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 עקר

המשנה בסדר הברכות  הנדן במחלוקות בית הלל ובית שמאי בסעודה, יודב הגא
כשברכת המזון והבדלה נאמרות על כוס אחת. הגמ' מביאה ברייתא שבה מחלוקת בית הלל 

 ובית שמאי היא בסדר ברכות ההבדלה.

 ותמקור

 " ודהגו העם כבית הלל אליבא דרבי יהנה: "בש"א נר ומזון... נבגמ'  א.

 למידי רבינו יונה לח: ד"ה מתני' ב"ש אומרים נר ומזון בשמים והבדלהת ב.

 מב"ם הל' שבת פכ"ט הכ"דר ג.

 שו"ע סי' רצו סע' א .ד

 ומשנה ברורה ,' רצט סע דיס 

 הסוגיה הסבר

ת הלל אומרים: נר ובשמים מזון . ובישמאי אומרים: נר ומזון בשמים והבדלה בית
 נא:[גמ' ]  והבדלה.

 
ל ומברך ברכת המזון על ימבדשי למי הראוהברכות  רדו בית הלל ובית שמאי בסקלנח

רבי  ואה נושל משנת התנאו התנאים במה נחלקו בית הלל ובית שמאי. נחלקכוס אחת, ו
, נר, : ייןהלהבדהת ברכומחלוקת בין בית הלל ובין בית שמאי בסדר  , איןותלדע. מאיר

 ברכתומברך  ליכשמבדלל ובית שמאי היא רק בשמים וברכת ההבדלה. מחלוקת בית ה
שמאי מקדימים רק את ברכת הנר לברכת המזון, ולבית הלל  תלבי - המזון על כוס אחת

קת ומחלה, ולדעתו חולק]נב:[ יהודה  רבי. רכת הבשמיםאת בגם  ת המזוןלברכמקדימים 
ן זובברכת המם פותחים ללכווכוס אחת, על  למבדיהמזון ו ברך ברכתמיוחדת למי שמ אינה

 - הלהבדהבסדר הברכות של  היא ת הלליוב ישמא בית וקת. מחלדלהבה כותומסיימים בבר
בית שמאי מקדימים ברכת הנר לברכת הבשמים, ולדעת בית הלל מקדימים את ברכת  תלדע

 הבשמים לברכת הנר. 
 

ה לבדההברכות ורבי יהודה ברורה. ברכת המזון קודמת תמיד לברכת היין,  תשיט
ר המתבקש הוא ברכת המזון, ביחד הסד הכולמשלבים שכ חר ברכת היין, ולכןאת לורנאמ

 ל שיטת רבי מאיר צריכה הסבר, מדוע לברך אתבא. 1ברכת היין ושאר ברכות ההבדלה
 ?רכת המזון באמצע ברכות ההבדלהב

                                                 
על הכוס", משמע שמברך דרן וס: ".[דנ]אך מדברי הגמ' בפסחים  גייתנו אינה מזכירה את ברכת היין,וס 1

 ברכת היין לפני בשמים ונר.



ת הנר וברכת ברכ וימת שלה מסניתן להסביר, שדברי רבי מאיר נובעים מהבנ יאול
מההבדלה, הבדלת שבת מימי החול  קחל ןה וללכות הריתן להבין ששתי הבהבשמים. נ

זקוקה לשתי ברכות אלו המבטאות את ההבדל בין השבת לבין ימי החול. הנר מבטא את 
להבין  ניתן אולםאסורות בשבת, והבשמים את הנשמה היתרה שיש בשבת. ה המלאכות

 שבת מוצאי זמןלול, אלא מימי הח שבתהששתי הברכות הללו אינן קשורות להבדלת 
רבי כים על הנר שנברא במוצאי שבת, ומשיבים את הנפש החסרה במוצאי שבת. . מברועצמ

המזון באמצע ברכות ההבדלה,  כתיהודה סובר כהבנה הראשונה, ולכן אין להפסיק בבר
כן לדעתו אין קשר מהותי בין הברכות הללו, ועדיף לה, וימאיר סובר כהבנה השנירבי ואילו 

 . ד"ה מתני' ב"ש[לח:  י רבנו יונהלמידן ת]עייב בברכות ייחברך על פי הסדר שהאדם התל

 םסיכו

ו רבי יהודה ורבי מאיר אם מחלוקת בית הלל ובית שמאי היא בסדר ברכות נחלק
ההבדלה או בסדר הברכות של הבדלה וברכת המזון על כוס אחת. ניתן להבין שמחלוקתם 

ותי מההבדלה בין קודש המ ם, אם הן חלקיבשמהברכת נובעת מהבנת מהות ברכת הנר ו
 לחול או שאינן קשורות להבדלה זו. 

 הכלה

בא דרבי יהודה, שסדר ליסק כרבי יוחנן שנהגו העם כבית הלל אופ ' רצו סע' א[יס]"ע ושה
אשר מבדיל כש ד[ '' רצט סעיס]הברכות הוא: יין, בשמים, נר והבדלה. כמו כן, פוסק השו"ע 

 .המזון על הכוס ואחר כך מבדיל עליהלה ברכת יוס אחת, מברך תחומברך על כ


