
מ יצחק ח"תשס●'בית


ישיבה ראש





ב ברכה":)לה(ברכותאיתא בלא הזה בעולם ליהנות לאדם ,"אסור

ברכת לדין המקור ג.נהניןהוזהו כןהברייתא מעום הנהנה הזהאומרת לם

מעל ברכה שראוהגמ.בלא שמואל אמר יהודה רבי בשם נהנההואאומרת

שמים לשםראוהגמ,מקדשי שגזל ישראל'האומרת .וכנסת

של שהחיוב לומדים הפוסקים כל הנהניןכמעט מדרבנןברכת הוא

הרמב הוא לכולם כותב"והראש שהוא ברכותם שהחיוב)ב-א:א(בהלכות

הנהניןשל דרבנןברכת וזה סופרים מדברי .הוא

יהושע הפני של.)לה(אמנם שהחיוב הנהניןכותב חיובברכת הוא

להביאדאוריי עליו מחבירו מוציא לגבי סברא של הלשון מוציאים אנו כי תא

קמא(ראיה בכתובות:)מובבא שהתיר פה הוא שאסר שהפה .)כב(והדין

לגבי נמי הדין הוא אז דאורייתא דינים הם ושניהם סברא כן גם ברכתהוא

דאורייתאהנהנין דין אומרים.שזה לא ספק של שבמצב יהושע הפני וכותב

משוםס לקולא דרבנן ברכות ספק שפוסקים אלא לחומרא דאורייתא פק

ל מדרבנן צריכה שאינה ברכה לברך שאסור מפני להחמיר שייך פידלא

בר"ר השנהת לרמבאש מסביר.ם"ומדאורייתא יהושע הפני ).כב-:כא(וגם

מברך אינו קרי הנהניןשבעל אלאברכת חייב דלא דכיון האכילה שלפני

לאדםוהו שאסור סברא הך שייכת אינה השם כבוד משום עצמו מונע א

ברכה בלא הזה בעולם .ליהנות

הפנ הגמ"ושיטת פשטות נגד באמת גם היא כראי א"עא"בדף

דאורייתא המזון וברכת שמע בשניהם,שקריאת חייב קרי בעל ואומר.וממילא

תוס לפי שגם יהושע אלא"ד.לה('הפני ההוה)ה שלפי שלסוברים אמינא

לראהגמ חיובא"עה"בדף של הנהניןשהמקור קדשברכת מדרשה הוא

אמסכתא הוא הפסוק המסקנא לפי אכן דאורייתא אמינא בהוה וזה הילולים

תוס וגם סברא הוא האמיתי המקור דאורייתא'ובאמת סברא שזה .סוברים
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של החיוב שבאמת יהושע פני מדברי יוצא הנהניןכך דיןברכת הוא

רש.אורייתאד נגד כי):כ(י"וזה מזון לפני מברך אינו קרי שבעל שאומר

הנהנין וברכת תפילה מדברנןאבל הוא לברך דרבנן,החיוב קרי,דשניהם בעל

אותם אומר רש.אינו נגד יהושע שהפני יוצא הגמרא"אז ובפשטות .י



לה"בהו בדף קראהגמא"עא המוציאו"מעלה ברכת הואכש"לגבי

שכן כל לא רעב כשהוא מברך דאור,"שבע דין המוציא שברכת .ייתאומשמע

תוס הגמ)שם('אכן כי גמור וחמר קל לא שזה כ'כותבים א"ע'בדף

כ ע"ובדף שהגמא"א לומר אפשר וגם מדרבנן הם הנהנין ברכת שכל 'סבורה

המסקנא לפי וחמר הקל את .דוחה

מובא זאת בשם)קפח'סי(האגודהובספר)קפה'סי(מרדכיבעם

הטור"מהר וגם הרמב)קסט'סיח"או(ם דין"בשם הוא המוציא שברכת ם

יוסף.דאורייתא לטור)קסט'סי(הבית נזמדנה נכונה לא שגרסה כותב

שהרמב"והב.ם"ברמב מעורר ד"ח בפרק בפירוש ברכות'ם )ב'לה(מהלכות

חוכ ובפרק המוציא ברכת ומברך חוזר אינו שבספק שבכלוכ)יב'הל('תב תב

ומברך חוזר אינו בספק האלו .ברכות

הרמב המוציא"למה לפרט צריך הנהנין–ם דברכות הזכיר כבר והלא

דרבנן הב!הן שהרמב"מסביר ברכת"ח שאין ללמד כדי מיוחדת הלכה קובע ם

ללומדה שיש פי על אף מדאורייתא חיובה שאין המזון לברכת דומה המוציא

והסב וחמר תוסמקל כי גמוריםכותב'רא וחמר קל זה .שאין

המהר בשם והאגודה המרדכי הרמב"אכן בשם והטור סבורים"ם ם

דא דין המוציא הגמאבל.'רושברכת דאורהיאשדחתה.)לה('לכאורה .'דין



שליט"מו גנק מנחם הרב שושנים"ר גן בספרו מביא)ח'סי(א

הג שיטותב"עח"מבדףבברכותראמאת ארבע שמצטטת ברייתא שמביאה

של למקור הנהניןבתנאים אלא.ברכת לי אין וחמר הקל את מקבל קמא התנא

כ לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא וחמר קל אמרת מנין לפניו .ש"לאחריו

וחמזהיוצא למסקנאושהקל נשאר לכך.מר כמהראהגמ,בנוסף מביאה שם

הנהניןפסוקים ברכת לחיוב .כמקורות
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ב,וקשה הנהניןא"עה"לדףדהרי לברכת שהמקור אומרת הגמרא

מסברא מקובצת!הוא השיטה וח"ד:מח(ומיישב קל לברכה)מרוה שקרא

הוא בעלמא אסמכתא הרשב.לפניה מנין"ד:מח(א"אכן לפניו כותב)ה

א המזון ברכת רק לא דאורייתא דין וזה הפת בברכת המוציאשמדובר גם .לא

מצות מקיום חלק דהוא לפניו לברך מחויב אינו שביעה משיעור פחות ובאכל

בעולם ליהנות לאדם ואסור מדין לאכול מדרבנן אסור רק ויהיה המזון ברכת

ברכה בלא .הזה

שהגמ"מווביאר מראר המוציאב"עח"בדף בברכת דין,איירי שהיא

בר'והגמ,דאורייתא בשאר מיירי לה הנהניןבדף דרבנן,כות דין יוצא.שהם

כל יהושע הפני הנהניןלפי והאגודהברכת המרדכי לפי וגם מדאורייתא הוא

מהר הרמב"בשם בשם וטור חריגות"ם שיטות הם מדאוייתא הוא שהמוציא ם

קיי שכל"דלא אומרים ואנו כותייהו הנהניןל דרבנןברכת דין .הוא



כד אפשריות שלש לומר שלאפשר הדין גדר להסביר הנהניןי :ברכת

הנהנין.א שחיטהברכת כמו וגזל מעילה לאיסור מתיר הראב(הם ,ד"לפי

מש'הל קמו"חיטה נדה)ע .וטבילת

הנהנין.ב אכילהברכת לפני לומר איש על חכמים שהטילו מדרבנן מצוה .היא

לברך.ג מדרבנן המצוה מן נובע וגזל מעילה של הנההאיסור .ניןברכת

הבאים המקורות את להסביר אפשר דלעיל סברות .בהני



באומובא חייםהלכה אפשר)סב'סי(רח אם המרחץ בבית אדם לגבי

ברכה בלא שם מים בבית.לשתות לברך אפשר אי כי אנוס הוא המצוה מצד

במקומו,המרחץ עומד האיסור ויוצא.אבל ילבש שאדם ברורה המשנה ופוסק

בחוץ בברכה ושותה זצר"הג.החוצה הרשלר תלוי"משה שזה לי הסביר ל

שאמרנו הראשונים הצדדים אנוס:בשני הוא מצוה היא הנהנין ברכת אם

ברכה בלא לשתות איסור;ואפשר של מתיר זה אם במקומו,אכן עומד האיסור

ברכה בלי לשתות בבה.ואסור הכי משמע עצמו"ובאמת .ש"עיי,ל
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י"רש בדף כותב המוציאא"עז"י ברכת לברך צריך אינו ,שאונן

מברך"ד:יז('והתוס ואינו איןימהיםמביא)ה להחמיר רצה שאם רושלמי

לו הר.שומעין דמאי"אכן במסכת מ"פ(ש ד"א ומזמנין"ד שאונן)ה פוסק

הנהניןמברך בחובתוברכת אחר אדם להוציא יכול לא .רק

שרש"ונ ותוס"ל ברכהסובר'י בלי לאכול איסור יש שבאמת ים

מן פטור אדם וכאשר ברכות לברך מדרבנן המצוה מן נובע הזה והאיסור

איסור אין אז אונן כמו ברכה,המצוות בלי לאכול אפשר הר.וממילא ש"אכן

ש הנהניןסובר איסוריםהיאברכת על לעבור יכול לא וממילא,ואונן

לברך צריך אונן הנהנגם .יןברכת

לשיטתו"רשאזילובאמת רשי לה"כי בדף סברא"ד(א"עי אלא )ה

שבראם למי להודות צריך שיהנה דכיון בכלל.מסביר גזל באיסור מיירי ,וזה

החיוב"וא מן נובע שהאיסור משמע רש.כ מצוה"ובאמת שיש לומר מתכוון י

הנהניןלברך לברכת להודות המצוה מן נובע וגזל מעילה של .'הוהאיסור

"לה(וגרסינן העוה:) מן הנהנה להקב"כל גוזל כאילו ברכה בלא וכנסת"ז ה

ברכתו–גוזל'י"רשירשופ,"ישראל המהרש.'את רש"והקשה על שצריך"א י

ברכתו את ולא המאכל את גוזל .להיות

ברשו אומרים שאנו המהלך שפיר"לפי אתי של,י האיסור באמת כי

מדרב המצוה מן נובע ומעילה לברךגזל את,נן גוזלים באמת ממילא

הברכה מן נובע לגזול האיסור ברש.כי פשט כן גם בסנהדרין"וזה ).קב(י

ל גוזל הוא ישראל כנסת מלברך שמונע הוא בגמ.'השהגזל ישדהוא'והפשט

ל לברך אםךא,'החיוב גזל רש,רךיבלאלא הוא"אבל שהגזל מבאר י

אתדבהא בירך בוהיינו.'הלא גם ל"ד.קיט(בשבתודבריפשט ,)הארץ'הה

הלחם בברכת שמו שנברך עד ליהנות רשאין אנו להודותד,דאין היא הכוונה

שיהנה'הל מה רש.על ששיטת לברך"יוצא המצוה מן נובע שהאיסור היא י

הנהנין .ברכת



נאאיתא ולא,א"עבדף ושתה שאכל מי חסדא מרב מיניה בירךבעו

אחר שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל מי להו אמר ויברך שיחזור מהו

ויברך יחזור סעודתו גמר אפילו הלכך רבינא אמר נודף ריחו שיהא .כ"ע,כדי
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שאכל"רשירשופ לאחר בברכה דאיירי הגר.י בהגהות עיין שגרס"אך א

ושתיה אכילה רש.באמצע ה"לפי הגירסא את לנו שיש כמו אפילוי הוא פשט

שבראם למי להודות צריך עדיין האכילה גמר ע.אם דאף שמעיקר"ומשמע פ

האכילה קודם לברך צריך ולהודות,הדין לברך יכול קודם בירך לא אם בדיעבד

ושתיה אכילה לאחר .אף

היא הנהנין שברכת סובר הגאון אכילהאכן קודם בירך לא ואם

האכילה אחר שיברך שייך ברשו,מאי גרס הגאון באמצע"לכן דמיירי י

ושתיה דרש"וא.אכילה יוצא המצוה"כ מן נובע דהאיסור אזיל לשיטתיה י

אכילה אחר אפילו לקיים אפשר עדיין"דאע,והמצוה יש עבר כבר שהאיסור פ

האכילה אחרי אפילו לקיים כשיטת.המצוה משמע התוספתא לשון אולם

מתיר"הגר היא הנהנין דברכת המצות"ןדתנ,א כל ברכות("שיתירו תוספתא

פ הברכות'או,)ד"ריש כל לו שיתירו הגר'עד גירסת שזה"וא,א"לפי רואים כ

.הירושלמיהואכןו ה"פ(לשון פדיונו")א"ו דדין"ברכה–?ומהו ונראה

לאכילה היתר מעשה וזה פדיון כדין היא אכילה קודם .ברכה



י'הגמ בידיה"אומרתא"עב"בדף דחמרא כסא דנקיט היכא פשיטא

נמי דאי יצא בחמרא וסיים דשכרא אדעתא ומברך ופתח הוא דשכרא וקסבר

בדברו נהיה שהכל אמר אם כולם על תנן דהא יצא בדברו נהיה שהכל אמר אם

וברוך.יצא ופתח הוא דחמרא וקסבר בידיה דשיכרא כסא נקיט דקא היכא אלא

חתימהאדע בתר או אזלינן ברכה עיקר בתר מאי בדשכרא וסיים דחמרא תא

השאילה'והגמ".אזלינן את פושטת לא לא"ד(שם'תוס.בסוף בשם'או)ה

בחמרא פתח ואפילו לקולא ואזלינן אפשיטא דלא איבעיא שזה אלפס הרב

יצא בשכרא הר'ותוס.וסיים בשם אחרת"פוסקים פעם לברך דצריך לחומרא .י

השהג התוס"ליון על סק"ר'סי(א"והמג).יב('ס איך,מקשים)ג"ט

לברך"הר שצריך פוסק לקולא?י ברכות דספק כלל יש הש.והרי ס"הגליון

מהרש לפי בפסחים"מתרץ להקל)א"קידף(א ברכות ספק אומרים שלא

הנהניןב בעינוברכת עומד ומעילה איסור יש בר,כי פשט סובר"וזה שהוא י

הצד שכמו הנהניןהראשון מתירברכת .היא

הרי ה"אכן הצד כמו סובר המצוה)ל"הנ('גף מן נובע שהאיסור

לברך הנהניןדרבנן העוזר.ברכת האבן דנפשיה)ריד'סי(ובאמת מסברא כותב

המהרש המהרש"כמו הביא ולא וסובר"והמהרש.א"א חולק בפסחים שם ל

להקל ברכות ספר הנהניןעלאףשאומרים פוסקיםברכת אנו הרי,וכך .ף"כמו
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טראהגמ ברייתאא"עז"בדף עושין"מצטטת שהיו הפועלים תניא

לפניו מברכים ואין פתן אוכלין הבית בעל אצל רש".מלאכה גירסת ותוס"וזה 'י

מ שאינה מפני הרי.ת"הוטעמא גירסת לפי לפניו"אכן מברכין והגאונים ף

הנהנין ע,ברכת הספר ברכהומסביר לפועלים)נז'עמ(מק התירו לא שהחכמים

איסורים לא אבל מצוות הנהניןו,אלא צריכיםברכת פועלים וממילא מתיר היא

הנהניןלברך רש.ברכת ותוס"אכן לברך'י המצוה מן נובע שהאיסור סוברים

הנהנין פועלים,ברכת ולכן איסור אין וממילא המצוה הפקיעו חכמים וממילא

הנהניןלברךצריכיםאין המצוה.י"רשכמוברכת מן נובע שהאיסור .לשיטתו

הרי,וקשה( מצוה"דהרי היא הנהנין דברכת סובר לעילדוכ,ף .)ע"וצ,נתבאר



כותב"רמבה לפני)ב"הא"פברכות'הל(ם ההנאה על לברך שחייב

מעל זה הרי ברכה בלא הנהנה שכל מוסיף הוא כך אחר ורק מעומש,ההנאה

לברך מהחיוב בתולדה נמשך רק המעילה ידידי(שאיסור מדייק ג"ההרכך

שליט'ר קניגסברג אבילות"אליקים הלכות על הרב בשיעורי יב בעמוד ).א

ל"דסיוצא לברך"רמבל מצוה שיש הנהניןם המצוהברכת מן נובע .והאיסור

מוסיף אדג"אעדוידידי אמרינןלא חזקת כנגד לקולא דרבנן כמבוארספק יסור

ס ספיקאבכללי כ(ך"לשפק כאילו,)אות עליו שברכו קודם אוכל כל דנים אין

איסור לברך.הואבחזקת מהמצוה נובע רק ומעילה הגזל איסור וממילא,שהרי

אפי לקולא דרבנן דספיקא ביה לומר שייך הנהניןב'שפיר ל"וכהמהרש,ברכת

.ל"הנ

ב עיין חאך בפרק מזיקשאו)ב'הל('דבריו דהוי אף שמן דהשותה מר

שהכלמ"מ לרש,מברך והרי"בניגוד ד"י כללל"סף עליה מברכינן .דלא

לא,וקשה אם איסור בו ואין מצוה רק הוא הנהנין ברכת לברך החיוב אם דהרי

הרמב,מברך השמן"למה אכילת לפני ברכה מצריך הכס?ם משנהוביאר ף

לרמב"דס מזיקדם"ל שאיןכ,אזוקי העץלומר פרי בורא כיון.מברכים אבל

מזיק"דאע דאזוקי שהכל,הואג לברך צריכים ש"ממלכאורה.וממילא

ל אפשר זית שמן ושהכלומרלגבי וגזל מעילה של האיסור להתיר חיוב שיש

הזה המתיר ב.מפעיל אמרנו ה"פ(דבריואכן דרבנןדל"סד)ב"ח מצוה יש

הנהניןלברך מןברכת נובע ברכתיוצא.המצוהוהאיסור רק היא שהכל שברכת

מו שביאר כמו ה"המתיר ר"רהר שליטמיכאל'ג היובלות'ס(א"רוזנצוייג )יבול

שאר הנהניןאכן דרבנןברכת המצוה מן נובע והאיסור דרבנן מצוות .הם
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של דרבנן המצוה של מדרגות שיש לומר אפשר הנהניןאו :ברכת

ולשבח לפרט צריך פעמים רק'הרוב ליה מזיק האכל כאשר אבל בברכה

לשבח שהכל לברך כללית מצוה יוצא"א.'היש מקרהדכ ליהנות,בכל האיסור

הנהנין"מעוה ברכת לברך המצוה מן נובע של,ז שונות דרגות שיש אלא

פרטית,דהיינו.ברכות הנהנין העץ,בברכת חסדיו,כמו את מפרט המברך

הקב בברכתו"של כלליתש(שהכלברכת,מאידך.ה ברכה המברך)היא בה

הקב של חסדיו את מפרט להקב"אינו גוזל אינו זאת עם יחד אבל את"ה ה

מעילה משום חייב אינו ולכן לו,ד"ובנד.ברכתו שמזיק שמן אוכל אינו,שהוא

פרטית ברכה לברך ח,חייב יש עדיין כלליתאבל ברכה לברך שהכל,יוב .שהיא



ראשונה.)נא-:נ(אומרתראהגמ ברכה בלא לפיו משקה שהמכניס

ברא"רש.בולעו מובא חננאל ורבינו ברכה)לג'סי(ש"י בלא שבולע .כותבים

לאדם לשתיה ראויים אינם לפיו שמכניסם שמשקים שכיון מסביר חננאל רבינו

הדחק ידי על לברך כשיכול אפילו עליהם לברך ואין משקים מתורת נדחו אחר

פיוכגון של אחד בצד יעקב.שיניחם חננאל)צג'סי(המשכנות רבינו על תמה

מסלקו כשפולטו נמאס שבפיו האוכל שאם מבואר בגמרא שהרי ואומר

עליו ומברך לסלקם,לצדדים כשיכול מברך שאינו אומר חננאל הרבינו למה אז

ברורה?לצדדים המשנה סק'סי(ובאמת שאם)א"קעב פסק שרד הלבושי בשם

יברךה הדחק ידי על לברך ויכול בפיו מעט שחיוב"הריא.כניס שכיון מסביר ז

הנהנין מדרבנןברכת רק לברך,הוא הפקידו לא אוכלין הפסד שיש ,במקום

אותו יפלוט ולא ברכה בלא המשקה את לבלוע יכול אדם רש,ולכן אומר י"וכן

יפסידם שלא כדי יפלטם רי.שלא שלאחר"הפסקי ואומר מוסיף שנמאסוד

ברכה בלא מהם ליהנות איסור ואין מהוויתם בטלו פיו .ברוק

הרא ל"אולם בסימן שמברך"ש כותב המשקהג את ,שבולע

את שגמר לאחר שנזכיר כיון ראשונה ברכה מברך אינו סעודתו כשגמר ודווקא

עשייתן,סעודתו לעובר דומה זה הרי בפיו המשקה היה כשעדיין כשנזכר אבל

שכיו שבולעואלא לאחר מברך בפיו נמצא כשהמשקה לברך יכול שאינו .ן

שהראב"הרא אומר הרשב"ש וגם כמותו אומר נא"ד בדף שהראב.א ד"כותב

נא בדף רבינא כמו או.פוסק אוכל אכילת אחרי ראשונה ברכה לברך שאפשר

הראב"והרשב.משקה את דוחה עצמו רבינא"א דברי נדחי בגמרא שהרי .ד

הציו השער סק'סי(ןאבל שהראב)ה"קעב על"כותב בהשגות ד

ח(ם"הרמב ולא)יב:ברכות אוכל עוד אין אם משקה או האכל שבולע כותב
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גמר שהרי ראשונה ברכה הרא,מברך לדעת בניגוד לברך"שזה דאפשר ש

האכילה אחרי ראשונה ראב!ברכה אותו זה שלא ברא"ותירץ שמובא ש"ד

סתירה אין סקע'סי(המחבר.וממילא רש)א"ב כמו בלי,י"פוסק שבולע

מברך.ברכה ואינו בולען פיו לתוך משקין והכניס שבשכח כותב חננאל ורבינו

והרמ ראשונה ברכה הרא"עליהם כמו פוסק והראב"א עליהם"ש שמברך ד

הבליעה .אחרי

להסביר תלוישאפשר ברכתבההמחלוקת דין גדר המחבר.נהניןהמה

ש הנהניןסבור מתברכת השתייההוא קודם לברך אפשר ורק ב.יר דעתאמרנו

רש"רש לפי לומר צריך אז המצוה מן נובע והאיסור מצוה שזה סובר שהוא י"י

ושתייה האכילה קודם שלברך באופן רק המצוה את הרמב.שתקנו לפי ם"אכן

והראב"והרא ברא"ש מובא הנהניןש"ד רקברכת למתירהוא קשר ואין

המצוה לקיים איואפשר אם האכילה אחרי האכילהמיד קודם לברך אפשר

פיו לתוך משקין והכניס שכח אברהםהמגופוסקים.כמו ,רבההאלי,)אק"ס(ן

ברורהמהו סק'סי(שנה יהנה,שלכתחילה)ב"קעב שלא כדי שיפלוט ראוי

למחלוקת עצמו את יכניס ולא ברכה ללא הזה עוד.מהעולם אין אם אכן

וה רבה האליה אחרימשקה לברך שלא המחבר כמו פוסקים ברורה משנה

הרמ של הפסק את ודוחים חננאל"הבליעה רבינו כמו פוסקים שרבים מפני א

מברך .שאינו

סק'סי(א"המגומסתפק הרמ)ג"קעב לפי ברכה"אם גם מברך א

המשקין של הבליעה אחרי אברהםהמגמרואו.אחרונה מצינון שלא

ואחרונה ראשונה ברכה באמצעלסמוכותשמברך שתיה בלי יןועי,הדדי

לפרבס מרדכי ר"ההרעם זה)קטו'עמ(וויליגמרדכי'ג בענין .שהרחיב

שברכה סוברים שיש המינים משבעת שעשוי משקה על שדווקא מסיק והוא

מדאורייתא שיטת[אחרונה יונה,ש"ראה,א"הרשב,).לה(י"רשהיינו ,רבינו

סי(והטור,מאיריה ה,)רט'סוף המינים בשבעת שלש מעין אישהברכה

לפסוק סמוך וברכת ושבעת ואכלת ברכה המחייב הפסוק כי מדאורייתא

בשאילתות גאון אחאי רב גם וכך המינים שבעת את נא(המפרט )שאילתא

מדאור"ובה הוא שלש מעין אחת ברכה שברכת סוברים מברך]ייתאג

ולא להדדי סמוכות אחרונה וגם ראשונה כיברכה משקים ושאר מים וןעל

לזוש זו סמוכות ואחרונה ראשונה ברכה מברכים ולא מדרבנן .הם

פלאו ברכההואבאמת לחייב שיעור מספיק שתה הוא אם סוף סוף כי

אמר הוא כן לפני שמיד לנו אכפת ומה אחרונה ברכה נברך לא למה אחרונה

ברכ לחייב משקה של שיעור שתה הוא בסוף הרי ראשונה אחרונהברכה .ה


