בס״ד

בית מדרש נעימ״ה של קהילת דגל יהודה
בהנחיית סיימון מונטגיו

הן הם יודו ויברכו
על ברכות ותפילות

החובה לברך לפני ואחרי האוכל
בבלי ברכות מח ב
תנו רבנן מנין לברכת המזון מן התורה? שנאמר וְ ָא ַכלְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת
– זו ברכת הזן; ֶאת ה׳ ֱאל ֹ ֶה ָ
יך – זו ברכת הזמון; ַעל ָה ָא ֶרץ – זו ברכת
הארץ; ַה ּט ָֹבה – זו בונה ירושלים )וכן הוא אומר ָה ָהר ַה ּטוֹ ב ַה ֶּזה וְ ַה ְ ּל ָבנוֹ ן(
ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך – זו הטוב והמטיב .אין לי אלא לאחריו ,לפניו מנין? אמרת
קל וחומר :כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן?
מגדְּ ל ּו
רבי אומר וְ ָא ַכלְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת – זו ברכת הזן ,אבל ברכת הזמון ַ ּ
לַ ה׳ ִא ִּתי ]וּנְ רוֹ ְמ ָמה ְׁשמוֹ יַ ְחדָּ ו[ נפקא )יוצא(; ַעל ָה ָא ֶרץ – זו ברכת הארץ;
ַה ּט ָֹבה – זו בונה ירושלים )וכן הוא אומר ָה ָהר ַה ּטוֹ ב ַה ֶּזה וְ ַה ְ ּל ָבנוֹ ן(; הטוב
והמטיב ביבנה תקנוה .אין לי אלא לאחריו ,לפניו מנין? תלמוד לומר
ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך – משנתן לך.
ימ ָ
יך אל
רבי יצחק אומר אינו צריך הרי הוא אומר ו ֵּב ַר ְך ֶאת לַ ְח ְמ ָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
תקרי ו ֵּב ַר ְך אלא ו ָּב ֵר ְך ואימתי קרוי לחם? קודם שיאכלנו.

בבלי ברכות לה א

משנה
כיצד מברכין על הפירות?
על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ
חוץ מן היין שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן
ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה
חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ
ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה
רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים:
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שמות כג כד–כה

יהם ִ͏כּי ָה ֵרס
יהם וְ לֹא ָת ָ͏ﬠ ְב ֵדם וְ לֹא ַת ֲ͏ﬠ ֶ͏שׂה ְ͏כּ ַמ ֲ͏ﬠ ֵ͏שׂ ֶ
אֹלה ֶ
לֹא ִת ְ͏שׁ ַ͏תּ ֲחוֶ ה ֵל ֵ
͏וּב ַרְך
יכם ֵ
ֹלה ֶ
יהם׃ וַ ֲ͏ﬠ ַב ְד ֶ͏תּם ֵאת ה׳ ֱא ֵ
ְ͏תּ ָה ְר ֵסם וְ ַ͏שׁ ֵ͏בּר ְ͏תּ ַ͏שׁ ֵ͏בּר ַמ ֵ͏צּב ֵֹת ֶ
ימיָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִ͏קּ ְר ֶ͏בָּך׃
ֶאת ַל ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ

ב

ויקרא יט כג–כה

ת־͏פּ ְרי͏וֹ
ל־͏ﬠץ ַמ ֲא ָכל וַ ֲ͏ﬠ ַר ְל ֶ͏תּם ָ͏ﬠ ְר ָלת͏וֹ ֶא ִ
ל־ה ָא ֶרץ ͏וּנְ ַט ְ͏ﬠ ֶ͏תּם ָ͏כּ ֵ
כי־תבֹא͏וּ ֶא ָ
ָ
י͏ﬠת יִ ְהיֶ ה ָ͏כּל־
͏וּב ָ͏שּׁנָ ה ָה ְר ִב ִ
ָ͏שֹׁל͏שׁ ָ͏שׁנִ ים יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ֲ͏ﬠ ֵר ִלים לֹא יֵ ָא ֵכל׃ ַ
ה͏וֹסיף
ת־͏פּ ְרי͏וֹ ְל ִ
אכל͏וּ ֶא ִ
י͏שׁת ͏תּ ֹ ְ
͏וּב ָ͏שּׁנָ ה ַה ֲח ִמ ִ
͏לּ͏וּלים ַלה׳׃ ַ
ִ͏פּ ְרי͏וֹ ק ֶֹד͏שׁ ִה ִ
יכם׃
ֹלה ֶ
ב͏וּאת͏וֹ ֲאנִ י ה׳ ֱא ֵ
ָל ֶכם ְ͏תּ ָ

ג

דברים ח ז–י

͏וּתהֹמֹת
ט͏וֹבה ֶא ֶרץ נַ ֲח ֵלי ָמיִ ם ֲ͏ﬠיָ נֹת ְ
יאָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ֹלהיָך ְמ ִב ֲ
ִ͏כּי ה׳ ֱא ֶ
͏וּת ֵאנָ ה וְ ִר͏מּ͏וֹן ֶא ֶרץ זֵ ית
͏וּ͏שׂע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְ
͏וּב ָהר׃ ֶא ֶרץ ִח ָ͏טּה ְ
י ְֹצ ִאים ַ͏בּ ִ͏בּ ְק ָ͏ﬠה ָ
אכל ָ͏בּ͏הּ ֶל ֶחם לֹא ֶת ְח ַסר ͏כֹּל
ֶ͏שׁ ֶמן ְ͏וּד ָב͏שׁ׃ ֶא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר לֹא ְב ִמ ְס ֵ͏כּנֻ ת ͏תּ ֹ ַ
יה ַ͏תּ ְחצֹב נְ ח ֶֹ͏שׁת׃ וְ ָא ַכ ְל ָ͏תּ וְ ָ͏שׂ ָב ְ͏ﬠ ָ͏תּ
͏וּמ ֲה ָר ֶר ָ
יה ַב ְרזֶ ל ֵ
ָ͏בּ͏הּ ֶא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר ֲא ָבנֶ ָ
ֹלהיָך ַ͏ﬠל ָה ָא ֶרץ ַה͏טּ ָֹבה ֲא ֶ͏שׁר נָ ַתן ָלְך׃
͏וּב ַר ְכ ָ͏תּ ֶאת ה׳ ֱא ֶ
ֵ

ד

דברים כב ט

ן־͏תּ ְק ַ͏דּ͏שׁ ַה ְמ ֵל ָאה ַה͏זֶּ ַרע ֲא ֶ͏שׁר ִ͏תּזְ ָרע
א־תזְ ַרע ַ͏כּ ְר ְמָך ִ͏כּ ְל ָאיִם ֶ͏פּ ִ
לֹ ִ
ב͏וּאת ַה ָ͏כּ ֶרם׃
͏וּת ַ
ְ

ה

שופטים ט יב–יג )מתוך משל יותם(

אמר ָל ֶהם ַה͏גֶּ ֶפן
י־א ְ͏תּ ָמ ְל ִכי ָ͏ﬠ ֵלינ͏וּ׃ וַ ͏תּ ֹ ֶ
אמר͏וּ ָה ֵ͏ﬠ ִצים ַל͏גָּ ֶפן ְל ִכ ַ
וַ ͏יּ ֹ ְ
נ͏וּע ַ͏ﬠל־
ֹלהים וַ ֲאנָ ִ͏שׁים וְ ָה ַל ְכ ִ͏תּי ָל ַ
יר͏וֹ͏שׁי ַה ְמ ַ͏שׂ ֵ͏מּ ַח ֱא ִ
ת־͏תּ ִ
ֶה ֳח ַד ְל ִ͏תּי ֶא ִ
ָה ֵ͏ﬠ ִצים׃

ו

שופטים טו ד–ה

͏שׁ͏וּ͏ﬠ ִלים וַ ͏יִּ ַ͏קּח ַל ִ͏פּ ִדים וַ ͏יֶּ ֶפן זָ נָ ב ֶאל
ָ
וַ ͏יֵּ ֶלְך ִ͏שׁ ְמ͏שׁ͏וֹן וַ ͏יִּ ְל͏כֹּד ְ͏שֹׁל͏שׁ ֵמא͏וֹת
זָ נָ ב וַ ͏יָּ ֶ͏שׂם ַל ִ͏פּיד ֶא ָחד ֵ͏בּין ְ͏שׁנֵ י ַה͏זְּ נָ ב͏וֹת ַ͏בּ ָ͏תּוֶ ְך׃ וַ ְ͏יַּב ֶ͏ﬠר ֵא͏שׁ ַ͏בּ ַ͏לּ ִ͏פּ ִידים
וַ יְ ַ͏שׁ ַ͏לּח ְ͏בּ ָקמ͏וֹת ְ͏פּ ִל ְ͏שׁ ִ͏תּים וַ ְ͏יַּב ֵ͏ﬠר ִמ͏גָּ ִדי͏שׁ וְ ַ͏ﬠד ָק ָמה וְ ַ͏ﬠד ֶ͏כּ ֶרם זָ יִ ת׃

החובה לברך לפני ואחרי האוכל
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גמרא
חלק א :החיוב לברך
נסיון ראשון מנא הני מילי? )מניין הדברים האלה(?
ללמוד חובת דתנו רבנן :קדש הלולים לה׳ מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם
ברכות מפסוק מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך
התנגדות:
הפסוק הזה
מלמד נושא
אחר

דאתא )האם זה מה שהמילים 'קדש היליולים'

והאי קדש הלולים להכי הוא
באים ללמדנו(?
האי מיבעי ליה )צריך אותם ]ללמד דברים אחרים(:
חד דאמר רחמנא אחליה והדר אכליה )דבר ראשון שהקב״ה אומר לנו חלל
]פדה[ אותו ואחר כך אכול אותו(,
ואידך )ודבר שני ללמדנו ש (:דבר הטעון שירה טעון חלול ושאינו טעון
שירה אין טעון חלול
וכדרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:
מנין שאין אומרים שירה אלא על היין?
ֹאמר לָ ֶהם ַה ֶ ּג ֶפן
שנאמר וַ ּת ֶ
ת־תירוֹ ִׁשי ַה ְמשַׂ ֵּמ ַח ֱאל ֹ ִהים וַ ֲאנָ ִׁשים
ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶא ִּ
אם אנשים משמח ,אלהים במה משמח?
מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין
הניחא למאן דתני נטע רבעי אלא למאן דתני כרם רבעי מאי איכא
למימר )זה יוצא טוב למי ששונה שמצוות קידוש פירות שנה רביעית חלה על נטיעות
באופן כללי ,אבל למי ששונה שמצוות קידוש פירות שנה רביעית חלה דווקא על ענבים,

מה יש לומר(?
דאתמר רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד תני )אחד שונה( כרם רבעי וחד
תני נטע רבעי
ולמאן דתני כרם רבעי:
אם לומדים
כרם מגזרה
שווה אפשר
ללמוד ברכה
מהילולים

הניחא אי יליף גזרה שוה
דתניא רבי אומר
נאמר כאן לְ הוֹ ִסיף לָ ֶכם ְּתבו ָּאתוֹ
ונאמר להלן ו ְּתבו ַּאת ַה ָּכ ֶרם
מה להלן כרם אף כאן כרם
אייתר ליה חד הלול לברכה
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ואי לא יליף גזרה שוה ברכה מנא ליה?
ואי נמי יליף גזרה שוה אשכחן לאחריו לפניו מנין?

ברכה
ראשונה
לומדים בקל
וחומר מברכה
אחרונה

נסיון ללמוד
כלל
מהמקרים
הבודדים...

הא לא קשיא דאתיא בקל וחומר:
כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן

חלק ב :הרחבת החיוב למינים אחרים
אשכחן )מצאנו( כרם שאר מינין מנין?
דיליף )שילמד( מכרם :מה כרם דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר
שנהנה טעון ברכה
איכא למפרך )יש להפריך ]את האנלוגיה[(! מה לכרם שכן חייב בעוללות
קמה תוכיח
מה לקמה שכן חייבת בחלה

...או מקבוצת
מקרים...

כרם יוכיח וחזר הדין:
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה
הצד השוה שבהן :דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר שנהנה טעון
ברכה
מה להצד השוה שבהן שכן יש בו צד מזבח
ואתי נמי זית דאית ביה צד מזבח
וזית מצד מזבח אתי )בא(?
והא בהדיא כתיב ביה )הרי כתוב בו במפורש( כרם
יש וְ ַעד ָק ָמה וְ ַעד ֶּכ ֶרם זָ יִ ת
דכתיב וַ ַ ּי ְב ֵער ִמ ָ ּג ִד ׁ
אמר רב פפא כרם זית אקרי כרם סתמא לא אקרי
מכל מקום קשיא מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח

...או ממקרה
בודד אחר

אלא דיליף לה משבעת המינין:
מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר שנהנה טעון
ברכה
מה לשבעת המינין שכן חייבין בבכורים?
ועוד :התינח לאחריו ,לפניו מנין?

החובה לברך לפני ואחרי האוכל
ברכה
ראשונה
לומדים בקל
וחומר מברכה
אחרונה
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הא לא קשיא דאתיא בקל וחומר:
כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן

נטע רבעי

ולמאן דתני נטע רבעי :הא תינח כל דבר נטיעה ,דלאו בר נטיעה )כגון
בשר ביצים ודגים( מנא ליה )מניין לו(?

גם כאן לא
מצליחים
להסיק
מאנלוגיה

אלא סברא הוא :אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה.

מאמרים של
תנאים
ואמוראים
המחזקים את
העיקרון
שלמדנו

תנו רבנן אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה
מן העולם הזה בלא ברכה מעל מאי תקנתיה )מה תקנתו(? ילך אצל חכם
ילך אצל חכם? מאי עביד ליה )מה יעשה לו(? הא עביד ליה איסורא
)הרי הוא עשה דבר אסור(!
אלא אמר רבא :ילך אצל חכם מעיקרא )מראש( וילמדנו ברכות כדי
שלא יבא לידי מעילה
אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו
נהנה מקדשי שמים שנאמר לה׳ ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה
רבי לוי רמי )העלה סתירה( כתיב לה׳ ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה וכתיב ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם
לַ ה׳ וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
לא קשיא כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה
אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל
להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל שנאמר גּ וֹ זֵ ל ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ א ֵֹמר ֵאין ּ ָפ ׁ ַשע
יש ַמ ְׁש ִחית
ָח ֵבר הוּא לְ ִא ׁ
ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר ֲהלוֹ א הוּא ָא ִב ָ
יך ָ ּקנֶ ָך
ואין אמו אלא כנסת ישראל שנאמר ְׁש ַמע ְ ּבנִ י מו ַּסר ָא ִב ָ
יך וְ ַאל ִּת ּט ֹׁש
ּתוֹ ַרת ִא ֶּמ ָך
מאי חבר הוא לאיש משחית?
אמר רבי חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל
לאביהם שבשמים:
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הן הם יודו ויברכו

ר׳ עקיבא

הילול
הילול

⇐
⇐

✓
□
✓
□

ברכה ראשונה
ברכה אחרונה

מאן דתני נטע רבעי

הילול
הילול

⇐
⇐

✓
□

אחליה והדר אכליה
ברכה אחרונה

מאן דתני כרם רבעי
אי יליף גזירה שוה

תבואה
הילול
הילול
קל וחומר

⇐
⇐

מאן דתני כרם רבעי
אי לא יליף גזירה שוה

הילול
הילול

⇐
⇐

✓
□
✓
□
□
□

כרם
אחליה והדר אכליה
ברכה אחרונה
ברכה ראשונה
כרם
אחליה והדר אכליה
ברכה ראשונה
ברכה אחרונה

