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 1 ט: "עד היכן ברכת הזמון"סוגיה 

 "עד היכן ברכת הזמון"ט: סוגיה 

* * * * 

 רקע

ולסוגיית  ,לו כאחת ויצא אחד מהם לשוק"כסוגיה זו מצטרפת לסוגיית "שלושה שא
 ת זימון.מצולשנים", ומשלימה את הבנת מהות "אחד מפסיק 

 מקורות

 מו: "עד היכן ברכת הזמון... והלכתא למקום שפסק"-מו.גמ'  א.

 תוס' ד"ה עד, ולמאן, להיכן ב.

 לד: "עד היכן ברכת הזימון... ובטובו חיינו וכן הלכתא"-רי"ף לג:

 תלמידי רבינו יונה על אתר

 רא"ש סי' יב

 ג, יג-ל' בה רמב"ם הל' ברכות פ"ה ג.

 שו"ע סי' ר, ומשנה ברורה ד.

 הסבר הסוגיה

 ]גמ' מו.[  .עד הזן :אמר ורב ששת .עד נברך :רב נחמן אמר ?עד היכן ברכת הזמון
 

]ד"ה עד היכן ברכת הזמון, נחלקו הראשונים בהסבר מחלוקת רב נחמן ורב ששת. רש"י 

נוסח ברכת המזון. לדעת מסביר שרב נחמן ורב ששת נחלקו בנוסח ברכת הזימון ובדקסבר[ 
רב נחמן, ברכת הזימון כוללת את "נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" בלבד, וברכת המזון 
מתחילה בברכת הזן. לדעת רב ששת, ברכת הזן כלולה בברכת הזימון, וברכת המזון ליחיד 

 . 1מתחילה בברכת הארץ

התורה הוא כלשון כנראה ששיטת רש"י, אליבא דרב ששת, היא שחיוב ברכת המזון מ
להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך", החיוב הוא -הכתוב: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

לברך את הקב"ה על הארץ ולא על המזון. חיוב ברכה על המזון הוא מדרבנן כחלק ממצות 
 זימון. חכמים תיקנו שחבורה המברכת צריכה לברך את הקב"ה גם על המזון.

 וראשונים נוספים[ )סי' יב(, רא"ש )לג: ד"ה לימא(]תלמידי רבינו יונה  ראשוניםורוב ה]ד"ה עד[ התוס' 
, לדעתם רב נחמן ורב ששת אינם חולקים בכך שברכת המזון מתחילה רש"יחולקים על 
מחלוקתם היא אם ברכת הזן קשורה גם לברכת הזימון. רב נחמן סובר אלא בברכת הזן, 

                                                 
משמע שלמרות שהוא מפרש את הגמ' כפירוש התוס' הוא מודה לדינו של  ]לד. "וכן עמא דבר..."[מהרי"ף  1

]סי' ר . הב"ח אות א[ ]ועיין הגהות הגר"א מו.רש"י, שלדעת רב ששת ברכת המזון של יחיד מתחילה ב"נודה לך" 

סובר שגם לדעת רש"י ברכת המזון מתחילה בברכת הזן, ודבריו "וכשהן שניים לא יאמרוה"  סע' ג ד"ה ונראה[
 נאמרו לרב נחמן ולא לרב ששת.



 2 מו:-רכות מו.הלכות ברכת המזון; ב

ולכן אחד המפסיק לשניים הרוצים לזמן, צריך  שברכת הזן אינה קשורה לברכת הזימון,
להפסיק רק עד "נברך שאכלנו משלו". רב ששת סובר שברכת הזן קשורה לברכת הזימון, 

 ולכן אחד המפסיק לשניים צריך להפסיק עד סוף ברכת הזן.
 

הראשונים מנסחים בניסוחים שונים את דינו של רב ששת, שברכת הזן קשורה לברכת 
"כיון דנברך אינה ברכה אינו אומרה לבדה אלא יגמור עמה  מפרשים: ד"ה עד[]תוס'  הזימון:

גם ברכת הזן". ברכת הזימון אינה ברכה, אין לה מטבע של ברכה, אין בה שם ואין בה 
"משום מפרש:  ]סי' יב[רא"ש ה .2ם ברכהרק הצמדתה לברכת הזן מחילה עליה ש  מלכות, 

ילתו בשביל ברכה אחת כדי שיהא ניכר דנברך אינה ברכה הלכך מסתבר שיפסיק אכ
לדעת הרא"ש נראה להסביר ששמזמנין עליו ולאו משום דחשוב ברכת הזן ברכת הזימון". 

להגדיר את ברכת המזון כברכה של חבורה, ולכן  הוא ברכת הזימון אינה ברכה, תפקידה
ני הוא חייב להפסיק לברכה הראשונה של ברכת המזון, כדי שיהא ניכר שהוא אחד מב

"ברכת הזן... מענין מפרשים:  ]לד. ד"ה לימא[החבורה שמזמנים עליו. תלמידי רבינו יונה 
בשתי הברכות, גם בברכת הזימון וגם בברכת הזן, אנו מברכים על המזון  -הזימון הוא" 

 שאנו אוכלים, ולכן שתיהן מצטרפות ליחידה אחת. 
 

משמעותית מברכת המזון מחלוקת הראשונים אם לדעת רב ששת ברכת הזן היא חלק 
פרשנות הגמ'. הגמ' מביאה ברייתא האומרת: "ברכת המזון שנים ושלושה", ומסבירה ל

היא של הגמ' בהוה אמינא, שהברייתא סוברת כרב ששת. מסביר רש"י, שברכת המזון 
 ונהב"שלוש ברכות. ברכת המזון של יחיד היא של שתי ברכות, ברכת הארץ ואו שתים 

 ונהב"המזון של חבורה היא של שלוש ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ ו , וברכת"ירושלים
בהסברו של רש"י, שהרי הברייתא אומרת "שנים ושלושה"  ים. תוס' מתקש"ירושלים

התוס',  יםמפרשלכן לברכות.  מהבלשון זכר, ולא "שתים ושלש" בלשון נקבה המתאי
מברכים את הברכה. ניתן האנשים ה מספרברכות אלא בהשהברייתא אינה עוסקת במספר 

אחד יברך ברכה אחת והשני יברך שתי ברכות, הלחלק את ברכת המזון לשני בני אדם, ש
יברך ברכה אחת, אחד מהם וניתן לחלק את ברכת המזון גם לשלושה בני אדם, שכל אחד 

, אבל "ירושלים ונהב"יברך ברכת הזימון וברכת הזן, שני יברך ברכת הארץ, והשלישי יברך 
ברכה  ןניתן לחלק את ברכת המזון לארבעה בני אדם, כיוון שברכת הזימון וברכת הזן הלא 

 . 3שני בני אדםלאחת, ולא ניתן לפצל ברכה אחת 

 

למקום  :ורבנן אמרי .חוזר לראש :רב זביד משמיה דאביי אמר ?להיכן הוא חוזר
 ]גמ' מו:[  .והלכתא למקום שפסק .שפסק

                                                 
מקשה על רש"י הסובר שברכת המזון של יחיד פותחת בברכת הארץ,  ]ד"ה עד היכן ברכת הזימון[הרשב"א  2

ים ברכת הזן ללא ברכת הזימון ואם כך מדוע ברכת הזן פותחת בברוך והרי היא שלדעת רש"י אין מברכ
 סמוכה לברכת הזימון. מוכח שהרשב"א הבין שברכת הזימון היא ברכה גמורה.

 הסבר הדין שלא ניתן לשמוע חצי ברכה מאחד וחצי ברכה מאחר.  205, 794-794עיין לעיל ח"א עמ'  3
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מחלוקת רב נחמן ורב הסבר מגם מחלוקת הנובעת נחלקו הראשונים בהסבר הגמ', 

מפרש ששאלת הגמ' היא לגבי אחד ]ד"ה להיכן הוא חוזר[ רש"י , עד היכן ברכת הזימון. ששת
 ,המפסיק לשניים לברכת הזימון, והשאלה היא אליבא דרב ששת בלבד. אליבא דרב נחמן

ליבא דרב ששת יש המפסיק לשניים חוזר לברכת הזן, שהיא תחילת ברכת המזון, אבל א
ספק אם חוזר לברכת הארץ, שהיא תחילת הברכה לשיטתו, או שחוזר לברכת הזן, שהרי 

 .4התחייב כבר בברכת הזימון

מובן שפירושו של רש"י אפשרי רק לשיטתו, שברכת המזון של יחיד אליבא דרב ששת 
, שהרי אין מתחילה בברכת הארץ. לפי שיטת התוס' לא ניתן להסביר את ספק הגמ' בדרך זו

 , ומתחיל את ברכת המזון באמצעיתה. ברכת הארץשיטת רבנן הפוסקים שחוזר לבהגיון 

, שאין ספק שאחד המפסיק לשניים ]בתוס' ד"ה להיכן[לפיכך מסביר הר"מ מאייבר"א 
ברכת המזון מתחילתה. כיוון שסעד לאחר ברכת הזן חייב את וחוזר לסעודתו, חייב לברך 

עונה הרכה שלמה. המחלוקת בגמ' היא לגבי אדם היוצא לשוק, הוא לאחר סעודתו, בב
לברכת הזימון ואינו מברך עמהם ברכת המזון. האמוראים נחלקו אם כיוון שהפסיק בין 
ברכת הזימון לבין ברכת המזון צריך לברך את ברכת המזון מתחילתה, או שכיוון ששמע את 

ך את ברכת המזון מברכת הארץ, יצא ידי חובתו, וממשי , ולא המשיך לאכול,ברכת הזן
 .5ששם פסק

שיהא זה מברך  ,אינו מקבל גם הסבר זה: "וזה דבר של תימה ]ד"ה להיכן חוזר[ הרשב"א
ברכה אחת ויצא למלאכתו וחוזר ומתחיל ממקום הברכה השניה שפסק בה". הרשב"א 

לאחר  מקשה כיצד ניתן לפצל את ברכת המזון לשניים, חציה לפני שיצא למלאכתו, וחציה
  .שחוזר ממלאכתו

שאלת הרשב"א היא שאלה גדולה, ועל כרחנו שהר"מ מאייבר"א, סובר שמהות מצות 
זימון היא לברך ברכת המזון בחבורה, ולכן הוא חייב לצאת ידי חובת ברכת הזן כדי לקיים 
מצוה זו. אמנם אסור להפסיק בדיבור בין ברכה לברכה, אך כיוון שאיסור הפסקה בין ברכה 

כה אינו מעכב את חלות הברכה, עדיף לברך בחבורה ולהפסיק בדיבור בין ברכה לבר
 .6לברכה, מלברך ביחידות ללא הפסקה בדיבור באמצע ברכת המזון

                                                 
רך את ברכת הזן והרי הוא שמע ברכה זו מהמזמן ויצא ידי חובתו כפי ניתן לשאול, מדוע הוא צריך לב 4

שיצא ידי חובת ברכת הזימון? התשובה לשאלה זו היא שלמרות שלשיטת רש"י מברכים ברכת הזן 
בחבורה בלבד, יש הבדל בין ברכת הזן לבין ברכת הזימון. ברכת הזימון היא ברכה נוספת לברכת המזון, 

לק מברכת המזון של חבורה, ולכן כשחל עליו החיוב לברכה הוא חייב להצמידה ואילו ברכת הזן היא ח
 לשאר הברכות. 

]סי' קפג והמגן אברהם  ]ד"ה בא"ד והשתא ניחא[הסבר שיטת הר"מ מאייבר"א הוא על פי גרסת המהרש"א  5

 .סקי"א[
ור עד שיסיים את ברכת סובר שאסור לשומע ברכת הזימון וברכת הזן להפסיק בדיב ]סי' קנ.[שבולי הלקט  6

המזון. את הסוגיה הוא אינו מפרש באדם היוצא לשוק, שעל כרחו הוא מפסיק בדיבור, אלא באחד המפסיק 
לשניים, וממשיך לאכול מיני פרפרת. כיוון שאינו אוכל פת אינו צריך לחזור ולברך ברכת הזן. לדעתו 

 צע הברכה.אכילה אינה מהוה הפסק, אך דיבור של חולין מהוה הפסק באמ



 4 מו:-רכות מו.הלכות ברכת המזון; ב

מסכימים לדינו של הר"מ מאייבר"א, שלא ניתן להפריד  ]סי' ר[והטור  ]סי' יב[גם הרא"ש 
כו, שומע את ברכת הזן, יוצא ידי בין ברכת הזימון לבין ברכת הזן, ולכן הצריך לצאת לדר

. אם הוא אכל פת לאחר שמיעת ברכת הזן, 7חובתו וכשחוזר מהשוק ממשיך מברכת הארץ
 . 8הוא חייב לחזור ולברך ברכת הזן על הפת החדשה שאכל

 
לפי הדברים הללו ניתן לומר שמחלוקת רב נחמן ורב ששת היא מחלוקת מהותית בגדרי 

שמצות זימון היא לברך ברכת הזימון, ולכן די שהשומעים מצות זימון. רב נחמן סובר 
ישמעו ברכה זו, ואילו רב ששת סובר שמצות זימון היא גם לברך את ברכת המזון בחבורה, 

 ולכן כל בני החבורה צריכים להצמיד את ברכת הזן לברכת הזימון. 
 

הרי"ף  כהסבר , כאמור, לא קבל את הסברו של הר"מ מאייבר"א, ולכן הסבירהרשב"א
, שהמחלוקת להיכן חוזר אינה קשורה למחלוקת רב נחמן הסבר מובא גם בתוס' ד"ה להיכן[לד. ה]

ורב ששת עד היכן ברכת הזימון, אלא היא מחלוקת בנוסח ברכת הזימון. אם המזמן שאמר 
"נברך שאכלנו משלו" חוזר לאחר ברכת המסובים ואומר שוב "נברך שאכלנו משלו", או 

 רך בלשון המסובים, ואומר "ברוך שאכלנו משלו".שהוא חוזר ומב
 

לסיום שלוש הסוגיות העוסקות במהות ברכת הזימון, נחדד נושא זה בדברי הרמב"ם 
 ובמחלוקת הפוסקים. 

ואף על פי כן הוא סובר שמצות זימון היא גם לברך  9הרמב"ם בסוגייתנו פוסק כרב נחמן
ד את כל ברכת המזון לברכת הזימון, ברכת המזון בחבורה. הרמב"ם סובר שחובה להצמי

והוא פירש את כל הסוגיות המאפשרות להפריד בין ברכת הזימון לברכת המזון בדרך 
אחרת. את הסוגיה שאחד מפסיק לשניים הוא אינו מביא בפרק ה, העוסק בדיני זימון, אלא 

 ]ה"ו[". הוא מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץבפרק ז, העוסק ב"
גמרו מהן שנים השלישי מפסיק עמהן, גמר אחד מהן השנים אין מפסיקין לו אלא פוסק: "

". מסתימת לשונו של הרמב"ם משמע שהשלישי מפסיק את אוכלין והולכין עד שגומרין
סעודתו ומברך עמהם את כל ברכת המזון. את סוגיית "עד היכן ברכת הזימון", שהראשונים 

, או באחד ]רי"ף לג:[ושה שאכלו כאחד והוצרך אחד מהם לצאת מפרשים שהיא עוסקת בשל
המפסיק לשניים, או בשלושה שאכלו כאחד ויצא אחד מהם לשוק, הרמב"ם אינו מביא 

בצורה סתמית שברכת הזימון מסתיימת ב"ברוך  ה"ב[]לגבי אף אחד מהדינים הללו, ופוסק 
ר" הוא מפרש כפירוש הרי"ף שאכלנו משלו ובטובו חיינו". את סוגיית "להיכן הוא חוז

 , שהיא עוסקת בנוסח הזימון.]לד.[

                                                 
אינם אומרים שהוא חייב לשמוע את ברכת הזן. יכול  ]רא"ש סי' ה, טור סי' קצד[לגבי "יצא אחד מהן לשוק" הם  7

להיות שהם סמכו על מה שכתבו בהמשך, אך יכול להיות שמפני שהוא אינו יושב יחד עם בני החבורה, אין 
 לו חיוב של ברכה בחבורה, ודי שיענה לברכת הזימון.

שאם  ]ב"ח )סי' ר סע' ה ד"ה ומ"ש אבל(, מגן אברהם )סק"ג(. ועיין ביאור הלכה )סע' ב ד"ה לחזור([כך אומרים הפוסקים לפי 8
 לא אכל פת אלא מיני פרפרת, אינו חוזר לברכת הזן אלא לברכת הארץ.

 .]סי' ר סע' ב ד"ה ודעת[כך עולה מדבריו פ"ה ה"ב, וכך דייק מדבריו הבית יוסף  9



 5 ט: "עד היכן ברכת הזמון"סוגיה 

הסוגיה היחידה שהרמב"ם פוסק כשאר הראשונים היא סוגיית "יצא אחד מהם לשוק", 
שלשה שאכלו ויצא אחד מהן לשוק קוראין לו כדי שיכוין פוסק: " ]פ"ה הי"ג[ ואשבה ה

י חובתו, ולכשיחזור לביתו יחזור לשמוע מה שהן אומרים ומזמנין עליו והוא בשוק ויוצא יד
". הרמב"ם פוסק שהאדם שבשוק יוצא ידי חובת זימון אף שאינו ויברך ברכת המזון לעצמו

יוצא ידי חובת ברכת המזון, וצריך לחזור ולברך לעצמו. אולם מלשון הרמב"ם "כדי שיכוין 
ימון מצות ז לשמוע מה שהן אומרים" משמע שהוא חייב לשמוע את כל ברכת המזון.

כוללת את החיוב לברך ברכת המזון בחבורה, ולכן כל בני החבורה חייבים לשמוע את 
הברכה. כיוון שחובה לברך במקום הסעודה, הוא אינו יוצא בברכה זו, וכשחוזר למקומו 

 . 10הוא חייב לחזור ולברך
 

הפוסקים נחלקו בפירוש אם מצות זימון כוללת גם את החיוב לברך ברכת המזון 
אומר שחבורה גדולה שאינה יכולה לשמוע את המברך יכולה לזמן  ]סי' כז[. הרא"ש בחבורה

בשלושה: "אף על פי שנתחייבו בברכת השם בעשרה, טוב להם זה ממה שלא היו יוצאין 
]שם . הבית יוסף [)סי' קצג(]כך פוסק גם הטור בברכת המזון שלא היו יכולין לשמוע את המברך" 

ואינם יכולים לשמוע הברכה מפי  :ונראה לי שמה שכתבש: "מפר סע' א ד"ה ומיהו אם[
זה טוב להם ממה שלא יצאו ידי חובת ברכת  :וכן מה שכתב ,אברכת זימון קאי ,המברך
שלא ישמעו מפי המברך  ף על פידאילו ידי חובת ברכת המזון א ,חובת הזימון קאמר ,המזון

ברא לומר שצריכין לשמוע כל דאין ס ,היו יכולים לצאת על ידי שיברך כל אחד לעצמו
דאדרבה טוב שיברך  ,הברכה מפי המברך ואינם רשאים לברך כל אחד ברכת המזון לעצמו

". הבית יוסף סובר שמצות זימון היא רק לברך את ברכת ברכת המזון כל אחד לעצמו בלחש
 הו[]סע' ה ד"ה ומיוהב"ח  ]אות ג[הזימון, ודי שבני החבורה ישמעו ברכה זו. הדרכי משה 

חולקים על הבית יוסף ומפרשים את הרא"ש והטור כפשטם שחובה על בני החבורה לשמוע 
 .11את כל ברכת המזון של המזמן

 סיכום

נחלקו רב נחמן ורב ששת עד היכן ברכת הזימון, ונחלקו אביי ורבנן להיכן חוזר. רב 
לת את נחמן סובר שברכת הזימון אינה כוללת את ברכת הזן ורב ששת סובר שהיא כול

ברכת הזן. רש"י מפרש שהאמוראים נחלקו אם ברכת הזן היא חלק מברכת הזימון ואינה 
חלק מברכת המזון, והתוס', תלמידי רבינו יונה והרא"ש מפרשים שודאי שברכת הזן היא 

 חלק מברכת המזון, והמחלוקת היא אם היא גם חלק מברכת הזימון. 

                                                 
מדגיש שבני החבורה חייבים לענות אמן, ואילו כאן הרמב"ם  ]פ"ה ה"ג[שהרמב"ם  [539]עמ' עיל למדנו ל 10

כותב רק שצריך לשמוע מה שהם אומרים. כדי לצאת ידי חובת הברכה חייבים לענות אמן, אך כדי להיות 
אמן הוא  שותפים לברכה בחבורה מספיק לשמוע. יכול להיות שראוי שלא יאמר אמן, מפני שאם הוא יאמר

 יצא ידי חובת הברכה אף שהוא בשוק, וחובה לברך במקום הסעודה.
שיטת הדרכי משה ושיטת הב"ח אינן זהות. הדרכי משה סובר שהחובה לשמוע ברכת המזון מקבילה  11

לחובה לשמוע ברכות קריאת שמע, ובשתיהן צריך לברך את כל הברכות בקול רם, והשומעים יכולים לברך 
בקול. הב"ח סובר שברכת המזון שונה מברכות קריאת שמע, והוא פוסק להלכה שאין בלחש עם המברך 

 לכל אחד לברך ברכת המזון לעצמו בלחש, אלא חובה עליהם לשמוע את כל הברכה של המזמן. 



 6 מו:-רכות מו.הלכות ברכת המזון; ב

או למקום שפסק. רש"י והר"מ מאייבר"א  נחלקו אביי ורבנן "להיכן הוא חוזר", לראש
מפרשים שהמילה "הוא" מתייחסת לאדם שענה לברכת הזימון של בני החבורה ולא בירך 
עמהם, ונחלקו האמוראים אם כשהוא חוזר לברך ברכת המזון, הוא מתחיל מתחילת הברכה 
" או שיצא ידי חובת ברכת "הזן", ומתחיל ב"נודה לך". הרי"ף מפרש שהמילה "הוא

מתייחסת למזמן, ונחלקו האמוראים אם לאחר שבני החבורה ענו "ברוך שאכלנו משלו" 
הוא חוזר לראש ברכת הזימון ואומר "נברך שאכלנו משלו" או שהוא אומר: "ברוך שאכלנו 

 משלו".
 

מסוגיה זו ומהסוגיות "יצא אחד מהם לשוק" ו"אחד מפסיק לשניים" למדנו אפשרויות 
ת זימון. ניתן להבין שמצות זימון היא לברך את ברכת הזימון שונות בהבנת מהות מצו

בלבד, וניתן להבין שהמצוה היא גם לברך את ברכת המזון בחבורה. הרמב"ם סובר שיש 
חיוב לברך את כל ברכת המזון בחבורה, כל בני החבורה חייבים לשמוע את כל ברכת המזון 

ים שיש חיוב לשמוע לפחות את של המברך, ולצאת בה ידי חובתם. הרא"ש והטור סובר
ברכת הזן, ולצאת בה ידי חובתם. הרי"ף פוסק שיש חיוב לשמוע את ברכת הזימון בלבד. 
ניתן להבין שלדעתו מצות זימון היא רק לברך את ברכת הזימון, וניתן להבין שלדעתו 
החיוב לברך בחבורה אינו חיוב המוטל על כל אחד מבני החבורה אלא חיוב כללי על 

ורה. הבית יוסף סובר שאין חיוב לברך את ברכת המזון בחבורה, והדרכי משה והב"ח החב
 סוברים שיש חיוב לברך את ברכת המזון בחבורה.

 הלכה 

פוסק כשיטת הרי"ף והרמב"ם, שברכת הזן אינה חלק מברכת הזימון. ]סי' ר סע' ב[ השו"ע 
אכלנו משלו...", גומר אחד המפסיק סעודתו לשניים הרוצים לברך, מפסיק עד "ברוך ש

, הסעודה ללא ברכת המוציא, ובסיומה מברך את כל ברכת המזון. הרמ"א פוסק כתוס'
שברכת הזן היא חלק מברכת הזימון, והמפסיק לזימון צריך להפסיק עד אחר  רא"ש וטור

אחר הזימון, וגם לא היה בדעתו בזמן הזימון להמשיך ולאכול,  פת ברכת הזן. אם לא אכל
 מוך על ברכת הזן ששמע מפי המזמן, ולהמשיך את ברכת המזון מברכת הארץ.יכול לס

מדייק מדברי הרמ"א שאם אכל פרפרת אחר ברכת הזן ממשיך מברכת  ]סק"ג[המגן אברהם 
 .[)ד"ה לחזור(]ועיין ביאור הלכה הארץ ואינו צריך לחזור לברכת הזן 


