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בס " ד  ,טו אלול התשע"ב.

מסכת ברכות דף לב – דף ל ח




דףל"בע"א

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

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

לעבודה ,וטעמא דכיון דהרגו בידיו ,פסול לנשיאות כפים

אלמלא שלש ,שמעידין שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן

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

יצרנו ,ולהסיר יצר הרע ממנו .וביאר המהרש"א דאינה טענה

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

אמיתית דהא הבחירה ביד האדם ,אלא שהיא קצת טענה

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

במשפט ,ותועיל לזכות לעולם הבא אחרי קבלת העונש ולא

שאין כן בנשיאות כפים השכינה שבין אצבעות הכהנים היא

יתמוטטולגמרי.

המברכתכדילפינןבחולין)מט(.מ"ואניאברכם".

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

ז(תוס' ד"הכלהמאריך,עייןבדבריהם,והתוס' בשבת)קיח(:

תלתאמשליםהםכנגדהחטאשלהערברב,ושלישראל,ושל

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

אהרון .דהערב רב דומין לארי שדרכו להזיק ,וישראל דומין

דאין אדם ניצול כל יום מעיון תפילה ,דאינו ניצול מלחשוב

לפרהשאיןדרכהלהזיק,ואהרוןדומהלבןמלךשלאבאלידו

שראוי הוא שיעשה השם בקשתו ,דהרבה בני אדם ניצולים

חטאאלאמחמתישיבתוביןמחטיאים.

מזה ,אלא צריך לפרש שאין אדם ניצול מהעוון של חוסר

ג(גמ' ,ומה כסא של ג' רגלים וכו' .הקשה המהרש"א הא

כוונתהלבבתפילה.

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

ח(גמ' ,ושעה אחר תפילתו ,פירש הרמב"ם )פ"ד מתפילה טז(

משה.וכתבדכוונתהגמ',דאםשלשרגליםלאעומדיםבשעת

שהוא כדי שלא יהיה נראה שהתפילה עליו כמשא .ובלחם

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

חמודות )סימןע"אסל"ז(כתבדבעינןמיושבדווקא,דבמעומד

כיוןשחשששיקפידוהאבותעליועלשלאביקשרחמים,ואם

לאסגילהראותזאת,אבלבאליהרבא)סימןצגס"א(חולק.

כןלאתועילזכותםלזרעו.

ט(גמ' ,תורתןהיאך"משתמרת".הקשהבעיוןיעקב אמאילא

ד(גמ',עדשהחלהו.בעיןיעקב גרס"שהחלה"וקאיעלמשה,

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

ולגירסא דידן כתב המהרש"א דלא ידע פירושו ,דמה שייך

חסידיםלפנישמילאוכריסןבתורה,כדאיתאבאבות",לאעם

לשון הפצרה ל"החלהו" .ועיין ביעב"ץ שפירש דהווי לשון

הארץ חסיד" ,דאין לנהוג בחסידות לפני שמילא כרסו בתורה

חולי,וכביכולעשהולהקב"החולה,כדמצינובשופטים)י'ט"ז(

תחילה ,ובירושלמי הלשון "עוסקין" ,ולדעת הט"ז )או"ח מ"ז

"ותקצרנפשובעמלישראל".

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

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

לימוד בטורח ועמל לאחר שמלאו כרסם בגרסת התורה ,הוא

דלעיל )לא(.ילפאהגמ'משלמהשלאישאלאדםצרכיוואחר

השומרהבליבם.

כך יתפלל ,ועיין בגליון הש"ס להגרע"א שם .ובפני יהושע

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

פירש דעיקר מלתא דר' שמלאי היינו לענין שלא ישאל אדם

המהרש"א דהא דנהגינן לומר גם אשרי העם שככה לו ,לפי

צרכיובשלשהראשונותעייןשם.

שהואסוףהפרקהקודםלו.



יא(גמ',למלכיעכו"םפוסק.כתבבתלמידירבינויונה,דהיינו

דףל"בע"ב

רק היכא שחייב לפסוק בדברים ,אבל אם יכול לעקור רגליו

ו(גמ',כלכהןשהרגאתהנפשלאישאאתכפיו.כתבוהתוס'

למקום אחר ולא יצטרך להפסיק בדיבור יעשה כן ,דעקירת

מסכת ברכות דף לב – דף לג
טו אלול – טז אלול התשע"ב
רגליםעדיפאמלהפסיקבדברים.

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

יב(רש"י ד"ה הא דאפשר בקצור ,כגון שסמוך לגמור תפלתו.

ואולי יש לישב ,דלאחרדתקון להתפלל מעיןשבע תפלת י"ח

ובתלמידירבינויונהפירששיכוללקצרכלברכהוברכה.

נראיתכבקשתצרכיםוהוויזילותאלשבת[.

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

ה(גמ',איןמחזיריןאותומפנישיכוללאומרהעלהכוס.כתב

וכו' .כתב המהרש"א דאף דהני קראי לא איירי אשמירה

הרשב"א בשם רס"ג ,דאם אין לו כוס חוזר ,והקשה משבת

מסכנה ,אלא צווי להשמר מאיסור עבודה זרה ותבנית פסל,

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

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

חוזר ,דאין חיוב הזכרתו אלים כל כך לחייבו לחזור ,ומשום

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

הכי הבדלה במוצאי שבת נמי אין לחייבו לחזור כיון דאין בו

נפשו מסכנה ,ומה שלא הפסיק אותו חסיד כי לא חשש

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

לסכנה .ובגאון יעקב )הבאו דבריו בחידושי הגאונים בעין

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

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

אלאשכיוןשמתפללחייבוהולהזכירבתפילתואתעניןהיום,

בשבועות )י .מדפי הרי"ף( כתב ,דמהאי קרא ילפינן שאסור

ולאנקבעולחלקמהתפילה,אבלהבדלהוטלומטרשהםחלק

להרוג עצמו ,אבל האיסור לחבול בעצמו לא ילפינן מיניה,

ממטבע התפילה ,ואי לא הזכיר לא התפלל כדין צריך לחזור

אלאמ"וכפרעליומאשרחטאעלהנפש",דאסורלאדםלצער

בכלגוונא.ועייןבדבריו.

עצמו.

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



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

דףל"גע"א

הכוס דהא כשהעשירו קבעוה על הכוס ,ולא חזרו וקבעוה

א(תוס' ד"האבלעקרבפוסק,בירושלמיקאמרדאםהיהנחש

בתפילה אלא משום דהענו .ותירץ ,דכוונת הגמ' דלאחר

מרתיעלבאכנגדו.הרא"שגרס"מרתיח".

שחזרו והענו ,עשו תקנה קבועה שתמיד יאמרו בתפילה גם

ב(בא"ד ,אבל לתחילת ברכה מיהא יחזור .הראשונים לעיל

כשיעשירו ,והיינו כדי שלא יחזור וישתנה שוב ותהא

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

מטולטלתכלהיום,ואחרישקבעולחובהבתפילהתמיד,היא

מחמתאונסושההלגמוראתכולה,נאמרדוקאהיכאדגברא

עיקר ההבדלה ,דבתפילה תמיד מבדיל ,ועל הכוס רק כשיש

לא חזי ,או גם היכא דחזי ,דעת הרי"ף דאף בחזי חוזר ,ודעת

לו.

הראב"ד )הובא בחידושי הרשב"א שם( דאינו חוזר ,והקשה

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

הרשב"א אמאי כתבו התוס' הכא שצריך לחזור לראש

כתב בחדשוי הריטב"א )מוה"ק( דהוי אסמכתא בעלמא,

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

דמדאורייתאשרילהזכיר שם ה' בברכהשאינה צריכה.ועיין

הפסק בשהיה להפסק בדיבור .והפני יהושע כתב דבדברי

בפני יהושע שכתב דאין הכי נמי ,והיינו משום שמשבח את

התוס' לעיל)כב(:ד"האלא,מבוארדסברידכלהיכאדמפסיק

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

מחמתאונסאףדגופוחזי,אםשההלגמורכולהחוזרלראש,

מברכה שאינה צריכה ,דכיון שכבר הבדיל בתפילה ,הוי

והקשה דלפי זה מה דנים התוס' הכא ,הא לדבריהם פשיטא

כמבדיל על הכוס באמצע השבוע ,דפשיטא דלא שייכא הא

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

ברכה כלל ,וחשיב הזכרת השם לבטלה ,ואסור מדאורייתא,

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

ועיין עוד במגן אברהם )סימן רט"ו סק"ו( שמביא שגם דעת

ועייןשםבמ"אס"קה'דמשמעשהטעםשחוזראףעלפישלא

התוס' והרא"ש דברכה שאינה צריכה אינה אסורה אלא

שהה,משוםשפסקבדיבור.

דרבנן .אמנם דעת הרמב"ם )פ"א מברכות הט"ו( דאסור

ג(גמ' ,אמר ליה אין במילתה מיהא גדולה היא וכו' .פירש

מדאורייתא דנושא שם שמיים לשווא .וכתב המשנה ברורה

רש"י ד"ה במילתה ,במקום שצריכה נקמה דבר גדול הוא,

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

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

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

שהנקמהבעובדיגלולים טובהלישראל ,והיינוצירוףב'שמות

מגמ'ערוכהבתמורה)ד,(.עייןשם.

הרחמים והגבורה ,דמתוך הנקמה בעובדי גלולים שהיא

ח(גמ' ,טעה בזו ובזו מהו .הרא"ש ותלמידי רבינו יונה פירשו

גבורתו יתב"ש ,תבא הרחמים לישראל ,וכן יש לבאר דברי

דהיינו דלא הזכיר הבדלה בתפילה וגם טעם לפני שהבדיל,

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

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

באהבמידתהרחמיםלישראל.

הזכיר בתפילה ,ובהבדלה בירך בורא פרי הגפן ובורא מאורי

ד(גמ',מתוך שהיא חול קבעוה בברכת חול .ביאר המהרש"א

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

בחידושיאגדותהטעם,כיבאתהחוננתנומבקשיםשיחולוימי

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

החול לטובה ולברכה ,וברכת חול דהיינו ברכת חונן הדעת

הרמב"םוכןמשמעברש"י.

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



והמ"א )בסימן רצ"ד( מביא מהירושלמי דהטעם כיון שאסור

דףל"גע"ב

לבקש צרכיו קודם שיבדיל] .וטעם זה הביא במשנה ברורה

ט(גמ',א"לכיקידושוכו'.הקשההפנייהושע ,אמאיפשיטא

)סימןרס"חס"קב'(,וצריךעיון,דהאלעיל )כא(.איתאבגמ',

ליה בקידוש דלא הוי ברכה שאינה צריכה יותר מהבדלה.

מסכת ברכות דף לג – דף לד
טז אלול – יז אלול התשע"ב
ותירץ ,דבקידוש איכא למימר דצריך לקדש על היין

המדות ,וכןהוא)להבדיל(נמיבמלךבשרודם ,כמבקשמאתו

מדאורייתא ,ואף למה שכתבו התוס' בנזיר )ד (.דהוי דרבנן,

חסד ורחמים מסדר לפניו שבחו שמלך רחמים הוא ,ומי

מכלמקוםאסמכתאמיהאהוי,ועוד ,דאכתיודאיעיקרזכירה

שמבקש מאתו דין על חבירו ,מזכיר לפניו שהוא תקיף ובעל

הוי מדאורייתא ,ולפי זה ודאי שייך לקבוע לקדושת היום

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

ברכה מיוחדת ,ומה שתקנו חכמים לקבוע קדושת היום

אינו מזכיר אלא מה שצורך לו באותה שעה ,מה שאין כן

בברכהמיוחדתבתפלהלאמחזיכברכהשאינהצריכה,משום

בתפלת י"ח שהן תפלות קבועות ,וכן שאלת הצרכים נמי

דצריך להוסיף מחול על הקודש ותפילה מקמי סעודה היא,

בעניןאחדבכלתפלותיו ,וכיוןשאנשיכנסתהגדולהלאתקנו

ובשעת התפילה חל עליו קדושת שבת משום תוספת .ועוד,

אלאלומר"הקלהגדולהגבורוהנורא" שבאלוהשבחיםישדי

דבלאו הכי צריךלומר בשבת ויום טוב ז' ברכות שתקנו כנגד

והותרלעוררהמדותהשייכיםלי"חברכות,איןלהוסיףיותר.

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

יב(ועיין בתלמידי רבינו יונה שמחלק בין המשבח בשמות

טעמא שייך להזכיר קדושת היום בתפילה ועל הכוס מעיקר

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

תקנת תכמים ,ולא הוי כברכה שאינה צריכה ,מה שאין כן

ומכלמקוםלאיאריךיותרמדי.ובחכמתמנוחכתב,דהקפידא

הבדלה ,דעל הכוס לא רמיזא באורייתא ,ובתפילה משום

דוקאבתפילתי"חמשוםשרצולהורותפעםאחתשאיאפשר

הוספהמחול עלהקודשבוודאילאשייכא,ומכלמקוםפשיט

לסייםלספרשבחושלמקום,וקבעוזאתבתפילהשמתפללים

דיש מקום להצריך שניהם ,דסוף סוף תקנת כנסת הגדולה

ג' או ד' פעמים ביום ,וכיון שקבעו זאת תו לא איכפת לן

היתהעלהייןובתפילה,וכברנקבעכךבסדרהתפילה,וגםיש

שבמקומות אחרים מרבים בשבחו .עוד כתב דבתפילת י"ח

לדמותקידושלהבדלה.

תיקנולספרבשבחו,עלמנתשיכיןעצמולפנישמבקש,שידע

י(גמרא ,מפנישעושהמדותיושלהקב"הרחמים,פירש רש"י

ממי הוא מבקש ,ויטהר בתשובה מעוונותיו ,ולכך סגי בהני

שהמצוותלאלרחמים נתנו אלא להודיע שאנו עבדיו ושומרי

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

מצוותיו.והרמב"םבפירושהמשניות הוסיף,דאםהיוהמצוות

שמוסיף.

לרחמים היה מצוה שלא לשחוט חיה ועוף כלל .ובמורה



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

דףל"דע"א

דאגה גדולה בזה ,ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת

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

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

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

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

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

מצווים לעשות לא משום הטעם אלא משום גזירת המלך על

הנבראלכבודוברא.ב.דטוביםפירושו,אלושהקב"ההשפיע

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

להם טובה והם שבעים ,ומשמע שהרעבים אינם צריכים

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

להודותלה',ואינוכן.

לפניך",עייןשם,ומבוארכמושכתבהרמב"םבמורהנבוכים,

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

ועיין ברמב"ן בפירוש התורה) ,דברים כ"ב ו'( שביאר ,דמה

קכ"חסעיףכ'( פירשדהיינואפילואםאיןשםכהןאלאהוא

שאמרההגמ'כאןדאיןהמצוותמשוםרחמים,היינושתכלית

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

המצווה אינה לרחמנות על הבהמות אלא ללמדנו מידת

"ואםהבטחתווכו'רשאי"מיירירקבכהאיגונא,אבלאםיש

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

כהנים אחרים לא ישא את כפיו אפילו אם מובטח לו שהוא

בפירוש המשניות ,והוכיח זאת במה שלא אסר לשוחטם,

חוזרלתפילתו.

אמנם בעשותו המצוה על מנת להשלים מדותיו ,הרי נעשית

ג(תוס' ד"ה אמר פסוקא ,בתוה"ד ,אך לשון הגמ' לא משמע

המצוהבגזרתהבורא,וכדאיתאבמדרשרבה )בראשית פרשה

כפירושו .וביאר הרש"ש בשם הגר"א ,דהיכא דכופל הפסוק

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

נקטההגמ'לשוןזכר"ליה",והיכאדכופלהתיבותנקטהלשון

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

נקבה"לה",ובברייתאאיתאהקוראאתשמעוכופלה הריזה

הוא המשלימו וזו גם כוונת הרמב"ם במורה מבוכים ,ואפשר

מגונה,שהואלשוןנקבה,אםכןמשמעדהברייתאדה"זמגונה

להביןכךגםכוונתרש"י,דהשלמתמדותהאדםהואמגזרות

אכופלהתיבותולאאפסוק,וכתב,דהרא"שגרסוכופלו.

הבורא,ועצםקניתמדתהרחמיםמשוםהכיהיא.

ד(תוס' ד"המהיכן.ירושלמיוכו' .והובאבכלהפוסקיםמלבד

יא(גמרא,א"לסיימתינהולכולהושבחידמרך .כתבבחידושי

ברמב"ם .והבית יוסף )ס"ס נ"ט( מביא שהרשב"א כתב דלא

הרשב"א בשם רב האי גאון דהיינו דוקא ב"שמונה עשרה"

משגחינןבהאיירושלמי,וביאר,דאםאיתאדהבבליהיהסובר

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

כן לא הוי שתיק מיניה .והפני יהושע כתב להוכיח ,מהא

והפני יהושע הוכיח זאת מדמצינו בכמה דוכתי דהנביאים

דאיתא לקמן ,דאם טעה בא' מג' ראשונות חוזר לברכה

הרבו בשבחו של מקום ,וכתב ,דעל כרחך הכל לפי הזמן

ראשונה,דכולהוכחדאברכהחשיבי,והשתאאינימאדבחדא

והעת ,דכשאדם צריך לבקש רחמים משאלת צרכיו לפי מה

ברכה בתרי עניני אין צריך לחזור לתחילת הברכה ,במה

שהוא,ודאיצריךלעוררמדותהעליונותהצריכיםלאותוענין,

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

ומשוםהכיישלולהזכירהשבחיםוהתאריםהשייכיםלאותן

בפני עצמה היא .וכתב ,דאדרבא שיטת הטור והשו"ע שפסקו

מסכת ברכות דף לד
יז אלול התשע"ב
כירושלמי,וצריךעיון.

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

ה(תוס' ד"ה לא יענה אמן ,בתוה"ד ,ש"מ דעניית אמן לא

אמצע הברכות דמותר לשחות בהם כרצונו ,וכדאיתא לעיל

חשיב ליה הפסקה מאחר שצורך תפלה הוא .הקשה היעב"ץ

)לא(.בתוס' ד"הומוצאו,ובראשונים.ותירץ,דתיבת"הודאה"

דלעיל )כא(:הביאוהתוס' בשםהירושלמי שאסורלענותאמן

מתפרשתבשניאופנים,א.שבחוהילול,ב.דרךהכנעה],כמו

דהקלהקדושושומעתפילהבאמצעי"ח,אלמאדהויהפסקה.

הודאת בעל דין[ .וכשמשתחוה בהודאה הוא מראה שכוונתו

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

להכנעה ,ואין כן פירוש הדברים שאומר ,שמשמעותם שבח

דוקאאמןדברכתכהניםדהוימענינאדשיםשלוםדקאיביה.

והילול ,ולדבריו מדכורעים במודים שבתפילת י"ח ,משמע

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

דפירושו מלשון הודאת בעל דין ,ובפרי מגדים במשבצות זהב

ליום הכיפורים זכרנו וכו' .כתב בתלמידי רבינו יונה ,דאין

)שם(כתבבשםהלבושטעםאחר,דבאמצעתפילתי"חישגם

לחזור על זכרנו ומי כמוך משום דאינם חלק מהתפילה ,ואף

בקשות,ועלכןאינומגונהלכרוע,מהשאיןכןבברכתהודאה

לדעת הסוברים שצריך לחזור ,היינו דוקא בראש השנה ויום

שבברכתהמזוןובהללמגונה,משוםדליכאשוםבקשה.

הכיפוריםשהםעיקרהדיןוהחתימהוישבהםמוסף,אבללא

יא(מתני',יודעאנישהואמטורף.בפירושהמשניותלהרמב"ם

בשארימיםשביןראשהשנהליוםהכיפורים.

ביאר ,דמטורף היינו מת ,דטירוף היינו לשון שכחה ,ושכחה

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

היינואיבודמכחהזכרון,וכןמיתההויאיבוד.

מביא בשם רב האי ובה"ג ,דבג' ראשונות לא ישאל אפילו

יב(גמ' ,כל הנביאים כולם וכו' .ביאר המהרי"ץ חיות דהביאו

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

להאמשוםדבסוףהסוגיאדרשינןלקראד"שלוםשלוםלרחוק

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

ולקרוב"דאיירינןביההכא.

ובהגהותמיימוניׁפ"ומתפילהה"גׂמביאבשםרבינושמחה

יג(גמ',כלהנביאיםכולןלאנתנבאואלאלימותהמשיחוכו'

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

ופליגאדשמואלוכו'.הרמב"ם)פ"חמתשובהה"ז( כתב,שכל

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

הטובות שנתנבאו הנביאים לישראל הוו לימות המשיח ,וכר'

רביםשרי מהאדהקליריסדקרובץ,והואהיהתנאואוליהיה

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

ר"א בן שמוע כדמשמע בפסיקתא] .ועיין במעדני יו"ט כאן

לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד ,ולכאורה סתר

שהאריך[

דבריו .ותירץ הגר"א באמרינועם ,דתרי ימותהמשיחהוו ,א.

ח(גמ',אמררבחסדאכלהמבקשוכו'איןצריךלהזכירשמו.

משיחבןיוסף,ב .משיחבןדוד,ומהשכתבהרמב"םדאיןבין

הקשה היעב"ץ מהזוהרהקדוש )פרשת וישלח(שהוצרך יעקב

העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות קאי על

לפרש"הצילני נא מיד אחימיד עשו" ולא הוה סגילומר מיד

משיח בן יוסף ,ומה שכתב שכל יעודי הנביאים הוו לימות

אחי,דהמתפללצריךלפרשתפילתו,ומאישנאמהכא.ותירץ,

המשיחהיינומשיחבןדוד.

דהיכא דאינו מזכיר כלל האיש אין צריך לפרט שמו ,אבל

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

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

שער התשובה( ביאר הטעם ,דבעל תשובה הוא עניו לפי

הוצרך לומר "מיד אחי" כי אחר כך המשיך ואמר "כי ירא

שזוכרתמידאתחטאיו)וכדכתיבבתהילים פרקנ"א"וחטאתי

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

נגדיתמיד"(אךצדיקגמורבקליכוללהכשלבגאוה.

ממנו"וקמישמיאגליאדכוונתולעשו,דמהשאינוצריךלפרט

טו(גמ' ,שם .כתב המהרש"א בחידושי אגדות ,דכל הני

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

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

יראאנוכיוכו'"לאסגיאילאמפרט,אינמיאוליאפשרלחלק

כולן נתנבאו למשיא בתו לתלמיד חכם בימות המשיח ,אבל

בין פירוט הבקשה על מי שהוא ,או להינצל ממי שהוא ,ועיין

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

במגן אברהם )סימן קי"ט סק"א( שכתב בשם המהרי"ל

משיאבתולתלמידחכם,עיןלאראתה,ובעליתשובהאפילו

דכשמבקש הבקשה בפניו אין צריך לפרט שמו ,ושלא בפניו

בעולם הבא יהיה שכרם כפי נחמות הנביאים ,והטעם לפי

צריךלפרט,ולדבריונמימתורץדהתםהוהשלאבפניעשו.

שגברעליהםהכחהגשמי)כיבפועלעשועבירותקודםששבו(



ולכןשכרםיהיהיותרגשמי.

דףל"דע"ב

טז(גמ',אלאהואדומהכעבדלפנימלךואנידומהכשרלפני

ט(גמ',כהןגדולתחילתכלברכהוברכה.הגר"א גריס"וסוף".

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

וכן פסק הרמב"ם )פ"ה מתפילה ה"י( .ועיין שם בכסף משנה,

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

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

בכח התורה ,והוא בחינת שר ,והיינו על פי הזוהר הקדוש,

ואפשר דסבירא ליה דר' יצחק בר נחמני אתא לאוסופי על

שכתב שהעוסק בתורה הוא בבחינת בן ,והעוסק בתפלה הוא

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

בבחינתעבד.ואיתאבעבודהזרה)ד(:דבשעהשהקב"העוסק

נמיבתחילתהברכה.

בתורה המשפט הוא בדקדוק דהתורה היא אמת ,ועל כן כיון

י(גמ' ,הכורע בהודאה הרי זה מגונה .כתב בשולחן ערוך

דרבי חנינא בן דוסא היה גדול בכח התפילה ,דבריו נשמעים

)או"ח סימן קי"ג ס"ק ג'( ,הכורע בוכל קומה לפניך תשתחוה

טפי.

או בולך לבדך אנחנו מודים או בהודאה דהלל וברכת המזון

יז(תוס' ד"ה חציף .בתוה"ד ,יש לומר דהתם מיירי בהר

מסכת ברכות דף לד – דף לה
יז אלול – יח אלול התשע"ב
המוריה.וביארהב"ח )סימן צ'(דהיינושבאמתהתפללבמקום

ד"לאתשאאתשםה'אלוקיךלשוא",וממילאתוליכאסברא

מוקףמחיצות,ומהשקראוהפסוק"שדה"משוםדכןנקראהר

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

המוריה] ,ולכאורה יש אפשר לבאר ,דסברי התוס' דבבקעה

אף דליכא סבר ,משום דספיקא דאורייתא לחומרא ,וסיים

אסורלהתפללכמושכתברש"ידבמקוםצניעותלבונשברכי

דעדייןצריךעיון.

חלהעליואימתהמלך,ואםכןבהרהמוריהששםהיהמקום

ו(גמ',ילךאצלחכםוילמדנוברכותוכו'.כתבבתלמידירבינו

המקדש ודאי לבו נשבר בקרבו ובפרט יצחק שהיה מקום

יונה ,דאף אםלא ילמד הלכות ברכות אלא יברך על כלדבר

עקדתו)נ.מ.פ.[(.

שהכל יצא מידי מעילה ,אלא דמכל מקום צריך לילך אצל

פרק כיצד מברכין

חכם וילמדנו מה צריך לברך] ,ואין כוונתו שלכתחילה מותר
לעשות כן ,דוודאי אסור ) ,עיין משנה ברורה סימן ר"ב ס"ק



פ"ד(,אלאכוונתודמכלמקוםנפיקמידימעילה[.

דףל"הע"א

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

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

בפאה .הקשה הפני יהושע ממתניתין דפאה )פ"ד( דתאנה

בבית יוסף )סימן ר"ב( הביאבשםהרשב"א ,דגם על יין תוסס

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

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

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

ענביםואומרעליוקידושהיום.

דרבנן.ובהגהותהרא"מהורוויץ תירץלקושיאדתאנה,דאיכא

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

בנותשוחשהואמיןתאנהוחייביןבפאה,ואםכןשפיראיכא

ביאר המהרש"א דאף דהאי תירוצא נמי אית ליה דטעם

למיפרךשכןישבמינופיאה.

הברכהמשוםסברא,מכלמקוםלתירוץהראשוןאזילאסברא

ח(בא"ד .דבריהם צריכים ביאור ,כיון שכתבו דלפירוש רש"י

בעלמא ,שהוא דחוק קצת ,דהתנא קאי אסברא בעלמא שלא

איכא למיפרך מה להנך שכן חייבים בפיאה ,איך כתבו

נזכרה כלל במשנה ,אבל לתירוץ בתרא אמרינן להאי סברא

מתחילה דאיכא למימר קמה תוכיח ,וביאר המהרש"א,

מכח מתניתין דמצינו בהשמברכין על הנאות ,ועלהדא אמר

דלדבריהם יש לדחוק קצת ,דהגמ' לא רצתה למיפרך מדבר

"כיצדמברכין".

שאינוברנטיעהמנלן,כיוןדאיכאלמימרקמהתוכיח,ונצטרך

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

לדחותשכןחייבבפאה,ולארצולהאריך,מהשאיןכןלרש"י

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

אתישפירבפשיטות,כיוןדבאמתהקושיאהיאמדברדלאובר

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

נטיעה.

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



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

דףל"הע"ב

ואתי הלולים לילף נמי לענבים .ועיין בגר"א )שנביא לקמן

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

בסמוך( דמוכיח מהאי קושיא דלמסקנא לא קאי הקרא

ביאר הגרע"א )נדפס בסוף שו"ת חלק ח'( דמי שמקבל טובה

ד"וברכת" על כלשבעת המינים ופליג ארשב"א ,דסבירא ליה

מזולתוואינומכירלוטובהעליהאיןלולצפותשיחזורהנותן

דבכלשבעתהמיניםטעוןברכהמדאורייתא.

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

ד(גמ',אלאסבראהואאסורלאדםשיהנהוכו'.כתבבחידושי

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

הרשב"א דלמסקנת הסוגיא ברכה דלאחריה בשבעת המינים

גוזללכנסתישראל.

בלבדהיאדאורייתא,דהאקראד"ואכלתושבעתוברכת"קאי

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

על כל שבעת המינים כמבואר בגמ' .אבל הרמב"ם )פ"ח

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

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

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

ומברך ,מפני שהן מדברי סופרים ,ודייק הכסף משנה )שם(

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

דסבירא ליה דכל הברכות מלבד ברכת המזון ,הוו דרבנן.

דהא צריך לברך על הראיה בשעת הלבלוב ,ואם כן קודם

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

האסיפההואכברשלהם].אמנםצריךעיון,האבדגןוכדומה

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

איןלבלובואינומברךואיךנהפךלדגנך[.

לאיברכועליהםשלשברכות,ובביאורהגר"א )סימןר"טס"ג(

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

ביאר ,דהוכחת הרמב"ם מהא דהוצרכו בתחילת הסוגיא

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

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

ביאר,דאין הכוונה שרשאיאדםלבטלמתלמוד תורה בשביל

הילולים",שמעמינהד"וברכת"לאקאיעלשבעתהמינין.

פרנסה,אלאשבזמןעסקולפרנסתויהיהמהרהרבדבריתורה,

ה(גמ',שם.בפנייהושעהקשה,אמאיכלהברכותהוודרבנן

והיינו מה שכתב "הנהג בהן מנהג דרך ארץ" דהיינו עם

הא למסקנת הגמ' סברא היא ,ובכל מקום סברא מועילה

התורה.

לאשויי לדאורייתא ,כדמקשה הגמ' בכמה מקומות "למה לי

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

קרא סברא הוא" .ותירץ ,דייתכן דבאמת כל הברכות

אגדות תירץ קושית התוס' ,דוודאי פרשת והיה אם שמוע

דאורייתא ,והא דספק ברכות להקל ,משום ספיקא דאיסור

איירא בעושין רצונו של מקום ,אלא שאין עושין רצונו בכל

מסכת ברכות דף לה – דף לו
יח אלול – יט אלול התשע"ב
מאודם דהיינו בממונם ,דהא לא כתיב "ולעבדו בכל לבבכם

וישמח,וצריךעיון.

ובכל נפשכם ובכל מאודכם" ,וכיון שאינם עושין רצונו של

יז(גמ' ,אילימא דקא שתי ליה אוזוקי מזיק ליה .פירש רש"י

הקב"ה להתנדב לו בממונם נענשים במידה כנגד מידה שאין

ד"ה אוזוקי מזיק ,לגופיה ,ואין זו אכילה שטעונה ברכה,דגבי

נעשיתמלאכתןעלידיאחרים.

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

יג(גמ',הרבהעשווכו'כרבישמעוןבריוחאיולאעלתהבידן.

דאינו משלם את החומש ,דלא חשיב אכילה היכא דמזיק

כתבהביאורהלכה)סימן קנ"וד"הסופהבשםהספרים(דהיינו

לעצמו ,דגבי חומש אכילה כתיב ,והראיה דכיון דמזיק ליה

לכלל העולם ,אבל וודאי בכל עת ימצאו אנשים יחידים

אינואכילהואינוטעוןברכה.והקשההגרע"אמההראיה,הא

שיוכלו לעסוק בתורה כר'שמעון ,ומה שאומרתהגמ' "הרבה

שפירישלומרדאכילההמזקתחשיבאאכילה,והטעםדפטור

עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן" היינו הרבה

מחומש משום דהוי "שלא כדרך אכילתן" ,דאיתא בפסחים

בדווקא .והיינו מהנפש החיים )שער א' פ"ח( ועיין שם שדייק

)כד(:דכלמשקיןהיוצאיןמןהפירותהוישלאכדרךאכילתן,

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

ולכןפטורמחומש,אבלהכאלגביברכהמנלןדלאיברך ,סוף

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

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

מאודכם.

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

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

המזיק ,והראיה מתרומה היא רק דשתיית שמן מזיקה.

החזוןאישמעשרות)סימןה'ס"קט"ו(דתיבת"חצירות"טעות

ובתלמידי רבינו יונה כתב הטעם שאין לברך על דבר המזיק

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

משום שאינו כדרך הנאתו ,ולפי זה היא גופא הראיה

ליתא להאי תיבה בגיטין )פא (.ובבא מציעא )פ"ז ,(:וגם

מתרומה ,שדבר המזיק נחשב שלא כדרך הנאתו ,ומתורצת

ברמב"ם)פ"דממעשרותה"א(ליתא.

קושיתהגרע"א.

טו(גמ' ,משום דאישתני לעלויא .הקשה בפני יהושע אטו לא



מצינו פירות שחשובים הרבה יותר משאר הפירות ,ומאי

דףל"וע"א

טעמאלאקבעוברכהלעצמם.ותירץ,דאיןכוונתהגמ'דעצם

א(גמ' ,פשיטא מהו דתימאוכו' לא לבריך עליה כלל .הקשה

מאי דחשיבי טפי בעלמא קובע ברכה מיוחדת ,אלא דכל

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

המשקיןהיוצאיןמןהפירות,אינםנחשביםלעיקרהפרי,ואין

סלקאדעתךשלאיברךבוראפריהעץאלאשהכל,ואיןלומר

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

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

תרומהוביכורים,איןדיןהמשקיןהיוצאיןמןהפריכדיןהפרי

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

כדאיתא בחולין )קכ ,(:ורק יין נשתנה למעליותא וחשיב טפי,

הכי,אמאיהוצרךשמואללומר"מברכיןעליובוראפריהעץ",

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

לימא דמברכין עליו ,וממילא ידעינן דמברך בורא פרי העץ,

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

אלאעלמוכחדהוהאמינאדמברךשהכל.ותירץ,דישלבאר

שהוא משקה היוצא מן הפרי ,וכל חשיבותו הוא מצד עצמו

קושיתהגמ' "פשיטא",דפשיטא דאם צריך ברכה מברךבורא

שהואיין,ולכןצריךברכהלעצמו,והיינוטעמאדמקשההגמ'

פריהעץדאיןצדלומרשמברךשהכל,ואםכןלמהלהולהני

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

אמוראילהאריךבלשונםלומר"מברכיןעליובוראפריהעץ",

משקההיוצאמןהפרי,אינמיהטעםדייןקובעברכהלעצמו,

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

משוםדחשיבלעניןנסכים,וכןשמןחשיבלמנחות.

אומריםדמברכיןבסתמא,הוהאמינאדאתולאפוקימהסברא

טז(גמ',ומיסעידכלל וכו' נהמאהואדסעידחמראלאסעיד

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

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

שמברךבוראפריהעץ.

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

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

צריך עיון ,דהרי הגמ' תירצה הקושיא מהפסוק שלכאורה

הרשב"א,דקמחשלקליותשאיןעושיםממנופת,מברכיןעליו

משמעדייןלאסעיד,ועלפיהתירוץ,נשארהטעםדייןסעיד,

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

ומהיכן מוכרח שנתוסף עתה על טעם דסעיד ,תנאי דמשמח,

קמח שעורים ,אפילו קליות מברך שהכל ,הואיל וקשי

איברא דהמשנה ברורה )סימן ר"ב סק"ב( העתיק מגמ' דידן

לקוקיאני אין דרך בני אדם לאוכלו ,והקשה הגרע"א דלפי זה

שמברכים בורא פרי הגפן על יין ,משום שסעיד ומשמח,

מה מקשה הגמ' מדיוקא דברייתא ,דאקמחא דשערי מברך

ולכאורה נפקא מינה לדינא לענין מיצי ענבים באופן שאינם

שהכלהאדחיטיבוראפריהאדמה,ודוחקתלתרץדהואהדין

משמחים .ועיין שו"ת מנחת שלמה )סימן ד' ד"ה וכיון(,

חיטי ,נימא דהא דבדחיטי מברך בורא פרי האדמה ,משום

שאמנםכתבדלהדיאאמרהגמ'דידן,דבעינןלתריטעמילתת

דמיירי דלית ליה עלויא אחרינא דהוי קמח קליות ,ובדשערי

שםיין,ובהמשךדבריובד"האךצריךעיון ,כתבדמספיקאף

בכהאיגוונאנמימברךשהכל.והניחבצריךעיון.

שסעיד ומשמח קצת ,ובד"ה המורם כתב ,דמספיק מה שראוי

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

להיותייןדסעידומשמח,ולאחרמיכןכתב,דמספיקאפילואי

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

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

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

יוכשר,דלאבעינןאלאשיהיהממיןזהאבללאשבפועליסעד

מברך מעין שלש ,אם כן יברך על האדמה ועל פרי האדמה,

מסכת ברכות דף לו
יט אלול התשע"ב
ודחו,דלאמצינובגמ'שתיקנונוסחזה,ולומרשלאיברךכלל

גורם אלא חילוק הסוגים) ,ולענין כלאי הכרם אזלינן בתר

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

השינויבעצמותהדבר(.

דיברך בורא נפשות ,נמצאלפי זה דמצינו ברכת בורא נפשות



דאורייתא,והואחידוש.

דףל"וע"ב

ד(]רש"י ד"ההכא אית ליה ,בסוה"ד ,לכך נטעוהו הלכך פרי

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

הוא,לכאורהנראהלבאר,דאףבייןאףדמעולהעלשמןכיון

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

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

עקיבא ,דמה יהני לן דהלכה כרבי עקיבא דהאביונות אינם

לברךבלשון"פרי").א.ג.[(.

חלקמהפרי,סוףסוףישלאסרםמדיןשומרלפרי,והיינומאי

ה(גמ' ,והרי צלף וכו' .כתב הפני יהושע דהווי מצי לתרץ

דחידש רב דלא חשיב שומר .ועיין שם שהאריך לתרץ וביאר

דקורא שאני ,כיון דאית ביה תרתי לריעותא ,חדא דסופו

הסוגיאבאופןאחר.

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

יא(גמ',שם .ובעיקר מאידמשמעמקושיתהגמ'דבחוץלארץ

דאית ביה רק חדא לריעותא שפיר יש לומר דמברכין עליו

נמי אסור שומר ,כתב הצל"ח ,שאין אסור בחוץ לארץ ,כיון

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

דערלת חוץ לארץ אסורה רק מהלכה ,ובה לא נאמר הריבוי

לתרץ האמת ,דבצלף ליכא אפילו חדא לריעותא ,דנטעי ליה

לאסור שומר ,ותלוי במחלוקת האם ערלת חוץ לארץ אסורה

אדעתאדהכי.

משום הלכה למשה מסיני ,או דהלכה למשה מסיני מגלה

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

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

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

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

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

נחלקובכך.

הפירות מברכין עליהן בורא פרי העץ משיוציאו ,אף דעל פי

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

רובמשאיריןאותןעלהעץלהוסיףלהתבשל,דלאדמילהכא,

בחידושיהרשב"א פליגאתוס',וסברשאיןמכאןראיה,דהכא

דאין מברכין בורא פרי העץ על דבר שלא נוטעים אדעתא

אינם חייבין בערלה משוםדהוו פרי ,אלאמטעם שומר לפרי,

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

ובאמתהגרעינין אינן פרי כלל ואין מברכין עליהן ,ואי ממתק

חשיבחלקמהפרילעניןברכתו,אבלהתםסוףסוףהואהפרי,

להו על ידי האור מברך שהכל .והחזון איש )סימן ל"ג סק"ג(

ומהאיכפתלןשאיןרגיליםלאוכלוכן).כןביארדבריוהחזון

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

אישאו"ח)סימןל"גסק"ד(.

אינם אוכל ,וביאר דברי התוס' דמיירי בגוונא שיש בקליפה

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

מעט מלחלוחית הפרי .אמנם דקדק מלשון הרשב"א דאף

דזורק האביונות ואוכל את הקפריסין ,ולא חילק בין הארץ

בראוילמוץמברךשהכל.

לחוץ לארץ .ותלמידי רבינו יונה מביא ,שיש הסוברים

יג(ובשולחן ערוך )סימן ר"ב ס"ג( חילק בין גרעינין מתוקין

דלמסקנתהסוגיאודאישאינופרי,וחלקעליהם,וכתבדצריך

למרים ,דעל גרעינין מתוקים מברך בורא פרי העץ ,ועלמרים

לומרשכוונתהרי"ףלהתיררקבחוץלארץ,ולאחילק,משום

מברךשהכלאםמיתקןעלידיהאור.ועייןשםבביאורהגר"א

שהביאהמעשהדמבר"אשהיהבחוץלארץ.והצל"חכתבעל

דפליג ,וסבירא ליה דאין לחלק בין גרעינין מתוקים למרים,

פי דברי המשנה למלך )פ"יממאכ"אהל' י"א(שכתב,דלמאן

דכיון דעל מתוקים מברך בורא פרי העץ חזינן שהם חלק

דאמרקדושהראשונהלאקידשהלעתידלבאדיןארץישראל

מהפרי ,ואם כן הוי כפרי מר שמתקו על ידי האור ,דמברך

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

בוראפריהעץ).ועייןשםבמשנהברורהשמבארדעתהשולחן

הלכהלמעשהדבזמה"זשריבכלמקום.

ערוך(.

ח(גמ' ,ונימא הלכה כרבי עקיבא וכו' .הקשה הפני יהושע,

יד(גמ',האיהמלתאדאתיאמביהנדואישריאומברכיןעליה

היאך סלקא דעתיה דסביראליה הלכה כרבי עקיבא ,הארבי

בורא פרי האדמה לא קשיא הא ברטיבתא הא ביבשתא.

עקיבאסביראליהדאףבארץישראלפטורממעשר,דהאאינו

לכאורה היינו דהמלתא היינו רטיבתא ,אמנם במעדני יו"ט

חלקמהפרי,ורבהריהיקלרקבחוץלארץמטעםספק.ותירץ,

ביאר ,דהמלתא היינו מרוקח ,ומה שאומרת הגמ' "הא

דהמקשן ידע ששאר אילנות פטורים ממעשר מדאורייתא

ברטיבתאהאביבשתא",היינודדיןמרוקחכדיןרטיבתא,ועיין

וחייביםרקמדרבנן,וסביראליהדמשוםהכיפטררביעקיבא

שם ,שמביא מהבית יוסף )סימן ר"ב( שכתב ,דהחידוש גבי

ממעשר,אבלערלהדבארץישראלאיסורהמדאורייתאשפיר

המלתא ,דאף שנרקח ,לא נשתנה ברכתו להיות שהכל,

סבירא ליה לרבי עקיבא דאסור משום ספק ,ורק בחוץ לארץ

ובשולחן ערוך פסק ,דגם זנגביל יבש שמרקחים אותו ברכתו

שרידהוימדרבנן,וכרב.

בוראפריהאדמה.

ט(גמ',צלףבש"אכלאייםבכרםוכו'.ולעניןכלאיזרעים,עיין

טו(תוס' ד"הברטיבא,בתוה"ד,ועלצוקר"ומברכינןבוראפרי

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

העץ וכו' .אמנם דעת הרמב"ם )פ"ח מברכות ה"ה( דמברכין

דכלאיים( דאינו כלאיים בזרעים ,וביאר הטעם ,דכיון דצורתו

עליו שהכל ,ודימה לדבש תמרים דברכתו שהכל ,והכי נמי

צורתאילןהואניכרלעצמו,ואינותערובתעםהזרעים,ולגבי

הסוכר נעשה על ידי שמבשלים קני סוכר והוי זיעה בעלמא.

כלאי הכרם לא מהני האי סברא ,כיון שלא חילוק המינים

והשיג עליו הטור )סימן ר"ב( דלא דמי ,דסוכר עיקר נטיעתו

מסכת ברכות דף לו – דף לז
יט אלול – כ אלול התשע"ב
לצורך בישול וזהו פריו ,וצריך לברך עליו בורא פרי העץ.

מעדנים(.

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

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

הרמב"ם ,דכיוןשקניהסוכרבעצמם אינם ראוים לאכילה ,אי

הקשההגרע"א)בדרושוחדוש(האאיתאבברייתא)בעמודב'(

אפשרלומרשנחשבפריכיוןשמבשליםאותםומוציאיםמהם

להדיא דלרבן גמליאל ברכה אחרונה אפת אורז ודוחן היא

הטעם המתוק שראוי לאכילה ,דדבר שאינו פרי ולא מחייב

מעין ג' ,וממילא הברכה הראשונה לדידיה היא בורא מיני

ברכה ,אלאדמכל מקום כיון שנהנה מהם צריךלברךשהכל.

מזונות,וכמושכתבותוס'ד"ההכוסס,דלאמצינומעיןג'בלא

עוד כתב הרמב"ם דהטעם שברך שהכל לפי שנשתנה ואין

בוראמינימזונות,ואףדרבנןפליגיעליהבברכהאחרונה,מכל

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

מקום לא מצינו שיחלקו בברכה ראשונה .הרי מפורש

הואכחתיכתמלח".

בברייתא שגם על דוחן מברך בורא מיני מזונות דלא כרב

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

ושמואל.וכןהקשההרש"שוהניחובקושיא.

ממה נפשך .הקשה הגרע"א בגליון הש"ס ,הא שקדים בתוך

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

הסעודה טעונים ברכה ,והאיך פטור ממה נפשך .ותירץ

בתלמידי רבינו יונה פירש בשם גאון אחד ,שבדוחן נמי לא

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

קיימא לן כרב ושמואל ,ומברכין עליו בורא מיני מזונות,

להשקדים ,עיקר קביעות סעודתו עליהם ,ובכהאי גוונא הא

שהלאעינינורואותשהואגםכןמזון.וכתבשלכךנוטהדעת

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

רבינויונה,דהכיתניאלהדיא,הביאולפניופתאורזופתדוחן

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

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

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

דהתם רק לענין ברכה תחלה וסוף ,מכל מקום דיחוי בעלמא

אבל עדיף טפי לצאת מידי ספק ולאכלו תוך סעודה ,מאשר

הוא ,וכיון שנדחו דברי רב ושמואל באורז ,חזרה הברייתא

לברךעליושהכלדאיןהיאהברכההראויה.

להתפרש כפשוטה ,וממילא הוא הדין דוחן .אבל דעת הרי"ף



כתוס'שעלפתדוחןמברךשהכל.

דףל"זע"א

ו(תוס'ד"ההכוססחטה,בתוה"ד,ומיהואמרהר"ישישלספק

א(תוס' ד"הבוראנפשות.בשו"תהרשב"א )ח"אקמט,תתכ"ג

שמאחכמיםכייליליהבההואמיןדגןולאעשאופת .הקשה

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

הפני יהושע הא באותה ברייתא דמין דגן ולא עשאו פת

חסרות וצריכות לכל מה שברא וכו' .ותיבת וחסרונן דבוקה

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

לסיום הברכה ,על כל מה שברא .וכעין זה הובא בטור )סימן

שרבן גמליאל מודה בכוסס את החיטה שאינו מברך ברכת

ר"ז(בשםישאומרים.ויעוייןעודבשו"תהרשב"א)שם(שכתב

המזון,ואםכןעלכרחיןאיןכוססחיטהבכללהברייתא,ומה

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

יש לספק .והניח בצריך עיון .ולכך כיוון נמי הגרע"א בגליון

רבינויונה,וכןכתבהשולחןערוך)סימןר"זס"א(.אמנםדעת

הש"ס.ועייןבנמוקיהגרי"בשהאריךליישב.

הרא"ש כירושלמי שחותם בשם .וכן הסכים הגר"א )בביאורו

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

ר"זסק"ד(.

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

ב(תוס' ד"הרש"יפי'וכו'.בראשהשנה )יג(:פירשרש"י ד"ה

הדשן )סימןל'(הרייכוללאכלועםדברשברכתובודאימעין

האורז ,שדוחן הוא מי"ל וכפי' תוס' כאן .וכתב הבית יוסף

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

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

פרי האדמה .ויאכל עמו גם דבר שברכתו ודאי בורא נפשות

כתבשיראשמיםלאיאכללאהיר"זולאריי"זכשהןמבושלין

רבות,ויצאידיספיקו.וכתבשמוכחמכאןשאסורלכלולשום

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

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

כמהאחרונים.ועייןמשנהברורה)ר"חסקכ"ה(.

ובהגהות חדשות בשולחן ערוך סימן ר"ח סי"ח( כתב לדחות

ג(גמ',תיובתאדרבושמואלתיובתא.כתבהרי"ףדמכלמקום

ראייתו ,דאפשר דהירושלמי מיירי דוקא בגונא שאי אפשר

בדין כל שיש מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות,

לכלול מספק את הנוסח של על האדמה ועל פרי האדמה,

לאאיתותבווהלכהכמותם.ולכןדוקאחמשתהמיניןמברכים

שלחד צד הוא נוסח שלא נתקן כלל לברכה] .אמנםהתרומת

עלתערובתןבוראמינימזונות,אבלתבשילשמעורבבואורז,

הדשןעצמועמדכבראהאיחילוקוכתבשאיןלחלקבכך[.

אין מברכין עליו בורא מיני מזונות .וכתב הרא"ש דתבשיל

ח(גמ' ,והתניא לבסוף ולא כלום .עיין מה שפירש רש"י,

שמעורב בו אורז דינו כשאר דברים ,שאם רובו אורז מברך

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

בורא מיני מזונות ,ואם רק מיעוטו אורז מברך עליו כברכת

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

שאר התבשיל .אבל הבית יוסף )סימן ר"ח( מדייק מלשון

בפרט ,שהרי אינו מברך "בורא מינין הרבה למלאות חסרון

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

הנפשות"",בוראנפשותרבותאלאשהןחסרותוצריכותלמה

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

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

מקום בשולחן ערוך )ס"ז( פסק כרא"ש .והב"ח והט"ז )סק"ט(

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

פסקו כרמב"ם) .וביפה עיניים הביא מהירושלמי ברכות )פ"ו

כלום" כפשוטו ,שאין מברכין אחריו כלום .וכמאן דאמרבגמ'

ה"א( שעל אורז המעורב במינים אחרים מברך בורא מיני

לקמן )מ"ד (:דאין מברכין בורא נפשות אלא על ביצים ובשר.

מסכת ברכות דף לז
כ אלול התשע"ב
]וכתב דהאי מאן דאמר פי' לשון "נפשות" דוקא אדברים

שהצריך בכהאי גוונא תוריתא דנהמא) .וכתב הבית יוסף

הבאים מן החי[ ,אבל אנן קיימא לן כמאן דאמר שמברכין

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

אפילועלירקותומים,והואהדיןלכלמילי.

רבינויונההסכיםגםהרא"ש].ולכאורהצריךעיוןקצתבדברי

ט(תוס'ד"הנתןר"ג,בתוה"ד,וא"תמכלמקוםלאותוהמברך

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

וכו' .כתב המהרש"א דמוכח מדברי תוס' דסבירא ליה דגם

קיימותהיינושאםיקחהפרוסהתשבר.ולכאורהדבריהםשם

יחידהמברךטעוןכוסלברכתו.

דלאכהירושלמי[.



טו(תוס' ד"ה היה עומד .בתוס' רבינו יהודה כתב ,שרבינו

דףל"זע"ב

שמעוןפי',דמייריבמנחתנדבה,ושהחיינומשוםדאיןרגילות

י(גמ',אמררביוסףהאיחביצאדאיתביהפירוריןכזיתוכו'.

להתנדב מנחה תדיר ,והקשה עליו דנדרים ונדבות שכיחי

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

טובא.

בפירורין כזית והדברי חמודות )אות ל"ז( פליג ,וכתב דמה

טז(תוס' ד"ה לקט מכולן ,פירשוכו' ולא נהירא דאם כן היכי

איכפת לן במה שהיה קודם הבישול ,ועיין אליה רבה שם

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

שביארשגםהלבושמודהבכךולאנתכויןאלאלאפוקישלא

המאור לפרש בברייתא דאם חמץ ,היינו אם היה כהאי גוונא

נדבקלכזיתעלידיהבישול.

בחולין ובחמץ ענוש כרת .אבל באמת עיקר הברייתא איירא

יא(גמ',הכאבמאיעסקינןבבאמלחםגדול,עייןמהשפירש

במנחותכדברירש"י.

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

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

הלחם הגדול שנשאר לפירורין שנפרסו ממנו .ויעויין מה

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

שביארלדעתתוס'באופןאחר,ועייןלקמן)אותיז(.

הקשה לשיטת תוס' שחביצא היינו שידבק פירורין ,מה ראיה

יב(גמ',מאיהוהעלה,אר"שהאיחביצאאףעלגבדליתביה

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

פירוריןכזיתמברךעליוהמוציא.הקשה בתלמידירבינויונה,

ולא בגבלן אלא רק שאכלן בתוך כדי אכילת פרס .והניח

לשיטתרש"י דחביצאהיינו לחם מבושל ,איך יפרשרבששת

בצריך עיון .ועיין בתלמידי רבינו יונה ד"ה ולפיכך נראה,

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

שכתבלפרשהראיה,וצריךעיון.ועייןמעדנייו"ט)אותי'(מה

הפרוסות קיימות מברך בורא מיני מזונות .ועל כרחך צריך

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

לומר,שיפרש דאין הפרוסות קיימות היינו דלית בהו תוריתא

רב יוסף ממנחות לא הייתה לדין חביצא ,אלא לשיעור בטול

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

מדיןפת,שהואבכזית,ואבייהוכיחמהא,דליקטמכולןכזית,

דאיכא עליה תוריתא דנהמא" הא כבר נתפרש כן בברייתא

משום דהבין דמיירי שאפאן פחות מכזית ,וסבר ,דלא עדיפא

אליבאדר"ש.והמעדנייו"ט )אותד'(תירץ,דלכךגופאנתכוין

חתיכה שנאפתה מתחילתה פחות מכזית מפת גמורה

רבא,ליישבדבריהברייתאעםר"ש.

שנתפוררה לפחות מכזית ,אף שעשאה חביצא .ודחתה הגמ'

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

דהא דליקט מכולן מיירי בבא מלחם גדול ,היינו שמתחילה

דמי .הקשה הפרי מגדים )קס"ח אשל אברהם סקכ"ח( אכתי

הייתה כל חתיכה בלחם גדול ,ובודאי אף שנתפוררה לפחות

מה מוכיח ממנחות ,הרי מנחות פותתן אחר שכבר טגנום,

מכזית,לאפקעמינהשםפתכלזמןשלאעשאהחביצא.

והכאהנדוןבאיןבפירוריןכזיתאחרהבישול.וכתב,דלכאורה

יח(תוס' ד"ה אמר רבא .וכן קיימא לן וכו' ולא בעינן שיהו

רק אליבא דתוס' ניחא הראיה ממנחות שהרי אחר הפתיתה

בפרוריןכזיתכיוןדאיכאתוריתאוכו' .הרמב"ם)פ"גמברכות

יוצקעליהןשמן),כמושכתבהרמב"ם בפ"גממעשההקרבנות

ה"ח(כתב,שביןעלידיבישולוביןבלשפירוריןבמרק,אםיש

ה"ו(והויכגיבלןבמרקאושמן.ובדבריהחזוןאיש )או"חכ"ו

כזיתאותוריתאדנהמאמברךהמוציא,ואםאיןכזיתאושאין

סק"ה( מבואר שגם הפותת אחר הבישול תלוי בדין חביצא

תוריתא דנהמא מברך בורא מיני מזונות .והקשו האחרונים

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

שדבריו סותרים מיניה וביה ,שמתחילה משמע שבכזית בלי

לא משכחת לה פרוסות קיימות אלא כשלועס כזית שלם,

תוריתאמברךהמוציא,ולבסוףמשמעשגםבכזיתאםאיןבה

וצריךעיון[ובכךנתיישבהשיטתרש"ימקושייתהפרימגדים.

תוריתאמברךבוראמינימזונות.ועייןבביתיוסף)קס"ח(בשם

יד(בא"ד.לכךנ"לחביצאהיינוהפרוריןהנדבקיןוכו'.משמע

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

מדבריהם דהא דלעיל גבי פת חיטין שבשלו היינו כפירוש

בעינןתוריתאדנהמא,אלאשחמורדיןתוריתאבפחותמכזית

הירושלמי ,שביש בפרוסות כזית מברכים המוציא ,ובאין בהן

מדין תוריתא בכזית ,שבכזית דוקא אם עברה מכל וכל צורת

כזית אפילו ליכא עלייהו תוריתא דנהמא ,ברכתן בורא מיני

הפתאיבדברכתו,ובפחותמכזיתאפילונשתנהשינויכלדהו

מזונות .וכן כתב תלמידי רבינו יונה בשיטת תוס' .עוד כתב

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

דלמסקנת הסוגיא כר"ש נמצינו למדים ,שביש בפרוסות כזית

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

ביןבבשולוביןבדבוקמברךהמוציא,ובאיןבהןכזית,בבשול

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

לעולםבוראמינימזונות,ובדבוקתלויאםישעליהםתוריתא

לפרשהרמב"ם,דמהשכתבדסגיאובכזיתאובתוריתא,קאי

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

על פת שנלושה ,ומה שכתב דבעינן לתרווייהו קאי אפת

כזית ולא בשלן ולא דבקן מברך לעולם המוציא .ודלא כר"ח

שבשלה,ועייןשםעוד,ועייןבב"חובט"ז .

מסכת ברכות דף לז – דף לח
כ אלול – כא אלול התשע"ב
יט(תוס' ד"ה תוריתא דנהמא .הבית יוסף )בסימן קס"ח(

דףל"חע"א

העתיק מדברי המרדכי )סימן קי"ט( שהשורה פתו ביין אינו

א(גמ' ,גובלא בעלמא הוא ומברכין עלויה בוראמיני מזונות.

מברךהמוציאהואיל וסימוק,ודומהלפתהבאבכסנין.ועלפי

כתבבתלמידירבינויונה דמשוםשעושיןאותהבקרקעעצמה

זה כתב הרמ"א )שם סי"ב( דדוקא ביין אדום .אמנם הביאור

בליכלי,איאפשרלעשותבלילתהעבה,ומשוםהכיאינהפת

הלכה )שם ד"ה ביין אדום( הביא בשם הגהת של"ה )מבן

גמורה ,והקשה המלא הרועים שבתלמידי רבינו יונה נתהפך

המחבר( ,שהגירסא ברוב ספרי המרדכי "הואיל ונימוק" )וכן

סדר הדברים מפירוש רש"י שלפנינו ,ד"גביל מרתח" פירש"י

הגירסאלפנינו(ולפיזהלכאורהכוונתהמרדכירקכשנשתהה

ששופכים מים וקמח על הכירה ,ו"כובא דארעא" פירש,

הרבהעדשאיבדההפתאתצורתהדומיאדשורהבמים.ולכן

שעושין גומא בכירה .ובתלמידי רבינו יונה כתבו בשם רש"י

כתבהביאורהלכהשקשהמאודלהקל,וצריךעיוןלדינא.

להיפך.

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

ב(גמ' ,מר זוטרא קבע סעודתיה עילויה וכו' .כתב בתלמידי

הגר"א גורס חייבין בחלה .וכתב המעדני יו"ט שגם גירסת

רבינו יונה בשם ר"י הזקן ,דדוקא בכובא מהני קביעות משום

הרא"ש כעין זה .והקשה הרא"ש אמאי חייבין ,הא אמרינן

דעלכלפניםהיאעבהקצת,אבלברקיקיןדקיןביותרשעושין

לקמיה)ל"ח(.דגובלאבעלמאנינהווברכתןבוראמינימזונות.

אותןביןשניברזלין,אינןפתכללולאמהניבהוקביעות.

ותירץ ,דמכל מקום דומין לתחילתה עיסה וסופה סופגנין,

ג(גמ',שם .הטור )סימן קס"ח( פסק שעל "טרוקנין" מברכין

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

המוציא גם בלי קביעות ,ועל "טריתא" מברך המוציא רק אי

ביאור הב"ח בדברי הטור אין הגמ' בדף לח מדברת בטרוקנין

קבע .והקשה הבית יוסף שבסוגיין מבואר שעל "טרוקנין"

וקושיאמעיקראליתא.

)כובא דארעא( מברך המוציא רק בקבע .ו"בטריתא" לא נזכר

כא(גמ' ,איכא דאמרי גביל מרתח .עיין מה שפירש רש"י.

כללדיןברכתו.ודחקהביתיוסףלומר,שהטורהביןשמרבר

וכתבבתלמידירבינויונהבשםרבהאיגאוןשמפרששמטילין

רב אשי שאמר "ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח" פליג

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

אדלעיל,וסביראליהשדינםכלחםגמור,והב"ח תירץ,שדברי

חלהאלאבגלגול.

הטור הם על פי גירסת הרי"ף דגריס הכא "האי טריתא

כב(גמ',שם.הרא"ש חילקביןטרוקנין)כובאדארעא(דחייבין

דארעא" מאי מברכין עלויה ,במקום "כובא דארעא" .וממילא

בחלה,וטריתא)גבילמרתח(דפטורה,דטרוקניןנעשיםבגומא

טרוקניןפשיטאשהםלחםגמורשהריחייביםבחלה.וטריתא

שבכירהולכןהםקצתעבים,מהשאיןכןטריתאהואשופכה

תליאבקביעותסעודה.

על גבי כירה והיא מתפשטת לצדדים עך כן אין עליה תורת

ד(גמ' ,האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו

לחם.

מאי טעמא זיעה בעלמא הוא .עיין בהגהות הגרע"א בשולחן

כג(גמ',נהמאדהנדקא.עייןמהשפירשרש"י.וכתבבתלמידי

ערוך )סימן ר"ב ס"ח( שכתב בשם הפרי חדש בס' מים חיים,

רבינו יונה בשם י"מ ,שהוא פת שעושין לצורך תקוני נשים

דעל אף שמשקין היוצאין מפירות ברכתן שהכל נהיה בדברו,

ולא לאכילה ,ודומה לעיסת הכלבים ,שבזמן שאין הרועים

מכלמקוםהמוצץפירותמברךעליהןכברכתהפרי.

אוכלים ממנה פטורה מחלה ,כיון שמתחילתה לא נעשית

ה(תוס' ד"ה האי דובשא .ולאפוקי מה"ג שפי' דמיירי שנתן

לצורך אכילת אדם ,והרש"ש ביאר ,דנהמא דהנדקא הינו פת

לתוכן מים .בה"ג כתב דברים אלו על דבש תמרים .והרא"ש

שעושיןבארץהודו.

)סימן י"ב( הקשה עליו ,מאי שנא מיין תפוחים וממשקין

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

היוצאין מרימונים ותאנים ,שנקראים בסוגיין ובפסחים )כד(:

חייבין בחלה אף על פי דסופן סופגנין .אמנם שיטת הר"ש

זיעהבעלמא.וכתבדאפשרשגםבה"גלאכתבכןאלאבדבש

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

תמרים כיון דבקרא לא כתיב תמרים אלא דבש ,ומכאן

פטורה מן החלה ,ולא חייבה המשנה אלא בעושה עיסה על

שהדבש הוא עיקר הפרי ,והוא משבעת המינין ,ומשום הכי

מנתלעשותהפת,ונמלךלעשותהסופגנין.

מברכים עליו בורא פרי העץ ומעין ג' ,ומה שכתבו בסוגיין

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

שמברכין שהכל ,על כרחין היינו בנתן לתוכו מים .אך דעת

המוציאפטורין .שיטתהשולחןערוך )קס"חסי"ג(עלפירבינו

הרא"ש גופיה כתוס' .ובהגהות אשר"י כתב ,שמהר"ם מיישב

ירוחםורבינויונהדבהאידינאנמיחלוקהר"ש הנ"לעלר"ת,

דבריהבה"ג,שודאיגםהואמודהשאיןמברכיןעלדבשבורא

וסבירא ליה שגם היכא שהעיסה נתחייבה בחלה בודאי ,מכל

פרי העץ אלא דסבירא ליה שעל ידי שהוא זיעה ,אין סברא

מקוםאינומברךעליה"המוציאלחםמןהארץ"אםלאאפאה

שירד ב' מעלות מבורא פרי העץ לשהכל ,אלא מברכין עליו

אפיה גמורה אלא בשלה במים או טיגנה בשמן ,אמנם אין

בורא פרי האדמה .ומאי דאיתא בסוגיין לברך שהכל ,היינו

הדבר ברור בדעתהר"ש ,ועיין בביאורהלכה )שם ד"ה ונהגו(

בנתןלתוכומים.

במהשכתבבשםהב"חוהקרבןנתנאלועודבאריכות.

ו(בא"ד .ושכר דידן אף על גב דשמא יש בהן כזית בכדי

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

אכילתפרסלאמברכיןעליובוראמינימזונות.המשנהברורה

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

)ר"ד סקט"ז( העתיק דין זה בשם התוס' כאן .וכתב בשער

כתבדמדאורייתאגםכעביןפטורה,אלארבנןהואדגזורמפני

הציון )אות יד( שיש לעיין בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )סימן

מראיתהעיןאושמאימלךלעשותהפתגמורה.עייןשם.

קנ"ד( המובאות במגן אברהם )ר"ד סק"ט( אם אינו סותר

מסכת ברכות דף לח
כא אלול התשע"ב
דבריהם.

הגמ' שאם היא רכה כדרך שעושין לרפואה ,כיון שעשויה

ז(גמ' ,מאי טעמא זיעה בעלמא הוא .הקשו התוס' בפסחים

לשתותולאלסעודמברךעליהשהכלואפילואםשותהאותה

)כ"ד:ד"האלאהכא(אמאיחשבינןלמשקיןהיוצאיןמהפירות

להנאהולאלרפואה,אמנםהביתיוסף כתב)בסימןר"ד(בשם

זיעה בעלמא ,הא קיימא לן טעם כעיקר דאורייתא .וכתב

הרא"ה ,שכל המרקחות שאינם מאכל בריאים אלא לרפואה,

המעדני יו"ט )בסוגיין ,סימן י"ב אות פ'( שאולי על פי זה יש

מברך שהכל דומיא דשתיתא ,וכתב עליו הבית יוסף בבדק

ליישב דעת הבה"ג שהובאה בתוס' ד"ה האי דובשא ,דאפשר

הבית שבסימןר"חנתבארמדבריהמפרשיםשאיןטעםברכת

דסבירא ליה שרק לענין ערלה )ותרומה( נחשבין המשקין

שהכל על "שתיתא" משום דלרפואה עבידא ,והרמ"א )ר"ד

היוצאין מהפירות כזיעה בעלמא ,אבל לענין ברכות אזלינן

סי"א( העתיק דברי הרא"ה להלכה ,ועיין שם במשנה ברורה

בתרטעםכעיקר,ובסוגייןמיירישנתןלתוכןמים.

)סקנ"ה( שהסכמת האחרונים כבדק הבית וכשיטת תלמידי

ח(גמ' ,א"ל ההוא מרבנן לרבא טרימא מהו .ברש"י ד"ה

רבינויונהבסוגיין.

טרימא פירש שהוא דבר הכתוש קצת ואינו מרוסק .אבל

יד(תוס' ד"ה והא תנן ,בתוה"ד ,ואינו עשוי לסעוד כי אם

הרמב"ם )פ"ח מברכות ה"ד( פי' שמיעכן לגמרי ועשאם כמו

לשתות כגון שכר וכיוצא בומברך שהכל .דיןשכרשמברכים

עיסה .והט"ז )ר"ב סק"ד( הוכיח מדאמר רב אסי תמרי של

עליו שהכל הוא ברייתא מפורשת בבבא בתרא )צ"ו ,(:וכאן

תרומה מותר לעשות מהן טרימא ואסור לעשות מהן שכר,

מפרשים התוס' הטעם מפני שגם מיני דגן כשעשויים לשתות

כרמב"ם,דאיכרש"יהיהצריךלומרואסורלרסקןלגמרי,וכל

ברכתן שהכל .והאחרונים הקשו על מה שכתב הרא"ש )סימן

שכן שכר ,אלא על כרחך דגם מרוסק לגמרי היינו כטרימא,

י"ח(,שעלמיבישולפירותמברכיןבוראפריהעץ ,דמאישנא

ורקשכרמבטלמיני'שםפרי.

שכר שאין מברכין בורא מיני מזונות .ועיין בב"ח )סימן ר"ד(,

ט(גמ',והלכתאתמריועבדינהו טרימא מברכין עלוייהו בורא

שתירץ שכשמבשלים פירות ניכר טעם הפירות במים ,אבל

פרי העץ .כתב רבינו חננאל ,דמכל מקום טרימא דקורטמי

שכר הוא טעם חדש ולא טעם השעורים) .ואף דאשתני

ופורצניושומשומילאאיפשיטא,ומברךעליהן"שהכל"מספק,

לעלויא ,כבר כתבו תוס' לעיל ד"ה האי דובשא ,דאית ליה

ולא העתיקו דבריו בפוסקים) .ועיין ב"י סוף סימן ר"ד שכתב

עלויא אחרינא בפת( .והדרישה )שם( תירץ ,שבדינא דהרא"ש

בשם האבודרהם שהטוחן שומשומי מברך על שמנן שהכל,

עיקר הבישול הוא בשביל הפירות ,ולכן המרק נגרר אחריהן

ועל פסולת שלהן בורא פרי האדמה .והבית יוסף כתב ,שגם

בברכתו,מהשאיןכןבשכרשהשעוריןבאיןליתןטעםבמים.

עלהפסולתלאיברךבוראפריהאדמה(.

והמגן אברהם )שם סק"ט( תירץ על פי תשובת מהר"ם

י(גמ',שם .התרומת הדשן )סימן כ"ט( דן בפירות המרוסקין

מרוטנבורג ,דדינא דהרא"ש דוקא כשהמים עבים ביותר ,ויש

לגמרי ומעורבין בדבש ותבלין )שקורין פאווידל"א( ,האם

בהןממשותמחמתהשלקות,מהשאיןכןבשכר.

מברךעליהןבוראפריהעץ.ומסיק,שעלפיהמבוארבסוגיין,

טו(גמ' ,במוציא כולי עלמא ל"פ דאפיק משמע .פירש רש"י

דוקאעל"טרימא"שאיןמרוסקיןלגמרימברךבוראפריהעץ,

ד"ה דאפיק משמע ,שהוציא כבר ,והא ודאי ברכה הגונה

אבל המרוסקין לגמרי ברכתן שהכל .והבית יוסף )סימן ר"ד(

דלשעבר בעינן ,שהרי כבר הוציא הלחם הזה מן הארץ.

תלי לה במח' רש"י והרמב"ם )הבאו לעיל אות ח( מהו

והגרע"א בגליון הש"ס בסוף הסוגיא ,ציין לדברי התורת חיים

"טרימא" .וכיון דקיימא לן כרמב"ם ש"טרימא" היינו שמיעכן

)סנהדרין ע .ד"ה ר"י אומר( שהעיר הלא בבורא פרי הגפן

לגמרי ,ממילא פסק בשולחן ערוך )ר"ב ס"ז( שפאווידל"א

ודומיהן אין אנו מברכין לשון עבר כגון אשר ברא .ותירץ,

ברכתובוראפריהעץ.והרמ"א חששלכתחילהלדעתתרומת

דבפת בעינן לשעבר טפי משאר דברים מפני שבלשון הברכה

הדשן לברך שהכל .והמגן אברהם והט"ז מצדדים כהמחבר.

המוציא לחם ולא המוציא תבואה נכלל ברכה על מה שהיה

ועייןפרימגדים )משב"זסק"ד(שכתב,שאפשרשגםהתרומת

אצלאדה"רשהארץהוציאהלוגלוסקאותממש),למאןדאמר

הדשן למד "בטרימא" כרמב"ם ופאוידל"א שאני ,כיוון

עץ הדעת חטה היה ,עיין שם( והוא ודאי צריך לשון לשעבר,

שמערביןבוגםדבשותבלין.

ולפי זה מה שלמסקנא אמרינן "המוציא" ,אף דלכולי עלמא

יא(גמ' ,שתיתא .עיין מה שפירש רש"י .והרמב"ם )פ"ג

"מוציא" מהני ,היינו לרמוז על העתיד ,שעתידה הארץ

מברכות ה"ג( פי' קמח של א' מה' מיני דגן ששלקו וערבו

להוציא גלוסקאות .ובאמת כיון בזה לכעין דברי הירושלמי

במיםאובשארמשקין.

הובא ביפה עיניים עיין שם .אמנם הרא"ש )סימן י"ד( כתב,

יב(גמ',האבעבההאברכה.עייןתוס' ד"הוהאתנן,שפירשו

שבירושלמי מפורש ,דלר' נחמיה הוא הדין שאומרים בורא

שעבה באה לסעוד ורכה לשתות .והרמב"ם כתב ,דעבההיינו

פרי הגפן כמו מוציא ,ולרבנן ,הואהדיןשאומרים הבורא פרי

שראוי לאכילה וללועסו ורכה היינו שראוי לשתיה .והשולחן

הגפן כמו המוציא ,והקשה הרא"ש ,למה אנו נוהגין לומר

ערוך )ר"ח ס"ו( העתיק לשונו ,וכתב שם המשנה ברורה

המוציא ובורא ,דהוי כתרתי דסתרי .ותירץ ,דלשון מוציא

)סקכ"ב( בשם האחרונים שלשון ללועסו לאו דוקא ,דהעיקר

ובורא מועיל לכולי עלמא ,אלא שבמוציא אנו מקפידים ,כדי

שלאיהאראוירקלשתיה.

שלאלערבראשיאותיות,מהשאיןכןבבורא.

יג(גמ',רכהלרפואהקאעבדילה.כתבבתלמידירבינויונה,



שאין הטעם שמברך על רכה שהכל משום שעשויה לרפואה,

דףל"חע"ב

דודאימהשאוכלהדברלרפואהאינוגורעברכתו,אלאכוונת

טז(תוס' ד"ה והלכתא ,בסוה"ד ,וע"כ יש לבצוע בשתי ידיו.

מסכת ברכות דף לח
כא אלול התשע"ב
הרוקח )סימן שכ"ט( כתב טעם נוסף לבצוע בי' אצבעות ,כדי

כא(בא"ד .ומיהו הרב אלפס כתב וכו' .עיין בתלמידי רבינו

לרמזשקייםאתי'המצוות שמקיימיןבפתמשעתחרישהעד

יונה וברא"ש שביארו ,דהרי"ף סבר שההכרעה שהכריע רב

האכילה ,יעויי"ש .ומקורו בירושלמי )חלה פ"א ה"ו( .ועיין

חסדאהיאכנגדכלהאמוראיםשסתמוששלקותברכתןבורא

שולחןערוך)קס"זס"ז(מהשכתבעוד.

פרי האדמה ,וכיון דלמסקנא נדחו דברי האומר ששלקות

יז(גמ' ,כל שתחילתו שהכל נהיה בדברו ,שלקו בורא פרי

מברך עליהן שהכל ,קיימא לן ששלקות ברכתן בורא פרי

האדמה משכחת לה בכרבא וכו' .בתוס' ד"ה משכחת לה,

האדמה ודלא כהכרע דר"ח .והרא"ש סבר כתוס' ,וכתב שאף

ביארו שדברים אלו ,טובים מבושלים יותר מחיים ,ומשמע

שלמסקנא אין צריך להכרעה דידיה ,מכל מקום סברא טובה

שהגםשהםטוביםכשהםחיים,מכלמקוםכיוןשיותר טובים

היאולכןקיימאלןכוותיה.והטור)בסימןר"ה(כתב,דסבירא

כשהם מבושלים ,מברכים עליהם כשהם חיים שהכל .ולשון

ליה להרי"ף שלדעת שאר האמוראים בגמ' תומי וכרתי

תלמידי רבינו יונה כגון דבר שאינו נאכל חי .ומשמע שאם

משתנים למעליותא על ידי בשול ,ודלא כר"ח דסבירא ליה

נאכלכשהואחי,אףשטוביותרכשהואמבושל,מברכיןעליו

שמשתנים לגריעותא ,ועיין בבית יוסף שתמה עליו ,דודאי

לעולםבוראפריהאדמה,וכתבהמגןאברהם)סימןרהסק"ג(

לשון הרי"ף לא משמע הכי .והאחרונים האריכו בביאור דברי

דאףשלשוןהשולחןערוך )שםס"א(כתוס',מכלמקוםהמנהג

הטור .ועיין ט"ז )ר"ה סק"ב( שכתב שנוסחא מוטעית נזדמנה

כתלמידי רבינו יונה .ועיין משנה ברורה )שם סק"ג ור"ב

לטורבדבריהרי"ף,יעוייןשם.

סקס"ד( שכתב שהאחרונים הסכימו כתוס' וכלשון השולחן

כב(בסוה"ד ,ואגוז מטוגן בדבש מברך עליו בורא פרי העץ

ערוך ,אלא שמכל מקום בעינן שדרך רוב בני אדם לאוכלם

דאגוז עיקר .הרא"ש כתב שהחידוש שאף שאם היה מטגנו

דוקאמבושליםולאחיים.

בפני עצמו היה משתנה לגריעותא והיתה ברכתו שהכל,

יח(גמ' ,משכחת לה בתומי וכרתי .בחידושי הרשב"א הביא

עכשיושטגנובדבשכיוןשנשתנהלמעליותאברכתובוראפרי

בשםהראב"דשאפילואינםמשתניםלגריעותאעלידיבישול,

העץ ,והקשו האחרונים דדבריו סתרו למה שכתב בתלמידי

אלא שלא משתבחים ,נמי מברכין עליהן בבשול שהכל,

רבינו יונה )הבאו דבריו באות כ( דהכא באגוז שמשתבח

והקשה ,אם כן מה שאלה הגמ' תחילתו בורא פרי האדמה

מחמת הדבש כתבו התוס' והרא"ש שמברכין עליו בורא פרי

שלקו שהכל היכי משכחת לה ,הא משכחת לה בכל הירקות

העץ ,והט"ז )בר"ה סק"ג( דחק לחלק בין דבר שברכתו בורא

שברכתן בורא פרי האדמה ואינם משתבחין על ידי בשולן,

פרי האדמה ,לדבר שברכתו בורא פרי העץ ,והניח בקושיא,

אמנםהרשב"אגופיהסברכתוס'.

והמגןאברהם )שםסק"ה(מיישב,שבאגוזהטיגוןבאלהשביח

יט(גמ' ,אלא משם דבעינן טעם מצה וליכא .הקשה בתלמידי

את האגוז ולא את הדבש ,ומה לי משביח במים או בדבש,

רבינו יונה הא לא מצינו דבעינן במצה טעם ,אדרבא ,מצה

מכלמקוםהשביחאתהאגוז,מהשאיןכןבתומיוכרתי,דאין

היאלחםעוני.ותירץבשםרבניצרפת ,דהפירושדבעינןטעם

הבישול בא להשביחם ,אלא הם באים להשביח את הבשר,

מצה,היינועניה,ולמבושלתטעםמצהעשירה.

אלאשממילאהשבחובעצמם,ובהאיגוונאאמרינןכיוןשאין

כ(תוס' ד"ה משכחת לה וכו' .ויש לומר דהיינו בשביל הבשר

השבחמגופםנשתנהברכתםלגריעותא,ועייןבטור )סימןר"ג(

והמלח שבתוכן .כתב תלמידי רבינו יונה ,דמשום הכי אף

שהביא דעת הרוקח )סימן שמב( שגם המטגן אגוז בדבש

במבשל תומי וכרתי עם בשר ומלח דנשתנו למעליותא,

מפסיד את ברכתו ומברך עליו שהכל ,כיון שהשבח הוא

הפסידו את ברכתן ומברך עליהן שהכל .והעתיקו הרמ"א

מחמתהדבשולאמחמתעצמו.אלאשלדינאקיימאלן כתוס'

להלכה)בסימןר"חס"א(.

והרא"ש.



