
 

 

 

 
 

 הפסק בין ברכה לאכילה 

. הבא מלח, הבא לפתן, 1טול ברוך, טול ברוך, אינו צריך לברך :אמר רב (1) א'()מ' 
 .צריך לברך

)שאף זו אפילו הביאו מלח, הביאו לפתן, נמי אין צריך לברך  :ורבי יוחנן אמר (2)

)לצורך י לתור )המורסן במים(. גביל צורך הברכה, שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם(

 .)שנחשב הפסק(, גביל לתורי, צריך לברך השוורים(

אפילו גביל לתורי נמי אינו צריך לברך, דאמר רב יהודה אמר  :ורב ששת אמר (3)
ְדךָ  :2אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר :רב ש ָ ב ב ְ י ֵעש ֶׂ  "ְוָנַתת ִּ

ך   ַכְלת   ", והדר "ִלְבֶהְמת ֶ ָבְעת ָ ְוא   ".ְוש ָ

אין הבוצע רשאי לבצוע, עד שיביאו מלח  :אמר רבא בר שמואל משמיה דרבי חייא
 . (3)שעד אז אינם ראויים לאוכלם, וממילא גם לא לברכהאו לפתן לפני כל אחד ואחד 

)מיד, ולא רבא בר שמואל אקלע לבי ריש גלותא. אפיקו ליה ריפתא, ובצע להדיא 

 לית דין צריך בשש. :מעתיה?! אמר להוהדר מר מש :. אמרו ליההמתין למלח ולפתן(

 שיטות הראשונים 

דכל הני מילי דאמרינן דלא , הכלבוכתב  :טול ברוך וכו' אפילו גביל לתורי, אינו צריך לברך
 .4הרמ"אהוו הפסק, דוקא בדיעבד; אבל לכתחלה לא יפסיק אפילו בדברים אלו. וכן פסק 

"פ ששח שאעמשמע,  תוספות ומרדכימדברי  :שח בין ברכה לבציעה, מצרכי הסעודה
 נראה,  הרמב"ם. ומדברי אם אינו דבר דשייך לפרוסת המוציא הוי הפסק ,מצרכי סעודה

 
                                                

טול מפרוסת הברכה, אף על פי שסח  :הבוצע קודם שטעם מן הפרוסה בצע ממנה והושיט למי שאצלו, ואמר לו . 1
סח בין  )פרק שלישי, ל"ו א'(אין צריך לחזור לברך; ואף על גב דשיחה הויא הפסקה כדאמרינן במנחות  ,בינתים

 ורך ברכה, ולא מפסקא. רש"י.תפילין לתפילין צריך לברך, וכן בכסוי הדם, הך שיחה צ

 דברים יא,טו. . 2

 ריטב"א.  . 3

 .רצג( , סי'ח"א שו"ת)וראה רשב"א  .(; והו"ד בב"י)סי' כד, ד"ה ואין הבוצעכלבו  -מקורות או"ח קסז,ו.  . 4
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 .5השו"עשכל שהשיחה מעניין אכילה, לא הויא הפסק. וכן פסק 

אם ראובן כשהוא נוטל  בארחות חיים כתוב :ברכת נטילת ידיים בין המוציא לבציעה
לא  ,ובן ידיו ובירך על נטילת ידיםגב ראיואחר כך נ ,יעקב בירך המוציא ,ידיו לאכילה

 .6השו"ע. וכן פסק ואין צריך ראובן לחזור ולברך המוציא ,כמו טול ברוך ,הוי הפסק

שאם אכל הבוצע מעט,  הרוקחכתב  :בירך הבוצע ואכל, והשומעים הסיחו לפני שאכלו
 .9הרמ"א. וכן פסק 8הריטב"א. וכן דעת 7, נפקי כולהו)שאר המסובים(והסיחו 

רמב"ם, רבינו , ופסקו בירושלמיבעיא  :ורוצה לאכול אחר ונפל מידו ונאבד פריעל בירך 
דעת . ורב ניסים גאוןבשם שבולי הלקט ך. וכן כתב , דצריך לחזור ולבר, וריטב"ארא"ש, יונה

 .12כראב"דפסק  כרמב"ם. והרמ"אפסק  11והשו"ע. 10שאין צריך, , ורבינו גרשוןרבינו תם, ראב"ד

                                                

אבל אם סח דברים אחרים דלא שייכי להמוציא צריך לחזור "מדברי המרדכי שכתב ו. כן דייק הב"י או"ח קסז, . 5
הביאו מלח וכו' ואנו אין אנו רגילין להביא על השלחן לא מלח "וכן נראה שהוא דעת התוספות שכתבו  ".ולברך

 ,הביאו מלח הביאו ליפתן הוי הפסקשהם סוברים דלדידן  ,ומשמע מדבריהם ",ולא לפתן משום דפת שלנו חשוב
)ד"ה . תוספות )הל' ברכות א,ח(רמב"ם  –. מקורות כיון דלאו צורך פרוסת המוציא הוא אף ע"פ שהוא מצרכי סעודה

 .)סי' קל(. מרדכי הבא(

 .)הל' סעודה אות טו(ארחות חיים  -ז. מקורות או"ח קסז, . 6

שם מבואר שהטעם שאי אפשר לתת לקטן לשתות מכוס יין שאמר ד)עירובין, מ' ב'( והביא ראיה מבכל מערבין  . 7
הרי שעל ידי שתיית התינוק . אחר שיגדיל(אף )התינוק, ולשתות ביוה"כ , דילמא אתי למיסרך ביוה"כ עליו שהחיינו

, דהתם מברך על דעת שישתה התינוק; אבל דחה ראייתו הב"יווכן כאן ע"י אכילת הבוצע, יצאו המסובים. יוצא. 
הוי הפסק  ,הוי כאילו כל אחד בירך לעצמו, וכשהוא מפסיק בין ענייתו אמן לטעימתו ,, כשאחד מברך לכולםהכא

 וצריך לחזור ולברך!

 .הרי הוא כאילו שתו כולם ונפטרו. עיי"ש ,שכיון שעשו צירוף ובירך זה להוציאם וטעם הוא מן הכוס ,ונימק . 8

, אבל כמעט כל האחרונים חולקים עליווהנה זהו רק דעת הרמ"א;  :)ס"ק מג(או"ח קסז,ו. אמנם המשנ"ב כתב  . 9
וסבירא להו דלא עדיף השומע מהמברך עצמו כששח קודם טעימתו, שחוזר ומברך, והכא נמי השומעים אם 
הפסיקו בדברים קודם טעימתן, שחוזרין ומברכין! ודע עוד, דאם המברך שח קודם שטעם אף שהשומעים לא 

 -מקורות קים לכאורה דשוב אינם יוצאים בהברכה כמו שכתבתי בבה"ל. וצ"ע לדינא. שחו כלל משמע מהפוס
 .)הל' ברכות ג,יח(ריטב"א  .)הלכות סעודה, סי' שכט, ד"ה אין להפסיק(רוקח 

 )ברכות נ"א ב'( ותו אמרינן .דלא עדיף מכוס ביד כל אחד ואחד שכולם שותים בברכתו של מברך :זה לשון הראב"ד. 10
 . עכ"ל. משמע שהפירות האחרים לפניו.דכל דמנח קמיה חיילה ברכה עילויהאלמא  ,א דברכתא היאכולא נבג

והביאו לו שאם בירך על הכוס ונשפך משמע שפטר גם אם אין הפרי השני לפניו, שכתב  רבינו תםאמנם מלשון 
 דדי לו בברכה ראשונה. כוס אחר

)ד"ה וביאר ביה"ל  כשברך על הראשון., שהיה מאותו מין לפניו או"ח רו,ו. וכתב השו"ע שצריך לחזור ולברך אע"פ. 11

והשאר נגרר אחרי זה  ,דעיקר ברכתו היה על זה שאוחז בידומשום אפילו דעתו בהדיא על הכל לאכלו, ש רק(
 ממילא. ועל כן, כיון שנפל ונאבד צריך לחזור ולברך. 
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, שהמברך על שבולי הלקטכתב  :ברכה לאכילה או עשיית מצוההפסק בשתיקה בין 
המצוה לעשותה, או על דבר לאכלו, ולא עלתה בידו לפי שעה, ונתעכב, צריך לחזור 

 ואבודהם. )שבועות ל"ב א'( כדי שאלת שלום תלמיד לרב ,ושיעור עיכוב זה. 13ולברך
שנא מרובה לא לא  ,דלא חשבינן שתיקה להפסקהכתב,  ה"ר גרשון ב"ר שלמהבשם 

 .כשבולי הלקטפסק  15והרמ"א. 14שנא מועטת

שהיה אומר על כל ברכה , הרא"שששמע מאביו  הטורכתב  :אמירת ברוך הוא וברוך שמו
)דברים, האזינו, וזהו שאמר משה רבינו  .ברוך הוא וברוך שמו ,וברכה שהיה שומע בכל מקום

ם " לב,ג( ֵ י ש  ל ֵלאלֵֹהינו   ה'כ ִּ ְקָרא ָהבו  גֹדֶׂ  .16השו"ע. וכן פסק )ראה יומא ל"ז א'(" אֶׂ

                                                                                                                                                                         

רבינו יונה  .)הלכות ברכות ד,י(רמב"ם . )סדר ברכות, סי' קסו(. שבולי הלקט )הו"ד בשבולי הלקט(רב ניסים גאון  -מקורות  
 הו"ד) ורבינו גרשון ב"ר שלמה ראב"ד. )הל' ברכות, ב,ח, עיי"ש(ריטב"א . )סי' כ(רא"ש  .רי"ף, סוף ד"ה ובירושלמי(ח א ב)כ

 הו"ד). רבינו תם (גרשון וכו' כתב הר"ר , ד"ה כתב בעל מנהגות, בתחילתוהל' ברכות, השער הראשון). אבודרהם (באבודרהם

 .בהגהות מיימוניות, הל' ברכות ד,י אות ז(וכד.  סי'בכלבו 

)ומסתבר שבזה אף כשלא היו כשבדעתו לאכול כולם, אין צריך לחזור ולברך  ,שלדעת הרמ"א )ד"ה רק(וכתב ביה"ל . 12

  ו לחזור ולברך. עלי ,אלא בסתם ,. ורק כשבשעת הברכה לא היה דעתו בהדיא על כולםלפניו בעת הברכה(

ועכ"פ מוכח שלדעת השו"ע והרמ"א, בסתמא, חוזר ומברך, אף שהיו מונחים כולם לפניו על השולחן בשעת  
מוכח דאף בסתמא, כיון  , שבולי לקט(ון בר"ש)ראב"ד, רבינו גרשאמנם הביה"ל כתב לדינא, שמכמה פוסקים ברכה. 

 רך וספק ברכות להקל. עיי"ש.שהיו מונחים לפניו על השולחן, אין צריך לחזור ולב

. צריך למברכה עילוי זמן תניינות ,דנסב פוגלא ומברך עילוי והוא לא אתי לידיההוכיח כן מהירושלמי, מאן ו. 13
 ,אם יכול בתוך כדי דיבור לברך, היה יושב בבית הכסא ,גבי ברקים)ה"ב( ודוגמת זה אמרינן בירושלמי דהרואה 

בין אם בירך  ,טפי מהכי חשיבא הפסקה ,מכאן דתוך כדי דיבור לא חשיב הפסקהלמדנו  .לא יצא ,ואם לאו .צאיֵ 
 .בין ברכה שנתחייב בה ולא יכול לברך אותה לפי שעה ,על הדבר ולא עלה בידו

דלא חשבינן שתיקה  ,מברך ואח"כ בוצעדאמר  ("ט ב')ברכות לדהלכה כרבא  ,הירושלמי ההוא אינו עיקרכתב שו. 14
 .ובה לא שנא מועטתלא שנא מר ,להפסקה

אבל דיבור אפילו מלה אחת הוי הפסק כל שהוא שלא לצורך  ,מיירי בשתיקהד )ס"ק יב(או"ח רו,ג. וביאר המשנ"ב . 15
אבל בשתיקה הוא רק  ,וצריך לחזור ולברך ,דבדיבור הוא לעיכובא ,עוד יש חילוק בין שתיקה לדיבור. והברכה

 כל שלא הסיח דעתו בינתים ,לחזור ולברך ין צריךא ,ר מכדי דיבוראפילו שהה הרבה יות ,אבל בדיעבד .לכתחלה
. כתבו האחרונים דאפילו מפני הכבוד )וביאר בשעה"צ, אות יג, מפני שיש בזה דעות בין הראשונים, וספק ברכות להקל(

 ם כןג ,ואפילו לעניית אמן או לקדיש וקדושה וברכו .ואם הפסיק חוזר ומברך ,והיראה אסור להפסיק אחר הברכה
כתב הר"ר , ד"ה , בתחילתוהל' ברכות, השער הראשון)אבודרהם  .)סי' קסו; הו"ד בב"י כאן(שבולי הלקט  -מקורות  לא יפסיק.

 .; הו"ד בב"י או"ח קמ,ג(גרשון

וכן  .אסור לאמרו ,כגון בפסד"ז ,אם הוא עומד במקום שאינו רשאי להפסיקש (ס"ק כא)או"ח קכד,ה. כתב המשנ"ב  .16
והוי הפסק  ,דשומע כעונה ,אין לענות ב"ה וב"ש ,והוא מתכוין לצאת ע"י המברך ,ע ברכה שחייב בואם שמ
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או  תאם הפת מתובל, שרבינו חננאל, ערוך, והגהות מיימוניותכתבו  :לית דין צריך בשש
 ורמב"םמשמע שאם היא פת נקיה אין צריך.  רש"ילהביא מלח. מדברי  לא צריך ה,מלוח

 דעות.ה הביא כל שלוש 17והשו"עכתב, שאם נתכוונו לאכול פת חריבה, אין צריך. 

להביא מלח על היה מדקדק מאוד  תוספות, שרבי מנחםכתבו  :הבאת מלח על השולחן
כשישראל יושבים על השולחן וממתינין זה את זה עד  ,במדרשהשולחן, כדאיתא 

 וברית מלח מגין עליהם. ,שיטלו ידיהם והם בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם
 )ויקרא ב,יג(וכתיב במזבח  ,זבחשהשולחן נקרא מ הגאוניםכתב בשם  ובשיבולי הלקט

ַלח" יב מֶׂ ְקרִּ ְנָך ת ַ ל ָקְרב ָ  הביא שני הטעמים. 18והרמ"א ."ַעל כ ָ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סי' קסז(

ן  ה.  ְפת ָ ַלח אֹו לִּ יאו  ְלָפָניו מֶׂ בִּ י ָ ֶׂ ְבַצע ַעד ש  ת( לֹא יִּ ַ ם ַהפ  ֱאָכל עִּ ָבר ַהנ ֶׂ ל ד ָ "י כ ָ ִּ ת)פי' ַרש  ֵ ֹו  ְלַלפ  ב 
נו  אֹו  ל ָ ֶׂ ֵעין ש  ַלח כ ְ מֶׂ ין אֹו ב ְ ַתְבלִּ ת ב ְ לֶׂ יא ְמֻתב ֶׂ הִּ ֶׂ ה אֹו ש  י ָ יא ְנקִּ ם הִּ יָעה, ְואִּ צִּ רו ַסת ַהב ְ ְ פ 

ין.  יְך ְלַהְמת ִּ ת ֲחֵרָבה, ֵאינֹו ָצרִּ ַ ֱאֹכל פ  ן לֶׂ ו ֵ ְתכ ַ ְלָחן  :הגהנִּ ֻ ל ש  יַח ַעל כ ָ ְצָוה ְלַהנ ִּ ל ָמקֹום מִּ כ ָ ו מִּ

י ִּ  ֶׂ ם ש  ַלח קֹדֶׂ ןמֶׂ יָלה ְלָקְרב ָ ַח ְוָהֲאכִּ ְזב ֵ ה ְלמִּ ֹומֶׂ ְלָחן ד  ֻ י ַהש   ֱאַמר ,ְבַצע, כ ִּ ַלח  :ְונֶׂ יב מֶׂ ְקרִּ ְנְך ת ַ ל ָקְרב ָ ַעל כ ָ

 ֶׂ י פ  רִּ ֵ הֹות ֲאש  ְרָעֻני ֹות )תוס' ְוַהג ָ ֻ ן ַהפ  ט( ְוהו א ָמֵגן מִּ קֶׂ ֹוֵלי ַהל ֶׂ ב  ִּ ם ש  ֵ ש  ית יֹוֵסף ב ְ ְקָרא ב, יג( )ב ֵ ק )ַוי ִּ רֶׂ

יַצד  יָמן ק"עכ ֵ ין( ְוע"ל סֹוף סִּ   .ְמָבְרכִּ
ן  ו.  ם כ ֵ א אִּ ל ָ ְלָבֵרְך אֶׂ יְך ַלֲחזֹר ו  ח, ָצרִּ ם ש ָ יָלה; ְואִּ ָרָכה ַלֲאכִּ ין ב ְ יַח ב ֵ ד ְולֹא ָיש ִּ י ָ יֹאַכל מִּ

ת וְ  ַ ַרְך ַעל ַהפ  ב ֵ ֶׂ גֹון ש  ין ָעָליו, כ ְ ָבְרכִּ ְ מ  ֶׂ ים ש  ָברִּ ְנַין ד ְ ים ֵמעִּ ְדָברִּ יָחה ב ִּ ִּ ָאַכל ָהְיָתה ַהש   ֶׂ ם ש  קֹדֶׂ
, ֵאינֹו  ו  ֵאל  ֵהָמה ְוַכי ֹוֵצא ב ְ נו  ַמֲאָכל ַלב ְ ֱאכֹל, ת ְ י לֶׂ ְפלֹונִּ נו  לִּ ן ת ְ ְפת ָ ַלח אֹו לִּ יאו  מֶׂ ָאַמר ָהבִּ

יְך ְלָבֵרְך.  ֹו( :הגהָצרִּ ל ב  ָלל )כ ָ יק כ ְ ה לֹא ַיְפסִּ ל ָ חִּ ל ָמקֹום ְלַכת ְ כ ָ ים .ו מִּ ֵטלִּ ים ב ְ ָברִּ ח ד ְ ם ש ָ אִּ  ְוָהא ד ְ

ְפֵסק יָחה הֶׂ ְך ָלא ָהֵוי ש ִּ ֹוֵצַע, ֲאָבל ַאַחר כ ָ ָאַכל ַהב  ֶׂ ם ש  ח קֹדֶׂ ָ ש   ֶׂ ְוָקא ש  ְלָבֵרְך, ַהְינו  ד ַ יְך ַלֲחזֹר ו  ַאף  ,ָצרִּ

ֹוֵצעַ  יַלת ַהב  ֲאכִּ ם ב ַ ל ָ ַבר ָיְצאו  כ ֻ ים, כ ְ ים ַהְמֻסב ִּ ן לֹא ָאְכלו  ֲאֵחרִּ ֲעַדיִּ ֶׂ י ש  ִּ ל ָ  ,ַעל פ  ים כ ֻ יכִּ י ֵאין ְצרִּ  ם כ ִּ

                                                                                                                                                                         

 .דבדיעבד אין להחמיר בזה. וכתב המשנ"ב שנראה נשאר בצ"ע לענין דיעבד חיי אדםבו .בברכה

. )ברכות ז,ג, ס"ק א(ימוניות . הגהות מי)הו"ד בהגהות מיימוניות(. רבינו חננאל )ערך בשש(ערוך  -או"ח קסז,ה. מקורות  .17
 .)כח ב ברי"ף, ד"ה לית(. רבינו יונה )ברכות ז,ג; כן מבואר בגירסת הרמב"ם בכת"י. וכן הובא בב"י(רמב"ם 

 .)סי' קמא(לי הלקט ושב. )מ' א', ד"ה הבא מלח(תוספות  -או"ח קסז,ה. מקורות  .18
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ְצָוה )רֹוֵקַח ְואֹור ָזרו ַע( ו ב מִּ ב  ן ְלחִּ ין כ ֵ עֹוש ִּ ֶׂ ֹוֵצַע, ַרק ש  רו ַסת ַהב  ְ ן פ  ֱאכֹל מִּ   .לֶׂ
ים,  ז.  ֹוְמעִּ יא ַהש   ן ְלהֹוצִּ ו ֵ ְתכ ַ יא ְונִּ ֹוצִּ יָלה, ְוַיֲעקֹב ָהָיה ְמָבֵרְך ַהמ  ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַלֲאכִּ ֶׂ ֵבן ש  ְראו 

ֵבן ב ְראו  ג ֵ ְך נִּ ת ַיֲעקֹב,  ְוַאַחר כ ָ ְרכ ַ בִּ ְפֵסק ְויֹוֵצא ב ְ ם, ָלא ָהֵוי הֶׂ יַלת ָיַדיִּ ֵבַרְך ַעל ְנטִּ ָיָדיו ו 
יא ֹוצִּ ת ַהמ  ְרכ ַ ְלָבֵרְך ב ִּ יְך ַלֲחזֹר ו   .ְוֵאינֹו ָצרִּ

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סי' רו(

ל  ג.  ילָ כ ָ ָרָכה ַלֲאכִּ ין ב ְ יק ב ֵ ֹא ַיְפסִּ ל  ֶׂ יְך ש  ָרכֹות ָצרִּ ו  ַהב ְ ו ר  :הגהה. ֵאל  ב  ֵדי ד ִּ כ ְ ם יֹוֵתר מִּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ב ְ )ב ֵ

ט(;  קֶׂ ֹוֵלי לֶׂ ב  ִּ ָפָתיוש  ש ְ יא ב ִּ י ֹוצִּ ֶׂ ְלַבד ש  יַע, ָיָצא ו בִּ מִּ ְ ש  ם לֹא הִּ יַע ְלָאְזָניו, ְואִּ מִּ ְ יְך ְלַהש   ...ְוָצרִּ
ֱאַבד א ו.  דֹו ְונֶׂ י ָ ֵבַרְך ָעָליו, ְוָנַפל מִּ י ְלָאְכלֹו ו  רִּ ְ ָידֹו פ  ְלָבֵרְך ַאף ָנַטל ב ְ יְך ַלֲחזֹר ו  ְמַאס, ָצרִּ ֹו נִּ

ֹון.  אש  ַרְך ַעל ָהרִּ ב ֵ ֶׂ ש  ין ְלָפָניו יֹוֵתר כ ְ ָהָיה ֵמאֹותֹו מִּ ֶׂ י ש  ִּ ֹו  :הגהַעל פ  ְעת  ֹא ָהָיה ָעָליו ד ַ ל  ֶׂ ַרק ש 

י"ל סי' צ"ב(.  ו ַבת ַמֲהרִּ ו ַדְרַהם ו ְתש  ֹו ְוַאב  י פ"ד ְוָכל ב  הֹות ַמְימֹונִּ יְך לֹוַמרְלָאְכלֹו )ַהג ָ ְך  :ְוָצרִּ רו  ב ָ
ַפל נ ָ ֶׂ ש  ם ָאַמר כ ְ ָלה; ְואִּ ם ְלַבט ָ ַמיִּ ָ ם ש  ֵ יא ש  הֹוצִּ ֶׂ ד ַעל ש  בֹוד ַמְלכו תֹו ְלעֹוָלם ָועֶׂ ם כ ְ ֵ  :ש 

ם ְויֹאַמר , ְיַסי ֵ ה ה', ְולֹא ָאַמר ֱאלֵֹהינו  ְך ַאת ָ רו  יָך  :ב ָ י ֻחק ֶׂ ֵדנִּ ְ ים קיט, יב(ַלמ  ל ִּ הִּ ֵהא , )ת ְ י ְ ֶׂ ש 
ה  ְראֶׂ ם נִּ יִּ ַ ת ַהמ  ַ ָלה. ֲאָבל ָהעֹוֵמד ַעל ַאמ  ם ְלַבט ָ ַמיִּ ָ ם ש  ֵ יא ש  אן מֹוצִּ סו ק, ְוֵאין כ ָ ָ קֹוֵרא פ  כ ְ

ן  ו ֵ ְתכ ַ ָכְך נִּ ל ְ ֶׂ ֵני ש  ְ פ  ַרְך, מִּ ב ֵ ֶׂ ש  ה לֹא ָהיו  ְלָפָניו כ ְ ֹותֶׂ ש   ֶׂ ם ש  יִּ ַ ַהמ  ֶׂ י ש  ִּ ה, ַאף ַעל פ  ֹותֶׂ ְמָבֵרְך ְוש 
ה.  ל ָ חִּ ינוֹ ְוע"ל סי' ר"ט )סָ  :הגהת ְ ָטעו ת ַמה ד ִּ ַרְך ב ְ ם ב ֵ יף א'( אִּ  .עִּ

 טעות בברכות

 החליף ברכתו בברכה אחרת

יצא. ועל פירות הארץ בורא  ,בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה :משנה )מ' א'(
 לא יצא. ,פרי העץ

 ?19מאן תנא דעיקר אילן, ארעא היא ומברר()

  - 20ָיַבש המעיין, ונקצץ האילן :ם א,ו()ביכורי דתנןרבי יהודה היא,  :נחמן בר יצחק "רא

                                                

 בירך על פירות האילן בפה"א, יצא.. ולכן אם מנההידעיקר כל הפירות היא הארץ, והכל גדל . 19

וכן שדה האילן וקצץ  ,היה לו בית השלחין ובו מעין שהוא משקהו ממנו, וקצר בכורים ממנו ואחר כך יבש המעין. 20
 בכורים ממנו, ואחר כך נקצץ האילן. רש"י.
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 .)שהארץ היא העיקר(מביא וקורא  :רבי יהודה אומר (2). 21מביא ואינו קורא (1)

 יצא. ,ועל כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו( :)המשך המשנה

בקידוש  ,)שגורם ברכה לעצמוחוץ מן הפת ומן היין  :רב הונא אמר (1), אתמר )מ' ב'(

 אפילו פת ויין. :ורבי יוחנן אמר (2), ם(ובהבדלה וברכת חתני

 שיטות הראשונים 

פסק כתנא קמא שמביא ואינו קורא. ודעת הרמב"ם  :יבש המעיין ונקצץ האילן
דסתם תנא  ,, שהלכה כרבי יהודה הסובר שמביא וקוראתוספות, רא"ש, רשב"א, ריטב"א

 .22כוותיהדילן 

כרבי יוחנן, שאפילו על פת ש רי"ף, רמב"ם ורא"פסקו  :ועל הכל אם אמר שהכל יצא
דכל היכי דמספקא ליה,  רבינו חננאלבשם  ראבי"ה. כתב 23השו"עויין, יצא. וכן פסק 

 .25השו"עוכן פסק  .24הגהות מיימוניותש ורא"יברך שהכל. וכן דעת 

או  פה"עשאם בירך על יין ב רא"ה וריטב"אדעת  :ובפה"א פה"עב ,בירך על יין ופת
 .27יצא לאפה"ע, משמע שאם בירך על היין ב ומתוספות. 26א יצאל ,דיצא. ועל פת ,בפה"א

                                                

 בטלה לה ארעא.שאינו יכול לומר "מן האדמה אשר נתתה לי". שכיוון שיבש המעיין, ונקצץ האילן ממנה, . 21

)ד"ה אמר רב . ריטב"א )ד"ה מאן(. רשב"א )סי' כג(. רא"ש )ד"ה רבי יהודה(. תוספות )הל' ביכורים ד,יב(רמב"ם  -מקורות . 22

 .נחמן בר יצחק(

 או"ח רו,א.. 23

 ., הא נמי כיון דמסתפק ביה כדיעבד דמי)"יצא"(ואע"ג דתנן דיעבד . 24

, שאם הוא מסופק, היינו אחר שלמד ואינו יכול לברר. אבל מי שלא ח ס"ק פד()סי' רב,יאו"ח רד,יג. וכתב המשנ"ב . 25
; הגהות )סוף סי' ט(רא"ש  .)מסכת ברכות, סי' ק(ראבי"ה  -מקורות  לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמדו ברכות. ,למד

 .)ח,י אות ע(מיימוניות 

. וכיוון דכן, דשמעינן דיוצא הוא במברך על ל יצא()שאפילו על פת ויין אם אמר שהכוהלכתא כרבי יוחנן  :כתב הרא"ה. 26
היין ברכה אחרת, שמעינן מינה דהוא הדין במברך עליו בורא פרי העץ. ומינה, דהוא הדין נמי במברך עליו בורא 

, דאמר בורא פרי הגפן, וכיון דכן, הוא הדין לבורא פרי שהרי בברכתו המיוחדת לו מזכיר בה לשון פרי ,פרי האדמה
וכן כל שברכתו בורא מיני דארעא עיקר והכל בכלל. אבל לעניין פת מסתברא דלא, דלחם כתיב בתורה.  ,האדמה

 .דאית ביה לישנא דפירי מזונות, מסתברא דלא נפיק בברכה

שאמר בורא פרי העץ תחת פרי הגפן, דבתוך כדי דבור יכול  ,כתבו שאם טעה בדבורו )י"ב א', ד"ה לא(תוספות . 27
דלא יצא. ותמה על זה, דהא , שאם בירך על היין בורא פרי העץ ,שמשמע מזה )גליון הש"ס(ק רעק"א לחזור בו. ודיי

ש יש אומרים דיצא בדיעבד וי ,כתב שיש דעות בין הפוסקים )רח,טו, ס"ק ע(יין שם פרי עליו וכו'. עיי"ש. והמשנ"ב 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סי' רו(

י  א.  רִּ ְ ֹוֵרא פ  י ָהֲאָדָמה ב  רִּ ְ ַרְך ַעל פ  ם ב ֵ י ָהֲאָדָמה, ָיָצא; ֲאָבל אִּ רִּ ְ ֹוֵרא פ  יָלן ב  רֹות ָהאִּ ֵ ַרְך ַעל פ  ב ֵ
ם הו א ְך אִּ ְלכ ָ י ָהֲאָדָמה, ְמָבֵרְך  ָהֵעץ, לֹא ָיָצא; הִּ רִּ ְ י ֵעץ אֹו פ  רִּ ְ ם הו א פ  י אִּ ְפרִּ ק ב ִּ ָ ְמֻספ 

ן. ת ְוַייִּ ַ ו  ַעל פ  ל  ֹל, ָיָצא ַוֲאפִּ ַהכ  ֶׂ ם ָאַמר ש  ֹל, אִּ י ָהֲאָדָמה. ְוַעל ַהכ  רִּ ְ ֹוֵרא פ   ב 
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סי' רד( 

תֹו, ְיָבֵרךְ יג.  ְרכ ָ בִּ ק ב ְ ָ הו א ְמֻספ  ֶׂ ָבר ש  ל ד ָ ֹל כ ָ ַהכ  ֶׂ  .ש 

 הגדרת עץ לעניין ברכה 

 .)אם בירך בורא פרי העץ, לא יצא(על פירות הארץ )שנינו במשנה(  )מ' א'(

 דאמר חיטה מין אילן היא. ,לא נצרכה אלא לרבי יהודה )ומתרץ(פשיטא!  )ומקשה(

סלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי יהודה חיטה מין אילן היא, ליברך עליה 
היכא מברכינן בורא פרי העץ? היכא דכי שקלת ליה לפירי, , קמ"ל בורא פרי העץ,
 .)פירות אחרים(, והדר מפיק )נשאר הענף של העץ(איתיה לגווזא 

אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי, ליתיה לגווזא דהדר מפיק, לא מברכינן עליה 
 בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה.

 שיטות הראשונים

כתב בשם  המרדכי. 28הענף של העץ" -"גווזא  ,ביאר ש"יר :הגדרת פרי עץ ואדמה
, וכלו גווזיה וטרפיה לגמרי בחורף, והדר )בסתיו(כל אילן דיבש בסיתוא  :גאוניםתשובת 

 שכשמתייבש, ובעונה שאחריה מתחדש פירוש, )משורשיו, מברכין על פירותיו בפה"א  פארי

 

                                                                                                                                                                         

 דלא יצא, וספק ברכות להקל. אומרים

ץ נשאר, גם לאחר שנוטלים את הפירות, וחוזר ומוציא פירות נוספים, אז ברכתו של הע הענףמדבריו שאם מבואר . 28
פה"ע". גם מברכין ב ,וגדל בו לשנה אחרת ,משנה לשנה נשאר העץ ,שכשלוקטין הפריורבינו יונה כתב " בורא פרי העץ.

 להלן. אונים,. וצ"ב אם סוברים כרש"י או כג)וראה דק"ס(", וכן גורס בגמרא אילנאהרא"ה כותב "משתייר 
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דרך העץ להתקיים ימים רבים, מבואר ש"אם  בתוספות. 29ומוציא עליו מעיקרו, עשב הוא(
 רא"שה. 30עצמו, מברך בורא פרי העץ" העץוכי שקיל הפרי בשנה זו הדר אתי פרי באותו 

השמיטו הדיון  ורי"ף ורמב"ם .31כל דבר שצריך לזורעו בכל שנה, נקרא פרי הארץכתב, ש
 .כגאוניםפסק  32והשו"עלגבי ברכה. 

)דהיינו  כל שמוציא עליו מעיקרו :לאים()כ בתוספתאועוד אוֵמר סימן אֵחר  :הרא"שוכתב 

ומברך עליו בורא פרי האדמה. וכל שמוציא עליו  , עשב הואשאין לו גזע או גבעול(
 .34כתב שאינו סימן אחר והרא"ה. 33מענפיו, אילן הוא, ומברכין עליו בורא פרי העץ

 שולחן ערוך

                                                

)ולכאורה, אפילו  מברך בורא פרי העץ ,)לא משורשיו(, אלא מגדל שוב פירות אינו מתייבש האילן כולוומבואר שאם . 29

 .אינו מוציא פירות מאותם ענפים(

 .עיקר העץ, הגזענראה דלא כרש"י, הסובר שהענף צריך להישאר, אלא לשיטתם, . 30

נה לשנה, אזי אע"פ שגזעו יבש, ומתחדש בעונה הבאה מהשורש, נחשב נראה מדבריו, שאם השורש מתקיים מש. 31
 :שלוש שיטות כאןואם כן, . וכ"כ הב"ח. )או"ח רג(ולפי זה, נחלקו הגאונים והרא"ש. וכן משמע בטור עדיין אילן. 

פילו לא יבש לגמרי, נקרא עץ. רא"ש, א העץ, נקרא עץ. גאונים, אם ענףרש"י, רק אם העץ מוציא פירות מאותו 
)אמנם צ"ב אם רש"י דלא כגאונים. וראה ערוך השולחן, שהבין שרש"י לא יבשו, נקרא עדיין עץ  שרשיואם יבש העץ, אבל 

 בב"י הביא דברי הגאונים ואחריהם דברי הרא"ש, ומשמע שהבין שאינם חולקים. וצ"ב.. אמנם כגאונים(

)סי' . רא"ש )מ' א', ד"ה איתיה(. תוספות )סי' קלא(הגאונים . מרדכי בשם )כלאים ה,כ(רמב"ם  -ג. מקורות -או"ח רג,ב. 32

)שו"ת ח"ג סי' . וראה רדב"ז )ריש פרקין, כד ב ברי"ף, ד"ה על פירות(. רבינו יונה )מ' ב', ד"ה פירוש ולעניין פרי העץ(. רא"ה כג(

 , שהאריכו בפרטי דין זה.)או"ח רג,א(, ערוך השולחן תקלא(

לאו דוקא, אלא , עלין שאמרוש )או"ח רג(וביאר הב"ח  .)בלא קשר לנידון לעיל(סימן נוסף היא  )לכאורה(התוספתא . 33
, שאם יוצא מתחת לקרקע הוא ירק, ואם (רגילות הוא שיהיו עלין ,האוכל שיוצא מן הענף)שכן  הכונה על הפרי והאוכל

 .הרי זה אילן ,שהוא הענף ,מהעץ

הפרי, מברך עליהם בורא פרי העץ. ושאינן עיקר הפרי, בורא פרי  כל אותם שיודע שהם עיקר :)רב,יח(כתב הטור  
)וכ"כ בשנות אליהו ברכות  האדמה. ואם הוא מסופק בו אם הוא עיקר הפרי אם לאו, בורא פרי האדמה. וביאר הגר"א

שאף שלכתחילה אינו רשאי לברך כי אם ברכה הראויה לו, מכל מקום אם הוא בספק, הוה כדיעבד  ו,ח יסוד זה(
 . ברכה שיוצא בה בדרך כלל בדיעבד( לכתחילה)ויכול לברך 

ואע"פ שלעניין כלאים שנינו בהם כלל אחר וכו' התם הוא  :)מ' ב', ד"ה פירוש ולעניין פרי העץ(זה לשון הרא"ה . 34
א דלעניין גופיה, אי איכא לחשובי ירק או לא, אבל לעניין פריו אי לחשובי פרי עץ או לא, אין למדין אותו אל

כל שמתייבש בימות הגשמים, וחוזר ומוציא  :מכלל זה. אי נמי, אפשר דחדא מילתא הוא בהדיה האי, והכי קאמר
עלין בעצו בימות החמה, הרי זה אילן. ואם מתייבש בימות הגשמים ומוציא עליו משרשיו בימות החמה, הרי זה 

 ירק. והוא עניין אחד לגמרי עם כלל זה. וכן עיקר, וברור. 
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 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סי' רג(

ֵדלִּ  ב.  ים ַהג ְ ו תִּ ס ְ ַעל ת  י ָהֲאָדָמה. ים ב ַ רִּ ְ ֹוֵרא פ  ה, ב  יא ָעָליו  :הגהנֶׂ ֹוצִּ מ  ֶׂ א ש  ל ָ ְקֵרי ֵעץ אֶׂ לֹא מִּ ד ְ

ְקֵרי ֵעץ יו לֹא מִּ ָ ָרש  ָ ש   יא ָעָליו מִּ ֹוצִּ מ  ֶׂ , ֲאָבל ַמה ש   ו  נ  ֶׂ מ  ף ְוָהָדר  ,מִּ חֹרֶׂ ָכָלה ֵעָציו ְלַגְמֵרי ב ַ יָון ד ְ ְוָהֵני כ ֵ

ין עָ  יו, ְמָבְרכִּ ָ ָרש  ָ ש   ַרח מִּ ָ י ָהֲאָדָמה פ  רִּ ְ ֹוֵרא פ  ים(ָליו ב  אֹונִּ ו ַבת ַהג ְ ש  ם ת ְ ֵ ש  ַכי ב ְ  . )טו ר ו ָמְרד ְ
י ָהֲאָדָמה.)=בננות(ש ַעל המאוזי"ג.   רִּ ְ ֹוֵרא פ   , ב 

 המשנה ממטבע ברכה

רב  (1) :אתמר ועל כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא.( :)שנינו במשנה )מ' ב'(
אפילו  :ורבי יוחנן אמר (2), )שגורם ברכה לעצמו(ן חוץ מן הפת ומן היי :הונא אמר

 פת ויין.

כמה נאה פת זו, ברוך המקום  :ָרָאה פת ואמר (1) :)בתוספתא( כתנאיואמרינן, נימא 
יצא, דברי  -כמה נאה תאנה זו, ברוך המקום שבראה  :שבראה, ראה תֵאנה ואמר

ם בברכות, לא יצא כל המשנה ממטבע שטבעו חכמי :רבי יוסי אומר (2)רבי מאיר. 
 ידי חובתו. נימא, רב הונא דאמר כרבי יוסי, ורבי יוחנן דאמר כרבי מאיר.

אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא קאמר רבי  :אמר לך רב הונא)ודחי( 
, אלא היכא דקא מדכר שמיה דפת. אבל היכא דלא קא מדכר )שיצא(מאיר התם 

 שמיה דפת, אפילו רבי מאיר מודה.

אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי. עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם  :יוחנן אמר לךורבי 
, אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן. אבל אמר שהכל נהיה )שלא יצא(

 בדברו דתקינו רבנן, אפילו רבי יוסי מודה.

 יצא.  :בריך מריה דהאי פיתא. אמר רב :ואמר ,בנימין רעיא כרך ריפתא

 כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה!  :והאמר רב )ומקשה(

בריך רחמנא מריה דהאי פיתא. והא בעינן שלש ברכות! מאי יצא  :דאמר )ומתרץ(
 . )ברכת הזן(דקאמר רב נמי, יצא ידי ברכה ראשונה 
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 :)סוטה ל"ב א'(תנינא מאי קא משמע לן, אף על גב דאמרה בלשון חול?!  )ומקשה(
)בערתי הקדש , וידוי מעשר )כשהכהן משביעה( טהפרשת סו :ואלו נאמרים בכל לשון

 , וקריאת שמע, ותפילה, וברכת המזון!מן הבית(

הני מילי דאמרה בלשון חול כי היכי  :איצטריך, סלקא דעתך אמינא )ומתרץ(
דתקינו רבנן בלשון קודש, אבל לא אמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון 

 .35קא משמע לן ,אימא לא ,קדש

 ת הראשונים שיטו

ובין אחר  ,דמיירי בין בברכת המוציא הרא"שביאר  :ראה פת ואמר כמה נאה פת זו
, רשב"א, רא"ה, שירליאוןרא"ש, רבי יהודה וכתבו  ויצא בה ידי ברכת הזן. ,אכילה

. 37רמב"ם. וכן דעת 36בירושלמישהלכה כרבי מאיר, שיצא, שכן פסקו להדיא  ריטב"א,
דהאי  רשב"אוכתב . הראשונים כרובפסק  39והשו"ע. 38יצאכרבי יוסי, שלא רמ"ה  ודעת

 .41שרק בדיעבד יצא רמב"ם. ודעת 40דאמרינן יצא, אפילו לכתחילה הוא

                                                

של טופס הברכה, קא משמע לן שאפילו  תרגום מילולידווקא  חושב שמה שהתירה המשנה, היינוהייתי לומר, כ. 35
 של ברכת המזון, יצא. חדשנוסח  בלשון חולאם אמר 

, שלכאורה גם רבי יוחנן סובר כרבי מאיר, כמו )וכפי שביאר דבריו הגר"א, או"ח קסז,י, ס"ק לא(ועוד טעם כתב הרא"ש . 36
נימא רב הונא דאמר כרבי יוסי ורבי יוחנן כרבי מאיר. ואע"ג דדחו שם דרבי יוחנן  ,גמרא בהוה אמינאשאומרת ה

אמר אפילו כרבי יוסי, הא אדחי האי אוקימתא במסקנה, כמו שכתוב שם סלקא דעתך אמינא הני מילי דאמרה 
 . יצא( -בנן בלשון קודש )הרי שלמסקנה אפילו אם לא אמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבלשון חול וכו' 

. אולם מהלכות קרית שמע משמע, שפסק )שם כתב שהמשנה ממטבע יצא(כן משמע ממה שכתב בהלכות ברכות . 37
. וראה ביאור )שם כתב שהמשנה ממטבע, חוזר ומברך כמטבע. אם לא שנתרץ שמתייחס רק לשינוי בפתיחה וחתימה(כרבי יוסי 

 .)או"ח סח,א, ס"ק א(הגר"א 

 , שכתב כן בסתם, ואחר כך הביא בשם יש אומרים, שהלכה כרבי מאיר.המאירינראה דעת וכן . 38

 רשב"א .)מ' ב', ד"ה ורבי יוחנן(שירליאון רבי יהודה  .)סי' כג( רא"ש. ו; ק"ש א,ז(-)ברכות א,הרמב"ם  -. מקורות או"ח קסז,י. 39
)הו"ד בטור או"ח . רמ"ה )חי' מ' ב', ד"ה ראה פת; הל' ברכות ב,כב( אריטב" .)מ' ב', ד"ה אמר רב וכו'( רא"ה .)מ' ב', ד"ה ורבי יוחנן(

  .)מ' ב', ד"ה כבר(. מאירי סה(

 .)פ"ו הלכה ב(בירושלמי  וכתב שכן משמעמדמייתינן עלה אלו נאמרים בכל לשון, וההיא אפילו לכתחילה! . 40

ון, היינו היכא דלא שינה כלל מנוסח הברכה; . וביאר, דאף דברכות נאמרין בכל לש)קסז,י, ס"ק נג(וכן פסק המשנ"ב . 41
שאם אמר מלכא מריה דהאי,  )ס"ק נב(עוד כתב המשנ"ב  אבל הכא הא שינה מנוסח שקבעו חז"ל בלשון הקודש.

)הל' רמב"ם  -מקורות  .)ד"ה דהאי(ולא הזכיר שם פת כלל, אפשר דיצא, כיוון שהפת מנוחת לפניו. ועיין ביה"ל 

 .י"א א', ד"ה ונראה לי דמאי דקתני(). רשב"א ו(-ברכות א,ה
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שאפילו לא חתם, , ראב"ד, רמב"ן, רא"הדעת  :אמר בריך רחמנא מריה דהאי פיתא, יצא
יך צר, שוריטב"א רשב"א. ודעת 42יצא. שגם שינוי החתימה אינו מעכב בדיעבד בברכות

כדי שיהא פותח , בריך רחמנא דזן כולא" ,שיאמר "בריך רחמנא מריה דהאי פיתא
 .כרשב"א, ובשם יש אומרים כתב הראשונים כרובסתם  44והשו"ע. 43בברוך וחותם בברוך

דבדיעבד הלחם  רא"ה וריטב"א: דעת בירך על לחם בורא מיני מזונות במקום המוציא
 המאירי. ודעת קצת חכמי הדורבשם  המאירי . וכן כתבנפטר בברכת בורא מיני מזונות

 45 , שלא יצא.אליהו מלונדריש ורבינו

. ודעת 46דלא יצא רא"ה וריטב"א: דעת בירך על לחם בורא פרי האדמה במקום המוציא
 47 שיצא. אבודרהם ואורחות חיים וכלבו

                                                

והוי יודע דעד כאן לא אמרינן, אלא  :)בביאורו למשנה מקום שאמרו לחתום אינו רשאי שלא לחתום(ן הרא"ה זה לשו. 42
יוצא הוא; שאפילו במטבע ארוך שאמרו במטבע קצר, או ששינה נוסח  ,דאינו רשאי, אבל ודאי אפילו עבר ועשה

 בגמרא.הברכה, יצא. והכי מוכח 

 .שלא יעשה מן הארוך קצר, ומן הקצר ארוך, כל זמן שהוא שומר המטבע ,שאין נוסח הברכות מעכב :רשב"אלשון זה . 43

)חי' מ' ב', . ריטב"א )י"א א'(רא"ה  .(, ד"ה אמר הכותב כבוד רבינו שלמהרי"ףו ב ב)מלחמות רמב"ן  –מקורות או"ח קפז,א. . 44

)הו"ד בספר המאורות, ברכות . ראב"ד )חי' י"א א', ד"ה ונראה לי דמאי; מ' ב', ד"ה והא בעינן("א . רשבד"ה סד"א; הל' ברכות ב,כב(

 .ס' א', סוד"ה והראב"ד האריך(

ברכי )החיד"א  . ודעתשלא יצא מא(ה, או"ח סי' שו"ת בית יהוד)מהר"י עייאש : דעת ולעניין הלכה, נחלקו האחרונים. 45

, ו'קיצור )כלל נח, סעי' א(וכן דעת חיי אדם  שכן כתב הרב אבן העוזר.כתב שיצא, ו ,("ק י; רז סוף הסימןקסז ס, יוסף
. ריטב"א )ל"ה א', סוד"ה על פירות הארץ(מאירי  -. מקורות )קסז, ס"ק עה(. והובאו הדעות בכף החיים )נו,א(שולחן ערוך' 

, דדדדד פסקיו לברכות)רבינו אליהו מלונדריש . ()הו"ד בריטב"א. רא"ה )הל' ברכות ב,טז; חי' מ"ב ב', ד"ה בירך על הפרפרת(

 . (עמ' פא דדדד , עיי"ש

שהכתוב קבע לו שם בפני : ... אבל בפת אפשר לומר דכיוון )בחי', בהקשר לפת שבירך עליה שהכל, יצא(כתב הריטב"א . 46
ם")דברים, פר' עקב, ח,ט( , דכתיב עצמו חֶׂ ה  לֶׂ ֹאַכל ב ָ ֻנת ת  ְסכ ֵ ר לֹא ְבמִּ ֶׂ לא נפיק כשבירך עליה בורא פרי האדמה ", ֲאש 

שאינו מזכיר בברכתו . ועוד, דכיוון שבברכתה דקבעו לה רבנן הוציאה מכלל פרי, כלומר )וסברא זו הוזכרה ברא"ה(
 , שוב אינו יוצא בה בלשון פרי. אבל בשהכל יוצא בכולהו, מפני שהוא כולל הכל. וכן עיקר. פרי

דודאי חיטים הם פרי אדמה,  ,כיון דאינו שקרשיצא.  )ח"א, נח,ב(: דעת נשמת אדם ולעניין הלכה, נחלקו האחרונים. 47
)הל' . והכסף משנה וכדכתיב בקרא בהדיא בפ' כי תבא "מראשית פרי האדמה" ודרשינן שהם חטים ושעורים

ורא פרי אפשר לומר שאם בירך על הפת ב , והכי נמידכיון דתנן על הכל אם אמר שהכל נ"ב יצאכתב:  ברכות ד,ו(
עץ שאכל ממנו אדם , וכמאן דאמר ואפשר דאפילו בירך בורא פרי העץ יצא .דהא פרי האדמה הוא ,האדמה יצא

נראה שפוסק כרא"ה וריטב"א דלא יצא, "דכיון דנעשה פת,  )ברכי יוסף רז בסופו(ודעת החיד"א  הראשון חטה היה.
)מ' ב', ד"ה . רא"ה חי' מ' ב', ד"ה ועל כולם; הל' ברכות ב,טו()ריטב"א  -אינו נקרא פרי כלל, אלא לחם או מזון." מקורות 

 .ועל כולן(
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 , דממה דאמרינן בירךרא"ה וריטב"א: כתבו בירך על יין בורא פרי העץ או פרי האדמה
על היין שהכל יצא, שמעינן דיוצא הוא במברך על היין ברכה אחרת, והוא הדין במברך 
עליו בורא פרי העץ. ומינה דהוא הדין נמי במברך עליו בורא פרי האדמה. ומדברי 

 48 נראה דלא יצא אפילו בדיעבד. תוספות ומהר"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סי' קסז(

ְמקֹום ב ִּ  י.  ם ב ִּ ַרךְ אִּ יא ב ֵ ֹוצִּ ת ַהמ  ָאַמר :ְרכ ַ ֶׂ ְדָברֹו, אֹו ש  ְהָיה ב ִּ ֹל נִּ ַהכ  ֶׂ א  :ש  יְך ַרֲחָמָנא ַמְלכ ָ רִּ ב ְ
א, ָיָצא. ת ָ ִּ ַהאי פ   ַמאֵריה  ד ְ

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סי' קפז(

ן... א.  ת ַהז ָ ְרכ ַ ְמקֹום ב ִּ ם ָאַמר ב ִּ הַ  :אִּ א, ָמאֵריה  ד ְ יְך ַרֲחָמָנא ַמְלכ ָ רִּ א, ָיָצא; ְוֵיש  ב ְ ת ָ ִּ אי פ 
ֹם ְחת  י ַ ֶׂ יְך ש  רִּ צ ָ ֶׂ ים ש  א. :אֹוְמרִּ ֹל ָ ָזן כ  יְך ַרֲחָמָנא ד ְ רִּ  ב ְ

 ברכה שאין בה הזכרת השם או מלכות

 כל ברכה שאין בה הזכרת השם, אינה ברכה. :אמר רב (1) )מ' ב'(

 ה.אינה ברכ )של ה'(מלכות  )גם הזכרת(כל ברכה שאין בה  :ורבי יוחנן אמר (2)

 שיטות הראשונים

פסקו כרבי יוחנן שצריך  ומאירי, ,רב האי גאון, רי"ף, רמב"ם :מלכות שאין בהברכה 
 דנפקא מינה  הרא"ש. וכתב 50היה מסופק אם הלכה כרב ור"י. 49להזכיר גם מלכות

 

                                                

שאם בירך על היין בפה"ע, יש דעות בין הפוסקים, וספק ברכות להקל.  )רח ס"ק ע(, כתב המשנ"ב ולעניין הלכה. 48
)י"ב . תוספות )מ' ב', ד"ה ועל כולן(ה . רא")חי' ל"ה א', ד"ה חוץ; מ' ב', ד"ה ועל כולם; הל' ברכות ב,יד; ג,יא(ריטב"א  -מקורות 

 ., ברכות סי' לב; הו"ד בב"י רט,ב בסופו, בשם מהר"ם סתם(מרדכי מאיברא)הו"ד במרדכי, בשם . מהר"ם א', ד"ה לא לאתויי(

דגרסינן בהו בפירוש ולרבי  ש ספריםלעיל גבי בנימין רעיא מיירי שהזכיר גם מלכות. ויהרא"ש שלשיטתם, וציין . 49
 . דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה דאמר בריך רחמנא מלכא מריה דהאי פיתאיוחנן 

 מדקאמר אביי מסתבר כוותיה. וגם רבי יוחנן צריך להגיה מתניתין דמעשר עני. רא"ש.. 50
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פסק  51והשו"עשאם דילג מלכות שמים שלא יחזור ויברך, דשמא הויא ברכה לבטלה. 
 .כרי"ף ורמב"ם

 'העולם'דלרבי יוחנן אפילו לא דילג אלא תיבת  ,תוספותכתבו  :ת 'העולם'דילג תיב
 .52השו"עלבד, צריך לחזור ולברך, דמלך לבד אינה מלכות. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סי' ריד(

ם א.  ָרָכה; ְואִּ ם ו ַמְלכו ת, ֵאיָנה  ב ְ ֵ ַרת ש  ה  ַהְזכ ָ ֵאין ב ָ ֶׂ ָרָכה ש  ל ב ְ ם אֹו ַמְלכו ת, ַיֲחזֹר  כ ָ ֵ ג ש  ל ֵ ד ִּ
ְך ְלַבד ֵאיָנה   לֶׂ מֶׂ ְלָבֵרְך, ד ְ יְך ַלֲחזֹר ו  ַבת ָהעֹוָלם, ְלַבד, ָצרִּ א ת ֵ ל ָ ג אֶׂ ל ֵ ו  לֹא ד ִּ ל  יָבֵרְך; ַוֲאפִּ וִּ

  ַמְלכו ת.

  ברכה ראשונה על שאר מאכלים

על החומץ  (1)ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו.  :משנה)מ' ב'( 
רבי  (2) , אומר שהכל נהיה בדברו.)חגבים(ועל הנובלות, ועל הגובאי  )יין שהתקלקל(

 . קללה( )וכל הנ"ל באים על ידיכל שהוא מין קללה, אין מברכין עליו  :יהודה אומר

)פירות שאינם בושלי כמרא  :מאי נובלות? רבי זירא ורבי אילעא, חד אמר )ומברר(

 .)שהרוח משירן(תמרי דזיקא  :וחד אמר. (53מתבשלים באילן

                                                

 ."ה כבר()ד. מאירי )סי' כג(. רא"ש )הל' ברכות, א,ה(. רמב"ם )הו"ד ברא"ש(רב האי גאון ור"י  –. מקורות או"ח ריד,א. 51

אמר בריך רחמנא שאם  )סי' קסז,י(ממה שפסק השו"ע במקום אחר )סי' קסז,י, ס"ק כב( והקשה המג"א  או"ח ריד,א.. 52
וכו'. והו"ד במשנ"ב  מאריה דעלמאבעי למימר מלכא  וכתב, דהכי נמימאריה דהאי פיתא, יצא.  )ללא העולם( מלכא

 .)קסז, ס"ק נג(

)ריד ר "העולם" צריך לחזור ולברך, בעל 'אבן העוזר' חלק עליו. והו"ד במשנ"ב ובמה שהכריע השו"ע שאם לא אמ 

שאין לחוש לדבריו, ויש לנהוג  )שנה א, בלק ב(ובן איש חי  )ריד ס"ק ג(ואחרונים. אמנם הכרעת כף החיים  ס"ק ו(
 .)ד"ה אמר אביי(תוספות  –מקורות  .)ד"ה ואפילו לא(כהכרעת השו"ע. וכן נראה בביה"ל 

 )ערך כמר(. וכמו שפירש הערוך )הובאו בביאור הגר"א או"ח רב,ט. והסכים איתם לדינא(על פי הרמב"ם, תר"י, ר"ש ורא"ש  .53
. אבל פירות )דהיינו שאינם מתבשלים לעולם באילן(פגין שאין נכשרין לאכילה כלל, וכומרין אותן בעפר להתבשל 

ך בורא פרי העץ. ורש"י פירש תמרים, שהחום בשלם העומדים להתבשל, אף שזרקתן הרוח קודם הבישול, מבר
 . . וראה שעה"צ אות נז(פה"ע)ולכאורה לפי שאר הראשונים והגר"א הנ"ל, בכה"ג ברכתם בושרפם, ויבשו 

 ת”בעזהשי

 פ”תש י"ז שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ'| דף: 



 

 

 

 

)שאינם בנובלות סתמא, כולי עלמא לא פליגי דבושלי כמרא נינהו איכא דאמרי 

 .מתבשלים באילן, וברכתם שהכל. ותמרי דזיקא, ברכתם בורא פרי העץ(

שר בהמות חיות ועופות ודגים, אומר  :רבנן תנו על דבר שאין גדולו מן הארץ, כגון ב ְ
ברו. על הָחָלב ועל הביצים ועל הגבינה, אומר שהכל. על הפת שהכל נהיה בד

, אומר שהכל. )מחמת קלקולו(ועל התבשיל שעבר צורתו  ,ועל היין שהקרים ,שעיפשה
י  ָשה)מי מלח של על המלח ועל הזמית   . , אומר שהכל55ועל כמהין ופטריות (54לְכבִּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, ברכת הפירות, סי' רד(

ָבר א.  גֹון ַעל ד ָ ץ, כ ְ ן ָהָארֶׂ ו לֹו מִּ ד  ֵאין ג ִּ ֶׂ יָנה,  :ש  בִּ ים, ָחָלב, ג ְ יצִּ ים, ב ֵ גִּ ֵהָמה, ַחָיה ְועֹוף, ד ָ ר ב ְ ש ַ ב ְ
ָלם  ְ ש   ב ִּ ֶׂ ים ש  ָמרִּ ֵהם ת ְ ֶׂ ְתַקְלֵקל, ְונֹוְבלֹות ש  ה צו ָרתֹו ְונִּ נ ָ ת ַ ְ ש  נ ִּ ֶׂ יל ש  ִּ ה, ְוַתְבש  ָ ש  ְ פ  עִּ ֶׂ ו ַפת ש 

ֹו, ש  ב ְ ָרָפם ַהחֹם ְויִּ ין  ו ש ְ ֵמהִּ ָרק, ְוַעל כ ְ ָ ַלח, ְוַעל ַהמ  ַלח, ְוַעל ֵמי מֶׂ ֶׂ ֹוַבאי, ְוַעל ַהמ  ְוַעל ַהג 
הו א.  ֶׂ י ֹות, ְוַעל קֹוָרא ש  ְטרִּ ין )טו ר(  :הגהו פִּ ֹורִּ ק  ֶׂ ָנה ש  ָ ָכל ש  יָלן ב ְ אִּ ף ב ָ ְתַוס ֵ פלמיטו, ְוַעל ָהַרְך ַהנ ִּ

אוֹ  ֶׂ ים ש  ים ְמתו קִּ ֵקדִּ ְ ים, ְוַעל ש  ָפנִּ ָלֵבי ג ְ יז לו  ם, ְוַעל ֲחזִּ יהֶׂ ֵ פ  ְקלִּ ים ב ִּ ֵהם ַרכ ִּ ֶׂ ש  ים אֹוָתם כ ְ ְכלִּ
ים, ְוַעל  עֹורִּ ַכר ש ְ ֵ ים ְוש  ָמרִּ ַכר ת ְ ֵ ֲעֵרי, ְוַעל ש  ש ַ ְמָחא ד ְ ה, ְוַעל קִּ ַחת, ְוַעל ָקָרא ַחי ָ ַ ְוהו א ש 

 ְ ַבש   ְ מ  ֶׂ ים ש  עֹורִּ ין ֵמי ש ְ ֹורִּ ק  ֶׂ ת ש  בֶׂ ֶׂ ים, ְוַעל ש  ְזָרעִּ ֵאיָנם נִּ ֶׂ ָרא ש  ַדב ְ י ד ְ ב ֵ ש ְ ה, ְוַעל עִּ ים ַלחֹולֶׂ לִּ
ר  (ר"ל אני"ס)אניט"ו  ֹון ְוַכְסב ָ מ  יָלה)ְוַעל כ ַ יֵדי ְולֹא ַלֲאכִּ ְלַטֲעָמא ֲעבִּ ֵעְרבֹו , (ד ִּ ֶׂ ץ ש  ְוַעל ַהחֹמֶׂ

ֹות ְמָבֵרךְ  ת  ְ ש  י לִּ ָראו  ֶׂ ם ַעד ש  ַמיִּ ֹל :ב ְ ַהכ  ֶׂ  .ש 

                                                

 . )לדף ל"ו א'(על פי לעזי רש"י . 54

ליהנות אף מפטריות, )ולכן האומר "כל גידולי קרקע אסורים עלי" אסור אע"ג דפטריות מירבא רבו מארעא  )ומבאר(. 55

 א., מינקי לא ינקי מארעשנחשבים לעניין זה גידולי קרקע, מכל מקום אין ברכתם בפה"א(
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