
 

 

 

 

 
 

  וטפלעיקר 

לה ופת עמו, מברך על המליח יתח מלוח(דבר )הביאו לפניו מליח  :משנה)מ"ד א'( 
 ופוטר את הפת, שהפת טפלה לו.

 כל שהוא עיקר ועמו טפלה, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה. :זה הכלל

 ומי איכא מידי דהוי מליח עיקר ופת טפלה?! )ומקשה(

 ו.באוכלי פירות גנוסר שנ )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

ביארו שמדובר שאוכל פירות, ולאחריהן מלח,  תוספות :באוכלי פירות גינוסר שנו
ורבינו . 1המלח עיקרלהשיב הלב שנחלש ממתיקות הפירות, ופת אח"כ משום המלח. ו

, ביארו שמתוך מתיקות הפירות, נותנים בפירות מלח, הרבה ראשונים, ועוד חננאל
נראה, שהגמרא  רא"ה ומאירי. ומדברי 2, והפירות עיקרומשום המלח צריך מעט פת

 4והשו"ע. 3נקטה דוגמא למשהו מתוק שהפת טפל לו, והוא הדין כשטפל למשהו מלוח
 סתם דבריו.

                                                

 .אינו בא אלא בשביל המלחש ,והפת שלאחריו טפל . 1

. אמנם בהרבה אחרונים מבואר )וכן משמע מדברי רא"ה, ראה להלן(ואפשר לומר דלדינא ליכא פלוגתא בין הדעות  . 2
 . )ראה להלן(דפליגי 

כלל הדברים  כל מקוםומ :, כתב)בפיה"מ(שלאחר שדן בפירושים, והביא דברי הרמב"ם כן משמע מדברי המאירי  . 3
וביותר מוכח . עכ"ל. אין מברכין על הפת, הן במתוק ,כמו שנזכר בכאן, מליחהן ב ,שכל זמן שהפת טפלה ,לענין פסק

...אבל  :(חמשת המינים)ל"ו ב', בנוגע לדבר שהוא מכרבינו חננאל, כתב לעיל )בסוגייתנו( , שלמרות שפירש הדבר מדברי רא"ה
ם להכשיר את פיו וכו'. עכ"ל עם פירות גינוסר, אינו עיקר כלל, ולא בא כי א אוכשהוא בעין, ובא עם דבר מליח, 

 .ארץ ים כנרת, חשובים מן הפת פירות :)ד"ה פירות גינוסר(שכתב רש"י וכן אפשר לפרש בדעת  .)עיי"ש(

כל שאוכל דג מליח, שמתאוה אליו, והפת בא  ,פירות גינוסרלא אכל  לושאפי מדברי השו"ע, ומשמעאו"ח ריב,א.  . 4
)אליה רבה, ס"ק ב, ט"ז, ס"ק וכן ביארו בפשיטות הרבה אחרונים את השו"ע  פת.לברך על ה ין צריךרק למתק המליחות, א

דחק, דמיירי דוקא שאוכל דבר מתוק, ולאחריו מלוח להפיג  )ס"ק ג(. והמשנ"ב ב, ועוד. ראה שו"ת יביע אומר, ז, או"ח, סי' לב(
מצדדים דדוקא באופן זה, נחשב שדחק כן, משום דהרבה אחרונים  )שעה"צ אות ט(המתיקות, ויחד עמו פת. וביאר 

 .לב א ברי"ף, ד"ה באוכלי()רבינו יהונתן . )הו"ד באור זרוע, ובתוספות הרא"ש(רבינו חננאל  -המליח עיקר אף נגד הפת. מקורות 
ראה . ו, בשם רבו ר"י שירליאון(קסא, סי' הלכות סעודה ,חלק א)אור זרוע . (באוכלי פירות גינוסר)מ"ד א', ד"ה תוספות הרא"ש 

 .(מליח "הרי שצרך לאכול דג מליח", ולא כתב סתם הרי שאכל דג :הל' ברכות ג,זב)פיה"מ, וכן רמב"ם 
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, דכל שהוא עיקר, פוטר את רשב"א ורשב"ץכתבו  :מאיזו ברכה נפטרת הטפילה
המכתם . והסתפקו השו"עהטפילה, בין מברכה ראשונה, בין מברכה אחרונה. וכן פסק 

, כאשר הטפל הוא משבעת המינים, שברכתו מהתורה, האם פוטר אותו העיקר וכלבו
 סתם דבריו. 5והשו"ע, שנפטר בברכת העיקר. המכתםמברכה שלאחריו גם כן. ומסקנת 

, שאם לא היה הטפל לפניו תוספותדעת  :טפל שאינו לפניו בשעת הברכה על העיקר
בעל . ומדברי 6ו בברכת העיקר, צריך לברך על הטפלבשעת ברכה, ולא התכוין לפטר

נראה, שאף אם אין הטפל לפניו, ולא התכוין לפוטרו בברכת העיקר, פטור  המאור
 .7רשב"א ורשב"ץמלברך עליו. והביאו דבריו 

עם  יחדמבואר, שאם אוכל הטפל כשהוא מעורב  רשב"אמדברי  :טפל שנהנה מאכילתו
 אחרם כשנהנה באכילת הטפל. ואילו כשאוכל הטפל העיקר, אין צריך לברך עליו, ג

 8.9אכילת העיקר, נפטר בברכתו רק אם אינו תאב לו כלל

שבתערובת אורז ושאר מינים, אזלינן  רא"שכתב  :תערובת שני מינים, מי נחשב עיקר
לא יצא  ,יין שנתערב בו שכר תאנים כתב, "ש בן צמחור. השו"עבתר רובא. וכן פסק 

ומברכין  ,דאז בטל מיעוט היין ברוב השכר ,עד שיהיה הרוב שכר ,דברמכלל יין לשום 
 .10הרמ"א. וכן פסק דכל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר .עליו שהכל

                                                

, כתבו האחרונים ובעניין ברכה אחרונה על הטפל. )ובב"י כתב שדבר פשוט הוא שפוטר אף מברכה אחרונה(או"ח ריב,א  . 5
ות מכשיעור מן העיקר, ומן הטפל אכל כשיעור שאין העיקר פוטרו אלא אם אכל ממנו כשיעור. אבל אם אכל פח

זית, צריך לברך ברכה אחרונה על הטפל. ואם אכל פחות מכזית מן העיקר, וגם פחות מכזית מן הטפל, והם 
מדברים שאין ברכתם האחרונה שווה, אינם מצטרפים זה לזה להשלים השיעור, ואינו מברך ברכה אחרונה כלל. 

)מ"א ב', ד"ה רשב"א  -. ומקורות )ח"ג, פ"י, סעי' ז(. וברכת ה' יג(-ר"ד יוסף, ריב, ס"ק יב)לוראה בהרחבה 'הלכה ברורה' 

)מ"א א', ד"ה היו לפניו וכו' הלכך; הו"ד בארחות חיים . מכתם )מ"א ב', ד"ה אמר רב פפא וכו' והאי פסקא(. רשב"ץ אמר רב פפא(

 .)ח"א, הל' ברכות אות כא(. ארחות חיים ה וה"ר דוד()סי' כד, דין הלכות סעודה וברכת הפירות, ד". כלבו ובכלבו(

 כן עולה מתירוצם השני של תוספות.  . 6

)מ"ד תוספות  -הביא להלכה דברי תוספות, עיי"ש. מקורות ב( -)ריב, ס"ק א. והמאמר מרדכי )ריב, ס"ק ב(וראה מג"א  . 7

 .)מ"א ב', ד"ה אמר רב פפא(ורשב"א  . רשב"ץ)כט א ברי"ף, ד"ה אמר רב פפא(. בעל המאור א', ד"ה באוכלי(

  .)מ"א ב', ד"ה הביאו לפניהם(רשב"א  -מקורות  .)ראה סי' ריב,א, שער הציון אות כא(וכן פסק המשנ"ב  . 8

לגבי מיני דגן המעורבים בתבשיל לנתינת טעם, אבל אינם עיקר אלא הטפל, ראה מש"כ לעיל, ל"ו ב', סוגיית  . 9
 ת הראשונים.חביץ קדירא ודייסא, בשיטו

תערובת של שני מינים, שאם יש )ס"ק א, ושער הציון אות ב( משנ"ב או"ח רב,א. וכתב ה -או"ח רח,ז. רמ"א  -שו"ע . 10
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 , שמברך על עיקר, דוקא כשהוא עיקר וחביב;אור זרועבשם  האגורכתב  :טפל חביב
ואפושי בברכות  ,הצנון וחוזר ומברך על ,מברך על הזית ,אבל אם הצנון עיקר ולא חביב

, שאם הטפל חביב 11הרמ"א. וכן פסק דאין להפקיע הברכות כל כי האי גוונא ,עדיף
 12 עליו, מברך עליו ואח"כ מברך על העיקר.

העיקר, חייב  נאכל קודםדכשהטפל  תרומת הדשןכתב  :טפל שאוכל לפני העיקר
כל, אפילו אם מבואר, שמברך על הטפל שה 14אור זרוע. והוסיף, דמדברי 13בברכה

 סתם דבריו. והשו"ע. 16הרמ"א. וכן פסק 15ברכתו בעניין אחר

 , שרקיקים שאינם באים אלא המכתם כתב :רקיקים שבאים כדי לדבק עליהם המרקחת
                                                                                                                                                                         

דעת החיי  -, נחלקו האחרונים אלא שהאחד מרובה מחבירו, )ואפילו כל מין עומד בפני עצמו וניכר( ושניהם עיקרים
)פתיחה להלכות ברכות, אות יא( בפני עצמו יברך שתי ברכות. ודעת הפמ"ג שכשניכר כל אחד אות יג(  ,)כלל נאאדם 

דעת בן ו בתר רוב אזלינן, דספק ברכות להקל.אף כשכל מין בפני עצמו, שהולכים אחר הרוב. והכריע המשנ"ב ד
 רשב"ץ -מקורות  .כחיי אדם )רד, אות ס( כף החייםו ,(; אמנם ראה שו"ת רב פעלים, ח"ב, או"ח סי' לגפנחס יזא, )איש חי 

 .)סי' ח(. רא"ש (; הו"ד בב"י או"ח רב,אסי' פו ,ח"א ת,)שו"

ומסיק המג"א  הקשו על הרמ"א.ועוד,  )ס"ק ה( והגר"א )ס"ק ג( אבל המג"אאו"ח ריב,א. וכן הב"י הביא דברי האגור. . 11
. אור זרוע ברכת הפירות, סי' רצח()הל' אגור  -. מקורות )ס"ק ה(. וכן פסק המשנ"ב לדינא, דלעולם יברך רק על העיקר

 ., אלא בניסוח שונה, וללא דין טפל חביב(לפנינו ליתא; אמנם קעו סי'סעודה  הל' "א,ח)

כתב, שאם  )ריב, ס"ק ה(. והמשנ"ב בשבילו מתחיל האכילההעיקר נחשב, זה ששבשם אור זרוע,  )הנ"ל(כתב אגור . 12
כשרוצה לאכול רק מעט כדי להפיג נפטר מברכה, אלא ינו א שותה יי"ש ורוצה לאכול עוגה או שאר דברים,

כיון שאוכל אותם מחמת עצמותם כדי לסעוד  ,אבל כשרוצה לאכול יותר מזה אין שייך שם טפל כלל ,המרירות
ה גם כן אינו רשאי לטעום בלי ברכה, אחרי שכוונתו בז ,דאפילו זו המעט שמועיל להפיג המרירות)והוסיף בשעה"צ, אות יט,  הלב

)גם , שכל דבר שאוכל עם מין אחר ללפת בו, מה שאוכל ללפת, נחשב טפל )ס"ק ו(. ועוד כתב (גם לסעוד הלב

 .כשחביב עליו(

 !וכבר היה נהנה בלא ברכה ,יתכן שיפטרנו העיקר אחר כך בברכתו למפרע דלא. 13

גודגדניות קודם השתיה בשביל  לפנינו באור זרוע ליתא, אבל בשו"ת מהר"ח אור זרוע כתוב, שאם אוכל גרעיני. 14
לגבי פת המתובלת, שאם אוכלה למיתוק  )האור זרוע(למתקה, יש לברך עליהם שהכל. והוסיף, שכן פסק אביו 

 מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות ולבסוף בנ"ר. והוסיף, שנראה לו שגם עליה יש לברך בתחילה שהכל.

)ראה לעיל ל"ח ב', סוגית  לא שייך בו ברכה אחרת ,בשביל חסרון השיעורוהב"י חלק, וכתב שעל פי סברת הרא"ש, ד. 15

)דרכי . אבל הרמ"א כתב לא תשתנה ברכתו ,הכא נמי בשביל שבא למתק השתייה ,שיעור כזית לעניין ברכה ודין בריה(

רכתו ואין עיקר ההנאה מאותו דבר שיברך עליו כב ,שהוא טפל לדבר אחרשברכתו משתנה, מאחר  משה, ס"ק ב(
אבל פחות  !הרי בירך ,וכשמברך עליו שהכל ,אלא שצריך לברך שלא יהנה מן העולם בלא ברכה .הראויה לו

 !ראוי לברך עליו כברכתו ,שהוא נהנה מהפרי או מהדבר שאוכל ,מכשיעור

ב על דברי כת)ס"ק ח(  "אבב"י גילה דעתו שסובר שמברך על הטפל כברכתו המקורית. וכן הגראו"ח ריב,א. וכאמור, . 16
 .)סי' לא(. תרומת הדשן )שו"ת מהר"ח או"ז סי' לח(אור זרוע  -, עיי"ש. מקורות הרמ"א שהם תמוהים

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ד| דף: 



 

 

 

 

 

עליהם, כדי שלא יטנפו הידיים בדבש, הרקיקים טפלים, וברכת  מרקחתלדבק ה
שעיקר פוטר הטפל, שלא נאמר  כתב, המאיריו. 17השו"עוכן פסק  פוטרתם. מרקחתה

אלא בשהוא טפל לו מצד אכילתו, כלומר שהוא צריך לו מצד האכילה, אבל מצד 
 .18ההנחה, אינו כלום

, לכאורה, שהכל הולך ריטב"א ומאירידעת  :אכילת טפל, לאחר שגמר לאכול מהעיקר
 .19הסתפק בדבר ורשב"אאחר התחלה, ופטור מברכה. 

 שולחן ערוך

 סימן ריב( )או"ח, הלכות ברכת הפירות,

ר ְוִעּמֹו  א.  הּוא ִעּקָּ ֶׁ ל ש  ה ּכָּ ב(, ְטֵפלָּ ָּ ְחש  י נֶׁ ְלּתִ ר ּבִ בָּ ין )פי' ּדָּ ה ּבֵ ֵפלָּ ת ַהּטְ ר ּופֹוֵטר אֶׁ ִעּקָּ ֵרְך ַעל הָּ ְמבָּ
א  ּלָּ ֵפל, אֶׁ ב ִעם ַהּטָּ ר ְמעֹרָּ ִעּקָּ א ִאם הָּ ְעיָּ ; לֹא ִמּבַ יהָּ ַאֲחרֶׁ ּלְ ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ין ִמּבְ יהָּ ּבֵ נֶׁ פָּ ּלְ ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ִמּבְ

ִליַח ֲאפִ  ג מָּ אֹוֵכל ּדָּ ֶׁ גֹון ש  ֵפל, ּכְ ּוב ִמּכֹל, ִאם הּוא טָּ ש  הּוא חָּ ֶׁ ת ש  ד ְלַבּדֹו; ַוֲאִפּלּו ּפַ חָּ ל אֶׁ ּלּו ּכָּ
ֵפל. הּוא טָּ ֶׁ ן ש  יוָּ ת, ּכֵ ת ַהּפַ ג ּופֹוֵטר אֶׁ ֵרְך ַעל ַהּדָּ ְגרֹונֹו, ְמבָּ ּנּו ּבִ יקֶׁ ּלֹא ַיּזִ ֶׁ ֵדי ש  ת ִעּמֹו ּכְ  ְואֹוֵכל ּפַ

יוְוֵיש  אֹומְ  :הגה לָּ ִביב עָּ ֵפל חָּ ר  ,ִרים ִאם ַהּטָּ ִעּקָּ ֵרְך ַעל הָּ ְך ְמבָּ יו ְוַאַחר ּכָּ לָּ ֵרְך עָּ ם אֹור ְמבָּ ֵ ש  גּור ּבְ )אָּ

רּוַע(;  הזָּ ִחּלָּ ר ּתְ ִעּקָּ אֹוֵכל הָּ ֶׁ ַיַחד אֹו ש  אֹוְכִלין ּבְ ֶׁ ה ַהְינּו ש  ֵפלָּ ת ַהּטְ ר ּופֹוֵטר אֶׁ ִעּקָּ ְרִכין ַעל הָּ ְמבָּ א ּדִ  ,הָּ
ל ִאם אֹוֵכל ַהּטָּ  הֲאבָּ ִחּלָּ א  ,ֵפל ּתְ ּבָּ ה ַאּלִ ּתֶׁ ְ ּלֹא ִיש  ֶׁ ֵדי ש  ה ּכְ ִחּלָּ ֱאכֹל ּתְ ה לֶׁ ּתֹות ְורֹוצֶׁ ְ ה ִלש  רֹוצֶׁ ֶׁ גֹון ש  ּכְ

ה ִחּלָּ ל ּתְ אֹכֶׁ ֵרְך ַעל הָּ ה, ְמבָּ ִתּיָּ ְ ּ ק ַהש  ִנּיֹות ְלַמּתֵ דָּ ְרִעיֵני ּגּוְדּגְ אֹוֵכל ּגַ ֶׁ א; אֹו ש  נָּ ֵפל  ,ֵריקָּ הּוא טָּ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ

ִתּיָּ  ְ ּ ר ַאֵחר ַלש  בָּ ֵפל ְלדָּ ַהּכֹל הֹוִאיל ְוהּוא טָּ ֶׁ יו ַרק ש  לָּ ֵרְך עָּ ן ל"א( )ת"הה, ְוֵאינֹו ְמבָּ  . ִסימָּ
דּוַע  ב.  ר יָּ בָּ ַהּדָּ ֶׁ ְרַקַחת, ש  ה ַלּמִ ם ְרִקיִקין ֲהוּו ְטֵפלָּ ים, אֹותָּ ּקִ יִחין ַעל ְרִקיִקין ּדַ ּנִ ּמַ ֶׁ ִמְרַקַחת ש 

ם. חֶׁ ֱאֹכל לֶׁ ִנים לֶׁ ּוְ ֵאין ִמְתּכַ ֶׁ  ש 
 ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רד()או"

ְרִבין יב.  עָּ ּמְ ֶׁ ר ש  בָּ ל ּדָּ ה; ְוכָּ ֵפלָּ ת ַהּטְ ר ּופֹוֵטר אֶׁ ִעּקָּ ֵרְך ַעל הָּ ה, ְמבָּ ר ְוִעּמֹו ְטֵפלָּ הּוא ִעּקָּ ֶׁ ל ש   ּכָּ
                                                

 ראה הערה הבאה. -מקורות או"ח קסח,ח; או"ח ריב,ב. . 17

וצ"ב אם חולק על המכתם, או שעוסק בנידון שונה, ומודה באופן שבא הרקיק למנוע לכלוך הידיים. עיי"ש. . 18
. מאירי )סי' כד, ד"ה והאוכל אתרוג(כלבו . )הל' ברכות אות לה(אורחות חיים . )הו"ד בארחות חיים ובכלבו(מכתם  -מקורות 

  .(, בביאור המשנה החמישית, הביאו לו מליח)ברכות מ"ד א'

 כילה.שכיון שעיקר אכילתו היה ביחד, ונחשב טפל לעיקר, אין חוששים על גמר א ,פסקס"ק מו(  ח)קסח,משנ"ב וה. 19
 וראה בהרחבה, מש"כ לעיל, מ"א ב', סוגית ברכה על מאכלים בתוך הסעודה. ובמקורות שם.

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ד| דף: 



 

 

 
 

 
ל ִאם עֵ  ה; ֲאבָּ ה ְטֵפלָּ יל, ֲהֵרי זֶׁ ִ ְבש  ֵדי ִלְצּבַֹע ַהּתַ ן ֵריַח, אֹו ּכְ ֵדי ִלּתֵ ק, אֹו ּכְ ֵרב אֹותֹו ְלַדּבֵ

ם ְונֹוְתִנים  ִלים אֹותָּ ְ ּ ַבש  ּמְ ֶׁ ַבש  ש  ְך ִמיֵני ּדְ ר; ְלִפיכָּ ֲערֹובֹות, ֲהֵרי הּוא ִעּקָּ ּתַ ן ַטַעם ּבַ ֵדי ִלּתֵ ּכְ
ֵרְך ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות,  ה, ֵאינֹו ְמבָּ ם ִמיֵני ְמִתיקָּ ים ֵמהֶׁ ק, ְועֹוש ִ ֵדי ְלַדּבֵ ה ּכְ ם ֲחֵלב ִחּטָּ הֶׁ ּבָּ

ַבש   ַהּדְ ֶׁ ֵני ש  ר. ִמּפְ ִעּקָּ ר,  :הגההּוא הָּ הּוא ִעּקָּ ֶׁ ֲערֹובֹות ש  ּתַ ֵתת ַטַעם ּבַ ֵדי לָּ ִאם ֵעֵרב ּכְ א ּדְ הָּ ה ּדְ ְוִנְראֶׁ

ּוב ש  ר חָּ בָּ ר ַהּנֹוֵתן ַטַעם ְודָּ בָּ ּות ִמן ַהּדָּ ש  ם ַמּמָּ ָּ ש  ש  ּיֵ ֶׁ א ש  ְוקָּ ּנֹוְתִנין ְלתֹוְך  ,ַהְינּו ּדַ ֶׁ ִמים ש  ש ָּ ל ּבְ ֲאבָּ

 ֶׁ י ש  ְרַקַחת ַאף ַעל ּפִ ּנֹוְתִנין ַהּמִ ֶׁ י ש  ן ַאף ַעל ּפִ ִמעּוטָּ ְבֵטִלין ּבְ ם ּדִ ְרִכין ֲעֵליהֶׁ ֵהם ִלְנִתיַנת ַטַעם, ֵאין ְמבָּ

ן ;ַטַעם הֶׁ ּבָּ ֶׁ ִמים ש  ש ָּ ְרַקַחת ְולֹא ַעל ַהּבְ ֵרְך ַרק ַעל ַהּמִ ּלֹא ְלבָּ ֶׁ ֵכן נֹוֲהִגין ש   .לָּ
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רח(

ז... ז.  אֹרֶׁ ֵרְך ... הָּ ב ְמבָּ ּלֹא ְיֵהא ְמעֹרָּ ֶׁ ֹות; ְוהּוא ש  ש  יו ּבֹוֵרא ְנפָּ יו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ְוַאֲחרָּ לָּ עָּ
ַאֵחר הּוא  יל הָּ ִ ְבש  יל ַאֵחר, ְוַהּתַ ִ ַתְבש  ּנּו ּבְ ז ְלַבּדֹו, ְוִאם ֵעֵרב ִמּמֶׁ א אֹרֶׁ ּלָּ ר ַאֵחר אֶׁ בָּ ִעם ּדָּ

יל. ִ ְבש  ת אֹותֹו ּתַ ִבְרּכַ יו ּכְ לָּ ֵרְך עָּ רֹב, ְמבָּ  הָּ

 רכה אחרונה לפירות ושאר מאכלים ומשקיםב

 ברכת מעין שלוש

מברך אחריהם שלוש  (1) - )אחד מהם(אכל ענבים ותאנים ורמונים  :משנה )מ"ד א'(
ברכה אחת מעין  :וחכמים אומרים (2), דברי רבן גמליאל. )ברכת המזון(ברכות 
ק  :רבי עקיבא אומר (3)שלוש.  לֶׁ ֶׁ )שסמך עליו זונו והוא מ )ירק מבושל(אפילו אכל ש 

 , מברך עליו ג' ברכות.למזון(

כל שהוא מחמשת המינין, בתחלה מברך  :אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי חנינא
 עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש.

כל שהוא משבעת המינין, בתחלה מברך  :אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי
 . )כדעת חכמים(כה אחת מעין שלוש בורא פרי העץ, ולבסוף בר

על העץ ועל פרי העץ  :ברכה אחת מעין שלוש? אפירי דעץ )נוסח(מאי ניהו  )ומבאר(
ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שהנחלת לאבותינו לאכול מפריה 

 ולשבוע מטובה. רחם ה' אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מקדשך 

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ד| דף: 



 

 

 

 

 

נה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו בה. ועל מזבחך. ותב
על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת  :. דחמשת המינין20כי אתה טוב ומטיב לכל

 השדה כו' וחותם על הארץ ועל המחיה. 

על  :על הארץ ועל הפירות. רבי יוחנן אמר :מיחתם במאי חתים? רב חסדא אמר
)בארץ ישראל, על הארץ ועל פירותיה. הא לן והא להו הארץ ועל פירותיה. ולא פליגי, 

 .בבבל, על הארץ ועל הפירות(

 שיטות הראשונים 

רא"ש, רשב"א,  מכתם, רמב"ן, תוספות,דעת  :, דאורייתא או דרבנןברכה מעין שלוש
, שאינה אלא מדרבנן, יונה ורבנו ,רמב"ם, סמ"ג, שהיא מן התורה. ודעת , וכלבומאירי

 .22השו"עוכן פסק  .21ואפילו על המחיה

ם, רמב", רבנו חננאלבגמרא לא נזכר מהי חתימת ברכת היין. דעת  :חתימת ברכת היין
 רבינו יונה, ראב"ד,רי"ף, רוקח, , גאוניםדעת . ו23שחתימתה כעל פירות ,סמ"ג, ומרדכי

  25והשו"ע. 24)כמו בפתיחת הברכה(, שחותמים "על הארץ ועל פרי הגפן" ש, ורשב"ארא"
                                                

 .דחמרא, על הגפן ועל פרי הגפן. וראה אריכות בדק"ס :כאן גרסו הרי"ף ורא"ש ושאר פוסקים. 20

ואם איתא  ,י מיזן זיינידתמרי נמ ,שאם בירך על התמרים ברכת הזן יצא ('ב א")י נןמדאמרי ,ראיהוהביא רבינו יונה . 21
אלא ודאי אינה  ?!האיך היה אומר שאם אמר במקומה ברכת הזן יצא ,ש היא מן התורהודברכה אחת מעין של

 .יצא ,לפיכך אם אמר במקומה ברכת הזן כיון שהזכיר ברכת מזון ,אלא מדרבנן

. )לב א ברי"ף, ד"ה ונראה למורי(ו יונה רבינ -. מקורות )ס"ק ח, עיי"ש בהרחבה( וכן משמע מביאור הגר"א. או"ח רט,ג. 22
. )ל"ה א', ד"ה מכאן, וכו'(מכתם . )סי' טז(. רא"ש )ברכות מ"ט ב'(רמב"ן וריטב"א  .)ל"ה א', ומ"ה ב'(מאירי . )ל"ה א'(רשב"א 

 .)עשין כז, ד"ה כתב רבינו משה(. סמ"ג )סי' כד בסופו(כלבו 

ועל פרי הגפן, שלא כשאר פירות, ולא הוזכר שיש שינוי גם  וטעמא, מדהוזכר דבפתיחה דיין מברכים על הגפן. 23
, וכתב הגר"א שהעיקר כסברא אחרונהבחתימה, ש"מ בכלל שבעת המינים היא, וגם ביין מסיימים כמו על פירות. 

 )לפי גירסת רי"ף ורא"ש(שיחתום ביין על הארץ ועל הפירות, כי לא נזכר בגמרא חתימה אחרת. וכן משמע 
הנוסח לפירות וליין, ושאלו "מיחתם במאי חתים וכו' על הארץ ועל הפירות", וקאי אתרוייהו, על  שבתחילה הובא
 . (, ס"ק לח)ביאור הגר"א או"ח רח,יאיין ועל פרי העץ 

שלעולם על היין אינו מזכיר בשם כולל אלא בשם  ,דלא הוצרכו להזכירה משום דמברכה ראשונה דיין שמעינן. 24
 .וחותם על הארץ ועל פרי הגפן ן,שמע שבברכה אחרונה מתחיל על הגפן ועל פרי הגפהילכך ממילא מ ,פרטי

אבל הגר"א כתב שהעיקר כסברא . )בסעי' יא הביא שני הנוסחים, ובסעי' יב סתם כנוסח 'ועל פרי הגפן'(יב -או"ח רח,יא. 25

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
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 .כרי"ף ורא"שתי החתימות, ואחר כך סתם כתב נוסח ש

בגמרא מבואר שעל פירות ארץ ישראל חותם "על : חתימת על המחיה בארץ ישראל
 .26מחייתה" , שעל חמשת מיני דגן בארץ ישראל חותם "עלכפתור ופרחפירותיה". וכתב 

כתב שכשמביאים פירות לחו"ל מארץ  רבינו יונה :פירות ארץ ישראל כשאוכלם בחו"ל
כתבו שחותם  רשב"א והמאיריאל, מספק אין לשנות המטבע של חוצה לארץ. אבל ישר

 .27השו"ע'על פירותיה', כמו על פירות הארץ. וכן פסק 

שיש לומר אחר כי אתה יי' טוב ומטיב  מ"גבסכתב  :דקדוקים בנוסח ברכה מעין שלוש
ויש , ב עודוכת .כדי שיהיה מעין חתימה סמוך לחתימה, ונודה לך על הארץ וכו' ,לכל

. שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וכו' ,ואין לאמרו ',ונאכל מפריה ונשבע מטובה'אומרים 
 .28הרי"ףוכן הוא בנוסחת  .היה אומרו והרא"ש

מז' המינין שאם אכל פירות  רא"שדעת  :אם ברכת מעין שלוש פוטרת בורא נפשות
אבל אם . פרי העץ שגם הם ,על התפוחים נ"רלברך ב , אין צריךואכל עמהם תפוחים

אם אכל בשר או פרי  , וכל שכןצריך לברך בנ"ר על התפוחים ,אכל תפוחים ושתה יין
  כתב ורבנו פרץ. 29שצריך לברך על כל אחד ואחד, ושתה יין או אכל מז' המינין ,האדמה

                                                                                                                                                                         

)סי' א, בה"ג  .אחר ביאור ברכת השיר( )סדר פסח, רב סעדיה גאון -גאונים  -. מקורות הראשונה, שחותם ביין כעל פירות

. )ד"ה רב(בשם רבינו יצחק. רשב"א  )עשין כז(סמ"ג . ד"ה על( "ד א',)מתוספות  .)הל' ברכות, ח,יד(. רמב"ם הל' ברכות, פ"ו(
)ד"ה וכן על . רבינו יונה )לב א דפיו(. רי"ף )הל' ברכות, המשך סי' שמא(וקח ר. )ברכות סי' קצ(. ראב"ן )ברכות, סי' קצ(ראב"ן 

 . )סי' קנ(. מרדכי )ד"ה רב חסדא(. רשב"א )סי' מב(ש רא" .היין(

)יו"ד ג, ואגרות משה )או"ח א, סי' קח( : דעת שו"ת הר צבי ונחלקו האחרוניםולעניין הלכה, ברמב"ם ושו"ע השמיטו. . 26

שאם ברור שהדגן מארץ ישראל, ל( )ח"ז, או"ח סי' , שאין לומר "על מחייתה". ודעת שו"ת יביע אומר סי' קכט, אות ד(
 .)ריש פרק י, נוסח ברכה אחרונה(כפתור ופרח  -יחתום "על מחיתה". מקורות 

 .)ד"ה ואיזו(. מאירי ד"ה ולענין( "ד א',)מרשב"א  .ד"ה ולא( א ברי"ף, )לביונה  רבינו -או"ח רח,י. מקורות . 27

אין התכלית בשביל  ,אכל מפריה ונשבע מטובהשטעמו מפני שהיה מפרש שמה שאנו אומרים ונ וכתב ב"י. 28
אלא דמשום דברכה אתיא מפני  ,אלא מה שאומר אחר כך ונברכך עליה בקדושה ובטהרה הוא התכלית ,האכילה
 . הוא אומר ונאכל מפריה ונשבע מטובה ,האכילה

מכל שו, גר"א שלא לאמרושדעת הכתב  )אות נא(הביא שני הנוסחים, ובשעה"צ  )רח,י, ס"ק נ(, המשנ"ב ולעניין הלכה 
)סי' מב, . רא"ש )עשין כז(סמ"ג  -מקורות ה. מקום הרוצה לאומרו אין מוחין בידו, שבכמה ראשונים איתא נוסח ז

 .)לב א דפיו(. רי"ף והו"ד בטור שהיה אומרו(

 ."ק ג()ראה נשמת אדם, כלל נ, ס שלא הזכיר ,זולת דין אכל תפוחים ושתה ייןרא"ש, וגם הרמב"ם כתב כ. 29
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 32והשו"ע. 31תלה דין זה בחתימת ברכת היין ורשב"א .30שנפטרו התפוחים בברכת היין
 .כרא"שפסק 

ואכל  )בשר ודגים( אם אכל מיני לפתןש רא"שדעת  :מיני מזונות עם מיני לפתןאכל 
 .34השו"עוכן פסק  .33הלפתן ברכת על המחיה פוטרתאין  ,מיניןחמשת העמו מ

, שאין צריך להזכיר על העץ ועל פרי העץ הר"ר יחיאלדעת  :אכל ענבים ושתה יין
גם מברכה ראשונה נפטרים בברכה אחרונה, שגם הענבים הם פרי הגפן. ומטעם זה, 

לא הסכים לדבריו לא בברכה ראשונה ולא בברכה  הרא"שבברכת הגפן. ואביו 
 .37השו"ע. וכן פסק 36שאם בירך על הענבים בפה"ג יצא, הסכים כל מקוםומ. 35אחרונה

 שאין לו לברך  ,שאם שתה יין ומים ,רא"ש אביו בשם "ר יחיאלרהכתב  :שתה יין ומים

                                                

וכן אם שתה מים  ,אבל אם אכלם עם מעשה קדירה שאינו אומר על תנובת השדה .שהרי בכלל תנובת השדה הם. 30
 . הגהות רבינו פרץ.צריך עיון אם צריך בורא נפשות לבדה, ואחר כך ברכה אחת מעין ג', עם יין

 :וכתב עליו ,רו התפוחים בברכה מעין שלוש(ותפוחים, נפט שאם אכל פירות משבעת המינים)רשב"א הביא דברי הרמב"ם . 31
שמזכיר בפירות על אלא מפני  ,ולא מפני שמעין שלש עדיף מבורא נפשות ויפטור אותה .וטעמא דמסתבר הוא

 ,והוא הטעם לשותה יין ואכל תפוחים והוא הדין .והילכך כולל כל מה שאכל מפירות העץ העץ ועל פרי העץ
דאדרבה זו  ,לא מהני ,אבל אי חתים ביין על הארץ ועל פרי הגפן ;הפירותלאותם שחותמים בה על הארץ ועל 

)וראה ב"ח, שמבאר שהרא"ש חולק בזה על הרשב"א,  ואינה כוללת אפילו שאר פירות של שבעת המינים ,ברכה פרטית

 .וסובר שבכל גווני לא נפטרו התפוחים(

שברכת היין 'על  )סעי' יב(א שהשו"ע לשיטתו, שסותם . אלשייתכן שמסכים לסברת רשב"אאו"ח רח,יג. יש להעיר, . 32
הארץ ועל פרי גפנה', לכן פוסק שלא נפטרו התפוחים. אבל מסכים שאם חתם 'על הארץ ועל פירותיה' יצא גם 

הביא  )ס"ק סד(. והמשנ"ב )ס"ק עג(וכף החיים  )כלל נ, סעי' ט, ועיי"ש נשמת אדם(על התפוחים. וכן הכריעו חיי אדם 
. )ברכות ח,טז(רמב"ם  -. מקורות )וכן סובר הב"ח, כמבואר בהערה לעיל, שסובר שהרא"ש חולק(ג"א דלא יצא דברי המ

 .)ד"ה ולענין(רשב"א . )הגהות על סמ"ק סי' קנא, אות כא(רבינו פרץ . )סי' מב( רא"ש

הילכך  ,מיסעד סעדי ,דגןאבל מיני  ;לא סעדי, משום דמיני ליפתן אף על גב דמיזן זייני, טעם הרא"שוביאר הב"י . 33
 .לא שייכי אהדדי

 .)הו"ד בטור או"ח רח(רא"ש  -או"ח רח,יג. מקורות . 34

שכיון שברכה ראשונה של התפוחים היא בורא פרי העץ, שייך לומר שיוצא ידי חובה בברכת על העץ ועל פרי . 35
 גפן. על פי ב"י.העץ. משא"כ בענבים שברכה ראשונה שלהם בורא פרי העץ, לא יפטרו בברכת על ה

ומשמע לי דהוא הדין נמי אם בירך על  :. וכתב ב"ייצא ורא פרי האדמה,שאם בירך על פרי העץ ב ,מידי דהוה. 36
בין שבירך על היין  ,בין שבירך על הענבים עצמן בורא פרי הגפן, דומשמע נמי .דבדיעבד יצא', על הגפן'הענבים 

 , עיי"ש. וכן פסק בשו"ע.ונתכוין לפטור הענבים בברכה זו קאמר דיצא

 .)הו"ד בטור או"ח רח(רא"ש ורבינו יחיאל  -טו. מקורות -או"ח רח,יד. 37
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 .39השו"ע. וכן פסק 38אף על פי שאינן מעין ברכתן ,כת היין פוטרתןכי בר בנ"ר,על המים 

, שלא יכלול על הספק שום תוספת תרומת הדשןכתב  :תוספת בברכה מעין שלוש
 .40השו"עבברכה מעין שלוש, אע"פ שאינו מוסיף שם ומלכות. וכן פסק 

שצריך  הירושלמישמשמעות , תוספותכתבו  :הזכרת המאורע בברכה מעין שלוש
סמ"ג וכן כתבו  .41ומיהו לא נהגו העולם כןזכיר בה מעין המאורע בשבת וביום טוב, לה

 רמב"ם. והרוקחוכן כתב  ,הירושלמיכתבו סתם כדברי  יונה ורא"ש רבינואבל . ורשב"א
בהגהות וכתב  .42השו"ע. וכן פסק מרוטנבורג מהר"ם כן דעתו. כתב שהוא נוהג להזכיר

 .43השו"ע. וכן פסק ריך להזכיר בה מעין המאורעדבחנוכה ופורים אין צ ניותמיימו

, שאם בירך על הפת 'על )בחידושיו(וריטב"א  רא"הדעת  :בירך על לחם ברכה מעין שלוש
 ריטב"אהמחיה', יצא בדיעבד, ואע"פ שלא אמר ברית ותורה ומלכות בית דוד. ודעת 

 44.45, שלא יצא)בהלכותיו(
                                                

רי הגפן, אף על פי שאינן בכלל פ ,דקיימא לן יין פוטר כל מיני משקה משום חשיבותו ,מידי דהוה אברכה ראשונה. 38
 . טור.בברכה אחרונההוא הדין 

)דכיון שפטר המים בברכת היין לפניו, פוטרן אף בברכת היין  מיירי כשקבע על הייןד (ס"ק עב)או"ח רח,טז. וכתב משנ"ב . 39

 .)הו"ד בטור(ה"ר יחיאל בשם הרא"ש  -. מקורות לאחריו(

בשם אחרונים, שהיינו רק לכתחילה; אבל בדיעבד, שכבר שתה ומסופק,  )ס"ק פב( או"ח רח,יח. וכתב במשנ"ב. 40
  ה אחרונה.מוטב שיכלול ממה שיישאר בלא ברכ

, אם מעין שלוש או בנ"ר. שאז יש צד אחרונה שלו ספק על עצם הברכה דוקא כאשר יש ויש להעיר שדין זה, היינו 
מעין שלוש, אך מסתפק אם בירך אחריו ברכה אחרונה אם  שודאי ברכתושל הפסק בברכה. אבל אם אכל מאכל 

שיוכל לצרפה ולהזכירה על הספק , , הו"ד במשנ"ב ס"ק י("ז ס"ק גש)סי' רט, מ, כתב הפמ"ג )או אם אכל כשיעור(לאו 
 .(, עיי"ש)סי' לתרומת הדשן  -מקורות  .בברכת מעין שלוש

אמיני פירות; אבל והיינו דוקא בימיהם שהיו רגילים לקבוע איין  ,ויכול להיות מה שמזכירים מעין המאורע. 41
 . תוספות.האידנא לא קבעי

 .)וראה שעה"צ, אות ס( יצא ,ובדיעבד אפילו לא הזכיר מעין המאורע (ס"ק נח)וכתב המשנ"ב או"ח רח,יב. . 42

יונה  . רבינוד"ה רב(מ"ד א', )רשב"א . )עשין כז(סמ"ג . )הל' ברכות ג,יג( רמב"ם. )מ"ד א', ד"ה על העץ(תוספות  -מקורות  
. בהוצ' מכון ריש סי' שכבבתשב"ץ קטן,  הו"ד) . מהר"ם מרוטנבורג)סי' שמ(רוקח . )סי' מב(רא"ש . ד"ה כי( א ברי"ף, )לב

 .(ירושלים, כתב המהדיר, שברוב כתבי היד, סדר ברכות אינו חלק מהתשב"ץ, אלא הוא חיבור של מהר"ם עצמו

דהא אפילו בברכת המזון אינו מחויב להזכיר מצד הדין רק מצד מנהגא; וכאן,  (מ)ס"ק או"ח רח,יב. וביאר הגר"א . 43
 .)ברכות פ"ג אות ל( ניותהגהות מיימו -מקורות  .ליכא מנהג כלל על זה

)סי' , דלא יצא. ודעת שו"ע הרב )נשמת אדם, כלל מז, אות א(וחיי אדם )סי' רסח, ס"ק יח( , דעת אליה רבה ולעניין הלכה. 44

י שביעה, האריך, והכריע דאם אכל כד)סי' קפז, אות א( . וכף החיים )וראה גם ט"ז, קסח, ס"ק ו(דיצא קסח, סעי' יב( 
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 שולחן ערוך

 ן רח()או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימ

ץ  י.  רֶׁ רֹות; ּוְבאֶׁ ץ ְוַעל ַהּפֵ רֶׁ אָּ ץ חֹוֵתם ַעל הָּ רֶׁ אָּ ה לָּ חּוצָּ רֹות ּדְ ל ּפֵ ֶׁ לֹש  ש  ָּ ה ַאַחת ֵמֵעין ש  כָּ ְברָּ ּבִ
ם  ץ, חֹוֵתם ּגַ רֶׁ אָּ רֹות הָּ ץ אֹוֵכל ִמּפֵ רֶׁ אָּ חּוץ לָּ ; ְוִאם ּבְ יהָּ ירֹותֶׁ ץ ְוַעל ּפֵ רֶׁ אָּ ֵאל חֹוֵתם ַעל הָּ רָּ ִיש ְ

 . יהָּ ירֹותֶׁ ן ַעל ּפֵ  ּכֵ
ִרי  יא. ץ ְוַעל ּפְ רֶׁ אָּ א ַעל הָּ ּלָּ ן, אֶׁ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ן ְוַעל ּפְ פֶׁ ַיִין, ֵאינֹו חֹוֵתם ַעל ַהּגֶׁ לֹש  ּדְ ָּ ה ֵמֵעין ש  כָּ ְברָּ ּבִ

רֹות.  ץ ְוַעל ַהּפֵ רֶׁ אָּ ן אֹו ַעל הָּ פֶׁ  ַהּגֶׁ
חֲ יב.  ל לֹא ּבַ , ֲאבָּ ש  ת ְויֹום טֹוב ְורֹאש  חֹדֶׁ ּבָּ ַ ש  ע ּבְ אֹרָּ יִרין ּבֹו ֵמֵעין ַהּמְ ה ּופּוִרים; ִאם ַמְזּכִ ֻנּכָּ

ים  ה ַאַחת, ְוַיְקּדִ כָּ ְברָּ ה ַיִין, ִיְכלֹל ַהּכֹל ּבִ תָּ ָּ ַכל ִמיֵני ְמזֹונֹות ְוש  רֹות ִמז' ִמיִנים ְואָּ ַכל ּפֵ אָּ
ֵעץ, ְוֹיאַמר ְך הָּ ן ְוַאַחר ּכָּ פֶׁ ְך ַהּגֶׁ ה ְוַאַחר ּכָּ ְחיָּ ן ְוַעל  :ַהּמִ פֶׁ ה ְוַעל ַהּגֶׁ לָּ ְלּכָּ ה ְוַעל ַהּכַ ְחיָּ ַעל ַהּמִ

ֵעץ, ְוחֹוֵתם ִרי הָּ ֵעץ ְוַעל ּפְ ן ְוַעל הָּ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ן ְוַעל  :ּפְ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ה ְוַעל ּפְ ְחיָּ ץ ְוַעל ַהּמִ רֶׁ אָּ ַעל הָּ
רֹות.   ַהּפֵ

ּפּוִחים ּבֹוֵרא יג.  ֵרְך ַעל ַהּתַ ִריְך ְלבָּ ּפּוִחים, ֵאינֹו צָּ ַכל ּתַ יִנים ְואָּ רֹות ִמז' ַהּמִ ַכל ּפֵ ִאם אָּ
ם הֵ  ּגַ ֶׁ ֹות, ש  ש  ּפּוִחים ְנפָּ ַכל ּתַ ל ִאם אָּ ֵעץ ֵהם; ֲאבָּ ִרי הָּ ם ֵהם ּפְ ּגַ ֶׁ ֵעץ ש  ת ַעל הָּ ְרּכַ ְכַלל ּבִ ם ּבִ

ִרי  ר אֹו ּפְ ש ָּ ַכל ּבָּ ן ִאם אָּ ּכֵ ֶׁ ל ש  ּפּוִחים; ְוכָּ ֹות ַעל ַהּתַ ש  ֵרְך ּבֹוֵרא ְנפָּ ִריְך ְלבָּ ה ַיִין, צָּ תָּ ָּ ְוש 
יִנים  ַכל ִמז' ַהּמִ ה ַיִין, אֹו אָּ ֹותֶׁ ה ְוש  מָּ ֲאדָּ ין הָּ ל ַאַחת ְוַאַחת; ְוהּוא ַהּדִ ֵרְך ַעל ּכָּ ִריְך ְלבָּ ּצָּ ֶׁ ש 

ר  ש ָּ ת ַהּבָּ ת אֶׁ רֶׁ ה ּפֹוטֶׁ ְחיָּ ת ַעל ַהּמִ ְרּכַ ת ִמיִנים, ֵאין ּבִ ֶׁ ַכל ֵמֲחֵמש  ִגים ְואָּ ר ְודָּ ש ָּ ַכל ּבָּ ִאם אָּ
ִגים.  ת ַהּדָּ  ְואֶׁ

ִבים, צָּ יד.  ַכל ֲענָּ ן ְואָּ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ה ַיִין ּוֵבַרְך ּבֹוֵרא ּפְ תָּ ָּ ֵעץ; ְוֵכן ש  ִרי הָּ ם ּבֹוֵרא ּפְ ֵרְך ֲעֵליהֶׁ ִריְך ְלבָּ
ֵעץ.  ִרי הָּ ֵעץ ְוַעל ּפְ יר ַעל הָּ ִריְך ְלַהְזּכִ ה צָּ ה ַאֲחרֹונָּ כָּ ְברָּ  ּבִ

א. טו.  צָּ ן, יָּ פֶׁ ם ַעל ַהּגֶׁ ן אֹו ַאֲחֵריהֶׁ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ִבים ּבֹוֵרא ּפְ ֲענָּ ַרְך ַעל הָּ ִדיֲעַבד ּבֵ  ִאם ּבְ

                                                                                                                                                                         

דחיובו בברכת המזון מן התורה, יהרהר הברכה בלבו. ואם לא אכל כדי שביעה, דחיובו דרבנן, בדיעבד יש להקל 
)חי', מ' ב', ד"ה סד"א; מ"ד א', ד"ה ורבנן; וד"ה אלא איפוך; הל' . ריטב"א )מ"ד א', ד"ה אכל(רא"ה  -ולומר דיצא. מקורות 

 . ברכות ב,כא(

נוסח ברכת המזון, מ"ח ב', בשיטות הראשונים, דיון במניין ג' ברכות דבהמ"ז, אם הוא  וראה להלן, בסוגית. 45
 לגבי בירך בהמ"ז על שאר מינים, אם יצא. )סוגיית טעות בנוסח ברכות(מהתורה. וראה לעיל, י"ב א' 

 . אלא איפוך; הל' ברכות ב,כא( )חי', מ' ב', ד"ה סד"א; מ"ד א', ד"ה ורבנן; וד"ה. ריטב"א )מ"ד א', ד"ה אכל(רא"ה  -מקורות  
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ה ַיִין ּוַמִים, טז.  תָּ ָּ ם ש  ֵ ש  ן ּכְ ִין ּפֹוַטְרּתָּ ת ַהּיַ ְרּכַ ּבִ ֶׁ ֹות, ש  ש  ִים ּבֹוֵרא ְנפָּ ֵרְך ַעל ַהּמַ ֵאין לֹו ְלבָּ

ִקים.  ְ ל ִמיֵני ַמש  ה ַיִין ּפֹוֵטר ּכָּ ֹונָּ ה ִראש  כָּ ְברָּ ּבִ ֶׁ  ש 
ת ַהּמָּ יז.  ְרּכַ א ֵאין ּבִ ְיסָּ ַכל ּדַ ִאם אָּ ֶׁ , ש  לֹש  ָּ ת ֵמֵעין ש  רֶׁ ּה ּפֹוטֶׁ ה ֵאינָּ ָּ לֹש  ְ ת ש  ְרּכַ זֹון ּפֹוַטְרּתֹו; ּבִ

א;  צָּ ן, יָּ פֶׁ ְמקֹום ַעל ַהּגֶׁ זֹון ּבִ ת ַהּמָּ ְרּכַ ִין ּבִ ַרְך ַעל ַהּיַ ִאם ּבֵ ֶׁ ת ג' ּפֹוַטְרּתֹו, ש  ְרּכַ ַיִין ּבִ ל ּבְ ֲאבָּ
ַמר  א; ַוֲאִפּלּו לֹא אָּ צָּ ֵעץ, יָּ ְמקֹום ַעל הָּ זֹון ּבִ ת ַהּמָּ ְרּכַ ִרים ּבִ מָּ ַרְך ַעל ַהּתְ ין ִאם ּבֵ ְוהּוא ַהּדִ

ּלָּ  ת אֶׁ ִבְרּכַ ַתם ּבְ ּלֹא חָּ ֶׁ ר ַעד ש  א; ְוִאם ִנְזּכַ צָּ ִרים, יָּ מָּ ין ַעל ַהּתְ ִין ּבֵ ין ַעל ַהּיַ ן, ּבֵ ת ַהּזָּ ְרּכַ א ּבִ
ן, ַיְתִחיל ְמֵעין  :ַהּזָּ ה ּדִ כָּ רָּ ם ּבְ ה, ִויַסּיֵ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ְמּדָּ ץ חֶׁ רֶׁ ִהְנַחְלּתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו אֶׁ ֶׁ ְוַעל ש 

 . לֹש  ָּ  ש 
ם לֹא ִיְכלֹל יח.  ֵ ֵאינֹו מֹוִסיף ש  ֶׁ י ש  , ַאף ַעל ּפִ לֹש  ָּ ת ֵמֵעין ש  ִבְרּכַ ת ּבְ פֶׁ ּום ּתֹוסֶׁ ֵפק ש  ַעל ַהסָּ

ן ְוכו' ּוַמְלכּות פֶׁ תֹו ַעל ַהּגֶׁ ְרּכָּ ֵפק ִאם ּבִ ּסָּ ֶׁ ה ש  קֶׁ ְ ה ַמש  תָּ ָּ ּ ש  ֶׁ גֹון ש  ֹות ַרּבֹות ְוכו',  ,פי' ּכְ ש  אֹו ּבֹוֵרא ְנפָּ

תֹו ּבֹוֵר  ְרּכָּ ּבִ ֶׁ ר ש  בָּ ֵעץלֹא יֹאַכל ּדָּ תֹו ַעל הָּ ְרּכָּ ּבִ ֶׁ ר ש  בָּ ֹות ַרּבֹות ְודָּ ש  ן  ,א ְנפָּ פֶׁ ן ַעל ַהּגֶׁ ם ּכֵ ְוִיְכלֹל ִעּמֹו ּגַ

ִעיף ט"ז( ַכי פ' כ"מ ַוע' ְלֵעיל סָּ ְרּדְ מָּ ֵפק )ת"ה ְוכ"מ ּבְ ן כו' ִמּסָּ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ  .ְוַעל ּפְ
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רט(

ּפֵ  ג.  כֹות ִאם ִנְסּתַ רָּ ל ַהּבְ סֹוף, חּוץ ּכָּ ה ְולֹא ּבַ ִחּלָּ ּתְ ֵרְך לֹא ּבַ או, ֵאינֹו ְמבָּ ַרְך ִאם לָּ ק ִאם ּבֵ
ה. ל ּתֹורָּ ֶׁ הּוא ש  ֶׁ ֵני ש  זֹון ִמּפְ ת ַהּמָּ ְרּכַ  ִמּבִ

  ברכת שתיית המים, וברכת בורא נפשות

רבי טרפון  (2)השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו.  (1) :משנה )מ"ד א'(
 .(46)מברך לפניובות וחסרונן בורא נפשות ר :אומר

ועל מיני  )ביצה(על הביעא  :)רב(נו יאמר רב יצחק בר אבדימי משום רב (1) )מ"ד ב'(
, בתחלה מברך שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות וכו'. אבל ירקא )מיני בשר(קופרא 

)מברך אחריו בורא נפשות אפילו ירקא  :ורבי יצחק אמר (2). )אין צריך לברך אחריו(לא 

 מיא. אפילו :אמר פפא ורב (3) , אבל מיא לא.רבות(

                                                

אבל לא מצינו לפרש דפליגי בלאחריו, דתנא קמא סבר דמברך לפניו ולא לאחריו, ורבי טרפון סבר אף לאחריו . 46
, לסייעיה ממילתיה דר"ט שהוא )אפילו על מיא(מרב פפא דמברך  )לקמן(יברך בורא נפשות רבות, דאם כן כי פריך 

 .(י טרפוןב)מ"ה א', ד"ה רתנא. תוספות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א שבט
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בר אבדימי, ורב שימי בר אשי עביד כרבי יצחק. אמר  יצחק כרב עביד זוטרא מר
 .)אף כרב פפא(אנא, זימנא דכי מדכרנא, עבידנא ככולהו  :רב אשי

 :והשותה מים לצמאו וכו'. לאפוקי מאי? אמר רב אידי בר אבין)שנינו במשנה( 
 ן דחנקתיה אומצא.לאפוקי למא

בורא נפשות רבות וחסרונן. אמר ליה רבא בר רב חנן  :רבי טרפון אומר )מ"ה א'(
 הלכתא מאי? :לאביי, ואמרי לה לרב יוסף

)וכבר נהגו לברך בתחלה שהכל, ולבסוף בורא פוק חזי מאי עמא דבר  :אמר ליה

 . נפשות(

 שיטות הראשונים 

 ותוספות, שאין לחתום בה בשם. ינו ירוחםרב, ורשב"א ,רבנו יונהדעת  :ה בשםחתימ
נהג  שהרא"ש הטורשחותם בה ברוך אתה ה' חי העולמים. וכתב  ירושלמיהביאו  ורא"ש

פסק שחותם  47והשו"עועוד.  רש"י, ראבי"ה, רוקח, רי"ד, אור זרועוכן דעת  לחתום בשם.
 .בלא שם

ך, אבל לאחריה שדווקא לפני שתייה אינו מבר פלטוי גאון רב דעת :חנקתיה אומצא
לאחריו. וכן פסק  אףשאינו טעון ברכה  רא"ש, תוספות, רבינו יונה, ורמב"םמברך. ודעת 

 שדוקא שותה מים, לפי שאין נהנה מן המים, אבל שאר משקין  ראשוניםוכתבו  .48השו"ע

                                                

דנותן  ,ופי' בנ"ר מבואר בטור :(רז ס"ק ה). משנה ברורה שהעיקר כדברי הרא"ש )או"ח רז,א(כתב  הגר"אואו"ח רז,א. . 47
על  ,אף שאינם הכרח כגון פירות ,כגון לחם ודברים מועילים ,שבח על שברא דברים הכרחיים ברך,לו ית

 .ה שברא להחיות וכו'ועל כל השאר יאמר על כל מ, ההכרחים אומר וחסרונם

 )ספררש"י  -. סיעה ב' (תולדות אדם וחוה נתיב טז חלק ג). רבינו ירוחם )לב א ברי"ף(רבנו יונה  -סיעה א'  -מקורות  

. וסי' קכב( צח סי'מסכת ברכות  "א,ח). ראבי"ה (וסי' עא סי' נד, מחזור ויטרי; סידור רש"י, סי' עה, וסי' קטז; סי' ס', הסדרים
)ברכות, סוף פ"ו; וכן בתחילת הפרק, בעניין כוסס את האורז, בד"ה בתחילה . האגודה ראב"ן הירחי, הל' פסח, עמ' תפב()להמנהיג 

)הל' ברכות, המשך סי' שמא, הביא דברי . הרוקח מ"ד ב', ד"ה אמר רב יצחק(ברכות ). פסקי רי"ד מברך, סתם כהירושלמי(

. תשב"ץ קטן )הל' שאר ברכות, כז(. ספר הנייר )ח"א, הל' סעודה, סי' קפג(. אור זרוע הירושלמי בסתם, ונראה שכן הכריע(
 .)סי' ח(. רא"ש )ל"ז א', ד"ה בורא(תוספות  .)לתלמיד מהר"ם מרוטנבורג, מתורת רבו, סי' שכב(

א', ד"ה  בתוספות, מ"ה)הו"ד בסדר רב עמרם, הוצ' מוה"ק, גולדשמידט, וכן הו"ד רב פלטוי גאון  –או"ח רד,ז. מקורות . 48
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 .50השו"ע. וכן פסק 49שנהנה משתייתם ובטעמם, אפילו חנקתיה אומצא צריך לברך

, דאפילו למאן דאמר דשאר מינין ריטב"א: כתב ת או חובהברכת בורא נפשות רשו
 52.ורש"י 51הרוקחמברכין לאחריהם בורא נפשות רבות, רשות הוא. וכן כתבו 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רז( 

בָּ  א.  ל ּדָּ קֹות, ְוכָּ ה ִוירָּ מָּ רֹות ֲאדָּ ל ּפֵ יִנים, ְוכָּ ת ַהּמִ ֶׁ ן חּוץ ֵמֲחֵמש  ִאילָּ רֹות הָּ ּדּולֹו ִמן ּפֵ ֵאין ּגִ ֶׁ ר ש 
ֵרְך  ל ִמיִנים ֵאּלּו, ְמבָּ ַכל ִמּכָּ ֹות ַרּבֹות; ְוִאם אָּ ש  ם ּבֹוֵרא ְנפָּ הֶׁ ּלָּ ֶׁ ה ש  ה ַאֲחרֹונָּ כָּ רָּ ץ, ּבְ רֶׁ אָּ הָּ

ךְ  ְחּתֹם ּכָּ ּיַ ֶׁ ם, ש  ֵ לֹא ש  ּה ּבְ ה זֹו חֹוֵתם ּבָּ כָּ ה ַאַחת, ּוְברָּ כָּ רָּ ם ּבְ ּלָּ ִמים.  :ְלַאַחר ּכֻ עֹולָּ רּוְך ַחי הָּ   ּבָּ
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות, סימן רד(

יּה  ז.  ל ִאם ֲחַנְקּתֵ ֹות ַרּבֹות; ֲאבָּ ש  יו ּבֹוֵרא ְנפָּ ַהּכֹל ּוְלַאֲחרָּ ֶׁ ֵרְך ש  אֹו, ְמבָּ ה ַמִים ִלְצמָּ ֹותֶׁ ּ ַהש 
יו. יו ְולֹא ְלַאֲחרָּ נָּ ֵרְך לֹא ְלפָּ א, ֵאינֹו ְמבָּ אּוְמצָּ ה ַמִים ְלַהֲעִביר הָּ ֹותֶׁ א, ְוש   אּוְמצָּ

ל הָּ  ח.  ם, ּכָּ ה ֵמהֶׁ ֱהנֶׁ ם טֹוב ְוַהֵחְך נֶׁ ה, ִאם ַטֲעמָּ ה ִלְרפּואָּ ֹותֶׁ ם אֹוֵכל ְוש  דָּ אָּ ֶׁ ִקין ש  ְ ש  ִלין ְוַהּמַ ֳאכָּ
סֹוף.  ה וָּ ִחּלָּ ם ּתְ ֵרְך ֲעֵליהֶׁ ּנּו  :הגהְמבָּ ה ִמּמֶׁ ֱהנֶׁ ַהֵחיְך נֶׁ ב ּדְ ּתֹות, ַאף ַעל ּגַ ְ ֱאכֹל אֹו ִלש  סּוהּו לֶׁ ִאם ֲאנָּ

ְך  ֱאַנס ַעל ּכָּ יו, הֹוִאיל ְונֶׁ לָּ ֵרְך עָּ רא"ה(ֵאינֹו ְמבָּ ל מֹוֵעד ְוהָּ ם אֹהֶׁ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ  .)ּבֵ

 

 

 הדרן עלך כיצד מברכין

                                                                                                                                                                         

 .)סי' מג(. רא"ש )הל' ברכות ח,א(. רמב"ם (; וצ"ב בדעת רב עמרם גופיה, עיי"שרא"שרבינו יונה ודחנקתיה, וב

קמ"ל כיון דאית ליה  ,מהו דתימא הואיל ולרפואה קא מכוין לא ליברך, )ל"ו א'(הואיל ונהנה, כדאמרינן לעיל . 49
 בעי ברוכי. ,הנאה מיניה

 .)סי' מג(. רא"ש )מ"ה א', ד"ה דחנקתיה(תוספות –או"ח רד,ח. מקורות . 50

ליה לשבח ולהודות על הנייתן ושביעתן. וכל דמדכר  ,וכן נהיגין לברך אכולהו מיני דלא כתיבין בקראיזה לשונו: . 51
 .לאו משום דקבע לה חובה אלא לטפויי שבחא ,הלכהב

בנ"ר רק על ביעא וכופרא, כרב יצחק בר אבדימי.  שבזמן התנאים היו מברכים )רח,ה, ס"ק יט(וראה ביאור הגר"א . 52
 .)ספר פרדס הגדול, סו"ס עח(. רש"י )הל' ברכות, סי' שמב(. הרוקח )ל"ה א', ד"ה דת"ר קודש(ריטב"א  -מקורות 

 ת”בעזהשי
 פ”תש כ"א שבט
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