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 זמנה ומקומה -המזון  ברכת: דלוגיה ס

* 

 רקע

שובות מאוד למעשה: היכן ת חולאשי תחוזרת לדיני ברכת המזון, והיא עוסקת בשהגמ' 
 לברך את הברכה.צריך לברך ברכה אחרונה, ועד מתי ניתן 

 ותמקור

 וכו'... כאן באכילה מרובה כאן באכילה מועטת" לכאי שג: "מנ' גמ א.

 הברכה מקום ב.

 "ף מ. "מתני' מי שאכל ושכח... כבית הלל וקטליה אריא"רי

 מידי רבינו יונה ד"ה גמ', ולעניןתל

 ברך במקום שנזכר", "גמ'... אלא י"ש סי' הרא

 ריש סי' קפד רטו

 כות פ"ד ה"אב"ם הל' בררמ

 רכהבה זמן ג.

 י ד"ה אכילה מרובהרש"

 ס' ד"ה באכילה מרובהתו

 מידי רבינו יונה מ. ד"ה כל, "... ואינו מברך עליו אח"כ"תל

 "ש סי' ה, "וכמה שיעור עכול... רעב ותאב לאותן פירות יברך"רא

 …"דרהם הלכות ברכות, השער הראשון סוד"ה ואומר פסוק, "ועד מתי הוא מברךאבו

 ה"אפ"ד ד, "יה"ם הל' ברכות פ"ב ברמ

 ומשנה ברורה ,"ע סי' קפדוש ד.

 

ר  ו דט פ ק  ' י ס ש  י  ר
ך . בירך לחזור למקומו ולברך, צרישנא שוגג ולא שנא מזיד, לא אכל ויצא ממקומו ולא בירךמי ש

פת  דועהיה שוגג יצא ואם היה מזיד לא יצא. כתב ה"ר פרץ דוקא שאין לו , אם במקום השני
 1שלא יהא רעב, רק ל שם מעט ויברך שם, יאכאם יש לו עוד פת לאכול , אבלהשני לאכול במקום

וש אם אינו רוצה , פירדאמרינן דברים הטעונין ברכה לאחריהם במקומן . והאנהשוילה הראמאכ
אם ירצה לאכול במקום השני אין צריך  , אבללאכול במקום השני צריך לחזור למקומו ולברך

 למקומו.  רולחז

ד ו ב םא ה ן  ר ו ש א ר ה ר  ע ש ה  , ת ו כ ר ב ת  ו כ ל ה ה " קד ו ס פ ר  מ ו א  ו

                                                 
ש גורסים: "רק שלא יהא שבע מאכילה יש ת ב[וא]רישה פו ' ב ד"ה ומ"ש רק שלא יהא רעב[עס]ין ב"ח יע 1

 ראשונה".
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מן שאינו רעב מחמת זכל  -מתי הוא מברך עד כדי שיתעכל המזון במעיו. וכמה שיעור עיכול ועד 
שתה או אכל פירות ושכח , אם כילה מועטת ארבעה מילין. וכתב בעל המאור, ובאאותה אכילה

 א דכל זמן שאינו רעב גבי אכילה.י דומי, דהושאינו צמא ןמזברכה אחרונה חוזר ומברך כל 

 הסוגיה הסבר

ובית הלל  ,יחזור למקומו ויברך :ריםומבית שמאי א ,ח ולא בירךכשאכל ושמי 
 ה נא:[]משנ  יברך במקום שנזכר. :אומרים

 
ים הטעונין ברכה אחריהן : "דבריםמאכלקבוצות  שתי ברכה אחרונה בילג וקבעם יחכמ

רכה אחריהן במקומן". ניתן להבין חלוקה זו בשתי ב ןניועברים שאינן טד"ובמקומן", 
 דרכים: 

חלוקה נובעת מהבדל באופיים של המאכלים. "דברים הטעונין ברכה אחריהן ה א.
ם ים גבעים מקום לאכילתם, וכיוון שאכילתם במקום מסושקו יםמאכלבמקומן" הם 

ם מקו קובעים שאיןים מאכלב םיזה אינו קי דין הברכה צריכה להיות במקום זה.
 . נין ברכה אחריהן במקומן"ם טעואינ"לאכילתם ועל כן הם 

במהות הברכות. ברכה המתייחסת לאוכל הנאכל צריכה ל קה נובעת מהבדוהחל .ב
להיות במקום האכילה, וברכה שאינה מתייחסת לאוכל הנאכל אלא היא שבח כללי 

 ה. ה להיות במקום האכילכירלקב"ה על כך שהוא זן את בריותיו, אינה צ

נם כוללים שבעת יהדרך הראשונה "דברים הטעונין ברכה אחריהן במקומן" א לפי
סתבר מיה יהדרך השנ . לפילת בקביעות מקוםכהנא לי כל חמשת מיני דגן[]ואופת  לאא המינים

שב"דברים הטעונין ברכה אחריהן במקומן" כלולים כל שבעת המינים שברכתם מתייחסת 
וללים שאר מינים שמברכים עליהם "בורא נפשות" שהיא מאכל הנאכל, ואינם כל שבפירו

ט פירושונים נחלקו בהגדרת דין זה, ועיין ראברכה של שבח כללי לבורא העולם. ה
 .[(271עמ' ) ית "שינוי מקום"יסוג] ללעי שיטותיהם

 
על פת במקום האכילה הוא דין לכתחילה, ונחלקו בית הלל ובית שמאי מה  ךרב לבוהחי

בית הלל סוברים שבדיעבד אינו חוזר למקומו, ובית שמאי סוברים שאף  הדין בדיעבד.
לוקתם היא במקרה ששכח שמח ]נג:[בדיעבד צריך לחזור למקומו ולברך. אומר רב זביד 

הלל. נחלקו הראשונים בפסק ההלכה.  תיבלברך, אך מזיד חייב לחזור ולברך אף לדעת 
ך אינו חייב ברם כבית הלל, שאם שכח לפוסקיברכות פ"ד ה"א[ ]הל' ב"ם והרמ]מ.[ הרי"ף 

י נשבב"ם פוסק שמרהלחזור למקומו, ואם יצא במזיד חייב לחזור ולברך במקום הסעודה. 
גאון הפוסק  םרמאת רב ע מצטטה[ ]סי' "ש . הראהמצבים אם בירך במקומו יצא ידי חובתו

ר סיפות כבית שמאי, שאף בשוגג חייב לחזור למקום הסעודה ולברך. פסק זה הוא מפא
 ו. ן הרא"ש משמע שהוא מסכים לומלש, ם שנהגו כדברי בית שמאיאירהאמוהגמ' על 

ק בפירוש שאף בשוגג יש חיוב לחזור למקום האכילה ולברך, ומוסיף פוס קפד[]סי'  רהטו
ו במזיד, אפילו אם בירך במקומו, צריך לחזור ולברך במקום הסעודה. מוקשאם יצא ממ



 3 זמנה ומקומה -ד: ברכת המזון לגיה סו

למזיד קיימת אף בשיטת בית שמאי, וכיוון שבשוגג חייב לחזור  וקה בין שוגג, החללדעתו
 .2למקום האכילה, במזיד אינו יוצא אף בדיעבד

 

 ה נא:[]משנ  ו.עיד מתי מברך? עד כדי שיתעכל המזון שבמוע

ר ר' יוחנן: כל זמן שאינו רעב, וריש לקיש אמר: כל זמן מא? ה שיעור עכולכמ
 נג:[]גמ'   שיצמא מחמת אכילתו.

 
שים ששיעור "כל זמן שאינו רעב" הוא: "משעה מפר "ה כל[]מ. דידי רבינו יונה מתל

ל כמו עכון שמתחיל להת, כיומריגעל פי שלא נתעכל עדיין לאף  יל להיות רעבשמתח
ב: "כל זמן שאינו כות ו[]סי' ינינן ליה ואינו מברך עליו אחר כך". הרא"ש יד שנתעכל לגמרי

מדגיש "שמתחיל להיות רעב", אולי הוא חולק וסובר  רעב מחמת אותה אכילה", ואינו
 .3שיכול לברך כל עוד אינו רעב לגמרי

אינו צמא או רעב ותאב לאותן , אם יין ואכילת פירות תייף הרא"ש: "וכן לענין שתימוס
פירות יברך". דברי הרא"ש "ותאב לאותן פירות" אינם ברורים, וכי עיכול המזון נקבע על 

קו ? נחלהוא נקבע על פי רעבונו בלבד, ומדוע הרא"ש הוסיף משפט זהפי תאוותו, והרי 
ש שהעיכול מפר ד"ה ומ"ש רבינו[ ה' קפד סע]סי' הפוסקים בהבנת דברי הרא"ש. הבית יוסף 

נקבע על פי רעבונו בלבד, וכשהוא רעב הוא אינו יכול לברך אף שאינו תאב עוד לאכילת 
יף לו הרא"ש סימן סלאו, מו םמזון שבמעיו אך אם הוא אינו יודע אם התעכל האפירות, 

ג ]סע'  ח"בשאם הוא תאב לאותם פירות, ודאי שהתעכל המזון שבמעיו ואינו יכול לברך. ה

ק על הבית יוסף ומפרש שרעב קובע עיכול המזון באכילת פת בלבד, ולכן חול ד"ה וכמה[
 המשע -כילת פירות , ובאמאהמזון הוא משעה שנהיה צ מוסיף הרא"ש, שבשתיית יין עיכול

 . 4שתאב לאכילת פירות
 

ול כיעשיש סתירה בדברי ריש לקיש, במקום אחד הוא אומר ששיעור  מקשה]נג:[ ' הגמ
"כל זמן שלא יצמא מחמת אכילתו", ובמקום אחר הוא אומר ששיעור עיכול "כדי להלך 

קשיא כאן ': "לא גמצת ה. מתרמיל[ת הליכת לפי השיטה המינימאלית לשיעור דקו 71]ארבע מילין" 
מרובה[  אכילה ]ד"הבאכילה מרובה כאן באכילה מועטת". נחלקו הראשונים בהסבר הגמ'. רש"י 

                                                 
. חובתודי יבה  יוצא הרי שוגגשאינה במקום האכילה אינה ברכה, ש הברכ רעת הטודשלניתן להסביר לא  2

 רחנו שחכמים קנסו את המזיד והפקיעו את ברכתו.כעל 
א מקור לדברי תלמידי רבינו יונה מלשון הירושלמי, "עד שירעב". המבי ע' ה[ספד ק' יס]ן ביאור הגר"א עיי 3

 ת הגר"א הבבלי והירושלמי חולקים בדין זה. ועיין בפירוש דמשק אליעזר המבאר שלדע

מאכל שבמעיו חוזר כל השאכל ושכח ולא בירך אם נזכר קודם שיתע ימק: "פוס הי"ד[ ]פ"בב"ם הרמ 
ר זה הוא כל זמן שלא ירעב, אך כאן עו"ם מפרש כרבי יוחנן ששימברה ז["מ]ומברך", בפירוש המשנה 

 . ד הי"ט["פ]הרמב"ם השמיט פירוש זה, וראה הלכות דעות 
הלכות ברכות, בא באבודרהם, ]המוחנה בין אכילת פת לבין שתיית יין ואכילת פירות מובאת גם בבעל המאור ההב 4

דבריו "כל זמן שאינו צמא" מתאימים לכאורה לשתייה בלבד, ושמא , אך [ואומר פסוקד"ה השער הראשון סו
 לדעתו פירות מרווים את הצמאון, והשיעור בהם כבשתייה.
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הוא "כל לין, והשיעור באכילה מועטת ד' מיהליכת הוא ר באכילה מרובה ועישהש מפרש
באכילה, וכך  ]ד"ה' סותו ה וכמה["ד]ח "ר. התזמן שיצמא מחמת אכילתו", שהוא שיעור פחּו

 ור באכילההשיע הוא להלך ארבע מילין" י"כד םעתלד, וחולקיםנראה מרוב הראשונים[ 
 . מן שיצמא מחמת אכילתו", שהוא שיעור גדול יותרז להוא "כבאכילה מרובה , ועטתומ

 

ילה מועטת הוא רק לשיטת ריש " באכליןד' מילהלך  "כדיו הראשונים אם שיעור קנחל
שהשיעור  משמע ךמכו, זהר שיעוהראשונים משמיטים  וב. רלקיש או גם לשיטת ר' יוחנן

א בדרכי משה סי' , מובהל' ברכות, השער הראשון סוד"ה ואומר פסוק]הוא רק לריש לקיש. האבודרהם 

שיעור עיכול כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה ובאכילה  וכמה"ר: אומ אות א[ דפק
בין ר' יוחנן לריש לקיש באכילה  ובר שאין מחלוקתוא סע שה", משממועטת ארבעה מילין

 לין.ד' מי מהלךמועטת, ולשניהם השיעור הוא 

האבודרהם  לעונים החולקים ראשהכי ף, מוסיקפד סע' ה ד"ה אם[ ]סי' אור הלכה הבי
ים ששיעור עיכול המזון סוברלין, ד' מידי מהלך של כוסוברים שר' יוחנן אינו מודה לשיעור 

 אינו מתעכל במעיו.ן ון עדייהמז ר זהשיעוות משבפח גדול יותר, אבל גם הם מודים
 

 דוןליש ו, לברךאה את הזמן שניתן לברך ברכת המזון לגבי שוכח מבי ]נא:[ה נהמש
היושב בסעודה גדולה, מאריך בה ושוהה כדי שיתעכל המזון שבמעיו.  אדם: נוסף הרמקב

היא רק ה אחרונה ברכחלות ינו זהה לדין המשנה. זה א במצב דיןהמסברא ניתן לומר ש
מהסעודה, ולכן התייחסות  קתנתמ לברךמתייחסת לסעודה שנאכלה. השוכח כשהברכה 

יא רק כשהמזון עדיין לא התעכל. היושב בסעודה גדולה לא התנתק ה ההברכה לסעוד
 מהסעודה, ולכן הברכה מתייחסת לאכילה אף לאחר שהמזון התעכל במעיו. 

יחס בפירוש לסעודה גדולה, מתי שנה ברורה סקי"ח[א במ, מובקפד סק"ט]סי' אברהם  ןהמג
"כיון שעוסקין בשתיה שא ]אל ואומר שצריך להקפיד בה על אותם זמנים של שוכח מלברך

: "גמר בלבו מלאכול או מלשתות פוסק ה"ז[ ]פ"דהרמב"ם . אך ובפרפראות כלא נתעכל דמי"[
ר ומברך, ואם לא גמר ומו חוזמקשינה  ל פי שלאשתות אף עלך לאכול או ר כך נמלואח

בלבו אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות אפילו פסק כל היום כולו אינו צריך לברך שנית". 
ב"ם כותב בפירוש שאפילו "פסק כל היום" אינו צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה, מרה

. ונראה ברור מדבריו שמותר לעשות זאת לכתחילה ולברך ברכה אחרונה רק בסוף היום
שאם דעתו להמשיך ולאכול, יכול לברך אף אם שהה היא ונת המגן אברהם כושאה רכנ

 שיעור כדי שיתעכל המזון שבמעיו, אך כשאין דעתו לאכול אין להשתהות כל כך.

  םסיכו

לדעת בית שמאי חוזר  -במקומו  לברךלברך ברכת המזון במקום הסעודה. השוכח  החוב
ר למקומו ולברך. הזיד ולא בירך במקום חזול ל אינו צריךלה ולדעת בית למקומו ומברך,

 הסעודה, חייב לחזור למקומו אף לשיטת בית הלל. 

"ם פוסק כבית הלל, הרא"ש פוסק כבית שמאי. הטור פוסק כבית שמאי וסובר בהרמ
 ויצא ידי חובתו, ומזיד שבירך במקומ -ששוכח חייב לחזור לכתחילה ואם בירך במקומו 

 ו. עודתס ולברך במקום רוצריך לחז
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לברך יכול לברך לפני שהתעכל המזון שבמעיו. הראשונים פוסקים כרבי יוחנן  חשוכ
ששיעור זה הוא כל זמן שאינו רעב. הרא"ש, על פי הבנת הב"ח, מוסיף ששיעור זה נאמר 

ר הוא ובאכילת פת, ואילו בשתייה השיעור הוא כל זמן שאינו צמא, ובאכילת פירות השיע
אבודרהם סובר שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא רק לגבי  ירות.לפשאינו תאב  ןמזכל 

 ולםילין. אד' מ מהלךכדי אכילה מרובה, אך לכולי עלמא השיעור באכילה מועטת הוא 
י יוחנן חולק אף בשר מוכח י"ף ושאר הראשונים שהשמיטו את דברי ריש לקישמהר

 באכילה מועטת. 

 הלכה

לחזור למקום  חייבד במזיבמקום אכילתו רך יבלא שאדם ש פוסקא[ ' עסקפד ]סי'  ע"השו
האכילה ולברך, ולגבי שוגג הוא מביא גם את שיטת הרמב"ם וגם את שיטת הרא"ש ואינו 

שנכון לנהוג כשיטת הרא"ש, ולחזור למקומו  פוסקז[ ]סק"מכריע ביניהן. המשנה ברורה 
 אפילו כשיצא בשוגג.

ה כי "משעטת תלמידי רבינו יונה יכש [' הקפד סע]סי'  ע"ק השופוס זמן הברכה ילגב
שהתחיל להיות רעב אף על פי שלא נתעכל עדיין לגמרי כנתעכל לגמרי דיינינן ליה". מוסיף 
השו"ע, על פי הרא"ש, ששיעור זה אינו באכילת פת בלבד, אלא אף "לענין פירות ושתיית 

 ".ירות יברךפיין אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם 

ק שהאוכל אכילה מועטת ואינו יכול פוס אם[ ד"ה כהר הלועיין ביאו כ,]סק" ה ברורהנהמש
ד'  מהלךלשער את הזמן ש"אינו רעב" שהרי האכילה לא השביעתו, יכול לברך עד שיעור 

 . 5לין, ששיעור זה הוא שיעור מינימאלי המוסכם על כולםמי

                                                 
, ה מועטת בלבדילכבאת. לפי פסק המשנה ברורה דין זה תקף דקו 71תוך בל שצריך לברך ברכת המזון מקו 5

ת רעב, וכן לא ליחק שלא ניתן לשער תפוס ח[-ז]סע' כילה מרובה הוא משער לפי רעבונו. ערוך השולחן ובא
ין בספר "וזאת הברכה" ועי]דקות  71ה מועטת, ולכן יש לברך בתוך אכיל ומהיה מרובה מהי אכילניתן לשער 

 .ן ארוך בדין זה[( דיו94)עמ' 


