
 כללי ברכות
 

 ברכה לבטלה .1

 

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

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

 

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

 יזהר אדם בברכה שאינה צריכה וירבה בברכות הצריכות

 

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

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

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

 . וכ"ש המפסיק בין הברכה לעשיה דגורם שתתבטל הברכה הראשונה לגמרי בודאי אסורדגורם ברכה שאינה צריכה 

 

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

ינו יסיים קואם אמר כשנפל ברוך אתה ה' ולא אמר אל .על שהוציא שם שמים לבטלהוצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 

 .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:

 

: כל שהוא עיקר ועמו טפילה, מברך על העיקר ופוטר את הטפילה, בין מברכה שלפניה בין מברכה שלאחריה, לא שולחן 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 

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

 נחשבין לעיקר תמיד

 

 ויש שני מיני טפילות: האחת טפילה מעורבת והשנית טפילה שאינה מעורבת: :ערוך השולחן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לברך 'האדמה' על הבצל.

 

 

 

 וצאת אחרים ידי חובהה .3

  

זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא  .מוציאין את הרבים ידי חובתן חרש שוטה וקטן אין: 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

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

 



 אין המברך מוציא אחרים אלא אם כן יאכל וישתה עמהם ואז יוצאים בשמיעתן שמכוונים אליו אפילו לא יענו אמן: : 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

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

 . יודעים בעצמן לברך. וזה הסעיף שייך בין לברכה ראשונה ובין לברכה אחרונה

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

 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  בכאן ספק דלא מצינו שום פוסק שכת דאין 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

 


