
 מצוות עשה שהזמן גרמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משנה מסכת קידושין:

אנשים  ,כל מצות עשה שהזמן גרמא

וכל מצות עשה  .חייבין ונשים פטורות

אחד האנשים ואחד  ,שלא הזמן גרמא

 הנשים חייבין

 גמרא:

מה תפילין נשים פטורות אף כל מצות עשה  ,גמר מתפילין ?מנלן

מה תלמוד  ,ותפילין גמר לה מתלמוד תורה .שהזמן גרמא נשים פטורות

 .תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות

 

 ",בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך והיה לך לאות על ידך ולזכרון"

שהזמן גרמא  שהעצוות מה תפילין מהתורה כולה לתפילין  הוקשה כל

 .שהזמן גרמא נשים פטורות צוות עשהאף כל מ ,ונשים פטורות

גדול מצווה ועושה ממי  נינא: ח' רמר א

  שאינו מצווה ועושה

מאן דהוה  ווא אמינאמריש ה :אמר רב יוסף

דאמר סומא פטור  ' יהודהאמר לי הלכה כר

מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דהא 

 עבידנא לא מיפקידנא והא 

השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא גדול 

 ,מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי 

 יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן

מי שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער 

יותר פן יעבור ממי שאין מצווה שיש לו פת 

 בסלו שאם ירצה יניח:

על  דנשים מברכות ר"תמכאן מדקדק 

מצות עשה שהזמן גרמא אע"ג דפטורות 

מ"מ יכולות הן לברך ואין כאן משום , לגמרי

דאי לאו הכי  ",לא תשא את שמו לשוא"

יוסף והלא מפסיד כל  היכי שמח רב

 ?הברכות כולן

 מסכת בבא קמא:

וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל ר' יהודה אומר סומא אין לו בושת . חייב הסומאהמבייש את 

 מצות האמורות בתורה

 וכן שאר מצות עשה שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא ברכה אין ממחין בידןבהלכות ציצית:  רמב"ם

 נשים ועבדים פטורים מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. : הלכות ציצית שולחן ערוך

 ומכל מקום אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידו כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא :רמ"א

 

אבל  ,ל פי שנשים פטורות, יכולות לתקועאף ע אשה פטורה, משום דהוי מצַות עשה שהזמן גרמא.: הלכות שופר שולחן ערוך

 .אין מברכות



 יחידת פתיחה –השתלשלות תושב"ע 

 

 

 המעבר מנבואה לחכמה .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקופת התנאים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גמרא מסכת יומא דף סט

ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר "

מאי   .נחמיה ט, ד(" )ים בקול גדולקויצעקו אל ה' אל

בייא בייא היינו האי  :אמר רב ואיתימא ר' יוחנן ?אמור

דאחרביה למקדשא וקליה להיכליה וקטלינהו לכולהו 

 .צדיקי ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין מרקד בינן

לא איהו  ?בולי ביה אגראכלום יהבתיה לן אלא לק

 !בעינן ולא אגריה בעינן

 . נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת

אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא 

נפק אתא כי גוריא דנורא מבית  .מסרוהו ניהליהו

קדשי הקדשים אמר להו נביא לישראל היינו יצרא 

 דעבודת כוכבים

 מסכת אבות פרק א 

משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים 

 לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. 

הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים 

 הרבה, ועשו סייג לתורה

 גמרא מסכת סנהדרין דף קב

אתא  .אמר למחר נפתח בחברין .אשי אוקי אשלשה מלכיםרב 

 ?אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לן ,מנשה איתחזי ליה בחלמיה

א"ל מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו  ....

לעבודת כוכבים א"ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא 

 ברבוותאורהטת אבתראי למחר אמר להו לרבנן נפתח 

 גמרא מסכת שבת

 הלל ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן )לפני( הבית מאה שנה

 

 גמרא מסכת גיטין

בעי מינאי מידי דאתן לך אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא 

ליה לרבי צדוק קרי עליה רב יוסף  דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין

משיב חכמים אחור ודעתם "ואיתימא רבי עקיבא )ישעיהו מד, כה( 

 "יסכל

 גמרא מסכת ברכות

כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא 

אמר כל דעביד רחמנא  . בעא אושפיזא לא יהבי ליה .מתא

לטב אזל ובת בדברא והוה בהדיה תרנגולא וחמרא 

 .ושרגא

 ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא ,אתא זיקא כבייה לשרגא 

 .אמר כל דעביד רחמנא לטב ,אתא אריה אכליה לחמרא

 גייסא שבייה למתאביה בליליא אתא  

מתוך עול שעבוד מלכיות וגזירות שהיו גוזרין  ,משרבו תלמידי שמאי והלל רבו מחלוקות בתורה ונעשית כשתי תורות רש"י:

מלך רומי ונחו  שנתן הקב"ה לו חן בעיני אנטונינוסעד ימיו של רבי  ,ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים ,עליהן

מצרה ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר מפי גדול הימנו גרסה ונתן 

וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת דברי מי  .   משם פלוני סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעתי

ראוין לקיים וסידרו המסכתות דברי נזיקין לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי במשנה דברי יחידים שראה 

 רבי את דבריהם ושנאן סתם כדי לקבוע הלכה כמותם:



 

 םתקופת האמוראי .ג

 

 

 

 

 תקופת הראשונים .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקופת האחרונים .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף : גמרא מסכת בבא מציעא

 הוראה

 הקדמה ליד החזקה לרמב"ם

 ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו

נסתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים 

נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית 

והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך 

 הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה היאך הוא. יודע מהם 

ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו 

הספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בענין האסור והמותר הטמא והטהור 

לשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי עם שאר דיני התורה. כולם ב

הכל בלא קושיא ולא פירוק. לא זה אומר בכה וזה בכה. אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי 

המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו. עד 

 גדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים. שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ול

לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא 

 בזה

 משה'-הקדמת הרמ"א לספר 'דרכי

נגד עיני דברי הקדמונים, דברי הגמרא והגאונים, ורי"ף והתוספות והרמב"ם הפוסקים הראשונים,  ולעולם שויתי

והמרדכי והאשירי והטור המה האחרונים, כי המה באו לפני ולפנים, ובראש כל המחברים המה נמנים. ואף כי הם 

 יהם לעדת מי מנה.הפוסקים שפשטו בכל הגולה, וזאת תורת העולה על לבי בראשונה, להורות אחר דבר

וכאשר פסקתי מהם לפעמים דברים ברורים, באו אחרים עם מגילות סתרים, והראו מתוך תשובת החכמים אשר 

אחריהם אנחנו נגררים, הסגנים והחורים, כתשובת הרא"ש והרשב"א ומהרי"ק וריב"ש ומהרא"י שהמה האורים 

עירים, ואם המה בני אנשים אנחנו נגדם כחמורים, גם הגדולים אשר עיני האנשים מאירים, ולבות האנשים מתרדמתן מ

 דברי מהרי"ו ומהרי"ל ומהרי"ב שהמה המורים, בהרבה סייגות ומנהגות מחמירים,.

 וברוך הוא המסייע על כל הבא לטהר, פתח לי שער, ונתן בלבי לקצר ולבאר

 

ובהגיע טור אסתר ר"ל אסור והיתר, והתחלתי הלכות חלה, אחזני פלצות ולבשני חלחלה, בשמעי נר ישראל ראש 

הגולה, ארי מסבכו עלה, אל השמים ורוח אלהין קדישין בחפנו אסף, וחיבר ספר בית יוסף, אשר כל רואיו ידעון את 

פעלתי, ושיגעתי לריק ולבהלה ושינתי בחנם ממני מעלתו ואת טובו ורוב טוב הצפון בקרבו, אז נבהלתי שפועל הריק 

 ..גזלתי



 חיוב נשים בתפילה

 הוא הציווי שזה ואע"פ  אלקיכם", ה' את "ועבדתם אמר יתעלה... לעבדו שצונו היא החמישית : והמצוהם"לרמב המצוות ספר

 . תפילה" זו "ולעבדו ספרי ולשון .בתפילה צוה שהוא יחוד בו יש הנה הכוללים, הציוויים מן כן גם

 בהלכות ראינו וכבר ...דרבנן תפלה בגמרא החכמים בארו שכבר. בזה הסכמה ואין. הרב דברי אלה כל :ן"הרמב השגות

 כתב וכך התורה מן התפלה משנה ולא התפלות מנין שאין אלא יום בכל בתפלה התורה מן אדם )הרמב"ם( שחייב שאמר תפלה

 ....בעיני נכון איננו זה וגם. התורה מן היא עצמה התפלה חובת אבל התורה מן אינם התפלה שזמני עשירית' במצו המאמר בזה

 הכתוב ועיקר. אליו קראינו בכל ועונה ששומע עלינו' ית הבורא חסד ממדות הוא אבל כלל חובה אינו התפלה ענין כל ודאי אלא

  לשמו שלימה רצויה בכוונה כלומר לבבנו בכל' ית לאל עבודתינו כל שתהיה עשה מצות לבבכם בכל ולעבדו

 

 .המזון' ובברכת ובמזוזה בתפילה וחייבין, התפילין שמע ומן מקריאת משנה ברכות :'נשים...פטורין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הואיל: דתימא מהו - בתפלה. פשיטא?! וחייבין. גמרא

 גרמא שהזמן עשה כמצות, וצהרים ובקר ערב בה וכתיב

 לן דרחמי נינהו קמשמע - דמי

 הואיל: דתימא מהו - בתפלה. פשיטא?! וחייבין. גמרא

 גרמא שהזמן עשה כמצות, וצהרים ובקר ערב בה וכתיב

 גרמא הזמן שלא עשה מצות ליה דהוהלן  קמשמע - דמי

 גירסת הרי"ף והרמב"ם גירסת רש"י, תוס' והרמב"ן

 מן ידוע נוסח לה שאין אלא התורה, מן היא תפלה מצות עיקר אבל סופרים מדברי הם התפלה זמני שרק ם"הרמב לדעת

               התורה מן ידי חובה יצא בלילה או ביום פעם אחת ומשהתפלל שירצה עת ובכל שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול התורה

 שחרית אותן להתפלל הסדר על ברכות ח"י שתיקנו ג"כנה אנשי שהם ס"מד היא תפלה מצות שעיקר ן"הרמב דעת אבל

 מדרבנן, אפילו גרמא שהזמן ע"מ מכל פטורות והנשים גרמא שהזמן מדרבנן ע"מ שהוא פי על ואף רשות וערבית חובה ומנחה

 ברורה קו,סק"ד(-)משנה              .רחמים בקשת היא ותפלה הואיל אנשים כמו ומנחה שחרית בתפילת אותן חייבו כ"אעפ

 בתמידות מתפללות שאין נשים רוב נהגו ולכן שירצה נוסח ובכל ביום אחד בפעם די מדאורייתא - סק"ב קו סימן אברהם מגן

 ן"והרמב .   יותר חייבום לא חכמים שגם ואפשר בזה די ומדאורייתא בקשה איזה לנטילה סמוך בבוקר מיד דאומרות משום

 הפוסקים רוב דעת וכן דרבנן תפלה סובר

 גרמא הזמן שלא ע"מ שהיא מפני, בתפלה חייבים ,ש"מק שפטורים פ"אע שים:   נ ב סעיף קו סימן חיים אורח ערוך שולחן

  קו,ז: השולחן ערוך

 י"דלרש ודאי זהו והנה

 תפלות' ג-ב חייבות נשים

 שהרי כאנשים ביום

 בדרבנן חילוק אין לדידיה

 זמן לאין גרמא זמן בין

  הוא כן' להתוס וגם ,גרמא

 ם"והרמב ף"להרי אבל

 דרחמי טעם גרסי דלא

 מפני התורה מן חיובן אלא

 ממילא גרמא הזמן דאין

 אחת פעם אלא חיובן דאין

 ,שהוא נוסח ובאיזה ביום

 בזה קיצר ב"סק א"המג

  :ד ק"ס קו סימן ברורה משנה

 רוב דעת כן כי עיקר וכן... ן"הרמב דעת אבל

 כ"ע ה.ארי שאגת בספר הכריע וכן הפוסקים

 כ"ג ונכון) ח"י שיתפללו לנשים להזהיר יש

 דהיינו שמים מלכות עול עליהן שיקבלו

' ע בסימן כדאיתא ישראל שמע פ"עכ שיאמרו

 לסמוך כדי ויציב אמת ברכת כ"ג ויאמרו

 ('ע בסימן א"המ שכתב כמו לתפלה גאולה

 ערבית תפלת אבל  ומנחה שחרית לענין ז"וכ

 קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף רשות שהוא

 לא הנשים מ"מ לחובה ישראל כל עליהם

 . ערבית מתפללין אין ורובן עליהם קבלו

 אבל דפטורות כתב ח"בצל מוספין ותפלת

 :ש"עי דחייבות פסק גבורים מגן בספר

  ז ג, דעת יחוה

 חייבות נשים

 בכל אחת בתפלה

 להעדיף ויש, יום

 תפלת שיתפללו

 היו ואם, שחרית

 עד וטרודות עסוקות

 תפלת זמן שעבר

 יתפללו, שחרית

 שמונה תפלת

 ואם. במנחה עשרה

 הנשים ירצו

 יום בכל להתפלל

 תבוא, תפלות שלש

 .ברכה עליהן

לגרש"ז  הליכות שלמה

 אויערבך:

החמיר לחייב  אף שהמ"ב

נשים בתפילות שחרית 

ומנחה כאנשים, למעשה 

נהוג להקל דסגי בתפילה 

אחת קצרה, וצריכה 

תפילתן לכלול שבח, 

בקשה והודאה שזהו עיקר 

סדר התפילה. אמנם ידי 

חובת שבח והודאה יוצאות 

באמירת 'מודה אני', ולכן 

יש להן להוסיף רק פסוק 

של בקשה.     וכן ראוי 

 שיקראו ק"ש.



 כוונות לפני מצווה ובמהלך התפילה

 למצווה: יש כוונות שתי הפוסקים מן המתבאר דלפי : דעמשנה ברורה

 ז"ובהמ ותפילה ש"בק כגון לדבר אחר בלבו יהרהר ואל מפיו מוציא שהוא למה בלבו שיכוין  עצמה: למצוה הלב כונת .א

  וכדומה וקידוש

 ' ד צוה כאשר בזה לקיים שיכוין דהיינו  בה: לצאת כונה .ב

 

 כוונה לצאת במצווה .1

 זאת רבא אמר פרסיים.  שכפאוהו מאן? כפאו יצא. מצה ואכל דשמואל: כפאו לאבוה ליה השנה: שלחו-גמרא מסכת ראש

 .יצא לשיר התוקע אומרת

 

ריש  תבשילין.      אמר ושני וחרוסת וחזרת מצה לפניו ...הביאו חזרת )לכרפס( מטבל לפניו הביאומשנה וגמרא מסכת פסחים: 

 מרור. לשם לאטבולי למהדר בעי הלכך למרור איכוון לא דילמא ,כוונה צריכות מצות אומרת זאת לקיש:

 

 יצא -לבו  כוון אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא משנה מסכת ברכות: היה

אלא פירוש מתחילה היה קורא להגיה וקאמר שאם  אין צריכות כוונהלא שכיוון לקרות כדי לצאת מצות קריאה שהרי מצוות  טור:

 וצריך שיכוון לצאת וכן כתב אדוני אבי הרא"ש דמצוות צריכות כוונהפסק  ובה"גכיוון לקרותה כקריאתה יצא.    

 

 סימן ס   שולחן ערוך

 : הלכה' וכן, מצוה אותה בעשיית לצאת כוונה שצריכות אומרים ויש, כוונה צריכות מצות שאין אומרים 'יש •

 

ה'נודע ביהודה': הנה אנשי כנה"ג תיקנו לנו תפילות וברכות, וליכא מידי דלא רמיזא בנוסח התפילה והברכות, והברכה הוא 

 לפניה רק הברכה.התעוררות הדיבור והמחשבה. וכל מצוה שיש ברכה לפניה אין צריך לומר שום דבר 

 

 ברורה:-הערות הלכה למעשה מהמשנה

 א"הי לדעת לחוש צריך ברכה שלענין עליה עוד יברך לא כ"אעפ המצוה, ולעשות לחזור צריך ראשונה בפעם כיון שלא היכא

 כונה. צריך שאין

 מצוה לשם היתה לא הראשונה שעשייה לתלות שיש במקום היינו המצוה ולעשות לחזור ליה דמצרכינן "דמה  ה'חיי אדם' כתב

 וכן תפילה בסדר קורין שאנו כדרך ש"ק קורא אם אבל וכדומה. לימודו דרך שהיתה ש"בק או להתלמד שהיתה בתקיעה כגון

עד כאן לשונו.  מכוין" שאינו פ"אע לצאת כדי עושה זה משום שהרי יצא, לצאת, כיון שלא פ"אע לולב, ונטל תקע או מצה שאכל

 לכתחילה אבל בדיעבד לעניין יצא. וכל זה בפירוש כיון שלא פ"אע לצאת כדי הוא שעשייתו העניין לפי שמוכח היכא ורוצה לומר

 בספריהם האחרונים כל העתיקו וכן המצוה חובת ידי לצאת מצוה כל קודם לכוין ליזהר צריך ודאי

 



 כוונה בתפילה .2

 גמרא מסכת ברכות:

 ודילמא לאביי פפא רב ליה דמי. אמר מודים מודים כאומר שמע שמע האומר כל זירא: ' ר אותו".  אמר משתקין מודים "מודים

 ליה מחינן מעיקרא דעתיה כוון לא אי איכא?! מי שמיא כלפי חברותא ליה אמר דעתיה?  כוון ולבסוף דעתיה כוון לא מעיקרא

 :דעתיה דמכוין עד דנפחא במרזפתא

 

 

 הלכות קריאת שמע

 אפילו לבו כיון לא אם והשאר חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את 'הקורא  שולחן ערוך: 

 :'ראשון בפסוק לבו שכיון והוא יצא שמע קריאת בעונת האלו הפרשיות מגיה או בתורה קורא היה

 

 הלכות תפילה:

 פי על אף באבות כיון לא ואם באבות יכוון לפחות בכולם לכוין יכול אינו ואם הברכות בכל שיכוין צריך שולחן ערוך:   'המתפלל

 . ויתפלל' יחזור השאר בכל שכיון

 ?יחזור למה כן אם יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאף כוונה חסרון בשביל חוזרין אין והאידנא: הגה

 

 ולהתפלל לחזור צריך הדין דמצד כיון נראה לי החיי אדם: כתב. לכתחילה כאבות חשוב מודים דגם פוסקים : וישמשנה ברורה

 אברהם'. מ'אלקי לומר יחזור ברכה בסוף י"בא שאמר קודם נזכר אם פ"עכ

 

 

 

 ש"בק כגון לדבר אחר בלבו יהרהר ואל מפיו מוציא שהוא למה בלבו שיכוין  עצמה: למצוה הלב : כונתברורה'-סיכום ה'משנה

 ש"ק של ראשון מפסוק לבד יצא כיון לא אם ובדיעבד בלבו שיכוין מצוה לכתחילה ע"לכו דזה וכדומה וקידוש ז"ובהמ ותפילה

 יתברך( ואחדותו שמים מלכות עול קבלת עיקר בו שיש ראשון בפסוק רק )לעיכובאתפילה  של אבות וברכת

 

  



 נטילת ידיים לסעודה

אם חכם לבך ישמח לבי  "בנייהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה  א"ר מסכת שבת:

 "גם אני
 

 ידיו אפילו אינו יודע להם שום טומאה ויברך על נטילת ידים כשיבא לאכול פת שמברכין עליו המוציא יטול: שולחן ערוך

 

והיינו כיון דידים עסקניות הן ונוגעים בכל דבר ובזמן שהיה  מפני סרך תרומה א. .טעם תקנת נטילה הוא משני דברים משנה ברורה:

תרומה כדי שלא יטמאוה בנגיעתן  נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה היו צריכין ליטול ידיהם מדברי סופרים קודם אכילת

וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה גזרו ג"כ על כל איש ישראל האוכל פת שאסור לאכול עד שיטול ידיו וגם עכשיו שאין הכהנים אוכלין 

 ועוד טעם .לאכול בטהרה מהרה בימינותרומה מפני הטומאה לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה בהמ"ק ב

 משום נקיות וקדושהלתקנת נטילה 

 
 

 מדיני הנטילה:

 

 כמות האוכל המצריכה נטילה: (1

אם אוכל פחות מכזית יש מי שאומר שאין . יש מי שאומר שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך: ערוך–שולחן 

 צריך נטילה

 

אינו מקבל טומאה מדאורייתא ולא יטמא ע"י הידים לכן יש לומר  פחות מכביצה משום דלענין טומאה פחות מכביצה: משנה ברורה

דגם על הנטילה לא גזרו או אפשר כיון דלענין בהמ"ז חשיבא אכילה דהא קי"ל דמברכין בהמ"ז על כזית חשיבא גם לענין נט"י ולא 

 פלוג חכמים בתקנתן ולכן יטול ידיו ולא יברך דברכה אינה מעכבת הנטילה. 

 לכתחלה נכון להחמיר בזה ...דזה לא חשיבי אכילה אף לענין בהמ"ז פחות מכזית:    

 

 

 סדר הנטילה: (2

ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין  .מברך קודם נטילה שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן שולחן ערוך:

ואם שכח לברך עד אחר נגוב  .ומקרי עובר לעשייתן : גם יכול לברך עליהם קודם נגוב שגם הנגוב מן המצוהרמ"א   ידיו נקיות 

 מברך אחר כך.

 וינגבם היטב קודם שיבצע שהאוכל בלי נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא

 

והנה הט"ז מחמיר אף לאחר הניגוב ששוב לא יברך ואף דלמעשה אין לנהוג כן דרבו האחרונים שמסכימים עם : משנה ברורה

וע"כ יש ליזהר במה שנוהגין איזה אנשים שאומרים שאו ידיכם וממשיכין הדבר מלומר זה מאד לכתחלה יש ליזהר בהרמ"א מ"מ 

 ענט"י עד לאחר הניגוב שלא כדין עושין כן:

 

ואף דשופך מים שניים לטהר  , דהיינו משום דמים הראשונים ששופך על ידיו טמאים הם שנטמאו מחמת ידיו כתב הב"י -'לחם טמא' 

המים כדאיתא שם מ"מ לכתחלה צריך להעביר את הראשונים לגמרי ע"י ניגוב ורש"ל כתב דעיקר הניגוב הוא משום נקיות דכשידיו 

 לחים ממי הניגוב יש בו משום מיאוס 



             ב"ץ לא ינגב ידיו בחלוקו שקשה לשכחה ועיין בפמ"ג שמסתפק אם דוקא חלוקו או כל בגדיו במשמע: כתב המ"א בשם התש

ורש"ל  ,בשופך רביעית בבת אחת על שתי ידיו או על כל יד ויד בפני עצמו דקי"ל נמי דהמים טהורים הם אין צריך ניגוב)כתב הב"י( 

 .משום מיאוס וכנ"ל וא"כ מה לי רביעית בבת אחת או לא חולק על זה דס"ל דעיקר הניגוב שתקנו הוא

 

 הכלי: (3

 : אין נוטלים לידים אלא בכלי...   צריך שיבואו המים מכח נותןשולחן ערוך 

 

 שעת דחק: (4

ידיו במפה ואוכל פת או דבר שטיבולו  אם אין מים מצויים לפניו ברחוק יותר מארבעה מילין ולאחריו מיל יטול: שולחן ערוך

 במשקה )או אוכל על ידי כף(.

ומסתברא דכשהוא נוסע בגמלא פרחא ]כגון על פאס"ט[ אין חושבין לפי אורך הדרך אלא לפי חשבון הזמן של הילוך ד'  הלכה:-באור

 מילין לאדם בינוני שהוא שיעור ע"ב מינוטי"ן

 

 העושה צרכיו ורוצה לאכול: (5

 העושה צרכיו ורוצה לאכול יטול ב' פעמים על הראשונה מברך אשר יצר ועל השניה מברך על נטילת ידים: ערוך-שולחן

 

דאם יטול פ"א ויברך מתחלה אשר יצר ואח"כ על נט"י הוי הפסק בין הנטילה לברכתה ואם יברך מתחלה ענט"י  משנה ברורה:

ה פוסקים שס"ל דאשר יצר לא הוי הפסק בין ברכת נטילה ודע דיש כמ. ואח"כ אשר יצר הוי הפסק בין ברכת נטילה להמוציא

 .להמוציא

 

 הפסק בין נטילה להמוציא: (6

 יש אומרים שאין צריך ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא ויש אומרים שצריך ליזהר וטוב ליזהר שולחן ערוך:

  



 כללי ברכות
 

 ברכה לבטלה .1

 

 ?!וכיון דנפיק ליה בחדא אפטר והויא ברכה שאינה צריכה "ינוחו לו ברכות על ראשואם הבדיל בזו ובזו " :תני:  גמרא ברכות דף לג

 "לא תשא"כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום ואמר רב ואיתימא ר"ל ואמרי לה ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו 

 

ולעולם ...  ואסור לענות אחריו אמןכל המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא שם שמים לשוא והרי הוא כנשבע לשוא : רמב"ם

 יזהר אדם בברכה שאינה צריכה וירבה בברכות הצריכות

 

כגון שמברך בתוך הסעודה על דברים שנפטרו כבר ע"י ברכת המוציא דזו הברכה שלא לצורך  -: ברכה שאינה צריכה משנה ברורה

בטלה ג"כ היא לפעמים בכלל ברכה שאינה צריכה כגון היא כלל )לבטלה( ועוד כתבו הפוסקים דאפילו אם עכשיו לא היה הברכה ל

אם שלחנו ערוך לפניו ודעתו לילך וליטול ידיו ולאכול ולוקח קודם הנטילה ומברך על דברים שדעתו לאכלם בתוך הסעודה ג"ז אסור 

 . רוכ"ש המפסיק בין הברכה לעשיה דגורם שתתבטל הברכה הראשונה לגמרי בודאי אסודגורם ברכה שאינה צריכה 

 

 נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו ונפל מידו ונאבד או נמאס צריך לחזור ולברך   שולחן ערוך:

יסיים  ינוקואם אמר כשנפל ברוך אתה ה' ולא אמר אל .וצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על שהוציא שם שמים לבטלה

 .ויאמר למדני חוקיך שיהא נראה כקורא פסוק ואין כאן מוציא שם שמים לבטלה

 

 

 עיקר וטפל .2

 

זה הכלל כל שהוא עיקר  .שהפת טפלה לו ,הביאו לפניו מליח תחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר את הפת: משנה מסכת ברכות

 ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה:

 

הוא עיקר ועמו טפילה, מברך על העיקר ופוטר את הטפילה, בין מברכה שלפניה בין מברכה שלאחריה, לא : כל ששולחן ערוך

 מבעיא אם העיקר מעורב עם הטפל אלא אפילו כל אחד לבדו.

 

ומיהו כ"ז דוקא בששניהם הוא דבר חשוב הא  ...אפילו שניהם עיקרים אלא שהאחד מרובה מחבירו הרוב הוא העיקר  משנה ברורה:

ודע דבחמשת מיני דגן אם מעורבין עם שאר  .אם אחד מהן אינו דבר חשוב אף שהוא הרוב בטל הוא לגבי מיעוט החשוב דהוא העיקר 

מינים אפילו הם המיעוט כל שניתן בהתבשיל לטעם אזלינן בתרייהו ומברך עליהם במ"מ לבד ונפטר תערובות הרוב מפני שמיני דגן 

 נחשבין לעיקר תמיד

 

 : ויש שני מיני טפילות: האחת טפילה מעורבת והשנית טפילה שאינה מעורבת:השולחןערוך 

. ואין לשאול לפי זה אצלינו שמבשלין תבשילין טפילה מעורבת כיצד: הרי שבשלו שני דברים כאחד ואוכלים אותן כאחד .א

ו עיקר והשני טפל. דאין זו עם בשר ואנו מברכין על התבשיל הברכה המיוחדת לו ועל הבשר 'שהכל', ליהוי חד מינייה

שאלה, דבטפילה המעורבת לא שייך עיקר וטפל אלא כשאוכלם ביחד, כמו כשמבשלים גרויפי"ן עם קטניות או עם תפוחי 

אדמה שלוקחין בכף אחת זה וזה, ואז אפילו אם אינו נלקח בכף רק מין אחד גם כן הוי טפל. אבל הבשר אוכלין בפני עצמו 

 -ר כך, אין זה עיקר וטפל. והוא הדין אם ליקט התפוחי אדמה מתוך התבשיל ואוכלן בפני עצמם או קודם התבשיל או אח

הוה העיסה עיקר  -וכן עיסה ממולאת בפירות או בבצים או בגבינה כמו מיני טיגון שלנו מברך עליהם 'בורא פרי האדמה' . 

אם נוטל המילוי מהם ואוכלם ואינו אוכל העיקר עתה ואין צריך ברכה על המילוי, אפילו אוכל המילוי מעט בפני עצמו. אך 

 פשיטא שמברך על הטפל הברכה הראויה לה, מפני שכעת איננה טפל אלא עיקר -כלל 

אין  -טפילה שאינה מעורבת כיצד: כגון שאוכל דג מלוח ונוטל לזה בצל להמתיק המלוח, ואוכל המלוח ואחר כך הבצל   .ב

מכל מקום צריך  -צל תחילה, אף על פי שכוונתו להמתיק המלוח שיאכל אחר כך צריך ברכה על הבצל. אבל אם יאכל הב

 לברך 'האדמה' על הבצל.

 

 

 

 הוצאת אחרים ידי חובה .3

  

בדבר אינו מוציא  זה הכלל כל שאינו מחוייב .חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן: משנה וגמרא מסכת ראש השנה

חוץ מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא  ,תני אהבה בריה דר' זירא יכל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא.     את הרבים ידי חובתן

 (ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום כיון דחובה הוא מפיק)   מוציא ואם יצא אינו מוציא

 



 חרים אלא אם כן יאכל וישתה עמהם ואז יוצאים בשמיעתן שמכוונים אליו אפילו לא יענו אמן: אין המברך מוציא א: ערוך–שולחן 

יוצא ידי חובתו בשמיעת הברכה אפילו יענה אמן אלא אם כן ששמעה מתחלתה ועד סופה ונתכוין לצאת בה ידי חובתו  )השומע( אין

 והמברך נתכוין גם כן להוציא ידי חובתו

 

דדוקא בברכת המצות שכל ישראל ערבין זה בזה וכשחבירו אינו יוצא ידי המצוה כאלו הוא לא יצא לכן יכול לברך : משנה ברורה

אפילו מי שאינו חייב בברכה זו משא"כ בברכת הנהנין שאינו חוב המוטל עליו כשאר מצות דלא ליתהני ולא לבריך ואפילו אם אינם 

 . כה ראשונה ובין לברכה אחרונהיודעים בעצמן לברך. וזה הסעיף שייך בין לבר

לבד מה שמצוה לענות אמן על כל ברכה ששומע מישראל עוד יותר יש חיוב לכתחלה לענות אמן בברכה שמתכוין לצאת בה כדי ..

 להורות בפועל שמסכים לברכת המברך

 

 

 שיעור אכילה לברכה: .4

 

בין מפת בין משאר אוכלים והשותה פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים מברך תחלה ברכה  האוכל פחות מכזית: שולחן ערוך

 הראויה לאותו המין ולאחריו אינו מברך כלל

 

לת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה כדי שתית רביעית ישתה מעט וחזר ושתה אם יש מתח  שולחן ערוך הלכות יוה"כ:

 .מצטרפין ויש אומרים ששיעור צירוף השתיות כדי אכילת פרס כמו צירוף אכילותמצטרפין לכשיעור ואם לאו אין 

 

 : מלשון המחבר משמע דהעיקר כדעה א' אבל הפר"ח והגר"א כתבו דהעיקר כדעה השניה משנה ברורה שם

 

שאר משקין והנה לענין שתיית טה"ע וקאפ"ע שהדרך לשתותו כשהוא חם וקשה לשתותו בלא הפסק כדרך  משנה ברורה אצלנו:

מצדדים שלא לברך וכן הוא מנהג העולם. ואנשי מעשה נוהגין שלבסוף שתייתן מניחין כדי  אדם-ייובח 'מחצית השקל'כ"א מעט ב

שיעור רביעית שיצטנן מעט כדי שיוכל לשתות רביעית בלא הפסק ולברך ברכה אחרונה וטוב לעשות כן כדי לצאת אליבא דכו"ע 

 .כדעה שניה דהשיעור הוא כדי אכילת פרס ובפרט לדעת הגר"א הנ"ל דפסק

 

הטועם את התבשיל אינו צריך לברך עד רביעית ואפילו אם הוא בולעו ויש אומרים שאם הוא בולעו טעון ברכה ולא  שולחן ערוך:

 פטרו את הטועם אלא כשחוזר ופולט ואז אפילו על הרבה אינו צריך ברכה. 

 וספק ברכות להקל: : רמ"א

 לכן נ"ל לברך אם בולע אפילו מעט: ..בהדיא דבולע פטור  בדאין כאן ספק דלא מצינו שום פוסק שכת ראהני ול מג"א:

 

השותה מים לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות אבל אם חנקתיה אומצא ושתה מים להעביר האומצא אינו  שולחן ערוך:

כל ושותה לרפואה אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם מברך עליהם תחלה מברך לא לפניו ולא לאחריו: כל האוכלין והמשקין שאדם או

 .וסוף

 

 ...בסתמא כל שהחיך נהנה מהמים מסתמא הוא צמא קצת וצריך לברכה דאם אינו צמא כלל לא היה החיך נהנה ממנומשנה ברורה:  

פת שהחיך נהנה מהם אף שאין  דוקא מים שאין החיך נהנה מהם כ"א כששותה לצמאו אבל כששותה שאר משקים או אוכל חתיכת

 .שותהו ואוכלו עכשיו כ"א להעביר האומצא חייב לברך עליו בתחלה וסוף

 

 

 מקור חיוב הברכות וספקות: .5

 

ה" ֹ  ֶאֶרץ ִחטָּ ֵכנֻת ת ִמסְׂ ש. ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא בְׂ בָּ ִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן ּודְׂ ֵאנָּה וְׂ ֶגֶפן ּותְׂ ה וְׂ ֹערָּ ּה ֶלֶחםּושְׂ ֶניהָּ  אַכל בָּ ּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאבָּ ַסר ֹכל בָּ לֹא ֶתחְׂ

תָּ  עְׂ בָּ שָּ תָּ וְׂ ַכלְׂ אָּ ֹחֶשת. וְׂ ֹצב נְׂ ֶריהָּ ַתחְׂ ֶזל ּוֵמֲהרָּ תָּ  ַברְׂ ה ֱאֹל ּוֵבַרכְׂ הוָּ ְךֶאת יְׂ ַתן לָּ ה ֲאֶשר נָּ ֶרץ ַהֹטבָּ אָּ  ."ֶהיָך ַעל הָּ

 

 ואסור לו לאדם שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה וכל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל. בנן:רנו ת גמרא מסכת ברכות:

 

 ולא בסוף חוץ מברכת המזון מפני שהיא של תורה: לא בתחלה אינו מברךכל הברכות אם נסתפק אם בירך אם לאו : ערוך –שולחן 

 

 דאז הוא מחוייב מן התורה.  כדי שביעהוהוא שאכל : ברורה –משנה 

אבל באמת יש  דברכה מעין שלש שמברכין על שבעת המינים הוא מדרבנןוהנה מהמחבר משמע שסתם כהרמב"ם וסמ"ג שסוברין 

האחרונים דמי שאכל כדי שביעה מפירות או תבשיל של שבעת המינים  וע"כ כתבו הרבה ראשונים שסוברין שהוא מדאורייתא

 . ונסתפק לו אם בירך אחריו יאכל עוד מאותו המין שיעור כזית ויברך אחריו ויוציא עי"ז גם הספק שלו

 

  



 סעודת לחם

 ברכת 'המוציא': .1
 דברים מענין בדברים השיחה היתה כ"אא ולברך לחזור צריך, שח ואם; לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל ערוך: שולחן

 כלל יפסיק לא לכתחילה ומ"מ מלח. הביאו אמר שאכל וקודם הפת על שבירך כגון, עליו שמברכין

 וכל המסובין רבים אם )וכן הבליעה על הברכה כיוון שעיקר ויבלענו מהפרוסה קצת ללעוס שיכלה עד - ישיח' 'ולא משנה ברורה:

 בעודו ושח עבר אם מ".         ומ ברכתו( על הוא שיטעום קודם חבירו של ברכתו על אמן יענה לא לעצמו ומברך ככר לו יש אחד

 קודם כזית שיעור דוקא שיאכל צ"א אמנם ולברך לחזור צריך אם ע"צ סעודה מצרכי שאינו בדברים הפרוסה שבלע קודם לועס

 :כזית שיעור מתחלה שיאכל טוב הדחק במקום ושלא שידבר,

 

 או בתבלין מתובלת שהיא או נקייה היא ואם, הבציעה פרוסת בו ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד יבצע לא :ערוך שולחן

 . להמתין צריך אינו שלנו כעין במלח

 קרבנך כל "על: ונאמר, כקרבן והאכילה למזבח דומה השלחן כי, שיבצע קודם מלח שלחן כל על להניח מצוה מ"ומ :רמ"א

 מלח" תקריב
 

 מה נפטר בסעודה? .2
 

  ברכות: מסכת גמרא

 הואיל: להם אמר? לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונים אינם הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים: אמרו מה מפני

  . לעצמו ברכה דגורם ,יין שאני -! פת נפטריה נמי יין, הכי אי. פוטרתן ופת

 

  :ערוך שולחן

 את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת הבאים דברים הם אם, הסעודה בתוך הבאים דברים

 דברכת, לפניהם ברכה טעונין אין פת בלא אוכלם' אפי, מלוחים ומיני ודייסא, וגבינה, וירקות, וביצים, ודגים, בשר: כגון, הפת

 ; פוטרתן המזון דברכת, לאחריהם ולא; פוטרתן המוציא

 וענבים תאנים: כגון, הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו, הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם

 ואינם; הם סעודה מעיקר דלאו, פוטרתן אינה המוציא דברכת לפניהם ברכה טעונין, פת בלא אותם אוכל אם, פירות מיני וכל

 ;  פוטרתם ז"בהמ הסעודה בתוך שבאו דכיון, לאחריהם ברכה טעונים

 

 ללפת לבא שדרכן מדברים' אפי, הדורון על דעתו היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אם

 . נמלך כדין עליהן לברך צריך הפת את

  בסעודה. לו שמביאין מה כל על האדם דעת דסתם דטעמא ואפשר, בזה נזהרים ראיתי ולא: רמ"א

 לו שיביאו מה כל על דעתו הסתם מן הרי לאכילה עצמו שקובע דכיון בפירוש עליהם דעתו כ"ג היה לא ואפילו משנה ברורה:

 

 מקרים שונים:

 

 עוגות .א
 ואם; שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא עליהם מברך, ש"ניבלא שקורין מאוד ודקים רכה שבלילתן אותן :ערוך שולחן

 ולא לפניהם ברכה טעוניםהסעודה  מחמת שלא הסעודה בתוך להו אכיל ואי; המזון וברכת המוציא מברך, עליהם סעודתו קבע

 לאחריהם.

 דהמחבר אף הוא מאי בכיסנין הבא בפת דמספקינן לדידן אבל הדין. לעיקר ז"כ בכיסנין, הבא פת לכל : הוא הדיןהלכה ביאור

 להצריכו בעניננו כ"משא פת כשאר ז"ובהמ המוציא לברך לו מצריכין ואין להקל דרבנן דספק משום היינו בכולם להקל פסק

 בברכת ונפטר הוא גמור פת זה מין ושמא להקל דרבנן ספק דאדרבה סברא אין כיסנין לפת דנחזיקו משום הסעודה תוך ברכה

 הסעודה. בתוך כיסנין פת על לברך אין כ"ע המוציא

 או מזונות מיני בורא ברכתם אם העוגות ברוב ספק ויש מאחר, הסעודה בתוך עוגה לאכול ראוי אין לכתחילה ילקוט יוסף:

 .העוגה את גם לפטור המוציא בברכת שיכוין וטוב. עליה מברך אינו הסעודה בתוך עוגה האוכל ולכן. הארץ מן לחם המוציא

 

 גלידה .ב
. שהכל ברכת יברך ואז, המזון ברכת לאחר יניחנה אלא, בסיומה או הסעודה בתוך גלידה לאכול ראוי אין לכתחילה יוסף: ילקוט

 לא, הסעודה בסוף מהגלידה אוכל זאת בכל ואם. חלב תערובת בה שאין לגלידה, חלב בתערובת גלידה בין בזה הבדל ואין

 יברך



 פירות מבושלים .ג
 ולסעודה למזון באין הן עיקרן שכל נראה תבשיל מהן ועושה ודבש שומן עם או בשר עם הפירות דמבשל היכא   :ברורה משנה

 ידי דלצאת ומסיים זה, מטעם עליהם לברך צ"שא וירק מלפת שנעשין תבשילין כשאר תבשיל בתורת אלא בעלמא לקינוח ולא

 יאכל חי פרי לו אין ואם זה את להוציא עליה ויברך חי פרי איזה תחלה יקח מבושלים מפירות ס"צימע לאכול כשרוצה ספק

 למזון בא אין דזה[ קאמפאט שקורין] סעודה לקינוח מבושלין פירות מעט שמביאין מה זה בכלל ואין. ש"עי פת עם וסוף תחלה

 במדינותינו כמו למזון פירות תמיד שם ומבשלין מאד פירות ריבוי שם שיש במדינות ז"ברכה.    לפ וצריך סעודה לקינוח רק כלל

 .תבשיל שאר דין לו דיש לכאורה מסתברא תבשילין בשאר

 

 זימון נשים .3

 

 ברכת המזון .4

 יחזור, במזיד היה אם, בירך ולא ממקומו יצא ואם. ממקומו שיעקור קודם לברך צריך, אחד במקום שאכל מי :ערוך שולחן

 הוא גם ש"והרא יונה ר"ולהר, שנזכר במקום יברך ם"להרמב, בשוגג היה ואם. יצא, שנזכר במקום בירך ואם; ויברך למקומו

 .ויברך למקומו יחזור

 אסברא לסמוך יוכל דאז הדחק שעת שהוא לא אם למעשה לנהוג נכון דכן )לחזור למקומו( האחרונים וכתבו:  משנה ברורה

 :ראשונה

 ובירך למקומו וחזר עצמו על החמיר ואם. שנזכר במקום המזון ברכת יברך פת עוד לו ואין, בשוגג כן עשה ואם: יוסף-ילקוט

 ברכה. עליו תבא המזון ברכת
 

 ,אכילה אותה מחמת רעב שאינו זמן כל, שיעורו וכמה; שבמעיו המזון שיתעכל עד לברך? יכול אימתי : עדערוך-שולחן

 שאינו זמן דכל השיעור לשער מאד קשה בזה מזה יותר לו היה שלא אלא עוד לאכול וחפץ מעט אכל אם : אבלמשנה ברורה

 שהוא] מילין' ד הילוך כדי עד בזה דמשערינן אחרונים הרבה כתבו לו )לחם(, היה שלא אלא תאוה כ"ג לו היה שתיכף כיון רעב

 כזה מועט בשיעור מועטת אכילה אפילו נתעכל לא שבודאי לברך מחויב זה שיעור כדי ועד[ מינוט ב"ע

 

   מדרבנן.  אלא חייבות אינן אם או מדאורייתא חייבות הן אם הוא וספק, המזון בברכת חייבות נשים ערוך:-שולחן

 .אותו מחזירין, מהם אחד אלא חיסר לא אם' אפי, ותורה ברית הארץ הזכיר בברכת לא אם                   

  

 לזמן רצו אם: אמר חד, יוחנן ורבי רב פליגי; כאחת שאכלו שנים: ברכות מסכת גמרא

 נשים והא, לעצמן מזמנות נשים: שמע תא.   מזמנין אין - לזמן רצו אם: אמר וחד; מזמנין

 .דעות דאיכא, התם שאני - לעצמן מזמנות נשים: וקתני, דמיין גברי כתרי מאה אפילו

הכל חייבין גמרא מסכת ערכין: 

נשים  בזימון. לאתויי מאי? לאתויי

 שאנידתניא: נשים מזמנות לעצמן.

 .דעות דאיכא, התם

 חשיבי שלשה דעות - רשות לענין; חייבות אינן חובה דלענין : אע"גרש"י

 .אתי' לה גדלו משום דאיכא, אנשים משני טפי להודות

 אברהם רבינו בנות עשו וכן לעצמן לזמן יכולות דנשים משמע מכאן תוס':

 לא אמאי וקשה כן העולם נהגו לא ומיהו אביהן פ"ע יהודה רבינו של חמיו

 רצו אם היינו לעצמן מזמנות דנשים ל"וי לזמן חייבות דקאמר משמע נהגו?

 נשים' לאתויי בזימון מחוייבין 'הכל ערכין בריש דקאמר מזמנות...והא לזמן

 חובה לענין ולא קאמר רשות לענין

 

 בזימון חייבות דנשים הכא משמע ש:"רא

ונראה לי  כן. נהגו שלא ותימה לעצמן ומזמנין

 להו דמרבי הוא לחיובא על כרחך דערכין ההיא

 לוים דכהנים דומיא ועוד חייבין הכל מדקתני

 או ז"בבהמ חייבות דנשים כיון ועוד וישראלים

 בזימון יתחייבו לא למה מדרבנן או מדאורייתא

 אנשים?! כמו

 

 חייבות, האנשים עם כשאוכלות אבל( לעצמן רשות)ובלבד שלא יזמנו בשם מזמנות : נשיםערוך שולחן

 : ..ודברי הרא"ש עיקרגר"א

 :כן נהגו לא העולם אך. חוב לעצמן מזמנות שנשים י"ותר ש"כהרא שהעיקר בביאורו א"הגר : דעתבאו"ה

 לאנשים מצטרפות אין וכן חובה אין לעצמן אבל הזימון ברכת ולענות לשמוע כ"ג הן חייבות אנשים' ג עם כשאכלו: השולחן ערוך

. חייבות הן גם בלעדן זימון כשיש ורק לזימון מצטרפין אין ובתו ואשתו בעל ואפילו פריצותא הוה ונשים אנשים דהתחברות לזימון

 לעצמן יזמנו שנשים מעולם שמענו ולא



 סעודת לחם

 ברכת 'המוציא': .5

 דברים מענין בדברים השיחה היתה כ"אא ולברך לחזור צריך, שח ואם; לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל ערוך: שולחן

 כלל יפסיק לא לכתחילה ומ"מ מלח. הביאו אמר שאכל וקודם הפת על שבירך כגון, עליו שמברכין

 וכל המסובין רבים אם )וכן הבליעה על הברכה כיוון שעיקר ויבלענו מהפרוסה קצת ללעוס שיכלה עד - ישיח' 'ולא משנה ברורה:

 בעודו ושח עבר אם מ".         ומ ברכתו( על הוא שיטעום קודם חבירו של ברכתו על אמן יענה לא לעצמו ומברך ככר לו יש אחד

 קודם כזית שיעור דוקא שיאכל צ"א אמנם ולברך לחזור צריך אם ע"צ סעודה מצרכי שאינו בדברים הפרוסה שבלע קודם לועס

 :כזית שיעור מתחלה שיאכל טוב הדחק במקום ושלא שידבר,

 

 או בתבלין מתובלת שהיא או נקייה היא ואם, הבציעה פרוסת בו ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד יבצע לא :ערוך שולחן

 . להמתין צריך אינו שלנו כעין במלח

 קרבנך כל "על: ונאמר, כקרבן והאכילה למזבח דומה השלחן כי, שיבצע קודם מלח שלחן כל על להניח מצוה מ"ומ :רמ"א

 מלח" תקריב

 

 בסעודה?מה נפטר  .6
 

  ברכות: מסכת גמרא

 הואיל: להם אמר? לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונים אינם הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים: אמרו מה מפני

  . לעצמו ברכה דגורם ,יין שאני -! פת נפטריה נמי יין, הכי אי. פוטרתן ופת

 

  :ערוך שולחן

 את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת הבאים דברים הם אם, הסעודה בתוך הבאים דברים

 דברכת, לפניהם ברכה טעונין אין פת בלא אוכלם' אפי, מלוחים ומיני ודייסא, וגבינה, וירקות, וביצים, ודגים, בשר: כגון, הפת

 ; פוטרתן המזון דברכת, לאחריהם ולא; פוטרתן המוציא

 וענבים תאנים: כגון, הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו, הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם

 ואינם; הם סעודה מעיקר דלאו, פוטרתן אינה המוציא דברכת לפניהם ברכה טעונין, פת בלא אותם אוכל אם, פירות מיני וכל

 ;  פוטרתם ז"בהמ הסעודה בתוך שבאו דכיון, לאחריהם ברכה טעונים

 

 ללפת לבא שדרכן מדברים' אפי, הדורון על דעתו היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אם

 . נמלך כדין עליהן לברך צריך הפת את

  בסעודה. לו שמביאין מה כל על האדם דעת דסתם דטעמא ואפשר, בזה נזהרים ראיתי ולא: רמ"א

 לו שיביאו מה כל על דעתו הסתם מן הרי לאכילה עצמו שקובע דכיון בפירוש עליהם דעתו כ"ג היה לא ואפילו משנה ברורה:

 

 

 מקרים שונים:

 

 עוגות .ד

 ואם; שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא עליהם מברך, ש"ניבלא שקורין מאוד ודקים רכה שבלילתן אותן :ערוך שולחן

 ולא לפניהם ברכה טעוניםהסעודה  מחמת שלא הסעודה בתוך להו אכיל ואי; המזון וברכת המוציא מברך, עליהם סעודתו קבע

 לאחריהם.



 דהמחבר אף הוא מאי בכיסנין הבא בפת דמספקינן לדידן אבל הדין. לעיקר ז"כ בכיסנין, הבא פת לכל : הוא הדיןהלכה ביאור

 להצריכו בעניננו כ"משא פת כשאר ז"ובהמ המוציא לברך לו מצריכין ואין להקל דרבנן דספק משום היינו בכולם להקל פסק

 בברכת ונפטר הוא גמור פת זה מין ושמא להקל דרבנן ספק דאדרבה סברא אין כיסנין לפת דנחזיקו משום הסעודה תוך ברכה

 הסעודה. בתוך כיסנין פת על לברך אין כ"ע המוציא

 או מזונות מיני בורא ברכתם אם העוגות ברוב ספק ויש מאחר, הסעודה בתוך עוגה לאכול ראוי אין לכתחילה ילקוט יוסף:

 .העוגה את גם לפטור המוציא בברכת שיכוין וטוב. עליה מברך אינו הסעודה בתוך עוגה האוכל ולכן. הארץ מן לחם המוציא

 

 גלידה .ה

. שהכל ברכת יברך ואז, המזון ברכת לאחר יניחנה אלא, בסיומה או הסעודה בתוך גלידה לאכול ראוי אין לכתחילה יוסף: ילקוט

 לא, הסעודה בסוף מהגלידה אוכל זאת בכל ואם. חלב תערובת בה שאין לגלידה, חלב בתערובת גלידה בין בזה הבדל ואין

 יברך

 פירות מבושלים .ו

 ולסעודה למזון באין הן עיקרן שכל נראה תבשיל מהן ועושה ודבש שומן עם או בשר עם הפירות דמבשל היכא   :ברורה משנה

 ידי דלצאת ומסיים זה, מטעם עליהם לברך צ"שא וירק מלפת שנעשין תבשילין כשאר תבשיל בתורת אלא בעלמא לקינוח ולא

 יאכל חי פרי לו אין ואם זה את להוציא עליה ויברך חי פרי איזה תחלה יקח מבושלים מפירות ס"צימע לאכול כשרוצה ספק

 למזון בא אין דזה[ קאמפאט שקורין] סעודה לקינוח מבושלין פירות מעט שמביאין מה זה בכלל ואין. ש"עי פת עם וסוף תחלה

 במדינותינו כמו למזון פירות תמיד שם ומבשלין מאד פירות ריבוי שם שיש במדינות ז"ברכה.    לפ וצריך סעודה לקינוח רק כלל

 .תבשיל שאר דין לו דיש לכאורה מסתברא תבשילין בשאר

 

 

 ברכת המזון .7
 יחזור, במזיד היה אם, בירך ולא ממקומו יצא ואם. ממקומו שיעקור קודם לברך צריך, אחד במקום שאכל מי :ערוך שולחן

 הוא גם ש"והרא יונה ר"ולהר, שנזכר במקום יברך ם"להרמב, בשוגג היה ואם. יצא, שנזכר במקום בירך ואם; ויברך למקומו

 .ויברך למקומו יחזור

 אסברא לסמוך יוכל דאז הדחק שעת שהוא לא אם למעשה לנהוג נכון דכן )לחזור למקומו( האחרונים וכתבו:  משנה ברורה

 :ראשונה

 ובירך למקומו וחזר עצמו על החמיר ואם. שנזכר במקום המזון ברכת יברך פת עוד לו ואין, בשוגג כן עשה ואם: יוסף-ילקוט

 ברכה. עליו תבא המזון ברכת
 

 ,אכילה אותה מחמת רעב שאינו זמן כל, שיעורו וכמה; שבמעיו המזון שיתעכל עד לברך? יכול אימתי : עדערוך-שולחן

 שאינו זמן דכל השיעור לשער מאד קשה בזה מזה יותר לו היה שלא אלא עוד לאכול וחפץ מעט אכל אם : אבלמשנה ברורה

 שהוא] מילין' ד הילוך כדי עד בזה דמשערינן אחרונים הרבה כתבו לו )לחם(, היה שלא אלא תאוה כ"ג לו היה שתיכף כיון רעב

 כזה מועט בשיעור מועטת אכילה אפילו נתעכל לא שבודאי לברך מחויב זה שיעור כדי ועד[ מינוט ב"ע

 

   מדרבנן.  אלא חייבות אינן אם או מדאורייתא חייבות הן אם הוא וספק, המזון בברכת חייבות נשים ערוך:-שולחן

 .אותו מחזירין, מהם אחד אלא חיסר לא אם' אפי, ותורה ברית הארץ הזכיר בברכת לא אם                   

  



 פת הבאה בכיסנין

 הברכה:  – 1חלק 

 
 גמרא מסכת ברכות:

. כי אתא, שמעינהו דקא מברכי המוציא. רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא, אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין

אמרי ליה: אין; דתניא רבי מונא אמר משום רבי  -דקא שמענא? דילמא המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו?  'צי' 'צי'אמר להו: מאי 

. אמר להו: אין הלכה כרבי מונא אתמר. אמרי ליה: יהודה: פת הבאה בכסנין מברכין עליה המוציא, ואמר שמואל: הלכה כרבי מונא

עלייהו, אבל היכא  שאני התם דקבע סעודתיה -מערבין בהן ומברכין עליהן המוציא!  -והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל, לחמניות 

 לא. -דלא קבע סעודתיה עלייהו 

חמן: עדי כפנא! אלא: כל שאחרים קובעים עליו סעודה . אמר ליה רב נ)המוציא וברכת המזון( רב הונא אכל תליסר ריפתי ולא בריך

 צריך לברך. 

 

  שולחן ערוך

, מברך עליו: בורא מיני מזונות, ולאחריו: ברכה אחת מעין שלש; ואם אכל ממנו שיעור  שאחרים רגילים לקבוע פת הבאה בכיסנין

ברך עליו המוציא וברכת המזון; ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא מעליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, 

 וברכה אחת מעין שלש, דבטלה דעתו אצל כל אדם.קובע עליו, אינו מברך אלא בורא מיני מזונות 

ואם מתחלה היה בדעתו לאכול ממנו מעט, וברך: בורא מיני מזונות, ואח"כ אכל שיעור שאחרים קובעים עליו, יברך עליו בהמ"ז, אף 

 על פי שלא ברך המוציא תחלה;

 

 

 ההגדרה: - 2חלק 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הלכות ברכות  רמב"ם

אף על פי שהוא פת מברך   ואפאה והיא הנקראת פת הבאה בכסנין או שעירב בה מיני תבליןעיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב 

 עליה בורא מיני מזונות, ואם קבע סעודתו עליה מברך המוציא.

 

  בית יוסף

ואפילו הכי מוציאו מתורת לחם  דבר מועט הואדהא תערובת תבלין  ,איכא למידק "או שעירב בה מיני תבלין" )הרמב"ם( ממה שכתב

לה פ"ב מ"ב( דחייבת בחלה ואפילו הכי אינו מברך עליה המוציא כל שלא ותדע דהא עיסה שנילושה במי פירות תנן )ח .לענין המוציא

 קבע עליה 

 

  דרכי משה

שהרי בשבתות וימים טובים ונשואין מברכין המוציא על מיני לחם המתובלין הרבה וניכר בהם  )של הב"י( אבל אין המנהג כדבריו

אלא אם כן עיקר העיסה נילוש ו תבלין או שאר משקין מעט על כן נראה דלא יצא מכלל לחם במה שעירב ב .      במראה ובטעם

ואפשר שגם דעת הרמב"ם כן דלא כפי' שפירש בית יוסף ומכל מקום נראה לי שאותן מיני מתיקה שקורין לעקו"ך דינן  באותן דברים

 כדין פת הבאה בכיסנין שהרי יש בהן דבש ובשמים הרבה ועיקר העיסה נילוש בהן:

  שולחן ערוך

ן דהיינו שעושין גומא בכירה ונותנים בה קמח ומים מעורבין בה ונאפה שם, מברך עליו בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין טרוקני

 שלש; ואם קבע סעודתו עליו, מברך המוציא ובהמ"ז; 

ואין  ם כללאין עליו תורת לחונאפה, מתפשט אבל טריתא, דהיינו שלוקחין קמח ומים ומערבים אותה ושופכים על הכירה והוא 

 מברכים עליו אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש, ואפי' קבע סעודתו עליו.

 

 

יש מפרשים: פת 

שעשוי כמין כיסים 

שממלאים אותם דבש 

או סוקר ואגוזים 

 ושקדים ותבלין

וי"א שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני 

תבלין ואפאה, והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או 

וי"א שזה נקרא פת גמור,  הגה:התבלין ניכר בעיסה, 

יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה  אלא אם כן

שקורין לעקי"ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר, וכן 

 נוהגים

שהוא פת, בין  פרשיםמש וי

מתובלת בין שאינה 

מתובלת, שעושים אותם 

סין אותם, כעבים יבשים וכוס

 והם הנקראים בישקוני"ש

 והלכה כדברי כולם שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין.    פסיקת השו"ע:
 



 

 קביעות סעודה: – 3חלק 

 
 מגן אברהם 

מברך  ילו הכיואלו אכלו לבדו לא היה שבע ממנו אפ ,אף על פי שאכל עמו בשר ודברים אחריםדאם הוא קבע סעודתו עליו ראה לי נ

 המוציא וג' ברכות 

 

  ברכי יוסף

אם קבע סעודתו על כסנין אף שאכל בשר עמו ודברים אחרים, ואלו אכלו לבדו לא היה שבע ממנו, אפילו הכי מברך המוציא וג' 

וה"ה נימא הכא נמי דבשר וכיוצא  ...תי שהקשו עליו הרב מגן אברהם. והמעיין יראה שאין ראיותיו מכריעות. וגם אני שמע ,ברכות

אין לה שיעור ולא קבע, ואיך כתב הרב מגן אברהם דמצטרפי. אמנם לי ההדיוט אי מהא לא איריא והחילוק מבואר. אבל למעשה 

 צ"ע.

 

  משנה ברורה

כלו עם בשר או דברים אחרים כתבו האחרונים דאם אכלו לבדו צריך שיאכל שיעור שאחרים רגילים לשבוע ממנו לבדו ואם א

וצריך לברך עליו המוציא  כשאוכלין ג"כ עם דברים אחריםשמלפתים בו הפת סגי כשאוכל שיעור שאחרים רגילין לשבוע ממנו 

 ובהמ"ז. 

 

  ילקוט יוסף

ה בכיסנין, כקובע סעודה על פת הבא לא חשיבוכו' אכל שיעור ע"ב דרהם,  ובצירוף הבשרהקובע סעודתו על פת הבאה בכיסנין, 

 שאין לצרף לשיעור זה מאכלים אחרים.

 

 

 

 מהות החלוקה בין 'המוציא' ל'מזונות' – 4חלק 
 

  שולחן ערוך

 רכת המזוןבגבינה, מברך עליה המוציא וב פשטיד"א הנאפית בתנור בבשר או בדגים או

 

  משנה ברורה

דשאני התם דאין עשויין אלא לקינוח סעודה ולמתיקה משא"כ פשטיד"א שממולא  ,ולא דמי לפת הבאה בכיסנין -מברך עליו המוציא 

 בבשר דרך לאכלם לרעבון וכדי לשבוע והוי כמו שאר פת ובשר כשאוכל 

 

  ערוך השולחן

יזה שמחה עורכים שלחן עם כמה מיני דגים וכמה ודע שכמה גדולים צעקו ככרוכיא על מה שנתפשט בדורינו בכל המדינה שבעת א

ואוכלים מיני בשר ואוכלים עם פת הבאה בכיסנין ואוכלים בלא נט"י ובלא המוציא וברהמ"ז אלא בברכת מזונות ולבסוף על המחיה 

אם יזהרו שלא ואפילו ואין שום ספק בזה דצריכין ליטול ידיהם והמוציא וברהמ"ז  הרבה מאד מהגלוסקאות ומחלה האפוי על שמן

אם שבעו מהלפתן חייבים ליטול ידיהם וכו' אף כשאוכלים מעט  )מג"א( מ"מ הא לדעת הגדולים שבסעיף הקודם לאכול הרבה מהפת

וכל ירא אלקים ירחק א"ע מזה  ..חלילה לעשות כן אך אין בידינו למחות כידוע ]וכדי ללמד קצת זכות נלע"ד קולא מלשון הרי", פת 

 עון[:והוא רחום יכפר 

  



 

 ברכות נוספות

 

 קדימות וסדר הברכות: .1
 

היו לפניו מינין הרבה ר' יהודה אומר אם יש ביניהן מין שבעה עליו הוא מברך וחכ"א מברך על איזה מהן : משנה מסכת ברכות

 שירצה:

אבל בשאין  ,עדיף מין חביבעדיף ורבנן סברי  מין שבעהדרבי יהודה סבר  ,מחלוקת בשברכותיהן שוות :אמר עולא גמרא:

 .מברך על זה וחוזר ומברך על זהברי הכל ברכותיהן שוות ד

 מברך על זה וחוזר ומברך על זה  ברי הכלהיו לפניו צנון וזית ד

 ".ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש"כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה שנאמר )דברים ח, ח( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קפץ  .נתן בר קפרא רשות לאחד מהן לברך ,הביאו לפניו כרוב ופרגיות .בר קפרא )ישבו לפני( תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה גמרא:

סבר שלקות ופרגיות שהכל נהיה  דמברך ,)האם לא בזה הם חולקים?( מאי לאו בהא קא מיפלגי... לגלג עליו חבירו ,וברך על הפרגיות

 .הלכך פירא עדיף ,פרגיות שהכל נהיה בדברו ,האדמהורא פרי ומלגלג סבר שלקות ב ,בדברו הלכך חביב עדיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכות:הערות 

 .דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץבורא פרי האדמה:   ]בננות[המאוזי"ש 

 

 ...ופת שעפשה ותבשיל שנשתנה צורתו ונתקלקל  ,על דבר שאין גידולו מן הארץ כגון בשר בהמה חיה ועוף דגים ביצים חלב גבינה

קרא חיה ועל קימחא דשערי ועל ( ועל הרך הנתוסף באילן בכל שנה) ועל המלח ועל מי מלח ועל המרק ועל כמהין ופטריות ועל קורא

 מברך שהכל:  ...שכר תמרים ושכר שעורים 

 

 על החומץ לבדו אינו מברך כלום מפני שהוא מזיקו:

   -   היו לפניו מיני פירות הרבה: שולחן ערוך

אם ברכותיהם שוות ויש ביניהם ממין שבעה מקדים מין שבעה אף על 

פי שאינו חביב כמו המין האחר ואם אין ביניהם ממין שבעה מקדים 

 החביב

 

ונקרא  צריך להקדים החביבויש אומרים שגם בזה 

חביב המין שרגיל להיות חביב עליו אפילו אם עתה חפץ 

 במין השני:

הזה שהוא דעת רוב הפוסקים  ש אומריםעיקר כימ"ב: 

שירצה  מברך על איזהש]וגם דאפילו לדעה הראשונה 

 מ"מ הלא הברירה היא בידו[

הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר שברכתו : שולחן ערוך

שהכל, בורא פרי העץ קודמת שהיא חשובה שאינה פוטרת אלא דבר 

 א פרי האדמה ושהכל, בורא פרי האדמה קודמת. אחד. וכן בור

 ואם הביאו לפניו פרי העץ ופרי האדמה, איזה מהם שירצה יקדים. 

יש אומרים ואם הביאו לפניו פרי העץ ופרי האדמה 

 שבורא פרי העץ קודם

הזה  ש אומריםהסכימו האחרונים דנכון לנהוג כי מ"ב:

חביב  רי האדמה בחביבות אכן אם פ אם שניהם שוים

 .עליו יותר מברך על החביב כנ"ל

 .כל הקודם בפסוק ארץ חטה ושעורה קודם לברכה וארץ בתרא הפסיק הענין: שולחן ערוך

  

שאוכל ענבים כמות שהן אבל אם עשה מהם יין שקובע ברכה לעצמו בורא פרי הגפן חשובה והיא קודמת לברך עליו  ודוקא :רמ"א

ברכת המוציא קודם לברכת בורא מיני מזונות וכל .       אבל מעשה קדירה מחמשת מיני דגן היא חשובה יותר מברכת היין . תחלה

 חביב עליו  שכן לשאר ברכות ואף על פי שהדבר השני חשוב או

 

וכל הא דאמרינן דאחד קודם לחבירו היינו שרוצה לאכול משניהם לכן יש להקדים החביב או החשוב אבל אם אינו רוצה לאכול 

 משניהם אינו מברך רק על זה שרוצה לאכול אף על פי שגם השני מונח לפניו 

 

 להיוכל זה דצריך להקדים היינו דוקא לכתח



 

 

 מרקים: .2
 

 .ומיא דכולהו שלקי ככולהו שלקי ,ומיא דלפתא כלפתא ,כסלקאאמר רב פפא פשיטא לי המיא דסלקא  גמרא :

 

והני מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק על המים שבישלו בהם ירקות  שולחן ערוך:

 .מילי כשבשלם בלא בשר אבל אם בישלם עם בשר מברך עליו שהכל

 

אלא  לצורך מימיהן לבד לשתות אותן אין מברך עליהןהירקות דאלו בישל הירקות או שראן  ודוקא כששלקן כדי לאכול גם את מ"ב:

 שהכל

 

 דזהו שיטת הרמב"ם ז"ל, לצורך המשקין,ולדינא אין לברך על שום מרק 'האדמה' כי אם כשבשלו   ערוה"ש:

 

 

 יין .3
 

נתן בהם מים אם נתן שלשה מדות מים ומצא ארבעה הוה ליה כיין מזוג ומברך  .שמרי יין מברך עליהם בורא פרי הגפן שולחן ערוך:

 בורא פרי הגפן ואם מצא פחות אף על פי שיש בו טעם יין אינו מברך אלא שהכל

יינות שלנו שאינן חזקים כל כך אפילו רמא תלתא ואתא ארבעה אינו מברך עליו בורא פרי והיינו ביינות שלהם שהיו חזקים אבל 

 ונראה שמשערים בשעור שמוזגים יין שבאותו מקום.  הגפן

 

 : ובלבד שלא יהא היין אחד מששה במים כי אז ודאי בטלרמ"א

 

 

 ברכת 'מעין שלוש' .4
 

לארץ חותם על הארץ ועל הפירות ובארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה ואם בחוץ  בברכה אחת מעין שלש של פירות דחוצה

בברכה מעין שלש דיין אינו חותם על הגפן ועל פרי הגפן אלא על הארץ ועל  לארץ אוכל מפירות הארץ חותם גם כן על פירותיה: 

 פרי הגפן או על הארץ ועל הפירות: 

ויקדים המחיה ואחר כך הגפן ואחר כך העץ ויאמר על  יכלול הכל בברכה אחתזונות ושתה יין אם אכל פירות מז' מינים ואכל מיני מ

 המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ וחותם על הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן ועל הפירות:

 

 ומלכות. לא יכלול על הספק שום תוספת בברכה מעין שלש אף על פי שאינו מוסיף שם

 

 שתה יין ומים אין לו לברך על המים בורא נפשות שברכת היין פוטרתן כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל מיני משקים: 

 

אם בירך על היין ברכת המזון במקום על הגפן יצא והוא הדין אם בירך על התמרים ברכת המזון במקום על העץ יצא ואפילו לא אמר 

 אלא ברכת הזן בין על היין בין על התמרים יצא 

 

 וה"ה ברכת על המחיה פוטרת יין ותמרים. היטב:-באר


