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זימון בחבורה קטנה לאחר שהתחייבו בעשרה
(נ' א') אמר רבא :כי אכלינן ריפתא בי ריש גלותא ,מברכינן שלושה שלושה.1
(ומקשה) וליברכו עשרה עשרה (שהרי כבר התחייבו בזימון של עשרה)!
(ומתרץ) שמע ריש גלותא ואיקפד (אם היו מזמנין עשרה ,היה צריך המברך להגביה
קולו ,וישמע ריש גלותא ויחרה לו.)2

(ומקשה) וניפקו בברכתא דריש גלותא?
(ומתרץ) איידי דאוושו כולי עלמא ,לא שמעי.
משנה :שלושה שאכלו כאחת ,אינן רשאין ליחלק (שכבר התחייבו בזימון) ,וכן
ארבעה וכן חמישה .שישה נחלקין עד עשרה ,ועשרה אין נחלקין עד עשרים.
(ומקשה) מאי קא משמע לן?! תנינא חדא זימנא (בריש פירקין) :שלושה שאכלו
כאחת ,חייבין לזמן (ואינם רשאים להיחלק)!
(ומתרץ) אמר 3רבי אבא אמר שמואל ,הכי קתני :שלושה שישבו לאכול כאחת
ועדיין לא אכלו ,אינן רשאין ליחלק.
לישנא אחרינא :אמר רבי אבא אמר שמואל ,הכי קתני :שלושה שישבו לאכול
כאחת ,אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו ,אינן רשאין ליחלק.
אי נמי ,כי הא דאמר רב הונא .דאמר רב הונא :שלושה שבאו משלוש חבורות
(והצטרפו לחבורה אחת) ,אינן רשאין ליחלק (ואפילו לא אכלו יחד משנצטרפו.)4
אמר רב חסדא :והוא שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם (שכבר התחייבו
.1
.2
.3
.4

ריש גלותא מאריך בסעודתו ,ואנן כל שלושה ושלושה שגמרו סעודתן מזמנין בקול נמוך ,ויושבין אחר הברכה עד
שגמר ריש גלותא ויזמנו הוא והיושבין אצלו בקול רם .רש"י.
רש"י .וגדול כבוד הבריות (העלבת ריש גלותא) שדוחה לא תעשה שבתורה .ריטב"א.
על פי כת"י ודק"ס.
רש"י .וצ"ב במה מצטרפים כיון שלא אכלו יחד .וראה ב"י או"ח קצג,ה.
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בזימון בחבורתם הקודמת).
(נ' ב') אמר רבא :ולא אמרן (שחייבים עכשיו לזמן) ,אלא דלא אקדימו הנך ואזמון
עלייהו בדוכתייהו; אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו ,פרח זימון מינייהו.5
שיטות הראשונים
מצוה לחזר אחר זימון :כתב הרא"ש שמשמע שמצוה לחזר אחר שלושה כל מה
שיכולים ,משום ברכת זימון ,ד" ְּב ָרב ָעם ַה ְּד ַרת ֶמלֶ ְּך" .6ובהגהות מיימוניות בשם רבו,
הוכיח מסוגיין ,7שמצוה לחזר אחר עשרה .וכן פסק השו"ע.8
היתר להתחלק לשלושה לאחר שהתחייבו בעשרה :פסק הרא"ש כי הא דאמר רבא כי
אכילנא בי ריש גלותא וכו' איידי דאוושו כולי עלמא ,לא שמעי .וכתב ,אף על פי
שנתחייבו בברכת השם בעשרה ,טוב להם זה ממה שלא היו יוצאין בבהמ"ז ,שלא היו
יכולין לשמוע את המברך .9וכן פסק השו"ע.10
 .5כתב הרא"ש שכל אחד יצא ידי חובת זימון במקומו ,וקא משמע לן שאפילו אכלו אח"כ יחד וגמרו סעודתם ,אינם
רשאים לזמן.
 .6משלי יד,כח .מהברייתא לעיל (מ"ה א') ,השמש שהיה משמש על השניים ,הרי זה אוכל עמהם ,אע"פ שלא נתנו לו
רשות .וכן משמע מדגרסינן בפרק כל הבשר (חולין ק"ו א') אמר רבה בר בר חנה הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ורבי
אסי אייתו לקמייהו כלכלה דפירי ואכלו ולא משו ידייהו ולא יהבו לי מידי ומסיק דשמע מינה דאין מזמנין על
הפירות ,דאי מזמנין על הפירות היו נותנין לו כדי שיברכו בשלשה .רא"ש.
 .7מדאמרינן רבינא ורב חמא איקלעו לבי ריש גלותא .קם רב חמא וקא מהדר אבי מאה .אמר ליה רבינא :לא
צריכת ,הא אמר רבא הלכה כרבי עקיבא ,דאמר אין חילוק בין מאה לעשרה! ומכל מקום שמעינן מהתם דמצוה
לחזר אחר עשרה.
 .8או"ח ,קצג,א .מקורות  -רא"ש (סי' ג) .הגהות מיימוניות (הל' ברכות ה,ח ,אות ז).
 .9רש"י פירש את קול המברך .והב"י הביא דברי הרא"ש וכתב :ונראה לי שמה שכתב 'ואינם יכולים לשמוע הברכה
מפי המברך' ,אברכת זימון קאי .וכן מה שכתב 'זה טוב להם ממה שלא יצאו ידי חובת ברכת המזון' ,חובת הזימון
קאמר .דאילו ידי חובת ברכת המזון ,אע"פ שלא ישמעו מפי המברך היו יכולים לצאת ,על ידי שיברך כל אחד
לעצמו .וכן פסק בשו"ע (או"ח קצג,א).
 .10או"ח ,קצג,א .ופוסקים רבים השמיטו היתר זה ,רי"ף ורמב"ם (הל' ברכות פרק ה) סמ,ג ,פסקי רי"ד ,ארחות חיים,
ועוד .וראה ט"ז (או"ח ר ,ס"ק ג) שכתב שחלוק דין זימון בשלושה מדין זימון בעשרה; שאין חובה לזמן בעשרה,
אא"כ יושבים יחד בשעת גמר הסעודה .אבל רשאים לגמור הסעודה קודם חבריהם .משא"כ בזימון בג' ,אפילו אם
רצה אחד לגמור סעודתו ולצאת ,אינו רשאי אלא ימתין על הזימון .עיי"ש .מקורות  -רא"ש (סי' כז).
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שלושה שישבו לאכול כאחת ועדיין לא אכלו :כך היא גירסת הרא"ש .וביאר שאפילו
שעדיין לא אכלו שיעור כזית .11ורבינו יונה החמיר יותר ,שאם ישבו מתחילה בהזמנה
אחת ,וגמרו בדעתם לאכול יחד ,אפילו לא בירכו המוציא ,אינם רשאים ליחלק .וכן
פסק השו"ע.12
שלושה שישבו לאכול כאחת ,אע"פ שכל אחד אוכל מככרו :כן כתב הרי"ף .13ולא כתב
"ועדיין לא אכלו" .והשו"ע 14פסק להחמיר גם כדעה זו.
שלושה שבאו משלוש חבורות אינן רשאין ליחלק :רש"י פירש שבאו כל אחד מחבורה
של שלושה ,ואפילו לא אכלו אלו השלושה משנצטרפו ,אינן רשאין ליחלק (מהחבורה
החדשה) ,שכבר נקבעו במקומם הקודם .15ורב האי גאון פירש להיפך ,אינן רשאין ליחלק
מחבורתן הראשונה ,כי היכי דלא ליפקע תורת זימון מחבורתם (אבל מחבורה של ארבעה,
רשאים ליחלק .)16והשו"ע 17פסק כפירוש רש"י .והרמ"א פסק גם כפירוש רב האי גאון.
אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו ,פרח זימון מינייהו :פירש רש"י כגון שנצטרפו עמהם (עם
החבורה הקודמת לזימון) ,18פרח מינייהו חובת זימון .והסכימו רבינו יונה והרא"ש
 .11וחומרא הוא שהחמירו חכמים בדבר .רא"ש (סי' כט) .וכן משמע מהירושלמי ,עיין ברא"ש.
 .12או"ח קצג,ד .וראה ביה"ל (ד"ה אפילו כל) .מקורות  -רא"ש (סי' כט) .רבינו יונה (לז א ברי"ף ,ד"ה הכי קתני).
 .13בגירסה שלפנינו (וכן בכת"י ,ראה דק"ס) יש שתי לישנות ,ו'אי נמי' .בדברי הרשב"א מבואר שר"ח ורי"ף גרסו כן
בגמרא (וכן נקט הגר"א בביאורו ,קצג,ד ס"ק יז) .והרי"ף גרס רק לשון אמצעי .ובדברי רבינו יונה נראה שהבין שהרי"ף
אינו גורס כן בגמרא ,אלא פירושי מפרש לה (ובגירסתו היה רק 'שלושה שישבו לאכול אינן רשאין ליחלק') .וראה רא"ש
(שגורס רק את הלישנא קמא ,ואי נמי) .והפנה בביאור הגר"א לדבריהם.
 .14או"ח קצג,ד .וראה ביה"ל (אפילו כל).
 .15ומזמנים עכשיו בחבורתם החדשה ,משום החיוב שחל עליהם מקודם.
 .16ונראה לפי פירוש זה שהוא גורס :אמר רבא ואי אזמין ,פרח זימון מינייהו .והא קא משמע לן רבא דאע"ג דאמר
רבא תוספאה לעיל (נ' א') ,הני תלתא דכרוך ריפתא בהדי הדדי וקם חד מיניהו ובריך לדעתיה ,אינהו נפקי בזימון
דידיה ,התם הוא דוקא כשלא יצא זה השלישי ידי זימון ,אבל הכא דנפק ידי זימון (עם החבורה החדשה) ,פרח זימון
מינייהו .רשב"א.
 .17או"ח קצג,ה-ו .וראה ביה"ל (ד"ה כל אחד לשניים) מה שנשאר בצ"ע לדינא .מקורות  -רב האי גאון (הו"ד בחי'
הרשב"א) .רשב"א (נ' א' ,ד"ה אי נמי).
 .18כגון שבחבורה הקודמת היו רק שלושה (ואם יפרשו מהם ,יתבטל הזימון) ,ונצטרפו אלו (הפורשים) עמהם לזימון (עם
חבורתם הקודמת) ,כדאמרן לעיל קורין לו ומזמנים עליו ,וברכו החבורות ,ואלו לא היו שם אלא עד כדי נברך וברוך
(כלומר שרק ענו לזימון) ,ועכשיו הם באים לברך ,לא מזמני ,דפרח מינייהו חובת זימון ותו לא הדר עלייהו.
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לפירושו .19ורבינו יהודה פירש שאפילו לא נצטרפו (עם חבורתם הקודמת) ,כשזימנו
חבורתם הקודמת ,פרח מינייהו חובת זימון .20ולדינא הסכים עמו רבינו יונה .21וכן פסק
השו"ע.22
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכת המזון ,סימן קצג)

אְּ .שנַ יִם ֶש ָאכְּ לוַ ,אף ַעל ִפי ֶש ְּבבִ ְּר ַכת ַהמוֹ צִ יא פוֹ טר ֶא ָחד ֶאת ֲחברוֹ ִ ,מצְּ וָ ה ל ָחלק ֶשי ְָּבר ְּך
ָכל ֶא ָחד ִב ְּר ַכת ַה ָמזוֹ ן לְּ ַעצְּ מוֹ ; ַב ֶמה ְּד ָב ִרים ֲאמו ִרים ְּכ ֶש ָהיו ְּשנ ֶיהם יוֹ ְּד ִעין לְּ ָבר ְּך ִב ְּר ַכת
ַה ָמזוֹ ןֲ ,א ָבל ִאם ֶא ָחד יוֹ ד ַע וְּ ַהשנִ י אינוֹ יוֹ ד ַע ְּמ ָבר ְּך ַהיוֹ ד ַע וְּ יוֹ צא ַהשנִ י ִאם מבִ ין לְּ שוֹ ן
ַהק ֶֹדש ֶא ָלא ֶשאינוֹ יוֹ ד ַע לְּ ָבר ְּך; וְּ צָ ִר ְּ
ֹאמר .הגה :וְּ צָ ִר ְּ
יך
יך לְּ כַ ון ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה לְּ כָ ל ַמה ֶשי ַ
ַה ְּמ ָבר ְּך ֶשיְּכַ ון לְּ הוֹ צִ יאוֹ ָ(מ ְּר ְּדכַ י ר''פ ג' ֶש ָאכְּ לו ובית יוֹ סף ְּבשם ְּס ַמ''ג)ֲ .א ָבל ִאם אינוֹ מבִ ין,
אינוֹ יוֹ צא ִב ְּש ִמ ָיעה;
ישי
ֲא ָבל ג' ֶש ָאכְּ לו אינָ ם ַר ָש ִאים ל ָחלק; ו ְּשנַ יִם ֶש ָאכְּ לוִ ,מצְּ וָ ה ֶשי ְַּח ְּזרו ַא ַחר ְּשלִ ִ
ֶשיִצְּ ָטרף ִע ָמ ֶהם לְּ זִ מון; וְּ כן ַא ְּר ָב ָעה אוֹ ֲח ִמ ָשה ָאסור לָ ֶהם ל ָחלקֶ ,ש ֻּכ ָלם נִ ְּת ַחיְּבו
ְּבזִ מון; ִש ָשה נֶ ֱחלָ ִקים ,כיוָ ן ֶשי ִָשאר זִ מון לְּ כָ ל ֲחבו ָרה ַעד ֲע ָש ָרה ,וְּ ָאז אין נֶ ֱחלָ ִקים ַעד
ֶש ִי ְּהיו ֶע ְּש ִרים .כיוָ ן ֶש ִנ ְּת ַחיְּבו ְּב ַהזְּ ָכ ַרת ַהשם,
 .19וכתב הרא"ש דרבותא קא משמע לן שאע"פ שאכלו אלו השלושה ביחד אח"כ ,וגמרו סעודתן שהתחילו עם
חבורתן בלא נט"י ובלא המוציא ,אפילו הכי אינם יכולים לזמן ,דפרח זימון מינייהו אפילו על מה שאכלו אחר
מכן ,כיון דזימנו כבר על תחלת סעודה ,וכל אחד חוזר למקום שפסק .ולזה הסכים גם רבינו יונה שכתב שאפילו
אכלו אח"כ כל אחד ואחד ,ופגעו שלושתם זה עם זה אחר שאכלו אינם מזמנים ,הואיל ולא נועדו יחד לאכול.
 .20כגון דאלו החבורות היו בכל אחת ארבעה ,ופירש אחד מכל חבורה ונצטרפו לחבורה אחרת ,וזימנו השלושה
הנשארים ,ואע"פ שעדיין לא זימנו אלו שפרשו ,פרח זימון מינייהו .ולפירושו ,האי דקאמר אזמין עלייהו
בדוכתייהו ,לא שהיו עמהם ,אלא הכי קאמר זימנו עמהם כאלו היו שם כי נשאר להם כדי זימון ,פרח זימון
מינייהו כיון שחבריהם זימנו ,הוי כמו מיטה שנחלקה שפרחה ממנה טומאה ישנה ולא תחזור עוד אפי' החזירוה
הכא נמי לא יצטרפו עוד לזימון .והקשה הרא"ש דלשון אזמון עלייהו אינו מורה כלל על הפירוש הזה.
 .21והוסיף רבינו יונה שלפירוש ה"ר יהודה ,גם כשהיו שלושה בכל חבורה וחבורה והלך האחד קודם הזימון ,ובא אחר
ואכל כזית ,ונצטרף עם אלו השניים הראשונים וזימנו שלושתם ,אע"פ שעדיין לא זימנו אלו שהלכו לדרכם ,כיון
שזימנו חבורתם הקודמת ,פרח זימון מינייהו .ולמרות שדחה פירוש ה"ר יהודה ,מכל מקום כתב שלעניין מעשה
נראים דברי רבינו יהודה .אלא שלעניין הפירוש קשה להוציא הלשון ממשמעותו.
 .22או"ח קצג,ו .מקורות  -רש"י (נ' ב' ,ד"ה אבל אזמון) .רבינו יונה (לז א ברי"ף ,ד"ה אמר רבא) .רא"ש (סי' כט).
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הגהְּ :ד ָאז ְּיכוֹ לִ ים ל ָחלקִ ,אם י ְִּרצו; וְּ נִ ְּר ֶאה לִ י ְּדהוא ַה ִדין ְּב ִש ָשה אינָ ן ְּמ ֻּח ָיבִ ים ל ָחלקַ ,רק ִאם
י ְִּרצו נֶ ֱחלָ ִקים.

ו ִמצְּ וָ ה לְּ ַחזר ַא ַחר ֲע ָש ָרה.
ו ִמיהו ִאם ָהיו ַר ִבים ְּמ ֻּס ִבים יַ ַחד וְּ אינָ ם ְּיכוֹ לִ ים לִ ְּשמ ַֹע ִב ְּר ַכת ַה ִזמון ִמ ִפי ַה ְּמ ָבר ְּך,
יחלק לַ ֲחבורוֹ ת ֶשל ֲע ָש ָרה ֲע ָש ָרהִ ,מ ְּפני ֶשיִצְּ ָט ְּרכו לְּ ָבר ְּך ְּבקוֹ ל ָרם
וְּ אינָ ם ַר ָש ִאים ל ָ
יחלק לַ ֲחבורוֹ ת ֶשל ג' ג' ולְּ ָבר ְּך ְּבנַ ַחת ְּכדי
וְּ י ְִּש ַמע ַב ַעל ַה ַביִת וְּ יַ ְּק ִפיד ֲעל ֶיהםְּ ,יכוֹ לִ ים ל ָ
ֶשל ֹא י ְִּש ַמע ַב ַעל ַה ַביִת ,וְּ זֶ ה טוֹ ב לָ ֶהם ִמ ַמה ֶשל ֹא יצְּ או יְּדי חוֹ ַבת ִב ְּר ַכת זִ מוןֶ ,ש ֲהרי
אינָ ם ְּיכוֹ לִ ים לִ ְּשמ ַֹע ִמ ִפי ַה ְּמ ָבר ְּך.
ישי
בֲ .א ִפלו ל ֹא ֻּה ְּק ְּבעו ִמ ְּת ִח ָלה ֻּכ ָלם לֶ ֱאכֹל יַ ַחדֶ ,א ָלא ֶש ַה ְּשנַ יִם ָקבְּ עו וְּ ַא ַחר ָכ ְּך ָבא ַה ְּשלִ ִ
וְּ ָק ַבע ִע ָמ ֶהם; אוֹ ֶש ֶא ָחד ָק ַבע ְּת ִח ָלה וְּ ַא ַחר ָכ ְּך ָקבְּ עו ַה ְּשנַ יִם ִעמוֹ  ,אינָ ם ַר ָש ִאים ל ָחלק
כיוָ ן ֶשהם ְּקבו ִעים יַ ַחד ִבגְּ ַמר ָה ֲאכִ ילָ ה ,ו ִמ ָכל ָמקוֹ ם ִאם יֹאכַ ל ִע ָמ ֶהם ְּבל ֹא ֶק ַבע
ַר ָש ִאים ל ָחלקֶ ,א ָלא ִאם כן הוא ַש ָמש.
הגה :ו ִמ ָכל ָמקוֹם ֲא ִפלו ָכל ָמקוֹ ם ֶש ַר ָש ִאין ל ָחלק ָע ִדיף ְּטפי לְּ זַ מןִ ,משום ִדבְּ ָרב ָעם ַה ְּד ַרת ֶמלֶ ְּך
(מ ְּשלי יד ,כח) (בית יוֹסף).
ִ

דְּ .של ָֹשה ֶש ָי ְּשבו לֶ ֱאכֹל וב ְּרכו ִב ְּר ַכת ַהמוֹ צִ יאֲ ,א ִפלו ָכל ֶא ָחד אוֹ כל ִמ ִכ ָכרוֹ וַ ֲא ִפלו ל ֹא
ָאכַ ל ֲע ַדיִן ַכ ַזיִת ַפת ,אינָ ם ַר ָש ִאים ל ָחלק.
הְּ .של ָֹשה ֶש ָבאו ִמ ָשל ֹש ֲחבורוֹ ת ֶשל ְּשל ָֹשה ְּשל ָֹשה ְּבני ָא ָדם ,וְּ נִ ְּת ַח ְּברו אלו ַה ְּשל ָֹשהִ ,אם
זִ ְּמנו ֲעל ֶיהם ִב ְּמקוֹ ָמם ְּכגוֹ ן ֶש ִה ְּפ ִסיקו ָכל ֶא ָחד לִ ְּשנַ יִם ַעד ֶש ָא ְּמרו ַה ָזן ,שוב אינָ ם
ְּיכוֹ לִ ים לְּ זַ מן ֲא ִפלו ָאכְּ לו ַא ַחר ָכ ְּך יַ ַחד וְּ גָ ְּמרו ְּסעו ָד ָתן; וְּ ִאם ל ֹא זִ ְּמנו ֲעל ֶיהם ִב ְּמקוֹ ָמם,
ַח ָיבִ ים לְּ זַ מן וְּ אינָ ם ַר ָש ִאים ל ָחלק וַ ֲא ִפלו ל ֹא ָאכְּ לו אלו ַה ְּשל ָֹשה ְּביַ ַחד ִמ ֶש ִנ ְּת ַח ְּברו.
וָ .של ֹש ֲחבורוֹ ת ֶש ָהיו ְּבכָ ל ַא ַחת ַא ְּר ָב ָעה ,ופרש ֶא ָחד ִמ ָכל ֲחבו ָרה וְּ נִ צְּ ָט ְּרפו לַ ֲחבו ָרה
ַא ֶח ֶרת וְּ זִ ְּמנו ַה ְּשל ָֹשה ַה ִנ ְּש ָא ִריםָ ,פ ַרח זִ מון ִמינַ יְּיהו כיוָ ן ש ַחבְּ ר ֶיהם זִ ְּמנו; וְּ הוא ַה ִדין
ִאם ל ֹא ָהיו ְּבכָ ל ֲחבו ָרה ֶא ָלא ְּשל ָֹשה ,וְּ ָהלַ ְּך ֶא ָחד ִמ ָכל ֲחבו ָרה ק ֶֹדם זִ מון וְּ נִ ְּת ַח ְּברו אלו
ַה ְּשל ָֹשה ו ָבא ֶא ָחד לְּ כָ ל ֲחבו ָרה וְּ נִ צְּ ָטרף ִעם ְּשנַ יִם ָה ִראשוֹ נִ ים וְּ זִ ְּמנו יַ ַחדָ ,פ ַרח זִ מון
מאלו ַה ְּשל ָֹשה כיוָ ן ֶש ְּכ ָבר זִ ְּמנו ֲחבו ָר ָתם ַאף ַעל ִפי ֶשל ֹא זִ ְּמנו ִע ָמ ֶהם.
הגהָ :של ֹש ֲחבורוֹ ת ֶש ָאכְּ לו ,ובְּ כָ ל ֲחבו ָרה ְּשל ָֹשה ְּבני ָא ָדםָ ,אסור לְּ כָ ל א' לִ ָפרד ִמ ָכל ֲחבו ָרה
ולְּ זַ מן ְּביַ ַחדַ ,ד ֲהרי ַהב' ַה ִנ ְּש ָא ִרים ְּבכָ ל ֲחבו ָרה אינָ ן ְּיכוֹ לִ ים לְּ זַ מן ַא ַחר ָכ ְּך; ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ְּבכָ ל
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ֲחבו ָרה ד'ֻּ ,מ ָתר לִ ָפרד ֶא ָחד ִמ ָכל ֲחבו ָרה ולְּ זַ מן ְּביַ ַחד ,וְּ ַה ִנ ְּש ָא ִרים יְּזַ ְּמנו ָכל ֲחבו ָרה ִב ְּמקוֹ ָמם (בית
יוֹ סף ְּבשם ָה ַר ְּש ָב''א).

צירוף שתי חבורות לזימון אחד
(נ' א') (המשך משנה ):שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד ,בזמן שמקצתן (של כל
חבורה) רואין אלו את אלו ,הרי אלו מצטרפין לזימון .ואם לאו ,אלו מזמנין לעצמן

ואלו מזמנין לעצמן.
(נ' ב') תנא :אם יש שמש ביניהם (שמשמש שתיהן) ,שמש מצרפן (אע"פ שאינם רואים זא"ז).
שיטות הראשונים
שתי חבורות ,אם יש שמש ,מצרפן :כתב הרא"ש שאפילו בשני בתים שאין אלו רואים
את אלו כלל ,השמש מצרפם .וכן פירש רבינו חננאל ,וכן משמע בירושלמי .וכן כתבו
תוספות ,רבנו יונה ורשב"א .ומדברי כולם משמע שבין ברואים אלו את אלו ,בין ע"י
שמש ,מצטרפים אע"פ שהם בשני בתים .וכן פסק השו"ע .וכתב רבינו יונה ,שאם רה"ר
מפסקת ביניהם ,נראה שאינם מצטרפים בשום עניין .והביאו בשו"ע 23בשם יש מי
שאומר.
צירוף שתי חבורות בבית אחד לזימון :איתא בירושלמי ,אמר רבי יונה :והוא שנכנסו
שעה ראשונה על מנת כן .וכתב הרשב"א דנראה דהירושלמי אפילו לשתי חבורות שהיו
בבית אחד נמי קאמר .דדוקא כשנכנסו משעה ראשונה לכך ,דהוה ליה כהסיבו יחד.
ושכן כתב הראב"ד .ודעת האור זרוע ,דבבית אחד אין צריך שייכנסו תחילה לשם כך.
והשו"ע 24סתם.
 .23או"ח קצה,א .וכתב משנ"ב (ס"ק ז) בשם הט"ז ,לאו דוקא רשות הרבים ממש שהוא רחב ט"ז אמות ,דהוא הדין
כשיש שביל היחיד מפסיק בינתים .ואפשר דדוקא כשהוא קבוע גם בימות הגשמים .מקורות  -ירושלמי (פ"ז ה"ה).
רבנו יונה (לז ב ברי"ף) .רא"ש (סי' ל) .רבינו חננאל (הו"ד ברא"ש).
 .24או"ח קצה,א .ומסתימת השו"ע ,משמע דאפילו בית אחד ורואין זה את זה ,גם כן לא מצטרפים שתי החבורות
יחד ,אא"כ נכנסו מתחילה על דעת זה .ודעת הגר"א (בביאורו ס"ק א ,ובשנות אליהו) שבבית אחד ,אם רואים אלו את
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חובת שמיעת דברי המזמן :כתבו תוספות דכל היכא שמצטרפין שתי חבורות ,צריך
שישמעו ברכת המזון מפי המברך .25וגם הרמב"ם כתב גבי צירוף שתי חבורות" ,וְּ הוא
ֶשי ְִּש ְּמעו ְּשת ֶיהן ָכל ִדבְּ רי ַה ְּמ ָבר ְּך ְּבבאור" .וכן פסק השו"ע.26
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכת המזון ,סימן קצה)

אְּ .שתי ֲחבורוֹ ת ֶשאוֹ כְּ לוֹ ת ְּב ַביִת ֶא ָחד אוֹ ִב ְּשני ָב ִתיםִ ,אם ִמ ְּקצָ ָתן רוֹ ִאים אלו ֶאת אלו
ִמצְּ ָט ְּרפוֹ ת לְּ זִ מון ,וְּ ִאם לָ או אינָ ם ִמצְּ ָט ְּרפוֹ ת; וְּ ִאם יש ַש ָמש ֶא ָחד לִ ְּשת ֶיהן ,הוא ְּמצָ ְּר ָפן
וכְּ גוֹ ן ֶש ִנכְּ נְּ סו ִמ ְּת ִח ָלה ַעל ַד ַעת לְּ ִהצְּ ָטרף יַ ַחד; וְּ יש ִמי ֶשאוֹ מר ֶש ִאם ְּרשות ָה ַר ִבים
ַמ ְּפ ֶס ֶקת בין ְּשני ַה ָב ִתים ,אינָ ם ִמצְּ ָט ְּר ִפין ְּבשום ִענְּ יָ ן.
בָ .אכְּ לו ִמ ְּקצָ ָתן ַב ַביִת ו ִמ ְּקצָ ָתן חוץ לַ ַביִתִ ,אם ַה ְּמ ָבר ְּך יוֹ שב ַעל ִמ ְּפ ַתן ַה ַביִת ,הוא
ְּמצָ ְּר ָפן.
גָ .כל היכָ א ֶש ִמצְּ ָט ְּרפוֹ ת ְּשתי ֲחבורוֹ ת צָ ִר ְּ
יך ֶשי ְִּש ְּמעו ְּשת ֶיהן ִדבְּ רי ַה ְּמ ָבר ְּך ִב ְּר ַכת זִ מון
ְּבבאור.
הגה :ו ְּש ָאר ִב ְּר ַכת ַה ָמזוֹ ן י ְָּבר ְּך ָכל ֶא ָחד לְּ ַעצְּ מוֹ ֲ ,א ָבל ִאם י ְִּרצו ֶש ַה ְּמזַ מן יוֹ צִ יא ֻּכ ָלם צְּ ִריכִ ים
ֶשי ְִּש ְּמעו ָכל ִב ְּר ַכת ַה ָמזוֹ ןִ ,דבְּ ל ֹא זֶ ה ל ֹא יָ צְּ או ְּכלָ ל ִ(דבְּ רי ַעצְּ מוֹ ).

אלו ,או ששמש אחד משמש לשתיהן ,מצטרפים לזימון ,אע"פ שלא נכנסו על דעת להצטרף יחד .ובשני בתים
בעינן תרתי למעליותא :שרואין אלו את אלו (או שמש מצרפן) .וגם שייכנסו על דעת להצטרף יחד .וכ"כ בפסקי
הגר"א .וכן פסק במשנ"ב (ס"ק ו) .מקורות  -רשב"א (נ' ב' ,ד"ה הא; שו"ת ח"א סי' צו) .אור זרוע (הל' סעודה ,סי' רד).
 .25ונראה שטעמם מדגרסינן בסוף פרק שלשה שאכלו (נ' א') אמר רבא כי אכלינן ריפתא בי ריש גלותא מברכינן
תלתא תלתא וכו' וניפקו בברכתא דריש גלותא? איידי דאוושי כולי עלמא לא שמעי .ומשום דבשתי חבורות
אוושי טובא כתבוה לגבי שתי חבורות ,אבל אין הכי נמי דבחבורה אחת נמי צריך שישמעו מפי המברך .ב"י.
 .26או"ח קצה,ג .וכתב הרמ"א" ,ושאר ברכת המזון ,יברך כל אחד לעצמו .אבל אם ירצו שהמזמן יוציא כולם ,צריכים
שישמעו כל ברכת המזון ,דבלא זה לא יצאו כלל ".וכתב ביאור הגר"א (ס"ק ה) :אבל עיקר ברכת זימון ,שיהא כולם
שומעין כל בהמ"ז ,כמש"כ בכמה מקומות (וראה להלן ,נ"א א' ,בסוגיית דברים שנאמרו בכוס של ברכה ,בשיטות הראשונים,
שכתבו שנכון שכל אחד מהמסובים יאמר בלחש עם המברך ברכת המזון ,וכ"פ השו"ע ,עיי"ש) .מקורות  -תוספות (נ' ב' ,ד"ה
שמש מצרפן) .רמב"ם (הל' ברכות ה,יב).
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כוס של ברכה
יין שמברכים עליו ואיסור ביזוי אוכלים
(נ' א') משנה )1( :אין מברכין על היין (בורא פרי הגפן) עד שיתן לתוכו מים ,דברי רבי
אליעזר )2( .וחכמים אומרים :מברכין (אף שאינו מזוג).
(נ' ב') תנו רבנן :יין עד שלא נתן לתוכו מים ,אין מברכין עליו בורא פרי הגפן ,אלא
בורא פרי העץ ,27ונוטלין ממנו לידיים (ששם מים עליו ,שנקרא מי פירות) .משנָ ַתן
לתוכו מים ,מברכין עליו בורא פרי הגפן ,ואין נוטלין ממנו לידיים ,דברי רבי
אליעזר .28וחכמים אומרים :בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן ,ואין נוטלין
הימנו לידיים.
אמר רבי יוסי ברבי חנינא :מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה (ברכת
המזון) ,שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים .מאי טעמא? בעינן מצוה מן

המובחר.
(ומברר) כמאן אזלא הא דאמר שמואל :עושה אדם כל צרכיו בפת .כמאן? כרבי
אליעזר (שאמר נוטלים הימנו לידיים ,ולא חשש להפסד אוכלים).
תנו רבנן :ארבעה דברים נאמרו בפת :אין מניחין בשר חי על הפת (שנמאסת) ,ואין
מעבירין כוס מלא על הפת (שלא ישפך עליה ,ותהיה בזויה) ,ואין זורקין את הפת
(דרך בזיון) ,ואין סומכין את הקערה (שלא תיפול) בפת.
תניא :כשם שאין זורקין את הפת ,כך אין זורקין את האוכלין.
(ומקשה) והתניא :אף על פי שאין זורקין את הפת ,אבל זורקין את האוכלין!

 .27לפי שהיה יינם חזק מאוד ,ואין ראוי לשתיה בלא מים .לכן עדיין לא השתנה למעליותא ,ולא זז מברכתו
הראשונה ,והרי הוא כענבים וברכתו בורא פרי העץ .רש"י.
 .28בדברי רבי אליעזר בברייתא ,יש שלוש גירסאות בראשונים ,ראה רש"י ,רא"ש ,ורשב"א.
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(ומתרץ) לא קשיא הא במידי דממאיס (בזריקתו ,אסור) ,הא במידי דלא ממאיס.
תנו רבנן :ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה (משום סימן טוב .ואין כאן משום
בזיון והפסד ,לפי שמקבלים אותו בראש פי הצינור בכלי) .וזורקין לפניהם קליות
ואגוזים בימות החמה ,אבל לא בימות הגשמים (שנמאסים בבוץ) .אבל לא
גלוסקאות (לחמניות) ,לא בימות החמה ולא בימות הגשמים (שאף בימות החמה
נמאסות בזריקתן).

שיטות הראשונים
השתמשות בפת :רבינו חננאל פסק דלא כשמואל דאמר עושה אדם כל צרכו בפת.29
ודעת רוב ראשונים דהלכתא כשמואל .30ומודה שמואל דבמידי דמאיס אסור .31וכן
פסק השו"ע.32
אכילת דייסה בפת :כתבו תוספות ,רשב"א ,רא"ש ,וריטב"א ,דיש נוהגין לאכול דייסא
וחביצא בפת במקום כף ,אע"ג דמימאיס ,הואיל ואוכלין את הפת לבסוף .ומיהו
במסכת סופרים אסר .33וכתב הרא"ש שראה גדולים שהיו אוכלין בכל פעם מעט מן
 .29משום דברייתא דאין סומכין את הקערה בפת פליגא אדשמואל .וכן משום שהגמרא העמידה דבריו בשיטת רבי
אליעזר.
 .30וכדאמרינן בביצה (כ"א ב') גבי סופלי לחיותא ,דמטלטלינן להו אגב ריפתא כשמואל ,אלמא הילכתא היא.
 .31וכדאמרינן בשבת ,פרק במה טומנין (נ' ב') ,בעו מיניה מרב ששת מהו לפצוע זיתים וכו' .אמר להם וכי בחול מי
התירו ,דקסבר משום הפסד אוכלין .לימא פליגי אדשמואל דאמר עושה אדם כל צרכו בפת ,אמרי פת לא מאיס
הני מאיסי.
 .32או"ח קעא,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ד) ,ואם עושה לרפואה שרי אפילו מימאס ביה (ר' שו"ע או"ח שכח,כ) .ואפילו בלא
רפואה אם הוא דבר שהוא צורך האדם ,ודרך העולם לעשות בהאוכל צורך זה ,גם כן שרי .ומטעם זה מזלפין
הקרקע ביין וסכין הגוף ביין ושמן ,כמבואר בגמרא בכמה דוכתי .מקורות  -רבינו חננאל (הו"ד בראשונים) .רא"ש (סי'
לב) .רשב"א וריטב"א (ד"ה ולענין פסק) .תוספות (ד"ה כמאן) .מרדכי (סי' קפא).
 .33דאמרינן התם :אין נוהגין בזיון באוכלין ,ואין זורקין אוכלין ממקום למקום .לא ישב אדם על גבי קופה מלאה
תאנים תמרים או גרוגרות ,אבל יושב על גבי קופה מלאה קטנית ועגול של דבלה .אין סומכין באוכלין ואין
מכסים בהן ,ואין אוכלין אוכלין באוכלין ,אלא א"כ ראוין לאכילה .וכתב הרא"ש ,ואפשר דההיא דמסכת סופרים
פליגא דשמואל ,דקתני ואין סומכין אוכלין באוכלין ,ולשמואל שרי דהא לא ממאיס ,ואנן קי"ל כשמואל ולא
ממאיס הפת שאכל בה דייסא.
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הפת עם הדייסא .והשו"ע 34פסק שמותר .ושהמדקדקים נוהגים כמובא ברא"ש.
זריקת פת :כתב הרא"ה אין זורקין את הפת ,פירוש בדוכתא דמאיס .וכן דעת רב האי
גאון .ודעת תוספות ,ר"י שירליאון ,אור זרוע ,ריטב"א ,וריא"ז ,דדוקא שאר אוכלין; אבל
פת אע"ג דלא מאיס ,אין זורקין ,משום בזיון .וכן פסק השו"ע.35
נטילת ידיים ביין ובמי פירות :הלכה כחכמים ,שבין חי בין מזוג ,אין נוטלין ממנו
לידיים .דעת ראב"ד דסוגיין בנטילה לנקיות ,36דאין נט"י לאכילה בשום משקה אלא
במים .37דעת רשב"א דמעיקר הדין כשר יין לנטילת ידיים ,אף לאחר שנתן לתוכו מים,
אלא שאסור לזלזל בו לאחר שעמד בעילויו .38ובדיעבד ,אם נטל ידיו בו ,עלתה לו
נטילה .ומדברי רש"י מבואר דכל מי פירות כשרין לנטילת ידים .39ויין פסול מדינא אף
בדיעבד .40והשו"ע 41הביא כל הדעות בשם יש מי שאומר .ובמקום אחד סתם כראב"ד.
 .34או"ח קעא,ג .מקורות  -תוס' (ד"ה כמאן) .רא"ש (סי' לב) .רשב"א וריטב"א (ד"ה ולענין פסק) .מאירי (ד"ה הואיל).
 .35או"ח קעא,א .מקורות  -רא"ה (ד"ה ואין זורקין) .רב האי גאון (הו"ד ברשב"א) .רשב"א (נ' ב' ,ד"ה ולענין פסק) .תוספות
(ד"ה אין) .ר"י שירליאון (ד"ה ואין) .אור זרוע (ח"א ,הל' סעודה סי' רה) .ריא"ז (הלכה ג ,סעי' ד).
 .36וכגון לתפילה או לקריאת שמע .וחכמים אוסרים ,ביין בחי בין במזוג ,משום הפסד אוכלין.
 .37לפי שעשו נט"י לחולין כטהרת מקוה לתרומה ,ואין עושין מקוה אלא מן המים ,דכתיב וידיו לא שטף במים ,מכאן
סמכו (חולין ק"ו א') לנטילת ידים .והרשב"א הקשה על פירושו ,דאם כן לימא ואין 'רוחצין' בו את הידיים ,שאין
'נטילה' אלא על שם נטלא ,שצריך ליטול בכלי .וכתב הרשב"א שהראב"ד חזר בו.
 .38וחכמים סוברים שגם בחי אין נוטלין לכתחילה ,שדינו כיין וברכתו הגפן.
 .39והקשו תוספות ורא"ש דבפרק כל הבשר (ק"ז א') אמרינן דקפדינן אמנא וחזותא ,ותנן במסכת ידים (פ"א מ"ג) מים
שנפל לתוכו קומוס וקנקנתום ונשתנו מראיהם פסולין ,אלמא אפילו מראה מים בעינן ,ומי פירות אפילו מראה
מים אין בהם! וכתב הרא"ש ,ושמא יש לחלק דמים שנשתנו מראיהם גרוע ממי פירות שעומדים במראיתם ושם
מים עליהם.
 .40ולפי חכמים ,אף יין חי נחשב יין.
 .41או"ח קס,יב; או"ח קעא,א (על פי ביהגר"א ,קעא ,ס"ק ה) .וכתב המשנ"ב (קס ,ס"ק סד) דעה שלישית (דעת רש"י) מחלקת
בין יין למי פירות ,דביין פסול מדינא אף בדיעבד ,כדעה ראשונה (ראב"ד) ,אבל במי פירות נוטלין בשעת הדחק,
דסבירא ליה דכל מי פירות קרוי מים חוץ מיין .ולדינא יש להורות כדעה זו ,להחמיר ביין ,ולהקל במי פירות
בשעת הדחק .וביאר בשעה"צ (ס"ק סט) דהיא מכרעת בין שתי השיטות הקודמות .ואף דהאליה רבה פסק להחמיר
אף במי פירות ,דכן הוא דעת רוב הראשונים ,מכל מקום יש לסמוך להקל במילתא דרבנן בשעת הדחק ,וכן פסק
הגר"ז ודרך החיים וחיי אדם .ומכל מקום לענין ברכה נראה דלא יברך על נטילה זו ,ולכשיזדמן לו מים אחר כך
נכון ליטול שנית ,וכמו בכל ספק נטילה .מקורות  -ראב"ד (הו"ד בראשונים; וראה תמים דעים ,סי' סו) .תוספות (ד"ה
בורא) .רא"ש (סי' לא) .רשב"א (תורת הבית ו,ב ,עמ' תשח ,הוצ' מוה"ק) .רמב"ם (הל' ברכות ז,ט) .ריא"ז (פ"ז ,הל' ג ,סעי' ג).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות נטילת ידיים ,סימן קס)

יב ... .יש ִמי ֶשאוֹ מר ֶשאין נְּ ִטילַ ת ַמיִם ִראשוֹ נִ יםֶ ,א ָלא ְּב ַמיִם ִבלְּ ַבד; וְּ יש אוֹ ְּמ ִרים ֶש ַה ַייִן
ָכשר לִ נְּ ִטילַ ת יָ ַדיִם ,בין נָ ַתן לְּ תוֹ כוֹ ַמיִם בין ל ֹא נָ ַתן לְּ תוֹ כוֹ ַמיִםֶ ,א ָלא ֶש ָאסור לַ ֲעשוֹ ת
כן לְּ כַ ְּת ִח ָלהְּ ,כדי ֶשל ֹא ְּיהא ִכ ְּמזַ לְּ זל ְּב ָד ָבר ָחשוב ֶש ִנ ְּש ַת ָנה לְּ ִעלוי (פי' לְּ ֶש ַבח) ַעד
(מ ְּר ְּדכַ י ֶפ ֶרק אלו ְּד ָב ִרים)
ֶשקוֹ ב ַע ְּב ָרכָ ה לְּ ַע ְּצמוֹ  .וְּ יש אוֹ ְּמ ִרים ַדוְּ ָקא יַ יִן לָ ָבןֲ ,א ָבל ָאדֹם ל ֹא ָ
וְּ יש ִמי ֶשאוֹ מר ֶש ָכל מי פרוֹ ת ְּראויִם לִ נְּ ִטילַ ת יָ ַדיִם ִב ְּש ַעת ַה ַד ַחק (וְּ כָ ל ֶשכן ְּד ֻּמ ָתר לִ טֹל
(ה ָגהוֹ ת ֲאש ִרי).
יָ ַדיִם ִב ְּש ַעת ַה ַד ַחק ְּבשכָ ר אוֹ ְּבמי ְּד ַבש ַה ְּמבֻּ ָשלִ יןְּ ,ד ִע ָק ָרן ַמיִם) ַ
(או"ח ,הלכות דברים הנוהגים בסעודה ,סימן קעא)

א .עוֹ ֶשה ָא ָדם צְּ ָרכָ יו ַב ַפת וְּ ָהני ִמלי ְּדל ֹא ַמ ְּמ ִאיס ביהֲ ,א ָבל ִמדי ְּד ַמ ְּמ ִאיס ביה ,ל ֹא;
יחין ָעלָ יו ָב ָשר ַחי ,וְּ אין ַמ ֲעבִ ִירין ָעלָ יו כוֹ ס ָמלא ,וְּ אין סוֹ ְּמכִ ין בוֹ ַה ְּק ָע ָרה
ִהילְּ ָכ ְּך אין ַמ ִנ ִ
ִאם ִהיא ְּמל ָאה ָד ָבר ֶש ִאם יִפֹל ַעל ַה ַפת י ִָמאס ,וְּ אין נוֹ ְּטלִ ין ַה ָי ַדיִם ְּביַ יִן בין ַחי בין ָמזוג
ֲא ִפלו נְּ ִטילָ ה ֶשאינָ ה צ ֶֹר ְּך ֲאכִ ילָ ה ,וְּ אין זוֹ ְּר ִקין ַה ַפת ִמשום ִבזְּ יוֹ ן ֳאכָ לִ ים; וכְּ שם ֶשאין
זוֹ ְּר ִקין ֶאת ַה ַפתָ ,כ ְּך אין זוֹ ְּר ִקין ֳאכָ לִ ין ַה ִנ ְּמ ָא ִסים ַעל יְּדי זְּ ִר ָיקה; ֲא ָבל ִמדי ְּדל ֹא
ַמ ְּמ ִאיסְּ ,כגוֹ ן ֱאגוֹ זִ ים וְּ ִרמוֹ נִ ים וְּ ַחבו ִשיםָ ,שרי.
ב .ל ֹא ישב ָא ָדם ַעל ֻּק ָפה ְּמל ָאה ְּתאנִ ים וגְּ רוֹ גָ רוֹ תֲ ,א ָבל יוֹ שב הוא ַעל ִעגול ֶשל ְּדבלָ ה אוֹ
ַעל ֻּק ָפה ְּמל ָאה ִק ְּטנִ יוֹ ת.
ֹאכל ַה ַפת ַא ַחר
גֻּ .מ ָתר לֶ ֱאכֹל ַד ָיְּסא (פי' ַה ִח ָטה ַה ִנ ְּקלֶ ֶפת ְּמבֻּ ֶשלֶ ת) ְּב ַפת ִב ְּמקוֹ ם ַכף ,וְּ הוא ֶשי ַ
ָכ ְּך; וְּ ַה ְּמ ַד ְּק ְּד ִקים אוֹ כְּ לִ ים ְּב ָכל ַפ ַעם ֶש ַמכְּ נִ ִיסים לְּ תוֹ ְּך ִפ ֶיהם ְּמ ַעט ִמן ַה ַפת ִעם ַה ַדי ְָּסא.
הגה :וְּ ַה ִנ ְּש ָאר ִמן ַה ַפת ַא ַחר ָכ ְּך ,אוֹ כְּ לִ ים אוֹ תוֹ (בית יוֹ סף).

דַ .מ ְּמ ִשיכִ ין יַ יִן ְּבצִ נוֹ רוֹ ת לִ ְּפני ָח ָתן וְּ כַ ָלה ,וְּ הוא ֶשי ְַּק ְּבלֶ נו ִבכְּ לִ י ְּב ִפי ַה ִצנוֹ ר; וְּ זוֹ ְּר ִקין
לִ ְּפנ ֶיהם ְּקלָ יוֹ ת וֶ ֱאגוֹ זִ ים ִבימוֹ ת ַה ַח ָמהֶ ,שאינָ ם נִ ְּמ ָא ִסים; ֲא ָבל ל ֹא ִבימוֹ ת ַה ְּג ָש ִמים,
ִמ ְּפני ֶש ִנ ְּמ ָא ִסים; ֲא ָבל ל ֹא ְּגלו ְּס ָקאוֹ ת לְּ עוֹ לָ ם.
הַ .הזוֹ ְּר ִקים ִח ִטים לִ ְּפני ֲח ָתנִ ים ,צָ ִר ְּ
יך לִ ָזהר ֶשל ֹא ִיזְּ ְּרקו ֶא ָלא ְּב ָמקוֹ ם נָ ִקי וְּ גַ ם יְּכַ ְּבדו
אוֹ ָתם ִמ ָשםְּ ,כדי ֶשל ֹא י ְִּד ְּרסו ֲעל ֶיהם.
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שכח והכניס אוכלים ומשקים לפיו בלא ברכה
(נ' ב') אמר רב יהודה :שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה ,מסלקן לצד אחד
(של פיו) ומברך.
תניא חדא :בולען (בלא ברכה) ,ותניא אידך :פולטן (ומברך וחוזר ואוכלן) ,ותניא
אידך :מסלקן.
(ומבאר) לא קשיא ,הא דתניא בולען ,במשקין (שאי אפשר לסלקם לצד אחר של פיו
ולברך .וגם לא לפולטם ,שמפסידם).
והא דתניא פולטן ,במידי דלא ממאיס (אם יפלטנו ,ויכול לחזור ולאוכלו .ולא יסלקם
לצד אחד ,שנאמר" :42י ִָמלא ִפי ְּת ִה ָל ֶת ָך").

והא דתניא מסלקן ,במידי דממאיס (אם יפלטנו).
(נ"א א') בעו מיניה מרב חסדא :מי שאכל ושתה ולא בירך (לפני אכילה ושתייה) ,מהו
שיחזור ויברך (באמצע אכילה ושתייה?)43
אמר להו :מי שאכל שום וריחו נודף ,יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף
(פשוט שיברך)?!
אמר רבינא :הלכך (כיון שאם נזכר באמצע יכול לברך) ,אפילו גמר סעודתו יחזור
ויברך ,דתניא :טבל 44ועלה ,אומר בעלייתו "ברוך אקב"ו על הטבילה" (אלמא ,אע"ג
דטבל הוי ברכה).
ודחי ,ולא היא! התם מעיקרא גברא לא חזי .הכא ,מעיקרא גברא חזי (וראוי לו
לברך לפני אכילתו) ,והואיל ואידחי (כשגמר סעודתו) ,אידחי.

 .42תהילים עא,ח.
 .43ברש"י כתוב :לאחר אכילה ושתייה .והגר"א הגיה :באמצע אכילה ושתייה .וכ"כ המהרש"א.
 .44ר"ח בשם גאון (בתוספות פסחים ז' ב' ,ד"ה על הטבילה) ותוספות כאן ביארו בגר .ורש"י פירש בטבילת בעל קרי.
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שיטות הראשונים
הא דתניא בולען ,במשקין :דעת הגאונים ,רש"י ,רבנו חננאל ,ראב"ד (בעל ההשגות),
ורשב"א שאין מברך עליהם כלל ברכה ראשונה ,משום דאידחו להן מתורת משקים.45
דעת הרא"ש שבולע ומברך עליהם ברכה ראשונה 47.46והשו"ע 48פסק כר"ח ,והרמ"א
פסק כרא"ש.
אכל ושתה בלא ברכה ראשונה וגמר סעודתו :ראב"ד וראבי"ה פסקו כרבינא ,שיחזור
ויברך .49ושאר הפוסקים פסקו כדחיית הגמרא ,דהואיל ואידחי ,אידחי .וכן פסק
השו"ע.50

 .45שאינם ראויים לשתיית כל אדם לאחר שהיו בפיו .הלכך אין להקפיד על ברכתו אפילו אם יכול לברך כשהם בפיו
ע"י הדחק.
 .46דמשמע בולען ופולטן ומסלקן הכל בענין אחד ,שיברך עליהן .ובמידי דלא ממאיס  -הצריכו רבנן לפלוט ולברך;
ובמידי דממאיס  -התירו לו לסלקן לצד אחד ולברך; ובמשקין שאי אפשר בסילוק לצד אחד  -התירו לו לבלוע
ולברך .ולא דמי לאכל ושכח ולא בירך עד שגמר סעודתו שאינו מברך ,דשאני הכא דנזכר שלא בירך בעוד
המשקין בפיו ,ודומה קצת עובר לעשייתו מה שנזכר קודם לבליעה ,אלא שלא היה יכול לברך .וכתב הרא"ש שכן
דעת ראב"ד.
 .47והרמב"ם (הל' ברכות ח,יב) כתב " ָשכַ ח וְּ ִהכְּ נִ יס אֹכָ לִ ין לְּ תוֹ ְּך ִפיו ְּבל ֹא ְּב ָרכָ הִ :אם ָהיו ַמ ְּש ִקין  -בוֹ לְּ ָען ו ְּמ ָבר ְּך ַבסוֹ ף"
וכתב ב"י שיש להסתפק אם כוונתו שמברך רק ברכה אחרונה ,וכדברי רבנו חננאל ,או שמברך בסוף ברכה
ראשונה ,וכשיטת הרא"ש .עיי"ש .ובדרכי משה פירש דבריו כרא"ש .אמנם בביאור הגר"א (ס"ק ב) כתב שמדברי
הרמב"ם משמע כדעת רבינו חננאל.
 .48או"ח קעב,א .כיון שדברי רבינו חננאל מפורשים ,ודברי הרמב"ם (הו"ד בהערה לעיל) אפשר להתפרש כן ,מסתמא
אמרינן דבשיטתיה אמרה ,ונקטינן כוותייהו דרבנים מובהקים נינהו ,ומקילים בברכות דרבנן .ב"י .מקורות -
גאונים ורבינו חננאל וראב"ד (הו"ד ברא"ש ורשב"א) .רא"ש (סי' לג) .רשב"א (נ' ב' ,ד"ה והתניא בולען).
 .49ואף על גב דדחינן הא דרבינא אומר אני דלא סמכינן אהך דחייה .והא גבי תפלה נמי איחזי מעיקרא ואידחי
ואפילו הכי פשיטא לן דחוזר ומתפלל כששכח! וכל שכן גבי אכילה שנהנה חייב לברך .ולא דמי לשאר נראה
ונדחה ,דקיי"ל (פסחים ע"ג ב') אינו חוזר ונראה ,דהתם נדחה במעשה גמור.
 .50או"ח קסז,ח .וכתב המשנ"ב (ס"ק מח) ומיהו אם אפשר לו לאכול עוד מעט ,טוב שיברך המוציא ויאכל .וביאר
בשער הציון (אות מו) שהוא כדי לצאת גם דעת הראב"ד .מקורות  -רא"ש (סי' לג) .רמב"ם (הל' ברכות ד,ב) .ראב"ד
(הו"ד ברשב"א) .רשב"א (נ' ב' ,ד"ה והתניא) .ראבי"ה (תשובות וביאורי סוגיות ,סי' תתקעב).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות דברים הנוהגים בסעודה ,סימן קעב)

אָ .שכַ ח וְּ ִהכְּ נִ יס ַמ ְּש ִקין לְּ תוֹ ְּך ִפיו ְּבל ֹא ְּב ָרכָ ה ,בוֹ לְּ ָען וְּ אינוֹ ְּמ ָבר ְּך ֲעל ֶיהם ְּב ָרכָ ה ִראשוֹ נָ ה.
(ה ַר ְּש ָב''א ְּבשם ָה ַר ֲא ָב''ד וְּ ָהרֹא''ש ֶפ ֶרק ג'
הגה :וְּ יש אוֹ ְּמ ִרים ִד ְּמ ָבר ְּך ֲעל ֶיהם ,וְּ כן נִ ְּר ֶאה ִע ָקר ָ
ֶש ָאכְּ לו וְּ כן ִדבְּ רי ַה ַר ְּמ ַב''ם פ''ח מהל' ְּב ָרכוֹ ת).
בָ .שכַ ח וְּ ִהכְּ נִ יס ֳאכָ לִ ין לְּ תוֹ ְּך ִפיו ְּבל ֹא ְּב ָרכָ הִ ,אם הוא ָד ָבר ֶשאינוֹ נִ ְּמ ָאס ִאם י ְִּפלְּ ֶטנו,
י ְִּפלְּ ֶטנו וִ ָיבר ְּך ָעלָ יו; וְּ ִאם הוא ָד ָבר ֶש ִנ ְּמ ָאסְּ ,מ ַס ְּלקוֹ לְּ צַ ד ַאחר ו ְּמ ָבר ְּך.
(יו"ד ,הלכות גרים ,סימן רסח)

ב... .וִ ָיבר ְּך ַעל ַה ְּטבִ ילָ ה ַא ַחר ֶש ַי ֲעלֶ ה ִמן ַה ַמיִם ,וְּ כיוָ ן ֶש ָט ַבל ֲהרי הוא ְּכי ְִּש ָראלֶ ,ש ִאם ָחזַ ר
לְּ סורוֹ ֲהרי הוא ְּכי ְִּש ָראל מו ָמר ֶש ִאם ִקדש ִקדו ָשיו ִקדו ִשין.
(או"ח ,הלכות בציעת הפת ,סימן קסז)

חָ .שכַ ח וְּ ָאכַ ל וְּ ל ֹא ב ַר ְּך ַהמוֹ צִ יאִ ,אם נִ זְּ ַכר ְּבתוֹ ְּך ַה ְּס ֻּע ָדה ְּמ ָבר ְּך ,וְּ ִאם ל ֹא נִ זְּ ַכר ַעד ֶש ָג ַמר
ְּסעו ָדתוֹ  ,אינוֹ ְּמ ָבר ְּך.

