
 

 

 

 

 

 מי בוצע הפת וברכת אורח

קטינא  )יתרפא( אי מתפח ,קביל עליה .רבי זירא חלש, על לגביה רבי אבהו )מ"ו א'(
 עבד סעודתא לכולהו רבנן. .עבידנא יומא טבא לרבנן. אתפח ,חריך שקי

, אמר ליה לרבי זירא: לישרי לן מר! אמר ליה: לא )לבצוע הפת( כי מטא למשרי
 חנן דאמר: בעל הבית בוצע? שרא להו. סבר לה מר להא דרבי יו

כי מטא לברוכי, אמר ליה: נבריך לן מר! אמר ליה: לא סבר לה מר להא דרב הונא 
 דמן בבל דאמר: בוצע מברך? 

ואיהו כמאן סבירא ליה? כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: בעל 
 ;י שיבצע בעין יפהכד ,. בעל הבית בוצע)ברכת המזון( הבית בוצע ואורח מברך

 בעל הבית. )את(כדי שיברך  ,ואורח מברך

מאי מברך? יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא יכלם לעולם הבא. 
ויצלח מאד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים  :ורבי מוסיף בה דברים

יזדקר לא וקרובים לעיר, ואל ישלוט שטן לא במעשי ידיו ולא במעשי ידינו, ואל 
 לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם.

 שיטות הראשונים

אמר בעל הבית דדרבי יוחנן , הראשוניםביארו : מתי בעל הבית בוצע ומתי גדול שבהם
כשאין בעל , אמר בוצע מברךדורב הונא  , כשבעל הבית מיסב עמהם.בוצע ואורח מברך
 .1השו"ע . וכן פסקל שבהם יעשה המוציא וגם יברך ברכת המזוןהגדו ,הבית מיסב עמהם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סימן קסז(

ם ּבֹוֵצַע. יד.  ֻכּלָּ ּבְ ֶׁ דֹול ש  ים, ּגָּ ים ַרּבִ  ִאם ַהְמֻסּבִ

                                                

 .)סי' קסג(מרדכי  ד"ה לא( מ"ו א',). תוספות )הל' ברכות ז,ב(רמב"ם  -סז,יד. מקורות או"ח ק . 1

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ו| דף: 



 

 

 
 
 

 
אָּ  הגה: ימֹו; ְוִאם ַהּכֵֹהן ַעם הָּ ה ְלַהְקּדִ ן ּכֵֹהן, ִמְצוָּ ד ֵמהֶׁ חָּ ִוים ְואֶׁ ָּ ם קֹוֵדם לֹו; ִאם ֵהם ש  כָּ ְלִמיד חָּ ץ, ּתַ רֶׁ

בָּ  ּדָּ ל ֵאין ִחּיּוב ּבַ ימֹו ֲאבָּ ִני, טֹוב ְלַהְקּדִ ֵ ּ חֹות ִמן ַהש  הּוא ּפָּ ֶׁ א ש  ּלָּ ם, אֶׁ כָּ ְלִמיד חָּ ן ּתַ ם ּכֵ ר. ְוִאם ַהּכֵֹהן ּגַ
"א( ּבָּ ְ ם ַרש  ֵ ש  ית יֹוֵסף סי' קל"ה ּבְ ִעיר ּבֵ ֵני הָּ ַכי פ' ּבְ ְרּדְ   וע"ל סי' ר"א )ּומָּ

דֹול ְוִאם יֵ  אֹוֵרַח ּגָּ ִית, הּוא ּבֹוֵצַע ַוֲאִפּלּו ִאם הָּ ַעל ַהּבַ ם ּבַ הֶׁ  ש  ִעּמָּ
ּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי) ְרש  ה ּבִ ִחּלָּ ֵרְך יֹאַמר ּתְ ט(. (ְוַהְמבָּ קֶׁ ּבֹוֵלי לֶׁ ִ ם ש  ֵ ש  רּוַע ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ  )אֹור זָּ

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן רא(

ֵרְך, ֲאִפלּ  א.  דֹול ְמבָּ ֵאין ּגָּ ֶׁ ש  י ּכְ ֵני ִמּלֵ אי; ְוהָּ ַ ּ ֵרְך, ַרש  ן ְלבָּ טָּ ּות ַלּקָּ ן ְרש  ה ִלּתֵ צָּ סֹוף; ְוִאם רָּ א ּבַ ּו ּבָּ
ֵדי  ּנּו, ּכְ דֹול ִמּמֶׁ ִית ּגָּ ַעל ַהּבַ ֵרְך ֲאִפּלּו ִאם ּבַ ם אֹוֵרַח, הּוא ְמבָּ ָּ ל ִאם ֵיש  ש  ם אֹוֵרַח, ֲאבָּ ָּ ש 

כָּ  רָּ ִית. ּוַמה ּבְ ֵרְך ְלַבַעל ַהּבַ בָּ ּיְ ֶׁ ה ש  ִית ַהּזֶׁ ַעל ַהּבַ ֵלם ּבַ ּלֹא ֵיבֹוש  ְולֹא ִיּכָּ ֶׁ צֹון ש  ְרכֹו, ְיִהי רָּ ה ְמבָּ
ִחים ּוְקרֹוִבים  יו ֻמְצלָּ סָּ יו, ְוִיְהיּו ְנכָּ סָּ ל ְנכָּ כָּ א, ְוַיְצִליַח ּבְ ם ַהּבָּ עֹולָּ ה ְולֹא ּבָּ ם ַהּזֶׁ עֹולָּ לֹא ּבָּ

יו, ְוַאל ִיזְ  דָּ י יָּ ַמֲעש ֵ ן ּבְ טָּ ּלֹט ש ָּ ְ ִעיר, ְולֹא ִיש  ֹון לָּ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור עָּ ּום ּדְ יו ש  נָּ ק ְלפָּ ּקֵ ּדַ
ר  ה ְלַוּתֵ ִית רֹוצֶׁ ַעל ַהּבַ ם. ְוִאם ּבַ ה ְוַעד עֹולָּ יד( ֵמַעּתָּ ה ְלַהְקּפִ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ֶׁ רּוש  ש  תֹו, )ּפֵ ְרּכָּ ַעל ּבִ

אי.  ַ ּ ַעְצמֹו, ַרש  זֹון ּבְ ת ַהּמָּ ְרּכַ ֵרְך ּבִ  ּוְלבָּ

כֹול הגה: ּיָּ ֶׁ ין ש  ֵרְך ְלִמי ְוהּוא ַהּדִ ן ְלבָּ ה  ִלּתֵ ְרצֶׁ ּיִ ֶׁ ל מֹוֵעד(ש  ם אֹהֶׁ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ  .)ּבֵ

  ברכת הזימון

 מון? יעד היכן ברכת הז)מ"ו א'( 

  .()שאכלנו משלו. והשומעים עונים, וחוזר ועונה, ברוך שאכלנו משלו וכו'עד נברך  :נחמן אמררב 

 .)סוף ברכה ראשונה של ברכת המזון(עד הזן  :ורב ששת אמר

 ש וארבע. ואידך: של ותניא ,שום ושלייתחדא: ברכת המזון ש דתני ,כתנאינימא 

סברוה, דכולי עלמא הטוב והמטיב לאו דאורייתא היא; מאי לאו בהא קמיפלגי, מאן 
 ! ש וארבע קסבר עד נברךוש קסבר עד הזן, ומאן דאמר שלום ושלידאמר שתי

 .ורב ששת מתרץ לטעמיה ,לא, רב נחמן מתרץ לטעמיה

  .שפיר ,ש וארבעומאן דאמר של. דכולי עלמא עד נברך ,רב נחמן מתרץ לטעמיה

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ו| דף: 



 

 

 

 

 

ש אמר לך: הכא בברכת פועלים עסקינן, דאמר מר: פותח וומאן דאמר שתים ושל
 בהזן וכולל בונה ירושלים בברכת הארץ. 

. שפיר וש,דכולי עלמא עד הזן, מאן דאמר שתים ושל ,רב ששת מתרץ לטעמיה
 שלש וארבע קסבר הטוב והמטיב דאורייתא היא.ומאן דאמר 

ואמר רב נחמן בר יצחק: תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא, שהרי עוקרין  )מ"ו ב'(
מה הם אומרים בבית האבל  :כדתניא, )אליבא דרבי עקיבא(אותה בבית האבל 

 (2). )חוץ מברוך דיין האמת(ברוך הטוב והמטיב  (1)? )בברכה רביעית של ברכת המזון(
 ברוך דיין האמת.  )רק( :רבי עקיבא אומר

"הטוב והמטיב אל  :מר זוטרא איקלע לבי רב אשי. איתרע ביה מלתא. פתח ובריך
ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו, כי  ,אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח במשפט

כל דרכיו משפט, שהכל שלו ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו 
 רכו. גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים".  ולב

 להיכן הוא חוזר? 

 .חוזר לראש :רב זביד משמיה דאביי אמר (1)

 למקום שפסק.  :ורבנן אמרי (2)

 והלכתא, למקום שפסק.

 שיטות הראשונים 

 . 2אמרוה, שצריכין להיות שלושה, וכשהן שניים לא יפירש רש"י :עד היכן ברכת הזימון

                                                

ן ורב ששת עד היכן היא ברכת הזימון ונחלקו עלה רב נחמ. שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן, קאי אמתניתיןו . 2
 ,שאם היו ב' ,ורב ששת אמר עד הזן .מכאן ואילך אפילו בב' ,אמר עד נברך צריך ג' ב נחמןר) םישישנה בשלושה ואינה בשני

"ל כרב ששת יוהקשו עליו הראשונים, דברכת הזן דאורייתא ואיך יחיד פטור מינה! ועוד, דקי. (אין מברכין ברכת הזן
 ,אמרינן וברכת )מ"ח ב'(ולדידן כל יחיד מברך ברכת הזן! ועוד, דבכל דוכתין תנן שלש ברכות! ועוד, לקמן  ,באיסורי

 .רשב"א( ,)ראה תוספות, רא"שזו ברכת הזן, אלמא ברכת הזן לאו היינו ברכת הזימון  ,אלהיך ,זו ברכת הזימון

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ו| דף: 



 

 

 

 

 

עד היכן שאכלו כאחד, והוצרך אחד מהם לצאת, ביארו דקאי אשלושה  רי"ף ורשב"א
אחד מפסיק קאי אפירשו ד ורא"ש , רבינו יונה,ותוספותצריך להתעכב ולשמוע עמהם. 

 .4השו"עוכן פירש  .3לברך ברכת הזימון ואח"כ יחזור ויאכלכדי  ,יםילשנ

 ורא"ש ,תוספות ,ובה"ג. )עד נברך( רב נחמןשהלכה כרי"ף ורמב"ם , דעת הלכהולעניין 
 .כרא"שפסק  כרי"ף ורמב"ם. והרמ"אפסק  5והשו"ע. )עד הזן( פסקו כרב ששת

פירשה באנשים  הרי"ף :תני חדא ברכת המזון שתיים ושלוש ותניא אידך שלוש וארבע
וכן  .7מהירושלמיוהוכיח כן . 6שאכלו, וכל אחד יודע לברך רק חלק אחד מברכת המזון

אם  ,אבל לחצאין אין לברך תוספותוכתבו  ., ורא"שרשב"אתוספות, רבינו יונה, פירשו 
  .8השו"עוכן פסק  האחד אינו יודע כי אם חצי הברכה.

שמתייחס לנוסח שאומר המזמן. רב  ,נו יונהירבובה"ג, רי"ף, פירשו  :להיכן הוא חוזר
נן סוברים שהמזמן חוזר זביד אמר חוזר לראש ואומר "נברך שאכלנו" פעם נוספת. ורב

 .10השו"ע "פ. והלכה כרבנן. וכ9שאכלנו משלו ובטובו חיינו" ברוךואומר כמו העונים "

                                                

וטעמו משום דכיון דנברך אינה  .הזן והזן בכללעד  :רב ששת אמר .עד נברך ואח"כ יתחיל לאכול :רב נחמן אמר . 3
ולא משום דחשיב  .כדי שיהא ניכר שמזמנין עליו ,הילכך מסתבר שיפסיק אכילתו בשביל ברכה אחת ,ברכה

 .דהא כל יחיד נמי אומר הזן ,ברכת הזן ברכת זימון

דלענין אם  ,פירוש הרי"ף תופס עיקרהטור מביא את פירוש הרי"ף, ואת פירוש התוספות, ומבאר הב"י שהטור  . 4
 .שדין היוצא ודין האוכל שוים הם ,ומינה יליף לרוצה לאכול ,הוצרך אחד מהם לצאת איפליגו

סי' ) רא"ש .(מ"ו א', ד"ה עד היכן) תוספות. ד"ה לימא(ד א ברי"ף, )ליונה  בינור. )הו"ד ברבינו יונה(בה"ג  -או"ח ר,ב. מקורות  . 5

 .)הל' ברכות ה,ב( רמב"ם. (יב

ונמצאת ברכת המזון  ,לפי שאפשר לברך כל אחד ואחד מהם ברכה אחת שהוא יודע, חייבים בברכת המזון . 6
 .שתםוים מהם או משלימשנ

 אחד מהם ףשאע"פ שא ;משמע שאין ברכת הטוב והמטיב מעכבתומדברי הרי"ף בהבנת הירושלמי, דייק הב"י ד . 7
שהירושלמי חולק בזה עם דאע"ג דבגמרא דידן לא משמע כן, ונראה כן. וכתב הב"י  יכולין לזמן ,יודע אותה אינו

 .שפיר איכא להוכיח מהירושלמי פירוש דברי הבבלי ,ויםומכל מקום במה שאפשר שהם ש ,תלמודא דידן

)ד"ה  רשב"א. ד"ה לימא( א ברי"ף, )לדיונה . רבינו )ד"ה ולמאן(תוספות . )ברכות פ"ז ה"א(ירושלמי  -או"ח קצד,ג. מקורות  . 8

 .)סו"ס יב(רא"ש . עד(

ורש"י פירש שמתייחס לאחד שהפסיק לשניים, והמתין להם עד הזן. היכן חוזר לברך לאחר שגמר לאכול.  . 9
ולמסקנה חוזר למקום שפסק. דהיינו שחוזר לברכה שנייה. ואינו אומר הזן. והקשו הראשונים דפשיטא שיחזור 

 .(או"ח ר,ב) אפילו להזן. ב"י

 ,א.או"ח קצב. 10

 ת”בעזהשי
 פ”תש כ"ג שבט
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שאומר בבית  ,כתנא קמא רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו האבלברכת הטוב והמטיב בבית 
 .11השו"עוכן פסק  האבל גם ברכת הטוב והמטיב וגם דיין האמת.

שאין לומר לוקח נפשות  לכות גדולותבעל ה : דעתפטאמירת נוסח לוקח נפשות במש
. כן עמא דברשושאין למוחקו,  הרא"ש. וכתב 12השמיטוהו י"ף ורמב"םרבמשפט וכן 

 . כרא"שפסק  והרמ"אהשמיטו,  13והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצד(

ם יֹוֵד  ג.  ד ֵמהֶׁ חָּ ד ְוֵאין אֶׁ חָּ אֶׁ ְכלּו ּכְ אָּ ֶׁ ה ש  ָּ לֹש  ְ ה ש  כָּ רָּ ד יֹוֵדַע ּבְ חָּ א אֶׁ ּלָּ זֹון, אֶׁ ת ַהּמָּ ְרּכַ ל ּבִ ַע ּכָּ
ּיֹוֵדַע,  ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ֵרְך ַהּבְ ד ְיבָּ חָּ ל אֶׁ ִזּמּון ְוכָּ ִבים ּבְ ית, ַחּיָּ ִ ִליש  ְ ּ ד ַהש  חָּ ה, ְואֶׁ ִנּיָּ ְ ּ ד ַהש  חָּ ה ְואֶׁ ֹונָּ ִראש 

כָּ  ה ְרִביִעית ֵאין ּבְ כָּ רָּ ּיֹוֵדַע ּבְ ֶׁ ם ִמי ש  הֶׁ ֵאין ּבָּ ֶׁ י ש  ִאין ֵאין ְוַאף ַעל ּפִ ל ַלֲחצָּ לּום; ֲאבָּ ְך ּכְ
ִים. ּתַ ְ ת ִלש  קֶׁ ה ַאַחת ִמְתַחּלֶׁ כָּ רָּ ֵאין ּבְ ֶׁ ה, ש  כָּ רָּ י ִאם ֲחִצי ַהּבְ ד ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכִ חָּ אֶׁ ֵרְך, ִאם הָּ  ְלבָּ

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן ר(

ַנִים וְ  א.  ְ ְרחֹו ִלש  ד ַמְפִסיק ַעל ּכָּ חָּ ד, אֶׁ חָּ אֶׁ ְכלּו ּכְ אָּ ֶׁ ה ש  ָּ לֹש  ְ ת ִזּמּון.ש  ְרּכַ ם ּבִ הֶׁ ה ִעּמָּ  ..עֹונֶׁ
ּלֹו ְוכו' ב.  ֶׁ ּ ַכְלנּו ִמש  אָּ ֶׁ רּוְך ש  ּיֹאַמר: ּבָּ ֶׁ א ַעד ש  ּלָּ ִריְך ְלַהְפִסיק אֶׁ   .ֵאינֹו צָּ

ת ַהּכֹל, ְוֵכן נֹוֲהִגין  הגה: ן אֶׁ ּיֹאַמר: ַהּזָּ ֶׁ ִריְך ְלַהְפִסיק ַעד ש  ּצָּ ֶׁ רֹא"ש  ְותוס' והר"י ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  )הָּ

 ֵ ש  ֱאכֹל .ם בה"ג ְוַהּטּור(ּבְ ְעּתֹו ַלֲחזֹר ְולֶׁ ה ּדַ יָּ ךְ  ְוִאם הָּ ַכל ַאַחר ּכָּ ּלֹא אָּ ֶׁ י ש  ת, ַאף ַעל ּפִ ה  ,ּפַ רֹוצֶׁ ֶׁ ש  ּכְ

ַכל  ַזר ְואָּ ן ִאם חָּ ּכֵ ֶׁ ל ש  ן; ְוכָּ ת ַהּזָּ ְרּכַ ה ּבִ ִחּלָּ ֵרְך ִמּתְ ֵרְך ְמבָּ ְכלּו( )טּור(ְלבָּ אָּ ֶׁ ק ג' ש  רֶׁ  .)הר"י ּפֶׁ
ה.ְוחֹוֵזר ְוגֹוֵמר ְסע ְתִחּלָּ ה ּבִ כָּ רָּ לֹא ּבְ תֹו ּבְ  ּודָּ

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצב(

ּלֹו, ְוֵהם עֹוִנים  א.  ֶׁ ּ ַכְלנּו ִמש  אָּ ֶׁ ֵרְך ש  ם: ְנבָּ ד ֵמהֶׁ חָּ אֹוֵמר אֶׁ ֶׁ ִזּמּון ש  ִבים ּבְ ין ג', ַחּיָּ ֻסּבִ יּו ַהּמְ הָּ
ִיינוּ  ּלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ֶׁ ּ ַכְלנּו ִמש  אָּ ֶׁ רּוְך ש  ּלֹו ְואֹוְמִרים: ּבָּ ֶׁ ּ ַכְלנּו ִמש  אָּ ֶׁ רּוְך ש  , ְוהּוא חֹוֵזר ְואֹוֵמר: ּבָּ

ם ְוכו' עֹולָּ ת הָּ ן אֶׁ ם ַהּזָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ה ה' ֱאלֵֹהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָּ ִיינּו ּבָּ  ...ּוְבטּובֹו חָּ

                                                

 .)יג(. רא"ש )הל' ברכות ב,ח(. רמב"ם )לד ב בדפיו(רי"ף  -יו"ד שעט,א. מקורות . 11

. רא"ש. וכתב על זה וןוויש יסורין בלא ע ,דיש מיתה בלא חטא ('ה ב"נ ,במה בהמה רק)פבשבת  נןמשום דאמרי. 12
 הרא"ש, ואין נראה, שאין למוחקו בכך.

 .)יג(. רא"ש )הל' ברכות ב,ח(. רמב"ם ()לד ב בדפיורי"ף  -יו"ד שעט,א. מקורות . 13
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 )יו"ד, הלכות אבילות, סימן שעט(

רָּ  א.  ֵבל, אֹוֵמר ּבְ אָּ ֵבית הָּ זֹון ּבְ ת ַהּמָּ ְרּכַ ְרִכין ּבִ בָּ ּמְ ֶׁ ש  ְך ּכְ לֶׁ ֻנַסח זֹו: בא"י ֱאלֵֹהינּו מֶׁ ה ְרִביִעית ּכְ כָּ
ְך ַהַחי ַהּטֹוב  לֶׁ נּו ְקדֹוש  ַיֲעקֹב ַהּמֶׁ ֵ נּו ּבֹוְרֵאנּו גֹוֲאֵלנּו ְקדֹוש  ִבינּו ַמְלּכֵ ֵאל אָּ ם הָּ עֹולָּ הָּ

ק ְוכו'. דֶׁ צֶׁ ֹוֵפט ּבְ ת ש  ן ֱאמֶׁ ּיַ ת ּדַ ִטיב ֵאל ֱאמֶׁ  ְוַהּמֵ
ט הגה: ּפָּ ְ ִמש  ֹות ּבְ ש  ט ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו  לֹוֵקַח ְנפָּ ּפָּ ְ ִמש  יו ּבְ כָּ רָּ ל ּדְ י ּכָּ ְרצֹונֹו ּכִ ֹות ּבֹו ּכִ מֹו ַלֲעש  עֹולָּ יט ּבְ ּלִ ַ ש 

יו דָּ ה ַהּזֹאת  ,ַוֲעבָּ ְרצָּ ֵאל הּוא ִיְגּדֹר ַהּפִ רָּ ְרצֹות ִיש ְ ְרכֹו ּגֹוֵדר ּפִ ִבים ְלהֹודֹות לֹו ּוְלבָּ ּוַבּכֹל ֲאַנְחנּו ַחּיָּ

ֵבל זֶׁ  ֵלינּו ּוֵמַעל אָּ לֹום )טּור(ֵמעָּ ָּ ים ּוְלש   .ה ְלַחּיִ

 ההלכות דרך ארץ בסעוד

, גדול מסב )שני סועדים(כיצד סדר הסבה? בזמן שהן שתי מיטות  :תניא)מ"ו ב'( 
)לצד מראשותיו של , ושני לו למטה הימנו )כלומר, מיסב תחילה על מיטתו(בראש 

מעלה הימנו, , שני לו ל)באמצע(. בזמן שהן שלוש מיטות, גדול מסב בראש גדול(
 .)לצד מרגלותיו(שלישי לו למטה הימנו 

מים הראשונים מתחילין מן הגדול. מים אחרונים, בזמן שהם ( :הברייתא)המשך 
)שכל הנוטל ידיו באחרונה, כלומר מים אחרונים,  14מתחילין מן הגדול (או פחות)חמישה 

חילין מן הקטן מת )כלומר יותר מחמישה(, ובזמן שהם מאה תחילה, הוא מזומן לברכה(
עד שמגיעים אצל חמישה, וחוזרין ומתחילין מן הגדול. ולמקום שמים אחרונים 

)כשמגיעים לחמישה, אם , לשם ברכה חוזרת )דהיינו הראשון מהחמישה שנטל(חוזרין 

 .נטל הגדול, הוא מברך. ואם ציוה לאחר ליטול קודם לו, הוא מברך(

כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה,  :רב מסייע ליה לרב, דאמר רבי חייא בר אשי אמר
 הוא מזומן לברכה.

                                                

דכל עצמה של הקדמת נטילת ידים אינה מחמת כבוד הגדול, דהא קיימא לן בסמוך אין  ,)ד"ה בזמן( כתב הרשב"א. 14
, וכדי שיעיין בברכה בעוד שהאחרים נוטלים ידיהם. הוא מכבדים בידים מזוהמות. אלא מחמת כבוד הברכה

הארבעה יש לעיין בארבע ברכות של מזון. וכן נמי בשיעור זה ליכא הפסק בין ושיערו חכמים שבשיעור נטילת 
 .נטילה לברכה

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ג שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ו| דף: 



 

 

 

 

 
קום משי ידך  :רב ורבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמיה דרבי. אמר ליה רבי לרב

בר  :)רבי חייא(. אמר ליה 15דקא מרתת )רבי חייא לרב(. חזייה )טול מים אחרונים(
ברכת המזון, שהנוטל ידיו )כאן נתן לך רשות לברך פחתי, עיין בברכת מזונא קאמר לך 

 . תחילה הוא מברך(

)הולכי דרכים, לומר לגדול הימנו לא בדרכים  )לומר אתה קודם(אין מכבדין  :תנו רבנן

ַני( , ולא בידיים מזוהמות (16)מפני הסכנה אם מתעכבים בגשר, ולא בגשרים ֵלך לפָּ
 . )בנטילת מים אחרונים, להקדים הגדול(

לפתחא דבי כנישתא,  )רבין(א אזלי באורחא... כי מטא רבין ואביי הוו ק )מ"ז א'(
 :ועד השתא לאו מר אנא?! אמר ליה :)אביי(ניעול מר. אמר ליה  )לאביי(אמר ליה 

אלא מעתה  )ומקשה(אין מכבדין אלא בפתח שיש בה מזוזה.  :הכי אמר רבי יוחנן
 :אימאבית הכנסת ובית המדרש, דלית בהו מזוזה, הכי נמי דאין מכבדין?! אלא 

 בפתח הראוי למזוזה. 

אין המסובין רשאין  :אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב
 לאכול כלום עד שיטעום הבוצע.

, ממתינין זה לזה בקערה )האוכלים מקערה אחת( שניים :ברכות( תוספתא) תנו רבנן
. שלושה, (17)ללפת בה את פרוסת המוציא. שדרכם שהיו אוכלים שניים ושלושה בקערה

. ואם בא לחלוק )לקערה ללפת הפת(אין ממתינין. הבוצע, הוא פושט ידו תחילה 
 כבוד לרבו או למי שגדול הימנו, הרשות בידו.

 שיטות הראשונים 

 נראה שבכל מקום וכל זמן צריך  הרמב"ם: מדברי מים הראשונים מתחילין מן הגדול

                                                

 . (לעיל, מ"ג א')רש"י . שמא ראה ידי מלוכלכות, או שמא הארכתי באכילה יותר מדאי. 15

 רבנו יונה. . 16

 ע"פ רש"י בגיטין נ"ט ב', ורא"ה כאן. . 17
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ודה עם אחרים היה נוטל היה רגיל כשהיה מיסב בסע רא"שולחלוק כבוד לגדול. 
 .הרא"ש, והביא מנהגו של כרמב"םסתם  18והשו"ע. שלא להפסיק ושלא לדבר ,באחרונה

ם ַמִים, "הרמב"ם: כתב מים אחרונים, בזמן שהם חמישה מתחילין מן הגדול הֶׁ  ֵהִביאּו לָּ
ה  )אחרונים( זֹון  -ִלְנִטילָּ ת ַהּמָּ ְרּכַ ֵרְך ּבִ בָּ ּמְ ֶׁ ל ש  ֵדי  , הּוא)דהיינו הגדול(ּכָּ ה, ּכְ ִחּלָּ יו ּתְ דָּ נֹוֵטל יָּ

ּטֹל ַאֵחר ּיִ ֶׁ מֹות ַעד ש  יו ְמזֹהָּ דָּ דֹול ְויָּ ב ַהּגָּ ֵ ּלֹא ֵיש  ֶׁ  20והשו"ע. 19התקשה בדבריו והראב"ד...". ש 
 פסק כברייתא.

דבמקומות אחרים מבואר שכן מכבדים  תוספות ורא"שהקשו : אין מכבדין בדרכים
אבל אם לא  ;מכבדים אף בדרכים ,חדיואם מתחלה נועדו ללכת י. וביארו, ש21בדרכים

 אין צריכין לכבד זה את זה. ,אלא פגעו זה בזה והיה להם דרך למקום אחד ,נתחברו יחד
 .22הרמ"אתירץ, דכאן מיירי בדרך סכנה, שאז אין מכבדין. וכדבריהם פסק  וראבי"ה

כל ביד  ככר , שכשישהראשוניםביארו : אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע
וכאן,  , ויכולים לטעום קודם הבוצע.של מברך לככרוצריכין להמתין אין  ,אחד ואחד

, שכשזקוקים לככר שביד המברך, אזי רשב"א. וכתב 23שהיו זקוקין לככר שביד המברךכ
אע"פ שנתן לפניהם מככרו קודם שיטעום, אין אחד מהם רשאי לטעום עד שיטעום 

 .24עהשו"הבוצע. וכן פסק 

                                                

 .)הו"ד בטור או"ח סי' קסו(. רא"ש ז,א()הל' ברכות רמב"ם  -או"ח קסה,ב. מקורות . 18

שלא ישב הגדול וידיו  דיככן מה שנתן טעם, לא חילק הרמב"ם בין מאה לחמישה כפי שמבואר בברייתא. וש. 19
 ., כדי שיעיין בברכת המזון בעוד האחרים נוטלין ידיהם, בעוד שבגמרא מבואר הטעםמזוהמות

 .ברכות ז,יב()הל' רמב"ם וראב"ד  -או"ח קפא,ו. מקורות . 20

קדמיה  .הוו קאזלי באורחא, ורבה בר רב הונא ,לוי בריה דרב הונא בר חייא( 'א ב"נ, במה בהמה רק)פבשבת  נןאמריד. 21
 ,)פרק אמר להם הממונהיומא ואמר נמי ב. בעא לאפוקי מדעתיה דרבה וכו' .חמריה דלוי לחמריה דרבה בר רב הונא

 .מיכאל באמצע וגבריאל בימינו ורפאל בשמאלו ,ו אצל אברהםשה מלאכים שבאווכן מצינו בשל( 'ז א"ל

. )הו"ד במרדכי; ע"פ ביאור הגר"א, ס"ק נה(. ראבי"ה )שבת נ"א ב', ד"ה קדמיה(. תוספות )סי' יד(רא"ש  -יו"ד רמב,יז. מקורות . 22
 .)ברכות סי' קסו(מרדכי 

אשי דאיקלע למחוזא ואמרו ליה ליעביד לן מר גבי רב  ("ו א')פסחים קאמרינן בערבי פסחים הקשו מד אשוניםהר. 23
! ותירצו, המסובין רשאין לטעום קודם שיטעום המברך, אלמא .קידושא רבא וכו' חזייה לההוא סבא דגחין ושתי

דהתם כשהיה כוס ביד כל אחד ואחד ולא היו צריכין להמתין לכוסו של מברך והכא כשהיו זקוקין לככר שביד 
 ., ה"א(פרק כיצד מברכין) בירושלמיוהכי איתא בהדיא  .המברך

, היות בוצע יחלק לכל אחד חלקושהודעת הט"ז בענין זה דאין כדאי  )ס"ק עט(וכתב המשנ"ב  או"ח קסז,טו.. 24
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 שולחן ערוך

 או"ח, הלכות נטילת ידיים, סימן קסה()

ה,  ב.  ַאֲחרֹונָּ ִגיל ִלּטֹל ּבָּ ה רָּ יָּ רֹא"ש  הָּ ה; ְוהָּ ִחּלָּ יו ּתְ דָּ דֹול נֹוֵטל יָּ ה, ַהּגָּ ְסֻעּדָּ ין ּבִ ים ְמֻסּבִ ִאם ַרּבִ
ר. ּלֹא ְלַדּבֵ ֶׁ ּלֹא ְלַהְפִסיק ְוש  ֶׁ  ש 

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סימן קסז(

ִא טו.  ָּ ּ ין ַרש  ְטעֹם ַהּבֹוֵצַע. ֵאין ַהְמֻסּבִ ּיִ ֶׁ ְלקֹו קֹוֵדם )ים ִלְטעֹם ַעד ש  ד חֶׁ חָּ ל אֶׁ ֵתת ְלכָּ ר לָּ ל ֻמּתָּ ֲאבָּ

ּיֹאַכל הּוא ֶׁ ינּו ַעד ש  אֹוֵכל הּוא, ְוֵהם ַיְמּתִ ֶׁ ְכלּו(; (ש  אָּ ֶׁ ק ג' ש  רֶׁ ַכי ּפֶׁ ְרּדְ ד אֹוֵכל  )ּתֹוס' ּומָּ חָּ ל אֶׁ ְוִאם ּכָּ
ר ּכָּ ם ְזקּוִקים ַלּכִ ּלָּ רֹו ְוֵאין ּכֻ ּכָּ ת,  ִמּכִ ּבָּ ַ ם; ְוִאם הּוא ש  ִאים ִלְטעֹם קֹדֶׁ ָּ ּ ַיד ַהּבֹוֵצַע, ַרש  ּבְ ֶׁ ש 

ִאים  ָּ ּ ז ִיְהיּו ַרש  ְפֵני ַהּבֹוֵצַע, ְואָּ ּלִ ֶׁ ּ ה ש  ה חּוץ ִמּמַ נֶׁ ְ ם ִמש  חֶׁ ים לֶׁ ֵהא ִלְפֵני ַהְמֻסּבִ ּיְ ֶׁ ִריְך ש  צָּ
ם ַהּבֹוֵצַע.  ִלְטעֹם קֹדֶׁ

 )או"ח, הלכות מים אחרונים, סימן קפא(

ן ִאם הַ  ו.  טָּ ֵרְך; ְוִאם ֵהם יֹוֵתר, ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָּ ה ַמְתִחיִלין ִמן ַהְמבָּ ָּ ּ ים, ַעד ֲחִמש  ין ַרּבִ ֻסּבִ ּמְ
ַאֲחרֹוִנים,  ה הָּ ָּ ּ יִעין ַלֲחִמש  ּגִ ּמַ ֶׁ ה ִלּטֹל ַעד ש  ת זֶׁ ה אֶׁ ִדין זֶׁ ן, ְוֵאין ְמַכּבְ תָּ יבָּ ִ ְך ְיש  רֶׁ ְונֹוְטִלין ּדֶׁ

א ּלָּ ֲארּו אֶׁ ְ ּלֹא ִנש  ֶׁ ן ש  ֵרְך. ְוֵכיוָּ ְטלּו, ַמְתִחיִלין ִמן ַהְמבָּ ּלֹא נָּ ֶׁ ה ש  ָּ ּ  ֲחִמש 
 )יו"ד, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם, סימן רמב(

יוּ יז.  הָּ ֶׁ ה ש  ָּ לֹש  ְ מֹאל.  ש  ן ִלש ְ טָּ ִמין, ְוַהּקָּ דֹול ְליָּ ְמַצע, ַהּגָּ אֶׁ ַרב ּבָּ ְך, הָּ רֶׁ ּדֶׁ ִכים ּבַ  ְמַהּלְ
ּלָּ  הגה: ִכים אֶׁ רָּ ּדְ ִדים ּבַ ֵאין ְמַכּבְ א ּדְ הְוהָּ אּוי ִלְמזּוזָּ רָּ ַתח הָּ פֶׁ ל אֶׁ  ,א ּבְ ּכָּ ֶׁ דַהְינּו ש  ן  חָּ הֹוֵלְך ְלַדְרּכֹו ְוֵאינָּ

ְלמּוד  הֹות מיי' פ"ו דהל' ּתַ ִכים. )ַהּגָּ רָּ ּדְ ִדים ּבַ ה ַאַחת, ְמַכּבְ ֲחבּורָּ ל ִאם ֵהם ּבַ ה ַאַחת, ֲאבָּ ֲחבּורָּ ּבַ

ה( ֵהמָּ ה ּבְ ּמֶׁ ק ּבַ רֶׁ פֹות ּפֶׁ ה ּוְבתֹוסָּ ם ראבי"ה ּוִבְמקֹום סַ  .ּתֹורָּ ֵ ש  ַכי ּבְ ְרּדְ ל. )מָּ לָּ ד ּכְ ִריְך ְלַכּבֵ ה, ֵאין צָּ נָּ ּכָּ

ְכלּו( אָּ ֶׁ ה ש  ָּ לֹש  ְ  .פ' ש 

                                                                                                                                                                         

וזה  ,נחשב לו הדבר להפסק בין הברכה לאכילה ם כןא ,להיאינם רשאים לטעום מהם עד שיטעום הוא תחש
. )מ"ז א', ד"ה אמר(רשב"א  -. מקורות אח"כ יחלק לכל אחד מהםאלא יראה לטעום קודם ו ,להיאסור לכתח

 .)סי' טו(רא"ש  (המסובין ד"ה אין ב ברי"ף, )לדיונה . רבינו )ד"ה אין(תוספות 
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