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  ל"מקורות חז –המקור לברכה לפניה 

  מקורות תנאיים. א

 :לכהמדרשי ה .1

 .קדושים פרשה ג סעיף ט, תורת כהנים  )א

  .ט פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא  )ב

 :תוספתא .2

 .א"ו ה"פ, א"ד ה"ברכות פ  )א

, כו-סעיפים כג מכילתא דמילואים פרשה א -צו  ד מומלץ לעיין בספרא"בזיקה לתוספתא פ  )ב

 ).ההפניה על פי תוספתא כפשוטה(, ד"א ה"פירושלמי חלה 

 .47הערה לשורה  88' ובתוספתא כפשוטה עמ, 22הלכה  ה"תוספתא פ .3

  .ועל היחס בין הדרשות, לפניה ברכהרך הלימוד של כל דרשה ועל תפיסת על דחשבו  –ה לעיון הצע .4

  יםסוגיות התלמוד. ב

 :בבלי .1

 ".תיובתא...אמר רב יהודה", .כא, שם; ה ואינו מברך"ה ועל המזון וד"י ד"וברש: משנה כ  )א

 ".והלבנון... תנו רבנן מנין לברכת המזון", :מח  )ב

 .סוגית הפתיחה לפרק שישי –. לה  )ג

 ". אידחי... בעו מיניה מרב חסדא. "נא  )ד

 :ירושלמי .2

 .7' שו 49' עמ – 45' שו 48' ה עמאקדמי' מה, א"ו ה"פ  )א

 – 48' שו 55' אקדמיה עמ' מה" (לא כל שכן... כתוב בתורה ברכה לפניה", א"א ע"י, א"ז ה"פ  )ב

 ).17' שו 56' עמ

 ת הבבליוהערות על סוגי. ג

בפרק המכילתא  תמה פשר הבאת דרש? מה משמעות ההפרדה של הבבלי בין מקורות התנאים .1

 ?ון בתחילת פרק שישישביעי ולא במסגרת הדי
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ה "ד: מאירי מח; דאיפליגו ה הא"ד: א ברכות מח"רשב – .והסוגיה כא :על היחס בין הסוגיה מח .2

 .)דיקמןבמהדורת  182' עמ(כבר ביארנו 

 .:יה להגוהערות לס .3

 ":אחליה והדר אכליה"דרשת   )א

 .ס לירושלמי"עקיבא איגר בגליון הש' ראו את ההפניה של ר )1

 .16-13' במבוא לנוסח המשנה עמ, מחלוקת כרם רבעי או נטע רבעיעל דיון  –להרחבה  )2

על התפיסות המתגלמות בשלבים השונים ועל הזיקה בין טיעוני עמדו  –ט בסוגיה "השושלבי   )ב

 .הסוגיה ובין הבנת עולם ברכה לפניה

 ?מה מייחד מינים אלו. קמה וזית, גייה ניתן ללמוד מלימוד זה רק לכרםלמסקנת הסו .4

 ":סברא הוא אסור לו לאדם" .5

ה הכי גרסינן "א ד"ורשב ח לסוגיה"ראו את פירוש הר? הקודם האם הסוגיה נסוגה מהלימוד  )א

 .)ה וכל הנהנה"י החסיד ד"ר 'תוס –להרחבה (בכל הספרים 

ה "ד. הושע לברכות להב ובפני י-א' א הל"ם הלכות ברכות פ"עיינו ברמב? מה מעמד סברה  )ב

 .אלא סברא אסור' גמ

 ).מצורף(סימן יח ' מנחת שלמה חלק א .6

  וסףלקריאה ולעיון נ –להרחבה . ד

 .24-9' עמ', גרנות א, "ומשמעותםמקורות  –ת הנהנין ברכו", ברנדס' י .1

 .14-13 'עמ', הגיון ג, "הצגה גרפית של מבני סוגיות תלמודיות", ברודי' י .2

מעולמם של : בתוך, "טוריתמשהו על המוסד ומקומו במציאות ההיס –הפקר ", א אורבך"א .3

 .262' עמ, חכמים

סוגיות ", מוסקוביץ' ו אצל ל"דיון על היחס בין סוגייה זו ובין סוגיית הירושלמי בתחלת פ .4

  .32-30 'עמ, )א"תשנ(תרביץ ס , "ימוחלפות בירושלמ
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  ג פרשה קדושים ספרא

  . וביעור חומש טעון כאן האמור קודש אף וביעור חומש טעון להלן אמור קודש מה 'קודש') ח(

  , ולאחריו לפניו ברכה טעון שהוא מלמד 'הילולים') ט(

  ,שיברך קודם כלום אדם יטעום לא אומר עקיבא רבי היה מיכן

 5  טוריסיהמילון הה העתקת, אוקספורד יד כתב טז פרשה, פסחא מסכתא, ישמעאל' דר מכילתא

  ?המזון על שמברכין ומנין

  , ראשונה ברכה זו –" 'וגו ושבעת ואכלת" שנאמר

  , שנייה ברכה זו –" הארץ על"

   ,והלבנון הזה הטוב ההר שנאמר, ירושלם זו –" טובה"

 10  .טוב כל שגמלנו – "לך נתן אשר"

? מחוסר זה מה, "וברכת ושבעת ואכלת" אומר הוא הרי: ישמעאל רבי משום אמר נחמני בר חייא' ר

  .הפורענות מידות בין הטוב מידות בין –" לך נתן אשר"

  

  ?מנין לפניו, לאחריו טעון שהוא מזון אלא לי אין

 15 כשהוא וחומר קל, ברכה טעון הוא הרי ושבע כשאכל אם, הוא וחומר קל אמרת אומר ישמעאל' ר היה

  .לאכל תאב

  )יג,ט א"שמ(' וגו" אותו תמצאון כן העיר כבואכם"> אומר הוא הרי< אומר נתן רבי

 הוא אימתי) כה,כג שמות( "לחמך את וברך אלהיכם' יי את ועבדתם" אומר הוא הרי אומר יצחק רבי

  .אכלתו שלא עד לחמך

  20 

  ?מנין תורה< ולאחריה לפניה ברכה טעון שהוא מזון אלא לי אין

 לפניו ברכה טעון הוא הרי שעה חיי אלא שאינו מזון אם מה: וחומר קל אומר ישמעאל' ר היה

  ולאחריה לפניה ברכה שתטען הוא דין עולם חיי שהיא ותורה 1>ולאחריו

, תורה זו –" טובה"? מחוסר זה מה ,"וברכת ושבעת ואכלת" אומר הוא הרי אומר בתירה בן יהודה' ר

 25  ).ב,ד משלי" (לכם נתתי טוב לקח כי" דכתיב

 כי, )ג,לב דברים" (לאלהינו גודל הבו אקרא' ה שם כי" אומר הוא הרי אומר יהושע' ר אחי בן חנניה' ר

  .אחריו העונין אילו – לאלהינו גודל הבו, המברך זה – אקרא' ה שם

                                                

 .דולג על ידי הדומות והושלם על פי כתב יד מינכן 1
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 א הלכה ד פרק) ליברמן( ברכות מסכת תוספתא

   .'ומלואה הארץ' לה'' שנ שיברך עד כלום אדם יטעום לא

 30   ,המצות כל לו שיתירו עד מעל ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה

  למענהו' ה פעל כל' שנ קונהו לכבוד אלא וברגליו בידיו בפניו אדם ישתמש לא

 א הלכה ו פרק) ליברמן( ברכות מסכת תוספתא

   ,הזימון ברכת זו וברכת ושבעת ואכלת'' שנ התורה מן הזימון ברכת

   ,ראשנה ברכה זו 'אלהיך' ה את'

 35   הארץ ברכת זו 'הארץ על'

   'והלבנון הזה הטוב ההר'' שנא ירושלם זו 'הטובה'

   והמטיב הטוב זו ''ה לך נתן אשר'

   לך שנתן משעה 'לך נתן אשר' ל"ת לפניו מברך כך לאחריו מברך שאתה שכשם מניין

   'הארץ על' ל"ת הגבעות ועל ההרים על אף מניין

 40   'האבן לוחות את לך ואתנה'' ואו 'לך נתן אשר' ל"ת המצות ועל התורה על אף מנין

 אלהיך' ה לך נתן אשר' ל"ת הרעה על מברך אתה כך הטובה על מברך שאתה שכשם מנין' או מאיר' ר

  פורענות במדת בין הטוב במדת בין שדנך דין בכל דיינך 'אליך

 מכילתא דמילואים פרשה א  -ספרא צו 

  , אין לך כל דבר ודבר שאין בו מצוה למקום ',ויקח את כל החלב') כג(

 45  חלה וביכורים הלקט והשכחה והפיאה ' פירות יש בהם מצות הרבה תרומה ומעשרו

  . 'וכתבתם על מזוזות ביתיך ובשעריך'שערי בתים ושערי מדינות יש בהם מצוה למקום שנאמר 

שנאמר , טלית יש בה מצוה למקום, 'לא תלבש שעטנז'בהם מצות למקום שנאמר  בגדים יש) כד(

  . 'גדילים תעשה לך'

' כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה'בהמה טהורה יש בה מצוה למקום שנאמר ) כה(

 50  . 'אלהיך

חיה גדילה במדבר והעוף , 'ופטר חמור תפדה בשה'בהמה טמאה יש בה מצוה למקום שנאמר ) כו(

איש איש מבית ישראל '' ורח באויר הזהיר עליהם הכתוב כשיבואו לידך לא יהו מחוסרים מצוה שנהפ

ושאר בהמה וחיה שלא פרט הכתוב  ',אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר

קדשי מקדש  ','אך כל חרם אשר יחרים איש לה'שמם עשאם כלל שלא יהו מחוסרים מצוה שנאמר 

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים אמר הכתוב יהי  ?כיצד ,ים יש בהם מעלות על גב מעלותקדשי גבול 55 

  .דמם ואימוריהם למזבח



  

  דף מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיין

  

  2דף מספר  –ברכות פרק כיצד מברכין

 .ע"באייר תש' ג, ד"בס

 

 ד "ה/תלמוד ירושלמי מסכת חלה פרק א דף נח טור א 

עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה משום לא תחרוש בל תזרע בל תחסום לקט שכחה ופיאה 

' יצחק בידו אתי מיסב לידוי הוא פשט עשרתי אצבעתי ואמ' חלה רתרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ו

 60  הרי קיימתי עשר מצוות

 פני יהושע מסכת ברכות דף לה עמוד א 

משמע מלשון כל הפוסקים דלפום הך מסקנא דהכא כל ברכת . 'בגמרא אלא סברא אסור לו לאדם כו

מינין דלאחריו נמי מדאורייתא אבל ' א ברכת ז"ברכת המזון לחוד ולרשבהנהנין הן מדרבנן לבר מ

ס משמע דמידי דאתיא מסברא הוי "ד לכאורה יש לתמוה דהא בכל הש"ולענ. בשאר ברכות מודה

אין הכרע ' ס הא למה לי קרא סברא הוא ובאמת מלשון התוס"מדאורייתא ואדרבה מקשה הש 65 

נו אסמכתא בעלמא אפשר דנתכוונו לזה הענין עצמו דכיון דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב לעיל היי

ד דאפילו אם תמצי לומר דסברא זו הוי נמי "מיהו נראה לענ. דסברא הוא תו לא איצטריך קרא

ל דספק ברכות להקל משום דלא שייך להחמיר דכיון דאסור "ה אתי שפיר הא דקיי"מדאורייתא אפ

הך סברא ומהאי טעמא גופא נמי אתי שפיר דבעל  ה ממילא אזלה לה"לברך ברכה שאינה צריכה מש

קרי על המזון אינו מברך לפניו דכיון דלא מחייב אלא מסברא והוא מונע עצמו משום כבוד השם אינו  70 

כן , ועוד דעל המזון מברך מיהו לאחריו אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה. שייך הך סברא

 :וןע ועיין בקונטרס אחר"נראה לי ועדיין צ

 


