
 

 

 

 

 
 

  צירוף אחד שאכל ירק לזימון בעשרה

תשעה אכלו דגן,  :אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב)מ"ח א'( 
 . )לזימון( מצטרפיןואחד אכל ירק, 

מהו?  )שאכלו דגן ושניים ירק(בעאי מיניה מרב יהודה, שמונה  :אמר רבי זירא (1)
 )וארבעה נוספים אכלו ירק(. ששה ()ומצטרפים לעשרהלא שנא  :שבעה מהו? אמר לי
 . )לא שאלתי. שרוב הניכר בעינן, ורק שבעה הם רוב ניכר(ודאי לא מיבעיא לי 

)ופשוט שמצטרפים גם ברוב של שישה שפיר עבדת דלא איבעיא לך  :ירמיה ביר "לא (2)

 . , משום דאיכא רובא, הכא נמי איכא רובא)מצטרפים(. התם טעמא מאי בלבד(

את הרבים ידי חובתן  מוציאלעולם אינו  :יא בר אבא אמר רבי יוחנןאמר רבי חי
 עד שיאכל כזית דגן.  )בברכת המזון(

)ואפילו לא טבל עמהם  מצטרףאכל עלה ירק, ושתה כוס של יין,  :הלכתא )ומסיק(

, אינו )את הרבים ידי חובתם( להוציא. אלא בציר, ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת(
 זית דגן. מוציא עד שיאכל כ

 שיטות הראשונים 

פסק דאפילו ארבעה שאכלו ירק  האור זרוע :לזימון עשרה מספר אוכלי ירק צירוף
פסקו דאין  רוב הפוסקים. אבל 1מצטרפים לששה שאכלו דגן, דלא בעינן רובא דמינכר

 .2השו"עמצטרפים, דרוב הניכר בעינן. וכן פסק 

 ס יין, פירושו רביעית, ואכל ירק ששתה כו המרדכיכתב : שיעור אכילת ירק להצטרף

                                                

ביאר שלפי גירסת רש"י שרבי זירא היה מסופק בדבר, והיה קובל ומתחרט על שלא  )הלכות סעודה, סי' קצז(האו"ז  . 1
משום ספיקא דרבי זירא. וכתב שכן  ביי()בגירסת האו"ז אשאל על הששה, לא שבקינן מאי דפשיטא לרבי ירמיה 

 נראה בעיניו דלא בעינן רובא דמינכר, והביא ראיה מהירושלמי.

, דלא )ששה ודאי לא מיבעיא לי, שרבי זירא לא הסתפק בדבר(או"ח קצז,ב. וביארו ב"י והגר"א שהוא כגירסה שלנו ודאי  . 2
 .)הל' ברכות ה,ח(רמב"ם  -. מקורות )ומתחרט על שלא שאל על הששה, שהיה מסופק(קובל על זה  )רבי זירא(כרש"י שהיה 

 .)מ"ח א', ד"ה תשעה(רשב"א . )סי' כא(רא"ש 
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 .3השו"עפירושו כזית ירק. וכן פסק 

שהמצטרף אינו נפטר בברכת המזון.  הרא"שכתב : האם המצטרף נפטר בברכת המזון
 .4השו"עוכן פסק 

רבי אליעזר  ,רי"ף, רמב"ם, השר מקוצידעת  :לזימון בשלושה או דגן צירוף מי שאכל ירק
הסתפק  והרא"ש. 5באכילת ירק יכול להצטרף שה אינוזימון בשלו, שלץ, והרשב"אממי

כתב בפירוש שיהיו  רמב"םוה. 6שמא ברכה אחת מעין שלוש שפיר דמי, אפילו להוציא
, שאף לשלושה ש, וריא"זרא" ר זרוע,תוספות, רבינו יונה, אוודעת . אוכלי פת םשתושל

 , ויש אומרים 9, ויש אומרים שדגן מהניכרמב"םסתם  8והשו"ע. 7באכילת ירק מצטרף

                                                

ובביאור  :כתב )ד"ה כזית ירק(, עיי"ש. ובביה"ל כתב על זה שהוא צריך עיון)ס"ק ב(  בביאורו הגר"אאו"ח קצז,ב. אבל  . 3
וכן משמע בחידושי הרא"ה וכו', ומ"מ למעשה צ"ע להקל  לצירוף עשרה הגר"א משמע שדעתו דלא בעינן כזית

נגד דעת השו"ע דדעת המרדכי לאו דעת יחידאה היא דמסתברא דדעת כל הני פוסקים שאין מחלקין בין ג' לי' 
בעינן  משמע מהגר"א דלאלענין צירוף ס"ל כן דעכ"פ בעינן שיעור כזית וכו'. עכ"ל. עיי"ש באורך. וכן לגבי כוס יין 

 .)ועיין בביה"ל, ד"ה שיש בו, דבזה בדיעבד אפשר שיש להקל אף ברוב רביעית, עיי"ש( רביעית

)ששתה כוס יין והוציא או"ח קצז,ג. כן כתב הטור בשם אחיו ה"ר יחיאל, שכן השיב לו אביו הרא"ש. ושמעון בן שטח  . 4

)כנפסק גם י יין דמיזן זיין, וברכת המזון פוטרתו דשאנ )בתירוץ שני(, כתב הרשב"א אחרים ידי חובתם בברכת המזון(

 .בשו"ע או"ח רח,יז(

אע"פ שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין  )מ"ז ב'(דשלושה חמירי מעשרה. וכמו שאמר רבי יהושע בן לוי  . 5
רק בעשרה )כשיצא אחד לשוק, דשסבר דעשרה חמירי מג'  )מ"ה ב'(עליו, אבל עושין אותו סניף לעשרה. ומר זוטרא 

, שאני התם דשכינה שורה בעשרה, ודווקא כשיושבים כאחד. והרא"ש התקשה בדבריהם, בעינן עד דנייתי גבייהו(
 דמשמע דלא בעינן שיאכל כזית דגן אלא להוציא הרבים ידי חובתן ,סוגיא דשמעתין לא משמע הכיוכתב, ד

 .)משמע שלעניין צירוף, מהני אף אם אכל ירק(

 י.שפיר דמ ,כיון דאיכא אכילה ואיכא ברכה דאורייתא ,וטעמא .גן ולא נקט כזית פתמדנקט כזית ד . 6

 .ים שאכלו פת ואחד ירק מזמניןישנ :בירושלמי תניד . 7

)הו"ד בתוספות, מ"ח השר מקוצי . )הל' ברכות ה,ח(. רמב"ם )לה ב בדפיו(רי"ף  -. מקורות )וביאור הגר"א ס"ק ז( או"ח קצז,ג . 8

 )לה ברבינו יונה  .)מ"ח א', ד"ה תשעה(. תוספות סי' קעג() מרדכי (.הו"ד במרדכיסי' רנג; )רבי אליעזר ממיץ  .א', ד"ה תשעה(

. רי"ד )הל' ברכות ז,ג(. ריטב"א )סי' כא(. רא"ש )ד"ה ולענין(רשב"א  .)הלכות סעודה, סי' קצז(אור זרוע  .רי"ף, ד"ה ואפילו(ב
)תשב"ץ קטן, סי' שז, . מהר"ם ורבינו פרץ )סי' קנב(. שיבולי הלקט )סי' כה(לבו . כ)פסקיו, מ"ח א', ד"ה אמר רב יהודה(

 .)פ"ז, הלכה ב, אות ז(. ריא"ז ובהגהות(

)שהרי בכל דבעינן שיאכל כזית דגן. ולכאורה אין שום משמעות בדבריהם דלא בעינן פת  נקטוהרי"ף והרשב"א  . 9

משמע שהבין שהרי"ף ורמב"ם בחדא  )הל' ברכות ה,ח, אות ז(מוניות . וגם מהגהות מייהסוגיא מוזכר דגן במשמעות פת(
שאם אכל תבשיל של דייסא או שאר  לומר ואפשר :, כתבלאחר שהביא דברי הרי"ף(, )סי' כהשיטתא אזלי. והכלבו 

הרמב"ם ז"ל כתב בפירוש שיהיו שלשתן אוכלי פת. ובבאר הגולה כתב  אךמעשה קדרה יהיה נחשב כזית דגן, 
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 מהני.  בתרא, דאף בירק

שאע"פ שלא אכל אלא שתה, שפיר יכול  תוספות: כתבו צירוף מי ששתה ולא אכל
 .10השו"ע. וכן פסק )שבועות כ"ב ב'(לומר שאכלנו משלו, דשתיה בכלל אכילה 

סובר שמי  בה"ג :מי שאכל כזית דגן, האם מוציא אחרים שאכלו כדי שיעור שביעה
"י הזקן, ור. 12אינו מוציא אותם שהתחייבו מהתורה, 11שחיובו מדרבנןשאכל כזית דגן 

מוציא אחרים שאכלו  ,סוברים שאע"פ שלא אכל אלא שיעור דרבנן רא"ש, ורשב"א
, שיברך אותו שאכל כבה"גשמצוה מן המובחר לנהוג  הרא"שוכתב . 13שיעור דאורייתא

 .14השו"עכן פסק וכדי שביעה, ואם אינם יודעים לברך, יברך מי שאכל כזית. 

, היראיםבשם  מרדכי: כתב מי שאכל ולא שתה האם יכול להוציא אחרים שאכלו ושתו
, דלא אתי 15, לא מצי להוציא אחרים שאכלו ושתו)וצריך לשתות(שאם אכל ולא שתה 

 לא כתבו  שאר הפוסקים. אמנם כלבו ושיבולי הלקטדרבנן ומפיק דאורייתא. וכן כתבו 

                                                                                                                                                                         

 היא דעת הרי"ף ורשב"א. וצ"ב.  שבשו"ע, השניה שהדעה

 ,משום דלא זייני חוץ מן המים ,שתה כוס אחד מצטרף היינו מאיזה משקה שיהיהמה ששאו"ח קצז,ב. וכתב הב"י . 10
 .)ד"ה תשעה(תוספות  -. וכן פסק בשו"ע. מקורות ("ו ב')ככדאיתא בריש פרק בכל מערבין 

 ור אכילה שמתחייבים עליה בהמ"ז וזימון מהתורה.וראה לעיל, מ"ה א', דיון בשיע. 11

זֹון ִמן ַהּתֹוָרה " )הל' ברכות ה,טז( רמב"םוראה . 12 ת ַהּמָ ִבְרּכַ ב ּבְ ְתַחּיֵּ ּנִ ֶׁ ַבע, ש  ד  -ֲאָבל ִאם ָאַכל ְוש ָ בֶׁ ה אֹו ָקָטן אֹו עֶׁ ָ ּ ין ִאש  אֵּ
ָדָבר ִמן ַהּתֹוָרה  ב ּבְ ל ַהַחּיָ ּכָ ֶׁ ין מ -מֹוִציִאין אֹותֹו; ש  מֹותֹו.אֵּ ָבר ִמן ַהּתֹוָרה ּכְ אֹותֹו ַהּדָ ב ּבְ א ַהַחּיָ ּלָ י חֹוָבתֹו אֶׁ " ֹוִציא אֹותֹו ִמידֵּ

 .הנ"ל( )עלוכסף משנה  )שו"ת, פאר הדור, סי' כד(. וכן ב"י, עיי"ש. ור' תשובת הרמב"ם ורבינו יונה כתב שדעתו כבה"ג

עון בן שטח כזית היה מוציאן ואף על פי שהם דהא ינאי וחביריו אכלו כדי שביעה ולכולי עלמא אם אכל שמ. 13
משום דאפילו לא אכל  . וביאר הרא"ש הטעם,אכלו שיעורא דאורייתא והוא לא אכל אלא שיעורא דרבנן מוציא

חוץ  ,כל הברכות כולם אף על פי שיצא מוציא ("ט א'כ אש השנה)רכלל יכול להוציאן כדאמרינן בפרק ראוהו ב"ד 
ואין צריך כזית דגן אלא שיוכל לומר  .)שהיא דומה לעניין זה לברכת המצוות( ין ברכת המזוןוהוא הדמברכות הנהנין, 

תניא כל מצות שאדם פטור מהם מוציא את הרבים ידי חובתן נן, מי שמתו גרסי רקמיהו בירושלמי בפ. שאכלנו
וא וקרא אסמכתא ואפשר דמדרבנן ה .דכתיב בה ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא מברך, חוץ מברכת המזון

  .בעלמא הוא

, אבל אם כל אחד מברך לעצמו .כשהאחרים יוצאין בברכתו של זהד. וכתב ב"י שדברי בה"ג דווקא או"ח קצז,. 14
)סי' . רא"ש ד"ה עד( "ח ב',)מתוספות  -. מקורות לית לן בה, שזה שלא אכל אלא כזית הוא אומר ברכת זימוןאע"פ 

רי"ף, ד"ה תפילה ומזוזה; פרק ב ב א)פרק שלישי, ירבינו יונה  .ראה תשובה לחכמי לוניל, סי' כד()הל' ברכות ה,טז; ורמב"ם . כא(

 .)מ"ח א', ד"ה עד שיאכל(רש"י ש"כ . וראה עוד מ)מ"ח א', ד"ה הא דאמרינן איצטרופי(רשב"א . רי"ף, ד"ה ובהא(בשביעי, לה ב 

לא  , אם כןקיימא לן ושבעת זו שתייה , אם כןדאורייתא דאמר כזית ("ט ב')ברכות מאחרי דקיימא לן כרבי מאיר . 15
  .(אבל אם אינו צריך לא אמרה תורה שישתה אלא לתיאבון .אם הוא צריך לשתות)מיחייב מדאורייתא אא"כ שתה 
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הזכיר כן בשם יש אומרים, ושלכתחילה יש  והרמ"א. 16"עהשוסברא זו. וכן השמיט 
 לחוש לסברא זו.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצז(

ם  ב.  הֶׁ ל ִעּמָ ם ַוֲאִפּלּו לֹא ִטּבֵּ ֵּ יר ש  ִית ָיָרק, ִמְצָטְרִפין ְלַהְזּכִ ּזַ ָחד ָאַכל ּכַ ָגן ְואֶׁ ָאְכלּו ּדָ ֶׁ ָעה ש  ְ ש  ּתִ
ִציר, אֹו לֹ  א ּבְ ּלָ ה חּוץ ִמן אֶׁ קֶׁ ְ ל ַמש  ש  ּבֹו ְרִביִעית ִמּכָ ּיֵּ ֶׁ ָחד ש  א ּכֹוס אֶׁ ּלָ ם אֶׁ הֶׁ ָתה ִעּמָ ָ א ש 

ְבָעה ָאְכלּו  ִ ת; ַוֲאִפּלּו ש  י ַהּפַ אֹוְכלֵּ ָחד מֵּ ְך אֶׁ ה ַהְמָברֵּ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ם; ְוהּוא ש  הֶׁ ף ִעּמָ ִים, ִמְצָטרֵּ ַהּמַ
ה, לֹ  ָ ּ ש  ִ ה ָיָרק, ִמְצָטְרִפין; ֲאָבל ש  ָ לֹש  ְ ָגן ְוש  יָנן. ּדָ עֵּ ר ּבָ ִמְנּכַ א ּדְ ֻרּבָ  א, ּדְ

ל  ג.  ֶׁ זֹון ש  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ינֹו ִנְפָטר ּבְ ָאַכל ְואֵּ ֶׁ ּ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ַעל ַמה ש  ְך ּבְ ף ָצִריְך ְלָברֵּ ְצָטרֵּ ַהּמִ
ה ָ לֹש  ְ ָרה; ֲאָבל ִלש  ף ַלֲעש ָ ָכל ַמֲאָכל, ְלִהְצָטרֵּ י ּבְ ָסגֵּ ָבִרים ֲאמּוִרים ּדְ ה ּדְ ּמֶׁ ּלּו; ּבַ ינֹו אֵּ , אֵּ

ש  אֹוְמִרים  ת; ְויֵּ ינֹו ּפַ י ֲאִפּלּו אֵּ ָגן ְמָהנֵּ ִית ּדָ ְבַכּזַ ש  אֹוְמִרים ּדִ ִית. ְויֵּ ּזַ ּיֹאַכל ּכַ ֶׁ ף ַעד ש  ִמְצָטרֵּ
י, ִאם ְיכֹוִלים ְלַהְזִקיקֹו  ִ ִליש  ְ ָאְכלּו ּוָבא ש  ֶׁ ַנִים ש  ְ ְך ש  י; ִהְלּכָ ְבָיָרק ּוְבָכל ַמֲאָכל, ְמָהנֵּ ּדִ

ּיֹאַכל כַּ  ֶׁ ר; ְוִאם ש  ּתֹות ְולֹא ַמֲאָכל ַאחֵּ ְ נּו לֹו ִלש  ה, לֹא ִיּתְ ינֹו רֹוצֶׁ ת, מּוָטב; ְוִאם אֵּ ִית ּפַ ּזַ
ת. ֱאכֹל ּפַ ה לֶׁ ינֹו רֹוצֶׁ אֵּ ֶׁ י ש  נּו ִעּמֹו ַאף ַעל ּפִ ר, ְיַזּמְ ּתֹות אֹו ַמֲאָכל ַאחֵּ ְ ְתנּו לֹו ִלש  ּנָ ֶׁ ַרע ש   אֵּ

ָחד, ְקָצָתם ָאכְ  ד.  אֶׁ ָאְכלּו ּכְ ֶׁ ִרים ש  ם ֲחבֵּ ּלָ ִית, ִאם ּכֻ ּזַ א ּכַ ּלָ ִביָעה ּוְקָצָתם לֹא ָאְכלּו אֶׁ י ש ְ דֵּ לּו ּכְ
ין  ִרים; ְוִאם אֵּ ת ָהֲאחֵּ ִביָעה ְויֹוִציא אֶׁ י ש ְ דֵּ ָאַכל ּכְ ֶׁ ְך אֹותֹו ש  ָברֵּ ּיְ ֶׁ ְך ִמְצָוה ש  יֹוְדִעים ְלָברֵּ

ִית ָיכֹול ְלהֹוִציא ַאף  ּזַ ָאַכל ּכַ ֶׁ ְך, ִמי ש  ם ְלָברֵּ ּלָ ִביָעה. יֹוְדִעים ּכֻ י ש ְ דֵּ ָאְכלּו ּכְ ֶׁ  אֹוָתם ש 
ּתֹות  הגה: ְ ב ִלש  אֵּ ָתה ְוהּוא ּתָ ָ אֹוַרְיָתא ִאם לֹא ש  ְך ִמּדְ ב ְלָברֵּ ינֹו ַחּיָ אֵּ ֶׁ ש  אֹוְמִרים ש  ַכי פ' ג' ְויֵּ )ָמְרּדְ

ט(;  קֶׁ י לֶׁ ּבֹולֵּ ִ ל ּבֹו ְוש  ם ּכָ ֵּ ש  ף ּבְ ית יֹוסֵּ ָאְכלּו ּובֵּ ֶׁ ה ִאםש  ִחּלָ ר ְלַכּתְ הֵּ ָצָתם  ְוטֹוב ִלּזָ תּו ּוִמּקְ ָ ָצָתן ש  ִמּקְ

ְך ִמי ָברֵּ ּיְ ֶׁ תּו, ש  ָ ָתה  לֹא ש  ָ ּ ש  ֶׁ י ַעְצמֹו(ש  ְברֵּ  .)ּדִ

                                                

דקראי אסמכתא בעלמא  ד"ה ר' מאיר( "ט ב',)משהרי כתבו התוספות  י!ואינו נכון בעיניד. ובב"י כתב: או"ח קצז,. 16
אלא כזית דאורייתא ושבעת זו  ,ועוד דאפילו למי שסובר דקרא לאו אסמכתא הוא !יאו כמה ראיות לדברוהב

דילמא הכי קאמר קרא כשתאכל או כשתשתה תברך את יי'  ?!מנא ליה דברכת אכילה תליא בשתייה ,שתייה
שהיה מתאוה לשתות  והכי נקטינן דאכל ולא שתה אף על פי ,וכן דעת כל הפוסקים שלא כתבו סברא זו !אלהיך

 .()סי' קנדלי הלקט ושב. )סי' כה(כל בו . )סי' רנג(יראים . )סי' קעז( מרדכי  -. מקורות מוציא את אחרים ידי חובתן

 ת”בעזהשי
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 ברכת המזון

 נוסח ברכת המזון 

ַרְכּתָ  :מנין לברכת המזון מן התורה? שנאמר :תנו רבנן )מ"ח ב'( ָבְעּתָ ּובֵּ "ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ
ר ֶׁ ץ ַהּטָֹבה ֲאש  יָך ַעל ָהָארֶׁ ת ה' ֱאלֹהֶׁ "וברכת", זו ברכת הזן. "את ה' אלהיך",  :"ָנַתן ָלְך( )אֶׁ

 זו ברכת הזימון. "על הארץ", זו ברכת הארץ. "הטובה", זו בונה ירושלים. 

ברכה ראשונה, ברכת הזן. שניה, ברכת הארץ. שלישית,  :סדר ברכת המזון כך היא :"רת
 . בנחמה בונה ירושלים. רביעית, הטוב והמטיב. ובשבת, מתחיל בנחמה ומסיים

. )בבונה ירושלים(באמצע  )"רצה והחליצנו"(ואומר קדושת היום  (1( ):הברייתא)המשך 
ָרָצה לאומרה בנחמה, אומרה. בברכת הארץ, אומרה. בברכה  :רבי אליעזר אומר (2)

אינו  :וחכמים אומרים (3), אומרה. )ברכת הטוב והמטיב(שתקנו חכמים ביבנה 
 . ירושלים()בבונה בנחמה בלבד  אלאאומרה 

 חכמים היינו תנא קמא!  )ומקשה(

 .)לחכמים אם הזכירה בברכה אחרת, חוזר ומברך(איכא בינייהו דיעבד  )ומתרץ(

כל שלא אמר "ארץ חמדה טובה ורחבה" בברכת הארץ,  :רבי אליעזר אומר :תניא
צריך  :ו"מלכות בית דוד" בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר

. פלימו 17צריך שיזכור בה תורה :. רבי יוסי אומר)בברכת הארץ(בה ברית  שיזכור
)ברית , וזו 18ניתנה בשלוש בריתות )התורה(צריך שיקדים ברית לתורה, שזו  :אומר

 .)הכתובים בפרשת מילה(ניתנה בשלוש עשרה בריתות מילה( 

 הודאה  ()בברכת הארץצריך שיאמר בה  :אומר 19רבי אבא (:הברייתאהמשך ) )מ"ט א'(

                                                

 .דהני תנאי לא פליגי אהדדי, אלא מר אמר חדא, ומר אמר חדא הרא"שוכתב . 17

 בהר עיבל. בהר גריזים ו )ג(בערבות מואב.  )ב(בהר סיני ואוהל מועד.  )א(. 18

 הוא רב, ונקרא בשמו רבי אבא. גליון הש"ס. . 19
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. והפוחת, לא יפחות מאחת )נודה לך ה' אלהינו. ועל כולם אנו מודים לך(תחלה וסוף 
מנחיל  )ברוך אתה ה'(. וכל הפוחת מאחת, הרי זה מגונה. וכל החותם )מהודאה אחת(

ארצות בברכת הארץ, ומושיע את ישראל בבונה ירושלים, הרי זה בור. וכל שאינו אומר 
 ו. ארץ, ו"מלכות בית דוד" בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובת"ברית" ו"תורה" בברכת ה

דהכי  )ומסיק(הטוב והמטיב צריכה מלכות.  :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 . 20צריכה שתי מלכיות לבר מדידה :קאמר

מושיע  :רבי יוסי ברבי יהודה אומר (2)ירושלים.  בונה (1)? בה מהו חותם :תנו רבנן
)הלא עיקר הברכה הוא בניין ושיע ישראל אין, בניין ירושלים לא מ )ומקשה(ישראל. 

)אם חתם מושיע ישראל בלבד, יצא. אימא אף מושיע ישראל  )ומתרץ(?! ירושלים(

 . שתשועת ישראל היא בניין ירושלים(

 מאי הוי עלה? 

פתח ברחם על עמך ישראל, חותם במושיע ישראל. פתח ברחם על  :אמר רב ששת
 . )שצריך חתימה מעין הפתיחה(בבונה ירושלים  ירושלים, חותם

אפילו פתח ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים, משום  :ורב נחמן אמר
ס". אימתי בונה ירושלים ה'? בזמן  :שנאמר ל ְיַכּנֵּ ָראֵּ י ִיש ְ ם ה' ִנְדחֵּ ַלִ ָ ה ְירּוש  "ּבֹונֵּ

 . מעין הפתיחה( בניין ירושלים היא תשועת ישראל, ונחשב ם כן)אשנדחי ישראל יכנס 

 שיטות הראשונים 

, הא דאמרינן משה תקן להם ורא"ש ,רמב"ן, רשב"א הקשו :המקור לנוסח ברכת המזון
והא קיימא לן בסמוך דברכות אלו  ,יהושע תקן להם ברכת הארץ וכו' ,ברכת הזן

שמן התורה נצטוינו לברך אחר אכילתנו, כל אחד כפי דעתו. ! ותירצו, מדאורייתא נינהו
 ן מטבע לברכה זו מן התורה. ומשה ויהושע וכו' תיקנו מטבע. ובאו הנביאים ותקנו ואי

                                                

", משום בונה ירושלים שלא מוזכרת בה מלכות. מלכנוהעולם" כשאר ברכות. ו"האל אבינו  מלךבתחילתה ". 20
 .הטוב והמטיב לכל", משום ברכת הארץ שאין בה מלכות המלךו"
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נינו בו אנחנו עוד בגלות ומלכות בית דוד יוש .מתוקן הלשון וצח המליצה ,להם נוסח
 ,כי הענין תיקן שלמה ובית דינו .משיחך במהרה תחזירנה למקומה ותבנה ירושלים

 . 21והלשון כפי הזמנים יאמר

 ,22תוספות, רשב"א, וריטב"א: דעת כות של ברכת המזון האם הוא מהתורהמניין בר
 .24מנה את ברכת המזון כמצוה אחת והרמב"ם. 23לכאורה, שמניין הברכות מן התורה

ד'לא יצא' רא"ה וריטב"א דעת  :כל שאינו אומר ברית ותורה וכו', לא יצא ידי חובתו
 רא"שהודעת  ייב לאהדורי.לאו דווקא, אלא לא יצא ידי חובתו כראוי, ולא מיח

 .26השו"ע. וכן פסק 25בירושלמילעיכובא הוא, וצריך לחזור. וכן מבואר ד

                                                

היו אומרים כמטבע שאמרו לאחר כיבוש ובנין וכמו שאין ובודאי דקודם כיבוש הארץ ובנין ירושלים לא רמב"ן. . 21
אנו אומרים באותו מטבע שתקנו דוד ושלמה שאנו מבקשים להחזיר המלכות ולבנות הבית והם היו מבקשים 

)סי' רא"ש . ד"ה הא( "ח ב',)מרשב"א  -. רשב"א. מקורות להעמיד המלכות ולהעמיד בנין הבית ולהמשיך שלות הארץ

 .  )הל' ברכות א,ה(. ורמב"ם )מצוה תל(. וכן ראה ספר החינוך רש א אות ט(ועל סה"מ לרמב"ם שגות הש)רמב"ן . כב(

)הל' שכתב: שלוש ברכות של ברכת המזון, יש להם קצת נוסח מן התורה. וכן פסק  )הל' ברכות ו,ו(ראה ריטב"א . 22

)מ"ו א', ד"ה תדע . אמנם ראה ריטב"א ()וראה להלן בסמוךשאם בירך מעין שלוש במקום בהמ"ז, יצא ברכות ב,כא( 

, שכתב, ואע"ג דבונה ירושלים דאורייתא, ואפילו הכי פועלים לא מברכי לה, התם לאו עקירה היא, דהא דהטוב(
 מכלל כללי לה בברכת הארץ, אבל הטוב והמטיב עקרי לה לגמרי דלא מדכרי לה כלל.

יש כח  ,דמדאורייתא הם ע"גא :כתבו תוספות ,ה אלא שתיםאין מברכין לאחרידפועלים  )ט"ז א'(אהא דאמרינן . 23
. גם מדברי הרשב"א משמע כן, ממה ביד חכמים לעקור דבר מן התורה הואיל וטרודים במלאכת בעל הבית

שהקשה אהא דאמרינן משה תיקן ברכת הזן יהושע ברכת הארץ וכו', והא קיימא לן דברכות אלו מדאורייתא 
 ג' ברכות דאורייתא.נינהו. ומבואר שסובר שכל 

שאין  )בפיסקה לעיל(, הסיק מדברי הרמב"ם ורמב"ן )או"ח קצא(ובב"י  )הל' ברכות ב,ב; אבל עיי"ש לח"מ(והכסף משנה . 24
 אסמכתא בעלמא נינהו ,וקראי דמייתי בגמרא ללמד על כל ברכה וברכהמניין הברכות שאחר המזון מן התורה. 

ויש אחרונים שחלקו על מסקנה זו, ראה בביאור הרב פערלא  .(ד יוצא ידי חובתומדאורייתא בברכה ראשונה בלב)וא"כ, 
 -. מקורות )חלק א, כלל מז, סעי' א(, ונשמת אדם )או"ח סי' רט(, ופרי חדש )סי' קצא, ס"ק א(, ומג"א )לסמ"ג, עשין ל(

 .)שו"ת ח"ג סי' קנו(. וראה תשב"ץ )ט"ז א', ד"ה וחותם(תוספות 

ץ ם כתב "רמב"וה. 25 ת ָהָארֶׁ ִבְרּכַ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה' ּבְ ְמּדָ ץ חֶׁ רֶׁ ּלֹא ָאַמר 'אֶׁ ֶׁ ּה  -ְוָכל ש  יר ּבָ י חֹוָבתֹו. ְוָצִריְך ְלַהְזּכִ לֹא ָיָצא ְידֵּ
ִרית' ְו'תֹוָרה'  ". משמע שאם לא הזכיר ברית ותורה, יצא. וכן הבין הב"י. וצ"ב.'ּבְ

דנהי דברכת המזון דאורייתא, מטבע שלה דרבנן. וכיוון שאינו  ,ומראו"ח קפז,ג. וכתב הב"י שמסברא היה אפשר ל. 26
והב"ח כתב דאע"ג  .)ומכל מקום מדברי הראשונים והירושלמי מבואר שלא יצא( משנה אלא מטבע, אפשר שיצא

)ד"ה מחזירין ראה ביה"ל  דהמטבע ודאי מדרבנן, אבל עיקר עניין המטבע שעליו נתקנה הברכה, הוי דאורייתא.

 -. ונטייתו שאין צריך לחזור, עיי"ש. מקורות צריך לחזור , אםאם אמר ברית ותורהמסופק באדם ש שדן אותו(
)חי' מ"ד א', ד"ה אלא איפוך; מ"ט א', ד"ה המילה; הל' ברכות . ריטב"א )מ"ד א', ד"ה ומסתברא; מ"ט' א', ד"ה רבי אבא(רא"ה 
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כרב נחמן שאפילו  רי"ף, רמב"ם, ורא"שפסקו : חותם בבניין ירושלים או במושיע ישראל
כן ירושלים. ו פתח ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים, שרחמי ישראל היינו בניין

 .27השו"עפסק 

, שאין חילוק רא"ש, ורבנו יונה תוספות, רש"י, דעת :מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה בשבת
, אלא שהוא סובר שגם בחול אם רצה מתחיל הרמב"םבין נוסח שבת לחול. וכן דעת 

כתב שבשבת מתחיל בנחמה, וחותם בא"י מנחם עמו ישראל בבנין  הרי"ףונחמנו. 
, רא"ה וריטב"אודעת  והריא"ז. ,ל, אור זרוערבינו חננאל, הרוקח, האשכוירושלים. וכן דעת 

 .כרמב"ם פסק 29והשו"ע. 28שבחתימה משנים, אבל בפתיחה לעולם אומר נחמנו

, דאינה חותמת בברוך, משום תוספות ורא"ש: כתבו חתימה בברכת הטוב והמטיב
כתב שחותמים בה  שאר הראשונים. ובשיבולי הלקט. וכן הוא בנוסחאות 30דקצרה היא

 31.32בברוך

 ש ושצריך לומר בברכת המזון של ,המדרשבשם  ראשונים: כתבו מירת שלוש גמולותא
                                                                                                                                                                         

 ., סי' כב()שלושה שאכלו. רא"ש )הל' ברכות ב,ג(. רמב"ם לריטב"א ו,ז(

 .)סי' כב(. רא"ש )הל' ברכות ב,ד(רמב"ם  -מקורות או"ח קפח,ד. . 27

זה לשון הרא"ה: ומסתברא נמי דחתימתה בודאי הוא דמשני ואומר בה נחמה, דודאי כי קרינן לה בונה ירושלים, . 28
אין לנו שום ראיה  על שם חתימתה דהוי הכי בונה ירושלים, קרי לה ברכת בונה ירושלים... אבל לעניין פתיחתה,

 אם משנה בה בשבת מן החול, דאפשר דבין בחול בין בשבת פותח בנחמנו.

אבל החותם "מנחם ציון בבנין ירושלים",  :או"ח קפח,ד. והקשו על הרי"ף דהוה ליה כחותם בשתיים. והרא"ש כתב. 29
, וכן הוא על דרך ת הרי"ףכתב שהעיקר כדע )ס"ק ה( והגר"אלא הוי כחותם בשתים, דירושלים וציון חדא הוא. 

והמפרשים כתבו דזה לאו דוקא. חס מלהזכיר על  :כתב )פרק יב,א, עה"פ אודך ה' וכו'(הקבלה. ובפירושו לישעיהו 
וכן יש עוד כמה  :הביאו, וסיים )ס"ק י(דברי חז"ל! ודבר גדול דברו חז"ל. וכו'. עיי"ש שמבאר העניין. והמשנ"ב 

. לה ב ברי"ף()רבנו יונה  .(סי' כב)רא"ש  .(ד"ה מתחיל)תוספות  .(ד"ה ובשבת)ש"י ר -מקורות  ראשונים שסוברים כן!
)פ"ז, הל' א,  ריא"ז .)הלכות ברכת המזון, סי' שלח(רוקח  .(ח"א, הל' סעודה, סי' קצט)אור זרוע  .)מובא באו"ז(רבינו חננאל 

 .)הל' ברכות, ז,ט(. ריטב"א )מ"ח ב', ד"ה ת"ר סדר(רא"ה . סעי' יח(

 )מ"ו א', ד"ה פי' והשתא מסיק(. ודעת רא"ה ולבסוף הוסיפו בה דברים הללו ,דמעיקרא לא תיקנו אלא הטוב והמטיב. 30
דברכה ארוכה היא, אלא כדי לעשות היכר בדבר שהיא מדבריהם,  )הל' ברכות ו,ח; חי' מ"ו ב', ד"ה ויש שחותם(וריטב"א 

 שינו הברכה מחתימתה לפתיחתה.

רבינו שמואל זצ"ל דתחלת מטבעה לא היה אלא בא"י אמ"ה הטוב  רשמין הטוב והמטיב בברוך פיומה שאנו חות. 31
  ואחרי כן האריכו בה. .שאין צריך לחתום בה בברוך ,וזה מטבע קצר ,והמטיב

. שיבולי ()סי' כה. כלבו )סדר תפילות, נוסח ברכת המזון(. רמב"ם )סי' כב(. רא"ש )מ"ו ב', ד"ה והטוב(תוספות  -מקורות . 32
 .)סוס"י קנז(הלקט 
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 ,לשעבר להווה ולהבא ,ש טובות דומיא דגמולותוומשמע דשל .ש גמולותוטובות של
פסק  34והשו"ע. 33אינו הרמב"ם. ובנוסח הוא יגמלנו לעד ,הוא גומל לנו ,הוא גמלנו

 לאומרו.

ספק בירך על  :ר' זעירא בשם רב ירמיה, למיבירוש: גרסינן ספק בירך ברכת המזון
ַרְכּתָ "דכתיב  ,צריך לברך ,מזונו ספק לא בירך ָבְעּתָ ּובֵּ  .35השו"עוכן פסק  ."ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ

, שאם בירך ברכה רא"הדעת : במקום ברכת המזון )על המחיה(בירך ברכה מעין שלוש 
 38יצא. דלא וריטב"א 37תוספות . ודעת36, יצא)על המחיה(אחרונה על לחם ברכה מעין שלוש 

, מרבותיכך מקובל אני , החינוך: כתב בספר הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויים לו
 .39מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו ,ישמרם אל, שכל הזהיר בברכת המזון

                                                

נּו, וכך נוסח ברכה רביעית ברמב"ם: ". 33 ֵּ נּו, ְקדֹוש  נּו, ּבֹוְראֵּ ירֵּ נּו, ַאּדִ ל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵּ ְך ָהעֹוָלם, ָהאֵּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ּגוֹ  ּבְ ֶׁ ִטיב, ש  ְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵּ לֶׁ ד ְוַרֲחִמים ְוָכל טֹוב.ְקדֹוש  ַיֲעקֹב, ַהּמֶׁ סֶׁ ן ָוחֶׁ נּו חֵּ  "ְמלֵּ

)מ"ו ב', ד"ה והטוב; פסחים ק"ד . תוספות )סי' כב(. רא"ש )סדר תפילות, נוסח ברכת המזון(רמב"ם  -או"ח קפט,א. מקורות . 34

 .)סי' כה(. כלבו ב', ד"ה הטוב(

שחוזר, משום שברכת המזון דאורייתא, , שהדין הוא ולעניין הלכה, כשמסתפק אם בירך ברכת המזוןאו"ח קפד,ד. . 35
אף ברכה רביעית שאינה אלא מדרבנן כי היכי דלא לזלזולי  ,כל ברכת המזון , שחוזר ואומר)ס"ק יג(כתב המשנ"ב 

כתב שצריך לברך רק שלוש ברכות, מפני שהן מן התורה וספיקא לחומרא, אבל  )שנה א, חוקת, ט(. ו'בן איש חי' בה
)על חיי , ונשמת אדם )קפז, אות א, ויובא להלן בסמוך(נן, לא מברך מספק. וראה כף החיים הטוב והמטיב שהיא מדרב

 .)ריש ברכות פ"א, ה"א(ירושלמי  -מקורות  .אדם כלל מז,א(

בכל הני דאמרינן כגון  )בעל המכתם(בשם הרב דוד בר לוי  )הל' סעודה אות כז(וכן נראה ממה שכתב ארחות חיים . 36
ון דחזינן בהו פלוגתא, מספיקא עבדינן בהו בורא מיני מזונות ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. קרפולי"ש וכו' כי
. ואם אינה פוטרת את בהמ"ז, לא היה צריך לברך אחריה כלום, שספק ברכות להקל. )קסח,ז(וכן פסק השו"ע 

כות בית דוד", והדין . ואע"פ שאין מזכירים בברכת על המחיה "ברית ותורה", ולא "מל(96)ח"ב,ג,יח,ברכת ה' 
, ביאר בברכת ה' שאין זה מהתורה, אלא מתקנת ד(-)או"ח קפז,גבבהמ"ז שאם לא הזכיר ברית ותורה וכו' לא יצא 

 חכמים, ולא תיקנו להזכיר כן אלא כשמברך בהמ"ז.

 כן יוצא לכאורה לפי דעת תוספות, הסוברים מניין ג' ברכות הוא מן התורה.. 37

)או"ח כלל נראה שיצא, וכנזכר לעיל. וכן הבינו מדבריו שו"ת גינת ורדים  )או"ח קסח,ז(ברי השו"ע , מדולעניין הלכה. 38

, )קסז, אות ה(, ערך השולחן )רסח ס"ק יח(, אליה רבה )סי' קסח(ועוד. ומנגד, דעת הב"ח  )קסז,י(, ברכי יוסף א סי' כד(
. וראה לעיל, י"ב א', נקט כסא דחמרא ז, אות א()קפועוד, דלא יצא. וראה כף החיים  )כלל מז אות א(נשמת אדם 

)הל' . ריטב"א )מ"ד א', ד"ה ומכל מקום מדכללינהו(רא"ה  -בידיה, בדין אכל מזונות, האם בהמ"ז פוטרתם. מקורות 

 .)מ' ב', ד"ה סד"א; מ"ד א', ד"ה ורבנן; וד"ה אלא איפוך(. ובחי' ריטב"א כתב להיפך ברכות ב,כא(

 .מצוה תל()חינוך  -מקורות . 39
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפז(

ץ, ְלָהרֹא"ש  לֹא ב.  ת ָהָארֶׁ ִבְרּכַ ִרית ְותֹוָרה,  ּבְ ה ְוכו' ּבְ ְמּדָ ץ חֶׁ רֶׁ ינּו אֶׁ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹותֵּ ֶׁ יֹאַמר: ש 
ָחד;  ַפַעם אֶׁ נּו ְוַדי ּבְ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֶׁ נּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ש  רֵּ ְבש ָ ָחַתְמּתָ ּבִ ֶׁ ִריְתָך ש  ר ַעל ּבְ י אֹומֵּ ֲהרֵּ ֶׁ ש 

ק.  "ם חֹולֵּ  ְוָהַרְמּבָ

ר הגה: ם ִעּקָ י ָהרֹא"ש  הֵּ   .ְוִדְברֵּ
ם, ַמֲחִזיִרין  ג.  הֶׁ ָחד מֵּ א אֶׁ ּלָ ר אֶׁ ִרית ְותֹוָרה, ֲאִפּלּו ִאם לֹא ִחסֵּ ץ ּבְ ת ָהָארֶׁ ִבְרּכַ יר ּבְ ִאם לֹא ִהְזּכִ

י  הגה: .אֹותוֹ  נֵּ ִרית ִניְנהּו, ַוֲעָבִדים ָלאו ּבְ י ּבְ נֵּ ים ָלאו ּבְ ִ ָנש  ִרית ְותֹוָרה, ּדְ ים ַוֲעָבִדים לֹא יֹאְמרּו ּבְ ִ ְוָנש 

ל ּבֹו( ּתֹוָרה ִניְנהוּ    .)ּכָ

ִוד, ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  ד.  ית ּדָ ַלִים ַמְלכּות ּבֵּ ָ ה ְירּוש  בֹונֵּ יר ּבְ  ...ִאם לֹא ִהְזּכִ
 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפח(

ם ּוַמְלכּות ַאחֵּ  ג.  ֵּ ּה ש  יר ּבָ ין ְלַהְזּכִ ִוד, ְואֵּ ית ּדָ ית ַמְלכּות ּבֵּ ִ ִליש  ְ ְבָרָכה ש  יר ּבִ ר; ָצִריְך ְלַהְזּכִ
ַאְרָעא  וֹות ַמְלכּוָתא ּדְ ְ ין ְלַהש  אֵּ ֶׁ ה, ש  ָך, טֹועֶׁ יחֶׁ ִ ִוד ְמש  ית ּדָ ר: ּוַמְלכּוְתָך ּוַמְלכּות ּבֵּ ְוָהאֹומֵּ

נּו. ּה ָאִבינּו ַמְלּכֵּ ין לֹוַמר ּבָ ן אֵּ א; ְוכֵּ ַמּיָ ְ ש   ִעם ַמְלכּוָתא ּדִ

ה ְוָיבֹא, לֹא ְיסַ  הגה: ר ַיֲעלֶׁ אֹומֵּ ֶׁ ש  ַאף ּכְ ש  אֹוְמִרים ּדְ ְך ְויֵּ לֶׁ ת מֶׁ ג ִמּלַ א ְיַדּלֵּ ּלָ ְך ַחּנּון ְוַרחּום, אֶׁ לֶׁ ם מֶׁ ּיֵּ
ן. ּוְסָבָרא ְנכֹוָנה ִהיא ֲאָבל לֹא ָרִאיִתי)ַאּבּוַדְרַהם(,    נֹוֲהִגין ּכֵּ

ה  ד.  ּה: ּבֹונֵּ ם ּבָ ינּו, ְוחֹותֵּ נּו ה' ֱאלֹהֵּ ינּו, אֹו ַנֲחמֵּ ם ה' ֱאלֹהֵּ ּה: ַרחֵּ ַח ּבָ ָרָכה זֹו ּפֹותֵּ ֻנַסח ּבְ
 ָ ת ְירּוש  ּבָ ַ ש  ין ּבְ בֵּ ת ְלחֹל, ּדְ ּבָ ַ ּ ָסח ִמש  ּנֹות ַהּנֻ ַ ין ְלש  ַלִים; ְואֵּ ָ ִבְנַין ְירּוש  ם ִצּיֹון ּבְ ַלִים אֹו ְמַנחֵּ

ר ֻנְסָחא ַאַחת. חֹל אֹומֵּ ין ּבְ  ּבֵּ

ן נֹוֲהִגין  הגה: ַלִים, ְוכֵּ ָ ַרֲחָמיו ְירּוש  ה ּבְ אֹוְמִרים ּבֹונֶׁ ש  אֹוְמִרים ּדְ ַכי סֹוף ְויֵּ ָרכֹות(.)ָמְרּדְ   ּבְ
 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפד(

ְך ִמּסָ  ד.  זֹון ִאם ָלאו, ָצִריְך ְלָברֵּ ת ַהּמָ ְרּכַ ַרְך ּבִ ַע ִאם ּבֵּ ינֹו יֹודֵּ ִהיא ִמן ַהּתֹוָרהָאַכל ְואֵּ ֶׁ י ש  נֵּ ק, ִמּפְ  .פֵּ
 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפט(

ַרךְ  א.  ְתּבָ ָרָכה ְרִביִעית לֹא ֹיאַמר ּתִ ּה ּבְ ר ּבָ ל; ְואֹומֵּ ית ָהָאבֵּ בֵּ י ִאם ּבְ ּה ַהַחי, ּכִ , ְולֹא ֹיאַמר ּבָ
ְך  לֶׁ נּו וכו', ַהּמֶׁ ל ָאִבינּו ַמְלּכֵּ ְך ָהעֹוָלם, ָהאֵּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ה' ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָ ה ַמְלֻכּיֹות: ּבָ ָ לֹש  ְ ש 

ִטיב ָלנּו, הּוא  ִטיב ָלנּו, הּוא מֵּ ה ֲהָטבֹות: הּוא הֵּ ָ לֹש  ְ מּולֹות: הּוא ַהּטֹוב. ְוש  יִטיב ָלנּו. וג' ּגְ יֵּ
נּו. נּו, הּוא ִיְגְמלֵּ ָמַלנּו, הּוא ּגֹוְמלֵּ  ּגְ
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