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 וב לברך ברכת המזון על כוסחי: זכסוגיה 

* * 

 ערק

ון דיכדי ך , ותודלהבהבסקת בסדר הברכות בקידוש ועורק בפראשונה ה הגמ' יתגיסו
 ןדיב. וב לברך ברכת המזון על כוס יין. יחה. : אים נוספיםדינ ינגמ' שב זכריםמובנושא זה 

 סוגיה זו נעסוק בדין הראשון ובבאה בדין השני.ב וס פגום.כ

 ותורמק

 נב. "אלו דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל... תרי תנאי ואליבא דבית שמאי"-גמ' נא: א.

 שאין לחלק כל זמן שלא התחילו לאכול" דררא"ש סי' ב, "...  .ב

 שב"א ד"ה תרי תנאי, "ולענין פסק הלכה..."ר

 טו-ב"ם הל' ברכות פ"ז הל' ידרמ

 ב, ומשנה ברורה-ו"ע סי' קפב סע' אש ג.

 

ש "בר . . . ה כ ל ה ק  ס פ ן  י נ ע ל ו "  , י א נ ת י  ר ת ה  " ד א  " 

בא בערבי רבינא מר היכא למימר דברכה אינה טעונה כוס מדבעי מיני, אענין פסק הלכהול
רכה טעונה כוס, אמר ב מינה מעפסחים גבי מתניתין דמזגו לו כוס ג' מברך עליו על מזונו ש

, בא דברכה אינה טעונה כוסליה: ד' כסי תקנו רבנן כל חד וחד נעביד בה מצוה, אלמא קסבר ר
כן כתבה לההיא דרבא רב אלפסי ז"ל בהלכות, וגילה לנו הרב ז"ל דההיא דרבא בדוקא ו

מי גבי ברייתא דהנכנס נ :[ה]ק ערבי פסחים רקהא דאמרינן בפ. ועלמאב יהאיתמר ולא בדח
רכה ב מינה מעהא מתניתא תמני שמ מינה עמאייתינן לה הכא בסמוך, שד אי שבת,וצלביתו במ

לא א רא לןבימתניתא ודאי אמרה ולן לא ס, דההיא מתניתאכ א לןימא קי, לטעונה כוס וכו'
היינו נמי דלא כתבה הרב ז"ל לההיא , ובא נמירכאידך תנא דאמר אינה טעונה כוס וכד

יא ה המתניתין דהכא דקתני נר ומזון בין לבית שמאי בין לבית הלל לאו ראי. ובהלכות
ברך על היין מ שמאי אומרים יתנמי דקתני בא להם יין לאחר המזון במתניתין וכדאמרן... 

משמע ן, דברך על היימ כךר אחו המזוןל ברך עמ הלל אומרים יתבו המזוןל ברך עמ כךר ואח
 המזוןל סתברא דבית הלל לאו דוקא מברך ע, ממינה לכאורה לבית הלל דברכה טעונה כוס

על  כךר מדבית שמאי דאמרי מברך על היין ואחלא לאפוקי , אברך על היין קאמרמ כךר אחו
כלת' א'ו -" כלת ושבעת וברכתאו"טעמייהו דבית שמאי איכא למימר משום דכתיב: , וןומזה

כיון שבא להם יין ועדיין לא שתה מוטב שישתה , וזו אכילה 'ושבעת' זו שתיה והדר 'וברכת'
ברך מ כךר אחו המזוןל מברך עלא א ו צריךאינ ריםמבית הלל או, וברךי כךר כדי שישבע ואח

ידוק מינה ולימא שמעת מינה ברכה טעונה כוס כדדייק ואזיל , לאי לא, דתדע לך. ועל היין
ר"ז הלוי פסק דטעונה כוס הלא שמע מינה דמיהא ליכא למשמע מינה כלום, ו, אבכל דוכתא

 אינה ראיה כמו שכתבתי., וממתניתין דבא להם יין בתוך המזון

 בר הסוגיההס



 2 נא:-הלכות ברכת המזון; ברכות נא:

ת שמאי אומרים מברך על יב -להן יין אחר המזון אם אין שם אלא אותו כוס  אב
בית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך , והיין ואחר כך מברך על המזון

 שנה נא:[]מ  על היין.
 
מ' מוכיחה ממשנה זו, שלבית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס, שהרי לדעתם גה

ל יין לשתותו לפני ברכת המזון, ואין הוא חייב להשאירו ש דמותר לאדם שיש לו כוס אח
לכה זו אינה סותרת את הרישא של המשנה, שבית שמאי אומרים "נר ומזון בשמים ]הלברכת המזון 

ין חיוב לברך ברכת המזון שאני שאף הסובר מפרכים גם את ברכת המזון על כוס, בזאת אומרת שמ -והבדלה" 

שמע, שבית הלל הסוברים שאין לשתות . מה או לפחות הידור מצוה[בכך מצו ישדה שמועל כוס, 
את הכוס אלא יש להמתין לברכת המזון, פוסקים שברכת המזון טעונה כוס. כך לומד בעל 

 להלכה.  כך הוא פוסק, ו[ט.]להמאור 

סקים להלכה שברכת המזון פוי' ב[ ]סרא"ש הו סחים קה: ד"ה שמע מינה ברכה[]פ התוס' םג
ס, והם דנים אם רק ברכת המזון בחבורה טעונה כוס, או שכל יחיד ויחיד חייב טעונה כו

ף יחיד חייב שאמע לתוס' מן הברייתא, וזו הסברא הפשוטה, משבברכת המזון על הכוס. 
הג מנמביאים כי  הםבל , אתוס' שם[]בוכך פוסקים הרשב"ם, והר"ר יחיאל  בברכה על הכוס,

 . הגהות מיימוניות פ"ז אות ס[]בוכך פוסק ר"י רך על הכוס רק בשלושה, לבולם הע

בר שלדעת הרי"ף ברכת המזון אינה טעונה כוס, וכך פוסק גם סו"ה גמ'[ ד סחים כו.]פר"ן ה
נה בפסחים שמבחנן  רב שלוקו דיחה את דוקיז:[  םסחי]פבא , רדעתם. ל"ז הט"ו[]פהרמב"ם 

כת המזון אינה צריכה כוס, כת המזון טעונה כוס, ומכאן שלדעתו ברבר כיברת סויא שה
 . רבאד סקים כוותיהפוו

נו רשב"א פוסק כרי"ף שברכת המזון אינה טעונה כוס, והוא מוסיף שאין ראיה ממשנתה
 יביםחית הלל בית דעססת על ההבנה שלוברכת המזון טעונה כוס. הראיה מהמשנה מבש
שב"א הרת מיד. שתול תןנית שמאי בית דעדחות את שתיית הכוס לאחר ברכת המזון, ולל

די לברך ברכת המזון מתוך שביעה כ שתות מידל בית שמאי צריךשל תן לפרשינ אר כימב
לעשות  הך אין חובא לאחר ברכת המזון היידחות את השתל תןניבית הלל ולשל שתיית יין, 

 . כן
 
וי לברך על הכוס. ראודים שמ אשונים הסוברים שברכת המזון אינה טעונה כוסרה

, אפילו למאן דאמר ברכה אינה טעונה כוסזו: "ושון בלכה הלה אתסח מנתרי[ "ה ]דהרשב"א 
 יטב"אהרברכה על הכוס היא רק הידור מצוה. , שכל מקום יפה לאומרה על הכוס". משמעמ
סח הלכה זו בניסוח שונה: "אפילו אליבא דמאן דסבירא ליה אינה מנהלכה[  "ה ולענין פסק]ד

ליו על המזון תחלה ואחר כך ישתה, דלא קאמר אלא ודה שיש לו לברך ע, מטעונה כוס
דאינו צריך לטרוח ולחזר עליו כמו בקידוש והבדלה". יש מצוה לברך על הכוס, ואם יש לו 

 זר אחר יין. לחרוח לטחייב  יין הוא חייב לברך על הכוס, אבל אינו
 
זון יטת הרמב"ם המחלוקת אם ברכת המלש כי[ 333מ' ]עינו בסוגיה הקודמת ראר בכ

כת רשב ן דאמרמא יפלהות המצוה. במינה מחלוקת לגבי החיוב בלבד אלא גם א טעונה כוס
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רכת בש מאן דאמרי פלוס של ברכת המזון יש דין כוס של ברכה, וכלהמזון טעונה כוס 
 תס המיועדכוהי זון כוס של ברכה, אלא יד ס של ברכת המזוןוכלן איכוס  המזון אינה טעונה

 .1כה בלבדח הברבשלדרך ארץ ול

 כוםסי

מקומות במסכת  יניוב לברך ברכת המזון על הכוס נידון בסוגיית הגמ' שלנו ובשהח
חלקו הראשונים בפסק ההלכה. התוס', בעל המאור והרא"ש מוכיחים . נה:, קיז:[]קפסחים 

יש חיוב לברך ברכת המזון על הכוס, הרשב"א והר"ן ש יתא המובאת בסוגייתנוימהבר
א בסוגיה בפסחים רבא פסק כהבנתו בדעת הווכיחים מדברי הרי"ף שמ מ'[סחים כו. ד"ה ג]פ

ין חובה לברך ברכת המזון על הכוס. גם הרמב"ם פוסק שאין חיוב לברך ברכת המזון שא
 על הכוס.

הג מנם שכל יחיד חייב לברך ברכת המזון על הכוס, אך יסקפוהר"ר יחיאל ו שב"םרה
 .כך פוסק ר"ירך על הכוס רק בשלושה, ולבולם היה הע

 כההל

שו"ע פוסק כטור, ה. ןיא את הדעות השונות ואינו מכריע ביניהמבי' קפב סע' א[ ]סו"ע שה
לו  השלדעה שברכת המזון טעונה כוס, אדם שאין לו יין ומצפה שבזמן הסעודה הבאה יהי

 לק על השו"ע, ולדעתו האיסורחו[ "אקס]יב להמתין ליין. המגן אברהם יוח יין אסור באכילה
 (ק"ב)סמשנה ברורה ]ה ברכת המזוןבא ול לאכול לפני שמברך על היין קיים בהבדלה בלבד

 .וסיף שגם מדברי הגר"א משמע כהבנה זו[מ

, ין צריך לחזר אחר כוס"שאעה כדל הקסק, שמנהג העולם לפו"ק ד, טז[ ]סשנה ברורה מה
מצוה מן המובחר  אז בודאי, דתויבבוא חמר מדינה דהו יין או שאר משקין ל ם לא כשישא

יד אינו צריך לברך על יחה אחרונים פסקו כי כמא מוסיף שוה". לכולי עלמא לברך על הכוס
 .כן המנהג, והכוס אף כשיש לו יין בביתו

                                                 
 .י' רצט סק"ז[]סהמגן אברהם  סקו מפזלהבנה ה איר 1הע'  333עמ' ין עי 1


