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��חחדף לדף ל  ––  לבלבמסכת ברכות דף מסכת ברכות דף     ..בב""התשעהתשעאלול אלול   טוטו, , דד""בסבס

��

��א�"ב�ע"דף�ל

�'גמ)�א �הללו, �מקראות �שלש �'וכו�אלמלא ה�"ד�י"רש�פירש.

�שלש �אלמלא �לתקן�, �הוא �ברוך �הקדוש �ביד �שיש שמעידין

�יצרנו דאינה�טענה��א"המהרשוביאר��.ולהסיר�יצר�הרע�ממנו,

�האדם �ביד �הבחירה �דהא �אמיתית �טענה�, �קצת �שהיא אלא

�במשפט �ולא�, �העונש �קבלת �אחרי �הבא �לעולם �לזכות ותועיל

��.�יתמוטטו�לגמרי

�'גמ)�ב �'משל�לפרה�וכו, �ביאר�מ�הורוויץ"בהגהות�הרא. דהני�,

ושל�,�ושל�ישראל,�תלתא�משלים�הם�כנגד�החטא�של�הערב�רב

�אהרון �שד. �לארי �דומין �רב �להזיקדהערב �רכו �דומין�, וישראל

ואהרון�דומה�לבן�מלך�שלא�בא�לידו�,�לפרה�שאין�דרכה�להזיק

��.�חטא�אלא�מחמת�ישיבתו�בין�מחטיאים

�'גמ)�ג �ג, �של �כסא �ומה �וכו' �'רגלים .� הא��א"המהרשהקשה

�ד �להם �יהיו �משה �של �לזרעו �רגלים' �ג, �דג' �של�' �ואחת אבות

ם�בשעת�דאם�שלש�רגלים�לא�עומדי',�וכתב�דכוונת�הגמ.�משה

�נוספת �רגל �תועיל �מה �הכעס �יהושע, �תירץ�ובפני �זאת�, דאמר

ואם�,�כיון�שחשש�שיקפידו�האבות�עליו�על�שלא�ביקש�רחמים

��.�כן�לא�תועיל�זכותם�לזרעו

,�וקאי�על�משה"�שהחלה"גרס��בעין�יעקב.�עד�שהחלהו,�'גמ)�ד

� �כתב �דידן �פירושו�א"המהרשולגירסא �ידע �דלא �שייך�, דמה

�ל �הפצרה �החלהו"לשון ."� �לשון��ץ"ביעבועיין �דהווי שפירש

)�ז"ט'�י(�בשופטיםכדמצינו�,�ה�חולה"וכביכול�עשהו�להקב,�חולי

��".�ותקצר�נפשו�בעמל�ישראל"

�'גמ)�ה �כו, �אדם�שבחו �יסדר �לעולם �ממשה' �מנלן �עיון�. וצריך

משלמה�שלא�ישאל�אדם�צרכיו�ואחר�'�ילפא�הגמ.)�לא(�דלעיל

�יתפלל �כך ,� �השועיין �להגרע"בגליון �םש�א"ס �יהושע. �ובפני

�דעיקר�מלתא�דרפירש� �שלא�ישאל�אדם�' �לענין �היינו שמלאי

��.�עיין�שם�צרכיו�בשלש�הראשונות

��

��ב"ב�ע"דף�ל

�'התוסכתבו�.�כל�כהן�שהרג�את�הנפש�לא�ישא�את�כפיו,�'גמ)�ו

� �ז(יבמות �כפיים.) �נשיאת �לעניין �דווקא �דהיינו �כשר�, אבל

�לעבודה �בידיו, �דהרגו �דכיון �וטעמא �כפים�, �לנשיאות פסול

�בידיו �שעושה �אינו�, �כלי �ידי �על �שעובד �עבודה �כן �שאין מה

�[פוסל �כלי. �ידי �על �הרגו �גם �הא �ביאור �צריך �ולכאורה ויש�,

�לומר �אדם, �מעשה �ידי �על �קדושה �פועל �הכלי �דבעבודה מה�,

� �אצבעות�הכהנים�היא�שאין �בנשיאות�כפים�השכינה�שבין כן

��".�ואני�אברכם"מ.)�מט(בחולין�המברכת�כדילפינן�

)�:קיח(בשבת��'והתוס,�עיין�בדבריהם,�ה�כל�המאריך"ד�'תוס)�ז

�בגמ �דאיתא �הא �לפרש �אין �כרחין �דעל �הוסיפו �בתרא' ,�בבבא

�תפילה �מעיון �יום �כל �ניצול �אדם �דאין �מלחשוב�, �ניצול דאינו

�ה �בקשתושראוי �השם �שיעשה �וא �ניצולים�, �אדם �בני דהרבה

�מזה �חוסר�, �של �מהעוון �ניצול �אדם �שאין �לפרש �צריך אלא

��.�כוונת�הלב�בתפילה

�'גמ)�ח �ושעה�אחר�תפילתו, )�ד�מתפילה�טז"פ(ם�"הרמבפירש�,

�כמשא �עליו �שהתפילה �נראה �יהיה �שלא �כדי �שהוא ובלחם�.

במעומד�ד,�כתב�דבעינן�מיושב�דווקא)�ז"א�סל"סימן�ע(�חמודות

��.�חולק)�א"סימן�צג�ס(�באליה�רבאאבל�,�לא�סגי�להראות�זאת

אמאי�לא��בעיון�יעקבהקשה�".�משתמרת"תורתן�היאך��,'גמ)�ט

�הגמ �מקשה �נעשית' �היאך �תורתן �ותירץ. �נעשו�, �לא דוודאי

לא�עם�",�כדאיתא�באבות,�חסידים�לפני�שמילאו�כריסן�בתורה

כרסו�בתורה�דאין�לנהוג�בחסידות�לפני�שמילא�,�"הארץ�חסיד

�תחילה ��ובירושלמי, �"עוסקין"הלשון ,� �מ"או(�ז"הטולדעת ז�"ח

�א"ס �'ק �פלפול) �והיינו �ועמל �טורח �פירושו �דעיסוק �אותו�, הרי

�לימוד�בטורח�ועמל�לאחר�שמלאו�כרסם�בגרסת�התורה הוא�,

��.�השומרה�בליבם

�קודם"ד�'תוס)�י �ה �הרבה. �אשרי �דאמרי �מהנהו �לאפוקי כתב�.

�"המהרש �לוא �דנהגינן �לודהא �שככה �העם �אשרי �גם �מר לפי�,

��.שהוא�סוף�הפרק�הקודם�לו

דהיינו�,�בתלמידי�רבינו�יונהכתב�.�ם�פוסק"למלכי�עכו,�'גמ)�יא

�בדברים �לפסוק �שחייב �היכא �רק �רגליו�, �לעקור �יכול �אם אבל

�כן �יעשה �בדיבור �להפסיק �יצטרך �ולא �אחר �למקום דעקירת�,

��
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��.�רגלים�עדיפא�מלהפסיק�בדברים

�"רש)�יב �ה�הא�דאפשר�בקצור"די �שסמוך�לגמור�תפלתו, �.כגון

��.�שיכול�לקצר�כל�ברכה�וברכה�פירשובתלמידי�רבינו�יונה�

�'גמ)�יג �וכו, �לך �השמר �רק �בתורתכם �כתוב �ונשמרתם�' וכתיב

��.'וכו �"המהרשכתב �אשמירה�א �איירי �לא �קראי �דהני דאף

�מסכנה �פסל, �ותבנית �זרה �עבודה �מאיסור �להשמר �צווי ,�אלא

� �.לו(ובשבועות �ד) �לקרא �לך"דרשינן �השמר �רק �לקלל�" לאסור

�עצמו �לומר. �יש �מקום �מכל �אשמירת�, �ליה �דרשינן �כן דכמו

�מסכנה �נפשו �חשש�, �לא �כי �חסיד �אותו �הפסיק �שלא ומה

�לסכנה �יעקב. �(�ובגאון �דבריו �בעין�הבאו �הגאונים בחידושי

�יעקב �כתב) �מסכנה, �נפשו �שמירת �על �קאי �קרא �דהאי ן�"ובר.

�י(�בשבועות �ה. �כתב�)ף"רימדפי �שאסור�, �ילפינן �קרא דמהאי

�עצמו �להרוג �מיניה, �ילפינן �לא �בעצמו �לחבול �האיסור ,�אבל

דאסור�לאדם�לצער�,�"וכפר�עליו�מאשר�חטא�על�הנפש"אלא�מ

��.�עצמו

��

��א"ג�ע"דף�ל

בירושלמי�קאמר�דאם�היה�נחש�,�ה�אבל�עקרב�פוסק"ד�'תוס)�א

��".�מרתיח"גרס�ש�"הרא�.מרתיע�לבא�כנגדו

�ד"בא)�ב �לתח, �יחזוראבל �מיהא �ברכה �לעיל�הראשונים�.ילת

�כב( �נחלקו:) �דחוזר�לראש�התפילה�היכא�שמפסיק�, האם�הדין

נאמר�דוקא�היכא�דגברא�,�מחמת�אונס�ושהה�לגמור�את�כולה

�גם�היכא�דחזי,�לא�חזי �חוזרף�"הרידעת�,�או �דאף�בחזי ודעת�,

�(�ד"הראב �הרשבהובא �"בחידושי �שםא �חוזר) �דאינו והקשה�,

�"הרשב �אמאי �התוסא �לראש��'כתבו �לחזור �שצריך הכא

�הברכה �חזי, �גברא �הכא �הא �בין�, �חילק �שלא �מדבריו ומבואר

�בדיבור �להפסק �בשהיה �הפסק .� �יהושע �דבדברי�והפני כתב

מבואר�דסברי�דכל�היכא�דמפסיק�,�ה�אלא"ד)�:כב(לעיל��'התוס

,�אם�שהה�לגמור�כולה�חוזר�לראש,�מחמת�אונס�אף�דגופו�חזי

�זה�מה�ד �הכא�'נים�התוסוהקשה�דלפי הא�לדבריהם�פשיטא�,

�דחוזר�לראש �ותירץ. �בלא�שהה�לגמור�כולה, �דמיירי ואף�על�,

�הברכה �לראש �חוזר �כן �פי .� �פירש �סק"ק�סימן(�ז"הטוכן ).�ב"ד

דמשמע�שהטעם�שחוזר�אף�על�פי�שלא�'�ק�ה"א�ס"ועיין�שם�במ

��.משום�שפסק�בדיבור,�שהה

�'גמ)�ג ,� �היא �גדולה �מיהא �במילתה �אין �ליה �'וכואמר פירש�.

�"ד�י"רש �במילתהה �הוא, �גדול �דבר �נקמה �שצריכה ,�במקום

�כוונתו �עיון �וצריך �הגדולה"ד�ביאר�א"והמהרש, היינו�"

שמות�'�והיינו�צירוף�ב�,טובה�לישראל�בעובדי�גלוליםנקמה�הש

�והגבורה ��,הרחמים �הנקמה �גלוליםדמתוך שהיא��בעובדי

�ית �לישראלת�,ש"בגבורתו �הרחמים �דבר�,בא �לבאר �יש י�וכן

�"רש �שצריכה"י �במקום �גלולים" �בעובדי �הנקמה היא��,דהיינו

��.�באה�במידת�הרחמים�לישראל

�חול,'גמ)�ד �קבעוה�בברכת �שהיא�חול �מתוך .� א�"המהרשביאר

כי�באתה�חוננתנו�מבקשים�שיחולו�ימי�,�הטעם�בחידושי�אגדות

�ולברכה �לטובה �החול �הדעת�, �חונן �ברכת �דהיינו �חול וברכת

�הכל �כוללת ,� �פד�נדרים(כמאמרם �חסרת.) �מה �קנית ,�דעת

�"והמ �רצ(א �ד"בסימן (� �שאסור��מהירושלמימביא �כיון דהטעם

�שיבדיל �קודם �צרכיו �[לבקש .� �הביא �זה �ברורהוטעם �במשנה

',�איתא�בגמ.)�כא(�לעילדהא�,�וצריך�עיון,�)'ק�ב"ח�ס"סימן�רס(

�מתפללים�י �היו �ח�בשבת"שמעיקר�הדין .�אלא�דלא�אטרחוהו,

�ואולי�יש�לישב ח�"אחר�דתקון�להתפלל�מעין�שבע�תפלת�ידל,

��].�נראית�כבקשת�צרכים�והווי�זילותא�לשבת

�כתב.�אין�מחזירין�אותו�מפני�שיכול�לאומרה�על�הכוס,�'גמ)�ה

��א"הרשב �ג"רסבשם �חוזר, �כוס �לו �אין �דאם ,� משבת�והקשה

�בו�קרבן�מוסף��.)כד( �כגון�חנוכה�ופורים(דכל�שאין טעה�אינו�)

�חוזר ,� �הזכרתו �חיוב �לחזורדאין �לחייבו �כך �כל �אלים ומשום�,

�בו� �דאין �לחייבו�לחזור�כיון �אין �שבת�נמי הכי�הבדלה�במוצאי

�מוסף �ומטר, �הזכרת�טל �הקשה�גבי �וכן �אם�שכח�צריך�, אמאי

�לחזור �ותירץ. ,�דהאי�כללא�נאמר�גבי�הזכרות�שאינם�קבועות,

,�אלא�שכיון�שמתפלל�חייבוהו�להזכיר�בתפילתו�את�ענין�היום

אבל�הבדלה�וטל�ומטר�שהם�חלק�,�חלק�מהתפילהולא�נקבעו�ל

�ממטבע�התפילה �צריך�לחזור�, �לא�הזכיר�לא�התפלל�כדין ואי

��.�ועיין�בדבריו.�בכל�גוונא

�גמ)�ו �וכו', �תקנתא �דעיקר �תפלה �'ומה .� בחידושי�הקשה

�משמע�א"הרשב �בסוגיין �הא �על�, �להזכיר �היא �התקנה דעיקר

�הכוס �על �קבעוה �כשהעשירו �דהא �הכוס �ו, �חזרו קבעוה�ולא

�דהענו �משום �אלא �בתפילה �ותירץ. �הגמ, �דכוונת דלאחר�'

�והענו �שחזרו �גם�, �בתפילה �יאמרו �שתמיד �קבועה �תקנה עשו

�כשיעשירו �ותהא�, �שוב �וישתנה �יחזור �שלא �כדי והיינו

היא�,�ואחרי�שקבעו�לחובה�בתפילה�תמיד,�מטולטלת�כל�היום

�ההבדלה �עיקר �מבדיל, �תמיד �דבתפילה �כשיש�, �רק �הכוס ועל

���.לו

�גמ)�ז .�כל�המברך�ברכה�שאינה�צריכה�עובר�משום�לא�תשא',

� �הריטבכתב �"בחדשוי �ק"מוה(א �בעלמא) �אסמכתא ,�דהוי

ועיין�.�בברכה�שאינה�צריכה'�דמדאורייתא�שרי�להזכיר�שם�ה

�יהושע �נמי�בפני �הכי �דאין �שכתב �את�, �שמשבח �משום והיינו

�ה �ה', �שם �להזכיר �איסור �ואין �כשמשבחו' �גרע�, �דהכא אלא

�צריכה�מברכה �שאינה �בתפילה, �הבדיל �שכבר �דכיון הוי�,

�השבוע �באמצע �הכוס �על �כמבדיל �הא�, �שייכא �דלא דפשיטא

�כלל �ברכה �לבטלה, �השם �הזכרת �וחשיב �מדאורייתא, ,�ואסור

� �עוד �אברהםועיין �סק"רט�סימן(�במגן �דעת��)ו"ו �שגם שמביא

�אלא��ש"והרא�'התוס �אסורה �אינה �צריכה �שאינה דברכה

�דרבנן .� �דעת �"הרמבאמנם �הט"פ(ם �מברכות �ו"א דאסור�)

�לשווא �שמיים �שם �דנושא �מדאורייתא �ברורה�וכתב. �המשנה

�סק"רט�סימן( �כ"ו �ה) �שם �המזכיר �עלמא �דלכולי �בלא�' בחינם

�ד �עשה �במצוות �עובר �ה"ברכה �את �תירא' �"אלוקיך ומקורו�,

��.�עיין�שם,�.)ד(בתמורה�ערוכה�'�מגמ

�גמ)�ח �יונה�ש�ותלמידי�רבי"הרא.�טעה�בזו�ובזו�מהו', פירשו�נו

�שהבדיל �לפני �טעם �וגם �בתפילה �הבדלה �הזכיר �דלא ,�דהיינו

�א"צ�סימן�הלכות�מוצאי�שבת(האור�זרוע�אמנם� �פירש) דלא�,

�בתפילה �הזכיר �מאורי�, �ובורא �הגפן �פרי �בורא �בירך ובהבדלה

�האש �ההבדלה, �ברכת �ושכח �בהבדלה, �שטעה �חשיב �דן .�ועל

�הלכה �טעם"ד�ד"רצ�סימן(�ובביאור �ואם �ה �תבכ) �פירש�, שכן

��.�י"ברשוכן�משמע�ם�"הרמב

��

��ב"ג�ע"דף�ל

אמאי�פשיטא��,הפני�יהושעהקשה�.�'ל�כי�קידוש�וכו"א',�גמ)�ט

�מהבדלה �יותר �צריכה �שאינה �ברכה �הוי �דלא �בקידוש .�ליה
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�ותירץ �היין�, �על �לקדש �דצריך �למימר �איכא דבקידוש

�מדאורייתא ,� �שכתבו �למה ��'התוסואף �ד(בנזיר �דרבנן.) ,�דהוי

דאכתי�ודאי�עיקר�זכירה��,ועוד,�ם�אסמכתא�מיהא�הוימכל�מקו

�מדאורייתא �הוי �היום�, �לקדושת �לקבוע �שייך �ודאי �זה ולפי

�מיוחדת �ברכה �היום�, �קדושת �לקבוע �חכמים �שתקנו ומה

משום��,בברכה�מיוחדת�בתפלה�לא�מחזי�כברכה�שאינה�צריכה

� �הקודש �על �מחול �להוסיף �היאיתפודצריך �סעודה �מקמי �,לה

�תוספתיתפה�תובשע �משום �שבת �קדושת �עליו �חל �,ועוד�.לה

ברכות�שתקנו�כנגד�'�בלאו�הכי�צריך�לומר�בשבת�ויום�טוב�זד

�ז �היום�,קולות' �קדושת �של �היינו �אמצעית ומהאי��,וברכה

�שייך �מעיקר��טעמא �הכוס �ועל �בתפילה �היום �קדושת להזכיר

�תכמים �צריכהו�,תקנת �שאינה �כברכה �הוי �כן��,לא �שאין מה

�הכ�,הבדלה �באורייתאדעל �רמיזא �לא �ו�,וס משום�בתפילה

ומכל�מקום�פשיט�,�על�הקודש�בוודאי�לא�שייכא�הוספה�מחול

�שניהם �להצריך �מקום �דיש �הגדולה�, �כנסת �תקנת �סוף דסוף

וגם�יש�,�וכבר�נקבע�כך�בסדר�התפילה,�היתה�על�היין�ובתפילה

��.לדמות�קידוש�להבדלה

�י"שר�פירש,�ה�רחמים"מפני�שעושה�מדותיו�של�הקב�,גמרא)�י

שהמצוות�לא�לרחמים�נתנו�אלא�להודיע�שאנו�עבדיו�ושומרי�

דאם�היו�המצוות�,�הוסיף�ם�בפירוש�המשניות"והרמב.�מצוותיו

�כלל �ועוף �חיה �לשחוט �שלא �מצוה �היה �לרחמים ובמורה�.

�מה(�נבוכים �ג (� �וכו"כתב �טעם�שילוח�הקן �כי �יש�לבהמות�' כי

�בזה �גדולה �דאגה �לדאגת, �האדם �דאגת �בין �הפרש �ואין

�בניהם �על �הבהמות �'וכו" �ממתניתין. �והקשה �ותירץ. דמכל�,

�טעם �יש �המצוות �בכל �מקום �המצוה, �טעם �וזה �אנו�, אבל

מצווים�לעשות�לא�משום�הטעם�אלא�משום�גזירת�המלך�על�

�עבדיו .� �ועיין �רבה �ו(מדרש �פרשה �'שם �שכתב) נתמלא�,

�ה"הקב( �שנא) �מנין �העופות �על �רחמים �ציפור�"' �קן �יקרא כי

,�ם�במורה�נבוכים"ומבואר�כמו�שכתב�הרמב,�יין�שםע,�"לפניך

�התורה"ברמב�ועיין �בפירוש �ן ,)� �ו"כדברים �'ב �שביאר) דמה�,

היינו�שתכלית�,�כאן�דאין�המצוות�משום�רחמים'�שאמרה�הגמ

�מידת� �ללמדנו �אלא �הבהמות �על �לרחמנות �אינה המצווה

�הרחמנות �לומר, �יש �כן �ואם �הרמב, �כוונת �במש"דזו כ�"ם

�המשני �ותבפירוש �לשוחטם, �אסר �שלא �במה �זאת ,�והוכיח

�המצוה�על�מנת�להשלים�מדותיו �אמנם�בעשותו �נעשית�, הרי

פרשה��בראשית(�במדרש�רבהוכדאיתא�,�המצוה�בגזרת�הבורא

�א �פסקה �מד �ועוד) �את�, �בהן �לצרף �אלא �המצות �נתנו לא

�הבריות �הטעם. �ידיעת �זה �ולפי �בוראו, �מצוות �לשם ,�ועשיתו

�גם�כוו �וזו �ם�במורה�מבוכים"נת�הרמבהוא�המשלימו ואפשר�,

דהשלמת�מדות�האדם�הוא�מגזרות�,�י"להבין�כך�גם�כוונת�רש

��.�ועצם�קנית�מדת�הרחמים�משום�הכי�היא,�הבורא

בחידושי�כתב��.ל�סיימתינהו�לכולהו�שבחי�דמרך"א,�גמרא)�יא

��א"הרשב �בשם �גאון �האי �ברב �דוקא �עשרה"דהיינו "�שמונה

�אבל�בתפילה�אחרת�יכול�לקלס�כרצונו �טועה, �שאינו .�כל�זמן

� �יהושע �דהנביאים�והפני �דוכתי �בכמה �מדמצינו �זאת הוכיח

�מקום �של �בשבחו �הרבו �וכתב, �הזמן�ד, �לפי �הכל �כרחך על

�מה�ד�,והעת �לפי �צרכיו �משאלת �רחמים �לבקש �צריך כשאדם

�,ודאי�צריך�לעורר�מדות�העליונות�הצריכים�לאותו�ענין�,שהוא

תארים�השייכים�לאותן�הומשום�הכי�יש�לו�להזכיר�השבחים�ו

כמבקש�מאתו��,נמי�במלך�בשר�ודם)�להבדיל(ן�הוא�וכ�,המדות

�הוא �רחמים �שמלך �שבחו �לפניו �מסדר �ורחמים ומי��,חסד

�חבירו �על �דין �מאתו �ובעל��,שמבקש �תקיף �שהוא �לפניו מזכיר

�בזה�גנאי�למלך�במה�שאומר�מקצת�שבחו�,יכולת שהרי��,ואין

�באות �לו �שצורך �מה �אלא �מזכיר �שעה�האינו �כן�, �שאין מה

�י �קבועות"בתפלת �תפלות �שהן ��,ח �שאלת �הוכן �נמיצרכים

וכיון�שאנשי�כנסת�הגדולה�לא�תקנו��,בענין�אחד�בכל�תפלותיו

שבאלו�השבחים�יש�די��"ל�הגדול�הגבור�והנוראקה"אלא�לומר�

��.�אין�להוסיף�יותר�,ח�ברכות"והותר�לעורר�המדות�השייכים�לי

�)�יב �יונהועיין �רבינו �בשמות�שמ�בתלמידי �המשבח �בין חלק

�התואר �שאסור, �בעלמא, �מקום �של �בשבחו �למספר ,�דשרי,

דהקפידא�,�כתבובחכמת�מנוח�.�ומכל�מקום�לא�יאריך�יותר�מדי

ח�משום�שרצו�להורות�פעם�אחת�שאי�אפשר�"דוקא�בתפילת�י

וקבעו�זאת�בתפילה�שמתפללים�,�לסיים�לספר�שבחו�של�מקום

�ג �ד' �או �ביום' �פעמים �ז, �שקבעו �לן�וכיון �איכפת �לא �תו את

�בשבחו �מרבים �אחרים �שבמקומות �י. �דבתפילת �כתב ח�"עוד

שידע�,�על�מנת�שיכין�עצמו�לפני�שמבקש,�תיקנו�לספר�בשבחו

�מבקש �הוא �ממי �מעוונותיו, �בתשובה �ויטהר �בהני�, �סגי ולכך

�תלת �שבח, �בשביל �לשבח �כשבא �אבל �במה�, �בזיון �הוי לא

��.�שמוסיף

��

��א"ד�ע"דף�ל

�מתני)�א �מינות', �דרכי �זו �יברכוך�טובים�הרי �האומר בתלמידי�.

�יונה �ב�רבינו �הביא �פרושים' �הצדיקים�.א, �היינו ,�דטובים

�ה �שם �לקילוס �נבראו �לא �שהרשעים �ומשמע �כן', �ואינו דכל�,

ה�השפיע�"אלו�שהקב,�דטובים�פירושו.�ב.�הנברא�לכבודו�ברא

�שבעים �והם �טובה �להם �צריכים�, �אינם �שהרעבים ומשמע

��.�ואינו�כן',�להודות�לה

�'גמ)�ב �אלא�הוא�וכו, �כהן �שם �אין �'ואם �ערוך. �סימן(�בשולחן

פירש�דהיינו�אפילו�אם�אין�שם�כהן�אלא�הוא��)'ח�סעיף�כ"קכ

�ותתבטל�ברכת�כהנים �לא�ישא�את�כפיו, �המשך�המשנה�, וכן

אבל�אם�יש�,�מיירי�רק�בכהאי�גונא"�רשאי'�ואם�הבטחתו�וכו"

�שהוא� �לו �מובטח �אם �אפילו �לא�ישא�את�כפיו כהנים�אחרים

��.�חוזר�לתפילתו

�פסוקא"ד�'תוס)�ג �ה�אמר �ד"בתוה, �הגמ, �לשון ע�לא�משמ�'אך

�כפירושו .� ��ש"הרשוביאר �א"הגרבשם �הפסוק�, �דכופל דהיכא

והיכא�דכופל�התיבות�נקטה�לשון�,�"ליה"לשון�זכר�'�נקטה�הגמ

הרי�זה��וכופלהובברייתא�איתא�הקורא�את�שמע�,�"לה"נקבה�

ז�מגונה�"אם�כן�משמע�דהברייתא�דה,�שהוא�לשון�נקבה,�מגונה

��.�ופלוגרס�וכ�ש"דהרא,�וכתב,�אכופל�התיבות�ולא�אפסוק

והובא�בכל�הפוסקים�מלבד��.'ירושלמי�וכו.�ה�מהיכן"ד�'תוס)�ד

�ם"ברמב �יוסף. �נ"ס(�והבית �ט"ס (� �דלא��א"שהרשבמביא כתב

דאם�איתא�דהבבלי�היה�סובר�,�וביאר,�משגחינן�בהאי�ירושלמי

�מיניה �שתיק �הוי �לא �כן .� �יהושע �להוכיחוהפני �כתב מהא�,

�לקמן �דאיתא �בא, �טעה �דאם �מג' �ל' �חוזר ברכה�ראשונות

והשתא�אי�נימא�דבחדא�,�דכולהו�כחדא�ברכה�חשיבי,�ראשונה

�הברכה �לתחילת �לחזור �צריך �אין �עניני �בתרי �ברכה במה�,

�מג �גריעא �ראשונות' �מהג, �ברכה �כל �סוף �סוף �ענין�' ראשונות

�עצמה�היא �בפני �וכתב. שפסקו��ע"הטור�והשודאדרבא�שיטת�,

 

  לדדף  – מסכת ברכות דף לג

 ב"התשעאלול ז י –אלול  טז 



��.�וצריך�עיון,�כירושלמי

�אמן"ד�'תוס)�ה �יענה �לא �ה �ד"תוהב, �לא�"ש, �אמן �דעניית מ

�ץ"היעבהקשה��.חשיב�ליה�הפסקה�מאחר�שצורך�תפלה�הוא

שאסור�לענות�אמן��הירושלמיבשם��'התוסהביאו�:)�כא(�דלעיל

.�אלמא�דהוי�הפסקה,�ח"דהקל�הקדוש�ושומע�תפילה�באמצע�י

�ותירץ �התוס, �כוונת �הפסקה�'דאין �אינו �אמן �דכל �הכא אלא�,

��.�דוקא�אמן�דברכת�כהנים�דהוי�מענינא�דשים�שלום�דקאי�ביה

�ה�אמצעיות"ד�'תוס)�ו �ד"בתוה. או�לא�הזכיר�בין�ראש�השנה�,

�וכו �זכרנו �הכיפורים ��.'ליום �יונהכתב �רבינו �בתלמידי דאין�,

�מהתפילה �חלק �דאינם �משום �כמוך �ומי �זכרנו �על �לחזור ואף�,

�הסוברים�שצ �לחזורלדעת �ריך �דוקא�בראש�השנה�ויום�, היינו

אבל�לא�,�הכיפורים�שהם�עיקר�הדין�והחתימה�ויש�בהם�מוסף

��.�בשאר�ימים�שבין�ראש�השנה�ליום�הכיפורים

�וכו"ד�'תוס)�ז �צרכיו �אדם �ישאל �לא �ה �הרשב', �א"בחידושי

� �בשם �ובהמביא �האי �ג"רב �דבג, �אפילו�' �ישאל �לא ראשונות

�ציבור �צרכי �זכרנו, �לומר �ואין �צרכיו�, �לשאול �אפשר �אי וכן

�מודים �בברכת ,� �יאמרו �וכו"ולא �רחמיך �זכור �מלכנו '',�אבינו

�רבינו�שמחהמביא�בשם�ׂ�ג"ו�מתפילה�ה"ׁפובהגהות�מיימוני�

�הבה �דעת �האוסר"שפירש �ג �נינהו, �יחיד �דצרכי �ליה ,�דסבירא

�נמי�מודה�דצרכי�רבים�שרי �אבל�איהו מוכיח�דצרכי��ש"והרא.

והוא�היה�תנא�ואולי�היה�,�יסד�קרובץמהא�דהקליר� רבים�שרי

�בפסיקתא"ר �כדמשמע �שמוע �בן �[א .� �יוועיין כאן��ט"במעדני

��]�שהאריך

.�אין�צריך�להזכיר�שמו'�אמר�רב�חסדא�כל�המבקש�וכו',�גמ)�ח

שהוצרך�יעקב�)�פרשת�וישלח(�ץ�מהזוהר�הקדוש"היעבהקשה�

ולא�הוה�סגי�לומר�מיד�"�הצילני�נא�מיד�אחי�מיד�עשו"לפרש�

,�ותירץ.�ומאי�שנא�מהכא,�דהמתפלל�צריך�לפרש�תפילתו,�אחי

�שמו �לפרט �צריך �אין �האיש �כלל �מזכיר �דאינו �דהיכא אבל�,

� �ואומר �אחי"כשמזכיר �מיד �תפילתו" �לפרש �צריך �כרחו�, ועל

� �לומר �אחי"הוצרך �מיד �כ" �ואמר �המשיך �כך �אחר �ירא�"י כי

�אותו �אנוכי ."� �לומר �ליה �סגי �דהיה �להקשות �נא�"ואין הצילני

דמה�שאינו�צריך�לפרט�,�וקמי�שמיא�גליא�דכוונתו�לעשו"�ממנו

�דוקא�על�עצם�בקשת�ההצלה�על�מי�או�ממי כי�"אך�הפירוט�,

אי�נמי�אולי�אפשר�לחלק�,�לא�סגי�אי�לא�מפרט"�'ירא�אנוכי�וכו

�פירוט� ועיין�,�שהוא�להינצל�ממיאו�,�מי�שהוא�בקשה�עלהבין

�אברהם �קי(�במגן �סק"סימן �א"ט (� �בשם �ל"המהרישכתב

�שמו �לפרט �צריך �אין �בפניו �הבקשה �דכשמבקש �בפניו�, ושלא

��.�ולדבריו�נמי�מתורץ�דהתם�הוה�שלא�בפני�עשו,�צריך�לפרט

��

��ב"ד�ע"דף�ל

�".וסוף"גריס��א"הגר.�כהן�גדול�תחילת�כל�ברכה�וברכה,�'גמ)�ט

� �פסק �י"ה�מתפילה�ה"פ(ם�"הרמבוכן �שם�). ,�בכסף�משנהועיין

�דהרמב �דאפשר �"שכתב �גריס �ברכה"ם �כל �וסוף ,�"תחילה

�דר �ליה �דסבירא �ואפשר �על�' �לאוסופי �אתא �נחמני �בר יצחק

�הברכה"ר �בסוף �דכורע �דסבירא�ליה �פזי �בן �ש �דכורע�, והוסיף

��.�נמי�בתחילת�הברכה

�'גמ)�י �מגונה, �זה �הרי �בהודאה �הכורע �ערוךב�בכת. �שולחן

�קי"וא( �"ח�סימן �)'ק�ג"סג �קומה�לפניך�תשתחוה�, הכורע�בוכל

�וברכת�המזון� �דהלל �בהודאה �או �מודים �אנחנו �לבדך �בולך או

�זה�מגונה �הרי �ד"ג�סק"קי�סימן(�ז"הטוהקשה�. מאי�שנא�מכל�)

�כרצונו �בהם �לשחות �דמותר �הברכות �אמצע ,� �לעילוכדאיתא

"�הודאה"דתיבת�,�ותירץ.�בראשוניםו,�ה�ומוצאו"ד�'בתוס.)�לא(

כמו�[,�דרך�הכנעה.�ב,�שבח�והילול.�א,�מתפרשת�בשני�אופנים

�הודאת�בעל�דין וכשמשתחוה�בהודאה�הוא�מראה�שכוונתו�].

�להכנעה �שאומר, �הדברים �פירוש �כן �ואין �שבח�, שמשמעותם

�והילול �י, �שבתפילת �במודים �מדכורעים �ח"ולדבריו משמע�,

�דפירושו�מלשון�הודאת�בעל�דין ובפרי�מגדים�במשבצות�זהב�,

ח�יש�גם�"דבאמצע�תפילת�י,�טעם�אחר�הלבושכתב�בשם�)�שם(

מה�שאין�כן�בברכת�הודאה�,�ועל�כן�אינו�מגונה�לכרוע,�בקשות

��.�משום�דליכא�שום�בקשה,�שבברכת�המזון�ובהלל�מגונה

ם�"בפירוש�המשניות�להרמב.�יודע�אני�שהוא�מטורף',�מתני)�יא

�ביאר �מת, �היינו �דמטורף �שכחהדטיר, �לשון �היינו �וף ושכחה�,

��.�וכן�מיתה�הוי�איבוד,�היינו�איבוד�מכח�הזכרון

�'גמ)�יב �'כל�הנביאים�כולם�וכו, דהביאו��ץ�חיות"המהריביאר�.

שלום�שלום�לרחוק�"להא�משום�דבסוף�הסוגיא�דרשינן�לקרא�ד

��.�דאיירינן�ביה�הכא"�ולקרוב

'�כל�הנביאים�כולן�לא�נתנבאו�אלא�לימות�המשיח�וכו,�'גמ)�יג

שכל�,�כתב�)ז"ח�מתשובה�ה"פ(ם�"הרמב.�'ליגא�דשמואל�וכוופ

�לימות�המשיח �הנביאים�לישראל�הוו �הטובות�שנתנבאו '�וכר,

�יוחנן �פ, �שם"ובסוף �ט �הזה�, �העולם �בין �דאין �כשמואל פסק

�בלבד �מלכויות �שיעבוד �אלא �המשיח �לימות �סתר�, ולכאורה

.�א,�דתרי�ימות�המשיח�הוו,�א�באמרי�נועם"הגרותירץ�.�דבריו

ם�דאין�בין�"ומה�שכתב�הרמב,�משיח�בן�דוד�.ב,�משיח�בן�יוסף

�על� �קאי �מלכויות �שעבוד �אלא �המשיח �לימות �הזה העולם

�יוסף �בן �משיח �לימות�, �הוו �הנביאים �יעודי �שכל �שכתב ומה

��.המשיח�היינו�משיח�בן�דוד

�'גמ)�יד �עומדים, �תשובה �שבעלי �מקום .� �הלבבות סוף�(בחובת

�התשובה �שער �הטעם) �ביאר �לפי�, �עניו �הוא �תשובה דבעל

וחטאתי�"א�"פרק�נ�בתהיליםוכדכתיב�(שזוכר�תמיד�את�חטאיו�

��.�אך�צדיק�גמור�בקל�יכול�להכשל�בגאוה")�נגדי�תמיד

�גמ)�טו �שם', .� �אגדות"המהרשכתב �בחידושי �הני��,א דכל

�אהדדי"מימרות�דרחב �לא�פליגי �יוחנן �רבי �א�אמר דהנביאים�,

�נ �המשיחכולן �בימות �חכם �לתלמיד �בתו �למשיא �תנבאו אבל�,

�וכו �ראתה �לא �עין �המשיח �בימות �אפילו �חכם �תלמיד וכן�',

ובעלי�תשובה�אפילו�,�עין�לא�ראתה,�משיא�בתו�לתלמיד�חכם

�הנביאים �נחמות �כפי �שכרם �יהיה �הבא �בעולם �לפי�, והטעם

)�כי�בפועל�עשו�עבירות�קודם�ששבו(שגבר�עליהם�הכח�הגשמי�

��.�ם�יהיה�יותר�גשמיולכן�שכר

אלא�הוא�דומה�כעבד�לפני�מלך�ואני�דומה�כשר�לפני�,�'גמ)�טז

�המלך �דוסא�היה�גדול�בכח��בעין�אליהו. �חנינא�בן ביאר�דרבי

�התפילה ,� �בחינת �"עבד"והיינו �גדול�, �היה �זכאי �בן �יוחנן ורבי

�התורה �בכח �שר, �בחינת �והוא ,� �פי �על ,�הקדוש�הזוהרוהיינו

�חינת�בןשכתב�שהעוסק�בתורה�הוא�בב והעוסק�בתפלה�הוא�,

ה�עוסק�"דבשעה�שהקב:)�ד(בעבודה�זרה�ואיתא�.�בבחינת�עבד

�בתורה�המשפט�הוא�בדקדוק�דהתורה�היא�אמת �כיון�, ועל�כן

�דוסא�היה�גדול�בכח�התפילה �חנינא�בן �דרבי �נשמעים�, דבריו

��.�טפי

�חציף"ד�'תוס)�יז �ה �ד"בתוה. �בהר�, �מיירי �דהתם �לומר יש
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דהיינו�שבאמת�התפלל�במקום�)�'צ�סימן(�ח"הבוביאר�.�המוריה

משום�דכן�נקרא�הר�"�שדה"ומה�שקראו�הפסוק�,�מוקף�מחיצות

�המוריה �לבאר[, �אפשר �יש �ולכאורה �התוס, �דסברי דבבקעה�'

י�דבמקום�צניעות�לבו�נשבר�כי�"אסור�להתפלל�כמו�שכתב�רש

ואם�כן�בהר�המוריה�ששם�היה�מקום�,�חלה�עליו�אימת�המלך

� �לבו �ודאי �מקום�המקדש �שהיה �יצחק �ובפרט �בקרבו נשבר

��.)].�פ.מ.נ(עקדתו�

  
  פרק כיצד מברכין

��

��א"ה�ע"דף�ל

�הגפן�,'מתני)�א �בורא�פרי �הוא�אומר �היין �שעל �היין ,�חוץ�מן

�א"הרשבהביא�בשם��)ב"ר�סימן(�בבית�יוסף דגם�על�יין�תוסס�,

�הגפן �פרי �בורא �מברך �בגמ, �אמרינן �דהא �אשכול�' �אדם סוחט

��.�וש�היוםענבים�ואומר�עליו�קיד

�ה�כיצד�מברכין"ד�'תוס)�ב �ד"בתוה, �וכו"א, �יש�לומר�דקאי �.'נ

� �דטעם��א"המהרשביאר �ליה �אית �נמי �תירוצא �דהאי דאף

מכל�מקום�לתירוץ�הראשון�אזיל�אסברא�,�הברכה�משום�סברא

�בעלמא �שהוא�דחוק�קצת, �אסברא�בעלמא�שלא�, דהתנא�קאי

�במשנה �כלל �נזכרה �סברא�, �להאי �אמרינן �בתרא �לתירוץ אבל

ועל�הדא�אמר�,�מכח�מתניתין�דמצינו�בה�שמברכין�על�הנאות

��".�כיצד�מברכין"

�'גמ)�ג �המינים, �משבעת �לה �דיליף �אלא �בחידושי�הקשה.

�ברכה��,א"הרשב �טעונים �דענבים �למילף �בעינן �אמאי �כן אם

�ד �"הילולים"מקרא �ברכה, �טעונים �המינים �דשבעת �כיון גם�,

�בכללם �ענבים �ותירץ. �ד, �דקרא �אמינא �גפן"דהווה דכתיב�"

�איין �דוקא �קאי �המינים �בשבעת �הפרי, �עיקר �הוא �שהיין ,�כיון

�הלולים �לענבים�ואתי �נמי �לילף .� �לקמן�(�א"בגרועיין שנביא

�בסמוך �הקרא�) �קאי �לא �דלמסקנא �קושיא �מהאי דמוכיח

�א"ארשבעל�כל�שבעת�המינים�ופליג�"�וברכת"ד דסבירא�ליה�,

��.�דבכל�שבעת�המינים�טעון�ברכה�מדאורייתא

בחידושי�כתב�.�'אלא�סברא�הוא�אסור�לאדם�שיהנה�וכו',�גמ)�ד

�ברכה�א"הרשב �הסוגיא �המינים��דלמסקנת �בשבעת דלאחריה

קאי�"�ואכלת�ושבעת�וברכת"דהא�קרא�ד,�בלבד�היא�דאורייתא

�בגמ �כמבואר �המינים �שבעת �כל �'על .� �"הרמבאבל ח�"פ(ם

�הי �ב"מברכות �פסק) �חוזר�, �אינו �נסתפק �אם �הברכות דכל

�ומברך �סופרים, �מדברי �שהן �מפני ,� �משנהודייק )�שם(�הכסף

�המזו �ברכת �מלבד �הברכות �דכל �ליה �ןדסבירא �דרבנן, .�הוו

� �מיימוני �שם(ובהגהות �כתב) �שלש�, �מעין �ברכת �כרחין דעל

�התורה �אינה�מן ,� �קאי �וברכת"דאי �למה�" �אשבעת�המינין נמי

)�ג"ט�ס"סימן�ר(�א"ובביאור�הגר,�לא�יברכו�עליהם�שלש�ברכות

�ביאר �הרמב, �הסוגיא�"דהוכחת �בתחילת �דהוצרכו �מהא ם

�מ �זית �וכרם"ללמוד �קמה �דיליף" �הברייתא קדש�"מ�וכן

��.�לא�קאי�על�שבעת�המינין"�וברכת"שמע�מינה�ד,�"הילולים

אמאי�כל�הברכות�הוו�דרבנן�,�הקשהבפני�יהושע�.�שם',�גמ)�ה

�הגמ �למסקנת �הא �היא' �סברא �מועילה�, �סברא �מקום ובכל

�לדאורייתא �לאשויי �הגמ, �כדמקשה '� �מקומות �לי�"בכמה למה

�הוא �סברא �קרא �ותירץ". �הברכות�, �כל �דבאמת דייתכן

�ייתאדאור �להקל, �ברכות �דספק �והא �דאיסור�, �ספיקא משום

וממילא�תו�ליכא�סברא�,�"אלוקיך�לשוא'�לא�תשא�את�שם�ה"ד

�לברך �לה�מקרא, �דילפינן �ורק�ברכת�המזון ,�חייב�לברך�מספק,

�סבר �דליכא �אף �לחומרא, �דאורייתא �דספיקא �משום וסיים�,

��.דעדיין�צריך�עיון

בתלמידי�רבינו�תב�כ.�'ילך�אצל�חכם�וילמדנו�ברכות�וכו,�'גמ)�ו

דאף�אם�לא�ילמד�הלכות�ברכות�אלא�יברך�על�כל�דבר��,יונה

�מעילה �מידי �יצא �שהכל �אצל�, �לילך �צריך �מקום �דמכל אלא

�לברך �מה�צריך �חכם�וילמדנו �שלכתחילה�מותר�[, �כוונתו ואין

�כן �לעשות ,� �אסור �דוודאי ,)� �ברורהעיין �ר�משנה �ס"סימן ק�"ב

��].�מידי�מעילה�אלא�כוונתו�דמכל�מקום�נפיק,�)ד"פ

�דבר"ד�'תוס)�ז �ה �ד"בתוה, �וכו, �למיפרך �דאיכא �חייבים�' שכן

�בפאה .� �יהושעהקשה ��הפני �ממתניתין �ד"פ(דפאה דתאנה�)

�פטורה�מפיאה �נילף�מתאנה, �ואם�כן ת�"עוד�הקשה�לשיטת�ר,

�נג(�בפסחים �אלא�:) �הוי �לא �נמי �בפיאה �חייבים �דאילנות דהא

דאיכא�,�יא�דתאנהתירץ�לקוש�מ�הורוויץ"בהגהות�הראו.�דרבנן

ואם�כן�שפיר�איכא�,�בנות�שוח�שהוא�מין�תאנה�וחייבין�בפאה

��.�למיפרך�שכן�יש�במינו�פיאה

�ד"בא)�ח �דבריהם�צריכים�ביאור. �דלפירוש�, �שכתבו �י"רשכיון

�בפיאה �חייבים �שכן �להנך �מה �למיפרך �איכא �כתבו�, איך

�תוכיח �קמה �למימר �דאיכא �מתחילה ,� �,א"המהרשוביאר

�לדחו �יש �קצתדלדבריהם �ק �דהגמ, �מדבר�' �למיפרך �רצתה לא

ונצטרך�,�כיון�דאיכא�למימר�קמה�תוכיח,�שאינו�בר�נטיעה�מנלן

י�"מה�שאין�כן�לרש,�ולא�רצו�להאריך,�לדחות�שכן�חייב�בפאה

כיון�דבאמת�הקושיא�היא�מדבר�דלאו�בר�,�אתי�שפיר�בפשיטות

��.�נטיעה

��

��ב"ה�ע"דף�ל

�'גמ)�ט �וכו, �הנהנה �כל �להקב' �גוזל �ישראל"כאילו �וכנסת .�ה

� �שו(�א"הגרעביאר �בסוף �ח"נדפס �חלק �'ת �טובה�) �שמקבל דמי

מזולתו�ואינו�מכיר�לו�טובה�עליה�אין�לו�לצפות�שיחזור�הנותן�

�שוב �לו �להיטיב �ברכה, �בלא �הנהנה �כן �ועל �לסילוק�, גורם

�מהקב �הטוב �לעולם"השפעת �ה �טובה, �לו �מכיר �דאינו ובכך�,

��.�וזל�לכנסת�ישראלג

�'גמ)�י �מקום, �של �רצונו �עושין �שישראל �בזמן .� בעיון�הקשה

�שלהם�יעקב �הדגן �אין �דאכתי �ד, �דגנך"דהקרא �ואספת מיירי�"

�ברכה �קודם �ברכה�לה, �דקודם �לעיל �ואמרינן �ומלואה' .�הארץ

�ותירץ �שמם, �על �הדגן �נקרא �כבר �יברכו �דוודאי �דכיון ועוד�,

�הלבל �בשעת �הראיה �על �לברך �צריך �ובדהא �קודם�, �כן ואם

הא�בדגן�וכדומה�,�אמנם�צריך�עיון.�[האסיפה�הוא�כבר�שלהם

 ].�אין�לבלוב�ואינו�מברך�ואיך�נהפך�לדגנך

�'גמ)�יא �מלאכתן�, �מקום �של �רצונו �עושין �ישראל �שאין ובזמן

�שנא �עצמן �ידי �על �נעשית �'וכו' �א. �שער �החיים �בנפש �ח"פ'

דאין�הכוונה�שרשאי�אדם�לבטל�מתלמוד�תורה�בשביל�,�ביאר

,�אלא�שבזמן�עסקו�לפרנסתו�יהיה�מהרהר�בדברי�תורה,�פרנסה

� �שכתב �מה �"והיינו �ארץ�בהןהנהג �דרך �מנהג �עם�" דהיינו

��.�התורה

�וכו"ד�'תוס)�יב �שישראל �בזמן �כאן �'ה �בחידושי�"המהרש. א

� �התוסאגדות �קושית �'תירץ �שמו, �אם �והיה �פרשת ע�דוודאי

�מקום �של �רצונו �בעושין �איירא �בכל�, �רצונו �עושין �שאין אלא
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�בממונם �דהיינו �מאודם ,� �כתיב �לא �לבבכם�"דהא �בכל ולעבדו

� �נפשכם �מאודכםובכל �"ובכל �של�, �רצונו �עושין �שאינם וכיון

�מידה�שאין�"הקב �בממונם�נענשים�במידה�כנגד �לו ה�להתנדב

��.�נעשית�מלאכתן�על�ידי�אחרים

.�כרבי�שמעון�בר�יוחאי�ולא�עלתה�בידן'�הרבה�עשו�וכו,�'גמ)�יג

דהיינו�)�ה�סופה�בשם�הספרים"דו�"קנ�סימן(�הביאור�הלכהכתב�

�העולם �לכלל �יחידים�, �אנשים �ימצאו �עת �בכל �וודאי אבל

הרבה�"'�ומה�שאומרת�הגמ,�שמעון'�שיוכלו�לעסוק�בתורה�כר

�בידן �עלתה �ולא �יוחאי �בר �שמעון �כרבי �עשו �הרבה�" היינו

�בדווקא .� �שער�א(�מהנפש�החייםוהיינו �ח"פ' �שם�שדייק�) ועיין

�"בכל�מאודך"דבפרשה�ראשונה�כתיב� �יחיד, �בלשון מה�שאין�,

� �שמוע"כן �אם �והיה �בכל�" �כתיב �לא �נאמרה �רבים דבלשון

��.�מאודכם

�'גמ)�יד �חצירות�וכו, �גגות�דרך �'מכניסים�פירותיהם�דרך כתב�.

טעות�"�חצירות"�דתיבת)�ו"ק�ט"ס'�סימן�ה(מעשרות��החזון�איש

�סופר �חצירות, �דרך �היא �כלל �בדרך �ההכנסה �עיקר �דהא וכן�,

� �תיבה �להאי �פא(�בגיטיןליתא �מציעא.) �):ז"פ(�ובבא וגם�,

��.�ליתא)�א"ד�ממעשרות�ה"פ(ם�"ברמב

�'גמ)�טו �לעלויא, �משום�דאישתני �יהושעהקשה�. �לא��בפני אטו

�הפירות �משאר �יותר �הרבה �שחשובים �פירות �מצינו ומאי�,

דעצם�'�דאין�כוונת�הגמ,�ותירץ.�עו�ברכה�לעצמםטעמא�לא�קב

�מיוחדת �ברכה �קובע �בעלמא �טפי �דחשיבי �מאי �דכל�, אלא

ואין�,�אינם�נחשבים�לעיקר�הפרי,�המשקין�היוצאין�מן�הפירות

�שהכל �אלא �העץ �פרי �בורא �עליהם �מברכים �ערלה, �גבי ,�וכן

אין�דין�המשקין�היוצאין�מן�הפרי�כדין�הפרי�,�תרומה�וביכורים

�:)קכ(�בחוליןתא�כדאי �נשתנה�למעליותא�וחשיב�טפי, ,�ורק�יין

�הפרי �אף�שהוא�משקה�היוצא�מן �עליו�, �אפשר�לברך �אי ולכן

�העץ �פרי �בורא �להחשיבו, �אפשר �אי �העץ �פרי �דבתורת כיון�,

�הפרי �מן �היוצא �משקה �שהוא �עצמו�, �מצד �הוא �חשיבותו וכל

'�והיינו�טעמא�דמקשה�הגמ,�ולכן�צריך�ברכה�לעצמו,�שהוא�יין

�נמי" �"שמן �שהוא�, �אף �עצמו �מצד �חשיבות �יש �נמי דלשמן

,�אי�נמי�הטעם�דיין�קובע�ברכה�לעצמו,�משקה�היוצא�מן�הפרי

��.�וכן�שמן�חשיב�למנחות,�משום�דחשיב�לענין�נסכים

�נהמא�הוא�דסעיד�חמרא�לא�סעיד�'וכו�ומי�סעיד�כלל,�'גמ)�טז

,�נהמא�מסעד�סעיד,�אלא�חמרא�אית�ביה�תרתי�סעיד�ומשמח

��.לא�משמח�שמוחי �אלא"לשון �שחזרה�בה�הגמ" '�שמשמעותו

�עיון �צריך �הגמ, �דהרי �שלכאורה�' �מהפסוק �הקושיא תירצה

,�נשאר�הטעם�דיין�סעיד,�ועל�פי�התירוץ,�משמע�דיין�לא�סעיד

�מוכרח�שנתוסף�עתה�על�טעם�דסעיד �ומהיכן �דמשמח, ,�תנאי

� �ברורהאיברא �ר(�דהמשנה �סק"סימן �ב"ב �מגמ) �העתיק דידן�'

�יין�שמברכים �על �הגפן �פרי �בורא ,� �ומשמחמשום ,�שסעיד

�שאינם� �באופן �ענבים �מיצי �לענין �לדינא �מינה �נפקא ולכאורה

�משמחים �שו. �"ועיין �שלמהת �ד(�מנחת �סימן �וכיון"ד' ,�)ה

דבעינן�לתרי�טעמי�לתת�,�דידן'�שאמנם�כתב�דלהדיא�אמרה�גמ

כתב�דמספיק�אף��,אך�צריך�עיוןה�"ובהמשך�דבריו�בד,�שם�יין

�ומשמח�קצת�שסעיד �כתב�המורםה�"ובד, דמספיק�מה�שראוי�,

דמספיק�אפילו�אי�,�ולאחר�מיכן�כתב,�להיות�יין�דסעיד�ומשמח

�ומשמח �דסעיד �יין �טעם�של �מרגיש�קצת �ענבים�, �זה�מיץ ולפי

דלא�בעינן�אלא�שיהיה�ממין�זה�אבל�לא�שבפועל�יסעד�,�יוכשר

 .�וצריך�עיון,�וישמח

�'גמ)�יז �ליה, �מזיק �ליה�אוזוקי �אילימא�דקא�שתי .� �י"רשפירש

�זו�אכילה�שטעונה�ברכה,�לגופיה�,אוזוקי�מזיקה�"ד דגבי�,�ואין

�ברכה�ואכלת�כתיב �של�תרומה. �זה�ביאר�הראיה�משמן ,�ולפי

�החומש �את �משלם �דאינו �דמזיק�, �היכא �אכילה �חשיב דלא

�לעצמו �כתיב, �אכילה �חומש �דגבי �ליה�, �דמזיק �דכיון והראיה

הא�,�מה�הראיה�א"הגרעוהקשה�.�ינו�אכילה�ואינו�טעון�ברכהא

והטעם�דפטור�,�שפיר�יש�לומר�דאכילה�המזקת�חשיבא�אכילה

� �דהוי �משום �אכילתן"מחומש �כדרך �"שלא ,� �בפסחיםדאיתא

,�דכל�משקין�היוצאין�מן�הפירות�הוי�שלא�כדרך�אכילתן:)�כד(

סוף��,אבל�הכא�לגבי�ברכה�מנלן�דלא�יברך,�ולכן�פטור�מחומש

�קאכיל �הא �סוף �לפרש, �וכתב �הגמ, �שאומרת �דמה �דבר�' דעל

�לברך �המזיק�אין �מסברא�יליף�לה, �ברכה�על�דבר�, דלא�תיקנו

�המזיק �מזיקה, �שמן �דשתיית �רק �היא �מתרומה .�והראיה

�יונה �רבינו �המזיק��ובתלמידי �דבר �על �לברך �שאין �הטעם כתב

�הנאתו �כדרך �שאינו �משום �הראיה�, �גופא �היא �זה ולפי

�המתרומ �הנאתו, �כדרך �שלא �נחשב �המזיק �שדבר ומתורצת�,

��.�א"קושית�הגרע

��

��א"ו�ע"דף�ל

�'גמ)�א הקשה�.�לא�לבריך�עליה�כלל'�פשיטא�מהו�דתימא�וכו,

�ח"הצל �כלל, �יברך �דלא �לומר �אדעתיה �סלקא �היאך לימא�,

ואין�לומר�,�סלקא�דעתך�שלא�יברך�בורא�פרי�העץ�אלא�שהכל

�לגמ �צד �היה �שלא �ברכה' �שצריך �לומר �ברכתו��אבל, לא

�הראויה �מסברא�יש�סברא�לומר�כן, �דהא�על�כרחין �לאו�, דאי

,�"מברכין�עליו�בורא�פרי�העץ"אמאי�הוצרך�שמואל�לומר�,�הכי

�עליו �דמברכין �לימא �העץ, �פרי �בורא �דמברך �ידעינן ,�וממילא

דיש�לבאר�,�ותירץ.�אלא�על�מוכח�דהוה�אמינא�דמברך�שהכל

ברכה�מברך�בורא��דפשיטא�דאם�צריך,�"פשיטא"'�קושית�הגמ

ואם�כן�למה�להו�להני�,�פרי�העץ�דאין�צד�לומר�שמברך�שהכל

,�"מברכין�עליו�בורא�פרי�העץ"אמוראי�להאריך�בלשונם�לומר�

�סתמא �עליו �מברכין �למימר �להו �הוי �הגמ, �ותירצה �היו�' דאם

הוה�אמינא�דאתו�לאפוקי�מהסברא�,�אומרים�דמברכין�בסתמא

�כלל �עליו �יברכו �שלא �שהכל, �ומברך �לומר�, �הוצרכו �כן על

��.�שמברך�בורא�פרי�העץ

�'גמ)�ב �בפת, �אחרינא �עילויא �ליה �אית �הכא .� בחידושי�כתב

מברכין�עליו�,�דקמח�של�קליות�שאין�עושים�ממנו�פת,�א"הרשב

�האדמה �פרי �בורא �אחרינא, �עלויא �ביה �שייך �דלא �כיון אבל�.

�שעורים �קמח �שהכל, �מברך �קליות �אפילו �וקשי�, הואיל

�אין�דר �ך�בני�אדם�לאוכלולקוקיאני �זה��א"הגרעוהקשה�, דלפי

�הגמ �מקשה �מה �דברייתא' �מדיוקא �מברך�, �דשערי דאקמחא

ודוחקת�לתרץ�דהוא�הדין�,�שהכל�הא�דחיטי�בורא�פרי�האדמה

�חיטי �האדמה, �פרי �בורא �מברך �דבדחיטי �דהא �נימא משום�,

�קליות �קמח �דהוי �אחרינא �עלויא �ליה �דלית �דמיירי ובדשערי�,

��.�והניח�בצריך�עיון.�מברך�שהכלבכהאי�גוונא�נמי�

�ד"רש)�ג �האדמה"י �פרי �בורא �ה �דמברך�, �חיטין �כוסס כשאר

�א"בופה �אחרונה, �ברכה �החיטים�ולענין �על ,� בתלמידי�כתב

�יונה �יברך�רבינו �מה �לדון �דיש �ז, �דעל �דכיון �דאפשר מינים�'

�שלש �מעין �מברך �האדמה, �פרי �ועל �האדמה �על �יברך �כן ,�אם
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ולומר�שלא�יברך�כלל�,�נו�נוסח�זהשתיק'�דלא�מצינו�בגמ,�ודחו

�אפשר �זה�אי �ז, �דעל �כיון �חיוב�ברכה�דאורייתא' �מינין ומסקי�,

נמצא�לפי�זה�דמצינו�ברכת�בורא�נפשות�,�דיברך�בורא�נפשות

��.והוא�חידוש,�דאורייתא

לכך�נטעוהו�הלכך�פרי��,ד"בסוה,�ה�הכא�אית�ליה"י�ד"רש[)�ד

ל�שמן�כיון�דאף�ביין�אף�דמעולה�ע,�לכאורה�נראה�לבאר,�הוא

�דסעיד �תנאה, �להאי �מכל�מקום�בעי �הכי, �לאו �דאי �אפשר�, אי

��.)].�ג.א".�(פרי"לברך�בלשון�

�'גמ)�ה �וכו, �צלף �'והרי .� �יהושעכתב �לתרץ��הפני �מצי דהווי

�שאני �דקורא �לריעותא, �תרתי �ביה �דאית �כיון �דסופו�, חדא

�להקשות �ועוד, �דהכי, �אדעתא �נטעי �דלא �צלף, �כן �שאין ,�מה

�עליו� �דמברכין �לומר �יש �שפיר �לריעותא �חדא �רק �ביה דאית

�הראויה �ברכתו �ותירץ. �נמי, �הכי �דאין �שהגמ, �אלא רצתה�'

�לתרץ�האמת �חדא�לריעותא, �ליכא�אפילו �דבצלף �ליה�, דנטעי

��.�אדעתא�דהכי

�'גמ)�ו �דשמואל, �כוותיה �הלכתא �פוסקים. �להלכה �דבר�, דכל

�כן �דעת �על �אותו �נוטעים �שלא �מברך�, �ואינו �הפרי �עיקר אינו

�הראויה �ברכתו �עליו �הרשב"בשו�כתבו, �"ת �ח"תכ(א דכל�)

�העץ�משיוציאו �בורא�פרי �עליהן �הפירות�מברכין �פי�, �דעל אף

,�דלא�דמי�להכא,�ף�להתבשלרוב�משאירין�אותן�על�העץ�להוסי

�אדעתא� �נוטעים �שלא �דבר �על �העץ �פרי �בורא �מברכין דאין

�דהכי �הפרי, �עיקר �אינו �דהכא �לא�, �כן �אדעת �ניטע �שלא וכיון

,�אבל�התם�סוף�סוף�הוא�הפרי,�חשיב�חלק�מהפרי�לענין�ברכתו

החזון�כן�ביאר�דבריו�.�(ומה�איכפת�לן�שאין�רגילים�לאוכלו�כן

��).�ד"סקג�"סימן�ל(ח�"או�איש

�'גמ)�ז �וכו, �זורק �לארץ �בחוץ �ערלה �של �צלף �"הרי', סתם�ף

�הקפריסין �את �ואוכל �האביונות �דזורק �הארץ�, �בין �חילק ולא

�לארץ �לחוץ �יונה. �רבינו �מביא�ותלמידי �הסוברים�, שיש

וכתב�דצריך�,�וחלק�עליהם,�דלמסקנת�הסוגיא�ודאי�שאינו�פרי

משום�,�ולא�חילק,�ף�להתיר�רק�בחוץ�לארץ"לומר�שכוונת�הרי

כתב�על�ח�"והצל.�א�שהיה�בחוץ�לארץ"שהביא�המעשה�דמבר

דלמאן�,�שכתב)�א"י'�א�הל"י�ממאכ"פ(המשנה�למלך�פי�דברי�

דאמר�קדושה�ראשונה�לא�קידשה�לעתיד�לבא�דין�ארץ�ישראל�

�מותר �ערלה �וספק �לארץ �כחוץ �הזה �בזמן �הרי, �סתם ף�"ולכן

��.�ז�שרי�בכל�מקום"הלכה�למעשה�דבזמה

�'גמ)�ח �וכו, �עקיבא �כרבי �הלכה �'ונימא .� �יהושעהקשה ,�הפני

הא�רבי�,�היאך�סלקא�דעתיה�דסבירא�ליה�הלכה�כרבי�עקיבא

דהא�אינו�,�עקיבא�סבירא�ליה�דאף�בארץ�ישראל�פטור�ממעשר

,�ותירץ.�ורב�הרי�היקל�רק�בחוץ�לארץ�מטעם�ספק,�חלק�מהפרי

�מדאורייתא� �ממעשר �פטורים �אילנות �ששאר �ידע דהמקשן

�וסבירא�ליה�דמשום�הכי�פטר�רבי�עקיבא,�וחייבים�רק�מדרבנן

אבל�ערלה�דבארץ�ישראל�איסורה�מדאורייתא�שפיר�,�ממעשר

�עקיבא�דאסור�משום�ספק �סבירא�ליה�לרבי ורק�בחוץ�לארץ�,

��.�וכרב,�שרי�דהוי�מדרבנן

עיין�,�ולענין�כלאי�זרעים.�'א�כלאיים�בכרם�וכו"צלף�בש,�'גמ)�ט

�ערלה �איש �סק"י�סימן(�חזון �ג"ב (� �שמביא �ה"ספ(מהירושלמי

�כלאיים��)דכלאיים �בזרעיםדאינו �וביאר�הטעם, �דצורתו�, דכיון

ולגבי�,�ואינו�תערובת�עם�הזרעים,�צורת�אילן�הוא�ניכר�לעצמו

�סברא �האי �מהני �לא �הכרם �כלאי �המינים�, �חילוק �שלא כיון

�הסוגים �חילוק �אלא �גורם �בתר�(, �אזלינן �הכרם �כלאי ולענין

��).�השינוי�בעצמות�הדבר

��

��ב"ו�ע"דף�ל

�גמ)�י �לפרי', �שומר �דנעשה �ליה �ותיפוק �"הצל�כתב. יש�ח

�הגמ �מקשה �האיך �זה �לפי �מקשים �לעיל' �כרבי�, �הלכה ונימא

�עקיבא �אינם�, �דהאביונות �עקיבא �כרבי �דהלכה �לן �יהני דמה

והיינו�מאי�,�סוף�סוף�יש�לאסרם�מדין�שומר�לפרי,�חלק�מהפרי

�דחידש�רב�דלא�חשיב�שומר �שם�שהאריך�לתרץ�וביאר�. ועיין

��.�הסוגיא�באופן�אחר

דבחוץ�לארץ�'�מאי�דמשמע�מקושית�הגמ�ובעיקר�.שם',�גמ)�יא

�שומר �אסור �נמי ,� �לארץ�,ח"הצלכתב �בחוץ �אסור �שאין כיון�,

�מהלכה �רק �אסורה �חוץ�לארץ �דערלת �הריבוי�, �נאמר �לא ובה

�לאסור�שומר �במחלוקת�האם�ערלת�חוץ�לארץ�אסורה�, ותלוי

�מסיני �למשה �הלכה �משום �מגלה�, �מסיני �למשה �דהלכה או

�ערלה �איסור �בכלל �הוי �לארץ �חוץ �דערלת �יו. ,�ט"ובמלבושי

�סימן( �קרקע �חובת �ה�קונטרס �כתב' ם�"והרמב�דהשאילתות,

��.נחלקו�בכך

�אגוזים"ד�'תוס)�יב �קליפי �ה �וכו. �לברך �שיש �אמנם�.'מכאן

דהכא�,�וסבר�שאין�מכאן�ראיה,�'פליג�אתוס�א"בחידושי�הרשב

,�אלא�מטעם�שומר�לפרי,�אינם�חייבין�בערלה�משום�דהוו�פרי

ואי�ממתק�,�ובאמת�הגרעינין�אינן�פרי�כלל�ואין�מברכין�עליהן

�מ �האור �ידי �על �שהכללהו �ברך �איש. �סק"ל�סימן(�והחזון )�ג"ג

� �מפורשת �משנה �מביא �שני �מ"פ(במעשר �ג"א �אגוזים�) דקליפי

�אוכל �אינם �התוס, �דברי �בקליפה��'וביאר �שיש �בגוונא דמיירי

�הפרי �מלחלוחית �מעט �הרשב. �מלשון �דקדק �דאף�"אמנם א

��.�בראוי�למוץ�מברך�שהכל

�ערוך)�יג �ס"ר�סימן(�ובשולחן �ג"ב �מ) �גרעינין �בין תוקין�חילק

ועל�מרים�,�דעל�גרעינין�מתוקים�מברך�בורא�פרי�העץ,�למרים

�א"בביאור�הגרועיין�שם�.�מברך�שהכל�אם�מיתקן�על�ידי�האור

�דפליג �למרים, �מתוקים �גרעינין �בין �לחלק �דאין �ליה ,�וסבירא

�חלק� �שהם �חזינן �העץ �פרי �בורא �מברך �מתוקים �דעל דכיון

�מהפרי ,� �ידי �על �שמתקו �מר �כפרי �הוי �כן �האורואם דמברך�,

שמבאר�דעת�השולחן�במשנה�ברורה�ועיין�שם�.�(בורא�פרי�העץ

��).ערוך

המלתא�דאתיא�מבי�הנדואי�שריא�ומברכין�עליה�האי�,�'גמ)�יד

�ביבשתא �הא �ברטיבתא �הא �קשיא �לא �האדמה �פרי .�בורא

�רטיבתא �היינו �דהמלתא �היינו �לכאורה ,� �יואמנם ט�"במעדני

�ביאר �מרוקח, �היינו �דהמלתא �ה, �שאומרת �גמומה הא�"'

ועיין�,�היינו�דדין�מרוקח�כדין�רטיבתא,�"ברטיבתא�הא�ביבשתא

�שם ,� �יוסףשמביא �ב"ר�סימן(�מהבית �שכתב) �גבי�, דהחידוש

�המלתא �שנרקח, �דאף �שהכל, �להיות �ברכתו �נשתנה ,�לא

�ערוך �פסק�ובשולחן �ברכתו�, �אותו �שמרקחים �יבש �זנגביל דגם

��.בורא�פרי�האדמה

ו�מברכינן�בורא�פרי�"צוקרועל�,�ד"בתוה,�ה�ברטיבא"ד�'תוס)�טו

�וכו ��.'העץ �דעת �"הרמבאמנם �ה"פ(ם �מברכות דמברכין��)ה"ח

�שהכל �עליו �שהכל, �דברכתו �תמרים �לדבש �ודימה �נמי�, והכי

�בעלמא �זיעה �והוי �סוכר �שמבשלים�קני �ידי �על �נעשה .�הסוכר

� �עליו �ב"ר�סימן(�הטורוהשיג �דמי) �דלא �נטיעתו�, �עיקר דסוכר
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�פריו �וזהו �בישול �לצורך �העץוצ, �פרי �בורא �עליו �לברך .�ריך

�הלכה �הסוקאר"ד�שם(�ובביאור �על �ה �דעת�) �לבאר כתב

אי�,�דכיון�שקני�הסוכר�בעצמם�אינם�ראוים�לאכילה,�ם"הרמב

אפשר�לומר�שנחשב�פרי�כיון�שמבשלים�אותם�ומוציאים�מהם�

�לאכילה �שראוי �המתוק �הטעם �מחייב�, �ולא �פרי �שאינו דדבר

.�ה�מהם�צריך�לברך�שהכלאלא�דמכל�מקום�כיון�שנהנ,�ברכה

�ואין��ם"הרמב�כתב�עוד �שנשתנה �לפי �שהכל �שברך דהטעם

�בא �שממנו �הפרי �כלל �ניכר ,� �הביאור�הלכה�שם והרי�"ומוסיף

��".�הוא�כחתיכת�מלח

�שיש�בו"ד�'תוס)�טז �כל �ה �ד"בסוה. �וכו, �להחמיר �וטוב ופטור�'

�נפשך ��.ממה �"הגרעהקשה �השא �ס"בגליון �בתוך�, �שקדים הא

�ברכ �טעונים �ההסעודה �נפשך, �ממה �פטור �והאיך ותירץ�.

� �ברורה �ר(המשנה �סקי"סימן �וצריך��)ג"ח �חולה �שהוא דכיון

�להשקדים �עליהם, �סעודתו �קביעות �עיקר �הא�, �גוונא ובכהאי

�הסעודה �בתוך �פירות �על �מלברך �דפטור �לן �קיימא ז�"והט.

�הקשה �התוס, �כתבו �הסעודה�'למה �תוך �שיפטרנו �מצי�, הא

�לברך�שהכל�מספק �ותירץ. ��בשער, �נמי�)שם(הציון �הכי ,�דאין

�סעודה �תוך �ולאכלו �ספק �מידי �לצאת �טפי �עדיף �אבל מאשר�,

��.לברך�עליו�שהכל�דאין�היא�הברכה�הראויה

��

��א"ז�ע"דף�ל

ג�"תתכ,�א�קמט"ח(�א"ת�הרשב"בשו.�ה�בורא�נפשות"ד�'תוס)�א

�פ"וח �א"ז �הברכה) �לשון �מבאר �שהן�, �רבות �נפשות שברא

�וכו �שברא �מה �לכל �וצריכות �'חסרות �דבוקה�. �וחסרונן ותיבת

�לסיום�הברכה �על�כל�מה�שברא, �זה�הובא�. סימן�(�בטורוכעין

שכתב�)�שם(א�"ת�הרשב"ויעויין�עוד�בשו.�בשם�יש�אומרים)�ז"ר

�בשם(שלא�שמע�ולא�ראה�מי�שחותם�בה� �דעת�). תלמידי�וכן

אמנם�דעת�).�א"ז�ס"סימן�ר(השולחן�ערוך�וכן�כתב�,�רבינו�יונה

�בשם�ש"הרא �שחותם �כירושלמי �הסכים�. בביאורו�(�א"הגרוכן

��).�ד"ז�סק"ר

�ה"ד�י"רשפירש�:)�יג(�בראש�השנה.�'וכו'�י�פי"ה�רש"ד�'תוס)�ב

�האורז �מי, �הוא �וכפי"שדוחן �ל �כאן�'תוס' .� �יוסףוכתב �הבית

�ר( �ח"סימן �שכפירוש�התוס) �דעלמא' �הוא�סוגיין )�שם(�ח"והב.

ז�כשהן�מבושלין�"ז�ולא�ריי"כתב�שירא�שמים�לא�יאכל�לא�היר

�הסעודה �תוך �אלא �דוחן, �או �אורז �ספק �שהם �מפני �דעת�. וכן

��).�ה"ח�סקכ"ר(�משנה�ברורהועיין�.�כמה�אחרונים

דמכל�מקום�ף�"הריכתב�.�תיובתא�דרב�ושמואל�תיובתא,�'גמ)�ג

�כל�שיש�מ �מזונותבדין �עליו�בורא�מיני ,�חמשת�המינין�מברכין

ולכן�דוקא�חמשת�המינין�מברכים�.�לא�איתותבו�והלכה�כמותם

,�אבל�תבשיל�שמעורב�בו�אורז,�על�תערובתן�בורא�מיני�מזונות

�מזונות �מיני �בורא �עליו �מברכין �אין .� דתבשיל��ש"הראוכתב

�דברים �כשאר �דינו �אורז �בו �שמעורב �מברך�, �אורז �רובו שאם

�מזונותבור �מיני �א �כברכת�, �עליו �מברך �אורז �מיעוטו �רק ואם

�התבשיל �שאר .� �יוסףאבל �ר(�הבית �ח"סימן �מלשון�) מדייק

�ה"פ(�ם"הרמב �מברכות �י"ג �אורז) �התבשיל �רוב �דאפילו אין�,

�מזונות �מיני �בורא �מברכין �אחר, �מין �בו �שמעורב �כיון ומכל�.

� �ערוךמקום �ז"ס(�בשולחן �כרא) �ש"פסק �והט"והב. )�ט"סק(�ז"ח

�כרמב �(ם"פסקו .� �עיניים ו�"פ(�ברכות�מהירושלמי�הביאוביפה

�א"ה �מיני�) �בורא �מברך �אחרים �במינים �המעורב �אורז שעל

��).�מעדנים

�תיובתא"ד�'תוס)�ד �ה �תיובתא. �הוי �לא �אדוחן �אבל �.באורז

)�'בעמוד�ב(הא�איתא�בברייתא�)�בדרוש�וחדוש(�א"הגרעהקשה�

�היא� �ודוחן �אורז �אפת �אחרונה �ברכה �גמליאל �דלרבן להדיא

�ג �מעין �מיני�', �בורא �היא �לדידיה �הראשונה �הברכה וממילא

בלא�'�דלא�מצינו�מעין�ג,�ה�הכוסס"ד�'תוסוכמו�שכתבו�,�מזונות

�מכל,�ואף�דרבנן�פליגי�עליה�בברכה�אחרונה,�בורא�מיני�מזונות

�ראשונה �בברכה �שיחלקו �מצינו �לא �מקום �מפורש�. הרי

�כרב� �דלא �מזונות �מיני �בורא �מברך �דוחן �על �שגם בברייתא

��.�והניחו�בקושיא�ש"הרשוכן�הקשה�.�ושמואל

�ד"בא)�ה �אבל�אדוחן�וכו. .�'ואפשר�דהוי�הלכתא�כוותייהו�וכו'

�יונה �רבינו ��בתלמידי �בשם �אחדפירש �גאון �לא�, �נמי שבדוחן

�ושמ �כרב �לן �ואלקיימא �מזונות, �מיני �בורא �עליו ,�ומברכין

וכתב�שלכך�נוטה�דעת�.�שהלא�עינינו�רואות�שהוא�גם�כן�מזון

הביאו�לפניו�פת�אורז�ופת�דוחן�,�דהכי�תניא�להדיא,�רבינו�יונה

�קדרה �כמעשה �וסוף �תחילה �עליו �מברך �שהגמ. �ואף ,�דחתה'

�ברכה�תחלה�וסוף �דהתם�רק�לענין �בעלמא�, מכל�מקום�דיחוי

�הוא �באורזוכי, �ושמואל �רב �דברי �שנדחו �ון �הברייתא�, חזרה

�להתפרש�כפשוטה �דוחן, �וממילא�הוא�הדין �ף"הריאבל�דעת�.

��.�שעל�פת�דוחן�מברך�שהכל'�כתוס

י�שיש�לספק�"ומיהו�אמר�הר,�ד"בתוה,�ה�הכוסס�חטה"ד�'תוס)�ו

הקשה��.שמא�חכמים�כיילי�ליה�בההוא�מין�דגן�ולא�עשאו�פת

�יהושע ��הפני �ברייתא �באותה �פת�הא �עשאו �ולא �דגן דמין

�גמליאל�מברך�ברכת�המזון �מבואר�דלרבן �מד(ובדף�, מפורש�.)

�ברכת� �מברך �שאינו �החיטה �את �בכוסס �מודה �גמליאל שרבן

ומה�,�ואם�כן�על�כרחין�אין�כוסס�חיטה�בכלל�הברייתא,�המזון

�לספק �יש �עיון. �בצריך �והניח .� �נמי �כיוון �בגליון�"הגרעולכך א

��.�שהאריך�ליישב�ב"בנמוקי�הגריועיין�.�ס"הש

�ד"בא)�ז �וכו. �מסופקים �יש�שגם�האמוראים�היו �ובירושלמי '�ר'

�וכו �יומא �מן �סולת �אכלית �לא �אמר �'ירמיה .� התרומת�הקשה

הרי�יכול�לאכלו�עם�דבר�שברכתו�בודאי�מעין�)�'סימן�ל(�הדשן

�כגון�תאנים',�ג �ג, �ויכלול�בברכת�מעין מספק�על�האדמה�ועל�'

�האדמה �פרי �דב. �גם �עמו �נפשות�ויאכל �בורא �ודאי �שברכתו ר

וכתב�שמוכח�מכאן�שאסור�לכלול�שום�.�ויצא�ידי�ספיקו,�רבות

�ג �מעין �בברכת �דבר �הספק' �על �וחדוש�(�א"והגרע. בדרוש

�ר �סימן �ערוך �בשולחן �חדשות �סי"ובהגהות �ח"ח �לדחות�) כתב

�ראייתו �אפשר�, �שאי �בגונא �דוקא �מיירי �דהירושלמי דאפשר

�האדמה �פרי �ועל �האדמה �על �של �הנוסח �את �מספק ,�לכלול

אמנם�התרומת�.�[שלחד�צד�הוא�נוסח�שלא�נתקן�כלל�לברכה

��].�בכךהדשן�עצמו�עמד�כבר�אהאי�חילוק�וכתב�שאין�לחלק�

�'גמ)�ח �כלום, �ולא �לבסוף �והתניא .� �שפירש �מה ,�י"רשעיין

�הרשב"ובשו �קמט"ח(�א"ת �א (� �לה �שקראו �כלום"פירש ,�"ולא

�מזכיר�בה�את�הדבר�שנהנה�ממנו �שאינו �מפני לא�בכלל�ולא�,

�בפרט ,� �מברך �אינו �חסרון�"שהרי �למלאות �הרבה �מינין בורא

למה�בורא�נפשות�רבות�אלא�שהן�חסרות�וצריכות�",�"הנפשות

�שברא �"והרשב". �לשיטתו �א(א �באות �לעיל �עיין בביאור�)

�הברכה �ערוך��א"והגר. �ט"ח�סקי"ר(בביאורו�לשולחן �פי) ולא�"'

'�וכמאן�דאמר�בגמ.�שאין�מברכין�אחריו�כלום,�כפשוטו"�כלום

� �ד"מ(לקמן �בורא�נפשות�אלא�על�ביצים�ובשר:) .�דאין�מברכין
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�פי[ �דאמר �מאן �דהאי �וכתב '� �נפשות"לשון אדברים��דוקא"

�החי �מן �]הבאים �שמברכין�, �דאמר �כמאן �לן �קיימא �אנן אבל

��.�והוא�הדין�לכל�מילי,�אפילו�על�ירקות�ומים

ת�מכל�מקום�לאותו�המברך�"וא,�ד"בתוה,�ג"ה�נתן�ר"ד�'תוס)�ט

�'וכו .� �תוס�א"המהרשכתב �מדברי �דמוכח �דגם�' �ליה דסבירא

��.�יחיד�המברך�טעון�כוס�לברכתו

��

��ב"ז�ע"דף�ל

.�'וסף�האי�חביצא�דאית�ביה�פירורין�כזית�וכואמר�רב�י,�'גמ)�י

� �קס(הלבוש �ס"בסימן �י"ח �כתב) �היה�, �הבישול �שקודם דהיינו

� �כזית �חמודותבפירורין �ל(�והדברי �ז"אות �פליג) �דמה�, וכתב

�הבישול �קודם �שהיה �במה �לן �איכפת ,� �רבהועיין שם��אליה

שביאר�שגם�הלבוש�מודה�בכך�ולא�נתכוין�אלא�לאפוקי�שלא�

��.ת�על�ידי�הבישולנדבק�לכזי

עיין�מה�שפירש�,�הכא�במאי�עסקינן�בבא�מלחם�גדול,�'גמ)�יא

�י"רש �איש. �כ"או(�והחזון �סק"ח �ד"ו �מהני�) �מה �מסברא העיר

�ממנו �שנפרסו �לפירורין �שנשאר �הגדול �הלחם �מה�. ויעויין

��).�אות�יז(ועיין�לקמן�,�באופן�אחר'�שביאר�לדעת�תוס

גב�דלית�ביה��ש�האי�חביצא�אף�על"אר,�מאי�הוה�עלה,�'גמ)�יב

,�בתלמידי�רבינו�יונה�הקשה.�פירורין�כזית�מברך�עליו�המוציא

�י�דחביצא�היינו�לחם�מבושל"לשיטת�רש איך�יפרש�רב�ששת�,

� �בברייתא �דאיתא �א(האי �'בעמוד �ואין�) �שבשלה �חיטין דפת

�מזונות �מיני �בורא �מברך �קיימות �הפרוסות �צריך�. �כרחך ועל

ינו�דלית�בהו�תוריתא�שיפרש�דאין�הפרוסות�קיימות�הי,�לומר

�דנהמא �יקשה, �כן �ואם ,� �דאמר �בהא �רבא �חידש והוא�"מה

�דנהמא �תוריתא �עליה �דאיכא �בברייתא�" �כן �נתפרש �כבר הא

דלכך�גופא�נתכוין�,�תירץ)�'אות�ד(�ט"והמעדני�יו.�ש"אליבא�דר

��.ש"ליישב�דברי�הברייתא�עם�ר,�רבא

�ה�חביצא"ד�'תוס)�יג �כנתבשלו�. �בשמן �שנטגנין �כיון ויש�לומר

��.דמי �מגדיםהקשה �סקכ"קס(�הפרי �אברהם �אשל �ח"ח אכתי�)

�ממנחות �מוכיח �מה �טגנום, �שכבר �אחר �פותתן �מנחות ,�הרי

דלכאורה�,�וכתב.�והכא�הנדון�באין�בפירורין�כזית�אחר�הבישול

�דתוס �רק�אליבא �הפתיתה�' �אחר �ממנחות�שהרי ניחא�הראיה

ג�ממעשה�הקרבנות�"בפ�ם"הרמבכמו�שכתב�(,�יוצק�עליהן�שמן

ו�"ח�כ"או(�החזון�אישובדברי�.�והוי�כגיבלן�במרק�או�שמן)�ו"ה

�ה"סק �חביצא�) �בדין �תלוי �הבישול �אחר �הפותת �שגם מבואר

�ורק�כשפותת�ואוכל�מיד�אינו�בטל�מתורת�פת[ דאי�לאו�הכי�,

�שלם �כזית �כשלועס �אלא �קיימות �פרוסות �לה �משכחת ,�לא

��.�יםי�מקושיית�הפרי�מגד"ובכך�נתיישבה�שיטת�רש]�וצריך�עיון

משמע�.�'ל�חביצא�היינו�הפרורין�הנדבקין�וכו"לכך�נ.�ד"בא)�יד

�כפירוש� �היינו �שבשלו �חיטין �פת �גבי �דלעיל �דהא מדבריהם

�הירושלמי �שביש�בפרוסות�כזית�מברכים�המוציא, �בהן�, ובאין

�דנהמא �תוריתא �עלייהו �ליכא �אפילו �כזית �מיני�, �בורא ברכתן

�מזונות .� �כתב �יונהוכן �רבינו �תו�תלמידי �'סבשיטת �כתב�. עוד

�למדים"דלמסקנת�הסוגיא�כר �ש�נמצינו שביש�בפרוסות�כזית�,

בבשול�,�ובאין�בהן�כזית,�בין�בבשול�ובין�בדבוק�מברך�המוציא

ובדבוק�תלוי�אם�יש�עליהם�תוריתא�,�לעולם�בורא�מיני�מזונות

�לא �או �דנהמא �הוסיף. �עוד �בפרורין�, �שאין �עד �פת �פירר שאם

�מברך�ל �ולא�דבקן �עולם�המוציאכזית�ולא�בשלן �ח"כרודלא�.

�דנהמא �תוריתא �גוונא �בכהאי �(שהצריך .� �יוסף�וכתב הבית

�קס( �ח"סימן �מסברא) �הוא �האחרון �זה �שדין �תלמידי�) וכדברי

ולכאורה�צריך�עיון�קצת�בדברי�.�[ש"הרארבינו�יונה�הסכים�גם�

�א(�'התוס �'בעמוד �הפרוסות"ד) �ה�אם �הפרוסות�, �שאין שכתבו

ולכאורה�דבריהם�שם�.�וסה�תשברקיימות�היינו�שאם�יקח�הפר

��].�דלא�כהירושלמי

�עומד"ד�'תוס)�טו �היה �ה �בתוס. '� �יהודה �כתברבינו שרבינו�,

ושהחיינו�משום�דאין�רגילות�,�דמיירי�במנחת�נדבה',�פישמעון�

�תדיר �מנחה �להתנדב �שכיחי�, �ונדבות �דנדרים �עליו והקשה

��.�טובא

י�ולא�נהירא�דאם�כן�היכ'�פירש�וכו,�ה�לקט�מכולן"ד�'תוס)�טז

�וכו �חמץ �דאם �יו�.'קאמר �"ובמעדני �ג(ט �'אות �בשם�) העתיק

�לפרש�בברייתא�דאם�חמץ�המאור �גוונא�, היינו�אם�היה�כהאי

�ובחמץ �ענוש�כרת�בחולין �איירא�. �הברייתא �עיקר �באמת אבל

��.�י"במנחות�כדברי�רש

�ד"בא)�יז �וה. �מינין �אחמשת �דקאי �מיני�"ונראה �מכל �לקט ק

�וכו �כזית �מגדים�.'לחמים �סקכ"קס(�הפרי �אברהם �אשל )�ח"ח

�שידבק�פירורין'�הקשה�לשיטת�תוס �שחביצא�היינו מה�ראיה�,

�כזית �מלקט�מכולן �הביא�אביי �התם�לא�בדבקן�, הא�לא�איירי

�פרס �אכילת �כדי �בתוך �שאכלן �רק �אלא �בגבלן �ולא והניח�.

�עיון �בצריך .� �יונהועיין �רבינו �נראה"ד�בתלמידי �ולפיכך �,ה

מה�)�'אות�י(�ט"מעדני�יוועיין�.�וןוצריך�עי,�שכתב�לפרש�הראיה

�איש�.�שתירץ �סק"ח�כ"או(והחזון �ד"ו �ביאר) שהראיה�שהביא�,

�חביצא �יוסף�ממנחות�לא�הייתה�לדין �רב אלא�לשיעור�בטול�,

,�דליקט�מכולן�כזית,�ואביי�הוכיח�מהא,�שהוא�בכזית,�מדין�פת

�פחות�מכזית �שאפאן �דמיירי �משום�דהבין �וסבר, דלא�עדיפא�,

�שנאפ �גמורה�חתיכה �מפת �מכזית �פחות �מתחילתה תה

�מכזית �לפחות �שנתפוררה �חביצא, �שעשאה �אף �הגמ. '�ודחתה

�גדול �מלחם �בבא �מיירי �מכולן �דליקט �דהא �שמתחילה�, היינו

�הייתה�כל�חתיכה�בלחם�גדול �אף�שנתפוררה�לפחות�, ובודאי

��.�לא�פקע�מינה�שם�פת�כל�זמן�שלא�עשאה�חביצא,�מכזית

�רבא"ד�'תוס)�יח �אמר �ה �קי. �וכווכן �לן �ימא �שיהו�' �בעינן ולא

ג�מברכות�"פ(ם�"הרמב�.'בפרורין�כזית�כיון�דאיכא�תוריתא�וכו

אם�יש�,�שבין�על�ידי�בישול�ובין�בלש�פירורין�במרק,�כתב)�ח"ה

ואם�אין�כזית�או�שאין�,�כזית�או�תוריתא�דנהמא�מברך�המוציא

�מזונות �מיני �בורא �מברך �דנהמא �תוריתא .� �האחרוניםוהקשו

�סות �וביהשדבריו �מיניה �רים �בלי�, �שבכזית �משמע שמתחילה

ולבסוף�משמע�שגם�בכזית�אם�אין�בה�,�תוריתא�מברך�המוציא

בשם�)�ח"קס(�בבית�יוסףועיין�.�תוריתא�מברך�בורא�מיני�מזונות

�פאסי"מוהר �יוסף �ר �דעת�הרמב, �דודאי �בכזית�"שתירץ �שגם ם

אלא�שחמור�דין�תוריתא�בפחות�מכזית�,�בעינן�תוריתא�דנהמא

�ן�תוריתא�בכזיתמדי שבכזית�דוקא�אם�עברה�מכל�וכל�צורת�,

ובפחות�מכזית�אפילו�נשתנה�שינוי�כל�דהו�,�הפת�איבד�ברכתו

�פת �אינו �כבר �הרמב, �מלשון �כן �שדקדק �שם �ם"ועיין והבית�,

�עליו �הקשה �יוסף �הרמב, �בלשון �נוחים �שדבריו �ם"דאף מכל�,

�בגמ �עיקר �אלו �לדינים �אין �מקום �יוסף', �נדחק�והבית �עצמו

קאי�,�דמה�שכתב�דסגי�או�בכזית�או�בתוריתא,�ם"לפרש�הרמב

�שנלושה �פת �על �אפת�, �קאי �לתרווייהו �דבעינן �שכתב ומה

�� .ז"ח�ובט"בבועיין�,�ועיין�שם�עוד,�שבשלה
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�דנהמא"ד�'תוס)�יט �תוריתא �ה �יוסף. �קס(�הבית )�ח"בסימן

� �מדברי �קי(�המרדכיהעתיק �ט"סימן �אינו�) �ביין �פתו שהשורה

ועל�פי�.�ודומה�לפת�הבא�בכסנין,�וסימוק�מברך�המוציא�הואיל

� �כתב �סי(�א"הרמזה �ב"שם �אדום) �ביין �דדוקא .� הביאור�אמנם

�ד(�הלכה �אדום"שם �ביין �ה (� �בשם �שלהביא �"הגהת מבן�(ה

�)המחבר ,� �המרדכי �ספרי �ברוב �"שהגירסא �(ונימוקהואיל וכן�"

ולפי�זה�לכאורה�כוונת�המרדכי�רק�כשנשתהה�)�הגירסא�לפנינו

ולכן�.�הרבה�עד�שאיבדה�הפת�את�צורתה�דומיא�דשורה�במים

��.�וצריך�עיון�לדינא,�שקשה�מאוד�להקל�הביאור�הלכהכתב�

�'גמ)�כ �א, �רבין �אתא �החלה"כי �מן �פטורין �טרוקנין �יוחנן .�ר

�בחלה�א"הגר �חייבין �גורס .� �יווכתב �גירסת��ט"המעדני שגם

�"הרא �זהש �כעין �הרא. �חייבין"והקשה �אמאי �ש �אמרינן�, הא

.�דגובלא�בעלמא�נינהו�וברכתן�בורא�מיני�מזונות.)�ח"ל(לקמיה�

�ותירץ �סופגנין, �וסופה �עיסה �לתחילתה �דומין �מקום ,�דמכל

�בחלה �פנים �כל �על �שחייבת ,� �לקמיה �לח(ועיין �ג. �אות שלפי�)

��ח"הבביאור� �הגמ�הטורבדברי �אין לח�מדברת�בטרוקנין��בדף'

��.�וקושיא�מעיקרא�ליתא

�'גמ)�כא �מרתח, �גביל �דאמרי �איכא .� �שפירש �מה .�י"רשעיין

שמפרש�שמטילין��רב�האי�גאוןבשם��בתלמידי�רבינו�יונהוכתב�

�רותחין �למים �קמח �כלל, �גלגול �שם �ואין �חיוב�, �דאין ופטורה

��.�חלה�אלא�בגלגול

חייבין�ד)�כובא�דארעא(חילק�בין�טרוקנין��ש"הרא.�שם,'גמ)�כב

דטרוקנין�נעשים�בגומא�,�דפטורה)�גביל�מרתח(וטריתא�,�בחלה

מה�שאין�כן�טריתא�הוא�שופכה�,�שבכירה�ולכן�הם�קצת�עבים

�עליה�תורת� �אין �כן �עך �לצדדים �מתפשטת �והיא �כירה �גבי על

��.�לחם

בתלמידי�וכתב�.�י"עיין�מה�שפירש�רש.�נהמא�דהנדקא,�'גמ)�כג

� �יונה �רבינו ��,מ"יבשם �שעושין �פת �נשים�שהוא �תקוני לצורך

�לאכילה �ולא �הכלבים, �לעיסת �ודומה �הרועים�, �שאין שבזמן

�מחלה �פטורה �ממנה �אוכלים �נעשית�, �לא �שמתחילתה כיון

�לצורך�אכילת�אדם �ביארש�"והרש, �פת�, דנהמא�דהנדקא�הינו

��.�שעושין�בארץ�הודו

�העשוי"ד�'תוס)�כד �לחם �ה �ר, �בניבלי"ופסק �כן �אם �וכו"ת '�ש

�דס �פי �על �אף �בחלה �סופגניןחייבין ��.ופן �שיטת �ש"הראמנם

�פ( �מ"בחלה �ה"א �סופגנין�) �לעשותה �מנת �על �עיסה דהעושה

�החלה �מן �פטורה �על�, �עיסה �בעושה �אלא �המשנה �חייבה ולא

��.�לעשותה�סופגנין�ונמלך,�מנת�לעשותה�פת

אבל�מן�'�ת�דדוקא�בחלה�וכו"ל�ר"ומתחילה�היה�ר,�ד"בא)�כה

רבינו�על�פי�)�ג"ח�סי"קס(�השולחן�ערוךשיטת��.המוציא�פטורין

,�ת"ל�על�ר"הנ�ש"הרדבהאי�דינא�נמי�חלוק�ירוחם�ורבינו�יונה�

�וסבירא�ליה�שגם�היכא�שהעיסה�נתחייבה�בחלה�בודאי מכל�,

אם�לא�אפאה�"�המוציא�לחם�מן�הארץ"מקום�אינו�מברך�עליה�

�בשמן �טיגנה �או �במים �בשלה �אלא �גמורה �אפיה �אין�, אמנם

)�ה�ונהגו"ד�שם(�בביאור�הלכהיין�וע,�ש"הדבר�ברור�בדעת�הר

��.�באריכותועוד��ח�והקרבן�נתנאל"הבבמה�שכתב�בשם�

�'גמ)�כו �חייבין�"ר, �כעבין �עשאן �עליה �מוכיחין �מעשיה �אמר י

�'וכו .� �מ"פ(�ש"ברעיין �מחלה �ה"א �יונה) �רבינו כאן��ובתלמידי

אלא�רבנן�הוא�דגזור�מפני�,�כתב�דמדאורייתא�גם�כעבין�פטורה

��.�עיין�שם.�או�שמא�ימלך�לעשותה�פת�גמורהמראית�העין�

 א"ח�ע"דף�ל

�'גמ)�א .�גובלא�בעלמא�הוא�ומברכין�עלויה�בורא�מיני�מזונות,

דמשום�שעושין�אותה�בקרקע�עצמה��בתלמידי�רבינו�יונהכתב�

ומשום�הכי�אינה�פת�,�אי�אפשר�לעשות�בלילתה�עבה,�בלי�כלי

�גמורה ,� �הרועיםוהקשה �נת�המלא �יונה �רבינו הפך�שבתלמידי

� �מפירוש �הדברים �שלפנינו�י"רשסדר �מרתח"ד, �גביל י�"פירש"

�הכירה �על �וקמח �מים �ששופכים �דארעא"ו, �כובא ,�פירש"

�בכירה �גומא �שעושין �רש. �בשם �כתבו �יונה �רבינו י�"ובתלמידי

��.�להיפך

�'גמ)�ב �וכו, �עילויה �סעודתיה �קבע �זוטרא �'מר .� בתלמידי�כתב

�יונה �י�הזקן"רבשם��רבינו קביעות�משום��דדוקא�בכובא�מהני,

אבל�ברקיקין�דקין�ביותר�שעושין�,�דעל�כל�פנים�היא�עבה�קצת

��.�אינן�פת�כלל�ולא�מהני�בהו�קביעות,�אותן�בין�שני�ברזלין

�שם,'גמ)�ג �קס(�הטור. �ח"סימן (� �שעל �טרוקנין"פסק מברכין�"

�קביעות �בלי �גם �המוציא ,� �טריתא"ועל �אי�" �רק מברך�המוציא

�קבע .� �יוסףוהקשה �מ�הבית �שבסוגיין �שעל "�טרוקנין"בואר

�כובא�דארעא( �מברך�המוציא�רק�בקבע) �בטריתא"ו. לא�נזכר�"

שהטור�הבין�שמר�בר�,�ודחק�הבית�יוסף�לומר.�כלל�דין�ברכתו

� �שאמר �אשי �בפסח"רב �חובתו �ידי �בהן �יוצא �ואדם פליג�"

שדברי�,�תירץ�ח"והב,�וסבירא�ליה�שדינם�כלחם�גמור,�אדלעיל

� �גירסת �פי �על �הם �דגר�ף"הריהטור �הכא �טריתא�"יס האי

�עלויה"�דארעא �מברכין �מאי �כובא�דארעא"במקום�, וממילא�".

וטריתא�.�טרוקנין�פשיטא�שהם�לחם�גמור�שהרי�חייבים�בחלה

��.�תליא�בקביעות�סעודה

�'גמ)�ד �עלויה�שהכל�נהיה�בדברו�, �מברכין �דובשא�דתמרי האי

�זיעה�בעלמא�הוא �טעמא �מאי .� בשולחן��א"בהגהות�הגרעעיין

�ר(�ערוך �ס"סימן �ח"ב (� �בשם �חדששכתב �בס�הפרי ,�מים�חיים'

,�דעל�אף�שמשקין�היוצאין�מפירות�ברכתן�שהכל�נהיה�בדברו

��.�מברך�עליהן�כברכת�הפרי�המוצץ�פירותמכל�מקום�

�דובשא"ד�'תוס)�ה �האי �ה �מה. �שפי"ולאפוקי �ג �שנתן�' דמיירי

�מים �לתוכן �"בה. �על�דבש�תמריםג �כתב�דברים�אלו �ש"והרא.

�י( �עליו�)ב"סימן �הקשה �וממשקין�, �תפוחים �מיין �שנא מאי

�ותאנים �מרימונים �היוצאין ,� �בסוגיין :)�כד(�ובפסחיםשנקראים

ג�לא�כתב�כן�אלא�בדבש�"וכתב�דאפשר�שגם�בה.�זיעה�בעלמא

�דבש �אלא �תמרים �כתיב �לא �דבקרא �כיון �תמרים ומכאן�,

�הפרי �עיקר �הוא �שהדבש �המינין, �משבעת �והוא �הכי�, ומשום

�בו �עליו �גמברכים �ומעין �העץ �פרי �רא �בסוגיין�', �שכתבו ומה

�שהכל �שמברכין �מים, �לתוכו �בנתן �היינו �כרחין �על �דעת�. אך

�כתוס"הרא �גופיה �'ש �אשר. מיישב��ם"שמהר�,כתב�י"ובהגהות

שודאי�גם�הוא�מודה�שאין�מברכין�על�דבש�בורא�,�ג"דברי�הבה

�זיעה �שהוא �ידי �שעל �ליה �דסבירא �אלא �העץ �פרי �סברא�, אין

�ב �שירד �לשהכלמ' �העץ �פרי �מבורא �עלות �עליו�, �מברכין אלא

�האדמה �פרי �בורא �שהכל. �לברך �בסוגיין �דאיתא �ומאי היינו�,

��.�בנתן�לתוכו�מים

�ד"בא)�ו �בכדי�. �כזית �בהן �יש �דשמא �גב �על �אף �דידן ושכר

המשנה�ברורה�.�אכילת�פרס�לא�מברכין�עליו�בורא�מיני�מזונות

�סקט"ר( �ז"ד �התוס) �בשם �זה �דין �העתיק �כאן' �וכת. בשער�ב

� �י(הציון �דאות (� �לעיין �מהר"בשושיש �מרוטנבורג"ת סימן�(�ם

�ד"קנ (� �אברהםהמובאות �סק"ר(�במגן �ט"ד �סותר�) �אינו אם
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��.דבריהם

�'גמ)�ז �הוא, �בעלמא �זיעה �טעמא �מאי .� �התוסהקשו �בפסחים'

אמאי�חשבינן�למשקין�היוצאין�מהפירות�)�ה�אלא�הכא"ד:�ד"כ(

�בעלמא �זיעה ,� �כעיקר �טעם �לן �קיימא �דאורייתאהא וכתב�.

�יו �בסוגיין(�ט"המעדני �י, �'ב�אות�פ"סימן �זה�יש�) �פי �על שאולי

�דובשא"ד�'בתוסג�שהובאה�"ליישב�דעת�הבה �ה�האי דאפשר�,

� �ערלה �לענין �שרק �ליה �ותרומה(דסבירא �המשקין�) נחשבין

�בעלמא �כזיעה �מהפירות �היוצאין �אזלינן�, �ברכות �לענין אבל

��.�ן�לתוכן�מיםובסוגיין�מיירי�שנת,�בתר�טעם�כעיקר

�'גמ)�ח �מהו"א, �טרימא �לרבא �מרבנן �ההוא �ל �ד"ברש. ה�"י

��טרימא �הכתוש �דבר �שהוא �מרוסק�קצתפירש �ואינו אבל�.

�ה"פ(�ם"הרמב �מברכות �ד"ח �פי) �לגמרי' �כמו��שמיעכן ועשאם

�עיסה �סק"ר(�ז"והט. �ד"ב �של�) �תמרי �אסי �רב �מדאמר הוכיח

�שכר �מהן �לעשות �ואסור �טרימא �מהן �לעשות �מותר ,�תרומה

וכל�,�י�היה�צריך�לומר�ואסור�לרסקן�לגמרי"דאי�כרש,�ם"כרמב

�שכר �שכן �כטרימא, �היינו �לגמרי �מרוסק �דגם �כרחך �על ,�אלא

��.�שם�פרי'�ורק�שכר�מבטל�מיני

והלכתא�תמרי�ועבדינהו�טרימא�מברכין�עלוייהו�בורא�,�'גמ)�ט

�העץ �פרי �חננאל�כתב. �רבינו �דקורטמי�, �טרימא �מקום דמכל

,�מספק"�שהכל"ומברך�עליהן�,�ופורצני�ושומשומי�לא�איפשיטא

�בפוסקים �דבריו �(ולא�העתיקו .� �ר�י"בועיין �סימן ד�שכתב�"סוף

� �שהכל�האבודרהםבשם �שמנן �על �מברך �שומשומי ,�שהטוחן

�האדמה �פרי �בורא �שלהן �פסולת �ועל �כתב. �יוסף �והבית שגם�,

��).�י�האדמהעל�הפסולת�לא�יברך�בורא�פר

�שם,'גמ)�י �הדשן. �כ(�התרומת �ט"סימן �המרוסקין�) �בפירות דן

� �ותבלין �בדבש �ומעורבין �פאווידל(לגמרי �)א"שקורין האם�,

,�שעל�פי�המבואר�בסוגיין,�ומסיק.�מברך�עליהן�בורא�פרי�העץ

,�שאין�מרוסקין�לגמרי�מברך�בורא�פרי�העץ"�טרימא"דוקא�על�

�שהכל �ברכתן �לגמרי �המרוסקין �אבל �יוסףוהבי. �ר(�ת )�ד"סימן

�במח �לה �תלי �והרמב"רש' �ח(�ם"י �אות �לעיל �הבאו מהו�)

�טרימא" �כרמב". �לן �דקיימא �ש"וכיון �טרימא"ם �שמיעכן�" היינו

�לגמרי ,� �פסק �ערוךממילא �ס"ר(�בשולחן �ז"ב א�"שפאווידל)

חשש�לכתחילה�לדעת�תרומת��א"והרמ.�ברכתו�בורא�פרי�העץ

�שהכל �לברך �הדשן �והט. �אברהם �כהמחברמצד�ז"והמגן .�דים

שאפשר�שגם�התרומת�,�שכתב)�ד"ז�סק"משב(�פרי�מגדיםועיין�

� �למד �בטרימא"הדשן �ופאוידל"כרמב" �שאני"ם �א כיוון�,

��.�שמערבין�בו�גם�דבש�ותבלין

�'גמ)�יא �שתיתא, �רש. �שפירש �מה �י"עיין ג�"פ(�ם"והרמב.

�ה �ג"מברכות �פי) �א' �של �קמח �מה' �וערבו�' �ששלקו �דגן מיני

��.�במים�או�בשאר�משקין

שפירשו�,�ה�והא�תנן"ד�'תוסעיין�.�הא�בעבה�הא�ברכה,�'מג)�יב

דעבה�היינו�,�כתב�ם"והרמב.�שעבה�באה�לסעוד�ורכה�לשתות

�לשתיה �שראוי �ורכה�היינו �לאכילה�וללועסו �שראוי השולחן�ו.

�ס"ר(�ערוך �ו"ח �לשונו) �העתיק ,� �שם �ברורהוכתב �המשנה

�ב"סקכ( (� �דוקא�האחרוניםבשם �לאו �ללועסו �שלשון דהעיקר�,

��.�א�יהא�ראוי�רק�לשתיהשל

�,בתלמידי�רבינו�יונהכתב�.�רכה�לרפואה�קא�עבדי�לה,�'גמ)�יג

�הטעם�שמברך�על�רכה�שהכל�משום�שעשויה�לרפואה ,�שאין

אלא�כוונת�,�דודאי�מה�שאוכל�הדבר�לרפואה�אינו�גורע�ברכתו

�הגמ '� �רכה �היא �לרפואהשאם �שעושין �כדרך �שעשויה�, כיון

לשתות�ולא�לסעוד�מברך�עליה�שהכל�ואפילו�אם�שותה�אותה�

בשם�)�ד"בסימן�ר(כתב��הבית�יוסףאמנם�,�להנאה�ולא�לרפואה

,�שכל�המרקחות�שאינם�מאכל�בריאים�אלא�לרפואה�,ה"הרא

�דשתיתא �דומיא �שהכל �מברך ,� �יוסף �הבית �עליו בבדק�וכתב

ח�נתבאר�מדברי�המפרשים�שאין�טעם�ברכת�"שבסימן�ר�הבית

� �על �שתיתא"שהכל �עבידא" �דלרפואה �משום ד�"ר(�א"והרמ,

�א"סי �הרא) �דברי �להלכה"העתיק �ה ,� �שם �ברורה�ועיין במשנה

�ה"סקנ( �תלמידי�) �וכשיטת �הבית �כבדק �האחרונים שהסכמת

��.�רבינו�יונה�בסוגיין

�תנן"ד�'תוס)�יד �והא �ה �ד"בתוה, �לסעוד, �עשוי �אם��ואינו כי

דין�שכר�שמברכים��.לשתות�כגון�שכר�וכיוצא�בו�מברך�שהכל

� �מפורשת �ברייתא �הוא �שהכל �בתראעליו �:)ו"צ(�בבבא וכאן�,

�דגן�כשעשויים�לשתות�'�מפרשים�התוס הטעם�מפני�שגם�מיני

�שהכל �ברכתן �על�מה�שכתב��והאחרונים. סימן�(�ש"הראהקשו

דמאי�שנא��,שעל�מי�בישול�פירות�מברכין�בורא�פרי�העץ,�)ח"י

�מזונות �בורא�מיני �מברכין �שכר�שאין .� �ר(�ח"בבועיין ,�)ד"סימן

�במים �הפירות �טעם �ניכר �פירות �שכשמבשלים �שתירץ אבל�,

�השעורים �טעם �ולא �חדש �טעם �הוא �(שכר �דאשתני�. ואף

�לעלויא ,� �כתבו �ד�'תוסכבר �דובשא"לעיל �האי �ה �ליה�, דאית

�תירץ)�שם(�והדרישה).�עלויא�אחרינא�בפת ש�"דהראשבדינא�,

�הפירות �בשביל �הוא �הבישול �עיקר �אחריהן�, �נגרר �המרק ולכן

.�מה�שאין�כן�בשכר�שהשעורין�באין�ליתן�טעם�במים,�בברכתו

�אברהם �סק(�והמגן �ט"שם (� �פי �על �מהרתירץ ם�"תשובת

�מרוטנבורג �דהרא, �ביותר"דדינא �עבים �כשהמים �ש�דוקא ויש�,

��.�מה�שאין�כן�בשכר,�בהן�ממשות�מחמת�השלקות

�'גמ)�טו �לב, �עלמא �כולי �משמע"מוציא �דאפיק �פ .� �י"רשפירש

�"ד �משמעה �כבר�,דאפיק �שהוציא �הגונה�, �ברכה �ודאי והא

�בעינן �דלשעבר �הארץ, �מן �הזה �הלחם �הוציא �כבר �.שהרי

�בסוף�הסוגיאס�"א�בגליון�הש"והגרע ,� �לדברי התורת�חיים�ציין

)� �עסנהדרין �ר"ד. �אומר"ה �י �הגפן�) �פרי �בבורא �הלא שהעיר

�א �אין �בראודומיהן �אשר �כגון �עבר �לשון �מברכין �נו ,�ותירץ.

�הברכה� �שבלשון �משאר�דברים�מפני �לשעבר�טפי דבפת�בעינן

נכלל�ברכה�על�מה�שהיה��תבואהולא�המוציא��לחםהמוציא�

למאן�דאמר�(,�ר�שהארץ�הוציאה�לו�גלוסקאות�ממש"אצל�אדה

�עץ�הדעת�חטה�היה �עיין�שם, ,�והוא�ודאי�צריך�לשון�לשעבר)

� �אמרינן �שלמסקנא �מה �זה �"המוציא"ולפי �עלמא�, �דלכולי אף

�מוציא" �מהני" �העתיד, �על �לרמוז �היינו �הארץ�, שעתידה

�גלוסקאות �להוציא �בזה. �כיון ��ובאמת �דברי �הירושלמילכעין

� �עינייםהובא �שם�ביפה �עיין .� �י(�ש"הראאמנם �ד"סימן ,�כתב)

�מפורש �שבירושלמי �דלר, �בורא�' �שאומרים �הדין �הוא נחמיה

�ולרבנן,�פרי�הגפן�כמו�מוציא הוא�הדין�שאומרים�הבורא�פרי�,

�המוציא �כמו �הגפן �הרא, �ש"והקשה �לומר�, �נוהגין �אנו למה

�ובורא �המוציא �דס, �כתרתי �תרידהוי �ותירץ. �מוציא�, דלשון

�עלמא �ובורא�מועיל�לכולי �מקפידים, �אלא�שבמוציא�אנו כדי�,

��.�מה�שאין�כן�בבורא,�שלא�לערב�ראשי�אותיות

��

��ב"ח�ע"דף�ל

�והלכתא"ד�'תוס)�טז �ה �ד"בסוה, �ידיו"וע, �בשתי �לבצוע �יש �.כ
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�שכ(�הרוקח �ט"סימן �בי) �לבצוע �כתב�טעם�נוסף �אצבעות' כדי�,

שמקיימין�בפת�משעת�חרישה�עד��המצוות'�לרמז�שקיים�את�י

�האכילה �ש"יעויי, .� �פ(�בירושלמיומקורו �ה"חלה �ו"א ועיין�).

��.�מה�שכתב�עוד)�ז"ז�ס"קס(שולחן�ערוך�

�'גמ)�יז �בדברו, �נהיה �שהכל �שתחילתו �כל �פרי�, �בורא שלקו

�וכו �בכרבא �לה �משכחת �'האדמה �לה"ד�'בתוס. �משכחת ,�ה

�אלו �שדברים �ביארו �מחיים, �יותר �מבושלים �טובים ומשמע�,

טובים��שיותרמכל�מקום�כיון�,�שהגם�שהם�טובים�כשהם�חיים

�מבושלים �כשהם �שהכל, �חיים �כשהם �עליהם �מברכים ולשון�.

�יונה �רבינו �חי�תלמידי �נאכל �שאינו �דבר �כגון �שאם�. ומשמע

מברכין�עליו�,�אף�שטוב�יותר�כשהוא�מבושל,�נאכל�כשהוא�חי

)�ג"רה�סקסימן�(המגן�אברהם�וכתב�,�לעולם�בורא�פרי�האדמה

מכל�מקום�המנהג�',�כתוס)�א"שם�ס(�השולחן�ערוךדאף�שלשון�

�יונה �רבינו �כתלמידי .� �ברורהועיין �סק(�משנה �ור"שם ב�"ג

�ד"סקס (� �כתוס�שהאחרוניםשכתב �הסכימו �השולחן�' וכלשון

�ערוך �לאוכלם�, �אדם �בני �רוב �שדרך �בעינן �מקום �שמכל אלא

��.�דוקא�מבושלים�ולא�חיים

�'גמ)�יח ,� �בתומי �לה �וכרתימשכחת �הרשב. הביא��א"בחידושי

,�שאפילו�אינם�משתנים�לגריעותא�על�ידי�בישולד�"הראבבשם�

�משתבחים �שלא �אלא �שהכל, �בבשול �עליהן �מברכין ,�נמי

�והקשה �הגמ, �שאלה �מה �כן �אם �האדמה�' �פרי �בורא תחילתו

�משכחת�לה �שלקו�שהכל�היכי הא�משכחת�לה�בכל�הירקות�,

�משתבחי �ואינם �האדמה �פרי �בורא �בשולןשברכתן �ידי �על ,�ן

��.�'א�גופיה�סבר�כתוס"אמנם�הרשב

�'גמ)�יט בתלמידי�הקשה�.�אלא�משם�דבעינן�טעם�מצה�וליכא,

�יונה �טעם�רבינו �במצה �דבעינן �מצינו �לא �הא �אדרבא, מצה�,

דהפירוש�דבעינן�טעם��,רבני�צרפתותירץ�בשם�.�היא�לחם�עוני

��.�ולמבושלת�טעם�מצה�עשירה,�היינו�עניה,�מצה

הבשר�ויש�לומר�דהיינו�בשביל�.�'ה�משכחת�לה�וכו"ד�'תוס)�כ

�שבתוכן �והמלח .� �יונהכתב �רבינו �תלמידי �אף�, �הכי דמשום

�למעליותא �דנשתנו �ומלח �בשר �עם �וכרתי �תומי ,�במבשל

�שהכל �עליהן �ומברך �ברכתן �את �הפסידו .� �א"הרמוהעתיקו

��).�א"ח�ס"בסימן�ר(להלכה�

�ד"בא)�כא �וכו. �כתב �אלפס �הרב �'ומיהו .� �עיין רבינו�בתלמידי

�וברא �שביארו�ש"יונה �רב�"דהרי, �שהכריע �שההכרעה �סבר ף

חסדא�היא�כנגד�כל�האמוראים�שסתמו�ששלקות�ברכתן�בורא�

�האדמה �פרי �ששלקות�, �האומר �דברי �נדחו �דלמסקנא וכיון

�שהכל �עליהן �מברך �פרי�, �בורא �ברכתן �ששלקות �לן קיימא

�ח"האדמה�ודלא�כהכרע�דר �ש�סבר�כתוס"והרא. וכתב�שאף�',

�דידיהשלמסק �להכרעה �צריך �אין �נא �סברא�טובה�, �מקום מכל

דסבירא�,�כתב)�ה"בסימן�ר(והטור�.�היא�ולכן�קיימא�לן�כוותיה

�להרי �בגמ"ליה �האמוראים �שאר �שלדעת �ף �וכרתי�' תומי

�בשול �ידי �על �למעליותא �משתנים �כר, �ליה�"ודלא �דסבירא ח

�לגריעותא �שמשתנים ,� �ועיין �יוסף �עליובבית �שתמה דודאי�,

�הרי �ף�לא�משמע�הכי"לשון �בביאור�דברי��והאחרונים. האריכו

�הטור .� �סק"ר(�ז"טועיין �ב"ה �נזדמנה�) �מוטעית �שנוסחא שכתב

��.�יעויין�שם,�ף"לטור�בדברי�הרי

�ד"בסוה)�כב �העץ�, �פרי �בורא �עליו �מברך �בדבש �מטוגן ואגוז

�עיקר �"הרא�.דאגוז �מטגנו�ש �היה �שאם �שאף �שהחידוש כתב

�והי �לגריעותא �משתנה �היה �עצמו �שהכלבפני �ברכתו ,�תה

עכשיו�שטגנו�בדבש�כיון�שנשתנה�למעליותא�ברכתו�בורא�פרי�

�העץ ,� �שכתב�האחרוניםוהקשו �למה �סתרו בתלמידי��דדבריו

�יונה �כ(�רבינו �באות �דבריו �הבאו �שמשתבח�) �באגוז דהכא

�התוס �מחמת�הדבש�כתבו �בורא�פרי�"והרא' �עליו ש�שמברכין

�העץ �"והט, �סק"בר(ז �ג"ה (� �דבר �בין �לחלק �בורא�דחק שברכתו

�האדמה �פרי �העץ, �פרי �בורא �שברכתו �לדבר �בקושיא, ,�והניח

שבאגוז�הטיגון�בא�להשביח�,�מיישב)�ה"שם�סק(�והמגן�אברהם

�הדבש �את �ולא �האגוז �את �בדבש, �או �במים �משביח �לי ,�ומה

דאין�,�מה�שאין�כן�בתומי�וכרתי,�מכל�מקום�השביח�את�האגוז

�להשביחם �בא �הבישול �להשביח, �באים �הם �הבשר�אלא ,�את

ובהאי�גוונא�אמרינן�כיון�שאין�,�אלא�שממילא�השבחו�בעצמם

)�ג"סימן�ר(�בטורועיין�,�השבח�מגופם�נשתנה�ברכתם�לגריעותא

� �דעת �שהביא �שמב(הרוקח �סימן �בדבש�) �אגוז �המטגן שגם

�שהכל �עליו �ומברך �ברכתו �את �מפסיד �הוא�, �שהשבח כיון

'�כתוס�אלא�שלדינא�קיימא�לן.�מחמת�הדבש�ולא�מחמת�עצמו

.ש"והרא

���
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