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 ידי חובת ברכות ליל הפסח אחריםהוצאת : לוגיה ס

* 

 רקע

רי"ף פוסק שאדם הסועד בביתו יכול להוציא אחרים הסועדים בביתם בחלק מברכות ה
 .]כט.[ראש השנה הסדר. פסקו מבוסס על גמ' במסכת 

 מקורות 

 כט: "תני אהבה בריה דר' זירא כל הברכות כולן אע"פ... שיצא מוציא"-ראש השנה כט. א.
 בתי... הרשות בידו ושפיר דמי" ותלתאדבעי לברוכי בתרי  ומאןכז: "-כז. ף. רי"ב

 ומאן דבעי ה"ד ן"ר 
 לשון ריא"ז בשלטי גבורים כז: אות א 
 תפדסי'  טור 

 ומשנה ברורה  ,תפד' סי ע. שו"ג

 

ר ו ד ט פ ת ן  מ י ס ם  י י ח ח  ר ו  א

בתי היכי עביד מברך ברישא בביתא דיליה ואכיל כל  בתלתאמאן דבעי לברוכי בתרי או  ףרי" כתב
מברך לכל חד וחד בביתיה ושתו אינהו כסא דקדושא ודאגדתא  והדר ממאי דצריך ומברך בה"

הו למיגמר סעודתייהו ומברכי אינהו אכיל ושתי בהדייהו ושביק ל לאואכלי ירקי ומצה ואיהו 
 לאחריםשאינו יכול לברך  לדבברכת הנהנין קי" גלביתא אחרינא ועביד הכי אע" אזילוהדר  מבה"
לברך להוציא  יכוליהנה עמהם שאני ברכת הלחם של מצה וקידוש היום שהן חובה הילכך  כאא"

דהילילא ואי בעי לאקדומי  סאכשאינו נהנה והדר אזיל לביתיה וגמר הלילא ושתי  פאחרים ואע"
ומקדש ושפיר דמי ואם ירצה  לביתיהלהני בתי ברישא בריך להו ולא אכיל ולא טעים והדר אזיל 

וכתב  .ויקדש להן ולא יאכל וישתה עמהם האחריםילך לקדש בבתים  כיגמור הכל בביתו ואח"
הן שלא אמרו אלא אשאר ירקי כיון שאינו טועם עמ א"בפהבעל העיטור מסתברא דלא מצי מברך 

ולאכול מרור בחזרת ואכיל וכי  אכרב חסדא דמברך בפה" למיעבדבברכת הלחם של מצוה וצריך 
דכיון דתקנת חכמים היא משום היכירא  לז" שהרא" אולא נהירא לא" .ברכהמטי למרור אכיל בלא 

ברכת הו אינ ומברכי ףרי" שומ" .שאינו טועם פהוי כברכת מצוה ויכול להוציאם אע" לתינוקות
תקנה להוציאם שאם  שאיןואם אינן יודעים כתב רב עמרם  רכת המזון,הרי תקנה ליודעים ב המזון

רב כהן צדק שאם אינן  כ"וכ רכת המזון(.ב)תו לא מצי למישתי בביתיה  רכת המזוןמברך להם ב
' בתים הוי מוציא שם שמים בבאסור לקדש כי אם בבית אחד ואם קדש  רכת המזוןיודעין ב

 רכת המזוןמצה בבית אחד ומברך ב עדייןאוכל  רכת המזוןשבירך ב פוליכא למימר אע" ,טלהלב
וכתב  .ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה אכילדאטו איניש דבעי למיכל תרי זימני בליליא מצי 

יש תקנה להקרותם מלה במלה כקטן שמקרא  רכת המזוןיודעין ב אינןדאפילו אם  לז" שהרא" אא"
גיאת  ץהרי" כוכ" .שהוא אומר שאין כאן מוציא שם שמים לבטלה מהונין אחריו את ההלל שע
יכול לברך כדי להוציאם כי היכי דברכת הלחם של מצה מוציאם כיון שהוא  מ"בהואפשר דאף 

 כמוהוי חובה נמי  רכת המזוןכיון שתקנו ד' כוסות ותקנו אחד מהם על ב רכת המזוןב נ"החובה 
 על טיבול של ירקות. לז" שהרא" אשכתבתי בשם א"



 הסבר הסוגיה

מברך ברישא בביתא דיליה ואכיל  ,מאן דבעי לברוכי בתרי ותלתא בתי היכי עבידו
כל מאי דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתי אינהו 

  ]רי"ף כז.[ .ואיהו לא אכיל בהדייהו ולא מידי ,כסא דקדושא ואגדתא ואכלי מצה וירקי
 

ביתו, וללכת אחר כך לבתים אחרים בהרי"ף פוסק שאדם יכול לקיים את מצוות הפסח 
פסק הרי"ף מבוסס גם על הבנת מהות ברכות הסדר וגם על גמ' . םולהוציאם ידי חובת

 . במסכת ראש השנה הקובעת את הכללים בהוצאת אחרים ידי חובתם

כל הברכות כולן אף  :זיראתני אהבה בריה דר' אומרת: " ]כט.[הגמ' במסכת ראש השנה 
ואם יצא אינו  ,חוץ מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ,על פי שיצא מוציא

ת המצוות אפילו אדם ובברכ ,ת המצוות לבין ברכות הנהניןוהגמ' מחלקת בין ברכ .מוציא"
שיצא ידי חובתו יכול לברך כדי להוציא את חברו ידי חובתו, בברכות הנהנין רק אדם 

 ברך לעצמו יכול להוציא את חברו.המ

שדין הוצאת אחרים ידי חובתם  נובע מכךת המצוות לבין ברכות הנהנין וההבדל בין ברכ
: א. שהמברך מברך ברכה כהלכתה. ב. שהברכה של המברך מתייחסת דבריםני מותנה בש

 - אל השומע. כשאדם חייב בברכה, הברכה שהוא מברך היא ברכה כהלכתה, כשחברו שומע
הברכה מתייחסת אליו מדין שומע כעונה והוא יוצא ידי חובתו. כשאדם אינו חייב בברכה, 

נו שומע את הברכה, שומע ברכה לבטלה ואיההברכה שהוא מברך היא ברכה לבטלה, חברו 
 אינו מוציא.  -מוציא, ואם יצא  -ידי חובתו. לכן בברכות הנהנין, אם לא יצא יוצא בה 

יצא ידי חובת המצוה יכול לברך ברכה כהלכתה. כיוון שכל ת המצוות גם אדם שובברכ
ולכן  ישראל ערבים זה לזה, הברכה שהוא מברך כדי להוציא את חברו היא ברכה כהלכתה,

 .מוציא -אף מי שיצא 

שכפי שיצא מוציא ידי חובה בברכת המצוות, כך הוא מוציא ידי היא  ]שם[ מסקנת הגמ'
ובברכת הגפן של קידוש. ברכות אלו נחשבות חובה בברכת המוציא של מצות מצה, 

 שהן ברכות הנהנין.  אףכמצוות 

על פי גמ' זו פוסק הרי"ף שהרוצה לאכול בביתו ולהוציא אחרים ידי חובתם, יכול 
 שאינו אוכל עמהם. אףלאכול בביתו ולאחר מכן ללכת לביתם ולברך להם ברכות 

 
קידוש, ברכת המוציא של מצת  דינו של הרי"ף ברור לגבי ברכת בורא פרי הגפן של

מצוה, ברכת על אכילת מרור וברכת בורא פרי הגפן של ארבע כוסות. בברכת בורא פרי 
האדמה של טיבול ראשון נחלקו הראשונים. מהרי"ף משמע שניתן להוציאם ידי חובה 

בעל העיטור דעת הטור מביא את  בשם הרא"ש. ]סי' תפד[וכך אומר בפירוש הטור  בברכה זו,
הטור את שיטת מבאר רכה זו היא ברכת הנהנין גרידא ואינו יכול להוציאם ידי חובתם. שב

שכיוון שחכמים תיקנו טיבול ראשון כהיכר לתינוקות, הברכה על הטיבול  והרא"ש הרי"ף
לדעת בעל העיטור היכר ויכול להוציאם אף על פי שאינו אוכל עמהם.  ותהיא כברכת המצו
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מצעי גרידא, ואילו לדעת הרי"ף והרא"ש היכר לתינוקות הוא לתינוקות אינו מצוה אלא א
 חלק ממצות "והגדת לבנך".

 
לגבי ברכת המזון כותב הרי"ף שהסועדים יברכו בעצמם, משמע שאחר שאינו אוכל 

אך מציע מסכים עם הרי"ף,  []בטור שם. הרא"ש 1עמהם אינו יכול להוציאם ידי חובתם
ם, וכיוון שהוא מלמדם את נוסח הברכה אין הוא שהמברך יברך מילה במילה עם המסובי

 . מוציא שם שמים לבטלה

עלה אפשרות שאף שכל השנה אדם שאינו סועד אינו יכול להוציא סועד ידי הטור מ
חובתו, בליל הסדר יכול להוציאו. ברכת המזון בליל הסדר אינה רק ברכה על המזון אלא גם 

רו שירה על כל כוס, וברכת המזון היא השירה של הכוס ]חכמים תיקנו שיאמקיום במצות ארבע כוסות 

 , ולכן הרי היא מצוה שאף מי שיצא יכול להוציא את חברו ידי חובתו.השלישית[
 

משמע מהרי"ף, הכותב שהסועדים מברכים בעצמם ברכת המזון, שאסור לאדם שאכל 
הטור זון. בביתו לאכול שוב עם האנשים שהוא מוציאם ידי חובתם ולברך עמהם ברכת המ

אסור לאדם לאכול בליל הפסח שתי אומר כך בפירוש בשם הגאונים הסוברים ש [שם]
מביא את הריא"ז  ]כז: אות א[. השלטי גבורים 2בבית אחר תבבית זה ואח תסעודות, אח

את בשני בתים, אבל אין איסור לאכול  אסור לאכולאפיקומן את ההחולק, וסובר שרק 
 ור לאכול שתי סעודות. סעודתו בשני בתים ואין איס

 סיכום

אדם הסועד בביתו יכול להוציא אחרים הסועדים בביתם בברכות הקידוש, המצה 
והמרור. הרי"ף והרא"ש סוברים שיכול להוציאם גם בברכת בורא פרי האדמה של טיבול 
ראשון מפני שהיכר לתינוקות הוא מצוה, ובעל העיטור חולק. הטור מעלה אפשרות שיכול 

 אפילו בברכת המזון מפני שברכה זו היא גם חלק ממצות ארבע כוסות. להוציאם 

נחלקו הראשונים אם ניתן לאכול בליל הסדר שתי סעודות. הריא"ז סובר שיכול לאכול 
 כמה סעודות ולאכול אפיקומן באחרונה, הרי"ף סובר שמותר לאכול רק סעודה אחת.

 הלכה

רים יכול להוציאם בכל הברכות חוץ פוסק כרי"ף שהרוצה לברך לאח ]סי' תפד[השו"ע 
 אחריו. יחזרוברך עמהם מילה במילה והם י שבהמברכת המזון 

                                                           
 הדין שאדם שאינו סועד אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם.הסבר  [582]ח"ב עמ' עיין תורת אמך ברכות   1
סובר שהגאונים חלוקים בטעמם. רב כהן צדק סובר שאין לברך פעמיים ברכת המזון  ]סי' תפד סק"ג[הט"ז   2

מפני שהברכה מסלקת את חיוב המצה ולא יוכל לחזור ולאכול אפיקומן באחרונה, ואילו רב עמרם סובר 
 ברכת המזון מפני שיצטרך להוסיף על הכוסות.  שאסור לברך פעמיים
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