברכת הפת חלה על כל
הסעודה ,וזה בדומה לר' יונה שכל מה
שבא להשביע נחשב כחלק מהסעודה,
אך לתוס' רק מה שרגילים ללפת בו הפת
יכול להיחשב חלק מהסעודה של הפת
אפי'.
וכ"כ הבה"ג שהגדר הוא דברים
שרגילים ללפת בהן הפת ,ולכן כ'
שדייסא שלא מלפתים בה (דנהמא

רסב

דרכי

בנהמא) לא נפטרת בסעודה ,דהוא סבר
דעיקר הגדר הוא מה שרגילין ללפת בו,
אמנם עי' בתוס' רא"ש שכ' כנוסח תוס'
שרגילים לאוכלו עם הפת ומ"מ מתקיף
הבה"ג דודאי דייסא גם נפטרת בסעודה
ככל שאר תבשילין ,מיהו בתוס' עצמו
לא הזכיר מה הדין לגבי דייסא ,ולא
הביא דייסא כדוגמא ,ואולי ס"ל כהבה"ג
דזה הגדר.
ואולי אפש"ל בתוס' שאין כוונתו
שצריך ממש שרגילין ללפת בו הפת
כטפלה לפת ,אלא אפי' דברים שרגילים
לבוא יחד עם הפת ,אע"פ שתמיד הם
חשובים בפנ"ע ולא באים ללפת ,דהגדר
הוא דברים שרגילים לבוא עם הפת,
כלומר בסעודה יחד עם הפת ,דכיון
שרגילים להביאם בסעודת פת נחשבים
חלק מהסעודה ,אך עדיין צריך את
דהשתייכותם
לפת,
השתייכותם
לסעודה היא רק בגלל השתייכותם לפת,
ודלא כר' יונה שמצד עצמם נחשבים
חלק מהסעודה כיון שבאים להשביע,
ואולי זהו הגדר בתוס' רא"ש.

[ביין לתוס' יל"ע ,ולר' יונה שפיר דהוא לצורך
האכילה]:

יב) מיהו לכאו' זה נסתר מהמבואר
לגבי יין להלן בתוס' ,דלכאו' יין אין
רגילות אף פעם ללפת בו הפת ,ומה
ההו"א שיפטר ע"י הפת,
אא"כ נפרש כהצד שגם לתוס' אי"צ
רגילות ללפת אלא רק שרגיל לבוא יחד
עם הפת ,שבא תמיד בסעודת פת ,וה"נ
יין רגיל לבוא עם הפת כדי לשרות
האכילה וכו' ,ושפיר ,אך לצד שצריך
שרגילים ללפת בו הפת קשה ביין( ,ואין

סימן יז

ברכות
לומר שיין רגיל להיטפל לפת דא"כ מה
קו' תוס' על שיטת רש"י מיין וצ"ע),
ועכצ"ל דא"ץ ממש רגילות ללפת ,אך
לכה"פ צריך רגילות שבא יחד עם הפת,
בסעודת פת ,ולצורך הפת.
ולר' יונה הביאור יהיה שברכת הפת
(המוציא) פוטרת לא רק את הלחם אלא
את כל מה שהא כחלק מעיקר הסעודה,
וזה או בדברים שרגילים לבוא כחלק
מעיקר הסעודה להשביע ,או גם בדברים
שבאים לצורך הסעודה מסיבות אחרות,
כגון משקין שבאים לשרות האכילה,
וא"א לאכילה בלא שתיה ,דכ"ז נכלל
כחלק מהסעודה ,וברכת הפת פוטרת
כל מה שבא מחמת הסעודה כחלק
מהסעודה ,ונפטרים בין לפניהם ובין
לאחריהם ,והדרגה הב' בפירות שבאים
לתענוג ,שמברך לפניהם ,דאין הפת
פוטרתם כיון שאינם חלק מעיקר
הסעודה דאינם באים להשביע אלא
לקינוח ולתענוג.
ולתוס' זה מצד שכל מה שרגילים
להביא יחד עם הפת ,מחמת הסעודה
מיקרי ,דעיקר הסעודה היא הפת ,ומה
שקשור לפת כי רגיל ללפתו או כי רגיל
להביאו עמה לצורכה ,נחשב חלק
מהסעודה.
ומ"מ בדרגה הב' שטעונים ברכה
לפניהם אבל לא לאחריהם ,דלאחריהם
בהמ"ז פוטרתם וזה כר"ה ור"נ דלתוס'
הלכה כמותם ,שבהמ"ז פוטרת כל מה
שבא בזמן הסעודה אף שאינו חלק
מהסעודה ואינו להשביע ,והדרגה הג'
היא בפירות שבאו לאחר גמר סעודה,
שמשכו ידיהם מן הפת ,דאינם נפטרים
אפי' מבהמ"ז דאינה פוטרת אלא מה
שבא בזמן הסעודה ,ולא לאחריה.

דרכי

דברים הבאים בסעודה

והנה דו"ק דלפי"ז הדרגה הב' לפי רש"י
שבא להשביע זו הדרגה הא' לפי תוס'
שפטורים מברכה לגמרי ,ואילו הדרגה
הג' לפי רש"י בפירות לתענוג שלא נפטר
כלל ,זו הדרגה הב' לפי תוס' שפטורים
לאחריהם ,והדרגה הא' של רש"י ללפת
היא פשיטא לפי תוס' ,והדרגה הג' לפי
תוס' בלאחר גמר סעודה ,מסתמא ג"כ
יהא פשיטא אף לרש"י שלא נפטר
בכלום ,ובעצם מחלוקתם האם ר"פ
כר"ה או כר"ש ודו"ק( ,אך לתוס' הדרגה
של להשביע היא לא מצד הלהשביע
אלא מצד שרגילים לבוא עם הפת וכנ"ל
ומשא"כ לר' יונה שזה ממש אותו גדר
של להשביע).

[בשיטת הרשב"א מלפת פטור ,פירות לסייע
לתאווה פטור מאחרי ,לאחר סעודה פטור
מהכל]:

יג) שיטת הרשב"א דכל ג' דרגות דר"פ
מיירי בפירות ,דדרגה א' :בפירות
שמלפת בהם הפת ממש ,וכרש"י בזה,
אך בדרגה ב' מעמיד באופ"א מרש"י:
בפירות שבאים לסייע קצת בתאוות
המאכל( ,ומסביר דזו דרגה אמצעית
משום שאינם באים ללפת ,דא"כ
נפטרים לגמרי ,ולא שבאים לתענוג
עצמי דא"כ לא נפטרים כלל ,אלא דרגה
אמצעית שבאים לסייע לתאוות
האכילה) ,דהדין שאין נפטרים לפניהם
דלא טפלים לפת ,אך פטורים לאחריהם
בבהמ"ז כיון שהם כן חלק מהסעודה
בגלל מה שמסייעים לתאווה קצת ,וגם
זייני קצת ,ודרגה ג' היא בפירות שבאים
לאחר סעודה שאז אינם מסייעים
לאכילה אלא הם לתענוג עצמי.
ומבואר שבדרגה הב' הרשב"א פליג על

ברכות

רסג

רש"י שסובר שבהמ"ז פוטרת רק מה
שבא למזון ולשובע ,ומשא"כ לרשב"א
גם מה שבא רק לסייע לתאוות האכילה
נפטר בבהמ"ז ,ומאידך פליג גם על תוס'
שסובר שבבהמ"ז נפטר כל מה שאכל
בזמן הסעודה אפי' אם אינו מסייע כלל,
דגם פירות לקינוח נפטרים בבהמ"ז
לתוס' ,ומשא"כ לדעת הרשב"א נפטר
בבהמ"ז רק מה שמסייע לאכילה מיהת,
ועי' ברשב"א שמוסיף שנפטרים
בברכה"מז משום שמסייעים לאכילה
ועוד דזייני קצת ,דמשמע מדבריו שבא
לאפוקי מידי דלא זייני כלל ,דהנה גם
פירות שאינם מזון מ"מ זייני קצת,
ומשא"כ מים שאינן זנים כלל ,וצ"ע
לרשב"א איך יפטרו מים בברכמ"ז ,מיהו
עי' ברשב"א להלן שכותב שפירות של
בורא נפשות תמיד נפטרים בבהמ"ז אף
לאחר סעודה ממש ,דכלולה ברכתם
ונפטרת מבהמ"ז ,ואולי כוונתו זייני
לפירות משבעת המינים ,ושאר פירות
לא זייני ,ומ"מ נפטרים בבהמ"ז מצד
שבורא נפשות תמיד נכלל בבהמ"ז ,ורק
מעין ג' לא נכללת בבהמ"ז.
והרשב"א מוסיף שכל דברי ר' פפא
בפירות אך בשר דגים וביצים שרגילים
לבוא כחלק מעיקר הסעודה ,תמיד
נפטרים הן לפניהם והן לאחריהם ואפי'
באים לאחר גמר סעודה ,ובזה מסכים
לדעת תוס' להלכה ,אך צ"ל שהרשב"א
לא רצה להעמיד בכך את הדרגה
הראשונה דר"פ משום שרצה להעמיד
הכל בפירות ,או משום שסבר שכיון
שזה אפי' אם באים לאחר סעודה לא
משמע שזו הדרגה הא' ששם הלשון
שבאים בתוך הסעודה ,ודו"ק.
אך רש"י להדיא פליג על תוס' והרשב"א
בזה וכתב שגם דברים שבאים להשביע

רסד

דרכי
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ברכות

כגון דייסא וירקות אינם נפטרים אלא
מלאחריהם בבהמ"ז ,אך בהמוציא לא
נפטר לרש"י אלא לחם בלבד( ,או הטפל
לו) ,וצ"ע בפרפרת דפירש"י שזה פרגיות
וכדו' ,ואולי שם הרגילות לאוכלם עם
פת ,ולזה מודה ,ומשא"כ דייסא.

שברכת הגפן אינה מתפרשת בשום
פנים על מים ,מ"מ כיון שהיין ראש לכל
המשקין ,היין עיקר והמים טפלים
ונפטרים ,וה"נ ברכת הזן אע"פ שודאי
אינה יכולה להתפרש על מים דאינם
זייני ,אך כיון שפת ראש לכל האוכלין
הוי המים טפל ,משום שמסייע לסעודה,
וכ"ז מבואר גם בתוס' בלשון קצרה.

[נ"ל דגם לתוס' הגדר כעיקר וטפל ומשו"ה מים
נפטרים ,אך בר' יונה מים הוי כמזון]:

וצ"ל דאע"ג דלא קיי"ל כר' חייא שפת
פוטרת כל מיני מאכל ,אלא רק מה שבא
מחמת הסעודה נפטר ע"י הפת ,וכדכ'
התוס' והרא"ש שמים נחשבים באים
מחמת סעודה רק מפני שבאים לשרות
וא"א לאכילה בלא שתיה וכו' ,מ"מ צ"ל
שהגדר הוא שכל מה שבא מחמת
הסעודה הוי טפילה לפת ,ולא כדהובן
לעיל שכל מה שבא מחמת הסעודה א"כ
יכולה הברכה להתפרש ולחול גם עליו,
לא כן ,אלא שכל הבא מח"ס הוי טפל
לפת שהיא ראש לכל הסעודה ,דאף
שהפת אינה ראש לכל האוכלין ,היא
ראש לכל מה שבא מחמת הסעודה,
דהגדר הוא שמה שבא מחמת סעודה
אזי הוא טפל לפת ,ומשו"ה גם מים
נפטרים בברכת הפת אע"פ שמים מצד
עצמם לא זיינו ולא היו יכולים להיכלל
בברכה ,דמ"מ ע"י טפילותם לפת
נפטרים.

יד) ובביאור דעת תוס' נראה דשאני
מרש"י בכל גדר הפטור ,דלרש"י ברכת
המוציא חלה רק על הפת ואינה יכולה
להתפרש על הפירות אלא שמדין טפל
נפטר ,אך לתוס' אינו כן ,אלא שמתפרש
משמעות ברכת הפת על כל עיקר
הסעודה ,וגם על המאכלים הללו ,וכצ"ל
במשקים שבאים לצורך הסעודה
ונחשבים חלק מהסעודה ,וברכת הפת
חיילא על הסעודה ,ומתפרשת על זה
שפיר.
אמנם עי' בתוס' וביתר ביאור בתוס'
רא"ש שהביאו המחזור ויטרי והבה"ג
שצריך לברך על מים בסעודה דשאני
מיין שזיין ומשא"כ מים ,ובתורא"ש הק'
עליהם" :ולא נהירא שהרי יין פוטר כל
שאר מיני משקין אע"ג דברכת בפה"ג לא
שייכא מידי לשאר משקין ,אלא לפי שיין
הוא ראש לכל מיני משקין הוא עיקר
לענין ברכה וכולן טפלין לו ,וכן נמי כיון
דפת הוא עיקר סעודה והמשקין אינן
באין אלא בשבילו הפת פוטרן אע"ג דלא
זייני ,דמים נמי עיקרן באים מחמת
הסעודה" ,עכ"ל ומבואר דפליג על
הבה"ג שאע"פ שמים לא זייני ,מ"מ א"צ
שיוכל הברכה להתפרש על המים ,אלא
המים הוו טפילה לפת ובכך נפטרים,
וכמו דחזי' דיין פוטר כל המשקין אע"פ

ולכאו' מבואר כאן להדיא שגם לדעת
תוס' והרא"ש אין הפשט שהתחדש
שהברכה יכולה לחול גם על מאכלים
הללו ,כיון שבאים מחמת סעודה ,אלא
זה ג"כ כאותו גדר של עיקר וטפל ,שכל
הדברים הללו נפטרים רק ע"י שנטפלים
לפת ,רק שלתוס' אינם נטפלים משום
שמלפת בהם (כרש"י) ,אלא משום
שבאים לצורך השביעה של עיקר
הסעודה ,או לשתיה שהיא צורך

דרכי

דברים הבאים בסעודה

הסעודה ,ומחמת כן נטפלים לפת ,אך
בסופו של דבר גדר הפטור הוא בדומה
לעיקר וטפל דלא אמרי' שהברכה
מתפרשת ע"ז מצד עצמו ,אלא שנפטר
ע"י שנטפל לפת( ,דיהיה איך שיהיה גדר
עיקר וטפל ,מ"מ ודאי אין הפי' שהטפל
יש לו משמעות שיכול להתפרש עליו
ברכת העיקר ,אלא זה פוטרו רק מחמת
דינו שטפל להעיקר ,ובלא זה לא היה
יכול להיתפרש עליו לבדו כלל ,וה"נ
בסוגיין דכעת מוכח שגם לתוס' כך הוא
הגדר ,אלא שאי"ז כמו לרש"י שפי' ממש
עיקר וטפל שבא ללפת בו הפת ,ומשא"כ
לתוס' שמיירי במאכלים שבאים
להשביע שזה בעצם מטרת הסעודה
דהפת ,או בדברים שרגילים לאוכלם עם
פת ,ולכן כיון שהפת היא עיקר הסעודה
(דהיא ראש לאוכלין) כולהו טפילי לה,
ונראה שאי"ז גדר של עיקר וטפל אלא
של חשוב וטפל ,דהרי כאן גם בלי הפת
היה אוכל הדברים האחרים ,דחשובים
לו גם בפנ"ע ,אך התחדש שפת ראש לכל
הסעודה ,וזה גדר של חשוב וטפל,
ודומה לגדר עיקר וטפל ודו"ק).
דהנה בלא דברים אלו היה אפש"ל
שתוס' חלק על המחזור ויטרי מצד
שסבר שאע"פ שמים לא זייני מ"מ הם
מתפרשים כחלק מהסעודה מצד מה
שהם לצורך הסעודה ,ועי"כ חיילא אף
עליהם ברכת הפת שמתפרשת בעצם
על כל מה שהוא חלק מהסעודה,
דהמחזו"י סבר דמה שלא זיין לא יכול
להתפרש כחלק מהסעודה ,ותוס' פליג
דגם מה שלא זיין מ"מ אם בא לצורך
הסעודה מתפרש הוא להיות חלק
מהסעודה.
אך כעת נראה דתוס' חלק על המחזו"י
מצד שסבר שאין הגדר שהברכה

ברכות

רסה

מתפרשת אף על כל הללו ,ואף על מים,
דודאי הודה תוס' שמצד המשמעות של
הברכה אי"ז יכול להיתפרש על מים ,אך
תוס' חלק על המחזו"י מצד שסבר
שהגדר אינו שהברכה מתפרשת על
כולהו ,אלא הגדר הוא שכולהו נטפלים
לפת שהיא העיקר והראש לאוכלין ,ולכן
כל מה שבא לצורך הסעודה נטפל לפת,
ועי"כ נפטר אע"פ שמצד עצמו אין לו
שום משמעות לברכת המזון ,ולכן גם
מים נפטרים אע"ג דלא זייני.
והחילוק בין דרך הראשון לשני ,האם
תוס' חלק במים וסבר שהם כן
במשמעות ברכת הזן אע"פ שלא זייני,
כיון שהם חלק מהסעודה ,ולכן הברכה
יכולה לחול גם על המים ,או שהודה
שמים אינם במשמעות ברכת הזן ,ואין
הברכה יכולה לחול עליהם ,ומ"מ ס"ל
דנפטרים מצד שנטפלים לפת ע"י מה
שהם חלק מהסעודה ,ודו"ק.
ובאמת עי' ברבינו יונה שג"כ הביא
השיטה שמים לא זייני ולא נפטרים ע"י
הפת ,ודחאה וז"ל" :ואי"ז נראה שגם
המים כיון שבסיבת הפת צריך לשתותם
מעין המזון הוי והפת פוטרת אותם",
כלומר שהוא פליג עליהם מצד
שהברכה כן יכולה להתפרש שפיר על
המים ,דכיון שהם באים מחמת הסעודה
הם נחשבים כמזון ,והברכה חלה
עליהם מצד עצמם ,ולא כהתוס' רא"ש
שחלק על הבה"ג מצד שאע"פ שאינו
יכול לכלול המים בברכה ,מ"מ נפטר
בגדר של טפל ,ונראה דהתוס' הלך
בנוסח שונה מר' יונה בסוגיא וכמשנ"ת
לעיל ,דהתוס' סבר דהעיקר הוא הפת,
ולכן רק דברים שרגילים ללפת בהם
הפת נפטרים ,ומשו"ה סבר תוס' שזה
גדר דומה לעיקר וטפל ,דכל מה שבא

רסו

דרכי

מחמת סעודה נכלל בפת ,אך ר' יונה
סבר שדברים הבאים מחמת סעודה
היינו שבאים להשביע ,ובזה חשיבי הם
בעצמם כעיקר הסעודה ,וא"כ הגדר הוא
שהברכה חלה עליהם בפני עצמם ,לא
כטפילה לפת ,ולכן פי' שהמים אע"פ
שלא זייני ,חשיבי כמזון משום שבאים
לצורך המזון ,ולכן הגדר שהברכה חלה
על המים דהם עצמן כמזון הם.

[במחלוקות התוס' והרשב"א האם פת או
להשביע]:

טו) הרשב"א פליג על התוס' בסוגיין
בג' נידונים :א .האם בשר וכדו' הוי חלק
מהסעודה כי רגילים ללפת עמו את
הפת ,או לאוכלו עם הפת( ,תוס') .או"ד
משום שרגילים לאוכלו בסעודה של פת
להשביע ולהזין( ,רשב"א ,וכר' יונה).
ב .עוד נחלקו האם גם בשר וכדו' לאחר
הסעודה לא נפטר בכלום( ,תוס') .או
שנפטר מהכל( ,רשב"א).
ג .עוד נראה לדייק שנחלקו מהו הגדר
של לאחר הסעודה ,שבימינו איננו,
דתוס' כ' דלאחר סעודה היינו שמשכו
ידיהם מן הפת ,ובימינו דעתם לאכול פת
כל שעה עד בהמ"ז ,ואילו הרשב"א כ'
דבזמנינו לא מדכו ידיהם ממיכלא
ומישתא ,ונראה דא"צ דוקא פת אלא גם
שאר מאכלים ומשקין( ,ונפק"מ שמי
שיסתלק מהפת אך עדיין דעתו לאכול
בשר ותבשלים לבד בלא פת ,דלתוס'
ייחשב לאחר סעודה ,אך לרשב"א הוי
עיקר סעודה במאכלים אלו.
ולכאו' נראה דבכל ג' הנידונים
הרשב"א לשיטתו והתוס' לשיטתו,
דהתוס' סבר שהעיקר הוא הלחם ,ומה

סימן יז

ברכות
שבשר נפטר כיון שרגילים לאוכלו עם
פת ממש ,ונחשב חלק מסעודת הפת,
ולכן סובר התוס' גם שאם אוכל הבשר
אחר הסעודה לא נפטר ,כי מה שהוא בא
להשביע עוזר לו רק להיכלל כחלק
מסעודת הפת ,אך כשהוא לאחר
הסעודה לא נכלל בפת ,ולכן ג"כ סובר
תוס' שהסיבה שבימינו אין דין לאחר
הסעודה היא מפני שלא מושכים ידיהם
מן הפת ודעתם לאכול פת כל שעה עד
בהמ"ז ,דרק בהמשכיות אכילת הפת יש
משמעות של סעודת הפת ,שכל מה
שעימה יכול להיכלל בה ,ומשא"כ
כשמשכו ידיהם מהפת לא מהני מה
שממשיכים לאכול בשר.
אך הרשב"א סבר שבשר הוא עצמו
חלק מהסעודה כיון שהוא משביע ומזין,
וכשמברך על הפת פוטר עמו כל מה
שהוא חלק מהסעודה ,וכל מה שבא
להשביע הוא בעצמו הסעודה ,ולכן גם
סובר הרשב"א שרק פירות לאחר
סעודה לא נפטרים אך בשר אפי' לאחר
הסעודה נפטר כי הוא בעצמו מהסעודה
הוא ,וכן לשון הרשב"א שם ,ולכן ג"כ
סובר הרשב"א שגדר לאחר הסעודה
אינו בימינו כל עוד שלא משכו ידיהם
מאכילה ומשתיה ,כלומר דאף שמשכו
ידיהם מהפת ,מ"מ אם לא משכו ידיהם
מהדברים הבאים מחמת הסעודה לא
חשיב לאחר הסעודה ,דאין העיקר רק
הפת אלא כל מה שבא מחמת הסעודה
להשביע הוא גופו מהסעודה.
מיהו עי' ר' יונה שמצד א' כתב כרשב"א
שבא להשביע ,וכ' דגם דייסא באה
להשביע ,ומצד שני כ' שגם דייסא לאחר
הסעודה לא נפטר ,כלומר דבנידון זה לא
ס"ל כרשב"א אלא כתוס' ,שגם דברים
הבאים מחמת הסעודה אם באים לאחר

דרכי

דברים הבאים בסעודה

סעודה לא נפטרים ,ולכאו' מבואר דס"ל
דבזה רק פת קובעת ,וצ"ל דאה"נ לא רק
פת קובעת אלא גם להשביע ,ומ"מ
כשסילק השולחן עקר הכל ,וכעת גם אם
יאכל דברים להשביע זה כבר כסעודה
חדשה ,דר' יונה לשיטתו שנראה
כסעודה חדשה ,אך הרשב"א לשיטתו
שסילק ממיכל ומישתא א"כ כ"ז מפריע
רק לפירות שצריכים להיטפל אך דברי
שובע הן עצמם הסעודה הן ,ומ"מ חזי'
דר"י מצד א' כתוס' ומצד שני כרשב"א.
ואולי אפש"ל באופ"א דדברי ר' יונה רק
בדייסא שהיא באמת איננה נאכלת עם
הפת ,אלא דבאה להשביע ,ובדברים
מסוג זה אמרי' דלאחר סעודה לא
נפטרים ,אך דברים שרגילים להיאכל
עם הפת גם לאחר סעודה פטורים וצ"ע
בזה.

[צ"ע לרשב"א דלכאו' תמיד לאחר סעודה לא
מסייע לתאוות האכילה]:

טז) אמנם הוק' לי מצד אחר מש"כ
הרשב"א של"ש לאחר הסעודה בימינו,
דצ"ע ע"ז מדין נוסף המבואר ברשב"א
שמה שפירות נפטרים בבהמ"ז זה לא
בפירות שבאים לקינוח ולתענוג עצמי,
אלא רק בפירות שמסייעים להרבות
תאוות האכילה ,דעי"ז נכללים בסעודה
לגבי בהמ"ז ,ובזה פליג על תוס' שכתב
שכל פירות לקינוח סעודה נפטרים כיון
שבהמ"ז פוטרת כל מה שאכל בסעודה,
אך לרשב"א בהמ"ז פוטרת פירות רק אם
באים לסייע תאוות האכילה ,ומעתה
צע"ג מהא דכ' הרשב"א שבימינו ל"ש
לאחר הסעודה ,דגם לאחר שגמרו
לאכול מ"מ לא משכו ידיהם מהאכילה,
אך קשה דסו"ס גם אם אין כאן גדר של

ברכות

רסז

סילוק סעודה ,מ"מ אי"ז פירות שבאים
לסייע תאוות האכילה ,דודאי הוא אוכל
פירות אלו לתענוג עצמי או לקינוח
סעודה ,ולא להרבות תאוות האכילה,
דהרי מדובר דגמרו לאכול ,ואף שלא
משכו ידיהם מהמאכל לגמרי מ"מ אין
הכוונה באכילת הפירות להמשך
האכילה ,ואף שאולי יאכל עוד מ"מ כבר
א"א לומר שזה כל כוונתו באכילת
הפירות ,לשם המשך האכילה ,דבכלל
אין דעתו שודאי יאכל עוד ,רק בתור
אולי אם ירצה ,וכעת הפירות הללו כיצד
נפטרים בברכרהמ"ז ואף אם אינם
נוגדרים לאחר סילוק סעודה ,תיפו"ל
שגם פירות בתוך הסעודה אינם נפטרים
אם אינם מסייעים תאוות המאכל,
וצע"ג.
ואולי י"ל דא"צ שיאכל הפירות להדיא
בשביל לרבות תאוות האכילה ,אלא כל
היכא שאוכל פירות בסעודה המציאות
היא שמרבה בתאוות האכילה ,וכיון
שבזמנינו לא משכו ידיהם ממיכלא
וממשתיא ,דצ"ל שהביאור שאף שגמר
סעודתו אולי יאכל עוד ,ולא מחליט
לסלק דעתו מהאכילה ,וא"כ זה גם
מספיק בשביל שהפירות יחשבו
מסייעים לתאות האכילה ,כי אולי על
ידם יאכל עוד.

[השו"ע לכאו' כתוס' ,אך ביה"ל ביארו כרשב"א
ור' יונה וצ"ע]:

יז) והנה השו"ע פסק כהתוס' לגבי ג'
הנידונים שהכל תלוי בפת ,אך עי' במ"ב
שכ' לגבי ללפת דלאו דוקא אלא כל שבא
להשביע ואפי' דייסא שאין רגילות
ללפת ,אך גם הוא הרגיש שבלשון
השו"ע זה דחוק וכ' בביה"ל שלשונו

רסח

דרכי

דחוק ,וכ"כ בשעה"צ ,והביא שכ"כ הר'
יונה והאו"ז ותוס' רא"ש.
והנה באמת בר' יונה כ' הכל בלשון
להשביע :וז"ל" :דדברים הבאים מחמת
הסעודה בתוך הסעודה נקראים כגון
בשר וביצים וגבינה ודגים שאין דרך
לאכול אותם שלא בשעת הסעודה כמו
שדרך לאכול הפירות אלא דרכן של אלו
לאכלן בשעת סעודה להשביע וכן דייסא
וחביץ קדרא וכיוצא בהם שבני אדם
אוכלים אותם להשביע ולפיכך אמר
שהדברים האלו שדרך בני אדם לאכלן
בתוך סעודותיהם מעיקר סעודה הם
וכיון שמשביעין וכונתו מתחלה עליהם
להשביע אף על פי שאוכל אותם בלא פת
אינו מברך עליהם כלל שנכללים עם
הפת עצמו וברכת המוציא שבירך
מתחלה וברכת המזון שיברך לבסוף
פוטר אותם אבל דברים שאינם באים
מחמת הסעודה כלומר שאפילו שלא
בשעת סעודה אוכלין אותם כל היום
כגון פירות וכיוצא בהם אם הביאו אותם
בתוך הסעודה ואוכל אותם בלא פת
אינם מעיקר הסעודה וטעונין ברכה
לפניהם שאינם נגררין אחר ברכת
המוציא שאמר מתחלה אבל אין טעונין
ברכה לאחריהם שכיון שעתיד לברך על
כל מה שאכל גם זה נכלל עמו וברכת
המזון פוטר אותם" ,כלומר שלא הזכיר
מילה שרגילין ללפת כתוס' אלא רק מה
שבא להשביע ,והביא זאת ג"כ בשם ר"י
הזקן ,אך בתוס' הביא בשם ר"י באופ"א
לגמרי דלא כ' מילה א' על להשביע בכל
דבריו ,רק מה שרגילים לאכול עם הפת,
וללפת הפת ,ורק חלק על רש"י שא"צ
ממש ללפת רק מספיק שרגילין ללפת,
או אפי' אם נאמר פחות קיצוני שרגיל
לבוא ביחד עם הפת אפי' בלא ליפות
ממש ,דהנה בשר וכו' דוחק לומר שבא
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ברכות
רק ללפת הפת ,ואולי אפש"ל בתוס'
דא"צ רגילות ללפת אלא רגילות שבא
יחד עם הפת ,אך כך הפשטות בתוס'
ועוד שכ' לגבי פירות שאין דרך ללפת
בהן הפת ומשמע שבשר כן ,ובאמת
בתוס' לא הזכיר כלום לגבי דייסא ,ואולי
רק בבלאי שרגילים ללפתה יפטרו אך
שאר אינשי לא ,מיהו אפש"ל שאע"פ
שרק בבלאי טיפשאי עושין כן ,מ"מ זה
מספיק שייחשב שיש רגילות כזו ללפת
בה הפת ,וא"צ שכולם יעשו כן.
והנה בתוס' רא"ש כ' בתחילה כלשון
תוס' אך לגבי דייסא כ' להדיא דממ"נ אם
היא פת פטורה ואם היא תבשיל פטורה
כשאר תבשיל ,וכ' ג"כ לשון של
להשביע ,וצ"ע מה דעתו בדיוק ,וכן
בשו"ע שכ' כלשון תוס' שזה דברים
שרגילים ללפת הפת ,ומצד שני הביא
דייסא כאחת הדוגמאות ,ואולי צ"ל
דס"ל שדייסא ג"כ חשיב שרגילים ללפת
בו הפת ,דאע"ג דבבלאי טפשאי סו"ס כך
היה מנהגם ,וזה מספיק להחשיב
שרגילים ללפת בה ,או אפש"ל דס"ל
דא"צ ממש שרגילים ללפת בו הפת ,אלא
הגדר שצריך שרגיל לבוא עם הפת,
כלומר בסעודת פת.
וגם ברשב"א הנ"ל כ' נוסח של להשביע
לגבי בשר וכדו' ,וא"כ יוצא שברשב"א,
בר' יונה ובתוס' רא"ש מבואר כהמ"ב
דלא רק ללפת ,אך בתוס' צ"ע דלא הזכיר
להשביע רק ללפת ,והשו"ע הלך בדרכו
בכל הסוגיא ,בג' הנידונים ,וצ"ע ,וגם
המ"ב כ' שזה דוחק בלשון השו"ע,
ומאידך השו"ע הרי הביא דוגמא גם
בדייסא וחזי' דלא כהבה"ג שהגדר
שרגילין ללפת ,אך כנ"ל דאפש"ל
שרגילים לאוכלו יחד עם הפת ,או שא"צ
ממש עם הפת אלא שבא בסעודת פת,

דרכי

דברים הבאים בסעודה

ומ"מ לא גדר של להשביע ,דהשו"ע לא
כ' מילה א' להשביע.
ובעיקר יש להקשות דהביה"ל כ' "עי'
בתוס' ותר"י והרא"ש דה"ה דברים שאין
דרכן ללפת" ,ובשלמא בתר"י והרא"ש
אך צ"ע היכן ראה זאת בתוס'.

[הרא"ה והריטב"א דדרגה א בפירות להשביע,
ב' בפירות לקינוח ,ג' בפירות לאחר סעודה]:

יח) שיטת הרא"ה והריטב"א (שיטמ"ק)
שכל ג' הדרגות מיירי בפירות :דרגה א'
בפירות שאוכלן לשובע ,דרגה ב'
בפירות שאוכלן לתענוג ,ודרגה ג'
בפירות שאוכלן לאחר סעודה.
בדרגה א' בפירות שבאים להשביע
ולמלא בטנו ,מבואר דס"ל כתוס' שכל
דבר שבא להשביע נפטר בפת ,ולא רק
מה שבא ללפת הפת כרש"י ,אמנם
בדבריהם משמע דלא כפשטות תוס'
שרק אם רגילים לאוכלם עם פת
נפטרים ,אלא כר' יונה והרשב"א (לעיל)
שהגדר שדברים שבאים להשביע
נפטרים עם הפת.
אך עיקר החידוש ברא"ה והריטב"א
הוא שגם פירות אם באים להשביע
נחשבים מחמת סעודה ונפטרים בברכת
הפת ,ולא רק בשר ותבשילין וכדו',
אמנם עי' בריטב"א שכ'" :כגון תאנים
וענבים ותפוחים ,שדרך בני אדם לאכול
מהם להשביע רעבונו ולמלא בטנו",
וכ"כ הרא"ה ,ונראה לדייק דס"ל דבלאו
הכי אמרי' דבטלה דעתו ,דהנה הרשב"א
(לעיל) כ' דהחידוש במלפת בפירות
(לדעת רש"י) הוא דלא אמרי' בטלה
דעתו ,ומבואר דפליגי בתרתי :דלרשב"א
אין דרך בנ"א לאכול פירות להשביע או

ברכות

רסט

ללפת ,ומאידך ס"ל דלא אמרי' בזה
בטלה דעתו ,אלא כל אדם לגופו,
ומשא"כ הרא"ה והריטב"א נקטו שכן יש
מנהג כזה לאכול פירות להשביע,
ומאידך סברו דבלא כן היינו אומרים
דבטלה דעתו.
והנה הרא"ה והריטב"א הוסיפו" :כגון
תאנים וכו' אע"פ שאוכל אותם בלא פת
כיון שכוונתו לאכלן כדי למלא רעבונו
אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא
לאחריהם ,ובהא איתא לדר' חייא דאמר
פת פוטרת כל מיני מאכל דאף על גב
דאיהו בכל ענין אמרה לגבי הא מיהת
הלכתא כותיה" עכ"ל ,וצ"ב מה כוונתם
שבהא אי' לדר' חייא ,ולכאו' נראה דס"ל
דגדר דברים הבאים מח"ס שבאים
להשביע הגדר בזה הוא כמו שפת
פוטרת כל מיני מאכל לר' חייא ,ואכתי
צ"ע מה באים לומר בזה.
אך עי"ש ברא"ה והריטב"א שאע"פ שגם
פירות שבאים להשביע חשיבי מח"ס,
מ"מ גם לשיטתם יש מעלה יתירה לבשר
ותבשילים וכדו' ,שהן נפטרים בתוך
הסעודה אפי' כשלא באים מח"ס,
והביאור נראה דיש דברים ששייכים
לסעודה בחפצא ,דמצד תכונתם או
רגילותם הם מזינים ומשביעים ,ומשא"כ
בפירות דתליא בכוונת אכילתם( ,ועי'
בריטב"א שהקשה א"כ למה לא תיקנו
לברך מזונות על בשר ביצים וכדו' הרי
הם זייני ,ותי' דמ"מ אין דרך לקבוע
עליהם לבדם סעודה לפעמים ושאני
מפת כסנין ,ואכמ"ל ,ומ"מ מבואר
שמעלתם מצד שהם זייני בחפצא ולכן
נפטרים ע"י הפת אפי' שאינם באים
למזון).
ובדרגה ב' ביארו הרא"ה והריטב"א

רע

דרכי

כתוס' דפירות לתענוג נפטרים בבהמ"ז,
ודלא כדעת רש"י שרק דברים שבאים
למזון ולשובע נפטרים בבהמ"ז ,דנקטו
כתוס' דכל מה שבא בסעודה נפטר
בבהמ"ז ,ולשונם" :לענין ברכה
דלאחריהם טפלין הם לסעודה".
ובדרגה ג' בדברים שבאים לאחר
סעודה ,כתבו הרא"ה והריטב"א דהיינו
דוקא שגם אינם באים מח"ס ,כלומר
שאינן להשביע ,אך ודאי שאם מביא
פירות לאחר סעודה להשביע נפטרים
בין לפניהם ובין לאחריהם ,ורק בפירות
לתענוג יש חילוק שבתוך הסעודה
טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם,
ולאחר סעודה טעונים גם לאחריהם,
והא דלא פירש בדברים הבאים לאחר
סעודה שזה רק כשאינם מח"ס ,היינו
מפני שמסתמא מה שבא לאחר סעודה
אינו מח"ס ,כלומר אינו להשביע ,אם
אה"נ אם נגמר לו הפת וממשיך ואוכל
פירות להשביע אע"פ שזה נחשב לאחר
סעודה מ"מ כיון שזה נחשב בא מח"ס
נפטר לפניהם ולאחריהם.

[בשיטת הראב"ד דלחדד האיסטומכא ולרבות
התאווה חשיב מח"ס ,ולקנח בין המאכלים
חשיב צרכי סעודה]:

יט) שיטת הראב"ד ז"ל" :כל דבר שאדם
אוכל לחדד האיסטומכא ,וליתן תאות
המאכל ,אף על פי שאינו אוכלו עם
הפת ,מחמת הסעודה הוא ,וזהו
הפרפרת ,וכן מעשה קדירה אולי כך הם
שפותחים לו האיסטומכא ,אי נמי לפי
שהן נאכלין להשביע רעבונו ,וכל מה
שנאכל לרעבון מחמת הסעודה הוא,
ולאפוקי תאנים וענבים הנאכלין בפני
עצמן שאין אדם נסמך עליהם ואינו אלא
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ברכות
לטייל בהם ,או לקינוח הפה ,הלכך
אפילו בתוך הסעודה טעונין ברכה
לפניהם לפי שלא בירך המוציא אלא על
דבר שהוא מחמת הסעודה ,אבל
לאחריהן לא צריך שכיון שאכלם בתוך
הסעודה כבר עשאם צרכי סעודה
ואפשר שהם צריכים לו לנקות פיו שלא
לערב טעם אכילה זו בטעם אכילה
אחרת ,וברכת המזון חלה על כל צרכי
הסעודה ,אבל ודאי כשהן באים לאחר
הסעודה אין צריכים לכל זה ואינן
מצרכי הסעודה כלל ,ומשום הכי
טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם".
וביאור שיטתו המחודשת דהדרגה
הראשונה של "מחמת סעודה" זה לא רק
בדברים שבאים להשביע אלא גם מה
שבא לחדד האיסטומכא ,או להרבות
תאוות האכילה ,דמ"מ נחשב מחמת
סעודה ונפטר לפניו ולאחריו ע"י הפת,
והדרגה השניה היא בפירות שבאים
לטיול או לקינוח ,ומ"מ גם הם נפטרים
בבהמ"ז משום שגם הם נחשבים "צורך
סעודה" מפני שבאים לקינוח הפה
להפריד טעם מאכלים זה מזה ,ואע"פ
שלגבי ברכה שלפניהם אין נכללים בפת
כיון שאינן נחשבים "מחמת סעודה",
מ"מ לגבי בהמ"ז הם כן נפטרים דבהמ"ז
חלה על כל "צרכי הסעודה" ,ומבואר
דפירות סתם לקינוח שאינן כלל צרכי
סעודה לא נפטרים כלל אף בבהמ"ז.
והנה הרשב"א (לעיל) ביאר דהדרגה
השניה היא בפירות שבאים להרבות
תאוות האכילה דטעונים ברכה לפניהם
כיון שרק אם מלפת בהן הפת נפטרים
בהמוציא ,אך לא טעונים ברכה
לאחריהם כיון שעי"ז שמסייעים קצת
לאכילת המזון נכללים בסעודה לגבי
בהמ"ז ,וכעת יוצא שהדרגה השניה

דרכי

דברים הבאים בסעודה

לרשב"א היא היא הדרגה הא' לראב"ד,
דלראב"ד סיוע בתאוות האכילה נחשב
ממש בא מח"ס ,ואילו מה שהרשב"א
הצריך שגם פירות בתוך הסעודה לא
נפטרים בבהמ"ז אלא מחמת מה
שמסייעים לתאוות האכילה ,לראב"ד
מספיק דרגה יותר נמוכה ,שבא לקינוח
להפריד טעמי המאכלים ,ומ"מ תרויהו
דלא כתוס' ושאר ראשונים שס"ל שכל
פירות בתוך הסעודה נפטרים בבהמ"ז.
ומה שמבואר בראב"ד שגם דברים
שמסייעים לתאוות האכילה חשיבי
מחמת סעודה עי' מג"א וט"ז ולבוש
ומשנ"ב בסי' קעד שנחלקו ביי"ש שלא
בא לשתיה אלא לעורר תאוות האכילה,
האם צריך לברך עליו דל"ח מחמת
הסעודה ,או דכיון שמעורר תאוות
האכילה חשיב מחמת סעודה ,וכן
בפירות שמעוררים תאוות האכילה,
והמ"ב כותב שראוי להחמיר בזה
ולשתות קצת לפני הסעודה ולברך,
"אלא שהעולם נהגו להקל (כהראב"ד,
לא לברך) ויש להם על מה לסמוך".

[סיכום השיטות בקצרה בדרגות השונות]:

כ) וא"כ יוצא לגבי בהמ"ז ד' שיטות:
א .יש את שיטת רש"י שרק מה שבא
למזון ולשובע יכול להיכלל בה ,ולא
פירות שבאים לתענוג וכדו'.
ב .ויש את שיטת תוס' שכל מה שבא תוך
הסעודה יכול להיכלל בבהמ"ז גם פירות
לתענוג עצמי.
ג .ויש את שיטת הרשב"א שפירות
בסעודה יכולים להיכלל בבהמ"ז
כשבאים לתענוג רק אם מסייעים

ברכות

רעא

לתאוות האכילה.
ד .ויש את שיטת הראב"ד שאם מסייעים
לתאוות האכילה חשיבי כבאים מח"ס
ונפטרים לגמרי ,אך כדי להיפטר
בבהמ"ז מספיק שהם צרכי סעודה ,וזה
בפירות שבאים לקינוח הפה בין טעמי
המאכלים ,ומ"מ גם הוא סובר שפירות
לתענוג בלא שום קשר לסעודה לא
נפטרים בבהמ"ז (ודלא כתוס').
ולגבי הנידון מה יכול להיכלל עם הפת
בברכת המוציא יוצא ה' שיטות:
א .בהגהות מיי' (מובא בב"י) אי' שרק
דברים שבאים ללפת את הפת ורגילין
לזה ,דאל"כ אמרי' בטלה דעתו ,וכן ס"ד
ברשב"א.
ב .ורש"י סובר דנפטר בפירות רק אם
מלפת בהן ממש (ולא אמרי' בטלה
דעתו).
ג .ור' יונה הוסיף (בדעת רש"י) שאם
מלפת תחילה וסוף נפטר גם האמצע,
ואם הפירות הן עיקר הסעודה מספיק
שמלפת תחילה וא"צ סוף ,והריטב"א
והרשב"א סוברים דתמיד מהני תחילה
בליפות לפטור כל מה שאח"כ( ,ואם זה
עיקר הסעודה א"ץ כלל ליפות
וכדלהלן).
ג .ובתוס' כ' דא"צ ללפת אלא גם בשר
ותבשילים שרגילים לאוכלן עם הפת
חשיבי מח"ס אף שאוכלן בלא פת ,ובר'
יונה הגדיר דבשר ותבשילים באים
להשביע ולכן חשיבי מח"ס( ,וכן הסכים
הרשב"א לדינא ,אף שבגמ' פי' כרש"י).
ד .וברא"ה וריטב"א הוסיפו דאף פירות
אם אוכלן לשובע חשיבי מח"ס
ונפטרים.

רעב

דרכי

ה .אך בראב"ד מבואר דגם מה שבא
לחדד האיסטומכא או לרבות תאות
האכילה חשיב בא מח"ס ונפטרים
בברכת המוציא עם הפת.

[בביאור החילוק בין ברכה שלפניו ולאחריו
לכל השיטות]:

כא) לכאו' צ"ב מה החילוק בין ברכה
ראשונה לברכה אחרונה ,דהנה חזי'
דבדרגה השניה דר' פפא דברים הבאים
שלא מח"ס בתוך הסעודה טעונים ברכה
לפניהם ,ולא לאחריהם ,ומה החילוק
לברכה
שלפניהם
ברכה
בין
שלאחריהם.
לרש"י נראה דהביאור פשוט ,דהרי
ס"ל לרש"י שברכת "המוציא לחם" אינה
יכולה להתפרש אלא על לחם בלבד ,או
גם על הטפל לו ,אך אינה פוטרת כל
הבא בתוך הסעודה ואף לא דברים
שבאים להשביע כחלק מהסעודה,
דברכת המוציא מפורשת על לחם ,אבל
בבהמ"ז פירש"י דיכולה לכלול כל מה
שבא למזון ולשובע ,דבבהמ"ז יש
משמעות כוללת יותר של כל מה דזיין,
ושפיר דרש"י הלך לפי משמעות
הפשוטה של מילות הברכה.
ולתוס' שביאר שהדרגה הא' בבא
מח"ס היינו בשר וכדו' שנפטר גם לפניו
ע"י הפת ,דנחשב חלק מהסעודה,
והדרגה השניה שבא שלא מח"ס בתוך
הסעודה היינו פירות לקינוח ,דלא נפטר
בלפניו דאינו בכלל הסעודה ,אך כן
נפטר בבהמ"ז ,וכעת צ"ב מה החילוק
בזה לגבי פירות לקינוח שבברכה
שלפניה אינו נפטר אך בברכה
שלאחריה כן נפטר ,דלכאו' אם בלפניה
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ברכות
אינו נפטר כי אינו חלק מהסעודה ,איך
בלאחריה נפטר.
והנה לומר שבהמ"ז כוללת כל
המאכלים ג"כ א"א לומר ,דהלא דברים
הבאים לאחר המזון לא נפטרים
בבהמ"ז ,וכדהוכיחו הראשונים מזה
דברכת שלוש לא פוטרת מעין שלוש,
אע"כ דבהמ"ז פוטרת רק מה שכלול
בסעודה ,וא"כ מה החילוק בבא שלא
מח"ס דהיינו פירות לקינוח שלא נפטר
בלפניו כי אינו מהסעודה ,ומאידך כן
נפטר בלאחריו כיון שהוא כן מהסעודה.
דהנה פירות הם לא בדרגה של
להשביע כבשר ותבשילים ולכן לא
נפטרים בלפניה ,אבל דרגה זו כן
מספיקה לבהמ"ז שלאחריה ,דאף שגם
בהמ"ז אינה פוטרת דברים הבאים
לאחר הסעודה ,מ"מ מה שבא בתוך
הסעודה כן נפטר בבהמ"ז אע"פ שאינו
ממש חלק מהסעודה כבשר ותבשילים,
אך צ"ב מה החילוק למה המוציא
פוטרת רק מה שהוא חלק מהסעודה,
ובהמ"ז פוטרת כל מה שבא בתוך
הסעודה אף שאינו חלק מהסעודה.
וצ"ל דשאני ברכה שלפני המזון
מברכה שלאחריו ,דלפני האכילה
הברכה היא על הנאת האכילה ,ואחרי
האכילה הברכה היא על השובע ,ולפי"ז
שפיר שבהנאה זה מתחלק אם הביאו
לשובע או לתענוג ,אך בלאחריה הכל
משביעו אותו דבר ,דהנה לגבי הברכה
לפניו הוא יכול לקבוע באיזו צורה זה
יעמוד כלפיו ,אך לאחריו תמיד הכל
שווה אצלו ואין משמעות ממה נהיה
שבע.
ובנוסח שונה קצת שלפניו זה ברכה על
פעולת האכילה ,ולאחריו זה ברכה על

דרכי

דברים הבאים בסעודה

תוצאת האכילה ,וכל החילוקים הם רק
בפעולת האכילה עצמה ,אך לא בתוצאה
של האכילה ,דהתוצאה תמיד אותו דבר
בכל המאכלים ,שממלאים את כריסו
לשובע.
ועי' בריטב"א שכותב שיין אע"פ שטעון
ברכה לפניו בסעודה ,מ"מ אינו טעון
ברכה לאחריו ,דהנה הריטב"א שם
ביאר הא דיין גורם ברכה לעצמו דהיינו
שאכילה ושתיה שני עניינים ,וע"ז כותב
שכ"ז רק לגבי ברכה שלפניה אבל
לאחריה הכל אותו דבר וז"ל" :ומיהו הני
מילי לענין ברכה שלפניו אבל לענין
ברכה שלאחריו לא ,אלא כולן ענין אחד
הן דאכילה ושתיה כולן משביעין" ,והוא
כעין הביאור הנ"ל שברכה שלאחריה
היא על התוצאה ועל השביעה ולגבי זה
הכל אותו דבר.
אך עי' במאירי שנראה שביאר החילוק
באופ"א וז"ל" :ודברים הבאים בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודה כגון
שהביאו פירות בשלחן לקינוח סעודה
וקפצו ואכלום בתוך הסעודה שלא
לצורך לפתן ,טעונים ברכה לפניהם,
שלא עלה על הדעת להיות נכללות
בברכת הפת ,ומ"מ אין טעונות ברכה
לאחריהם מכיון שנטמעו נטמעו",
ומבואר שכל הסיבה שפירות לא
נכללות בברכת המוציא זה רק משום
שלא עלה על דעתו לכוין ע"ז ,כלומר
שבעצם ברכת המוציא הייתה יכולה
לכלול גם פירות כיון שבאין בפועל בתוך
זמן הסעודה ,וכמו בהמ"ז שפוטרת כל
מה שאכל בזמן אכילת הסעודה ,אפי'
שזה לתענוג ,וכל ההבדל בין לפניו
לאחריו הוא רק מצד שלפניו לא היה לו
כוונה ,ולאחריו כבר יש כוונה ,והביאור
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רעג

שצ"ל שברכה שלפניו חלה בסתמא על
כל מה שהוא חלק מהסעודה ,ולכן
פוטרת תמיד בשר וכדו' ,אך הברכה
באמת יכולה לחול גם על דברים שאינם
מחמת סעודה כגון פירות אם סו"ס באו
בתוך הסעודה ,אך כ"ז רק אם היה כוונה
ע"ז ,ובסתמא אין כוונה על פירות
לאוכלם בסעודה אלא לקינוח ,ורק הוא
"קפץ" ואכלם בסעודה אך לא היה כונה
ע"ז בתחילה ,וא"כ בבהמ"ז כן נפטר
דכעת כבר יש כוונה ,וברור.
וכ"כ המג"א (ריב) דכל מה שפירות לא
נפטרים בסעודה היינו משום שאין
כוונה ע"ז ,ומבאר שלכן בשר נפטר
בסעודה אף שהובא רק אח"כ ,מפני
שמסתמא דעתו על כל מה שיביאו
כחלק מהסעודה ,ופירות אין דעתו
עליהם כי דעתו רק על מה שיביאו כחלק
מהסעודה ,ופירות שבאים לקינוח לא
עוזר מה שאוכלם בתוך זמן הסעודה
להחשיבם חלק מהסעודה לענין
הכוונה ,דכוונתו מתחילה היא רק על
דברים שבאים להשביע( ,דהמג"א מחלק
שבעיקר וטפל רגיל צריך שיהיה הטפל
לפניו בשעת הברכה על העיקר ,דאל"כ
לא נפטר כי לא התכוין לפוטרו ,ומשא"כ
בטפל לפת שיש בה קביעות סעודה,
ואמרי' שכוונתו בסתמא לפטור כל מה
שיביאו כחלק מהסעודה( ,אך כבר
כתבנו דדו"ק בבעה"מ שז מקור הדין
שמהני אפי' שהביאו אח"כ שלא כ' מצד
שמסתמא כוון לזה ,אלא מצד שאע"פ
שלא כיוון מ"מ טפל לא בעי ברכה ,אלא
הביאור יהיה כדהובא לעיל שבאמת
אי"ז נידון מצד כוונה ,אלא מצד שברכת
המוציא לא יכולה כלל לפטור אלא
דברים הבאים כחלק מהסעודה ,וגם
כוונה לא תעזור לזה ,אך דברים שהם
חלק מהסעודה נפטרים גם בלי כוונה,

רעד
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כי זה עיקר וטפל שא"צ כוונה ,או כי
הבעה"מ פליג על התוס' או שנחלק שגם
לבעה"מ זה רק בעיקר וטפל של פת ולא
בכל עיקר וטפל שהוא פחות חזק( ,או
כהב"ח שזה תלוי דאם נשאר מהעיקר
נפטר הטפל גם בלי שהיה בתחילה ,ואם
לא נשאר מהעיקר אזי הטפל נפטר רק
במקרה שהיה בשעת הברכה על העיקר,
ווביארנו שזה סוג חזק של טפל שממש
חלק מהעיקר ,שאז א"ץ כוונה דהוא
חלק ממנו ,וכ"ז רק כשהעיקר נשאר,
דאל"כ זה טפל רק) ,ומ"מ ההבדל בין
לפניו ללאחריו שלאחריו כולל יותר כל
מה שבא בזמן סעודה ,ולא רק מה שבא
כחלק מהסעודה כלפניו וכדביארנו
לעיל).
והנפק"מ שלרש"י ולתוס' והריטב"א
גם אם יכוון להדיא בשעת ברכת הפת
לפטור את הפירות שאוכל לתענוג ,לא
יפטר ,דהמוציא לא יכול לפטור רק פת
או הטפל אליו (לרש"י) ,או אף בשר
ותבשילים שהם חלק מהסעודה
(לתוס') ,ומשא"כ פירות דאינם יכולים
להיכלל בברכת הפת דאינם חלק מהפת
או הסעודה ,אך למאירי והמג"א כל מה
שפירות לא נפטרים בהמוציא היינו רק
משום שבסתמא לה היה דעתו עליהם,
ולפי"ז אם יכוון להדיא לפוטרם ודאי
יפטרו.
(מיהו אולי אפשר לפרש שמש"כ
המאירי שקפץ ואכלן בסעודה הכוונה
רק כשכעת אוכלן לשם שביעה ,רק
שמ"מ לא נפטר כי לא היה דעתו לאכול
פירות לשביעה ,ולזה באמת יועיל כוונה
מתחילה ,אבל פירות לקינוח ולתענוג
לא יועיל גם כוונה מפורשת ,אמנם יותר
נראה כנ"ל ,ויל"ע).
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ענף ג:
בדין לאחר סעודה בזמנינו:

[האם דין לאחר סעודה שייך בזמנינו ,לתוס'
ולרשב"א]:

כב) אמנם גם בתוס' וגם ברשב"א
מבואר דמה דדין זה של אחר הסעודה
ל"ש בזמנינו היינו משום שאין מנהגינו
לסלק דעתינו מן הפת (לתוס') או מן
האכילה (לרשב"א) ,ולפי"ז מי שלהדיא
מסלק דעתו מן הפת או מן האכילה,
יחשב גם בזמנינו לאחר סעודה ,ויצטרך
לברך בין לפניו ובין לאחריו ,ומצוי
בסעודות שבת ,שאוכלים הפת רק עם
סלטים ודגים ,ולאחמ"כ יש שמסירין
הפת מן השולחן ואין דעתם לאוכלו עוד,
ויש שאף שואלים אם מישהו רוצה עוד,
וכשעונים שלא ,מסירין אותו מהשולחן,
ודעתם להדיא שלא לאכול פת יותר ,ויש
פעמים שאף נגמר הפת ואין להם עוד,
וא"כ לתוס' זה ייחשב סילוק סעודה
דמשכו ידיהם מן הפת ,ובכה"ג יצטרכו
לברך לשיטת תוס' גם על דברים הבאים
מחמת סעודה כגו' בשר וכו' ,בין לפניהם
ובין לאחריהם ,ולא יפטרו בהמוציא
ובהמ"ז דכבר נגמרה הסעודה דמשכו
ידיהם מהפת ,וכ"ש שיצטרכו לברך על
הפירות אף לאחריהם ולא יפטרו
בבהמ"ז דהו ילאחר סעודה.
מיהו לשיטת הרשב"א דברים הבאים
לאחר סעודה אין בהם כלל את הדין של
אחר סעודה דהם עצמן מן הסעודה הן,
ולא זו בלבד אלא שכל שלא סילק דעתו
מלאכול דברים הבאים מחמת סעודה
נחשב שממשיכה הסעודה ,ולא חשיב
לאחר סעודה ,ולשיטתו גם אם משכו
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ידיהם מהפת מ"מ כל עוד לא משכו
ידיהם מלמיכל שאר דברים ל"ח לאחר
סעודה ,ובכה"ג גם הפירות יפטרו
לאחריהם בבהמ"ז ,דהם בתוך הסעודה.
אך נראה דאם מסלקין מהשולחן כל
המאכלים ,ורק אז מגישים פירות ,או
מנה אחרונה ,אז גם לרשב"א לכאו'
ייחשב לאחר סעודה ,דכבר מסתלקים
מלאכול כל דבר שבא לשובע ,ומה
שרוצים לאכול פירות אי"ז ממשיך
הסעודה ,כיון שמשכו ידיהם מאכילה
של הסעודה ,וא"כ בכה"ג לא יפטרו
הפירות בבהמ"ז.
וא"כ לכאו' יש להיזהר להביא המנה
אחרונה כהמשך גמור לסעודה ,ולא
אחרי שפינו כל המאכלים מהשולחן,
דאל"כ הפירות לא יפטרו בבהמ"ז ,ודלא
כמו שרבים טועים וחושבים שבהמ"ז
פוטר תמיד הכל ,דהנה דברים הבאים
לאחר הסעודה לא נפטרים בבהמ"ז ,ועי'
לשון הרשב"א "מהא דאמרינן לאחר
הסעודה טעונין ברכה לפניהם
ולאחריהם ,איכא למשמע דשלש אינן
פוטרין מעין שלש" ,וכ"כ ר' יונה ,ועוד.
מיהו עי' בריטב"א שכותב "והא
דאמרינן הכא דטעונין ברכה לאחריהם
היינו בפירות של שבעת המינין ,אבל
שאר פירות דברכה דידהו לאחריהם
הוא בורא נפשות רבות ולא כלום
מקריא בכל דוכתא ,וכיון דבריך ברכת
מזון ממילא מפטר" ,כלומר שאין בכלל
דין לאחר סעודה בבורא נפשות דתמיד
זה נכלל ונפטר בבהמ"ז ,וא"כ כל האמור
לעיל לא יהיה נפק"מ בגלידה ופירות של
 18מיהו עי' בריטב"א בהלכות (פ"ג א) שהגדיר לאחר
סעודה באופ"א וז"ל" :ואם לאחר סעודה שכבר מלא
בטנו להשביע ,שמה שאוכל אח"כ אינו אלא שלא
מחמ"ס" ,ובדומה לזה כתב הריטב"א בחידושים,
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בורא נפשות ,רק לגבי פירות של שבעת
המינים ,18וכמו"כ נראה גם לגבי יין דעי'
ברשב"א ור' יונה שיין כן נפטר בבהמ"ז,
ואפי' יין שלאחר המזון( ,כי בעצם
מעלתו כפת דסעיד ומשמח ,ואכמ"ל עי'
להלן בדין יין) ,וכמו"כ אי' (בריטב"א
הנ"ל) בפת הבאה בכסנין שנפטרת תמיד
בבהמ"ז ,אך פירות שברכתן מעין ג' לא
נפטרים בבהמ"ז רק אם הם בתוך
הסעודה ,אבל לאחר סעודה טעונים
ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם ,ובזה
יהיה הנפק"מ שגם בזמנינו לא יפטרו אם
הסתלקו מלאכול בשר ותבשילים וכדו',
דחשיב לאחר הסעודה.
מיהו אם הסתלקו מכל מאכלי הסעודה
אבל דעתם לשתות עדיין יל"ע,
דברשב"א כ' דלא משכו ידיהם ממיכלא
וממישתיא ,וצ"ע.
(מיהו בדעת תוס' יל"ד האם במקרה
שנגמר להם הפת הוי לאחר סעודה או
לא ,דשמא אפש"ל שאי"ז סילוק כי מצד
עצמו היה רוצה לאכול עוד אם יביאו לו,
ועיקר הרעיון שצריך שמבחינתו
הסעודה ממשיכה ,וסילוק סעודה היינו
רק כשיש לו פת והוא מחליט מרצונו
לסלק דעתו ממנה ,דבזה מראה שמסיים
את המצב של הסעודה דכבר לא רוצה
לשבוע ,אך אולי כשנגמר לו הפת אי"ז
סילוק דהוא עדיין רוצה לשבוע ,רק
שמפני שאין לו פת הוא אוכל דברים
אחרים לשובע ,אך אין מעשה של סילוק
דעתו מהשביעה ,ואולי בכה"ג גם תוס'
יסכים שאי"ז סילוק ,וצ"ע ,שוב מצאתי
בלשון הריטב"א "אם באו מחמת סעודה
כגון שכבר אכל פתו ואין לו פת אחר
ומבואר דס"ל דלאחר סעודה היינו אחרי שגמר
למלא בטנו ולשבוע ,וא"כ לכאו' יחלוק על
הראשונים שסוברים שדין לאחר סעודה לא שייך
בזמנינו ,ויסבור ששייך גם כיום ,ויל"ע.

רעו

דרכי

ואוכל מאלו למלא רעבונו ודאי אינן
טעונין ברכה לא לפניהם ולא
לאחריהם" ,ואע"פ שהריטב"א שם סובר
דכל שבא להשביע הוי מח"ס ,וא"צ
רגילות לאוכלו עם פת ,ודלא כתוס' ,וגם
מוסיף שאפי' פירות שאוכלן לשובע
נפטר ,מ"מ לגבי הדרגה השלישית שבא
לאחר סעודה משמע בדבריו כנ"ל שאם
אין לו עוד פת אי"ז סילוק ,שוב נראה
דיש לדחות דעי"ש בריטב"א שהוא
בכלל סובר שתמיד דברים הבאים מח"ס
נפטרים אפי' אחר הסעודה( ,ודלא
כתוס' בזה שבשר וכדו' אחר הסעודה
לא נפטר) ,ומה שהוצרך לומר כאן מצד
שנגמר לו הפת ,זה רק כדי להסביר את
המציאות והמקרה ,דלכאו' אם רוצה
עדיין לשבוע למה הסתלק מהפת ,ולהכי
אוקמי' שנגמר לו הפת ,אך אה"נ
לשיטתו זה יהיה גם אם במקרה שנשאר
לו עוד פת ,דמ"מ אם אוכל הפירות
לשובע נפטר).

[לר' יונה סילוק השולחן נראה כסעודה חדשה,
ואי"ז בזמנינו]:

כג) וכ"ז לשיטת התוס' והרשב"א ,אך
עי' בר' יונה שכפי' הא דאין בזמנינו דין
זה של אחר סעודה מטעם אחר וז"ל:
"דהא דאמרינן לאחר סעודה טעונין
ברכה בין לפניהם בין לאחריהם זהו
בימיהם שהיו נוהגים לעקור השלחנות
קודם ברכת המזון ,וע"כ אמרו שאינו
מצורף עם מה שאכל שנראה כסעודה
בפני עצמה ,וצריך לברך עליו תחלה
וסוף ,אבל אנו שאין מנהגנו לסלק את
השולחן עד שסיימו לברך ברכת המזון
אף על פי שסיימו לאכול כל זמן שלא
ברכו כמו בתוך הסעודה דיינינן ליה"
עכ"ל.

סימן יז

ברכות
ומבואר טעם חדש למה אין בזמנינו דין
זה של סילוק סעודה ,דבימיהם היו
מסלקים השולחן ועי"ז מה שאוכלים
אח"כ נראה כסעודה חדשה ,ובזמננינו
אי"ז שייך דאין עוקרין השולחנות.
והנה לפי"ז ודאי גם בזמנינו אנו אי"ז
שייך בשום אופן ,דגם אם מסתלקים
מכל וכל ,הן מאכילת פת והן מאכילת
שאר מאכלים ,מ"מ כיון שאין שייך
אצלינו מציאות של סילוק השולחן ,לא
ייחשב לעולם לאחר סעודה ,דדין זה
הוא רק בסילוק הטבלא דעי"ז נראה
כסעודה חדשה ,ואי"ז שייך אצלינו כלל.

[בסילוק המפה ,בהבדל הטור והלבוש ,וצ"ע
ביה"ל]:

כד) אמנם נראה דאם מסלקין המפה
עם כל המאכלים והכלים ,גם בזמנינו
ייחשב סילוק ,וחשב לאחר סעודה.
וכן נראה דעת הלבוש (קע"ז) שמצד א'
בעיקר הטעם כתב כר' יונה שבסילוק
השולחן נראה כסעודה אחרת ,ומ"מ
כותב בהמשך שזה שייך גם בזמנינו ,ע"י
ניקוי המפה ,דודאי אין לומר שכוונתו
שזה שייך בזמנינו מצד שס"ל שכן
מסתלקים מן הפת או המאכלים ,דהא כ'
בתחילה שאין הטעם מצד שמשכו
ידיהם מהפת וכדו' אלא מצד שנראה
כסעודה אחרת ,וע"ז אתי למימר שזה
ג"כ שייך בזמנינו ,וכן מבואר במה
שהוסיף ענין ניקוי המפה ,ומבואר
דסבר כר' יונה ואעפ"כ זה שייך בזמנינו
בסילוק המפה ,דבזמנינו שאין רגילים
לסלק השולחן ,הוי סילוק המפה או
ניקוי המפה כפעולה שמפרידה בין
סעודה לסעודה.
ולפי"ז בזמנינו אם מפנים המפה עם כל

דרכי

דברים הבאים בסעודה

ברכות

רעז

מה שהיה על השולחן ,לכו"ע ייחשב
סילוק סעודה ,גם לר' יונה ,ויצטרך
לברך ברכה אחרונה על המנה אחרונה
דלא יפטר בבהמ"ז כיון דהוי לאחר
סעודה ,ורבים טועים בזה וראוי לעורר
ע"ז ,ומצוי במיוחד בסעודות ארוכות
שמפנים המפה עם כל מה שעליה,
ומאריכים בדיבור ושיחה ,ועורכים
השולחן בפירות ומיני מגדים אגוזים
ושקדים ,ולהמבואר יוצא שלכו"ע זה
יחשב לאחר סעודה והוי כסעודה
חדשה ,ולא יפטר כלל בבהמ"ז ,והוי
כאי' אוכלים הכל שלא בסעודה כלל.

ועוד צ"ע בדברי הביה"ל שכתב שם
שלדעת הב"ח אפי' שהסתלקו מהפת
לגמרי אי"ז שייך בזמנינו ,ולא כן כ' הב"ח
להדיא ,שכ' רק מצד שאנו אין מסתלקים
מהפת עד בהמ"ז ,ומשמע שאם כן
מסתלקים יחשב לאחר סעודה גם
בזמנינו ,וצ"ע ,וגם המג"א הביא את
הב"ח שחולק מצד שאין מסתלקין ,והוא
עצמו מביא לחלוק מצד ר' יונה ,וא"כ
לכאו' הב"ח לא כמו שהביאו הביה"ל
וצ"ע.

דהנה הטור כ' דזה שייך בסעודות
גדולות ,אך השו"ע לא הביא דבריו אלו,
ועי' ב"ח שכ' דהתוס' פליג על הטור דאנו
לעולם אין מסלקים מהפת ודעתינו
לאחכול פת כל שעה קודם בהמ"ז ,ועי'
מג"א שהביא הב"ח וכ' דהשו"ע פליג
מטעם אחר דס"ל כר' יונה דגם אם
מסתלקים מאכילה לא נחשב סילוק רק
בעקירת השולחן ,וזה אין בזמנינו ,אך
לכאו' הלבוש להדיא כ' כר' יונה דנראה
כסעודה אחרת ,ומ"מ כ' דשייך בזמנינו,
אך כנ"ל שזה משום שמחשיב סילוק
המםפה כסילוק השולחן ,דמה שבזמנם
היו מסלקים השולחן בין סעודה
לסעודה בזמנינו מסלקין המפה.

[נידונים של סילוק השולחן בפוסקי זמנינו]:

אך עי' ביה"ל שהביא ב' צדדים בזה
האם שייך בזמנינו או לא והביא שהטור
בזמנינו
דשייך
סברו
והלבוש
שמסתלקים מהפת ,ואילו הב"ח ועוד
סברו דאין בזמנינו עקירת שולחן ,וצ"ע
דמשמע בדבריו דצירף הטור עם
הלבוש ,ולכאו' הטור סבר כן מצד
שמשכו ידיהם מהפת ,אך הלבוש כ' כר'
יונה שרק עקירת שולחן ,וכ' דשייך
בזמנינו רק מצד דס"ל דגם המפה
כשולחן.

כה) והנה גם סילוק השולחן ממש
לכאו' כן שייך בזמנינו בשמחות נישואין
שממש מסלקין השולחנות כדי לפנות
מקום לשמחת חתן וכלה ,ולכאו' בכה"ג
גם לפי ר' יונה ייחשב לאחר סעודה ,ואם
רוצה לאכול משולחן אחר יצטרך לברך
לפניו ולאחריו ,ולא יפטר בבהמ"ז ,וכ"כ
הוזאת הברכה (פ"ח בסופו) בשם
הגרי"ש ,וכ"כ השבט הלוי (ח"א רה),
וכ"כ האור לציון (ח"ב י"ב) אך בוזאת
הברכה מביא דהגרש"ז סובר שאי"ז
סילוק כיון שעושים כן רק לצורך
השמחה ,ואין מסתלקים מהסעודה,
וצ"ב דסו"ס ע"י סילוק הטבלא נראה
כסעודה חדשה ,ובחוט שני (ברכות
קע"א) כ' מצד שכיון ששולחן המזרח
נשאר במקומו אי"ז נחשב סילוק שולחן,
וצ"ב .וכן ראיתי שמביאים בשם הגרי"ש
שבער"פ שאוכלין הפת בשולחן א'
ואח"כ ממשיכים הסעודה בשולחן אחר
אי"ז נחשב סילוק שולחן ,דעושין כן רק
מסיבה זו ,אך צ"ע דסו"ס נראה כסעודה
חדשה ,ובשלמא לרשב"א אולי לא
ייחשב לאחר סעודה כי דעתם להמשיך
לאכול ולשתות ,אך לר' יונה סו"ס נראה

רעח

דרכי

כסעודה אחרת ,וכאן אף לתוס' ייחשב
לאחר סעודה משום שמסתלקין
מאכילת פת לגמרי ,ורק אולי לרשב"א
מובן ,וצ"ע.
חשבתי לדון בער"פ שחל להיות
בשבת ,שצריך לאכול כזית פת לסעודת
שבת לפני סוף זמן אכילת חמץ ,ונהוג
לאכול הכזית סמוך לפני סוף הזמן,
ולגמור הפת או לבערה ,ואח"כ
ממשיכים לאכול שאר מאכלי הסעודה
כרגיל ,ולכאו' כאן זה ודאי ייחשב לאחר
סעודה ,כי המשך האכילה הוא כשאסור
להמשיך לאכול פת ,ולכאו' אין לך
"משכו ידיהם מן הפת" גדול מזה ,דהנה
לשיטת הרשב"א שתלוי בסילוק מן
האכילה ,לא תלוי רק באכילת הפת,
אלא גם אכילת שאר דברים משביעים
ממשיכים את הסעודה ,וכן לר' יונה
דבעי עקירת השולחן ממש ,גם כאן אי"ז
שייך בזמנינו ,מיהו לר' יונה כבר אמרנו
שאולי זה שייך בזמנינו בסילוק המפה,
אך הנידון הנ"ל בער"פ שחל בשבת הוא
לשיטות שתלוי ב"משכו ידיהם מן
הפת"( ,שכך נקטי' לעיקר ההלכה),
ולכאו' יש את זה כאן ,שיש איסור
אכילת חמץ ,ואף שמעיקר הדין שייך
לאכול מצה עשירה ,מיהו אשכנזים
שלא נוהגים לאוכלה א"כ למעשה יש
איסור להמשיך לאכול פת ,ומה שייך
יותר "משכו ידיהם מהפת" מזה ,דהנה
אמנם שייך לדון בזה בכל שבת
כשבוצעים חלה א' ואינם רוצים לבצוע
עוד אחת ,ושואלים אם מישהו רוצה
עוד ,וכשאין ביקוש מודיעים שלא יבצעו
עוד חלה ,ומחליטים שכעת לא יבצעו
יותר חלה בסעודה זו ,ומסלקים אותה
מהשולחן ,וכן שייך לדון באופן שאם
יבצעו עוד חלה לא יישאר מספיק חלות
ללחם משנה לכל הג' סעודות ,ולכן

סימן יז

ברכות
מחליטים שלא יבצעו עוד ,או באופן
שפשוט נגמר הפת ,וממשיכים לאכול,
אך נראה שכאן זה יותר חמור ,כי חל
עליהם איסור אכילת פת ,ואכן שייך
לדון בזה גם בסעודת הערב של ער"פ
שחל בשבת ,שהבית כבר נקי ובדוק
מחמץ ,ונהוג לאכול רק כזית חלה או
פיתה ,ומיד מסלקין כל החמץ שלא
יתפזר בבית ויחייב שוב בדיקה ,וכן
בסעודת הבוקר שגם לפני שמגיע זמן
האיסור כבר מסלקין הפת כדי שלא
יתפזר ,אך נראה שאכשמגיע זמן איסור
אכילת חמץ זה יותר חמור מכל הנ"ל כי
כבר לא שיך לאכול חמץ.
והנפק"מ לגבי פירות שבאים לקינוח
שכשבאים בתוך הסעודה טעונים ברכה
לפניהם ולא לאחריהם ,אך לאחר
הסעודה טעונים אף לאחריהם ,וכן
נפק"מ גם לגבי בשר ודגים וכדו'
שבסעודה א"צ ברכה אך קיי"ל שלאחר
הסעודה טעונים ברכה לפניהם.
אך שמעתי מהמרא דאתרא מרן הגר"ע
אויערבאך שליט"א שהפסקת אכילה
מחמת איסור לא נחשב סילוק ,כי הוא
מצד עצמו היה רוצה להמשיך לאכול
פת ,מצד טעם הפת ורעבונו ,אלא שיש
מניעה צדדית של איסור חמץ ,ואי"ז
נחשב סילוק מן הפת ,ושוב חשבתי
להוכיח כסברא זו שהרי אי"ז גרע ממה
שדייקנו לעיל מהריטב"א שאם נגמר לו
הפת אי"ז נחשב סילוק ,כי מצד עצמו
היה רוצה להמשיך לאכול פת ,רק שאין
לו פת ,וזה מניעה צדדית טכנית ,וכאן
אמנם אי"ז מניעה טכנית ,אבל אי"ז
מניעה מצד עצם רצונו באכילת פת,
אלא מצד איסור אכילת חמץ ,ונה נחשב
מניעה חיצונית ,ולא נחשב "משכו
ידיהם מן הפת" ,וזה חידוש למעשה.

דרכי

דברים הבאים בסעודה

[האם הב לן ונברך הוי כסילוק השולחן]:

כו) בר' יונה בסוגיין כתב בתו"ד" :ואם
שתה אחר שאמר הב לן ונבריך דאמרינן
אסור לו למשתי בלא ברכה מברך לפניו
ואינו מברך לאחריו דגבי יין ברכת המזון
פוטרת מעין שלש" ,ומשמע דלגבי שאר
דברים הב לן ונבריך נחשב לאחר
סעודה ,ורק לגבי יין פטור בבהמ"ז.
וכ"כ המג"א מדנפשיה (רח סקכ"ד)
"ול"נ דהא אפי' רק משך ידיו מן הפת
צריך ברכה אחרונה ,כ"ש כשאמר הב לן
ונבריך" ,ועי' ג"כ בשו"ע הגר"ז (קעז ו)
"ועכשיו שאין מסלקין וכו' אין לנו סילוק
הפת בסתם עד ברכת המזון או מים
אחרונים ,או שיטול כוס ברכת המזון
בידו אף על פי שלא נטל ידיו ,או שיאמר
תנו כוס ונברך ברכת המזון ,שאז סילק
דעתו מלאכול לגמרי ,ואצ"ל אם אמר
בפירוש שמסלק את עצמו מלאכול עוד,
אף על פי שלא אמר תנו ונברך ,והוא
הדין אם גמר כן בלבו" עכ"ל.
אך עי במאמר מרדכי (רח סקל"ג)
שהביא דברי המ"א "דאם היה בסעודה
ואמר הב לן ונבריך ונמלך ורוצה
לשתות צריך לברך ברכה אחרונה על
מה ששותה קודם בהמ"ז ,ואם זאת הית'
כוונתו הוא תמוה מאד דברירא לי
מילתא ויותר מכביעתא בכותחא דהב לן
ונבריך אינו מצריך אלא ברכה ראשונה
דוקא ,וכל מה שבא בתוך הסעודה
בהמ"ז פוטרתו מברכה אחרונה ,ומה
שהביא מסי' קע"ז וכו' כבר כתבו דאין זה
מצוי בינינו ומשמע דאין לנו שום צורך
ונ"מ מדין זה" עכ"ל ,ומבואר דס"ל דרק
סילוק גמור מהסעודה שקבעו עצמן
לאכול סעודה חדשה של פירות ויין הוי

ברכות

רעט

סילוק ,אך הב לן וניבריך וכל הדומין לו
לא חשיב לאחר סעודה אלא טעון רק
ברכה לפניו ,אך לאחריו נפטר בבהמ"ז,
ולדבריו ודאי לא שייך כ"ז בזמנינו.
ובביה"ל הביא הפלוג' הנ"ל וכתב
דהפשטות כהמג"א והגר"ז דאף בזמנינו
אין לך סילוק סעודה יותר מזה ,אך כתב
שבדברים הבאים מחמת הסעודה נראה
ודאי דיש לסמוך על דעתו שלא לברך
דבלא"ה יש ראשונים דסברי דהגמרא
לא קאי על דברים הבאים מחמת סעודה.
ועי' חזו"א (כז ד' ז') שכ' דהב לן ונבריך
הוי כלאחר סעודה לגמרי ,ולא עוד אלא
שאפי' לרשב"א שדברים הבאים מח"ס
פטורים אף לאחר סעודה מ"מ אם אמר
הב לן ונבריך גם לרשב"א יתחייב ,ועי"ש
עוד מה שמאריך בגדרי הדברים.

[התחיל בתוך הסעודה והמשיך לאחריה]:

כז) הריטב"א מחדש וכ"כ הרשב"א
שאם אכל פירות בסעודה באופן
שנפטרים (ללפת או לשובע) ,אזי אפי'
שממשיך לאכול פירות אחר הסעודה
לתענוג או קינוח מ"מ פטור מברכה,
ולשון הריטב"א "ופירות הבאין בתוך
הסעודה מחמת הסעודה למלא רעבונו
או ללפת בהן את הפת ונמשך בהן
ואוכלן אחר הסעודה לתענוג בעלמא
נראה שאין מברך עליהם לפניהם כלל
וכו' ,שכיון שנפטרו פירות אלו והורשה
לאכול מהן כל זמן שלא נמלך באכילתן
אוכל והולך מהם ואפילו אחר סעודתו"
עכ"ל ,והביאור שהפטור שחל על
הפירות בסעודה מחמת מה שבאו ללפת
או להשביע כבר חל על כל המין הזה של
הפירות" ,והורשה לאכול מהן",
וברשב"א כ' דהכל הולך לפי תחילת

רפ

דרכי

ברכות

סימן יז

האכילה ,והיינו הך.

מנ"ל ראיה.

(והנה צ"ב דלכאו' אי"ז דין חיובי של
היתר אכילה שחל על הפירות ,אלא
דאמרי' דאינו חל אז חיוב ,ומ"מ כעת כן
יכול לחול חיוב ,אך נראה להוכיח מכאן
דההיתר בדברים הבאים מח"ס,
ובדברים שמלפת בסעודה ,הוא גדר
שהברכה של הפת פוטרת וחלה על
הפירות הללו בגרירה ,או באופ"א שחל
עליהם פטור מלברך עליהם ,אך א"א
לומר שהגדר שזה ממש נחשב כחלק
מהעיקר ,כי א"כ זה רק לגבי אותם
שאוכל עם הפת או בסעודה ,ומשא"כ
מה שאוכל כעת לאחר הסעודה דאי"ז
נכלל כחלק מהפת ,אלא זה משהו אחר,
ולמה לא צריך לברך עליו ,וגם א"א לומר
כהצד שטפל לא חייבוהו בברכה דא"כ
כעת לאחר סעודה כן צריכם לחייב,
אע"כ שחל משהו בפירות כשנפטרו ע"י
הפת ,או שחל עליהם הברכה בגרירה,
או שחל עליהם פטור מלברך עליהם,
ודו"ק ואכמ"ל ועי' בגדרי עיקר וטפל).

(ושניהם מחלקים שיין שבסעודה לא
פוטר יין שלאחרי סעודה כי היין
שבסעודה נחשב אכילה לעניין היין
שלאחרי הסעודה ואכילה ושתיה שני
ענינים ,ומשא"כ פירות לקינוח ופירות
לשובע או ללפת הכל ענין אכילה ויכול
לפטור לפי ההתחלה).

ומביאים ראיה מפת כסנין ז"ל
הריטב"א" :תדע לך שהרי פת הבאה
בכסנין כשהיא באה אחר הסעודה שלא
מחמת סעודה טעונה ברכה לפניה
וצריך לברך בורא מיני מזונות וכשאדם
קובע סעודתו עליה מברך עליה המוציא
ולבסוף שלוש ברכות ,נמצא פת זו
פעמים תורת פת עליה לגמרי ופעמים
תורת פירות לומר שאינה נפטרת
בברכת הפת .הרי שקבע סעודתו על
הפת הבאה בכסנין ובירך עליה בתחלה
המוציא ולאחר שמלא כריסו ממנה
והוא שבע אוכל ממנה לתענוג ובתורת
פירות כלום יחזור ויברך עליה ברכת
הנהנין הא לא איפשר" ,וצ"ב הראיה
דשמא אה"נ ,וזהו כל עיקר חידושו אך

אך בר' יונה ודאי חלק ע"ז שכ' שפירות
שמלפת נפטר גם אם אוכל באמצע בלא
פת רק אם מלפת תחילה וסוף ,וחזי' דלא
אזלי' תמיד לפי תחילת האכילה ,וכ"ש
כאן שממשיך אחר האכילה.

ענף ד:
יין משקין ופהבכ"ס בסעודה:

[האם צריך לברך על מים ושאר משקין
בסעודה]:

כח) בגמ' יין נמי נפטריה פת שאני יין
דגורם ברכה לעצמו ,ופירש"י שקבעו לו
ברכה גם היכן שאינו צריך לשתותו כגון
קידוש ,ובראשונים הובא פי' דגפן הוא
פרי שהמשקה שלו נשתנה למעליותא,
מהעץ להגפן ,מפני חשיבותו ,ובתוס'
מוכיח מתי' הגמ' דדוקא על יין מברך
בסעודה מפאת חשיבותו ,אך על מים
ושאר משקין לא ,דנחשב בא מחמת
הסעודה ,ורק יין לא נפטר דגורם ברכה
לעצמו.
אך התוס' מביא שהבה"ג כ' שדוקא ביין
ס"ד שיפטר בסעודה כיון דזיין ,וקמ"ל
דלא נפטר משום שגורם ברכה לעצמו,
אך מים דלא זייני לא ס"ד כלל שיפטר
בסעודה ,דאינו שייך כלל לסעודה כיון

דרכי

דברים הבאים בסעודה

שאינו זיין ,אך התוס' הוכיח דכמו שיין
פוטר שאר משקין אע"פ שלא מתפרש
עליהם ברכת הגפן ,אלא משום שיין הוא
ראש למשקין ,וה"נ פת ראש לסעודה,
ו"א שיתפרש על הכל מילות הברכה,
ואע"פ שמים לא זייני מ"מ כיון שהם
לצורך הסעודה נטפלים לפת ונפטרים
בברכתה מצד הדין שפת היא ראש לכל
הסעודה.
ובר' יונה כ' כתוס' שגם מים נפטרים אך
הגדיר זאת באופ"א שבאמת מים
נחשבים כמזון מחמת שמסייעים
לאכילת המזון ,ושונה מתוס' שהגדיר
שמים טפלים לפת( ,דלר' יונה המים
מחמת עצמם יכולים להיחשב מזון כיון
שמסייעים למזון ,כלומר שמים בעצם
נחשבים זייני ,ודלא כתוס' שהוכיח
שא"צ שיחשבו זייני) ,ועי"ש בתר"י
שהוסיף שאפי' אם היה צמא לפני
הסעודה מ"מ כיון שלא רוצה לשתות
שלא בסעודה חשיב בא מחמת סעודה,
ויל"ע אם זה תלוי בחילוק הנ"ל.
בדעת הבה"ג שמברך על מים הובא
בראשונים הביאור הנ"ל שמים לא זייני
בשם ה"ר יו"ט ,אך עי' בראב"ד ובריטב"א
שפי' כהבה"ג שצריך לברך על מים
בסעודה מצד שמשקין ואוכלין תרי מילי
חלוקין הן ,ומפרשים שזה גופא ביאור
תי' הגמ' שאני יין שגורם ברכה לעצמו
כלומר משום שמשקה ואוכל תרי מילי,
דלפי"ז בעצם הקמ"ל שכל משקין לא
נפטרים בסעודה.
ועי' עוד במרדכי שהביא עוד טעם
לבה"ג בשם ה"ר יוסף ששאני יין שהוא
מגרר תאוות האכילה ומרבה האכילה,
ולכן ס"ד שיפטר בסעודה אך מים ושאר
משקין לא מגררים האכילה ולא ס"ד
שיפטרו ,ועי"ש שכ' דנפק"מ בשאר

ברכות

רפא

משקין דלטעם ה"ר יו"ט דוקא מים לא
זייני אבל שאר משקין כן ,אך לטעם ה"ר
יוסף גם שאר משקין לא גוררים האכילה
כיין ,ונלענ"ד דה"ה לראב"ד והריטב"א
זה יהיה בכל משקין ולא רק במים,
ופשוט.
ועוד נחלקו בדעת הבה"ג שצריך לברך
על מים האם בעי ברכה בכל פעם ופעם
או רק בפעם א' ,דעי' במחזור ויטרי (הל'
סעודה) שהביא צד לברך בכל פעם
משום שאין אדם שותה אלא לצמאו
ולכן אין קובע עצמו לשתיה ,אלא בכל
פעם שצמא אין לו בררה אלא לשתות,
והוי כנמלך ,ושאני משאר משקין שיש
בהן הנאה עצמית ולכן אין מגביל
שתייתו רק אם יהיה צמא אלא דעתו
לשתות כל שעה שירצה( ,ודו"ק דהצד
לברך בכל פעם ודאי אינו בשאר משקין
רק במים).
ובתוס' והרא"ש הק' מה הצד לברך
בכל פעם והרי אדם יודע שיהיה צמא
עוד פעמים בסעודה ומכוין ע"ז ,ובאמת
יל"ד לצד שצריך לברך בכל פעם האם
זה משום שלא מכוין ,או שגם אם יכוין
להדיא לא יועיל ,דשמא הגדר שא"א
לקבוע עצמו על שתיית מים מטעם
האמור שאינו שותה לתענוג רק לצמאו
ובכל פעם שצמא הוי התחדשות גמורה,
וגם אם יכוון לא יועיל.
והנה להלכה קיי"ל כתוס' דא"צ לברך
על מים בסעודה ,ועי' טור שכ' שכדי
לצאת כל השיטות יברך לפני הסעודה
על מים ויכוין להוציא כל מה שישתה
בסעודה וכ"פ שו"ע ,ונראה דמזה משמע
דלכו"ע מהני כוונה( ,והיה אפש"ל
שאולי באמת אינו מרוויח את הצד
שצריך לברך בכל פעם ,אך משמע בטור

רפב

דרכי

שיוצא ידי כל השיטות).

[האם יין שלאחר סעודה נפטר לאחריו
בבהמ"ז]:

כט) לגבי ברכה אחרונה על יין בתוך
הסעודה כתבו הראשונים שודאי נפטר
בבהמ"ז ,דמה דאי' דיין גורם ברכה
לעצמו היינו רק לענין ברכה שלפניו ,אך
לאחריו ודאי נפטר בבהמ"ז ככל דבר
הבא מחמת הסעודה ,והביאור דמה
שמצינו חשיבות מיוחדת ליין שגורם
ברכה לעצמו היינו דוקא לגבי ברכה
שלפניו ,ולא לאחריו ,ואמנם צ"ב דלכאו'
לפירש"י שגורם ברכה לעצמו היינו
בקידוש א"כ הרי לפעמים צריך לברך גם
לאחריו ,וכן בברכות נישואין ,אמנם צ"ל
שגם אם צריך לברך לאחריו מ"מ אין
החשיבות של הקידוש היא מחמת
הברכה שלאחריו ,אלא זה תוצאה
שנוצרת מהקידוש ,אך גוף החיוב
בקידוש הוא רק הברכה שלפניו ודו"ק,
(ולמאן דפי' דגורם ברכה לעצמו היינו
שנשתנה למעליותא מהעץ להגפן מובן
שפיר שלאחריו הוא נשאר ככל מעין ג',
מיהו צ"ע שמפרש בו על הגפן וכו' ולא
על העץ אז זה כן נשתנה למעליותא
וצ"ע).
(ושוב שמעתי דאפש"ל דגורם ברכה
לעצמו גורם שהיין לא יוכל להיגרר
ולהיטפל לברכת הפת ,וכדי להפטר
בהמוציא צריך להיטפל לפת ברמה
מסויימת ,אך ברהמ"ז כוללת כל מה
שבא בסעודה ,ולא בגדר של טפל).
אך יין שלאחר הסעודה לכאו' לא יוכל
להיפטר בברהמ"ז כי אינו חלק
מהסעודה.

סימן יז

ברכות
אך עי' ברשב"ם בפסחים (קג( ).מובא
ברא"ש כאן ובב"י) שכותב שיין לגבי
ברכה שלאחריו נפטר בבהמ"ז ,דתמיד
מעין שלוש נפטר בבהמ"ז ,דק"ו הוא אם
נפטר בברכה אחת שהיא מעין שלוש
כ"ש שיפטר בשלוש ברכות ,אך הרא"ש
מוכיח כנגדו דפירות לאחר סעודה לא
נפטרים בבהמ"ז ,ומוכח דבהמ"ז לא
כוללת מעין ג' ,דאי"ז בכלל מאתיים
מנה( ,וכ"כ הרשב"א והריטב"א ור' יונה
בסוגיין ,דמהכא מוכח דשלוש לא פוטר
מעין שלוש).
אלא כתב הרא"ש (וכן בתר"י
והרשב"א) שיין לאחר סעודה נפטר
בבהמ"ז מטעם אחר ,דאי' בגמ' (לה):
שיין כיוון שיש לו מעלת סעיד ומשמח
היה צריך לברך עליו ג"כ ברכמ"ז ,אך
כיון שאין רגילות לקבוע עליו סעודה
אינו מחוייב ברהמ"ז ,ומ"מ מהני לו
בהמ"ז.
ובזה מתחלק לשני ביאורים :או מצד
שמהני לו מעלתו שסעיד ומשמח עכ"פ
שיוכל לצאת בבהמ"ז ,דמה שאינו
מחייב בברהמ"ז משום שאין קובעין
עליו סעודה זה רק "פטור" שאינו מחייב
בבהמ"ז ,אך נשאר לו המעלה לענין
שיוכל לצאת בבהמ"ז (אף לכתחילה),
וכך משמעות דברי תר"י והרא"ש.
או באופ"א המבואר ברשב"א דמיגו
דהוי קביעות לפת הוי קביעות נמי ליין,
אך לכאו' צ"ב שהרי מדובר על יין
שלאחר הסעודה( ,דהלא יין שבתוך
הסעודה פשיטא שנפטר בבהמ"ז כדין
כל דברים הבאים בתוך הסעודה ,וכ"כ
הרשב"א ור' יונה והריטב"א דלהדיא
כתבו כל דבריהם ביין שלאחר סעודה,
דאילו יין שבתוך הסעודה ברור שנפטר

דרכי

דברים הבאים בסעודה

בבהמ"ז כדין כל בא בתוך הסעודה ,אלא
הראשונים באו לחדש דאפי' יין שלאחר
סעודה ,שלא יכול להיפטר מדין בתוך
הסעודה ,מ"מ נפטר בבהמ"ז מצד שיש
לו מעלת סעיד ומשמח) ,ובשלמא בר'
יונה ובריטב"א וברא"ש שכתבו סתם
שמהני לו מעלתו שיוכל לצאת בבהמ"ז,
וכדהתבאר לעיל ,אך לרשב"א שכתב
שזה מצד דמיגו דהוי קבע לסעודה הוי
קבע נמי ליין ,צ"ע דהלא מיירי כאן ביין
שבא לאחר הסעודה ,ואיך מהני לו
הקביעות של הסעודה ,אך צ"ל דגם
לאחר הסעודה יש השפעה של הסעודה
קצת לענין זה שמיגו דהוי קביעות
לסעודה הוי נמי קביעות ליין ,ואכתי
צ"ע.
ובתוס' פסחים קג :כ'" :ואפילו יין
דלאחר הסעודה נראה שאין צריך לברך
אחריו דלעולם חשוב מחמת הסעודה
והא דקאמר דברים הבאים אחר
הסעודה צריכין ברכה לפניהם
ואחריהם היינו חוץ מיין" ,וצ"ב בדבריו,
מ"ט חשוב מחמת הסעודה ,ולא
התבאר ,ואולי מצד שא"א לאכילה בלא
שתיה ,וגם שתיה זו באה מחמת
האכילה ,או שבא לשרות האכילה
במעיו ,ועי' ב"י קעד שכותב שיין שלאחר
המזון היינו רק כשצמא מחמת השיחה
שלאחר הסעודה ,אך אם צמא מחמת
האכילה חשיב כיין שבתוך הסעודה.
ועי' בריטב"א לקמן (מד ).שכותב
שבאמת כל מי שמברך בהמ"ז על יין
יוצא ,וז"ל "וא"ת א"כ דמהכא ילפת
ברכה ליין יברך עליה שלש ברכות נמי,
י"ל מדפרט רחמנא בלחם ולא פרט ביין
שמע מינה דלא חייב ברכה לזה כזה,
ומיהו עבר ובירך עליו שלוש ברכות יצא
משום דזיין" ,וכ"כ הרא"ש (פ"א יד) וכן

ברכות

רפג

בתר"י (יב ).דבהמ"ז על יין יוצא ,וכ"פ
בשו"ע (ר"ח יז) (ועי' ביה"ל שם ,ועי'
חזו"א (ל"ד ו)) ,ומבואר דאף שלמעשה
יין לא מחייב בהמ"ז מ"מ נשאר לו
המעלה שיכול לצאת בבהמ"ז ,וזה לאו
דוקא בסעודה ,ולאו דוקא מצד מיגו
דהוי קביעות לסעודה כהרשב"א ,אלא
כהביאור הפשוט דיין מצד עצמו יכול
לצאת בדיעבד בבהמ"ז.
איברא דלכאו' כאן מה שיין לאחר
סעודה יוצא בבהמ"ז ,זה לכתחילה,
ומשא"כ סתם יין שלא בסעודה זה רק
בדיעבד( ,כמבואר בריטב"א והראשונים
הנ"ל שזה רק אם עבר ובירך) ,אך נדצ"ל
דמה שבעלמא לברך על יין בהמ"ז זה רק
בדיעבד ,אי"ז משום שבהמ"ז יכולה
לפוטרו רק בדיעבד ,דנראה שמצד
היכולת של ברהמ"ז היא יכולה לפטור
יין לכתחילה ,ורק שלכתחילה ראוי
לברך עליו את ברכתו הרגילה ,שהיא
מעין ג' ,כדי לא להרבות בברכות שלא
לצורך חיוב ,אבל כשבין כה וכה מברך
בהמ"ז בשביל הפת ,יכול לפטור בזה גם
היין לכתחילה( ,דאדרבה כאן לא מרבה
בברכות אלא ממעט) ,ולכן גם יין
שלאחר סעודה שאינו כלול מצד עצמו
בסעודה ,יכול להיפטר מצד עצמו
בבהמ"ז לכתחילה.
וצריך לבדוק אם יש עוד שיטה
בראשונים שגם יין שבתוך הסעודה
טעון ברכה לאחריו דמה שכתוב שיין
גורם ברכה לעצמו זה גם לגבי ברכה
אחרונה ,וא"כ כ"ש יין שלאחר סעודה.

[הנידון בפת הבאה בכסנין בסעודה ולאחריה]:

ל) גמ' מא :אר"ש אין דבר שטעון ברכה

רפד

דרכי

לפניו ולא לאחריו אלא פהבכ"ס בלבד,
והביאור הפשוט לדברי ר"ש הוא (כ"כ
הרא"ש ור' יונה כאן ,וכ"פ טוש"ע (קסח),
שפת הבאה בכסנין שנאכלת בסעודה
היא כפירות שבאים לתענוג ולא לשובע,
ולכן כשבאה בתוך הסעודה מברך
לפניה במ"מ ,כדין פירות בסעודה,
ולאחריה נפטרת בבהמ"ז ,ולפי"ז
כשבאה לאחר הסעודה טעונה ברכה
בין לפניה ובין לאחריה ,וכדין פירות
לאחר סעודה ,והסברא לזה ברורה
דפהבכ"ס היא כמו פירות שבאים
לתענוג ולהנאת עצמן ,ולא נחשבים
חלק מן הסעודה ,דאינן באים לשובע
כחלק מהסעודה אלא באים לתענוג מצד
עצמם ,ולכן לגבי ברכה ראשונה אינם
נפטרים בברכת הפת כי אינם חלק
מסעודת הפת ,אלא מברך עליהם
ברכתן הראויה ,והברכה הראויה של
פהבכ"ס היא במ"מ ,ולאחריהם אינם
טעונים ברכה כי לגבי בהמ"ז הם כן
נכללים בה ונפטרים בה ,כי בהמ"ז
פוטרת כל מה שבא בסעודה אע"פ
שאינו בא מחמת הסעודה.19

סימן יז

ברכות
שבאה בתוך הסעודה דין הוא שיפטור
אותה בברכת הפת" ,כלומר דהרשב"א
סובר שפהבכ"ס בסעודה אינה טעונה
ברכה כלל לפניה ולאחריה ,מחמת
שאם היה קובע עליה היה טעון המוציא
ובהמ"ז ,והלכך גם עכשיו שאוכלה רק
לתענוג ,מ"מ נפטרת בברכת המוציא
ובהמ"ז שבירך על הלחם ,וצ"ב ועי'
להלן.
ומה דאי' בגמ' לגבי פהבכ"ס שטעון
ברכה לפניו אבל לא לאחריו לפי
הרשב"א צ"ל דמיירי בפהבכ"ס שבאה
לאחר הסעודה ,וז"ל הרשב"א" :אבל אם
באה לאחר סעודה טעונה ברכה לפניה,
משום דלאו למיזן אתיא אלא לקנוח,
וכו' ,ומיהו לאחריה אינה טעונה ברכה
דברכת המזון פטר לה ,דאף היא נמי
מזון היא ,ודין הוא שתהא ברכת המזון
פוטרתה ,מה שאין כן בתאנים וענבים",
וכן מסיק הרשב"א אח"כ להלכה" :ופת
הבאה בכסנין אם באו בתוך הסעודה
אינן טעונין ברכה לא לפניהם ולא
לאחריהם ,ואם באו לאחר הסעודה
דהיינו לאחר סילוק טבלא טעונין ברכה
לפניהם ואין טעונין ברכה לאחריהם",
עכ"ל.

אמנם הרשב"א כתב לחלק בין פירות
לפהבכ"ס וז"ל" :ופת הבאה בכסנין ,אם
באה בתוך הסעודה אינה טעונה ברכה
כלל לא לפניה ולא לאחריה ,וכדתנן
ברך על הפת פטר את הפרפרת ,ובזה
עדיפא מתאנים וענבים ,וטעמא דמילתא
משום דפרפרת הויא פת ,ואלו קבע
עליה סעודה או דאכל מיניה כדי
שאחרים קובעין עליו סעודה מברך
עליה המוציא וג' ברכות ,והלכך כל

ונראה ביאור דבריו דיש שני חילוקים
בין פירות לפהבכ"ס :א .לגבי ברכה
שלפניה כשבאו בתוך המזון ,שפירות
טעונים ברכה לפניהם ולא נפטרים
בהמוציא ,ואילו פהבכ"ס כן נפטרת
בהמוציא ,ב .לגבי בהמ"ז כשבאו לאחר
המזון ,שפירות לא נפטרים בבהמ"ז

 19והסברא בזה היא מצד שבהמ"ז היא אכן ברכה
כוללנית יותר דברכת המוציא לחם מדברת רק על
לחם או מה שבא כחלק מסעודת הלחם ,ומשא"כ
בהמ"ז מדברת על המזון ,וכל מה שבא ביחד עם
הסעודה נכלל בה ,אך נלענ"ד להוסיף סברא שלגבי
ברכה ראשונה שעיקרה ברכה על פעולת ושעת

האכילה ,תלוי בכוונת האדם באכילה ,האם אוכלה
לשובע או לתענוג ,אך לגבי ברכה אחרונה שעניינה
ברכה על המצב שלאחר האכילה ,אינו תלוי בכוונת
האכילה ,דהנאת מעיו אחת היא מכל סוגי המאכלים,
והכל מצטרף לאכילה אחת בלי חילוק ,ודו"ק ועי'
להלן.

דרכי

דברים הבאים בסעודה

כשבאו לאחר הסעודה ,אלא רק כשבאו
בתוך הסעודה ,ואילו פהב"כ כן נפטרת
בבהמ"ז אפי' כשבאה לאחר הסעודה,
דהנה בנוגע לחילוק הראשון בין פירות
ופהבכ"ס לגבי ברכה שלפניה ,שפירות
בתוך הסעודה טעונים ברכה לפניהם
ואילו פהבכ"ס נפטרת בהמוציא,
החילוק שכותב הרשב"א הוא
שפהבכ"ס היא בעצם פת ,שהרי
כשקובע עליה סעודה או אוכלה בשיעור
שאחרים קובעים ,חייב בה עצמה
בהמוציא ובהמ"ז ,ולכן גם כאן דין הוא
שנפטרת בברכה לפניה בהמוציא ,וז"ל:
"דפרפרת הויא פת ,ואלו קבע עליה
סעודה וכו' מברך עליה המוציא וג'
ברכות" ,וצ"ב בהסבר דבריו ועי' להלן,
ובנוגע לחילוק השני בין פירות
לפהבכ"ס לגבי בהמ"ז ,שפירות לאחר
סעודה לא נפטרים בבהמ"ז ואילו
פהבכ"ס לאחר סעודה כן נפטר בבהמ"ז,
החילוק שכותב הרשב"א שפהבכ"ס
היא יותר מזון מפירות ודין הוא שתפטר
בבהמ"ז ,וז"ל" :דברכת המזון פטר לה,
דאף היא נמי מזון היא משא"כ בתאנים
וענבים" ,ודו"ק דנראה מדבריו שיש כאן
שני חילוקים שונים בין פירות
לפהבכ"ס ,בשני מישורים שונים.
ונתחיל בביאור הנידון השני,
שפהבכ"ס נפטרת בבהמ"ז גם כשבאה
לאחר הסעודה ,כי היא מזון יותר
מפירות ,והביאור דפהבכ"ס אע"פ
שאינה באה להשביע מ"מ היא מזון
בחפצא ,ונפטר בבהמ"ז ,אמנם לכאו'
קשה דבשלמא כשבאה בתוך הסעודה
מובן שתיפטר בבהמ"ז כמו פירות
בסעודה ,אך בבאה לאחר סעודה קשה
שהרי קיי"ל דבהמ"ז אינה פוטרת אלא
מה שבא בתוך הסעודה ,דהנה פירות
בתוך הסעודה ג"כ נפטרים בבהמ"ז

ברכות

רפה

ומ"מ לאחר סעודה לא ,ומוכח שגם
בהמ"ז אינה פוטרת כל דבר ,אלא רק מה
שבא בתוך הסעודה ,וכיצד פהבכ"ס כן
נפטרת בבהמ"ז אף כשבאה לאחר
סעודה ,ובשלמא בשר ודגים שלרשב"א
נפטרים אפי' לאחר סעודה ,כבר ביאר
שם הרשב"א שזהו משום שהם עצמן
מהסעודה הן ,דבאים להשביע ,ונחשב
שהם ממשיכים את הסעודה ,וא"כ אי"ז
נחשב לאחר הסעודה אלא בתוך
הסעודה ,אך פהבכ"ס אינה לשובע אלא
לתענוג ,שהרי לכן כשבאה לאחר
הסעודה טעונה ברכה לפניה ,ודלא
כבשר ודגים שא"צ ברכה כלל ,וא"כ
מוכח דלא מהני מה שהיא מזון
להחשיבה כבשר ודגים לגמרי לגבי
ברכה שלפניה כשבאים לאחר הסעודה,
וא"כ איך מהני לגבי ברכה שלאחריה
כשבאה לאחר הסעודה ,דממ"נ אם היא
מזון כבשר ודגים למה טעונה ברכה
לפניה לאחר סעודה ,ואם היא קינוח
כפירות כיצד נפטרת בבהמ"ז כשבאה
לאחר סעודה.
ונראה די"ל ,דברכה ראשונה זה נידון
של הנאה ,ועיקר הקובע זו הכוונה,
ומשא"כ בברכה אחרונה עיקר הקובע
זוהי המציאות בפועל ,ופהבכ"ס מצד
הכוונה היא רק לתענוג ולקינוח ,אך
במציאות היא מזון גמור כפת ,ולכן לגבי
לפניה שהנידון הוא לפי הדעת ,היא לא
חלק מהסעודה ,אלא כפירות ,דבאה רק
לתענוג ,ולא יכולה להיכלל בברכת
הפת ,אך לגבי ברכה שלאחריה ,אע"פ
שהיא באה לכוונת קינוח ,מ"מ במציאות
היא מזון ויכולה להיפטר בבהמ"ז ,כי
בהמ"ז נקבעת לפי המציאות ולא לפי
הכוונה ,ומצד המציאות זה המשך של
הסעודה כבשר ודגים ,ולפי"ז פהבכ"ס
לאחר הסעודה היא מחולקת בהגדרתה

רפו

דרכי

דלגבי לפניה היא כפירות שאינם
ממשיכים את הסעודה כיון שבאים לשם
תענוג ,ולא יכולים להיכלל בברכת
הפת ,אך לגבי לאחריה היא כבשר ודגים
שממשיכים את הסעודה כחלק ממנה,
דהם מזון ,וגם פהבכ"ס במציאות היא
מזון ,והיא ממשיכה את הסעודה לגבי
ברכהמ"ז ,שהיא נחשבת לגבי"ז כבתוך
הסעודה ויכולה להיפטר עי"ז.
אמנם אכתי צ"ב הנידון הראשון
שמבואר ברשב"א שלגבי ברכה שלפניה
בתוך הסעודה ,פהבכ"ס כן נכללת בפת,
ודלא כפירות בסעודה שטעונים ברכה
לפניהם ,ולכאו' לפי מה שהתבאר
פהבכ"ס לגבי לפניה היא כפירות
שבאים לתענוג ,ומה החילוק כאן לגבי
ברכה דלפניה ,אלא שלגבי זה ביאר
הרשב"א סברתו דפהבכ"ס היא בעצם
פת ,ואילו קבע עליה סעודה או אכל
שיעור שאחרים קובעים עליה מברך
עליה המוציא ובהמ"ז ,ולכן כשבאה
בתוך הסעודה דין הוא שיפטרנה
בברכת הפת ,ולסיכום :ביאור הקושיא
דהרי התבאר שלגבי ברכה שלפניה,
אזלי' לפי דעתו וכוונתו ,ופהבכ"ס אינה
באה לשובע אלא לקינוח ,וא"כ למה לא
מברך לפניה בסעודה ,אלא דכאן מבואר
חידוש נוסף ברשב"א והוא שפהבכ"ס
יש לה גדר מיוחד שכיון שאם קובע
עליה או אוכלה בשיעור שאחרים
קובעים עליה היא עצמה מחוייבת
בברכות של פת ,ה"נ גם אם אוכלה בתוך
הסעודה זה עצמו מחשיבה לקביעות,
ואע"פ שהוא עצמו אוכלה לשם קינוח
ותענוג ולא קובע עליה סעודתו ,מ"מ הוי
כמו מי שאוכל שיעור שרגילין לקבוע
עליו ,והכא נמי אוכלה במצב שרגילין
לקבוע עליה ,דבכה"ג אמרי' דאיהי גופא
חייבת בהמוציא כפת ,וא"כ ודאי נפטרת

ברכות

סימן יז

בפת.
והנה לגבי הנידון שפהבכ"ס נפטרת
בבהמ"ז אפי' לאחר סעודה היה אפש"ל
באופ"א דהטעם שפהבכ"ס נפטרת
בבהמ"ז היינו משום שגם בעלמא
פהבכ"ס יכולה להיפטר בדיעבד
בבהמ"ז ,וכן לגבי הנידון שפהבכ"ס
נפטרת בהמוציא בסעודה היה אפש"ל
דהיינו משום שגם בעלמא נפטרת
בדיעבד בהמוציא ,וכדכ' הריטב"א
בהלכות (פ"ב הי"ח) ,שבדיעבד אם בירך
עליה המוציא ובהמ"ז יצא( ,ואפש"ל
שכאן זה אפי' לכתחילה ,וכמו שביארנו
לגבי יין ,דהטעם שתמיד זה רק בדיעבד
הוא לא מצד חסרון יכולת לפטור
לכתחילה אלא רק משום שאמרי'
שלכתחילה אין לשנות ולא להרבות
בברכות ,אך כאן הרי ממילא כבר מברך
המוציא וג' ברכות על הפת ,ויכול
לכתחילה לפטור גם את הפהבכ"ס).
וכמו שהתבאר לעיל לגבי יין לאחר
סעודה ,דאע"פ שברכתו מעין ג' מ"מ
יכול להיפטר גם בבהמ"ז כיון דסעיד
ומשמח ,כדאי' ברא"ש ותר"י והרשב"א
הנ"ל ,כמו"כ נראה דגם פת הבאה
בכסנין אע"פ שברכתה מעין ג' מ"מ
יכולה להיפטר בהמוציא ובהמ"ז ,דהרי
גם בפת הבאה בכסנין יש מעלה של פת,
שהרי מי שקובע עליה סעודתו או
שאוכל שיעור שרגילים לקבוע סעודה,
חייב בהמוציא ובהמ"ז.
וכאן הביאור יתחלק לשני צדדים (כמו
שני הצדדים ביין לעיל) ,או שמעצם מה
שיש מי שקובע ע"ז סעודה ומתחייב
בהמוציא ובהמ"ז ,א"כ גם מי שלא קובע
ע"ז ולא מתחייב בזה ,מ"מ נשאר לו
המעלה שיכול לצאת בהמוציא ובהמ"ז,
(תמיד בדיעבד וכאן לכתחילה),

דרכי

דברים הבאים בסעודה

וכמבואר בתר"י והריטב"א לגבי יין ,או
באופ"א כמבואר ברשב"א לגבי יין,
דמיגו דהוי קביעות לסעודה ,הוי נמי
קביעות לפת הבאה בכסנין ,ושייך בה
עצמה המוציא ובהמ"ז ,והנפק"מ לכאו'
האם פהבכ"ס בעלמא תפטר בבהמ"ז
בדיעבד ,דלא מצאתי האם יחלוק ר' יונה
בפהבכ"ס לאחר סעודה שלא תפטר
בבהמ"ז ,ולהמבואר נראה דבזה יודה
לרשב"א.
והנה הרשב"א כתב לגבי ברכת המוציא
שלפניה ,שפהבכ"ס נפטרת משום שהיא
פת שאם קובע עליה מתחייב בהמוציא
ובהמ"ז ,ובאמת יותר משמע דאזיל
בדומה לשיטתו ביין ,דמיגו דהוי קביעות
לסעודה הוי קביעות נמי לפהבכ"ס ,ולכן
היא גופה מחוייבת בהמוציא ובהמ"ז,
ודין הוא שתפטר בברכת הפת ,שזוהי
ברכתה העצמית הראויה( ,וזה מתרץ
מה שהקשו סתירה מדברי הרשב"א
(לח ):שפהבכ"ס הוי שינוי המין שאינה
פת ,ורק כשקובע עליה הוי פת ,ואכמ"ל
עי' מש"כ בגדר פהבכ"ס ,ומ"מ כאן
לכאו' מבואר ברשב"א דפהבכ"ס היא
פת ולכן נפטרת בהמוציא ,אך י"ל כנ"ל
דכאן הוי כקובע סעודתו עליה ,דלהכי
מהני קביעות הסעודה להחשיב גם
הפהבכ"ס כקביעות ולכן חשיבה כפת
לברכת המוציא).
אך הנה במש"כ הרשב"א לגבי בהמ"ז,
שפהבכ"ס נפטרת בבהמ"ז אפי' לאחר
סעודה ,עיקר חילוקו שפהבכ"ס היא
מזון יותר מפירות ,וקשה למה לא כתב
מצד שפהבכ"ס נחשבת פת ונפטרת
בדיעבד בבהמ"ז ,או כהאופן הב'
שהתבאר שמיגו דהוי קביעות לסעודה
הוי קביעות נמי לפהבכ"ס ,וכמו שכתב
הרשב"א לגבי ברכה ראשונה ,ולכאו'
נראה מדבריו דלא רצה להגיע לזה כאן,

ברכות

רפז

אלא כתב שנפטר בבהמ"ז מפני שאיהי
גופה מזון ,וז"ל" :לאחריה אינה טעונה
ברכה דברכת המזון פטר לה ,דאף היא
נמי מזון היא ,ודין הוא שתהא ברכת
המזון פוטרתה ,משא"כ בתאנים
וענבים" עכ"ל ,וצ"ע למה לא כ' מצד
הנ"ל ,שפהבכ"ס היא עצמה פת היא
שאם קובע עליה מחוייבת בהמוציא
ובהמ"ז ,והכא מהני לה קביעות הסעודה
להחשיבו שאוכלה בקביעות ,דכמו
שכתב הרשב"א כך לגבי המוציא ,למה
לא כתב כן גם לגבי בהמ"ז.
ונלענ"ד דהרשב"א לשיטתו דבשר
ודגים גם לאחר הסעודה פטורים לגמרי,
כי הם עצמן מזון הם ומן הסעודה הם,
ולכן כתב דמהאי טעמא גם פהבכ"ס
לאחר סעודה נפטר בבהמ"ז ,כי היא
גופה מזון ,וכמו שהתבאר שלגבי בהמ"ז
אזלי' לפי המציאות והתוצאה שמזין ולא
לפי הכוונה באכילה ,וא"כ לגבי"ז
פהבכ"ס היא כבשר ודגים ,ומשא"כ לגבי
ברכה שלפניה לאחר הסעודה ,כי ברכה
ראשונה תלויה בכוונתו שאוכלה
לתענוג ,וממילא לגבי זה חשיב כלאחר
סעודה ולא ממשיך את הסעודה ,כלומר
שלגבי ברכה ראשונה אי"ז נחשב
שממשיך את הסעודה ,אך לגבי ברכה
אחרונה זה כן נחשב כהמשך של
הסעודה ,כי אע"פ שכוונתו לתענוג מ"מ
במציאות זה מזין ,וברכה אחרונה היא
לפי המציאות ולא לפי כוונתו.
וכ"ז בלאחר סעודה אך בתוך הסעודה
תמיד פטורה גם לפניה ,וכאן הוא עיקר
חידושו של הרשב"א שפהבכ"ס היא
נחשבת פת ,כיון שאם יקבע עליה יברך
המציא ,והביאור כפי הצד השני
שהתבאר לעיל שגם כשאוכלה בסעודה
זה כמו שאוכלה בקביעות ,דמהני לי'
קביעות הסעודה גם לפהבכ"ס כעין

רפח

דרכי

מיגו ,ובדומה למש"כ הרשב"א לגבי יין,
אך אכתי כ"ז מהני רק לגבי הנידון
שבאה בתוך הסעודה ,אבל כשבאה
לאחר סעודה צ"ל דאי"ז מחשיבה
לקביעות ,ליפטר בהמוציא ,שהרי אי"ז
בתוך הסעודה ,ואי"ז כבשר ודגים
שממשיכים את הסעודה ,ולכן הוכרח
הרשב"א להגיע ולומר את הסברא
שלגבי בהמ"ז נפטרת משום שהיא גופה
מזון כבשר ודגים ודלא כפירות ,אך בלא
סברא זו לא מהני הסברא שכתב לגבי
ברכה ראשונה בתוך הסעודה כי שם כל
הסברא הייתה שמהני לה הקביעות של
הסעודה להחשיבה נמי כפת ,כאילו
קובע גם עליה ,ואת זה אין כאן שאוכלה
לאחר הסעודה ואין את הקביעות של
הסעודה שתועיל גם לפהבכ"ס ,דהנה
לגבי ברכה שלפניה אזלי' לפי הכוונה,
שאוכלה לקינוח ותענוג ,וא"כ אי"ז
כבשר שממשיך הסעודה ,אלא הסעודה
נגמרה ,וא"כ שוב אין את הקביעות של
הסעודה שתחשיבהו כאוכל את
הפהבכ"ס בקביעות לחייבו בהמוציא
ובהמ"ז כפת וליפטר בפת ,וזה כעין
גלגל ,דלגבי ברכה ראשונה אזלי' לפי
הכוונה ,וכוונתו לתענוג ולא להשביע
כחלק מהסעודה ,רק שאם בפועל זה
בתוך הסעודה זה גופא מחשיבהו
כאוכלה בקביעות ,אך כאן שזה לאחר
סעודה ,אם זה היה בא להשביע כבשר
ודגים זה היה ממשיך את הסעודה ,אך
כיון שכוונתו לתענוג ,אי"ז ממשיך את
הסעודה ,ומשו"ה אין לזה קביעות וצריך
לברך מזונות ,ומשא"כ לגבי בהמ"ז
דאזלי' לפי המציאות שזה מזון ומשביע
ובהמ"ז פוטרת מזון ,כמו בשר ודגים,
ומשא"כ לגבי ברכה שלפניה בתוך
הסעודה דשם יש סברא שבתוך
הסעודה זה נותן קביעות לאכילתה
ומחייבה מצד עצמה בהמוציא ובהמ"ז,
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וא"כ מובן שהרשב"א כתב מצד שהיא
גופה מזון ,ולא כ' מצד שמהני הקביעות
של הסעודה לפהבכ"ס ,כי כ"ז הוא רק
לאחר שאמרי' שלגבי ברכה שלאחריה
אזלי' לפי המציאות שזה מזון ומשביע,
ולא לפי הכוונה ,ולכן זה ממשיך את
הסעודה ושייך לומר שמיגו דהוי
קביעות לסעודה הוי נמי לפהבכ"ס ,אך
בלא זה ל"ש כלל לומר כ"ז ,וא"כ כבר אין
ענין לומר כן כי בלא זה נמי מובן כנ"ל
ודו"ק.

[הקשר בין סוגיין לדין עיקר וטפל]:

לא) ריטב"א "אמר להם הואיל ופת
פטרתן ,פירוש לא מדין טפלה דלא
מיקרי טפלה כלל אלא כשנאכל עמו,
כגון דברים הבאים ללפת הפת ,אבל כל
היכא דלאו ללפת לא מיקרי טפלה ,אלא
הכי קאמר הואיל דפת פטרתן משום
דפת הוא עיקר ופת חשוב והוא כדאי
לפטור את כולן כשבאין מחמת סעודה,
דאע"ג דלאו טפלה עשאוהו כטפלה לפי
שפת עיקר סעודה לכל אדם כנגד כל
דבר שיבא אחריו מחמת סעודה" ,וכ"כ
הרא"ה.
ומבואר דכאן אי"ז סוגיית עיקר וטפל,
אך זה כן גדר כעין עיקר וטפל ,ונראה
שהגדר הוא חשוב וטפל ,ודו"ק.
המאירי (מד" ).הביאו לו מלח וכו'
מברך על המליח ואינו מברך על הפת,
כשם שהפת פוטרת כל מיני מאכל מפני
שכלם טפלים לו ,כך כשהפת טפלה
לאיזה דבר אותו דבר פוטר את הפת ,הן
שבא הפת אחריו הן שבא עמו לכונה זו",
ומבואר שדימה ממש דין עיקר וטפל
לדין דברים הבאים בסעודה שגם זה

דרכי

דברים הבאים בסעודה

מצד עיקר וטפל.
ועי' ברשב"א בסוגיין שהק' על הדרגה
השניה דר"פ ,שהוא ביארה בפירות
שמרבים תאוות האכילה ,והקשה מ"ש
מעיקר וטפל דמליח ופת( ,ותי' דכאן בא
גם לתענוג עצמי וטפל הוי בדבר שבא
רק לשם העיקר ,אי נמי שם אוכלן יחד
וכאן בנפרד) ,ובעיקר קושייתו צ"ע
דלכאו' בכלל אי"ז באותו רמה של
טפילות ,דמליח בא ממש לצורך
הפירות ,וכאן בא רק לסייע בעקיפין
לרבות תאוות האכילה ,ועי' ג"כ ברא"ש
שהקשה על רש"י והבה"ג שנקטו
שדייסא לא נפטרת בפת ,דמאי שנא
מצנון פוטר זית( ,וכאן ייסד דבריו שאין
לומר שזה רק כשאוכל הטפל יחד עם
העיקר אלא גם בזאח"ז ,ולכאו' דלא כתי'
ב' ברשב"א) ,אך לכאו' קושייתו אינה
מובנת דהדייסא לא משמשת את הפת
באותו רמה שהזית משמש את הצנון,
ומה הדימוי ,וצ"ע.
ועי' ב"י שהוכיח נגד הכלבו שודאי טפל
א"צ ברכה אחרונה ,כדחזי' דדברים
הבאים מח"ס פטורים בין לפניהם ובין
לאחריהם ,ולכאו' ק' מה הראיה משם
הרי זו סוגיא אחרת ,ובשלמא לרש"י
שמלפת בהן הפת הוי ממש כסוגיית
עיקר וטפל ,אך לתוס' לכאו' קשה ,וצ"ל
דס"ל שזה ג"כ גדר כעין עיקר וטפל,
מיהו אכתי קשה דסו"ס לתוס' ודאי יש
פה חידוש מיוחד שאינו ככל עיקר
וטפל ,שפת יותר חשובה ומטפילה
אליה כל מה שבא בסעודה ולא רק מה
שבא ללפתה ,וא"כ כבר אזלה ראיית
הב"י דכבר א"א להוכיח משם כיון
שבהכרח זה עיקר וטפל יותר חזק ,ואולי
רק שם פטור בברכה אחרונה אך בשאר
עיקר וטפל לא ,וכמו"כ נראה דגם לרש"י

ברכות

רפט

לפי רוב פירושי הראשונים והאחרונים
מבואר שאע"פ שזה עיקר וטפל מ"מ יש
כאן חידושים יותר מכל עיקר וטפל ,כגון
שנפטר אפי' על מה שאוכל באמצע בלא
פת או שאפי' שלא בא רק לטפל ,או
שאפי' כשלא היה דעתו לטפל וכדו',
וא"כ שוב אזלה ראית הב"י מכאן לכל
עיקר וטפל כיון שכאן זה עיקר וטפל
מיוחד שיותר חזק ,וא"א להוכיח ממנו
לכל עיקר וטפל דעלמא שפוטר גם
מברכה אחרונה.
ומצאתי בראש יוסף (מד ).שבתו"ד כ"כ
לדחות ראיית הב"י דשאני פת שחשובה.
אך נראה להקשות אפי' יותר מזה,
דהנה כאן גם מה שנפטר בבהמ"ז אי"ז
כלל מכח עיקר וטפל ,אלא מכח דין
מיוחד בבהמ"ז שפוטר יותר מורחב מכל
ברכה אחרונה ,וכדמוכח שהרי גם
הדרגה השניה של דברים שבאים שלא
מח"ס נפטרים בבהמ"ז ,דלתוס'
והראשונים היינו פירות שבאים לתענוג
וקינוח וכדו' ,ולא כחלק מעיקר
הסעודה ,ומ"מ נפטרים בבהמ"ז ,כלומר
שבהכרח שמה שנפטר כאן בבהמ"ז אי"ז
כלל מכח העיקר וטפל ,אלא דין מיוחד
בבהמ"ז ,ואיך הוכיח מכאן הב"י שכל
עיקר וטפל נפטר בברכה אחרונה של
העיקר מחמת עצם היותו טפל להעיקר,
וגם לדעת רש"י כאן בהמ"ז חלה על כל
כל מה שבא להשביע אף שאינו טפל,
ומוכח שמה שנפטר בסוגיין מברכה
ראשונה אינו נפטר גם מברכה אחרונה
מחמת עצם היותו טפל לענין ברכה
ראשונה ,אלא זהו נידון אחר שבהמ"ז
פוטרת כל מה שבא להשביע או כל מה
שבא בסעודה ,וצע"ג איך הוכיח מכאן
הב"י שכל עיקר וטפל נפטר בברכה
אחרונה( ,ועי' עוד מש"כ בגדרי עיקר

רצ

דרכי

וטפל).
בתוס' הק' על רש"י שפי' דדייסא
ותרדין לא נפטרים ע"י הפת לפניהם,
שהרי במתני' להלן אי' דפת פוטר
פרפרת ,ובגמ' שם אף מעשה קדירה,
כלומר שתוס' הבין ששם אי"ז גדר של
עיקר וטפל אלא כמו דייסא וכדו' כלומר
דברים שבאים להשביע ,והנה עי' תוס'
(מד ).במתני' דמליח פוטר את הפת מדין
עיקר וטפל ,שהקשה מאי קמ"ל יותר
מפת ופרפרת ,ותירץ דאשמועי' שאף
פת שהיא חשובה יכולה להיטפל לדבר
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אחר ,ומשמע בתוס' שפת ופרפרת זה כן
גדר של עיקר וטפל ,ולא רק דרגה של
להשביע ,וצ"ע ,אמנם אם גם דברים
הבאים מח"ס להשביע לתוס' זה גדר
דומה לעיקר וטפל שפיר אפש"ל דלכן
תוס' השוום ,מיהו נראה דא"צ לכ"ז אלא
י"ל שקושיית תוס' שם היא על דרך ק"ו,
דאם פת ופרפרת שזה רק דברים שבאים
להשביע נפטר ,כ"ש עיקר וטפל ממש,
או באופ"א שקו' תוס' כאן על רש"י אינה
מפרפרת אלא ממעשה קדירה ,שהגמ'
מוסיפה גם את זה ,ואכתי צ"ע.

דרכי

פת הבאה בכסנין

ברכות

רצא

סימן יח:

בגדרי ודיני פת הבאה בכסנין:
ענף א .פהבכ"ס בסעודה ולאחריה:

א .דעת הרשב"א בפת כסנין בסעודה ולאחריה .ב .דעת הי"א

במאירי ,דעת הרא"ש ור' יונה וכן נקטי'.
ענף ב .האם פהבכ"ס נחשבת פת :ג .ג' שיטות מה ברכת פת כסנין .ד .דעת הרשב"א שפת כסנין
נשתנה ממינו .ה .דעת הרמב"ם שפת כסנין נחשב פת .ו .מהלך אמצעי שהיא פת מסוג אחר.
ענף ג .האם דין פהבכ"ס הוא מדאו' או מדרבנן :ז .האם הנידון בפהבכ"ס הוא דאו' או דרבנן .ח.
דברי הפמ"ג במ"ז בענין זה .ט .דברי המג"א ,והפמ"ג בא"א .י .לפמ"ג פהבכ"ס פטורה רק בשיעור דרבנן.
ענף ד .ההלכה בספק פת כסנין :יא .הב"י פסק מספק ככל השיטות מהי פהבכ"ס ,וקו' הב"ח .יב.
בפלוג' הב"י והמאמ"מ האם השיטות פליגי אהדדי.
ענף ה .בהגדרת קביעות סעודה על פהבכ"ס :יג .בהגדרת קביעות סעודה וסתירה בב"י בזה .יד.
תי' הפמ"ג על סתירת הב"י .טו .תי' האה"ע על סתירת הב"י ,והערת רע"א .טז .נפק"מ אם יהיה שייך לחייב
בהמ"ז בשביעה דידיה .יז .סיכום הצדדים למעשה ,ונ"ל שהנידונים תלויים זב"ז .יח .מהלך הצל"ח שהפת
טפל לתבלין.
ענף ו .נידונים בקביעות סעודה :יט .מהי קביעות סעודה על פהבכ"ס .כ .בירך מזונות ואח"כ אכל
שיעור שביעה .כא .בירושלמי שהמוציא ובהמ"ז תלויים זב"ז.

ענף א.
פהבכ"ס בסעודה ולאחריה:

[דעת הרשב"א בפת כסנין בסעודה ולאחריה]:

א) גמ' מא :אר"ש אין דבר שטעון ברכה
לפניו ולא לאחריו אלא פהבכ"ס בלבד.
דעת הרשב"א שפהב"כ בתוך הסעודה
אי"צ ברכה כלל ,ודברי ר"ש מיירי
כשבאה לאחר הסעודה דצריך ברכה
לפניה ולא לאחריה ,ועי"ש ברשב"א
שביאר ,שכשבאה בסעודה א"צ ברכה
לפניה אע"פ שפירות כן צריכים ברכה
בסעודה ,משום שפהבכ"ס בעצם
נחשבת פת כיון שאם קובע עליה טעונה

המוציא ובהמ"ז ,וצ"ב בדבריו שהרי כאן
מדובר כשאוכלה לתענוג ולא קובע
עליה ,וא"כ מה מהני מה שבעלמא אם
קובע עליה ברכתה כפת ,הרי סו"ס כאן
הוא לא קובע עליה ,והביאור נ"ל דהכא
אע"פ שהוא אינו קובע עליה מ"מ מהני
קביעות הסעודה להחשיבה ג"כ
כקביעות ,כיון שאוכלה בתוך הסעודה,
ומהני לה קביעות הסעודה כאי' קובע
עליה גופא וברכתה המוציא ובהמ"ז
ונפטרת בברכת הפת לגמרי ,ולכן דעת
הרשב"א שפהבכ"ס הנאכלת בסעודה
אינה טעונה ברכה כלל (ועי' להלן).
וכשבאה לאחר הסעודה טעונה ברכה
לפניה אבל לא לאחריה ,ובטעם הפטור
מברכה שלאחריה כשבאה לאחר
הסעודה עי' ברשב"א שכתב טעם אחר

רצב

דרכי

סימן יח

ברכות
לה ברכת המוציא ,אך כאן שאוכלה
לאחר הסעודה לא מהני לה ברכת
המוציא לפוטרה וטעונה ברכה לפניה,
אך אינה טעונה ברכה לאחריה כי לגבי
בהמ"ז היא כן נחשבת כבשר ודגים כי
במציאות היא משביעה כבשר ודגים,
ודלא כפירות ,ולגבי בהמ"ז לא תלוי
בכוונה אלא במציאות ,ובהמ"ז פוטרתה
כי בחפצא היא מזון ,וכיון שהיא בחפצא
מזון א"כ לגבי זה היא כן נחשבת המשך
של הסעודה ,וממילא בהמ"ז מהני לה
כמו בשר ודגים לאחר הסעודה ,וגם כמו
פהבכ"ס בתוך הסעודה ,ודו"ק.

דפהבכ"ס היא גופה מזון יותר מפירות
עי"ש ,והביאור הנלענ"ד דכאן לא כתב
הרשב"א כהטעם דלעיל שפהבכ"ס
נחשבת פת כשקובע עליה וכו' כנ"ל,
כיון שכאן הקביעות של הסעודה איננה
מועילה להפת כסנין ,כי כאן מיירי
שאוכל אותה כבר לאחר הסעודה ,רק
הרשב"א כתב מצד אחר שפהבכ"ס היא
גופה מזון ,והביאור בדבריו נ"ל
דהרשב"א לשיטתו 20שבשר ודגים גם
לאחר הסעודה נפטרים כי הם בעצם
ממשיכים את הסעודה ,ונפטרים כחלק
מהסעודה ,אמנם פהבכ"ס לכאו' אינה
חלק מהסעודה כיון שבאה רק לתענוג
כפירות ,אך צ"ל שלגבי ברכהמ"ז לא
דנים בשביל מה כוונת האדם לאוכלה,
אלא דנים מצד המציאות שהיא מזון,
ואע"פ שבהמ"ז אינה יכולה לפטור
דברים שבאים לאחר הסעודה ,שהרי
פירות בסעודה נפטרים בבהמ"ז ולאחר
הסעודה לא נפטרים בבהמ"ז ,מ"מ
פהבכ"ס שהיא מזון בחפצא כבשר
ודגים ,למרות שכוונתו לאוכלה לתענוג
מ"מ רק לגבי ברכה ראשונה תלוי
בכוונת האכילה אך לגבי ברכה אחרונה
תלוי במציאות והתוצאה של האכילה,
וזה לא תלוי בכוונה אלא במציאות ,וא"כ
לגבי בהמ"ז חשיב שהפבבכ"ס ממשיכה
את הסעודה כבשר ודגים ,וא"כ יכולה
להיפטר בבהמ"ז ,אך לגבי ברכה
ראשונה היא משהו נפרד מן הסעודה כי
כוונתו לאוכלה לתענוג בעלמא ,וא"כ
איננה נפטרת בברכת המוציא של הפת,
ואע"פ שכשאוכלה בתוך הסעודה כן
נפטרת בהמוציא לפי הרשב"א היינו
משום שכשאוכלה בסעודה מהני לה
קביעות הסעודה להחשיבה ג"כ ולהועיל

ב) ועי' במאירי שהביא בשם רבים
האומרים ,שפהבכ"ס אפי' כשבאה
לאחר המזון א"צ לברך עליה כלל ,לא
לפניה ולא לאחריה ,וכ"כ ההשלמה
המובא בס' הבתים (ש"ד י"ב) ,ולכאו' זה
דלא כמימרא דר"ש ,מיהו זה כן יסתדר
לפירש"י במימרא דר"ש ,שפירש דר"ש
מיירי בכלל לגבי פהבכ"ס שלא בסעודה,
ודעת רש"י שפהבכ"ס תמיד מברך
לפניה מזונות ולאחריה "ולא כלום" ,וזו
כוונת ר"ש.21

 20עי' מש"כ באריכות לגבי דברים הבאים מחמת
סעודה.

 21ובדעת רש"י שמבוארת כאן שפהבכ"ס תמיד אין
מברך לאחריה כלום ,עי' בתוס' שביאר כוונת רש"י

וכדעת הרשב"א כ"מ בתוס' שפי'
מימרא דר"ש שאכלה לאחר הסעודה
קודם בהמ"ז ,ולא פירשו (כהי"א בר' יונה
ועוד) דמיירי בתוך הסעודה ,ומשמע
דס"ל לתוס' כהרשב"א דאם באה בתוך
הסעודה אינה טעונה ברכה גם לפניה.

[דעת הי"א במאירי ,דעת הרא"ש ור' יונה וכן
נקטי']:

דרכי

פת הבאה בכסנין

אך הרא"ש (סו"ס ל') ור' יונה ,כתבו
בפירושא דמימרא דר"ש שפהבכ"ס
כשבאה בתוך הסעודה צריכה ברכה
לפניה כיון שבאה לתענוג כמו פירות,
ואינה טעונה לאחריה דנפטרת בבהמ"ז
כדין פירות שנאכלים בסעודה ,כלומר
שלשיטתם בעצם פהבכ"ס דינה שוה
לגמרי לדין פירות שבאים לקינוח ,דגם
היא באה לקינוח ,ועי' ב"י (קסח) שהביא
כן מעוד ראשונים ,וכ"פ בשו"ע (קסח ח)
שפהבכ"ס שנאכלת בסעודה טעונה
ברכה לפניה ולא לאחריה.22
וא"כ ג' דעות לפנינו מה דין פהבכ"ס
בסעודה ולאחריה :א :דעת ר' יונה
הרא"ש וטוש"ע שכשבאה בסעודה
טעונה ברכה לפניה ולא טעונה
לאחריה ,וכשבאה לאחר הסעודה
טעונה ברכה בין לפניה ובין לאחריה.23
ב :דעת הרשב"א שכשבאה בסעודה
אינה טעונה ברכה כלל ,וכשבאה לאחר
הסעודה טעונה ברכה לפניה ולא טעונה
לאחריה .ג :דעת הי"א במאירי
וההשלמה שבין בסעודה ובין לאחריה
אינה טעונה ברכה כלל לא לפניה ולא
לאחריה.

שמברך בורא נפשות ,וכ"מ ברש"י שכתב שזה דומיא
דפת אורז ודוחן לעיל ,ששם בגמ' אי' דאינו מברך
לאחריה ולא כלום ושם פירש"י שהכוונה שמברך
בורא נפשות ,ועי' ג"כ ברי"ף שכתב שלאחר פהבכ"ס
אינו מברך כלום ,ועי"ש בר' יונה שהביא די"א בדעת
הרי"ף כפשוטו דאינו מברך לאחריה כלום ,אך י"א
שכוונתו שמברך בור"נ ,אמנם דעת תוס' וכן רוב
הראשונים שלאחר פהבכ"ס מברך מעין ג' ,וכ"פ
בטוש"ע (קסח) ,ועי' להלן.
 22רק שכתב הביה"ל דאנן דמספקא לן מאי פהבכ"ס
(עי' להלן) ,א"כ אין מברכין לפניה בסעודה אלא על
פהבכ"ס שהיא לפי כל השיטות ,דאל"כ הוי ספק

ברכות

רצג

ענף ב.
האם פהבכ"ס נחשבת פת:

[ג' שיטות מה ברכת פת כסנין]:

ג) בגמ' (מב ).ר"ה אכל תליסר ריפתא
ולא בירך בהמ"ז כי לא שבע ,ור"נ א"ל
שצריך בהמ"ז כיון שזו אכילה לרעבון,
ופירש"י ורוב הראשונים שאכל פת
הבאה בכסנין ,ור"נ א"ל שאע"פ שלא
שבע מ"מ אם אכל בשיעור שאחרים
שבעים ממנו זה נחשב קביעות סעודה
שמחייבת בהמ"ז גם על פהבכ"ס ,והנה
בגמ' מבואר רק שפת הבאה בכסנין אין
מברך עליה בהמ"ז ,אך לא התפרש מה
כן מברכים לאחריה ,ונחלקו בזה
הראשונים כאן ,דעת הרא"ש ותוס'
(מא ):שמברך לאחריה מעין ג' ,והכי
נקטי' וכן פסק השו"ע (קסח ו) ,אמנם
הרי"ף כ' דאין מברך אחריה כלום ,ועי'
ברא"ה שכתב דדברי הרי"ף הם טעות
סופר ,ובודאי מברך מעין ג' ,אך עי' בר'
יונה שהביא די"מ בדעת הרי"ף שאין
מברך לאחריה כלום כפשוטו ,אך הביא
די"מ בדעת הרי"ף שמברך בורא
נפשות ,24ועי' שלטי"ג שם בדעת הרי"ף,
ובדעת רש"י מבואר ג"כ שמברך בורא
שמא היא לחם רגיל שא"צ לברך עליו ואמרי' סב"ל.
23

מיהו הראשונים והפוסקים כתבו שדין זה שלאחר
הסעודה לא משכח"ל בזמנינו כי בזמנן היו עוקרים
השולחן ,אמנם עי' מש"כ (בענין דברים הבאים
בסעודה) שיתכן שיהיו מקרים שכן יהיה נוהג בימינו,
ואכמ"ל.
 24כי בור"נ נחשב שלא מברך כלום ביחס למעין ג' או
בהמ"ז ,ובפרט אם שניהם מדאו' ובור"נ מדרבנן
ודו"ק ,וכדאי' בגמ' לעיל גבי אורז שלא מברך כלום
ושם רוב הראשונים פירשו בור"נ ,ועי' צל"ח ופנ"י
שביארו בדעת רש"י שמברך בור"נ מפני שהתבלין
עיקר ואכמ"ל.

רצד

דרכי

נפשות (כדמשמע בדבריו מא :וכ"כ תוס'
בדעתו) ,וא"כ יש ג' שיטות :מעין ג',
בור"נ ,כלום ,ולהלכה נקטי' שמברך
לפניה מזונות ולאחריה מעין ג' ,אמנם
אם קובע עליה סעודה חוזר דינה להיות
כפת רגילה שמברך המוציא ובהמ"ז,
וצ"ב מהו גדר חילוק ושינוי הדין בפת
כסנין שתלוי אם קובע עליה או לא,
והאם פת כסנין בעצם נחשבת פת או
לא.

[דעת הרשב"א שפת כסנין נשתנה ממינו]:

ד) והנה עי' ברשב"א לעיל (לח):
שמייסד לגבי ברכה על פחות מכזית
שאין חסרון השיעור משנה את הברכה,
ומקשה ע"ז מפהבכ"ס שהדין הוא שאם
אוכל ממנה שיעור קביעות סעודה חייב
בהמ"ז ,ואם אוכל פחות משיעור סעודה
מברך מזונות ,ולכאו' רואים שהברכה
משתנה לפי השיעור ,אך עי"ש ברשב"א
שמבאר שבפהבכ"ס שינוי הברכה אינו
בגלל שינוי השיעור ,אלא שאם אוכל
שיעור של קביעות סעודה "משתנה
ממינו" ונחשב פת ,ואם אוכלה בלא
קביעות או שיעור קביעות אינה נחשבת
פת.

סימן יח

ברכות
דבר שרגילים לקבוע עליו סעודה ,ולכן
תמיד פהבכ"ס אינה נחשבת פת ,אלא
שהרשב"א מבאר שאם קובע עליה או
אוכל שיעור שרגילים לקבוע ,משתנה
מינו להיחשב שוב פת.
והנה לכאו' זה סתירה לרשב"א שהובא
לעיל שכתב שפהבכ"ס הוי פת ולכן
בתוך הסעודה א"צ לברך לפניה,
דנפטרת בהמוציא ,אך י"ל כמו שביארנו
לעיל ששם הויא פת רק מחמת שהיא
באה בתוך הסעודה וכדביארנו שם
שמהני לה הקביעות של הסעודה
להחשיבה ג"כ כקביעות ,וכמו שאוכל
ממנה שיעור שאחרים קובעין סעודה,
ה"נ כשאוכלה בזמן של קביעות סעודה
ודו"ק.25
ועי' לשון הריטב"א (שיטמ"ק) (מב).
"דפת הבאה בכסנין תורת דייסא עליו
ותורת פת ,תורת דייסא עליו כשאין
קובע סעודתו עליו ,ותורת פת כשהוא
קובע סעודתו עליו" ,ומשמע שנשתנה
ממינו ,וכשלא קובע עליו איננו פת כלל,
ולא רק סוג אחר של פת ,אלא לא בתורת
לחם כלל ,וכשקובע עליו נשתנה ממינו
ואז יש לו תורת פת ,וכדעת הרשב"א.

[דעת הרמב"ם שפת כסנין נחשב פת]:

ומבואר ברשב"א שפהב"כ בעצם יש
לה חסרון בשם פת ,כי היא סוג פת שאין
רגילים לקבוע עליו ,וזה חסרון בכל
השם פת ,דחלק מהגדרת פת בחפצא זה

ה) אך עי' ברמב"ם (ג' ט') שכ' וז"ל" :פת
הבאה בכסנין אף על פי שהוא פת מברך
עליה בורא מיני מזונות ,ואם קבע

 25דעי' מש"כ בענין דברים הבאים בסעודה ,שאפשר
לבאר בב' אופנים מה שכתב הרשב"א שפהבכ"ס
בסעודה נפטרת בהמוציא (ודלא כפירות) שהרשב"א
כתב שזה משום שהיא עצמה פת שאם יקבע עליה
יברך המוציא ,ואפש"ל ביאור א :שממה שאם קובע
עליה מברך המוציא רואים שגם כשלא קובע עליה
בעצם היא פת שברכתה ג"כ המוציא ,ועכ"פ יכולה

להיפטר בברכת המוציא ,ביאור ב :שמהני הקביעות
של הסעודה כעין מיגו ,וכמש"כ הרשב"א שהובא שם
לגבי יין בסעודה עי"ש ,וכעת נראה מוכרח כביאור ב',
דאל"כ יקשה סתירה ברשב"א כנ"ל( ,וגם בלא כן
נראה ברשב"א כביאור ב' ע"פ מש"כ לעיל בתחילת
הדברים לבאר חילוק הרשב"א בין פהבכ"ס לפירות
לגבי להיפטר בבהמ"ז כשבאה לאחר סעודה ודו"ק).

דרכי

פת הבאה בכסנין

סעודתו עליה מברך המוציא" ,ומשמע
דיש לה דין פת תמיד ,אלא שהחסרון של
פהבכ"ס הוא בצורת האכילה ,דאמרי'
דכל מה שמברכין תמיד על פת המוציא
ובהמ"ז אי"ז תלוי רק בחפצא של פת,
אלא תלוי בצורת האכילה שהיא
לקביעות סעודה ,ולכן פהבכ"ס אע"פ
שהיא פת גמורה מ"מ כיון שאין רגילים
לקבוע עליה אין לה את הצורה
שמחייבת המוציא ובהמ"ז ,וממילא
מובן שאם אוכלה לקביעות חוזר דינה
ככל פת.
ויוצא מחלוקת כזו :לרשב"א פת תמיד
צריכה המוציא ובהמ"ז ,אלא שפהבכ"ס
אינה פת ,ואם קובע עליה חוזרת
ונחשבת פת ,ואילו לרמב"ם פהבכ"ס
היא ג"כ נחשבת פת תמיד ,אלא שחיוב
המוציא ובהמ"ז תמיד אינו לכל פת ,אלא
זה תמיד מתחייב רק ע"י המצב של
הקביעות סעודה שנוצר ע"י הפת ,ולכן
פהבכ"פ שאינה יוצרת המצב הזה אינה
חייבת ,אך אם כן יוצרת המצב הזה כן
חייבת.
ועי' בלבוש (קסח ו וטו) שכתב
שפהבכ"ס אינו נקרא לחם ,ואם קובע
עליו עושהו לחם ,ועי' מנ"ח (י-ה) דפת
כסנין אינה חשובה לחם ומה שיוצא בה
יד"ח מצה היינו משום שהמצוה
אחשביה לקביעות ואז נחשבת לחם כמו
כשאוכלה לקביעות ,וזה כדברי
הרשב"א (לח.):
ועי' ב"י (קסח) שהסתפק בדעה שנילוש
במי פירות וז"ל" :והיה נראה לומר
דהיינו דוקא בשלא נתן מים אלא מעט
 26אמנם עי' נשמ"א (ח"א כלל נח) שמשמע שלמד
ברשב"א שזה מין אחר לגמרי ולא נקרא פת כלל אלא
תבשיל ,וכן עי' ברא"ה שם לח :שכתב בדומה

ברכות

רצה

אבל אם נתן בה מים הרבה אף על גב
שנתן בה גם כן שאר משקין כיון
דמיעוטא נינהו בטלים הם לגבי המים
ויש לאותה עיסה דין פת לכל דבר" אך
הב"י מסיק לא כך ,אלא אפי' שיש בה
מיעוט דבש חשיב פת כסנין ,והב"י
מוכיח דבריו וז"ל" :ותדע דהא עיסה
שנילושה במי פירות תנן (חלה פ"ב מ"ב)
דחייבת בחלה ואפילו הכי אינו מברך
עליה המוציא כל שלא קבע עליה,
הילכך על כרחך לומר דלאו במידי
דמיקרי לחם תליא מילתא אלא לא קבעו
חכמים לברך המוציא ושלש ברכות
אפילו בכזית אלא בלחם שדרך בני אדם
לקבוע עליו" ,עכ"ל ,ונראה בדבריו
כהרמב"ם ,ואכן הרמ"א פליג על הב"י
שבמיעוט דבש ברכתו המוציא ,אך לא
כתב כן מצד שם לחם ,אלא דס"ל
שהרגילות כן לקבוע ע"ז ,אכן עי"ש
במג"א (סקט"ז) שמשמע שחלק על הב"י
מצד זה ,שבמיעוט דבש לא בטל שם
לחם מיניה ,ועי' רע"א (סק"ו שם) ,ועי'
להלן.

[מהלך אמצעי שהיא פת מסוג אחר]:

ו) אך נ"ל דאפ"ל דגם לפי הרשב"א
ודעימי' אפש"ל שפהבכ"ס נשתנה ממינו
ואינה פת שעליה חייבה התורה בהמ"ז,
אך היא נחשבת סוג אחר של פת ,ולכן
לגבי דינים אחרים היא אולי כן נחשבת
פת ,רק לגבי המוציא ובהמ"ז אמרי'
שהיא לא הסוג פת המסויימת שעליה
חייבה התורה בהמ"ז ,וזה מסתדר עם
הרשב"א בשני המקומות.26
לרשב"א וז"ל" :שהכסנין שבו וענינו מוציאין אותו
מתורת פת שאין דרך בני אדם בפת כזה ,וכשאדם
קובע סעודתו עליו הא אחשביה ושוייא פיתיה",

רצו

דרכי

ובעצם חשבתי שאפש"ל שזה מסתדר
גם ברמב"ם דאפש"ל שגם לשיטתו פת
כסנין היא אמנם פת ,אבל מסוג שלא
רגילים לקבוע עליה ,ולכן היא נחשבת
"פת מסוג אחר" ,ולא פליגי הרמב"ם
והרשב"א ,דלכו"ע היא פת ,אך ממין
אחר ,מסוג שלא רגילים לקבוע עליו,
ולא מחייבת המוציא ובהמ"ז ,וזו כוונת
הרמב"ם אע"פ שהיא פת ,מ"מ היא פת
מסוג אחר שלאקובעים עליו ולא חייב
בבהמ"ז ,ולפי"ז א"צ להגיע לחידוש
שאמרי' לעיל שלפי הרמב"ם המחייב
של בהמ"ז אינו שם פת אלא הקביעות
סעודה ,דכעת אפש"ל שבאמת מה
שמחייב בהמ"ז זהו השם פת ,אבל דוקא
הפת מסוג כזה בלבד שרגילים לקבוע
עליו ,ומשא"כ פת שאין רגילים לקבוע
עליו הוא נקרא פת מסוג אחר ,שפת
מסוג כזה לא מחייבת בבהמ"ז ,אא"כ
קובע עליה.27

סימן יח

ברכות
(כפשטות הרמב"ם) .ג .פת כסנין נחשבת
"פת מסוג אחר" ,מסוג שאין קובעים
עליו ,ופת כזו לא מחייבת בהמ"ז ,אך
כשקובע עליה משתנה ממינו לפת
רגילה שמחייבת בהמ"ז (מסתדר גם
ברשב"א וגם ברמב"ם).28

ענף ג.
האם דין פהבכ"ס הוא מדאו' או
מדרבנן:

[האם הנידון בפהבכ"ס הוא דאו' או דרבנן]:

ז) הנה בהקדם נראה דיל"ד במה
שפהבכ"ס בלא קביעות סעודה א"צ
בהמ"ז ,האם מדאו' כן צריכה ורק רבנן
ביטלוהו ,או דמדאו' א"צ ,ועוד יל"ד במה
שפת כסנין בקביעות סעודה צריכה
בהמ"ז ,האם זה מדאו' ,או שזה מדרבנן.

וא"כ יש ג' אפשרויות להגדיר :א .פת
כסנין אינה נחשבת פת ,ורק כשקובע
עליה משתנה ממינו ונהפכת להיות פת,
(כפשטות הרשב"א) .ב .פת כסנין תמיד
נחשבת פת ,אלא שתמיד חיוב בהמ"ז
אינו תלוי בשם פת ,אלא תלוי בקביעות
סעודה שנוצר ע"י הפת ,ופת שלא יוצרת
קביעות סעודה לא מחייבת בהמ"ז,
וכשכן קובע עליה כן מחייבת בהמ"ז,

וביאור הספק הראשון הוא :האם פת
כסנין מדאו' לא נכללת בחיוב בהמ"ז
הרגיל של כל פת ,או"ד שזה רק מדרבנן,
ואי"ז תלוי בכל הג' ביאורים שהובאו
לעיל מהו חסרון פת כסנין ,אלא לפי כל
הצדדים יש להסתפק האם פת כסנין
מדאו' לא מחייבת בהמ"ז ,לרשב"א כי

ומשמע שהבין שבלא קביעות אינו פת כלל ולא "סוג
אחר של פת" ,אמנם בלשון הרשב"א זה כן נכנס,
ואדרבא זה יותר משמע בלשון הרשב"א שכתב:
"דחשבינן ליה "כמשתנה ממינו" ,אלא דכשקובע
עליו סעודה עשאו "כפת דעלמא" ,והוה ליה לדידיה
כמי שלא נשתנה ממינו" ומשמע שתמיד זה פת ממין
אחר ,וכשקובע עליו חוזר להיות כפת דעלמא,
כלומר פת רגילה ,וכדברינו ודו"ק.
 27ואכן עי"ש בלחם משנה שמביא צד כזה וז"ל" :דאין
ללמוד דין המוציא מדין פסח ,דאע"ג דלענין פסח הוי
לחם לענין המוציא בתר קביעותא אזלינן" עי"ש.
 28ועי' חי' רא"ל מאלין (ו) שכותב" :דאע"פ דשם פת

עלי' ונתחייב בחלה ,וגם היה יוצא בפסח אי לאו הדין
דבעי' לחם עוני ופהבכ"ס לחם עשירה היא וכו' מה
דנפקע הדין ברכה דהמוציא לאו משום גריעותא
הוא ,כיון דגם שם פת עלי' רק דהדין הוא דחל עלי'
גם שם מעשה קדרה והיינו דנתוסף לו דין דמעשה
קדרה ,ועל מעשה קדרה תקנו ברכה דבמ"מ ,וכיון
דפהבכ"ס איכא תרי שמות עלי' שם פת ושם מעשה
קדרה תלוי באכילתו אם הוא אוכל בקביעות הדין
ברכה של פת עליו ,ואם הוא אוכל כמעשה קדרה
בדלא קביע מברך במ"מ" עכ"ל ,וצ"ב בדבריו איך הוי
תרי שמות יחד ,ואמנם זה דומה ללשון הריטב"א
שהובא לעיל ,ודו"ק וצ"ב.

דרכי

פת הבאה בכסנין

מדאו' היא לא נחשבת פת ,ולרמב"ם כי
אע"פ שהיא נחשבת פת אבל אין בה את
הקביעות סעודה שהוא מה שמחייב
בהמ"ז מדאו' ,וכן למהלך השלישי
מדאו' אינה מחייבת בהמ"ז כי היא
נחשבת פת מסוג אחר.
או דילמא שכל סברות אלו הן רק
מדרבנן ,אבל מדאו' היא חייבת בבהמ"ז
כפת רגילה ,לרשב"א כי מדאו' היא כן
נחשבת פת ,ורק מדרבנן לא החשיבוה
פת ,ולרמב"ם נמי אפש"ל שמדאו' היא
כן יוצרת קביעות סעודה ברמה
מספיקה ,ורק מדרבנן אמרו שאי"ז
מספיק קביעות סעודה ,או באופ"א
שבכלל מדאו' א"צ ליצור קביעות
סעודה ,ורק מדרבנן קבעו שבהמ"ז
תהיה תלויה בקביעות סעודה ,וכן
למהלך השלישי אפש"ל שמדאו' היא כן
סוג פת רגילה ,ורק מדרבנן החשיבוה
פת מסוג אחר ,או באופ"א שמדאו' כל
סוגי פת מתחייבים ורק רבנן קבעו שסוג
כזה לא יחייב בהמ"ז.
וביאור הספק השני הוא מה קורה
כשקובע סעודה על פת כסנין שאז חייב
בבהמ"ז ,האם הפשט הוא שכשקובע
עליה חוזר הדין בהמ"ז דאו' הרגיל כמו
בכל פת ,או שגם כשקובע עליה איננה
מחוייבת בבהמ"ז מן הדין הרגיל אלא
זהו דין בהמ"ז דרבנן מיוחד לפת כסנין.
ואי"ז תלוי בספק הקודם ,כי גם לצד
שפטור פת כסנין מבהמ"ז הוא מדאו',
יש להסתפק האם כל החסרון וסיבת
הפטור שלה מדאו' הוא רק כשאינו
קובע עליה ,אך כשקובע עליה זה גורם
שלא יהיה בה את החסרון וסיבת הפטור
מדאו' ,וממילא שוב היא מחוייבת
בבהמ"ז מדאו' ככל פת רגילה ,או דילמא
שגם היכא שקובע עליה נשאר החסרון

ברכות

רצז

הרגיל שיש בה ,רק שאעפ"כ תקנו בה
חכמים בהמ"ז מדרבנן( ,מסיבה שרצו
שגם על פת כזו יברכו בהמ"ז ,או כדי
שלא אתי לאחלופי בפת רגילה).
וכן שייך ספק זה גם לצד שפטור פת
כסנין תמיד הוא רק מדרבנן ,דיש
להסתפק האם מלכתחילה תקנו את
החסרון הזה רק באופן שאינו קובע
עליה ,אך היכן שקובע עליה ליכא חסרון
זה כלל ,וחוזר הדין שמחוייבת מן הדין
הרגיל של בהמ"ז דאו' כפת רגילה ,או
דילמא ששכשביטלו ממנה את החיוב
בהמ"ז מדאו' ביטלוהו תמיד ,גם
כשקובע עליה ,אלא שהיכן שקובע עליה
תקנו מחדש דין של בהמ"ז מדרבנן.
ונראה שהנפק"מ תהיה כשאכל פת
כסנין ומסתפק אם אכל כשיעור קביעות
סעודה או לא ,האם אמרי' ספק דאו'
לחומרא ויברך בהמ"ז ,או ספק דרבנן
לקולא ויברך מעין ג' ,או שלא יברך כלל
מספק דרבנן לקולא ,ועי' להלן.

[דברי הפמ"ג במ"ז בענין זה]:

ח) והנה נראה שהפמ"ג (מ"ז קסח ו)
הסתפק בזה וז"ל" :יש להסתפק פת
בכיסנין אם אכל כדי שביעה אי הוה מן
התורה או מדרבנן ,ונפק"מ באם מסופק
אם בירך או לאו" ,וזהו ממש הספק
הנ"ל ,ועי"ש בפמ"ג שתולה זאת בנידון
האם פת כסנין נחשבת לחם או לא,
ומחלק בזה בין פת כסנין שנילוש במי
פירות שאולי אינה נקראת לחם ,לבין
פת נכססת או עם כיס ממולא שודאי
נקראת לחם גמור לכל דבר ,וז"ל" :והנה
פת לעקוכין עיין יו"ד (סי' שכ"ט) בש"ך
אות ט' דיש אומרים עיסה במי פירות

רצח

דרכי

לאו לחם לחלה ,הוא הדין לברכת המזון
לאו לחם מקרי ,ואין בשבע רק מדרבנן
אטו לחם דין תורה ,ובלא שבע לא גזרו,
ולהמחבר שם (סעיף ט) הוה דין תורה,
וכעכין הם פת גמור ,רק שרגילין לכוס
אותם לתענוג ואין רגילין לאכול כדי
שביעה ,משום הכי כל שלא קבע סעודה
לא גזור ,הא כדי שביעה הוה מן התורה.
וכן פת שממלאין צוקר ושקדים פת גמור
הוה ,באופן שכעכין ופת שממלאים
כיסים אם כדי שביעה מן התורה חייב,
ובספק חייב לברך כבסימן (קפד ד) ,ופת
הנילוש במי פירות ,לרא"ש [ה"ק חלה
סימן ג] ספק הוא ,הואיל ואין חייב בחלה
לאו לחם הוה ,ואם מסופק הוה ספק
ספיקא ,שמא בירך ושמא הלכה כרא"ש,
וספק ספיקא בדין תורה וספק אחד
בדרבנן די" ,כלומר שמחלק שנכסס
ומילוי חשיב לחם לגבי חלה ,וה"נ
חייבים בהמ"ז מדאו' ,ומשא"כ נילוש אם
פטור מחלה ה"נ פטור מבהמ"ז ,דלא
חשיב לחם.

[דברי המג"א ,והפמ"ג בא"א]:

ט) אמנם עי' מג"א (קסח ז) שהק' על
שיטת הרמב"ם שפהבכ"ס נילוש במי
פירות ,וז"ל" :ק' דהרמב"ם בעצמו פסק
פ"ו מחמץ מצה שלשה במי פירות יוצא
בה י"ח בפסח ,ובגמרא משמע קצת דאם
מקרי לחם לענין מצה ה"ה לענין
המוציא ,וכ"מ ברמב"ם פ"ו דין ז' ע"ש,
וע"ק דאם כן יאכל בפסח ולא יצטרך
לברך ב"ה ,ולא משמע כן בסי' קפ"ח,
ואפשר לומר דהרמב"ם דוקא נקט כאן
דבש שמן וחלב דמברך במ"מ דגם
להרמב"ם אין יוצא בו י"ח בפסח דהוי
מצה עשירה ,אבל בשאר מי פירות אה"נ
דמברך המוציא וב"ה דלא מפקי להו
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ברכות
מידי פת ,ועי"ל דהכא מיירי שאין בה
מים כלל שכתב שלשה בדבש או שעירב
בה תבלין ואפאה שלשה כולה בדבש
אבל התם מיירי שיש בה מעט מים כמ"ש
המ"מ שם ,וצ"ע על הרב"י ששינה ל'
הרמב"ם פ"ה וכתב שעירב וכו' ודברי
רמ"א עיקר" ,עכ"ל ,ומדברי המג"א נראה
שסבר שאכן דין המוציא תליא בדין
מצה ,ולכן הק' סתירה ברמב"ם שכאן
פירש פהבכ"ס שנילושה במי פירות,
ואילו לגבי מצה כתב שיוצא בה יד"ח,
ותירץ תי' א' לחלק בין מי פירות לדבש
שמן וחלב ,דנילוש במי פירות עדיין
נקרא לחם הן לגבי מצה והן לגבי
המוציא ,ומשא"כ נילוש בדבש שמן
וחלב דהוי מצה עשירה ואין יוצא בה
בפסח וכן ברכתה במ"מ ,ותי' עוד לחלק
בין היכא שנילוש רק בדבש ,לבין היכא
שנילוש גם במעט מים ,דאם נילוש רק
בדבש לא חשיב לחם כלל ,ונפק"מ הן
להמוציא והן למצה ,ואילו מש"כ
הרמב"ם שיוצא יד"ח מצה מיירי שיש
בה מעט מים ,וזו אכן ברכתה המוציא
ולא במ"מ.
אך עי' פמ"ג (א"א קסח ס"ק טז) שחלק
על המ"א וז"ל" :עיין מ"א ,וצ"ע דבסעיף
ט"ו טרוקנין בלא קבע אין מברך המוציא
ושלש ברכות ,ואפילו הכי בסימן תס"א
סעיף ב' בנאפית בקרקע יוצא ידי חובתו,
וכן כתב הר"מ פרק ששי מחמץ ומצה
הלכה וי"ו ,ובפרק ג' מהלכות ברכות
[הלכה ט] טרוקנין דווקא קבע ,הא לא
קבע בורא מיני מזונות ,אלמא דלאו הא
בהא תליא" ,דהיינו שהפמ"ג מוכיח
מטרוקנין שברכתה במ"מ ,ואעפ"כ לגבי
מצה יוצא בה ,ומוכח דלא תליא הא
בהא ,כלומר דאע"ג דלגבי מצה חשיב
פת ,מ"מ לגבי המוציא ובהמ"ז אינה כפת
ועי"ש בהמשך שכותב" :אם כן וודאי גם

דרכי

פת הבאה בכסנין

משמן ודבש אין קושיא דהוא הדין מי
פירות שעירב ,כל שניכר הטעם אין
קובעין סעודה ,ומשום הכי לא החמירו
בכזית וביצה בהמוציא וברכת המזון,
מה שאין כן לפסח לחם מקרי וכו',
אפילו הכי בלחם שאין דרך לקבוע עליו
אף על גב דלחם גמור הוה אין מברך
המוציא כי אם בקבע סעודה ,וכו' ,ולענין
חלה דרא"ש וברטנורה [חלה פ"ב משנה
ב] מסתפקין ,עיין ש"ך יו"ד (שכ"ט ט'),
עיינתי בר"ש (חלה שם ד"ה עיסה) וב"י
(יו"ד שם ד"ה חלט) אין הטעם דלאו לחם
מקרי ,אלא דהגלגול אין מחברם כל כך,
וא"כ לענין ברכת המזון וודאי לחם מקרי
כל שאכל כדי שביעה ומן התורה חייב
לברך ,ואף בספק ,דלא כמו שכתבתי
בט"ז אות ו' ",עכ"ל ,דהיינו שהוא מסביר
שאכן פת כסנין היא לחם גמור ,ולכן
יוצא בה חובת מצה ,אלא שבגלל שאין
רגילים לקבוע עליו אין מברכין המוציא
ובהמ"ז ,וגם לגבי חלה פטור משום
שגילגול העיסה במי פירות לא מחברם,
אך לא מצד חסרון בשם לחם.
אך צ"ע למה המג"א וכן הפמ"ג לא כתבו
לחלק ע"פ הביאור השלישי שהתבאר
לעיל ,שפת כסנין באמת כן נחשבת פת,
אבל "סוג אחר של פת" ,וכעת אפש"ל
שסוג פת כזה לא מחייב בהמ"ז וכמו"כ
לא מחייב בחלה ,אך כן מועיל לגבי מצה
כיון שסו"ס לחם הוא ,ומדבריהם נראה
שהם סברו שיש רק שני צדדים או דהוי
פת גמורה או דילמא דאינו פת כלל ,ולא
נקטו מהלך אמצעי שזו "פת מסוג אחר",
אמנם נ"ל דהם חלקו ע"ז מצד שלא
נהירא להו לחלק כנ"ל ,כי אם זו "פת
מסוג אחר" מהיכי תיתי שלגבי המוציא
ובהמ"ז ,וכן לגבי חלה אי"ז מספיק ,ואילו
לגבי מצה זה כן מספיק.

ברכות

רצט

[לפמ"ג פהבכ"ס פטורה רק בשיעור דרבנן]:

י) והנה בתו"ד הפמ"ג כותב לשון כזו:
"ומשום הכי לא החמירו בכזית וביצה
בהמוציא וברכת המזון" ,כלומר שבא
לבאר את הפטור של פת כסנין מבהמ"ז,
שלכאו' חיוב בהמ"ז הוא מדאו' ,אלא
שהוא נוקט שאכן כל הפטור של
פהבכ"ס הוא רק באופן של בהמ"ז
דרבנן ,בכזית וכביצה ,דמדאו' חייב רק
היכן שמתקיים ואכלת ושבעת",
ומדרבנן חייב גם בכזית וכביצה ,והם
אמרו והם אמרו ,דהם לא החמירו
לחייב בהמ"ז מדרבנן בבכזית וכביצה
רק בפת רגלה שרגילים לקבוע עליה ,אך
בפת כסנין שאין בה רגילות לקבוע עליה
לא תקנו חכמים בהמ"ז מדרבנן בפחות
משביעה ,דהם אמרו והם אמרו ,אבל
היכא שאכל ושבע ממנה ,אז חייב גם
כאן בבהמ"ז מדאו' ,ולא יהיה שייך
לפוטרו ,וגם בספק יתחייב כדין ספק
דאו' לחומרא ,וזה דלא כמש"כ הפמ"ג
הנ"ל (במ"ז) ששם הוא נקט שפת כסנין
שנילוש במי פירות אינה נחשבת פת,
ולפי"ז גם כשחייב בהמ"ז בקביעות
סעודה זה רק מדרבנן ,ושפיר איכא
למימר ששביעה דאו' לגבי ואכלת
ושבעת" היא גדר שונה בשיעור קביעות
סעודה שלגבי פת כסנין ,אך לפי מה
שנוקט כעת הפמ"ג (בא"א) שפת כסנין
נחשבת פת גמורה ,ולכן יוצא בה בפסח,
והסיבה שפטורה מחלה היא רק מצד
גלגול ,אלא שלגבי המוציא ובהמ"ז מיירי
רק כשאין חיוב בהמ"ז מדאו' דמיירי
כשאין "ואכלת ושבעת" ,שכל חיוב
בהמ"ז אז בפת רגילה הוא ר מדרבנן
שהחמירו בכזית וכביצה ,וכאן בפת כזו
שלא רגילים לשבוע ממנה לא החמירו

ש

דרכי
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ברכות

זאת.
והסברא בזה נ"ל שהטעם שחייבו
בהמ"ז בכזית וכביצה בכל פת ,היא אטו
החיוב דאו' כשאכל שיעור שביעה ,ולכן
חייבו רק בסוג פת שרגילים לאוכלה
לשובע ,ומשא"כ פהבכ"ס שאין רגילות
לשבוע ממנה ולהגיע בה לידי החיוב
דאו' ,לא תקנו בה בהמ"ז בכזית ,אך
כשכן אכל ממנה שיעור שביעה אז חייב
בבהמ"ז מדאו' גם בפת כסנין ,כי היא פת
גמורה ,והנה דו"ק שלפי"ז בהכרח צ"ל
שהדין שיעור שביעה של פת כסנין הוא
הוא אותו דין שיעור שביעה של "ואכלת
ושבעת" של חיוב בהמ"ז דאו' ,ודו"ק,
ומשא"כ לפי הצד בפמ"ג (במ"ז) שנילוש
במי פירות אינו נחשב פת מדאו' וגם
כשחייב בבהמ"ז בקביעות סעודה זה דין
דרבנן אחר( ,מיהו גם הפמ"ג במ"ז
מסכים שנכסס ומילוי זה כן פת גמורה
מהתורה ויהיה צ"ל לגביהם כהפמ"ג
בא"א) ,ועי' להלן.
ועי' חזו"א (כו ח) שכ'" :נראה דכל פת
כסנין יש להם דין לחם לכל דבר ,אלא
לפי שאין קובעין עליו בני אדם סעודה
לא תקנו בו חכמים ג' ברכות רק כשאכל
שיעור קביעות" עי"ש ,כלומר שהם
אמרו חיוב בהמ"ז בכל פת ,והם אמרו
שבפת כסנין לא יתחייב ,אע"פ שיש לו
שם פת לכל התורה( ,ועי"ש שהוסיף
דמאידך כדי שחכמים יתקנו המוציא
היכא דקבע ודאי בעי' שם לחם גמור,
ולכן הירושלמי הוכיח מהמוציא וחלה
לענין מצה) ,אמנם לא התבאר בדבריו
מה הסיבה שחיוב בהמ"ז בכל פת הוא
רק מדרבנן ,האם הוא משום שמיירי
באכילת כזית וכביצה בלבד כהפמ"ג
הנ"ל ,או שזה משום סברת רע"א להלן
שמדאו' תמיד יוצא במעין ג' ,עי' להלן.

ענף ד.
ההלכה בספק פת כסנין:

[הב"י פסק מספק ככל השיטות מהי פהבכ"ס,
וקו' הב"ח]:

יא) עי' בית יוסף (קסח ז) שהביא ג'
שיטות מהי פת כסנין או מילוי כיס ,או
שנילוש בדבש ,או שנכסס ,והב"י מסיים
דבריו" :ולענין הלכה כיון דספיקא
במידי דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם
להקל ובין כיסים שממלאים וכו' ,ובין
עיסה שעירבו בה מי פירות וכו' ,כולם
דין פת הבאה בכיסנין יש להם ואינו
מברך עליהם המוציא ושלש ברכות
אלא אם כן קבע סעודתו עליו או אכל
שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו".
ועי' ב"ח שהק' דאי"ז קולא לברך מזונות
ומעין ג' ,אלא חומרא דברכה לבטלה,
ועי' דרישה שתי' על הב"י שמזונות היא
ברכה כוללת ,וז"ל" :ולענין הלכה כתב
הב"י להקל ,אפשר משום שהדין
שברכת בורא מיני מזונות היא ברכה
כוללת כמו ברכת שהכל ,ולכן יש לברך
על כולם בורא מיני מזונות ,ובברכה
אחרונה מקילים ומקצרים ומברכין מעין
שלש ,ואף על פי שברכת מעין שלש
אינה עומדת במקום ג' ברכות" עכ"ל,
והנה מקו' הב"ח משמע דפליג.
ועי' ג"כ באה"ע ועוד פוסקים שנקטו
שבברכת במ"מ יוצא בדיעבד גם על פת,
ועוד הוסיפו שהיא ברכה כללית שיוצא
בה על הכל בדיעבד( ,ומקו' הב"ח משמע
דפליג ואכן זו פלוג' בפו' ונקטי' למעשה
שמזונות פוטר הכל בדיעבד) ,ועי' א"ר
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שהוסיף והוכיח מכאן שבהמוציא על
פהבכ"ס לא יוצא בדיעבד ,ולכן מספק
לא מברך המוציא אלא מזונות שבזה כן
יוצא בדיעבד ,אמנם עי' בנשמ"א (ח"א
כלל נח) שדחה ראייתו דאפי' לצד שכן
יוצא בדיעבד בהמוציא על פת כסנין
מ"מ לכתחילה כשבאו לתקן מה לעשות
בספק העדיפו לתקן במ"מ שהיא יותר
כללית ,וכ"מ באה"ע ועוד שנקטו
שבדיעבד יוצא בשניהם ,גם בבמ"מ על
פת ,וגם בהמוציא על פהבכ"ס 29,ועי'
בנשמ"א ובאה"ע שמשמע שתלו נידון זה
האם פהבכ"ס נחשבת לחם או מין אחר
ואכמ"ל.
אך כ"ז לגבי ברכה ראשונה ,שקו' הב"ח
הייתה למה אין חשש ברכה לבטלה
כשמברך במ"מ ,והאחרונים תי'
שבדיעבד ודאי יוצא בה יד"ח ואין כאן
חשש ברכה לבטלה ,אך אכתי צ"ב מה
יהיה התירוץ לגבי מעין ג' ,שהרי קיי"ל
דמעין ג' לא פוטרת פת בדיעבד ,ואף
הדרישה כ' שמעין ג' לא פוטרת בהמ"ז
אלא רק כ' דאעפ"כ מקילים ומקצרים
מספק לברך מעין ג' ,ולכאו' קו' הב"ח
עודנה קשה ,למה זה נחשב קולא ,מה
עם חשש ברכה לבטלה ,והנה אף הט"ז
(ז) כתב כמו"כ וז"ל" :ולי נראה דלק"מ
דודאי ברכת במ"מ פוטר הכל אפילו
 29עי' הל' ברכות לריטב"א (ב יח) דאם בירך המוציא
ובהמ"ז על פהבכ"ס יצא.
 30ויש בנותן טעם להביא מש"כ השוע"ה (קסח יב)
שאמנם הוא נוקט שבמ"מ לא מוציא פת אפי'
בדי עבד ומ"מ הוא מבאר שבספק צריך להקל לברך
במ"מ ואי"ז ברכה לבטלה ,וז"ל :שברכת בורא מיני
מזונות כוללת גם כן לחם גמור אלא שמפני חשיבותו
הוציאוהו מכלל שאר מזון וקבעו לו ברכה בפני עצמו
וכל שאין ברור לנו שיש בו חשיבות לחם גמור אין
להוציאו מחזקתו שהוא בכלל מזון בודאי ואף על פי
שהמברך בורא מיני מזונות על לחם גמור לא יצא ידי

ברכות

שא

עיסה דהא זיין ,אלא שמפני חשיבות
הפת קבעו עליו המוציא ושלש ברכות,
משום הכי כל שאין ברור שיש שם
חשיבות ואינו בכלל כיסנין יש להקל
שלא להצריך המוציא ,ויש על זה גם שם
חומרא שלא לומר בחנם המוציא ושלש
ברכות" ,עכ"ל ואכתי צ"ב ,שהרי קיי"ל
שמעין ג' לא פוטר בהמ"ז אפי' בדיעבד,
וא"כ למה אין כאן חשש ברכה לבטלה,
וכקו' הב"ח ,אך צ"ל שזה מה שבא הט"ז
לבאר שכל מה שמעין ג' לא פוטר בהמ"ז
זה רק היכא שודאי מחוייב בבהמ"ז ,אך
כאן שאי"ז ברור שהוא חייב ,והדין
להקל וא"צ בהמ"ז ,ממילא כאן כן יוצא
במעין ג'( ,אולי הגדר שכעין הממע"ה
שתקנו לחייב בהמ"ז רק כשברור שחייב
בה ,ואולי צ"ל שהתייחסו במיוחד
למקרה של ספק וכך תקנו בו) ,ואכתי
צ"ב.30

[בפלוג' הב"י והמאמ"מ האם השיטות פליגי
אהדדי]:

יב) אמנם עי' מאמ"מ (הובא גם במ"ב)
שכתב מכח קו' זו לחדש שבאמת
השיטות לא פליגי אהדדי ,אלא לכו"ע כל
ג' הפירושים נכונים לדינא ,וכולם
פטורים מהמוציא ובהמ"ז ,ולא בתורת
חובתו הואיל ונשתנה לעילוי וחשיבות נשתנית
ברכתו מכל מקום בספק לחם גמור יצא שספק
ברכות של דבריהם להקל ואפי' לכתחילה אין כאן
חשש ברכה לבטלה שכיון שהקילו חכמים בדבריהם
לצאת בספק ברכה אין זו ברכה שאינה צריכה ואינה
לבטלה בודאי כיון שיוצא בה ידי חובתו ורשאי
לאכול על ידה ואינו נושא שם שמים לשוא ולא
לשקר שהרי מברך ה' באמת שברא מיני מזונות ולא
עוד אלא שגם זה מזון הוא אלא שכשאינו יוצא בה
ידי חובתו בברכה זו הרי זו ברכה שאינה צריכה
ונושא שם שמים לשוא אבל לא לשקר אפילו אם
בירך על דבר שאינו מזון כלל" ,עכ"ל.

שב

דרכי

ספק אלא בתורת ודאי ,כי כולם סוגי פת
שלא רגילים לקבוע עליהם ,ולא חייבים
בהמוציא ובהמ"ז ,וכדבריו כ"כ הלבוש,
וערוה"ש ,וכן בדה"ח (להנתיבות ,קו"א
הלכות במ"מ) ,ולפי"ז ודאי לק"מ דמה
שפטור מבהמ"ז בכל א' מהשיטות בפת
כסניו אי"ז פטור מספק ,אלא בתורת
ודאי.
מיהו בב"י עצמו ודאי אי"ז נכנס,
דלהדיא כותב שנקטי' כדברי כולם רק
מצד ספק דרבנן לקולא ,וכ"כ להדיא
המ"ב שזה משום ספק( ,ובביה"ל הוסיף
וכתב לפי"ז נפק"מ כשאוכל בסעודה
ספק פהבכ"ס לאחת השיטות ,שלא
יברך מזונות דספק שמא פת הוא (לשאר
השיטות) עי"ש ,וכ"כ רוב הפוסקים,
והכי נקטי' ,ואכמ"ל ,ומ"מ מוכח שנקטי'
כדברי כולם רק מדין ספק לקולא ,ולא
מצד שבאמת הלכה כדברי כולם).
ונראה לבאר הפלוג' דלב"י לא אזלי'
לפי טעם הדין אלא יש גדר מסויים ורק
הוא קובע ,ובזה נחלקו השיטות מהו
הגדר שקובע את דין פת כסנין ,והמא"מ
ודעימי' ס"ל דאין גדר מסויים אלא הכל
תלוי בטעם הדין שלא חייבו בהמ"ז בפת
שאין רגילים לקבוע עליה סעודה ,והדין
לוי במציאות מהי פת שרגילים לקבוע
עליה סעודה ומה לא ,והכל לפי ראות
עיני המורה איזו פת לא רגילים לקבוע
עליה( ,עי' לשון דה"ח שכתב ממש כך,
ועי' בענין לחמניה מזונות שהבאתי שם
לשונות הפוסקים הנ"ל).
ונ"ל דיהיה נפק"מ בסוג פת שלא
עומדת בכללים של פת כסנין ,אבל אין
רגילים לקבוע עליה( ,כגו' בורקס ביתי,
שלא נילוש בשמן ,לשיטת הט"ז שמילוי
כזה ל"ח מילוי) ,דלב"י יברך המוציא כי

סימן יח

ברכות
אינה עומדת בתנאים ,אך לפוס' הנ"ל
אזלי' בתר טעמא ,והכל לפי ראות עיני
המורה ,ונ"ל שיהיה נפק"מ גם להיפך
בסוג פת שעומדת בכל הכללים של פת
כסנין ,אבל המציאות היא שיש רגילות
לקבוע עליה( ,וכגון לחמניה מזונות
שנילושה במי פירות) ,דלב"י מתחשבים
רק בתנאים שנקבעו ,אך לפוס' הנ"ל זה
תלוי בכל פת האם יש רגילות לקבוע
עליה.

ענף ה.
בהגדרת קביעות סעודה על
פהבכ"ס:

[בהגדרת קביעות סעודה וסתירה בב"י בזה]:

יג) והנה בהגדרת מהו קביעות סעודה,
עי' ברא"ש (פ"ו ל) ,שהביא מחלוקת
הרמב"ם והראב"ד ,שלרמב"ם היינו
שאוכל שיעור שאחרים רגילים לקבוע
עליו סעודה ,ולראב"ד היינו שאוכל
שיעור שהוא עצמו שבע ממנו ,וביאור
המחלוקת דהנה בגמ' (מא ).אי' דר"ה
אכל תליסר ריפתא (של פת כסנין) ולא
שבע ,וא"ל ר"נ שיברך בהמ"ז כי אחרים
שבעים משיעור כזה ,ומבואר דלחומרא
אזלי' לפי אחרים להחשיבו כקביעות,
והרמב"ם סבר שאזלי' רק לפי אחרים,
וגם לקולא ,שאם אחרים אינם שבעים
מזה אפי' שהוא כן שבע מ"מ ל"ח
קביעות סעודה ,אך הראב"ד סובר שכן
אזלי' לחומרא גם לפי שביעה דידיה,
שאם הוא שבע מזה חשיב קביעות
סעודה ,אפי' שאחרים לא שבעים מזה,
וכ"כ הרשב"א (לח :ומא ):שפהבכ"ס
מברך מזונות "אא"כ קובע עליה

דרכי

פת הבאה בכסנין

סעודתו ,או שאוכל בשיעור שאחרים
קובעים" ,אך הרא"ש נקט דהעיקר
כהרמב"ם ,דאזלי' רק לפי שיעור שביעה
דאחרים ,ולא תלוי כלל בשביעה דידי',
וכ"פ הב"י ,ובשו"ע (קסח ו) ,והכי נקטי'.31
אך האחרונים הקשו סתירה ממש"כ
הב"י בסוף דבריו (הובא לעיל)
שפהבכ"ס שהיא ספק (שהיא רק לא'
השיטות) יברך מזונות מספק לקולא,
ומוסיף "אלא אם כן קבע סעודתו עליו,
או אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע
עליו" ,ולכאו' זה כהראב"ד והרשב"א,
שגם קביעות סעודה דידיה מהני לחייבו
בבהמ"ז על פהבכ"ס ,ולא רק שיעור
שביעה דאחרים ,וזה סתירה למה שפסק
הב"י לעיל במחלוקת זו כהרמב"ם
והרא"ש שאזלי' רק לפי שיעור שביעה
דאחרים ,ולא לפי שביעה דידיה ,ועי'
דברי חמודות שהק' כן וכ' דהב"י כאן לא
דק ,ועי' מאמ"מ שכתב שהב"י כאן לא
דיבר להלכה אלא למר כדאית ליה ומר
כדאית ליה ,כלומר שאכן זה לא להלכה.

[תי' הפמ"ג על סתירת הב"י]:

יד) אך עי' פמ"ג שתי' ע"פ המג"א
שחידש שלשיעור שביעה דידי' מצטרף
גם דברים אחרים שאכל עמה ,ועוד
חידש המג"א שאם הוא שבע ממנה לבד,
אבל גם אחרים רגילים לשבוע ממנה
כשאוכלים אותה עם דברים אחרים,
נחשב קביעות סעודה ,והפמ"ג מעמיד
 31עי' ביאור הגר"א שם שדייק כן ברי"ף ,ולכאו' הדיוק
הוא מדכ' הרי"ף "כל שאחרים קובעין עליו סעודה
צריך לברך ,וכל שאין אחרים קובעים עליו סעודה
א"צ לברך" ומשמע שבא לומר שאם אין אחרים
קובעים א"צ לברך אפי' אם הוא קובע.
 32ועי"ש באה"ע שמאריך להסביר שבעצם גם מזונות

ברכות

שג

שזו כוונת הב"י כאן שמהני קביעות
דידיה ,דמיירי שהוא שבע ממנה ,אך גם
אחרים רגילים לשבוע ממנה עם דברים
נוספים.
והפמ"ג כתב עוד לתרץ באופ"א
שאע"פ שהב"י פסק כהרמב"ם מ"מ
הראב"ד נשאר ספיקא דדינא ומצטרף
לספק ספיקא להחמיר( ,ספק א' אם זו
פת כסנין ,וגם אם זו פת כסנין יש עוד
ספק ב' אם הלכה כהראב"ד שקביעות
דידיה מהני).

[תי' האה"ע על סתירת הב"י ,והערת רע"א]:

טו) ועי' אבן העוזר (שם קסח) שתי'
שכשהוא שבע אין כוונת הב"י שזה
מחייבו בבהמ"ז מצד קביעות סעודה
בפת כסנין מצד הראב"ד וכדו' ,אלא
מצד שאם אכל ושבע אז חיוב בהמ"ז
לצד שאי"ז פת כסנין (אלא פת רגילה)
היא מדאו' ,כי הרי הב"י כאן מיירי לגבי
ספק פת כסנין (לאחת השיטות) ,ופוסק
כדברי כולם להקל מספק דרבנן לקולא
לא לברך בהמ"ז ,וזה משום שגם חיוב
בהמ"ז בפת גמורה הוא רק מדרבנן
בכזית וכביצה ,אך כשאכל ממנה ושבע,
אז חיוב בהמ"ז לצד שזו פת הוא מדאו',
מ"ואכלת ושבעת" ,ואז אי"ז ספק דרבנן
לקולא אלא ספק דאו' לחומרא ,ויברך
מספק המוציא ובהמ"ז ,ועי' בהערה.32

מהני בדיעבד ללחם ,וגם המוציא מהני בדיעבד לפת
כסנין ,ולכן בספק פהבכ"ס תמיד אזלי' לקולא ,ואין
חשש ברכה לבטלה ,אך צ"ע דהנה גם הוא מודה
בהכרח שמעין ג' לא מהני ללחם ,שהרי א"כ לא היה
חיוב בהמ"ז מדאו' ,דיוצא במעין ג' ,ואין מקום לדבריו
שיש ספק דאו' לחומרא ,אך א"כ קשה שוב למה
בספק פהבכ"ס תמיד אזלי' לקולא ,הרי יש במעין ג'

שד

דרכי

סימן יח

ברכות
גמור לענין חלה ולמצה ,אלא על כרחך
צריך לומר או דמהתורה גם בלחם גמור
מה דכתיב ושבעת ,היינו מה דאחרים
רגילין לשבוע ,או דמהתורה יוצאין
בברכה מעין שלש דאין מנין ברכות
דאורייתא ,א"כ בספק פת הבאה בכיסנין
הוי ספק דרבנן ולא דאורייתא" עכ"ל,

אך עי' רע"א שם שחלק על האה"ע
והוכיח שאין בפהבכ"ס נידון של בהמ"ז
דאו' כלל אפי' כששבע ,כי א"כ לא רק
בספק פת כסנין יהיה צריך להחמיר
אלא גם בודאי פת כסנין איך עקרו
חכמים דין בהמ"ז דאו' ,וע"כ שחיוב
בהמ"ז בפת כסנין אינו מדאו' אפי'
כששבע ממנה ,ולכן גם בספק פהבכ"ס
אין ספק דאו' לחומרא ,ואין מקום לדברי
האה"ע ,וז"ל רע"א בהערה על האה"ע
שם" :עדיין אינו מספיק ,דאם נחליט
דלחם גמור הוא וכיון דהוא שבע ממנו
חייב בברכת המזון מהתורה ,א"כ אף
בפת הבאה בכיסנין אמאי אינו מברך
כהאי גוונא בברכת המזון ,הא הוא לחם

אופן א :ששיעור שביעה של ואכלת
ושבעת בפת רגילה הוא גם כשיעור
שביעה של פת כסנין ,שהוא לפי שביעה
דאחרים ,שזהו השיעור שאכן גם

חשש ברכה לבטלה ,ולכאו' זה יתורץ רק ע"פ
הדרישה והט"ז ודו"'ק ,מיהו עי' להלן מהלך לתרץ
באופ"א ,וראיתי צורך להביא לשון האבן העוזר הן
מחמת חשיבותו והן מפני שאינו מצוי בהרבה
ספרים ,וז"ל האבן העוזר (או"ח סימן קסח) "דהב"י
כתב טעמו בצידו הא דאין מברכין עליהם המוציא וג'
ברכות משום דספק ברכות דרבנן להקל אזלינן,
פירוש לדבריו ,דודאי בדיעבד יוצא ,הן אם בירך
המוציא או אם בירך בורא מיני מזונות ,דאם בירך על
לחם גמור בורא מיני מזונות יצא ,דהא פהבכ"ס לחם
גמור לחלה ולמצה כדפירשתי ,ואפ"ה לא תקינו
חכמים לברך המוציא אלא בלחם שרגילין לקבוע
עליו ,הרי בלחם גמור שייך נמי לברך בורא מיני
מזונות ,וכן בפת הבא בכסנין אם בירך המוציא יצא
לכולי עלמא ,חדא דכבר נתבאר דלחם גמור הוא לכל
מילי רק דלא תקינו כו' ,ותו כיון דאם קבע עליו מברך
המוציא ,על כן אפילו בלא קבע אם בירך המוציא
יצא ,דכהאי גונא כתבו תלמידי רבינו יונה דברכת
המזון פוטר ליין ,וכיון שכן כל אחד מאלו פהבכ"ס,
דספק ברכות הוא ,אזלינן להקל שלא לצטרך לברך
שלש ברכות ,לכן מברך נמי בורא מיני מזונות ובסוף
על המחיה ,וכיון דעיקר טעם ,דלקולא אזלינן
בדרבנן ,לכן אנן דלא ידעינן איזה היא פהבכ"ס ,אף
שלא אכל שיעור שרגילין לקבוע עליו ,אם הוא קבע
עליו ושבע ממנו ,דאז ספק דאורייתא שמא לחם הוא
ומברך ברכת המזון מן התורה עליו ,כיון דהוא שבע
ממנו ,לכן מברך אחריו ג' ברכות והמוציא" עכ"ל,
פירוש לפירושו :בספק פהבכ"ס אזלי' לקולא לברך
מזונות ומעין ג' ,ולא מחייבים בהמ"ז ,וזה משום
שבדיעבד יוצא בשניהם על שניהם ,ורק השאלה מה
יברך לכתחילה ,ומספק מקילינן לא לברך ג' ברכות,
(מיהו לגבי מעין ג' לא כתב שמוציא בדיעבד פת ,וגם

אכן בהכרח הוא יסבור שמעין ג' לא מוציא בדיעבד
פת ,כי אל"כ לא יסתדר עם מה שכותב בהמשך
שכששבע זה ספק דאו' לחומרא ,שזה יסתדר רק אם
הוא יסבור שחיוב בהמ"ז הוא מדאו' ,וא"א לצאת
יד"ח במעין ג' ,מיהו שוב חשבתי דאפש"ל שגם הוא
מודה שבדיעבד יוצא במעין ג' במקום בהמ"ז מדאו',
אבל עדיין הוא סבר שלכתחילה חייב מדאו' לברך
בהמ"ז ,ולכן מצד אחד הוא נוקט שאין חשש ברכה
לבטלה לברך מעין ג' בכל ספק פהבכ"ס ,ומצד שני
הוא נוקט שכששבע זה ספק דאו' כי הוא סובר שיש
חיוב בהמ"ז מדאו' ,מיהו לכאו' אי"ז מסתדר עם הכלל
שאין לכתחילה ודיעבד בדאו' ,אמנם ייתכן לומר
שסבר שאלו שני דינים בבהמ"ז דמלבד עצם הדין
לברך (שלזה מספיק ברכה א' מעין ג') עוד יש דין
נפרד לברך ג' ברכות ,ולצורך דין זה צריך להחמיר
כשיש ספק דאו' לחומרא ,אלא שמ"מ כשזה ספק
דרבנן לקולא אין חשש ברכה לבטלה כי מ"מ יוצא
במעין ג' עיקר חיוב הברכה ואי"ז לבטלה ודו"ק
ואכמ"ל) ,ומ"מ המשך ביאור דברי האה"ע לפי"ז
שמש"כ הב"י שאם הוא שבע ,או שאחרים שבעים,
צריך לברך בהמ"ז ,אי"ז מאותו טעם ,אלא כשאחרים
שבעים בעי בהמ"ז מצד הדין הרגיל שפהבכ"ס
בקביעות סעודה בעי בהמ"ז ,שדין זה אכן תלוי רק
בשביעה דאחרים כדעת הרמב"ם ,אלא שמ"מ אם
הוא שבע בעי בהמ"ז מצד אחר ,מפני שכעת לצד
שאי"ז פהבכ"ס אלא פת גמור ,א"כ הוא חייב בבהמ"ז
מדאו' ,כיון שהוא שבע ,וחיוב בהמ"ז דאו' מ"ואכלת
ושבעת" תלוי בשביעה שלו ,וממילא בספק פהבכ"ס
כשהוא שבע הוא מחוייב בבהמ"ז מצד ספק דאו'
לחומרא ,כלומר שבעצם כשאחרים שבעים בעי
בהמ"ז משום הצד שזה פהבכ"ס ,וכשהוא שבע בעי
בהמ"ז משום הצד שזה פת גמור ,ודו"ק.

והנה רע"א בתו"ד ביאר למה אין כאן
נידון של בהמ"ז דאו' בשני אופנים:

דרכי

פת הבאה בכסנין

ברכות

שה

פהבכ"ס חייבת בבהמ"ז ,כלומר שפת
כסנין פטורה רק מבהמ"ז של דרבנן
בכזית וכביצה ,דהם אמרו והם אמרו,
(וזה כהמבואר בפמ"ג לעיל).
ובאופן ב :דצ"ל שתמיד מדאו' יוצא
יד"ח בהמ"ז בברכה א' מעין ג' ,וכל חיוב
ג' ברכות של בהמ"ז הוא מדרבנן ,33וא"כ
שפיר מה שפת כסנין פטורה מבהמ"ז

שהרי כל חיוב ג' ברכות הוא רק
מדרבנן ,והם אמרו והם אמרו ,ולפי שני
מהלכים הללו של רע"א אין מקום לדברי
האה"ע ,כי יוצא שגם בספק פת כסנין אין
נידון של בהמ"ז דאו' מחמת הצד שזה
פת ,אפי' כששבע ,ואין סיבה להחמיר
מספק( ,וע"כ שהאה"ע פליג על שתי
יסודות אלו) ועי' בהערה.34

 33וכ"כ עוד כמה פוסקים ובפרט הב"י (קצ"א) ומג"א
שם ,ועי' שוע"ה (קסח ח) וז"ל" :שמן התורה היה די
בברכה אחת מעין ג' ,שהרי לא נאמר בתורה אלא
פעם אחת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה
אשר נתן לך ודרשו מפסוק זה לברך על המזון ועל
הארץ ועל המקדש ודי בברכה אחת לכולם" עכ"ל,
וזה כתי' ב' של רע"א ,מיהו באה"ע הנ"ל מבואר דפליג
ע"ז בהכרח וס"ל דחיוב בהמ"ז מדאו' לא יוצא במעין
ג' ,ווהנה לכאו' רע"א ודעמי' שסוברים שמדאו' יוצא
במעין ג' ,מוכרחים לסבור שמעין ג' הוא חיוב מדאו',
וכדעת הרא"ש (טז) הרשב"א (לה ,ומד ).ריטב"א
(מט :ומד ).טור (רט) ועוד ,ודלא כהשיטות
בראשונים שמעין ג' הוא רק מדרבנן ,מיהו אפש"ל
שגם לשיטות שחיוב מעין ג' אינו מדאו' אפש"ל שכ"ז
רק על פירות ,אך בפת אולי גם הם יסכימו לרע"א
שחיוב בהמ"ז מדאו' איננו ג' ברכות אלא מעין ג',
ומ"מ נראה שכ"ז יהיה תלוי בעוד נידון האם ברית
ותורה מעכב מדאו' ,דבתוס' (כ ):משמע שמדאו' לא
יוצא ,אך בריטב"א (מד ).אי' דבדיעבד יוצא יד"ח בלי
ברית ותורה ,ולכאו' רע"א ודעמי' בהכרח כהריטב"א
דאל"כ איך יוצא במעין ג' שאין בו ברית ותורה ,וצ"ע,
(ועי' עוד מש"כ ביסוד חיוב ברכות).

פהבכ"ס בדיעבד ,כיון שנקט שהוא פת גמור ,וא"כ
תמיד בכל פהבכ"ס כששבע ממנו יתחייב בבהמ"ז
מדאו' ,וא"כ יק' בכל פהבכ"ס כששבע איך נפטר
מבהמ"ז מדאו' ,ולא רק בספק פהבכ"ס יצטרך
להחמיר מספק דאו' לחומרא ,אלא בכל פהבכ"ס
יצטרך לברך מצד החיוב דאו' ,ואיך יתבטל דין בהמ"ז
דאו' בכל פהבכ"ס.
והנה רע"א כתב לבאר למה באמת אין חיוב בהמ"ז
מדאו' בפהכ"ס בשני תירוצים" :עכצ"ל או דמהתורה
גם בלחם גמור מה דכתיב ושבעת ,היינו מה דאחרים
רגילין לשבוע ,או דמהתורה יוצאין בברכה מעין
שלש דאין מנין ברכות דאורייתא" ,ובביאור תי' א'
בפשטות :שגם מה שמדאו' מברך על פת רגילה
בהמ"ז כששבע ,זה רק לפי שביעה דאחרים ,כמו הדין
שביעה שבפהבכ"ס ,וא"כ לפי"ז בכל פהבכ"ס פטור
רק בלא שביעה דאחרים ,ואה"נ אם יש שביעה
דאחרים חייב בהמ"ז מדאו' ,ולפי"ז יקשה דברי הב"י
שכתב שאפי' אם הוא שבע מברך בהמ"ז ,ואין מקום
לתי' האה"ע שחייב בבהמ"ז מצד ספק דאו' ,כי לרע"א
יוצא שאין מקום לחייב בהמ"ז מדאו' בספק פהבכ"ס,
דשביעה שלו לא מחייבת כלום אלא הקובע היחיד
הוא שביעה דאחרים ,גם לגבי ואכלת ושבעת בפת,
וגם כמו"כ לגבי קביעות סעודה בפהבכ"ס ,ששניהם
מחייבים בהמ"ז מאותו דין דאו' ,אך שביעה שלו לא
מעלה ולא מורידה לחייב מדאו' ,וביאור תי' ב'
דרע"א :הוא מייסד שתמיד מדאו' יוצא במעין ג' על
פת ,ולכן גם בספק פהבכ"ס שהיא ספק פת גמורה
מ"מ אין נידון של בהמ"ז דאו' כי את הדאו' יוצא ידי
חובתו במעין ג' ,והנידון הוא רק לגבי חיוב בהמ"ז
דרבנן ,וספק דרבנן לקולא ,וגם לפי"ז לא מובן תי'
האה"ע שביאר שכשהוא שבע יש ספק דאו' לחומרא
לחייב בהמ"ז ,ואילו לרע"א תמיד יכול לצאת את
הדאו' במעין ג' ,וכל הנידון הוא רק דרבנן ,ועכצ"ל
דהאה"ע יפלוג על שני יסודות אלו של רע"א ויסבור:
א' :שלגבי חיוב בהמ"ז מדאו' בפת מואכלת ושבעת"
זה תלוי בשביעה שלו ולא דאחרים ,וגם בהכרח
יסבור :ב' :שבפת לא יוצא במעין ג' מדאו' ,ולכן בספק
פהבכ"ס אם הוא שבע זה ספק דאו' שחייב בבהמ"ז,

והנה אכן עי"ש שדעת הריטב"א להדיא שבדיעבד
יצא על פת במעין ג'( ,ובהלכות הריטב"א כתב
דבדיעבד יצא בהמוציא ובהמ"ז על פהבכ"ס ,וכ"כ
רע"א (רח ז) והביא שכ"כ הגינת ורדים ,וביאר דהוי
פת גמור אלא שלא חייבו חז"ל בהמ"ז ,ולכן אפי'
למחבר שעל דייסא לא יצא בבהמ"ז אלא רק במעין
ג' מ"מ בפהבכ"ס כן יצא בבהמ"ז).
 34עי' לשון רע"א שהק על האה"ע" :עדיין אינו
מספיק ,דאם נחליט דלחם גמור הוא וכיון דהוא שבע
ממנו חייב בברכת המזון מהתורה ,א"כ אף בפת
הבאה בכיסנין אמאי אינו מברך כהאי גוונא בברכת
המזון ,הא הוא לחם גמור לענין חלה ולמצה .אלא
עכצ"ל או דמהתורה גם בלחם גמור מה דכתיב
ושבעת ,היינו מה דאחרים רגילין לשבוע ,או
דמהתורה יוצאין בברכה מעין שלש דאין מנין ברכות
דאורייתא" ,עי"ש ,וביאור דבריו דהוא מקשה ע"ד
האה"ע מתחילת דבריו שאמר שיוצא בהמוציא על

שו

דרכי

סימן יח

ברכות
לצד שזו פת רגילה ,וצריך להחמיר
מספק דאו'.

[נפק"מ אם יהיה שייך לחייב בהמ"ז בשביעה
דידיה]:

טז) והנפק"מ בין כל תירוצי האחרונים
היא האם יהיו אופנים שנחייב בהמ"ז
בפת כסנין לפי שביעה דידי' ,דהנה אע"ג
שבאמת ההלכה כהר"מ דאזלי' רק לפי
שיעור שביעה דאחרים ,מ"מ יש אופנים
שמתחייב בבהמ"ז גם ע"י שביעה דידיה,
לפי המג"א כששבע ממנה עם דברים
אחרים ,או כששבע ממנה לבד ,ואחרים
שבעים ממנה עם דברים אחרים( ,הפמ"ג
בתי' א') ,ולפי תי' ב' דהפמ"ג בכל דבר
שהוא ספק פהבכ"ס חיישי' לראב"ד
דמצטרף להיות ס"ס ,כלומר שבעצם
חיישי' להראב"ד בכל ספק פת כסנין,
וגם לפי האבן העוזר בכל ספק פהבכ"ס
כשהוא שבע הוי ספק חיוב בהמ"ז מדאו'
דלצד שזו פת גמורה כיון ששבע חייב מדאו' ,והוי
ספק דאו' לחומרא.
והנה על פניו נראה דאכן ק' על האה"ע קו' רע"א
שלדבריו לא רק בספק פהבכ"ס אלא גם בודאי
פהבכ"ס יתחייב בבהמ"ז מדאו' ,כיון שהוא עצמו
בתחילת דבריו נוקט שפהבכ"ס נחשבת פת ,וא"כ מה
פוטר אותה מבהמ"ז דאו' ,ולכאו' מוכרח מזה כדברי
רע"א שכל חיוב בהמ"ז הוא מדרבנן (משני טעמיו)
והם אמרו והם אמרו ,אך מה יענה האה"ע שמצד א'
נוקט שחיוב בהמ"ז מדאו' ,ומצד שני נוקט שפהבכ"ס
נחשבת פת לחלה ומצה וכן שיוצאת בדיעבד
בהמוציא ,וא"כ מה באמת פוטרה מחיוב בהמ"ז דאו',
מיהו נראה לבאר שגם מה שאמר האה"ע שפהבכ"ס
נחשבת פת גמור לגבי מצה וחלה וכן לגבי שיוצא
בהמוציא ובהמ"ז בדיעבד ,מ"מ אי"ז הכרח שתהיה
חייבת בבהמ"ז מדאו' דיש עוד דין שאין חיוב בהמ"ז
רק בלחם שרגילין לקבוע עליו ,או כהרמב"ם שחיוב
המוציא ובהמ"ז אינו מגיע מחמת השם פת ,אלא
מחמת המצב של הקביעות סעודה שנוצר ע"י הפת,
ופהבכ"ס אע"פ שנקראת פת מ"מ איננה יוצרת מצב
ש קביעות סעודה כיון שאין רגילים לקבוע עליה,
ועוד יתכן לבאר באופ"א ע"פ המהלך השלישי
שביארנו לעיל שפהבכ"ס זה לחם גמור (לענין חלה

אך לפי הדברי"ח והמאמ"מ ורע"א יוצא
דלא מהני אף פעם שביעה שלו לחייב
בהמ"ז ,רק שיעור שביעה דאחרים.

[סיכום הצדדים למעשה ,ונ"ל שהנידונים
תלויים זב"ז]:

יז) וא"כ לגבי הנידון האם פת כסנין היא
לחם או לא ,והאם זה מדאו' או לא יצא
למעשה שהפמ"ג הסתפק אם מה שפת
כסנין שנילוש במי פירות פטורה
מבהמ"ז הוא מדאו' ,משום שאינה לחם,
או שזה מדרבנן ,דהם אמרו בפת שחייב
בכזית ופטרו פת כסנין ,וכ"ז בנילוש במי
פירות שלרא"ש פטור גם מחלה ,ואולי
אינו חשיב לחם (או"ד שזה חסרון רק
ומצה) ,אבל זה "סוג לחם אחר" כי זה סוג לחם שלא
שרגילים לקבוע עליו ,וחיוב בהמ"ז הוא רק בסוג
לחם שרגילין לקבוע עליו ,ומ"מ בין כך ובין כך לא
תקשה על האה"ע קו' הרע"א שבכל פהבכ"ס
כששבע יתחייב בהמ"ז ,כיון שמלבד הדין שאם הוא
שבע מחוייב בבהמ"ז מדאו' ,יש עוד דין שסוג לחם
שאין רגילין לקבוע עליו אינו מחוייב בבהמ"ז ,ולכן
פהבכ"ס תמיד פטורה מבהמ"ז מדאו' ,וכדי לחייב
פהבכ"ס בבהמ"ז זה רק ע"י שאוכל שיעור שאחרים
שבעים ,דזה שיעור קביעות דפהבכ"ס( ,שזה מהני או
משום שאז כן נוצר המצב של קביעות סעודה ,או
משום שאז תקנו חכמים לחייב בהמ"ז) ,אך אם רק
הוא שבע אי"ז קביעות ואי"ז מחייב בהמ"ז בפהבכ"ס,
אבל מ"מ בדבר שהוא ספק פהבכ"ס ,שיש צד שהוא
פת גמור ,בזה מהני גם שביעה שלו כדי לחייב בהמ"ז,
כי אז זה ספק דאו' לחומרא ,כיון שכל מה שתמיד
ספק פהבכ"ס זה ספק דרבנן לקולא ,זה רק אם הוא
לא שבע שאז גם לצד שזה פת גמורה זה רק חיוב
דרבנן ,אך אם הוא שבע א"כ לצד שזוהי פת גמורה
חיובו בבהמ"ז מדאו' ,דבפת גמורה מספיק שהוא
שבע לחייב בהמ"ז מדאו' ,וכיון שיש ספק אם זה
פהבכ"ס או פת גמורה ,ולצד שזו פת גמורה חייב
בהמ"ז מדאו' כי הוא שבע ,א"כ ספק דאו' לחומרא,
ושפיר האה"ע בב"י.

דרכי

פת הבאה בכסנין

בגילגול) ,אך בפת כסנין של כיס ממולא
או שנכסס הפמ"ג נוקט שודאי לכו"ע
חשיב לחם גמור מדאו' להמוציא
ובהמ"ז כמו לענין חלה ומצה ,ופטור
מבהמ"ז רק מדרבנן בכזית וכביצה,
אמנם באבן העוזר משמע שזה פטור
מדאו' ,וברע"א משמע ג"כ כהפמ"ג
שמדאו' פת כסנין היא לחם גמור ,אלא
שהוא מבאר שתמיד כל חיוב בהמ"ז
הוא מדרבנן ולא מדאו' ,ורבנן פטרו
פהבכ"ס( ,והסיבה שאין חיוב בהמ"ז
מדאו' הוא מבאר לא כהפמ"ג שהעמיד
רק בכזית וכביצה ,אלא רע"א כתב בב'
אופנים :או מצד שגם שיעור שביעה של
בהמ"ז מדאו' היא לפי אחרים( ,שאז אכן
גם פהבכ"ס חייבת) ,או מצד שמדאו'
יוצא במעין ג') ,כלומר שבין לפי הפמ"ג
ובין לרע"א ודעמי' יוצא שפטור כסנין
הוא מדרבנן דהם אמרו והם אמרו ,אבל
לאה"ע מבואר שפטור פהבכ"ס הוא
מדאו' דאינו חשיב לחם ,ומה דהאה"ע כ'
שכן חשיב לחם לענין המוציא בדיעבד
ולענין חלה ומצה ,צ"ל שכוונתו שזה
נחשב "סוג לחם אחר" כמו שביארנו).
וכעת נלענ"ד שזה יהיה תלוי גם
בצדדים שהובאו לעיל האם דין פהבכ"ס
תלוי בגדר הדין או בטעם הדין ,דבב"י
מבואר שיש גדר ונחלקו השיטות מה
נכלל בגדר הדין ,ומה שלא כלול בגדרים
לא מהני מה שאין רגילים לקבוע עליו,
אך במאמ"מ אי' שאי"ז כלל תלוי בגדרים
מסויימים ואין מחלוקת בין השיטות
אלא כולם מודים שכל מה שנכלל בו
הטעם שאין רגילים לקבוע עליו פטור,
והכל תלוי בראות עיני המורה ,וכעת
נראה שאם זה פטור בדאו' (או משום
שאינה פת ,או שאינה אותו סוג רגיל של
פת ,או משום שאינה מייצרת המצב של
קביעו"ס) ,א"כ לא נהירא שיהיה תלוי

ברכות

שז

בשיטות מהי פת כסנין ,כי בדאו' לא
כתוב "כסנין" ,אלא כתוב שפת שאין
רגילים לקבוע עליה פטורה ,או שאינה
פת או אותו סוג פת ,ומ"מ ודאי מסתברא
שיהיה תלוי לפי ראות עיני המורה האם
זו פת שרגילים לקבוע עליה או לא ,אך
אם זה פטור דרבנן כן אפשר להבין את
שני הצדדים ,דאפש"ל שתקנו גדר של
"פת שאין רגילות לקבוע" ,ואפש"ל
שתקנו גדר מסויים של מילוי ,או נכסס,
או נילוש ,ורק טעם התקנה היה מפני
שלא רגילם לקבוע עליה ,אך כיום יש
גדר מסויים דוקא ואכתי יל"ע.

[מהלך הצל"ח שהפת טפל לתבלין]:

יח) ומצינו מהלך חדש בצל"ח (מא):
שמבאר שבפת כסנין הגדר הוא שהפת
טפלה לתבלין ,ומבאר לפי"ז שיטת רש"י
שלאחריה מברך בור"נ :וז"ל" :כוונת
רש"י בזה דאף שאין הפת טפל לתבלין
לברכה שלפניה ,אפ"ה הוא טפל לברכה
שלאחריה ,וברכת בורא נפשות רבות
שמברך בשביל התבלין פוטר גם הפת
שבתוכה שנעשה הפת טפל לגבי תבלין,
ואלו היה מאכלה הרבה עד שהיה
אפשר שאכל מן הפת שבתוכה כדי
שביעה והיה חייב בברכת המזון מן
התורה ,לא היה טפל לגבי ברכת תבלין
שהיא מדרבנן ,וכוונת רב ששת שאין לך
דבר שלא נחשב טפלה לברכה ראשונה
ויהיה נחשב טפלה לגבי ברכה אחרונה
אלא פת הבא בכיסנין ,ולכן לא קאמר
אורז ודוחן ,ששם מה שאינו מברך
לאחריה שלש ברכות אין הטעם משום
שהיא טפלה אלא הטעם שאין המין
חשוב לברך עליו שלש ברכות ,ומש"כ
רש"י מידי דהוה אפת אורז וכו' ,כוונתו
שלא תאמר שזהו כלל בברכות שכל

שח

דרכי

שמברך עליו תחלה בורא מיני מזונות
מברך לבסוף מעין שלש ,לכן הביא רש"י
ראיה מאורז ודוחן שזה אינו תלוי בזה"
עכ"ל ,ומבואר דס"ל שחיוב בהמ"ז גם על
פת כסנין הוא מדאו' ,אלא דפטור
פהבכ"ס הוא רק שאכל פחות מכדי
שביעה ,וזה מדין טפל לתבלין ,ולכן
מברך לאחריה בור"נ ,אך צ"ב לגבי
ברכה שלפניה שכותב שאיננה טפלה
לתבלין( ,ולכן לא מברך שהכל) ,ומ"מ
אין ברכתה המוציא אלא מזונות וצ"ב.

סימן יח

ברכות
שסעודת שבת קובעת קביעות סעודה
לפת כסנין ,עי' שערי תשובה (קסח
סק"ט) וז"ל" :עבה"ט וע' בר"י שכתב
שמז"ה כתב בשם ספר כת"י קדמון
שדעתו לענין פת כיסנין דאם קבע מברך
עליו המוציא וג' ברכות ,סעודת שבת
קובע ,כמו שקובע' למעשר ומהר"י
חאגיז בספר ע"ח על משניות פ"ד
דמעשרות נסתפק אך בגינת ורדים כלל
ב' סי' י"א כ' בפשיטות שאין חילוק שבת
לחול והסכים עמו בבר"י וכתב שכן עמא
דבר" עכ"ל.

ענף ו.
נידונים בקביעות סעודה:

[מהי קביעות סעודה על פהבכ"ס]:

יט) בשיעור קביעות סעודה על
פהבכ"ס שמבואר בגמ' ובפוסקים שהוא
כשאוכל ממנה שיעור שביעה ,וקיי"ל
שתלוי בשיעור שאחרים רגילים לשבוע
ולקבוע ,אך מצינו מחלוקת בפוסקים
מהו שיעור שביעה ,דהפמ"ג וא"ר סברו
שתלוי בשיעור ד' כביצים ,35שזהו שיעור
סעודה לענין עירובי תחומין ,אך הגר"א,
חי"א ,גר"ז ,ערוה"ש ועוד נקטו שתלוי
בכמות שאנשים רגילים לאכול
בסעודות העיקריות של היום ,וכתבו
שד' כביצים זהו שיעור סעודת עניים
הפחותה ביותר ,ועי' משנ"ב שהביא שני
הצדדים ,וכתב לחוש לשניהם ובמיוחד
בפת שהיא ספק פהבכ"ס.
וראיתי נידון מחודש ,דישנה שיטה
 35עי' שיעורי תורה לסטייפלער שכתב שד' כביצים
יוצא כנפח של  200גרם מים כלומר מעט יותר גדול
מכוס ח"פ ,אמנם בשיעורי ציון להגר"ח נאה כתב

[בירך מזונות ואח"כ אכל שיעור שביעה]:

כ) קיי"ל (רא"ש ריטב"א ועוד ,וכ"פ
שו"ע (קסח ו)) שאם התחיל לאכול פת
כסנין ע"ד לא לקבוע ע"ז סעודה ,ובירך
מזונות ,ולבסוף אכל שיעור קביעות
סעודה מברך בהמ"ז ,ויל"ע מה הדין
לגבי המוציא כשנמלך באמצע האכילה,
אם במה שלפניו לבד אין שיעור ,רק
בצירוף עם מה שכבר אכל ,וכמו"כ יש
להסתפק לגבי בהמ"ז גופא שאולי כ"ז
רק באופן שאחרי שנמלך אכל שיעור
קביעות סעודה בלי מה שאכל לפני"כ ,כי
אולי א"א לצרף את מה שאכל שלא ע"ד
סעודה ,אלא מצרפים רק את מה שאכל
מרגע שנמלך והחליט לקבוע סעודה
ע"ז.
והנה במג"א (קסח סקי"ד) כתב" :אע"ג
דנמלך באמצע לאכול יותר א"צ לברך
המוציא ,דהא לית ביה שיעורא בנותר,
ופשוט דאם לאחר שאכל מעט נמלך
לאכול עוד כשיעור קביעות צריך ליטול
שזה כנפח  230גרם מים ,אמנם יש נידון איך לחשב
את האוירים האם לנכות רק החורים הגדולים או גם
את כל החרירים הקטנים ואכמ"ל.

דרכי

פת הבאה בכסנין

ולברך המוציא" ,עכ"ל ,36וכ"כ שו"ע
הרב ,37וכ"פ המ"ב ,ומשמע שנקטו
דמיירי באופן שנמלך לאכול רק עוד
קצת ,שרק בצירוף יחד עם כל מה שאכל
יש בזה שיעור קביעות סעודה ,ומ"מ
לגבי בהמ"ז הכל מצטרף.

ברכות

שט

אין מצטרף" ,וצ"ב מה החילוק.
ולכאו' יש לחלק שבהמ"ז היא ברכה
אחרי המזון ושפיר היא נמצאת אחרי
אכילה של שיעור יחד עם הכל ,אבל
לגבי המוציא שהיא ברכה שלפני המזון
בעי שבשעה שמברך יהיה לפניו
השיעור המלא ,ולא מצטרף מה שכבר
אכל לפני"כ מיהו אכתי צ"ב ,אך נלענ"ד
לחלק שלגבי בהמ"ז לא אזלי' לפי דעתו
בשעת האכילה אלא לפי המציאות ממה
שבע ,והכל מצטרף ,אבל ברכת המוציא
תלויה בכוונת האדם בשעת האכילה,
ולא מצטרף מה שאכל שלא לכוונת
סעודה ,דאכילה זו כבר הוגדרה ע"י
דעתו כלא שייכת לסעודה.

אך מבואר במג"א שלגבי ברכת המוציא
א"צ לברך עכשיו אחר שנמלך להמשיך
לאכול ,אלא רק אם יש בנותר שיעור
שביעה בפנ"ע ,ולכאו' צ"ב מה החילוק
בין המוציא לבהמ"ז ,דלכאו' גם לגבי
המוציא יצטרף מה שאוכל עם מה
שכבר אכל לשיעור שביעה לחייבו
המוציא ,ואע"ג שברור שא"א לברך על
מה שכבר אכל ,אבל עכ"פ על מה שכעת
אוכל יצטרך לברך המוציא משום שזו
אכילה שהיא חלק מאכילת סעודה,
וכמו מי שאכל סעודה ושכח לברך
לפניה ,וכעת נזכר שלא בירך ורוצה
להמשיך לאכול פת ,ברור שחייב לברך
המוציא ,וה"נ התברר שמה שבירך
במ"מ בתחילה זו לא הברכה הראויה,
אלא הכל הצטרף לקביעות סעודה
לחייב בהמ"ז ,ואע"פ שלא בירך המוציא
בתחילה ,עכ"פ יברך עכשיו ,וצ"ב ,ועי'
בפמ"ג (א"א קסח ו) שכ'" :עיין מ"א,
לברכת המזון מצטרף ,אם בין הכל אכל
שיעור שאחרים רגילים לקבוע מברך
ברכת המזון ,מה שאין כן לענין המוציא

כא) ועי' רא"ש (פ"ו טז) "אמרי'
בירושלמי דכל שאומרים עליו שלש
ברכות אומר לפניו המוציא לחם מן
הארץ ,כל שאין אומרים עליו שלש
ברכות אין אומרים לפניו המוציא לחם
מן הארץ ,התיבון הרי פחות מכזית שאין
מברכין עליו שלש ברכות לא יברכו
לפניו המוציא ,א"ר יעקב ברבי אחא
לשאר מינין נצרכה ,פי' לא אתי לפלוגי
בין דבר שיש בו שיעור לדבר שאין בו

 36מגן גיבורים (קסח ס"ק ט) "ר"ה אכל תליסר ריפתי
וכו' ובזה יש להביא ראי' למ"ש המ"א דהרי באמת
צריך להבין מדוע לא שאל אותו גם על ברכת המוציא
מדוע לא בירך המוציא על אכילת קבע כזו ,וע"כ צ"ל
דעל ברכות המוציא לא שאלו דאולי מתחלה לא הי'
בדעתו לאכל כ"כ ולכך בירך במ"מ וכו' דאל"כ עדיין
קשה עכ"פ כשנמלך אח"כ לאכל יותר הי' לו לברך
המוציא וע"כ דא"צ לברך המוציא והי' נמלך בכל
פעם שלא לאכל יותר" עכ"ל.
 37ועי"ש שהוסיף לבאר" :וא"צ לברך תחילה ברכה
אחת מעין ג' על מה שכבר אכל לפי שמצטרף עם מה

שיאכל להפטר בברכת המזון כיון ששניהם מין לחם
אחד ,משא"כ באוכל דבר שטעון ברכה מעין ג' לפני
סעודת לחם גמור שאין מצטרפין זה עם זה להפטר
בבהמ"ז אלא צריך לברך תחילה ברכה אחת מעין ג'"
עכ"ל ,ומשמע שהחיוב בהמ"ז אינו מגיע רק מחמת
החלק שאוכל אחרי שנמלך ,והחלק שאכל לפנ"כ רק
גורם שהוא יהיה במצב של סעודה ,אלא החיוב
בהמ"ז מגיע מצירוף הכל יחד לשיעור קביעות
סעודה ,כי לגבי בהמ"ז אזלי' לפי המצב בתוצאה
שאכל ,ולא לפי דעתו בשעת האכילה וכדלהלן
ודו"ק.

[בירושלמי שהמוציא ובהמ"ז תלויים זב"ז]:

שי

דרכי

שיעור ,אלא בין פת לשאר מיני מאכל
כגון מעשה קדרה וכובא דארעא ופת
הבאה בכיסנין היכא דלא קבע סעודתיה
עלייהו" ,ומשמע בדבריו שהכלל
שהמוציא ובהמ"ז הולכים תמיד יחד
אי"ז בא לאפוקי היכא שאכל פחות
מכזית כי הכלל בא לחלק רק בין סוגי
מאכלים שונים ,והחילוק הוא בין פת
לבין שאר מיני מאכל שאינם פת כגון
פהבכ"ס ,שסוג שמברכים בהמ"ז
מברכים המוציא ,וסוג שאין בהמ"ס
מברכים במ"מ ,ודו"ק דמשמע בדבריו
שפהבכ"ס אינה נקראת פת ,אלא סוג
מאכל אחר ,אא"כ קובע עליה שאז כן
נחשבת פת ,וכהרשב"א הנ"ל שנשתנה
ממינו.
אמנם יש להתקשות במה דאמרי' לעיל
שאם מתחילה בירך במ"מ ואח"כ נמלך
ואכל שיעור שביעה צריך בהמ"ז ,ולכאו'
רואים כאן ששייך שמתחילה בירך
במ"מ ולבסוף בהמ"ז ,ולא רק בפחות
מכזית ,אלא גם בפהבכ"ס ,וגם כאן נוכל

סימן יח

ברכות
לתרץ שזה רק חילוק בשיעור ,אך אי"ז
יסתדר עם מה שהתבאר ברשב"א וכן
מבואר כאן ברא"ש שכשקובע על
פהבכ"ס זה לא רק שינוי בשיעור
האכילה ,אלא שע"י שקובע עליו נשתנה
ממינו ונחשב לחם ,מיהו אי"ז קשה ,כי
צ"ל שחילוק הירושלמי יכול לכלול גם
את זה ודו"ק ,ועי' ביהגר"א (קסח ו)
שהעיר מהירושלמי וכתב שאי"ז קשה.
ועי' אבן העוזר ובעוד אחרונים שכתבו
שאין לחלק בין ברכה ראשונה
לאחרונה ,וביארו מה שבספק פהבכ"ס
אזלי' לקולא לברך מזונות ולא המוציא
(אע"פ שבשניהם יוצא יד"ח) ,משום
שכיון שלגבי בהמ"ז מקילים לא לברך ג'
ברכות ה"נ צריך לברך במ"מ ,כדי
שיהיה תואם לברכה אחרונה ,וזה
כהירושלמי.
להרחבת ענייני פת הבאה בכסנין עי'
מש"כ להלן בברכת רולדה ,ובברכת
לחמניה מזונות.

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

ברכות

שיא

סימן יט:

בברכת רולדה של עוגה וגלידה:
א .פתיחת הנידון בקצרה .ב .נידון מצד פת הבאה בכסנין .ג .נידון מצד עיסה שבלילתה רכה .ד .נידון מצד
שהרולדה ודאי באה לתענוג .ה .נידון האם הקמח טפל .ו .נידון האם הגלידה טפלה לעוגה .ז .נידון האם
נחשב תערובת .ח .מה הדין כשאוכל רולדה בסעודה .ט .העולה לדינא מכל האמור .מכתב הערות מחכ"א.

[פתיחת הנידון בקצרה]:

א) ישנו קינוח שנאכל כמנה אחרונה
בסיום הסעודה והוא עשוי משכבת עוגה
שמעליה שכבת גלידה ומגלגלים שתי
השכבות זה ע"ג זה ,עד שנוצר גליל
ארוך משכבות של עוגה ושל גלידה
מגולגלות ,ולאחמ"כ חותכים פרוסות
מהגליל ,כשבכל פרוסה מעורבים
שכבות של עוגה ושל גלידה במעגלים
זה בתוך זה.38
ונשאלה השאלה מה יש לברך על
מאכל זה ,האם רק מזונות על העוגה ,או
רק שהכל על הגלידה ,או שצריך לברך
על שניהם ,או שלא יברך ע"ז כלל
בסעודה.39
ונראה לחלק השאלה לשני נידונים :א.
מה בעצם ברכתו של מאכל זה,
כשאוכלו מחוץ לסעודה .ב .מה צריך
לברך ע"ז כשאוכלו לקינוח סעודה.

הברכה על העוגה בפני עצמה ,בלא
הגלידה ,דלכאו' ברכתה מזונות ,אך
נראה דאי"ז כ"כ פשוט ,ונבאר ענין פת
הבאה בכסנין שמברך עליה מזונות.
דהנה קי"ל (מ :ומא ).שפת הבאה
בכסנין אין מברך עליה המוציא ובהמ"ז,
ונחלקו הראשונים מה כן צריך לברך
עליה לאחריה ,דעת הרא"ש ותוס'
שמברך לאחריה מעין ג' ,והכי נקטי' וכן
פסק השו"ע (קסח ו) ,אמנם הרי"ף כ'
דאין מברך אחריה כלום ,ובר' יונה הביא
די"מ בדעת הרי"ף שאין מברך לאחריה
כלום כפשוטו ,אך הביא די"מ בדעת
הרי"ף שמברך בורא נפשות ,40וכן דעת
רש"י שמברך בורא נפשות (כדמשמע
בדבריו מ :וכ"כ תוס' בדעתו) ,ולהלכה
נקטי' כנ"ל דמברך מזונות ומעין ג'.

ב) ונתחיל בנידון הראשון ,מהי בעצם
ברכת מאכל זה ,ובהקדם יש לדון מהי

ועוד יש מחלוקת מה מברך על פת
כסנין בתוך הסעודה ,דבגמ' אי' (מ ):דאין
לך דבר שמברך לפניו וא"צ ברכה
לאחריו אלא פה"ב בכסנין ,והרא"ש
(סו"ס ל') ור' יונה ועוד ראשונים ביארו
שפהבכ"ס היא כמו פירות שבאים
לקינוח ,שמברך לפניהם כיון שלא
נכללים בסעודה כי אינם באים להשביע
אלא לתענוג ולקינוח ,ומ"מ לאחריהם
נכללים בבהמ"ז כיון דסו"ס באו בתוך

 38ראה תמונות בסוף המאמר.
 39ובהמשך נדון גם בכל עוגות טורט ,בעוגות גבינה,
עוגת גלידה ,ועוד.

 40אמנם עי' רא"ה שכתב ע"ד הרי"ף שהם טעות
סופר ,אלא ודאי מברך מעין ג' ,ועי' שלטי"ג בדעת
הרי"ף.

[נידון מצד פת הבאה בכסנין]:

שיב

דרכי

הסעודה ,וכ"פ השו"ע (קסח ח) שהאוכל
פת הבאה בכסנין בסעודה צריך לברך
עליה בתחילה מזונות ולאחריה נפטרת
בבהמ"ז ,אך דעת הרשב"א שכ"ז דוקא
בפהבכ"ס שבאה לאחר גמר הסעודה
לאחר סילוק השולחן (שאין דין זה נוהג
בזמנינו) ,אך פהבכ"ס שבאה לקינוח
סעודה ולתענוג ,אין מברך עליה כלל,
לא לפניה ולא לאחריה ,וביאר דפהבכ"ס
נפטרת לפניה בברכת הלחם כיון שהיא
עצמה פת ,דאם קובע עליה טעונה
המוציא ,ואכמ"ל ,ולהלכה נקטי' כנ"ל
דפהבכ"ס בסעודה מברך לפניה.
והנה יש ג' שיטות מהי פת הבאה
בכסנין שמברך עליה מזונות ולא
המוציא ,די"א שכסנין הוא מלשון כיס,
דהיינו לחם ממולא במילוי מתוק כגון
דבש או שקדים ואגוזים (טור קסח) ,וי"א
שהוא מלשון כוסס ,דהיינו לחם דק
ויבש שנאכל באופן של כסיסה ,וי"א
שהעיסה נילושה בתבלין או בדבש סוכר
או שמן (ראשונים) עי' ב"י (קסח) שהביא
המחלוקת בפירוט.
ובשיטה השלישית שהעיסה נילושה
בתבלין ,נחלקו הפו' דהב"י סבר שגם
באופן שנילושה עם מעט תבלין אם
 41עי' ב"ח שהק' למה זה נחשב קולא בספק ,ועי'
רע"א ואבן העוזר קסח ,ואכמ"ל ,אך עי' מאמ"מ
שחלק על הב"י שבאמת אין מחלוקת בין השיטות
אלא כל האפשרויות הן פהבכ"ס לכו"ע ,ולפי דבריו
גם בסעודה יברך אפי' על דבר שיש בו רק שיטה
אחת( ,וכדבריו משמע גם בלבוש ודה"ח לנתיבות
ועוד) ,אך לא כן נקטו הב"י והמ"ב ורוב הפוסקים.
 42לכאו' יל"ע שהרי הנידון האם לברך בסעודה או
לא ,תלוי האם זה מאכל שבא להשביע ,או שבא
לתענוג ,וא"כ למה זה תלוי במחלוקת הפוסקים מהי
פת הבאה בכסנין ,דלא נהירא לומר שהפוסקים
נחלקו מה בא להשביע ומה בא לתענוג ,דלכאו'
הדבר תלוי בכל אחד בשביל מה הוא אוכל זאת,
לשובע או לתענוג ,דהנה המחלוקת מהי פהבכ"ס
היא באיזה פת חייבו המוציא ובהמ"ז ,ובאיזו לא ,אך

סימן יט

ברכות
טעמו ניכר בעיסה ,אך הרמ"א פליג שרק
באופן שעיקר הלישה היא בתבלין,
והב"ח מביא שי"א שרק אם לא נילושה
כלל במים רק עם דברים אלו בלבד,
ומביא עוד צד שרק אם התבלין הוא
הרוב בעיסה גם כנגד הקמח.
ולהלכה כתב הב"י (קסח) וכ"פ בשו"ע
שמספק נקטי' כג' השיטות לקולא ,ולכן
כל האוכל פת שהיא פת הבאה בכסנין
אפי' רק לאחת מהשיטות ,לא יברך
המוציא ובהמ"ז ,אלא מזונות ומעין ג',
מספק אולי זו פהבכ"ס.41
ואילו אם אוכל בסעודה פהבכ"ס שהיא
אפי' רק לאחת מהשיטות ,פסק הביה"ל
שלא יברך מזונות כדין פהבכ"ס ,מספק
אולי זו פת גמורה שברכתה המוציא
ובודאי נפטרת בברכת הפת שבירך
בתחילה ,אלא רק אם זו פהבכ"ס לפי כל
ג' השיטות ,כלומר שגם נילוש בתבלין,
וגם ממולא בתבלין ,וגם דק ויבש
שנכסס ,רק באופן כזה יברך עליה
בסעודה מזונות ,42ועי' בהערה דוגמאות
לדברים שיש בהם כל ג' התנאים של פת
כסנין.43,
אמנם עי"ש בביה"ל שכ' שהשיטה
למה בזה תלוי ג"כ האם לברך על פהבכ"ס בסעודה.
אך התי' פשוט שלצד בפוסקים שזהו פת גמורה ,ולא
פהבכ"ס א"כ זהו לחם גמור ,וברור שמי שאוכל לחם
גמור אינו מברך עליו בסעודה ,ולא מפני שהוא בא
מחמת סעודה ,דזה רק בדברים שבאים לשובע ,אך
לחם גמור אפי' אם בא רק לתענוג ולקינוח ,מ"מ סו"ס
הוא לחם ונפטר בברכת המוציא לחם שבירך
בתחילה ,ואה "נ אי"ז מדין דברים הבאים מח"ס ,אלא
מדין המברך על שני מינים שברכתן שווה ,ודו"ק.
 43דוגמאות לדברים שיש בהם ג' התנאים כגון
גליליות ,וכן עוגיות פריכות ממולאות קרם ,ויל"ד
בוופלים ואכמ"ל ,אמנם גם על אלו מברך בסעודה
רק כשאוכלם לתענוג ולמתיקות ,אך אם אוכלם
לשובע לא יברך.

דרכי

ברכות

רולדת עוגה וגלידה

העיקרית היא שהפת ממולא ,ולכן מי
שמברך בסעודה על פת ממולא לא
הפסיד ,44ומאידך עי' במעשה רב
להגר"א (אות פ') שנקט שעיקר ההלכה
כהשיטה שפהבכ"ס היא עוגה שנילושה
בדבש שמן או ביצים ,ונקט לברך ע"ז
בסעודה.45
ולכן נראה שכשאוכל רולדה כזו של
עוגה וגלידה שלא בסעודה ודאי צריך
לברך מזונות על העוגה ,ולא המוציא,
דזו ספק פהבכ"ס לצד שנילוש בתבלין,
דגם עוגה זו נילושה בהרבה סוכר שמן
וביצים ,ואף יותר מכמות הקמח
והמים ,46ועכ"פ לפי הצד הזה יברך
מזונות ,דקיי"ל שאפי' צד א' מספיק
מספק להקל לברך מזונות ומעין ג' ולא
 44ויל"ע האם לפי"ז נאמר גם שמי שמברך מחוץ
לסעודה המוציא על פהבכ"ס שלפי שתי השיטות
האחרות (נכסס ונילוש) לא הפסיד ,שהרי לשיטה
העיקרית שפהבכ"ס זה מילוי א"כ אלו הן פת גמורה.
ואכן צ"ע לומר כן כי הרי הב"י פסק שיברך על כל
הסוגים מזונות מספק ,ומשמע דאינו רשאי לברך
המוציא על אף אחד מסוגי פהבכ"ס ,והביה"ל ג"כ
אזיל כדעתו ,דעי"ש שמביא שלפי המאמ"מ גם
בסעודה יברך על כל סוגי פהבכ"ס ,אך הביה"ל נוקט
לא כך אלא כהב"י שהשיטות חולקות ,ולכן הוא
פוסק שבסעודה לא יברך מזונות אם אין ג' התנאים,
דכל סוג הוי ספק פת ,וכעת קשה מה שכתב
שהמברך בסעודה על פת ממולא לא הפסיד כיון שזו
השיטה העיקרית ברוב הראשונים ,ומבואר ששרי
למעבד מעשה בקום עשה ולברך מזונות ,על סמך
השיטה שממולא זה פהבכ"ס ,ואף שלשיטות
האחרות הוי פת ,כי יכול לסמוך על שיטה זו ,ולפי"ז
קשה שא"כ נאמר גם שכל מי שמברך המוציא
ובהמ"ז על נילוש ונכסס לא הפסיד כי יכול לסמוך
על השיטה העיקרית שפהבכ"ס זה ממולא ,שלשיטה
זו נכסס ונילוש הם פת גמור שברכתם המוציא,
וצע"ג.
שוב עלה בדעתי לתרץ שאולי כל מה שכתב הביה"ל
שהמברך מזונות על ממולא בסעודה לא הפסיד ,זה
רק בצירוף דעת המאמ"מ שלשיטתו יכול לברך
מזונות על כל א' מהשיטות ,כי אף שהביה"ל לא נקט
כהממ"מ מ"מ הוא צירף דעתו לשיטת רוב
הראשונים שפהבכ"ס זה ממולא ,ולכן המברך ע"ז
מזונות בסעודה לא הפסיד ,אך בפת נילוש ונכסס

שיג

המוציא ובהמ"ז.

[נידון מצד עיסה שבלילתה רכה]:

ג) אמנם נלענ"ד דיש לדון בזה מצד
אחר שהעוגה הזו נעשית מעיסה שיש
בה רק מיעוט קמח ,והיא לא כמו עוגת
שמרים וכדו' שנעשית מבצק עבה ,אלא
היא נעשית מעיסה רכה מאוד ,שלפני
האפיה העיסה קצת נוזלית ,דאולי בזה
לכו"ע ברכתו מזונות ולא המוציא ,ולא
יהיה תלוי בשיטות בפהבכ"ס ,וא"כ יוכל
לברך ע"ז מזונות אף בסעודה לכו"ע,
ואכן יל"ד בזה בכל עוגת טורט או עוגת
שיש ,שנעשים במיעוט קמח והרבה
ביצים שמן וסוכר ,והעיסה אורירית
שלא בסעודה א"א לברך המוציא ,כי כאן לא יועיל
לצרף את המאמ"מ ,כי אדרבא כאן לפי המאמ"מ על
הכל צריך לברך מזונות ,וא"א לסמוך על השיטה של
ממולא בלבד לברך המוציא על נכסס ונילוש ,ומש"כ
הביה"ל לסמוך על שיטה זו לברך מזונות בסעודה זה
רק בצירוף שיטת המאמ"מ שלדבריו על הכל מברך
מזונות ,וכ"מ בביה"ל שם שמביא באמצע דבריו את
המאמ"מ ומבואר שזה רק בצירוף שיטתו עי"ש,
וזכיתי שהסכים עמי הגר"א איזנטל לתירוץ זה ,שוב
שאלתי להגר"ע אויערבאך ואמר לי שהביה"ל סומך
לברך בסעודה על מילוי רק בצירוף הסברא שסו"ס
זהו קינוח לתענוג ואינו מהסעודה ,אך לענ"ד צ"ע כי
זו סברא שתתכן רק למאמ"מ שהגדרים תלויים
בסברא מה פת ומה לא ,אך לב"י והביה"ל שהשיטות
חולקות אהדדי א"כ יש גדרים ברורים ותלוי רק בהם.
 45ושמעתי מהגר"ע גורן שליט"א שמרן הגר"ש
אוירבעך זי"ע נהג למעשה כהגר"א ובירך על עוגת
טורט בסעודה.
 46דגם לב"ח שצריך שיהא נילוש בתבלין שהוא רוב
אף כנגד הקמח ,זה מתקיים כאן ,אמנם נ"ל לדייק
בב"ח שאם אכן זה כך מברך מזונות לכו"ע ,ולא תלוי
בשיטות בפהבכ"ס ,וכ"כ המג"א ,וכן מצאתי בשו"ע
הרב (סדר ברכת הנהנין פ"ב) שכתב שאם נילוש
בדבש וביצים והן הרוב יברך מזונות לכו"ע ולא תלוי
בשיטות מהי פהבכ"ס ,כיון שזו באה רק לתענוג
ומתיקות ,והביאור נ"ל דאין לזה שם פת( ,ולא מצד
מה שנקט הגר"א שהעיקר כהשיטה שפהבכ"ס זה
נילוש ודו"ק).

שיד

דרכי

רכה ונוזלית ,וה"נ העוגה של הרולדה
נעשית בדרך כלל באופן כזה ,דהנה
בשו"ע (קסח ח) אי' לגבי בלילה רכה
שקורין ניבלא"ש דמברך במ"מ ומעין ג'
לכו"ע ,47מיהו עי"ש במ"ב שזה רק באלו
שהן דקין ורקין ביותר ,ויל"ד מהו גדר
עיסה רכה האם זה שייך כאן ובעוגת
טורט ,ומסתמא יהיה תלוי בסוג המתכון
אם העיסה היא רכה כעין קצף ,או עם
גוף עבה קצת כבצק ,48וצ"ע מהו הגדר
המדוייק ,אמנם לגבי מש"כ המ"ב שהן
דקין ,לכאו' זה ל"ש בעוגות שיש וטורט
שהן גבוהות ,אבל עוגה זו של רולדה
היא כן דקה ושטוחה יחסית ורק אחר
אפייתה מגלגלים אותה עם הגלידה
ונעשית עבה.
וע"ע שו"ע להלן (שם טו) לגבי טרוקנין
שהיא עיסה נוזלית שנותנין אותה
בגומא בכירה ונאפית שם מברך מזונות,
אך אם קבע עליה מברך המוציא ,ואילו
טריתא שהיא אותה עיסה אבל שופכין
אותה על הכירה והוא מתפשט ונאפה
אין עליו תורת לחם כלל ,ומברכין
מזונות אפי' קבע עליה ,ועי"ש במשנ"ב
שביאר שטרוקנין אע"ג שבתחילתה
 47דעי"ש שבתחילה מביא השיטות השונות
בפהבכ"ס ,ואח"כ מביא דין זה של ניבליאש שבלילתן
רכה דמשמע שעליהם מברך מזונות לכו"ע ,דגריעי
מפהבכ"ס ,ועוד שאלת"ה יקשה שהרי אין בהן אף
תנאי של פהבכ"ס ,דאי"ז נילוש ולא נכסס וללא
מילוי ,וע"כ זהו דין אחר שאינו מצד פהבכ"ס ,אלא
מפני שבלילתן רכה ,וא"כ יוכל לברך מזונות אף
בסעודה דכל מה שאין מברכין מזונות בסעודה הוא
משום ספק פהבכ"ס ,אבל כאן ברכתו מזונות בודאי
לכו"ע ,ואינן באים מחמת הסעודה וצריכין ברכה
בסעודה .ועי' במשנ"ב דאותן שבלילתן רכה
ומתפשטים באפייתן ונעשין דקין וקלושים הרבה,
אין לברך עליהם המוציא אפי' בדקבע ,דאין ע"ז
תורת לחם ,ודמי לטריתא בסעיף טו.
 48ובעת שהתבוננתי בהכנת עוגת שיש ראיתי
שהבלילה יחסית רכה ונשפכת ומתפשטת בתבנית,
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ברכות
הייתה רכה ,מ"מ כיון שאופין אותו
בגומא ומתקבץ העיסה יחדיו נעשה כמו
פת ,ולכאו' יש לדמות עוגת טורט ועוגת
שיש לדין טרוקנין ,שגם אלו בתחילה
בלילתן רכה אך אחר האפיה מתקבצין
ומתגבשין כעין פת ,ובטרוקנין הדין
שבדלא קבע עליהו מברך מזונות ,אך
משמע דאי"ז מצד אחת השיטות
בפהבכ"ס( ,שהרי באמת אין שם אף
תנאי) ,אלא מברך מזונות מצד סברא
אחרת שבלילתן רכה ,שבזה לכו"ע
מברך מזונות ,ולא תלוי בספק פהבכ"ס,
וא"כ יברך מזונות עליהו אף בסעודה.
אמנם עי"ש משנ"ב (ס"ק פח) שהביא
מהמג"א שבין בטרוקנין ובין בטריתא
מיירי שבלילתן רכה מאוד ,דאל"כ אע"פ
שבלילתן רכה ,מ"מ מברך המוציא
כמבואר בשו"ע (סי' יד) שבלילה רכה
הנאפית בתנור מברך המוציא ,אלא
דהכא מיירי בבלילה רכה מאוד ,וכ"כ
המשנ"ב לעיל (ס"ק לח) לגבי ניבליאש
(שבסעיף ח') בשם המג"א וז"ל" :ודוקא
באלו שהם דקים ורכים ביותר ,אבל אם
אינם רכים ודקים 49כל כך ,מבואר (בסי'
יד) דדין לחם עליו ומברך המוציא".50
אמנם אם התבנית גדולה כן צריכים לשטוח ולמרוח
מעט את הבלילה כדי שתכסה את כל התבנית בשוה,
כי זה לא נוזלי לגמרי ,וצ"ע מהו הגדר המדוייק.
 49מש"כ דקין צ"ע דבטרוקנין מיירי שמתקבץ ונעשה
עבה ומ"מ מברך מזונות בדלא קבע ,ודו"ק.
 50ולסיכום הדינים העולים מהמחבר :בלילה שהיא
קצת רכה אבל לא רכה מאוד מברך המוציא ,ומשא"כ
ניבליאש וטרוקנין וטריתא כולהו בלילתן רכה מאוד,
ולכן מברך מזונות ,והחילוק ביניהם הוא לגבי לברך
המוציא כשקובע עליהם ,שטרוקנין הוא עבה כי
נאפה בגומא ,ולכן אם קובע עליו מברך המוציא,
וניבליאש אע"פ שהוא קצת דק אך לא ממש מתפשט
על הכירה ,ולכן גם עליו יברך המוציא בדקבע,
ומשא"כ טריתא שמתפשט באפיה ונעשה דק וקלוש
ביותר ואין לו צורת פת ,ולא יברך המוציא אפי'
בדקבע.

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

וכעת צריך בירור מהי בלילה רכה,
ומהי רכה מאוד ,וצ"ע אם עוגות שיש
וטורט ייחשבו בלילה רכה ,או רכה
מאוד ,ויכול להיות שהדבר יהיה תלוי
בסוג המתכון ,דיש עוגות שיש או טורט
שבלילתן ממש נוזלית ,ויש שהן קצת
יותר יציבות ,דהנה בלא נידון זה כל מה
שיש לדון לברך מזונות זה רק מצד פת
הבאה בכסנין ,אך בזה יש ספק מהי
פהבכ"ס ,ובעוגות אלו יש רק תנאי א'
שנילוש בתבלין ,ומספק אין לברך
בסעודה דשמא זה פת גמור ,ואילו אם
נגדירו כניבליאש וטרוקנין או טריתא
א"כ גם בסעודה יברך מזונות דאי"ז
מזונות מצד ספק פהבכ"ס ,אלא מצד
שודאי אין לו תואר לחם שודאי ברכתו
מזונות ,51וגם בסעודה מברכים מזונות,
כשאי"ז ספק פת( ,וכשאי"ז בא מחמת
הסעודה להשביע).
שוב ראיתי במגילת ספר (יב) שכתב
שעוגות טורט וכדו' ודאי אינן בכלל
לחם ,ואפשר לברך מזונות בסעודה,
כיון שכל יציבותן ע"י קצף הביצים ,ואין
להם בצק ,וכל הנידון של פהבכ"ס הוא
רק בעוגות שיש להן בצק כגון עוגות
שמרים או בצק עלים עי"ש ,אך צ"ע
מסעיף יד שמבואר שבלילה רכה
שנאפית ברכתה המוציא ,ורק בלילה
רכה ביותר ברכתה מזונות ,ומשמע
שהנידון של המוציא הוא לא רק בעוגת
 51ראיתי כמה ממחברי זמנינו שכתבו שעוגת טורט
נחשבת בלילה רכה כיון שעיסתה נוזלית לפני
האפיה ,ולפי"ז יברך מזונות על עוגת טורט גם
בסעודה( ,ולא מדין פהבכ"ס לצד שנילוש כמעשה
רב ,אלא מדין בלילה רכה שהוא לכו"ע) ,כ"כ המגילת
ספר ,וכ"כ ותן ברכה (קונ' התשובות ט) בשם
הגרשז"א ,אמנם יש להסתפק עדיין האם להגדירו
כניבליאש או טרוקנין שכתב המחבר שאם קובע
עליו סעודה כן יברך המוציא ובהמ"ז ,או שיהיה
מוגדר כטריתא שכ' המחבר שאין לו תואר לחם כלל

ברכות

שטו

שמרים שיש לה בצק עבה אלא גם
בבלילה רכה קצת.52

[נידון מצד שהרולדה ודאי באה לתענוג]:

ד) אך יל"ד בעוגת רולדה שאולי לכו"ע
יברך מזונות ,מצד שכל מהותה אינה
אלא לקינוח ולתענוג ,ואין מי שאוכלה
לשובע ,ולא בקביעות סעודה ,ואינו
נחשב פת כלל ,ואף לא פת הבאה
בכסנין ,אלא דבר שבא לעידון ומתיקות,
ועי' שוע"ה (סדר ברכת הנהנין פ"ב)
"בנילושה בדבש יש להקל אם הקמח
מעט והדבש הוא הרוב והעיקר לעדון
ותענוג המתיקות כמו שנוהגין במדינות
אלו (שקורין לעקיך)" עכ"ל ,דהיינו שזה
לכו"ע ולא תלוי בשיטות מהי פהבכ"ס,
כי עיקרו לעידון ומתיקות ,וכן ראיתי
באגרו"מ (ח"ג לג) שכתב" :הספק שכתב
הב"י אינו אלא על עיסה שנילושה במעט
דבש וכו' ,שזהו פסק הרמ"א שהוא פת
גמור ,אבל כשיש בהם הרבה דבש ומיני
מתיקה וכו' הוא בדין ודאי ולא ספק,
וכ"מ בט"ז סק"ז ובהגר"א ,אבל מיני
הקייקס שבמדינתנו ודאי גם למהרש"ל
והב"ח ודעימייהו יודו שהם ודאי כיסנין,
דהרי הצוקער והביצים והשמן הוא
כמעט מרובה מן הקמח ,שלכן הם בדין
כיסנין ודאי" עכ"ל ,ועי' ב"ח ומג"א
שאפי' אם קובע עליו יברך מזונות ,ונראה פשוט
שלא יוגדרו כטריתא שהוא דק ביותר ומתפשט על
הכירה ,אלא ידמו לטרוקנין שנאפה בגומא ויש לו
גובה ,וגם בעוגה זו של רולדה שהיא דקה יחסית מ"מ
ידמה לניבליאש שהוא ג"כ דק ,אבל לא מתפשט
כטריתא שהיא כבלינצ'עס .וצ"ע למעשה בהגדרות
המציאותיות בכ"ז ,וגם יהיה תלוי בסוג המתכון.
 52וכך א"ל הגאון ר' רפאל נדב שליט"א שכל עוגות
אלו נחשבות בלילה רכה ,אך לא בלילה רכה מאוד,
וכך מסתברא.

שטז

דרכי

(קסח).

סימן יט

ברכות
(שו"ע רד יב ,רח ב ,ועי' מ"ב ריב א).

ולכאו' ה"נ בעוגת רולדה היא נעשית
ע"י רוב ביצים סוכר ושמן ,ועם מעט
מאוד קמח ,ובלי מים כלל ,ואפש"ל
שבזה יהיה הדין לברך מזונות מדין ודאי
ולא מספק ,והנפק"מ שיוכל לברך
מזונות גם בסעודה ,מיהו נראה שבעוגת
טורט או שיש ודאי ליכא למימר הכי,
דאע"ג דרובה ביצים ושמן ומיעוטה
קמח ,מ"מ א"א לומר שהיא רק לקינוח
ועינוג ,דלפעמים אוכלים אותם גם
לשובע ,אבל בעוגה זו של הרולדה שפיר
אפש"ל כן ,ולפי"ז יברך מזונות לא מצד
הנידון של פהבכ"ס אלא מצד שלכו"ע
אינה פת ,53וצ"ע למעשה.

[נידון האם הקמח טפל]:

ה) ועוד יל"ד בזה מצד אחר ,האם בכלל
אפשר לברך על כזו עיסה מזונות ,דאולי
הקמח טפל ,דהנה תמיד בכל תערובת
אזלי' לפי הרוב ,כגון סלט פירות חתוך
דק שיש בו גם מעט בננה מברך על הכל
העץ ,אך בתערובת שיש בה מין דגן,
תמיד הוא קובע אפי' במיעוט ,דכל שיש
בו מחמשת מיני דגן מברך עליו במ"מ

 53והנה לדרך החיים והמאמ"מ והלבוש שכתבו
שהשיטות בפהבכ"ס לא פליגי אהדדי ,אלא הכל לפי
ראות עיני המורה מהי פת שאין רגילות לקבוע עליה,
או לאוכלה לשובע ,לשיטתם ברור שעוגת הרולדה
ברכתה מזונות ,ואף בסעודה ,אך השו"ע הרב הרי
אזל בשיטת הב"י שהשיטות פליגי אהדדי ,ובסעודה
לא יברך מזונות מספק ,אלא אם יש את כל השיטות,
וכדפסק הביה"ל דהוב"ל ,ומ"מ כתב השוע"ה שאם
רובה דבש שנעשה לתענוג לכו"ע ברכתה מזונות,
וכמו שהתבאר שאז זה קינוח לכו"ע ,וצ"ל שבכה"ג
מצד המציאות אין לו שם לחם אלא קינוח ,אך כאן
אכן צ"ע אם זה כך ,אמנם באגרו"מ ודאי מתבאר
שבנידון דנן ברכתו מזונות בתורת ודאי ולא משום
ספק ,וא"כ יוכל לברך מזונות אף בסעודה (אך עי'

אך יש לדון מצד עיקר וטפל שהקמח
בא לשמש את העיקר ,דמצינו (שם)
שאם הקמח בא רק לדבק וכדו' ולא
לטעם ,הוי טפל לשאר התערובת ואינו
טעון ברכה ,אמנם בעוגת טורט פשיטא
שהקמח לא בא רק לדבק אלא להשביע
או לתת טעם ,אך אולי יש לחלק דאמנם
בעוגת טורט אע"פ שרק מיעוט קמח מ"מ
הוא חשוב ולא טפל ,דיש לה חשיבות
של עוגה עם קמח ,ואזלי' אחר הדגן אפי'
שהוא המיעוט ,אבל בנידון דנן ברולדה,
שיש כמות קמח מועטה כ"כ ,וגם אין
עיקר חשיבותו של המאכל מצד העוגה
שבו ,דהאדם לא בא כאן לאכול עוגה
אלא רולדת גלידה ,וכל מהותו של
מאכל זה היא לקינוח בלבד ,דעיקרו
הגלידה ,וגם העוגה עצמה יש בה רק
מיעוט קמח ,ואף שמסתמא העוגה לא
טפלה לגלידה ,מ"מ זה מועיל להחשיב
את העוגה עצמה לדבר שהקמח שבו לא
בא בשביל להשביע ,ולא לטעם ,אלא רק
בשביל לייצב את צורתו שלא יפול
באפיה ,54ואין כוונתו בקמח לטעם או
להשביע ,אלא ,רק לייצב ולדבק את
העוגה והגלידה ,וא"כ אולי גם העוגה

וזאת הברכה בירור הלכה יב שהביא ממרן הגריש"א
זי"ע שחלק על חילוקים הללו וס"ל שכל העוגות
תלוית בספק פהבכ"ס).
 54וראיתי בעת שנו"ב שתחי' הכינה עוגה כזו בשביל
הרולדה ,שדרך ההכנה שלאחר הקצפת הביצים
מוסיפים כוס קמח שהם מיעוט קטן כנגד קצף
הביצים ,ולא ניכרת כלל השפעת הקמח על הבלילה,
ולשאלתי א"כ לצורך מה מוסיפים הקמח ,אמרה לי
שזה בכדי שהעוגה לא תיפול באפיה( ,שהעוגות של
פסח נופלות) כלומר שאי"ז לטעם או לשובע ,אלא
רק ליצור מרקם מסויים( ,עי' באבני נזר (לח) שהביא
מה ששמע מאמו ,לגבי קציצות בשר שאמרה לו
שהסיבה ששמים קמח כדי להגדיל הנפח ולהדביק
ואכמ"ל).

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

עצמה ברכתה שהכל וצ"ע.
אמנם בפשטות נראה דאינו כן ,דאע"פ
שהגלידה יותר חביבה ,מ"מ אדם רוצה
גם את העוגה ונהנה ממנה בפני עצמה,
ואינה טפלה לגלידה ,ואע"פ שגם העוגה
יש בה רק מיעוט קמח ,מ"מ אי"ז גרוע
מעוגת טורט שיש בה רק מיעוט קמח,
וה"נ ברכתה מזונות ,ולא אמרי' שהקמח
טפל.55

[נידון האם הגלידה טפלה לעוגה]:

ו) וא"כ יוצא שבודאי על העוגה
שברולדה צריך לברך מזונות ,וכעת יש
לדון האם צריך לברך גם על הגלידה
בנפרד שהכל ,או שפוטר הכל בברכת
מזונות.
דנראה דיל"ד מצד עיקר וטפל
שהגלידה טפלה לעוגה ,אמנם נראה
דהדבר יהיה תלוי במציאות ,שיש
פעמים שהגלידה מועטה ביותר,
ומרוחה בשכבה דקה מאוד בסמוך
לעוגה ,דבכה"ג ברור שאין לה חשיבות
עצמית ,רק כמלפת להעוגה ,דהגלידה
באה רק בשביל להוסיף טעם מתיקות
ורטיבות להעוגה ,וכמו עוגה עם מילוי
או ציפוי שוקולד ,שודאי העוגה היא
העיקר והשוקולד טפל.

ברכות

שיז

כוונתו להנות מהגלידה מצד עצמה ,ולא
רק בשביל להטעים את העוגה ,דגם בלא
העוגה היה רוצה לאכול את הגלידה
מצד עצמה ,ואין הגלידה טפילה לעוגה.

[נידון האם נחשב תערובת]:

ז) אך יל"ד מצד תערובת ,דאולי הכל
נחשב כמאכל אחד ,וא"כ מברך עליו
מזונות ופוטר הכל ,דקיי"ל שכל שיש בו
מה' מיני דגן מברך עליו מזונות ,דהנה
בכל תערובת אזלי' לפי הרוב ,אך כשיש
בתערובת ממין דגן ,הוא קובע אפי'
שהוא המיעוט ,דחשיבותו יתרה
מחשיבות הרוב ,וה"נ אם נגדיר את
הרולדה כמאכל אחד יברך מזונות
ויפטור הכל.
והשאלה בזה היא כיצד להגדיר מהי
תערובת ,ומתי נחשב מאכל אחד ,דהנה
הפוסקים נחלקו (עי' פמ"ג בפתיחה
ועוד) מה הדין בתערובת של חתיכות
גדולות שניכר כל מין בפני עצמו ,אך
לכו"ע בחתיכות קטנות שמעורבות זה
בזה ,נחשב מאכל א' וכגון סלט פירות,
ואע"פ שאפשר בטרחה רבה להפריד
המינים א"צ לעשות כן ,משום שכעת
המאכל שמונח לפניו הוא מאכל אחד
שמורכב מהתערובת שעשוי ממנה,
ואזלי' לפי הרוב ,מלבד במין דגן שהוא
קובע אפי' אם הוא המיעוט.

אבל נראה שאם יש שכבה עבה
ומכובדת של גלידה ,שניכרת בפני
עצמה ,בכה"ג אינה טפלה לעוגה ,דודאי

והנה עי' משנ"ב שחידש שדובשנין
שמונח עליהן מרקחת צריך לברך

 55אמנם אה"נ מי שיודע שאינו רוצה את העוגה כלל,
ואינו רוצה לשבוע ,רק לתת משהו מתוק בפיו ,והיה
מעדיף לאכול רק גלידה ,א"כ כלפיו העוגה היא טפל
לגלידה ,ולא יברך על העוגה רק על הגלידה ,אך
בדרך כלל אדם נהנה גם מהעוגה שיש כאן ,ואע"פ

שאינו בא לשבוע ממנה מ"מ הוא מתענג גם מהעוגה,
ונראה דמי שיודע שגם העוגה עצמה עיקרה ביצים,
ומערב את הקמח רק לייצב בכדי שהעוגה לא תיפול
באפיה א"כ גם ברכת העוגה עצמה היא שהכל ,ויברך
גם בסעודה.

שיח

דרכי

בנפרד גם על המרקחת ,דאינה נפטרת
בברכת הדובשנין ,דאי"ז נחשב
תערובת ,אע"פ שרגילים להגישם
ולאוכלם יחד ,ורק אם נאפו יחד זה
מחשיבם לתערובת ,ולמאכל אחד ,ורק
אז יכול לפטור הכל בברכת מזונות,
ואמנם יש מהפוסקים שנחלקו על דבריו
(הגרש"ז כה"ח ואול"צ) וסברו דא"צ
שיאפו יחד ,אלא כל שמונחים יחד
ורגילותן להיאכל יחד כמאכל אחד,
נחשבים מאכל אחד ,וממילא אזלי' בהן
לפי הרוב ,או לפי המין דגן ,דכל שיש בו
וכו' ,ובפשטות נפק"מ בקרמבו ,וכן
בעוגות גבינה מהסוג שלא נאפה( ,באופן
שהדגן לא טפל) האם בעי ב' ברכות כי
לא נאפה יחד ,או שיברך רק על הדגן.
וכעת יל"ד בנידון דנן בעוגת גלידה
שלכאו' לפי המשנ"ב אי"ז ייחשב מאכל
אחד ,כי העוגה נאפית לבדה ,ורק אח"כ
מניחים את הגלידה ומגלגלים ,וא"כ
יצטרך לברך בנפרד גם על הגלידה ,ולא
יפטר בזה בברכת המזונות שמברך על
העוגה ,ואילו לפוס' הנ"ל לא יצטרך
לברך על הגלידה.

סימן יט

ברכות
נהפכים עי"ז למאכל אחד ,שברכתו
אחת ,אלא רק באופן שנאפו יחד ,שזה כן
יכול להופכם למאכל א' ,אך כ"ז בדבר
שאינו תערובת גמורה ,אבל בדבר
שמצד עצמו הוא תערובת גמורה א"צ
שיאפו יחד ,ולפי"ז אפש"ל שבנידון דנן
ברולדה לכו"ע זה נחשב תערובת
ומאכל אחד ,כי שכבות העוגה ושכבות
הגלידה ממש מעורבים זה בזה
ומגולגלים אחד בתוך חברו כשבלול
החילזון ,ולמתבונן על מאכל זה נראה
הכל כתערובת אחת של גלידה ועוגה,
וא"א להפרידם בקלות זה מזה ,ואולי
בכה"ג לכו"ע נחשב למאכל א' שברכתו
א' ,לפי המין דגן ,וכשאין דגן לפי הרוב,
ולפי"ז יצטרך לברך רק מזונות על
הכל.56
ורק אולי יש להסתפק דשמא מכיון
שסו"ס כל חלקי הגלידה מחוברים
ברצועה אחת ארוכה ,ואינם מפוזרים
לגמרי בנפרד זה מזה ,שמא י"ל שגם כאן
אי"ז תערובת אם לא נאפו יחדיו ,אך
נראה דבאופן שהגלידה מחוברת בכל
מקום היטב ודבוקה לכל המקומות
בעוגה מכל הכיוונים ,הוי דביקות
ברורה של מאכל אחד מעורב ,וכמו
וופלים שהשוקולד לא נאפה עם הוופל,
ומ"מ פשוט שא"צ לברך על השוקולד,
כי הוא מעורב בוופל ,ונחשב מאכל
אחד ,וה"נ לא יצטרך לברך שהכל על
הגלידה כי הוא מעורב עם הגלידה
שברכתה מזונות כמו שהתבאר.

אמנם שוב נראה לענ"ד שגם לשיטת
המשנ"ב אפש"ל שכאן זה ייחשב מאכל
אחד ,דהנה כל דבריו שצריך שיאפו יחד
ודאי לא נאמרו בתערובת גמורה ,שהרי
סלט פירות וכדו' לא נאפה יחד ,אלא
בהכרח שדבריו נאמרו רק בדובשנין
שמעליהן מונח מרקחת ,דס"ל למשנ"ב
שאי"ז נחשב תערובת ,אלא זה שני
מאכלים שמונחים א' על השני ,ולא

אבל יש לפעמים שלא גלגלו היטב

 56וגם אין לומר שזה תלוי בפלוג' הפוס' בתערובת
שכל מין ניכר לעצמו ,דלכאו' ה"נ כאן ניכרת הגלידה
מחמת שינוי הצבע ,אך נ"ל דכל הנידון בתערובת
שניכר כל מין ,היינו רק באופן שניכר לעצמו ואינו
מעורב ממש ,וכגון תפו"א גדול בתוך אורז ,ועיקר

העניין שניתן בקל להוציאו ,אך כאן אע"פ שהגלידה
ניכרת ע"י צבעה מ"מ היא מפוזרת בכל מקום ליד
העוגה ,וא"א להפרידה משם ,ודומה לאפונה
המפוזרת בתוך האורז ,שאע"פ שניכרת ע"י צבעה
מ"מ נחשב הכל תערובת אחת.

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

במהודק את הרולדה ,וכתוצאה מכך
הגלידה אינה מסתובבת ברצועה דקה
בכל רחבי העוגה ,אלא עיקר הגלידה
מרוכזת במקום אחד באמצע ,והעוגה
רק מקיפה אותה מסביב ,או עכ"פ
שבמקום מסויים ניכרת הגלידה בכמות
גדולה בפני עצמה ,בכה"ג נראה שאי"ז
תערובת לדעת המשנ"ב אם לא נאפו
יחד ,דניכרת הגלידה במקום מסויים
בפני עצמה לבדה ,ולא מעורבת עם
העוגה ,ובכה"ג רק אפיה יחד יכולה
להחשיבם א' למשנ"ב.

[מה הדין כשאוכל רולדה בסעודה]:

ח) וכעת נברר מה לברך כשאוכלם
בסעודה לקינוח ,דהנה לגבי הגלידה
באופנים והצדדים שצריך לברך עליה
שהכל ולא נפטרת בברכת מזונות של
העוגה ,לכאו' ה"נ יברך עליה שהכל
כשאוכלה בקינוח סעודה ,וכדין פירות
לאחר סעודה שאינם נפטרים בברכת
הפת כיון שבאים לתענוג ולא למזון,
ומספק ראוי להפריד מעט מהגלידה
ולברך עליה בנפרד ,או להוציאה
בשהכל על דבר אחר.
אך לגבי העוגה שנקטנו שצריך לברך
עליה מזונות יל"ד האם יכול לברך עליה
בסעודה ,דהנה בפשטות מה שאמרי'
שיברך עליה מזונות מחוץ לסעודה הוא
משום שיש בו צד א' של פהבכ"ס,
שנילוש בתבלין ,ומספק אזלי' לקולא,
ולפי"ז בסעודה נלך לקולא איפכא ,שלא
 57ואם ננקוט שמילוי הוא רק כשנאפו יחד ,יצא
שלגבי להחשיבו כמילוי לגבי פהבכ"ס אי"ז מהני בלא
אפיה ,אך לגבי להחשיבם כמאכל אחד וכתערובת
לגבי לפטור הגלידה מברכה ,אולי מהני אף בלא
אפיה ,דסו"ס הן מעורבים ,ודו"ק שאי"ז דבר קשה

ברכות

שיט

יברך מזונות דשמא אינו פהבכ"ס אלא
פת גמורה שאינה טעונה ברכה ,ומספק
לא יברך ע"ז ,וכמו בכל עוגה שמחוץ
לסעודה לא מברך המוציא אלא מזונות,
ובתוך הסעודה אין מברך מזונות ,דשמא
זה פת וכדכ' הביה"ל דבסעודה לא יברך
על פהבכ"ס אם לא שיש בה ג' השיטות:
נילוש ,מילוי ,ונכסס.
והכא העוגה לכאו' יש בה רק התנאי
שנילוש בסוכר ביצים ושמן ,ולא יברך
עליה בסעודה ,אך יל"ד האם זה ייחשב
שיש כאן גם את התנאי השני שיש מילוי
מרקחת ,שראיתי מי שכותב שאם יש
שני תנאים אלו זה מספיק בשביל לסמוך
ע"ז ,ובפרט שהביה"ל כותב שהשיטה
העיקרית היא שאם יש מילוי זה נחשב
פהבכ"ס ,והמברך ע"ז בסעודה לא
הפסיד ,וכאן לכאו' יש מילוי שהוא
הגלידה.
אך הנידון הוא האם הגלידה שממולאת
בתוך העוגה נחשבת מילוי לענין זה של
פהבכ"ס או לא ,דהנה יש לדקדק
בפוסקים שצריך שייאפה יחד עם
המילוי ,דהלשון שממלאין העיסה קודם
האפיה ,57מיהו יש חולקין שאם הדרך
למלאות אחר האפיה ,וזה עיסה מיוחדת
שעושין ע"מ למלאת אח"כ ,נכלל בתנאי
זה של מילוי ,58וזה נידון גם בסופגניות
שמזריקין להן הריבה לאחר האפיה,
(ושם מ"מ ברכתן מזונות מצד אחר
שאינן נאפות בתנור אלא בטיגון בשמן
עמוק ונחשב תבשיל של דגן שברכתו
תמיד מזונות.)59
כלל.
 58ועי' ט"ז שאפי' אם לא מילאו בסוף מ"מ כיון שאפה
הפת ע"מ למלאות ברכתו מזונות ,וצ"ע לדינא.
 59שבתבשיל דגן גם בקביעות של ד' כביצים לא יברך

שכ

דרכי

ועוד יל"ד שיוכל לברך מזונות בתוך
הסעודה על העוגה של הרולדה לא מצד
ספק פהבכ"ס ,אלא מצד שעשויה
מבלילה רכה מאוד וכדין ניבליאש ,אך
צ"ע למעשה ,ותלוי במציאות( ,ועוד יל"ד
שיוכל לברך מזונות מצד שעשויה מרוב
דבש שמן וביצים כדאי' בשוע"ה,
ולמעשה צ"ע אם יכול לברך מזונות
בסעודה על עוגה כזו ,ומספק עדיף לא
לברך ,דשמא היא נחשבת פת גמורה.
ושוב חשבתי לדון שלא יצטרך לברך
בסעודה על הגלידה שהכל( ,גם בלי
הנידון לעיל דהוי תערובת ונחשב מאכל
אחד) ,דהנה מאותה סיבה שא"צ לברך
בסעודה על העוגה מספק שמא אינה
פהבכ"ס אלא פת גמורה ,מה"ט נמי אין
לברך על הגלידה ,כיון שלצד שהעוגה
היא פת גמורה א"כ הגלידה היא דבר
שמלפת בו את הפת ,ונחשב כמו שאוכל
גלידה עם פת ,שבכה"ג ודאי א"צ לברך
על הגלידה.
דעי' שו"ע (קעז א) שאפי' פירות שבאים
לתענוג אם אוכלם בסעודה יחד עם הפת
א"צ לברך עליהם ,60וה"נ הגלידה
שאוכלה עם העוגה לצד שהעוגה
נחשבת פת גמורה א"כ הריהו כמי
שאוכל פת עם גלידה שא"צ לברך על
הגלידה( ,דתמיד מה שאוכל בסעודה עם
הפת נפטר בברכת הפת ,ואפי' שמצד
הלכות עיקר וטפל איננו טפל להפת,
וכגון בשר ודגים בסעודה שנפטרים
בברכת הפת ,אע"פ שאינן טפלים מצד
המוציא ובהמ"ז.
 60ואפי' אם אוכלם תחילה וסוף עם פת ובאמצע בלא
פת א"צ לברך.
 61ונ"ל שאם עושה כן עדיף שיתכוון להדיא להחיל
את הברכה גם על הגלידה מספק ,שהרי קיי"ל
שבדיעבד מזונות פוטר הכל.

סימן יט

ברכות
עצמן לפת ,כי זהו הכח של סעודה
שפוטרת כל מה שבא עם הפת ,אע"פ
שאינו טפל לפת) ,דבסעודה צריך לברך
רק על פירות או גלידה שבאים בפני
עצמן לתענוג עצמי בלי קשר לסעודה
ולפת ,אך פירות שאוכלן יחד עם הפת
א"צ ברכה ,וה"נ לצד שהעוגה היא פת
גמורה א"כ גם הגלידה שבאה עמה א"צ
ברכה( ,וכ"ז מלבד הסברא שהתבארה
לעיל שהגלידה והעוגה נחשבים
לתערובת וחשיבי כמאכל אחד).
אבל אם ננקוט שמברכים על עוגת
טורט בסעודה ,בין מצד הגר"א שנקט
שמילוי מספיק ,או אם ננקוט שעוגה זו
נחשבת כטריתא שלכו"ע אין לו תואר
לחם ,או עכ"פ כניבליאש שגם עליו
מברך במ"מ לכו"ע ,או מצד הב"ח
ושוע"ה שאם נילוש ברוב דבש וביצים
לכו"ע אינו פת דנעשה רק לתענוג ,וה"נ
נעשה לתענוג ,א"כ יצטרך לברך ע"ז
מזונות גם כשאוכלה בסעודה לקינוח,
אך צ"ע למעשה אם אפשר לברך מספק.

[העולה לדינא מכל האמור]:

ט) האוכל רולדה זו שלא בסעודה
יברך מזונות ויפטור גם את הגלידה,
דנחשב הכל לתערובת ולמאכל אחד
שעיקרו העוגה כיון שהיא ממין דגן ,61
אך ראוי לירא שמים להחמיר לברך
שהכל על מאכל אחר כגון סוכריה או
שוקולד 62ויכוון לפטור הגלידה ,63ואם
 62או סוכר ,אע"פ שגם בסוכר עצמו נחלקו הפו' מה
ברכתו ,אך עי' משנ"ב (קעד לט) שכ' עצה זו לברך
על סוכר בספק.
 63ויכוון לפטור גם את העוגה על הצד שברכתה
שהכל ,אם ננקוט שהקמח שבה בא רק לדבק ולייצב.

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

ברכות

שכא

א"א ,הרוצה להחמיר יכול לקחת מעט
מהגלידה ויניחנה בנפרד ויברך עליה
שהכל ,64אמנם אם הגלידה מועטת
בשכבה דקה א"צ להחמיר לברך שהכל
דודאי היא טפלה לעוגה דבאה רק ללפת
את העוגה( ,כמו שוקולד שמצפה עוגה).

ועל הגלידה נמי א"צ לברך בסעודה,
דאם היא שכבה דקה ולא חשובה ודאי
היא טפלה לעוגה דבאה רק להטעים את
העוגה ,וגם שמעורבת עם העוגה ולא
ניכרת לעצמה ,וגם אם יש שכבה עבה
וחשובה של הגלידה ואינה טפלה
לעוגה ,מ"מ נראה דכיון שהיא מעורבת
עם העוגה נחשב הכל מאכל אחד
שעיקרו העוגה כיון שהיא ממין דגן,68
ועוד שלצד שהעוגה היא פת גמורה א"כ
הגלידה היא כמו פירות שאוכלן עם
הפת שא"צ ברכה בסעודה ,69ואם מ"מ
רוצה להחמיר יברך על מאכל אחר
שהכל כגון סוכריה או שוקולד ,70או
שיאכל את הרולדה עם מעט פת
בתחילה ובסוף ,שזה ודאי מועיל לפטור
הכל ,ואם אין לו פת או מאכל אחר
ורוצה להחמיר יכול לקחת מעט
מהגלידה ויניחנה בנפרד ויברך עליה

 64ואע"פ שלכאו' יש בזה איסור ברכה שא"צ ,וכדאי'
במג"א (קסח יג) שאסור להפריד המילוי כדי לברך
עליו ,שאני הכא שיש לו ספק ,ועושה כן לצורך
חומרא ,וכן אמר לי הגר"ע גורן שליט"א שיפריד
הגלידה ויברך עליה בנפרד ,ואין בזה חשש ברכה
שאינה צריכה כיון שמספק בגדר תערובת שרי
לעשות כן ,ועי' בביה"ל ,שכתב כן שמותר להפריד
כשיש ספק ,אמנם שמעתי בשם מרן הגר"ע אויערבך
שליט"א שלא מהני להפריד תערובת אם עדיין
כוונתו בעצם לאוכלם יחד( ,ודומה למי שאוכל
תערובת ועלה לו בכף רק מין א') ,ולכן נראה שעדיף
לפטור שהכל ע"י ד"א.
 65והנוהג כך ראוי שיכוון להדיא בשעת ברכת
המוציא על הפת לפטור גם פהבכ"ס ,דבדיעבד
פהבכ"ס נפטרת בהמוציא אם כיוון להדיא.
 66אמנם הנוהגים כשיטת הגר"א במעשה רב
ומברכים בסעודה במ"מ על כל עוגה שנילושה
בתבלין וכדו' דנוקטים שיטה זו להלכה שזוהי
פהבכ"ס ,ה"נ יברכו מזונות ,על העוגה ,ולגבי הגלידה
כנ"ל ,וכן מי שינקוט שנחשב גם מילוי בלי שנאפו
יחד ,ויסמוך על שתי שיטות אלו לברך מזונות
בסעודה ,וכן מי שינקוט שזה נחשב בלילה רכה
שמברך מזונות גם בסעודה ,או מי שינקוט כהשוע"ה
שכיון שעיקרה לעידון ולמתיקה לא חשיבא פת
לכו"ע ומברך מזונות גם בסעודה ,וכן לאגרו"מ
והגרשז"א דלעיל.

 67כגון פהבכ"ס שיש בה ג' התנאים :מילוי ,נילוש,
וכוסס ,כגון גליליות ,או עוגיות יבשות עם מילוי ,וכן
יכול לברך מזונות על תבשיל ,כגון ביסלי או סופגניה,
או על וופלים דודאי אינם פת ,דכל אלו ברכתם
מזונות לכו"ע גם בסעודה אם אוכלם לתענוג( ,ואם
אין לו מזונות ,יכול לברך על מאכל שברכתו שהכל
כגון שוקולד או סוכריה ,ויכוון להדיא להחיל את
הברכה גם על הרולדה ,ואז ירוויח שלכה"פ בדיעבד
יצא ואין צד שאכל בלי ברכה.
 68ואע"פ שנחלקו האחרונים (עי' אבנ"ז לח יג) די"א
דהיכא שאינו מברך על העיקר ממילא כן צריך לברך
על הטפל ,כ"ז בעיקר וטפל נפרדים ,אך בעיקר וטפל
של תערובת כגון הכא נחשבים מאכל אחד ,שכאן
הוא מוגדר ספק פת שאינו טעון ברכה בסעודה.
 69דכמו שעל העוגה לא מברך בסעודה מחשש שמא
פת היא ה"נ לא יברך על הגלידה ,שהרי מה שאוכל
בסעודה עם הפת נפטר בברכת הפת תמיד ,ואפי'
שמצד הלכות עיקר וטפל איננו טפל להפת ,וכגון
בשר ודגים בסעודה שנפטרים בברכת הפת ,וצריך
לברך בסעודה רק על פירות או גלידה שבאים בפני
עצמן לתענוג עצמי בלי קשר לסעודה ולפת ,אך כאן
לצד שהעוגה היא פת גמורה ,א"כ הגלידה באה עמה,
וא"צ לברך עליה.
 70ויכוון לפטור את הגלידה ,וגם את העוגה לצד
שברכתה שהכל ,אם ננקוט שהקמח שבה בא רק
לדבק ולייצב.

והאוכל רולדה זו לקינוח בסעודה ,לא
יברך עליה כלל ,כי על מזונות א"צ לברך
בסעודה ,מחשש שמא פת גמורה היא
לחלק מהשיטות מהי פהבכ"ס ,66 65אך
כיון שיש כמה ספיקות בדבר ,ראוי
להחמיר ולברך מזונות על מאכל אחר
שהוא מזונות לכו"ע ,67ויכוון לפטור
הרולדה ,או שיאכל את הרולדה עם
מעט פת בתחילה ובסוף ,ובאמצע יכול
לאכול בלי פת( ,כמבואר בשו"ע לגבי
פירות בסעודה ,וכך נהג מרן הגרי"ש
אלישיב זי"ע בלפתן).

שכב
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שהכל.71
ואם העוגה של הרולדה היא כעין קצף
רך ,72שעשויה מבלילה רכה ממש,
שנשפך כמעט כבלינצ'ס וכדו' ,לכאו'
יכול לברך מזונות בסעודה לכו"ע דאין
לו תואר לחם כלל( ,בצירוף שגם בלא כן
יל"ד מצד הגר"א שנקט שהעיקר כהצד
שנילוש ,ועוד שכאן אולי יש להחשיבו
גם כמילוי ,כיון שנאפה ע"ד מילוי ,ועוד
יל"ד מצד השוע"ה שמאכל שברור
שהוא רק למתיקות יכול לברך עליו
מזונות בסעודה ,כי ודאי אינו פת,
ובצירוף כל אלו נראה דהמברך לא
הפסיד ,וכל אחד ינהג כפי שיורו לו
רבותיו).
וכ"ז כשאכן שכבות הגלידה והעוגה
ממש מגולגלים ומעורבים זה בזה ,אך
אם יש מקום ניכר שהגלידה מרוכזת
וניכרת בפני עצמה יברך בנפרד גם על
הגלידה ,כיון שלא נאפו יחד ולא

סימן יט

ברכות
נחשבים תערובת( ,ובמקרים גבוליים
יפטור ע"י סוכריה או שוקולד ,או יאכלם
עם פת תחילה וסוף ,או שיפריד הגלידה
ויברך בנפרד) ,מיהו לספרדים גם באופן
כזה לא יברך על הגלידה 73דתמיד נחשב
מאכל אחד גם בלי שנאפו יחד( ,ואין
להפרידם דבזה גורם ברכה שא"צ ,אא"כ
מפרידם משום שחושש לדעת המ"ב).
[ואם אוכלה בסעודה שמיועדת
לאכילת דברים מתוקים מעין אלו,
ועיקר שביעתו בסעודה זו היא רק
מדברים כאלו ,אז זה נחשב לחלק
מעיקר הסעודה ולכו"ע לא יברך כלל,
דכל עיקר כוונתו בסעודה זו למלא בטנו
מדברים אלו ולא רק לתענוג ,וגם כך
הייתה כוונתו בשעת ברכת הפת( ,עי'
שו"ע קסח ח ,ומ"ב שם שהאוכל
פהבכ"ס בסעודה להשביע רעבונו א"צ
ברכה ,ועי' ריטב"א (מ ):שמי שרגיל
לאכול פירות בסעודה למלא בטנו מהם
א"צ ברכה)].

וזאת למודעי שאין לנהוג למעשה ע"פ הנכתב כאן ,ואי"ז אלא בגדר
של מו"מ בדברי הלכה ,ולא להורות הלכה לרבים ,וכל אחד ינהג
כפי שיורו לו רבותיו ,ובפרט שהדברים נתונים לשיקול הדעת.

 71ועי' מ"ב (קסח מב) "ואין להחמיר וליקח קצת
תפוחים מתוכם ולברך בפה"ע דהוי ברכה לבטלה",
מיהו עי' ביה"ל שאם יש ספק בברכות מותר להפריד
התערובת בכדי לברך על כל מין בפני עצמו ,ואין בזה
חשש ברכה שאינה צריכה ,וה"נ יש ספקות בדבר,
דקודם יש ספק אם זה בכלל פהבכ"ס ,ועוד יש נידון
האם אפש"ל שהגלידה נפטרת מצד שמלפת העוגה
מדין "מלפת את הפת" ,ועוד יש נידון האם הגלידה
נחשבת כתערובת עם העוגה ,ואף שנראה שמעיקר
הדין א"צ להחמיר ,מ"מ נראה שאין בזה ברכה שאי"צ
למי שרוצה להחמיר ,והעושה כן יכוון בשהכל

לפטור גם את העוגה לצד שחייבת ברכה בסעודה,
וכשאוכל הרולדה שלא בסעודה כ"ש שיכול להחמיר
להפריד ולברך על הגלידה כיון ששם אין את הסברא
לפוטרו מצד שמלפת את הפת בסעודה ,אלא רק
מצד שייחשב תערובת ,והמחמיר שלא להחשיבו
כתערובת יכול להפריד ולברך גם על הגלידה ,אך
נראה דודאי אם יכול לפטור ע"י דבר אחר עדיף טפי
בכל גוונא.
 72מצוי בעוגות שכבות המוגשות בחתונות בבר,
שרכות מאוד כעין קצף ומלאות מוס.
 73ועוד שי"א שגלידה וכ"ש מוס נחשבים משקה.
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רולדת עוגה וגלידה

שכג

רולדה שיש בה מעט גלידה ודאי טפלה לעוגה.

בסיעתא דשמיא

מכתב מחכ"א שליט"א
בענין ברכת הרולדה ,ותגובות של המחבר עליו:

וזה לשון המכתב:
(ההערות שוליים הם תגובות מחבר הספר לכותב המכתב).
"למדתי בעיון את החבורה ששלחת לי במשך כמה שעות .וזה התפרס על תקופה ארוכה שלמדתיה קצת
כאן וקצת שם ,ולכן התעכבתי בתשובה.
כמה הערות שיש לי לומר בענין( :צירפתי כאן את הקובץ ששלחת לי וההערות מסודרות לפי סדר
העמודים שלו)74
בעמוד " -2ולהלכה כתב הביאור הלכה שנקטי' כג' השיטות לקולא" וכו' .ביתר דיוק צ"ל שלהלכה פסק
השו"ע (קסח ז) שהלכה כדברי כולם לקולא ,ודברי הביה"ל הם רק על ענין האכילה בתוך הסעודה.75
ויש להתבונן בענין כאן .דאיך אמרינן דמספק הלכה כדברי כולם לקולא ויברך מזונות הא לא הוי סתם
קולא כשאר סב"ל דלא יברך כלל אלא מספק אמרינן ליה לברך מזונות ועל המחיה ואם ברכתו המוציא
א"כ מברך ברכות שאינם ראויות לו ,כן הקשה הב"ח שם .ויש כמה יישובים באחרונים על קושיא זו (עי'
וזאת הברכה עמ'  226שהביא וביאר הנושא היטב) ,ולכאורה היישוב המתקבל ביותר הוא דברי המאמר
מרדכי ודע ימיה שאין זה ספק אלא נקטינן בודאי שכל אחד מג' דברים אלו עושה הדבר לפת הבאה
בכיסנין .76ובספר וזאת הברכה עמ'  227הביא מהגריש"א שכן עיקר( 77ועיי"ש עוד בעמוד  242שהביא
מהגריש"א שלא לברך על ופל הנאכל תוך הסעודה ,78ולכאורה דברי הגריש"א סותרים זא"ז וצ"ע) .ויש בזה
 74מדובר במהדורה קודמת ,כעת סדר העמודים השתנה ,וכמו"כ חלק מההערות תוקנו ושולבו בפנים כאשר יווכח
המעיין ,ומ"מ ראיתי תועלת להביא המכתב כלשונו.
 75תוקן.
 76אמנם כך היא דעת המאמ"מ והלבוש והנתיבות ,אך מה נעשה שלא כך היא דעתו של מרן הב"י שכתב להדיא
דנקטי' כדברי כולם להקל רק משום שספק דרבנן לקולא ,ואמנם הב"ח הק' עליו למה נחשב קולא ,אך ע"ז יש כמה
תי' באח רונים ואכמ"ל (עי' אבן העוזר קסח ורע"א שם ועוד) ,וכן המשנ"ב אזל בדרכו של הב"י בזה ,וכתב להדיא
שנקטי' ככולהו רק מספק ,והוסיף את הנפק"מ המדוברת ,שכשאוכלה בתוך הסעודה ,מברך רק כשיש את כל הג'
שיטות ,וזה משום שאם אין את כל השיטות הוי ספק.
 77לא עיינתי שם כעת (וגם איני יודע לפי איזה מהדורה של הספר כתבת את מספרי העמודים) ,אך לענ"ד תמוה
שהגריש"א יפסוק דלא כהמשנ"ב והב"י ורוב האחרונים דעימם ,וכן עמא דבר ,דלא מברכים על ספק פהבכ"ס
בסעודה.
 78בוופל יש כמה נידונים :א .האם נחשב נילוש כי במהותו אין בו הרבה סוכר ,ב .האם נחשב מילוי ,כי ממולא רק
לאחר האפיה ,ג .האם נחשב נכסס ,כי אמנם הוא פריך ,אך יש לשונות בפוסקים שתיארו נכסס" :דק ויבש" ואולי זה
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כמה נפק"מ להמשך הדברים וכלדהלן.
בד"ה אמנם כתבת שיל"ע אם האוכל פת הבאה בכיסנין של נילוש וכוסס שלא בסעודה ומברך עליו המוציא
לא הפסיד מחמת שלרוב הפוסקים הוא פת גמור .ולהנ"ל ז"א דהעיקר שהכל פה"ב ולעולם ברכתו מזונות,
ולא דמי לענין ברכה בתוך הסעודה שדן הביה"79ל.
עוד כתבת שם שדעת הגר"ש אוירבעך זיע"א שנילוש מספיק לשוויה פה"ב .עי' במשנ"ב הוצאת דרשו
הערה  39שהביאו כן מהאגרו"מ ומהגרשז"א ,ואולי הנהגת הגר"ש היא מהנהגת אביו.80
בעמ'  3ד"ה והנה .כתבת שדעת המשנ"ב לברך שהכל בנפרד .והוא מהמשנ"ב ס"ק מ"ה שם גבי דובשנין.
אפשר ל דחות שדברי המשנ"ב נאמרו באופן שהדובשנין והמרקחת נתפסים קצת כשתי דברים נפרדים,
אבל היכא ששמו אחד ממש כ"עוגת רולדה" דהכא מודה שא"צ לברך בנפרד והוי כאילו נאפה הכל יחד.81
בעמוד  4ד"ה וגם כתבת שבאופן שהגלידה מרוכזת באמצע ודאי שלמשנ"ב יברך שהכל בנפרד .לדעתי גם
כ אן שייכת עדיין הסברא שכתבת שרולדה שאני ממרקחת שעל דובשנין כיון שמעורבת טפי ,דאע"פ
שהגלידה מרוכזת מ"מ כיון שהבצק מקיפו מכל צד נחשב יותר תערובת מאשר מרקחת שמונחת על
דובשנין רק מלמעלה.82
בעמוד  4ד"ה אך הזכרת דעת הסוברים שאם העוגה נאפתה מראש בכדי למלאותה נחשב ממולא אע"פ
שהמילוי אחר האפיה .עי' בספר ליבון הברכה (לבעל וזאת הברכה) עמוד  175שהביא שכן העיקר ובפרט
היכא שצורת העיסה מוכחת שעתיד למלאותה.83
בעמוד  4כתבת שאין לברך שהכל על הגלידה שבתוך הרולדה בתוך הסעודה גם מצד שהוא ספק פת גמור
וא"כ הגלידה נפטרת בהמוציא כיון שנאכלת עם הפת .זה לכאורה סברא חזקה מאוד ,וצל"ע על ספר וזאת
יבש אבל לא דק ,אך יל"ע מה הגדר "דק" ,ועוד יל"ד מצד שבגמר האפיה זה כן דק ,ורק אח"כ מחברים כמה חלקים
זה ע"ג זה עם שוקולד ,והנידון האם תלוי בשעת האפיה או האכילה וכן השאלה לגבי המילוי אם תלוי באפיה או
לאחריה ,אך שמעתי ממורי הוראה ,שכתבו שעל וופל יש לברך לכו"ע מזונות לא מצד פהבכ"ס אלא מצד שזה ודאי
ממתק ,ולאו פת ,דאין לו תואר לחם ,ויל"ע מה הגדרים בתוריתא דנהמא ואכמ"ל ,אך נלענ"ד לדון מצד עוד נידון
דעי' מ"ב שכתב לגבי וואפלטק"ס שמתפשטים באפיה והוא דק ונפרך ממש ,וזה נראה דומה לחלקי דפי הוופל של
ימינו ,והנידון שם הוא מצד עיסה שבלילתה רכה ביותר ונוזלית ,שמתפשט באפיה ועי' שו"ע קסח בסוף הסימן לגבי
טרוקנין וטריתא ,ואכמ"ל ,ומ"מ לפי סברות אלו ודאי יש לברך על וופל בתוך הסעודה ,גם אם ננקוט אין בו כל הג'
שיטות.
 79לצערי לא הבנתי למה כוונתך ,הרי אם הביה"ל כותב שבסעודה אין מברכין מספק ,בהכרח הוא סובר שכל
השיטות נחשבות ספיקא דדינא ,ובסעודה מספק לא יברך מזונות דשמא פת היא ,והשתא אם הוא כותב שהסומך
על השיטה של מילוי ומברך מזונות בסעודה לא הפסיד ,א"כ לפי"ד ה"נ האוכל שלא בסעודה פהבכ"ס שאינה מילוי,
אלא נכסס ונילוש ,ה"נ אם יברך המוציא לא הפסיד ,כיון שעיקר ההלכה כהשיטה של מילוי ,ודו"ק.
 80עי' מעשה רב אות פ' שכך כתב בפירוש ,והגר"ע גורן א"ל שדעתו של הגרש"א הייתה מחמת כן ,וכעת לא עיינתי
בדרשו ,אך נראה לי תמוה לומר שכך סברו האגרו"מ והגרשז"א שהרי זה כנגד המשנ"ב ,ובשלמא הגרש"א היה ידוע
כמי שהולך עם הגר"א גם כנגד המ"ב אך הם לא ,שוב עיינתי בדרשו הנ"ל וראיתי שהם דיברו באופן שיש רוב ביצים
שמן וסוכר כנגד הקמח והם סוברים שבכה"ג כו"ע מו דים דאינו פת ,ואכן יש משמעות לזה בב"ח וגם עי' בשו"ע הרב
(קו"א סדר ברכות הנהנין יב) ,והגרשז"א דן עוד בעוגות טורט שנחשב בלילתן רכה כטריתא ,אך מובא שם
שהגריש"א חלק ע"ז ,אמנם מה ששמעתי מהגרש"א שנהג כן מחמת המעשה רב שנקט שהעיקר כהשיטה של נילוש
ולא מצד סברות הנ"ל.
 81אני הראשון שיסכים איתך אם תמצא מקור לדבר זה ,וכבר כתבתי שאולי בקרמבו גם המ"ב יודה שנחשב מאכל
אחד ובמיוחד שהכל מוקף שוקולד המאחד אותם ,וגם עי' מש"כ בהמשך מיד ,שעוגת רולדה זו נחשבת תערובת
גמורה שבה גם המ"ב יודה שא"צ שיאפו יחד ,אך ראיתי הרבה פוסקי זמנינו שלא נקטו סברות אלו ,וסברתך שתלוי
ב"שם" אין לה מקור וגם צ"ב מה הגדר המדוייק מה מחשיב דברים למאכל א' ומה שני מאכלים מדובקים ,אמנם
מסכים אני עמך שבאמת מצד זה יש להסתפק ביותר בעוגת רולדה הנ"ל וקשה לחייב ברכה בנפרד על הגלידה,
ולכן כתבתי בלשון "ראוי" להפריד ולברך בנפרד ולא חייב.
 82איני מסכים עמך כלל וכלל ובמטותא ממך עי' בכל הפוסקים בסי' קסח לגבי פהבכ"ס עם מילוי ,או במילוי בשר
וכדו' שכתבו שאינו נחשב תערובת ,ורואים שבצק שמקיף מילוי רק מסביבו אינו נחשב תערובת.
 83ספר זה אינו מצוי בידי ,ועד כמה שידוע לי זו אכן דעת ה אול"צ אך לא ברור אם אכן כך נקטו פוסקי אשכנז בזה.

דרכי

רולדת עוגה וגלידה

ברכות

שכה

הברכה עמ'  242בד"ה עוגת שכבות שכתב לא כן ולכאורה אישתמיט מיניה סברא זו.
והשינויים לדינא שיוצאים מההערות הנ"ל כלדהלן:
מש"כ שהאוכלה שלא בסעודה ראוי להחמיר שיקח מעט מהגלידה בנפרד ויברך שהכל לענ"ד אין כ"כ
צורך להחמיר בזה כיון שודאי מסתבר שהגלידה נפטרת בברכת מזונות ,חדא דחלק מהפוסקים סוברים
כן ,ועוד שיש ב' סברות שגם המשנ"ב מודה הכא ,חדא הסברא שכתבת שהכא הוא מעורב טפי וגם הסברא
שכתבתי לעיל שכאן שמו אחד ממש (-שינוי מעשה ושינוי השם).84
ומש"כ שאין בהפרדה חשש ברכה שאינה צריכה כיון שעושה כן להינצל מהספק .יש לדון את"ל שזה ספק
קלוש וכנ"ל האם עדיין אין בזה חשש של ברכה שאינה צריכה .ואם יכול לברך שהכל על דבר אחר (בדרך
כלל בקל יכול לשתות עם העוגה ויהיה לו שהכל) ולפטור בזה את הגלידה ודאי עדיף .ואפילו בספק גמור
מסתברא לי שאם יכול עדיף שיצא מן הספק ע"י שיברך שהכל על דבר אחר יותר מאשר שיפריד את
המאכלים ,שאע"פ שאין בהפרדה ברכה שאינה צריכה ממש (כיון שיש כאן צורך לצאת מהספק) מ"מ י"ל
דעדיין יש כאן קצת חסרון של ברכה שאי"צ ,וכשמברך שהכל על דבר אחר הוא גלאט.85
מש"כ שהאוכל רולדה זו בסעודה לא יברך כלל מספק שמא זה פת גמור .יש כאן הרבה צדדים חזקים לברך
מזונות ,חדא עפמש"כ לעיל שהעיקר שכל ג' מיני פה"ב הם באמת פה"ב וא"כ צריך לברך עליהם בסעודה
וכאן יש את התנאי של נילוש ,ועוד דצד נילוש עדיף טפי כמו שהבאת מהגר"ש אוירבעך ,ועוד שגם התנאי
של ממולא מסתבר שיש כאן (דמצד שנתמלא אחר האפיה עי' לעיל שהעיקר דחשיב ממולא בכה"ג ,אך
עדיין יש לדון דלצד שהגלידה נחשבת נפרדת א"כ אין כאן ממולא (עי' בספר וזאת הברכה עמ'  242ד"ה
עוגת שכבות דס"ל כן ,ושמא אין זה מוכרח) אך עי' מש"כ לעיל שהעיקר שזה לא נחשב נפרד) ובממולא
לחוד כתב הביה"ל שהמברך לא הפסיד וכ"ש דהכא גם נילוש (עי' וזאת הברכה עמ'  241שכתב שאם גם
ממולא וגם נילוש יברך עליו בסעודה) .86ולמעשה אינ י יכול להכריע בזה אם עדיף שיברך מזונות כיון
שלענ"ד נראה שזה עיקר ההלכה או דמ"מ עדיף שלא יברך דסב"ל ,ובודאי ראוי שיפטור במזונות אחר
שמברכים עליו בסעודה (כגון 'ביסלי').
ומש"כ שכשהגלידה והעוגה ניכרים כ"א לעצמו יברך על הגלידה שהכל בנפרד עי' מש"כ לעיל כמה סברות
לא כן ונ"ל שודאי אמרינן בזה סב"ל ולא יברך.
התפעלתי ביותר מחבורה זו .סברות אמיתיות וישרות ,וליבון הענין בדעת ובמשקל הנכון .תזכה ונזכה
כולנו ללמוד תורת אמת ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,שנראה מחז"ל שזוהי פסגת תורה שבעל פה,
עיין ב"ק צב .וסנהדרין צג :ובדף קו:

ע"כ לשון המכתב.

 84הנה לספרדים ודאי אין חיוב ,וגם לאשכנזים אני נוטה להסכים אתך שאין חיוב מעיקר הדין ,אך עדיין אני חושב
שראוי לירא שמים לעשות כן ,כי בכל זאת יש לנו את דברי המ"ב שכל דבר שלא נאפה יחד צריך שתי ברכות.
 85מסכים עמ ך שאם יכול לאכול מאכל אחר עדיף טפי ,גם מצד ברכה שא"צ ,וגם מצד חשש נוסף ששמעתי בשם
המרא דאתרא מרן הגר"ע אויערבך שליט"א שלא מהני להפריד מעט מהמאכל אם עדיין דעתו להמשיך לאכול את
רוב המאכל ביחד בתערובת ,דנחשב עדיין אכילה אחת.
 86הביה"ל כתב שהמברך לא הפסיד אך לא כתב לכתחילה לברך ,וגם לא מוזכר בביה"ל שמהני צירוף של נילוש עם
מילוי ,כי סו"ס יש את השיטה של נכסס שאיננה ,וגם לכאו' עיקר ההלכה שאי"ז נחשב מילוי כשהתמלא אחרי
האפיה ,ומה שאי"ז נחשב מילוי א"ז סותר שיש לדון שזה תערובת ,ודו"ק ,ומה שכתבת כהמאמ"מ כבר התבאר שלא
כך נקט הביה"ל ,ולמעשה נראה דיש כאן הרבה חששות וא"א לברך בסעודה דסב"ל ,אמנם ראוי להחמיר ולצאת
ע"י דבר אחר במזונות וכמו שכתבת שיברך על ביסלי ,ואפשר גם בגליליות שיש בהם כל הג' שיטות.

שכו

דרכי

ברכות

סימן כ

סימן כ:

בברכת לחמניה מזונות:
א .תמצית הנידון ,והמחלוקת מהי פת כסנין .ב .נידון מצד שרגילים לקבוע עליה .ג .נידון מצד שאינה באה
לתענוג אלא לשובע .ד .הוכחות שפת כסנין היא גם כשבאה לשובע ולא לתענוג .ה .האם תלוי בגדר הדין,
או בטעם הדין .ו .נידון מצד הכללים של נילוש במי פירות .ז .נידון מצד שאין טעם המי פירות נרגש ביותר.
ח .דיני קביעות סעודה על פת כסנין .ט .נידונים בגדרי קביעות סעודה .י .סיכום העולה למעשה מכל הנ"ל.

[תמצית הנידון ,והמחלוקת מהי פת כסנין]:

בענין הלחמניות שנמכרות
א)
במאפיות ,שיש עליהן מדבקה שברכתן
מזונות ,ולעיתים מוגשות בסעודות
חתונה וכדו' ,יש לברר מהי ברכתן,
דהנה יסוד ההיתר לא לברך עליהן
המוציא ובהמ"ז הוא משום שנילושו
במי פירות ,אבל יל"ד מצד שהן דומות
ללחמניות רגילות בצורה ובטעם,
ואמנם הן מעט יותר מתוקות אך אינן
מתוקות יותר מחלות מתוקות שיש
נוהגים לאכול בשבתות ,ועוד יל"ד מצד
שרבים נוהגים לאכול לחמניות אלו
כתחליף לפת רגילה ,ואוכלים אותה
לשובע ואף קובעים עליה סעודתם ,וכל
המטרה שלהם היא רק לחסוך נט"י
ובהמ"ז ,ובס"ד נבוא לברר דברים אלו
בראיות מתוך דברי הפוסקים.
הנה בגמ' (מא :ומב ).אי' דפת הבאה
בכסנין אינה טעונה בהמ"ז ,ונקטי'
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 87תוס' רא"ש ,ורמב"ם ,וכ"פ השו"ע (קס"ח) ,ודלא
כדעת רש"י שיברך בורא נפשות ,והרי"ף כתב דלא
יברך כלום( ,ועי' ר' יונה רא"ה ושלט"ג בשיטתו).
 88ועי' ביה"ל שכתב לפי"ז דמה שמברכים על
פהבכ"ס בתוך הסעודה היינו דוקא כשהיא פהבכ"ס
לכל השיטות ,דאל"כ א"א לברך בסעודה מספק שמא

דטעונה לאחריה מעין ג' ,ולפניה מזונות,
ונחלקו הראשונים מהי פהבכ"ס ,עי' ב"י
(קסח) שהביא מחלוקת הראשונים בזה,
דר"ח והרשב"א והטור פירשו שהיא פת
עם כיסים ממולאים שקדים ואגוזים
וסוכר ,ורש"י והרמב"ם פירשו שהיא פת
שנילושה במי פירות או דבש או חלב או
תבלין ,והערוך פי' בשם ר' האי גאון
שהיא פת יבשה ופריכה שנכססת.
ולהלכה כתב הב"י שמספק נקטי'
לקולא ככל השיטות ,דאפי' פת שיש בה
רק אחד מהתנאים לא יברך המוציא
ובהמ"ז מספק ,אלא מזונות ומעין ג',
דהוי ספק דרבנן לקולא ,כלומר שהב"י
נקט שבעצם כל השיטות פליגי אהדדי,
רק שלמעשה נקטי' לקולא ככולהו
מספק ,וכ"פ בשו"ע (קס"ח ו) וכן במשנ"ב
שם ,88וא"כ כמו"כ לחמניה מזונות לכאו'
יש בה התנאי של נילוש במי פירות,
שהיא פהבכ"ס לפי רש"י והרמב"ם,
ומספק יברך מזונות ומעין ג'.

היא פת גמורה ,דתמיד שלא בסעודה מברך מזונות
מספק לקולא אך בסעודה הספק לקולא הוא שלא
לברך( ,ונראה דיש עוד נפק"מ שאם אכל בפעם אחת
את ג' סוגי פהבכ"ס לפי ג' השיטות כן יצטרך לברך
בהמ"ז ,כי ממ"נ ודאי אכל לחם ,מיהו בזה אולי אפשר
לחלק שכל אחד כבר הוכרע שברכתו מזונות
ואכמ"ל).

דרכי

לחמניה מזונות

[נידון מצד שרגילים לקבוע עליה]:

ב) אך יש לדון בלחמניה מזונות שאולי
גם אם היא אכן עומדת בא' התנאים של
פהבכ"ס שנילוש במי פירות (עי' בזה
להלן) ,מ"מ אם רגילים לקבוע עליה
סעודה תהא ברכתה המוציא ,כי כל
מהות פהבכ"ס היא שזו סוג פת שלא
רגילים לקבוע עליה סעודה ,מיהו נראה
דלדעת הב"י והמ"ב הנ"ל שכתבו שג'
השיטות חולקות ,ודאי ליתא לסברא זו
שהרי לא נראה שהשיטות נחלקו
במציאות על מה רגילים לקבוע ועל מה
לא ,אלא מוכח דלא אזלי' לפי טעם ותוכן
הדין ,אלא שכיום יש הגדרות ברורות
מהי פהבכ"ס ,ומה שעומד בהגדרה זו
ברכתו מזונות ולא המוציא ,אף אם כיום
יש מציאות שכן קובעים ע"ז סעודה ,דלא
אזלי' לפי טעם הדין אלא לפי גדר הדין,
וגדר הדין נחלקו מהו.
אמנם עי' בלבוש (קסח ו) ,והמאמ"מ
(סקי"ד ,הובא גם בביה"ל) ,ודה"ח (קו"א
הלכות במ"מ אות ג )89ובהגהות דע"ת
(קסח ז ,והביא שכ"כ שו"ת בית אפרים),
וערוה"ש (קסח כג) ,שכתבו שכל
השיטות לא פליגי אהדדי ,דלכו"ע
פהבכ"ס היינו פת שאין רגילות לקבוע
 89לבעל הנתיבות ,במקור נכתב בהגדת מעשה ניסים
דיני במ"מ ג' ,והובא בדרך החיים שם.
 90הנה עי' בפמ"ג (קסח) ועוד שהסתפקו האם מה
שפהבכ"ס לא מחייבת בהמ"ז זה מדאו' שבאמת סוג
פת כזו מסברא לא נכללת בדין התורה של בהמ"ז ,או
דילמא שכל דין זה אינו אלא מדרבנן ,דכיון שכל חיוב
בהמ"ז בכזית וכביצה הוא מדרבנן ,לא תקנו דין זה
בפהבכ"ס ,כיון שלא רגילים לקבוע עליה סעודה ולא
יבואו לשבוע ממנה ,והם אמרו והם אמרו ,ואכמ"ל,
וכעת נלענ"ד דהב"י והמ"ב שהשיטות פליגי מהי
פהבכ"ס ,כלומר שלא אזלי' לפי טעם הדין אלא לפי
גדר הדין ,יותר מסתדר עם הצד שכל דין פהבכ"ס

ברכות

שכז

עליה ,או לשבוע ממנה ,וכל א'
מהפירושים עונה להגדרה זו ,בין נילוש
או נכסס או ממולא ,ומברכין עליהם
מזונות בודאי ולא מספק ,וז"ל הלבוש
(אחרי שהביא ג' השיטות)" :ואנן נקטינן
כדברי כולם שכל אלו נקראו פת הבאה
בכיסנין ,דלא קבעו חכמים המוציא וכו'
אלא בלחם שדרך רוב בני אדם לקבוע
עליו סעודתו ,דהיינו עיסה שנילושה
במים לבד ,ונאפת כדרכה בלי שינוי,
אבל כל שנעשה בה שינוי שאין דרך רוב
בני אדם לעשות כמותו ולקבוע עליו ,לא
חייבוהו לברך המוציא ושלש ברכות"
עכ"ל כלומר שכל השיטות מהי פהבכ"ס
נכונות ,ולא פליגי אהדדי ,וכ"כ המאמ"מ
(דהביא קו הב"ח למה מספק אזלי'
לקולא ככל השיטות הרי זה חשש ברכה
לבטלה ,ותי' שהשיטות ל"פ אהדדי) ,ועי'
בערוה"ש שכתב" :שהפוסקים מחולקים
בפירושא דפת הבאה בכיסנים אבל
לדינא אין חולקים זה על זה" ,עי"ש ,ועי'
דה"ח שכתב דהשיטות לא פליגי והוסיף
"ולפ"ז הכל תלוי בראות עיני המורה,
וכל שהוא פת שאינו מדרך העולם
לקבוע עליו סעודה לפי ראות עיניו יש לו
דין פת כסנין" עכ"ל ,כלומר שגם פת
שאינה עומדת באף א' מג' השיטות הנ"ל
מ"מ אם המציאות היא שאין רגילים
לקבוע עליו יברך מזונות.90
הוא מדרבנן ,שבזה שייך לומר שיש גדר מסויים
לתקנה ,אך לצד שזהו דין דאו' לכאו' לא שייך לומר
כן ,כי דין כזה אם הוא מדאו' לא נהירא לומר שיש בו
גדר מסויים שדוקא נילוש או נכסס או מילוי ,אלא
ברור שהגדר הוא "פת שאין רגילים לקבוע עליה",
ולא תלוי בגדר מסויים ,כלומר שהשיטות בעצם לא
פליגי ,וכל מה ששייך לומר שהשיטות פליגי זהו רק
לצד שזהו דין דרבנן ,וא"כ הב"י והמ"ב בהכרח כהצד
שזה דרבנן( ,אך הצד שהשיטות לא פליגי יכול
להסתדר בין אם זה דין דרבנן ובין אם זה דין דאו'),
(ואין להק' סתירה במ"ב שמצד אחד נקט כהב"י
שהשיטות פליגי כלומר שיש גדר ברור ,ומאידך נקט

שכח

דרכי

ולפי שיטות אלו נראה לכאו' שלחמניה
מזונות ברכתה המוציא ,דאף אם ננקוט
שהיא עונה על הגדרות של נילוש במי
פירות (עי' בזה להלן) ,מ"מ הרי אין בה
שינוי משמעותי שניכר עליה שהיא פת
שאין רגילים לקבוע עליה ,דלשיטתם לא
אזלי' לפי הגדרים היבשים ,אלא תלוי
בטעם הענין ,וכל דבר לגופו ,ותלוי אם
שייך בו הטעם שאין רגילים לקבוע עליו
סעודה ,ובלחמניות מזונות לכאו' אין
שוני ניכר בטעמן שלא יוכלו לקבוע
עליהן סעודה ,ואי"ז שונה מלחמניה
מתוקה או חלה מתוקה.

סימן כ

ברכות
פת זו ,רק מחמת הסכמת בנ"א לייחד פת
זו למצבים מיוחדים ולא לקביעות
סעודה ,כפתרון הלכתי ,ומ"מ אפשר
להבין שזה נחשב פת שאין רגילים
לקבוע עליה ,ואולי מהני הפתק
שמודבק להגדיר פת זו כשונה מפת
רגילה ,ובמיוחד בחלק מהמאפיות
(בכשרות העדה"ח) שעושין לחמניה זו
מעט שונה במראה ובצורה משאר
הלחמניות ,ומסתמא מרוויחים שבזה
יותר אפש"ל שזו פת מסוג שאין רגילים
לקבוע עליו.

אא"כ ננקוט שעצם מה שעושין אותה
באופן מסויים עם מי פירות שכוונתם
לעשות כן על מנת שלא יצטרכו לקבוע
עליה סעודה ,כלומר שבזה גופא
מבדילין אותה מפת רגילה ,ומחליטים
במנהג שלא יקבעו עליה סעודה ,וזה
גופא הופך אותה לסוג פת שלא רגילים
לקבוע עליה ,שאז אולי אפש"ל שיש בה
את התוכן של פהבכ"ס שזו סוג פת
כסנין שלא רגילים לקבוע עליה ,ואע"פ
שהיא לא סוג אחר מחמת עצמה ,דאין
בה משהו אמיתי שגורם לאנשים לא
לקבוע עליה ,ושאני מנילוש או נכסס או
מילוי שמחמתם הפת במציאות לא
טובה לקביעות סעודה ,ומשא"כ כאן
שלכאו' אין סיבה אמיתית לא לקבוע על

אך כ"ז רק אם אכן המציאות שיש מנהג
שכזה ,ולא היו נוהגים לאכול פת זו
בסעודות גדולות ,אבל עינינו הרואות
שבמקומות רבים לחמניות אלו מוגשות
בסעודות נישואין ,ונאכלות כחלק
מסעודת בשר ודגים וכל מטעמים ,וכן
מצוי בחורים שאוכלים לחמניה זו עם
טשולנט בליל שישי ע"מ לשבוע ,וצ"ע
אם אפשר לומר שזו סוג פת שאין רגילים
לקבוע עליה סעודה ,מיהו למעשה נ"ל
שהמציאות שעדיין רוב אכילתן אינה
באופן של קביעות סעודה( ,עי' להלן מהי
הגדרת קביעות סעודה) וא"כ אף
להלבוש והמאמ"מ וכו' אפשר לדון
שלחמניה מזונות לא חשיב פת שרגילים
לקבוע עליה.

כהט"ז שגדר נילוש לא תלוי בגדר טכני של רוב מי
פירות ,אלא תלוי ברוב הטעם ,דאי"ז ק' כי שם הנידון
הוא מהו באמת הגדר המדוייק של נילוש שהוא לפי
רוב הטעם ,אך אי"ז סותר שהשיטות פליגי אהדדי כי
לא אזלי' לפי טעם הדין אלא לפי גדר הדין ודו"ק( ,אך
צ"ע מה שמשמע בפשטות דברי הביה"ל קסח ז
שנילוש בתבלין שרגילים לאוכלה לשובע ולא
לקינוח ברכתה המוציא ,וחזי' דתלוי בטעם הדין,
וא"כ למה השיטות חולקות ,ואפי' א"ת דכוונתו
שרגילים לקבוע עליה סעודה ,אכתי צ"ע דחזי' דתלוי
בטעם הדין ולא בגדר ,מיהו אפש"ל שהוא מדבר

באמת רק מצד גדר התקנה ,ורק אומר שגדר כזה לא
תקנו כי אין בו הטעם ,מיהו עי"ש שכותב על מילוי
שומשמין שאף שבזמנם היה לקינוח ,בזמנינו נאכל
לשובע ובעי המוציא ,וצע"ג ,וכן עי' להלן שהמ"ב
פליג על הט"ז שמילוי בשר וגבינה ל"ח מילוי כי נאכל
לשובע ,ושמא י"ל שזה גופא הגדר של מילוי או של
נילוש שיהיה מסוג מילוי או נילוש שנאכל למתיקות
ולא לשובע ,ומ"מ השיטות פליגי מהו הגדר שתקנו
דוקא בו ,וכשאין את גדר הדין לא מהני שיש את טעם
הדין ,וכן כשיש את הגדר לא מפריע אם אין בו את
הטעם ,ועי' להלן).

דרכי

לחמניה מזונות

[נידון מצד שאינה באה לתענוג אלא לשובע]:

ג) אך יש לדון עוד מצד שאולי כל דין
פהבכ"ס הוא רק בפת שנעשית לקינוח
ולתענוג בעלמא ,ולא כשנעשית לשובע,
ואילו לחמניות מזונות לא נאכלות
לתענוג ולקינוח בעלמא ,אלא לשובע,
דגם אם לא רגילים לקבוע עליהן מ"מ
רגילים לאוכלן לרעבון ולהשביע ולא
לתענוג וקינוח בעלמא ,דהנה לשון רש"י
(מא ):שפת כסנין אינה באה לשובע אלא
לתענוג ,ויפין ללב ,ומאכלה מועט ,וכ"כ
הרשב"א שם דפת כסנין באה לקינוח
סעודה ולהנאת עצמן ולא להשביע,
ולכאו' מבואר כאן תנאי להגדרת פת
כסנין ,שאינה באה להשביע אלא לעינוג,
ואילו פת כסנין שרגילים לאוכלה
לרעבון דינה כפת גמורה.
אמנם אפש"ל שדברי הראשונים
נאמרו רק לגבי סוגיא דהתם דמיירי
שאוכל פהבכ"ס בתוך הסעודה,
והראשונים הסבירו למה היא כפירות
שבאים לתענוג ומברכין עליהם
בסעודה ,ואינה כבשר ודגים ודייסא
שנחשבים דברים הבאים מחמת סעודה
ואין מברכין עליהם בסעודה ,אבל באמת
גם פהבכ"ס שרגילים לאוכלה להשביע
רעבון נחשבת פהבכ"ס וברכתה מזונות,
רק הנפק"מ שאין מברכין עליה בסעודה,
וכמו דייסא שברכתה מזונות ואין
מברכים בסעודה.
וכן נראה ממש"כ השו"ע (קס"ח ח)
שפהבכ"ס שאוכלה בסעודה אם אוכלה
רק לתענוג מברך עליה ,דאינה באה
מחמת הסעודה ,ואם אוכלה כחלק
מהסעודה להשביע רעבונו אין מברך
עליה ,דבכלל סעודה היא ,וכ"כ המ"ב

ברכות

שכט

(מא) ,ונראה שמשם מוכח שאף
שאוכלה לשובע מ"מ היא עדיין נחשבת
פהבכ"ס ,כיון שעדיין לא רגילים לקבוע
עליה סעודה ,וברכתה עדין מזונות ,רק
שאם נאכלת בסעודה לשובע פטורה
מברכה מדין "דברים הבאים מחמת
סעודה" ,ומ"מ עדיין היא נחשבת
פהבכ"ס שברכתה מזונות ,כלומר שגם
אם היא כמו בשר ודגים ודייסא
שנאכלים לשובע ונחשבים שבאים
מחמת הסעודה ,עדיין היא נחשבת
פהבכ"ס כיון שמ"מ היא סוג פת שאין
קובעים עליה סעודה ,ומוכח שהדבר
שקובע מהי פהבכ"ס הוא האם קובעים
סעודה על פת כזו או לא ,ולא תלוי אם
נאכלת לרעבון או לתענוג.
מיהו נראה שאי"ז ראיה ברורה
דאפש"ל שכן יש תנאי בפהבכ"ס שצריך
שהיא תהיה סוג פת שלא רגילים
לאוכלה לשובע ,וה"נ בנידון השו"ע
אפש"ל דמיירי שאין רגילות לאוכלה
לשובע ,ולכן היא פהבכ"ס וברכתה
מזונות ,והשו"ע מדבר רק על אדם שהוא
עצמו אוכלה לשובע ,אך אין רגילות כזו
בסוג פת זו ,דאם אכן היה רגילות בפת זו
לאוכלה לרעבון ולשובע ,לא הייתה
נחשבת פהבכ"ס אלא פת גמורה (מיהו
זה דוחק ועדיין הראיה עומדת
במקומה).
והנה עי' ברשב"א (מב ):שכתב וז"ל:
"עדי כפנא ,כלומר אכילה זו אכילת רעב
היא וקבע היא ,דלא אמרו בפת הבאה
בכסנין וכו' ,אלא בשאוכל ממנו מעט
כדרך הלועסים ממנה מעט לתענוג
ועדון ולמתיקה" ע"כ ,ולכאו' מדבריו
מוכח שזה כן תנאי בפהבכ"ס שמברך
מזונות רק כשבאה לתענוג ועידון
ומתיקה ,ולא כשבאה לרעבון( ,וכאן לא

של

דרכי

מיירי בפהבכ"ס בתוך הסעודה כמו
הלשונות שהובאו לעיל ,ומשמע שזה
תנאי בכל פהבכ"ס שהיא מסוג שנאכלת
לתענוג ולא לרעבון).
אמנם נראה לי דאי"ז ראיה דהנה שם
מיירי בדברי ר"נ שאמר לר"ה שאם אוכל
פהבכ"ס בשיעור שאחרים קובעים עליה
סעודה צריך לברך בהמ"ז ,כלומר
שבכלל לא מדובר שם על תנאי שמגדיר
מהי פהבכ"ס ,אלא רק נאמר שם דין
שגם פהבכ"ס אם אוכלה בכמות
ובשיעור קביעות סעודה צריך לברך
המוציא ובהמ"ז ,ודו"ק בלשון הרשב"א
שעיקר הגדר בדבריו הוא "שאוכל ממנו
מעט" ,והרשב"א רק מוסיף את טעם
הדבר שזה כדרך הלועסים מעט לתענוג,
אך עיקר הגדר הוא "שאוכל ממנה
מעט" ,כלומר שלא רגילים לקבוע עליה
סעודה ,שהרי המדד לקביעות סעודה
על פהבכ"ס הוא לפי כמות של שיעור
שביעה( ,של אחרים או שלו עי להלן),
אך כשאוכל ממנה מעט ורגילים לאכול
ממנה מעט ,מברך מזונות אפי' כשאוכל
ממנה במטרה להשביע רעבונו ולא
לתענוג בעלמא ,דאע"פ שהטעם
שבאכילה מועטת מברך מזונות הוא
משום שזה כדרך הלועסים לאכול ממנה
מעט לעידון ומתיקות ,אך אפש"ל שכיום
הגדר לא תלוי באכילה לתענוג או
לשובע ,אלא תלוי האם אוכלה בשיעור
קביעות סעודה או לא ,ושייך שיהיה דבר
שרגילים לאוכלו לשובע ולא לקינוח,
אבל אין רגילים לקבוע עליו סעודה ,כי
לא רגילים לאכול ממנו כמות של
שביעה.

 91וזה נוגע לא רק ללחמניה מזונות ,אלא גם ברוגעלך

סימן כ

ברכות
אכן למעשה יש להסתפק האם הגדרת
פת הבאה בכסנין היא "פת שאין רגילים
לקבוע עליה סעודה" ,אף שכן רגילים
לאוכלה קצת להשביע ,ולא רק לתענוג,
או דילמא שהגדר הוא דוקא "פת שאין
רגילים לאוכלה כלל להשביע אלא רק
לתענוג וקינוח"  ,91דהנה פשטות לשונות
הראשונים והאחרונים שפהבכ"ס היא
סוג פת שבאה רק לקינוח ולא לשובע,
אך אפש"ל שאי"ז הכרחי אלא גם אם כן
רגילים לאוכלה לשובע מ"מ הוי
פהבכ"ס אם אין רגילים "לקבוע עליה
סעודה".

[הוכחות שפת כסנין היא גם כשבאה לשובע
ולא לתענוג]:

ד) ונראה להוכיח מהט"ז (סק"כ)
שכתב דגם מילוי של בשר וגבינה נחשב
מילוי ,ולא רק מילוי מתוק ,כלומר שלאו
דוקא שבאה לתענוג וקינוח ,אלא גם
כשבאה להשביע ,מ"מ כיון שאין רגילים
לקבוע על פת כזו סעודה ולאכול ממנה
הרבה אלא רק על פת פשוטה ,ולא
מסתכלים האם היא לתענוג או לשובע,
אלא האם קובעים עליה סעודה או לא.
אמנם עי' מ"ב (צד) דפליג על הט"ז
מטעם שאינה עשויה לקינוח ולמתיקה
אלא דרך לאוכלם לרעבון כדי לשבוע,
וכ"כ הריא"ז (ברכות פ"ו יג) ,וגם עי' ט"ז
שהביא שהעמק ברכה פליג עליו ,אך
נראה שאין להוכיח מהשיטות הללו
שחולקים על הט"ז כהצד שפהבכ"ס היא
רק כשבאה לקינוח ולא כשבאה לשובע,
וכדו' יל"ד שיש שאוכלים אותם לרעבון ולא רק
לתענוג.

דרכי

לחמניה מזונות

דאפש"ל שכוונתם לחלוק מצד שהם
סוברים שבמילוי בשר וכדו' כן רגילים
לקבוע עליהם סעודה כלומר לשבוע
מהם ממש בקביעות סעודה ,אך לא מצד
שכל דבר שבא לשובע אינו פהבכ"ס,
וא"כ גם לשיטתם אפש"ל בלחמניה
מזונות שאע"ג שנאכלת קצת לשובע,
מ"מ אם אין רגילות לקבוע עליה סעודה,
ברכתה מזונות ,וכ"מ בריא"ז הנ"ל
שחולק מצד שסובר שכן רגילים לקבוע
עליהם סעודה ,ונראה ביאור המחלוקת
שהט"ז סובר שכל סוג של מילוי מפריע
לקבוע סעודה על פת כזו ,דכבר אי"ז פת
פשוטה ורגילה ,והחולקים על הט"ז
סוברים שהמפריע לקבוע סעודה על פת
שיש בה מילוי זה רק אם יש בה מילוי
מתוק ,אך עם מילוי בשר וכדו' עדיין
קובעים עליה סעודה ממש ,אך גם הם
לא חלקו על הט"ז מצד עצם מה שלא
נאכלים לעינוג בעלמא אלא לשובע,
ומ"מ מהט"ז ודאי מוכח שגדר פהבכ"ס
הוא "פת מסוג שלא קובעים עליה
 92ונ"ל לדון בנידון דומה ,מה הדין פת שנילושה עם
תבלין שאינו מתוק ,כגון שום ובצל ,והוא דבר מצוי
שנקרא לחם שום ,או שנילוש בתבלינים של רסק
עגבניות ופפריקה וכדו' ,דהנה בכל כה"ג נראה
דבדרך כלל זו סוג פת משונה שאין רגילים לקבוע
עליה סעודה ,אבל היא כן נאכלת לשביעה ולא
לקינוח ,וא"כ זה תלוי האם הגדרת פהבכ"ס שבאה
לקינוח ,או אף כשבאה לשובע אך לא קובעים עליה
סעודה ,אמנם אפש"ל שגם אם גדר פהבכ"ס שלא
קובעים עליה סעודה ,מ"מ בכזו פת כן רגילים לקבוע
סעודה ולאכול הרבה ,ולכאו' תלוי בפלוג' הט"ז
והאחרונים ,דלט"ז שגם מילוי בשר וגבינה ,ה"נ
כשנילוש בתבלינים שאינם מתוקים ,ולחולקים עליו
שרק מילוי מתוק ,ה"נ בעי נילוש בתבלינים מתוקים
כגון דבש וסוכר או מי פירות ,מיהו צ"ע שהרי אחת
הדוגמאות שהביאו הראשונים היא שנילוש בחלב,
או שומן ,ומאן לימא לן שיש מי שאוכל כזו פת
לקינוח ,צ"ע ,ובפשטות מוכח מזה שכל שינוי בפת
שהופך אותה לפת לא רגילה ,שקשה לקבוע סעודה
על פת כזו ,זה פהבכ"ס ,ולא תלוי אם באה למתיקות
או להשביע ,רק תלוי אם היא סוג שרגילים לקבוע
עליו סעודה ,אך צ"ע א"כ לחולקים על הט"ז ,דאם זה
כך בנילוש ,למה יהא שונה במילוי ,ואולי י"ל ע"פ

ברכות

שלא

סעודה" ,ואע"ג שכן באה להשביע מעט,
ולא לתענוג בעלמא ,וה"נ לחמניה
מזונות אע"פ שבאה לשובע ולא לעינוג,
מ"מ אם לא רגילים לקבוע עליה סעודה
הוי פהבכ"ס.92
ועוד נ"ל להוכיח מהמג"א (נפסק גם
במ"ב (כד)) שכתב שאע"פ שבקביעות
סעודה על פהבכ"ס אזלי' לפי שיעור
שביעה דאחרים ,אך אם אכל מעט ושבע
אמרי' דבטלה דעתו (עי' להלן) ,מ"מ אם
הוא אכל ממנה מעט ושבע ,וגם אחרים
רגילים לשבוע ממנה כשאוכלים אותה
יחד עם דברים אחרים כגון בשר ודגים,
חשיב קביעות סעודה ומברך המוציא
ובהמ"ז ,אמנם מבואר שגם למג"א זה
עדיין נחשב פהבכ"ס ,רק שמברך בהמ"ז
מצד הדין שאפי' פהבכ"ס אם קובע עליה
סעודה מברך בהמ"ז ,וחידושו של
המג"א הוא שגם אופן זה נחשב שקובע
עליה( ,דלא אמרי' בטלה דעתו כיון שגם
אחרים שבעים ממנה באופן מסויים
המבואר לעיל שגם החולקים על הט"ז מודים שתלוי
רק בקביעות סעודה ולאו דוקא שנאכלת למתיקות,
רק שהם סוברים שהמציאות היא שפת עם מילוי כזה
כן נאכלת בקביעות סעודה ,ולפי"ז אפש"ל שגם
לשיטתם כ"ז רק לגבי מילוי שאינו מתוק ,אך לגבי
פת שנילושה בתבלין שאינו מתוק גם הם מודים
שקשה לאכול הרבה מפת כזו ולכן לא קובעים עליה
סעודה ,אע"פ שנאכלת לרעבון ולא למתיקות ,ודו"ק.
שו"ר ביה"ל (קסח ז) שמשמע שנילוש בעי דוקא
במשהו מתוק ,מיהו יש לדחות ששם מיירי לגבי
נילוש במי שיבולת שועל שממש לא מפריע
לקביעות סעודה ,ועכצ"ל כן דאלת"ה מ"ש מחלב
שאינו מתוק כ"כ ,וע"כ שגם מילוי שאינו הופכו
לקינוח ,מ"מ בגללו כבר אין קובעים ע"ז ,וה"נ
לחמניה מזונות אע"פ שנאכלת לשובע ולא
למתיקות ,מ"מ אם אין קובעים עליה סעודה הוי
פהבכ"ס ,וכן צ"ל בכל המקומות שכתבו הראשונים
והאחרונים שפהבכ"ס באה לתענוג ולא להשביע,
שכוונתם לאפוקי שלא באה להשביע באופן כזה
שקובעים עליה סעודה כפת רגילה ,אך א"צ דוקא
לקינוח( ,אמנם צ"ע בלשונות הביה"ל בכמה מקומות
בסי' קסח עי"ש).

שלב

דרכי

כשאוכלים אותה עם דברים אחרים ,ועי'
להלן) ,אבל לכאו' יש להק' למה זה בכלל
פהבכ"ס ,הרי כן רגילים לשבוע ממנה
עם דברים אחרים ,כלומר שהיא לא סוג
פת שנאכלת רק כקינוח ,אלא נאכלת
כמאכל משביע ורגילה להיאכל עם בשר
ודגים ,ומוכח שגדר החילוק של
פהבכ"ס הוא שאין רגילים לקבוע עליה
סעודה ,אך לא קשור לרגילות לאוכלה
לתענוג או להשביע ,דאפי' אם רגילה
להיאכל לשובע ולא למתיקות נחשבת
פהבכ"ס ,93וה"נ בלחמניה מזונות אי"ז
חסרון מה שהיא לא באה לתענוג אלא
להשביע ,ואף שרגילים לאוכלה עם
דברים נוספים ולשבוע ,דמ"מ היא סוג
פת שאין רגילים "לקבוע עליה סעודה",
כי איננה פת פשוטה ורגילה שנועדה
לקביעת סעודה.

סימן כ

ברכות
לתענוג ,מ"מ היא לא נאכלת אז בצורה
של קביעות סעודה ,כלומר שאי"ז סוג
פת שרגילים לקבוע עליה סעודה ,ואע"פ
שאי"ז שונה מחלה מתוקה של שבת,
כלומר שאין שינוי מציאותי בכשירות
של לחמניה זו לקביעות סעודה ,אלא זה
מחמת הסכמת בנ"א ,מ"מ למעשה זו
לחמניה מיוחדת למצבים מיוחדים,
ונעשית ממתכון מיוחד לצורך זה,
ומסומנת לצורך כך ,ובפרט שבדר"כ
היא עולה יותר ,ובפועל לא רגילים ברוב
הפעמים שאוכלים אותה לקבוע עליה
סעודה ולשבוע ממנה כמו בקביעות
סעודה( ,ודאי שלא רגילים לאכול ממנה
שיעור ד' כביצים) ,וא"כ אפש"ל שאי"ז
נחשב "שרגילים לקבוע עליה סעודה",
ולמעשה צ"ע.

אלא שאכן יל"ד כנ"ל האם זה נחשב
שרגילים לקבוע עליה סעודות או לא,
ואכן אי"ז פשוט כי אמנם יש שמגישים
אותה בחתונות ,ויש שאוכלים אותה עם
טשולנט ,אך נראה דעדיין הם מיעוטא,
דרוב הסעודות משתמשים בלחמניה
רגילה ,ורוב הפעמים שאוכלים לחמניה
מזונות אי"ז בקביעות סעודה ,אלא
במצבים מיוחדים ,ואע"פ שגם במצבים
אלו היא בדרך כלל נאכלת לרעבון ולא

ה) אמנם כל הנידון הנ"ל הוא רק
לשיטות שהכל תלוי בעיני הדיין האם זו
פת שרגילים לקבוע עליה או לא ,ולכן
השיטות מהי פהבכ"ס לא פליגי לדינא,
אך דעת הב"י שאזלי' לפי התנאים
ההלכתיים ,ולכן השיטות השונות פליגי
אהדדי ,ולא מודים א' לחברו ,וחזינן
דאי"ז תלוי בטעם הדין האם רגילים

 93ועוד יש להוכיח דהנה בקוגעל דעת הגריש"א
היתה שהוא נחשב פהבכ"ס (שאם קובע עליו יברך
המוציא ובהמ"ז) ,ודלא כהפשטות שנחשב תבשיל,
ואכמ"ל ,ומ"מ חזי' דנחשב פהבכ"ס אפי' שרגיל
להיאכל לשובע ולא לתענוג ודו"ק ,ועוד נ"ל להוכיח
מדברי השו"ע הרב (קו"א הל' ברכות יב) שכתב
שפהבכ"ס שיש בה רק א' מהשיטות כגון נילוש א"א
לברך בסעודה מספק ,אבל אם נילושה בהרבה דבש
ועיקרה באה למתיקות ותענוג ,יכול לברך ע"ז
בסעודה אע"פ שאין בזה ג' תנאי פהבכ"ס ,כי זה כבר
ודאי לא פת ,אלא ממתק ,ואכמ"ל בדבריו ,ומ"מ חזי'
מדבריו שפהבכ"ס היא לאו דווקא ממתק שבא
לתענוג וקינוח ,אלא אדרבא היא כן דומה מעט לפת

רגילה ,רק שנעשית בשינוי מסויים שלא רגילים
לקבוע עליה סעודה ,ויש עוד ראיות רבות ואכמ"ל,
ונראה לי שדבר זה ברור ,דהנה כמעט כל פת כסנין
בימינו אינה נאכלת לקינוח ולמתיקות בעלמא ,דרוב
סוגי הרוגעלך אינם כ"כ טעימים שיאכלו רק
למתיקות ,אלא נאכלים בעיקר למי שקצת רעב
וכוונתו קצת לשבוע מהם ,וכן רוב פת כסנין
המצויים ,וכן נילוש בחלב לא נראה שזה כ"כ קינוח,
וחזי' דאין לומר שפהבכ"ס היא דווקא כשבאה
לקינוח ,אלא אפי' כשרגילה להיאכל לשובע ברכתה
מזונות ,ותלוי רק האם רגילים לקבוע עליה סעודה
או לא.

[האם תלוי בגדר הדין ,או בטעם הדין]:

דרכי

לחמניה מזונות

לקבוע על פת כזו או לא ,אלא הכל תלוי
בגדר ההלכתי האם ישנו או לא ,וצ"ל
דס"ל דאמנם הטעם שנשתנית פהבכ"ס
מפת רגילה היא מפני שאין רגילים
לקבוע עליה ,אך כיום אזלי' לפי הגדר
ולא לפי הטעם ,ומהו הגדר ההלכתי
נחלקו השיטות האם זה נילוש נכסס או
מילוי ,אבל כעת אי"ז תלוי בטעם הדין,
אלא האם יש בו את התנאי והגדר
ההלכתי או לא ,וא"כ לפי הב"י (וכן
המ"ב שפסק כן ,וכן ברוב הפוסקים)94
פת שעומדת בא' התנאים של פהבכ"ס,
אע"פ שמצד עצמה יש שנוהגים לקבוע
עליה סעודה מ"מ כבר נקבעה ההלכה
שברכתה מזונות ומעין ג' ,וה"נ לחמניה
מזונות אף אם רגילים לקבוע עליה מ"מ
למעשה היא עומדת בתנאים של השיטה
שנילוש במי פירות ,ויברך מזונות (אא"כ
הוא עצמו קובע עליה סעודה שהרי גם
פהבכ"ס אם קובע עליה סעודה מברך
המוציא ובהמ"ז ,אך כשהוא אוכלה בלא
קביעות סעודה יוכל לברך מזונות).
ועי' בעמק ברכה (דין לחם ב') שכתב:
"דמכל הפו' משמע שגם בזה"ז אין
מברכין במ"מ אלא דוקא על פה"ב כפי
המנהג שהיה בימי חז"ל ולא משגיחים
בכל זמן וזמן כפי מנהגו" וכו' ,ועי"ש
שמסביר שאע"פ שהטעם שמברך על
פהבכ"ס מזונות הוא מפני שאין רגילים
לקבוע עליה ,מ"מ זהו רק טעם התקנה,
אך למעשה הקובע הוא מה הגדר
שתקנו ,ואין לנו אלא מה שקבעו עי"ש,
והנה לדבריו ודאי לחמניה מזונות אם
ננקוט שהיא עומדת בגדרים של נילוש
במי פירות ,ברכתה תהיה מזונות ,אפי'
 94כן מבואר במג"א הב"ח והט"ז ,שאם מתקיים רק

ברכות

שלג

אם נאמר שבזמנינו רבים רגילים לקבוע
עליה ,כי כעת אי"ז תלוי האם קובעים
עליה או לא ,אלא תלוי רק בגדרי התקנה
מהי פהבכ"ס ,ואכן נראה דהעמק ברכה
אזיל בזה כשיטת הב"י ושאר פו' דעימי'
(ב"ח מג"א ט"ז אה"ע רע"א ח"א ועוד),
שנקטו שהשיטות מהי פהבכ"ס פליגי
אהדדי ,כי העיקר הוא גדר הדין מה
שנקבע בזמן חז"ל ,ודלא כהלבוש
מאמ"מ ערוה"ש דה"ח שנקטו שאין
מחלוקת אלא הכל תלוי בראות עיני
המורה.

[נידון מצד הכללים של נילוש במי פירות]:

ו) אך נראה דאינו פשוט כ"כ שלחמניה
מזוונת עומדת בתנאי של נילוש ,דהנה
עי' ב"י (קסח) שהסתפק האם נילוש
היינו רק ברוב תבלין ומיעוט מים ,או
אפי' במיעוט תבלין ,ונוקט דאפי'
במיעוט תבלין כל שטעמו ניכר בעיסה
מברך מזונות ,ועי' דרכ"מ שחלק עליו
וכתב שאלו שנילושו במעט תבלין
נוהגים לאוכלן בסעודות נישואין ,ואי"ז
פהבכ"ס אלא רק כשנילוש עם הרבה
תבלין עד שכמעט הדבש והתבלין עיקר,
וכן הוא בשו"ע (קסח ז) שהמחבר כתב
"שעירב בה דבש וכו' והוא שיהא טעמו
ניכר" ,והרמ"א הגיה "וי"א שזה נקרא פת
גמור אא"כ יש בהם הרבה תבלין כמיני
מתיקה שקורין לעק"ך שכמעט הדבש
והתבלין עיקר וכן נוהגים" עכ"ל ,ולכן
נוהגים בני ספרד שלא לברך המוציא
אפי' על חלות מתוקות של שבת ,ואילו
בני אשכנז מברכים המוציא כיון שיש
תנאי א' הוי ספק ברכות ,וכן מוכח באבן העוזר ורע"א
והדגול מרבבה והחי"א ועוד.

שלד

דרכי

בהן רק מיעוט סוכר.
והנה הפשטות ברמ"א שצריך שיהיה
הרבה דבש בכמות נכבדה ,ולא מועטה,
אבל א"צ שיהיה ממש רוב דבש מול
המים ,וכ"מ בלשונות כמה אחרונים,
אבל עי' בב"ח שדן בדעת הרמ"א ,והביא
צד שכדי לברך מזונות צריך שהמי
פירות יהיו רוב כנגד המים ,או אולי
צריך שלא יהא מים כלל רק מי פירות
(ולענ"ד צ"ע שהרי בתבלין לכאו' זה לא
שייך) ,ועי"ש שמביא גם צד שצריך רוב
כנגד כל העיסה הקמח והמים.

סימן כ

ברכות
ועי' להלן) ,וכן נראה שיהיה לפי פשטות
דברי הרמ"א שהוא מצריך הרבה מי
פירות ,ובין אם נפרש כוונתו שצריך
כמות נכבדה ,או שצריך רוב מול המים
או אף לצד שצריך נילוש רק במי פירות
בלי מים ,מ"מ כאן הן נילושות רק במי
פירות בלי מים כלל וייחשבו נילוש,
(ונראה שהעיקר למעשה כהצד בב"ח
שצריך רוב מי פירות כנגד המים וזה
ודאי יש בלחמניות מזונות).95

[נידון מצד שאין טעם המי פירות נרגש ביותר]:

וכעת נראה דלחמניות מזונות עומדות
ודאי בהגדרת נילוש לפי"ד הב"י ,אבל
לכאו' אינן עומדות בהגדרת נילוש לפי
הצד שהביא הב"ח שצריך רוב כנגד כל
העיסה (המים והקמח) ,אמנם הצד השני
שנקט הב"ח שצריך שיהא רוב כנגד
המים או שלא יהא נילוש במים כלל רק
עם המי פירות ,זה כן מתקיים בלחמניות
מזונות ,ששמעתי שמקפידים לעשותן
רק עם מי פירות בלי מים כלל (בדר"כ
עם מיץ תפוחים( ,או מי צימוקים) ,אלא
שאי"ז מרוכז ולכן אין טעמו בולט כ"כ,

ז) אבל עי' ט"ז (סק"ז) שכתב" :צריך
שיהיה בה הרבה תבלין או דבש ומיעוטו
מים שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר
דהיינו מצד הטעם שיותר נרגש טעם
הדבש והתבלין מטעם העיסה דהוא
דוקא כסנין" עכ"ל ,וכ"כ המ"ב (סקל"ג),
והשתא נראה דלט"ז לחמניה מזונות
איננה פהבכ"ס ,דלא עומדת בהגדרה
של נילוש ,דאע"ג שנילושה אך ורק
במיץ תפוחים בלי מים כלל ,מ"מ איננה
מתוקה כ"כ ,וא"א לומר שעיקר טעמה

 95אמנם מצינו עוד שיטה בביאור דברי הרמ"א דהנה
עי' בערוה"ש (קסח כב) שכתב" :שהם יהיו העיקר,
שיהיו ניכרין בהעיסה ,כלומר בראיית העין יהיה ניכר
שיש בהם מי פירות או תבלין ,ולכן לא קאמר ניכר
בטעם" ,ועוד כתב שם (כד) "ואין הולכין בהם אחר
רוב ומיעוט דידוע דאף אם בכמותם מעטים מן המים
מ"מ באיכותם הם הרבה כפי טבע של כל דבר שמן
שיש לו התפשטות גדולה ,והעיקר אם למראית העין
ניכר שאין זה פת סתם והכל רואין שהוא פת ביצים
או פת חמאה או פת חלב או פת של שמן ,ורוב
ומיעוט שהוזכר בעניין זה היינו ע"ד זה" ,ומבואר
שיטה מחודשת שהכל תלוי במראה של הפת אם היא
נראית רגילה או מיוחדת ,ועי' ג"כ בנזירות שמשון
(נדפס בסוף השו"ע קסח טז) שג"כ הזכיר את המושג
שאם "מראהו כפת אין לברך במ"מ" עי"ש ,ועי' ברש"י
שעושין אותן כמין ציפורים ואילנות ,ויל"ע אם בא

לתת רק סימן ,או שזה עוד גדר חדש לפהבכ"ס שהיא
צורה שונה ומיוחדת ,ומ"מ סברת הערוה"ש ,
שהתנאי של נילוש הוא רק כשניכר הבדל במראה
הפת שרואים שנילושה במי פירות ,ולפי"ז בלחמניה
מזונות לכאו' אין הבדל במרקם הפת ,ונראית כפת
רגילה ממש ,ולא תחשב נילוש ,אמנם יל"ד בחלק
מהמאפיות שעושים אותה בצורה מיוחדת ,וכן יל"ד
מצד הסימן שיש בה ע"י המדבקה שברכתה מזונות,
אך נראה דלא לזה כוונת הערוה"ש ,אלא להבדל
במראה המרקם של הפת ,או בצורת העיסה ,שאינה
כשל פת רגילה ,ורואים שנילושה במי פירות ,ולא
להבדלים חיצוניים ,וא"כ נראה דלערוה"ש לחמניה
מזונות ברכתה המוציא ,אך נראה דכיון שבשאר
הפוסקים לא הוזכר כלל גדר זה ,אלא רק גדר של רוב
ומיעוט ,נקטי' שלא אזלי' לפי המראה כלל ,ולא
נקטי' כהערוה"ש בזה.

דרכי

לחמניה מזונות

רק המי פירות ,דעדיין עיקר טעמה הוא
הפת ,וטעמן דומה לחלות מתוקות
שנילושו במעט סוכר ,96ולא ייחשב
נילוש.97

ברכות

שלה

שצריך כמות נכבדה שנותנת טעם ניכר
שמבדיל את הפת הזו משאר פת רגילה,
יותר מאשר חלה מתוקה שיש בה רק
קצת סוכר שלפי הרמ"א ברכתה
המוציא כי רגילים לקבוע עליה ,אלא
צריך כמות גדולה של סוכר משום שעי"ז
ניכר ההבדל בטעם יותר ,וכהט"ז ,ולפי"ז
בלחמניה מזונות אע"פ שיש בה כמות
גדולה של מי פירות מ"מ לא ניכר הטעם
יותר מאשר אם היה לש אותה במעט
סוכר ,כי המיץ תפוחים אינו מרוכז.

ובדעת הרמ"א יל"ע ,דלכאו' לחמניות
מזונות אינן מתוקות יותר מדאי,
ורגילים לאוכלן בסעודות נישואין ,וכמו
שהרמ"א הקשה על הב"י שאלו שנילושו
במעט סוכר הרי נאכלים בסעודות
נישואין ,וכעת יש לדון מהי הקפדת
הרמ"א שיהא הרבה דבש ,האם על
הכמות או על הטעם ,דעיקר דינו של
הרמ"א שצריך שיהא נילוש בכמות
נכבדת של מי פירות ,ואולי לא מקפיד
על הטעם ,אך אפש"ל שהכוונה בדבריו

והנה מה שטען הרמ"א כנגד הב"י ממה
שרגילים לאוכלן בסעודות נישואין,
לכאו' מבואר שהרמ"א אזיל בתר טעם
הדין ,וס"ל דאע"פ שעומדת בתנאים של

 96מיהו יל"ד בבייגל מתוק שהוא יותר מתוק
מלחמניה מזונות ,וגם מורחים עליו הרבה סוכר
ודבש ,וכל עיקרו הוא כלעקיך ,ואולי עליו לכו"ע
יברך מזונות ,ואכן אולי עליו יברך מזונות אפי' אם
הדבש והסוכר אינם הרוב ,כי צריך רק רוב טעם ,ויש
דברים שטעמם יותר חזק ומרוכז ,ונפק"מ ג"כ בפת
שנילושה עם מעט תרכיז תפוחים ורוב מים ,שמ"מ
הטעם חזק יותר מאשר עם נילושה במיץ תפוחים
רגיל בלי מים ,ולכאו' להט"ז הכל תלוי ברוב הטעם
ולא ברוב הכמות ,ודלא כמשמעות רוב הפוסקים
והאחרונים.
 97שוב חשבתי דהנה עי"ש בט"ז שגם הוא כותב
שלמעשה ההגדרה היא שצריך שיהא נילוש ברוב מי
פירות ,וכותב שאז טעמו עיקר ,והנה בלחמניה
מזונות שנילוש בלא מים רק במיץ תפוחים לכאו'
נכלל בהגדרה המעשית שרובו מי פירות ,ומאידך
לכאו' לא נחשב שזה עיקר טעמו ,אבל צ"ע שהרי
סו"ס התנאי שכתב הט"ז למעשה שצריך שיהא
נילוש ברוב מי פירות ,וה"נ עושים זאת בלחמניה
מזונות ,דלכאו' לא לחינם כתב הט"ז שהכלל למעשה
הוא שרובו מי פירות ,שאז טעמו עיקר ,ואולי ההבנה
שלנו במציאות מהו עיקר הטעם איננה כמו שהתכוין
הט"ז ,ובפרט שהרי הט"ז כתב גם דוגמא שנילוש
ברוב חלב ,והמציאות לכל מי שיודע שא"א לומר
שטעם החלב בפת הוא העיקר ,אפי' כשנילוש רק
בחלב בלי מים כלל ,וכ"ש כשנילוש רק ברוב חלב עם
מיעוט מים ,וראיתי מי שכתב שחלב הנמכר היום
בחנויות טעמו אכן חלש מחלב פרה לא תעשייתי ,אך
עי' נזירות שמשון (נדפס בסוף השו"ע קסח טז)
שהק' על הט"ז איך אפש"ל שאם נילוש בחלב ניכר
טעמו והרי טעם החלב לא נרגש כ"כ בעיסה ,ומוכח

מקושייתו שגם בזמנם טעם החלב היה חלש ,וא"כ
מוכח שהט"ז סבר שאעפ"כ זה נקרא שטעמו נרגש
מאוד ,וחזי' שלפי הט"ז גם רמה כזו נחשבת שטעמו
נרגש וצ"ע ,ועוד צ"ע מש"כ הט"ז שאם לש בהרבה
חלב הוי מזונות אך אם לש במעט שומן או חמאה הוי
המוציא ,וצ"ע שכידוע בחלב יש מעט שומן ומעט
טעם ,ואילו חמאה טעמה נרגש יותר אפי' במיעוט,
וחשבתי לתרץ דמש"כ הט"ז שצריך שיהא ניכר מאוד
טעם המי פירות ,אין הכוונה שצריך שיהא טעמו
חזק ,אלא שטעמו יהא נרגש בעיסה באופן ניכר,
שתופס חשיבות עיקרית בעיסה ,זה יכלול גם את
המציאות הפשוטה הזו שאם נילוש ברוב חלב זה
נחשב שטעמו הוא עיקר ,וכן אם נילוש רק במיץ
תפוחים כמו לחמניה מזונות זה ייחשב שטעם המיץ
ניכר ועיקר ,והביאור בזה הוא שכמו שיש דברים
שטעמם חזק כדבש ויין ,כך יש דברים שטעמם עדין
כחלב ומיץ תפוחים ,ובדברים אלו שטעמם עדין גם
טעם עדין שהם נותנים לפת זה נחשב שנרגש טעמם
מאוד ,כי הטעם המקורי שלהם עצמם הוא עדין ,ולכן
גם כשיש בפת טעם עדין שלהם זהו גופא טעמם,
ודו"ק ,וא"כ גם בלחמניה מזונות ניכר טעם המיץ
תפוחים היטב ,ואף שזה טעם עדין ,מ"מ זהו גופא
טעם המיץ תפוחים ,שהוא טעם עדין ,וא"כ נחשב
שטעמו ניכר היטב ,ולפי"ז מובן שקצת חמאה לא
נחשב שניכר טעם החמאה ,כי החמאה טעמה חזק,
ובקצת חמאה לא ניכר טעם של חמאה ,ואע"פ
שנילוש בחלב זה טעם יותר חלש ממעט חמאה ,מ"מ
זהו גופא טעם החלב שהוא טעם עדין ,וזהו גופא
טעמו ,ולפי"ז הכלל שתמיד כל דבר נותן טעמו
כשהוא רוב מול המים ,מיהו לפי"ז קשה מה הט"ז
בא לחלוק ,וצ"ע למעשה.

שלו

דרכי

פהבכ"ס מ"מ אם רגילים לקבוע עליה
בסעודות נישואין אי"ז פהבכ"ס ,אמנם
נראה דאינו כן ,דהרמ"א רק בא להביא
ראיה שהשיטה של נילוש היא רק אם
נילוש בהרבה דבש ולא בקצת ,והוכיח
זאת מהמציאות שנוהגים לקבוע על פת
כזו ,וחזי' שפת כזו לא שונה מפת רגילה,
והראיה ממה שאוכלין אותה בסעודות
נישואין ,שהרי לכו"ע הטעם שפהבכ"ס
פטורה מבהמ"ז הוא מפני שאין רגילים
לקבוע עליה ,והרמ"א הוכיח מהמציאות
שבפת כזו שיש בה רק קצת דבש כן
רגילים לקבוע ,ובהכרח שאי"ז נחשב
נילוש ,אלא גדר נילוש היינו שנילוש
בהרבה דבש שע"ז אכן לא רגילים
לקבוע ,וכעת אחרי שהוגדר גדר
"שנילוש בהרבה דבש" ,כעת גם הרמ"א
מודה שאפי' פת שנוהגים לקבוע עליה
סעודה בזמן מהזמנים מ"מ אם עומדת
בתנאים ההלכתיים שנילושה בהרבה
מי פירות לא אזלי' לפי טעם הדין אלא
לפי הגדר.
וא"כ אכתי יל"ד כנ"ל מה עיקר הקפדת
הרמ"א שיהיה הרבה דבש ולא מעט,
האם על הכמות או הטעם ,דבפשטות
כיון שטעם הפטור הוא מצד שאין
רגילים לקבוע עליה ,א"כ זה תלוי אם
הטעם נרגש או לא ,וכהט"ז ,אך אפש"ל
שלא אזלי' בתר טעמא ,אלא הגדר הוא
כעת האם יש בזה כמות גדולה של מי
פירות או רק מעט ,98ולא איכפת לן שאין
טעמם נרגש ביותר ,והנפק"מ בלחמניה
 98הנה לצד הפשוט ברמ"א שתלוי ברוב בכמות,
ראיתי מי שכתב שדוקא מי פירות טבעי אבל תרכיז
או מיץ משוחזר לא ,ועוד ראיתי מי שדן בזה האם יין
צומוקים נחשב יין או שברכתו שהכל ,ולענ"ד אי"ז
תלוי כלל וכלל בזה ,דמה לי דבש או יין שהם
טבעיים ,ומה לי סוכר וקינמון וכדו' שהם מעובדים,
וכמו"כ נמי תרכיז שלאחר שמערבים אותו עם מים
הוא חוזר ונעשה ככמו שהיה בתחילתו לפני שריכזו

סימן כ

ברכות
מזונות ,שלפי הט"ז והפשטות ברמ"א
לא יפטר מהמוציא דאין טעם הדבש
ניכר ביותר( ,דלשין אותן במיץ תפוחים
או מי צימוקים שאינן מרוכזים כ"כ ,ואין
טעמם נרגש בעיסה יותר מכאשר אם
היו לשין אותן עם מעט סוכר) ,וא"א
לומר שמציאות הפת משתנית להיות
סוג אחר שאין רגילים לקבוע עליו ,שזהו
הרי עיקר הטעם שפהבכ"ס פטורה
מהמוציא ,שלכן הגדר של נילוש הוא רק
גדר כזה שנילוש בכמות גדולה ,שעי"ז
נרגש הטעם ביותר ,ואת זה אין כאן,
וכ"מ ממש"כ הרמ"א "יש בהם הרבה
תבלין או דבש כמיני מתיקה שקורין
לעק"ך שכמעט הדבש והתבלין הם
עיקר" ,כלומר רק מה שדומה למיני
מתיקה שקורין לעקיך.
אך אפש"ל דהקפדת הרמ"א היא רק על
הגדר שיהיה נילוש בכמות רבה של
דבש ,וכיום אי"ז נפק"מ אם נרגש הטעם
מאוד או לא ,ואע"פ שהסיבה שפהבכ"ס
פטורה היא מפני שאין רגילים לקבוע
עליה ,בדומה ללעק"ך ,מ"מ כיום הגדר
הוא "פת שנילושה בהרבה תבלין",
והטעם מפני שבדרך כלל זה סוג פת
שאין רגילים לקבוע עליה ,אמנם
למעשה אם יש פת שנילושה בהרבה מי
פירות אבל כן רגילים לקבוע עליה ,מ"מ
סו"ס היא עומדת בגדר והתנאי ההלכתי
שנילושה בהרבה מי פירות ,וה"נ
לחמניה מזונות תהא ברכתה מזונות,
וכן משמע בהרבה אחרונים ופוסקים
אותו והתאדו מימיו ,וכך עשויים רוב המיצים
הטבעיים בזמנינו ע"י רכז בתוספת מים ,וסו"ס גם זה
"תבלין" ,ואולי יהיה חילוק אם מערב בעיסה מעט
תרכיז לבד ,והרבה מים בנפרד ,שאז המי פירות
נקראים מועטים ,והמים מרובים ,או שקודם מערב
את התרכיז עם המים ,ורק לאחר הכנת המשקה
כתקנו מערבו בעיסה ,ודו"ק.

דרכי

לחמניה מזונות

שהזכירו רק שצריך נילוש בהרבה דבש
או תבלין ,ולא הזכירו שצריך שיהא רוב
טעם ,ורק הט"ז עמד על כך (ואולי
הסברא היא כעין הלכות רוב שבכל
התורה שנקבע הגדר שצריך שיהא
תמיד התבלין או הדבש רוב ,ואין הבדל
בין תבלין חזק לחלש).
אך נ"ל להוכיח מתבלין ,דמשמע שדבש
ויין דומיא דתבלין ,ולכאו' בתבלין ברור
שנילוש גם עם הרבה מים ,ומוסיפים גם
את התבלין ,וכעת אם זה תלוי בטעם,
מובן שבדבש וכו' הרמ"א מצריך כמות
גדולה אבל בתבלין א"צ כמות גדולה כי
הוא נותן טעם חזק ,אך אם אזלי' לפי גדר
ברור "שנילוש בכמות גדולה" ,א"כ גם
תבלין יצטרך כמות גדולה ,וכעת נ"ל
להקשות מהב"ח שכתב שצריך רוב
כנגד המים ,או אף בלי מים ,וצ"ע
מתבלין שבו א"א ללוש בלא מים,
ובשלמא חלב יין ודבש ,אך תבלין
בהכרח הוא מועט יחסית ,וודאי
שבדר"כ אין בו רוב כנגד הקמח והמים
יחד ,אך אם זה תלוי ברוב של הטעם
(כהט"ז) שפיר ,וצ"ע.
אמנם עי' בדעת תורה (למהרש"ם)
בהערה על השו"ע (קסח ז) שכתב שאם
נילוש ברוב מי פירות א"צ שיורגש
בהעיסה טעם המי פירות כלל ,וא"כ
לשיטתו ודאי לחמניה מזונות שנילושה
רק במיץ תפוחים ברכתה מזונות אפי' אי
נימא דלא מורגש טעמם( ,ואע"פ שהוא
כותב זאת בדעת הב"י ,מ"מ נראה דאין
הכרח לומר שהרמ"א פליג עליו בזה
ויל"ע).

[דיני קביעות סעודה על פת כסנין]:

ברכות

שלז

ח) ואם הוא קובע סעודתו על לחמניה
מזונות ודאי צריך לברך המוציא ובהמ"ז
לכו"ע ,ואי"ז דוקא בלחמניה מזונות אלא
כל פהבכ"ס שברכתה מזונות מ"מ אם
קובע עליה סעודה מברך המוציא
ובהמ"ז ,ובהגדרת מהו קביעות סעודה,
נחלקו הרמב"ם והראב"ד ,הובא ברא"ש
(פ"ו ל) ,שלרמב"ם היינו שאוכל שיעור
שאחרים קובעים עליו סעודה ,ולראב"ד
היינו שאוכל שיעור שהוא עצמו שבע
ממנו ,וביאור המחלוקת דהנה בגמ'
(מא ).אי' דר"ה אכל כמות גדולה ולא
שבע ,וא"ל ר"נ שיברך כי אחרים שבעים
משיעור כזה ,ומבואר דלחומרא אזלי'
לפי אחרים להחשיבו כקביעות,
והרמב"ם סבר שאזלי' רק לפי אחרים,
וגם לקולא ,שאפי' שהוא שבע אם
אחרים אינם שבעים מזה ל"ח קביעות
סעודה ,אך הראב"ד סובר שכן אזלי'
לחומרא גם לפי שביעה דידיה ,שאם
הוא שבע מזה חשיב קביעות אפי'
שאחרים לא שבעים מזה ,וכ"כ הרשב"א
(לח :ומא ):שפהבכ"ס מברך מזונות
"אא"כ קובע עליה ,או שאוכל בשיעור
שאחרים קובעים" ,אך הרא"ש נקט
דהעיקר כהרמב"ם ,וכ"פ הב"י ובשו"ע
(קסח ו).
אמנם האחרונים הקשו סתירה מהב"י
להלן שכתב שפהבכ"ס שהיא ספק
(שהיא רק לא' השיטות) יברך מזונות
מספק ומוסיף "אא"כ קובע עליה סעודה,
או אוכל בשיעור שאחרים קובעים
סעודה" ,ולכאו' זה כהראב"ד והרשב"א,
ודלא כמו שפסק לעיל כהרמב"ם ,ועי'
דברי חמודות שכ' דהב"י לא דק ,ועי'
מאמ"מ שהב"י שם לא דיבר להלכה אלא
למר כדאית ליה ומר כדאית ליה ,ועי'

שלח

דרכי

פמ"ג שתי' ע"פ המג"א 99והעמיד שכוונת
הב"י שמדובר כשהוא שבע ממנה ,אך
גם אחרים רגילים לשבוע ממנה עם
דברים נוספים ,ועוד כתב לתרץ שאע"פ
שהב"י פסק כהרמב"ם מ"מ הראב"ד
נשאר ספיקא דדינא ומצטרף לספק
ספיקא להחמיר( ,ספק אם זו פת כסנין,
וגם אם כן ספק אם כהראב"ד שקביעות
דידיה מהני) ,ועי' אבן העוזר (קסח) שתי'
דאם הוא שבע אז חיוב בהמ"ז לצד
שאי"ז פת כסנין היא מדאו' ,וא"כ ספק
דאו' לחומרא ויברך מספק המוציא
ובהמ"ז ,אך עי' רע"א שם שחלק עליו
שאין בפהבכ"ס כששבע נידון של בהמ"ז
דאו' כלל ,או כי שיעור שביעה של פת
רגילה הוא גם כשיעור שביעה דאחרים
שזהו השיעור שאכן גם פהבכ"ס חייבת
בבהמ"ז ,100או שתמיד מדאו' יוצא במעין
ג' ,וחיוב בהמ"ז מדרבנן ,וספק לקולא,
והנפק"מ בין התירוצים היא שאע"ג
שנקטי' כהר"מ דאזלי' לפי שיעור
שביעה דאחרים מ"מ יש אופנים
שמתחייב בבהמ"ז ע"י שביעה דידיה,
לפי המג"א (והפמ"ג בתי' א') כששבע
ממנה עם דברים אחרים ,או כששבע
ממנה ואחרים שבעים ממנה עם דברים
אחרים ,ולפי תי' ב' דהפמ"ג בכל דבר
 99המג"א חידש שני חידושים :א .ששיעור קביעו"ס
מצטרף יחד עם דברים נוספים שאוכל עם הפת
כסנין ,ב .שאם אכל פת כסנין פחות משיעור שביעה
אבל הוא כן שבע ממנה ,אמנם גם אחרים רגילים
לשבוע ממנה כשאוכלים אותה יחד עם דברים
נוספים ,לא אמרי' בטלה דעתו ,ונחשב קביעות
סעודה ,ועי' ברכ"י (שם ו) שחלק על המ"א שצריך
שיאכל שיעור שביעה מהפת כסנין לבדה ,אך המ"ב
הביא שני חידושי המ"א להלכה ,ועי' להלן.
 100דשביעה של פת לגבי חיוב בהמ"ז מדאו' נלמד
מואכלת ושבעת ,דבפשטות הוא לפי שביעה דידיה,
אך לרע"א הוא ג"כ לפי שיעור שביעה דאחרים ,וכ"כ
הצל"ח ,אך רוב האחרונים פליגי.
 101שזהו שיעור סעודה לגבי עירובי תחומין (עי'
שו"ע שסח ג).

סימן כ

ברכות
שהוא ספק פהבכ"ס חיישי' לראב"ד
דהוי ס"ס ,ולפי האבן העוזר בכל ספק
פהבכ"ס כשהוא שבע הוי ספק חיוב
בהמ"ז מדאו' לצד שזו פת ,אך לפי
הדברי"ח והמאמ"מ ורע"א יוצא דלא
מהני אף פעם שביעה שלו לחייב בהמ"ז,
רק שיעור שביעה דאחרים.
ובשיעור שביעה דאחרים נחלקו הפו'
אם הוא ג' או ד' כביצים (פמ"ג וא"ר),101
או שהוא לפי מה שרגילים העולם
לאכול לסעודות העיקריות של היום
(הגר"א (המובא בח"א) ועוד) ,עי' מ"ב
(קסח כד) שהביא שני הצדדים ,ונוטה
שהעיקר כהצד השני ,102אך כותב
שצריך לחשוש גם לצד הראשון ולא
לאכול ד' כביצים ובמיוחד בדבר שהוא
ספק פהב"כ.103
והנה לפי הצד הראשון שתלוי בשיעור
ד' כביצים כתב בספר שיעורין של תורה
(לסטייפלער) שזה יוצא נפח של 200
גרם מים ,שזה יוצא מעט יותר מגודל של
כוס ח"פ (שהיא  180מ"ל) ,ועי"ש שכתב
שאפשר להוריד את הנקבים הגדולים
של האויר ,104אך לא לדחוס את כל
חרירי האויר הקטנים שיש בכל עוגה.105
 102והמ"ב הביא דכ"כ השבלי הלקט המובא בב"י
שתלוי בשיעור סעודת בוקר וערב ,ועי' שעה"צ
(קסח יט-כ).
 103ואמנם כ"ז רק בפהבכ"ס רגילה ,אך בדבר שברור
שאינו פת כגון תבשיל ,או גם מאפה שברור שהוא
ממתק ,או דבר שבלילתו רכה ,א"צ בהמ"ז אפי'
בקביעות סעודה ושיעור שביעה ,ועי' מעשה רב (עט
בהערה).
 104כגון בביגלך שיש להם חורים גדולים של אויר,
שגם נפח של שתי כוסות אינו ד' כביצים ,וכן יש סוגי
עוגיות ועוגות שיש בהם נפיחויות גדולות של אויר.
 105וכן נקט הגריש"א ועוד ,אך דעת שיעורי ציון
ששיעור ד' כביצים הוא נפח של  230גרם מים ,וכ"כ
האול"צ וגם עי"ש שהוא נוקט שצריך למדוד לאחר
דחיסת העוגה ,ובדר"כ נדחסת לשליש נפחה ,ולפי"ז

דרכי

לחמניה מזונות

ולפי הצד השני שתלוי בשיעור סעודה
עיקרית של אדם בינוני ,צ"ב האם זה
שיעור יותר גדול מד' כביצים ,או יותר
קטן ,ובמ"ב הנ"ל משמע שזה שיעור
יותר גדול ממש"כ שיש להחמיר ולא
לאכול אפי' ד' כביצים ,וכן בשעה"צ (כ)
משמע דד' כביצים הוא פחות משיעור
שביעה רגיל ,עי"ש מה שהוכיח כהגר"א
מר"ה דאכל תליסר ריפתא ודו"ק ,וכ"כ
הערוה"ש (קסח טז) "שד' ביצים הוא
הפחותה של סעודת עניים ואין בה כדי
שביעה כלל והוא אכילת ארעי" ,ומשמע
ששיעור רגילות שביעה הוא הרבה יותר
גדול מד' ביצים ,וכ"כ שוע"ה (קסח ח),
וצ"ב מהו השיעור המדוייק ,ועי' ביה"ל
שכתב שזקן ונער משערינן לפי הרגילות
של בני מינם ,והגרשז"א כתב כן גם לגבי
נשים ,אך יל"ע מה הדין בחולה ,וכן יל"ע
בשמן או רזה ,106ועוד נ"ל לדון אם זה
תלוי בתקופות ,או במקומות ,וכגון
בזמנינו שיש שפע ,לעומת מקומות או
תקופות שהיה צמצום ,ועי' אגרו"מ (ח"ג
ד' כביצים יוצא נפח של שלוש וחצי כוסות ח"פ,
אמנם יש מפוסקי הספרדים שכתבו שתלוי במשקל
ולא בנפח ,ובאמת מעודי לא הבנתי את הטענה שלא
מורידים את האויר שיש בעוגה ,שהרי אחר הלעיסה
בפיו ודאי נדחס ומתרסק ,ובעת הבליעה הוא בלי
אויר כלל ,וקיי"ל תמיד שלגבי ברכה העיקר תלוי
בשעת הבליעה ,וא"כ למה שכאן זה יהיה תלוי בזמן
שלפני האכילה ,ובשלמא לגבי נידונים כמו דיני
קדימה מובן שתלוי בגודל לפני האכילה ,וכן דין שלם
תלוי כמובן לפני הלעיסה ,אך לגבי שיעור שביעה
מה זה שייך וצ"ע ,ודו"ק שהקושיא היא לא רק שאין
סברא שהשיעור יהיה לפי נפח עם אויר ,אלא שאפי'
אם זהו השיעור מ"מ נמדוד אותו במצב שלפני
הבליעה לאחר הלעיסה ,וצ"ע ,ושמא י"ל שקביעות
סעודה זה לפי מה שרואה האדם לפניו ,שיש לו גודל
של שביעה ,ע"פ ראות עיניו ,ואכתי צ"ע.
 106דאולי בחולה אפשר לחלק שזה מצב זמני בו ולא
נחשב קבוצה מסויימת ,אך שמן או רזה הם שייכים
לקבוצה קבועה ומסויימת ,ואולי מי שיש לו חולי
קבוע כרוני כן יהיה לפי הרגילות של בני אותו החולי,
וכמו זקן ,אך חולי זמני לא ,וצ"ע כי אין לדבר סוף,
עד היכן נחלק אנשים לקבוצות ותתי קבוצות.

ברכות

שלט

לב) שכתב שתלוי ברגילות של כל
מדינה ,וצ"ב עד מתי נחלק לסוגים
וקבוצות ,ואין לדבר סוף.107
וכעת בלחמניה מזונות ,אם אוכל ממנה
ד' כביצים ,108או אם אוכל ממנה כמות
שרגילים לשבוע בסעודות העיקריות
של היום ,יברך המוציא ובהמ"ז ,והאוכל
לחמניה אחת נראה דאי"ז שיעור שביעה
דאחרים ,דאי"ז שיעור שאחרים רגילים
לשבוע ממנו בסעודות העיקריות ,אמנם
צ"ע אם יש בזה ד' כביצים ,ומי שאכל
לחמניה מזונות אחת והוא עצמו שבע
ממנה ,כלומר שממש זה השביעו כמו
סעודה עיקרית של היום ,ה"נ צריך
לברך בהמ"ז ,ולא רק לפי הראב"ד
והרשב"א ,שהרי לפמ"ג ולמג"א אם הוא
שבע וגם אחרים רגילים לשבוע מזה עם
דברים אחרים יברך בהמ"ז ,וה"נ יש
שרגילים לאוכלה עם טשולנט או דברים
אחרים ולשבוע ,וגם לאבן העוזר תמיד
בספק פהבכ"ס אם הוא שבע יברך
 107ואכן האול"צ פליג על הביה"ל וכתב שאין משערין
לזקן או נער לפי בני מינם ,אלא לכל העולם משערים
לפי אדם בינוני ,ועי' בביה"ל (קפד ו) שהביא
מהרידב"ז שכתב ששיעור שביעה של זקן לגבי חיוב
בהמ"ז מדאו' בפת הוא לפי שביעה של בני מינו ,אך
אפשר לחלק ששם לגבי פת צריך שביעה מצד
ואכלת ושבעת ,וסו"ס הוא שבע ,אך בפהבכ"ס צריך
קביעות סעודה ,ואפש"ל שסעודה זה רק ע"י שובע
הרגיל בעולם ,ואילו זקן הוא סוג אדם שלא רגיל
לקבוע סעודות ,והביה"ל סבר שלכל סוג אדם יש את
הקביעות סעודה של בני מינו.
 108במ"ב הנ"ל משמע שהעיקר כהגר"א שתלוי
בשיעור שרגילים לאכול בסעודה העיקרית ,שהוא
יותר גדול מד' כביצים ,אך כתב שראוי להחמיר לא
לאכול ד' כביצים ,ובמיוחד בדבר שהוא ספק
פהבכ"ס( ,שאז זה ס"ס לחומרא) ,ולא התבאר בדבריו
מה הדין למעשה של מי שכבר אכל ד' כביצים (ואין
לו עוד לאכול) ,האם יברך בהמ"ז ,ומ"מ נראה
דבלחמנ יה מזונות שיש ספיקות נוספים גם האם
בכלל נחשב נילוש ,וגם מצד שרגילים לאוכלה
לשובע ואולי גם לקבוע עליה סעודות ,נראה שבד'
כביצים יברך בהמ"ז.

שמ

דרכי

בהמ"ז ,דהוי ספק דאו' לחומרא ,וגם
לפמ"ג מדין ספק ספיקא ודו"ק.
וא"כ למעשה יש ג' אופנים להיכנס
לחשש חיוב בהמ"ז על פהבכ"ס :א.
שאכל שיעור ד' כביצים ,ב .שאכל
שיעור שאחרים אוכלים בסעודת בוקר
וערב ,ג .אם הוא עצמו שבע ממנה .וא"כ
האוכל פהבכ"ס יזהר לא להגיע לאחד
מהאופנים הנ"ל כדי לא להיכנס לחשש
חיוב בהמ"ז.

[נידונים בגדרי קביעות סעודה]:

ט) אך מה שמתחייב בבהמ"ז אם הוא
שבע ממנה ,זה רק באופן שהיה רעב ועל
ידי אכילתה שבע לגמרי ,שאינו רוצה
לאכול עוד גם אם היה לו ,וכמו שהוא
שבע אחרי סעודה ,אבל אם אכל ממנה
קצת לשובע ,וזה אמנם הרגיע לו את
הרעב ,אך לא התמלא לגמרי מזה ,ודאי
לא נחשב ששבע ממנה ,דלא חשיב
קביעות סעודה רק אם שבע ממנה
שביעה רצינית כסעודה העיקרית של
היום ,109וא"כ גם כשאוכלה קצת לשובע,
ולא רק לתענוג ועידון ,מ"מ אם לא ממש
שבע ממנה מברך מזונות ,ולכן גם מי
שרעב ואוכל לחמניה אחת של מזונות
 109כי כמו ששיעור שביעה דאחרים זה לפי שיעור
שאחרים קובעים סעודת בוקר וערב או בשיעור ד'
כביצים ,ה"נ שביעה דידיה זה רק במצב שביעה כמו
ששבע לאחר סעודה חשובה ,שהרי המחלוקת בין
הר"מ לראב"ד היא האם אזלי' רק לפי שיעור שביעה
דאחרים או גם לפי שביעה דידיה ,וברור שגם
לראב"ד שביעה דידיה היא אותה סוג כשביעה
דאחרים ,שזו שביעה חשובה שממש התמלא ממנה,
דהנה בעצם לפי המג"א והפמ"ג אע"פ שעיקר
ההלכה כהר"מ מ"מ למעשה כן נקטי' כהראב"ד
לחייב בהמ"ז כששבע ,אם אחרים רגילים לשבוע
ממנה עם דברים אחרים (דאז גם לר"מ לא אמרי'
בטלה דעתו) ,או בספק פהבכ"ס (מדין ס"ס בצירוף

סימן כ

ברכות
ולא התמלא לגמרי ממנה כמו אדם
אחרי סעודתו ,אי"ז נחשב שקבע ע"ז
סעודה ,אע"פ ששבע ממנה קצת והרגיע
רעבונו ,דסו"ס לא חשיב קביעות סעודה,
וגם לא נחשב ששבע ממנה ,רק אם
התמלא לגמרי שכעת גם אם יביאו לו
עוד לא יאכל.110
וגם נלענ"ד שמי שכבר היה שבע
מסעודה שאכל לפני שעה ,וכעת רעב
רק קצת ,ואוכל לחמניה מזונות ונהיה
על ידה שבע לגמרי ,אי"ז נחשב שהוא
שבע ממנה וקבע עליה סעודה ,דגם לפי
המג"א שמצרפים דברים אחרים שאוכל
עם הפהבכ"ס ,מ"מ זה רק דברים שאוכל
באותו מעמד ובאותה "סעודה" עם
הפהבכ"ס ,שעי"ז אפשר להחשיב את
אכילתה לקביעות סעודה ,כי זו אכילה
ששבע ממנה ,אבל כשהיה כמעט שבע
מסעודה שאכל לפנ"כ ורק השלים
שביעתו ע"י הפהבכ"ס אי"ז מחשיב את
אכילתה לסעודה ,דעיקר שביעתו לא
באה מאכילה זו ,דהסברא היא שסעודה
זה "אכילה משביעה" ,וכשאוכלה יחד
עם דברים אחרים נחשב חלק
מאכילתה ,ונחשב שהוא שבע
"מהאכילה של הפהבכ"ס" ,אך לא
כששבע ממה שאכל לפני שעה.111

הספק האם כראב"ד) ,וגם לאבן העוזר בספק
פהבכ"ס כששבע הוי ספק דאו' לצד שזה פת.
 110עי' שעה"צ (יח) "האי לשבוע לאו דוקא שביעה
גמורה לכולי עלמא ,אלא רוצה לומר דרך קביעת
סעודה" ,אך צ"ל דשביעה זה גדר אמצעי ,דלא
מספיק שרק הרגיע רעבונו ,ומאידך לא צריך
שיתמלא לגמרי ,אלא שישבע באופן רגיל כמו שאדם
שבע אחרי סעודה רגילה ,שאינו מעוניין לאכול עוד,
אך אינו לגמרי קץ באוכל ,וצ"ע הגדר המדוייק.
 111ומצוי במי שמשתתף בסעודת מצווה כגון ברית
או סיום ,שאוכל מעט עוגה ,אבל הוא כבר שבע
מסעודה שאכל לפני כן ,ומסתברא דלא יחשב
קביעות סעודה על עוגה זו ,כי השביעה לא באה

דרכי

לחמניה מזונות

ברכות

שמא

ולא שקבע עליה( ,ובמיוחד שגם למג"א
כאן בשביעה שלו זה רק מהפהבכ"ס
לבד בלי דברים אחרים ,אפי' כשאוכלם
יחד ממש עם הפהבכ"ס).

וראיתי עוד שיש מפוסקי זמנינו
שכתבו שצריך שיאכל דוקא עם דברים
שרגילים ללפת בהן את הפת ,אך מי
שאכל עוגה וגם אכל עוף ואכל משניהם
שיעור שאחרים קובעים סעודה ,אי"ז
מצטרף לחייבו בהמ"ז ,112והסברא בזה
היא כנ"ל שצריך שעיקר האכילה תהיה
הפהבכ"ס ,והצירוף של הדברים
האחרים מהני רק כשמצטרפים לאכילת
הפהבכ"ס ,שעי"ז נחשבת אכילתה
לקביעות סעודה ,ומשא"כ כשאוכל
לאכילת
קשורים
שלא
דברים
הפהבכ"ס ,ונ"ל שכך משמע במג"א
שכתב שאוכלים אותה יחד עם דברים
אחרים ,ועי' במ"ב שכתב שאוכלה עם
דברים שמלפת בהן את הפת ,וכ"מ
בלשון שוע"ה (קסח ח) "אם הוא קבע
סעודתו עליו ואכל עמו בשר ודברים
אחרים כמו שנוהגים בסעודת לחם
גמור עד ששבע וגם אחרים רגילים
לקבוע עליו אם אוכלים עמו שאר דברים
כמו שאכל הוא מברך המוציא וברכת
המזון" עכ"ל ודו"ק ,ולפי"ז ודאי שלא
מתחשבים בסעודה שאכל לפני שעה,
גם לא לגבי צירוף לשיעור שביעה
דאחרים ,וכ"ש לגבי הדין השני של
המג"א שאם הוא שבע ממנה לבדה,
ואחרים רגילים לשבוע ממנה עם דברים
אחרים ,דודאי כ"ז רק כשהשביעה שלו
היא רק ממנה ,ולא מסעודה שאכל לפי
שעה ,דאל"כ לא חשיב ששבע ממנה,

ונראה לדקדק עוד דעי' במג"א שכתב
שצריך שיאכל מהפהבכ"ס שיעור
שאחרים אוכלים עם דברים אחרים
ושבעים מזה ,כלומר שיש שיעור
מסויים של פהבכ"ס שצריך לאכול ,שזה
שיעור שאחרים אוכלים ממנה עם
דברים אחרים ושבעים ,והשיעור הזה
אינו שיעור של כל מה שאוכל ,אלא
שיעור של כמות הפהבכ"ס שצריך
לאכול ,דהנה גם האוכלים לחמניה
מזונות עם טשולנט ושבעים ,אינם
אוכלים פחות מלחמניה שלמה ,ולכן
נראה שמי שאכל פחות מלחמניה
שלמה ,גם אם הוא עצמו שבע ממנה ,כי
אכל יותר טשולנט ,לא יתחייב בבהמ"ז,
כי לא אכל מהפהבכ"ס עצמה שיעור
כזה שרגילים לקבוע עליו ולשבוע ממנו,
כי אין רגילות לאכול כמות כזו של
פהבכ"ס עם דברים אחרים ולשבוע ,כי
הכלל הוא שבעצם לא אזלי' לפי שביעה
שלו ,דבטלה דעתו ,אלא שחידש המג"א
שאם אכל מהפהבכ"ס עצמה שיעור כזה
שגם אחרים שבעים בשיעור כזה ,אם
אוכלים אותו יחד עם דברים אחרים ,אז
זה מצטרף לכך שהוא שבע ממנה לבדה,
ול"א בט"ד ,אך כ"ז רק ע"י מה שאחרים
גם רגילים לאכול שיעור כזה ממנה,

ממנה ,שו"ר דהחזו"א (לד ד) הסתפק בזה ,ומכריע
כנ"ל שרק אם קובע עליה ושבע ממנה מתחייב
בבהמ"ז ,ולא בצירוף דברים שאכל לפני כן ,ועי'
ביה"ל (קפד) מהרידב"ז ששיעור שביעה של פת כן
מצטרף עם דברים שאכל לפנ"כ ,אך הפמ"ג שם
והא"ר (קצז) והצל"ח (מח) פליגי ,וגם לרידב"ז יש
לחלק שזה רק בפת שתלוי ב"ושבעת" ,ומשא"כ
פהבכ"ס תלוי בקביעות סעודה ,שזה רק כששבע
מהקביעה עליה.

 112אמנם יש מהפוסקים שכתבו שאפי' דברים לא
קשורים מצטרפים וצריך להיזהר לא לשבוע מהם,
ולא לאכול שיעור שאחרים שבעים ,ומצוי בקידושים
כגון שאוכל עוגה וקוגל תפו"א( ,או קוגל אטריות
שאפי' מי שסומך על השיטות שלקוגל אין תואר
לחם מ"מ מצטרף לשיעור שביעה עם העוגה) ,ומ"מ
נראה דגם פוסקים אלו מודים שלא מצרפים דברים
שאכל שלא באותו מעמד כלל.

שמב

דרכי

ולשבוע בצירוף דברים אחרים ,ומ"מ
צריך שהוא יאכל ממנה לכה"פ שיעור
זה שאחרים אוכלים אותה כשאוכלים
עמה גם דברים אחרים ,וכן כשהוא
אוכל אותה עם דברים אחרים ,צריך
שיאכל ממנה שיעור שאחרים רגילים
לאכול ממנה בזמן שאוכלים אותה עם
דברים אחרים ,אך פשיטא שאם יאכל
ממש מעט מפהבכ"ס ורוב שביעתו
מדברים אחרים אי"ז נחשב שביעה
מפהבכ"ס וצ"ע למעשה.
אכן יש עוד נידון של קביעות סעודה ע"י
צורה חיצונית ,כלומר שאם אוכל
בצורה ובדרך של אכילת קבע כגון
שיושב לשולחן ומסדר המפה והכלים
וכדו' חשיב קביעות סעודה ,ומשא"כ אם
אוכל בצורה של ארעי ובחטף לא חשיב
קביעות סעודה ,דעי' ערוה"ש (קסח יח)
"ודע שכמה גדולים צעקו ככרוכיא על
מה שנתפשט בדורינו בכל המדינה
שבעת איזה שמחה עורכים שלחן עם
כמה מיני דגים וכמה מיני בשר ואוכלים
עם פת הבאה בכיסנין ואוכלים בלא נט"י
ובלא המוציא וברהמ"ז אלא בברכת
מזונות ולבסוף על המחיה ואוכלים
הרבה מאד מהגלוסקאות ומחלה האפוי
על שמן ,ואפילו אם יזהרו שלא לאכול
הרבה מהפת ,מ"מ אם שבעו מהלפתן
חייבים ליטול ידיהם ,וכו' ,וכדי ללמד
קצת זכות נלע"ד קולא מלשון הרי"ף
בעניין זה שכתב בזה"ל מסקנא היכא
דאכל לה בתורת כיסנין מברך במ"מ וכו'
והיכא דאכל לה בתורת קביעותא מברך
עליה המוציא וג' ברכות עכ"ל ,ומשמע
מלשונו דאינו תלוי בשיעור קביעת
הסעודה אלא באופן האכילה ,וזה ידוע
שבאכילת סעודה גמורה פושטין
הבגדים העליונים ויושבים סביב השלחן
אבל באכילות אלו חוטפין ואוכלין כמה

סימן כ

ברכות
שהן בלי הכנה ויש אוכלין מעומד
ומהלך כידוע ,וכל ירא אלקים ירחק א"ע
מזה והוא רחום יכפר עון" ,וכ"כ
הגרשז"א (שש"כ נד הע' סה) ללמד זכות
על אלו האוכלים הרבה בקידושים ,ועי'
ב"י (קסח) ,שהביא מהשבלי הלקט (סי'
קנט) "דוקא סעודת ערב ובוקר ולא
סעודת עראי ע"כ ,וליתא אלא בין סעודת
ערב ובוקר בין סעודת עראי אם אכל
שיעור שבני אדם קובעין עליו מיקרי
קביעות ואי לא לא" עכ"ל הב"י ,ויש
שביארו המחלוקת דלשבל"ה מלבד מה
שצריך לאכול השיעור שביעה דאחרים
עוד יש תנאי שזה יהיה בצורה או בזמן
של סעודת בוקר וערב ,כלומר שיאכל
בצורה מסודרת של קביעות סעודה,
כגון שמתיישב לשולחן וכדו' ולא
כשאוכל בצורת ארעי ,וכהערוה"ש
הנ"ל.
אך נראה בפשיטות שהמחלוקת היא
דהשבל"ה כוונתו רק שקביעות סעודה
הוא לפי שיעור שאחרים אוכלים
בסעודת בוקר וערב ,ולא השיעור
שאוכלים באכילת ארעי ,והב"י פליג
שתלוי בד' כביצים ,וכן נראה שהבין
המ"ב (קסח כד) בדברי השבל"ה (דעי"ש
שהביאו כסעד לשיטת הגר"א ששיעור
שביעה הוא לא ד' כביצים אלא מה
שקובעים בסעודות בוקר וערב כלומר
שהנושא שם הוא הכמות ולא הצורה),
והעיקר להלכה דא"צ צורה חיצונית של
סעודה ,אלא שיעור שביעה בכמות ,או
של אחרים או שלו ,ואפי' אם אוכל בדרך
וכדו' בלא צורה חיצונית של סעודה,
מ"מ אם אכל שיעור שביעה חשיב
סעודה ,וכן להיפך אם אוכל מעט ,אך
בצורה של יישוב וקביעות לסעודה ,מ"מ
לא מתחייב עי"ז בבהמ"ז ,דקביעות
סעודה היינו שיעור ד' כביצים או שיעור

דרכי

לחמניה מזונות

שאוכלים לסעודת בוקר וערב.

[סיכום העולה למעשה מכל הנ"ל]:

י) לסיכום נראה דיש לדון בלחמניה
מזונות לברך המוציא מצד ג' נידונים:
נידון א .אולי אינה פהבכ"ס כי זו סוג פת
שרגילים לקבוע עליה סעודה.
נידון ב .אולי אינה עומדת בתנאי של
נילוש ,כי צריך שיורגש טעם המי פירות
ביותר.
נידון ג .מה הדין כשהוא עצמו קובע
עליה סעודה.
לגבי נידון א( .שאולי אינה פהבכ"ס כי
זו סוג פת שרגילים לקבוע עליה סעודה):
נראה דקשה לומר שנחשב שרגילים
לקבוע עליה סעודה ,כי רוב אכילתה
מיועדת למצבים מיוחדים שאינם
קביעות סעודה ,ואע"פ שתמיד אוכלים
אותה לשובע ולא לתענוג בעלמא ,מ"מ
הוכחנו שהמגדיר של פהבכ"ס הוא
האם רגילים לקבוע עליה סעודה ,ולא
איכפת לן אם אינה באה לתענוג בעלמא
אלא לשובע ,דתלוי רק האם רגילים
לקבוע עליה סעודה או לא ,וקביעות
סעודה זה שאוכלים ממנה כמות של
שביעה ,או לבד או עם דברים אחרים,
וקשה לקבוע דאמנם יש שקובעים עליה,
אך ברוב אכילותיה לא נחשבת קביעות
סעודה.
ועוד דנראה שכ"ז לשיטות שהכל תלוי
לפי ראות עיני המורה ,אך לב"י והמ"ב
שנקטו שהשיטות מהי פהבכ"ס פליגי
אהדדי ,מוכח שלא מסתכלים לפי טעם
הדין ,אלא תלוי בגדר הדין ,ואם יש את

ברכות

שמג

הגדר של נילוש הוי פהבכ"ס אפי' אם
היום יש שרגילים לקבוע עליה סעודות.
ולגבי נידון ב( .שאולי אינה עומדת
בתנאי של נילוש ,כי צריך שיורגש טעם
המי פירות ביותר):
לשיטת הב"י ודאי עומדת בתנאי של
נילוש ,דלשיטתו אפי' נילוש במעט סוכר
מברך מזונות ,וגם לרמ"א שצריך נילוש
בהרבה ,ואף לב"ח שמביא צד שצריך
נילוש ברוב או אולי אפי' רק במי פירות,
מ"מ ה"נ בפשטות לחמניה מזונות
עומדת בתנאי זה ,כי המאפיות לשים
אותה בלי מים כלל אלא רק במיץ
תפוחים (או מי צימוקים).
אמנם לשיטת הט"ז שצריך שהמי
פירות יהיו עיקר הטעם ולא רק הכמות,
(וכ"פ המ"ב ,וכן יל"ד שאולי זו גם דעת
הרמ"א) ,א"כ בלחמניות מזונות לכאו'
אין טעם המי פירות נרגש יותר מאשר
אם היו נילושים במעט סוכר ,ולא ניכר
הבדל מלחמניות מתוקות של המוציא,
וא"כ לשיטת הט"ז לכאו' אי"ז נחשב
נילוש ויברך המוציא( ,ואולי רק בבייגל
מתוק יודה הט"ז שניכרת מתיקותו
ביותר ,אך בלחמניה מזונות לא) ,אך צ"ע
כי הט"ז כתב למעשה דוגמאות של
נילוש בחלב וכדו'.
והנה לדעת המהרש"ם כשיש רוב מי
פירות א"צ שיורגש הטעם כלל ,וא"כ
ודאי ברכתה מזונות ,ובצירוף שהב"י
ודאי פליג על הט"ז ,וגם בדעת הרמ"א
אפש"ל דלא כהט"ז ,וכדמשמע ברוב
האחרונים שלא הזכירו ענין זה שצריך
רוב טעם.
ולמעשה נראה דסו"ס סברת הט"ז לא
יצאה מכלל ספק ,האם אכן לחמניה

שמד

דרכי

סימן כ

ברכות

מזונות תיחשב נילוש או לא ,כיון שאין
טעם המי פירות עיקר ,113והנה כידוע אנן
נקטי' שכל מה שמברכין מזונות על דבר
שיש בו רק את התנאי של נילוש במי
פירות (ולא נכסס ,וללא מילוי) ,הוא רק
משום ספק דרבנן לקולא כהשיטה של
נילוש ,וא"כ כאן הוי ס"ס לחומרא ,ספק
אחד האם כהשיטה שנילוש נחשב
פהבכ"ס או לא ,וגם לצד שנילוש נחשב
פהבכ"ס ,מ"מ כאן הוי ספק האם בכלל
לחמניה מזונות נחשב נילוש ,כיון שאין
טעם המי פרות עיקר ,וראוי להחמיר,114
ועי' בהערה לימוד זכות על מנהג
העולם.115

של ד' כביצים ,או בכמות שאנשים
רגילים לאכול בסעודה העיקרית של
היום ,יברך המוציא ובהמ"ז ,ולפי המג"א
גם מי שאכל רק לחמניה אחת עם עוד
הרבה מאכלים זה מצטרף לקביעות
סעודה וכ"פ המ"ב ,ועוד לפי המג"א גם
מי שאכל לחמניה אחת בלבד בלי דברים
אחרים ,מ"מ אם הוא עצמו שבע ממנה
יברך המוציא ובהמ"ז ,כיון שיש
שרגילים לאכול לחמניה אחת עם
דברים נוספים ושבעים מכך ,וכגון אלו
שאוכלים אותה עם ביצים טונה ירקות
וגבינה ,וכן יש שאוכלים אותה עם
טשולנ'ט ושבעים ,ולכן אע"פ שהוא אכל
אותה לבד מ"מ כיון ששבע מברך
בהמ"ז ,ולא אמרי' בטלה דעתו כיון שיש
שרגילים לשבוע מלחמניה אחת
כשאוכלים אותה יחד עם עוד דברים

 113כך שמעתי בשם מרן הגריש"א זי"ע שנקט שפלוג'
הט"ז ושאר הפו' האם בעי' רוב טעם או רוב כמות
נחשב ספיקא דדינא.
 114עי' שוע"ה בקו"א (קסח סק"ב) שהנה הב"ח
ומהרש"ל ומג"א ועוד כתבו דירא שמים לא יאכל
פהבכ"ס שהיא לא לפי כל השיטות רק בסעודה,
ואמנם השו"ע הכריע דאפשר להקל בספק ככל אחת
מהשיטות ,אך כ"ז רק בדבר שהוא ודאי כסנין ע"פ
אחת השיטות ,אך בדבר שיש ספק אם הוא נכלל
באחת השיטות ודאי יש להחמיר ואין להקל לברך
מזונות ,דאז הוי ס"ס ,ולפי"ז ה"נ בלחמניה מזונות
שיש ספק אם זה נחשב נילוש ,ואין להקל לברך ע"ז
ב"מ מזונות ,שוב ראיתי שהמשנ"ב (רטו כ) כתב
שהיכן שלא מברך מספק דרבנן לקולא ,גם בס"ס לא
יברך ,דיש בזה חשש איסור ברכה לבטלה ,מיהו נ"ל
דודאי גם לשיטתו שלא יחמיר לברך המוציא מ"מ זה
כבר סיבה שראוי להחמיר מאידך לא לברך מזונות,
אלא ירא שמים יאכלנו רק בסעודה (מיהו מעיקר
הדין ברור שא"א לחייב אדם לא לאכול משהו רק
בסעודה ,אלא רשאי להקל גם בס"ס לא לברך,
(ובנידו"ד רשאי להקל גם בס"ס לא לברך המוציא
ובהמ"ז)).
 115נראה שהמקילים סמכו ע"כ שלב"י מברך במ"מ
אפי' כשנילוש במעט דבש( ,וספרדים ודאי יכולים
לסמוך ע"ז) ,וגם לרמ"א שצריך הרבה דבש ,ולב"ח
רוב ,ה"נ יש את זה בלחמניה מזונות שנילושה אך
ורק במי פירות ,וניכר הטעם ,ולא חששו לדעת הט"ז

שצריך שזה יהיה רוב ועיקר הטעם ,אלא רק צריך
רוב בכמות ,ועוד שגם הט"ז הזכיר דוגמא שנילוש
בחלב שלא נרגש טעמו יותר מדאי ,וכן סמכו על
דעת המהרש"ם שברוב מי פירות א"צ שיהא הטעם
ניכר כלל ,וזהו לימוד זכות על מנהג העולם ,ועל כך
סומכים נותני ההכשרים ,ועוד נ"ל להקל ע"פ המ"ב
(רטו כ) שהיכן שלא מברך מספק ,גם בס"ס לא יברך,
וא"כ אפי' אם נחשיב את הט"ז לס"ס לא יברך ,וברור
שגם לברך עליה המוציא ובהמ"ז אי אפשר מספק,
(כשלא קובע עליה סעודה) ,ולכן נראה למעשה
שהאוכל לחמניה מזונות צריך לברך עליה מזונות,
ומ"מ ירא שמים ראוי שיאכלה רק בסעודה ,או
בקביעות סעודה ,עי להלן.
(וגם לגבי נידון א' מצד שרגילים לקבוע ע"ז סעודה,
כבר ביארנו שהעולם מקילים משום שנקטי' כהב"י
והמ"ב שהשיטות פליגי מהי פהבכ"ס ,כלומר שלא
מסתכלים על התוכן וטעם הדין ,רק על הגדר
ההלכתי ,ואם נילוש במי פירות לא איכפת לנו אם
רגילים לקבוע ע"ז סעודה ,ועוד שגם אי נימא דתלוי
במציאות אם אכן קובעים ע"ז ,אפש"ל שלחמניה
מזונות סו"ס רוב תשמישה לא לסעודות ,אלא
לאכילות ארעי ,בכמות שאינה קביעות סעודה,
ואע"פ שאינה לתענוג אלא לשובע ,מ"מ לא כל דבר
שבא לשובע חשיב שרגילים לקבוע עליו סעודה,
דאין תנאי בפהבכ"ס שתהיה נאכלת רק לעינוג ולא
לרעבון ,אלא התנאי הוא רק שלא רגילים לקבוע
עליה ,וכדהוכחנו לעיל).

ולגבי נידון ג( .מה הדין כשהוא עצמו
קובע עליה סעודה):
אכן מי שיאכל לחמניה מזונות בכמות

דרכי

לחמניה מזונות

אחרים( ,ובצירוף דעת האבן העוזר
שדבר שהוא ספק פהבכ"ס ,אם הוא
שבע ,הוי ספק בהמ"ז דאו' ,וצריך
להחמיר ,וכן לדעת הפמ"ג הוי ס"ס
לחומרא דשמא כהראב"ד שקביעות זה
לפי השביעה שלו) ,ולכן נראה שהאוכל
אפי' לחמניה מזונות אחת אם הוא שבע

ברכות

שמה

ממנה יברך המוציא ובהמ"ז ,אך גדר
"שבע ממנה" ,הוא לא שרק השקיט קצת
את הרעב ,אלא רק כשממש שבע ממנה
שכעת לא רוצה לאכול יותר ,כמו לאחר
הסעודה העיקרית של היום ,ורק כשכל
השובע הזה הגיע מלחמניה זו ,לא
מסעודה שאכל לפנ"כ.

שמו

דרכי

ברכות

סימן כא

סימן כא:
בדין כל שיש בו ממין דגן ,ובברכת השניצל:
א .הנידון בשניצל מצד דיני כל שיש בו ,דקיי"ל שדגן קובע אפי' במיעוט ,אא"כ בא לדבק .ב .כשיש עיקר
וטפל לא אזלי' לפי הרוב .ג .ביאור שעיקר וטפל הוא נידון מוקדם למעלת רוב ,וזה תלוי בצדדים בגדר
עיקר וטפל .ד .יל"ד האם מין דגן גובר על עיקר וטפל ,או שדין עיקר וטפל גובר .ה .בהקדם יל"ד בשניצל
האם חשיב עיקר וטפל ,ונראה דקיי"ל שכן .ו .מסברא נ"ל דעיקר וטפל קודם למעלת דגן ,אך תלוי בחקירה
הנ"ל ,דיוקים בפמ"ג .ז .הוכחה מרקיקין ומרקחת ,דלצד שנחשב תערובת רואים שעיקר וטפל גובר על דגן
בתערובת .ח .נידון מהו גדר לדבק ,ודיוקים בראשונים .ט .הרשב"א והמאירי נחלקו בזה מה גדר לדבק .י.
הרא"ה והריטב"א הקשו מ"ש תערובת מכל עיקר וטפל ,משמע שדגן טפל לא מחייב במ"מ ,מיהו אפש"ל
איפכא ,אך מלשונם נראה כנ"ל .יא .בירור בשיטת הרמב"ם בנידון .יב .בירור בדברי השו"ע ,ובדברי
המג"א .יג .הפר"ח והפמ"ג בענין המלב"ן ,ובירור בשיטות האחרונים בענין .יד .בסברת האו"ש שריבוי
הדגן יקלקל ,ובסברת שבט הל וי שציפוי תמיד טפל ,וסיכום הצדדים בשניצל .טו .נידון האבני נזר בקציצות
בשר.

[הנידון בשניצל מצד דיני כל שיש בו ,דקיי"ל
שדגן קובע אפי' במיעוט ,אא"כ בא לדבק]:

א) יש לדון מהי ברכת שניצל ,שעשוי
מחתיכות עוף מצופות בביצה ובפירורי
לחם ,ומטוגנות בשמן ,או דג מצופה
כנ"ל ,האם ברכתם שהכל כדין העוף או
הדג ,או שברכתן מזונות מחמת הפירורי
לחם.
הנה קיי"ל (לו ):דכל שיש בו מחמשת
מיני דגן מברך במ"מ ,ומבואר שם בגמ'
דמיירי בדייסא שעשויה כעין חביץ
קדירה ,שהחידוש הוא דאע"פ שהדבש
מרובה על הדגן ,לא אמרי' שהדבש
עיקר ,אלא המין דגן עיקר ,ולכן מברך
על כל התערובת במ"מ ,וא"כ לכאו' גם
בשניצל יצטרך לברך במ"מ מחמת
הפירורי לחם אפי' שהם המיעוט ואינם
העיקר.
והנה הכלל תמיד שבכל תערובת אזלי'
בתר רובא ,דהיינו כשיש תערובת של
שני מינים שכל אחד מחייב ברכה
אחרת ,אלא שא"א לברך על התערובת

שתי ברכות ,כי הכל מעורב למאכל
אחד ,הדין הוא שמברכים על כולה את
ברכת המין שהוא רוב התערובת (והכי
קיי"ל עי' מג"א (רד כה) מ"ב שם ועוד),
אך בסוגיין התחדש שתערובת שיש בה
מין דגן תמיד מברך במ"מ אע"פ שהמין
דגן הוא מיעוט בתערובת ,כלומר
שמעלת מין דגן גוברת על מעלת רוב,
וכ"כ הרא"ש וז"ל" :הלכך כל שעיקרו
מחמשת המינין אפי' רובו ממין אחר
מברכין עליו בורא מיני מזונות" עכ"ל,
וכ"כ הרבה מהראשונים בסוגיין,
ומבואר שעיקר החידוש בדין כל שיש
בו ,הוא שאזלי' אחר המין דגן אפי'
שהוא המיעוט בתערובת.
ולכאו' לפי"ז יש לברך על שניצל
מזונות ,כי אע"פ שהפירורי לחם הם
מיעוט מ"מ מין דגן גובר אפי' שהוא
המיעוט.
אמנם עי' בגמ' להלן (לט ).דאם שדי ביה
קמחא לדבוקי בעלמא אינו מחייב לברך
במ"מ ,וא"כ יל"ד האם פירורי לחם באים
לדבק ,או שבאים לטעם ולכאו'
המציאות היא שהם כן מוסיפים לטעם

דרכי

ברכת שניצל

המאכל ,116וא"כ בפשטות ברכת השניצל
צריכה להיות במ"מ ,אמנם מנהג העולם
אינו כן ,אלא המנהג לברך עליו שהכל,
ויבואר להלן.

[כשיש עיקר וטפל לא אזלי' לפי הרוב]:

ברכות

שמז

המועט" וכ"כ המ"ב (רד נא) "דאף
שצוקע"ר הרבה מהפרי הפרי עיקר" ,וכן
בכל מקום ואכמ"ל.

[ביאור שעיקר וטפל הוא נידון מוקדם למעלת
רוב ,וזה תלוי בצדדים בגדר עיקר וטפל]:

ב) והנה בכל תערובת של רוב ומיעוט
שאזלי' לפי הרוב ,קיי"ל שכ"ז רק היכן
ששני המינים עיקריים ,ורוצה לאוכלן
מצד עצמם ,כגון אורז ותפו"א ,אך אם
אחד מהמינים הוא טפל למין השני,
דהיינו שהטפל לא בא לצורך עצמו ,אלא
רק בשביל להכשיר ולתקן את ההנאה
מהעיקר ,א"כ כמו שאם היו שני המינים
נפרדים ולא מעורבים היה העיקר פוטר
את הטפל ,כמו"כ נמי בתערובת העיקר
פוטר את הטפל שבא לשמשו ,אפי' אם
הטפל הוא הרוב ,דכל הדין דאזלי' לפי
הרוב הוא רק כשאין עיקר וטפל.

ג) והביאור בזה לענ"ד הוא שהדין
לילך ע"פ הרוב הוא רק בלית ברירה,
כלומר שבעצם היה צריך לברך שתי
ברכות ,אך כיון שהתערובת נחשבת
כמאכל אחד ,וא"א לברך על מאכל אחד
שתי ברכות ,א"כ יש התנגשות בין שתי
ברכות ,וצריך להחליט מה לברך מבין
שתיהן ,ולכן קובעים שהמין שהוא הרוב
יקבע מהי הברכה של המאכל ,אך כ"ז
רק אחרי שבאמת מעיקר הדין יש כאן
שתי ברכות ,ואילו כשיש עיקר וטפל
כבר נקבע בשלב מוקדם יותר שהעיקר
פוטר את הטפל ,וא"כ הטפל כלל לא
מחייב את הברכה שלו ,וממילא ברור
שהעיקר יקבע את הברכה למאכל ,כי
הטפל כלל לא טעון ברכ ,מיהו זה תלוי
מהו גדר הפטור של עיקר וטפל( ,עי'
באריכות מש"כ בגדרי עיקר וטפל),
דהנה אם הגדר שהטפל נחשב כחלק
מהעיקר ,וברכתו כהעיקר ,וכן אם הגדר
שהטפל לא מחוייב בברכה ,או פטור
מברכה ,שפיר שעיקר וטפל גובר על
רוב ,כי יש דין מוקדם שמחמתו הטפל
בכלל לא מתמודד מול העיקר ,ומסתדר
עם מה שביארנו שכל הנידון של רוב
ומיעוט הוא רק אחרי שיש התמודדות
בין שתי ברכות ,אך בעיקר וטפל כבר
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שכתב שדגים קטנים שמטגנים אותם עם קמח אין
בכך כלום כי הדגים הם העיקר ,ועיקר מה שעושין
הקמח הוא כדי שלא ידבקו הדגים במחבת ,והגם

שמוסיף קצת טעם לאו להכי עבידי ,ודמי לדבוקי
בעלמא ,ע"כ ,אמנם נ"ל שכיום ברור לכו"ע שהמנהג
לעשות השניצלים עם הפירורי לחם הוא בעיקר
בשביל תוספת טעם ,ולא לדבק.

והראיה הברורה לזה דהנה באניגרון
אי' בגמ' שתמיד המי סילקא עיקר ,אלא
א"כ שותהו לרפואה שאז השמן עיקר,
(כיון שהעיקר אצלו זה השמן לרפואה,
ושותה את המי סילקא רק כדי שהשמן
לא יזיקנו בגרונו) ,והנה שם מיירי שהמי
סילקא הם הרוב (כדאי' בראשונים שם)
וא"כ מוכח שהמעלה של רוב בתערובת
לא גוברת על עיקר וטפל ,והכי נקטו כל
הפוסקים ,עי' ביאור הלכה (סימן ריב)
"אם אוכל שני מאכלים שהן מעורבין
בקערה אחת אם עיקר כונתו על האחד
מברך עליו ופוטר השני אפילו הוא

שמח

דרכי

אין התמודדות כי הטפל כלל לא
מתמודד.
אך אם ננקוט כהצד שגדר הדין בעיקר
וטפל הוא שבעצם הטפל כן מחייב את
ברכתו העצמית ,אך התחדש שברכת
העיקר יכולה לפטור בגרירה גם את
הטפל ,א"כ כל עוד לא בירך על העיקר,
עדיין הטפל מחייב ודורש את ברכתו
העצמית 117,וא"כ לכאו' הוא כן נכנס
להתמודדות בתערובת ,ואם הוא הרוב
הוא צריך לגבור ,ולקבוע את ברכת כל
התערובת כברכתו( ,וממילא שוב לא
תהיה כאן ברכה על העיקר שתוכל
לפוטרו ,אלא רק ברכת הטפל תקבע את
ברכת כל המאכל כי הוא הרוב) ,וצ"ע,
ואולי צ"ל שלפי צד זה אכן הסיבה
שעיקר וטפל גובר על רוב היא לא
מסיבה מוקדמת ,אלא פשוט מכיון
שבהתמודדות בין הברכות לקבוע את
ברכת המאכל נקטי' שכמו שיש לרוב
חשיבות לקבוע את שם המאכל כמוהו,
כך יש חשיבות להעיקר לקבוע את שם
המאכל כמוהו ,ומאיזו סיבה נקטי'
שחשיבות מין העיקר היא יותר חזקה
מחשיבות של הרוב ,לקבוע ברכת
המאכל כמוהו.

[יל"ד האם מין דגן גובר על עיקר וטפל ,או שדין
עיקר וטפל גובר]:

ד) וכעת יש לחקור במעלת מין דגן
האם כמו שהיא גוברת על מעלת הרוב
כך היא גם גוברת על מעלת עיקר וטפל,
כלומר שאפי' כשהמין דגן טפל מ"מ הוא
מחייב לברך על כל המאכל במ"מ ,או
 117וזה מסתדר עם השיטות שמי שאוכל את הטפל
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ברכות
שמעלת מין דגן קובעת רק היכן שאין
עיקר וטפל ,כמו שמעלת רוב קובעת רק
היכן שאין עיקר וטפל ,ואילו כשיש
עיקר וטפל ודאי תמיד הטפל נפטר
בברכת העיקר.
והנפק"מ בשניצל שאם ננקוט
שהפירורי לחם טפלים לעוף או הדג,
א"כ יהיה תלוי בהנידון הנ"ל ,האם
מעלת מין דגן גוברת על עיקר וטפל ,או
שכל מעלת מין דגן קיימת רק היכן שאין
עיקר וטפל ,והנפק"מ אם לברך על
שניצל מזונות או שהכל.
וכמו"כ יל"ד בגלידה שיש בה פירורי
עוגיות ,שגם שם ודאי שהגלידה היא
העיקר ,והפירורים באים למתקה
ולהטעימה ,ומ"מ אולי מעלת מין דגן
בתערובת תגבור על דין עיקר וטפל
ותחייב לברך על גלידה כזו במ"מ ,וכן
יל"ד במרק עם מעט גריסים וכדו'
ואכמ"ל (ועי' להלן בביאור גדר שני
הצדדים מסברא).

[בהקדם יל"ד בשניצל האם חשיב עיקר וטפל,
ונראה דקיי"ל שכן]:

ה) ובהקדם יש לדון האם הפירורי
לחם נחשבים טפלים לעוף ,דהנה
במתני' (מד ).אי' דמברך על המליח
ופוטר את הפת ,והגמ' ביארה דמיירי
שאוכל את הפת רק כדי שהמליח לא
יזיקנו בגרונו ,דהפת טפלה למליח ,ועי'
רש"י (מא ):שפי' שדברים הבאים
בסעודה שנפטרים בברכת הפת היינו
דברים שבאים ללפת בהם את הפת,
ונפטרים מדין עיקר וטפל ,ועי"ש בתוס'
לפני העיקר צריך לברך עליו את ברכתו העצמית
הרגילה ,דו"ק ועי"ש.

דרכי
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והראשונים שהקשו על רש"י דמאי
קמ"ל מתני' היא דמליח פוטר הפת,
ומוכח מכ"ז שעיקר וטפל זה לא רק
בדומה לדוגמאות של מליח ופת ,או צנון
וזית (מא ,).או אניגרון (לו ,).שאמנם בכל
הדוגמאות הללו הטפל בא כדי להציל
מנזק שבא מהעיקר ,אך באמת גם בטפל
שבא להוסיף טעם לעיקר וללפתו הוי
טפילה ,מיהו נראה דאית ביה פלוג'
דהדרישה והעמק ברכה ,דעי' בדרישה
(רי"ב א) שכתב "דלא מיקרי טפל אלא
א"כ אוכל הטפל מחמת שלא יהא ניזוק
מהעיקר ,אבל לאכול דבר לצורך דבר
כגון לאכול גרעיני גודגדניות כדי למתק
השתיה בהא ודאי אינן נפטרים
הגודגדניות" ,ועי"ש שמביא שהעמק
ברכה חולק עליו ,ואכן הפוסקים לא
נקטו כהדרישה ,אלא הביאו בפשיטות
דוגמאות של גודגדניות למתק השתיה,
וכ"מ בב"י ובשו"ע שם.
וכן נפסק בשו"ע (רב יב) שאגוז מטוגן
בדבש ברכתו העץ( ,ולא שהכל כברכת
הדבש) דהדבש טפל ,ועי' ט"ז (ס"ק יא)
שביאר" :לפי שהאגוז עיקר לא הדבש
דהדבש אינו בא רק למתקו" ,וכ"כ המ"ב
(ס"ק סז) "דאין הדבש בא בשביל עצמו
כ"א בשביל ליתן טעם בהאגוז הו"ל
האגוז עיקר והדבש טפל ומברכין
בפה"ע" ,עכ"ל ,ומבואר דנקטי' שדבר
שבא בשביל למתק ולתת טעם טוב
בדבר אחר נחשב טפל לגביו ,ונפטר
בברכת העיקר ,וכמו"כ עי' מ"ב (ריב ס"ק
ו) "אם אוכל פת כיסנין עם גבינה או שאר
דבר ללפת בו אף שהם ג"כ חביבים עליו
והוא תאב לאכול אותם מ"מ מברך רק
על הכיסנין לבד דמסתברא שהוא
העיקר אצלו ,וה"ה בכל דבר כשאוכל
עם מין אחר ללפת בו ,דמה שאוכל
ללפת נחשב רק כטפל" ,עכ"ל ,ועפי"ז

ברכות

שמט

נקטו פוסקי זמנינו שהאוכל מלפפון
חמוץ עם קוגל הוי טפל ,כי הוא בא
לשבח את טעם הקוגל ,שהוא העיקר.
ולפי"ז לכאו' יש להחשיב את הפירורי
לחם כטפלים לעוף או הדג ,כיון שהם
רק ציפוי של העוף או הדג ,ואע"פ
שנהנים מטעמם של הפירורי לחם מ"מ
ברור שהם באים בשביל ללפת ולהועיל
לטעמו של העוף או הדג ,ולא כדי להנות
מטעמם העצמי ,וא"כ הוי עיקר וטפל,
ומברכין על העיקר דהיינו העוף או הדג,
שהכל ,ופוטר את הטפל ,אלא דכבר
התבאר לעיל שבזה יל"ד מצד הספק
שחקרנו ,האם מעלת דגן גוברת על עיקר
וטפל ,או ההיפך שהיא נאמרה רק היכן
שאין עיקר וטפל.

[מסברא נ"ל דעיקר וטפל קודם למעלת דגן ,אך
תלוי בחקירה הנ"ל ,דיוקים בפמ"ג]:

ו) ונלענ"ד ע"פ המבואר לעיל
דמסתברא שדין עיקר וטפל גובר על
מעלת מין דגן ,דמעלת מין דגן היא
באותו מעמד של מעלת רוב ,ששתיהן
מחמת
בתערובת,
רק
מעלות
ההתנגשות בין שתי הברכות ,אך בשני
מינים נפרדים אין שום מעלה למין דגן
כמו שאין מעלה לרוב ,ומשא"כ דין עיקר
וטפל שהוא גם בשני מינים נפרדים ,וגם
בתערובת זה בעצם קובע מראש
שהטפל לא טעון ברכה ,וממילא א"כ אין
כאן כלל התנגשות בין שתי ברכות ,אלא
רק ברכת העיקר ישנה פה עמנו היום,
ולפי"ז נראה ברור שעיקר גובר על מין
דגן ,וה"נ יברך על העוף שהוא העיקר
ויפטור הפירורי לחם.
מיהו לצד בחקירה שהובאה לעיל

שנ

דרכי

שגדר עיקר וטפל תמיד הוא שבאמת
הטפל כן דורש ומחייב את ברכתו
העצמית ,אלא שהתחדש שהברכה על
העיקר יכולה לפטור בגרירה גם את
הטפל ,א"כ אין הכרח שעיקר וטפל גובר
על מין דגן ,כי לפי צד זה הטפל בעצם כן
דורש את ברכתו הראויה ,רק שהתחדש
שיכול לפוטרו בברכת העיקר ,אך כאן
בתערובת שיש נידון מהי ברכת
התערובת אולי המין דגן גובר להגדיר
את ברכת התערובת כמותו ,ואין הכרח
שהעיקר גובר להגדיר התערובת
כמותו ,ואכתי שייך להסתפק ולחקור
בזה כדחקרנו לעיל האם מין דגן גובר,
או עיקר וטפל גובר.
(ושוב חשבתי (עי' להלן) שגם לצדדים
בחקירה שטפל לא מחייב כלל את
ברכתו( ,בין אם לא טעון כלל ברכה או
שמחויב בברכת העיקר ,או שנחשב
ממש כהעיקר וכו') ,מ"מ אפש"ל שכ"ז
רק בעיקר וטפל רגיל שאוכל את הטפל
בנפרד ,וא"כ כל האכילה הזו היא אכילה
בלא הנאה ,שבאה רק בשביל האכילה
של העיקר ,ואכילה כזו נחשבת כרחיצת
פיו וכדו' ,ובקלות יורד ממדרגתו ,אבל
בתערובת גם דבר שהוא טפל סו"ס כיום
הוא חלק מהאכילה של כל התערובת
שמורכבת מהשילוב של הכל ,שכולל
גם את הטפל ,ויש פחות סיבה לא
להתחשב בטפל ,ולכן בכה"ג מין דגן
גובר ,והוא מחייב את כל התערובת
בבמ"מ ,אא"כ הוא ממש טפל גמור שבא
רק לדבק ,עי' להלן).
ומצאתי בפמ"ג (בפתיחה להלכות
ברכות יב) ,שכתב שמעלת מין דגן אע"פ
שהיא גוברת על רוב ,מ"מ זה מעלה
דומה לרמת מעלת רוב ולא יותר וז"ל:
"ומברך עליהם בורא מיני מזונות לבד
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ברכות
ונפטר התערובת הרוב ,וניתן להם
חשיבות הרוב כאלו הם הרוב ,אבל לא
יותר ,וממילא כל התנאים השייכים
ברוב שייכים בחמשת מיני דגן" ועי"ש
לפני"ז שכתב לגבי מעלת רוב" :התנאי
הראשון הוא שיהיו התערובת שניהם
דבר חשוב ובר חיובא ,הא באין דבר
חשוב ,אף שהוא הרוב ,בטל הוא לגבי
המיעוט" ,וא"כ משמע שיסבור שכמו
שרוב לא גובר על עיקר וטפל כמו"כ מין
דגן לא גובר על עיקר וטפל ,מיהו עי"ש
עוד בדבריו שכותב" :בחמשת מיני דגן
לא שייך עיקר וטפל ,ואדרבה הם העיקר
אף שהם המעט ,כל שאין לדבק,
כמבואר בסימן ר"ח סעיף ב'" ,ולכאו'
משמע איפכא ,ושמא יש לדחות וצ"ע
אם אפשר לדייק מדבריו לאחד הצדדים.

[הוכחה מרקיקין ומרקחת ,דלצד שנחשב
תערובת רואים שעיקר וטפל גובר על דגן
בתערובת]:

ז) וחשבתי להוכיח מצד הדין דאי'
בשו"ע (ריב ב) "מרקחת שמניחין על
רקיקין דקים ,אותם רקיקין הוו טפילה
למרקחת ,שהדבר ידוע שאין מתכוונים
לאכול לחם"( ,דבאים רק כדי שלא יטנפו
הידיים) ,ולכאו' מוכח שטפל גובר על
מין דגן ,מיהו אם נרצה להוכיח כן נוכל
להוכיח ממתני' (מד ).דמליח פוטר את
הפת ,דחזי' שטפל גובר אל דגן ,אבל
ברור שאי"ז הוכחה לנידון דידן ,כי שם
מיירי בב' מינים שאינם מעורבים ,ושם
ליכא בכלל דין חשיבות של מין דגן,
ולכן שם ברור שעיקר וטפל קובע אפי'
נגד לחם ,אך החקירה שלנו היא
בתערובת ,ששם כן מצינו מעלה למין
דגן ,ובזה יל"ד האם זה אפי' כשהדגן הוא
הטפל ,או שזה רק כשאין עיקר וטפל,

דרכי
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וה"נ לכאו' א"א להוכיח כלום ממרקחת
ורקיקין ,כי אולי אי"ז נחשב תערובת,
אלא כמו מליח ופת.
אך חשבתי כן להוכיח משם דהנה
המג"א שם כ' דאם הרקיקים מלאים
טעם בפני עצמם כן צריך לברך עליהם,
ועי"ש בביה"ל שכ' שבכה"ג צריך לברך
גם על הרקיקין וגם על המרקחת ,ואין
המרקחת נפטרת בברכת הרקיקין כי לא
נאפו ביחד ,וזו שיטת המ"ב הידועה
שכדי להיחשב תערובת (כשלא ממש
מעורבים) צריך שייאפו יחד ,וכן נקטי',
אך האול"צ וכה"ח נקטו דלא כהמ"ב
שגם בכה"ג נאמר הדין שכל שיש בו
ממין דגן ,ומברך רק על הרקיקים במ"מ,
ופוטר המרקחת ,דהכל נחשב תערובת
אחת כיון שעומדים בצורה כזו
שנאכלים יחד ,וא"צ שייאפו יחד ,וכעת
דו"ק שלשיטתם שהרקיקין והמרקחת
נחשבים תערובת ,א"כ בכה"ג שהרקיקין
טפלים ולא מברך עליהם ,מוכח מכאן
שדין עיקר וטפל גם בתערובת גובר על
מעלת מין דגן ,ואין כלל נידון של מין דגן
כשיש עיקר וטפל.
ולפי"ז ה"נ בשניצל ודאי יברך שהכל
ויפטור הדגן שהוא טפל ,דלא גרע
מרקיקין "שאין מתכוונים לאכול לחם",
דגם בתערובת א"צ לברך על מין דגן
שהוא טפל.

[נידון מהו גדר לדבק ,ודיוקים בראשונים]:

ח) והנה בגמ' להלן (לט" ).והאי דשדי
בה קמחא טפי לדבוקי בעלמא עבדי
לה" ,כלומר שהכלל דכל שיש בו ,הוא
רק כשהדגן בא למאכל ,אבל אם בא רק
לדבק אין ברכתו במ"מ ,ובפשטות טעם

ברכות

שנא

הדבר הוא שכל הנידון של מין דגן הוא
רק היכן שהמין דגן חלק מעיקר המאכל,
אך כשהוא טפל ,דבא רק לדבק ,אינו
טעון ברכה כלל ,ואינו קובע המאכל
להיות כמותו ,וכפי שהתבאר שעיקר
וטפל גובר על מעלת דגן.
אך הנה הציור בגמ' הוא רק כשהדגן בא
לדבק בעלמא ,ולא התבאר בגמ' מה
הדין בדומיא דדידן באופן שאינו בא רק
לדבק ,אלא כן בא לתת טעם ,ומאידך
אינו בא לאכילת עצמו אלא רק להטעים
את העיקר ,דהנה בגמ' מבואר שני
קצוות :א .שבא למאכל ,ב .שבא לדבק,
ולא התפרש מה הדין במקרה אמצעי,
שבא להטעים את התבשיל ,שמצד אחד
אינו ממש למאכל ,ומצד שני אינו רק
לדבק ,ובזה יהיה תלוי נידון דנן בשניצל,
שהפירורי לחם לא באים רק לדבק ,וגם
לא ממש למאכל ,אלא באים להטעים
את המאכל.
ונראה להביא לשונות הראשונים
ונדייק דבריהם בס"ד :הנה תוס' בסוגיין
(לו ):כתב" :כשנותנין קמח וכו' אם עושין
אותו כדי שיסעוד הלב אז צריך לברך
בורא מ"מ ואם לדבק בעלמא אינו צריך
לברך בורא מ"מ" ,ומבואר ב' דרגות :א.
לסעוד הלב (ברכתו מזונות) ,ב .לדבק
בעלמא (ברכתו שהכל) ,אך לא התבאר
מה הדין בדרגה אמצעית שבא לתת
טעם ,דהוי טפל להעיקר ,כגון פירורי
לחם של שניצל ,דמצד א' אפשר לדייק
מתוס' שרק בא לסעוד מחייב במ"מ ,אך
בא לתת טעם לא ,ומאידך אפשר לדייק
איפכא שרק לדבק לא מחייב ,אך
להטעים כן מחייב במ"מ ,וא"כ א"א
לדייק לכאן או לכאן ,ועי' ברא"ש שכתב:
"הלכך כל שעיקרו מחמשת המינין אפי'
רובו ממין אחר מברכין עליו בורא מיני

שנב

דרכי

מזונות" ,דלכאו' משמע שהמין דגן
מחייב רק אם הוא העיקר ,ומאידך עי"ש
ברא"ש שהמשיך" :אבל תבשיל שנותנין
שם קמח להקפות המאכל ולדבקו לא
חשיב עיקר" ,כלומר שרק לדבק וגם
להקפות לא חשיבי עיקר ,והביאור
שהקמח ניתן רק לתת צורה ומרקם
למאכל ,ואולי יש לדייק שאם בא לתת
טעם כן מחייב ,אך נ"ל דא"א לדייק מזה,
ואין הכרח ממה שלא הזכיר בא
להטעים ושמא גם זה לא מחייב במ"מ,
כי סו"ס לא בא לשם אכילתו ,והוי טפל,
(והרא"ש הזכיר רק דומיא דציור הגמ').

[הרשב"א והמאירי נחלקו בזה מה גדר לדבק]:

ט) אך בדברי הרשב"א (לז ):הדברים
מפורשים וז"ל" :דובשא עיקר ,פי' רובו
דבש ומיעוטו סולת ,וא"נ עיקרו מחמת
דובשו ,וסלתו להטעימו ולהכשירו,
ומ"מ כיון דסולתו מעורב בו להכשירו
מברכין על הסולת כדאסיקנא מהא דרב
ושמואל ,ולא דמי לתבשילא דליפתא
דאע"ג דמפשי ביה קמחא לא מברכין
עליה אלא שהכל דהתם הוא משום
דקימחא לאו להכשירו ולמיהב ביה
טעמא מערבין ביה אלא לדבוקי בעלמא,
אבל הכא דלאכשורי תבשילא איהו
עיקר ועליה מברכין" עכ"ל.
ומבואר ברשב"א להדיא שאע"פ
שהסולת היא טפלה ,שבאה רק להכשיר
ולהטעים מ"מ הדגן מחייב במ"מ ,וגדר
לדבק הוא רק מה שבא לצורה ומרקם,
ואילו אם בא להטעים ולהכשיר
התבשיל אע"פ שהוא טפל מ"מ מחייב
 118ולדעת הרשב"א צ"ל שאע"פ שבעיקר וטפל רגיל
כן נכלל דבר שבא להטעים ,מ"מ בתערובת אי"ז
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ברכות
במ"מ כמו דגן שבא לאכילה ולסעוד,
וחזי' ברשב"א דמעלת דגן גוברת על
עיקר וטפל.
אך במאירי (לז ).מפורש איפכא וז"ל:
"אם עירב בו דברים אחרים ,אע"פ
שהכניס בו מהן הרבה ,הואיל ויש בו
מחמשת המינים ושעיקר התבשיל קרוי
על שם אותו מין מחמשת המינים ,אף על
פי שרובו מדברים אחרים הולכים אחר
אותו המין ,וכו' ,אבל אם עיקר התבשיל
מדברים אחרים ומכניס בו קמח הרבה
למתק את הטעם או לעבות התבשיל
כדרך שעושים בתבשיל של גריסין אין
הקמח עיקר ואין הולכין אחריו" עכ"ל,
ומבואר דס"ל שכל מה שמין דגן מחייב
במ"מ הוא רק היכן שהוא עיקר
התבשיל ,ונקרא על שמו ,אבל אם הוא
לא עיקר התבשיל אלא שבא רק
להטעימו ולמתקו הוא טפל להעיקר,
ולא מחייב במ"מ ,דדין עיקר וטפל גובר
על מעלת דגן.
וא"כ יש לנו מחלוקת ראשונים בנידון
שחקרנו לעיל ,בתערובת שיש בה מין
דגן שהוא טפל שבא להטעים את
העיקר ,האם הדין שמברך על העיקר
ופוטר את הטפל גובר על מעלת מין דגן,
או שמעלת מין דגן גוברת וצריך לברך
על המאכל במ"מ ,דדעת הרשב"א
שבתערובת אפי' אם הדגן טפל מ"מ הוא
קובע את הברכה ,וזהו עיקר החידוש
בדין כל שיש בו ,שאפי' שהמין דגן טפל
הוא מחייב במ"מ ,ורק אם הוא בא לדבק
לא חשיב ,דאז הוא אפי' לא מכשיר
ומטעים את התבשיל ,רק בא כעין
118
דבק.
פוטרו ,ואפשר לבאר בב' אופנים :א .דבתערובת
צריך יותר כדי לבטל דבר מאשר באכילה של דברים

דרכי

ברכת שניצל

אך דעת המאירי שכל דין כל שיש בו
הוא רק במין דגן שהוא מעיקר התבשיל,
והחידוש הוא שאע"פ ששאר המינים
הם הרוב המין דגן קובע ,אבל כ"ז
כשהמין דגן לא טפל ,אך אם בא למתק
את הטעם הוי טפל ולא חשיב ,דלדבק
לאו דוקא ,אלא כל טפילות ,גם כשבא
למתק ולהטעים את העיקר.
ועי' בהלכות ברכות לריטב"א (א כח)
שכ'" :אפילו הוא טפל והשאר עיקר ,הרי
הוא כאילו היה עיקר ,ומברך עליו
תחילה בורא מיני מזונות" ,והיה נראה
בדבריו כהרשב"א שזה גופא החידוש
במין דגן שהוא מחייב במ"מ אפי'
כשהוא טפל ,אמנם נ"ל דאפש"ל
בפשיטות שכוונתו במש"כ "הוא טפל
השאר עיקר" דהיינו שהוא המיעוט
ושאר המינים הם הרוב ,וכמש"כ
הרא"ש ,והנה עי' מש"כ שם בסו"ד "במה
דברים אמורים כשהוא מעיקר התבשיל
אבל אם אינו נתון אלא להכשיר" וכו',
משמע שלדבק היינו כל מה שבא
להכשיר ,כלומר טפל ,וגם להטעים
נכלל לכאו' בהגדרה זו ,וכהמאירי שדגן
טפל לא יחייב במ"מ ,ודו"ק ויל"ע.

ברכות

שנג

עיקר וטפל ,משמע שדגן טפל לא מחייב במ"מ,
מיהו אפש"ל איפכא ,אך מלשונם נראה כנ"ל]:

י) והנה עי' ברא"ה (לו ):שכותב" :ומיהא
דוקא בתערובת הוא דקאמרינן דכל
שיש בו מחמשת המינין ,ואפילו היה
שאר התערובת עיקר דלעולם חשיב
דחמשת המינין עיקר ,אבל כשאינו
בתערובת פעמים שהוא טפלה ואפי' פת
ואין מברכין עליו כלל כדאיתא לקמן
בהביאו לו מליח ופת ,אי נמי בפירות
גנוסר ,וטעמא דמלתא דכשהוא
בתערובת אפי' הוא מעט מכל מקום
לעיקר תבשיל הוא שם ,ואף על פי
שמרבה בשאר המינין והוי עיקר לגביה
מכל מקום כיון דגם הוא מעיקר
התבשיל ,הוא חשיב ,אבל כשהוא בעין
ובא עם דבר מליח או עם פירות גנוסר
אינו עיקר כלל ולא בא כי אם להכשיר
את פיו ,ולא עוד אלא אפי' בתערובת כל
זמן שאינו מעיקר התבשיל כלל שאינו
בא לכונת אכילתו לא חשיב כלל
כדאמרינן לקמן בתבשילא דליפתא,
משום דקמחא בההוא תבשילא לא אתי
לכונת אכילתו כלל אלא לדבוקי
בעלמא" עכ"ל( ,וכדבריו כתב ג"כ
הריטב"א בנוסח כמעט זהה).

[הרא"ה והריטב"א הקשו מ"ש תערובת מכל

וביאור דבריו דהוק' לו מ"ש תערובת
שהדגן תמיד קובע את הברכה ,ואילו

נפרדים ,כי טפל שבא בנפרד כל האכילה הזו היא
אכילה בלא הנאה ,שבאה רק בשביל האכילה של
העיקר ,ונחשב כרחיצת פיו וכדו' ,ובקלות יורד
ממדרגתו ,אבל בתערובת גם דבר טפל סו"ס כיום
האכילה של כל התערובת מורכבת מהשילוב של
הכל ,שכולל גם את הטפל ,ויש פחות סיבה לא
להתחשב בטפל ,ולכן רק דבר שממש בא לדבק לא
חשיב ,אך דבר שבא להטעים כן נחשב חלק מהמאכל
המושלם ,ואם הוא מין דגן הוא קובע את ברכת כל
המאכל למזונות מחמת חשיבותו (ובלא מין דגן אזלי'
לפי הרוב).
ובאופ"א :ב .כמו שביארנו לעיל לפי הצד בחקירה
שגדר עיקר וטפל שבעצם הטפל כן מחייב את

ברכתו העצמית ,אך התחדש שבברכת העיקר יכול
לפטור גם את הטפל ,אך בתערובת צריכים אנו לדון
מהי ברכת המאכל החדש שנוצר מהתערובת ,וכמו
שנאמר דין שהרוב קובע את ברכת המאכל ,כך נאמר
דין שהדגן קובע את ברכת המאכל ,ואע"פ שהדגן
הוא טפל מ"מ טפל עדיין מחייב את ברכתו העצמית,
ורק אם יהיה ברכה על העיקר יוכל לפטור את
הטפל ,אך אם ננקוט שהברכה על התערובת היא
כהמין דגן ,א"כ אין כאן ברכה על העיקר ,כי כל
המאכל כבר נקבע להיות כברכת הדגן ,שאע"פ שהוא
טפל מ"מ הוא קבע את ברכת המאכל כולו כמותו,
(כי גם טפל בעצם מחייב את ברכתו העצמית כנ"ל).

שנד

דרכי

במליח ופת אי' שהפת טפלה ,ותי'
שהכא מיירי שהדגן הוא גם מעיקר
התבשיל ,ומשא"כ שם הפת לא באה
לאכילה כלל אלא להכשיר את פיו,
ומוסיף דאה"נ גם בתערובת אם הדגן
אינו מעיקר התבשיל כלל דלא בא
לכוונת אכילתו ,לא חשיב כלל ,ומבאר
דמשו"ה כשבא לדבק לא חשיב ,כי הוי
טפילה.
ומבואר שהבין שניתן לדמות דין עיקר
וטפל הרגיל ,גם לתערובת ,ולכן הק'
משם ,וא"כ ודאי שכל דבר שבא להטעים
הוי טפל כמו דקיי"ל בכל עיקר וטפל,
וגם מין דגן אם בא רק להטעים לא יברך
במ"מ ,וגם בתירוצו הוא נשאר שאכן
דיני עיקר וטפל שוים בתערובת ושלא
בתערובת ,אלא שההבדל הוא מציאותי
ששם באמת הפת טפלה ,ואילו כאן
מיירי שהדגן לא טפל ,ומוסיף דאה"נ
במקרה שהוא לא מעיקר התבשיל הוא
אכן יהיה טפל ,וזהו הביאור בבא לדבק,
ומשמע מדבריו שיהיה גם ביחס למין
דגן את כל דיני עיקר וטפל הרגילים ,וגם
כאן יהיה הדין הרגיל שדבר שבא
להטעים את עיקר המאכל הוי טפל אליו,
וה"נ הפירורי לחם יהיו טפלים לעוף,
דבאים רק להטעימו ,והוי טפלה ולא
יחייבו במ"מ.
מיהו בדוחק אפשר לבאר בדברי
הרא"ה והריטב"א איפכא ,ש"כוונת
אכילה" כולל גם דבר שבא להטעים ,כי
סו"ס חפץ בו ורוצה באכילתו בשביל
טעמו ,ואע"פ שרוצה את טעמו בשביל
 119והנה לביאור לעיל צ"ל שהרא"ה הבין בהו"א
שבפת ומליח רואים שגם דגן יכול להיות טפל ,ואילו
כאן רואים שדגן לא יכול להיות טפל ,והתי' שכאן
מיירי בדגן שאינו טפל ושם מיירי בדגן טפל ,וא"כ
יוצא שההו"א למעשה אינה נכונה כלל ,אך לפי
המהלך השני ברא"ה יותר מובן דההו"א נשארה

סימן כא

ברכות
לשבח את העיקר ,סו"ס נחשב שבא
לכוונת אכילה ,וכמו מלפפון חמוץ
שנחשב לכוונת אכילה אף שהוא טפל,
ודו"ק וצ"ע ,ולפי"ז צ"ל ברא"ה
והריטב"א שאכן בהו"א הקשו שיש
לדמות עיקר וטפל רגיל לתערובת ,אך
בתירוצם צ"ל שאי"ז חילוק טכני ,אלא
כוונתם לחלק בין עיקר וטפל נפרדים
ששם כל מה שטפל לא מחוייב ברכה,
לבין עיקר וטפל בתערובת שזה רק
כשלא בא לכוונת אכילה כלל ,רק לדבק,
והחילוק הוא שכשבא דבר טפל לבדו
הוא לא נחשב אכילה אלא "הכשרת
פיו" ,ומשא"כ כשבא בתערובת ,שסו"ס
כעת ע"י השילוב של הטפל נהיה
המאכל מתוקן ,צריך יותר להתייחס
אליו כחלק מעיקר התבשיל ,ולכן
בתערובת רק דבר שבא שלא לכוונת
אכילה כלל מתבטל כגון לדבק ,אך
להטעים כן נחשב חלק מעיקר המאכל
אע"פ ששאר התערובת הוי עיקר לגביה,
כי סו"ס כעת השלמת המאכל היא גם על
ידו ,ונחשב חלק מהאכילה המתוקנת,
ואם הוא מין דגם הוא מחייב במ"מ אפי'
שהוא טפל שבא רק להטעים( ,מיהו
יותר נראה ברא"ה והריטב"א כהביאור
הראשון 119וצ"ע).
ועי' בלשון הרא"ה (לו" ):דקמחא
בההוא תבשילא לא אתי לכונת אכילתו
כלל אלא לדבוקי בעלמא" ,ועוד כותב:
(לט" ).לדבוקי בעלמא ,פי' וכיון דלא אתי
לתבשילא כלל לא חשיב כלל ומברך
העיקר ,הא כל היכא דאתי לתבשילא,
למסק' שכאן אכן רואים שדגן לא נטפל ,והקושיא
למה בפת ומליח רואים שגם דגן נטפל ,והתי' חילק
דאה"נ בנפרד דגן נטפל ,אך בתערובת דגן לא נטפל
אא"כ הוא לדבק ,ודו"ק ,ומ"מ יותר נראה ברא"ה
כהפי' הראשון.

דרכי

ברכת שניצל

אפילו פורתא מברך בורא מיני מזונות",
ובדבריו נראה לדייק שאם בא להטעים
לא מחייב במ"מ ,כי עדיין לא נחשב שבא
לכוונת אכילתו ,דמשמע ברא"ה
שההיפך מלדבק הוא כשבא לכוונת
אכילתו ,ואילו להטעים אי"ז לכוונת
אכילתו ,אלא כמו לדבק ,כלומר שאינו
לכוונת אכילתו ,וכן הלשון אתי
לתבשילא משמע שזה חלק מהתבשיל
כלומר שבא למאכל ,ולהטעים לא חשיב
שהוא חלק מעיקר התבשיל ,ועי'
בריטב"א (שיטה) (לט" ).לדבוקי בעלמא
פי' וכיון דלאו מעיקר תבשילא ,דקמחא
בההיא תבשילא לא אתי לכוונת אכילתו
כלל אלא לדבוקי בעלמא ,והיכי דהוי
מעיקר תבשילא שמכוין בקמחא
לאכילתו אפילו פורתא מברך בורא מיני
מזונות" וכן עי' בריטב"א (לז ).ודבריו
כהרא"ה ודו"ק.

[בירור בשיטת הרמב"ם בנידון]:

יא) וכעת נבוא לברר מהי שיטת
הרמב"ם בנידון ,וז"ל הרמב"ם (ברכות
פ"ג) הל' ה'" :במה דברים אמורים
כשהיה המין הזה חשוב אצלו ולא היה
טפלה ,אבל אם היה אחד מחמשת
המינין שעירב טפלה אינו מברך אלא על
העיקר ופוטר את הטפלה ,וזה כלל
בברכות כל שהוא עיקר ועמו טפלה
מברך על העיקר ופוטר את הטפלה בין
שהיתה הטפלה מעורבת עם העיקר בין
שלא היתה מעורבת.
הל' ו'" :כיצד היא הטפלה המעורבת
כגון לפת או כרוב שבשלו ועירב בו קמח
של אחד מחמשת המינין כדי לדבקו אינו
מברך עליו בורא מיני מזונות שהלפת
הוא העיקר וקמחו טפלה ,שכל דבר

ברכות

שנה

שמערבין אותו לדבק או כדי ליתן ריח או
כדי לצבוע את התבשיל הרי זו טפלה,
אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות
הרי הוא עיקר ,לפיכך מיני דבש
שמבשלין אותן ונותנין בהן חלב חטה
כדי לדבק ועושין מהן מיני מתיקה אינו
מברך עליו בורא מיני מזונות מפני
שהדבש הוא העיקר".
הל' ז' :כיצד היא הטפלה שאינה
מעורבת ,הרי שצריך לאכול דג מליח
ואכל הפת עמו כדי שלא יזיק המלח
גרונו ולשונו הרי זה מברך על המליח
ופוטר את הפת מפני שהפת טפלה לו
וכן כל כיוצא בזה".

ויש לדייק כאן כמה דברים בדבריו :א.
מה שכותב בהל' ה' שכל שיש בו מין דגן
זה רק אם הוא חשוב אצלו ולא טפלה,
ולא הזכיר רק לדבק ,אלא כל טפלה,
משמע כהמאירי שטפל גובר על מין דגן,
וגם טפל שבא להטעים הוי טפל ,ולא רק
לדבק ,ב .וגם מה שמוסיף מיד שזה כלל
בברכות כל שהוא עיקר ועמו טפלה וכו',
משמע ברמב"ם שדין עיקר וטפל שכאן
הוא אותו דין עיקר וטפל הרגיל ,וא"כ
כמו שבכל עיקר וטפל דבר שבא
להטעים הוי טפל ה"נ כאן במין דגן יהיה
טפל ולא יחייב במ"מ ,וכהמאירי.
ג .ואע"פ שבהל' ו' הרמב"ם מפרש
דבריו כגון שעירב כדי לדבק ,ומוסיף
שזה בכל דבר שמערבין אותו לדבק או
ליתן ריח או לצבוע את התבשיל ,וקצ"ע
למה לא הזכיר הדוגמא של בא להטעים,
והשתמש רק בדוגמאות של לדבק לתת
ריח ולצבוע ,ומשמע כהרשב"א ,ד.
אמנם גם כאן הרמב"ם מדמה זאת לכל
עיקר וטפל שלא במין דגן ,ומבואר
שההגבלה במין דגן כשבא לדבק ,זה

שנו

דרכי

סימן כא

ברכות

כמו הדין עיקר וטפל הרגיל ,וא"כ ה"נ
כשבא להטעים נמי הוי טפלה כהמאירי.

הראויה להם ולא ברכת המים
דכוותה" עכ"ל.

ה .ובמיוחד מה שמוסיף בהל' ז' את דין
עיקר וטפל הרגיל של פת ומליח ,ובעצם
הרמב"ם עכניס כאן בתוך הלכות ברכת
מזונות את כל דיני עיקר וטפל ,כלומר
שהבין שאותה הגבלה במין דגן שבא
לדבק ,היא היא אותה ההלכה של עיקר
וטפל הרגיל ,וכהמאירי.

לענ"ד מוכח מכ"ז שדין עיקר וטפל
שלגבי דגן שוה לדין עיקר וטפל הרגיל,
וא"כ כמו דקיי"ל בעלמא דדבר שבא
להטעים הוי טפל ,ה"נ בדגן שבא
להטעים הוי טפל ,ויברך על השניצל
שהכל.

ו .אמנם מש"כ הרמב"ם בהל' ו' "אבל אם
עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא
עיקר" ,משמע כהרשב"א שהרי לתת
טעם לכאו' זה טפל ,120וצ"ע.

121

ה"נ

[בירור בדברי השו"ע ,ובדברי המג"א]:

יב) בשו"ע (רד יב) "כל שהוא עיקר
ועמו טפילה ,מברך על העיקר ופוטר את
הטפילה ,וכל דבר שמערבין אותו לדבק,
או כדי ליתן ריח ,או כדי לצבוע
התבשיל ,ה"ז טפילה ,אבל אם עירב כדי
ליתן טעם בתערובות ,הרי הוא עיקר,
לפיכך מיני דבש שמבשלים אותם
ונותנים בהם חלב חטה כדי לדבק
ועושים מהם מיני מתיקה ,אינו מברך
במ"מ ,מפני שהדבש הוא העיקר" עכ"ל.

ועי"ש בכס"מ שג"כ המשיך לדמות דין
דגן לדין עיקר וטפל הרגיל ,וז"ל" :ולפי"ז
ה"ה לכל הדברים המרוקחים בדבש
שמרקחים אותם כדי לאכלם בדבש
שמברכין על הדבר המרוקח שהוא
עיקר והדבש טפלה ,ואיכא למידק שהרי
כתב שאם עירב כדי ליתן טעם
בתערובות הרי הוא עיקר ,והדבש כיון
שהוא בא ליתן טעם בתערובות הוא
עיקר ועליו יש לברך ,ואפשר שכיון
שהדברים המתרקחים הם נתנים לתוך
הדבש אינם מתבטלים לגבי דידיה ,שלא
באו לדבק לבד וכיוצא בהם ,דבש
תשמיש לדבר המרוקח ,ודמי לפירות
ששלקום במים שהם נכשרים לאכילה
על ידי המים ומברכין עליהם ברכתן

והנה המחבר נקט בדומה ללשון
הרמב"ם ,ועכ"פ גם בדבריו לא הוזכר
שזה דין מיוחד במין דגן ,אלא כתב זאת
בכלליות בכל עיקר וטפל ,ובפרט
שהמחבר הביא דין זה בסי' ר"ד ,שאינו
עוסק כלל בברכת במ"מ ,אלא בברכת
הפירות וכלל המאכלים ,ולא הביא זאת

 120אא"כ ננקוט כהדרישה שלעיל שדבר שבא למתק
ולהטעים לא נחשב טפל תמיד בכל דין עיקר וטפל
הרגיל ,ודו"ק ,אך לא קיי"ל הכי.
 121לענ"ד צ"ע דיש לחלק דמים אכן לא מוסיפים כלל
טעם בהירקות המבושלים אלא רק היכי תימצי
לבישולם ,ואה"נ אם מבשלן בתנור בלא מים לא
משתנה טעמם ,אבל בדבר שמרוקח בדבש ,הדבש
נותן טעם ,וזו היתה קושייתו ממש"כ הרמב"ם שאם
עירב כדי לתת טעם הוי עיקר ,וה"נ הדבש בא לתת
טעם ,וא"כ הדמיון למים שמבשלים צ"ע ,ומאידך

צ"ע לענ"ד גם בעיקר קושייתו ,דמש"כ הרמב"ם
שאם עירב כדי לתת טעם לפי הרשב"א עכצ"ל
שהיינו רק במין דגן ,אך לא בא לומר שכל דבר שנותן
טעם ייהפך לעיקר תמיד ,ומה הסברא לומר שכל
דבר שמרוקח בדבש יהיה מעתה הדבש העיקר,
ומאידך גם למאירי צ"ל בהכרח שמש"כ הרמב"ם
שבא לתת טעם כוונתו בכלל שהוא בא לעיקר
האכילה ,שהרי למאירי דגן שבא להטעים הוי טפל,
וא"כ ממ"נ קו' הכס"מ אינה מובנת לכו"ע ,ומ"מ
בדבריו חזי' שהשווה דין עיקר וטפל לדין דגן.

דרכי

ברכת שניצל

בסי' קס"ח או ר"ח 122שמדברים בענייני
במ"מ ,ומשמע שזהו כלל בכל עיקר
וטפל של תערובת( ,ומה שהמחבר לא
הביאו בסי' רי"ב משום ששם מיירי
בעיקר וטפל שאינם מעורבים עי"ש
ודו"ק) ,וא"כ משמע כהמאירי.
ומאידך המחבר כותב להדיא שכ"ז רק
בבא לדבק לצבוע או לריח ,אך אם בא
לתת טעם בתערובת הרי הוא עיקר,
אע"ג דקיי"ל בכל עיקר וטפל שדבר שבא
להטעים וללפת הוי טפל ,ומוכח
כהרשב"א שמין דגן בתערובת מחייב
במ"מ אע"פ שהוא טפל שבא רק
להטעים ולמתק את העיקר ,ורק אם בא
לדבק וכדו' לא חשיב ,וא"כ למעשה צ"ע
בדעת השו"ע כמו שצ"ע בדעת הרמב"ם,
וה' יאיר עינינו.
והנה עי"ש במג"א (רד יב) וכ"כ המ"ב (נז)
שמש"כ השו"ע כאן שאם בא ליתן טעם
בתערובת הוי עיקר אפי' שהוא המיעוט,
צ"ל שזה דוקא במיני דגן ,אך בשאר
המינים אזלי' רק בתר רובא ,כלומר
שהמג"א והמ"ב הבינו שזה כן דין מיוחד
במין דגן ,ומוכח שבשאר המינים אזלי'
לפי הכללים הרגילים של עיקר וטפל
שדבר שבא ליתן טעם הוי טפל ,ורק
במין דגן בתערובת אזלי' כוותי' אפי'
שהוא טפל ,כלומר שהם נקטו
כהרשב"א ולא כהמאירי.
אך הנה עי' מג"א (קסח סק"ל) "נ"ל דאם
מפרר מעט לחם דק דק לתוך השכר חם
כדי שיתן בו טעם אינו מברך רק שהכל
על השכר ,ועסי' ר"ח ס"ו וז"ל הרמב"ם
פ"ג כל תבשיל שעירב בו א' מה' מינים
 122שם אכן השו"ע הביא ג"כ דין זה בנוסח אחר "אם
לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו בטל
בתבשיל ,וכו' אם עושים כן כדי שיסעוד הלב מברך

ברכות

שנז

בין קמח בין פת מברך במ"מ ובלבד שלא
יהא טפילה כו' ועססי' ר"ד ,והכא הלחם
טפל דעיקר כוונתו לשתות השכר
והלחם אין בו ממשו' ודבר חשוב" עכ"ל,
וביאור דבריו כאן שהלחם מעורב עם
השיכר רק כדי ליתן טעם בשיכר ולכן
הוי טפל אליו ,ולא אמרי' כל שיש בו
ממין דגן ,אלא הלחם טפל לשיכר ולא
חשיב ,וחזי' בדבריו כאן ההיפך ממה
שמוכח בדבריו לעיל ,דכאן מוכח
שהמג"א אזיל כשיטת המאירי שכל
מעלת מין דגן היא רק באופן שאיננו
טפל ,אך דגן שבא ליתן טעם הוי טפל,
ועיקר וטפל גובר על מעלת דגן ,וצ"ע
דלכאו' סתירה מהמג"א בסי' רד שכתב
שיש הבדל בין דגן לשאר לגבי בא ליתן
טעם.
והנה המג"א כאן (בקסח ל) הביא לדייק
כדבריו מהרמב"ם שכתב לגבי מין דגן
"ובלבד שלא יהא טפילה" ,וכמו שדייקנו
לעיל מהרמב"ם שמשמע שכללי עיקר
וטפל הרגילים נוהגים גם כלפי מין דגן,
אמנם כבר כתבנו לעיל שגם ברמב"ם
שם כותב בתוך דבריו שאם בא ליתן
טעם בתערובת הוי עיקר ,כלומר שזה
לא כמו כל עיקר וטפל דעלמא ,דתמיד
מה שבא ליתן טעם הוי טפל ואילו מין
דגן שבא ליתן טעם הוא העיקר
בתערובת ,וצ"ע גם ברמב"ם וגם במג"א,
אמנם אם ננקוט כהשיטות שתמיד בכל
עיקר וטפל דבר שבא למתק ולהטעים
לא הוי טפל( ,כהדרישה שהובא לעיל)
א"כ שפיר הרמב"ם שאכן במין דגן הוי
כמו בכל עיקר וטפל שבא להטעים לא
חשיב טפל ,ורק לדבק או לצבוע וכו' הוי
טפל( ,או להציל מנזק חריפות וכדו' ,אך
במ"מ ,ואם לדבק בעלמא וכו'" עי"ש ,וכאן בסי' רד
הביא ג"כ דין זה בלשון כללית על כל עיקר וטפל.

שנח

דרכי

לא כשבא להטעים) ,ולפי"ז הרמב"ם
יסבור בעצם כהבנת המאירי שעיקר
וטפל גובר על דגן ,אך למעשה יסבור
כהרשב"א שלהטעים כן מחייב במ"מ ,כי
להטעים לא חשיב עיקר וטפל ,ולא רק
בדגן אלא בכל עיקר וטפל ,אמנם גם
מהלך כזה לא יתרץ את הסתירה במג"א,
כי הלא הוא להדיא כותב בר"ד שמש"כ
השו"ע שבא ליתן טעם הוי עיקר זה רק
במין דגן ולא בכל עיקר וטפל ,כלומר
שהבין כהרשב"א לגמרי שיש חילוק בין
כללי עיקר וטפל הרגילים לבין תערובת,
ודגן קובע בתערובת אפי' אם הוא טפל
בכללי עיקר וטפל הרגילים ,וזה סותר
למש"כ המג"א בקס"ח שדגן שבא ליתן
טעם בתערובת הוי טפל.

ברכות

סימן כא

טעם איננו טפל ,ומאידך גם איננו עיקר,
אלא נחשב כמו כל חלק רגיל
מהתערובת ,ושוב יהיו בזה הכללים
הרגילים בתערובת ,שבמין דגן הוא
קובע אפי' שהוא מיעוט ,ובשאר המינים
אזלי' לפי הרוב ,ולכן מש"כ השו"ע שבא
ליתן טעם הוי עיקר ,זה רק במין דגן ,אך
בשאר מינים אזלי' לפי הרוב ,ודו"ק.
אמנם עדיין יקשה לדינא ממש"כ
המג"א בקס"ח שלחם שבא ליתן טעם
בשיכר הוי טפל לו וצע"ג.
ועי' עוד במג"א (רח סק"ז) "תבשיל
משבולת שועל ונותנין בהם מים הרבה
שאין ראויה רק לשרפו 123שקורין
זופ"א 124אפשר דאין המים בטלי לגבי
הגרעין וצריך לברך על הגרעין בפ"הא
ועל המים בפ"ע שהכל ,דהא עיקרן ע"ש
המים כמ"ש סי' ר"ד ס"א גבי שכר
שעורים ,מ"מ אין הגרעי' בטלי' לרוטב
דה' מינין חשיבי כמ"ש ססי' ר"ד" עכ"ל,
והנה גם כאן במג"א רואים שהכלל שכל
שיש בו ממין דגן ,הוא רק אם המין דגן
הוא העיקר ,והשאר טפל ,אך במרק עם
שיבולת שועל המרק לא טפל לדגן כי
המרק הוא העיקר ועל שמו נקרא
המאכל ,ומאידך הוא כותב שגם הדגן
לא טפל למרק מחמת חשיבות מין דגן,
וצריך לברך על שניהם ,וצ"ע ,ומ"מ
נראה שזה כן יכנס גם בדעת המאירי
הנ"ל ודו"ק.

שוב חשבתי דאפש"ל שמש"כ המג"א
בר"ד היינו שרק במין דגן אזלי' בתריה
כשבא ליתן טעם ,אך בשאר המינים
אמנם לא הולכים דוקא לפי מה שבא
ליתן טעם ,ומאידך גם לא הולכים לפי
המין השני דוקא ,אלא תמיד אזלי' לפי
הרוב ,ומ"מ אם הרוב הוא מהמין שבא
ליתן טעם ,אכן אזלי' כוותיה ,כלומר
שהמג"א בעצם למד כהרשב"א שכללי
עיקר וטפל הרגילים לא חלים
בתערובת ,ודגן שבא ליתן טעם אע"פ
שתמיד הוי טפל בתערובת אינו טפל ,או
באופ"א כהדרישה שתמיד דבר שבא
להטעים איננו טפל ,ומ"מ מש"כ השו"ע
שדבר שבא ליתן טעם הוי עיקר ,זה רק
במין דגן ,כי הוא לומד שבא ליתן טעם
זה אמנם לא עושהו טפל ,אך גם לא
עושהו עיקר ,ורק במין דגן הוי עיקר
מצד מעלת המין דגן שבו ,אך בשאר
המינים אזלי' תמיד לפי הרוב ,ואה"נ
באמת גם בשאר המינים כשבאים ליתן

יג) כתב הפר"ח (יו"ד קיב יז) "נשאלתי

 123לשתותו.

 124מרק.

[הפר"ח והפמ"ג בענין המלב"ן ,ובירור בשיטות
האחרונים בענין]:

דרכי

ברכת שניצל

על המלב"ן שעושין בחברון תוב"ב
דהיינו שלוקחין תירוש ומרתיחין אותו
על האור ומערבים עמו קמח ומתעבה
והתירוש מרובה על הקמח מה מברכין
עליו ,והעליתי בראיות דכל שאינו
עושהו אלא לדבוקי בעלמא הוי טפלה
ומברכין על העיקר ,אבל סתם קמח
שמשימין בו אחד ממיני המשקין כיון
שמלבד ממה שמדבק ומקפה התערובת
מכשירו ומתקנו נמי לאכילה ,א"כ
מסתמא הקמח שניתן בתערובת זה
אדעתא דהא והא ניתן ומברך עליו בורא
מיני מזונות ,ומכח זה העליתי שהמלב"ן
ראוי לברך עליו בורא מיני מזונות ,וכך
העידו על הרבנים לקדושים אשר בארץ
המה שהיו בחברון שהיו מברכים עליו
בורא מיני מזונות" עכ"ל ,ומבואר שנקט
שגם דגן הניתן להכשיר המאכל ולתקנו
הוי עיקר ,ואפי' כשבא גם לדבק ,ורק אם
בא לדבק בלבד הוי טפל ,וכהרשב"א.
ועי' בפמ"ג (או"ח מ"ז סי' רד) שהביא
הפר"ח הנ"ל אך דייק מהט"ז לא כן אלא
שצריך שהדגן יבוא ממש לאכילה,
וסיים דצ"ע ,וז"ל" :בהפר"ח בחלק או"ח
בסוף הספר תשובה סימן ח' האריך
בענין המלבי"ן שלוקחין תירוש
ומרתיחין ומעט קמח ומתעבה אף על גב
דמעט קמח לאו לאכילת קמח מכוין כי
אם להטעים התירוש שיהיה טעם טוב
ולא לדבק מברכין בורא מיני מזונות,
והביא דברי הר"מ פרק ג' מהלכות
ברכות הלכה ו' ,ויהיה הפירוש אם נותן
טעם "בתערובת" ממש ,שהתירוש
מרובה וקמח מעט ולא לאכילת הקמח
מכוין כלל רק להכשיר ולהטעים
התירוש לא לדבק תו מברכין בורא מיני
מזונות ,ומט"ז כאן אין נראה כן רק שיהא
 125כתבו אחד מן הראשונים מתלמידי הרשב"א.

ברכות

שנט

המעט ההוא ג"כ לאכילה ומשו"ה כתב
ה"א במקום ב' כדאמרן ,וצ"ע בזה ואין
להאריך" עכ"ל.
ונלענ"ד שנידון זה יהיה נפק"מ גם
למרקים או רטבים שמערבים בהם
קמח ,שלפעמים מלבד הכוונה לדבק
ולהקפות ,יש גם כוונה ליתן טעם ,כגו'
ברוטב פטריות וכדו'( ,וכן אבקת מרק
פטריות מכילה הרבה קמח).
ועי' חיי אדם (ח"א כלל נד) ""פיינקוכין"
מקמח שמטגנין עם ביצים וגבינה ,כיון
שיש בו על כל פנים קמח ליתן טעם,
מברכין בורא מיני מזונות" ,ומבואר
שליתן טעם איננו טפל כמו לדבק ,אלא
מחייב במ"מ כמו שבא למאכל.
עי' ספר הפרדס( 125שער הדגן) "ואם
ערב אחד מחמשת המינים בשום תבשיל
כדי להטעימו או כדי לדבקו" ,ומבואר
דלהטעימו הוי כלדבקו כהמאירי.
עי' שיירי כה"ג (הגהות ב"י רד ג)
"השקדים שמחפין אותם בצוק"ר וסלת
קלוי הנקראים קונפיטי"ש ,אף על פי
שהפרי חפוי מכל וכל ואינו נראה,
מברכין עליו בורא פרי העץ ,וכ"כ הפתח
הדביר (רח) להוכיח מהשיירי כה"ג
שאע"פ שהסולת נותן טעם מ"מ הוי טפל
המשמש את השקד ,וכתב לפי"ז גם בדג
המצופה בקמח ומטוגן ,כעין שניצל,
והביא מהאור החיים (פרי תואר יו"ד קיג
יד) שציפוי קמח לדגים מטוגנים אע"פ
שמוסיף קצת טעם מ"מ עשוי בעיקר
שלא ידבק ,וצ"ע אם זו המציאות
בשניצלים של ימינו ,דלכאו' נעשה
בעיקר לטעם ,ועי' פתח הדביר שכתב
שגם לאוה"ח אי"ז עיקר הטעם אלא מצד

שס

דרכי

שהוי טפל המשמש.

[בסברת האו"ש שריבוי הדגן יקלקל ,ובסברת
שבט הלוי שציפוי תמיד טפל ,וסיכום הצדדים]:

יד) ועי' באור שמח (ברכות פ"ג ה"ו)
שכתב סברא מחודשת בגדר דין כל שיש
בו וז"ל" :נראה לי כך ,דכל היכי דאם הוי
מרבה בקמחא הוי מאכל ,תו חשיב
המיעוט המעורב ,וכמו חביץ קדירא
ודייסא ,דאי הוי מפשי בה קמחא ומעט
דובשא ג"כ חזי לאכילה ,לכן המעט
המעורב מחמשת המינים אינו בטיל
וחשיב ,ומברכין משום מיעוט מה' מינים
המעורבב בורא מיני מזונות ,אבל
בתבשיל סילקא ,דאילו הוי מרבים
בקמחא לא היה טוב לאכילה ,דטעם
הסילקא היה נפגם ,ולא עדיף אם מפשו
בה קמחא ,לכן לא חשיב המיעוט
המעורבב בלא טעמא דדבק ,ואין
מברכין עליו בורא מיני מזונות ,כן נראה
לי ברור להלכה" ,עכ"ל ,וביאור דבריו
דדגן יש לו חשיבות כאי' הוא הרוב ,אך
כ"ז רק אם אכן כאשר הוא הרוב זה לא
מקלקל את המאכל ,ולפי סברתו
המחודשת גם שניצל לא יחייב במ"מ ,כי
אם יוסיפו הרבה פירורי לחם עד שיהיו
הם הרוב ודאי יתקלקל המאכל ,ואכן
ראיתי שניצל שציפוהו פעם נוספת
בביצים ופירורי לחם ,והתקלקל טעמו
ביותר ,ושמעתי בשם מרן הגריש"א זי"ע
שאמר שאפשר לסמוך על סברת האו"ש
למעשה.
ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"ד קסא) "בענין
דגים המטוגנים בקמח מצה עם ביצים,
כיון דלא הוי לדבק בלבד אלא גם ליתן
 126לפי כל משנ"ת לעיל לשיטות השונות.

סימן כא

ברכות
טעם האם לברך במ"מ ,לדידי פשוט דלא
יברך במ"מ וברכתו רק שהכל דאע"פ
שאינו לדבק מ"מ דבר מצופה מברך
כברכת העיקר ולא כציפוי עיין או"ח סי'
ר"ב סי"ג ובפוסקים שם" עכ"ל ,מש"כ עי'
סי' ר"ב היינו הדין של אגוז המצופה
בדבש ,ובפשטות כוונתו דלא רק לדבק
אלא גם בא ליתן טעם כמו דבש הוי טפל,
ואף מין דגן שבא ליתן טעם הוי טפל
בתערובת ולא מחייב במ"מ.
אך נ"ל שיש בדבריו סברא מחודשת
מצד אחר ,שדבר שכל מהותו שהוא
"ציפוי" להעיקר ,תמיד הוי טפל
להעיקר ,וזהו כלל מחודש בהלכות
עיקר וטפל ,ש"ציפוי" טפל לעיקר ,וכן
עי' בשו"ת שבט הלוי (ח"ו כד) שהרחיב
בזה וז"ל" :אבל כשהוא מצופה ממש על
דבר אחר כגון צפוי קמח קצת על פרי
כה"ג שהפרי עיקר ,והצפוי נעשה
כצורת הפרי ורק כקליפה עליו ,בזה
פשיטא דמברך רק כמו הפרי וכאשר
בארתי במק"א בענין צפוי קמח על דגים
ובשר ,ועי' במ"ב ר"ד ס"ק נ"א בשקדים
המצופים בסוכר בשם הפמ"ג ,ובזה אין
חילוק בין שאר מינים למזונות דצפוי
ממש היותו רק כעין קליפה לעיקר
הדבר ,יש כאן טפל ועיקר שמברך על
העיקר ופוטר את הקליפה וכמו טפילת
הפת למלוח וכה"ג וזה פשוט".
ולסיכום נ"ל שיש לדון מצד ה' סברות
לברך שהכל על שניצל:126
א .שבא רק להטעים את העוף ,והוי
הראשונים
בפלוג'
(תלוי
טפל,
והאחרונים).

דרכי

ברכת שניצל

ב .האו"ש שאם היה יותר היה מתקלקל.
ג .השבט הלוי שציפוי זה טפל כעין
קליפה.
ד .עיקר החשיבות של האנשים שזהו
עוף.127
ה .הדגן בא רק לקרנצ'יות או ליופי או
לריבוי המאכל ,או שלא ידבק בטיגון,
(מיהו נראה שבדרך כלל בא גם לטעם).

[נידון האבני נזר בקציצות בשר]:

טו) ועי' בשו"ת אבני נזר (או"ח לח) וז"ל:
"מאכל מבשר טחון מעורב בו קמח
ולחם לבן חלק חמישית אם מברכין עליו
בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין
שלוש .דכל שיש בו מחמשת המינים כו',
והכוונה בעירוב הלחם אמרו לי שהוא
כדי לדבק הבשר ויהי' מרופף [לויז
בלעז] קל לאכול ,ואמי תי' אמרה לי
שהכוונה גם כן שיהי' הנפוח רב ,והנה
אם הכוונה לדבק הבשר ,הרי הדבר
מפורש וכו' ,וגם הכוונה שיהי' מרופרף
[לויז] נראה דחשוב גם כן כמו לדבק,
שהרמב"ם (פ"ג ה"ו) כתב דהא דמברכין
בורא מיני מזונות היינו דווקא אם עירב
מדגן כדי ליתן טעם בתערובת ,ובתוס'
(לו ):כתבו אם עושין אותו כדי שיסעוד
הלב ,אבל לא שיהי' לויז ,קל לאכול וכו',
דהכוונה שיהי' לויז חשיב צורך אכילת
בשר שיהי' קל לאכול ,לא כוונת אכילת
הדגן".
"אך הכוונה שיהי' הנפוח רב ,אפשר
 127כדמשמע במאירי דבעי שיהיה נקרא המאכל ע"ש
אותו המין דגן.
128

נראה שהאבנ"ז הבין בריא"ז שכוונתו לעבות

ברכות

שסא

לומר שיחשב כוונת אכילתו שיאכל
יותר היינו שיאכל גם הדגן ,אך ראיתי
בפסקי ריא"ז דכל שנותן בה קמח
לעבות 128את התבשיל מברך שהכל ,וגם
יש לומר דמה שהנפוח רב הוא גם כן
שהבשר לויז ונפוח ,ויש בבשר עצמו
יותר ,דומה למה שאמרו [עוקצין פ"ב
מ"ח] בשר עגל שנתפח ,חשוב בשר
העגל עצמו שיעורו גדול ,ואין זה כוונת
אכילת דגן".
"ועוד נראה טעם לברך שהכל ,וכו',
כשעושין אותו לסעוד הלב ,דזה פעולת
הדגן שסועד הלב ,על כן אם מתכוין לכך
אפי' הוא מיעוט אינו טפל לגבי שאר
דברים ,כיון דשאר דברים אינם סועדים
הלב כמו דגן ,ולפי זה כשנותן הקמח כדי
ליתן טעם בתבשיל אין זה דינו של רב
ושמואל דכל שיש בו כו' ,ותלי אם
הקמח הרוב ,או שאר דברים הרוב ,אבל
אם הוא לדבק בעלמא שהוא טפל לגבי
שאר דברים ,אפילו הדגן הרוב מברך על
שאר דברים ופוטר הדגן ,וכ"כ הב"ח [סי'
ר"ח] [ודלא כט"ז [סק"ד] שכתב בלשון
אפשר אם הדגן הרוב אפילו לדבק מברך
בורא מיני מזונות ,העולה מזה לשיטת
התוס' ג' חילוקים בדבר :אם הכוונה
בעירוב הקמח לסעוד הלב אפילו הקמח
מיעוט מברך בורא מיני מזונות ,והיינו
דרב ושמואל .והיכי שאין כוונתו לסעוד,
ומכל מקום מתכוין לאכילה ,129תלי הדין
אם הקמח הרוב מברך בורא מיני
מזונות ,ואם שאר מינים הרוב ,מברך
כברכת שאר מינים .והיכי שאין מערב
לכוונת אכילתו ,אפי' קמח הרוב מברך
כברכת שאר מינים .אבל הרמב"ם
מלשון שיהיה עבה וגדול יותר ,אך לענ"ד אפש"ל
שכוונתו לעבות מלשון שיהיה במרקם עב כלומר
להקפותו ,וכן הוא בלשון בנ"א.
 129ליתן טעם.

שסב

דרכי

[ברכות פ"ג ה"ו] כתב דאפילו נתן הדגן
רק כדי ליתן טעם בתבשיל מברך בורא
מיני מזונות אפי' הדגן מיעוט" עכ"ל
האבני נזר.

סימן כא

ברכות
ומבואר בדבריו שיטה חדשה (לפי
לתוס') שדגן שבא ליתן טען הוא דרגה
אמצעית ,דאמנם אינו העיקר ,ומאידך
גם לא טפל ,אלא יהיה תלוי מה הרוב.

דרכי

מיץ מרק ורסק

ברכות

שסג

סימן כב:

ברכת מיץ פירות ,מרק ירקות ,ורסק פרי:
תמצית דברים :א .שמן זית העץ ,מים שזבו או נסחטו מפירות שהכל ,מי בישול פרי פלוג' הרא"ש
והרשב"א ,מי בישול ירקות לכו"ע אדמה .ב .ביאור חילוק הרשב"א דירקות דרכן בבישול ומשא"כ פירות,
וכן בסחיטה תלי בדרכן .ג .ויש שחילקו דשלקות הוא בישול חזק ומשא"כ בישול פירות הוא קל ואין טעם
חזק .ד .והרא"ש סבר דמיץ הוא זיעה ,אך בישול יש בו טעם כעיקר ,דיותר יש טעם בבישול מבסחיטה,
ואולי גם הרשב"א מודה לזה .ה .ולרא"ש צ"ל דיין ושמן גזיה"כ ,אך נ"ל דכשמיועד לכך גם הרא"ש מודה
שהמשקה הוא בעצמו הפרי ,ורק חידש עוד סברא מצד הטעם .ו .סברות בעיקר וטפל שיש כאן .ז .צ"ע
לרא"ש במה גרע מי הפרי ממי כבישה .ח .הטעם שבשיכר שעורים ותמרים מברך שהכל .ט .בריטב"א
שמיץ הוי כרסק שאין בו צורת הפרי ,ובזיתים כתיב זית שמן .י .צ"ע למה אין גדר אמצעי של תותים
ורימונים כמו לג בי סחיטה בשבת ,וי"ל דשם הוי גזירה אטו איסור דאו' .יא .השו"ע בדין רסק פירות וירקות,
והפלוג' בריבה .יב .צ"ע מ"ש רסק פרי ממי בישול פרי ,בין לרא"ש ובין לרשב"א ,וצ"ל דבבישול הפרי קיים
וטעם כעיקר ,אך בריסוק הפרי בטל ובטלה ברכתו.

[שמן זית העץ ,מים שזבו או נסחטו מפירות
שהכל ,מי בישול פרי פלוג' הרא"ש והרשב"א,
מי בישול ירקות לכו"ע אדמה]:

א) בשמן זית מבואר שדינו לברך עליו
בפה"ע( ,עי' לה :ועי"ש דזה רק כשאינו
מזיק ומאידך אינו טפל ואכמ"ל) ,וגם יין
אם לא הייתה משתנית ברכתו לבפה"ג
היה צריך לברך בפה"ע ,וחזי' דהברכות
המיוחדות שתקנו לפירות אינן רק לפרי
עצמו אלא גם למשקה היוצא מהפרי.
טוש"ע (רב יא) דבש הזב מהתמרים
מברך שהכל ,וכן כל מים שזבו מפירות,
מברך שהכל ,וכן בסי' רה ג לגבי סחיטה
שמברך על המשקין שהכל ,וצ"ב מ"ש
מהמבואר לעיל בזיתים וענבים ,וז"ל
המחבר (רב ח) "על משקין היוצאין מכל
מיני פירות ,חוץ מזיתים וענבים מברך
שהכל" ,ויש לבאר החילוק.
ולהלן בטור (רב) אי' "ואם בישל הפרי
ונכנס טעם הפרי במים כתב הרשב"א

שמברך עליו שהכל ,וא"א הרא"ש ז"ל
כתב אפשר אם בשלו ונכנס טעמו במים
מברך עליו בורא פה"ע".
ובטוש"ע (רה) מים שבישלו בהן ירקות
מברך בפה"א ,דהנה שם הוא לכו"ע בלא
מחלוקת ,כלומר שגם לרשב"א (בסי' רב)
שמברך שהכל בבישול פירות ,מודה
שבבישול ירקות מברך ,וצ"ב מ"ש.

[ביאור חילוק הרשב"א דירקות דרכן בבישול
ומשא"כ פירות ,וכן בסחיטה תלי בדרכן]:

ב) והמתבאר ברשב"א וכ"כ המג"א
ושאר אחרונים שביארוהו דלרשב"א
הא דלא מברך על כל מי פירות בפה"ע
אלא שהכל ,היינו משום שאין דרכן בכך
ולא מיועדים לזה ,ורק זיתים וענבים
שדרכן למשקין שלהן מברך עליהן
ברכה הראויה להן ,אך שאר מיני פירות
אינם מיועדים למשקין ,וכל שימוש
בפרי שלא בדרכו מברך שהכל ,ולכן בין
במים שזבו מפרי ובין במים שבישלו בהן

שסד

דרכי

פרי מברך שהכל ,דאינן מיועדים
למשקין ,וגם לא לבישול במים ,אבל
ירקות כן מיועדים לבישול מרק ,ולכן
מברך על המים בפה"א,
ולכן שפיר הא דשאני משקין הנחסטים
מזיתים וענבים ,ממשקין הנסחטין
משאר פירות ,דכיון שדרכן בכך ונטעי
ע"ד דהכי ,חשיבי המשקין כעיקר הפרי,
וכדרך השימוש הרגילה של פרי עץ זה,
ומשא"כ שאר פירות שאין דרכן
בסחיטה ,וכמו החילוק בבישול בין
כשדרכן בכך או לא.
ולכאו' לפי"ז אם יהיה פרי שדרכו
בסחיטה ,או בבישול ,כן יברך על המים
שלו בפה"ע ,ולכן בתפוזים לכאו'
להרשב"א יברך פה"ע.

[ויש שחילקו דשלקות הוא בישול חזק ומשא"כ
בישול פירות הוא קל ואין טעם חזק]:

ג) אך יש שביארו החילוק בין שלקות
למי בישול או שריה באופ"א ,שבישול
פירות הוא בישול קל שאינו יוצא ממש
עיקר טעם הפרי ,וכמו"כ בהשריה,
ומשא"כ שלקות שזה סוג בישול חזק
יותר (כמבואר בסוגיא דשבת קמג.
דשלקות מתמוסס יותר במים ע"י בישול
ממושך) ,ולכן רק בשלקות מברך על
המים ברכת הפרי ומשא"כ בבישול קל,
ולפי"ז מחלוקת הרשב"א והרא"ש היא
דלרשב"א רק בשלקות יוצא מספיק טעם
למים בכדי שיברך ברכת הפרי ,ולרא"ש
גם בבישול קל ,דסו"ס יש טעם ,וז"ל
הרא"ש "דאפשר שאם נכנס טעם הפרי
במים מברך בפה"ע" ,ולרשב"א רק טעם
עם ממשות ע"י שהתמוסס ממשות
מהפרי במים ,וזה רק ע"י בישול חזק.

סימן כב

ברכות
ונפק"מ בין ב' הפי' בדעת הרשב"א,
בתרתי :א' :בבישול קל לפירות שדרכן
בכך ,דלפי' א' יברך בפה"ע דדרכן
בבישול ,ואילו לפי' ב' שהכל כי זה
בישול קל ,נפק"ב ב' :שליקה לפירות
שאי"ז דרכן ,דלפי' א' יברך שהכל כי אי"ז
דרכן ,ולא איכפ"ל ביציאת טעם ,ואילו
לפי' ב' בפה"ע דע"י השליקה וצא טעם
ממשי( ,ולרא"ש תמיד בשני המקרים
יברך בפה"ע כשיש טעם הפרי במים,
והשאלה במה פליג עלי' הרשב"א ובמה
מודה ,ובזה נפק"מ בין ב' הפי' ברשב"א
כנ"ל).

[והרא"ש סבר דמיץ הוא זיעה ,אך בישול יש בו
טעם כעיקר ,דיותר יש טעם בבישול מבסחיטה,
ואולי גם הרשב"א מודה לזה]:

ד) ובדעת הרא"ש הטעם שלא מברך
על מים שזבו מפירות בפה"ע היינו
משום שהם זיעה בעלמא ,כלומר שאינם
מוגדרים חלק מהפרי ,וגם צריך להוסיף
דאין טעם הפרי ממש נמצא במימיו ,אבל
במים שבישלו בהן הפרי יש טעם חזק
של הפרי ,ולכאו' צ"ע מ"ש מים
שנתבשלו עם הפרי ממים שזבו או
נסחטו מהפרי גופא ,דאף אחר שמבואר
ברא"ש שמיץ הפרי הינו זיעה בעלמא
ואינו נחשב חלק מהפרי ,מ"מ קשיא
דסו"ס במה נגרע מיץ הפרי ממי בישול
הפרי ,דסו"ס גם בהם יש טעם הפרי,
ואמאי אין מברכין עליו העץ מצד טעם
הפרי שיש בו ,דמאותו הטעם שעל מי
בישול הפרי מברכין העץ לרא"ש מחמת
שיש בהם טעם הפרי ,סו"ס גם במיץ
הפרי יש טעם הפרי ,ועכצ"ל לדעת
הרא"ש דיותר יוצא טעם הפרי בבישול
מבסחיטה( ,ולמרות שאנן בסברת
בעה"ב הו"א איפכא ,שהרי בבישול

דרכי

מיץ מרק ורסק

מוסיף מים מבחוץ ,ומיגרע גרע ממיץ
שיוצא מהפרי עצמו ,אך צ"ל דמ"מ מי
הפרי אין להם מממשות גוף הפרי,
ומשא"כ מי הבישול התמוסס לתוכן
מממשות הפרי ע"י פעולת הבישול).
ואמנם נראה דבעיקר סברא זו שיש
הבדל בין בישול לסחיטה בהכרח גם
הרשב"א מודה ,דהנה עי' שו"ע להלן
(רה ג) שעל אותן ירקות שמברך אדמה
על מי שליקתן ,אם סחטן מברך על
מימיהן שהכל ,דבשלמא לפי הב'
ברשב"א דשליקה היא בישול מיוחד
וא"כ בסחיטה אין דין זה אלא יברך
שהכל ,אך לפי' א' ברשב"א שהחילוק
הוא בין שלקות שדרכן בבישול ,לבין
פירות שאין דרכן בבישול ,וא"כ לכאו'
גם בסחיטה איירי באותן שרגילין
לסחוט ,דהנה והמ"ב (רב י ורה ב) וכן
רוב האחרונים נקטו ברשב"א כהפי'
הראשון שהחילוק הוא בין ירקות
שדרכן בבישול ,לבין פירות שאי"ז דרכן,
וא"כ מ"ש סחיטה שאפי' אי דרכן בכך
מברך שהכל ,ועי"ש במ"ב (סקי"ד) שכ'
"דיותר יוצא טעם הירק ע"י בישול מע"י
סחיטה ,ולכן אפי' בפירות שדרכן
למיסחטינהו ג"כ ברכתן שהכל" ,עכ"ל,
והביאור דלכו"ע בסחיטה אין מספיק
טעם בשביל לברך העץ ,ורק בבישול
תליא אי זה הדרך או לא ,והיינו
שבבישול הטעם אכן נחשב כעיקר
הפרי ,אך הוי כנהנה שלא כדרך הנאתו,
ורק כדרכו בכך מברך ברכת הפרי ,העץ
או האדמה ,ומ"מ בסחיטה אפי' כזה
דרכו מ"מ ל"ש לברך עליו ברכת הפרי
דאי"ז טעם כעיקר ,אלא זיעה בעלמא.
מיהו בלא דבריו אפש"ל דמש"כ השו"ע
שבסחיטה מברך שהכל זה על אותן
שלקות ,שאמנם דרכן בבישול אך

ברכות

שסה

בסחיטה אי"ז דרכן ,ולכן מברך שהכל,
ואה"נ אם דרכן בסחיטה גם יברך על
המשקה את ברכת הפרי ,וזה כמו
החילוק לגבי בישול שבדרכן בבישול
מברך העץ ,ובאין דרכן שהכל ,וה"נ לגבי
סחיטה( ,ומסתמא כך למד החזו"א
הידוע שנקט שמיץ תפוזים ברכתו העץ,
כי דרכו לסחיטה) ,אך במ"ב לכאו'
מבואר שגם לרשב"א שבישול תלוי
בדרכן בכך ,סחיטה לא תלויה בדרכו
בכך ,אלא תמיד תהיה שהכל ,מיהו
עי"ש בשעה"צ שפי' דבריו במ"ב דאזלי
רק להרא"ש ,אך צ"ע דכל עיקר הסוגיא
שם היא גם להרשב"א וכמבואר בדבריו
שם וברב ,וכמבואר בדברי כל
האחרונים ,ועיקר דברי המ"ב שמחלק
בין סחיטה לבישול נראה דאזיל גם
לרשב"א לחלק בין סחיטה כשזה דרכן
בכך לבין בישול כשזה דרכן בכך ,שכ"ז
שייך רק לרשב"א שנחית לחלק בין דרכן
בכך או לא ,ומה כ"ז שייך לרא"ש
שלדבריו גם כשאין דרכן בבישול מברך
העץ ,ותמיד צריך לחלק בין סחיטה
לבישול ,לא בדרכן בכך ,ודברי המ"ב
נראים יותר כנ"ל דסוסס על הרשב"א,
אך מה אעשה ובשעה"צ היפך דבריו
מכ"ז ,וצ"ע.

[ולרא"ש צ"ל דיין ושמן גזיה"כ ,אך נ"ל
דכשמיועד לכך גם הרא"ש מודה שהמשקה
הוא בעצמו הפרי ,ורק חידש עוד סברא מצד
הטעם]:

ה) ולרא"ש צ"ב הא דעל היין ושמן
מברך ברכתן הראויה ולכאו' מיץ הפרי
הוא רק זיעה בעלמא ואינו חלק מגוף
הפרי ,ואף מצד טעם הפרי אין בו כמו
בבישול ,ומ"ש יין ושמן ,ואולי אפש"ל
דשאני"ה שהתורה קראתו משקה.

שסו

דרכי

אך נ"ל לומר שגם לרא"ש היכא שזה
מיועד לכך ודאי מברך על משקה
בפה"ע ,כגו' זתים וענבים ,דהיכא שזה
מיועד להמשקין א"כ המשקה הוא עצמו
הפרי ,דתמיד "הפרי" זה מה שבעבורו
מגדלים העץ ,וא"כ שמן הוא הוא "הפרי"
של עץ הזית ,דשמן הוא לא מיץ של
הפרי אלא הוא עצמו הפרי( ,ודמי להא
דפרי שדרכו למיכל מבושל אם אוכלו
חי אין מברך ברכתו הראויה אלא
שהכל ,כי "הפרי" של מין עץ זה הוא רק
באופן של מבושל ולא חי וה"נ פרי הזית
הוא גופא השמן( ,ומ"מ גם הזית עצמו
הוא הפרי ,דשייך עץ עם כמה פירות
ואכמ"ל)).
ומשא"כ שאר פירות שאינם מיועדים
לסחיטת משקין והמשקין שלהן אינו
נחשב להפרי של עץ זה ,אלא הפרי הוא
גוף הפרי והמשקין אינם אלא זיעה
בעלמא ,ולכן מברך שהכל ,ומ"מ לגבי
המים שנתבשלו עם הפרי אע"פ שאי"ז
דרכו מ"מ מברך פה"ע ,דהרא"ש חידש
סיבה חדשה לברכת העץ על המשקין,
מכיון שע"י הבישול המים קיבלו טעם
וממשות הפרי לתוכן ,כלומר דמברך
עליהן פה"ע מדין שבלוע בהן טעמו של
הפרי ,ולא מדין שהן עצמן הפרי ,ובזה
חילק משקין שנסחטו מהפרי שאין בהן
כ"כ טעם וממשות הפרי ,ומשא"כ מי
בישול שיש בהן ממשות טעם הפרי,
ומ"מ כ"ז אחרי שהגדרנו שהמשקין אינן
הפרי מצד עצמן( ,שזה רק בזיתים
וענבים) ,אלא כל הנידון מצד טעם הפרי
הבלוע בהן ,ובזה אמרי' שמי הסחיטה
אין בהם מממשות גוף הפרי ,ורק
בבישול יש טעם ממשי במים ,אך כ"ז
א"צ בזתים וענבים ששם המשקין שלהן
הן הן עצמן חלק מעיקר הפרי מצד
עצמן ,שמגדלים עץ זה ע"ד המשקין

סימן כב

ברכות
הללו ,וא"כ זהו גופא חלק מהתוצר
ו"הפרי" ,שמברך עליו את ברכת מין זה,
ולא מצד טעם הפרי הבלוע בהן.
(וברשב"א לצד שהתבאר שהחילוק
בין דרכו לאין דרכו ,ומ"מ בסחיטה
תמיד שהכל כי אין טעם ממשי ,וכל מה
דמהני דרכו זה רק כשיש טעם ממשי,
וא"כ לכאו' יק' מ"ש זיתים וענבים שזה
סחיטה ואף אם זה דרכו סו"ס אין טעם
ממשי ,ועכצ"ל דהיכא שזה דרכו נחשב
שזה עצמו הפרי ,ודלא כמה שרצינו
לטעון שבסחיטה אפי' אם זה דרכן בכך
יברך שהכל כי אין ממשות ,וממילא אי"ז
הפרי עצמו ,ובהכרח צ"ל דכשדרכן
לסחיטה יברך ברכת הפרי ,כי הפרי הוא
גופא המשקין ,ולא מצד טעם הבלוע
במשקין כלל ,ודו"ק).

[סברות בעיקר וטפל שיש כאן]:

ו) או שנבאר הרא"ש באופ"א שמים
שהתבשלו עם הפרי מוגדרים טפלים
לפרי ,דהעיקר הוא הפרי והמים
מיועדים לצורך הפרי ובטלים לו,
וכמובן שכ"ז רק משום שגם קיבלו
טעמו ,דעי' שו"ת הרא"ש המובא בב"י
(רה) שכ' שצריך ב' תנאים כדי לברך
בפה"א על מרק ירקות א' שהעיקר הוא
הפרי והמים לצורכו ,ב' שהמים קיבלו
טעם הפרי ,ובפשטות שני הטעמים
מהני מצד עיקר וטפל ,ואמנם עי"ש
ברא"ש שמוסיף שגם מי שמבשל מים
לרפואה ומבשל בהן ירקות ואינו צריך
להן אלא להמים מ"מ מברך פה"ע ,דכיון
שדרכן בכך וכל העולם מבשל לצורך
הירקות ,אע"פ שהוא מבשל לצורך
המים בטלה דעתו ,וחזי' דיש מושג של
"מאכל מסויים" שכבר מוגדר בפי כל,

דרכי

מיץ מרק ורסק

ושמו מעיד עליו ,שבזה ל"מ מחשבתו
של כל אדם פרטי אלא אזלי' בתר דרכו
הרגילה של מאכל זה ,וכגון הכא במרק,
(ולמהלך הראשון ברא"ש א"צ לזה אלא
תמיד מרק מקבל טעם הירקות וטעם
כעיקר לא משנה מה כוונתו.
(ולגבי עיקר וטפל במרק עי' מ"ב רה ט
דלכו"ע אם אוכל הירקות עם המים הוו
המים טפל לירקות ומברך עליהם ופוטר
המים ,ומה שפסק המחבר שמברך
בפה"א על המים הוא כשאוכל המים
לבדם ,ומ"מ עי"ש שכותב שזה רק
כשבישל המים ע"ד לאכול גם הירקות,
דאל"כ אלא רק לצורך המים אין מברך
עליהם אלא שהכל ,ובאמת צ"ב מה בכך
שכונת בישולו לצורך המים סו"ס נבלע
בהם טעם הפרי בין לרא"ש ובין לרשב"א
(דגם הוא מודה בשלקות או כי דרכן
בכך או כי זה בישול יותר חזק עם טעם)
ובשלמא אם זה מצד עיקר וטפל י"ל דרק
כשבישל המים לצורך הירקות נטפלים
המים ,ומשא"כ שבישל לצורך המים
ומ"מ צ"ע דהלא הרא"ש כבר חידש
דאפי' מי שבישל לרפואה כלומר רק
לצורך המים מ"מ יש לזה חשיבות מאכל
הידוע בכל העולם שנוהגים לבשל מרק,
ובטלה דעתו ,וכנראה המ"ב לא אזיל
בזה כהרא"ש.
ואולי דברים אלו קשורים למה שהביא
המ"ב (רב לד) מהגר"א שאע"פ שאניגרון
היה צריך לברך עליו בפה"א מ"מ מברך
עליו שהכל (כפסק הרמ"א שם
וכהרמב"ם ותר"י) וביהגר"א שהוא
משום "דהכא שמתקנו לשתיה הריהו
כמשקה וברכתו שהכל" ,ובזה מבואר
יסוד מחודש וחשוב שגם אם בכללי
משקה זה צריך להיות אדמה או העץ,
ה"מ היכא שמתקנו בצורה של אכילה

ברכות
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כמו מרק שאינו נחשב שתיה אלא
אכילה ,כלומר צורת אכילה של משקין,
אך כשמתקנן לשתיה באופן של גמיעה
כמשקה הבא להשקות הצמאון וכדו'
אזי אינו מברך עליו אלא שהכל ,ולפי"ז
שפיר דבבישל לרפואה אכתי הוי משקה
ומשא"כ לצורך משקין נחשב כבר
כשתיה( ,מיהו מסתימת המ"ב משמע
דתמיד כשבישלו שלא ע"ד הירקות הוי
שהכל גם אם רוצה את המשקין בצורת
אכילה) וגם על עיקר יסוד הגר"א עי"ש
בשעה"צ (לו) שהביא ששא"ר ופוסקים
פליגי ע"ז ונקטו שגם אניגרון הוא
בפה"א ,ודלא כהרמ"א.
(שייך לעיקר וטפל ):בעיקר הברכה על
מרק ירקות עי"ש בשו"ע דאם בישל
המרק עם בשר מברך שהכל ,ובמ"ב
דטעם הבשר יותר חשוב מטעם הירקות
הלכך הוא עיקר ,ומוסיף דמ"מ אם אוכל
הירקות עם המרק א"צ לברך על המרק
דנטפל לירק ,אך הירק לא טפל לבשר
דבא בפנ"ע לשובע ,וצ"ע במי שאוכל
המרק ג"כ בחשיבות בפנ"ע שהיה אוכלו
אף בלי הירק ,וכבר מופיע בפוסקי
זמנינו שבאופן שהמרק טפל אפי' אם
נשאר לו בסוף אכילתו רק מרק מ"מ א"צ
לברך עליו כיון שהוא כבר נטפל ונפטר
מברכה ,אך צ"ע דלכאו' כעת אינו טפל,
אמנם לצד שטפל הוא בשעת הברכה
דעי"ז חלה הברכה גם עליו שפיר ולק"מ
וגם לצד שנפטר מברכה שפיר דכבר חל
עליו דינו להיפטר כולו ,דהא בודאי כולו
הוי אכילה אחת ,שכולו נפטר או על
כולו חל הברכה ,ואכמ"ל ,ומ"מ בדומה
לזה אי' לגבי גרעיני הפירות שאם הם
מתוקין צריך לברך עליהם העץ ובמ"ב
הביא די"א אדמה ,וכתב דמ"מ אם אוכלן
אחרי אכילת הפרי לכו"ע א"צ לברך
עליהן דנפטר בברכת העץ של הפרי כיון

שסח
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שטפלים לפרי ,והנה שם אי"ז סוג טפל
של תערובת דהא אוכלם בנפרד ואינם
מעורבים ,וגם אי"ז סוג עיקר וטפל שבא
ללפת או להשלים הנאת העיקר ,דהא
הגרעינים לא מוסיפים הנאה להנאת
הפרי אלא הנאה אחרת היא ,וא"כ איזה
עיקר וטפל זה ,והנראה לומר שיש כאן
חידוש בגדרי עיקר וטפל :שכיון
שהתחיל האכילה בביל העיקר ,וכעת
מה שאוכל הגרעינים זה רק כהמשך
ומחמת ההנאה מהעיקר ,הוי טפל,
ואע"ג שהטפל לא מוסיף לעיקר ,מ"מ
הוא בא רק כאגב לעיקר ,דאם לא היה
אוכל הפרי לא היה אוכל גם הגרעינים,
וא"כ הנאת הטפל באה כנגררת מחמת
הנאת העיקר ,וזה בעצם עיקר הגדר
בעיקר וטפל דגם טפל שמלפת את
העיקר ,בעצם זהו הגדר ,שהנאת הטפל
לא עומדת לאדם כמטרה בפנ"ע אלא
כדבר שבר בעיקבות העיקר ,ודו"ק
ונפלא.

[צ"ע לרא"ש במה גרע מי הפרי ממי כבישה]:

ז) אך צ"ע לענ"ד על הרא"ש דהנה
לשיטתו הא דבבישול מברך פה"ע או
פה"א הוא מפני שהמים קיבלו טעם
הפרי או הירק ,אך הנה כתוב כך גם לגבי
כבישה ,שמי כבישת ירק או פרי ברכתן
כמותן ,דבישול וכבישה שוין לענין זה,
וכעת אשאל במה נגרעו המים שזבו מן
הפרי יותר ממים חיצוניים של כבישה,
דהלא גם המים שהיו בתוך הפרי ודאי
שהו עם הפרי יותר ,ועכ"פ תיפו"ל מצד
שכאי' הם מי כבישה ,דבכבישה מספיק
מעת לעת והם שהו עם הפרי יותר,
וצע"ג.
ועי' ב"ח מג"א ב"י ט"ז ועוד (רב ורה).
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[הטעם שבשיכר שעורים ותמרים מברך
שהכל]:

ח) וצ"ע מהדין דפ' השו"ע דשיכר
שעורים ותמרים מברך שהכל ,ולכאו'
דרכן בכך ולרשב"א אמאי שהכל.
ולשו"ת הרא"ש שפיר שהכל כי אין
בישולן לצורך הפרי אלא לצורך המים.
אך צ"ע דהב"י ועוד כתבו טעם אחר,
מצד שלא ניכר בשיכר טעם הפרי ,אלא
זהו טעם אחר ,חדש ,וי"א מצד שאינו עב
וסמיך ,ועי"ש בנו"כ וצ"ע למה לא כתבו
ע"פ הרא"ש דאין בישולו לצורך הפרי
אלא לצורך המים.

[בריטב"א שמיץ הוי כרסק שאין בו צורת הפרי,
ובזיתים כתיב זית שמן]:

ט) הריטב"א בכללי הברכות (א' ט')
כותב שהטעם שאין מברכין על מים
שזבו מכל מיני פירות הוא שאין בהן
מגופו של הפרי ,ומשמע שזה מדין פרי
שנתרסק ואין ניכר בו צורת הפרי,
ובהמשך כותב ששמן זית התורה
לימדה שברכתו כמו של הזית ,דכתיב
"זית שמן" ,ומשמע דמצד עצמו אין דין
השמן כדין הפרי גם באופן כזה שכך
דרכו וגידולו וכו' כזית ,ורק כך הדין
בשמן מגזיה"כ ,מיהו אפש"ל דאחר
הגזיה"כ ילפי' בבנין אב לכל דבר שדומה
במאפייניו לזית ,שדרכו בכך וכו' ,או
אפש"ל דאסמכתא הוי אך לא משמע
בריטב"א.

[צ"ע למה אין גדר אמצעי של תותים ורימונים

דרכי

מיץ מרק ורסק

ברכות

שסט

כמו לגבי סחיטה בשבת ,וי"ל דשם הוי גזירה
אטו איסור דאו']:

י) אמנם חשבתי לשאול שאלה רבתי
בס"ד דהנה בשבת (קמב ):אי' דזיתים
וענבים אסור לסחוט בשבת וחייב,
ותותים ורימונים אסור מדרבנן כיון
שיש כאלו שסוחטין אותן ,ושאר מיני
פירות מותר לכתחילה דאין דרך
לסוחטן ,והשתא הכא אמאי לא מצינו
בפוסקים שהוזכר כלל מה הדין בתותים
ורימונים ,ורק כתבו שבזיתים מברך
פה"ע ובשאר פירות שהכל ,ואמאי לא
הוזכר מה דין תותים ורימונים ,ובפרט
בזמנינו שמסתמא הרבה פירות נחשבים
כן ,כי כמעט כל הפירות ואף הרבה
מהירקות יש מקומות וקבוצות שרגילין
לעשותן משקה ,ולגבי שבת אי'
שמדרבנן נאסרו בסחיטה וכתותים
ורימונים ,ומעתה צ"ב מה דינן לגבי
ברכתן ולא איתפרש בהדיא.
אך נראה פשוט דכל מה ששם גזרו על
תו"ר היינו משום שזו"ע הוי מדאו' ,ורצו
להרחיק ולגדור מהאיסור ,אך כאן שכל
הברכה של זו"ע וכן כל נוסח הברכות
הוי מדרבנן ,לא הוצרכו לגזור ולתקן
בתו"ר ,דהנה אמנם אי' (ריש פירקין)
דחיוב ברכה הינו מסברא דאסור להנות
וכו' ,אך נ"ל פשוט דכל מטבע הברכה
הוי מדרבנן ,דמדאו' נ"ל דמספיק שכל
אדם יאמר בנוסח שלו ,כגו' "תודה ה'"
וכדו' ,ואע"פ שבריטב"א אי' ששמן ילפי'
מקרא שברכתו כהזית ,דכתיב זית שמן,
דלכאו' מוכח שנוסח הברכה הוא
מדאו' ,כעת נ"ל דבהכרח אי"ז אלא
אסמכתא ,דמדאו' אין מטבע כלל
לברכות ,כך נ"ל וצ"ת.

[השו"ע בדין רסק פירות וירקות ,והפלוג'
בריבה]:

יא) ואחר כ"ז נראה לדון בדין רסק
פירות או ירקות ,מה ברכתו ,דהנה
השו"ע (רב ז) תמרים שמיעכן ביד ועשה
מהם עיסה ,אפי"ה לא נשתנית ברכתן",
וברמ"א "ולפי"ז ה"ה ריבה ,וי"א לברך
שהכל ,וטוב לחוש לכתחילה לברך
שהכל ,אבל אם בירך בפה"ע יצא כי כן
נראה עיקר" עכ"ל ,ובמ"ב הביא דיש
באחרונים שסבירא דהי"א שהביא
הרמ"א ל"פ אמחבר כי אם בריבה משום
שנימוחו לגמרי ולא ניכר צורתן כלל,
אבל בדין המחבר דמיירי בתמרים
שנתרסקו ,שניכר תארן וצורתן מודו
דמברך העץ ,ויש אחרונים שסברו
דהי"א פליג גם אדין המחבר.
(ועי"ש במ"ב שכ' דמ"מ אין נפק"מ
דנקטי' כהמחבר לגבי תמרים ,ומ"מ
ממשיך שנקטי' כהרמ"א לגבי ריבה
שלכתחילה יברך שהכל ,כיון שבשהכל
יוצא בדיעבד על הכל ,וכעת צ"ע דזה
מסתדר רק עם הצד שהי"א ל"פ אמחבר
בתמרים רק בריבה ,דאילו לצד שהי"א
פליגי גם בתמרים א"כ הכרעת הרמ"א
לברך שהכל לכתחילה אזלה גם על
תמרים ,וא"כ ק' מש"כ המ"ב שאין
נפק"מ בזה ,ומצד שני פוסק כהמחבר
בתמרים וכהרמ"א בריבה ,שמזה נראה
דנקט כהצד דהי"א ל"פ בתמרים רק
בריבה ,וצ"ע).
ובאמת גם בדעת המחבר יש להסתפק
האם בכלל חלק בריבה ,דאולי אמר
דבריו רק בתמרים ,וכהחילוק הנ"ל
שתמרים לא איבדו צורתן לגמרי וריבה
כן ,וכלומר לצד שהי"א פליגי אמחבר גם

שע

דרכי

בתמרים ,השתא אולי בריבה המחבר
מודה דשהכל ,ונחלקו רק בתמרים ,וגם
לצד השני דהי"א פליגי רק בריבה יצא
מזה שאין מחלוקת כלל רק הרמ"א
הסתפק בריבה ומ"מ המחבר אולי הודה
שריבה לא.
וצ"ב בעיקר גדר החילוק המציאותי בין
שנתרסקו אבל ניכר תארן וצורתן ,לבין
נתרסקו לגמרי ולא ניכר צורתן כלל,
דהנה התמרים שהתרסקו הריהם כעת
כעיסה ומ"ש מריבה ,וכן עי"ש במ"ב
שמביא עוד דוגמא כמו תמרים
שנתרסקו ,בתפו"א שמיעכן ועשאן
כעיסה ,כלומר פירה ,וצ"ב מהו בדיוק
החילוק המציאותי שמבדיל בין פירה
לריבה ,וחשבתי שאולי גם פירה אם
טוחנו במיקסר וכדו' שנהיה ממש עיסה
חלקה יהיה כמו ריבה ,דלא יהיה ניכר
תארו וצורתו ,והגדר שכן ניכר צורתו זה
בכה"ג שמבנה ומרקם הפרי נשאר ,ורק
מיעכו באופן שנשתנית צורתו הכללית,
אך מרקם ומבנה הפרי המקורי נשאר,
ומשא"כ כששינה את כל מבנה ומרקם
הפרי וטחנו לעיסה חדשה ,שלא ניכר
בה מבנה הפרי המקורי ,ואכתי צ"ת.
ולדעת הרשב"א במי בישול פרי
שמברך שהכל וגם לרא"ש שבסחיטת
פרי מברך שהכל ,צ"ל דשאני מיעוך פרי
שאי"ז מים עם טעם או משקה הזב
מהפרי ,אלא זה גופו וממשותו של הפרי
שנתמעך ,ולכן מברך עליו העץ.

[צ"ע מ"ש רסק פרי ממי בישול פרי ,בין לרא"ש
ובין לרשב"א ,וצ"ל דבבישול הפרי קיים וטעם
כעיקר ,אך בריסוק הפרי בטל ובטלה ברכתו]:

יב) אך מעתה יקשה לדעת הרא"ש

סימן כב

ברכות
החילוק שבצד שהי"א פליגי אמחבר רק
בריבה ,דמחלקים בין פרי שנתמעך
לגמרי עד שלא ניכר צורתו כלל ,ובין
שנתמעך ונשאר צורתו ,שאם לא נשאר
צורתו יברך שהכל ,ולכאו' במאי גרע
פרי שנתרסק אף שלא ניכר צורתו ,אבל
הרי יש בו את כל תכולת הפרי ,רק
שהוא בצורה אחרת של עיסה ,ומאי גרע
ממים שהתבשלו עם הפרי ,שלרא"ש
הוי העץ אם יש טעם הפרי במים ,וכאן
הרי זה הרבה יותר מטעם הפרי
שהתמסמס במים ,דהרי כל הפרי עצמו
מרוסק כאן בתוך העיסה ,ואיך אפשר
להבין שמי בישול יהיו העץ בגלל הטעם,
ואילו רסק הפרי יהיה שהכל( ,כשלא
ניכר).
איברא דזה ק' גם לרשב"א ,שהרי גם
לרשב"א על מי שלקות מברך האדמה,
והחילוק הפשוט כי דרכן בכך ,וא"כ
למה לא מחלקים גם לענין רסק פירות
שיהיה תלוי אם דרכן בכך או לא,
וכמו"כ לצד שהחילוק ברשב"א הוא בין
בישול קל לבישול שלקות ,דודאי קשה
שרסק פירות ודאי יש בו הרבה יותר
ממעלת הפרי ,דכל עצמו של הפרי
נמצא בו ואין לך טעם וממשות הפרי
גדול מזה ,וודאי יותר מהבישול הגדול
ביותר( ,מה גם שריבה זו דרך הכנתה
היא בבישול כמבואר במ"ב רב מא) ואיך
אפשר להבין שמי בישול פרי יהיה העץ,
ואילו ריבת פרי שהכל ,וודאי המחבר
מובן אך הי"א שהביא הרמ"א דפליגי
בריבה צ"ע( ,וודאי לצד שהי"א פליגי אף
בתמרים).
ורואים מכאן שלכו"ע גרע רסק פרי
ממי בישול פרי ,והנראה לבאר הדבר,
שברכת בפה"ע או בפה"א הם רק
כשנהנה מהפרי ,ובפרי שנתרסק אמרי'

דרכי

מיץ מרק ורסק

דבטל הפרי ,דאיבד מעלת הפרי ,וירד
לשהכל ,אך פרי שהתבשל הגדר הוא
שיש פרי ונשאר הפרי ,רק שיש מים עם
טעם הפרי ,ונחשב שהוא נהנה מהפרי,
ואף שאין הנאתו מהפרי עצמו ,מ"מ הוא
נהנה מטעמו של הפרי שנמצא במים,
אך הטעם ממשיך להשתייך לפרי,
שנשאר קיים בזמן שטעמו עבר למים,
ולכן הגדר שהמין קיבלו טעם של פרי,
שהוא בר מעלה של פרי ,ואף שזה רק

ברכות

שעא

טעם מ"מ אמרי' שטעם כעיקר( ,לרא"ש
תמיד ,ולרשב"א כשזה הדרך ,או כשזה
בישול חזק) ,אבל רסק פרי נעשה בצורה
כזו של ביטול הפרי ,דכל מהותו היא
ריסוק הפרי וביטול שמו וחשיבותו,
וממילא בה בעת בטילה גם ברכתו,
ואע"פ שסו"ס יש טעם ,אבל התשובה
ע"ז שאמנם יש טעם אבל אין עיקר,
ודו"ק.

שעב

דרכי

ברכות

סימן כג

סימן כג:

בחשיבות פרי לברכת העץ אדמה או שהכל:
תמצית דברים :א .על בוסר מברך אדמה ,והשיטות בזה בשאר פירות .ב .צ"ב שהרי הוא פרי ראוי לאכילה
ובמה גרע מכל פרי ,ועוד דאם אינו פרי איך מברך אדמה .ג .בגרעיני פירות מתוקין מחלוקת האם העץ או
אדמה ,גרעינים מרים שמיתקן לכו"ע שהכל ,וצ"ע מ"ש משקדים מרים שמיתקן .ד .ביאור דגרעינים מתוקין
אינן פרי בעצמם אלא חלק מהפרי ,ומשא"כ מרים הוי פסולת ולא מהני למתקן ,ודלא כשקדים שמיתקן.
ה .בצלף קיי"ל דמברך העץ רק על הפרי העיקרי ,ולא על התמרות והעלים ,וכן לענין מעשר וערלה .ו.
ומבואר שלכל עץ יש את הפרי העיקרי שלו והשאר אדמה ,וכן בבוסר .ז .ברבנן ור"י בברכת דשאים ,ולרבנן
שפיר דרק העץ בעי חשיבות פרי מיוחדת ,אך אדמה הכל פירותיה .ח .ברכת שקדים מרים ומתוקים,
וברכת קורא .ט .בדיעבד יוצא בכולהו .י .הרמב"ן לגבי מעשר.

[על בוסר מברך אדמה ,והשיטות בזה בשאר
פירות]:

א) בגמ' ריש כיצד מברכין (לו ):מובא
ממסכת שביעית (ד י) "מאימתי אין
קוצצין באילנות בשביעית בית שמאי
אומרים כל האילן משיוציאו ובית הלל
אומרים החרובין משישרשרו והגפנים
משיגרעו והזיתים משיניצו ושאר כל
האילנות משיוציאו ,והבוסר שיעורו
כפול הלבן" ,ובתוס' כתב "שיעורו כפול
הלבן :ופחות מכאן לא הוי פירא ,מכאן
יש ללמוד דעל בוסר פחות מפול לא
מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא
פרי האדמה" ,וכ"כ הרשב"א והריטב"א,
דמדיני שביעית נלמד לדיני ברכות,
דבוסר אינו נחשב פרי חשוב ולכן לא
מברך עליו בפה"ע אלא בפה"א.
וכ"פ הטוש"ע (סי' רב) דהבוסר כל זמן
שלא הגיע לכפול הלבן מברך בפה"א,
והטור ביאר וז"ל" :דכל דבר שגדל על
האילן ואינו עיקר הפרי מברכין עליו
בפה"א" ,ובוסר אינו עיקר הפרי.
ולגבי שאר פירות (מלבד ענבים שבהם
נאמר דין בוסר) השו"ע סתם ששאר כל

האילן משיוציאו פרי מברכין עליו
בפה"ע ,ובלבד שלא יהא מר וכו' ,אך עי
בטור שחילק בין כל שאר האילנות לבין
חרובין משישרשרו פי' שיראה בהם
כמין שרשרות ,ועל הזיתים משיניצו
פירוש שגדל הנץ סביבם ,וקודם לכן
בפה"א (וכ"פ הרמ"א) ,וזה כמתני'
דשביעית שם ,דמה שלגבי שביעית אינו
עיקר הפרי אף לגבי ברכות אין מברך
העץ דאינו עיקר הפרי ,וצ"ל שהשו"ע
סבר דלא מדמינן ברכות לשביעית לכל
מילי ,רק לגבי בוסר.
ועי' ביהגר"א שחולק וסובר שיטה
שלישית ,שהכל תלוי משיגיעו לעונת
מעשרות ,וקודם לכן מברך בפה"א,
ולשיטת הגר"א יוצא איחור גדול לברכת
העץ ברוב הפירות דענבים משיראו
החרצנים מתוכן וזתים משהביאו שליש
וכו' ואכמ"ל ,ומ"מ עד אז לא חשיב פרי
גמור לברך עליו העץ ,אלא מברך רק
האדמה דאינו עיקר הפרי.
וא"כ מבואר יסוד שיש פרי שגדל על עץ
ומ"מ כיון שאינו עיקר הפרי אין מברך
עליו אלא בפה"א ,בין אם זה רק בבוסר
או גם בחרובים וזיתים ,או אף בכל
הפירות משיגיעו לעונת מעשרות ,ומ"מ
קודם שלב זה אינו פרי גמור ומברך

דרכי

חשיבות פרי

האדמה.

[צ"ב שהרי הוא פרי ראוי לאכילה ובמה גרע
מכל פרי ,ועוד דאם אינו פרי איך מברך אדמה]:

ב) אך צ"ב מהו הגדר שאינו עיקר הפרי,
והלא זהו אותו הפרי שעתיד לגדול יותר
ואז לכו"ע ברכתו העץ ,וגם עכשיו הוא
ראוי לאכילה ,ולא מר וכדו' דאם מר או
עפוץ לכו"ע אין מברכין עליו כלל ,וא"כ
מה בכך שהוא עתיד לגדול עוד ,סו"ס
כעת הוא ראוי לאכילה שפיר ,והוא הוא
הפרי עצמו ,ומה איכפת לן שעתיד
לגדול עוד ,ובמה גרע מכל פרי אחר,
ולמה אין מברך העץ אלא האדמה.
ואין לומר שאע"פ שהוא ראוי לאכילה
מ"מ הוא פחות טעים מפרי גמור ולכן
נחית מדרגת פרי ,דהנה מבין כל מיני
וסוגי הפירות ברור שישנם יותר
טעימים ופחות טעימים ,ומ"מ על כולם
מברכים בפה"ע ,וכן ברור שבוסר של
פרי טעים יכול להיות אף יותר טעים
מפרי גמור של מין אחר ,ולכן ברור שאין
הולכין בזה לפי יותר טעים או פחות
טעים ,אלא כל עוד הוא ראוי לאכילה
בשם פרי יכונה ,ובמה גרע בוסר זה
שאינו פרי לברכת העץ.
ועוד נ"ל צ"ע דממ"נ אם אין לו חשיבות
"פרי" ,א"כ שיברך שהכל ,ולמה הדין
הוא שמברך עליו בפה"א ,דלכאו' אם יש
לו בעיה בשם "פרי" איך בורא פרי
האדמה כן ניתן לברך עליו ,והלא כמו
שפרי העץ אינו יכול להיחשב ,ה"נ פרי
האדמה לא יוכל להיחשב ,ומ"ש שפרי
האדמה מיקרי ,ואילו פרי העץ לא
מיקרי ,דלכאו' אם הוא פרי הוא פרי
העץ ,ואם אינו פרי אזי הוא גם לא פרי

ברכות

שעג

האדמה אלא אינו פרי כלל ,ויברך רק
שהכל ,ויבואר להלן.

[בגרעיני פירות מתוקין מחלוקת האם העץ או
אדמה ,גרעינים מרים שמיתקן לכו"ע שהכל,
וצ"ע מ"ש משקדים מרים שמיתקן]:

ג) בדומה לדין בוסר מצינו עוד (שם
לו ):לגבי גרעיני הפירות שהגמ' הביאה
ברייתא דקליפין וגרעינין חייבים
בערלה ,ועי"ש בתוס' שלמד מזה שצריך
לברך העץ על כל גרעיני הפירות ,וכ"כ
רוב הראשונים ,והרא"ש הוסיף שאם
הם מרים ואינם ראויים לאכילה ע"י
הדחק אינו מברך עליהם כלל ,אך
הרשב"א הביא דברי התוס' דבמתוקין
מברך העץ ופליג עלי' דאי"ז מחוור,
דחייבים בערלה לאו משום פרי אלא
דדרשי' את הטפל לפריו.
ובשו"ע (רב ג) פסק כתוס' והרא"ש
שאם הן מתוקין מברך העץ ,אך אם הם
מרים אינו מברך כלל ,ומוסיף שאם
מיתקן ע"י האור מברך שהכל.
אבל המשנ"ב שם הביא שהרבה
אחרונים ובכללם הגר"א פליגי אמחבר
וס"ל דגם גרעינין מתוקין אינו מברך
העץ ,אלא רק האדמה ,דגרעינים אינן
חלק מעיקר הפרי( ,ולמדו כך ברשב"א
ונקטו כמותו).
ועוד מביא המשנ"ב שיש להקשות
דלדעת השו"ע שמתוקין מברך העץ א"כ
הגרעינין הוו כפרי גופא ,וא"כ גם במרים
ומיתקן ע"י האור שיברך העץ ,כדין כל
פרי שא"א לאוכלו בלא בישול ,וכמו גבי
שקדים המרים שמיתקן באור דהשו"ע
פ' (רב ה) דמברך העץ.

שעד

דרכי

סימן כג

ברכות

אמנם המ"ב מביא דיש לתרץ דעת
השו"ע ולחלק שודאי גם לשו"ע לא
עדיפא גרעינים כשקדים גופא ,שהוא
עיקר הפרי.

כמה חלקים דיש קליפה חיצונית
ופנימית ,עלים ,עוקץ ,בשר הפרי ,המיץ,
מקום הגרעינים ,והגרעינים ,וכעת
הכלל הוא שכל מה שראוי וטוב לאכילה
נכלל כחלק מחלקי הפרי ,אך מה שאינו
טוב לאכילה מופקע מלהיכלל כחלק
מחלקי הפרי הלזה ,וממילא גם אם תקנו
באור מברך רק שהכל ,דכבר הוקבע
שאי"ז חלק מהפרי ,ורק בפרי גמור מהני
תיקון ע"י אור ,כגון שקדים המרים שכך
ייעודן שיתקנום ע"י האור וזה גופא
צורת פרי שלהן.

[ביאור דגרעינים מתוקין אינן פרי בעצמם אלא
חלק מהפרי ,ומשא"כ מרים הוי פסולת ולא
מהני למתקן ,ודלא כשקדים שמיתקן]:

ועכ"פ לגר"א והאחרונים דפליגי
שגרעיני פירות אפי' מתוקין ברכתן
האדמה מכיון שאינם חלק מעיקר הפרי,
והכלל הוא שכל מה שגדל על אילן אך
אינו עיקר הפרי מברך בפה"א ובדומה
לכלל בבוסר שאינו עיקר הפרי ומברך
אדמה.

ודבריו צ"ב דממ"נ אם אינו ממש חלק
מהפרי א"כ איך במתוקין מברך עליהם
העץ למחבר ,ואם הוא חלק מהפרי א"כ
גם במרים ומיתקן באור יברך העץ,
וכדין פרי ,וכדהוק' על המחבר כנ"ל.

ד) אך נלענ"ד הביאור דהמחבר ס"ל
דגרעינים לא הוו הפרי מחמת עצמו ,גם
במתוקין ,אלא רק כחלק מחלקי הפרי,
אך כ"ז רק במתוקין שראויים לאכילה,
אבל במרים אי"ז נחשב אפי' חלק מחלקי
הפרי ,דאי"ז ראוי לאכילה ,אלא הוי
פסולת ,וכיון שנקבע שאי"ז חלק מהפרי,
שוב לא יועיל שתקנו ע"י האור ,דכבר
נקבע שאינו חלק מחלקי הפרי ,דרק
לעיקר הפרי מהני תיקון ע"י האור כיון
שאמרי' דכך הוא צורת אכילתו של
הפרי ,וכפרי שנאכל מבושל ולא חי ,אך
הגרעינים צ"ל דגם למחבר אינן עיקר
הפרי ואעפ"כ אינם אדמה כהאחרונים,
אלא כן העץ ,אבל לא משום שהם עצמם
נחשבים הפרי ,אלא שאע"פ שאינם
עיקר הפרי ,מ"מ הם חלק מחלקי הפרי,
ואת זה לא אמרי' בגרעינים מרים,
שאיגלאי שאינם חלק מהפרי ,וממילא
גם בישול לא יעזור להם ,אלא מברך
שהכל ,אך במתוקין מברך העץ כחלק
מהפרי.
ונ"ל להוסיף לבאר שהרי בכל פרי יש

וגם תוס' והשו"ע דפליגי שכן מברך
עליהן העץ זה רק משום שהם חלק
מהפרי העיקרי ,ובטלים לפרי העיקרי,
אך בדבר שהוא נפרד מהפרי יודו שאף
אם הוא ראוי לאכילה מ"מ אין מברך
העץ ,וכן בוסר שאינו עיקר הפרי.
וכעת יש להקשות כנ"ל דהרי הגרעינים
מתוקין וראויין למאכל ,ובמה נגרעו
מכל פרי שמברך עליו העץ ,ולמה כאן
מברכין עליהם אדמה לאחרונים ,וגם
למחבר מברך העץ רק משום שבטלים
לכלל הפרי ,ומשא"כ בדבר נפרד ,ועוד
ילה"ק כנ"ל דממ"נ אם אינן פרי ,א"כ גם
פרי האדמה לא יוכל לברך עליהן.

[בצלף קיי"ל דמברך העץ רק על הפרי העיקרי,
ולא על התמרות והעלים ,וכן לענין מעשר

דרכי

חשיבות פרי

וערלה]:

ה) ובדומה לזה מצינו עוד בסוגיית
צלף ששם מלבד הפרי העיקרי יש עוד
פירות קטנים שראויים לאכילה ,וגם
העלים שלו ראויים לאכילה ,וקיי"ל
דמברך העץ רק על הפרי העיקרי ולא על
כל השאר ,ועי' בגמ' (לו" ).צלף של
ערלה ,זורק את האביונות ואוכל את
הקפריסין ,דאביונות פירי וקפריסין לאו
פירי ,ורמינהו על העלים ועל התמרות
אומר בורא פרי האדמה ,ועל האביונות
ועל הקפריסין אומר בורא פרי העץ ,הוא
דאמר כרבי עקיבא ,דתנן ר"א אומר צלף
מתעשר תמרות ואביונות וקפריסין ,רבי
עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות
בלבד ,מפני שהוא פרי" ,כלומר שרק
האביונות הם עיקר הפרי לגבי מעשר
ולגבי ערלה ,וה"נ שמברך עליו בפה"ע,
אך העלין והקפריסין וכל שאר חלקי
העץ אע"פ שראויים וטובים לאכילה
מ"מ אינן עיקר הפרי ואין מברך עליהם
אלא בפה"א( ,ומכאן גם מקור לגר"א
שתלוי בדין פרי למעשר ואכמ"ל).
וכתב הרי"ף "והלכתא הכין דזורק את
האביונות ואוכל את הקפרס ,ומדלגבי
ערלה לאו פרי הוא גבי ברכה נמי לאו
פירא הוא ולא מברכינן עילויה בפה"ע
אלא בפה"א" עכ"ל( ,ויש גם גרסא כזו
בגוף הגמ' בע"ב בסוגריים בסוף
הסוגיא).
וכ"פ הטור (רב) וז"ל "על העלין
והתמרות בפה"א שאינן עיקר הפרי על
האביונות שהן עיקר הפרי בפה"ע" ,וכ"פ
השו"ע.

ברכות

שעה

[ומבואר שלכל עץ יש את הפרי העיקרי שלו
והשאר אדמה ,וכן בבוסר]:

ו) ומכאן בעצם היסוד החזק לכל מה
שהתבאר לעיל שיש ללמוד מדינים
אחרים כדוגמת שביעית ערלה מעשר
ועוד ,מהו הנחשב "הפרי" ,וממילא לגבי
ברכות מברך עליו העץ ,ומה שאינו
נחשב עיקר הפרי לגבי כל דינים אלו ה"נ
לגבי ברכה יברך האדמה ,וככללא
דהטור "דכל דבר שגדל על האילן ואינו
עיקר הפרי מברכין עליו בפה"א".
והן הן דברי הרשב"א שכ' "שאין
מברכין על הבוסר עד שיהא כפול הלבן
הא פחות מכאן אינו נקרא פרי העץ,
אלא מברכין עליו בורא פרי האדמה
דומיא דקפריסין" ,כלומר שמדמה בוסר
לקפריסין ,דכמו שקפריסין הוא גדל על
העץ ומ"מ כיון שאינו עיקר הפרי מברך
אדמה ,ה"נ בוסר.
והשתא שפיר מה שהוק' לעיל למה
בוסר אינו פרי ככל פרי העץ ובמה גרע
מפירות אחרים פחות טעימים ,דכעת
התבאר שבכל עץ יש את הפרי העיקרי,
שרק עליו מברך העץ ,וכל שאר חלקי
העץ אף אם ראויים לאכילה אין מברך
עליהן העץ אלא אדמה ,ואפי' שאם היה
בפרי זה רק את החלקים האחרים יכול
להיות שהיה מברך עליהם העץ ,אך
כעת שיש לעץ זה את הפרי העיקרי שלו,
כל שאר החלקים נגרעים ממעלת "פרי"
דאינם "עיקר הפרי של עץ זה" ,וכמו
בבוסר שגם אם הוא ראוי לאכילה ,ואולי
אם היה מין זה מסתיים כך היה מברך
עליו העץ ,מ"מ כעת שיש לעץ זה המשך
שהפרי גודל ומתפתח יותר ,זהו עיקר
הפרי שלו ,ולא הבוסר ,אלא מברך רק
האדמה.

שעו

דרכי

[ברבנן ור"י בברכת דשאים ,ולרבנן שפיר דרק
העץ בעי חשיבות פרי מיוחדת ,אך אדמה הכל
פירותיה]:

ז) והא דהוק' לעיל דממ"נ אם אינו יכול
להיחשב פרי העץ ,א"כ גם פרי האדמה
לא יוכל להיקרות ,דגם פרי האדמה שם
פרי יש בו ,וא"כ למה לא מברך על כל
הנ"ל שהכל.
נראה לתרץ דהנה במתני' ריש פירקין
פליגי ר"י ורבנן ,דלרבנן אדמה כולל גם
ירקות ,כלומר עשבים וזרעים הנאכלים,
אף שאינן פרי ,אך לר"י על ירקות מברך
בורא מיני דשאים ,ורק על פירות
האדמה מברך בפה"א.
ובביאור החילוק בין דשאים לפרי
האדמה נראה ,דפרי היינו הדבר שנברא
בצמח במיוחד לשם אכילה ,אך לא
הזרעים ,או העשבים עצמם ,שגם אם
נאכלים מ"מ אינם עומדים רק לאכילה,
דפרי הינו רק החלק שכל ברייתו
מיועדת להיותו מוכן לאכילה ,ור"י סבר
דברכת בפה"א נמי צריכה חשיבות פרי,
כברכת העץ ,ולכן יש ברכה שלישית
בורא מיני דשאים ,שזה הברכה לכל
הגדל מן האדמה אבל אינו עיקר פרי
האדמה.
אבל ורבנן פליגי וס"ל דברכת בפה"א
אינו צריכה חשיבות פרי ,אלא כל הגדל
מן האדמה נכלל בברכת בפה"א ,ושאני
בפה"ע שצריכה חשיבות "פרי",
מבפה"א דא"צ חשיבות פרי ,אלא כל
הגדל מהאדמה נכלל בה.
והשתא באמת לפי ר"י יקשה דחזינן
דגם בפה"א בעי' חשיבות ושם פרי ,אך
לרבנן דקיי"ל כוותיהו ,מובן הא דכל מה

סימן כג

ברכות
שאינו עיקר הפרי של העץ ,אין מברך
עליו העץ אלא אדמה ,ולגבי בורא פרי
האדחמה לא מפריע מה שאין לו
חשיבות "פרי" ,דלא גרע מדשאים
שנכללים בברכת פרי האדמה ,אמנם
אכתי צ"ב בעיקר סברת רבנן שלברכת
העץ צריל להיחשב פרי ,ולאדמה לא,
וצ"ע מ"ש.
ונלענ"ד דהביאור דלבפה"א יכול
להיכנס כל מה שנוצר מהאדמה ,דאם
הוא ראוי לאכילה הוי פרי האדמה,
דאדמה אחת היא לכל גידוליה ,ואין
משמעות לפרי מסויים של האדמה יותר
מפרי אדמה אחר ,דכולן גידולי האדמה
בשוה ,אך העץ מה שנשתנה למעליותא
הוא מפני שיש בו חשיבות מיוחדת של
העץ היציב שאין גזעו מחליף ,שהוא עץ
שמיוחד לגידול פרי מסויים שצומח
ממנו ,ולא צומח סתם מהאדמה כמו
שאר הצמחים ,ולכן יש לפרי חשיבות
מיוחדת שיש לו עץ שמגדלו במיוחד,
דהנה העצים מתחלקים שלכל א' יש את
המין המיוחד שגדל עליו ,ולא כל העצים
בעולם נחשבים כחדא ,ושאני אדמה
ששבחה וגדולתה הם אחד לכל הצומח
ממנה ,ומשא"כ העצים שלכל עץ יש את
החשיבות העצמית שלו מה שהוא עץ
של מין מסויים המגדל פרי מסויים,
(ונראה דמשו"ה אין נוסח הברכה בורא
פרי העצים ,אלא בורא פרי העץ ,דכל
החשיבות של העץ אינו מפני שהוא סוג
צמח שגודל על עצים אלא כי הוא פרי
שיש לו עץ מיוחד שאחראי לגידולו
הבלעדי ,שזה מיחדו ומבדילו משאר
הצמחים המפוזרים על פני האדמה).
וא"כ מובן שכל חשיבותו של העץ
מתבטאת רק בפרי המיוחד והעיקרי של
אותו עץ ,ולא בכל חלק אחר של העץ

דרכי

חשיבות פרי

שיהיה ראוי לאכילה ,דמעלת העץ היא
בכך שהוא מיוחד לגידול הפרי המסויים
שהוא מיועד לו ,וכל שאר חלקי העץ הם
ככל הצמחים היוצאין מהאדמה ,שבה
א"צ חשיבות פרי דווקא ,דכלפי האדמה
כל המינים שווים ,ואין משמעות לעיקר
העשב או החלק הפחות עיקרי ,אלא כל
גידולי האדמה הראויין לאכילה שוין
אצל האדמה ,ונחשבים פירותיה.

[ברכת שקדים מרים ומתוקים ,וברכת קורא]:

ח) מצינו בפוסקים כמה דינים לגבי
ברכת השקדים וראיתי לפורטם
ולבארם:
שקדים מרים בגדלותם אינו מברך
כלום דאין לו הנאה מהן ואזוקי מזקי ,אך
אם מיתקן ע"י האור מברך העץ ,דהוי
כפרי שלא נאכל חי רק מבושל,
דבמבושל מברך העץ( ,סי' רב ה).
שקדים המרים בקטנותם מברך העץ,
(סי' רב ה) והטעם דקליפתן אינה מרה
ועיקר אכילתן היא הקליפה ,ולכך
גידולם ,וזהו עיקר הפרי בהם( ,וי"א
שבקטנותם אינם מרים כ"כ).
שקדים מתוקים בקטנותם מברך
שהכל( ,סי' רד א) והביאור דאין הם
הקליפה
אלא
האכילה
עיקר
(שבקטנותם היא עבה מאוד והיא עיקר
האכילה) ,והקליפה אינה עיקר הפרי של
עץ השקדים ,ולא נטעי אדעתיה
דהקליפה ,ושאני משקדים מרים קטנים,
שמברך העץ ,דבמרים נטעי ע"ד כן,
ומשא"כ במתוקים.
ובשקדים המרים צ"ל דנטעי להו גם

ברכות

שעז

ע"ד קטנים בקליפתן ,וגם ע"ד גדולים
במיתוק ע"י האור ,ושתי הצורות
נכללות בשם עיקר הפרי ,וצ"ב.
ונדצ"ל דכיון דלא נאמר דין בוסר בכל
מיני פירות ,א"כ שייך כמה צורות של
עיקר הפרי ,ונראה דדמי לפרי שרגילים
לאוכלו בשתי צורות ,גם חי וגם מבושל,
דעל שתי הצורות מברך העץ ,דשתיהן
עיקר הפרי ,וה"נ שקדים המרים ,רגילים
לאוכלם או חיים בקטנותם ועיקרם
הקליפה ,או בגדלותם במיתקן ע"י
האור ,ודעת הנטיעה ורגילות העולם
קובעת בזה מה יחשב פרי.
הקורא ברכתו שהכל ,והוא הרך
הניתוסף באילן בכל שנה (רד א) ,והנה
הא דאינו העץ מובן כי אינו עיקר הפרי,
אך למה אינו אדמה ,עי' משנ"ב ט דכיון
דממעט את ענפי האילן לא נטעי אינשי
האילן ע"ד לאכול הקורא.

[בדיעבד יוצא בכולהו]:

ט) המשנ"ב (רו ג) ממג"א שבדיעבד
אם בירך העץ על פרי העץ שלא נגמר ,או
שאינו עיקר הפרי ,שלכתחילה דינו
לברך אדמה ,אך בדיעבד אם בירך העץ
יצא ,דסו"ס הוא מין העץ ,וכמו"כ בפרי
אדמה שדינו לברך שהכל ,כגון שדרכו
להיאכל מבושל ואכלו חי ,דדינו שהכל
אך אם בירך אדמה יצא דסו"ס מין אדמה
הוא.

[הרמב"ן לגבי מעשר]:

י) הרמב"ן (ברכות לו" ).ואף על גב דלא
עביד ליה לענין מעשר לא ירק ולא אילן

שעח

דרכי

מברך עליה בורא פה"א .וכענין הזה
אמרו בירושלמי (כלאים פ"ה ה"ז) אתרוג
אף על פי שאת אומר עליו בפה"ע על
התמרות שלו את אומר בורא מיני

סימן כג

ברכות
דשאים ,פירוש לר' יהודה (ל"ה א'),
דהוה ליה כירק ואף על גב דליכא מעשר
בתמרות ,וה"ה לעלין דאתרוג שטעם
עצו ופריו שוין" ,עכ"ל.
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דרכי

ברכות

סימן כד

סימן כד:

בחיוב אשה וקטן בבהמ"ז ,בגדרי ערבות ושומע כעונה ,ובדין
חינוך:
ענף א :הנידון בנשים וקטנים להוציא אחרים :א .הנידון בגמ' בחיוב ברהמ"ז בנשים וקטנים,
ונפק"מ להוציא אחרים .ב .בעיקר חיוב ברכהמ"ז מדאורייתא ושאר ברכות .ג .בפלוג' רש"י ותוס' בביאור
הצד שנשים פטורות .ד .ר' מנוח שבהמ"ז נחשב זמן גרמא וצ"ע.
ענף ב :בתרי דרבנן ,ובדין שומע כעונה :ה .תוס' דחד דרבנן לא מוציא תרי דרבנן ,וצ"ב .ו .ובאמת
צ"ב למה מי שאינו חייב לא מוציא אחרים .ז .ביאור בגדרי דין שומע כעונה .ח .עובדא דשמעון בן שטח,
פירוש הבה"ג ,והקושיא עליו .ט .שיטת רש"י שדרבנן מוציא דאו' ,וקטן אינו דרבנן ,והקושיות עליו מסוגיין.
י .פלוג' רש"י ותוס' האם דין חינוך מוטל על הקטן או על אביו.
ענף ג :בגדרי ערבות ,והדין באשה וקטן :יא .חילוק תוס' שלגדול יש ערבות ,ולאשה וקטן לא,
וביאור המושג בר חיובא .יב .דין ערבות ,מקורו וטעמו .יג .החילוק בין בהמ"ז לשאר ברכות .יד .חילוק בין
תוס' והרא"ש האם יש ערבות לנשים במה שחייבות .טו .הצל"ח חילק בין תוס' והרא"ש לגמרי .טז .רע"א
ביאר ברא"ש כתוס' .יז .רע"א לגבי תרי דרבנן ,והחזו"א ,והנלענ"ד.
ענף ד :ההלכה בתרי דרבנן ,וסיכום הדברים :יח .מה ההלכה בתרי דרבנן וחד דרבנן .יט .שיטת
המג"א בדעת השו"ע וצ"ע ,ופסיקת המ"ב .כ .תקציר הדברים ערוכים באופ"א עם הוספות.

ענף א:
הנידון בנשים וקטנים להוציא
אחרים:

[הנידון בגמ' בחיוב ברהמ"ז בנשים וקטנים,
ונפק"מ להוציא אחרים]:

א) בגמ' (ברכות כ" ):אמר ליה רבינא
לרבא נשים בברכת המזון דאורייתא או
דרבנן ,למאי נפק"מ לאפוקי רבים ידי
חובתן ,אי אמרת דאורייתא ,אתי
דאורייתא ומפיק דאורייתא ,ואי אמרת
דרבנן הוי שאינו מחוייב בדבר ,וכל
שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את
הרבים ידי חובתן" ,ומבואר בסוגיין
שאשה יכולה להוציא איש רק אם היא

מחויבת בעצמה באותה דרגה ,דאם היא
מחוייבת מדאו' יכולה להוציא איש
שחייב מדאו' ,אך אם היא חייבת רק
מדרבנן אינה יכולה להוציא איש שחייב
מדאו' ,מפני שלגבי החיוב דאו' היא
נחשבת כמי שאינו מחוייב בדבר.
והגמ' מוכיחה" :ת"ש באמת אמרו בן
מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה
מברכת לבעלה ,אבל אמרו חכמים תבא
מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו,
אי אמרת בשלמא דאורייתא אתי
דאורייתא ומפיק דאורייתא ,אלא אי
אמרת דרבנן אתי דרבנן ומפיק
דאורייתא (בתמיה) ,ולטעמיך קטן בר
חיובא הוא ,אלא הכא במאי עסקינן כגון
שאכל שיעורא דרבנן דאתי דרבנן
ומפיק דרבנן" ,ובדחיית הגמ' שמעמידה

דרכי

בדין ערבות

בקטן ואשה שמוציאים איש שאכל
פחות מכדי שיעור שביעה ,שחייב רק
מדרבנן ,והוא בכזית או כביצה ,מבואר
שאשה וקטן שחייבים מדרבנן יכולים
להוציא איש שחייב מדרבנן.
דהנה במתני' ר"ה (כט ).אי' "חרש
שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי
חובתן ,זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר
אינו מוציא את הרבים ידי חובתן" ,דהנה
שם כבר מבואר שכל מי שאינו מחוייב
אינו מוציא אחרים שחייבים.
אך בסוגיין התחדש יותר ,שגם מי
שמחוייב מדרבנן ,אינו מוציא אחרים
שמחוייבים מדאו' ,דלצד שאשה חייבת
בבהמ"ז מדרבנן אינה מוציאה אחרים
שמחוייבים מדאו' ,אלא רק אחרים
שמחוייבים מדרבנן כמותה.
ועוד מתחדש בסוגיין שקטן כן יכול
להוציא את מי שחייב רק מדרבנן ,כגון
מי שאכל פחות משיעור שביעה ,ולכאו'
מבואר כאן שקטן ג"כ נחשב מחוייב
מדרבנן.

[בעיקר חיוב ברכהמ"ז מדאורייתא ושאר
ברכות]:

ב) בעיקר מה שמבואר כאן דחיובא
דברכהמ"ז מדאו' ,הנה להלן (לה ).ילפי'
מקרא דואכלת ושבעת וברכת ,אמנם
ברור שהנוסח ומטבע הברכה כולה
אינה מדאו' ,דכל מטבעות הברכות הן
מדרבנן ,ורק עצם החיוב לברך לאחר
המזון הוא מדאו' ,ועי' בהשגות הרמב"ן
לספר המצוות (שורש א באמצעו) וז"ל:
"וכן אמרו בבהמ"ז ,שהוא ודאי מן
התורה( ,ברכו' מח ב) משה תיקן ברכת

ברכות
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הזן יהושע תקן ברכת הארץ שלמה תקן
בונה ירושלם ,וכולן אין מטבען תורה
אבל נצטוינו מן התורה שנברך אחר
אכילתנו כל אחד כפי דעתו ,כענין ברכת
מנימין רעיא שאמר בריך רחמנא מאריה
דהאי פיתא (שם מ ב) ,ובאו הנביאים
ותקנו לנו נוסח מתוקן הלשון וצח
המליצה" עכ"ל.
וכ"כ הרשב"א לקמן (מח" ):הא דאמרי'
משה תקן להם ברכת הזן יהושע תקן
להם ברכת הארץ וכו' ,ק"ל והא קיי"ל
בסמוך דברכות אלו מדאו' נינהו ,וי"ל
דמטבען הוא שטבעו להן ,דאי
מדאורייתא אם רצה לאומרה באי זה
מטבע שירצה אומרה ,ואתו משה
ויהושע ודוד ושלמה ותקנו להן מטבע
לכל אחת ואחת בזמנה ,וכדאמרי' לעיל
בפרק כיצד מברכין גמ' ועל כלם אם
אמר שהכל יצא מנימין רעיא בתר דאכל
אמר בריך מריה דהאי פיתא אמר רב
יצא ,ואקשינן מאי קמ"ל אף על גב
דאמרה בלשון חול יצא ,תנינא אלו
נאמרים בכל לשון וכו' איצטריך סד"א
היכא אמרי' כי אמרה בלשון חול יצא
היכא דאמרה כי היכי דתקינו לה רבנן,
אבל כי לא אמרה כי היכי דתקינו לה
רבנן לא יצא ,קמ"ל ,דאלמא המטבע הוא
שטבעו רבנן" עכ"ל ,ובדומה לדברים
אלו כתבו שם הרא"ה והריטב"א
(שיטמ"ק).
ונראה להוסיף דהנה קיי"ל דבלא
הזכרת מזון ,ארץ ,ברית ותורה ,לא יצא,
וזה ודאי ג"כ מדאו' שהרי בקרא להדיא
כתיב וברכת על הארץ הטובה ,כלומר
שגם ברכת הארץ היא מדאו' ,וגם ברית
ותורה ילפי' מקראי ,ולכאו' חזינן
שהנוסח כן מדאו' ,אך צ"ל כנ"ל דעיקר
החיוב לברך על הארץ הוא מדאו' ,אך
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את הנוסח ומטבע הברכה תקן יהושע,
וכן נוסח כל הג' ברכות אינו מדאו' אלא
מדרבנן (דגם תקנה של משה אינה
מדאו' אלא מדרבנן ,כשבאה בתור
תקנה עצמית ולא בדברי נביאות מפי
ה') ,אבל עיקר חיוב הזכרת המזון
והארץ הוא ודאי דאו' ,וכן חיוב הזכרת
ברית ותורה ,אך הנוסח והמטבע הוא
מדרבנן.
ועי' מש"כ בס"ד בענין ספק ברכות ויסוד
חיוב ברכות ,מחלוקת בראשונים
ובפוסקים האם מדאו' בעי בבהמ"ז ג'
ברכות ,או שגם מנין הברכות מדרבנן,
ואכמ"ל.
ולגבי ברכה שלפני המזון עי"ש בגמ'
להלן (לה ).דבעי מנלן ,ואמרי' דק"ו
מחיוב ברכה שלאחר המזון גם ללפני
המזון ,אך אשכחן רק בכגון פת או
שבעת המינים וכו' ,ואילו בשר ביצים
ודגים מנלן ,ומסקי' דסברא הוא דאסור
להנות מהעולם בלא ברכה ,ומי שנהנה
בלא ברכה הוי גזל ומעילה ,ועי"ש בתוס'
דלמסק' אי"ז דאו' וכל הדרשות
אסמכתא בעלמא ,ומוכיח מדאי' (כ):
דבעל קרי מברך לאחר המזון ולא מברך
 130ולכאו' עוד יש לחלק דבמקום שיש מצוה או
איסור דאו' ,ודאי הסברא יכולה לבאר את החיוב,
ולחייב אותנו עפי"ז ,מכח שהסברא מבארת את מה
שכתוב בתורה ,אך סברא לבדה בלי שום פסוק
שמדבר ע"ז אי"ז יוצר חיוב בדרגה של דאו' ,אך לכאו'
יש להוכיח מהדין שהמוציא מחברו עליו הראיה,
שהוא מסברא ,וזה מכריע ברמה של דאו' ,דהלא
אשה נקנית ע"י ממון כזה שהוכרע בהממע"ה ,ושם
אין שום פסוק ,ואל תאמר שהכל תלוי באיסור גזל
המפורש בקרא ,דאדרבה האיסור תלוי בהכרעת דיני
המשפט ,ואכמ"ל ,אך י"ל ששם הסברא אינה יוצרת
איסור או מצוה ,אלא דין הסתכלות ,דהסברא קובעת
איך להסתכל על הממון הזה ,אך לחדש מצוה או
איסור לא שייך ע"י סברא לחוד ,אמנם מעתה נוכל
לומר דגם חיוב ברכה אינו מצוה או איסור מחודש,
אלא זה דין התייחסות ממונית שהכל שייך לקב"ה,
וממילא בלא ברכה שהיא כעין בקשת רשות ,אית בי'
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ברכות
לפני המזון כי רק בהמ"ז דאו' ,ומוכח
שחיוב ברכה לפניו הוי רק מדרבנן,
ומשמע בתוס' שבאמת ההו"א בגמ' דהוי
ק"ו אמיתי וילפו' מדאו' ,אך המסק'
דאינו אלא מדרבנן ,אך יל"ע דלכאו'
חיוב מסברא הוא בדרגה של דאו',
דלמה לי קרא סברא הוא ,אך צ"ל דתוס'
סובר שאי"ז דרגה של סברא מספיקה
בשביל לחייב אלא זה סברא שמספיקה
רק בשביל שחכמים יתקנו.130

[בפלוג' רש"י ותוס' בביאור הצד שנשים
פטורות]:

ג) ועכ"פ בסוגיין בעי רבינא אם חיוב
נשים בבהמ"ז הוא מדאו' או מדרבנן,
ובביאור הצד שנשים פטורות מבהמ"ז
מדאו' פירש"י דכתיב "וברכת את ה' על
הארץ הטובה" ,ונשים אינן שייכות
בירושת הארץ ,ומה שבנות צלפחד
נחלו אי"ז נחלתן שלהן ,אלא חלק
אביהם נטלו.
ובתוס' הק' על רש"י דהלא כהנים
ולויים ג"כ לא נחלו בארץ ואיך מוציאין
אחרים ידי חובה ,ולכן פי' דהצד שנשים
איסור גזל ומעילה ,וצ"ע,
מיהו נראה ברור דגם לצד שחיוב ברכות הוא כן
מדאו'( ,או מסברא ברמה של דאו') ,ודאי אין המטבע
מדאו' ,רק חייב לברך את ה' בלשונו ,ואתו רבנן ותקנו
את המטבע המדוייק( ,ובגמ' אי' דאנשי כנה"ג תקנו
ברכות ותפילות ולפי"ז היינו הנוסח וכנ"ל ,דהנה
שיטת הרמב"ם ידועה שתפלה דאו' וצ"ל דכל
הסוגיות המפורשות שתפלה דרבנן היינו הנוסח
והמטבע ,דמדאו' יוצא במילים שלו ,ומעתה לא
מופקע לומר כמו"כ גם לגבי ברכות שעיקרן מדאו'
והמטבע מדרבנן) ואכמ"ל.
שוב ראיתי דברי הפנ"י (לה ).שהק' כנ"ל דסברא הוי
כדאו' ועי' בצל"ח שדחה דבריו דלא מהני לחדש
מצווה ,ובס"ד כתבתי בזה באריכות בענין ספק
ברכות ויסוד חיוב ברכות ,עי"ש ותמצא נחת.

דרכי
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פטורות משום שאינן שייכות בברית
ותורה ,דהא אי' דכל שלא אמר ברית
ותורה לא יצא ,ובביאור הצד שכן
חייבות כ' תוס' דכיון שאינן שייכות בזה
אי"ז מעכב אצלן ,ורק אנשים ששייכים
בברית ותורה זה מעכב אצלם.
אך אכתי צ"ע דתוס' לא הסביר למה
באמת ליכא לטעמא דרש"י מצד נחלת
הארץ ,והלא לכאו' צדקו דברי רש"י
שמתבאר בקרא להדיא שצריך להזכיר
הארץ ,ובאמת למה לא יהיה הפטור
מחמת כן ,ואם לתוס' נשים מתמעטות
מברית ותורה כ"ש שיתמעטו גם מארץ,
ומאי שנא ,ומה שתוס' הוכיח מכהנים
ולווים אדרבא קשה מה באמת יענה
תוס' ע"ז ,דאכתי צריך להסביר מהו
באמת הטעם שלפי תוס' אין חסרון זה
לא בנשים ולא בכהנים.
והנה ברשב"א הק' על רש"י שגם גרים
ועבדים לא נחלו חלק בארץ ,ואיך
יכולים להוציא אחרים ,ותי' ששאני
גרים ועבדים ששם זכרים עליהם ,ושם
זכרים נטלו חלק בארץ ,ולא ממעטינן
חלק מהזכרים גם מי שלא נטל ,אך נשים
כולן לא נטלו בארץ ,וממעטינן כל
הנשים ,ונראה דהביאור בדבריו שנשים
הן קבוצה שונה מהותית ,וממעטים את
כל קבוצת הנשים ,ומשא"כ גרים
ועבדים שהן חלק מקבוצת הזכרים,
דאפשר לשייכם לכלל כחלק מקבוצת
הזכרים שנטלו חלק בארץ.
ונראה דלפי דברי הרשב"א תתורץ נמי
קו' תוס' על רש"י מכהנים ולווים ,דה"נ
י"ל ששאני כהנים ולויים ששם זכרים
 131וכעת מובן הדגש של רש"י שאפי' בנות צלפחד
לא נחשבות שנחלו בארץ אלא זה חלק אביהן ,דאל"כ
היה גם חלק מקבוצת הנשים שנחלו והיו כל הנשים
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עליהם ,ושם זכרים נטלו בארץ ,ושאני
נשים שכולן לא נחלו בארץ.131
ומעתה נראה דצ"ל שתוס' חלק בהאי
סברא גופא וסבר שאם מחלקים נשים
מזכרים ה"נ נחלק כהנים ולויים משאר
ישראל ,דגם הם קבוצה בפנ"ע ,וזו
קושיית תוס' מ"ש כהנים ולויים
מנשים ,132ולפי"ז נראה דצ"ל דזהו הטעם
שמחמתו באמת תוס' פליג על כל עיקר
המיעוט של רש"י ,דס"ל שמכאן מוכח
שלא מחלקים נשים מזכרים ,כמו שלא
מחלקים בתוך הזכרים ,דתוס' סובר
שכל עם ישראל נכללים בקבוצה אחת
שנחלו הארץ ,וכמו שגם כהנים בכלל,
כך גם נשים בכלל ,וע"כ דלא מטעם זה
התמעטו נשים ,דהוכחת תוס' היא שאם
היינו מחלקים את הנשים מהכלל ,היינו
מחלקים גם את הכהנים ,וע"כ דלא
מחלקים חלקים מכלל עם ישראל( ,ולא
ס"ל לתוס' כחילוק הנ"ל של הרשב"א
שכהנים בכלל זכרים ומשא"כ נשים עם
בפ"ע הן).
אך צ"ל שלגבי ברית ותורה ברור לתוס'
שאינן יכולות להזכיר ,וממילא לא
יוצאות יד"ח ,וע"כ שהתורה לא חייבה
מי שלא יכול לצאת יד"ח ,והצד בגמ'
שנשים כן חייבות הוא מצד שנשים
הואיל ואינן שייכות בברית ותורה
יוצאות גם אם לא הזכירו זאת ,וא"כ אין
סיבה שלא יהיו חייבות לברך מדאו',
ודו"ק דמבואר בתוס' שבאמת נשים אינן
צריכות ויכולות לומר ברית ותורה.
שוב ראיתי בדברי דוד שביאר למה
תוס' חלק על סברת רש"י למעט נשים
בכלל הארץ ודו"ק.
 132וקצ"ע למה תוס' לא הק' גם מגרים ועבדים.
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מצד שאינן שייכות בארץ ,ומאידך כן
ממעטי' מברית ותורה ,דס"ל לתוס'
דלגבי ארץ שאומרים "שהנחלת
לאבותינו" יכולות אף הנשים לומר כן
דגם אביהן נטלו ,אך לגבי ברית ותורה
שאומרים "שחתמת בבשרינו ותורתך
שלימדתנו" ,זה ל"ש בנשים.
ועי' בצל"ח שתי' קו' תוס' על רש"י
מכהנים ולויים שהם כן נטלו בארץ
דקיבלו מ"ב ערים( ,ועי"ש עוד מש"כ
לתרץ ויבואר להלן) ,ובמג"א (קפו ב)
כתב לתרץ מצד שנטלו ערי מגרש,
והביא שכ"כ ההגהות אשר"י (ב"ב פ"ה
יא) וכנה"ג עי"ש ואכמ"ל ,אמנם עי'
בשלטי גבורים (ח) שבאמת לרש"י לצד
שנשים פטורות מדאו' ,ה"נ כהנים
ולויים פטורים מדאו'.

[ר' מנוח שבהמ"ז נחשב זמן גרמא וצ"ע]:
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ברכות
ועי"ש עוד מש"כ ר' מנוח שבין לרש"י
ובין לתוס' כל חסרון נשים הוא רק
בברכת הארץ (שבה גם ברית ותורה),
אך בברכת הזן ודאי חייבות מדאו',
ואילו לשיטתו נשים פטורות מכל
בהמ"ז.
אמנם מסתימת הראשונים והפוסקים
משמע שאף לדעת רש"י ותוס' הצד
שנשים פטורות הוא מכל בהמ"ז,
והביאור דצ"ל דכל הג' ברכות הן יחידה
אחת ,ובפרט דמדאו' אי"צ ממש ג'
ברכות כמשנ"ת לעיל ,אלא כל ענין
בהמ"ז הוא אחד וכיון דלא שייכות
בחלקו ל"ש בכולו ,שו"ר שכתב הצל"ח
(כ" ):ואיך יאמר בעל הבעיא נשים
בברכת המזון ויהיה כוונתו רק על ברכה
אחת משלשתן ,הא ודאי ליתא ,כי באמת
כל ג' ברכות אף שכולם כתיבי מ"מ מן
התורה אינן שלש ברכות ממש לרוב
הפוסקים ,ובברכה אחת מעין שלש יצא
ידי חובת התורה ,וחכמים הוא שתיקנו
לברך על לחם שלש ברכות ממש ,ומן
התורה כולם שייכים אהדדי ,ומן
התורה מי שאינו שייך בחד מהני תלת
אינו חייב כלל .וא"כ הך ספיקא דאם
נשים חייבים מן התורה על כולהו
ברכות שבברכת המזון הוא".

ד) וראיתי שמביאים מר' מנוח
(ברמב"ם ברכות פ"ה א') שביאר הצד
בגמ' שנשים פטורות מבהמ"ז משום
דהוי מ"ע שהז"ג ,כיון שמתחייבים רק
ע"י האכילה ,והנה לעיל בגמ' הוק'
דפשיטא שנשים חייבות בבהמ"ז,133
והגמ' תי' דסד"א דהוי מ"ע שהז"ג כיון
דכתיב לאכול לחם בבוקר ובערב,
וקמ"ל ,ועי' בצל"ח שכ' דודאי אי"ז הו"א
אמיתית שיחשב זמן גרמא ,אלא שזה בא
רק להוציא מלב הטועים ,ועי"ש שכ'
דמשו"ה א"א לבאר עפי"ז את הצד בגמ'
שנשים פטורות ,וצ"ל דר' מנוח סבר
שזה כן צד אמיתי וצ"ב.

ונ"ל להוכיח מדברי הרמ"א שכתב (קפז
ג) "ונשים ועבדים לא יאמרו ברית
ותורה" ,ומבואר דס"ל שגם אחרי
שתקנו רבנן לנשים חיוב בהמ"ז לא
חייבום בברית ותורה ,ומזה מוכח
שודאי אם נשים פטורות מדאו' פטורות
מכל בהמ"ז ,ואתו רבנן וחייבום בהכל

 133ועי' בצל"ח ורע"א שהקשו למה הוק' פשיטא
והלא הגמ' אח"כ הסתפקה האם נשים חייבות מדאו'
או לא ,וא"כ מה שייך להקשות פשיטא ,ועי"ש מה

שתירצו.
ועי' רשב"א להלן שהוכיח שההלכה שנשים חייבות
מדאורייתא ,מהא דהגמ' הקשתה פשיטא.
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חוץ מברית ותורה ,אך אם נאמר כר'
מנוח בדעת רש"י ותוס' שגם כשהיו
פטורות זה רק מברית ותורה ,א"כ מה
חייבום חכמים.
אמנם עי' בלבוש (שם) שבתחילה כ'
כהרמ"א אך לבסוף כותב שנשים כן
יכולות להזכיר תורה ששייכות בקיום
ולימוד המצוות שמחוייבות בהם ,ועי'
מג"א ועוד שהביאו מהבדק הבית
שנשים שייכות בהכל לפי שאינו קרוי
אדם בלא אשה ,והם כגוף א' ,וכן נקטי'
שנשים לא מדלגות כלום (וכ"כ המ"ב,
וביאר בנוסח שונה שמזכירות על ברית
הזכרים ועל תלמוד הזכרים ,וזה בדומה
לסברא הנ"ל שנכללות בכלל כל עם
ישראל ,אלא דלעיל זו הסברא של הצד
שכן חייבות בכל בהמ"ז מדאו' ,וכאן זה
גם לצד שחייבות רק מדרבנן).
ולענין הלכתא בנשים קיי"ל שהוי
ספיקא דדינא האם חייבות בבהמ"ז
מדאו' או מדרבנן ,ומספק לא מוציאות
אחרים (ועי' להלן).

ענף ב:
בתרי דרבנן ,ובדין שומע כעונה:

[תוס' דחד דרבנן לא מוציא תרי דרבנן ,וצ"ב]:

ה) בתוס' (לעיל טו .וכן במגילה יט):
הק' למה קטן לא יכול להוציא אחרים
במגילה ששם נחלקו בזה ר'"י ורבנן,
וא"א להעמיד בקטן שלא הגיע לחינוך,
דא"כ מאי טעמא דר"י ,וא"כ למה לרבנן
קטן לא מוציא גדול ,והרי כל חיוב
מגילה לכולם אינו אלא מדרבנן ,וגם
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הקטן מחוייב מדרבנן ,ומאי שנא מדאי'
בסוגיין שקטן מוציא את אביו בבהמ"ז
אם אביו אכל שיעורא דרבנן ,דמהכא
חזי' שקטן נמי נחשב מחוייב מדרבנן
ולכן יכול להוציא אחרים שחייבים
בבהמ"ז מדרבנן ,ומ"ש במגילה דלא אתי
דרבנן ומפיק דרבנן ,ובתוס' במגילה
הוסיף להק' כן גם בהלל שחיובו
מדרבנן ,ולמה אי' (סוכה לח ):דא"א
לצאת ע"י קטן אם לא עונה ואומר
אחריו ,ולכאו' הרי קיי"ל שדרבנן מפיק
דרבנן.
ומתרץ התוס' דשאני התם במגילה
והלל שהגדול מחוייב בהם בחד דרבנן,
ואילו הקטן הוי תרי דרבנן ,דהלא על
החיוב של כולם שהוא מדרבנן אתו
חכמים וחייבוהו מדין חינוך ,וא"כ הקטן
שהוא תרי דרבנן ,לא יכול להוציא חד
דרבנן ,ומשא"כ הכא בברכהמ"ז תוס'
מעמיד דמירי שהקטן כן אכל שיעורא
דאו' ,וחיובו הוא בחד דרבנן ,שתקנו דין
חינוך ,ואילו אביו מיירי שאכל שיעורא
דרבנן וג"כ הוי חד דרבנן ,ואתי חד
דרבנן ומוציא חד דרבנן.
ובתוס' לעיל (טו ).כתב מלבד תי' הנ"ל
עוד תי' (בתוס' זהו תי' א') וז"ל" :שאני
ברכת המזון (בפחות משיעור שביעה)
שהיא חומרא יתירתא יותר מדאורייתא,
ובקל נפטרים ממנה כדאמרי' לקמן והם
החמירו על עצמם או בכזית או
בכביצה" ,ובביאור תי' זה נראה דמשמע
בתוס' שבאמת תמיד קטן אינו יכול
להוציא אחרים ,גם במידי דרבנן ,דקטן
אינו נחשב מחוייב מדרבנן ,ורק בבהמ"ז
דרבנן בכזית שאינה ממש דין דרבנן
אלא חומרא דרבנן ,הקילו בה לצאת ע"י
קטן( ,אמנם צ"ב למה שקטן לא ייחשב
מחוייב מדרבנן ,ועי' להלן) ,או באופ"א
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שתמיד קטן לא יכול להוציא אחרים
כשהוא תרי דרבנן ,ורק בכזית שאינו
ממש חיוב דרבנן אלא חומרא תקנו
שיוכל לצאת מקטן.
ובתירוץ התוס' שהובא לעיל שיהיה
חילוק בין חד דרבנן לתרי דרבנן ,לכאו'
צ"ב ,דבשלמא מה שדרבנן לא מוציא
דאו' מובן ,מפני שמדאו' ההסתכלות
עליו שהוא אינו חייב כלל ,אך מי
שמחוייב מדרבנן מה איכפ"ל שהוי תרי
דרבנן ,דסו"ס בהסתכלות של דרבנן
הוא חייב ,ואיזה הבדל יש בינו לבין מי
שחייב רק מדרבנן אחד ,דסו"ס כיום גם
הוא חייב מדרבנן ,וגם הוא חייב
מדרבנן ,ואף אם היה שלב שבו הוא עוד
לא היה חייב לפני שתקנו את התקנה
השניה ,מ"מ כעת למעשה אחר התקנה
השניה גם הוא חייב מדרבנן.
דהנה גם תוס' מסכים שאם הקטן חייב
מחד דרבנן כשאכל שיעור שביעה ,יכול
להוציא גדול שחייב מחד דרבנן כשלא
אכל שיעור שביעה ,וכך הוא מעמיד את
הגמ' דידן שבבהמ"ז קטן מוציא את אביו
אם הקטן אכל שיעור דאו' ואביו שיעור
דרבנן ,דשניהם מחוייבים מחד דרבנן,
ואפי' שהדרבנן של הקטן אינו אותו דין
דרבנן של הגדול ,דהקטן חייב מדין
דרבנן של חינוך ,והגדול חייב מדין
 134דהיה מקום לומר שכיון שהקטן מחוייב מצד
דרבנן של חינוך ,והגדול מחוייב מצד דרבנן של כזית,
א"כ זה דומה לשני אנשים שמחוייבים לעשות איזו
פעולה מצד שתי מצות דאו' שונות ,שודאי לא נחשב
ששניהם מחוייבים באותה מצוה ,אע"פ שהפעולה
ששניהם מחוייבים בה היא אותה פעולה ,דמ"מ
המעשה מצווה של כל אחד הוא אחר ,וכל אחד לגבי
חברו הוא נחשב אינו מחוייב במצווה של חברו,
אע"פ שזו פעולה דומה ,וה"נ היה מקום לומר שכאן
הקטן מחוייב בבהמ"ז מצד דרבנן של חינוך ,ואילו
הגדול מחוייב בבהמ"ז מצד דרבנן של כזית ,ולא מצד
דין חינוך ,ואפשר לדון כל דין דרבנן כהסתכלות

סימן כד
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דרבנן של פחות משיעור שביעה,
ורואים מזה שאין לומר שדנים כל דין
דרבנן כהסתכלות בפנ"ע ,וכתורה
בפנ"ע ,134אלא כל "התורה דרבנן" אחת
היא ,ואמרי' שמבחינת ההסתכלות של
דיני רבנן שניהם חייבים באותה רמה.135
וא"כ מ"ש בתרי דרבנן דלא יכול
להוציא חד דרבנן והלא סו"ס מבחינת
ההסתכלות של רבנן הוא מחוייב בדבר.

[ובאמת צ"ב למה מי שאינו חייב לא מוציא
אחרים]:

ו) ואיברא דבאמת צ"ב בעיקר הטעם
שמי שאינו מחוייב מדאו' בדבר אינו
מוציא את המחוייב ,דהלא ברור שנשים
וקטנים אף במה שאינם חייבים אין
הפירוש שהופקעו מהחפצא של
המעשה מצוה ,דודאי אם עושים את
מעשה המצוה מקיימים בזה מצוה
גמורה מדאו' ,דשאני מגוי שעושה את
המצוה שהוא ודאי אינו בכלל המעשה
מצוה ,דהמעשה שעושה איננו מעשה
מצוה כלל ,דגוי שישבות בשבת הוא
כמו ישראל שישבות ביום שלישי ,דאי"ז
מעשה מצוה כלל ,כי גוי זה לא רק פטור
שאינו מצווה ואינו מחוייב ,אלא שאיננו
בכלל המעשה מצווה ,דחלק מהמעשה
בפנ"ע ,אך בתוס' מוכח שלא אמרי' הכי ,אלא קטן
שאכל שיעור דאו' יכול להוציא גדול שאכל כזית ,כיון
ששניהם מחויבים מדרבנן ,וכל התורה דרבנן אחת
היא.,
 135וביתר דיוק צ"ל שהתקנה דרבנן של חינוך גדרה
הוא בעצם שהוא יהיה נחשב מחוייב באותו גדר של
הדין המקורי ,רק מדרבנן ,וגם גדר התקנה של כזית
היא שיהיה חייב באותו גדר של הדין המקורי ,רק
מדרבנן ,וא"כ אע"פ שהחיוב מגיע לשניהם מצד
תקנות שונות ,מ"מ למעשה שניהם חייבים באותה
מצווה של בהמ"ז ,מדרבנן.
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מצווה הוא שיהודי דוקא ישבות בשבת,
ומשא"כ גוי שישבות אינו עשה כלל את
המעשה מצווה שהתורה רצתה ,אך
אשה וקטן גם במצוות שהם פטורים אין
הפירוש שהופקעו מהמעשה מצוה ,ולא
שייכים בזה ,אלא שנפטרו מהחיוב
לקיים את המצוה ,דאין מוטל עליהם
לעשות אותה ,אך עדיין הם בכלל
החפצא של מעשה המצוה ,ואם עושים
את המצוה מקיימים הם בזה המצוה
מדאו' כהלכתה ,רק דהוו "אינו מצווה
ועושה" ,שיש להם פחות שכר ,ומ"מ
המעשה מצוה עצמו הוי כתקנו
וכהלכתו( ,ור"ת והרמב"ם נחלקו אן
אשה מברכת על מ"ע שהז"ג ואכמ"ל אך
הנ"ל הוא לכו"ע).
וא"כ צ"ע מ"ט אשה וקטן אם אינם
חייבים בברכהמ"ז מדאו' ,אינם יכולים
להוציא אחרים שחייבים מדאו' ,והלא
אף אם אינם מחוייבים בדבר כלל מ"מ
כשהם עושים המצוה הם ודאי מקיימים
בזה מצוה כתקנה מדאו' ,ואמאי לא
יוכלו להוציא אחרים מדין שומע כעונה,
דאיזה פגם יש באמירתם ,וצ"ע.
והיה אפש"ל דאה"נ בכל המצוות זה כך
שגם אם אשה וקטן אינם מחוייבים מ"מ
הם מקיימים המצווה ,אך בהמ"ז שאני
שבזה מי שאינו מחוייב ממילא זה ברכה
לבטלה ,וא"א להוציא אחרים בברכה
שהיא לבטלה.
אך נלענ"ד דגם זה אינו ,דנ"ל דגם לצד
שנשים אינן חייבות בבהמ"ז מ"מ אם
מברכות אין בזה משום ברכה לבטלה,
 136ואי"ז דומה לברכת המצוות שנחלקו הרמב"ם
ור"ת האם נשים מברכות או לא ,דאפי' לרמב"ם ששם
לא מברכת כי הברכה היא דבר נפרד מהמצווה,
והברכה היא רק למי שמחוייב במצווה ,אך כאן
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אלא מקיימת מצווה קיומית ,דאע"פ
שאינה חייבת מ"מ היא בכלל המצווה,
וממילא אין בזה ברכה לבטלה ,דאע"ג
שאינה חייבת מ"מ אי"ז ברכה לבטלה כי
כן מקיימת המצווה ,136וכן קטן דאע"פ
שאינו מחוייב מ"מ הוא בכלל המצווה,
ויכול לברך בהמ"ז ,ואי"ז ברכה לבטלה,
וא"כ למה אינם יכולים להוציא אחרים,
ובלאו הכי התי' הנ"ל לא יתרץ אלא
בברכהמ"ז אך לא בשאר המצוות,
וקושיא זו איתא בכל המצוות דצ"ב מה
הטעם שרק מי שמחוייב בדבר יכול
להוציא ,ולמה לא מספיק שהוא גם שייך
בקיום המצווה ,ויוכל להוציא בזה
אחרים שחייבים.
(ואכן מצאתי דהים של שלמה (ב"ק פ"ז
סי' לז) מחדש שמדאו' קטן מוציא גדול
גם במה שהקטן לא מחוייב ,ורק רבנן
תקנו שלא יוציא( ,והביאור כנ"ל שהוא
מקיים בחפצא גם אם לא מחוייב) ,אך
ברמב"ן במלחמות (ד"ה והלא) להדיא
שהדין שקטן לא מוציא בדבר שלא
מחוייב הוא מדאו' ,ועי' במג"א (קצט ז)
שהק' על היש"ש ופליג עליו ,ואכן
פשטות הגמ' והראשונים דלא כהיש"ש,
והדרא קו' לדוכתא).

[ביאור בגדרי דין שומע כעונה]:

ז) מיהו אולי יש ליישב זאת ,דהנה דבר
ברור הוא שבדין שומע כעונה הגדר הוא
שהאמירה שאמר האומר נחשבת
לשומע כאי' הוא אמר אותה ,דשמיעתו
את האמירה נחשבת לו כאי' הוא אמר
בבהמ"ז הברכה היא עצמה המצווה ,וקיי"ל גם לפי
הרמב"ם שאשה יכולה לקיים אע"פ שאינה חייבת,
וכאן הברכה היא היא הקיום.
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אותה ,והשתא נימא דאם האומר אינו
מחוייב אע"פ שמקיים המצוה כתקנה,
מ"מ זו אמירה כזו שהיא קיום מצוה בלי
חיוב ,ואמירה כזו שנחשבת לשומע
המחוייב לא יכולה להוציאו יד"ח ,דהנה
אם אדם שמקיים מצוה יאמר שמכוון
להדיא לקיים מצוה אך לא לצאת בזה
יד"ח ,ברור שלא יצא ידי חובה ,דחלק
מהכוונה צריכה להיות שעושה כן לשם
מצוה ,וכן אף צריך לכוון שעושה כן
מפני שמחוייב בזה ,לצאת ידי חובתו,137
וא"כ שפיר דהאמירה של האומר שאינו
מחוייב גם אם נחשבת לשומע המחוייב
כאי' הוא אמר אותה ,מ"מ היא אינה
יכולה להוציאו ידי"ח ,דהרי זו אמירה
שאף שבאה לקיום מצוה דרשות ,מ"מ
אין בה החלק שהיא באה בשביל לצאת
יד"ח ,דהרי את החלק הזה אין באומר,
דהוא כלל אינו מחוייב בדבר.
ולפי"ז שפיר דאה"נ השומע יכול
להיחשב כעונה ע"י שמיעת מי שאינו
מחוייב ,אך נחשב לו שאמר אמירה כזו
שאין בה יכולת להוציאו יד"ח ,ויצא כאן
דבר חידוש שהשומע באמת נחשב
שקיים המצוה ,אך באופן שלא יצא בה
ידי חובתו ,ומשכח"ל קיום מצוה בלא
לצאת יד"ח.
וזהו הביאור שגדול המצווה ועושה
ממי שאינו מצווה ועושה ,דאי"ז רק שכר
יותר גדול וכדו' ,אלא שמי שאינו מצווה
אמנם מקיים המצוה ,אך אין לו החלק
של החיוב ,שיוצא ידי חובתו" ,שעושה
ע"פ ציווי ה'" ,דאת השיעבוד הזה לחיוב
שנצטווה ,יש רק במי שמצווה ועושה,
שיש עליו חובה המוטלת עליו בציווי ה'
 137ונראה שמי שמחוייב במצוה וכשעושה אותה הוא
מכוון לעשותה בתור התנדבות ,כאילו הוא אינו
מצווה ועושה ,לא יצא ,דחלק מהחיוב זה לעשות
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שמוטל עליו לצאת ידי חובתו ,ואצלו כל
קיום המצוה צריך להיות בצורה שבא
לקבל עליו עול מלכות שמים ועושה
בשביל לקיים חובתו המוטלת עליו,
ובלא זה לא יוצא ידי חובתו ולכן אם
עושה המצוה אך מתכוון לקיים לשם
נדבה ,לא יצא יד"ח ,וכמו"כ אם שמע
ממי שאינו חייב ,נחשב גם לו שאמר
אמירה של אינו מחוייב ,וקיום כזה אף
אם נחשב לו כקיום מ"מ אינו יכול
להוציאו יד"ח.
אך אכתי יקשה בדברי תוס' אמאי לא
אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן ,והא גם
תרי דרבנן סו"ס ההסתכלות היא
שמבחינת רבנן הוא חייב ,ומה זה משנה
אם הוצרכו לתקנה אחת או שהוצרכו
לשתי תקנות לשם כך.
ואולי אפשר לבאר בדעת תוס' דס"ל
באופ"א הא דמי שאינו מחוייב לא מוציא
את המחוייב ,דהטעם הוא משום שכדי
לצאת יד"ח צריך רמת מחוייבות
מסויימת כמו רמת המחוייבות שהוא
חייב בה ,ולכן גם חד דרבנן לא מוציא
תרי דרבנן ,דמי שחייב מכח גזירה על
דאו' ודאי יש לו יותר מחוייבות ממי
שחייב מכח גזירה לגזירה ,וחיובו ברמה
יותר גבוהה של מקבל עול ,ושל רצינות
ומחוייבות ,ואכתי אינו נהיר לי וצ"ב.

[עובדא דשמעון בן שטח ,פירוש הבה"ג,
והקושיא עליו]:

ח) בגמ' לקמן (מח ).אי' דשמעון בן
שטח הוציא בברכהמ"ז את ינאי ואשתו
בשביל לצאת ידי חובה ,כלומר לעשות בתור מחוייב,
ומקבל עול.
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וחבריו ,ומבואר בגמ' שם שמי שאכל
כזית שיעורא דרבנן 138יכול להוציא
אחרים ,ולכאו' זה סתירה להמבואר
בסוגיין (כ ):שדרבנן לא מוציא דאו'.
וברש"י ותוס' הביאו בשם הבה"ג
שסובר שבאמת מי שאכל כזית אינו יכול
להוציא אחרים שאכלו כדי שביעה ,דלא
אתי דרבנן ופוטר דאורייתא ,ובעובדא
דשמעון בן שטח צ"ל דמיירי שגם
האחרים שבא להוציאם אכלו רק כזית,
דאל"כ לא היה יכול להוציאם.
ובאמת לפי' הבה"ג הסוגיא שם
מסתדרת היטב עם סוגיין דלעיל (כ,):
דתמיד נקטי' דדרבנן לא מוציא
דאורייתא.
אך ברש"י ובתוס' הקשו על הבה"ג
דהלא בעובדא דשמעון בן שטח מיירי
שבא להוציא את ינאי המלך וחבריו,
דלא מסתבר לומר שלא אכלו שיעור
שביעה ,וא"כ איך היה יכול להוציאם אם
אכל רק כזית.
ולכן גם רש"י וגם תוס' נקטו דבעובדא
דשמעון ב"ש מוכח דאפי' מי שאכל
שיעורא דרבנן יכול להוציא מי שאכל
שיעורא דאורייתא ,והקשו שזה לכאו'
סותר לסוגיין דלעיל.
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מדרבנן מחוייב בדבר קרינן ביה ומוציא
רבים ידי חובתן" ,כלומר שבאמת
מבואר כאן שדרבנן יכול להוציא
דאורייתא ,והקשה רש"י" :וא"ת בקטן
שהגיע לחינוך הא לא אמר הכי ,ההוא
אפילו מדרבנן לא מיחייב ,דעליה דאבוה
הוא דרמי לחנוכיה" עכ"ל.
ומבואר שיטת רש"י שאכן מי שמחוייב
מדרבנן יכול להוציא אחרים אפי'
דאורייתא ,דגם מי שחייב מדרבנן נקרא
מחוייב בדבר ,ויכול להוציא אחרים.
אלא שרש"י הק' ע"ז א"כ למה קטן לא
מוציא אחרים( ,דבסוגיין כ :אי' דקטן לא
יכול להוציא בבהמ"ז את אביו שאכל
שיעורא דאורייתא) ,והרי קטן גם חייב
מדרבנן מדין חינוך ,וכאן (מח ).הרי
מבואר שדרבנן מוציא דאורייתא,
ומתרץ רש"י שקטן לא נחשב מחוייב
אפי' מדרבנן ,דגדר דין חינוך הוא חיוב
על האב ,ואי"ז חיוב על הקטן ,רק הטילו
על אביו חיוב לחנכו ,ואבוה הוא
דמחוייב ולא הוא עצמו ,וא"כ הקטן לא
מיקרי מחוייב כלל ,אפי' לא מדרבנן,
ולכן לא מוציא אחרים ,אך אם היה
מחוייב בעצמו מדרבנן אה"נ היה יכול
להוציא אחרים שמחוייבים מדאו' ,כי
דרבנן מוציא דאו'.
אך לכאו' קשה על דברי רש"י ב' קושיות
מסוגיין דלעיל (כ'):

[שיטת רש"י שדרבנן מוציא דאו' ,וקטן אינו
דרבנן ,והקושיות עליו מסוגיין]:

ט) ועי"ש ברש"י שכ' "אע"ג דכזית דגן
שיעורא דרבנן הוא ,מיהו כיון דמיחייב

א .דבסוגיין מתבאר דלצד שאשה
מחוייבת מדרבנן לא יכולה להוציא מי
שחייב מדאו' ,ודלא כמש"כ רש"י שמי
שמחוייב מדרבנן נחשב מחוייב בדבר

 138ועי' רמב"ן במלחמות שכתב להוכיח מכאן דכזית
מחייב בהמ"ז מדאו' ,ולכן מי שאכל כזית מוציא
אחרים( ,ואכמ"ל ועי' להלן) ,אך רוב הראשונים פליגי

ע"ז ,וכן קיי"ל דבכזית אינו חייב אלא מדרבנן ,ורק
בשיעור שביעה מתחייב מדאו' ,וא"כ איך מי שאוכל
כזית להוציא אחרים בבהמ"ז.
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ויכול להוציא דאו'.
ב .עוד מתבאר בסוגיין שקטן יכול
להוציא את אביו ,כשאביו חייב רק
מדרבנן ,ומוכח דגם הקטן נקרא מחוייב
מדרבנן ,ודלא כמש"כ רש"י שקטן לא
נחשב כלל מחוייב אפי' מדרבנן ,דהחיוב
מוטל על אביו ,ולכן אינו מוציא אחרים
יד"ח ,דלכאו' אם אינו חייב מדרבנן איך
יכול להוציא אחרים שחייבים מדרבנן.
ובאמת שם (כ ):גם רש"י עצמו כתב
להדיא שקטן הוי מחוייב מדרבנן ,ועי"ש
שפי' "בן קטן" 139ולכאו' זה סתירה לרש"י
כאן (מח ).שנקט שהקטן לא מחוייב אלא
אביו.
ואכן עי' בתוס' (מח ).דנראה שהתקשה
ברש"י שתי קו' הנ"ל וז"ל" :וקשה
לפירושו מכל מקום כיון שאינו מן
התורה אינו מוציא אחרים שמחויבים
(זו קו' א') ,ועוד דוחק לומר בקטן שהגיע
לחינוך קרי אינו מחויב מדרבנן דאם
אינו מחויב אפילו מדרבנן אם כן אינו
פוטר את אביו" (וזו קו' ב').140
ורע"א בגליון הש"ס התקשה ברש"י
להדיא קושיא הראשונה בפירוט וז"ל:
וק"ל הא אמרי' שם דאם נשים בבהמ"ז
דרבנן אין יכולות להוציא אחרים וצ"ע".
ועי' פנ"י (מח ).שתירץ למה לא הוק'
לרש"י ממה דאי' בסוגיין שאשה אם
מחוייבת מדרבנן אינה מוציאה איש
שחייב מדאו' ,וז"ל" :דשאני נשים
 139ודלא כהראשונים שהעמידו בבן גדול או שאומר
אחריו( ,רמב"ן ורשב"א עי' להלן).
 140מיהו עי' תוס' (ר"ה לג ).שכתב" :מצה בזמן הזה
דרבנן ולכך היו יכולין להוציא אחרים ש"מ דאינהו
נמי מדרבנן וכיון דמחייבי מדרבנן יכולין לברך כמו
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דליתינהו בר חיובא כלל מדאורייתא,
משום הכי לא קרינן בהו מחוייב בדבר,
משא"כ בקטן דאתי לכלל חיוב
דאורייתא לכשיגדל ,משמע ליה לרש"י
דדמי לשיעור כזית שהוא נמי מדרבנן
ואפ"ה קרינן ביה מחויב בדבר ,שאם
יאכל כדי שביעה הוי מחויב
מדאורייתא" ,ולענ"ד צ"ב בדבריו שהרי
התבאר דגדר בר חיובא הוא שגם עכשיו
מוטל עליו המצווה לברך אם יאכל,
ומשא"כ קטן א"א לומר שגם בקטנותו
מוטל עליו החיוב לכשיגדל ,א"ו עכשיו
לא הטילו עליו חיובים ורק כשיגדל
ישתנה מצבו ואז יתחייב במצוות ,וצ"ע
מסברא ,ומלבד זאת הפנ"י לא תי' כלל
הסתירה מדאי' שקטן מוציא את אביו
שחייב מדרבנן ,וחזי' שהקטן כן נחשב
מחוייב מדרבנן.
והצל"ח (מח ).ג"כ הק' על רש"י שלגבי
נשים חזי' שדרבנן לא מוציא דאו' ,וכתב
וז"ל" :ולחלק בין נשים שאינן שייכות
מדאורייתא במצוה זו כלל לכך לא מהני
מה שמחוייבת מדרבנן למחשבינהו
מחויבת בדבר להוציא את שנתחייב מן
התורה ,אבל איש שישנו בכלל מצוה זו
מן התורה אלא שעתה שיעורא הוא
שגרים ליה שאינו מחויב עתה מן
התורה ,לכן מהני ליה מה שמחויב עכ"פ
גם עתה מדרבנן להיות נקרא מחויב
בדבר ,הוא דוחק ,דא"כ למה הוצרך
רש"י בקטן למיהב טעם שאיהו אפילו
מדרבנן אינו מחוייב ,תיפוק ליה דשאני
קטן דלית ביה חיובא דאורייתא כלל"
בנר חנוכה וכל מצות דרבנן ,ומיהו יש לדחות דרשות
יכול להוציא בר חיובא דרבנן כמו קטן דמברך לאביו
בפרק מי שמתו (ברכות דף כ( ,"):וכ"כ תוס' עירובין
צו ,):כלומר שאי"ז הכרח שקטן חייב מדרבנן ממה
שמוציא אביו בדרבנן ,ולפי"ז לק"מ על רש"י ,אכן צ"ב
כ"ז מסברא.
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עכ"ל.

*
[פלוג' רש"י ותוס' האם דין חינוך מוטל על
הקטן או על אביו]:

י) ולכן תוס' חולק על רש"י דודאי קטן
מיקרי מחוייב בדבר מדרבנן ,דדין חינוך
הוא דין חיוב להקטן במצוות ,ולכן יכול
להוציא אביו (כשאכל פחות משביעה,
ולפי תוס' במגילה הנ"ל זה רק כשהקטן
אכל יותר משביעה ,כדי שלא יהיה חד
דרבנן ותרי דרבנן).
וזוהי המחלוקת הידועה בין רש"י
לתוס' מהו גדר דין חינוך ,דלרש"י זהו
חיוב על האב לדאוג לחנך את בנו
שיעשה המצוות ,ולתוס' זהו דין
שחכמים הטילו על הבן חיוב מדרבנן.141
ומעודי לא הבנתי את שיטת תוס'
מסברא ,איך יכולים חכמים לחייב את
הקטן ,והלא כל מה שגדול מחוייב
לשמוע לתקנ"ח הוא רק משום שמחוייב
בלא תסור ,אך הקטן שאינו מחוייב בזה,
איך יכולים חכמים לחייבו בכלל ,ועוד
דגם אם נסביר איך חכמים מחייבים
אותו סו"ס קטן הוא אנוס דאינו בר
אחריות ,מיהו הא ל"ק דאה"נ קטן פחות
מפעוטות הוי כשוטה ,אך ביותר מגיל
חינוך מהיכי תיתי דלא הוי כגדול ,ורק
מגזיה"כ ד"איש" פרט לקטן ,אך מבחינת
המציאות אולי הוא מספיק בן דעת ובר
אחריות להתחייב ,ומ"מ ק' כנ"ל דעד
כמה שאינו מחוייב בלא תסור ,איך
 141יש שתלו פלוג' תוס' ורש"י במתני' האם קטן
שהגיע לחינוך פטור מק"ש או חייב ,דלרש"י פטור
משום שאינו מצוי עם אביו בביהכ"נ ,ותלו שרש"י
לשיטתו שחיוב חינוך על האבא ,ואילו תוס' לשיטתו
שקטן חייב בעצמו מדין חינוך ,מיהו נלענ"ד דאי"ז
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יכולים חכמים לחייבו ,ואולי "ראוי
ונכון" שישמע להם ,אך איך יכולים
לחייבו בחיוב גמור בלי שיש להם הכח
לכך ,ובודאי מסברא מובן רש"י שהחיוב
רק על אביו ,דאת הקטן א"א לחייב,
וצ"ע.
וכהיום הזה התבוננתי וחשבתי בחסד
ה' עלי להסביר שיטת תוס' ,שהביאור
שמוכח מכאן דהסיבה שחייבים לשמוע
לתקנה דרבנן אי"ז רק משום ביצוע של
הלאו דלא תסור ,אלא שבלא תסור
התגלה שיש כח בידי חכמים ליצור
חיובים משלהם שיחייבו את ישראל,
וצ"ל שודאי גם קטן כפוף ומחוייב לדיני
התורה ,דאם התורה עצמה כן הייתה
מחייבת קטן הוא ודאי היה מחוייב ,אלא
שהתורה מיעטה את הקטן מהחיוב,
ומ"מ כיון שהתורה נתנה לחכמים כח
לתקן מה שהם רוצים בודאי כפופים
לזה גם הקטנים ,אע"פ שלא מחוייבים
בלאו עצמו דלא תסור ,דמ"מ הלא תסור
הוא רק גילוי על הכח של חכמים לתקן
תקנות מחייבות ודו"ק.
ענף ג:
בגדרי ערבות ,והדין באשה וקטן:

*
[חילוק תוס' שלגדול יש ערבות ,ולאשה וקטן
לא ,וביאור המושג בר חיובא]:

יא) ועכ"פ תוס' פליג על רש"י שקטן כן
חייב מדרבנן ,וסובר תוס' שדרבנן לא
מוציא דאו' ,ולכן קטן לא מוציא את אביו
תלוי בהכרח דאפש"ל שאע"פ שהקטן חיב מ"מ
פטרוהו כיון שאינו עם אביו שיעזרהו וילמדו ,וכן
לאידך גיסא ,דגם לצד שהחיוב על האב מ"מ אפש"ל
שלא פטרוהו מחמת סברא זו שאינה מצוי ,ודו"ק.
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שמחוייב מדאו' ,ולבאר החילוק בין
עובדא דשמעון בן שטח (מח ).לבין
סוגיין דלעיל (כ ):כתב תוס' וז"ל" :אלא
נראה לחלק דקטן שאינו בר חיוב כלל
דאורייתא אפילו אכל כדי שביעה ,הלכך
אינו מחויב בדבר קרינן ביה ,ולכך לא
מפיק ליה אי אכל שיעורא דאורייתא,
אבל גדול שהוא בר חיובא מן התורה כי
אכיל כדי שביעה ,מחויב בדבר קרינן
ביה אפילו לא אכל כלל ,כדאמרי' בראש
השנה (כט ).כל הברכות אף על פי שיצא
מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת היין,
והיינו טעמא דכל ישראל ערבין זה בזה,
והוא הדין בברכת המזון אע"פ שיצא
מוציא כדפרישית ,וכזית דגן אינו צריך
אלא שיוכל לומר שאכלנו משלו" ,עכ"ל.
ומבואר בתוס' ה' חלקים :א .דרבנן לא
מוציא דאו' מדין שומע כעונה ,ב .קטן
נקרא מחוייב מדרבנן ולכן יכול להוציא
דרבנן אך לא דאו' ,ג .קטן אינו בר חיובא,
אך גדול גם אם כבר בירך וגם כשלא
אכל כלל מ"מ הוא "בר חיובא" ,ד .יש דין
ערבות שבר חיובא יכול להוציא חברו
אע"פ שכבר יצא ,ואע"פ שלא אכל כלל,
דמ"מ הוא ערב לחברו ,ה .מה שכן צריך
לאכול כזית בשביל להוציא אחרים זה
רק מדרבנן כדי שיוכל לומר "שאכלנו".
וביאור דברי תוס' דבאמת גם מי שאינו
מחוייב יכול להוציא את המחוייב ,ולא
מדין שומע כעונה אלא מדין ערבות ,אך
כ"ז רק אם הוא יכול להתחייב אם יאכל,
דגדול אע"פ שלא אכל ,ולא מחוייב ,מ"מ
כיון שאם יאכל כדי שביעה יתחייב
מדאו' קרינן ליה מחוייב בדבר ,והוא
נקרא בר חיובא ,וממילא יכול להוציא
את המחוייב מדין "ערבות" ,אך קטן (או
אשה לצד בגמ' שאינה חייבת
בברכהמ"ז) ,קרינן להם שאינם
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מחוייבים בדבר כלל ,ואינם בפרשה,
ולא יכולים להוציא את המחוייב.
ובביאור תוס' נראה דאין לומר
שהחילוק הוא טכני מצד שגדול יכול
להתחייב ע"י שיאכל ,וקטן לא יכול
להתחייב ,דהנה ראיית התוס' מהא דאי'
בברכות דבכל התורה אע"פ שיצא
מוציא ,כלומר שיכול להוציא את חברו
המחוייב אע"פ שהוא כבר לא מחוייב
דיצא כבר ידי חובתו ,והנה שם הרי
אותו אדם שיצא לא יכול לעשות כלום
בשביל להתחייב( ,בשופר וכדו') ומ"ש
מקטן.
אלא נראה הביאור בתוס' דקטן אינו
"בפרשה של החיוב" ,ומשא"כ גדול דגם
אם לא אכל מ"מ הוא בפרשה של החיוב,
רק שכיצד רואים שהוא בפרשה משום
שאם יאכל יתחייב ,אך אי"ז הסיבה אלא
הסימן ,וזהו הביאור ג"כ ביצא מוציא,
דאע"פ שהוא כעת לא חייב ,מ"מ הוא
בפרשה של החיוב ,וזאת רואים ממה
שהוא היה חייב לפנ"כ ,דזה ג"כ סימן
שהוא בפרשת החיוב ,בשונה מקטן
שכעת הוא אינו בפרשה של החיוב כלל,
רק שכשיגדל ישתנה מינו ויכנס
לפרשה.
ומי שהוא בר חיובא הוא בכלל ערבות
להוציא אחרים המחוייבים ,אך אשה
וקטן בדברים שהם פטורים הם אינם
בכלל ערבות לענין זה.
וביאור הדברים מהו גדר בר חיובא
שהוא בפרשה ,נ"ל דהגדר בזה הוא כך,
דהנה בכל מצוה בתורה ,יש את תיאור
המעשה שאותו התורה מצווה ,והוא
"המעשה מצוה" ,ויש את מי שמצווה
במעשה המצווה ,כלומר מי שהטילו
עליו את הציווי והאחריות לעשותו,
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והנה כולנו בני ישראל מחוייבים בכל
המצוות כל הזמן ,דאין זמן שחייבים
במצוה מסויימת וזמן שלא חייבים בה,
דכל שינוי הזמנים משפיע רק על
"המעשה מצוה" ,אך לא על עצם מה
שאנו מצווים בה ,דהנה זה ברור שביום
שלישי אין אנו מצווים על שמירת שבת,
אך אין הביאור שביום שלישי אין אנו
מצווים במצוה זו ,כביכול ביום זה אין
מצווה זו חלה עלינו ופטורים אנו ממנה,
לא כן הביאור ,אלא ודאי תמיד מצווים
אנו בכל המצוות ,וגם ביום שלישי אנו
מצווים על שמירת שבת ,אלא שחלק
מתיאור ה"מעשה מצוה" זה לשמור את
יום השבת דוקא ,וביום שלישי אי"ז כלל
המעשה שעליו התורה דיברה ,אך מצד
הטלת הציווי עלינו אין הבדל באיזה יום
זה ,דתמיד המצוה מוטלת עלינו ,דגם
ביום שלישי אנו מצווים על המעשה של
שמירת השבת ,ודו"ק.
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אם יאכל ,דאמנם מעשה המצווה הוא
לברך רק כשאכל ,אבל החיוב במצווה
מוטל עליו כל הזמן.
ומשא"כ קטן שהחסרון שלו הוא
בהטלת החיוב ,דלא הטילו עליו אחריות
לעשות המצוה ,והוא כרגע נטול עול
תו"מ ,כלומר שכעת הקטן לא בר חיובא
של בהמ"ז מדאו' ,וא"א לומר שקטן
מחוייב כבר עכשיו בקטנותו בחיוב
ובמצות ברכהמ"ז כשיגדל ,אלא הגדר
הוא שעכשיו חסר לו בהטלת החיוב
עליו ,וכלל אינו מחוייב בכלום ,וכשיגדל
ישתנה מצבו ויתחייב בחיוב חדש ,דרק
אז יטילו עליו החיוב בהמצוה,
בהתחדשות גמורה ,אך לא שמצווה
כבר עכשיו לברך כשיגדל ,והטעם בזה
משום שפטור קטן הוא לא מצד מעשה
המצוה שאין בו תנאי ממעשה המצוה,
כגון שלא שבע וכדו' ,142אלא פטורו הוא
מפני שאינו בר הכי להתחייב במצוות,
ולא הטילו עליו את החיוב לעשות
המצווה ,וא"כ כעת הוא אינו בפרשת
החיוב ,דאין עליו כעת חיוב ועול לשמור
את המצוות.

והשתא לפי"ז נראה דזהו הביאור
שגדול גם אם לא אכל מ"מ הוא בפרשה
של החיוב דאו' ,והסימן שאם יאכל
יתחיב ,וא"כ גם כשלא אכל ולא חייב,
אי"ז משום שאינו מצווה ואינו מחוייב
במצוה ,דודאי מצד הטלת החיוב
מוטלת המצוה גם עליו וחייב בה ,אך
גדר החיוב המוטל עליו הוא שאם יאכל
יברך ,ואע"פ שהוא לא אכל ולא חייב
לברך ,מ"מ הוא חייב כבר עכשיו לברך

וכן אשה לצד שפטורה מברכהמ"ז ,אי"ז
פטור מצד שחסר לה במעשה מצוה,
אלא זה פטור מצד הציווי ,שלא הטילו
החיוב עליה 143,וא"כ היא לא בפרשת
החיוב של מצוה זו.144

 142דאדרבא מצד תיאור המעשה מצווה הוא כלול
במצווה ,וכשעושה הוא מקיים את המצווה ,דאין לו
חסרון בקיום של המעשה מצווה ,אלא חסרון
בהטלת החיוב והאחריות עליו לקיום המצווה.
 143דכיון שלא שייכת בארץ ,או בברית ותורה ,ודאי
לא חייבוה בזה ,ולמעשה הגדר שלא הטילו עליה
החיוב.
 144אמנם גוי הוא עדיין יותר גרוע אפי' מאשה וקטן,
דהם אמנם פטורים מהחיוב ולא שייכים בפרשת

החיוב ,דלא הטילוהו עליהם ,אך בחפצא של מעשה
המצווה הם שייכים ,דאין להם חסרון בחפצא
דהמעשה מצוה ,דבאמת המעשה שהם עושים יש לו
את תיאור המעשה שעליו התורה דיברה ,ולכן אע"פ
שאינם חייבים ,מ"מ אם עושים מקיימים מצוה,
(ולר"ת אף מברכים) ,אך גוי גם אם עושה את המצוה
אין במעשהו את תיאור המעשה שעליו התורה
דיברה ,וכמו יהודי שישמור את יום שלישי ,דגוי אי"ז
רק פטור מהחיוב ,אלא מעשה של גוי זה בכלל לא
חלק מתיאור המעשה שהתורה מדברת עליו ,וכמו
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וזהו ג"כ הביאור ביצא מוציא ,דאע"פ
שכעת לא חייב ולא יכול להתחייב ,מ"מ
ממה שהיה חייב מוכח שהוא בפרשה,
והביאור כנ"ל שמה שכעת הוא לא חייב
אי"ז חסרון בהטלת החיוב עליו ,אלא
שחלק מהחיוב הוא לעשות פ"א ,ואחרי
שיצא יד"ח לא חייב שוב ,אך אין הפשט
שלאחר שיצא יד"ח הופקעה ממנו
פרשה זו ואינו חייב בה ,ונעקר כלפיו
דבר זה מן התורה ,לא כן הפשט ,אלא
ודאי עדיין מוטל עליו חיוב המצוה הזו,
וכמו כל המצוות שמוטלות עליו
ומחוייב בהם( ,אע"פ שחלקן לא
מזומנות לפניו) אלא שהוא מחוייב
במעשה המצוה וחלק מהמעשה
המחוייב זה לעשות פ"א ,וכשיצא כבר
לא חייב ,וכמו שלא חייב לשמור שבת
כשיצאה שבת ,דזה כבר לא חלק ממה
שמחוייב ,אך עצם החיוב במצוה נשאר
מוטל עליו ,ומחוייב בדבר קרינא ביה.

[דין ערבות ,מקורו וטעמו]:

יב) אך גם לאחר שהתבאר היטב
החילוק בין בר חיובא לשאינו בר חיובא,
אכתי צ"ב כיצד מהני מה שהוא בר
חיובא להוציא אחרים ,והרי סו"ס כעת
הוא אינו מחוייב בדבר ואיך מוציא את
המחוייב ,ובפרט לפי מה שהתבאר לעיל
הא דא"א להוציא מי שאינו חייב את
המחוייב מדין שמוע כעונה ,דביארנו
דמתייחס אל השומע כאי' הוא אמר
אמירה כזו של האומר ,ואמירה כזו שלא
מעשה קוף שאין לו שום משמעות ,דחלק מתיאור
המעשה הוא האדם העושה( ,כמו שתלוי בזמן
העשיה) ,ובכלל זה שיהא ישראל ,ומשא"כ קטן
ואשה הם כן בכלל המעשה ורק אינם חייבים בו,
ודו"ק.
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באה להוציא יד"ח לא יכולה להוציא את
החייב ,וא"כ מה איכפ"ל שהוא בפרשה,
סו"ס אינו מחוייב ולא בא לצאת יד"ח
באמירה זו ,ואיך יכולה אמירה כזו
להוציא יד"ח את המחוייב.
אלא שמבואר בתוס' שכתב דכ"ז מהני
מדין "ערבות" ,דכל ישראל ערבין זל"ז,
וכל מי שהוא בר חיובא יש לו דין ערבות
בפרשה זו ,145ומשא"כ קטן וכן אשה
(לצד שפטורה מבהמ"ז) אינם בכלל
ערבות להוציא אחרים בזה ,רק מדין
שומע כעונה ,ומדין זה לא מהני מי
שאינו מחוייב להוציא את המחוייב.
ומושג זה של ערבות מבואר בגמ' שם
(ר"ה כט" ).כל הברכות כולן אף על פי
שיצא מוציא" ,ועי"ש בריטב"א שכ' וז"ל:
"שאע"פ שהמצות מוטלות על כל אחד,
הרי כל ישראל ערבין זה לזה ,וכולם
כגוף אחד ,וכערב הפורע חוב חבירו",
ועי"ש בלשון המאירי" :מי שחיוב
המצוה הוטלה עליו אלא שיצא ידי
חובתו ממנה מוציא את האחרים,
שאע"פ שיצא ידי עצמו עדין הוא ערב
בשל חבירו שלא יצא עדין" ,ועי' לשון
הר"ן שם (ח .ברי"ף) "אע"פ שיצא מוציא,
שהרי כל ישראל ערבים זה לזה במצות,
וכיון שלא יצא חבירו כמי שלא יצא הוא
דמי" ,וכמו"כ עי' לשון הרא"ש (ברכות ג
יג) "שערב הוא בעבורם ,ועליו הוא
להצילן מן העון ולפטור אותן מן
המצות" ,וכ"כ ר' יונה כאן ,ועי' קרבן
נתנאל (סוכה פ"ד) שהביא דברי הרא"ש
כאן וכתב" :מש"ה מברך על עשיית
 145איברא דברשב"א ובבעה"מ כתבו ג"כ כתוס' לחלק
בין בר חיובא למי שאינו בר חיובא ,אך לא הזכירו
כלל ענין ערבות ונראה דס"ל דעצם מה שהוא בר
חיובא בדבר זה מספקיק בשביל להוציא אחרים,
וצ"ע.
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סוכה לחבירו שצונו ה' לעשות סוכה
לשמו לשם מי שעושה סוכה בשבילו ,כי
ישראל ערבים זה בזה ומצווה כל אחד
לעשות מצוה בשביל חבירו".
ובמקור הדבר שעל ידו נוצר חיוב
הערבות אי' בגמ' בשבועות (לט" ).וכשלו
איש באחיו ,איש בעון אחיו ,מלמד שכל
ישראל ערבים זה בזה" ,כלומר שהפסוק
מלמד שישראל נענשים א' על השני,
דהם ערבים זה לזה.
אמנם עי' ביד רמ"ה בסנהדרין (מג):
"שלא ענש את הצדיקים על הנסתרות
של עוברי עבירה עד שעברו את הירדן
ושמעו ברכות וקללות בהר גריזים ובהר
עיבל וקיבלו עליהם ונעשו ערבים זה
לזה" ,כלומר שהערבות נוצרה בהר
גריזים ,וכ"כ המאירי שם וז"ל" :דייני
ישראל וחכמיהם ומנהיגיהם צריכים
הם לפשפש תמיד ולחזר ולחקור על
מעשה בני עירם ,ואין להם התנצלות
כשיעשו הראוי על הנגלה הבא לידם,
אלא צריכים לחקור ולרגל אחר
הנסתרות כפי יכלתם ,וכל שמתרשלים
בכך הרי הכל נענשים בנסתריהם של
חוטאים ,שכל ישראל נעשו ערבים זה
לזה משקבלו עליהם ברכות וקללות
בגריזים ועיבל ,כמו שהתבאר בסוטה",
עכ"ל.

ומצאתי

בירושלמי (שבועות פ"ה)

שביאר ענין זה של ערבות וז"ל" :אמר
רבי יוסי הדא אמרה שנים שלוו מאחד
אף על גב דלא כתבין אחראין וערבאין
זה לזה אחראין וערבאין זה לזה" ,כלומר
שמי ששותף ומחוייב בדבר יש לו

 146ולכאו' יש לדון האם יש ערבות לגרים ,דאע"פ
שהתחייבו במצוות ,לא התחייבו באותו מעמד עם
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ערבות על הכל ,דהיינו שגם שניהם
ביחד חייבים הכל ,וגם כל אחד לבד
חייב הכל ,כלומר לדאוג להכל ,ולפי"ז
הביאור בחיוב הערבות הוא פשוט
דעצם מה שישראל עמדו והתחייבו
כאחד נעשו ערבין זל"ז ,דכאילו אמרו
כולנו מתחייבים גם כאו"א וגם כולם
יחד ,ואחראין זל"ז ,וכמו שני בעלי חוב
שלוו כאחד שחוץ ממה שכל אחד חייב
חלקו ,הוא גם ערב על חלק חברו.
ולפי"ז מובן שפיר מה שאינו בר חיוב
אין לו ערבות ,דכיון שאינו בר חיובא
במצוה זו ולא הוטל עליו החיוב יחד עם
כלל ישראל ,א"כ ברור שגם אינו בכלל
הערבות עם כולם ,דחיוב הערבות מגיע
מכח החיוב המשותף.146
ועי"ש בגמ' ר"ה דכל הברכות יצא
מוציא "חוץ מברכת הלחם ומברכת
היין" ,ועי"ש בראשונים שביארו שדוקא
בברכת המצוות שהן חיוב על כולם,
אמרי' שיש ערבות בהן ,אבל מצוות
הנהנין אין בהם ערבות דאין על האדם
שום חיוב בהן ,דאינו חייב לאכול ,ורק
כיוון שהוא רוצה לאכול הוא מתחייב
לברך ,אך אין ע"ז ערבות.

[החילוק בערבות בין בהמ"ז לשאר ברכות]:

יג) אמנם עי"ש בראשונים (ריטב"א
מאירי ועוד בר"ה שם) שכתבו דברכת
המזון אינה כברכות הנהנין ,משום
שכיון שכבר אכל והתחייב ,כעת זה
חיוב המוטל עליו ,ויש ערבות בזה לכל

כלל ישראל ,ועי' רש"י ותוס' רש"י נדה (יג ,):שנחלקו
בזה ,ועי' מהרש"א יבמות (קט.).
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אחד ויצא מוציא.
וראה לשון המאירי שם" :במה דברים
אמורים בברכות חובה ר"ל ברכות
המצות וכו' ,אבל ברכת הנהנין כגון
המוציא ובורא פרי הגפן וכו' וכן כל
ברכות הנהנין אין אדם מברך לצורך
חברו שברכת הנהנין אינה חובה מצד
עצמה שלא נתחייב לאכול ולשתות
ולהריח אלא שאחר שרוצה ליהנות
צריך לברך מפני שאסור ליהנות מן
העולם בלא ברכה ואין ראוי לברך אלא
הנהנה ולא נעשה חברו ערב על מה
שחיוב ברכתו באה מצד שהוא רוצה
ליהנות ,ברכת המזון הואיל וכבר אכל
ברכת חובה היא ולא ברכת הנהנין".
וכן מתבאר בתוס' בסוגיין שסבר שיש
דין ערבות בבהמ"ז ,ואמרי' הכא אע"פ
שיצא מוציא ,וה"נ אמרי' שגם מי שלא
אכל שיעורא דאורייתא יכול להוציא את
המחוייב בבהמ"ז מדאו' ,מדין ערבות.
אבל צ"ב א"כ למה צריך שיאכל לפחות
כזית בשביל להוציא אחרים בבהמ"ז,
והרי מדין ערבות תמיד לא צריך כלום,
ומ"ש הכא ,אלא שעל זה אתו דברי
התוס' שכתב "וה"ה בבהמ"ז אע"פ שיצא
מוציא כדפרישית ,וכזית דגן אינו צריך
אלא שיוכל לומר שאכלנו משלו",
והביאור בתוס' שיש איזה תקנה צדדית
בבהמ"ז שצריך שיאכל לפחות כזית,
כדי שיוכל לומר שאכלנו משלו.
ועי' בר' יונה שכתב בנוסח אחר "מן
הדין היה שיפטור לאחרים דאכלו דכל
ישראל ערבים זה לזה ,אלא דרבנן
הצריכוהו שלא לברך ברכת הנהנין בלא
הנאה ,ואינו יכול לברך ולהוציא אחרים
כשאינו אוכל כלל" ,ונראה הביאור
דתקנו להחשיב גם בהמ"ז כברכות

סימן כד

ברכות
הנהנין שיצטרכו הנאה כדי שיוכל לברך
ולהוציא ,ולפחות כזית אפי' שזה שיעור
דרבנן ,ועי' ג"כ מש"כ ר' יונה להלן" :שמן
הדין היה שאפי' מי שאינו אוכל כלל
יפטור את האחרים דכל ישראל ערבים
זה לזה אלא שברכת הנהנין אינו יכול
לברך עד שיהנה ,ובכאן סבר שכיון
שנהנה ונתחייב בברכה מדרבנן פוטר
את האחרים אפי' אכלו כדי שבעם
מטעם דכל ישראל ערבים זה לזה" ,וכ"כ
הרא"ש (ג יג).
ועי' בריטב"א (בר"ה) שכ' באופ"א "אלא
דרבנן בעו (בבהמ"ז) שיוציא לעצמו,
דלא ליחלף בברכת הנהנין שהיא רשות,
ומשום הכי סגי ליה שיאכל כזית דגן,
ואף על גב דהוי שיעורא דרבנן" ,כלומר
דלמד דגדר הגזירה בבהמ"ז הוא כדי
שלא יבואו למיחלף בברכות הנהנין
שבה מי שלא נהנה לא מוציא אחרים,
ולכן תיקנו גם בבהמ"ז לחייב הנאה.
ועי' במאירי (בר"ה) שכתב לגבי בהמ"ז
באופ"א בשם הירושלמי וז"ל" :והיה
הדין לומר שיהא זה שיצא מוציא ,ומ"מ
הוציאוה בתלמוד המערב מן הכלל
ממה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת מי
שאכל יברך" ,ונראה לכאו' שזה מדאו',
ואולי אסמכתא.

[חילוק בין תוס' והרא"ש האם יש ערבות לנשים
במה שחייבות]:

יד) והנה גם הרא"ש (ג יג) כתב בדומה
לתוס' וז"ל" :נשים אינן מוציאין את
אחרים ידי חובתן ,וא"ת מ"ש מהא
דאמרי' לקמן בפרק שלשה שאכלו (דף
מח א) להוציא את אחרים ידי חובתן עד
שיאכל כזית דגן ,ובשיעור כזית אינו
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בדין ערבות

חייב אלא מדרבנן ואפילו הכי מוציא
אחרים שאכלו כדי שביעה וחייבין מן
התורה ,וא"כ באשה נמי אף על פי
שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא
אחרים שחייבין מן התורה ,י"ל דלא דמי
דאיש אע"ג שלא אכל כלום דין הוא
שיפטור את אחרים דכל ישראל ערבים
זה בזה ,אלא מדרבנן אמרו שלא יברכו
ברכת הנהנין בלא הנאה לפיכך כשאכל
כזית אף על פי שאינו נתחייב אלא
מדרבנן ,מוציא את אחרים שאכלו כדי
שביעה ,שערב הוא בעבורם ועליו הוא
להצילן מן העון ולפטור אותן מן
המצות ,אבל אשה אינה בכלל הערבות
לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו
מדרבנן" עכ"ל ,ולכאו' הוא כתוס'
שתירץ הסוגיות שלאשה וקטן אין דין
ערבות רק דין שומע כעונה ,ומשו"ה אם
אינן חייבים מדאו' לא מוציאים אחרים,
ומשא"כ גדול גם אם לא אכל שיעור דאו'
מוציא אחרים מדין ערבות.
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אשה או איש אחרים אפי' אם היא כבר
יצאה ,ואפי' אם היא לא חייבת בפועל
(כגון שלא אכלה) ,כיון שנשים נקראות
בר חיובא בזה ,ויש ערבות לכל מי שהוא
בר חיובא ,ומשא"כ לרא"ש חוץ ממה
שכדי להוציא בערבות צריך להיות בר
חיובא ,יש עוד כלל שנשים תמיד אינן
בכלל ערבות ,דלא ניתנה להן האחריות
על הכלל ,ואפי' בדברים שהן בר חיובא
מ"מ אין להן דין ערבות אף פעם ,וכל מה
שיכולות להוציא אחרים זה רק מדין
שומע כעונה ,וזה רק אם כעת מחוייבות
בפועל.
ונפק"מ לצד בגמ' שנשים חייבות
בבהמ"ז מדאוריתא ויכולות להוציא
אחרים ,א"כ לפי תוס' הן יכולות להוציא
אחרים מדאו' אפי' אם הן כבר יצאו,
ואפי' כשבכלל לא אכלו 147כיון שהן
שייכות בערבות ע"ז ,אך לפי הרא"ש
תמיד אין לנשים ערבות ,ויכולות
להוציא רק מדין שומע כעונה ,וזה רק
כשהן חייבות בפועל ,אבל כשלא אכלו,
או שכבר יצאו ,לא מוציאות אחרים,
ועוד נפק"מ האם נשים יכולות להוציא
אחת את חברתה ,כשאחת אכלה שיעור
שביעה והשניה לא ודו"ק.

אך נראה דיש הבדל גדול בין תוס'
לרא"ש ,דתוס' לא כתב שלנשים תמיד
אין ערבות ,אלא נראה בדבריו דהחילוק
הוא שנשים אינן בפרשה ואינן בר
חיובא ,ודין ערבות בכל דבר יש רק למי
שהוא בר חיובא באותו דבר ,אך לא
שאין ערבות לנשים כלל כמו שמשמע
ברא"ש.

[הצל"ח חילק בין תוס' והרא"ש לגמרי]:

והנפק"מ גדולה ביותר האם בדברים
שנשים מחוייבות יש להן ערבות או לא,
(כשאין דין שומע כעונה) ,דתוס' לא כתב
שתמיד אין ערבות לנשים ,אלא רק
בדבר שאינן בפרשה ,כי רק בר חיובא
יש לו ערבות בדבר ,ולפי"ז בדבר שנשים
כן מחוייבות ודאי שאשה יכולה להוציא

טו) ועי' בצל"ח שכתב להדיא ההבדל
הנ"ל בין תוס' והרא"ש ,דהנה רש"י (כ):
ביאר שהצד שנשים פטורות משום שלא
נחלו הארץ ,ותוס' שם הק' עליו דא"כ
מ"ש כהנים ולויים ,והצל"ח הק' על קו'
תוס' דיש לחלק שאני כהנים ולויים
שהם בכלל ערבות ,ומשא"כ נשים אינן

 147מיהו מדרבנן בעי כזית ודו"ק,
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בכלל ערבות וכדכתב הרא"ש ,ותי'
הצל"ח" :ואמנם דקדקתי בדברי התוס'
ולא נזכר בדבריהם כלל שנשים אינן
בכלל ערבות ,אבל הם חילקו כך שמי
ששייך במצוה זו בשום פעם אף שעתה
לא נתחייב מקרי מחוייב בדבר מטעם
ערבות ,ולכן מי שאכל רק כזית אף
שעתה אינו חייב מן התורה מ"מ כיון
שאיתא בכלל חיוב ברכת המזון בשום
פעם ,דהיינו כשאוכל כדי שביעה ,הוא
בכלל ערבות ,אבל מי שאינו שייך
במצוה זו כלל כגון נשים אם הם בברכת
המזון דרבנן ,א"כ לא שייך בהו מצות
ברכת המזון מן התורה כלל ,אינן בכלל
ערבות על מצות ברכת המזון ,וא"כ
לשיטתם שפיר הקשו דתבעי לך כהנים,
והרא"ש לשיטתו דנשים אינן בכלל
ערבות כלל בכל התורה באמת אחז כאן
שיטת רש"י ופירש הטעם בשביל שלא
נטלו חלק בארץ ,ולא השגיח בקושיא
כהנים ולוים ,דלשיטתו כהנים ולוים
איתנוהו בכלל ערבות" ,עכ"ל.148
אמנם בתוך דברי הצל"ח מבואר
שלדעת הרא"ש הכלל הוא רק שנשים
תמיד אינן בכלל הערבות ,ואילו זכרים
הם תמיד בכלל הערבות ,ולכן גם כהנים
ולוויים אף לצד שהן פטורים מבהמ"ז
מ"מ הם בכלל ערבות להוציא אחרים
בזה ,כיון שהם זכרים ,ולענ"ד אינו
מוכרח דאפש"ל שגם הרא"ש מודה שמי
 148ועי"ש שכותב נפק"מ שלפי הרא"ש אשה שאכלה
כזית לא יכולה להוציא אשה שאכלה שיעור שביעה
"כיון דנשים לא נכנסו בברית הערבות" ,ועי"ש
שמקשה אם אין לנשים ערבות איך הוציא שמעון
ב"ש את אשת ינאי ,וז"ל" :ואם נשים בברכת המזון
דאורייתא לא היה שמעון בן שטח יכול להוציאה ע"י
כזית דגן ,שהיא מסתמא בסעודה אכלה כדי שביעה,
ובנשים ליכא ערבות ,דמסתמא כי היכי דנשים אינן
ערבים בשביל אנשים ה"נ אין האנשים ערבים בשביל

סימן כד
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שאינו בר חיובא בדבר ודאי גם אינו
בכלל ערבות בדבר זה ,דסברת ערבות
היא כנ"ל שכל אחד מהמחויבים
במצווה חייב לדאוג שכולם יקיימו ,וזה
רק למי שהוא בר חיובא ,ואם כהנים
ולוויים אינם ברי חיובא ודאי גם אין להם
ערבות בפרשה זו ,וכל חידוש הרא"ש
הוא רק שמלבד הכלל הרגיל שערבות
היא רק לבר חיובא ,יש עוד כלל שנשים
תמיד אינן בכלל ברית הערבות ,אך לא
בא לחדש שתלוי רק בגברים ונשים וצ"ע
מנ"ל להצל"ח כדבריו.
ועי"ש בצל"ח שהקשה על הרא"ש דאם
אין לנשים ערבות איך הוציא שמעון
ב"ש את אשת ינאי ,ותי' שע"י דין ערבות
להוציא את ינאי ממילא נקרא שב"ש
כאילו הוא מחוייב ,וממילא יכול
להוציא גם האשה מדין שומע כעונה
כמו מי שמחוייב ,וז"ל" :ואם נשים
בברכת המזון דאורייתא לא היה שמעון
בן שטח יכול להוציאה ע"י כזית דגן,
שהיא מסתמא בסעודה אכלה כדי
שביעה ,ובנשים ליכא ערבות ,דמסתמא
כי היכי דנשים אינן ערבים בשביל
אנשים ה"נ אין האנשים ערבים בשביל
הנשים ,ואיך היה שמעון בן שטח יכול
להוציא את אשת ינאי ,ואולי כיון שעכ"פ
אכלו ינאי וחביריו כדי שביעה ונתחייבו
מן התורה ,ושמעון בן שטח הוא ערב,
דכל ישראל ערבים זה בזה ,שוב נקרא
הנשים ,ואיך היה שמעון בן שטח יכול להוציא את
אשת ינאי .ואולי כיון שעכ"פ אכלו ינאי וחביריו כדי
שביעה ונתחייבו מן התורה ,ושמעון בן שטח הוא
ערב ,דכל ישראל ערבים זה בזה ,שוב נקרא שמעון
בן שטח ג"כ מחויב מן התורה ומוציא את הנשים אף
שאינו ערב בעדם ,דאתי דאורייתא ומפיק
דאורייתא" ,אמנם עי' דגול מרבבה שאע"פ שנשים
לא בכלל ערבות ,מ"מ יש ערבות של הגברים על
הנשים להוציאן ,ורע"א פליג ,ועי' להלן.
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בדין ערבות

שמעון בן שטח ג"כ מחויב מן התורה
ומוציא את הנשים אף שאינו ערב בעדם,
דאתי דאורייתא ומפיק דאורייתא",
עכ"ל.
ועי' דגול מרבבה (או"ח רעא על המג"א
ב) שהסתפק במי שהתפלל ערבית
דשבת אי מוציא אשה בקידוש על הכוס
שהוא מחוייב רק מדרבנן דיצא הדאו'
בתפילה ,והיא מחויייבת מדאו' ,ותלוי
אם יש לאשה ערבות ,וכתב להסתפק
שאולי גם אם אין ערבות לנשים מ"מ יש
ערבות לאנשים על הנשים.149

[רע"א ביאר ברא"ש כתוס']:

טז) אבל עי' בחידושי רע"א (בסוגיין כ):
שכתב דודאי גם הרא"ש לא בא לומר
שאין ערבות לנשים כלל ,אלא כוונתו
כתוס' שערבות היא רק לבר חיובא ,וז"ל
רע"א" :בהרא"ש סימן יג .ראיתי להגאון
דגול מרבבה דיצא לדון בדבר חדש,
דאיש שכבר התפלל א"י להוציא לאשה
דלא התפללה ,דהוא מחוייב דרבנן ולא
מפיק לה מחיובא דאורייתא ,דהא דיצא
מוציא הוא מטעם ערבות ,ונשים אינן
בכלל ערבות כמ"ש הרא"ש ברכות ,אלא
דמסתפק דאפשר דערבות דאנשים גם
על הנשים ,רק נשים לעצמן אינן ערבים,
עיין שם ,ולדבריו אשה שיצאה ידי
קידוש אינה יכולה להוציא לאחרות
שלא יצאו ,ולא נראה כן דאין חילוק כלל
בין איש לאשה לענין ערבות ,ולא מצינו
 149ומצאתי במרדכי (ערבי פסחים רמז תריא) לגבי
קידוש וז"ל" :ואע"ג דאמר (ר"ה כט ).כל שאינו מחויב
בדבר אינו מוציא אחרים יד"ח ה"מ באדם שאינו בר
חיובא כלל כגון קטן ,אבל גדול שהוא בר חיובא אף
על פי שיצא כבר בבית הכנסת מחויב בדבר קרינן
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בשום דוכתא דבאשה לא יהיה הדין
דאם יצאה מוציא ,והרי גבי ינאי מלכא
ומלכתא דכריכו רפתא משמע דאם הי'
שמעון בן שטח אוכל כזית הי' מוציא
אותה ,והא אם נשים מחוייבות בבהמ"ז
מדאורייתא מה מהני שאכל כזית ,הא
הוא חיובא דרבנן והיא חיובא
דאורייתא ,ואתינן עלה רק מדין יצא
מוציא ,הרי דגם לגבי אשה אמרינן יצא
מוציא ,ודוחק לומר דהיא לא אכלה כדי
שביעה [זולת שנאמר כפי הצד דאיש
ערב על אשה ,וא"כ נפשט על כל פנים
ספיקתו בזה הפרט] ,אלא נראה לענ"ד
דכוונת הרא"ש לחלק בין יצא מוציא
ובין אינו מחוייב במצוה זו בעצמותו,
דערבות רק במי שמחוייב ג"כ במצוה זו,
מש"ה אף שהוא כבר יצא לעצמו מוציא
לאחרים ,אבל במצוה שאינו בר חיובא
כלל ,דהיינו לפי הצד דנשים אינן חייבות
בבהמ"ז מדאורייתא אינם ערבים על
מצוה דבהמ"ז ,אבל במצוה דנשים
חייבות גם המה בכלל ערבות ,ושייך
בהו ג"כ דינא דיצא מוציא ,ונראה לי
ראי' ברורה לזה דאם נפרש כוונת
הרא"ש כפשוטו ,דטעמא דאשה אינה
מוציאה היכא שאינה מחוייבת בדבר אף
דהדין אם יצא מוציא ,היינו משום דאין
ערבות בנשים ,יקשה הא מבואר
במגילה (יט ):דחרש המדבר ואינו שומע
א"י להוציא אחרים במגילה דהוא מקרי
אינו מחוייב בדבר ,ובזה יקשה דמ"ש
מדין יצא מוציא ,דבזה ליתא לתירוצא
דהרא"ש ,דהא מיירי באנשים ,אע"כ
ביה דכל ישראל ערבים זה בזה ולכך יכול להוציא
בניו ובני ביתו" ,ומשמע שאף נשים בכלל בני ביתו,
ויכול להוציאן בערבות ,ולכאו' כהצד שיש ערבות
לאנשים על הנשים ,מיהו אפש"ל דהוא סובר כתוס'
שנשים בכלל ערבות במה שמחוייבות.
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כדברינו דאין הפרש בין אנשים לנשים,
אלא דהעיקר דבמצוה שאינו בר חיובא
כלל ,אין במצוה זו דין ערבות כלל"
עכ"ל.
מיהו נלענ"ד שלפי מה שכתבתי לעיל
אפש"ל שגם אם נפרש בדעת הרא"ש
שאין ערבות כלל לנשים ,מ"מ אפש"ל
שגם הוא מודה לתוס' שגם מי שאינו בר
חיובא אין לו ערבות ,ורק הוסיף עוד
כלל שלנשים תמיד אין ערבות אע"פ
שהן כן בר חיובא ,ומ"מ גם הוא מודה
שגם לגברים לא תמיד יש ערבות ,דמי
שאינו בר חיובא אינו בערבות ,ומשו"ה
שפיר גם לדעת הרא"ש מה שחרש אינו
בכלל ערבות ,כי אינו בר חיובא,
וקושיית רע"א תתורץ ,אך אכן על
הצל"ח לשיטתו שלא למד כדברינו
כדאי' לעיל ,א"כ שוב יקשה קו' רע"א.
ומ"מ מבואר ברע"א שהביאור ברא"ש
כתוס' שלנשים אין ערבות רק כשאינן
בר חיובא ,וכ"כ רע"א בהגהות השו"ע
סק"ד ,וכן בשו"ת (סי' ז) ,וכ"כ הראש
יוסף בסוגיין בדעת הרא"ש ,וז"ל" :ומ"ש
הרא"ש ז"ל דאין נשים בכלל ערבות
וכמ"ש רז"ה ג"כ בשמעתין לאו דאין
בכלל ערבות אלא דכל שאין מחיובות
בדבר לא שייך ערבות כה"ג והוא פשוט"
עכ"ל.

[רע"א לגבי תרי דרבנן ,והחזו"א ,והנלע"ד]:

יז) ועי' רע"א שהק' על תוס' למה לא
יוציא הקטן את הגדול אף בתרי דרבנן
מדין ערבות וכמו שגדול שחייב רק
מדרבנן מוציא גדול שאכל שביעה וחייב
מדאו' מדין ערבות( ,ועי' ר"ה כט.
שבברכת המצוות אף מי שיצא מוציא

סימן כד

ברכות
מדין ערבות)( ,ומה שמי שלא אכל כלל
לא יכול להוציא מדין ערבות עי' רע"א
שכ' דצ"ל דזה דין מיוחד בברכהמ"ז
כדדרש בירושלמי (פ"ג ה"ג) ואכלת
ושבעת וברכת מי שאכל הוא יברך),
וביאור הקו' שלכאו' קטן אינו תרי דרבנן
אלא הוא רק חד דרבנן שאינו גדול ,אך
מה שלא אכל שיעור שביעה אי"ז חסרון
כמו שגדול שלא אכל שיעור שביעה
יכול להוציא גדול שאכל שביעה ,מדין
ערבות ,כלומר שהחסרון של שיעור
דרבנן איננו חסרון למי שמחוייב בדבר,
וא"כ כל חסרונו של הקטן הוא רק שאינו
מחוייב בדבר מדאו' אלא מדרבנן ,וא"כ
זה חסרון רק של חד דרבנן.
ועי' חזו"א או"ח כט ה שתי' דאין ערבות
לקטן ,ומה שמוציא את הגדול זה רק
מדין שומע כעונה ולזה ל"מ חד דרבנן
לתרי דרבנן( ,באשר לשלמה (מועד יז)
תי' משום שומע כעונה ויל"ע אם זו גם
כוונת החזו"א).
אך נלענ"ד שאפשר לתרץ קו' רע"א אף
אם ננקוט שיש ערבות לקטן במה שהוא
מחוייב ודלא כחזו"א ,ונאמר דמ"מ אי"ז
נחשב חד דרבנן ע"י ערבות ,כי ערבות
מועילה רק לשניים שחייבים בדבר
באותו חיוב ,ומשא"כ בשני דרבנן שונים
אין ערבות ,דערבות זה לא פתרון קסם
שהופך את מי שאינו מחוייב כאי' הוא
מחוייב ,אלא ערבות זה אומר שמי שהוא
בר חיובא במשהו ,יכול להוציא אדם
אחר שמחוייב אף הוא באותו חיוב,
ואילו קטן מה שהוא מחוייב לברך זה
מדין חינוך ,ולכן אינו יכול להיות ערב
בזה לגדול שחיובו הוא מצד הפרשה
המקורית של התורה ,ואף כשהגדול ג"כ
מחוייב מדרבנן ,מ"מ אי"ז אותו דין
דרבנן של חינוך כמו הקטן ,אלא זה דין
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דרבנן אחר שחייבו גם בכזית ,וא"כ חיוב
הקטן הוא מצד פרשת חיוב חדשה של
חינוך ,וחיוב הגדול היא מצד פרשה
אחרת של כזית ,ולא שייך ערבות א'
לשני בכה"ג ,דלגבי הדרבנן של כזית יש
לשניהם חסרון ,ולגבי החסרון של חינוך
יש רק לקטן חסרון ,ומצד חסרון זה הוא
לא שייך בערבות של הגדול ,ומצד שומע
כעונה הוא לא יכול להוציאו כיון שהוא
תרי דרבנן ,וא"א לצרף ערבות עם שומע
כעונה ,שנאמר ערבות לגבי החלק של
כזית ,וממילא יש לו רק חסרון א' של
חינוך ,ולגבי זה מהני שומע כעונה דכבר
חשיב כחד דרבנן ,אחרי שלחסרון כזית
הועילה הערבות ,וזאת א"א לומר ,אלא
ערבות פירושה שע"י ששניים חיביים
באותו חיוב נעשים ערבים זל"ז להוציא
א' את חברו ,וכאן שזה לא שייך כיון
שיש לקטן עוד חסרון של קטנות שחייב
רק מדין חינוך ,וא"כ לא יכול להוציאו
מדין ערבות ,ושוב גם לא יכול להוציאו
מדין שומע כעונה כי כעת זה כבר לא
חסרון רק של חד דרבנן אלא תרי דרבנן,
(וצ"ל שרע"א למד שערבות פירושה
שמתייחסים כאי' אין לו את החסרון
הזה ,וממילא גם אם יש לו עוד חסרון
אחר ,מ"מ זה כבר רק חד דרבנן).
ולפי"ז בדברים שקטן כן שייך בהם כן
יהיה שייך ערבות ,וכגון שני קטנים
שהקטן שלא אכל יוכל להוציא חברו
מדין ערבות ,כי גם הוא וגם חברו ברי
חיובא מאותו דין דרבנן ,ומשא"כ להיות
ערב לגדול אע"פ שגם הגדול מחוייב
מדרבנן מ"מ אי"ז אותו דין חיוב דרבנן,
אלא זה דין דרבנן אחר ,ודלא כהחזו"א
שנקט באופן גורף שלקטן אין בכלל את
המושג של ערבות ,וכנראה סברתו
שאפי' ע"ע אין לו אחריות וכ"ש לא יטילו
עליו אחריות על אחרים ,אבל המהלך
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האמור כעת הוא שבאמת לקטן יש
ערבות בדברים שבהם הוא בר חיובא,
אך אין לו ערבות לגדול אע"פ שהגדול
גם חייב מדרבנן ,כי זה חיוב מצד דין
דרבנן אחר ,וערבות לא מועילה בכה"ג,
וממילא הוא נשאר תרי דרבנן שלא
מוציא חד דרבנן.

ענף ג:
ההלכה בתרי דרבנן ,וסיכום
הדברים:

[מה ההלכה בתרי דרבנן וחד דרבנן]:

יח) אך רש"י בהכרח חלק על תרי
דרבנן ,וגם תוס' (טו ).בתי' א' לכאו' פליג
על תרי דרבנן (עי' לעיל ותלוי איך
לבארו).
וגם לתי' תוס' של תרי דרבנן לכאו' זו
דעת חכמים במתני' דמגילה ,אבל ר'
יהודה שסבר שקטן כן מוציא גדול
במגילה ,ודאי פליג שאין חסרון בתרי
דרבנן ,ואכן כך משמע בתוס' שבהו"א
הק' מ"ט דרבנן שלא מוציא ,ומשמע ר"י
מובן שמוציא ולא מפריע שהוא תרי
דרבנן ,וגם בתי' תוס' שלרבנן יש חסרון
של תרי דרבנן ,מ"מ ר"י פליג ,מיהו עי'
תוס' מגילה כד .שכתב שגם ר"י מודה
שתרי דרבנן לא מוציא חד דרבנן ,אך רק
במגילה הוא סובר שקטן מוציא גדול
משום שגם קטנים היו בנס של להשמיד
ולהרוג וכו'.
ולגבי הלכתא האם נקטי' כת"ק או
כר"י ,עי' בטור בהל' מגילה (סי' תרפ"ט)
"חש"ו אפי' הגיע לחינוך אינן מוציאין

402

דרכי

אחרים ידי חובתם ,ור"י מכשיר בקטן
כיון שהגיע לחינוך ,ובעל העיטור ז"ל
פסק כוותיה ,וא"א ז"ל הביא המשנה
כצורתה וא"כ דעתו לפסוק כת"ק ,וכ"כ
בה"ג" ,ועי"ש ב"י שהביא דברי התוס'
הנ"ל שביאר דעת ת"ק שאע"פ שכל חיוב
מגילה מדרבנן ,וגם הקטן מחוייב
מדרבנן ,מ"מ תרי דרבנן לא מפיק חד
דרבנן ,ועי"ש עוד בב"י שכתב "ומ"ש
רבינו שדעת הרא"ש (פ"ב סי' ז) לפסוק
כתנא קמא ,כך נראה שהוא דעת הרי"ף
(ו ):והרמב"ם (פ"א ה"ב).
והנה הטור בהלכות חנוכה (סי'
תרע"ה) כתב בסתמא לדינא שקטן לא
מוציא גדול בהדלקה ,ולא הביא צד שני,
ועי"ש בב"י שהביא שזה תלוי בפלוג'
הנ"ל שלפי העיטור קטן כן מוציא גדול,
ומה שסתם הטור שאינו מוציא הוא
כשיטת התוס'( ,ומביא שכן דעת הר"ן).
אמנם הטור לגבי בהמ"ז (סי' קפו) כתב
שקטן מוציא גדול שאכל שיעור דרבנן,
ולא חילק כמו שכתב תוס' הנ"ל שזה רק
כשהקטן עצמו כן אכל שיעור דאו',
דאל"כ הוא תרי דרבנן ולא מפיק חד
דרבנן ,ומשמע שהטור פליג על תרי
דרבנן ,ולכאו' זה סתירה לטור בחנוכה
ומגילה הנ"ל ,ועי' מאמ"מ שהק' כן ותי'
שאין לדייק מסתימת הטושו"ע כאן דלא
כתוס' ,דאפש"ל שנמשכו אחר לשון
הש"ס.
ובדעת השו"ע לגבי תרי דרבנן ,הנה
בשו"ע לגבי בהמ"ז (קפו ב) כתב" :קטן
חייב מדרבנן כדי לחנכו ,וההיא דבן
מברך לאביו כשלא אכל האב כדי
שביעה שאינו חייב אלא מדרבנן" (ונ"ל
 150ואכן לעיל כתבנו שמסברא יותר מובן שאין חסרון
בתרי דרבנן להוציא חד דרבנן ,שהרי סו"ס שניהם

סימן כד

ברכות
לדייק שדוקא האב לא אכל כדי שביעה
אך הבן כן ,וכתוס' דתרי דרבנן לא מפיק
חד דרבנן ,ולכן שינה בזה מלשון הטור
שכ' "וההיא דבן מברך לאביו מיירי
כשאכל שיעור דרבנן" והשו"ע הוסיף
"שאכל האב" ודו"ק ,וזה כמו שהתבאר
לעיל שנקטי' שהעיקר כתוס' שתרי
דרבנן לא מפיק חד דרבנן).
ובשו"ע לגבי נר חנוכה (תרעה ג)
"הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה
כלום ואף על פי שהניחה גדול ,ויש מי
שאומר בקטן שהגיע לחינוך מותר",
כלומר שאת שתי השיטות שהטור
הביאם בהלכות מגילה ,השו"ע הביאם
בהל' חנוכה ,ומבואר כאן שלדעת
העיטור ר"י פליג את"ק לא רק במגילה
אלא גם בחנוכה ,וכ"כ הר"ן להדיא
(שבת י ).שלדעת העיטור חנוכה ומגילה
שווים שקטן מוציא ,דהנה לעיל הובא
שתוס' כתב שגם ר"י מודה לת"ק
שבעצם תרי דרבנן לא מפיק חד ,ור"י
פליג רק במגילה שקטן מוציא גדול
משום שהקטנים היו באותו הנס דהיו
בכלל להשמיד ולהרוג וכו' ,אך הנה
בחנוכה הרי ל"ש סברא זו ,כלומר שלפי
תוס' הנ"ל גם העיטור יודה בחנוכה
שקטן לא מוציא גדול ,אך השו"ע והר"ן
הנ"ל (וכן בב"י) הביאו גם בהלכות
חנוכה שלפי דעת העיטור קטן שהגיע
לחינוך יכול להוציא גדול ,ומוכח שהם
סברו שדעת העיטור היא לא רק שפסק
כר"י ,אלא גם ביאר שדעתו של ר"י שאין
כלל חסרון בתרי דרבנן להוציא חד
דרבנן ,150אך בטור עצמו אין הכרח לכ"ז
שהרי הוא אכן הביא את דעת העיטור
רק במגילה ,אך בחנוכה הביא רק דעת
חייבים בדבר מדרבנן ,ואי"ז דרגה יותר נמוכה ,ואכן
מסברא צ"ב בדעת תוס'.

דרכי

בדין ערבות

האוסרים ,ושפיר כדעת תוס'.
ומ"מ מסתימת המחבר נראה שאע"פ
שהביא שתי השיטות מ"מ פסק שעיקר
ההלכה כדעה א' ,דזוהי דרכו של מרן
המחבר כידוע שהשיטה הראשונה
שמביא בסתמא היא העיקר ,ולא כהי"א
שמביא אח"כ (ועי' להלן).
והנה בשו"ע לגבי מגילה (תרפט) כתב
בסתמא שקטן לא מוציא ,ולא הביא כלל
צד שני ,ולכאו' שפיר ,כיון שכבר נקט
דהלכתא כתוס' שיש חסרון בתרי
דרבנן.

[שיטת המג"א בדעת השו"ע וצ"ע ,ופסיקת
המ"ב]:

יט) אך עי"ש במג"א שהק' סתירה
שהב"י בחנוכה נקט כהעיטור ,ובמגילה
לא ,וכתב" :ודוחק לחלק בזה בין מגיל'
לנ"ח וגם בר"ן שם משמע דדמי להדדי
בזה" ,והצד לחלק בין מגילה לחנוכה
הוא מש"כ המג"א בסמוך וז"ל" :דשאני
מגיל' דהוי כמו קריאת התור' (סמ"ג) פי'
ופסול' מפני כבוד הצבור ולכן אפי'
ליחיד אין מוציא' דלא פלוג" ,עכ"ל.

ולענ"ד
דאדרבה

תמיהא
בשו"ע

קושיית
בחנוכה

המג"א
משמע

 151מיהו עי"ש פמ"ג (א"א) שביאר קו' המג"א שכל
הכלל שהשו"ע פסק כהשיטה הא' זה רק כשכתב
מפורש דלא כשיטה ב' ומשא"כ שם השו"ע כ'
בסתמא דברי הגמ' ,ואח"כ הביא י"א ,ובזה אין את
הכלל הנ"ל ,ולכן הק' המג"א ששם נראה שהשו"ע
פסק כהעיטור שמתיר בקטן ,ואילו במגילה נקט
כהאוסרים ,אך כנ"ל שאכן גם המג"א נשאר בצ"ע ,כי
א"כ זו סתירה בשו"ע ,וגם המג"א כתב שדוחק לחלק
בין חנוכה למגילה שקטן לא מוציא מצד כבוד
הציבור ,וגם הר"ן להדיא לא חילק ,וגם הטור להדיא
הביא את העיטור לגבי חנוכה ,ואדרבה כל עיקר
דברי העיטור הם במגילה ,שהרי בא לפסוק כדעת

ברכות
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שהעיקר בסתמא דלא כהעיטור ,וכן נקט
הכא בסתמא וכנ"ל ,ואולי המג"א דייק
מלשון הב"י שם בהל' חנוכה שהביא את
העיטור בלשון "מיהו" ,שזו לשון קצת
להלכה ,אך כנ"ל דבשו"ע עצמו בחנוכה
נראה שפסק כהשיטה הראשונה שקטן
לא מוציא גדול ,ואכן עי' מחציה"ש
שהק' על המג"א שהרי סתימת השו"ע
בחנוכה כדעה א' ,וכתב שכנראה צ"ל
שקו' המג"א למה בחנוכה השו"ע הביא
ב' דיעות ובמגילה לא ,אך לענ"ד גם זה
אינו קשה כיון ששם כבר ביאר שהעיקר
כשיטה א' ,ולכן כאן כבר לא הביא שיטה
ב' ,ובפרט עי' בב"י לגבי מגילה ששם
הטור כתב שהרא"ש חולק על העיטור,
והב"י הביא שזה כדעת תוס' שתרי
דרבנן לא מפיק חד ,ועי"ש עוד בב"י
שהביא שגם הרי"ף והרמב"ם פסקו
כת"ק ,ודלא כהעיטור ,ומשמע בב"י שזו
עיקר ההלכה ככל הני רבותא ,ודלא
כהעיטור שפסק כר"י ,דלא נהירנא לומר
שהשו"ע יפסוק כהעיטור כנגד שלושת
עמודי ההוראה הרי"ף הר"מ והרא"ש
שעליהם נסמך תמיד ,ובפרט שכבר
נתבאר שגם בשו"ע נראה שפסק
בסתמא כדעת האוסרים שאותם הביא
בדעה הא' ,ולא כהעיטור שהביאו בשם
י"א כדעה ב' ,והכלל תמיד בכה"ג
שההלכה כדעה א'.151

ר"י במגילה ,ולעיל התבאר נידון הפוך שאולי העיטור
חלק רק במגילה שהיו באותו הנס אך בחנוכה לא,
(כסברת תוס') ,ומ"מ ודאי אין מקום לחלק איפכא
שדוקא בחנוכה אך במגילה לא ,וא"כ למעשה לחומר
קושיית המג"א ודאי יצטרך לנקוט שמה שהשו"ע
הביא בחנוכה את ב' השיטות כוונתו לנקוט כהשיטה
הא' ,שהיא כתוס' והרי"ף הר"מ והרא"ש והטור שקטן
לא מוציא גדול ,ואכן עי' להלן שהמג"א הק' גם
מהשו"ע בבהמ"ז שסתם שקטן מוציא גדול גם בתרי
דרבנן ,ותי' שזה רק בבהמ"ז שיכול לאכול עוד
ולהיות חד דרבנן ,כלומר שבעצם מסכים שההלכה
כתוס' שתרי דרבנן לא מפיק חד ,ורק חולק על תוס'

404

דרכי

והנה עי"ש במג"א שכתב להקשות עוד
מהשו"ע הנ"ל בהל' בהמ"ז (קפו) ששם
כתב שקטן מוציא גדול שאכל כזית ,ולא
חילק שזה דוקא כשהקטן אכל כדי
שביעה.
ולעיל כבר הובא דברי המאמ"מ שכתב
דאין לדייק מלשון הטושו"ע בזה כי נקטו
לישנא דהגמ' ,ועוד כתבתי שם דאדרבא
נלענ"ד דהמחבר שינה מלשון הטור
וכתב דמיירי שאכל האב שיעור דרבנן,
ומשמע שבא לומר שהבן כן אכל שיעור
דאו' ,152ומ"מ המג"א הקשה שזה
סתירה).

סימן כד

ברכות
והביא שכ"כ הרא"ם( ,ואכן הרע"א הביא
בדבריו שכ"כ המג"א כאן בשם הרא"ם),
ומ"מ לפי המג"א יוצא שהשו"ע פסק
אמנם כתוס' שתרי דרבנן לא מפיק חד,
אך כ"ז רק במגילה וחנוכה ,אבל בבהמ"ז
קטן אינו נחשב תרי דרבנן ,כי יכול
לאכול כדי שביעה ,ודלא כתוס' שכתב
דבריו גם לגבי בהמ"ז ,שקטן מוציא גדול
רק אם הקטן אכל כדי שביעה והגדול
לא ,שאז שניהם חד דרבנן.
ולעיל כבר הובא שהחזו"א ביאר בדעת
תוס' שאין ערבות לקטן ,ועוד כתבתי
לעיל לבאר בס"ד שגם אם יש ערבות
לקטן מ"מ א"א להשתמש בערבות רק
בשביל לסלק חסרונות ,אלא כיון
שהערבות לא מועילה להוציא( ,כי יש לו
עוד חסרון של קטנות) ,א"כ הערבות
כבר לא מצטרפת כלל ,ושוב חוזר שיש
לקטן ב' חסרונות ולא יכול להוציא אף
מדין שומע כעונה ,כי הוא תרי דרבנן,
ואף לא מדין ערבות ,וזוהי סברת התוס'
(והנפק"מ בין מהלך זה לחזו"א היא האם
קטן שכבר יצא יכול להוציא קטן חברו,
האם יש ערבות לקטנים.)153

והמג"א כתב לתרץ וז"ל" :ול"ד למ"ש
ססי' קפ"ז דהתם יכול הקטן לאכול כדי
שבעו להביא עצמו לידי חיוב דרבנן
(הרא"מ)" עכ"ל ,ודו"ק שזו ממש סברת
רע"א שהובא לעיל ,שחלק על תוס'
וכתב דאע"פ שאמנם תרי דרבנן לא
מפיק חד דרבנן ,מ"מ בבהמ"ז אין לקטן
שתי חסרונות דרבנן ,אלא רק חסרון של
קטנות ,אך החסרון שלא אכל כדי
שביעה אי"ז חסרון כיון שיכול לאכול
ולהביא עצמו לכלל חיוב ,ונחשב בר
חיובא לגבי זה ,וכדין ערבות ,וא"כ יש לו
רק חסרון דרבנן אחד של קטנות ,וחד
דרבנן מפיק חד דרבנן מדין שומע
כעונה ,וזוהי ממש כוונת המג"א כאן,

ולגבי חילוק המג"א ממגילה כותב
המאמ"מ" :והנה אמת נכון הדבר שכעין
חילו' זה מצאתי במרדכי שם במגילה
פ"ב במ"ש בשם הר' טוביה מווי"נא (אלא

שבבהמ"ז אי"ז נחשב תרי דרבנן ,וכסברת רע"א
שחלק כך על תוס' ,ואכן רע"א שם הביא שכ"כ המג"א
כאן ,אך דו"ק שכ"ז מחלוקת פנימית בתוך דעת
התוס' האם בהמ"ז נקרא תרי דרבנן או לא ,אך לכו"ע
עיקר ההלכה כהתוס' שתרי דרבנן לא מפיק חד,
ודלא כהעיטור( ,וראה להלן שכ"פ המ"ב).
 152ואכן ראה בלבוש שכ"כ להדיא ,שמיירי דוקא
שהקטן אכל שיעור שביעה ,ועי"ש ע"ת שחלק עליו
והק' מה החסרון אם אכל כזית מ"מ חייב מדרבנן,
ועי' א"ר תי' שדעת הלבוש כאן ועוד מקומות שיש
חיוב חינוך לקטן רק במצוות דאו' אך במצוות שכל

עצמן אינן אלא מדרבנן לא חייבו בהן את הקטן מדין
חינוך ,וכל הפוסקים פליגי עליו וכן סוגיות ערוכות
בכמה מקומות ואכמ"ל ,ועי"ש בא"ר שתירץ תירוץ
שני שכוונת הלבוש שאם הקטן לא אכל כדי שביעה
אמנם הוא עצמו כן חיב ,אך לא מוציא את הגדול כי
הוא תרי דרבנן ולא מוציא חד דרבנן ,וכתוס' ,ועי'
מאמ"מ כאן ואכמ"ל.
 153ואולי נפק"מ גם האם גדול שכבר בירך יכול
להוציא קטן ,דלחזו"א שאין ערבות לקטנים אולי גם
אין ערבות הגדולים על הקטנים( ,כמו הנידון לגבי
נשים לעיל).

דרכי

בדין ערבות

שאח"כ סתם המרדכי כדברי התו' ז"ל
וכמ"ש לעיל) אבל מ"מ תימא איך כתב
הר' מ"א ז"ל דבר זה בפשיטות כ"כ נגד
סברת התו' והר"ן והמרדכי ומשמעות
דברי מרן ז"ל לקמן סי' תרפ"ט וגם
הרמב"ן ז"ל לדעת רבנן דהלכה כוותייהו
השוה דין דבן מברך לאביו למגילה
וכמ"ש" ,ולגבי בהמ"ז כתב המא"מ" :ואין
ראיה כ"כ מסתימת ל' הפוסקים די"ל
שנמשכו אחר ל' הש"ס ,ומה שנפרש בל'
הש"ס נפרש בדבריהם הילכך נראה
דאין להקל לענין דינא כל עיקר ,ומ"מ
מצאתי להרשב"א ז"ל בחידושיו למגיל'
שחילק בין מגילה לההיא דבן מברך
בדרך אחר י"עוש ,154ולפי דבריו הך דבן
מברך לאביו מיירי בכל גוונא".

ברכות
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[תקציר הדברים ערוכים באופ"א עם הוספות]:

כ) הגמ' ברכות מח .ורש"י ותוס' שם
נחלקו בב' דברים א' האם מחוייב
מדרבנן מוציא מחוייב מדאו' ,או לא .ב'
האם קטן נקרא מחוייב מדרבנן מדין
חינוך ,או שאביו חייב ולא הוא.
הגמ' ברכות כ :שאשה בברכהמ"ז אם
היא מדרבנן לא מוציאה דאו' ,ואמרי'
דאשה וקטן מוציאין ותי' דמוציאין מי
שאכל פחות משביעה ומחוייב מדרבנן,
ומבואר שם א' שדרבנן לא מוציא דאו',
רק דרבנן אחר ,ב' שקטן נקרא מחוייב
מדרבנן ולכן מוציא דרבנן ,ועי' גליון
מח .שהק' מכאן על רש"י שם שדרבנן
מוציא דאו' ,וצ"ע למה לא הק' דחזי'
דקטן נחשב מחוייב מדרבנן ,ואולי י"ל
דשם שאני שהוא לגבי אביו ,וזה מספיק
נחשב חיוב לגביו ,כי אפש"ל שגדר דין
חינוך הוא חיוב על האב להתייחס אל
בנו כאל גדול ,וא"כ לגבי אחרים הקטן
אינו מחוייב אך לגבי אביו נחשב מחוייב.

ולענין הלכתא עי' משנה ברורה (קפו
ס"ק ז) שכתב" :ואם גם הבן לא אכל כדי
שביעה דהוי אצלו תרי דרבנן אם מוציא
לאביו יש דעות בין הפוסקים ויש
להחמיר" ,ועי"ש בשער הציון (ד)" :שכן
הוא דעת התוספות מגילה י"ט ואור זרוע
בשם ר"י שירליאון ור"ן במגילה שם
שכתב שכן עיקר ,ובפרט דעת הרמב"ן
דסבירא לה דקטן גרע משאר חיובי
דרבנן ,דאין עליו חיוב כלל ,רק האב
מחוייב לחנכו" עכ"ל( ,ועי' ב"ח (תרפט)
שנקט להחמיר בקטן אפי' בדיעבד ,וכן
מאמ"מ הנ"ל ועוד ,אמנם עי' מ"ב שהביא
שבמקום שאין להם גדול שיודע לקרוא
יצאו מקטן בדיעבד).

ובהקדם צ"ב למה אינו מחוייב לא
מוציא ,והלא קיום מצוה איכא מיהא גם
במי שאינו מחוייב דאינו כגוי או קוף,
וזה פטור רק בחיוב ההנהגה עם המצוה,
דאינו מחוייב לעשותה ,אך החפצא
דמעשה מצוה מדברת גם עליו ,וקיום
מצוה גמור הוי לו ,ואמאי אינו מוציא,

 154עי"ש ברשב"א (מגילה יט ):שהביא קו' תוס' מ"ש
בהמ"ז ממגילה ,וכתב" :ולי נראה דכל שעיקר המצוה
מדרבנן כמגילה והלל חמירא ,ומצות חנוך קילא טפי,
והלכך לא מפיק ,אבל ברכת המזון דעיקרא
דאורייתא ,אלא שהחמירו לכזית ולכביצה ,החמירו
בפחות משיעורו אטו שיעורו ,אף קטן שהגיע לחנוך
שהוא לחומרא להרגילו קודם זמנו כדי שיהא רגיל
במצוות כשיגיע זמנו ,הלכך דינא הוא דמפיק ליה

דחד גוונא נינהו" ,כלומר שיש מצוות דרבנן
שעומדות בפני עצמן כגו' מגילה הלל וחנוכה ,והן
יותר חשובות משאר גזירות דרבנן שתקנו כגדר
לאיסור דאו' וכדו' ,כגו' בהמ"ז שתקנו בכזית אטו
שיעור שביעה ,וכן חינוך תקנו בקטן כדי שירגיל
כשיהיה גדול ,וזה דרגת תקנה פחותה ממגילה והלל
שהן תקנות של מצוות דרבנן שעומדות בפני עצמן,
ולכן קטן יכול להוציא בבהמ"ז ולא בהלל ומגילה.
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וגם ברכהמ"ז גם אם לא חייבות מדאו'
פשוט שמצוה מקיימות ,וידוע דלר"ת
נשים מברכות כשמקיימות ,וגם
לרמב"ם דפליג היינו רק מפני שאינן
יכולות לומר וציוונו ,ואכמ"ל.
אך צ"ל שיש מעלה במצווה ועושה,
שנתחדש בסוגיין שמי שמחוייב במצוה
אם הוא מקיים בתור אינו מצווה ,לא
יוצא ,דחייב לקיים בתור מקבל עול,
ובגלל חיוב ,וצ"ל שגדר דין שומע כעונה
דומה לשליחות שהאמירה של האומר
נחשבת לשומע כאי' הוא אמר את אותה
אמירה עצמה כפי שהיא ,ואם זו אמירה
של אינו בר חיובא ה"נ נחשב השומע
שאמר אמירה כזו שלא אינו בר חיובא
ואינו יוצא בזה.
ולפי"ז אולי אפש"ל שקטן כלפי אביו
אי"ז חיסרון ,דגדר דין חינוך לרש"י הוא
שהאבא יתייחס כאי' הבן חייב ,ועי"כ
יחייבו לעשות ,וא"כ כלפי האבא
ההתייחסות היא שהבן חייב מדרבנן,
אך כ"ז רק כלפי האבא שזהו גופא גדר
הדין חינוך אומר לו ,להתייחס אל הבן
כחייב ,דכלפי האבא כל הנפק"מ שיהיו
כאי' הבן חייב ,וה"נ גם להוציא את אביו
יועיל ,אך לגבי אחרים הקטן אינו חייב
כלל אפי' מדרבנן אלא אביו.
ובאופ"א כמו שלרש"י מחוייב מדרבנן
יכול להוציא דאו' הפשט הוא שצריך
רמה מסויימת של מחוייבות בשביל
להוציא ,ולא סתם מי שמתנדב ועושה,
דדרגה של אינו מצווה ועושה היא
פחותה במעלתה ולא מהני למחוייב
לצאת במעשה כזה ,דחלק מהמעשה
מצוה הוא לקבל העול בתור מחוייב דמי
שאומר "אני עושה אבל בעצם איני
חייב" ,לא יוצא יד"ח ,דכפר בחיובו

סימן כד
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ובעבדותו והוי כמומר ,דעבד שאומר
למלך "אינני מחוייב לך ,אך אני רוצה
לעשות כדי לקבל שכר" לחטא יחשב לו,
וה"נ מי שמתייחס אליו אמירה של אינו
בר חיובא ע"י דין שומע כעונה ,אי"ז
מהני ,אך חיוב בדרגה פחותה כן נחשב,
כי מתייחס אליו מעשה רציני ולא
התנדבותי לגמרי ,וה"נ האבא מחוייב
לדאוג שבנו יעשה ,ואף שהבן עצמו אינו
מחוייב מ"מ כיון שכלפי האבא זה
מעשה שמחוייב להיעשות גם כשהוא
המעשה של הקטן ,זה כבר דרגה
מספיקה שאי"ז מעשה התנדבותי
לגמרי ,אלא מעשה מחוייב ,ורק כלפי
האבא שחייב שבנו יעשה ,א"כ כלפיו זה
מעשה שמחוייב להיעשות אך לעלמא
הוי מעשה של אינו בר חיובא כלל
וכלפיהם אין שום מחייב למעשה זה
ודו"ק.
תוס' שם הק' מסוכה דאי' דאשה וקטן
לא מוציאים בהלל אפי' שהוא מדרבנן,
דהם לא חייבים אפי' מדרבנן ,ובשלמא
אשה דעת תוס' דגם בדרבנן פטורה אם
זה ז"ג ,אך קטן אמאי לא תקנו לו מדין
חינוך ,ואולי צ"ל בשלא הגיע לחינוך ,אך
לרש"י שפיר שחינוך ל"ח שהקטן חייב
אלא אביו.
תוס' במגילה הק' איך קטן לא מוציא
והלא הוא מחוייב מדרבנן ,ותי' דתרי
דרבנן לא מוציא חד דרבנן ,וכתב
שלפי"ז מה שקטן מוציא בברכהמ"ז את
המחוייב מדרבנן שלא אכל שיעור
שביעה ,זה רק כשהקטן כן אכל שיעור
שביעה ,ולכן הגם הקטן הוי חד דרבנן,
וגם הגדול הוי חד דרבנן ,אך מסברא
צ"ב מה החסרון בתרי דרבנן וחד דרבנן
והרי סו"ס שניהם מחוייבים מדרבנן,
ואכן לרש"י א"צ להגיע לזה אלא קטן

דרכי

בדין ערבות

מיקרי אינו מחוייב אפי' מדרבנן וכנ"ל
דשאני ברכהמ"ז דמיירי לגבי אביו.
אמנם עי' רשב"א (כ ):שהביא מי שפסק
דההלכה שנשים חיבות בברכהמ"ז
מדאו' ,ולכן מוציאות אחרים ,וקטן מה
שמוציא זה רק כשהגדול חוזר אחריו.
ולפי"ז ה"נ נוכל לתרץ לגבי רש"י שס"ל
דההלכה לא כרבינא אלא נשים חייבות
מדאו' ולכן מוציאות אחרים אפי'
כשאכלו כדי שביעה ,ולגבי קטן צ"ל
דמה שהקטן מוציא הוא רק ע"י שהגדול
חוזר אחריו ,וכדברי הרשב"א.
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שמג א) ,ה"נ מצוה שהיא מדרבנן לגדול
א"צ לחנך את הקטן ,רק מצוה שהיא
מדאו' ,ולכן פחות משיעור שביעה א"צ
לחנך קטן לברך ,ונפק"מ גדולה).
והרמב"ן כ' כרש"י שחיוב חינוך מוגדר
שהאב חייב (במלחמות ד"ה והלא)
והוכיח מהא דקטן לא מוציא במגילה
אע"פ שהיא מדרבנן ובהכרח שהוא אפי'
אינו מדרבנן ,ומוכח שחלק על חילוקא
דתוס' בין חד לתרי דרבנן.
ומה שקטן מוציא את אביו צ"ל דהיינו
בבן י"ג שהוא בעצם גדול ,ורק קרי לי'
קטן.

תוס' לעיל טו .הק מ"ש מגילה שקטן
אינו מוציא אף שגם הגדול חייב רק
מדרבנן ,ואילו ברכהמ"ז מוציא מי
שחייב מדרבנן ותי' א .שחיוב ברכהמ"ז
בפחות משביעה אינו חיוב אפי' מדרבנן,
אלא קבלה טובה שהחמירו ע"ע ,ותי' ב'
כנ"ל ששאני תרי דרבנן מחד דרבנן.

אך הירושלמי פ"ג ה"ט ביאר הברייתא
בקטן ממש אבל שהאב חוזר ואומר
אחריו( ,וכדברי הרשב"א הנ"ל) ,אך כ'
הרמב"ן שהבבלי חלק דאל"כ לא היה
מוכיח מאשה ,דיש להעמיד ג"כ באומר
אחריה ,אלא רק צ"ל דקטן היינו בן י"ג.

(עי' לבוש או"ח קפו ב ,ועולת תמיד
סק"ד ,וא"ר סק"ג ביארו א .דקטן מחוייב
מדרבנן בברכהמ"ז גם בפחות משיעור
שביעה ,אלא שלגבי להוציא גדול יכול
רק אם הוא שביעה והגדול אכל פחות
דאל"כ הוי חד דרבנן ותרי דרבנן,
ובאופ"א כתב :ב .דכמו דמצינו שאי"צ
להפריש קטן מאיסור דרבנן (שו"ע או"ח

מיהו ברש"י עצמו מבואר להדיא בכ:
שהקטן מוציא ממש ולא כשחוזר
אחריו ,ודלא כרשב"א ,וגם מבואר
להדיא דלא כהרמב"ן שמדובר בקטן בן
י"ג דכתב שחייב מדרבנן ,אלא סתירה
לשיטתו הנ"ל ורק אולי מצד שלאביו
שאני ,ואכתי יל"ע ,ועי' פנ"י שתירץ דעת
רש"י ,ועי' צל"ח וצ"ע.
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ברכות

סימן כה

סימן כה:

קונטרס בענין ספק ברכות ,וביסוד חיוב ברכות:
ענף א :בענין ספק ברכות לקולא או לחומרא :א .ביין ונמצא שיכר פלוג' ר"י והרי"ף אי ספק
לקולא או לחומרא .ב .צ"ב בסברת ר"י ,וביאור רע"א בגליון ובשו"ע .ג .בחשבון דברי רע"א שמ"מ תהיה
ברכה לבטלה .ד .יל"ד שהברכה השניה אינה הפסק לראשונה .ה .לרע"א בגליון יברך שוב ,ולרע"א בשו"ע
אין הבדל אם יברך או לא יאכל .ו .קו' קה"י שמה שהיה היה ,וכרע"א בגליון ,והריטב"א כרע"א בשו"ע .ז.
נ"ל לצרף את רע"א בגליון עם רע"א בשו"ע .ח .אך בריטב"א קשה דלכאו' הברכה השניה לבטלה .ט .ביאור
שיטת הריטב"א שאין הבדל אם יברך או לא יאכל.
ענף ב :האם חיוב ברכות מדאורייתא או מדרבנן :י .צ"ב למה לר"י צריך להחמיר בברכה דרבנן,
ואפש"ל שברכה מהתורה .יא .מקורות ונידונים שחיוב ברכות הנהנין מהתורה .יב .אך קשה מבעל קרי
מ"ש ברכה שלפניה מבהמ"ז .יג .בבהמ"ז האם החיוב לברך ג' ברכות הוא מדאו' .יד .חילוק הרא"ה בין
תפלה לבהמ"ז ,וחילוקים לגבי ברכות .טו .מאירי ופנ"י שאף שברכה דרבנן בעי להחמיר ,דתקנה חמורה.
טז .פנ"י וקה"י שגם בדרבנן צריך להחמיר כשזה קל .יז .מנח"ש שלרי"ף יש איסור מעילה רק כשיש מצוה
לברך .יח .הטור והרמב"ם בספק אם בירך המוציא .יט .משמע שהנידון אם להחמיר תלוי אם חיוב ברכה
מדאו' או דרבנן.
ענף ג :ברכה על מצוה שעושה מספק :כ .בגמ' אמת ויציב דאו' חוזר מספק ,ר' יונה דן אם חוזר
בברכה .כא .הראיה מדמאי ,והרמב"ן והר"ן שם .כב .דעת רש"י שלרבא צריך לברך על מצוה שעושה
מספק .כג .תי' הרמב"ן ברבא ,ובביאור פלוג' אביי ורבא בדמאי .כד .לשון הריטב"א שם וביאורו .כה.
הרמב"ם שבכל ספק לא יברך ,אך בברכות ק"ש יברך ,וביאור הרשב"א .כו .הטוש"ע כהרמב"ם ,אך הב"י
ביאר כר' יונה וצ"ע .כז .חילוק הדרישה והפר"ח בין ספק קיים לבין ספק חייב .כח .הוכחה דהרמב"ם
כהרי"ף ודלא כר' יונה .כט .בפסק המשנ"ב בברכות על מצוות מספק .ל .בספק בהמ"ז האם יחזור גם ברכה
רביעית.
ענף ד :העולה והמסתעף מכל הנ"ל :לא .חשבון לגבי ספק ברכות לפי ר' יונה והרי"ף .לב .לריטב"א
אף שברכה דאו' ,ספק לקולא מצד דפליג על ר' יונה .לג .בקושיית תוס' כר' יונה ,והרמב"ם לשיטתו דפליג,
ומ"מ צריך ליסוד רע"א .לד .דקדוק בלשון ובחשבון רע"א .לה .האם ספק דאו' לחומרא נחשב ספק או
ודאי ,והאם מוציא אחרים.

ענף א:

לקולא או לחומרא:

בענין ספק ברכות לקולא או
לחומרא:

א) הגמ' ברכות יב .הסתפקה במי
שהתחיל לברך על שיכר על דעת שהוא
יין ,ותוך כדי הברכה ראה שהוא שיכר
וסיים שהכל ,האם יצא בברכה זו או לא,
ונשאר בתיקו ,ובתוס' שם הביא שדעת
הרי"ף שכיון שהוא ספק א"צ לברך עוד

[ביין ונמצא שיכר פלוג' ר"י והרי"ף אי ספק
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פעם ,דספק ברכות לקולא ,אך דעת ר"י
שמספק יחמיר וצריך לברך עוד פעם,
וז"ל תוס'" :ופירש רב אלפס השתא דלא
אפשיטא בעיין אזלינן לקולא ,ואפילו
פתח בחמרא וסיים בשכרא יצא ,ור"י הי'
אומר לחומרא דצריך לברך פעם אחרת"
עכ"ל.
ולכאו' שיטת הרי"ף מובנת מטעם
הכלל הידוע דספק ברכות לקולא,
ובטעם הדבר בפשיטות הוא משום
שהחיוב לברך הוא מדרבנן ,ותמיד ספק
דרבנן לקולא ,ואין חיוב להחמיר ,או
דאפש"ל ג"כ מצד שיש בזה ספק ברכה
לבטלה ,שלרמב"ם הוא מדאו' משום לא
תשא ,וקיי"ל תמיד שספק דאורייתא
לחומרא ,155והנפק"מ דאם מה שלא
צריך לברך מספק הוא רק מטעם שספק
דרבנן לקולא ,א"כ מי שרוצה יכול
להחמיר ,אך אם יש בזה גם איסור ברכה
לבטלה ,א"כ אסור לו לברך מספק ,דגם
אם רוצה להחמיר ולברך אסור לו ,כי
צריך להחמיר בספק איסור ברכה
לבטלה ,ואף לשיטת תוס' והראשונים
שאיסור ברכה לבטלה הוא מדרבנן,
מ"מ אמרי' דכיון שיש ספק ברכה
לבטלה שב ואל תעשה עדיף ,156ואין
להחמיר לברך מספק ,157ועי' להלן.

[צ"ב בסברת ר"י ,וביאור רע"א בגליון ובשו"ע]:

ב) ובשיטת ר"י שמספק צריך להחמיר
צ"ב שהרי תמיד ספק דרבנן לקולא
ולמה כאן חייב להחמיר ,ועוד קשה
שהרי יש בזה חשש ברכה לבטלה ,ועי'
ברע"א בגליון הש"ס שכתב וז"ל" :ולא
 155לרמב"ם ספק דאו' לחומרא מדרבנן ,ולרשב"א
מדאו'.
 156וכ"כ להדיא הריטב"א שבת כג.
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שייך הכא לומר ספק ברכות לקולא
(ובמג"א סי' ר"ט סק"ג הק' כן) ,דכבר כ'
המהרש"א בפסחים קב ע"א דל"ש כן
אלא בברכות המצות דהברכות אינן
מעכבות ,אבל בברכות הנהנין אסור
לאכול בלא ברכה ע"ש ,ולא הוי כאן
חשש ברכה לבטלה ,דאם לא יברך יהא
אסור לו לשתות" ,עכ"ל ,כלומר
שבברכות הנהנין מלבד עצם המצוה
והחיוב לברך ,כמו בברכות המצות ,יש
גם איסור לאכול בלי ברכה ,דהוי גזל
ומעילה ,ולכן מספק צריך להחמיר
ואסור לו לאכול בלא ברכה ,ולגבי
השאלה למה אין חשש ברכה לבטלה
תי' רע"א שכיון שאם לא יברך יהא אסור
לו לשתות אי"ז ברכה לבטלה ,כלומר
שכל האיסור ברכה לבטלה הוא רק
בברכה שאי"צ ,ומשא"כ אם צריך אותה
אפי' מספק ,אינה ברכה לבטלה ,ועי'
להלן.
ועי' ברע"א על השו"ע (רט) שכותב:
"למה דהוציא המהרש"א פסחים ק"ב א'
מדברי הרשב"ם שם דס"ל ס' ברכות
להקל והיינו בברכת המצות ,אבל
בברכת הנהנין אם מסופק אם נפטר
המאכל בברכה או לא ,אסור לאכלו
וכאלו מעל ,א"כ בעלמא במסופק אם
ברך על המאכל ,א"א לו לחזור ולברך
דשמא כבר ברך ,וגם אסור לאכלו
דשמא לא ברך ,והכא אם נפסוק דלא
יברך שנית ,יהא אסור לאכלו ,ויהיה
הברכה שברך בוודאי ברכה לבטלה,
ואם נפסוק דמברך שנית ,ג"כ לא הוי רק
ברכה א' לבטלה ,ואין הפרש בין יחזור
ויברך בין שלא יחזור ויברך דבין כך ובין
כך הוי ברכה א' לבטלה ,שפיר הדין
 157ואין לומר בזה דעשה דוחה לא תעשה ,דבספק
ל"א כן ,וכגון ספק מילה שאינה דוחה שבת ,ואכמ"ל.
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דיברך שנית ויאכל" עכ"ל ,וביאור דבריו
שיש ג' אפשרויות :א .שיאכל ,ב .שלא
יאכל ,ג .שיברך שוב ויאכל ,האפשרות
הראשונה שיאכל אסור לו מספק איסור
מעילה ,ובאפשרות השניה שלא יאכל
הברכה תהיה לבטלה ,וגם באפשרות
השלישית שיברך שוב ויאכל יהיה
ברכה אחת לבטלה ,או הראשונה או
השניה ,וא"כ אין הפרש אם לא יאכל ,או
שיחזור ויברך ויאכל ,ומ"מ לאכול בלי
לברך עוד פעם אסור מספק איסור
מעילה.

[בחשבון דברי רע"א שמ"מ תהיה ברכה
לבטלה]:

ג) אך השתא ניתי ונחזי ,דהנה
באפשרות השניה ,אם לא יאכל ,הברכה
שבירך כבר תהיה רק ספק ברכה
לבטלה דלצד שהיא ברכה לא טובה א"כ
אי"ז ברכה לבטלה ,אלא רק לצד
שהברכה טובה אזי אם לא יאכל זה יהיה
ברכה לבטלה ,אך באפשרות השלישית,
אם יברך שוב ויאכל ,לכאו' יש פה שתי
ברכות ואחת מהן ודאי לבטלה ,או
הראשונה או השניה ,ואיך מותר לו
לברך שוב ולאכול ,לכאו' חייב לא
לאכול ולא לברך ,וכיצד מותר לו
להוסיף ברכה חדשה ,שאמנם היא
לבדה רק ספק ברכה לבטלה ,אך
למעשה א' משתי הברכות ודאי לבטלה,
מיהו נראה דיש צד ששתי הברכות אינן
לבטלה ,דלצד שהברכה הראשונה לא
טובה היא אינה ברכה לבטלה ,וגם
הברכה השניה אינה לבטלה ,כי היא
הברכה הטובה היחידה ,וא"כ לצד
שהברכה הא' לא טובה א"כ אין כאן שום
ברכה לבטלה ,בין אם לא יאכל ובין אם
יחזור ויברך ויאכל ,ולצד שהברכה הא'
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היא טובה א"כ יש כאן ברכה לבטלה ,בין
אם לא יאכל ,ובין אם יחזור ויברך
ויאכל ,ושפיר כתב רע"א דאין שום
הפרש אם לא יאכל או שיחזור ויברך
ויאכל.
מיהו יל"ד דלכאו' לצד שהברכה
הראשונה היא כן טובה ,א"כ הברכה
השניה היא הפסק בין הברכה הראשונה
לאכילה ,והברכה הראשונה היא ודאי
לבטלה לצד שהיא טובה ,והברכה
השניה היא המועילה ,וא"כ לכאו'
כשחוזר ומברך ואוכל ,הברכה
הראשונה ודאי לא מועילה כאן ,או בגלל
שהיא ברכה לא טובה ,או כי יש הפסק
בינה לאכילה ,אלא הברכה השניה היא
המועילה ,והיא ודאי טובה ,רק שלצד
שהברכה הראשונה הייתה כן טובה א"כ
היא הייתה לבטלה כי היה הפסק,
כלומר שבאפשרות השלישית אם מברך
שוב ,יש חשש שהברכה הראשונה
תהיה עי"ז ברכה לבטלה ,לצד שהיא
ברכה טובה ,כי הברכה השניה מפסיקה
בין הברכה הראשונה לאכילה.

[יל"ד שהברכה השניה אינה הפסק לראשונה]:

ד) אמנם יל"ע דאולי אפש"ל שהברכה
השניה אינה הפסק לגבי הברכה
הראשונה ,דיש לה שייכות לאכילה,
דקי"ל שדיבור שהוא צורך לאכילה אינו
הפסק ,וכגון שאומר הביאו מלח או סכין
או תנו לבהמה וכדו' ,וא"כ ה"נ הברכה
השניה אינה הפסק ,כי צריך אותה
בשביל האכילה ,וא"כ יוצא שהברכה
הראשונה ודאי אינה ברכה לבטלה ,כי
כיון שבסוף אכל ,והברכה השניה איננה
הפסק לברכה הראשונה ,א"כ לצד
שהברכה הא' טובה היא הועילה ,ולצד

דרכי

ספק ברכות

שאינה טובה אינה לבטלה אלא אינה
ברכה כלל ,ולצד שהברכה הראשונה
אינה טובה א"כ הברכה השניה היא
המועילה ,ואין כאן שום ברכה לבטלה
אלא הראשונה אינה ברכה ,והשניה
היא הברכה המועילה ,ויש חשש ברכה
לבטלה רק לצד שהברכה הראשונה
היא טובה ,וא"כ הברכה השניה היא
ברכה לבטלה לצד זה ,כלומר שהספק
ברכה לבטלה הוא בברכה השניה ,ולא
בברכה הראשונה כמש"כ לעיל.
ואמנם בין כך ובין כך יוצא שבאפשרות
השלישית יש ברכה אחת שיש עליה
חשש ברכה לבטלה מספק ,או
הראשונה או השניה ,אך אין ודאי ברכה
לבטלה ,דאולי שתי הברכות אינן
לבטלה ,לצד שהראשונה אינה ברכה
טובה א"כ היא אינה לבטלה ,והשניה
נמי אינה לבטלה.
וכל הנידון שהארכנו לעיל ,הוא לצד
שהברכה הראשונה כן טובה ,ואז יש
להסתפק האם הברכה השניה היא
לבטלה כיון שהברכה הראשונה כבר
הועילה ,או שאם הברכה הראשונה היא
ברכה טובה א"כ היא עצמה לבטלה ,כי
במה שמברך את הברכה השניה זה
הפסק לראשונה ,והראשונה נהיית
ברכה לבטלה ,והשניה היא הברכה
המועילה ,והיא ודאי לא לבטלה ,ודו"ק.

[לרע"א בגליון יברך שוב ,ולרע"א בשו"ע אין
הבדל אם יברך או לא יאכל]:

ה) וכעת נראה דיש הבדל גדול ביותר
בין רע"א בגליון ובין רע"א בשו"ע,
 158ואין לומר מצד שעשה דוחה לא תעשה ,דבספק
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דאמנם בשני המקומות כתב רע"א
דהטעם שצריך להחמיר מספק ולא
לאכול הוא מפני שבברכות הנהנין יש
איסור להנות בלא ברכה והוי מעילה,
אך לגבי השאלה למה אין חשש ברכה
לבטלה יש חילוק גדול בדבריו ,דרע"א
בשו"ע כ' מצד שאין הפרש דבין אם
יברך ויאכל ובין אם לא יאכל ,ממ"נ יהיה
ברכה א' לבטלה ,וכמו שהתבאר
בארוכה לעיל החשבון בזה.
אך רע"א בגליון כתב באופ"א לגמרי,
דכיון שאם לא יברך יהא אסור לו לאכול
א"כ אי"ז ברכה לבטלה ,כלומר שמחדש
דגדר ברכה לבטלה הוא מצד ברכה
שאינה צריכה ,ואם הוא צריך לברך
מספק ,אזי גם לצד שבאמת אינו צריך
את הברכה הזו מ"מ היא כבר אינה
ברכה לבטלה כיון שהוא הוצרך לברך
מספק לחומרא ,והנידון מתי זו ברכה
לבטלה הוא תמיד אחרי הנידון האם
צריך לברך ,דאם הוכרע בהלכות
ברכות שצריך לברך ,אפי' שזה מספק
לחומרא ,מ"מ זה כבר ודאי לא ברכה
לבטלה.
ועי' בשו"ת רע"א (מהדו"ק כה) שכתב
להדיא סברא זו לתרץ שיטת הרמב"ם
(ברכות א טו) שאיסור ברכה לבטלה
הוא מדאורייתא ,דתוס' והראשונים
(ר"ה לג ).הקשו איך יכול לחזור מספק
בברכות שהן מדאורייתא ,והרי נכנס
בספק איסור דאורייתא של ברכה
לבטלה  ,158ומזה הוכיחו שאיסור ברכה
לבטלה הוא דרבנן ,ועי' רע"א בשו"ת
שמתרץ דעת הרמב"ם וז"ל" :צריכים
להבין להרמב"ם דמברך ברכה שאינה
צריכה עובר מדאורייתא בלא תשא,
ל"א כן ,וכמו שמצינו שספק מילה לא דוחה שבת.
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אמאי בספק בירך בהמ"ז וספק אמר
אמת ויציב חוזר ומברך דהוי ספיקא
דאורייתא ,הא נגד זה הוי ס' דאורייתא
דלא תשא ,וזהו באמת ראיית תוס' בפרק
ד' דר"ה (דף ל"ג ע"א) דמברך ברכה
שא"צ הוי רק איסור דרבנן ,ולהרמב"ם
יקשה ,אע"כ הדבר ברור כיון דס'
דאורייתא לחומרא אי מדאורייתא אי
מדרבנן ,הוי כמחוייב ודאי ,ואין עליו
שם מברך ברכה שא"צ ,ואף אם קמי
שמיא גליא דכבר בירך מ"מ אינו עובר
בלא תשא ,כיון דעושה כן מחמת ספק
חיוב ,וחייבו אותו חז"ל בכך לחזור
ולברך ,אין זה בכלל מברך ברכה שא"צ"
עכ"ל ,וזה גם מש"כ בגליון כאן בקצרה
"ולא הוי כאן חשש ברכה לבטלה ,דאם
לא יברך יהא אסור לו לשתות".159
ויהיה נפק"מ גדולה שלרע"א בגליון
ובשו"ת חייב לברך עוד פעם ולאכול ,כי
אז אין שום חשש ברכה לבטלה בברכה
השניה( ,ואולי גם בברכה הראשונה אם
אי"ז הפסק) ,אך לרע"א בשו"ע אין הפרש
אם יברך או שלא יאכל ,דבשניהם
תהייה ברכה א' לבטלה ,דלכאו' בהכרח
שם הוא חלק על הסברא שאם צריך אי"ז
ברכה לבטלה ,וסבר שיש חשש ברכה
לבטלה בברכה השניה ,לצד שהברכה
הראשונה הועילה ,ולכן אין הפרש אם
לא יאכל או שיחזור ויברך ,דאם לא
יאכל יהיה חשש ברכה לבטלה בברכה
הראשונה ,ואם יחזור ויברך יהיה חשש
 159ודו"ק דרק צורך של הלכות ברכות נחשב צורך
לענין זה ,ואפי' חיוב ברכה מספק ,אך אם אם אנסוהו
לא לאכול בלי לברך ברכה לבטלה ,ודאי הוי ברכה
לבטלה ,אע"פ שהוא צריך את הברכה בשביל לאכול,
דזה צורך חיצוני ,ואפי' אם נשבע או נדר שלא יאכל
בלי לברך ברכה מסויימת ,שמהתורה הוא אסור
באכילה עד שיברך ברכה זו מ"מ הוי ברכה לבטלה,
כי זה איסור מדין צדדי ולא מהלכות ברכות ,והביאור
בזה הוא שרק כשצריך לברך מספק אי"ז חשש ברכה
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ברכה לבטלה בברכה השניה( ,או
הראשונה אם זה הפסק) ,רק שמ"מ
אסור לו לאכול בלי ברכה מספק איסור
מעילה.
וא"כ יש ג' אפשרויות א .שיאכל ב .שלא
יאכל ג .שיחזור ויברך ויאכל,
דהאפשרות הראשונה ודאי אסורה לפי
ר"י ,כי אסור להנות בלי ברכה והוי ספק
איסור מעילה ,אך נפק"מ אם לעשות
כאפשרות ב' או ג' ,דלרע"א בגליון
ובשו"ת חייב לעשות כאפשרות ג'
כלומר לברך ולאכול כי בזה אין חשש
ברכה לבטלה ,ואילו לרע"א בשו"ע אין
הבדל בין אפשרות ב' או ג' דבין אם לא
יאכל ובין אם יחזור ויברך ויאכל יהיה
ברכה א' לבטלה.160

[קו' קה"י שמה שהיה היה ,וכרע"א בגליון,
והריטב"א כרע"א בשו"ע]:

ו) אמנם עי' קה"י שהקשה על סברת
רע"א בשו"ע שכתב שאין הפרש אם
יברך או שלא יאכל ,שלכאו' יש הבדל
גדול ,שאם לא יאכל הברכה שתהיה
ספק לבטלה היא ברכה שכבר הייתה,
ומשא"כ אם יברך שוב שכעת עושה
בידיים ברכה שהיא ספק לבטלה ,ואיך
מותר לו לברך ברכה חדשה שהיא ספק
לבטלה ,לכאו' עדיף שלא יאכל ,ואף
שעי"ז הברכה הראשונה תהיה לבטלה
לבטלה כי איסור ברכה לבטלה נקבע לאחר ההכרעה
בהלכות ברכות ,וכיון שבהלכות ברכות הוכרע
שמספק צריך לברך ,כעת זה כבר ודאי לא ברכה
לבטלה ,אך כשיש צורך צדדי אכתי לא נפיק מכלל
ברכה לבטלה.
 160ולפי"ז צ"ל דמש"כ ר"י שמספק צריך להחמיר
ולברך ,היינו רק אם רוצה לאכול ,אך אם רוצה יכול
גם להחמיר ולא לאכול.
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מ"מ מה שהיה היה.
ועי"ש שכותב לייסד כהייסוד הנ"ל
שברכה שצריך אותה מספק אינה ברכה
לבטלה ,וכעת צ"ע דאמנם אכן זו סברת
רע"א בגליון ובשו"ת ,אך רע"א בשו"ע
בהכרח פליג על סברא זו ,שהרי כתב
להדיא שאין הפרש דבין כך ובין כך יהא
ברכה אחת לבטלה וצ"ע.
ואכן מצאתי להדיא בריטב"א (בשבת
כג ).שכ' "ומיהו תמהני בברכת הנהנין
לפניו היאך חוזר ואוכל בלא ברכה מפני
ספק ,והרי מכניס עצמו בקום עשה
לאכול במה שהוא כנהנה מקדשי
קדשים כדאיתא בפרק כיצד מברכים,
והיה ראוי שיחזור יברך על הספק ,או
שלא יאכל יותר" ,כלומר שמקשה
כסברת ר"י שמספק יצטרך להחמיר,
וכותב להדיא שאין הפרש אם יחזור
ויברך או שלא יאכל יותר ,וכרע"א
בשו"ע.
וכעת נראה דזה תלוי בפלוג' הרמב"ם
והתוס' האם בברכה לבטלה עובר משום
לא תשא מדאו' ,דעי"ש בריטב"א בריש
דבריו שכתב להדיא כתוס' שברכה
לבטלה מדרבנן ,וכאמור כל ההוכחה
של תוס' בנויה על השאלה למה אין
חשש ברכה לבטלה כשחוזר על ברכה
דאו' מספק ,ששאלה זו לא קשה לפי
המהלך הזה שכשצריך אי"ז לבטלה,
וע"כ שתוס' והריטב"א חלקו ע"ז ,161ולכן
כשהריטב"א לבסוף הוק' לו כר"י,
 161מיהו אולי אפש"ל שמה שתוס' חלק על סברא זו
שאם צריך אי"ז לבטלה ,כל זה רק אם איסור ברכה
לבטלה הוא מדאו' ,דלא סבירא לתוס' לחדש כזה גדר
בדאורייתא ,אך אחרי שנקט שברכה לבטלה מדרבנן,
אולי גם תוס' יסכים שכיום אם צריך לברך מספק
אי"ז ברכה לבטלה ,וזה חידוש שלא מצאתי מי
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שצריך להחמיר בספק ברכות ,כתב
שאין הפרש אם יברך או לא יאכל ,רק
העיקר שלא יאכל בלי ברכה מספק,
וכרע"א בשו"ע.
אך רע"א בגליון וכן הקה"י שכתבו שאין
חשש ברכה לבטלה בספק ,נראה
שביארו בדעת ר"י כמו שביארו
ברמב"ם ,שכשצריך לברך מספק אי"ז
לבטלה ,162ולכן נקטו שודאי עדיף
שיברך שוב כי אז לא יצא שום ברכה
לבטלה ,דהברכה השניה היא לא הוי
לבטלה כיון שמספק הצריכוהו לחזור,
וכשצריך את הברכה אי"ז לבטלה ,וגם
הברכה הראשונה היא לא לבטלה כי
בסוף אכל (ולא הוי הפסק).

[נ"ל לצרף את רע"א בגליון עם רע"א בשו"ע]:

ז) אמנם באמת צ"ע במש"כ רע"א
בשו"ע שבין כך יצא ברכה אחת לבטלה,
וכדהקשה הקה"י שאע"פ שגם אם לא
יאכל הברכה הראשונה תהיה לבטלה
אך זו ברכה שכבר הייתה ומה שהיה
היה ,ונראה דצ"ל בדעת רע"א בשו"ע
שמש"כ שבין כך ברכה א' לבטלה היינו
תמיד הברכה הראשונה ,שגם אם יברך
שוב זה הפסק לברכה הראשונה,
והברכה הראשונה לבטלה ,וגם אם לא
יאכל הברכה הראשונה תהיה לבטלה,
ולכן אין הפרש דבין כך הברכה
הראשונה תהייה לבטלה ,והיא כבר
הייתה( ,וכן צ"ל בדעת הריטב"א).
שיאמר כן וצ"ע.
 162מיהו הרמב"ם שם לא חייב לסבור כר"י כאן ,ועי'
ברמב"ם (ברכות ח יא) שפסק ביין ושיכר שצריך
לחזור ולברך ,אך לא מצד שספק לחומרא אלא מצד
שנקט שם כהצד שאי"ז ברכה טובה דאזלי' לפי
הכוונה ,ועי' רמב"ם (ד ב) שחלק על ר"י דסב"ל.
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ורע"א בגליון והקה"י חלקו מצד
שסברו שהברכה השניה אינה הפסק
לראשונה וא"כ הברכה הראשונה היא
ודאי לא לבטלה ,ורק הברכה השניה
היא לבטלה ולכן הקשו איך אפשר לברך
מספק ברכה שהיא בחשש ברכה
לבטלה ,ותירצו מצד הסברא שכיון
שצריך אותה מספק אי"ז לבטלה.
שוב חשבתי לצרף את רע"א בגמ' עם
רע"א בגליון ,ולומר דגם רע"א בשו"ע
הסכים שצריך את הסברא הזו שאם
צריך זה לא לבטלה ,לגבי הברכה
השניה ,שהיא אינה לבטלה כיון שצריך
אותה מספק ,אך עדיין סבר שהברכה
הראשונה תהיה עי"ז ספק ברכה
לבטלה ,דס"ל דהברכה השניה הוי
הפסק לגבי הראשונה ,וכיון שכך ע"י
שחוזר ומברך נהיית הברכה הראשונה
ברכה לבטלה ,ולכן הוצרך להוסיף את
החשבון הזה שבין כך ובין כך יצא
שהברכה הראשונה היא לבטלה ,דאם
לא יאכל הברכה הראשונה תהיה
לבטלה ,וכן אם יחזור ויברך הברכה
הראשונה תהיה לבטלה ,ומוכרחים אנו
לצרף דברי רע"א בגליון עם דבריו
בשו"ע ,שלגבי הברכה השניה צ"ל שהיא
ודאי אינה לבטלה כיון שצריך אותה,
ולגבי הברכה הראשונה צ"ל שבין כך
היא תהיה לבטלה.
וא"א לומר לגבי הברכה השניה שהיא
ודאי לא לבטלה ,מצד שהברכה
הראשונה כבר ודאי לבטלה מחמת
ההפסק ,כי זה גופא מהיכי תיתי שיכול
לברך את הברכה השניה ועי"ז ליצור את
ההפסק ,שרק בגללו צריך את הברכה
הזו ,אדרבה זה גופא נחשב ברכה
לבטלה בידיים ,ולא אמרי' מה שהיה
היה ודו"ק.
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וא"כ רע"א בגליון מדבר לגבי הברכה
השניה ,שלכאו' היא ספק ברכה לבטלה,
ולגבי זה אמר שאי"ז ברכה לבטלה כי
הוא צריך אותה מספק ,ורע"א בשו"ע
מדבר לגבי הברכה הראשונה ,שע"י
הברכה השניה הברכה הראשונה נהיית
לבטלה מצד ההפסק ,ולגבי זה אמר
שאין הבדל אם יחזור ויברך או שלא
יאכל ,כי גם אם לא יאכל הברכה
הראשונה תהיה לבטלה ,ומ"מ לפי"ז
יוצא דלמעשה אכן אין עניין לחזור
ולברך ,אלא רק אם הוא רוצה ,דבין כך
ובין כך יצא ברכה א' לבטלה ,כדאי'
ברע"א בשו"ע ,וצ"ל דהיינו הברכה
הראשונה ,דבין אם לא יאכל ובין אם
יחזור ויברך הברכה הראשונה תהיה
לבטלה.

[אך בריטב"א קשה דלכאו' הברכה השניה
לבטלה]:

ח) אבל הריטב"א שלהדיא סובר
שאיסור ברכה לבטלה הוא מדרבנן,
כלומר שודאי חלק על הסברא שאם
צריך לברך מספק זה לא ברכה לבטלה,
שהרי אל"כ אזלא כל ראיית התוס'
שברכה לבטלה מדרבנן ,וע"כ הריטב"א
פליג ע"ס זו שאם יש צורך אי"ז ברכה
לבטלה ,ואעפ"כ הריטב"א מקשה
כסברת ר"י שיצטרך להחמיר בספק
ברכות ,וכותב או שלא יאכל או שיחזור
ויברך ,ולכאו' אם חלק על הסברא
שכשצריך אי"ז ברכה לבטלה ,א"כ איך
יכול לחזור ולברך והרי זה חשש ברכה
לבטלה ,ואם תתרץ מצד שבין כה יהיה
ברכה לבטלה כי גם אם לא יאכל הברכה
הראשונה תהיה לבטלה ,לכאו' יקשה
שהרי את הברכה השניה הוא עושה
בקום עשה ,והיא ספק לבטלה ,ואיך
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מותר לו ,ואף שגם אם לא יאכל הברכה
הראשונה תהיה לבטלה מ"מ מה שהיה
היה ,אך לברך בידיים ברכה שהיא ספק
לבטלה איך מותר לו ,וכקושיית הקה"י
על רע"א ,אלא שתירוצו של הקה"י
שכשצריך אי"ז לבטלה (וכייסוד רע"א
ברמב"ם) ,אי"ז מסתדר עם שיטת
הריטב"א ,דודאי פליג ע"ז ,שהרי אזיל
בשיטת תוס' שברכה לבטלה מדרבנן
שהוכחת תוס' לזה היא דאל"כ א"א
לחזור ברכה דאו' מחשש ברכה לבטלה,
כלומר דלא סבירא להו שאם צריך את
הברכה מספק אי"ז ברכה לבטלה.
וביותר נראה להק' דהנה הריטב"א
עצמו כותב שם בתחילת דבריו וז"ל:
"ספיקא ברכה דרבנן כגון שנסתפק אם
ברך ברכת הנהנין או ברכת המצות
שהם דרבנן ,אינו חוזר ומברך על הספק
דשב ואל תעשה עדיף מספק שיברך
לבטלה ויעבר על לאו דלא תשא ,ואפי'
בההיא דרבנן היא כדפירש ר"ת ז"ל ,מ"מ
איסורא דשב ואל תעשה עדיף מאיסורא
דקום עשה" עכ"ל ,כלומר שהריטב"א
אחז שכל מה שתמיד ספק ברכות לקולא
אי"ז רק משום שברכות דרבנן וספק
דרבנן לקולא ,אלא הטעם גם שיש בזה
חשש ברכה לבטלה ,ואע"פ שס"ל כתוס'
שברכה לבטלה מדרבנן מ"מ איסור של
ברכה לבטלה בקום עשה חמור מביטול
מצוות ברכה בשב ואל תעשה ,וכעת
כשהריטב"א בסוף דבריו מכניס את
הענין שיש בברכה גם איסור לאכול בלי
ברכה ,ולכן מקשה שיהיה חייב להחמיר
 163ולפי"ז הריטב"א ממש כביאור רע"א בשיטת ר"י,
רק שהריטב"א כותב להדיא כ"ז בדרבנן ,שברכה
מדרבנן ,וברכה לבטלה מדרבנן ,ובתחילה נקט
שיאכל בלי יברך כי אין צורך להחמיר בדרבנן ,וגם
אסור לו להחמיר ,דשב וא"ת עדיף מחשש ברכה
לבטלה ,אך לבסוף הק' כר"י שיש כאן סברות שאע"פ
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בספק ולא לאכול בלי ברכה ,א"כ מבין
שתי האפשרויות או לא לאכול ,או
לחזור ולברך ולאכול ,ודאי עדיף שלא
יאכל ,דבזה הוא עושה שהברכה
הראשונה תהיה לבטלה רק בשב ואל
תעשה ,אבל אם יחזור לברך הוא עושה
בקום עשה ברכה שהיא ספק ברכה
לבטלה ,ולעשות כן זה לא יותר טוב
מלאכול בספק מעילה ,דתרוויהו
איסורא דרבנן ,וא"כ לכאו' מבין ג'
האפשרויות ודאי עדיף שלא יאכל דאז
הוא עובר רק על ברכה לבטלה בשב ואל
תעשה ,וצ"ע במש"כ הריטב"א "שיחזור
ויברך או שלא יאכל".
אא"כ נימא שגם הריטב"א מודה ליסוד
רע"א שברכה שצריך אותה מספק היא
ודאי לא ברכה שא"צ ,ונאמר כדלעיל,
שכל מה שתוס' חלק ע"ס זו ,היינו רק אם
לא תשא דאו' ,דס"ל לתוס' דא"א לחלק
באיסור דאו' אם צריך או לא ,דאין חילוק
כזה באיסור דאו' ,אלא אמרי' שכלפי
שמיא לצד שכבר בירך זה ברכה שא"צ,
אבל אחר שהוכיחו שברכה לבטלה הוא
מדרבנן ,שוב גם הם מודים שהיכא
דצריך לברך מספק אי"ז ברכה לבטלה,
דגדר התקנה לא לברך ברכה שאינו
צריך ,אך אם צריך לברך מספק ,אי"ז
ברכה לבטלה ,ולפי"ז שפיר כתב
הריטב"א שאין הבדל אם לא יאכל או
שיחזור ויברך ,דאין בברכה השניה שום
חשש ברכה לבטלה ,כיון שהוא צריך
אותה מספק.163

שברכה מדרבנן צריך להחמיר (עי' להלן) ,ואסור
לאכול בלי לחזור ולברך ,אלא או שלא יאכל ,או
שיחזור ולברך ,ואין הבדל דבכו"כ הברכה הא'
לבטלה ,והברכה השניה ודאי אינה לבטלה כיון
שצריך אותה.
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[ביאור שיטת הריטב"א שאין הבדל אם יברך או
לא יאכל]:

ט) אך נדצ"ל בדעת הריטב"א שהברכה
השניה ודאי לא הוי ברכה לבטלה בשום
פנים ,דס"ל שהברכה השניה תמיד הוי
הפסק לגבי הברכה הראשונה ,וא"כ
הברכה הראשונה ודאי לא מועילה ,דגם
לצד שהיא ברכה טובה מ"מ ע"י ההפסק
היא נהיית ברכה לבטלה ,דלא חלה על
המאכל ,וא"כ הברכה השניה בשום
פנים אינה ברכה לבטלה ,אלא החשש
ברכה לבטלה הוא רק לגבי הברכה
הראשונה ,ולגבי זה אין הבדל דבין אם
לא יאכל ,ובין אם יחזור ויברך ,תמיד
הברכה הראשונה תהייה לבטלה ,ולכן
אין הבדל בין אי לא יאכל או שיחזור
ויברך ,דתמיד עי"ז הברכה הראשונה
תהייה לבטלה ,ואין עדיפות.
והריטב"א לא התחשב בכך שאם לא
אוכל עושה את הברכה הראשונה
לבטלה בשב ואל תעשה ,ומשא"כ אם
חוזר ומברך שעושה עי"ז הפסק בקום
עשה שהברכה הראשונה תהיה
לבטלה ,דמ"מ בשני המקרים לא עושה
עכשיו ברכה לבטלה בקום עשה ,אלא
עושה את הברכה הראשונה למפרע
ברכה לבטלה ,וע"ז אמרי' מה שהיה
היה ,דהנה בהו"א של הריטב"א עדיף
לאכול בלי ברכה ובכך לבטל מצוות
ברכה ,מלברך ברכה לבטלה בידיים,164
אך במסק' שיש איסור מעילה ,א"כ עדיף
לא לאכול בידיים באיסור מעילה,
מלעשות ברכה לבטלה בשב ואל תעשה
 164אע"פ שלא עושה זאת בשב וא"ת אלא בקום עשה
אוכל בלי ברכה דמ"מ לא עובר על איסור אלא רק
מבטל מצוות ברכה ,ועדיף לבטל מצוות ברכה שזה
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או אפי' בקום עשה ע"י שחוזר ומברך,
ומ"מ גם כשחוזר ומברך הברכה השניה
איננה לבטלה אלא הברכה הראשונה,
ואין עדיפות למה שעושה זאת בקום
עשה שמברך שוב ועי"ז הברכה
הראשונה נהיית לבטלה לעומת שאם
לא יאכל שאז הברכה הראשונה תהיה
לבטלה רק בשב וא"ת ,דאין הבדל אם
עושה זאת בידיים או בשב וא"ת אלא
ההבדל הוא אם עובר על איסור או רק
מבטל מצווה ,וגם יש הבדל אם עושה
ברכה חדשה שהיא בחשש לבטלה או
שרק עושה שהברכה שכבר הייתה
תהייה למפרע לבטלה ,ובשתי
האפשרויות בין אם לא יאכל ובין אם
יברך שוב תמיד הברכה הראשונה
תהיה לבטלה למפרע ואין הבדל (ועוד
דמסתבר שבכך שעושה הפסק ומברך
עוד פעם ,זה לא יותר גרוע ממה שלא
אוכל ,דבתרוויהו הברכה הראשונה
נהיית לבטלה ,ואין עדיפות).
מיהו בריטב"א מוכח מתחילת דבריו
שלחזור ולברך זה נחשב ברכה לבטלה
בקום עשה ,כלומר שהברכה השניה
עצמה היא ספק לבטלה ,או שהברכה
השניה עושה שהברכה הראשונה תהיה
לבטלה בקום עשה ע"י יצירת הפסק ,וזה
כן נחשב אצלו לעדיפות ,וא"כ למה
אחרי שהריטב"א מכניס את הענין של
איסור מעילה ,הוא כותב או שלא יאכל
או שיחזור לברך ,והרי לכאו' עדיף שלא
יאכל ובזה הברכה לבטלה רק בשב
וא"ת ,ולא שיחזור ויברך שע"ז הריטב"א
כ' להדיא בתחילת דבריו שזה קום עשה,
וצ"ע.
בעצם שב וא"ת שלא מברך ,מאשר לברך ברכה
שהיא ספק לבטלה בידיים.

דרכי

ספק ברכות

ויש ליישב כנ"ל שהעדיפות שם אינה
מצד שזה נחשב פעולה בידיים אלא
שלחזור ולברך זה חשש איסור ,ולאכול
בלי ברכה זה רק חשש שמבטל מצוות
ברכה( ,דרק במסק' הכניס הריטב"א את
העניין של האיסור מעילה) ,אע"פ שמה
שמבטל מצוות ברכה זה ע"י פעולה
בידיים ,שאוכל ,ומה שעושה ברכה
לבטלה זה רק בגרמא ע"י שלא אוכל,
(דהרי בהתחלה הריטב"א כותב שיאכל,
ולא כותב שעדיף לא לאכול ,כלומר
שאין לו עדיפות לגרמא יותר ממעשה
בידיים ודו"ק).

ברכות
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והמצוה בברכה) ,מ"מ הרי כ"ז אינו אלא
מדרבנן ,וקיי"ל דגם באיסור דרבנן שרי
להקל מספק( ,וכגון עוף בחלב שאם יש
ספק אם בטל בשישים או לא ,מספק
יכול להקל כיון שהוא איסור דרבנן),
וא"כ אע"פ שיש איסור לאכול בלא
ברכה ,מ"מ כיון דכ"ז אינו אלא מדרבנן,
למה לא יוכל להקל מספק.

י) אמנם אחר כ"ז אכתי צ"ב ביסוד
שיטת ר"י (וכן הריטב"א )165למה בכלל
צריך להחמיר מספק לא לאכול בלי
ברכה ,דגם אם יש איסור להנות בלא
ברכה והוי מעילה( ,מלבד החיוב

אבל אפש"ל שלדעת ר"י חיוב ברכה
הוא מדאו' ,שהרי בגמ' ריש כיצד
מברכין (לה ).מיבעי חיוב ברכה מנלן,
והגמ' הביאה למילף מקדש הילולים,
ונדחה ,ובעי למילף בק"ו מברכה
שלאחר המזון דאם כשהוא שבע מברך
כ"ש שיברך כשהוא רעב ,והגמ' מקשה
שזה רק בשבעת המינים או אף כל דבר
נטיעה וכו' אבל בשר ביצים ודגים מנלן,
והמסק' דחיוב ברכה הוא מסברא
דאסור לאדם להנות מהעולם הזה בלא
ברכה ,וכל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה
מעל ,דכתיב לה' הארץ ומלואה,
ופירש"י "סברא הוא דכיון דנהנה צריך
להודות למי שבראם" ,ועי"ש בתוס' (ד"ה
אלא) שכתב דבהו"א הוא לימוד גמור
מדאו' ,אך למסק' קרא אסמכתא
בעלמא ,וחיוב ברכה הוא מדרבנן ,166רק
שהטעם שתקנו חכמים כדי שלא יהנה
בלא ברכה.167

 165וכנראה נמצא עוד סייעתא לר"י גם בראב"ד (פ"א
הי"ב) בפלוג' דהגמ' בברכות דף מ"ג פת דבעי הסיבה
אבל יין לא בעי הסיבה ,ור' יוחנן אמר אפי' יין בעי
הסיבה ,ואיכא דאמרי לא שנו אלא פת דמהני הסיבה
אבל יין לא מהני וכו' ,והרי"ף וכן הרמב"ם פסקו
לקולא כלישנא קמא ,ועי' ברא"ש שכתב משום
דברכות דרבנן ,ובראב"ד כתב ע"ז "תמה אני למה
הניח האיכא דאמרי וכו' והוא חומרא" עכ"ל ,ונראה
דדעתו שצריך להחמיר בספק ברכה ,ועיין בראב"ד
(מילה פ"ג ו).
 166ותוס' הוכיח שחיוב ברכה שלפניו הוא מדרבנן

מדאי' (כ ):דבעל קרי מברך לאחר המזון ולא לפניו
כי לאחריו מדאו' ולפניו מדרבנן ,ועי' להלן ,ועי'
תורא"ש (וכן ברא"ש ו טז) שהוכיח עוד שברכה
שלפניו מדרבנן מדאי' (טז ):שפועלים לא מברכים
לפני המזון ,וכ"מ ברש"י שם( ,ונ"ל הטעם שתוס' לא
הוכיח משם דעי"ש שכתב שיש כח ביד חכמים
לעקור דבר מהתורה( ,ועי"ש ב"ח גליון וגר"א
ואכמ"ל) אמנם תוס' בסוכה (כו ):כן הוכיח משם).
 167אמנם עי"ש בתוד"ה לפניו דמשמע דכבר מתחילה
אי"ז ק"ו גמור וצ"ע ,וכ"כ הרשב"א שם ,ועי' בריטב"א
(שיטמ"ק) שהוסיף והוכיח דלאו ק"ו מעילא הוא,

ענף ב:
האם חיוב ברכות מדאורייתא או
מדרבנן:

[צ"ב למה לר"י צריך להחמיר בברכה דרבנן,
ואפש"ל שברכה מהתורה]:
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וכעת אפש"ל שדעת ר"י שגם במסק'
נשאר שחיוב ברכה הוא מדאו' ,והוא
בגדר של סברא דאורייתא ,שהסברא
מחייבת בדרגה של דאורייתא ,וכמו
דמצינו דאי' בגמ' למה לי קרא סברא
הוא ,168ולדוגמא מה שמצינו (ב"ק מו):
דהא דאמרי' דהמוציא מחברו עליו
הראיה הוא מסברא ,וודאי שע"י ממון זה
יכול לקדש אשה וכו' ,כלומר שסברא
נחשבת בדרגה של דאורייתא ,ומועילה
לגבי דאורייתא ,169דאמנם בדעת תוס'
הנ"ל (לה ).צ"ל שאחז שהסברא שאסור
להנות מהעולם בלא ברכה היא איננה
בדרגה של סברא דאורייתא ,אלא זו
סברא שמספיקה רק בשביל שחכמים
יתקנו ,כלומר בתורת טעם התקנה ,אך
ר"י יסבור שזו כן סברא בדרגה של
דאורייתא.
ולע"ע לא מצאתי בראשונים מי שיאמר
ברכות
שחיוב
למסק'
שנשאר
170
מדאורייתא  ,אבל מצאתי סימוכין
לדברי בשיטת הרמב"ם הידועה שסובר
שתפלה היא מדאורייתא ,ולדבריו צ"ל
שבכל מקום דאי' בגמ' דתפלה דרבנן

דאיכא למיפרך דמה לאחריו שכן נהנה כדפריך לעיל
(כא ).דהתם בעי למילף בק"ו חיוב ברכה לפניו
מחיוב ברכות התורה לפניו ,וחיוב ברכות התורה
לאחריו מבהמ"ז לאחריו ,ופריך מה לבהמ"ז שכן
נהנה ,ומה לתורה שכן חיי עולם עי"ש( ,וכ"כ הרא"ש
ו טז).
 168עי' בגמ' פסחים כא :וכה :כתובות כב .קידושין יג:
ולה :ב"ק מו :ב"מ צה .ועוד.
 169ואין לחלק ולומר דשאני התם שיש איסור גזל
שהוא כתוב ומפורש בתורה ,והדין שהממע"ה הוא
רק פרט בנוגע לאיסור גזל ,ומשא"כ כאן שאין שום
פסוק או מקור לחיב ברכה ,וא"א לחדש מסברא חיוב
חדש ,אין לומר כן ,שהרי גם בהממע"ה אי"ז רק פרט
הנוגע לאיסור גזל ,אלא זה דין בפני עצמו ,מדיני
המשפט ,שבאמת כל דיני המשפט הם מסברא ,וכל
מה ששייך ממון ובעלים הוא מסברא ,ואדרבה
האיסור גזל הוא רק אחרי שהוכרע לפי הכללים של

סימן כה

ברכות
הכוונה רק לנוסח התפלה שלנו שתקנו
כנה"ג ,אך עיקר החיוב להתפלל לקב"ה
הוא מדאו' ,ולגבי הדאורייתא יכול
לצאת בכל בקשת צרכיו או שבח לקב"ה
במילים שלו ,ואכמ"ל ,והנה בגמ' אי'
דתפילות וברכות אנשי כה"ג תקנו,
ומעתה כמו שלרמב"ם רק נוסח
התפילה מדרבנן ,אך עיקר החיוב
מדאו' ,ה"נ אפש"ל לגבי ברכות.

[מקורות ונידונים שחיוב ברכות הנהנין
מהתורה]:

יא) שוב מצאתי בהלכות ברכות
לריטב"א פ"א שכתב" :לא באה בתורה
שבכתב מצוה לברך אדם על ההנאה
קודם שיהנה לפי שהשכל מורה על זה
לבעלי האמת ,אבל מדברי סופרים אסור
לאדם שיהנה מכלום עד שיברך בשם
ומלכות ברוך אתה ה' אלקינו מלך
העולם" ,ומשמע שעיקר לברך על
ההנאה הוא מסברא בדרגה של חיוב
דאו' ,ורק הנוסח ומטבע הברכה בשם
ומלכות וכו' הוא מדרבנן.171

דיני המשפט( ,וכדכ' בשערי יושר לתרץ למה ל"א
ספק דאו' לחומרא מצד האיסור גזל ,דהאיסור הוא
כתוצאה מההכרעה של דיני המשפט).
ועוד נראה לומר דאפי' אם ננקוט כנ"ל שסברא
יכולה רק לפרש ולהרחיב דין קיים מ"מ אפש"ל שגם
כאן מצינו חיוב ברכה מדאורייתא על לחם לאחריו,
(וי"א על כל ז' המינים) ,והרי הגמ' (לה ).עושה ק"ו
דאם לאחריו מברך כ"ש לפניו כשהוא רעב ,וא"כ גם
אם נפרך הק"ו מ"מ להכי מהני הסברא שאסור
להנות מהעולם בלי ברכה ,להרחיב את החיוב ברכה
מדאורייתא( ,ועי' להלן מהצל"ח ופני שלמה).
 170מלבד בהמ"ז ,שהיא לכו"ע מדאו' (כ :וכא .ועוד),
וי"א אף מעין ג' על ז' מינין (רשב"א וריטב"א ועוד).
 171והנה הריטב"א (בהלכות פ"ג כג) כתב דבספק אם
בירך לא יחזור כיון שהברכות דרבנן ,ולכאו' פליג על
ר"י ,אך נ"ל דאפש"ל שכוונתו שלא יחזור הברכה
כצורתה במטבע והנוסח בשם ומלכות וכו' דזה אכן

דרכי

ספק ברכות

ברכות

419

שוב ראיתי שהפנ"י (לה ).הק' כן למה
ברכות דרבנן והרי כל דבר שהוא
מסברא הוא בדרגת חיוב של דאו' ,וז"ל:
"יש לתמוה דהא בכל הש"ס משמע
דמידי דאתיא מסברא הוי מדאורייתא,
ואדרבה מקשה הש"ס הא למה לי קרא
סברא הוא ,ובאמת מלשון התוס' אין
הכרע דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב
לעיל היינו אסמכתא בעלמא אפשר
דנתכוונו לזה הענין עצמו דכיון דסברא
הוא תו לא איצטריך קרא" עכ"ל ,ועי'
פנ"י (יב ).שכתב להדיא לבאר עפי"ז
סברת ר"י וז"ל" :יש לתמוה בהך פסקא
דר"י שלא נתן טעם לדבריו ואמאי צריך
לברך פעם אחרת הא פשיטא לן בכולי
תלמודא דכל ספיקא דרבנן היכי דלא
איפשטא עבדינן לקולא ,וכו' ,לפי מש"כ
לקמן דמסקי' התם אלא סברא הוא
אסור לאדם ליהנות מן עה"ז בלא ברכה
דהך סברא הוי מדאורייתא כדמקשינן
בעלמא הא למה לי קרא סברא הוא".

שבאלו המקומות מקשה הגמרא קרא
למה לי סברא הוא ,אבל לומר על דבר
שהוא מסברא שהוא חשוב מצוה
דאורייתא ,זה לא שמענו ,ואם הדבר כן
לחנם נכתבו כל המצות שהם שכליות,
ועוד שסברא זו שאסור ליהנות מעוה"ז
בלא ברכה סברא זו שייכא בכל באי
עולם ,וא"כ יהיה ברכת הנהנין חובה גם
על בני נח ,אתמהה ,אלא ודאי הכוונה
הוא שכיון שהוא סברא לכך תקנו
חכמים ברכות הנהנין ,וזהו בכל שאר
ברכות הפירות ,אבל (המוציא) על הפת
יש מקום לדון אם זהו הק"ו הוא ק"ו גמור
ויהיה חייב מן התורה או לא" עכ"ל,
ויל"ע במש"כ שזה שייך רק בדין מן
הדינים ולא לחדש מצווה ,האם כוונתו
שרק בדינים משכח"ל הא ,ולא לחדש
מצוה או איסור מדאו' מסברא ,או
שכוונתו שזה שייך רק בדין מן הדינים
כלומר פרט מתוך דין שכתוב כבר
בתורה ,אך לא לחדש דין חדש לגמרי,172
ומ"מ אולי גם הצל"ח יסכים דאפשר
להסביר כך בשיטת ר"י ,דנראה דגם
הצל"ח מודה שאפשר לומר כן ,רק לא
מסתבר ליה שהתורה לא תכתוב
בפירוש מצווה דאו' ,ורק בדינים שאינן
מצוות ,או בחלק מתוך דין ,הבין
שהתורה לא כתבה דבר שהוא מסברא,
אך בדעת ר"י אפש"ל שחלק ע"ז ,וס"ל

מדרבנן ,אך כן יצטרך לברך לה' על ההנאה במילים
שלו ,כיון שזה מסברא בדרגה של דאו' ,ואין להק' ע"ז
מסתימת הריטב"א ,דהנה עי"ש אחרי שתי הלכות
(כו) שכתב "נוסח תפלה בברכות אינו אלא מדברי
סופרים ,לפיכך שורת הדין שאם הוא ספק אם
התפלל אינו חוזר ומתפלל" עכ"ל ,ולכאו' קשה
דבתחילת דבריו נראה שעיקר חיוב תפלה הוא כן מן
התורה ,ורק הנוסח של תפלה עם כל הברכות הוא
מדרבנן ,וכשיטת הרמב"ם הידועה בזה ,וכ"כ הרא"ה
(י .ומח ):וראיתי שמביאים שכ"כ להדיא הריטב"א
בתשובה (צז) ,ומאידך כותב הריטב"א כאן שבספק
אם התפלל לא יחזור כיון שזה מדרבנן ,אלא ודאי
ברור דכוונתו רק לגבי הנוסח של התפילה והברכות

שתקנו מדרבנן ,אך עצם החיוב להתפלל הוא מדאו'
וצריך לחזור מספק ,וה"נ אפש"ל לגבי ברכות הנהנין
שמש"כ שמספק א"צ לחזור דזה מדרבנן היינו רק
לגבי מטבע הברכה ,אך עיקר החיוב לברך על ההנאה
הוא מסברא דאו'.
 172ועי' פני שלמה (לה ).שכתב נוסח כזה" :י"ל דהא
דאמרי' בעלמא מילתא דאתיא בסברא הוי דאורייתא,
היינו במקום שהתורה כתבה איזה דבר רק שלא
פירשה לנו כל פרטי הדינים ,בזה אמרי' דהתורה
סמכה על הסברא .אבל בדבר חדש לגמרי ,כגון
ברכה ,אין לומר דהתורה סמכה על הסברא ,חזינן
דכתבה כל המצוות השכליות ,ואדרבה מדלא נזכר
בתורה ברכה מוכח דלאו דאורייתא" עכ"ל.

אמנם עי' בצל"ח (לה" ).מש"כ הגאון
בעל פני יהושע דכיון דמסיק דסברא
הוא ממילא הוא מן התורה ,אומר אני
שזה שייך רק בדין מן הדינים כמו
בכתובות (כב ).מנין שהפה שאסר הוא
הפה שהתיר ,ובבבא קמא (מו ):מנין
להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו',
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חיוב ברכה ראשונה הוא מסברא בדרגה
של דאו'.

[אך קשה מבעל קרי מ"ש ברכה שלפניה
מבהמ"ז]:

יב) והנה בגמ' (כא ).אי' דבעל קרי
מברך על המזון לאחריו ,אבל לא לפניו,
והגמ' ביארה משום שבהמ"ז דאורייתא,
ומבואר דברכה שלפניו היא מדרבנן,
ומשו"ה בע"ק לא מברך מתקנת עזרא,
וזו הוכחת הראשונים (ר' יונה שם
ורשב"א וריטב"א לה .ומח ):שחיוב
ברכה שלפניה הוא מדרבנן ,ועי' תוס'
(לה" :).לאו ק"ו הוא דאם כן תהא ברכה
דלפניו מדאורייתא ולעיל פרק מי שמתו
(דף כא ).משמע גבי בעל קרי דלאו
דאורייתא הוא".174 173,
ונראה דאפש"ל שלדעת ר"י מה דאי'
התם שברכה מדרבנן היינו רק לגבי
נוסח ומטבע הברכה שהוא דרבנן ,אך
עיקר החיוב לברך את הקב"ה הוא
מדאו' ,ואה"נ אולי בזה גם בעל קרי חייב,
ומה דאי' שבע"ק לא יברך היינו את
 173עי' צל"ח (לה ).שהק'" :איך היה הוה אמינא
שברכה לפניה היא מן התורה ,א"כ איך שנינו בפרק
מי שמתו בבעל קרי שעל המזון מברך לאחריו ואינו
מברך לפניו" ,ותי'" :דבעל קרי מברך על המזון
לאחריו מיירי שכבר אכל כדי שביעה ונתחייב בברכת
המזון מן התורה ושוב ראה קרי מברך כדת של תורה,
אבל לא לפניו שהרי לפניו היינו שכבר הוא בעל קרי,
א"כ יאכל פחות מכשיעור ולא יבוא לידי חיוב
דאורייתא ,ואף שיהיה עליו חיוב דרבנן לא יברך",
עכ"ל ,ולכאו' תי' זה יפה גם לשיטת ר"י ,אך עי"ש
בצל"ח בהמשך שכותב דאי"ז יתרץ אם נאמר שחיוב
ברכה מסברא דאו' ,כי א"כ גם חצי שיעור אסור
במעילה ובע"ק ייאסר אפי' בפחות מכשיעור.
 174עי' פנ"י (לה ).שתי' באופ"א דכיון דחיוב ברכה
מסברא ,אע"ג שזה בדרגה של דאו' ,מ"מ כיון שבעל
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הנוסח ומטבע הברכות דרבנן ,אלא
יאמר במילים שלו בריך רחמנא דהאי
פיתא או ברוך ה' על המזון וכדו'.
והנה גם לגבי בהמ"ז גופא עי' ברשב"א
(מח ):שהקשה על מה דאי' התם דמשה
תקן ברכת הזן יהושע תקן ברכת הארץ
ודוד ושלמה ברכת ירושלים ,והלא
בגמ' 175אי' דבהמ"ז דאוריתא ,ותירץ
דאמנם עיקר חיוב בהמ"ז מדאו' ,אך
נוסח ומטבע הברכות הן מדרבנן
מתקנת משה ויהושע וכו' ,וכ"כ הרמב"ן
(בהשגות על ספה"מ לרמב"ם שורש ב').
וכעת יש להקשות דגם אי נימא דר"י
סובר שחיוב ברכות מדאו' ,והמטבע
מדרבנן ,מ"מ מ"ש מבהמ"ז שגם היא
חיובה מדאו' והמטבע מדרבנן ,ולמה
קתני מתני' שבעל קרי אומר בהמ"ז ולא
ברכה שלפניה( ,דאם ברכה שלפניה
צריך לומר במילים שלו ורק לא את
המטבע ,ה"נ בהמ"ז ,ואם בבהמ"ז אומר
גם את נוסח ומטבע הברכה מ"ש כל
הברכות דלא).

קרי מונע עצמו מלברך משום כבוד ה' לא שייך
סברא זו ,ולכאו' זה יתרץ גם שיטת ר"י( ,מיהו עי"ש
בפנ"י שכתב עוד שלפי"ז שפיר הא דבספק אזלי'
לקולא (דלא כר"י) ,שאע"פ שחיוב ברכה מסברא
דאו' ,מ"מ כיון שיש בזה חשש ברכה לבטלה ממילא
אזלה לה הך סברא ,וזה דלא כר"י שבספק יש
להחמיר ,ונ"ל דיסוד סברת הפנ"י היא שאם החיוב
מסברא זה משתנה בכל מקום לגופו ,ולכן נראה
דהנידון בבע"ק והנידון בספק תליא הא בהא ,וא"כ
ר"י לא יוכל לסמוך על תי' זה ,ועי"ש בפנ"י שתי' עוד
לגבי בע"ק באופ"א שכיון שמברך לאחריו כבר אינו
נהנה מהעולם בלי ברכה ,ואי"ז דאו' ,וזה ג"כ לא יתרץ
לר"י ,כי א"כ בספק נמי לא יברך דאי"ז ספק דאו' כיון
שלגבי הדאו' יוצא בברכה שלאחריו ודו"ק.
175
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[בבהמ"ז האם החיוב לברך ג' ברכות הוא
מדאו']:

יג) והנה בפשטות מדברי הרמב"ן
והרשב"א נראה שלא רק נוסח הברכות
של בהמ"ז הוא מדרבנן ,אלא גם עצם
החיוב לברך ג' ברכות מחולקות הוא
מדרבנן ,דמדאו' צריך רק לשבח בפיו על
המזון הארץ וברית ותורה וכו' ,וכן
משמע ברא"ה והריטב"א דלהלן (מח.).
אמנם עי' תוס' (טז ).שהק' איך פועלים
מקצרים בבהמ"ז והרי זה מדאו' ,ותי'
דיש כח ביד חכמים לעקור דבר
מהתורה ,אך עי' ב"י (סי' קצא) שתי'
שמהתורה א"צ ג' ברכות ,והב"ח דייק כן
ברמב"ם בספה"מ (עשה יט) ,והמג"א
דייק כן ברש"י ,אך בתוס' הנ"ל מבואר
שמנין ג' ברכות הוא כן מדאו' ,ועי'
בנשמ"א (כלל מז א) שהאריך בראיות
לכאן ולכאן ומסיק שמדאו' בעי ג'
ברכות.
והנה שיטת הרא"ה (מד ).והריטב"א
(שמ"ק מ :ומד ).שבדיעבד אם בירך על
פת מעין ג' יצא ,ומוכח דמדאו' א"צ ג'
ברכות ,וכמו"כ עי' רע"א (בשו"ע קסח,
ובהערה על אבן העוזר שם) שמדאו'
יוצא בברכה אחת מעין ג' ,176וכ"כ הגינת
ורדים (כלל א כד) ,וכ"כ שו"ע הרב (קסח
יב) ,אך באבן העוזר (קסח) מבואר דפליג
שמדאו' לא יוצא במעין ג' ,וכ"כ הא"ר
(רסח יח) שלא יוצא ,ועי' חזו"א (לד).
מיהו נלענ"ד שגם מי שאומר שלא יוצא
במעין ג' אולי זה רק מדרבנן ,ואין הכרח
שהא"ר סבר שמדאו' בעי ג' ברכות,
דאולי זה רק מדרבנן שתקנו שלא יצא
 176אכן נ"ל לדייק שרע"א לא בהכרח סבר לגמרי
כהריטב"א ,דרע"א כתב רק שמדאו' יוצא במעין ג',
אך אולי גם הוא יודה שמדרבנן תקנו שלא יצא,
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בלי ג' ברכות ,איברא דבאבן העוזר
מבואר להדיא שמדאו' לא יוצא במעין ג'
עי"ש.
ואמנם נראה דאפש"ל דגם מי שסובר
שמדאו' לא יוצא במעין ג' ,אי"ז בהכרח
משום שמדאו' בעי ג' ברכות ,אלא אולי
זה מפני שלא מזכיר בה ברית ותורה,
דאולי אם מהתורה א"צ ג' ברכות ,מ"מ
לא יוצא במעין ג' מפני שאין בה ברית
ותורה ,דבגמ' אי' (מט ).דבלא ברית
ותורה לא יוצא ידי חובתו ,וכ"כ תוס'
(כ ,):מיהו דעת הריטב"א (מד ).דברית
ותורה לא מעכב בדיעבד ,וכ"כ בהלכות
(פ"ו ז) ,ומ"מ מי שאומר שיוצא יד"ח
במעין ג' עכ"פ מדאו' ,ודאי מוכח שסובר
דמהתורה א"צ ג' ברכות.
אך בדעת הריטב"א צ"ע דהנה בהלכות
ברכות (ב כא) כתב שלא יוצא במעין ג'
במקום בהמ"ז ,ואף שהיה אפש"ל שזה
רק מדרבנן ,אכתי זה סתירה לריטב"א
הנ"ל שכותב הלכה למעשה שיוצא
בדיעבד וא"צ לחזור ,וגם עי' מש"כ
הריטב"א בהל' (פ"ו ו) שמשמע בלשונו
דהג' ברכות הן מהתורה ,ודלא
כהריטב"א בחידושים שכתב להדיא
שיוצא בדיעבד במעין ג' ,וגם מה
שמבואר מזה שמהתורה א"צ ג' ברכות,
(ואולי י"ל בדוחק דמש"כ הריטב"א שלא
יצא במעין ג' כוונתו דלא יצא כתקנו,
וכמו שכתב להדיא לגבי ברית ותורה
(מד ).שמה דאי' דלא יוצא היינו כתקנו,
אך בדיעבד יוצא ,ואולי הא גופא נמי
מהיי"ט שבמעין ג' אין ברית ותורה,
(ובפ"ו ו אפשר לדחוק בלשון עי"ש)
ודו"ק ,ואלת"ה יהא מוכח מכאן
ומשא"כ לריטב"א שכתב הלכה למעשה שיוצא וא"צ
לחזור ,ומ"מ גם מרע"א מוכח כהריטב"א שמדאו'
א"צ ג' ברכות.
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שחידושי הריטב"א והל' ברכות
לריטב"א אינם שייכים לאותו מחבר
דחי' הריטב"א היה תמיד ידוע בשם
שיטמ"ק ואכמ"ל).
ועכ"פ נלענ"ד שלצד שא"צ ג' ברכות
מהתורה אלא ברכה אחת מ"מ גם
בברכה זו א"צ מטבע הברכה הרגיל ,וכן
לצד שצריך ג' ברכות מ"מ א"צ לברך
אותן בנוסח ומטבע הברכות שלנו ,אלא
מדאו' צריך לברך את ה' במילים שלו על
המזון ועל הארץ וברית ותורה
וירושלים ,ונחלקו רק אם מהתורה צריך
לחלקן לג' ברכות נפרדות ,עם פתיחה
וחתימה.177
ועי' משנ"ב לגבי פועלים (קצא) "דאף
דדרשינן בגמרא מקרא שיברך לה'
בבהמ"ז על המזון ועל הארץ ועל
ירושלים אין ר"ל שמן התורה צריך
לחתום על כל אחד ואחד בברכה בפ"ע,
אלא מדאורייתא די כשיברך על שלשתן
בברכה אחת ,אך דרבנן תקנו לחתום
בברכה על כל אחד" ,ועי"ש בשעה"צ
שהביא גם תי' התוס' דאפי' אם נאמר
שג' ברכות מדאו' יש כח לחכמים
לעקור ,וזו המחלוקת בין תוס' והב"י ,וכן
בין אבה"ע ורע"א( ,ולפי"ז למשנ"ב מדאו'
יוצא במעין ג' ,אך אולי י"ל שמדרבנן לא
יצא ,ועוד יל"ע דאולי אף מדאו' לא יצא
דלא הזכיר ברית ותורה וצ"ע וסתימת
השו"ע דלא יצא).
ומ"מ יוצא שלכו"ע בהמ"ז כולה לא
מדאו' ,רק חלקים ממנה ,וא"כ קשה
למה בעל קרי מברך בהמ"ז מפני שהיא
דאו' ,ולכאו' יצטרך לברך רק מעין ג' או
 177ואמנם יל"ע אם שם ומלכות מדאו' ,ומ"מ ודאי
שא"צ את כל אריכות נוסח הברכות ,והנפק"מ רק אי
מדאו' בעי שם ומלכות לכל ברכה.
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ברכות
כברכת פועלים ,ולכל היותר ג' ברכות
מקוצרות ,ובמיוחד קשה אם ננקוט
שלדעת ר"י כל הברכות מדאו' ,ומטבע
שלהן מדרבנן ,וא"כ מאי שנא בהמ"ז
שבע"ק מברך ,מכל הברכות שלא מברך
כלל.

[חילוק הרא"ה בין תפלה לבהמ"ז ,וחילוקים
לגבי ברכות]:

יד) אמנם שוב מצאתי ברא"ה (מח).
שהקשה מ"ש בהמ"ז מתפילה וז"ל:
"ותימה דהא קיימא לן ברכת המזון
דאוריתא והכי אמרינן דמשה ויהושע
ודוד ושלמה תקנום ,וכי תימא כי
אמרינן אנן דאינהו תקנוה מטבע שלה
אמרינן דתקון אבל ברכת המזון גופה
דאוריתא ,והרי תפלה דעקרה דאוריתא
כדאמרינן ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה,
ומשום דמטבע שלה דרבנן אמרינן בכל
דוכתא בכלהו דינהא דתפלה דרבנן,
הכי נמי נימא דברכת המזון דרבנן כיון
דרבנן תקנו מטבע שלה ,איכא למימר
דתפלה אין לה עיקר מן התורה במטבע
שלה כלל אלא כל דהוא מודה כלל סגי
ולית לה משום נוסח הלכך האי תפלה
בהאי נוסחא ודאי דרבנן היא ,אבל
ברכת המזון יש לה קצת נוסח מן התורה
שהוא צריך לברך על מזונו ולהזכירו
כדכתיב ואכלת ושבעת וברכת ,ולהזכיר
הארץ וירושלם כדכתיב על הארץ
הטובה ודרשינן ליה לירושלם מלשון
הטובה ,אשתכח דכלהו בקרא בהדיא
ואין צריך לומר בית המקדש שיבנה
במהרה בימינו ,אשתכח דברכת המזון
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כלה דאוריתא שהרי נוסח זה שלנו אינו
אלא דברים אלו" עכ"ל ,וכ"כ הריטב"א
(שיטמ"ק) (מח.).
ולפי דבריו אפשר לחלק ולומר כמו"כ
לגבי כל ברכות הנהנין שאע"פ שעיקר
חיובן מדאורייתא ,מ"מ כל הנוסח
והמטבע מדרבנן ,ומשא"כ בהמ"ז
שביאר הרא"ה באריכות שהרבה
מהנוסח והמטבע הוא גם מדאו',
ומשו"ה כשאמרי' שבע"ק חייב לברך
בהמ"ז ודאי יברך כהנוסח הרגיל,
ומשא"כ שאר הברכות דאמרי' שיברך
במילים שלו ,דאין שום נוסח שחייב בו
מדאו' ,וכהחילוק בין בהמ"ז לתפילה כך
נחלק בין בהמ"ז לשאר ברכות.
ובדומה לזה אפש"ל בתוספת טעם
שבהמ"ז קשה לאדם לסדרה עם כל מה
שחייב מדאו' להזכיר בה ,מזון ,ארץ,
ברית ותורה ,ולכן תמיד כשמחוייב בה
יאמרה כתקנה ,178ומשא"כ שאר
הברכות שלא יאמר הברכה כתקנה
אלא יקיים החיוב דאו' במילים שלו,
דיוצא בכל שהוא.
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ר"י כן יצטרך לברך במילים שלו.179
ועוד אפש"ל לדעת ר"י שאע"פ שחיוב
ברכה הוא מדאו' מ"מ אינו כתוב בקרא
בהדיא ,ותקנו לבע"ק לומר רק ק"ש
ובהמ"ז דכתיבי בקרא בהדיא ,וכדאי'
שם ברש"י בהמשך הסוגיא (כא ).לגבי
ק"ו מברכות התורה ומברכת המזון,
שמה שאינו כתוב בקרא מפורש פחות
חשוב ,ואכמ"ל ,שוב ראיתי בפמ"ג (א"א
קסז ז) שכתב בדומה לזה וז"ל" :בגמ'
ברכות (כא .ולה ).ק"ו כשהוא שבע
מברך כשרעב לא כ"ש ,והתוס'
והרשב"א כתבו דקל וחומר דרבנן,
דאל"כ בעל קרי למה אין מברך לפניו
(כ ,):וי"ל כמו שכתוב (כא ).קריאת שמע
וברכת המזון דין תורה תפלה דרבנן,
ולהר"מ (תפילה א א ,ספה"מ מצות עשה
ה י) תפלה דין תורה (עיין סימן ק"ו מ"א
ס"ק ב') ,וע"כ כמו שכתב בשורש השני
וריש הלכות אישות (הלכה ב) כל י"ג
מדות שדרשו חז"ל מקרי דברי סופרים,
אף על פי שדנין דין תורה ממש ,ומשו"ה
הקילו בקריאת שמע שהוא מפורש ,לא
בתפלה ולא בברכה שלפני המזון דמקל
וחומר אתיא" עכ"ל ,וזה יהיה תי' גם
לשיטתנו אם ננקוט בשיטת ר"י שחיוב
ברכות מסברא דאו'.

אמנם אכתי קצ"ע בכל זה דמסתימת
לשון הגמ' משמע דבע"ק א"צ לברך כלל,
וכמו שהוכיחו מזה תוס' והראשונים
שכל עיקר החיוב ברכה אינו מדאו' כלל
אלא רק מדרבנן ,וקצ"ע לומר שלשיטת

(וע"ע במשב"ז (קסז י) שנוקט שחיוב
ברכה שלפניה מדאו' ותי' הקו' מבע"ק,

 178מיהו יל"ע לשיטות שמדאו' יכול לצאת במעין ג'
במקום בהמ"ז ,שהרי מזכיר ג"כ כל מה שצריך ,עי'
בהערות קודמות ,א"כ למה לא תקנו שבע"ק יאמר
רק מעין ג' ,ועוד דאפי' אם מדאו' בעי ג' ברכות מ"מ
ודאי מדאו' א"צ את כל אריכות נוסח הברכות שלנו,
וא"כ למה בע"ק מברך את כל בהמ"ז ,שיברך ג' ברכות
קצרות בלי כל הנוסח והמטבע של ברכות דרבנן,
מיהו לצד שצריך ג' ברכות מדאו' אפשר להבין שלא
חייבוהו להתחיל לסדר ולברך את כל הג' ברכות
במילים שלו ,ולכן השאירו דינו בבהמ"ז הרגילה ,אך

לשיטות שיוצא מדאו' במעין ג' צ"ע.
 179ועי' ערוה"ש (רב ג) שכתב שבכל ספק בברכה יש
תקנה להוציא עצמו מן הספק שיאמר בריך רחמנא
מרא מלכא דעלמא דהאי פיתא וכדו' ,ויכוון שאם
חייב יצא בזה ,ואין בזה חשש ברכה לבטלה ,וכ"כ
הפנ"י (יב .ד"ה ויותר) ,אמנם עי' בשו"ת רע"א
(מהדו"ק כה) שנקט שיש בזה איסור ברכה לבטלה,
ואפי' בלשון לעז ,וכ"כ החת"ס (נדרים ב ,).ועי' אפיקי
ים (ח"ב ג) ואחיעזר (ח"ג לב) ופתחי תשובה (יו"ד
שכח).
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סימן כה

ברכות

דיש כח ביד חכמים לעקור רק בשב ואל
תעשה ולא בקום עשה ,וחיוב ברכה
ראשונה יכלו חכמים לעוקרו כי איננו
איסור רק מצווה וחשיב שב וא"ת ,עי"ש
וצ"ע.)180

לאכול במה שהוא כנהנה מקדשי
קדשים כדאיתא בפרק כיצד מברכים",
ולא משמע שחוזר בו שזה דאו' ולא
דרבנן ,אלא שאע"פ שזה דרבנן מ"מ
הוק' לו שיצטרך להחמיר ,ונראה שהוק'
לו מצד שזהו כנהנה "מקדשי קדשים",
כלומר שאע"פ שזה דרבנן מ"מ יש בזה
ענין חמור מאוד ,ומסתברא שיצטרך
להחמיר ,בשונה מכל תקנת חכמים.

טו) אך אם אכן חיוב ברכה אינו אלא
מדרבנן יקשה לר"י כנ"ל אמאי מספק
בעי' להחמיר ,והרי בעלמא אמרי' דספק
דרבנן לקולא.
וחשבתי לומר שאולי יש חיובים
מדרבנן שהם חמורים ביותר ויש להם
תוכן אמיתי וחשוב ,שאינו רק תקנה של
גדר מן האיסור ,אלא תקנה שיש בה
חשיבות וסיבה בפני עצמה ,בזה חכמים
תיקנו שכל ספק יהא לחומרא ,וכן נראה
לדייק בריטב"א (שבת כג ).שבתחילת
דבריו להדיא כותב שחיוב ברכות הוא
מדרבנן ,ולכן מספק א"צ להחמיר ,ומ"מ
מסיים "ומיהו תמהני בברכת הנהנין
לפניו היאך חוזר ואוכל בלא ברכה מפני
ספק ,והרי מכניס עצמו בקום עשה

ועוד מצאתי במאירי (לה ).שכתב ג"כ
להוכיח שחיוב ברכות הוא מדרבנן
והוסיף וז"ל" :ומ"מ בתוספות כתבו
שאחר שסמכוה מן המקרא וכן
שעשאוהו כמועל בהקדש מדכתיב לה'
הארץ אם שכח ולא ברך או אפי' ספק
181
ברך ספק לא ברך ועדיין הוא אוכל
חוזר ומברך ,ואין צריך לומר ברכה
לאחריה של ז' המינים שהיא תורה",
עכ"ל ,ומבואר בדבריו להדיא בדעת ר"י
שאע"פ שחיוב ברכה הוא מדרבנן מ"מ
צריך להחמיר מספק כיון שסמכוהו מן
המקרא ,וכן מכיון שעשאוהו כמעילה
בהקדש ,וזה כהמבואר לעיל( ,ורק
הוסיף עוד טעם מפני שסמכוהו בקרא,
וצ"ע אם יהיה כן בכל דין דרבנן

 180ועי"ש שנוקט בדעת המחבר שחיוב ברכת
המוציא מדאו' מק"ו דלפניו מלאחריו ,ואעפ"כ כתב
המחבר שבספק אין לברך ,והיינו משום חשש ברכה
לבטלה ,דהנה קיי"ל דאין עונשין מן הדין ,והביאור
דק"ו הוא שכלי ואינו ברור בודאי ולכן אין עונשין,
ומהיי"ט נמי לא יברך מספק מחשש לא תשא עי"ש.
 181ודו"ק במאירי שכותב ועדיין הוא אוכל ,כלומר
שכבר אכל אחר הברכה הראשונה שהוא מסתפק אם
בירך ,וכל הנידון אם יכול להמשיך לאכול בלי ברכה,
או שצריך לחזור ולברך ,ומ"מ נראה דבאוקימתא כזו
של המאירי ,לא יהיה נידון כלל על הברכה הראשונה
אם היא נעשית ברכה לבטלה או לא (כדלעיל) ,אלא
הברכה הראשונה ודאי חלה על מה שאכל מקודם,
וכל הנידון רק לגבי הברכה השניה ,האם יש בה חשש
ברכה לבטלה ,וא"כ א"א לומר כהריטב"א (וכרע"א
בשו"ע) שאין הבדל אם לא יאכל או שיברך שוב כי

מ"מ יהא ברכה א' לבטלה ,דכ"ז רק היכא שאם לא
יאכל הברכה הראשונה תהיה לבטלה כי בירך ולא
אכל ,אבל באוקימתא דהמאירי ,שכבר אכל מעט
אחר הברכה הראשונה ,אם לא יאכל לא יהא שום
ברכה לבטלה ,ואילו אם חוזר ומברך הוי ספק ברכה
לבטלה( ,אא"כ יפסיק וימלך מלאכול ורק אח"כ
יחזור ויברך ,אך לא בכה"ג מיירי) ,וא"כ קשה למאירי
דגם אחר שהסביר שצריך להחמיר ולא לאכול בלי
ברכה ,מ"מ איך שרי לו לחזור ולברך ברכה שיש בה
חשש ברכה לבטלה ,אלא הביאור היחידי במאירי
שברכה לבטלה היא רק בלא צורך כלל ,אך ברכה
שצריך מספק אינה ברכה שא"צ ,וכיסוד רע"א וקה"י,
(וצריך לבדוק מה דעת המאירי האם ברכה לבטלה
מדאו' או מדרבנן ,כי לכאו' יסוד זה רק לרמב"ם
שברכה לבטלה דאו' ,אא"כ נימא דגם תוס' הודה לזה
אחר שנקט שברכה לבטלה מדרבנן וכדלעיל).

[מאירי ופנ"י שאף שברכה דרבנן בעי להחמיר,
דתקנה חמורה:

דרכי

ספק ברכות

שאסמכוהו אקרא).
שוב ראיתי בפנ"י הנ"ל (יב .ד"ה ויותר)
דבתחילה כתב לבאר דעת ר"י מצד
שחיוב ברכה מדאו' מסברא ,אך לבסוף
הוא כותב" :אלא דאפ"ה נראה לי דוחק
לומר דטעמא של ר"י שפוסק דצריך
לברך פעם אחרת יהיה מזה הטעם
עצמו ,והנראה בעיני בטעמו של ר"י
דודאי הא דקיי"ל בעלמא ספיקא דרבנן
לקולא לאו כלל גמור הוא דהא בכמה
דוכתי פוסק הש"ס לחומרא אף בדרבנן
היכי דאיכא טעמא ,וא"כ לפי"ז ה"נ
טעמא רבה איכא דכיון דסוף סוף סברא
הוא דאסור ליהנות מעה"ז בלא ברכה,
ומסיק בה דכל הנהנה מעה"ז בלא ברכה
מעל ,ומייתי נמי כמה אמוראי דילפי
מקראי דברי קבלה דכל הנהנה בלא
ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים,
וכאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל,
ונקרא חבר לירבעם בן נבט שהשחית
את ישראל ,ומשום כך פשיטא ליה לר"י
דיש לו לחזור ולברך כי היכי דלא ליפגע
באיסורא רבה ,דלא מקרי נמי ברכה
לבטלה כיון שרוצה להסתלק מן הספק,
ואשכחן טובא שחכמים עצמן תקנו כמה
ברכות על הספק ולא הוי ברכה
לבטלה".

[פנ"י וקה"י שבאיסור דרבנן צריך להחמיר
כשזה קל ,ועוד]:

ברכות

425

דוקא במידי דאית ביה פסידא אם נעביד
לחומרא או טירחא יתירה ומש"ה במידי
דרבנן לא מפסדינן ליה ולא מטרחינן
ליה מספיקא ומוקמינן ליה אחזקת
היתר או פטור משא"כ לענין הך ברכה
דשמעתין דלא שייך פסידא ולא הוי נמי
טרחא וברכה שאינה צריכה נמי לא
מיקרי כדפרישית בסמוך ומש"ה סובר
ר"י דשפיר צריך לברך פעם אחרת כדי
להסתלק מן הספק בנקל".
וכמו"כ כתב הקה"י (ה) בביאור שיטת
ר"י שדוקא ספק מצוה דרבנן לקולא ,אך
באיסור דרבנן הרי קיי"ל שאם הספק
יכול להתברר בקל אסור להקל ,וכמו"כ
נקטי' שאם בקל יכול להחמיר ,חייב
להחמיר ,ובברכות תמיד נחשב שבקל
יכול להחמיר ולברך עוד פעם ,ולכן
אסור להקל ולאכול בלי ברכה ,ועי"ש
שהק' איך יכול לחזור ולברך והרי זה
ספק ברכה לבטלה( ,ושוב אם אינו יכול
בקל להחמיר א"צ להחמיר) ,ותי' שאם
הוא צריך לחזור ולברך מספק ודאי אי"ז
ברכה לבטלה ,דכל דין ברכה לבטלה
נקבע רק אחרי שהוכרע בהלכות ברכות
שא"צ לברך ,דאז הוי ברכה שאי"צ ,אבל
אם מספק צריך להחמיר ולברך( ,דאף
בדרבנן צריך להחמיר כשזה קל) ,א"כ
זהו דינו שחייב לברך ,וכעת זה כבר ודאי
לא ברכה לבטלה.182

טז) ועי"ש בפנ"י שכתב עוד באופ"א
בשיטת ר"י וז"ל" :דהא דפשיטא לן
בכולה תלמודא דספיקא דאורייתא
לחומרא וספיקא דרבנן לקולא ,היינו

ומצאתי בהגהות מיימוניות (הלכות
חמץ ומצה פ"ב) שכתב" :כל אלו קיימו
בתיקו וטעמא משום דס"ל דכל תיקו
דרבנן לקולא וכן פסק גם ר"ח ,אמנם
רא"ם ושאר גאונים נחלקו עליהם בזה
ופסקו דכל תיקו דאיסורא לחומרא

 182ועי' פנ"י שג"כ כתב כן כדהובא לעיל ,אך הוסיף
שאפי' לשיטת הרי"ף אין כאן חשש ברכה שא"צ ,כיון
שעושה כן להסתלק מן הספק ,ולכו"ע אין איסור

להחמיר ,וכל הפלוג' רק האם צריך להחמיר או שאין
חיוב ,מיהו נלענ"ד שבריטב"א (שבת כג ).ועוד
משמע דאם א"צ להחמיר ממילא אית ביה איסור.
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ואפילו בשל סופרים ,עכ"ל ,ומבואר
דפליגי בה קדמאה ,ואכן שיטת היראים
דספק איסור דרבנן לחומרא.
ועי' בב"י (ססי' ר"ז) שכתב" :ז"ל שבולי
הלקט מצאתי לר"נ גאון המברך על
הכוס ונלקח ממנו ובא לשתות כוס אחר
חוזר ומברך פעם שנייה ,וה"ה לכל דבר
וראיה מירושלמי הדין דנסיב תורמסא
וכו' ומסתברא דלא אפשט בעיין ושמא
סברת הגאון ז"ל לשוייה כתיקו דאיסורא
לחומרא וכו' ,עכ"ל.

[מנח"ש שלרי"ף יש איסור מעילה רק כשיש
מצוה לברך]:

יז) ועי' בשו"ת מנחת שלמה (מהדו"ק
כא) שביאר מחלוקת הר"י והרי"ף
שבאמת לכו"ע אם יש איסור מעילה
צריך להחמיר מספק ,והמחלוקת היא
שלר"י תמיד בחיוב ברכה יש שני דינים,
המצווה לברך ,והאיסור מעילה לאכול
בלי ברכה ,אך הרי"ף חלק וסבר
שהאיסור ישנו רק כתוצאה מהחיוב
לברך ,כי רק מי שחייב לברך ולא עושה
זאת מועל וגוזל ,ולכן סובר הרי"ף
שהיכן שאין את החיוב כגון בספק
לקולא ,שוב גם אין את האיסור ,אף שגם
הרי"ף מודה שאם היה האיסור היה
צריך להחמיר ,רק ס"ל שכשאין חיוב אין
איסור ,דהאיסור מגיע רק כתוצאה
מהחיוב ,183ומשא"כ ר"י למד שתמיד יש
את האיסור באכילה בלי ברכה ,ולכן
 183עי' מנח"ש (ח"א יח כ) וז"ל" :דטעמא דחשיב גזל
הוא רק משום דמחוייב לברך אבל לא שהברכה באה
להתיר את האכילה ,ומשו"ה בעל קרי ואונן כיון דלא
מחייבי בברכה שפיר מותר להם לאכול ולשתות בלא
ברכה כיון שעיקר איסור הנאה בלא ברכה איננו כלל
איסור עצמי אלא מסתעף רק ממה שחייבוהו חכמים
בברכה ולכן כל שהוא פטור מן הברכה אינו עובר

סימן כה

ברכות
בכל ספק צריך להחמיר מחשש איסור
מעילה ,שאע"פ שמצד המצווה לברך לא
היה צריך להחמיר בספק ,מ"מ מצד
האיסור צריך להחמיר (אע"פ שהוא
איסור דרבנן ודו"ק).
וכעת נ"ל לדייק כך בריטב"א הנ"ל
(שבת כג ).שהרי לא נראה שהתחדש לו
במסק' רק עובדא זו שיש איסור מעילה,
אלא צ"ל דגם בהו"א ידע שיש איסור
מעילה ,אבל ס"ל שהאיסור הוא רק היכן
שיש חיוב ,אבל אם אינו חייב מספק כיון
שחיוב דרבנן מספק לקולא ,א"כ גם אין
איסור מעילה ,ובסוף דבריו שמקשה
כר"י ס"ל שהאיסור עומד בפנ"ע.184

[הטור והרמב"ם בספק אם בירך המוציא]:

יח) שוב ראיתי בטור (קסז) לגבי ברכת
המוציא "ואם הוא מסופק אם בירך אם
לאו כתב הרמב"ם ז"ל יברך מספק,
ונראה שאינו אלא מדרבנן ולא יברך
מספק" ,אך עי' בב"י ועוד שהעירו
שגירסת הספרים שלנו ההיפך ,דעי'
ברמב"ם שכתב (ד ב) "מי שנסתפק לו אם
בירך המוציא או לא בירך המוציא אינו
חוזר ומברך מפני שאינו מן התורה"
עכ"ל ,אלא כתבו שהיה לטור גירסה
משובשת ברמב"ם ,ועי' כס"מ על
הרמב"ם שם שגירסא זו משובשת דרק
לגבי בהמ"ז כ' הרמב"ם בסוף פ"ב שחוזר
מספק לפי שהיא מן התורה ,אך
בהמוציא אינו חוזר מספק לפי שאינה
כלל בשום איסור" ,ור"י פליג.
 184או אפש"ל באופ"א שבתחילה סבר הריטב"א שזה
דרבנן רגיל ,אך לבסוף הוקשה לו שזה דרבנן עם
תוכן חמור של מעילה בהקדש ,וכהמאירי והפנ"י
הנ"ל ,אך למהלך זה קצ"ע מה שייך שהריטב"א
מקשה ותמה.

דרכי

ספק ברכות

מהתורה ומדבריהם משמע שהגירסא
שהייתה לטור בדעת הרמב"ם היא
שמספק צריך לחזור ולברך המוציא כיון
שחיוב ברכה הוא דאורייתא ,וזה
כדבעינן למימר בשיטת ר"י.
ועי"ש בב"י שהק' "ולפי מה שהיה כתוב
בנוסחאות רבינו יש לתמוה שרבינו
בעצמו כתב בסימן ר"ט בשם הרמב"ם
שכל הברכות כולם אם נסתפק אם בירך
אם לאו אינו מברך ואם כן היה לו
להקשות מדברי הרמב"ם דידיה
אדידיה".

ברכות
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מברכת המזון שהוא מן התורה והנלמד
מברכת המזון שהוא גם כן מן התורה
שהיא ברכת המוציא" ,185וכעת לפרישה
גם הגירסה של הטור ברמב"ם זה רק
בהמוציא ,שנלמד מבהמ"ז בק"ו,
ולשיטות שכל ז מינין חייבים מדאו'
במעין ג' ה"נ ברכה שלפניהם מדאו'
מק"ו ,אך שאר ברכה שלפני המזון
מדרבנן ,ולכן אי"ז סותר דברי הרמב"ם
דידיה אדידיה.
אמנם נלענ"ד דאכתי יש סתירה לזה
ממש"כ הרמב"ם (א א-ב) שברכה
שלאחר המזון היא מדאו' אך ברכה
שלפני המזון היא מדברי סופרים,
ומשמע דאזיל על המוציא ,וצ"ע על
גירסת הטור ברמב"ם שהמוציא מדאו',
אמנם עי בפמ"ג (א"א קסז ז ,הובאו דבריו
לעיל) שביאר זאת ע"פ הכלל הידוע
ברמב"ם (אישות א ב) דדברי סופרים
היינו מה שאינו כתוב מפורש בתורה
אלא נדרש מק"ו או ילפו'.

ועי' בפרישה והב"ח שם שיישבו
תמיהת הב"י דל"ק ברמב"ם מדידיה
אדידיה ,דמש"כ הרמב"ם שבכל
הברכות אינו חוזר מספק היינו בכל
הברכות שהן מדרבנן ,אך המוציא היא
מן התורה ,מק"ו מואכלת ושבעת דאם
כשהוא שבע מברך כשהוא רעב כ"ש,
וכדדריש בריש כיצד מברכין (לה ,).וזה
רק במה שיש חיוב ברכה שלאחריה
מהתורה שזה רק בהמ"ז על פת וי"א גם
מעין ג' על ז' המינין ,דבאלו גם ברכה
שלפניהם מדאורייתא מק"ו ,אך שאר
הברכות מדרבנן ,וז"ל הפרישה "יש
ליישב התמיה הזאת מדיוק דברי רבינו
שכתב ונראה שאינו אלא מדרבנן ולא
כתב שכיון שאינו אלא מדרבנן אלא
ודאי דסבירא ליה להרמב"ם בודאי
שברכת המוציא מן התורה ונלמד בקל
וחומר מואכלת ושבעת אם כשכבר אכל
פת חייבתו התורה לברך ברכת המזון
קל וחומר קודם שאכל ואם כן בזה נחה
קושיית הרמב"ם מדידיה אדידיה שהוא
כתב כל הברכות שהן מדרבנן חוץ

יט) וכעת נראה שמבואר דהב"י הבין
שגירסת הטור ברמב"ם שכל חיוב ברכה
תמיד הוא דאו' ,ולכן הוק' לו סתירה לזה
מהרמב"ם ,ולא חילק בין המוציא לשאר
ברכות כהפרישה והב"ח ,דהבין
ברמב"ם לגירסת הטור שכל הברכות
מהתורה ,ולכאו' צ"ב מנ"ל ,ועכצ"ל
כמשנ"ת לעיל דזה מסברא דאורייתא
שאסור להנות מהעולם בלא ברכה ,ואף
שהב"י דחה שיטה זו דהיא גירסה

 185ואכן עי' במרדכי (קפה) "כתב בספר המצות כל
הברכות האלו חוץ מלחם אם נסתפק אם בירך אם
לאו אינו חוזר ומברך לא בתחלה ולא בסוף מפני שהן

מדברי סופרים" ,ומשמע דלחם הוי דאו' לפניו
ולאחריו ,וצ"ל דהביאור כהפרישה דק"ו לפניו
מאחריו.

[משמע שהנידון אם להחמיר תלוי אם חיוב
ברכה מדאו' או דרבנן:
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דרכי

משובשת של הטור ברמב"ם ,וביותר
שאף הטור עצמו פליג ע"ז ,מ"מ כעת יש
לנו פתח להבנת ר"י שהוא אכן סבר
שחיוב ברכה מדאו' ,או מק"ו או מסברא.
ונ"ל דמהטור ומהרמב"ם הנ"ל מוכח
שהנידון האם צריך להחמיר בספק
ברכות ,תלוי בנידון האם חיוב ברכות
מהתורה או מדרבנן ,דלשון הרמב"ם
"מי שנסתפק וכו' אינו חוזר ומברך מפני
שאינו מן התורה" ,כלומר שהבין שהצד
היחיד להחמיר הוא משום שזה
מהתורה ,וכ"מ בטור שחלק על גירסתו
ברמב"ם "שאינו אלא מדרבנן וא"צ
לחזור" ,ומשמע שהבין שהצד שצריך
לחזור מספק הוא מפני שזה
מדאורייתא.
והשתא צ"ע על כל מה שהתבאר לעיל
בדעת ר"י שאפש"ל שאע"פ שחיוב
ברכה הוא מדרבנן ,מ"מ צריך להחמיר
בספק( ,לפנ"י וקה"י כי באיסור דרבנן
צריך להחמיר כשאפשר ,או להמאירי
ופנ"י שזה דרבנן עם תוכן חמור וכדו'),
דהנה כאן משמע שכל הצד שצריך
להחמיר הוא רק משום שחיוב ברכה
מדאו' ,ולכן הטור וגם הרמב"ם
לגירסתינו כותבים שכיון שברכות
דרבנן ולא דאו' לכן מספק לקולא,
 186דהנה כאן מבואר בפשטות דפלוג' דהרי"ף ור"י
האם בספק צריך להחמיר או לא ,תליא אי חיוב ברכה
מדרבנן או מדאו' ,דספק דרבנן לקולא ודאו'
לחומרא ,אך לעיל התבאר שיש סברות שאפי' אם זה
דרבנן בעי להחמיר ,ויש סברות להיפך שאפי' אם זה
דאו' א"צ להחמיר.
הסברות שאפי' אם זה דרבנן צריך להחמיר :א.
במאירי ובפנ"י מבואר דאפי' אם זה דרבנן צריך
להחמיר כי זה דין דרבנן עם טעם ותוכן חמור של גזל
ומעילה בקדשים ואסמכוהו אקראי ,בכה"ג גם
בדרבנן צריך להחמיר( ,ואי"ז ברכה לבטלה כיון
שעושה כן לצורך) ,ב .הפנ"י והקה"י ביארו
דבאיסורא דרבנן כשאין טירחא צריך להחמיר ,וה"נ
אי"ז טר חה לחזור ולברך( ,ואי"ז ברכה לבטלה כיון

ברכות

סימן כה

ומשמע שכל הצד להחמיר רק אם זה
דאו' ,והר"מ והטור לא התייחסו לכל
הצדדים הללו שאע"פ שזה מדרבנן
צריך להחמיר מספק (וצ"ע מכאן על
הביאורים הנ"ל.)186

ענף ג:
ברכה על מצוה שעושה מספק:

[ בגמ' אמת ויציב דאו' חוזר מספק ,ר' יונה דן
אם חוזר בברכה]:

כ) בגמ' כא" .אמר רב יהודה ספק קרא
קריאת שמע ספק לא קרא ,אינו חוזר
וקורא ,ספק אמר אמת ויציב ספק לא
אמר ,חוזר ואומר אמת ויציב ,מאי
טעמא קריאת שמע דרבנן אמת ויציב
דאורייתא ,וכו' ורבי אלעזר אמר ספק
קרא קריאת שמע ספק לא קרא ,חוזר
וקורא קריאת שמע ,ספק התפלל ספק
לא התפלל אינו חוזר ומתפלל" ,ומבואר
שבספק ברכה שהיא מדאורייתא צריך
להחמיר ולחזור ,ובברכה דרבנן
ובתפילה דרבנן א"צ לחזור מספק.187
שעושה כן לצורך),
הסברות שאפי' אם זה דאו' א"צ להחמיר :א .הפנ"י
כתב דכיון שחיובו מדאו' הוא מסברא לכבוד ה' ,א"כ
כשיש ספק והוא נמנע מלברך מחשש ברכה לבטלה
א"כ הסברא אומרת דאדרבה זהו כבוד ה' שלא יברך,
(וכ"כ לגבי בע"ק שאדרבה מסברא כבוד ה' שלא
יברך) ,ב .הפנ"י כתב דאפש"ל שמדאו' יוצא יד"ח
בברכה אחרונה שלא מעל ,ולכן א"צ להחמיר מספק
דאו' לחומרא ,ג .ועי' להלן שנכתוב בס"ד ע"פ מה
שהתבאר לעיל שגם אם זה דאו' מ"מ מטבע הברכה
ודאי מדרבנן ,ואפש"ל דמשו"ה א"צ להחמיר לברך
מטבע הברכה שהוא מדרבנן ,רק יברך במילים שלו.
187

ודו"ק ששם לא שייכת שיטת ר"י שצריך לחזור

דרכי

ספק ברכות

וכתב רבינו יונה (יב :ברי"ף) "והיכא
שצריך לחזור ולומר אמת ויציב נחלקו
המפרשים בענין הברכה אם חותם בא"י
גאל ישראל אם לא ,י"א דכיון שכבר יצא
מספק של תורה בקריאת יציאת מצרים
אינו חותם בברכה על ספק דברכות
מדרבנן נינהו ומספיקא אינו מוציא שם
שמים לבטלה ,וי"א שצריך לחתום
בברכה ולזה נוטה דעת מורי הרב נר"ו
מפני שכיון שהוא מסופק בדבר של
תורה אם אמר אם לא אמר מחוייב הוא
עכשיו לומר הדבר כתקנו ואומר אותו
בברכה כאלו לא קרא כלל ,דכל דבר
שהוא ספק של תורה מברכין עליו,
ומביא ראיה מדאמרינן (שבת כג ).דאין
מברכין על הדמאי בשעה שמפרישין
ממנו המעשר ,ואמרינן התם טעמא
מפני שהוא ספק של דבריהם ,דמשמע
דדוקא מפני ספק של דבריהם אין
מברכין עליו הא אם היה ספק של תורה
צריך לברך עליו".

[הראיה מדמאי ,והרמב"ן והר"ן שם]:

ברכות
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הן" ,ור' יונה הוכיח מתי' אביי שספק
דדבריהם לא בעי ברכה ,דמשמע שרק
ספק על מצוה דרבנן א"צ ברכה ,אבל
ספק על מצוה מדאו' כשחוזר ועושה
אותה בעי ברכה ,דהנה ר' יונה פי'
ש"ספק דדבריהם" היינו ספק במצוה
דדבריהם ,כלומר שדמאי הוא ספק של
דין דרבנן ,188אך ספק של דין דאו' בעי
ברכה.
אמנם עי"ש ברמב"ן ובר"ן ועוד
ראשונים שפי' דכוונת אביי "ספק
דדבריהם" היינו שהברכה היא
מדבריהם ,כלומר שבכל ספק שנוגע
לברכה אזלי' לקולא שלא יברך ,משום
שהברכה היא מדרבנן ,ולכן הוכיחו
מכאן ההיפך מר' יונה ,שבכל מקרה של
ספק לא מברך ,כיון שהברכה היא
מדבריהם ,ועי' ג"כ בחי' אנשי שם על ר'
יונה הנ"ל שדחה כך ראייתו מאביי,
ומוכיח ההיפך.
והר"ן שם מביא דהרי"ף חלק על ר'
יונה שכתב לגבי מילה בספק ,שימול בלי
ברכה ,והביאור שכל מה שצריך למול
מספק הוא מפני שספק דאו' לחומרא,
וא"כ לגבי הברכה שהיא מדרבנן אמרי'
ספק דרבנן לקולא( ,ובר' יונה כשהביא
צד זה הוסיף שזה גם ספק ברכה
לבטלה).

כא) ועי"ש בגמ' (שבת כג ).דהנידון
הוא לגבי נר חנוכה אם במצוה דרבנן
בעי ברכה ,והגמ' מקשה איך קתני
שיכול להפריש דמאי ערום והרי צריך
לברך" ,אמר אביי ודאי דדבריהם בעי
ברכה ,ספק דדבריהם לא בעי ברכה,
והא יום טוב שני דספק דבריהם הוא
ובעי ברכה ,התם כי היכי דלא לזילזולי
בה ,רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרין

אבל עי"ש בר"ן שכתב שאמנם מאביי

לחומרא גם בברכות דרבנן ,דזה שייך רק בברכות
הנהנין שאסור להנות בלא ברכה והוי כמעילה.
 188ואף שתמיד ספק דרבנן לקולא ,כאן אי"ז ספק
בדין דרבנן ,שהרי מעשר הוא מן התורה ,אך מדאו'
א"צ לעשר דמאי ,דרוב ע"ה מעשרין ,אבל כשרבנן

תקנו לעשר את הדמאי ,גדר הגזירה הייתה :לחשוש
ולהסתפק ולהחמיר ,ולכן זה מוגדר כספק בדרבנן,
רק שכאן תקנו להחמיר מספק ,ומ"מ א"צ לברך ,ולר'
יונה מה שא"צ לברך היינו רק משום שזה ספק בדין
דרבנן ,אך בספק דאו' צריך לחזור עם ברכה.

והנפק"מ בספק אם נטל לולב ,שצריך
לחזור וליטול מספק ,שלר' יונה יברך,
ולרי"ף לא ,וכן בכל ברכות המצות.
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דרכי

א"א להוכיח כר' יונה ,אך מדברי רבא כן
אפשר להוכיח כר' יונה ,דהנה רבא
תירץ שדמאי א"צ ברכה כיון שהוא אפי'
לא ספק דרבנן ,דרוב עמי הארץ
מעשרין ,אלא זו חומרא דרבנן ,וזה
בדרגה פחותה מתקנה דרבנן רגילה,
ולא תקנו ע"ז ברכה ,189וא"כ משמע
בדברי רבא שאם זה אכן היה ספק היה
צריך לברך ,וכ"כ הרמב"ן שם להק'.
ולכאו' זה הוכחה אף יותר משיטת ר'
יונה דהוא כתב רק בספק מצוה דאו',
ומרבא משמע דגם בספק במצוה דרבנן
צריך לברך ,דכל ספק ברכה יברך,
ובאמת צ"ב למה יצטרך להחמיר בספק
דרבנן ,מיהו אפש"ל שס"ל לרבא דבלא
שרוב ע"ה מעשרין הו"ל ספק דאו' וצריך
להפריש מדאו' ,וא"כ זו בעצם הוכחה
רק כר' יונה ,שכשעושה מצוה דאו'
מספק ,צריך לברך עליה.
וההבנה בדברי ר' יונה ברורה ,דאמרי'
שתקנו חיוב ברכה בכל פעם שעושה
המצווה ,ואפי' אם עושה המצווה מספק
מ"מ צריך לעשותה בברכה ,וכמו מי
שלוקח תרופה מספק ,וצריך לשתות
מים כדי לבלוע ,שאע"פ שאת התרופה
הוא לוקח מספק ,מ"מ את המים הוא
צריך עמה בודאי ,רק שר' יונה דייק כך
מאביי ,ובר"ן פליג ,אך גם הוא דייק כן
מרבא.

[דעת רש"י שלרבא צריך לברך על מצוה
שעושה מספק]:

כב) ואכן כך מבואר להדיא ברש"י
בדעת רבא שכתב "רבא אמר ספק
 189עי' רמב"ן שביאר למה לרבא א"צ ברכה" :דכיון
דרוב ע"ה מעשרין הן עבוד רבנן היכירא דלא לימרו

סימן כה

ברכות
דדבריהם בעי ברכה ,ודמאי אפילו ספק
לא הוי ,אלא חומרא בעלמא ,דרוב עמי
הארץ מעשרין" עכ"ל ,ומבואר דלרבא
ספק של מצוה דרבנן ג"כ בעי ברכה ,ועי'
בשו"ת הרשב"א (ח"א שכ) שדייק כן
ברש"י ,ועי"ש שהק' על רש"י מסוגיית
אמת ויציב (כא ).שמבואר שספק דרבנן
לקולא ,ותי' דאזלי' לחומרא רק בדרבנן
שיש לו עיקר בדאורייתא( ,ויל"ד האם
כוונתו כר' יונה שחיוב מעשר הוא דאו'
וצריך להחמיר ולהפריש מספק,
וכשחייב לעשות מצווה דאו' מספק
צריך גם לברך עליה ,ומשא"כ אמת
ויציב אם הוא דרבנן א"צ לומר מספק,
(וזה כלשון הרמב"ן (שבת כג ).בתחילת
דבריו שנוקט כר' יונה ונוסחו דומה) ,או
שכוונתו באופ"א שמעשר של דמאי
אע"פ שהוא מדרבנן יש לו עיקר בדאו'
בהפרשת מעשר רגיל ,ומשא"כ אמת
ויציב אם הוא מדרבנן אין לו עיקר
מדאו'.
אך צ"ע לרבא למה באמת יש צורך
להחמיר בדרבנן ,ובפרט שזה לא רק
בברכות הנהנין (כר"י) ,אלא גם בכגון
דמאי שזה ברכת המצוות ,ועוד צ"ע
למה אין חשש ברכה לבטלה ,ובפרט
שהרי א"צ ,אלא א"כ נימא כנ"ל דכוונת
רש"י רק כר' יונה שצריך לברך על מצוה
דאו' שעושה מספק ,וההבנה בזה
ברורה כנ"ל שתקנו הברכה כל היכא
שעושה המצווה ,אפי' מספק( ,אך קצ"ע
בלשון רש"י דמשמע שגם ספק במצוה
דרבנן בעי ברכה וכנ"ל שזה צ"ע למה
בכלל צריך להחמיר ,שוב ראיתי
במאמ"מ (קפד ז) שבבהמ"ז צריך לחזור
מספק אף כשלא שבע ,דאע"פ שהוא
כדאורייתא דמי להו לרבנן ונפ"מ לכמה מילי" עכ"ל.

דרכי

ספק ברכות

ברכות
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מדרבנן עיקרה מהתורה וכעין דאו'
תקון ,וה"נ אפש"ל ברשב"א ברש"י שאם
יש לו עיקר בדאו' כעין דאו' תקון ותקנו
לברך מספק).

רוב עמי הארץ מעשרין הן היינו משום
דאי לאו מהאי טעמא כיון דרבנן תקון
דמאי הוה ליה ודאי דדבריהם ולא
ספק".

ועי' בריטב"א (שבת כג ).שכתב שאביי
ורבא פליגי האם ספק ברכות לקולא או
לחומרא ,190והביא דיש שפסקו כרבא,
דאביי ורבא הלכה כרבא ,אך הגאונים
פסקו כאביי ,וכן הלכה( ,ואעפ"כ הוא
תמה בסו"ד מסברא איך באמת יכול
להקל בברכות הנהנין והרי אסור להנות
בלא ברכה דהוי מעילה ,וזה כשיטת ר"י
לעיל שספק ברכות הנהנין לחומרא,
ומ"מ בהלכות ברכות לריטב"א (פ"ב כג)
פסק דספק לקולא ,ועי' להלן).

ובביאור תי' הרמב"ן נראה שבאמת
תמיד אם יש ספק לא מברך ,אבל בדמאי
אמרי' דאם היה זה ספק אמיתי מדרבנן,
אזי רבנן היו מתקנים חיוב הפרשת
דמאי בתור חיוב ודאי ,דבכה"ג אמרי'
שאע"פ שהטעם שתקנו חכמים הוא
משום ספק ,מ"מ כעת זה כבר חיוב ודאי,
וחיוב גמור מדרבנן ,וא"כ זה כמו
הדלקת נ"ח ,דכעת זו מצוה דרבנן
מתקנ"ח ,והיה חייב לברך ע"ז ,ולכן תי'
רבא שרוב ע"ה מעשרין ,כלומר שגם
רבנן לא חששו באמת ,רק בתור חומרא,
ואי"ז תקנה של חיוב חדש מדרבנן,
ועכ"פ זה בדרגה יותר נמוכה מכל מצוה
דרבנן ,ולא תקנו ע"ז ברכה( ,אמנם דו"ק
שברמב"ן משמע שזה כן דרבנן רגיל
אלא שלא חייבו ברכה להיכירא שאי"ז
מטעם של חשש אמיתי).

[תי' הרמב"ן ברבא ,ובביאור פלוג' אביי ורבא
בדמאי]:

כג) אך עי' ברמב"ן שדוחה הראייה
מרבא 191וז"ל" :אלא טעמא דרבא דכיון
דתקינו רבנן וגזרו על הדמאי כמצוה של
דבריהם דמיא ממש ,דומיא די"ט שני
דהוא תקנתא דרבנן ,ולא חיישינן
לספיקא ,ובעיא ברכה כנר חנוכה ,אלא
משום דכיון דרוב ע"ה מעשרין הן עבוד
רבנן היכירא דלא לימרו כדאורייתא
דמי להו לרבנן" ,ועי' בר"ן (י .ברי"ף)
שמביא תי' הרמב"ן וז"ל" :תירץ הרמב"ן
ז"ל דהאי דאיצטריך ליה לרבא למימר
 190ולכאו' צ"ע למה שיהיה לחומרא ,ונראה דצ"ל
דכוונתו שלרבא דספק ברכות לחומרא היינו רק
כשהמצווה דאו' ,וכדברי ר' יונה ,וזה מובן מסברא
כנ"ל.
 191עי"ש ברמב"ן שמעמיד זאת כקושיא דהכא משמע
מרבא דספק דרבנן לחומרא ,ואילו לגבי אמת ויציב
אי' דספק דרבנן לקולא ,ועי"ש אח"כ שמביא דאפשר
לתרץ כר' יונה ולחלק ששם הספק על המצוה עצמה

ובדעת אביי צ"ל דס"ל דאף שרבנן כן
חששו באמת ,מ"מ לא תקנו עכשיו חיוב
ודאי ,אלא גדר התקנה הוא "לחשוש
ולהסתפק" ,וכיום זה נשאר גדר של
ספק ,דגדר התקנה של דמאי אי"ז תקנה
ודאית כמו נ"ח ,אלא הגדר של התקנה
שמדרבנן צריך להסתפק ,וכעת חייב
להפריש כאילו זה ספק ,דודאי גם לאביי
ולכן אם היא מדאו' לחומרא ,ואם היא מדרבנן
לקולא ,אך כאן מיירי בברכה על מצווה מדאו',
שאע"פ שהברכה מדרבנן ,מ"מ כיון שלגבי המצוה
אזלי' לחומרא ,א"כ צריך גם לברך עליה( ,דאי לא
אמרי' דרוב ע"ה מעשרין הוי ספק דאו' לחומרא
וממילא גם צריך לברך) ,וכותב שלפי"ז בכל ברכות
המצוות כגו' שופר ולולב צריך לברך כשחוזר מספק
וזה כשיטת ר' יונה ,אך הרמב"ן מביא תי' שני לדחות
כל הראיה כמובא מיד בפנים.
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מדאו' אין חשש ,דרוב ע"ה מעשרין ,אבל
מדרבנן תקנו להסתפק ,192ומ"מ אי"ז
כתקנ"ח שתקנו מצוה מדרבנן ,ומשא"כ
בדמאי תקנו להסתפק ,ולכן א"צ ברכה.
רק שכאן נחלקו ר' יונה והר"ן בדברי
אביי למה א"צ ברכה ,דלר' יונה דוקא
בגלל שזהו ספק בדמאי שהוא דדבריהם
א"צ ברכה ,דאילו בספק של מצוה דאו'
כן בעי ברכה עמו ,אך הר"ן פי' דכיון
שהברכה היא דדבריהם א"צ לברך
בספק ,וא"כ גם בספק מצוה דאו' א"צ
לברך דהברכה היא מדבריהם ,וספק
דרבנן לקולא( ,והריטב"א הוסיף דלאביי
כל ספק ברכה לקולא ,אך תמה
שמסברא בברכות הנהנין לחומרא
כר"י) ,ועי' שו"ת הריב"ש (רכא) שהאריך
בביאור פלוג' דאביי ורבא.

[לשון הריטב"א שם וביאורו]:

כד) ועי"ש בריטב"א (שבת כג).
שכותב" :דאביי נמי מודה בהא דרוב עמי
הארץ מעשרים הם ,והא דנקט אידך
טעמא משום דבעי למימר דבכל דוכתא
 192וכמו"כ הגדר ביו"ט שני דלא תקנו חיוב ודאי ,אלא
תקנו להחשיבו כספק ,ולכן לא היה צריך לברך ,רק
כדי שלא יבואו לזלזולי.
 193כלומר שהבין דספק דדבריהם היינו שהברכה
היא מדבריהם וכהר"ן.
 194כאן נוקט כהרי"ף שספק ברכות הנהנין לקולא,
אך מוסיף שאי"ז רק משום שספק דרבנן לקולא,
אלא משום שיש בזה ספק איסור של ברכה לבטלה.
 195כלומר שנוקט כתוס' שאיסור ברכה לבטלה
מדרבנן ,וגם החיוב ברכה מדרבנן ,אך שב וא"ת עדיף.
 196דאביי ורבא נחלקו אי ספק ברכות לקולא או
לחומרא.
 197לשיטה זו יוצא לרבא שספק ברכות לחומרא,
(ואי"ז רק בברכות הנהנין אלא בכל הברכות) ,וצ"ע
מ"ט צריך להחמיר ,וביותר צ"ע למה אין חשש ברכה
לבטלה ,אמנם אם נבאר שיטה זו כר' יונה ,שצריך

סימן כה

ברכות
נמי דאיכא ספיקא ברכה דרבנן כגון
שנסתפק אם ברך ברכת הנהנין או
ברכת המצות שהם דרבנן ,193אינו חוזר
ומברך על הספק ,דשב ואל תעשה עדיף
מספק שיברך לבטלה ויעבר על לאו דלא
תשא ,194ואפי' דההיא דרבנן היא
כדפירש ר"ת ז"ל ,מ"מ איסורא דשב ואל
תעשה עדיף מאיסורא דקום עשה,195
ורבא דנקט טעמא דרוב עם הארץ
מעשרים הם משמע משום דלית ליה
טעמא דאביי וסבירא ליה דבעלמא
אפילו על ספק ברכה של דבריהם בעו
ברוכי ,196וכן כתבו מקצת רבותינו ז"ל
ופסקו כן הלכה משום דאביי ורבא
הלכה כרבא ,197אבל דעת גאונים ז"ל
קצתם וקצת רבותינו אינו כן שלא יכניס
ראשו ועצמו לספק ברכה לבטלה ,אבל
כשהספק אינו מחמת המברך אלא מפני
שהתקנה על ספק ,דין הוא לתקן בו
ברכה ודומיא דיום טוב שני של
דבריהם ,אלא דשאני דמאי שאינו ספק
גמור ורוב עמי הארץ מעשרים הם,198
וכן הלכה שכל שנסתפק בעשיית
המצוה חוזר ועושה אותה על הספק,
אבל אם נסתפק בברכה שלה 199או
לברך כשעושה מצווה דאו' מספק ,כי הברכה נתקנה
תמיד כשעושה המצווה שפיר מסברא.
 198כלומר שדוחה כאן את השיטה הנ"ל שהוכיחה
מרבא שספק ברכות לחומרא ,דשאני דמאי ויו"ט שני
שהספק אינו מחמת המברך אלא מפני שהתקנה על
ספק ,ולכן כשחכמים תקנו הם בעצם תקנו חיוב
חדש בתורת ודאי ,ולכן בעי ברכה ,דכיום אי"ז ספק,
ושונה מספק של אדם מסויים אם בירך או אם קיים
המצוה ,שמספק לא יחזור ויברך ,דספק דרבנן
לקולא ,אלא שבדמאי אכן אם זה היה ספק היו
מתקנים חכמים חיוב ודאי ,והיה צריך ברכה ,אך אי"ז
ספק גמור דרוב ע"ה מעשרין ,וזה תקנה נחותה שלא
מברכין ,וכ"ז כתי' הרמב"ן שהובא לעיל.
 199משמע שמסתפק בברכה ,ולא התפרש בדבריו
כאן מה הדין כשמסתפק על המצוה וחוזר האם
מברך עליה ,אך לכל מה שהתבאר בדבריו עד השתא
נראה דס"ל דלא יברך ,דלא יכניס עצמו בספק ברכה

דרכי

ספק ברכות

בברכת הנהנים שלפני אכילה אינו
אומרה על הספק ,אבל אם נסתפק
בקדוש היום ,או בברכת המזון ,או
בברכה אחת מעין שלש 200,חוזר ומברך
כיון דהויא דאורייתא ,וכדאמרינן התם
(ברכות כא ).ספק קרא ק"ש ספק לא
קרא חוזר וקורא ספק אמר אמת ויציב
אינו חוזר ואומרו ,מ"ט ק"ש דאורייתא
202
אמת ויציב דרבנן ,201ומיהו תמהני
בברכת הנהנין לפניו היאך חוזר ואוכל
בלא ברכה מפני ספק ,והרי מכניס עצמו
בקום עשה 203לאכול במה שהוא כנהנה
מקדשי קדשים ,204כדאיתא בפרק כיצד
מברכים (ברכות ל"ה א') והיה ראוי
שיחזור יברך על הספק 205או שלא יאכל
יותר" ,עכ"ל ועי' בהערות.

[הרמב"ם שבכל ספק לא יברך ,אך בברכות ק"ש
יברך ,וביאור הרשב"א:

ברכות
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לפניה ולאחריה או לא בירך אינו חוזר
ומברך" ,ועי' בשו"ת הרשב"א (ח"א שכ)
שתמה על הרמב"ם למה חוזר עם
ברכותיה "איך אפשר והלא ברכות
דרבנן ומספק אינו מברך ,ואם בירך
עובר משום לא תשא" ,אמנם הרשב"א
מביא שאכן שיטת רש"י דלרבא אזלי'
לחומרא בכל ספק ברכה דדבריהם
היכא שיש לו עיקר בדאו' ,206אבל שיטת
הרמב"ם תמיד שברכות דרבנן (ודאי
בברכות המצוות) ,ובספק על מצוה דאו'
א"צ לברך( ,כגו' שנסתפק על מצוה אם
עשאה ,או אם חייב בה כגו' מילת מי
שנולד מהול ,או ביום ח' דסוכות),
דהרשב"א מביא שכ"כ הרמב"ם
בתשובה לחכמי לוניל ,שבספק אם נטל
לולב יחזור ויטול בלא ברכה ,וא"כ ק'
למה בברכות ק"ש פסק הרמב"ם
שמספק יברך.

כה) והנה הרמב"ם (ק"ש ב יג) פסק
"ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא
חוזר וקורא ,ומברך לפניה ולאחריה,
אבל אם ידע שקרא ונסתפק לו אם בירך

והרשב"א מתרץ דעת הרמב"ם וז"ל:
"דמעיקרא כך היתה תקנה דכל שהוא
חייב לקרות קורא לכתחלה עם
ברכותיה ,וכענין שאמרו במאחר לקרות
לאחר זמנו מכאן ואילך לא הפסיד כאדם

לבטלה( ,וכמובן כ"ז למאי דנקיט כעת כשיטת
הגאונים ,דאילו השיטות שהביא לעיל נקטו בדברי
רבא שיברך מספק וכך פסקו).
 200ס"ל כהשיטות שחיוב ברכת מעין ג' (בכל ז'
המינים) הוא מדאורייתא.
 201אמת ויציב הוא דרבנן אחרי שכבר אמר ק"ש
ודו"ק.
 202אף שכאן הריטב"א נשאר בתמיהה מ"מ בהלכות
ברכות (ב כג) הוא פוסק כמש"כ לעיל שמספק לא
חוזר ומברך.
 203דהרי לריטב"א כל מה שלא יברך מספק הוא מפני
ששב ואל תעשה שלא מברך עדיף על חשש ברכה
לבטלה בקום עשה ,וא"כ כעת שמתחדש שגם לאכול
בלי ברכה איכא איסורא דמעילה בקום עשה ,א"כ
תימא איך שרי להקל בספק.
 204צ"ב מה מוסיף שזה כנהנה מקדשי קדשים ,יותר
ממעילה פשוטה ,ואולי בא לאשמועי' תוכן חומרת

הדבר שמחמתו תקנו הברכה( ,שלכן אע"פ שזה
דרבנן קשה לו שיצטרכו להחמיר בספק ,כי יש לזה
תוכן אמיתי חמור ולא רק כגזירה כגדר לעבירה,
מיהו בדבריו משמע דבכל איסור דרבנן אמרי' שב
ואל תעשה עדיף ,גם לגבי איסור ברכה לבטלה).
 205צ"ע דלכאו' לפי חשבון דבריו היה צריך לכתוב
שעדיף שלא יאכל ,דרק זה שב ואל תעשה שגורם
שהברכה הראשונה תהיה לבטלה ,שהרי אם יחזור
ויברך עושה בקום עשה ברכה חדשה שהיא ספק
לבטלה ,ואיך יכול להכניס ראשו לספק ברכה
לבטלה ,וכמו שלאכול בלי לחזור ולברך אסור לו
מספק איסור מעילה בקום עשה ,וא"כ לכאו' עדיף
שיחמיר ולא יאכל ,ולמה כתב או שיחזור ויברך ,או
שלא יאכל ,ועי' לעיל.
 206ובאמת צ"ע למה חייב להחמיר ,ועוד מה עם
חשש ברכה לבטלה ,וצ"ל דרש"י כר' יונה שתקנו
חיוב ברכה בכל פעם שעושה מצווה דאו' ,ואפי'
כשעושה מספק.
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שקורא בתורה ,ופרישו מאי לא הפסיד
בברכות ,ואולי למדה עוד הרב ממה
שאמר ר"א ספק קרא קרית שמע ספק
לא קרא חוזר וקורא ,ומדקאמר סתם
חוזר וקורא משמע דכל פרשיותיה הוא
קורא ואף על פי שאין דאוריתא אלא
פסוק ראשון ,ולא אמרו שיחזור ויקרא
פסוק ראשון והשאר דהוי דרבנן לא,
וטעמא דמלתא דכל שהוא חייב לקרות
קורא הוא בעיקר תקנתו ,ואולי
מהסכמה זו כתב הרב ז"ל כן אפילו
בברכות"( ,ועי' בכס"מ שהביא ג"כ דברי
הרשב"א).
ומבואר ברשב"א בדעת הרמב"ם
שיטה אמצעית דס"ל שבק"ש אכן הגדר
כך שתקנו הברכות כחלק מהמצווה
שבכל פעם שעושה המצווה יעשנה
כתיקונה עם הברכות ,אך בשאר
המצוות הברכה נתקנה בפנ"ע ,ומספק
לא יברך ,אך צ"ב מאי שנא דוקא בק"ש
שזהו הגדר ,דלכאו' אם אמרי' כך בק"ש
למה ל"א כן בכל המצוות ,וכר' יונה
שאמר כן בכל ברכות המצוות ,ואם
כהחולקים על ר' יונה א"כ תמיד לא
יברך מספק ,וחזי' ברשב"א שיטה
אמצעית שסובר שבכל המצוות הברכה
עומדת בפנ"ע ומספק לא מברך ,ודלא
כר' יונה ,אך כן מסכים לר' יונה ששייך
כזו הגדרה שתקנו הברכה כחלק
מהמצוה כתקנה ,שבכל פעם שעושה
המצווה אפי' מספק ,יצטרך לברך ,וסבר
שכך אכן הגדר בברכות ק"ש ,אמנם צ"ב
מהו באמת גדר החילוק למה בק"ש
הברכה היא חלק מהמצווה ,ובשאר
המצוות לא.
והביאור הנראה בדברי הרשב"א
דברכות ק"ש אינן ברכות המצוות ,אלא
"ברכות השבח סמוכה לק"ש" ,ולכן
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ברכות
בספק ברכות המצוות כגון בספק נטל
לולב או ספק מילה לא יברך ,כי הברכה
עומדת בפני עצמה ,דהברכה היא דין
דרבנן בפני עצמו ומספק דרבנן לקולא,
אבל בק"ש אין תוכן הברכות לברך אשר
קדשנו במצוותיו ,ככל ברכות המצוות,
אלא זה ברכות השבח ,שתוכן הברכות
כתוכן המצווה עצמה ,ותקנו הברכות
כחלק מהמצווה ,וכמו שתקנו שאר
הפרשיות כחלק מהמצווה ,ולכן אפי'
כשחוזר המצווה מספק ,יחזור עמה כל
התקנות שתקנו עליה לעשותה
כתיקונה ,דתקנו הברכות תמיד יחד עם
הק"ש ,אפי' כשקורא מספק.

[הטוש"ע כהרמב"ם ,אך הב"י ביאר כר' יונה
וצ"ע:

כו) והנה בטוש"ע פסקו (סז) כהרמב"ם
דספק קרא ק"ש יחזור ויקרא עם
ברכותיה( ,ואם ספק רק על הברכות לא
יחזור הברכות) ,ובפשטות הביאור
דנקטי' כהרמב"ם ע"פ מש"כ הרשב"א
שזוהי שיטה אמצעית ,דבאמת תמיד
בכל ברכות המצוות לא יברך מספק,
כהרי"ף ודלא כר' יונה ,אבל בברכות
ק"ש כן יברך מספק דכאן תקנו הברכות
כחלק מהמצווה ,ואף כשקורא ק"ש
מספק צריך לברך.
אבל עי' בב"י שכתב ע"ד הטור וז"ל:
"וכ"ד ה"ר יונה שכל דבר שהוא ספק של
תורה מברכין עליו ,ולאפוקי מדברי
האומרים דכיון דברכות מדרבנן נינהו
משום ספיקא דרבנן אינו חוזר ומברך"
עכ"ל ,וכ"כ הפרישה ,וכ"כ הט"ז.
ולכאו' יש לתמוה שהרי המחלוקת בין
הרי"ף לר' יונה היא לגבי אמת ויציב לצד
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שהוא דאו' ,שלר' יונה צריך לברך בא"י
גאל ישראל ,והוציא מזה לכל ברכות
המצוות שאם חוזר מספק צריך לברך,
אך הרי הרי"ף והרמב"ם והרמב"ן והר"ן
פליגי עלי' כדהובא לעיל ,ומה שהטוש"ע
והרמב"ם פסקו בכל זאת שבק"ש יחזור
עם הברכות שלפניה ושלאחריה ,כבר
התבאר ברשב"א שזה רק בק"ש דאמרי'
שתקנו הברכות כחלק מהמצווה תמיד,
אבל בשאר ברכות המצוות לא ,ומ"מ
ודאי זה לא כדעת ר' יונה שלשיטתו
תמיד צריך לחזור בברכה ,וצ"ע מש"כ
הב"י שהטור כשיטת ר' יונה .207
וכן הקשה בביאור הגר"א (סז) "ומ"ש
הרב"י וכ"ד הר' יונה שגגה היא
דהרמב"ם חולק על הר"י וכן הרא"ש
בר"פ כיסוי הדם וכן טעה בזה בט"ז,
וכבר פסק בש"ע סי' י"ז ,ובי"ד סי' כ"ח,
וסי' רס"ה ,כדברי הרא"ש והרמב"ם ,וע'
רשב"א סי' ש"ך והביאו כ"מ" עכ"ל
הזהב.
ואלו הן המקומות שהביא הגר"א
להוכיח שהטושו"ע פסק כהרא"ש
והרמב"ם ודלא כר' יונה :א .בסי' יז לגבי
טומטום ואנדרוגינוס שמחוייבים
במצות מספק ,ולרמב"ם לא יברכו
מספק שמא הוא אשה שאינה חייבת
ואינה מברכת ,208ב .וכן ביו"ד רסה ס"ג
לגבי מילת אנדרוגינוס שמספק לא
יברך ,ג .וכן ביו"ד כה ג לגבי כוי שהוא
ספק חיה או בהמה דמספק צריך לעשות
כיסוי הדם ,אך בלי ברכה ,דהנה בכל
אלו לכאו' תלוי בפלוג' ר' יונה והרי"ף
האם כשצריך לעשות מספק דאורייתא
 207ודו"ק שר' יונה דיבר לגבי אמת ויציב דאו' שצריך
לחזור בברכה ,אך להלכה נקטי' דק"ש דאורייתא,
ואמת ויציב דרבנן ,כדכתבו הרי"ף (יב ):והרא"ש (סי'
טו) ,ולגבי ק"ש כתבו הרמב"ם והטוש"ע שחוזר עם
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צריך גם לברך או לא ,וחזי' דנקטי'
להלכה כהרי"ף דמספק לא יברך ,וע"כ
מה שבברכות ק"ש פסקו הר"מ
והטוש"ע שיחזור עם ברכותיה ,אי"ז
מצד שנקטו כר' יונה ,אלא כהרשב"א
שביאר דברכות ק"ש שאני שבהם לכו"ע
תקנו הברכות כחלק מקיום המצווה,
והתימה על הב"י שכ' שנקטי' כר' יונה,
ובשו"ע פסק דלא כוותיה ,וגם בכס"מ
(ק"ש ב יג) הביא את שו"ת הרשב"א דלא
כר' יונה ,ולכאו' צ"ל כהגר"א דשגגה
היא.
והראיות ברמב"ם שחלק על ר' יונה,
דפסק (לולב פ"ו י"ג) ששמיני דסוכות
שהוא ספק ישב בסוכה ולא יברך ,וכן
במילה (פ"ג ו) פסק שהנולד מהול מלין
מספק ולא מברכין ,ואכן עי"ש בראב"ד
דפליג וס"ל כר' יונה שמברך ,דכל
העושה מצוה מספק דאו' לחומרא
מברך ,אך חזי' בר"מ דפליג ופסק
כהרי"ף שבנולד מהול לא יברך מספק,
ועי' ברמב"ן והר"ן (שבת כג ).שכתבו
שהרי"ף במילה פליג על ר' יונה ,וכ"כ ר'
יונה עצמו שהרי"ף במילה חולק עליו,
וכולם כתבו שהנפק"מ ממחלוקת זו היא
בכל ברכות המצוות כגון שופר או לולב,
כשיש ספק אם קיים ,האם לברך ,וכ"כ
הריטב"א (שבת כג ,).וכ"כ הרא"ש (פ'
כיסוי הדם לגבי כוי) ,ולע"ע לא מצאתי
בראשונים עוד מי שסובר כר' יונה
והראב"ד מלבד חכמי לוניל בשאלתם
לרמב"ם (הובא בכס"מ מילה ג ו) ,ומ"מ
ודאי הרמב"ם דלא כר' יונה ,וגם הטור
והשו"ע אזלו כדעת הרמב"ם במקומות
שהוזכרו ,ותימה מש"כ הב"י שהטור
ברכותיה ,וכנ"ל שהרשב"א בשו"ת כבר ביאר דזה רק
בברכות ק"ש ולא בכל המצוות ,ודלא כר' יונה.
 208דאילו לר"ת גם אשה מברכת ואכמ"ל.
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כר' יונה.

[חילוק הדרישה והפר"ח בין ספק קיים לבין
ספק חייב]:

כז) עי' בדרישה שכתב כהב"י שדברי
הטור הם אליביה דר' יונה ,ואכן הק' ע"ז
ממש"כ הטור סי' יז לגבי טומטום דלא
יברך מספק ,אך הוא מתרץ זאת באופן
אחר" :וי"ל דלא דמי כלל דהתם הספק
אם הוא כלל בר חיובא אי לא להכי לא
יברך מספק ,אבל כאן על כל פנים הוא
בר חיובא לומר קריאת שמע מן התורה
להכי כיון שאינו יודע בבירור שקרא
חוזר וקורא ומברך" עכ"ל( ,תירוצו הובא
גם בא"ר פר"ח ופמ"ג) ,כלומר שבאמת
ההלכה כר' יונה שבכל ספק מברכים,
אבל כ"ז היכא שהוא ודאי מחוייב ,ורק
מסתפק אם קיים כבר או לא ,אך אם יש
ספק בכלל האם חייב במצווה או לא,
לכו"ע לא יברך מספק.
אמנם צ"ב בסברת חילוק זה ,דהרי לר'
יונה אמרי' דתקנו שבכל פעם שעושה
המצווה אפי' מספק חייב לברך עמה,
ומה החילוק בין כשמסופק אם קיים ,או
שמסופק אם חייב.
ואולי אפשר לבאר שהדרישה למד
שגם לר' יונה מה שתקנו ברכה בכל פעם
שעושה את הברכה אפי' מספק ,זה רק
מפני שסו"ס גם לצד שכבר קיים מ"מ
הוא אינו מוציא דבר שקר מפיו במה
שאומר אשר קדשנו במצוותיו ,כיון שגם
אם כלפי שמיא גליא שהוא כבר קיים
מ"מ הוא נחשב בר חיובא בהמצווה הזו,
והוא בכלל הפרשה ,אבל באופן שיש
ספק האם בכלל הוא בר חיובא בפרשה
של מצווה זו ,לא תקנו לברך מספק ,כיון
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שלצד שהוא אינו בכל המצווה א"כ הוא
בכלל דובר שקרים לא יכון וכו' ,ולכן לא
תקנו בכזה ספק לברך.
ומ"מ נראה דכ"ז רק בטוש"ע
שהמקומות שכתבו שלא יברך הם רק
לגבי טומטום ואדרוגנוס מספק ,שהספק
הוא אם הגברא בכלל מחוייב ,אבל
ברמב"ם להדיא נקט דלא כר' יונה גם
כשהגברא ודאי חייב ורק שיש ספק אם
כעת חייב או לא ,בתשובה לחכמי לוניל
הובא בכס"מ ומגד"ע הל' מילה ג ,דבהל'
לולב (פ"ו י"ג) כתב וז"ל בזמן הזה שאנו
עושים ב' ימים טובים יושבין בסוכה ח'
ימים וביום שמיני וכו' יושבין בה ואין
מברכין לישב בסוכה ,וכן טומטום
ואנדרוגינוס לעולם אין מברכין לישב
מפני שהן חייבין מספק ואין מברכין
מספק" ע"כ ,ומשמע שזה אותו טעם גם
בשמיני וגם באדרוגינוס כלומר שלא רק
בספק אם הגברא חייב אלא גם כשודאי
חייב והספק רק אם חייב כעת ,מ"מ לא
מברך מאותו טעם שבספק אין מברכין.
מיהו אולי אפש"ל דגם שמיני דסוכות
חשיב שיש ספק אם בכלל חייב ,דלצד
שאי"ז ז' אלא ח' א"כ אינו סוכות כלל,
ואינו מחוייב בדבר כלל ,אמנם נ"ל דאי"ז
דומה דרק באדרוגינוס אמרי' שאינו
יכול לברך מספק כיון שלצד שהוא אשה
נוא גברא שאינו מחוייב בדבר והוי דובר
שקרים במה שאומר וציוונו ,אך בגברא
שהוא ודאי מחוייב ורק יש ספק אם הוא
מחוייב עכשיו או לא ,זה דומה יותר למי
שיש ספק אם הוא קיים או לא ודו"ק.
ועי' בפר"ח (סז) שהביא תי' הרשב"א על
הרמב"ם וכתב" :יראה המעיין כמה
דבריו דחוקים והוא ז"ל הרגיש בחולשת
הדברים וכתבם בדרך אולי ,שמה
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נשתנית מצוה זו מכל מצות שבתורה,
ולמה לא תיקנו בכל מצוה נמי
שלכתחילה יעשה אותה בברכותיה,
ולענ"ד יראה שהחילוק האמיתי שיש
לחלק בענין זה הוא שלא כתב הרמב"ם
ז"ל גבי סוכה ומילה שאין מברכין אלא
מפני שנולד הספק בגוף המצוה אי
מיחייב או לא ,והכי דייקי דברי הרב ז"ל
בתשובה שהשיב לחכמי לוניל וז"ל,
ומינה אתה למד לכל המצוות שיסתפק
לך אם אתה מצווה או אין אתה מצווה,
עושין אותה בלא ברכה .ובסוף דבריו
כתב עוד וכל מצוה שעיקרה מן התורה
ונסתפק לנו אם אנו חייבין בה לא תקנו
לה חכמים ברכה ,מכל דבריו מוכח
בהידייא דדוקא בספק אי גברא בר
חיובא הוא דומיא דסוכה דאותו יום לית
ביה חיוב כלל ,וכן כוי וטומטום
ואנדרוגינוס ודכוותייהו שנולד הספק
בעיקר החיוב ,אבל היכא דאיכא חיוב
ברור כמו הכא גבי קריאת שמע ,וכן
ספק נטל לולב וכיוצא דאתייליד ספיקא
בתר דאיכא חיובא ,חייב לברך ברכה
הראויה לכל דבר ,ולפיכך כתב הרב ז"ל
שחוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה"
עכ"ל ,כלומר שחילק בין היכא שהספק
הוא גופא האם חייב ,שלא מברך ,או
שהספק נולד אחרי שודאי היה חיוב,
שצריך לברך ,וצ"ב בסברת החילוק ,אך
לפי"ז אין הכרח מהרמב"ם לגבי ח'
דסוכות דפליג על ר' יונה ,דשם הוי ספק
אם בכלל חייב ,אך בספק אם קיים מודה
לר' יונה שיברך.

[הוכחה דהרמב"ם כהרי"ף ודלא כר' יונה]:

כח) אך נ"ל להוכיח דהרמב"ם פליג על
ר' יונה אף בספק אם קיים ,ממש"כ
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הרמב"ם במילה (פ"ג ו) שהנולד מהול
מלין אותו מספק ולא מברכין ,ששם
ודאי א"א לומר כהדרישה ,שהרי אי"ז
כאדרוגינוס שיש ספק אם הוא בכלל
מחוייב ,אלא רק יש ספק אם כבר קיים
או לא ,וכמו גר שנימול כשהיה גוי,
דהספק בערלה כבושה הוא האם נחשב
שקיים בזה מצוות מילה או לא ,מיהו
נראה דאף כאן הדרישה והפר"ח יכולים
לומר שערלה כבושה לצד שפטור א"ז
נחשב שהוא קיים את המצווה ,אלא גדר
שהוא גברא דלא מחוייב בדבר מעיקרא,
כי אין לו ערלה ,ואכמ"ל.
אכן עי"ש בהשגות הראב"ד דפליג על
הרמב"ם וס"ל כר' יונה שמברך על מילה
בספק ,דכל העושה מצוה מספק דאו'
לחומרא מברך ,אך חזי' ברמב"ם דפליג
ופסק כהרי"ף שבנולד מהול לא יברך
מספק ,ועי' ברמב"ן והר"ן (שבת כג).
שכתבו שהרי"ף במילה פליג על ר' יונה
לגבי שכח אם אמר אמת ויציב ,וכ"כ ר'
יונה עצמו שי"א שחולקין עליו שלא
יברך אף בספק אמר אמת ויציב ,ועיקר
הראיה נלענ"ד ממש"כ הר"ן והרמב"ן
(שבת כג ).להדיא שהנפק"מ מהמחלוקת
לגבי מילה היא בכל ברכות המצוות כגון
שופר או לולב כשיש ספק אם קיים או
לא ,שהרי"ף שסבר שבמילה לא יברך
מספק ה"נ יסבור שבכל ספק אם נטל
לולב לא יברך ,ומוכח דלא חילקו בין
מילת ספק שזה ספק אם חייב ,לברכות
המצות שזה ספק אם קיים ,וזו הוכחה
גמורה שהרמב"ם שסבר שלא יברך
במילה ודאי פליג על ר' יונה גם בספק
אם קיים מצוה דלא יברך ,וא"א לומר
ברמב"ם כהב"י והדרישה והפר"ח ,אלא
כל דבריהם יתכנו רק בטושו"ע ,אך גם
בשו"ע זה דוחק דאחר שמצינו שהרי"ף
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והרמב"ם והרא"ש והרמב"ן והריטב"א
והר"ן כולהו פליגי על ר' יונה להדיא
שבספק אם קיים מצוה לא יברך ,צ"ע
לומר שהטושו"ע יפסקו דוקא כר' יונה,
כנגד ג' עמודי ההוראה הרי"ף הרמב"ם
והרא"ש ,ובפרט שכל ההוכחה שלהם
היא מברכות ק"ש ,שכבר ביאר הרשב"א
בשו"ת שגם הרמב"ם שחולק על ר' יונה
מודה בברכות ק"ש ,וצ"ע.

[בפסק המשנ"ב בברכות על מצוות מספק:

כט) ועי משנ"ב לגבי ברכות ק"ש (סז)
שהביא שני הצדדים בזה וז"ל" :ובשאר
מצות דאורייתא היכא שמחוייב לעשות
אותה מספיקא פסק לעיל בסימן י"ז ס"ב
לענין טומטום אף דחייב בציצית וביו"ד
רס"ה ס"ג לענין מילה באנדרוגינוס וכן
כל כי האי גווני דלא יברך על המצוה כי
הברכות הם דרבנן וספיקא לקולא ,אך
יש פוסקים שמחלקין בין היכא שהספק
הוא אם מחוייב כלל בהמצוה כגון ההיא
שכתבנו ,ובין היכא שמחוייב אלא
שאינו יודע אם עשה המצוה דאז צריך
לברך עליה ג"כ ,ולפ"ז לולב או שופר
ביום א' היכא דמספקא ליה אם כבר
עשה המצוה וכה"ג צריך לעשותה
בברכה ,וכתב הפמ"ג דמכ"מ בשם
הרשב"א וכן ממ"א בשם הריב"ש לקמן
סימן תקפ"ה אות ג' מוכח דלא ס"ל
לחילוק זה .אלא תמיד בלי ברכה וגם
מהגר"א בסי' זה מוכח דלא ס"ל לחילוק
זה ,ואם הביאו לו שופר או לולב ביום א'
בין השמשות לכו"ע נוטל ובלי ברכה כי
בזה הספק הוא אם חייב עתה כלל
בהמצוה" עכ"ל ,דהיינו שנשאר בפלוג'
הפוסקים האם מברכין על מצווה
שעושה מספק ,וכשיש ספק אם בכלל
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ברכות
חייב לא יברך לכו"ע.
ולענ"ד ק"ק דהרי כל מה שטומטום
ואנדוגינוס לא מברכים ,הוא רק לשיטת
הרמב"ם שמי שלא חייב לא מברך ,אך
לר"ת שנשים מברכות על מ"ע שהז"ג,
א"כ גם טומטום ואדרוגינום מברכים,
כיון שאפי' לצד שהם אשה יכולים
לברך ,ובשלמא מילה לצד שהם אשה
לא שייכי במצוות מילה כלל ,ומובן
שלצד שלא שיכי לא יכולים לברך ,וא"כ
זה תלוי בנידון האם מברכים בספק
מצווה ,אך בציצית ובלולב ושאר ברכות
המצות לכאו' גם לצד שהם אשה יכולים
לברך ,וצ"ע למה המ"ב נקט בסתמא
שלא מברכין אף שבעלמא נקט כר"ת
שנשים מברכות ,אך ביותר קשה מה
שהביא המ"ב את הצד לחלק בין ספק
אם קיים לבין ספק אם חייב ,וכתב
שלפי"ז בספק אם נטל לולב יברך ,ואף
שלא נקט כן ,מ"מ משמע שיש כזה צד
להלכה ,ולכן הוסיף שבבין השמשות
לכו"ע לא יברך כי יש ספק אם חייב ,אך
צ"ע דכל חילוק זה שייך רק לרמב"ם ולא
לר"ת ,מיהו אי"ז קושיא ויש ליישב.
ומש"כ המ"ב שבספק בין השמשות
לכו"ע לא יברך כי זה ספק אם בכלל חייב
או לא ,זה חידוש ,וכמו שהתבאר לעיל,
שבפשטות ספק ביה"ש הוא כמו ספק
אם קיים ,דאי"ז כמו ספק בגברא האם
הוא בכלל מחוייב ,אלא זה גברא שודאי
מחוייב והספק רק האם הוא מחוייב
עכשיו ,ומ"ש אם הספק אם קיים או לא,
או שהספק אם זהו זמן חיובו או לא
דלכאו' בין כך ובין כך הגברא הוא בר
חיובא במצווה ,וכדהתבאר לעיל ,ומ"מ
לפי"ז אין ראיה מהרמב"ם בח' דסוכה
כנגד חילוק הדרישה ודו"ק ,וזה כדאי'
בפר"ח ,אך צ"ב מסברא.

דרכי

ספק ברכות

[בספק בהמ"ז האם יחזור גם ברכה רביעית]:

ל) ועי' שו"ע בהל' בהמ"ז (קפ"ד ד)
שפסק שבספק יחזור ויברך בהמ"ז כיון
שהיא מדאו' ,ועי"ש בפוסקים שזה רק
אם שבע שאז חייב בבהמ"ז מדאו',
דאל"כ הוי ספק דרבנן ,אך עי' במאמ"מ
(ז) שכתב דאפש"ל שאפי' בדלא שבע
מ"מ כיון שעיקרה מדאו' כעין דאו' תקון
להחמיר מספק ,וכ"כ הצל"ח (כ ):גם
לגבי פחות משיעור שביעה ,וגם לגבי
נשים לצד שפטורות מדאו' ,דאף שזה
דרבנן מ"מ בספק צריך להחמיר דכעין
דאו' תקון( ,ומבואר בדבריהם להדיא
שמצינו דינים דרבנן שצריך להחמיר
מספק ,והוא משום שכך צורת התקנה,
דתקנו כעין דאו'.)209,

ברכות

439

בעי ברכה) אך צריך לברך כדי שלא
יבואו לזלזולי בה.
ונראה דלפי הב"י כ"ז אינו נכון דהוא
נוקט כר' יונה שבכל ספק דאו' חוזר גם
הברכות ,וכ"ש כאן שיצטרך לחזור גם
ברכה רביעית.211
אלא כל דברי הפוסקים הנ"ל הם
לשיטות שבכל הברכות אינו מברך
מספק ,ולכן ה"נ לא מברך ברכה רביעית
מספק דרבנן ,וכל הנידון רק מצד דאתי
לזלזולי ,אך נ"ל דיל"ע מה החילוק בין
ברכה רביעית לג' ברכות עצמן ,לשיטות
שמדאו' אין חיוב ג' ברכות ,וגם לשיטות
שג' ברכות מדאו' מ"מ ודאי הנוסח אינו
מדרבנן ,ואם לגבי הג' ברכות אמרי'
שכשחוזר מספק צריך לעשותן כתקנן
כתקנת חכמים ,א"כ יתחייב לחזור גם
ברכה רביעית דגם היא תקנוה כחלק
מהמצווה ,וי"ל דברכה רביעית היא
כתוספת על עיקר בהמ"ז ,ומשא"כ ג'
ברכות הן תקנה של צורת המצווה,
ובפרט שחלק מהנוסח שלהן כן מדאו'
כנ"ל ,אך נראה דאכתי צ"ע מ"ש ברכה
רביעית מברכות ק"ש.

והנה בפשטות לא כולל ברכה רביעית
שהיא מדרבנן ,וכ"כ להדיא הרמב"ן
(ר"ה כג ).שברכה רביעית לא יחזור כיון
שהיא דרבנן ,210וכ"כ הלח"מ (ב ב) ,וכ"פ
כה"ח (סקט"ו) והאור לציון (ח"ב פי"ג),
אך המג"א הביא מהר"ש חיון ומהר"י
הלוי שיחזור גם ברכה רביעית כדי שלא
יבואו לזלזולי בה ,וכ"פ המ"ב ,וזה כעין
סברת אביי בגמ' שיו"ט שני בעצם לא
היה צריך ברכה (דספק דדבריהם לא

שוב ראיתי בא"ר (קפ"ד ה) שהביא
האומרים שצריך לחזור ברכה רביעית
דלא אתי לזלזולי ,אך הביא מתשובות

 209ויש לחקור האם גדר התקנה שגם בספק חייב,
וא"כ כעת זה חיוב ודאי מדרבנן ,או"ד שהגדר שתקנו
שיהיה דין להחמיר מספק ,וכיום חייב מספק.
 210מיהו שוב חשבתי דאפשר להעמיד דברי הרמב"ן
באופן שודאי בירך הג' ברכות ,והוא מסופק רק לגבי
ברכה רביעית ,ולכן א"צ לחזור ,אבל אם היה מסופק
בכל בהמ"ז היה צריך לחזור גם ברכה רביעית ,וכן
נראה דעי"ש ברמב"ן שנראה שכתב זאת אפי' לדעת
ר' יונה ואכמ"ל.
 211והיה אפשר לחלק שגם לר' יונה מה שתמיד חוזר
עם ברכה זה רק בברכות המצוות ,שהוא סובר שהם
נתקנו להיות יחד עם המצוות ,או באמת ויציב

שהברכה היא החתימה של האמת ויציב ,אך בברכה
רביעית גם הוא מודה שלא תקנו אותה לצורך הג'
ברכות ,אלא כתוספת עצמאית להן ,ולכן מספק לא
י חזור לברך ברכה רביעית ,אך נראה דאין לומר כן
דאדרבה מסברא נראה איפכא שגם השיטות דפליגי
על ר' יונה הכא מודים שברכה רביעית נתקנה כחלק
מהמצוה של בהמ"ז ,כלומר כחלק מסדר המצווה,
ולכן כשחוזר מספק יאמרנה ג"כ ,וכמו שגם הרמב"ם
שחולק על ר' יונה מודה בברכות ק"ש שאומרן
כשחוזר מספק ,וכדאי' להדיא להלן בשם הא"ר
ומהרש"ל ועוד ,עי' להלן.
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רש"ל (סי' מד) דהאידנא לא שייך
לזילזולי ,וכתב" :ולענ"ד אפשר
דמעיקרא כך תיקונא כמו בברכות ק"ש
לעיל סימן ס"ז ,ויש לחלק וצ"ע" ,כלומר
שהסתפק בזה שברכה רביעית צריך
לאומרה מספק לא מחשש זלזול אלא
משום שתקנוה כחלק מבהמ"ז ,דלא גרע
מברכות ק"ש שמברך מספק ,וכ"כ
מחציה"ש וז"ל" :כ' בספר א"ר ,לפי מש"כ
מהרש"ל דבזמן הזה ליכא למיחש
שיזלזלו ,אפילו הכי צריך לברך גם
ברכה רביעית ,דהכי הוי תקנת חכמים
לכתחילה כל זמן שיברך שלש ברכות
דאורייתא יברך גם הטוב והמטיב" ,וכ"כ
שוע"ה (ב) וערוה"ש (ה) ,והביאור יהיה
כמו שכתב שו"ת הרשב"א שבברכות
ק"ש כו"ע מודו שתקנום כחלק
מהמצווה ,וה"נ אפש"ל שברכה רביעית
לכו"ע תקנוה כחלק ממצוות בהמ"ז.212

ענף ד:
העולה והמסתעף מכל הנ"ל:
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מהרשב"א והרמב"ן והרא"ה שאמנם
עיקר חיובה מדאו' אך הנוסח של ג'
ברכות הן מדרבנן ,והנה קיי"ל דמי
שמסופק אם בירך בהמ"ז ,יחזור ויברך,
דספק דאורייתא לחומרא ,והשתא צ"ע
למה צריך לחזור כל הנוסח ומטבע הג'
ברכות ,דבשלמא לשיטת ר' יונה מובן
שכיון שחייב לקיים את החלק של
הדאו' ,צריך לעשותו איך שתקנו רבנן
לעשותו ,עם כל הברכות והנוסח וכו',
כמו שמי שצריך לברך על מצווה דאו'
שעושה מספק ,אך לשיטת הרי"ף והר"ן
והרמב"ן דפליגי שלא מברך בספק,
דהדרבנן נמדד בפני עצמו ,וספק דרבנן
לקולא ,א"כ צ"ע למה בבהמ"ז מברך כל
הנוסח וכל הג' ברכות.
והנה לפי דברי שו"ת הרשב"א לגבי
ברכות ק"ש שפיר אפש"ל כמו"כ לגבי ג'
ברכות של בהמ"ז ,שכל מה דא"צ לברך
מספק זה רק בברכות המצוות ,אך
בבהמ"ז לכו"ע הג' ברכות וכל הנוסח
הם חלק מהמצווה ,דכאן לכו"ע תקנו
תמיד שבכל פעם שצריך לברך מדאו'
יעשה זאת כך ,בג' ברכות ובנוסח ומטבע
הזה דוקא.

לא) והנה לגבי בהמ"ז הובא לעיל

אמנם נראה יותר מזה ,שאפי' מי
שיחלוק על הרשב"א לגבי ברכות ק"ש,
מ"מ יודה שבבהמ"ז תקנו הנוסח תמיד

 212ועי"ש במחציה"ש שהביא דהפר"ח הוכיח יסוד זה
מדקתני במתני' שבעל קרי מברך בהמ"ז כיון שהיא
דאו' ,ולא ברכה שלפניה שהיא מדרבנן ,ולא חילק
בלאחריה גופא בין ג' ברכות לברכה רביעית ,וע"כ
שבע"ק צ"ל גם ברכה רביעית כיון שתקנוה כחלק
מהמצווה ,וה"נ כשחוזר מספק צ"ל גם ברכה רביעית,
אך צ"ע לענ"ד דא"כ למה קתני במתני' שבע"ק לא
אומר ברכות ק"ש ,הרי ע"כ גם הן נתקנו כחלק
מהמצווה ,ולכן אומרם בספק( ,וכדביאר הרשב"א
ברמב"ם) ,ומ"ש בע"ק מספק ,ולכאו' התי' הפשוט
שבספק הוא צריך לומר ברכות ק"ש משום שאע"פ

שהן מדרבנן מ"מ תקנום כחלק מהמצווה ,אבל בבעל
קרי סו"ס ביטלו ועקרו כל מה שאינו מדאו' ,וגם חיוב
זה של ברכות ק"ש סו"ס אינו אלא מדרבנן ,ולכן א"צ
לאומרן ,וכעת לפי"ז בברכה רביעית אף אם בספק
צריך לאומרה כיון שתקנוה כחלק מהמצווה ,מ"מ
בעל קרי לא יאמרה ,כיון שעקרו ממנו כל תקנות
חכמים ,וסו"ס ברכה רביעית אינה אלא מדרבנן ,וא"כ
תימא על הוכחת הפר"ח הנ"ל שדימה ברכה רביעית
בבע"ק להיכא שחוזר מספק ,וצ"ע ,ולולי הפר"ח
אפש"ל שהדיוק ממתני' אינו מוכרח ,ובאמת א"צ
לומר ברכה רביעית.

[חשבון לגבי ספק ברכות לפי ר' יונה והרי"ף]:

דרכי

ספק ברכות

יחד עם המצווה ,וזה ע"פ דברי הרא"ה
שהובאו לעיל שבהמ"ז יש בה הרבה
חלקים מהנוסח שהם כן מדאו' ,ולכן
כשתקנו הנוסח ,תיקנוהו שיהיה תמיד
יחד עם קיום המצווה ,דתקנו שכך
תהיה צורת הקיום המתוקן ,וגם
כשעושה מספק צריך לעשות כתיקונו,
ונראה דזה גופא כוונת דברי הרא"ה
לתרץ.

ברכות
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מודה לר"י שחיוב ברכה מדאו' מסברא,
ומספק צריך להחמיר ,אלא דס"ל דא"צ
לחזור הברכה כמטבע דרבנן ,ולגבי
הדאו' יצא במילים שלו.213

והנה לעיל כתבנו בדעת ר"י בתוס'
שבכל ברכות הנהנין צריך להחמיר
מספק שלכאו' ס"ל שברכות הן מדאו'
ולכן צריך להחמיר מספק ,ורק הנוסח
דרבנן ,וכעת נראה שלפי ר' יונה אליבא
דר"י יצא שתמיד כשמחוייב מספק
מדאו' ,מחשש איסור מעיל ,כעת כבר
צריך לברך בנוסח ומטבע הברכה
שמדרבנן ,כמו שצריך לברך כשעושה
מצווה דאו' מספק ,אבל לדעת הרי"ף
אפי' אם אכן היה איסור מעילה מדאו',
מ"מ לא היה צריך לברך בנוסח של
דרבנן ,ואולי אפש"ל כעת שאף הרי"ף

שוב חשבתי דאפש"ל שכאן גם הרי"ף
צריך להודות שאם חייב לברך מספק
דאו' ,צריך לברך כבר כמטבע שתקנו
רבנן ,ובדומה למש"כ בשו"ת הרשב"א
לגבי ברכות ק"ש שכו"ע מודו שתקנום
תמיד יחד עם הק"ש גם מספק ,ונאמר
שגם בברכות הנהנין יודה הרי"ף שנוסח
הברכה תיקנוהו תמיד יחד עם החיוב
ברכה דאו' ,ושאני מכל ברכת המצוות
שהברכה והמצווה אינן קשורות ,דכאן
מטבע הברכה הוא הוא הצורה שתקנו
רבנן לקיים את החיוב ברכה מדאו' ,ולכן
כיון דחייב לברך מדאו' מספק ,תקנו
שיברך כבר כמטבע דרבנן כתקונו,
ומסתמא שאפי' מי שיחלוק על הרשב"א
לגבי ברכות ק"ש יודה כאן ,ועוד נראה
דיקשה ע"ז ולכן נראה דאין לומר
דהרי"ף חלק על ר"י בספק ברכות

 213ובאמת אפש"ל בדעת הרי"ף שאף אם זה דאו' מ"מ
מספק א"צ לברך אפי' במילים שלו ,כי לגבי הדאו'
יצא במה שכבר בירך הברכה על השיכר ויין וכו',
דאע"ג דהיא ספק ברכה לגבי דרבנן מ"מ היא מועילה
לגבי הדאו'( ,ור"י חלק ע"ז) ,ועוד דאפש"ל שלגבי זה
יצא בברכה שלאחריה ,או שהחיוב מסברא איננו
כשיש חשש ברכה לבטלה ,וכדאי' בפנ"י( ,ור"י חלק
עכ"ז) ,אבל אם נרצה לתלות זאת בפלוג' הרי"ף ר'
יונה ונאמר שלכו"ע עיקר חיוב ברכה מדאו' מסברא,
ור"י סבר כר' יונה שכשיש חיוב דאו' תקנו רבנן
ברכתו עמו אפי' מספק ,וה"נ תקנו מטבע הברכה
בכל היכא דחייב מדאו' ,והרי"ף לשיטתו שחייב רק
את הדאו' ולא את הברכה שהיא מדרבנן ,וה"נ מחוייב
מספק רק בעיקר חיוב ברכה מסברא ,בלא מטבע
הברכה שהוא מדרבנן ,אך יצטרך לברך במילים שלו,
ואי"ז קשה שלא הוזכר זאת ,כמו שלגבי תפלה אי'
דבע"ק א"צ לחזור כיון שהיא מדרבנן ,וגם מספק א"צ
לחזור ,וזאת על אף שלרמב"ם יש חיוב תפלה מדאו',
ויוצא בבקשה ושבח במילים שלו ,וע"כ דבע"ק וכן

בספק כן בעי להתפלל במילים שלו ,ואף שבגמ' אי'
שא"צ להתפלל ,דע"כ הכוונה שא"צ תפלה כמטבע
שתקנו רבנן ,וה"נ אפש"ל בדעת ר"י ,או בדעת הרי"ף,
לגבי ברכה (ואפש"ל בב' אופנים :או שזו דעת ר"י,
והרי"ף פליג שא"צ כלום כי אי"ז כלל דאו' ,או שזו
דעת הרי"ף ,ור"י פליג שצריך גם הנוסח כשיטת ר'
יונה) ,אך נראה דבין כך ובין כך יקשה לפי ר' יונה
למה בע"ק א"צ לברך ,דבשלמא אי נימא שאכן צריך
לברך במילים שלו ,רק לא כמטבע הברכה שפיר ,אך
לר' יונה שתמיד שיש את הדאו' בעי הברכה מדרבנן
עמו א"כ למה בע"ק לא יברך כמטבע הברכה כתקונו,
וע"כ שכל עיקר חיוב ברכה אינו מדאו' אלא רק
מדרבנן ,אא"כ נימא שלא תקנו לו ברכות מצד סברות
צדדיות ,אך בגמ' משמע דתלוי מה דרבנן ומה דאו',
מיהו שוב חשבתי דגם לר' יונה שכל דאו' חייב את
הברכה דרבנן עמו מ"מ י"ל דסו"ס כ"ז מדרבנן ,ועקרו
כ"ז לבע"ק ,ורק יק' שיתחייב לברך במילים שלו אם
זה מדאו' ,וזאת ל"ק דאולי אכן אה"נ ,והכוונה רק
שלא יברך כמטבע דרבנן.
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הנהנין מצד שיטתו דפליג על ר' יונה
בספק בברכות המצות.
ולמעשה אחר כ"ז נראה דמ"מ
הפשטות בכל הראשונים שברכות
דרבנן ,ולר"י אע"ג שזה איסור דרבנן
צריך להחמיר או כי זה איסור דרבנן עם
תוכן מיוחד וחמור או כי כאן יכול
בקלות להחמיר ,או כי שב ואל תעשה
עדיף ,והרי"ף חלק על כ"ז ,או שהודה
לכ"ז אך סבר שכל האיסור מעילה הוא
למי שיש את החיוב ברכה ,דהאיסור
נובע מהחיוב ,וכיון שאת החיוב אין
מספק ,ליכא איסורא כלל (מנח"ש).

[לריטב"א אף שברכה דאו' ,ספק לקולא מצד
דפליג על ר' יונה]:

סימן כה

ברכות
ברכותיה מדרבנן ולכן בספק לא יחזור,
אך אה"נ חייב להתפלל במילותיו הוא,
(כי סובר בזה כהרמב"ם שתפלה דאו'),
ואעפ"כ הוא סתם ולא פי' זאת ,וא"כ ה"נ
אפש"ל כן לגבי ברכות ואי"ז קשה ממה
שסתם ולא פי' זאת.
וא"כ בריטב"א מוכח שמחד משמע
שנקט שברכות הנהנין מדאו' מסברא,
ומאידך נקט דבספק א"צ לחזור ולברך,
ובהכרח צ"ל מצד שיטתו (שם בשבת
כג ).שפליג על ר' יונה ,וס"ל דבכל ספק
מצוה דאו' שצריך להחמיר מ"מ א"צ
לברך ,ומה"ט גופא ס"ל שבכל ספק
בברכות הנהנין אע"פ שחיובו מדאו'
מסברא מ"מ אינו צריך לחזור ולברך
במטבע דרבנן ,ודלא כר"י ,כלומר
שהודה לר"י שברכות דאו' אך חלק עליו
שא"צ לחזור ולברך במטבע הברכה,
מחמת שיטתו דפליג על ר' יונה שבכל
ספק מצוה א"צ לברך ,ונראה לדייק כן
בלשונו שכתב (שבת כג" ).שכל
שנסתפק בעשיית המצוה חוזר וכו' ,אבל
אם נסתפק בברכה שלה ,או בברכת
הנהנים שלפני אכילה אינו אומרה על
הספק" ,כלומר שהכניס את הנידון של
חזרה בברכות הנהנין בספק ,שתלוי ג"כ
בנידון לגבי כשחוזר מצוה מספק אם
צריך לברך ,עי"ש ודו"ק.214

לב) מיהו עי' לעיל שהובא לדייק בלשון
הריטב"א הל' ברכות פ"א שחיוב ברכה
מסברא דאו' ,ורק הנוסח והמטבע
מדרבנן ,ומאידך פסק (בפ"ב כג) שבספק
אם בירך א"צ לחזור ולברך ,וכמש"כ
הריטב"א (שבת כג ).בתחילת דבריו,
אמנם בסו"ד שם הוא תמה למה א"צ
להחמיר כר"י ,אך בהלכות פסק דא"צ
להחמיר ,ונ"ל דהוא נמי סבר דעיקר
חיוב ברכה מדאו' ,והמטבע מדרבנן,
ומש"כ שמספק א"צ לברך היינו לגבי
הנוסח ומטבע הברכה אך במילים שלו
אולי אה"נ צריך ,וזה יהיה דומה למש"כ
(פ"ב כו) לגבי תפלה שחיובה בנוסח

[ קו' תוס' כר' יונה ,והרמב"ם לשיטתו דפליג,
ומ"מ צריך ליסוד רע"א]:

 214ועדיין כ"ז אינו סותר למש"כ הריטב"א (שבת כג).
בתחילת דבריו שבספק אם בירך א"צ להחמיר משום
חשש לא תשא ,וכתב שאע"ג שלא תשא דרבנן ,וגם
חיוב ברכה דרבנן ,מ"מ שב וא"ת עדיף להכניס עצמו
בחשש ברכה לבטלה ,ולכאו' זה סותר לכל הנ"ל ,אך

נראה דלפי משנ"ת השתא צ"ל דכל דבריו שם מיירי
רק לגבי החיוב של מטבע הברכה ,אך לגבי החיוב
דאו' מסברא אכן צריך לחזור בספק ,כי זה מדאו'
וספיקו לחומרא ,ודו"ק ומיהו כל זה קצת דוחק
ויל"ע.

דרכי

ספק ברכות

לג) ובקו' תוס' (ר"ה לג ).איך חוזר על
אמת ויציב דאו' והרי זה ברכה שא"צ,
והוכיח שלא תשא דרבנן ,ולכאו' איזה
ברכה יש כאן ,ועכצ"ל שתוס' סבר כר'
יונה שכשחוזר מברך גאל ישראל ,וע"ז
הק' איך מברך הרי ספק ברכה לבטלה,
(ולא ס"ל כדפי' רע"א שכיון שצריך
לברך מספק א"כ זה ודאי לא ברכה
לבטלה ,ובנוסח יותר מדוייק שכיון
שתקנו לברך בספק א"כ כעת הוא ודאי
חייב לברך ולא מספק) ,ומ"מ כ"ז
מסתמך על שיטת ר' יונה שמברך ,וא"כ
כעת שהתבאר שהרמב"ם פליג על ר'
יונה וס"ל שצריך לומר אמת ויציב בלי
ברכה ,א"כ שפיר שבכלל אין קושיא
משם ,ואזלא ראיית התוס' משם שלא
תשא דרבנן ,ושפיר דעת הרמב"ם שלא
תשא דאו' ,ואין קושיא ממה שחוזר אמת
ויציב כי אכן לשיטת הרמב"ם חוזר בלי
ברכה ,וא"כ א"צ לתי' רע"א שאי"ז ברכה
לבטלה כשצריך לחזור מספק ,ולפי"ז
צ"ע מה הכריחו לרע"א לייסד חידושו.
מיהו נראה שרע"א מכריח דבריו לא רק
מאמת ויציב אלא מבהמ"ז ,ששם מבואר
שמספק חוזר ומברך בהמ"ז כיון שהיא
דאו' ,וע"ז קשה למה אין חשש ברכה
לבטלה ,שעובר בלא תשא דאו' ,ולכאו'
שב ואל תעשה עדיף מספק ,215ומזה
הכריח רע"א את היסוד ,שאם הוא צריך
לברך מספק ,אי"ז ברכה לבטלה.
ועוד נראה דהוקשה לרע"א למה חוזר
בבהמ"ז כל הג' ברכות ,והלא לשיטתו
מדאו' יוצא במעין ג' בלבד ,וא"כ מה
שצריך לחזור הג' ברכות הוא מדרבנן,
 215דאע"ג שעשה דוחה ל"ת ,ה"מ בודאי ,אך בספק

ברכות
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אבל אם כנגד זה יש ספק ברכה לבטלה
מדאו' ,איך יכול לברך ,ומזה הכריח
רע"א שכשתקנו הנוסח של הג' ברכות
תקנוהו בכל פעם שיהיה חייב את
הדאו' ,ולכן אע"פ שאת הדאו' הוא חייב
מספק מ"מ את הדרבנן הוא חייב בודאי,
דהנה הרי זו גופא סברת ר' יונה בכל
ברכות המצוות ,שתקנו לברך תמיד עם
המצווה אפי' כשעושה אותה מספק,
וכיום החיוב לברך הוא חיוב ודאי ולא
ספק ,והרמב"ם חלק ע"ז ,ומ"מ בהכרח
צ"ל שבבהמ"ז יודה לזה ,שנוסח הג'
ברכות ,ולרע"א עצם חיוב הג' ברכות,
אף שהוא מדרבנן מ"מ תקנוהו שיהיה
תמיד עם החיוב ברכה דאו' ,וכעת
החיוב דרבנן אינו בספק ,אלא ודאי,
וכמש"כ הרשב"א שהרמב"ם מודה
בברכות ק"ש שתקנו שהן יהיו תמיד יחד
עם המצווה ,וכאן זה אף יותר פשוט
מסברא שהרמב"ם יודה ,כי הברכות
בבהמ"ז נתקנו כצורה ונוסח לקיים את
גוף החיוב דאו' עצמו ,וא"כ בעצם הכל
סברא אחת.
ואכן עי' רע"א בשו"ע (קסח בהערה על
האבן העוזר שם) שכ' שמדאו' אינו חייב
בבהמ"ז בג' ברכות ,אלא יוצא בברכה
מעין ג' ,ומדרבנן תקנו ג' ברכות ,והק'
א"כ למה מי שחוזר מספק צריך לברך
כל הג' ברכות של בהמ"ז הרי לגבי
החיוב דאו' יוצא במעין ג' ,ולגבי החיוב
דרבנן שתקנו ג' ברכות א"צ להחמיר
דספק דרבנן לקולא ,ותי' בדומה לר'
יונה שכיון שצריך לעשות הדאו' מספק
צריך לעשותו כבר כתקנו ,והוסיף שכאן
מצוה או איסור אמרי' שב וא"ת עדיף ,ולכן בספק
מילה בשבת לא ימול.
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זה לכו"ע וכמו בברכות ק"ש שזה לכו"ע,
וז"ל" :ואף דבספק אם בירך בהמ"ז צריך
לברך ,ולא אמרינן דלברך ברכת אחת
מעין שלש דיצא מדאורייתא והוי ספק
דרבנן ,י"ל כיון דמחויב מספק לברך
כדינו ג' ברכות ,כמו לענין ברכת קריאת
שמע לעיל (סי' סז)" עכ"ל ,והביאור בזה
כנ"ל דכו"ע מודו שכשתקנו לברך בהמ"ז
כתקנה בג' ברכות ,התייחסו לזה כתקנת
צורת הברכה ,ולכן תקנו דכל היכא
דחייב בה אפי' מספק ,צריך לעשותה
כתקונה כראוי ,וכמו בברכות ק"ש שהן
כחלק מהמצווה ,אך בשאר ברכות
המצוות אף שעושה המצווה מספק ,לא
יברך ,דהמצווה לחוד והברכה לחוד,
ודלא כר' יונה.

[דקדוק בלשון ובחשבון רע"א]:

לד) ואמנם נ"ל לדקדק לשון רע"א
בשו"ת (מהדו"ק כה) שכתב" :אע"כ
הדבר ברור כיון דס' דאורייתא לחומרא
אי מדאורייתא אי מדרבנן ,כיון דעליו
החיוב לברך בהמ"ז ,הוי כמחוייב ודאי
דמזכירו בנוסח ברכה ,ואין עליו שם
מברך ברכה שא"צ ,ואף אם קמי שמיא
גליא דכבר בירך מ"מ אינו עובר בלא
תשא ,כיון דעושה כן מחמת ספק חיוב,
וחייבו אותו חז"ל בכך לחזור ולברך ,אין
זה בכלל מברך ברכה שא"צ" עכ"ל,
ונראה לדקדק בדבריו שלגבי הצד
שספק דאו' לחומרא מדאו' התירוץ הוא
שאי"ז ברכה שא"צ כיון שעושה כן
מחמת ספק חיוב ,ואפי' לצד שהוא
באמת לא חייב מ"מ כיון שלמעשה
מספק הוא צריך לברך ,ל"ח ברכה

סימן כה

ברכות
שא"צ ,כי אינו מברך סתם( ,ואין את
הבזיון ש"ש) ,אך לגבי הצד שספק דאו'
לחומרא מדרבנן התי' הוא יותר חזק,
שהרי כעת יש עליו חיוב ודאי ,שכיון
חכמים תקנו בספק דאו' להחמיר ולברך
בהמ"ז ,כעת החיוב הזה מחייבו לברך
בתורת ודאי ,וחייב לברך מדרבנן כמו
כל מקום שחייבוהו רבנן לברך ,וודאי
אי"ז ברכה שא"צ ,וזה מתרץ גם למה
מברך כל הג' ברכות אע"פ שהן מדרבנן,
כי כעת חיובו בתורת ודאי ,ולא בתורת
ספק ,אבל אם ספק דאו' לחומרא מדאו'
א"כ חיובו לברך הוא בתורת ספק ,ומ"מ
אי"ז ברכה לבטלה מחמת יסוד הרע"א
שאם למעשה הוא צריך לברך אי"ז
ברכה לבטלה ,אפי' שצריך מספק ,ולגבי
השאלה למה מברך כל הג' ברכות צ"ל
כמו בברכות ק"ש שתקנום כחלק
מהמצווה ,שכל היכא שיעשה הדאו'
יעשנו כתקונו עם הברכות דרבנן.
אך לכאו' יש להק' דהנה רע"א (קסח
בהערה על אבהע"ו) דימה ג' ברכות של
בהמ"ז לברכות ק"ש ,שתקנום כחלק
מהמצוה ולכן אפי' כשעושה המצווה
מספק צריך לעשותה כתקנה עם
הדרבנן ,ומשמע שבאמת הוא נחשב
שמברך בהמ"ז מספק ,וכעת נראה דזה
סותר למש"כ רע"א בשו"ת שאם ספק
דאו' לחומרא רק מדרבנן ,הוי כמחוייב
בודאי ,כיון שחייבו אותו חז"ל בכך
לחזור ולברך ,ולכן אי"ז ברכה שא"צ כי
כיום הוא מברך בהמ"ז מדינא דרבנן
שחייבוהו לברך בתורת ודאי ,ומשמע
שהוא נחשב שמברך בהמ"ז בתורת
חיוב ודאי דרבנן ,וא"צ לדמותו לברכות
ק"ש ,ששם זה מצד שאפי' שמחוייב
במצווה מספק צריך לברך כתקנו כי
תקנו הברכות ק"ש כחלק מהמצוה ,ואף
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דאפש"ל שזה יהיה הביאור ג"כ בברכות
ק"ש שאם ספק דאו' לחומרא מדרבנן
כעת הוא מחוייב בק"ש מדרבנן בתורת
ודרי ,אך לא כך כתב רע"א בשו"ע ,אלא
מצד שתקנו לברך אפי' כשעושה
המצווה בספק ,וכדביאר שו"ת הרשב"א
שגם הרמב"ם יודה לר' יונה בזה ,וגם אם
בוא לא מוגדר ספק אלא חייב מדרבנן
בתורת ודאי ,א"כ לא יהיה הכרח ליסודו
הידוע של רע"א שאיסור ברכה שא"צ
הוא רק אם מברך סתם ,אבל אם צריך
לברך מספק ,והוכרע שצריך לברך,
ממילא תמיד אי"ז ברכה שא"צ ,ולא
נראה שרע"א אמר זאת רק לצד שספק
דאו' לחומרא מדאו'.
אלא נראה דע"כ צ"ל שאין כוונת רע"א
בשו"ת לומר שאם ספק דאו' לחומרא
הוא מדרבנן ,אז כיום הוא ממש מחוייב
במצווה בתורת ודאי מדרבנן ,דא"כ זה
יתרץ גם למה אומר כל הג' ברכות ,כי
הוא מחוייב בתורת ודאי מדרבנן ,ויתרץ
גם למה אי"ז ברכה לבטלה ,כי כיום זה
חיוב דרבנן ודאי ,אלא בהכרח צ"ל דגם
אם ספק דאו' לחומרא מדרבנן ,מ"מ
הגדר שתקנו רבנן הוא לא חיוב ודאי,
אלא תקנו שצריך "להחמיר" ,ולהמנע
בתורת ספק ,וא"כ אין הבדל אם ספק
דאו' לחומרא הוא מדרבנן או מדאו',
דבין כך ובין כך הגדר הוא שכיום הוא
צריך להחמיר בתורת ספק ,והגדר
שהוא צריך לברך מספק ,ולכן הוק'
לרע"א שלכאו' זה מתנגש עם ספק
איסור ברכה לבטלה ,ורק בהכרח צ"ל
מצד שאיסור ברכה לבטלה בא רק
לאחר שהוכרע שבהלכות ברכות א"צ
לברך ,אך כצריך לברך אפי' מספק ,סו"ס
זה כבר ודאי לא ברכה לבטלה ,כי הוא
לא מברך סתם בלי סיבה ,אלא מחמיר
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מספק ,ורק דאכתי הוק' לרע"א בשו"ע
דבשלמא לגבי החיוב ברכהמ"ז עצמו
שהוא מדאו' וצריך להחמיר מספק ,אך
לגבי החיוב לברך ג' ברכות שהוא
מדרבנן למה צריך להחמיר ,וע"ז תי'
שגדר תקנת ג' ברכות דומה לגדר תקנת
ברכות ק"ש ,שתקנום שיהיו תמיד חלק
מהמצווה ,גם כשעושה אותה מספק,
ודו"ק היטב ושפיר.

[האם ספק דאו' לחומרא נחשב ספק או ודאי,
והאם מוציא אחרים]:

לה) ויש לדון בכל הנ"ל מצד נידון
חדש ,שהשערי ישר (א ח) כ' דספק דאו'
לחומרא מדאו' היינו שזה ודאי אסור,
אפי' כלפי שמיא שזה מותר ,והביאור
בזה שכעת שדיני ההנהגה בספק זה
להחמיר ,ההתייחסות לזה כאל איסור
ודאי ,דכך גופא אדם מחוייב להתייחס
לספק כאל דבר אסור ,ומ"מ לפי"ז לכאו'
בספק יצטרך לברך ,כי כיון שמספק
צריך להחמיר א"כ ההתייחסות שלו
שהוא ודאי מחוייב ,וא"כ צריך לברך,
ולכאו' יש לדייק כן בכס"מ (ברכות יא
טז) שכ'" :כיון דקיי"ל ספיקא דאורייתא
לחומרא ומחוייב הוא לקרות הילכך
מברך לפניה ולאחריה כאילו ודאי לא
קרא" ,מיהו עי' כס"מ (ק"ש ב יג) שהביא
את שו"ת הרשב"א שהרמב"ם דלא כר'
יונה ,שתמיד לא יברך מספק ,ורק
בברכות ק"ש יברך ,ואכן בפשטות אינו
כהגרש"ש ,אלא מה שצריך להחמיר
מספק היינו בתור דיני ההנהגה
בספיקות ,וההגדרה שצריך להחמיר
מחמת הספק ,וצריך להמנע מזה רק
מצד החשש איסור שיש בזה ,ולא בתור
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שזה ודאי אסור.
והנה לגבי מה שפסק השו"ע (קפ"ד ד)
שאם שכח אם בירך בהמ"ז יחזור ויברך
מספק ,עי' פר"ח שאינו יכול להוציא
אחרים שמחוייבים בודאי ,משום שכל
מה דספק דאו' לחומרא הוא מדרבנן,
ולא אתי דרבנן ומפיק דאו' ,ומשמע
בפר"ח דלצד שספק דאו' לחומרא מדאו'
הוא כן יכול להוציא אחרים ,אך עי'
שו"ת רע"א (מהדו"ק ו) שכתב דגם
לפוסקים שספק דאו' לחומרא מהתורה,
מ"מ אינו יכול להוציא אחרים ,כיון שכל
מה שצריך לברך זה רק מספק דאו'
לחומרא שאולי לא בירך ,וא"כ אחרים
לא יכולים לצאת ממנו מספק דאו'
לחומרא שאולי הוא כן בירך ,וכ"כ
ערוה"ש ,ומבואר דס"ל דספק דאו'
לחומרא מוגדר "חיוב מספק" ,דמוטל
עליו להימנע מחמת הספק שזה אסור,
אך אינו ודאי איסור.
אמנם רע"א כותב שלמעשה נראה שכן
יכול להוציא אחרים ,בין אם ספק דאו'
לחומרא מדאו' ובין אם הוא מדרבנן,
שהרי קיי"ל שמדאו' יכול להוציא אפי'
שלא אכל כלל ,דאע"פ שיצא מוציא מדין
ערבות ,ורק מדרבנן תקנו שמי שאכל
הוא יברך (ע' תוס' מח ,).וא"כ מדאו' יכול
להוציא אחרים גם לצד שהוא כבר
בירך ,ורק מדרבנן אינו יכול להוציא
לצד שכבר בירך ,ומכיון דהוי ספק אם
בירך אמרי' דספק דרבנן להקל ,ויכול
להוציא אחרים ,וכ"כ רע"א בשו"ע כאן.
ובדעת הפר"ח שכתב דתליא בפלוג' אי
ספק דאו' לחומרא מדאו' או מדרבנן
צ"ע ,דלכאו' גם אם בספק צריך להחמיר
מדאו' ,מ"מ זה נשאר בדרגה של ספק,
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ואיך יוציא אחרים מספק( ,ולא סבר
כרע"א שמוציא מדין ערבות ,דא"כ לא
תליא בהא כלל ודו"ק) ,אך נראה שלפי
הגרש"ש אפש"ל שאם ספק דאו'
לחומרא מהתורה יוכל להוציא אחרים,
משום שכיון דספק דאו' לחומרא כעת
הוא כבר ודאי חייב גם לצד שכלפי
שמיא שהוא כבר בירך.
וכעת נראה דלפר"ח יהיה התי' על
הרמב"ם איך יכול לברך בהמ"ז בספק
והרי הוי ספק לא תשא שהוא מדאו'
לרמב"ם ,וכקו' תוס' ,אך לפר"ח לק"מ
דכיון שספק דאו' לחומרא זה נחשב
שכיום הוא ודאי מחוייב ,מצד הדין של
ספק דאו' לחומרא ,בין אם הוא מדאו' או
מדרבנן ,וכעת הוא מברך בתורת חיוב
ברכה ודאית ,וכדברי הגרש"ש ,אך
רע"א פליג ע"ז וס"ל דספק לחומרא אינו
חיוב ודאי אלא חיוב להחמיר ולחשוש
מספק איסור ,אלא צ"ל שביאור תירוצו
על הרמב"ם לא מצד שכשחייב להחמיר
בספק זה נחשב חיוב ודאי ,אלא מצד
שאע"פ שהוא עושה מספק ,מ"מ אי"ז
ברכה לבטלה ,כי לא מברך סתם ,אלא
לצורך סיבה שבא להחמיר בספק ,וזה
לא חידוש בגדר ספק לחומרא ,אלא
חידוש בגדר האיסור של ברכה לבטלה,
שהוא רק כשמברך ללא שום צורך,
ומשא"כ אם מברך מחמת הספק ,זה
אינו זלזול בה' ,כי הוא מברך מצד צורך
כיון שבא להחמיר מספק שלא בירך.
מיהו אכתי אפש"ל שגם רע"א יודה
שאם ספק דאו' לחומרא מדרבנן כיום זה
נחשב חיוב ודאי מדרבנן ,מצד התקנה
של ספק דאו' לחומרא ,ומה שחלק על
הפר"ח זה שאפ ספק דאו' לחומרא
מדאו' אי"ז ודאי אלא ספק ,אך אולי
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בדרבנן יסכים שתקנו חיוב ודאי ,אך עי'
לעיל שהוכחנו שרע"א למד מצד סברתו
שאם צריך את הברכה אפי' מחמת ספק,
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כבר אי"ז ברכה לבטלה ,ולא מצד שספק
נחשב ודאי ויל"ע.
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סימן כו

סימן כו:

בענין ברכה לבטלה ,והזכרת ש"ש לבטלה:
תמצית דברים :א .הגמ' דברכה שא"צ עובר בלא תשא ,ומוציא ש"ש לבטלה ,תוס' והראשונים דברכה
לבטלה מדרבנן .ב .דעת הרמב"ם שברכה לבטלה מדאו' ,וקושית תוס' .ג .צ"ע לרמב"ם שהרי בהזכרת ש"ש
בשבח אין איסור ,וצ"ל דבצורת ברכה חמיר טפי .ד .אך צ"ע לרמב"ם שהרי חיוב ברכות הוא מדרבנן ואיך
אפש"ל שברכה לבטלה מדאו' ,וביאור בזה .ה .מה מהני אמירת ברוך שם כבוד מלכותו .ו .תירוץ רע"א
לקושיית תוס' על הרמב"ם .ז .שבעה שמות ,והנידונים למעשה בפוסקים.

היא מדאו' איך שרי לו לחזור ולברך.
[הגמ' דברכה שא"צ עובר בלא תשא ,ומוציא
ש"ש לבטלה ,תוס' והראשונים דברכה לבטלה
מדרבנן]:

א) הגמ' (ברכות לג" ).כל המברך ברכה
שאינה צריכה עובר משום לא תשא",
ובפשטות מבואר דברכה לבטלה הוא
איסור דאורייתא.
הגמ' (תמורה ד" ).מוציא ש"ש לבטלה
אזהרתיה מהיכא ,את ה' אלהיך תירא,
ההוא אזהרת עשה הוא".
אך בתוס' (ר"ה לג ).כתב שברכה
לבטלה אינו איסור דאו' אלא דרבנן וז"ל:
"משום בל תשא ליכא דההיא דרשה
דרבנן ,דהא אמר בפרק מי שמתו
(ברכות כא ).ספק קרא אמת ויציב ספק
לא קרא חוזר וקורא ולא אסרינן מספק
משום לא תשא ,ומוציא שם שמים
לבטלה דאסרינן בפ"ק דתמורה (ג .ד).
מדכתיב את ה' אלהיך תירא הני מילי
בלא ברכה" עכ"ל ,והביאור דאם ברכה
לבטלה הוא איסור דאו' א"כ איך מספק
חוזר על ברכות שחיובן מדאו' ,והרי
שמא עובר בזה בלא תשא ,וקושיית תוס'
קשה גם בבהמ"ז דקיי"ל שמספק חוזר
כיון שהיא מדאו' ,ואם ברכה לבטלה

ונראה דקושיית תוס' היא משום שאם
יש חשש איסור דאו' אסור להחמיר אפי'
שזה ספק מצווה דאו' ,ולא אמרי' כאן
דעשה דוחה לא תעשה ,דכ"ז רק
במצווה ודאית שדוחה איסור ודאי ,אך
בדבר שהוא ספק מצוה או איסור אמרי'
שב ואל תעשה עדיף ,וכגו' ספק מילה
בשבת דאסור למול.
אלא מוכיח תוס' שאם ברכה לבטלה
אסור רק מדרבנן שפיר ,דודאי צריך
להחמיר בספק מצוה דאו' אפי' כשיש
חשש שעובר בזה איסור דרבנן ,דספק
מצוה דאו' גובר על ספק איסור דרבנן.
וכ"כ הריטב"א (ברכות לג( .שיטמ"ק))
"עובר משום לא תשא פי' מדרבנן קאמר
ואסמכתא בעלמא הוא ,דאמרי' לעיל
בפרק מי שמתו ספק אמר אמת ויציב
ספק לא אמר חוזר ואומר ,מ"ט אמת
ויציב מדאו' ,ואי אמרת ברכה שא"צ
אסורה מדאורייתא הרי מכניס עצמו
בספק איסורא דאורייתא ,ועדיף ליה
דלא לימא כלל בספק לו שאינו אלא שב
ואל תעשה מלעבור בספק לאו
דאורייתא ,אלא ודאי מדרבנן הוא וטוב
לו שיוציא עצמו מספק דאורייתא אע"פ

דרכי

בברכה לבטלה

שעובר בספק איסורא דרבנן" עכ"ל.
וכדעת תוס' כתבו ג"כ הרא"ש
בקידושין (א מט ,)216ר' יונה (ברכות
פ"ח) ,הר"ן (ר"ה פ"ד) שו"ת הריב"ש
(שפ"ד) ,החינוך (מצוה ת"ל) ,התרוה"ד
(לז ,).ועוד ,כולהו נקטו שזהו איסור
דרבנן בלבד.

[דעת הרמב"ם שברכה לבטלה מדאו' ,וקושית
תוס']:

ברכות
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"שהזהירנו שלא לישבע שבועת שוא
והוא אמרו ית' לא תשא את שם י"י
אל"יך לשוא" ,ומבואר ששבועת שוא
מדאו' וה"נ ברכה לבטלה).218
ועי' טושו"ע (רטו ד) שנקטו כלשון
הרמב"ם ,ומשמע כנ"ל דהוי איסור דאו',
ועי' שו"ת הרמב"ם (סד) ,מג"א (רטו ו),
ברכ"י (מו ו) ,ר' אפרים בשאלתו לר"ת
בספר הישר (ד' פא א) ,דהביאו צד שזה
דאו'.
ולכאו' צ"ע מה יענה הרמב"ם (ודעימי')
על קו' תוס' והראשונים ,דלכאו' אם
ברכה לבטלה היא איסור דאו' א"כ איך
שרי לחזור בספק ברכה דאו' ,והא הוי
ספק ברכה לבטלה ,וכשיש ספק מצוה
שהיא ספק איסור אמרי' שב ואל תעשה
עדיף ,ואין לו ליכנס בספק איסורא דאו',
וא"כ למה אי' בגמ' דאמת ויציב אם הוא
מדאו' צריך לחזור מספק ,וכן ברמב"ם
פסק שאם שכח אם בירך בהמ"ז חוזר
מספק כיון שהיא מדאו' ,ואם יש חשש
איסור דאו' איך שרי לחזור ,ועי' להלן.

ב) אך הרמב"ם (ברכות א טו) כתב" :כל
המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה
נושא שם שמים לשוא ,והרי הוא כנשבע
לשוא" ,וכ"כ עוד (שבועות יב ט) "השומע
הזכרת השם מפי חבירו לשוא ,או
שנשבע לפניו לשקר ,או שבירך ברכה
שאינה צריכה ,שהוא עובר משום נושא
שם ה' לשוא כמו שבארנו בהלכות
ברכות" ,ומבואר ששיטת הרמב"ם
כפשטות הגמ' שבברכה לבטלה עובר
משום לא תשא מדאו' ,217וגם מוכח כן
ממה שדימה ברכה לבטלה לשבועת
שוא שהיא לכו"ע בלא תשא דאו'( ,עי'
בספה"מ לרמב"ם (מצות לא תעשה סב)

[צ"ע לרמב"ם שהרי בהזכרת ש"ש בשבח אין

 216ברא"ש כל ש"ש לבטלה מדרבנן ,אך בקרב"נ
ביארו כתוס' דכוונתו על ברכה לבטלה.
 217דבשלמא בגמ' אפש"ל שזה אסמכתא ,אך
הרמב"ם הוא ספר הלכה ומשמע שעובר כפשוטו
משום לא תשא.
 218מיהו יש מהאחרונים שכתבו שגם לרמב"ם אי"ז
לא תשא דאו' ,אלא רק מדרבנן ,ואין להוכיח מלשונו
כלום ,דנקט את לשון הגמ' ,וכמו שבגמ' צ"ל שזה
אסמכתא ה"נ בדבריו ,וכ"מ ממה שבספה"מ לא כתב
שברכה לבטלה נכלל בלא תשא ,רק שבועת שוא ,אך
רוב האחרונים נקטו שזו פלוג' בין תוס' והרמב"ם ,עי'
מג"א (רטו סק"ו) שהעמיד את מחלוקתם כך ,וז"ל:
"דאמרי' דעובר משום לא תשא וגו' מ"מ אינו אלא
מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא היא (תוס' סוף ר"ה
והרא"ש פ"ק דקידושין) ,ודעת הרמב"ם שהוא

דאורייתא ,וכ"ה בתמורה דף ד' פשטא דתלמוד'
והתו' מפרשי' דמיירי בלא ברכה ולדבריהם אם מברך
מספק אינו עובר על לא תשא" ,עכ"ל ,ושוב מצאתי
בכסף משנה (מילה פ"ג ה"ו) שמביא תשובת הרמב"ם
לחכמי לוניל שכתב להם בתו"ד וז"ל" :וחכמים הם
שתיקנו את הברכה והם שאמרו שכל המברך ברכה
שאינה צריכה עובר משום לא תשא" ומזה משמע
שהרמב"ם אף הוא הודה שאי"ז איסור דאו' אלא
דרבנן ,ורק אסמכוהו אקרא לעשותו כעובר בלא
תשא ודו"ק וצ"ע למעשה ,להרחבת הענין עי' בכל
הרמב"ם בנידון( :שבועות יב יא-ט)( ,ברכות א טו),
(ברכות ד י)( ,יסודי התורה ו ב)( ,ספה"מ עשין ד'),
וכן עי' בכל הגמ' בנידון :ברכות (לג ).תמורה (ד).
סנהדרין (נו ).סוטה (ט ):ירושלמי ברכות (פ"ו ה"א),
וה' יאיר עינינו.
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דרכי
איסור ,וצ"ל דבצורת ברכה חמיר טפי]:

ג) ונראה להק' עוד על מה שמבואר
ברמב"ם שיש איסור דאו' בברכה
לבטלה ,דהנה עי' ברמב"ם (שבועות יב
יא) "לפיכך אם טעה הלשון והוציא שם
לבטלה ימהר מיד וישבח ויפאר ויהדר
לו כדי שלא יזכר לבטלה ,כיצד אמר ה'
אומר ברוך הוא לעולם ועד או גדול הוא
ומהולל מאד וכיוצא בזה כדי שלא יהא
לבטלה" עכ"ל ,כלומר שאם אומר ש"ש
לצורך שבח אין בזה איסור מוציא ש"ש
לבטלה ,219ולכאו' לפי"ז תמיד בברכה
לבטלה לא יעבור ,כי הרי מזכיר בדרך
שבח וכבוד ,דכל ברכה יש בה שבח
וכבוד לה' ,ואע"פ שזו ברכה שא"צ מ"מ
מזכיר השם בצורה של שבח וברכה,
ואיך אפשר לומר שעובר איסור דאו'.
וכעת נראה שאכן זו כוונת תוס' שכתב:
"ומוציא שם שמים לבטלה דאסרינן
בפ"ק דתמורה (ג .ד ).מדכתיב את ה'
אלהיך תירא הני מילי בלא ברכה" עכ"ל,
כלומר שגם לתוס' הזכרת ש"ש גרידא
לבטלה הוי איסור דאו' מ"את ה' אלוקיך
תירא" ,אך זה רק כשמזכירו בלא ברכה
או שבח ,ולכן בברכה לבטלה ליכא
איסור זה ,וגם אין איסור מיוחד על
ברכה לבטלה מלא תשא דזה רק מדרבנן
ואסמכתא בעלמא היא ,כי אכן צ"ע לומר
שיש איסור מיוחד על ברכה לבטלה,
 219מיהו משמע ברמב"ם דאי"ז לכתחילה ,רק מי
שהוציא בטעות ,יפאר וכו' ,ומ"מ משמע שאם אכן
עושה כן ומשבח וכו' ,זה מועיל לו שלא יעבור
האיסור ,ואעפ"כ אי"ז לכתחילה ,וצ"ב למה אי"ז
לכתחילה ,ועי' מ"ב (סימן ה' ג') שמביא מרע"א (או"ח
ה' א') שמביא מספר חסידים שמי שהזכיר ש"ש
לספר חסדי ה' אין להפסיקו ,דעי"ז יהיה ש"ש
לבטלה ,וגם משמע דאי"ז לכתחילה רק מי שהזכיר
אין להפסיקו ,אך צ"ב כנ"ל למה אי"ז לכתחילה ,והלא
האיסור דרבנן הוא רק בצורת ברכה המחוייבת ,אך

סימן כו

ברכות
שהרי הוא מזכיר בה את ה' בשבח
וברכה ,ואיזה חומרא יתירא יש במה
שמזכירו בנוסח ברכה יותר מכל הזכרת
ש"ש בדרך שבח וברכה ,וזה לכאו' קשה
לרמב"ם.
אך צ"ל בדעת הרמב"ם שאם מזכיר
ש"ש בצורת ברכה של חיוב ,חמיר טפי
מאם מזכיר ש"ש סתם בדרך שבח.
והביאור בזה מסברא שאם מזכיר סתם
ש"ש בדרך שבח וכבוד אין בזה זלזול
בכבוד שמים ,כי משבח את שם ה' ,אך
אם מזכירו בדרך ברכה ובאופן ובצורה
של ברכה מחוייבת ,במצב שבאמת היא
ברכה מיותרת שאינה נצרכת ,זה זלזול
טפי ,ואין בזה את ההיתר של הזכרה
דרך שבח וכבוד ,משום שכל ההיתר
בהזכרה בדרך שבח היא רק באדם
שרוצה לשבח את ה' במילים שלו,
ומשא"כ כשאומר ברכה בצורת חיוב
כשבאמת אינו חייב ,זה גופא הוי זלזול,
ולא כבוד.
אבל אכתי יל"ע בזה דלכאו' בשלמא מי
שמברך ברכה שהיא איננה צריכה ,אך
מי שאומר שיודע שאינו מחוייב בברכה,
אבל הוא רוצה לשבח את ה' ,ובמקרה
הוא רוצה לשבח את ה' באותו נוסח של
ברכה ,220ולכאו' מאי גרע ממי שמשבח
שלא בדרך ברכה ,ומאי גרע מי שמשבח
רק ש"ש לשם שבח מה איסור יש בו ,ומה"ת דגזרו
בו ,ואולי הביאור דסו"ס עדיף לא לעשות כן
לכתחילה להזכיר ש"ש מפורש ,שמא לא ישבח
כהוגן ,או שמא איננו בגוף נקי ,או במקום לא נקי
וכדו' ,ולכן נמנעים מכך לכתחילה אע"פ שמעיקר
הדין שרי להזכיר לשם שבח..
 220וכגון מי שרוצה לשבח את ה' שהכל נהיה בדברו,
ואומר נוסח ברכת שהכל ,ולא בא לאכול או לשתות
כלום ,רק רוצה לשבח ולפאר את ה' שברא הכל.

דרכי

בברכה לבטלה

את ה' בנוסח "ברוך אתה ה'" ,ממי
שמשבח את ה' בנוסח "ברוך ה'" ,אמנם
נראה דאחרי שיש כזה מושג של "ברכה
של חיוב" כבר נהיה לנוסח הזה חשיבות
מיוחדת והמברך נוסח זה לבטלה חמיר
טפי ,וזה עצמו זלזול אפי' שזה בדרך
שבח ,ואפי' אם כל כוונתו לשם שבח.

[אך צ"ע לרמב"ם שהרי חיוב ברכות הוא
מדרבנן ואיך אפש"ל שברכה לבטלה מדאו',
וביאור בזה]:

ד) אך קשה לי ע"ז שהרי קיי"ל דכל
חיוב ברכות אינו אלא מדרבנן ,וגם
בהמ"ז שמחוייב מדאו' מ"מ נוסח ומטבע
הברכה אינו אלא מדרבנן ,וא"כ מה
שייך לומר שברכה לבטלה הוא איסור
דאו' ,ולומר דהוא אף חמיר טפי מכל
הזכרת ש"ש בדרך שבח ,והרי מדאו' אין
בכלל מושג של מטבע ונוסח ברכה ,כי
מדאו' אין בכלל מושג של ברכה ,וא"כ
כיצד אפש"ל שהתורה מתייחסת
למשהו שעוד לא קיים מבחינתה,
אתמהה.
ואולי י"ל דהנה בהמ"ז על פת היא
מדאו' ,ואע"פ שאין נוסח הברכה מדאו',
מ"מ צריך להזכיר בברכה שם
ומלכות ,221וכן את תוכן הברכה על
המזון ועל הארץ וכו' ,222וי"א שמדאו'
צריך ג' ברכות ולא יוצא במעין ג' ,ואה"נ
 221וגם צ"ל "אתה" ,וצ"ע אם זה מדאו' או מדרבנן.
 222וברית ותורה זה ג"כ דאו' לתוס' (כ.):
 223ולפי"ז יל"ע באמירת :השם  -אדושם  -רחמנא -
מלכות  -המקום  -אלוקינו וכדו' ,האם יש בו דין
קדושה לא לאומרו לבטלה והאם יוצאים בו יד"ח,
שהרי סו"ס התקבע בשפת בנ"א כינוי כזה לשם זה,
ולמה לא ייחשב כמו לשון לעז של שם זה ,מיהו אולי
יש לחלק שכולם יודעים שזה כינוי עם שינוי מסויים

ברכות
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יכול לברך בלשון לעז "בריך רחמנא
מרא מלכא דיהיב לן האי פיתא" ,אך גם
זה נחשב נוסח ברכה של חיוב ,דמזכיר
כל הדברים המסויימים שצריך להזכיר
בברכה מחוייבת ,ולכאו' זה ג"כ יהיה
ברכה לבטלה ,מיהו עי' בפנ"י ורע"א
ועה"ש ועוד (שדנו בזה האם יש איסור
ברכה לבטלה בלשון לעז) ,והמשנ"ב
(רטו סקי"ט) פסק דהזכרת ש"ש אסורה
גם בלעז ,223ויל"ע לגבי ברכה לבטלה
בלעז ,וכעת לשיטות דאית ביה איסור
שפיר אפש"ל שאע"פ שמדאו' אין חיוב
של נוסח מסויים מ"מ יש חיוב להזכיר
דברים מסויימים ,וכשמברך באופן של
ברכה מחוייבת ,עם הדברים המסויימים
שצריך להזכיר מדאו' בברכה מחוייבת,
עובר באיסור דאו' דלא תשא ,וכמו
שהתבאר לעיל שברכה לבטלה הוא
חמור טפי מסתם הזכרת ש"ש ,דאין
היתר מצד שמשבח ומפאר ,כיון שזה
בצורה של ברכה מחוייבת ,שהיא באמת
לחינם ושלא לצורך.224
ואע"פ שכל זה שייך רק בבהמ"ז שהיא
מדאו' ,מ"מ כבר מובן שהאיסור ברכה
לבטלה שהוא מדאו' יש לו על מה לחול,
ואחרי שהובן שיש כזה איסור מדאו' על
בהמ"ז ,שוב אפש"ל שבכל הברכות
עובר באיסור זה ,ואע"פ שכל הברכות
הן רק מדרבנן ,מ"מ אפש"ל שאחרי
שרבנן תקנו אותן שוב גם הן נכללות
באיסור זה ,כי דרבנן מהני לדאו' ,דגם
שבא לבטא את השינוי שרוצים לעשות בשם כדי
שלא יהיה בו קדושת ש"ש ,ולא נהפך ללשון חדשה
של שם זה ,ודו"ק.
 224שוב נ"ל דגם לשיטות שבלשון לעז אין איסור ,זה
מסיבה אחרת דסבירא להו שכל האיסור הזה לא
נאמר אלא בהזכרת ה' בלשון הקודש ,ולא בלשון
לעז ,אך גם הם מודים שבלשון הקודש האיסור הוא
בהזכרת הדברים המסויימים שמחוייבים בברכה של
חיוב ,ולא מצד נוסח ברכה.
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התורה מכירה במה שרבנן מחייבים,
אלא שזה בדרגה אחרת של חיוב דרבנן,
ומ"מ אפש"ל שכשהתורה אסרה ברכה
לבטלה בצורת ברכה מחוייבת ,כיום גם
ברכה שמחוייבת מדרבנן נכללת
באיסור זה ,דכיום אחר שרבנן תקנוה
וחייבוה ,אית ביה זלזול טפי מכל הזכרת
ש"ש ,דכיום זה כבר גדר של ברכה
מחוייבת ,אפי' שזה רק מדרבנן ,וזו
דוגמא שדין דרבנן יוצר נפק"מ לדין
דאו'.225

[מה מהני אמירת ברוך שם כבוד מלכותו]:

ה) והנה עי' ברמב"ם (ברכות ד י)
שכתב" :וצריך לומר ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד על ברכה ראשונה
כדי שלא להוציא שם שמים לבטלה",
ומקורו מהירושלמי ריש כיצד מברכין
(לגבי תורמוסין שנפל) ,אך צ"ע מה
מועיל הברוך שם יותר מעצם השבח
שבברכה עצמה שאומר "ברוך אתה ה'
א' מלך העולם" ,וכביכול ברוך שם זו
איזו נוסחת פלא ,צ"ע.

סימן כו

ברכות
באמירה שברוך שם כבוד מלכותו וצ"ע.
ועי' בכס"מ שהביא מהרא"ש והטור
דהא דקאמר דצריך לומר בשכמל"ו כ"ז
רק לאחר שאמר אלוקינו ,אבל אם לא
אמר אלא ב"א ה' בלבד יסיים ויאמר
למדיני חוקיך כדי שיהא כקורא פסוק,
ולא יהא מזכיר ש"ש לבטלה ,ומשמע
שזה עדיף מבשכמל"ו.
שו"ר שהחזו"א (או"ח קלז ו) הקשה כן
וז"ל" :יש לעי' בשלמא מזכיר שם שמים
לבטלה ,ודאי מתקן במה שאומר ברוך
שם ,אבל מברך ברכה שאינה צריכה נהי
דאין כאן חיוב מ"מ שפיר יש בה הודאה,
שהרי מברך ומודה לד' על הלחם שברא
בעולם וכיו"ב ,ומה תיקן באמירתו ברוך
שם יותר מזה שאמר ברוך שמו
בתחלתו ,וע"כ צ"ל דכיון דמדרבנן אסרו
ברכה שאינה צריכה ,תקנו בזה להראות
שזה אסור ולהחשיבו כמוציא שם שמים
לבטלה" עכ"ל ,וביאור תירוצו שגדר
התקנה דרבנן לאסור ברכה לבטלה הוא
להחשיב את כל הברכה כמו הוצאת
ש"ש לבטלה ,וממילא כשאומר ברוך
שם מתקן זאת ,אך לפי"ז אכתי יקשה
לדעת הרמב"ם אם ננקוט בדרביו
כפשוטו שברכה לבטלה הוי איסור דאו'
וצ"ע ,ועכצ"ל כנ"ל.

וחשבתי דאולי אפש"ל שכשאומר זאת
תוכ"ד וכהמשך לברכה ,זה מבטל את
צורת הברכה הרגילה ,והופך זאת
לסתם שבח וכבוד לש"ש ,ולפי"ז יל"ע
אם בעי דוקא ברוך שם ,או שמהני גם
להוסיף אחרי נוסח הברכה איזה נוסח
שבח שירצה ,כדי להוציאו מכלל ברכה
לבטלה ,ואולי י"ל שאכן הברוך שם לא
מועיל להוציא מידי ברכה לבטלה ,אבל
יש בו איזה מובן מסויים של כפרה

ו) ובנוגע להוכחת תוס' והראשונים
שהובאה לעיל שהוכיחו שאיסור ברכה
לבטלה מדרבנן ,ממה דאי' שבברכות
דאו' חוזר מספק ,והק' שלכאו' הוי ספק

 225אך כמובן שכ"ז שפיר רק אחרי שביארנו שגם
מדאו' שייך האיסור הזה ,ויש לו ציור מסויים ומקרה
מסויים שעליו הוא מדבר ,והיינו בבהמ"ז שהיא

מדאו' באופנים מסויימים כנ"ל ,אך בלא זה לא היה
מובן איך התורה אסרה דבר שעוד לא היה קיים כלל
בשום מקרה ואופן ודו"ק.

[תירוץ רע"א לקושיית תוס' על הרמב"ם]:

דרכי

בברכה לבטלה

איסור ברכה לבטלה ,והוכיחו דע"כ הוא
איסור דרבנן ,וכעת לרמב"ם שנקט
דהוא איסור דאו' יקשה.
ועי' רע"א (שו"ת מהדו"ק כה) שתי'
שאכן אם היה ספק ברכה לבטלה היה
צריך להחמיר מספק דאו' לחומרא ,אך
צ"ל דהרמב"ם סבר שהיכן שמצד הדין
הוא צריך לחזור ולברך מספק אין בזה
כלל חשש איסור ברכה שא"צ ,דגם לצד
שבאמת כבר בירך מ"מ אין בזה איסור
ברכה לבטלה במה שמברך עוד פעם,
כיון שלא מברך שלא לצורך ובלי סיבה,
אלא מברך בגלל שצריך להחמיר מספק,
ובביאור דבריו נ"ל דהוא מייסד דכל
האיסור ברכה שא"צ הוא משום בזיון
ש"ש ,ולכן זה רק אם הוא מברך שלא
לצורך ,אך כשהוא מברך מחמת צורך
של ספק ,אזי אין כאן כלל חשש איסור
ברכה שא"צ ,כיון שעושה כן לצורך,
מחמת ספק ,וביתר ביאור ,צ"ל
שהאיסור ברכה שא"צ הוא נדון לאחר
מה שהוכרע בהלכות ברכות ,ואם
הוכרע שצריך לברך ,אפי' מספק ,סו"ס
למעשה הוא נצרך לברך ,ואחרי מה
שנקבע בהלכות ברכות ,לפי"ז מוכרע
האם עובר בברכה שא"צ.
ואילו בדעת תוס' והראשונים שכן
הקשו איך שרי לחזור ברכות מספק ,צ"ל
שהם חלקו על ייסוד זה וס"ל שכמו שיש
ספק האם צריך לחזור ולברך ,כך גם יש
ספק נפרד האם יש בזה חשש ברכה
לבטלה ,וכמו שהספק אם בירך מחייבו
להחמיר ולחזור הברכה ,כך מאידך
הספק שזו ברכה לבטלה מחייבו
להחמיר ולהימנע מספק ברכה שא"צ,
כלומר שהנידון האם זה ברכה שא"צ
אינו תלוי בנידון האם צריך לברך ,אלא
זה נידון עצמאי בלתי תלוי ,ודלא

ברכות

453

כהרמב"ם שסבר שהנידון אם זה ברכה
לבטלה תלוי במה שהוכרע בהלכות
ברכות ,שאם נקבע שצריך לחזור
ולברך ,אזי כבר ודאי אין בזה חשש
ברכה לבטלה.
ובאופ"א אפש"ל בביאור דברי רע"א
ברמב"ם שהוא סובר שהדין שספק דאו'
לחומרא הוא לא חומרא בתורת ספק,
אלא כיום זה כבר חיוב ודאי ,כי מאחר
שכבר נקבע שמספק צריך להחמיר כעת
יש חיוב ודאי שצריך להחמיר ,ולמעשה
כעת אי"ז ספק חיוב אלא ודאי חיוב,
מחמת הדין וההלכה של ספק דאו'
לחומרא ,דהדין הזה כיום הוא דין ודאי,
ולפי"ז ברור שאין בזה שום חשש ברכה
שא"צ כי גם אם הוא לא חייב באמת מצד
הדין המקורי שמחייבו בברכה ,מ"מ
כיום הוא כבר חייב מצד הדין החדש של
ספק דאו' לחומרא ,שזהו דין ודאי.
אמנם נראה שמהלך זה יותר מסתדר
רק לשיטות שספק דאו' לחומרא
מדרבנן ,אבל אם ספק דאו' לחומרא
מדאו' ,ודאי אי"ז דין וחיוב חדש ,אלא
דיני הנהגה בספק ,שמוטל עליו להחמיר
ולהימנע מספק ,כדי לא לפגוע באיסור,
אך אי"ז חיוב מחודש שחל עליו בתורת
ודאי ,ורק אם זה דין דרבנן אפש"ל (אך
אינו מוכרח) כנ"ל שכשהם תקנו
להחמיר מספק הם לא רק ציוו להתנהג
בחשש מהאיסור מספק ,אלא הם תקנו
דין חדש שמחייב להחמיר ,והדין הזה
חל עליו בתורת ודאי ,אך הפשטות
הנראית בדברי רע"א ובלשונו לא כן,
אלא כהמהלך הקודם( ,עי"ש בפנים ,ועי'
גם רע"א בגליון (ברכות יב ).וכן בהערות
השו"ע (קסח)( ,וגם עי' ברע"א (מהדו"ק
ו') שכתב שמי שמחוייב לברך בהמ"ז
מספק אינו יכול להוציא חברו שמחוייב
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דרכי

בודאי ,ודלא כפר"ח שכתב שאם ספק
דאו' לחומרא מדאו' ,יכול להוציא חברו
שמחוייב מדאו' ,אך רע"א פליג עליו
והסביר שגם אם ספק לחומרא מדאו'
מ"מ אי"ז גדר של חיוב ודאי אלא רק
חיוב להחמיר בספק ,ומספק הוא לא
יכול להוציא חברו כי אולי באמת הוא
לא חייב ,ואכמ"ל).

[שבעה שמות ,והנידונים למעשה בפוסקים]:

ז) עי' רמב"ם (שבועות יב יא) "להזכיר
שם מן השמות המיוחדין לבטלה אסור",
ומשמע לא רק שם הויה אלא כל שבע
שמות ,ועי' רמב"ם (יסודי התורה רפ"ו)
שהביא השבע שמות והן :יוד הא ואו
הא ,אדנות ,קל ,אלוק ,אלקים ,צבקות,
שקי ,ואהיה אשר אהיה ,עי"ש.
משנ"ב (רטו ס"ק יט) שבעה שמות
וה"ה בלשון לעז ,לבטלה היינו שלא דרך
שבח והודאה ,מה שמחוייב.
שו"ע (רטו ד) ברכה שא"צ עובר א"לא
תשא" ,לרמב"ם הוי דאורייתא ולהרבה
ראשונים הוי מדרבנן וקרא אסמכתא,
ואין בזה ש"ש לבטלה דדרך ברכה שרי,
ורק מדרבנן אסור בכל זאת מצד שזה
כמטבע ברכה והוי לבטלה ,אך מדאו'
ליכא מידי כיון שהוא לשבח.

סימן כו

ברכות
והנה שמות המוזכרים בדרך לימוד
הברכות וכדו' מותר ,אך הרבה
אחרונים פליגי דלא יזכיר השמות
כהוויתן דאסור להזכיר השמות שלא
לשם שבח וכבוד ,ובדרך לימודו לא
חשיב דרך כבוד ,ומהרי"ל דיסקין כ'
דאף סתם להזכיר שם לצורך מותר ,וכל
האיסור הוא שלא לצורך ,וכ"מ בשו"ע
הרב (רטו ג) שכתב" :לבטלה היינו
בדברי הבאי שאין בהם צורך ולא בדרך
ברכה( ,אבל לצורך מותר אפי' לדבר
הרשות).
ולמעשה נראה לסכם דיש כמה דרגות
בהזכרת השם:
א .להזכיר סתם שלא לצורך ,דלכו"ע
אסור מדאורייתא.
ב .להזכיר לצורך חולין ,דלרובא
דהשיטות אסור.
ג .בדרך לימודו ,דליעב"ץ שרי ,ולרוב
השיטות אסור.
ד .חצאי פסוקים בלימודו ,דיש מתירין
אך הרבה אוסרין.
ה .פסוקים שלמים שודאי מותר כקורא
בתורה.
ו .להזכיר לשם שבח וכבוד וכדו'
דכמעט לכל השיטות מותר מדינא.

והנה בפוסקים מבואר שבתוך פסוק
שלם ודאי מותר לומר השמות דלא גרע
מקורא בתורה ,אך חצאי פסוקים
המובאים בגמ' י"א שלא יאמר השמות
כהוויתן ,אך היעב"ץ כ' שאין בזה בעיה,

ח .בברכת חובה מותר לכו"ע.226

 226יש נידון בברכת חובה שגורם לעצמו להתחייב
באופן שיכל לא להתחייב ,כגון לברך בהמ"ז ע"מ
ליטול ידיו ולאכול שוב פת וכדו' ,וקיי"ל שלחינם הוי

ברכה שא"צ ,אבל אם יש לו צורך הלכתי לכך מותר
ואפי' כגון להרוויח סעודה שלישית בהידור בפת
וכדו' ואכמ"ל.

ז .בצורה של ברכת חובה ,כשזו ברכה
לבטלה או ברכה שא"צ ,לכו"ע אסור,
לרמב"ם מדאו' ולתוס' מדרבנן.

דרכי

בברכה לבטלה

אמנם עי' בחוו"ד (בית הספק כ) שכתב
דמותר לברך ברכה בתורת נדבה,

ברכות
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(ולכאו' מוכח מתפילת נדבה) ,וצ"ע
למעשה.
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דרכי

ברכות

סימן כז

סימן כז:

הלכות שיכור בתפילה ק"ש וברכות:
א .שתוי שיכול לדבר לפני המלך לכתחילה לא יתפלל ויקרא ק"ש ,ובדיעבד יצא ,ואם יעבור הזמן מחלוקת,
ובהמ"ז יברך .ב .דרך מיל ושינה מפיגין היין ,וכל א' סגי מה שיפיג יינו ,הרמ"א שיינות שלנו חלשים ולא
משתכר ברביעית ,מ"ב דשתיה בב' פעמים או שמזגו ,וכן בסעודה ,לא משכר ,ותלוי במציאות .ג .כשאינו
יכול לדבר לפני המלך תפילתו תועבה ולא יצא ,ושאר ברכות רשאי לברך ,ולגר"א לא ,ובבהמ"ז הוי ספק,
ויברך מספק דאו' ,מחלוקת בק"ש וברכותיה ,ולא מצטרף למנין .ד .שיכור כלוט נחשב שוטה ופטור מכל
המצות ,כשאסור בתפילה ישלים בתפילה הבאה כדין שוגג אא"כ ידע שיעבור הזמן .ה .לברכת כהנים
נפסל ברביעית ,דדמי לעבודה ,המג"א דרק יין ולא שיכר ,ומאידך גם יין מגיתו ,ואחרונים פליגי ,והנידון
אם זה פסול שתויי יין או שכרות.

[שתוי שיכול לדבר חפני המלך לכתחילה לא
יתפלל ויקרא ק"ש ,ובדיעבד יצא ,ואם יעבור
הזמן מחלוקת ,ובהמ"ז יברך]:

א) שתה יין וכן שאר משקין המשכרין
כדי רביעית ,וניכר שהוא שתוי מעט ,אך
אינו ממש שיכור דיכול לדבר לפני
המלך ואינו נכשל ומשתבש ,אף שאינו
מדבר כראוי ,לכתחילה לא יתפלל עד
שיסיר יינו ,אך בדיעבד אם התפלל יצא,
(שו"ע או"ח צ"ט א').
ואם עי"ז יעבור זמן תפילה ,לדעת
הפר"ח אפ"ה לכתחילה לא יתפלל,
וישלים בתפילה שלאחריה כדין שוגג,
אך היש"ש כתב דהאידנא דבלא"ה אין
מכוונין כ"כ ,אין לחוש להחמיר אם עי"ז
יעבור זמן תפילה ,ויתפלל לכתחילה,
(משנ"ב שם ס"ק ג')[ ,והיש"ש כתב עוד
דביו"ט במנחה יש להקל עוד משום
שמצווה לשתות רביעית יין וא"א
להמתין ,ופורים כיו"ט לעניין סברא זו
(אלף המגן ס"ק ו') ,ועוד כתב היש"ש
להקל ביו"ט כיון שיש מצווה לשמוח

והקב"ה מקבל תפילתו גם במצב הזה
מאחר שהוא שמח וטוב לב בשמחתו
של מקום ,ולכאו' גם טעם זה קיים
בפורים ,ומ"מ המשנ"ב כבר הביא
סברתו הראשונה להקל בכל יום אם
עומד לעבור הזמן ,דהאידנא בלא"ה אין
מכוונים ,כנ"ל ,אך וודאי שכ"ז רק בשתוי
המדובר שיכול לדבר לפני המלך,
דאל"ה ודאי אין להקל וכדלקמן].
ודין קריאת שמע כדין תפילה לעניין זה,
שלכתחילה אסור אך למעשה אם עומד
לעבור הזמן יקרא( ,משנ"ב ע' ס"ק טו'),
ולברך ברכת המזון בכה"ג וודאי מותר
בשתוי( ,משנ"ב קפה' ס"ק ה').

[דרך מיל ושינה מפיגין היין ,וכל א' סגי מה
שיפיג יינו ,הרמ"א שיינות שלנו חלשים ולא
משתכר ברביעית ,מ"ב דשתיה בב' פעמים או
שמזגו ,וכן בסעודה ,לא משכר ,ותלוי
במציאות]:

ב) דרך מיל ושינה כל שהו מפיגין את
היין ,אך יש בזה כמה חילוקי דינים

דרכי

הלכות שיכור

ופרטים ,והכלל הוא שכל אחד ששתוי
סגי ליה לפי מה שמרגיש בנפשו שיפיג
יינו( ,שו"ע צט ב' -ג') ,והרמ"א (שם)
כתב דלכן ביינות שלנו שאין חזקים
יתפלל אעפ"י ששתה רביעית ויותר,
וכ"ש אם מתפלל מתוך סידור ,ואין
חוששים לשכרות מעט( ,במציאות
והרגשה שכזו דווקא) ,וכתב המשנ"ב
(שם ס"ק ב') דברביעית נהיה שתוי
דווקא אם שתה בב"א אבל בשני פעמים
או שמזגו במעט מים מותר ,והביא דכ'
המג"א בשם הסמ"ק דיין שבתוך
הסעודה אינו משכר (ברביעית) וכ'
הפמ"ג דכ"ז הכל לפי מה שמבין בדעתו,
[ולכאו' באמת כל פרטי וחילוקי הדין
בזה הם עניין מציאותי מתי נהיה שתוי
ברביעית אך הכל תלוי לפי מה שמבין
בדעתו לפי המציאות וההרגשה ,וצריך
בירור].

[כשאינו יכול לדבר לפני המלך תפילתו תועבה
ולא יצא ,ושאר ברכות רשאי לברך ,ולגר"א לא,
ובבהמ"ז הוי ספק ,ויברך מספק דאו' ,מחלוקת
בק"ש וברכותיה ,ולא מצטרף למנין]:

ג) ואם הוא שיכור שאינו יכול לדבר
לפני המלך ,דנכשל ומשתבש בדיבורו,
אל יתפלל ,ואם התפלל תפילתו תועבה,
וצריך לחזור ולהתפלל ,ואם עבר הזמן
ישלים בתפילה שלאחריה כדין שוגג,
(שו"ע שם א').
אבל שאר ברכות יכול לברך אע"פ
שהוא שיכור שאינו יכול לדבר לפני
המלך( ,רמ"א שם) ,אך להגר"א יש

ברכות
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להחמיר דלכתחילה גם בשאר ברכות
לא יברך( ,משנ"ב צט' ס"ק יא').
ולגבי בהמ"ז נסתפקו התוס' והרא"ש
אם יוצא ידי חובה בשיכור כזה שאין
יכול לדבר לפני המלך( ,שו"ע קפה' ה'),
והאחרונים מסקי לדינא שיברך בהמ"ז
בכה"ג ,דספק דאוריתא לחומרא ,אך
לכתחילה יזהר לברך קודם שיגיע לידי
כך( ,משנ"ב שם ס"ק ו').
ולגבי ק"ש וברכותיה במצב כזה,
נחלקו הפוסקים אם דינה הוא כתפילה,
שאין לאומרה כשהוא שיכור ולא יוצא
ידי חובה ,או דשאני תפילה שהיא
בקשת צרכיו ,ומשא"כ ק"ש ,ולכן אם
הוא שיכור לפני סוף זמן ק"ש יקרא
מספק ,ואם יפוג יינו עד שלא עבר הזמן
יחזור ויקרא הפרשיות( ,משנ"ב צט'
ס"ק ח') ,ודעת הגרשז"א ששיכור כזה
אומנם יקרא ק"ש אך ללא ברכותיה ,דהן
רק מדרבנן ,ורק הפרשיות יקרא מספק,
ואם יפוג יינו עד שלא עבר הזמן יחזור
ויקרא עם ברכותיה( ,אישי ישראל פכ"ב
הע' עג') ,ועיין בשו"ע הרב דלכאו'
משמע לא כן ויל"ע (קפה' ה' ,וע').
ושיכור כזה שאינו יכול לדבר לפני
המלך אין מצטרף למניין עשרה אך
לצרפו לזימון בשלושה אפשר דשרי
(משנ"ב צט ס"ק י') ויש שכתב שכן
מצטרף למניין (כה"ח שם ס"ק טו').

[שיכור כלוט נחשב שוטה ופטור מכל המצות,
כשאסור בתפילה ישלים בתפילה הבאה כדין
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דרכי
שוגג אא"כ ידע שיעבור הזמן]:

ד) ואם הוא שיכור כלוט אשר כשוטה
יחשב ופטור אז מכל המצוות ,אפילו
בדיעבד אם התפלל קרא ובירך לא
מיפטר בכך ,שהרי פטור היה באותה
שעה ,וחייב אח"כ לחזור ולהתפלל
לקרות ולברך( ,משנ"ב צט ס"ק יא').
תמיד כשדינו הוא שאסור לו להתפלל
מחמת שכרותו ישלים בתפילה
שלאחריה כדין שוגג ,אך אם התחיל
לשתות סמוך לסוף הזמן בכה"ג שידע
שאם ישתכר וודאי יעבור הזמן ,דלא
יוכל להפיג יינו בזמן קצר כזה ,מזיד הוי
ואין לו תשלומין( ,משנ"ב שם ס"ק ו').
במקרה שאסור לו להתפלל מחמת
שכרותו אם מתפלל תפילתו תועבה,
והוי כאילו עובד עכו"ם ,ואילו אם אינו
מתפלל בשעת שכרותו ניצל מכל צרה
(באר היטב שם ב').

[לברכת כהנים נפסל ברביעית ,דדמי לעבודה,
המג"א דרק יין ולא שיכר ,ומאידך גם יין מגיתו,
ואחרונים פליגי ,והנידון אם זה פסול שתויי יין
או שכרות]:

ה) לעניין ברכת כהנים הדין הוא שאם
שתה אפילו רק רביעית יין לא ישא את
כפיו ,אך אם היה מזוג או ששתה בשתי
פעמים מותר ,אך יותר מרביעת בכל
גווני אסור( ,שו"ע קכ"ח ל"ח) ,דברכת
כוהנים מדמינן לעבודה שמה שבעבודה

סימן כז

ברכות
חייב ,בנשיאת כפים אסור ,ומה
שבעבודה פטור ,בנשיאת כפים מותר,
(משנ"ב שם ס"ק קלח').
ודעת המג"א דבברכת כהנים אינו
אסור אלא אם שתה יין ,אך שאר משקין
המשכרין מותר ,ואפילו שיכור שאינו
יכול לדבר לפני המלך ,מלבד שיכור
כלוט שהוא כשוטה ,ושאני מתפילה
שבה אין חילוק בין יין לשאר משקין
המשכרין ,והרבה אחרונים חולקים
עליו בזה ,ועוד כתב המג"א דבברכת
כהנים גם אם שתה יין מגיתו (מיץ
ענבים) אסור ,אף שאינו משכר,
והאחרונים חולקים עליו גם בזה,
(משנ"ב שם ס"ק קמא'),
[ולכאו' שורש המחלוקת הוא דהמג"א
חידש שבברכת כהנים גדר הדין הוא
'שבשתית יין' נאסר דמדמינן לעבודה
דהוי גזיה"כ של פסול "שתויי יין" ,ולא
גדר של 'שכרות' כבתפילה ,ומשו"ה
בשאר משקין המשכרין ס"ל שאינו
נאסר אע"פ שהוא שיכור שאין יכול
לדבר לפני המלך ,ומאידך ביין מגיתו
נאסר אע"פ שאינו משכר ,והאחרונים
פליגי דגם בברכת כהנים הגדר הוא
'שכרות' ולא 'שתויי יין' ודו"ק].

להוי ידוע שהדברים נכתבו להלכה
ולא למעשה ,ולכן נכתבו ההלכות
עם מקורותיהם ע"מ שמי שירצה
יוכל לראות ההלכה במקורה ואין
לסמוך על הנכתב כאן למעשה.

דרכי

עוד בדיני שיכור

ברכות
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סימן כח:

הרחבות בגדרי דיני שיכור:
תמצית דברים :א .איסור הוראה ילפי' ממקדש ,אך אי"ז ניוול אלא חשש טעות וכדמשמע ברמב"ם .ב.
החינוך שגם הוראה אי"ז ראוי ,וצ"ע דשרי דין מפורש וכן דשרי ללמוד ,וי"ל דיוקר הטעות .ג .תוס' דממונות
שרי דהחשש רק באיסור ,ופלוג' הפו' ,דחשש טעות שייך תמיד .ד .באיסור שיכור בתפילה יל"ד האם הוא
חשש טעות או ניוול .ה .תוס' מדמה שיכור לנמצא צואה ,וכ"כ האו"ז וכ"מ בלשון הגמ' תועבה .ו .הרמב"ם
שלשיכור אין כונה .ז .בדברי המאירי.

באיסור שיכור בהוראה:

[איסור הוראה ילפי' ממקדש ,אך אי"ז ניוול
אלא חשש טעות וכדמשמע ברמב"ם]:

א) בגמ' (עירובין סד ).אמר שמואל
שתה רביעית יין אל יורה" ,ובפשטות
טעם הדבר הוא דחיישינן שיטעה
בהוראה ,דשתוי יכול לטעות בקל דאין
דעתו מיושבת.
אמנם הלא מפורש שם בגמ' (כריתות
יג ):שאיסור הוראה לשיכור ילפי' מקרא
ד"להורות" דסמיך ל"יין ושיכר אל
תשת" ,שנאמר גבי איסור עבודה,
ומשמע דאיסור עבודה והוראה הם גדר
אחד ,וכן מבואר ברמב"ם שכ' (ביאת
מקדש א ג) "וכשם שאסור לכהן להכנס
למקדש מפני השכרות כך אסור לכל
אדם בין כהן בין ישראל להורות כשהוא
שתוי" ,ומשמע דהוא דין אחד ,והנה הרי
בכניסה או עבודה למקדש אין חשש
שיטעה מחמת שדעתו לא מיושבת ,אלא
הוא מטעם שזהו מצב לא מכובד ולא
ראוי למקום קדוש ,וכדכ' הרמב"ם (שם

יז) דאסור להכנס למקדש "שתוי יין או
שיכור או פרוע ראש דרך ניוול וכו' שאין
זה כבוד ומורא לבית הגדול והקדוש
שיכנס בו מנוול" דמבואר ששתוי
ושיכור הם ניוול ,ואי"ז דרך כבוד ,אך
צ"ע מה זה שייך בהוראה שבה שייך רק
חשש שיטעה ,וא"כ אינם מאותו דין.
וכן משמע שבהוראה הטעם הוא מצד
דחיישי' שיטעה ,מהא דכ' הרמב"ם שם
"אפילו אכל תמרים או שתה חלב
ונשתבשה דעתו מעט אל יורה שנאמר
ולהורות את בני ישראל" ,דמשמע
דעניין השכרות הוא שנשתבשה דעתו,
ולכן אסור להורות ,ועוד כ' שם "ואם
הורה בדבר שהוא מפורש בתורה עד
שידעוהו הצדוקים מותר כגון שהורה
שהשרץ טמא והצפרדע טהור והדם
אסור וכיוצא בזה"( ,והוא מהגמ'
בכריתות שם) ,ומזה נמי מוכח דטעם
האיסור להורות הוא מחשש טעות ולכן
בדבר המפורש בתורה מותר ,וא"כ ק'
דהרי ילפי' הוראה ממקדש ושם התבאר
שהוא לא מחשש טעות אלא מפני ניוול
דאינו דרך כבוד.
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סימן כח

ברכות

[החינוך שגם הוראה אי"ז ראוי ,וצ"ע דשרי דין
מפורש וכן דשרי ללמוד ,וי"ל דיוקר הטעות]:

להורות ממנו מותר אם הוא אינו מורה
למעשה ,וכדפ' הרמב"ם).

ב) והנה החינוך (מצוה קנב) כ' דטעם
איסור שתויי יין בעבודה והוראה הוא
אחד" :שאין ראוי להתעסק בדברים
היקרים בתכלית היוקר כמו ענייני
המקדש ודברי התורה רק בעת שיהיה
האדם מיושב בדעתו ומכוון בכל
מעשיו" ,ומבואר דטעם האיסור הוא
אחד שאין זה ראוי מפאת חשיבות
העבודה והתורה.

ומ"מ אם כהחינוך דהוא משום כבוד
התורה שהיא חשובה ויקרה ,אמאי
נאסר רק הוראה ולא כל לימוד תורה,
ומוכח דהטעם הוא דחיישי' שיטעה.

אך יש להק' מדאי' דדינים ברורים
ומפורשים מותר להורות ,דלכאו'
משמע דאי"ז משום כבוד אלא מחשש
טעות ,מיהו י"ל דדבר המפורש בקרא
לא חשיב הוראה ,דהקרא כבר מורה
עליו ואין כאן הוראה ,דלאו מידי עביד.
אך זאת יש להק' להחינוך למה נאסר
רק ההוראה ולא עצם הלימוד בתוה"ק,
(וכדמפו' בחינוך שם שמותר ללמוד
שלא להוראה ,והוא מהגמ' (כריתות יג):
"ולהורות זו הוראה וכו' ,יכול אף
המשנה ,ת"ל ולהורות ,ר' יוסי בר'
יהודה אומר יכול אף תלמוד ,ת"ל
ולהורות" ,ופירש"י "ולהורות :לאפוקי
משנה שאין מורין הלכה מתוך משנה
הלכך מותר לשתויי יין לשנות" ,וכן
לעניין גמרא" :ולהורות לא אסרתי אלא
הוראת הלכה למעשה" ,וכ"פ הרמב"ם
(שם ד) "ומותר לשכור ללמד תורה ואפי'
הלכות ומדרשות והוא שלא יורה ,ואם
היה חכם קבוע להוראה לא ילמד
שלימודו הוראה היא" ,מיהו ברש"י
משמע רק משנה שאין מורין הלכה
ממנה אף פעם ,אך לימוד הלכה אסור
אפי' בלא להורות למעשה ,מיהו י"ל דזו
ההו"א דתלמוד אסור דחיישי' שיגיע
להורות ,והמסק' דגם מה שרגילים

ושמא כוונת החינוך "ביוקר" היא רק
בהא גופא בדברים שיכול לצאת מהם
טעות שהיא ביוקר ,וכלשונו שאין ראוי
וכו' רק בעת שיהיה מיושב בדעתו וכו'
דהיינו לא מצד כבוד התורה סתם אלא
מצד החשש שיבוא לידי טעות בהוראה
שזה דבר חמור ,ומשא"כ אם יטעה
בלימודו הפרטי ,דאי"ז חמור כ"כ שהרי
אח"כ יעיין שוב ויראה טעותו ,ואע"פ
שאמרי' (ב"ב כא ):שבשתא כיון דעל על,
מ"מ אי"ז חמור כמו הוראת איסור
למעשה ,אך צ"ע דלמעשה מקדש
והוראה לאו חד טעמא.

[תוס' דממונות שרי דהחשש רק באיסור ,ופלוג'
הפו' ,דחשש טעות שייך תמיד]:

ג) אמנם בהוראה עצמה עי' תוס'
סנהדרין (מב .ד"ה העוסקים) דהא דאמר
שתה רביעית אל יורה היינו הוראה
דאיסור והיתר ,אך דיני ממונות מותר
לשתוי לדון ,וכ"פ השו"ע (חו"מ דיינים
סימן ז ה) וז"ל "יש אומרים דשתויי יין
מותרים לדון דיני ממונות".
ועי' תומים (שם ס"ק ו) "הרב בעל כנה"ג
הקשה דמבואר במדרש רבה פרשת
נשא (פרשה י פי' ד) שתה רביעית יין אל
יורה שתה רביעית יין אל ידון ,וכתב
דהגמ' שלנו חולק ,וצ"ע דראית התוס'

דרכי

עוד בדיני שיכור

אין ראיה ברורה כל כך לסתור דברי
המדרש ,דכל ראיית התוס' מהא
דאמרינן דבדיני נפשות לא היו שותים
יין כל היום כולו משום קרא (משלי לא
ד) ולרוזנים אי שכר ,העוסקים ברזו של
עולם אל ישתכרו ,משמע דווקא דיני
נפשות אבל לא דיני ממונות ,ומזה אין
ראיה דוודאי בדיני ממונות אי מלין דין
דיכול אח"כ לשתות יין ,דקודם שיגמור
הדין למחר בין כך יהיה סר יינו מעליו
ויתיישב בדינו ,אבל בדיני נפשות שהיה
מלין דין עד למחר ומ"מ לא היו רשאים
ביום ההוא לשתות יין אף דקודם גמ"ד
יהיה יינם סר מעליהם מ"מ לא ראוי להם
להסיח דעתם רגע אחד מלעיין במילתא
אולי ימצאו לו זכות ,ולכך לא יהיו
שותים יין לבלבל דעתם ,וזה מותר בדיני
ממונות ,אבל אם שתה יין ,שיהיה יכול
לדון ולגמור דין בעודו יינו בקרבו ולא
סר מעליו מנלן ,ולמה יהיה זה קל
מאיסור והיתר ,הלא אין לך מקצוע יותר
בתורה מדיני ממונות שצריך ישוב ובקל
הדברים מתחלפים וצריך ישוב הדעת
למאוד".
וכ"כ הפתחי תשובה (ס"ק ו) ומביא
מהשבו"י וכן הב"ח שפסקו דשתוי אסור
אפילו לדון ,ועכ"פ המחמיר תע"ב,
ומביא דכ"כ בספר היראה להר"ר יונה
דאסור לעשות שום הוראה בין בדין בין
באיסור והיתר ,ומביא שכן הסיק שו"ת
משכנות יעקב דאין להקל כלל ,כי איסור
דאורייתא הוא לדברי האוסרים כמו
הוראה".
ומדבריהם נראה דהחשש הוא
שיטעה בהוראתו ,ולכן גם בממונות
חיישי' שיטעה ואסור לדון ,וכלשון
התומים "שאין לך מקצוע יותר בתורה
מדיני ממונות שצריך ישוב ובקל
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הדברים מתחלפים" דהיינו שחסרון
שתוי הוא בישוב הדעת ,דחיישי'
שיטעה ,וזה שייך גם בדיני ממונות.
אך בד' תוס' צ"ל דהאיסור תורה הוא
רק באיסור והיתר שיוכל להחטיא בנ"א
אך בממונות אי"ז חמור כ"כ והאיסור
תורה לא נאמר בו ,ועוד דממון אפשר
בחזרה אך איסורא לא ,וזה יסתדר עם
מה שביארנו בחינוך דהחשש טעות הוא
בדברים היקרים והחשובים דהיינו
האיסורים ולא הממונות( ,וכנ"ל דע"כ
חזי' דאי"ז בכל לימוד תורה אלא רק
בהוראה ,וה"נ אי"ז בכל הוראה אלא רק
איסור והיתר דחיישי' שיטעה בדבר
חמור ויקר כזה)( ,ועי' בלבוש (דיינים ז')
דביאר טעמיהו דהתוס' משום דבקרא
כתיב "ולהורות את בנ"י את כל החוקים"
דילפי' רק חוקים דהיינו האיסורים ,ולא
משפטים דהיינו משפטי הממון ,מיהו
יל"ע דמשפטים כוללים גם איסורים אם
הם מובנים ,ולא רק בנ"א לחברו).

בדין שיכור בתפילה ק"ש וברכות:

[באיסור שיכור בתפילה יל"ד האם הוא חשש
טעות או ניוול]:

ד) בגמ' (ברכות לא" ).ויחשבה עלי
לשכרה (שמואל א' א) מכאן ששכור
אסור להתפלל" ,ויל"ד בטעם האיסור
האם הוא מצד חשש שיטעה בדיבורו,
דמכיון שחסר בצלילות דעתו חיישי'
שידבר שלא כדת ,ובדומה לאיסור
שיכור בהוראה דחיישי' שיטעה (ועי'
להלן) ,או דלמא דהאיסור הוא מצד עצם
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העמידה במצב זה שהוא ניוול ,לפני
מלכו של עולם ,ובדומה לפסול שיכור
בעבודה( ,כיון שתפלה היא כקרבן עי'
כו.):
ובעירובין (סד ).שתוי אל יתפלל אך
תפילתו תפילה שיכור אם התפלל
תפילתו תועבה ,ובגמ' שם שתוי שיכול
לדבר בפני המלך ,שיכור שאינו יכול
לדבר בפני המלך ,ומהא משמע
דחסרונו של שיכור הוא שאינו מדבר
כראוי ,והחשש שיטעה וידבר שלא כדת
לפני המלך ,מיהו היה מקום לומר דזהו
רק סימנא מילתא בעלמא ,אך עי"ש
בתוס' שכ' "ולא יצא כיון שאינו יכול
לדבר לפני המלך וצריך לחזור
ולהתפלל" ,דמשמע דאי"ז רק סימן אלא
הטעם ,וכ"מ מלשון התוס' כאן (ברכות
לא" ).ואפי' הוא שתוי ושכור כל כך
שאינו יכול לדבר כראוי".

[תוס' מדמה שיכור לנמצא צואה ,וכ"כ האו"ז
וכ"מ בלשון הגמ' תועבה]:

ה) מיהו עי"ש בתוס' בעירובין בהמשך
דמדמה שיכור שהתפלל למי שהתפלל
ונמצא צואה ,דכמו שבצואה צריך
לחזור ולהתפלל ,ה"נ בשיכור,
דבתרוויהו כיון שחטא תפילתו תועבה
וצריך לחזור ולהתפלל ,והנה בצואה
הרי הוא מטעם של מיאוס וניוול,
ומשמע בתוס' דה"נ שיכור הוא אותו
גדר של מיאוס וניוול ,דאל"כ היה אפשר
לחלק דרק בצואה צריך לחזור דהוא
מיאוס ,אך בשיכור שהוא רק חשש
שיטעה אם מ"מ עבר והתפלל יצא ,וחזי'
דתוס' למד דאף שיכור פסולו מטעם
מיאוס כקרבן מאוס ובעל מום ,ולכן כמו
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ברכות
שבצואה צריך לחזור ה"נ בשיכור ,ועוד
עי"ש בתוס' שמסתפק "וצ"ע אם יש
להשוות ברכות לתפלה לענין צואה
ושיכור" ,דמשמע דצואה ושיכור חדא
נינהו ,ומבואר דפסול שיכור בתפילה
אינו מחשש שיטעה (כבהוראה) אלא
מדין מיאוס וניוול כבקרבן ,ובדומה
לצואה.
וכך נראה נמי בדברי האו"ז (ח"א הל'
שחיטה שס"ז) "השכור שוחט ומברך,
דוקא לתפלה לא חזי משום הקריבהו נא
לפחתך" ,דהוא פסוק במלאכי (א' ח')
שפירושו שכמו שקרבן בעל מום אינו
ראוי למלכות בשר ודם ,אינו ראוי
לקב"ה ,עי"ש.
ובאמת נראה דזה מסביר לשון הגמ'
בעירובין הנ"ל ששיכור שהתפלל
תפילתו "תועבה" ,דהיינו שהיא פסולה
מדין מיאוס ,ולכן צריך לחזור ולהתפלל,
ומה דאי' התם ששיכור היינו שאינו יכול
לדבר בפני המלך צ"ל דהוא רק סימן
ותיאור המצב המציאותי שמגדיר מהו
שיכור ,אך פסולו לא מטעם הדיבור אלא
הניוול והמיאוס שבמצבו.

[הרמב"ם שלשיכור אין כונה]:

ו) אך הנה ברמב"ם (תפלה ד' יז) "שכור
אל יתפלל מפני שאין לו כוונה ,ואם
התפלל תפילתו תועבה" ,ונראה דבא
לפסול שיכור מצד אחר והוא מכיון
שחסר לו בכוונה ,דעי' שו"ע (ריש צ"ח)
"דצריך שיכוון בלבו פירוש המלות
ויחשוב כאי' שכינה כנגדו" ,ואולי רק
זהו חסרון שתוי ,שלא יכול לכוון כראוי
כוונת התפילה ,ולחשוב ששכינה כנגדו.
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אך באמת זה צ"ע דא"כ למה אם התפלל
תפילתו תועבה ,וכבר הק' כן הערוה"ש
(צט ב) ,דאטו המתפלל שלא בכוונה
תפילתו תועבה ,ועוד מה דאי' בגמ'
(ברכות לא ):דכאילו עובד כוכבים ,וזה
תימא אם זהו רק חסרון בכונה ,ועוד הק'
דא"כ לא היה צריך לחזור ולהתפלל
לדידן דלא הדרי בשביל חסרון כונה
אפי' בברכה ראשונה ,ועי"ש שכותב:
"ובאמת הטור והש"ע לא כתבו לשון זה
ולדידהו הטעם דהוי דבר המאוס כמו
צואה ,ולפיכך תפלתו תועבה וכאלו וכו'
ולפיכך גם לדידן צריך לחזור
ולהתפלל" ,והוא כדמשמע בתוס'
והאו"ז הנ"ל.
אך עי"ש שמתרץ "אמנם הענין כן הוא
אם בעמדו בתפלה נתבלבלה כונתו ,לא
ניתנה תורה למלאכי השרת ,אבל
העומד עצמו מקודם להתפלל בלא
כונה ,אין לך העזה גדולה מזו ,ואין
משוקץ יותר מזה ליכנס לפלטין של מלך
בבלבול הדעת ,ולכן תפלתו תועבה
וצריך לחזור ולהתפלל ,ולזה גם אמרו
כאי' עובד כוכבים ,כלומר שמראה
שעבודתו לפניו ית' אינה חשובה בעיניו
כלל" ,עכ"ל הזהב.
ובערוה"ש באמת מבואר דהבין
ברמב"ם שחסרון כוונה היינו רק בכוונת
פי' המילות או שעומד לפני המלך ,ורק
חילק בין סתם מי שלא הצליח לכוון
מטרדותיו ,לבין מי שמעמיד עצמו
מראש ביודעין להתפלל במצב כזה של
בלבול הדעת ,שזהו כבר משוקץ ביותר,
ולכן תפילתו תועבה ,אך בעצם פסולו
הוא מצד חסרון בכוונת פירוש המילות.
מיהו בלא דבריו היה אפשר לבאר
כוונת הרמב"ם דמש"כ "שאין לו כונה"
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היינו שאין לו דעת וחיישי' שיטעה
וכהצד הראשון שהתבאר לעיל ,ובדומה
לאיסור שיכור להורות ,וא"כ הקושיות
לא יהיו כ"כ ,דאי"ז רק חסרון בכונה כמו
מה שאנו לא חוזרים על חסרון כוונה,
אלא חסרון דעת שחיישי' שיטעה
בדיבורו וידבר לא כדת ולא כראוי ,וזה
תועבה וזלזול וכו' ,ויותר חמור מסתם
חסרון כוונה ,אך פשטות לשון הרמב"ם
כהערוה"ש.
וכה"ג נמצא באוצר הגאונים (עירובין
סד ).אם בעבודה השותה עבודתו
פסולה וכו' ק"ו לתפילה מה עבודה
שהיא אינה צריכה כוונה אמרה תורה
השותה אל יעבוד ,תפילה שצריכה
כוונת הלב כדכתיב עבדו את ה' ביראה
על אחת כמה וכמה".
ועי' במרדכי (פרק הדר) "אע"ג שאין אנו
נזהרים עתה בשתוי משום דבלאו הכי
אין אנו מכוונים בתפילה כ"כ" ,דג"כ
משמע דחסרון שתוי רק בכונה ,ולכן
לדידן שלא נזהרין בכונה ה"נ אין נזהרין
בשתוי ,מיהו דבריו רק על שתוי
שבדיעבד תפילתו תפילה ,ורק
לכתחילה אל יתפלל ,ולא בשיכור שאינו
יכול לעמוד וכו' שהוא בודאי יותר חמור
מסתם חסרון כונה ,וגם אם התפלל
תפילתו תועבה וכעובד עכו"ם ,ומ"מ אם
כהערו"ש שפיר דגם שיכור חסרונו
בכונה ורק יותר חמור כי נעמד לפני
המלך במצב כזה ביודעין.
מיהו שוב חשבתי ונתקשיתי קצת
בדברי הערוה"ש דמאי שנא שיכור
שמעמיד עצמו ביודעין במצב שאינו
יכול לכוין ,מכל מי שמתפלל בזמנינו
שאין יודעין לכיון ,דלכאו' נמי יודע
האדם את מצבו מראש שאינו יודע ואין
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אנו יודעים לכיון וא"כ איך שרי לו
להעמיד עצמו כך לפני המלך ,דהנה
לכאו' ההגדרה כיום של כולי עלמא היא
שכולנו כשיכורים ,שאיננו יודעים לכוין,
ואיך מותר להתפלל ,וצ"ע לערוה"ש.
והרמב"ן (ברכות כב ):דלעניין צואה
שווה דין ק"ש ושאר ברכות לתפילה,
דהחסרון מוהיה מחניך קדוש דשייך
בכל מילי דקדושה ,אך לענין שתוי
ושיכור אין ק"ש בכלל האיסור דלא
הוזכר אלא תפלה ,אך ק"ש ואצ"ל
ברכות קורין ויוצאין יד"ח" ,דטעמא
דתפלה משום דבעי כונה יתירא מפני
שהוא כמדבר בפני המלך ,ומצינו בכ"מ
לכונה דחמיר דין תפלה מק"ש גבי מי
שאין דעתו מיושבת ובא מן הדרך ומיצר
דכולן לענין ק"ש קורין ומברכים על
המזון וכל הברכות כולן" ,עכ"ל.
אך המאירי (במגן אבות ענין שלישי)
פליג על חילוק הרמב"ן בין ק"ש לתפלה
דגם ק"ש הוא מדבר לפני המלך" ,ואין
קריאה זו בכלל דברים שאין בהם כונה
אלא דברים שאינם והוא שאמרו
תפילתו תועבה וא"כ אף בק"ש ובכל
הברכות כן" וכן שיטת המאירי (ברכות
כו.).
ודרך חדשה אי' בארחות חיים (הל'
תפלה מג) דשיכור לא יתפלל לפי שאין
לו דעת ,וגם המאירי במגן אבות הנזכר
הביא תוספתא דתרומות ששיכור לא
יתרום לפי שאין בו דעת ,ועי"ש שאע"פ
שהוא כפקח לכל דבריו בזו אמרו מפני
שאין בו דעת כלומר ופיהו ידבר
תהפוכות ואין שום מקום לתפילתו.
ועי' עירובין (סה" ).שיכור מקחו מקח
וממכרו ממכר ,עבר עבירה שיש בה
מיתה ממיתין אותו ,מלקות מלקין אותו,
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כללו של דבר הרי הוא כפיקח לכל
דבריו ,אלא שפטור מן התפלה ,וכו' לא
שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט,
אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור
מכולם" ,ומצד א' מבואר דאין לו חסרון
שוטה ומאידך משמע דזה כן בכיוון
וברעיון הזה דאולי לענין תפילה כן
דיינינן ליה כמי שאין בו דעת ,ברמה
המספקת לזה.
גם יש לדייק קצת מהא כהשיטות דרק
מתפלה פטור אבל ק"ש ברכות חייב.
ובמאירי במג"א הנזכר הביא ראיה
לדבריו ששיכור אינו קורא את שמע
מהירושלמי בתרומות חד חסיד שאל
לאליהו הנביא שכור מהו לקרות שמע
א"ל לא יראה בך ערות דבר קרי ביה
ערות דיבור ,תני חזקיהו בין לקרות בין
לברך ,כלו' כל שהוא ברכה והזכרת
השם אסור בה ,ומיהו בבלי הנ"ל
בעירובין יותר נראה דפסול רק בתפילה
וכהרמב"ן וכנראה היא מח' התלמודים,
ועי' ב"ח (צט) דשיכור אין להחמיר
בברכות ,אך ק"ש ותפלה אסור ,ושכ"פ
הג"ה שו"ע.
אורים (ס"ק י) "וביינות שלנו יש להקל
אפי' באיסור והיתר ,אם לא ששתה
הרבה יין הראוי לשכרות ,סמ"ע
(סקי"א) .ועיין תומים (סק"ו) שיש
להחמיר בכה"ג אפי' בדין ,ע"ש ,ומכל
שכן אם דן ביחידי.

[בדברי המאירי]:

ז) מאירי ברכות כו" .ובשכור יש מיהא
שאמרו תפלתו תועבה וצריך לחזור
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ולהתפלל י"א שלא החמירו אלא בתפלה
מפני שאנו צריכים בה לכונה יתרה ויש
חולקים בפרק ראשון של שמע או
בפסוק ראשון ולדעתי אף שכור חוזר
בכלן שמאחר שאין לו שום כונה אין
דבריו כלום אבל השתוי אף על פי
שלענין תפלה אמרו לא יתפלל לכתחלה
בשאר ברכות ובק"ש קורא ומברך
לכתחלה ושתוי הוא ששתה רביעית
ושכור הוא שאינו יכול לדבר בפני המלך
ויש אומרים שאף זה אינו מברך
לכתחלה אלא ברכת המזון הואיל ועל
עסקי אכילה ושתיה היא באה ועיקר
הדברים נראה לי כדעת ראשון וכן
כתבנוה בעירובין פרק הדר ויש לפקפק
במה שכתבנו בשכור ממה שאמרו
בתלמוד המערב בראשון של תרומות
חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן
תרומה האלם והשכור והערום והסומא
ובעל קרי ואמרו עליה בגמ' אלם וערום
ובעל קרי מפני ברכה סומא ושכור
שאינן יכולים לתרום מן המובחר ואף
שם פירשו בשכור שאינו יכול לדבר
בפני המלך ואפי' הכי משום ברכה לא
אלמא יכולים לברך אלא שאח"כ שאלו
שם שכור מהו לברך והשיבו ואכלת
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ושבעת וברכת אפילו מדומדם לא
צריכא דלא מהו לקרות ק"ש חד חסיד
שאל לאליהו ואמר ליה ולא יראה בך
ערות דבר ערות דבור כלומר ואינו קורא
תני חזקיה בין לקרות בין לברך כלומר
שאף אינו מברך אלמא שאחר שאמר
בתפלה שלא מפני הברכה היה חוזר
וחוקר היאך הוא ראוי לברך עד שהעלה
שאינו ראוי לא לקרות ולא לברך הואיל
ואין יכול לדבר בפני המלך ומה שאמרו
תחלה שלא מפני ברכה נאמרה שמא לא
על שכור גמור נאמרה ומה שאמרו אפי'
מדומדם לא צריכא דלא נראה לי אפי'
נתאדמו פניו מחמת היין שכל שהוא כן
יצא מכלל שתוי ונכנס לכלל שכור ויש
גורסים בשאלת החסיד לאליהו ערום
מהו לקרות ושבוש הוא חדא דאשיכור
קא בעי לה ומה תשובה ערום לשכור
ועוד היאך נסתפק בזו בערום אלא על
שכור נשאלה והוא השיבו ערות דבר
ערות דבור והן הן הדברים ויש מפרשים
מדומדם מלשון שתיקה ולשטתנו אנו
מפרשים שאף זה אנו מפרשים שעומד
לו משותק מרוב היין אף על פי שאם
יטריח עצמו לדבר אפשר שיהיה מדבר
כתקנו במקצת".
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ברכות

מאבי מורי הגאון רבי שמעון גרוסמן שליט"א:
מתי צריך לברך שהחיינו על בגדים וכלים חדשים:
כתב הרא"ש בברכות פרק ט סי' ט"ז:
"מתני' בנה בית חדש וקנה כלים חדשים
אומר ברוך שהחיינו וקיימנו ,בירושלמי
ר' יעקב בר זבידא משום ר' חייא בר אבא
אמר קנה אומר שהחיינו וכו' ,וגם
משמע בירושלמי דבשעת קנייה יש לו
לברך אף על פי שעדיין לא נשתמש בהם
שאין הברכה אלא על שמחת הלב שהוא
שמח בקנייתו כדרך שמברכים על
הגשמים בשעת ירידתן אף על פי שאין
הנאתן ניכרת מיד"

לו עדין כ"כ שמחה ולכן לא יברך ,ואחר
שהאומן תיקנו והוא מוכן ולוקח את
הכלי ממנו ג"כ לא יברך ,כיון שאם הדין
היה שאומן קונה בשבח כלי אז
כשהאומן תיקנו קנאו וכאשר שילם לו
ולוקח אותו מהאומן נחשב כקונה אותו
מחדש ולכן יברך אז שהרי עכשיו קונה
דבר המוכן לשימוש ,אך כיון שאין אומן
קונה בשבח כלי א"כ לא נחשב שקונה
אותו ,ולכן יברך רק בשעת לבישה או
שימוש.

והביאו הב"י ועפ"ז פסק בשו"ע סי'
רכ"ג,ד'" :בשעת הקנין יש לו לברך אף
על פי שעדיין לא נשתמש בהם ,שאין
הברכה אלא ע"י שמחת הלב שהוא
שמח בקנייתן".

ויש להעיר בזה שאומנם בחו"מ סי' ש"ו
ועוד מקומות נפסק שאין אומן קונה
בשבח כלי אך באבה"ע סי' כ"ח משמע
שזו מח' .אלא שכבר בארו שהעיקר
להלכה הוא שאין אומן קונה אך
באבה"ע משום חומרא דערוה חששו גם
לשיטה שאומן קונה בשבח כלי.

זה לכו"ע כשהבגד או הכלי מוכן
לשימוש כבר בזמן הקניה.
הדין אם הבגד או הכלי צריך תיקון מתי
יברך:
אך אם צריך בו עוד תיקון וכד' כדי
שיהיה מוכן כגון שצריך למסור הבגד
לחייט לתקנו שיהיה ראוי לו ללובשו או
קנה כסף לעשות ממנו כלי וכד' מצינו
בזה מח' מתי יברך:
 .1המג"א סבר :מברך כשישתמש בו
(ואם זה בגד כשילבש אותו) .וז"ל" :דוקא
כשקנה כלי כמו שהיא אבל אם קנה כסף
ונתן לאומן לעשות כלי אינו מברך אלא
כשישתמש בו כנ"ל דהא קי"ל אין אומן
קונה בשבח כלי".
באור דבריו :שהחיינו מברכים מחמת
השמחה וההנאה מהדבר וכיון שכאשר
קונה אינו ראוי להשתמש בו מיד לכן אין

ועוד :כתב שם הקצות בחו"מ סי'
ש"ו(ומביא שם הקצות שכן דעת תה"ד)
שגם לדעה שאומן קונה בשבח כלי יש
ראיות שקונה רק את השבח שעשה
בכלי ולא את כל הכלי ,ולפי"ז לכו"ע לא
נחשב שקונה את הכלי עצמו כשמקבלו
מיד האומן ואין לו לברך אז ,והנה
מהמג"א אצלינו משמע שחלק על
הקצות הנ"ל שהרי תולה את הדבר
במח' אם אומן קונה בשבח כלי.
 .2הט"ז סבר :שאעפ"כ יברך בשעת
הקניה אע"פ שההנאה עדין רחוקה כיון
שהרא"ש מדמה ברכה זו למברך בשעת
הגשמים אע"פ שאין הנאתן ניכרת
מיד(.שו"ע סי' רכ"א,ב :כשהיתה עצירת
גשמים ואח"כ ירדו גשמים מי שיש לו
שדה בשותפות מברך הטוב והמטיב
וכהשדה לבד יברך שהחיינו).
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וז"ל הרא"ש בברכות שם...":וגם משמע
בירושלמי דבשעת קנייה יש לו לברך אף
על פי שעדיין לא נשתמש בהם שאין
הברכה אלא על שמחת הלב שהוא שמח
בקנייתו כדרך שמברכים על הגשמים
בשעת ירידתן אף על פי שאין הנאתן
ניכרת מיד" .ז"א :שבירידת הגשמים
התחיל תהליך שבסופו יהיה לאדם
הנאה (שיגדלו התבואה והפירות
ושיתאספו מים בבורות וכו') ועל כך
כבר מברכים שכבר בזה יש לו שמחת
הלב שיודע מה יצא מהגשם וכן בבגד
חדש אף שצריך תיקון ותפירה יודע
שיהיה לו ע"י הקניה בגד ללבוש ויש לו
בזה כבר שמחת הלב.
ויתכן לבאר למג"א :שיש לחלק ב'
חילוקים בין ירידת גשמים לקנית בגד
הצריך תיקון:
א .ירידת הגשם היא ודאי טובה לעולם
שמביא מים לשתיה ומביא השקיה
לשדות .אבל בבגד יש חשש שהתיקון
לא יצא טוב או כפי שרצה הקונה ,ולכן
אין שמחתו שלמה עד שרואה את הבגד
המתוקן ורואה שאכן יצא טוב כפי
שרוצה.
ב .טובת הגשם היא טובה גדולה מאד
שכל המים לשתיה וגידולי התבואה
והפירות תלויים בה ז"א שחיי האדם
תלויים בה השתיה והאכילה ולכן בזה
כבר בירידת הגשם יש לו שמחת הלב
גדולה שעליה יש לברך .אך בקניית בגד
חדש אין כ"כ שמחת הלב אם אינו מוכן
כבר לשימוש.
ופסק ההלכה למעשה:
המ"ב פסק כמג"א שאם צריך תיקון
שיברך בשעת השימוש .ובשה"צ ס"ק
כ"א כתב":שכן פסקו הנהר שלום ודרך
החיים ושאר אחרונים ,דלא כט"ז".
וכן פסקו בשו"ע הרב סדר ברכות

ברכות

467

הנהנין פי"ב ,ד .וכן בערוה"ש.
ואומנם דעת החיי אדם חלק א כלל ס"ב
בדרך אמצעית ז"ל" :ומברך בשעת
הקנין אף על פי שעדיין לא נשתמש בו,
שאין הברכה אלא על ידי שמחת הלב,
שהוא שמח בקנייתן,.ונראה לי דלפי זה
הכל תלוי בשמחת האדם ,שאם שמח
בקנייתו כגון עני ששמח בקנייתו על
השגת ידו ,אזי אפילו לא קנה רק
הסחורה ואחר כך יתקן ויעשה ממנו
בגד ,יברך בשעת קניה כמש"כ הט"ז.
ואם אינו שמח בקנייתו כגון עשיר ואינו
שמח רק בלבישתו ,אזי מברך בשעה
שנגמר ,כמש"כ המ"א ".אך המ"ב לא
הביאו כיון שראה באותם אחרונים
הנ"ל שלא חילקו כמוהו.
המנהג למעשה מתי לברך על בגד:
משמע ברור מכל הפוסקים הנ"ל וגם
מהט"ז שבבגד שראוי ללבישה כמות
שהוא שיברך לכו"ע בשעת הקניה ,וכן
במ"ב סתם כך ולא כתב שיש מנהג לברך
תמיד בלבישה וכן בספר ברכת הבית
סתם כן (לרבי אברהם חיים איינהארין,
היה ת"ח חשוב ברומניה נולד בשנת
ת"ר ברומניה היה תלמיד הייטב לב,
בספר ברכת הבית סיכם את כל הלכות
ברכות למעשה לפרטיהם) .וכנראה
אצלם כן היה המנהג לברך בשעת
הקנייה
אך מנהג הספרדים היה לברך תמיד
בלבישה ,כ"כ במאמר מרדכי שנהגו
במקומו ,וישועות חכמה וכה"ח ועוד.
וכן מצינו גם בדורם שהיו גם אצל
האשכנזים כאלו שנהגו לברך רק בשעת
לבישה.
ובדור שאח"כ ובדורינו נתקבל אצל
כולם המנהג לברך תמיד בלבישה כפי
שנבאר .וכבר כתבו הפוסקים אחרונים
וכן הביא בפסקי תשובות כאן :שהמנהג
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לברך בשעת לבישה גם בקונה בגד
מתוקן ומוכן ללבישה,וכן נביא לקמן
שכן דעת הגרש"ז וכן השבט הלוי וכן
כתב בס' דעת נוטה ח"ב עמ' שע"ז
מהגרח"ק שמנהגינו לברך רק בשעת
לבישה ועוד.
ויש לזה עוד נ"מ למעשה :לענין קניית
בגדים חדשים בימי בין המצרים ששנינו
בשו"ע סימן תקנ"א סעי' י"ז (מקורו
מתשו' בשם ספר חסידים)":טוב ליזהר
מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או
על מלבוש"
ובאר המג"א שם ס"ק מ"ב וז"ל":וטעם
האיסור נ"ל כיון דהזמן ההוא זמן
פורעניות אין לברך שהחיינו לזמן הזה,
אבל אין הטעם משום אבילות דהא לא
מצינו שאבל אסור לברך שהחיינו".
ז"א שהבעיה בזה בבין המצרים היא לא
משום איסור שמחה ע"י הבגד או הפרי
החדש שאבל שג"כ חייב להצטער מותר
לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו .אלא
הבעיה בגלל נוסח ברכת שהחיינו
שכוונתו שאנו מודים להקב"ה שאנו
נמצאים בזמן הזה ,ואם זה זמן פורענות
של בין המצרים איך אנו אומרים דבר
כזה( .ז"א שהבעיה אינה השמחה בדבר
החדש אלא הברכה) ,וכן נקט ערוה"ש.
(המ"ב שם ג"כ פוסק כמג"א ומביא טעמו
רק מביא שהגר"א והט"ז חלקו וסברו
שהוא חומרא יתירה ומותר לברך
שהחיינו בבין המצרים וכתב המ"ב
שכיון שגם לאוסרים יש מח' האם אסור
גם בשבתות או שאז מותר ,לכן לדינא
נוקט (כיון שיש דעת הגר"א וט"ז שסברו
שכלל אין איסור בזה) שבשבת מותר
לברך שהחיינו),
ולפי"ז אם מברכים כבר בשעת הקנייה
אסור היה לקנות בגד או כלי
חדש(שמברכים עליו שהחיינו)בבין
המצרים ,אפי' אם מתכוון ללובשו אחר
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בין המצרים.
וכותב הגרש"ז בהליכות שלמה מועדי
השנה (ניסן -אב)ריש פי"ד הל' בין
המצרים פי"ד,א שמותרת קניית בגדים
וכלים חדשים בבין המצרים ,רק לא
ילבשם וישתמש בהם אלא רק לאחר בין
המצרים כיון שהאיסור הוא משום
הברכת שהחיינו ואנו הרי נוהגים לברך
שהחיינו רק בלבישה ובשימוש לכן אין
איסור לקנות.
וכן כתב בקובץ מבית לוי י"ג,תשנ"ח,
פסקי השבט הלוי לבין המצרים ש"אין
איסור בקניית בגדים וכלים חדשים עד
ר"ח אב רק שאין להשתמש ולברך
שהחיינו",
ובטעם הדבר שנהגו לברך רק בשעת
לבישה ושימוש:
א .כתב המאמר מרדכי סי' רכ"ג סק"ה:
המנהג במדינות אלו לברך על כל בגד
בשעת לבישה ובטעם הדבר כתב דהוי
כדין פרי חדש שבשו"ע סי' רכ"ה,ג':כתב
"שהרואה פרי חדש מתחדש משנה
לשנה מברך שהחיינו אפי' ביד חבירו או
על העץ" ומסיים השו"ע":ונהגו שלא
לברך עד שעת אכילה".
ובב"י שם הביא :וכתב הרא"ש בסוף
פרק בכל מערבין (ערובין פ"ג סי' י) "אנא
אקרא חדתא נמי קא אמינא פירש"י
כשאני רואה אותו ,ונהגו העולם לקבוע
הברכה בשעה שאוכל ממין חדש ,כמו
שהחיינו דעשיית לולב וסוכה שקובעים
בשעת קידוש היום" ע"כ .וכן כתב רבינו
ירוחם (ני"ג סוף ח"ב קד ע"ד) "העולם לא
נהגו לברך אלא בשעה שאוכלו כמו
עשיית סוכה ולולב שקובעים זמן בשעת
הקידוש" ,וכן כתבו הגהות מימון (פ"י
אות ג) בשם תוספות ברכות (נט :ד"ה
התם) שמברך כשאוכלו .וסמ"ק (סי' קנא
הל' ברכות בקשות) כתב הרואה פרי
חדש ונהנה בראייתו מברך שהחיינו,
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ואם אינו נהנה רק על אכילתו אינו
מברך רק על אכילתו ע"כ וכ"כ הכל בו
בסימן פ"ז וכתב עוד שמהר"ם אינו
מברך לעולם שהחיינו על שום דבר
בראייתם ,כי אם כשהוא אוכלם ,וכן
פשט המנהג".
ובטעם המנהג בפרי חדש לא כ"כ
התבאר בדברי הראשונים ,ובאחרונים
כתבו כמה טעמים:
 .1המ"ב הביא :את הטעם שכתבו
העולת תמיד והמג"א (כפי שבארו
דברי
משום
שזה
המחצ"ש)
הסמ"ק(הובאו בב"י הנ"ל) שמי שאינו
נהנה בראייתו רק באכילתו יברך
באכילתו .ובאר כוונת דבריו המחצ"ש
שמחמת זה תקנו שכולם יברכו באכילה
משום לא פלוג.
 .2ובלבוש כתב :שרצו לקבוע זמן קבוע
לברכה ,וזמן ראיה אינו קבוע ,ולפעמים
בזמן שרואה אין דעתו כלל על ברכה
ולכן קבעו זמן קבוע לברכה בשעה
שאוכלו .וזה ג"כ משמע בדברי
הראשונים בב"י ברא"ש":ונהגו העולם
לקבוע הברכה בשעה וכו'" ובר' ירוחם:
"בשעה שאוכלו כמו עשיית סוכה ולולב
שקובעים זמן בשעת הקידוש".
 .3ערוה"ש :בראייתו יכול לברך רק
כשנגמר בישול הפרי ולפני כן הוי ברכה
לבטלה ,ומשום שאין אנו בקיאין מתי
נגמר בישול הפרי תיקנו שיברך
באכילה.
 .4והמאמר מרדכי כותב" :שקבעו
באכילה לברך על זמן עיקר ההנאה
כמבואר ברא"ש"
יתכן שמתכוין ג"כ לטעם המג"א שכיון
שיש כאלו שלא נהנים בראיה אלא רק
באכילה קבעו לכולם לברך בזמן
האכילה שהיא עיקר ההנאה .ויתכן
שכוונתו לסברת הלבוש.
ויתכן שמתכוין כפי שכותב "כמבואר

ברכות

469

ברא"ש" .וז"ל הרא"ש (ערובין פ"ג סי' י)
"נהגו העולם לקבוע הברכה בשעה
שאוכל ממין חדש כמו שהחיינו דעשיית
לולב וסוכה שקובעים בשעת קידוש
היום" שאע"פ שאפשר כבר לברך
שהחיינו על סוכה כבר קודם בעשייתה
קבעו לברך על עיקר המצוה כשיושב
בסוכה בפעם ראשונה בליל יו"ט
בקידוש היום .וכמו כן בשהחיינו על פרי
חדש קבעו לברך על עיקר ההנאה שהיא
באכילה.
וע"פ זה ובבגד וכלי חדש שא"צ תיקון
מדוע נהגו לברך בשעת לבישה ולא
בקניה:
א .אומר המאמ"ר ע"פ טעמו לגבי פרי
חדש (שקבעו לברך על עיקר ההנאה)
שג"כ נהגו כן בבגד (וכלי) חדש לברך
בזמן עיקר ההנאה שהוא בזמן השימוש
והלבישה.
ומביא מלקמן סי' ת"ר הל' ר"ה לגבי
ברכת שהחיינו ביום ב' דר"ה שהבית
יוסף שם מביא" :ובהגהות מיימון פרק
כ"ט מהלכות שבת (הכ"ג אות ז) בסוף
דבריהם כתבו ההגהות שהר"מ (תשב"ץ
קטן סי' קכ) מברך זמן גם ביום טוב שני,
וכדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא מכוין
שיהיה לו בכל שנה מלבוש חדש או יין
חדש שיקדש עליו כדי שיאמר זמן בלאו
הכי".
וכן פסקו שם השו"ע ורמ"א" :בקידוש
ליל שני (ילבש בגד חדש) (הגהות
מיימוני פ' כ"ט מהלכות שבת) או מניח
פרי חדש ואומר שהחיינו" והרי ברור
שקנה את הבגד וראה את הפרי הרבה
קודם והיה צריך אז לברך שהחיינו ואיך
יכול לברך בזמן הקידוש ,אלא אומר
המאמ"ר שרואים שהיה מנהג או תקנה
לברך בזמן לבישה ואכילה ולכן ילבש
הבגד החדש קודם הקידוש או יניח
הפרי ויאכלו אחר הקידוש.
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אך מסיים המאמ"ר שראיה זו אפשר
לדחות :שהמג"א חילק בזה ורצה להביא
ראיה לדבריו מדין זה ביום ב' דר"ה
ששאל איך לא ברך מקודם על הבגד,
והעמיד שהרמ"א (וההגה' מימונית
והר"מ) דיברו כשקנה בגד שאינו מוכן
ללבישה וצריך עוד תפירה או תיקון
ולכן לא ברך בקניה ובהכי הדין שמברך
בלבישה (ולא בכל בגד).
המאמ"ר יצא בשנת תקמ"ד לפני כ240
שנה בליוורנו ,והוא מבאר טעם המנהג
במדינות שהיה בהם ,ואומנם ברוב
המקומות ובמיוחד באשכנז נהגו גם אז
לברך בקניה בבגד מתוקן ,וכן כתבו גם
השו"ע הרב והחיי"א וברכת הבית וכן
המ"ב ולא הביאו שהמנהג אחרת ,אך
בדורות שאח"כ השתנה המנהג גם
אצלינו.
ב .ונראה לי לבאר בטעם המנהג בימינו
לברך בכל בגד על הלבישה :ע"פ דברי
החיי אדם בבגד חדש הצריך תיקון
שפסק בענין מח' המג"א והט"ז בדרך
אמצעית כפי שהבאנו שתלה את זמן
הברכה בבגד שצריך תיקון ,בשמחת
הלב לפי האדם.
ועפ"ז י"ל :שכיון שכל הברכה היא על
שמחת הלב ,ישנם אנשים אמידים
שבקניה אפי' בבגד שראוי ללבישה מיד
אין להם כ"כ שמחת הלב ובהם אכן הם
חייבים לברך רק בזמן הלבישה .והדבר
נכון ומצוי יותר בדורות אחרונים
שהרבה יותר מצוי שקונים בגדים אפי'
חשובים וזה לא דבר של פעם בהרבה
שנים (ואפי' מצוי מאד שקונים חליפה
פעם בשנה עד שלוש שנים וכד') שבזה
בני אדם אפי' בינונים אין להם כ"כ
שמחת הלב בקניה ,ורק בלבישה מכל
מקום שמח ,ולכן בדורינו בודאי בקניה
לבד שלהרבה אנשים לא יהיה כ"כ
שמחת הלב לכן לא פלוג ונהגו לברך רק
בשעת הלבישה.
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ג .הנה בכה"ח הביא עוד טעם לברך רק
בשעת הלבישה שחיישינן שמא יחזור בו
מללובשו וימכרנו לאחר או יתן לו
במתנה וא"כ היתה ברכתו לבטלה.
ד .ולפי"ז נראה לי שבימינו יש עוד
אפשרות שיתכן שיחזירנו לחנות .שזה
דבר מצוי שאדם קונה בגד ואח"כ לא
מוצא חן בעיניו או לא נוח לו או רואה
שלא מתאים לו וכד' ומחזירנו לחנות
(ומקובל מאוד אצל חנויות להחזיר או
להחליף מוצרים ובגדים) .וא"כ ודאי
בימינו זו סברא חזקה לא לברך בשעת
קניה שמא יחזור בו כנ"ל שהוא דבר
שמצוי .ולכן תמיד יברך בשעת לבישה.
על אילו בגדים יברך שהחיינו:
כתב בשו"ע רכ"ג,ו'" :על דבר שאינו
חשוב כל כך ,כגון חלוק ,או מנעלים
ואנפלאות (פי' מנעלים קטנים שחופין
רוב הרגל) ,אין לברך עליהם; ואם הוא
עני ושמח בהם ,יברך .הגה :וי"א דאפילו
עני אינו מברך על חלוק ומנעלים
וכדומה ,וכן נוהגין (טור בשם תוס'
ותרומת הדשן סימן ל"ו)" ,וכתב המ"ב
שה"ה שאר כלים שאין חשובים ואין
דרך לשמוח בהם.
ועפ"ז כתבו הפוסקים שמברכים רק על
בגדים חשובים ויקרים כמו :מעיל,
חליפה ,כובע יקר ,טלית גדול(.אבל על
טלית קטן אין מברכים שאין בו כ"כ
שמחת הלב אג"מ ,שונה הלכות ועוד)
וכן מנהג רוב העולם( .ויש גם מעטים
כאלו שאין מברכים כלל שהחיינו אפי'
על בגדים חדשים כחליפה וכד' כיון
שבימינו אין בהם כ"כ שמחת הלב כמו
פעם שהיו קונים אותה אחת לכמה
שנים טובות אצל חייט לפי מידה ,אבל
גם לדבריהם על שטרימל יש לברך
שהרי קונים אותו פעם בהרבה שנים
והוא בגד יקר ביותר וכו') ואולי גם על
פראק יברכו אף לדבריהם.
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ובענין חליפות שישנן חליפות זולות
ופשוטות (כגון  100%פוליסטר וכו'
מחברה לא יקרה) שקונים אותם
בתדירות יותר גבוהה .וישנן יקרות
ויקרות מאד (לפי אחוזי צמר ואיכות
התפירה והגיזרה והמותג וכו') ויתכן
שבאמת בחליפות הזולות ופשוטות
לאדם רגיל אין בהם כ"כ שמחה (אא"כ
הוא עני וכו') ובהם יש סברא חזקה לא
לברך שהחיינו ויל"ע.
בפסקי תשובות סי' רכ"ג ס"ק ו'(עמ'
תתצ"ד) מביא שאע"פ שמנהג רבים
לברך שהחיינו על בגדים חשובים אך גם
מצינו מנהגים שאין מברכים כלל
שהחיינו .ובהערה  62מביא מקורות.
ולענ"ד לחלוק עליו :שלא מצינו כלל
מנהג רבים הנוהגים ע"פ הלכה לא לברך
כלל בשום מקרה שהחיינו על בגדים
חדשים .אומנם יתכן שיש לא מעט
אנשים שלא למדו היטב הלכות ברכת
שהחיינו וכיון שלא ראו שמברכים על
קניית ולבישת בגדים חדשים לא חילקו
וגם במקרים שקונים בגד חשוב (והרי זה
לא מצוי בתדירות) ג"כ אין מברכים
מחוסר ידיעה  ,אך אין זה הופך זאת
ל"מנהג" וצריך להביא על כך מקורות
מגדולי הפוסקים.
אומנם מצינו כאלו שהחמירו את הצורך
בחשיבות הבגדים ,אך לא ביטלו לגמרי
את ברכת שהחיינו על בגדים .וזה מה
שמביא שם הפסקי תשובות את דברי
הדרכי חיים ושלום שהביא שהגה"ק
ממונקאטש זצ"ל היה מברך שהחיינו רק
על מלבוש חשוב של שבת ויו"ט ולא על
מלבושי יום חול זולת טלית של מצוה גם
של חול שברך שהחיינו(.וזו ג"כ רק
דעתו ולא מצינו זאת בשום פוסק אחר
להצריך שמלבד שיהיו בגדים חשובים
שיהיו גם בגדי שבת ויו"ט ,או טלית
מצוה)
וכן מה שמביא שם מהמג"א ס"ק י'
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שעשיר שאין אצלו שמחה בכלים לא
יברך עליהם ושכן כתב הכה"ח בבגדים.
ברור הדבר שאם אכן אין כ"כ שמחה
לאדם בבגדים שקונה מחמת עושרו
שלא יברך .אך בד"כ אצל רוב רובם של
בנ"א שאינם עשירים גדולים אם קונים
חליפה חדשה ויקרה או כובע יקר וכ"ש
שטריימל(שהוא יקר מאד ונקנה פעם
בהרבה שנים) יש להם שמחה בזה
ויברכו שהחיינו .ואין זה אומר שיש
מנהג לא לברך כלל בשום מקרה.
ומה שמביא שם משו"ת מהרש"ג (לרבי
שמעון גרינפלד מרבני הונגריה לפני
יותר ממאה שנה) שם בח"א סי' צ"ה ב'
כתב וז"ל" :אני לא ברכתי לעולם
שהחיינו על בגד חדש דאינו חשוב אצלי
כ"כ לעשות עליו שהחיינו" ז"א :לא כתב
שאין לברך שהחיינו ,אלא כיון שהדבר
תלוי בשמחת הלב מי שאין לו שמחת
הלב כ"כ בבגד חדש אין לו לברך
שהחיינו וכותב על עצמו שאין לו כ"כ
שמחת הלב בבגדים חדשים .והוא
הפוסק היחיד שראיתי שכותב שלא
מברך כלל על בגד חדש(וגם הוא לא
מורה כן לרבים אלא נהג כן רק באופן
אישי) וכל שאר הפוסקים ראשונים
אחרונים ואחרוני אחרונים כולם כתבו
לברך על בגדים חדשים חשובים .ובודאי
שאין לעשות מזה מנהג אחרי שכל
הפוסקים ראשונים ואחרונים ואחרוני
אחרונים עד דורינו כולם כתבו לברך
שהחיינו על בגדים חשובים ששמח
בהם.
כשמברך שהחיינו על בגד בשעת
לבישה מתי בדיוק יברך
נחלקו בזה הפוסקים :א.י"א כשו"ע הרב
בסדר ברכות הנהנין פי"ב :שקודם ילבש
ואז מיד יברך.
ב .י"א כברכת הבית שער כד,ל"ט:
שיברך סמוך ללבישה ואז מיד ילבש
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שכל הברכות מברך עליהם עובר
לעשייתן.
ואם שכח לברך מיד כשלבש:
א .שו"ע הרב שם יכול לברך כל עוד
לבוש בבגד בלבישה ראשונה ואם פשטו
ע"מ לא לחזור וללובשו עוד מיד לא
יברך יותר.
ב .ברכת הבית שם :יברך אחר שלבשו
סמוך ללבישה ואם עבר זמן רב
מהלבישה (אפי' שעדין לבוש) לא יברך
יותר שתיקנו לברך על ההנאה
הראשונה כל עוד לא פסקה וכשעבר זמן
רב כבר פסקה ההנאה והשמחה
הראשונה.
המנהג בימינו בענין שהחיינו (והטוב
והמטיב) על כלים:
כתב השו"ע רכ"ג,סעיף ג":בנה בית
חדש ,או קנה כלים חדשים ,אפילו היה
לו כיוצא באלו תחלה ,או קנה וחזר
וקנה ,מברך על כל פעם ,שהחיינו ,ולאו
דוקא חדשים דהוא הדין לישנים ,אם הם
חדשים לו ,שלא היו אלו שלו מעולם".
ושם סעי' ה'":קנה כלים שמשתמשין
בהם הוא ובני ביתו ,מברך :הטוב
והמטיב"
כתב בשו"ע הרב סדר ברכת הנהנין פרק
יב,ה" :וכל זה בבגד חשוב שלבו של אדם
שמח בו אבל על דבר שאינו חשוב כל כך
כגון חלוק או מנעלים ואנפילאות אין
לברך עליהם ,ועשיר גדול שקנה בגדים
חשובים שאינו שמח בהם מפני שאינם
נחשבים אצלו לא יברך ,ועל שאר כלי
תשמישי אדם אפילו כלי כסף וזהב אין
נוהגין לברך כלל לא בקניתם ולא
בתשמישם וכן עיקר וכן בספרים"
וכן דעת הבן איש חי פרשת ראה אות ה'
וז"ל" :קנה כלים חדשים ששמח בהם
מברך בשעה שמשתמש בהם ,אך לא
נהגו העולם בזה ועיין מש"ז סוף סי'
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רכ"ג הטעם ,והואיל ונהגו אף על פי
שהטעם קלוש לא יברך ,כי ברכת
שהחיינו תלויה במנהג ,ועכ"ז ירא
שמים ישתמש בהם תחלה בליל יום טוב
ויביאם לפניו בעת שאומר שהחיינו
בקידוש ,ויכוין לפוטרם ,או ישתמש
בהם בעת שיש לו פרי חדש לברך
שהחיינו ,ויכוין גם עליהם ,ואם לא
אפשר לו בהכי שרוצה להשתמש בהם
תיכף ,אז יברך בלי שם ומלכות ויהרהר
שם ומלכות בלבו"
וכן נקט בכה"ח סי' רכ"ג סק"כ וכן הוא
מנהג הספרדים.
ומה מנהג האשכנזים בימינו בענין:
אומנם בספר פסקי תשובות סי' רכ"ג
ס"ק ו' כתב בלשון "שאין נוהגים לברך
הטוב והמטיב ושהחיינו(ובהערה הביא
את הפוסקים הנ"ל) והוסיף שהסומך
לברך לא הפסיד"(.על כלים יקרים
וחשובים שיש לו שמחת הלב
עליהם(כמכונית,מזגן ארון חשוב ושאר
כלי חשמל חשובים ולא על כלי מטבח
פשוטים כסירים וכד' שבימינו אין בזה
כ"כ שמחת הלב) .ונראה שכמו שנתקבל
מנהג בבגדים לברך בלבישה יברך
עליהם בשימוש הראשון.
בזה הטה את הפסק שכאילו הדעה
והמנהג העיקרי גם לאשכנזים הוא כמו
הספרדים לא לברך שהחיינו על כלים
חשובים ורק "הסומך לברך לא הפסיד".
ונברר את הדבר:
א .בספרי האחרונים המלקטים(שליקטו
את דעות הפוסקים השונות בהל'
ברכות) שנתקבלו בציבור ורוב הציבור
משתמשים בהם בענין הל' ברכות לא
כתבו כן  .1:הספר שערי הברכה
פ"כ,כ"א עמ' תנ"ו הביא הפוך "שצריך
לברך" רק הוסיף שיש שאינם נוהגים
לברך .וכן כתב שם בהערה ע"ג שכל
הטעמים שאמרו בבגדים חדשים לברך
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דוקא בשעת לבישה שייכים גם בכלים
לברך בשעת שימוש.

רכ"ג,סעי' ה-ז ,הן הקיצוש"ע הן ברכת
הבית שער כ"ד סעי' ל"ח,

 .2וכן בספר וזאת הברכה עמ'  168דיבר
וכתב את דיני ברכת שהחיינו לכלים
חדשים ומתי יברך (בקניה אא"כ צריך
תיקון או טבילה) ושם בעמ'  169כתב
שמנהג בני ספרד לא לברך על כלים
ותכשיטים חדשים (ולא כתב כלל שגם
מנהג בני אשכנז כן).

וז"ל המ"ב בסי' רכ"ג ס"ק יג על השו"ע
שם :כתב המ"ב" :כלים חדשים -בין
מלבושים ובין כלי תשמיש ושתיה
ואכילה וכיו"ב אם הם דברים שלב
האדם שמח בהם עני בראוי לו ועשיר
בראוי לו ועיין בסעיף ו' ,אכן אם הוא
עשיר גדול שאפילו כלים יקרים
וחשובים אין נחשבים לו ואין שמח בהן
לא יברך".

ב .על השו"ע רכ"ג,סעיף ג":בנה בית
חדש ,או קנה כלים חדשים ,אפילו היה
לו כיוצא באלו תחלה ,או קנה וחזר
וקנה ,מברך על כל פעם ,שהחיינו" כבר
כתב במג"א ס"ק ה' ":כלים חדשים .לא
ראיתי נזהרין בזה ואפשר דסומכין
עמ"ש התו' בפ"ד דסוכה בשם רב
שרירא גאון דאין מברכין כיון שאינו בא
מזמן לזמן ע"ש ד' מ"ו ומ"מ אין להקל"
וכן במגן גיבורים שם אלף המגן סימן
רכג ס"ק ח' שם כתב":כלים חדשים.
והעולם מקילין בזה וכתב המ"א דסמכו
על רב שרירא גאון הובא בתוס' בסוכה
דף מ"ו ,ובאמת שהתה"ד והב"י דחו
דברי רב שרירא מקמי רוב הפוסקים
החולקים ועיין בתוס' במנחות דף מ"ב
שכתבו להיפך בשם רב שרירא ז"ל וע'
במהרש"א שם שהגיה וע' בשו"ת ח"ץ
ביו"ד סי' ל"ו ובאו"ח סי' כ"ז וע"כ אין
להקל בזה" .ז"א הביאו שהמציאות
במקומם היא ש"העולם" לא נהגו לברך.
ולשונם היא "אין נזהרין" אך כתבו
מפורש שאין להקל בזה ויש לברך.
ג .עיינתי באחרונים שדיברו על ברכת
שהחיינו לכלים הלכה למעשה :אלו
שעד לפני שמונים שנה כולם דיברו על
דין ברכת שהחיינו לכלים ולא כתבו
שנהגו לא לברך הן החיי"א ח"א כלל
סב,ב":אם קנה כלים חשובים שמשתמש
בהם הוא ובני ביתו ,מברך הטוב
והמטיב .ואם קנה לו לבד ולבני ביתו
לבד ,כל א' מברך שהחיינו ".הן ערוה"ש

והמקור היחידי שמביא הפס"ת לא
לברך הוא שו"ע הרב (וכן שני פוסקים
ספרדים הבא"ח והכה"ח) וברור שזה לא
המנהג העיקרי אלא דעת רוב רובם של
הפוסקים כן לברך רק יש גם מנהג לא
לברך.
וכן באחרוני דורותינו :בהליכות שלמה
פי"ד הל' בין המצרים סעי' א' הערה א'
כתב" :לדידן שאיננו נוהגים לברך
שהחיינו על כלים חדשים אלא בשעת
השימוש והלבישה אין לאסור לקנותם
(מי"ז תמוז)" ,וכן בציץ אליעזר ח"ב סי'
י"ט דן לגבי הקונה כלי בהקפה מתי
יברך ,משמע ברור שיש לברך ,השאלה
מתי .וכן באג"מ או"ח ח"ג סי' פ' .וכן
בחוט שני ענינים שונים ח"ב הל' ברכות
ההודאה עמ' קע"ט כתב ג"כ שמברכים
על כלים חדשים אם חשובים בעיניו
ושמח בהם וכתב שצריך לאמוד בדעתו
אם שמח בהם יברך עליהם ועוד.
יוצא א"כ למעשה :שלאשכנזים המנהג
הרווח הוא לברך על כלים חדשים ,רק
יש קהילות שנהגו כשו"ע הרב שלא
לברך.
אמנם מצינו לענין כלה האם תברך
שהחיינו על טבעת שקיבלה מהחתן
(יעוין מ"ב דרשו סי' רכ"ג הערה  )28דעת
הגרי"ש אלישיב שתברך כשמקבלת
אותו ודעת הגרש"ז שלא תברך וכאן כן
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חושש לדעת שו"ע הרב שאין מברכים
על כלים ותכשיטים חדשים ,כיון שיש
כאן עוד צד לא לברך שיש גם פוסקים
דסברו שאין לברך על מתנות שנותנים
לחתן ולכלה כיון שהם כחוב בין

ברכות

המחותנים (מ"ב י"ט ובה"ל "בנה") .ז"א:
שכשיש איזה צד חשש נוסף לא לברך
מכריע הגרש"ז לא לברך מחמת השו"ע
הרב .אבל ללא חשש נוסף משמע שיש
לברך ,ודלא כמש"כ בפסקי תשובות.

תושלב"ע.

