
 

 בס"ד 

| דף מקורות   דיני ברכת המזון

   י -דברים ח, ז . א
ִּם עֲיָנֹת   ִּי ה' ֱאלֹהֶיךָ ְמבִּיֲאךָ ֶאל ֶאֶרץ טוֹבָה ֶאֶרץ נֲַחלֵי ָמי כ 
וְגֶֶפן   עָֹרה  ו ש ְ ָה  חִּט  ֶאֶרץ  ו בָהָר:   ְִּקעָה  ב ַב  יֹצְאִּים  ו ְתהֹמֹת 

ֶאֶרץ   וֹן  מ  וְרִּ לֹא ו ְתֵאנָה  ר  ֲאשֶׁ ֶאֶרץ  ו ְדבָשׁ:   ֶמן  שֶׁ זֵית 
ר  ב ָה  לֶֶחם לֹא ֶתְחַסר כ ֹל ב ָה  ֶאֶרץ ֲאשֶׁ ֹאכַל  ֵנֻת ת  בְמְִּסכ 
 ָ בָעְת  וְש ָ  ָ וְָאכַלְת  ת:   נְחֹשֶׁ ְַחצֹב  ת  ו ֵמהֲָרֶריהָ  בְַרזֶל  ֲאבָנֶיהָ 
ר נַָתן לָךְ: ֹבָה ֲאשֶׁ ָ ֶאת ה' ֱאלֹהֶיךָ עַל הָָאֶרץ הַט   ו בֵַרכְת 

 פסוק יח  פרק מב"ן דברים ר .ב
כי תזכור עבודת מצרים וענוי    -  ואכלת ושבעת וברכת 

תברך   הטובה  בארץ  ותשבע  תאכל  וכאשר  המדבר, 
שזו   קבלו  ב(  מח  )ברכות  ורבותינו  השם.  את  עליה 
ועשית  וכן  אלהיך,  ה'  את  ותברך  וטעמו  עשה,  מצות 
מעקה לגגך )להלן כב ח(, וכן ועשית פסח לה' אלהיך  

א(, ולקחת מראשית כל פרי האדמה )להלן  )להלן טז  
כמו ועל הארץ   -כו ב(, ורבים. וטעם על הארץ הטובה  

הטובה, יצוה שתברכהו בכל עת שתשבע על השובע 
ותשבע   לעולמים  לך  שינחילנה  לך,  שנתן  הארץ  ועל 

 מטובה, והנה חיוב המצוה הזאת בכל מקום: 

 ב  "תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ ע .ג
מר ליה רבינא לרבא: נשים בברכת המזון, דאורייתא או  

לאפוקי רבים ידי חובתן. אי   -דרבנן? למאי נפקא מינה  
דאורייתא,    - דאורייתא  אמרת   ומפיק  דאורייתא  אתי 
הוי שאינו מחוייב בדבר, וכל שאינו    -אמרת דרבנן    ואי

אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. מאי?    -מחוייב בדבר  
מת אמרו: בן מברך לאביו, ועבד מברך תא שמע, בא  -

לרבו, ואשה מברכת לבעלה; אבל אמרו חכמים: תבא 
אמרת  אי  לו.  מברכין  ובניו  שאשתו  לאדם  מארה 

אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא,    - בשלמא דאורייתא  
  - אתי דרבנן ומפיק דאורייתא?    -אלא אי אמרת דרבנן  

הוא?   חיובא  בר  קטן  במאי    - ולטעמיך,  הכא  אלא, 
דרבנן    -עסקינן   דאתי  דרבנן,  שיעורא  שאכל  כגון 

ומפיק דרבנן. דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה 
אמרו   אסי:  דרבי  משמיה  לה  אמר  וזמנין  אמי  דרבי 
מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 
כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא  

ישא ה' פניו אליך.  אתה נושא פנים לישראל, דכתיב:  
אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם  

ושבעת   ואכלת  והם  בתורה:  אלהיך,  ה'  את  וברכת 
 עצמם עד כזית ועד כביצה. מדקדקים על

 
 

 רש"י מסכת ברכות דף כ עמוד ב  . ד
דאורייתא   המזון  בברכת  ואכלת    -נשים  דכתיב 

גרמא. הזמן  שאין  עשה  מצות  ליה  והוה  או    ושבעת, 
דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך, והארץ    - ן  דרבנ

 -לא נתנה לנקבות להתחלק, ואי משום בנות צלפחד  
מצרים. מיוצאי  שהיה  דנטלו,  הם  אביהם    - בן    חלק 

יודע    -מברך    קטן. אביו  אין  אם  לאביו,  המזון  ברכת 
כגון כזית לרבי מאיר וכביצה   -שיעורא דרבנן    לברך.

שבעת וברכת כתיב,  לרבי יהודה, דמדאורייתא ואכלת ו
לא מחייב אלא מדרבנן, והלכך    -אבל בשיעור כי האי  

עד   -עד כזית עד כביצה  אתי קטן דרבנן ומפיק גדול.
כזית לרבי מאיר, עד כביצה לרבי יהודה, דתנן: עד כמה  
מזמנין, רבי מאיר אומר עד כזית, רבי יהודה אומר: עד  

 כביצה.

  ; מט א"מה ע  פים תלמוד בבלי מסכת ברכות ד .ה
 ע"ב

עד כמה מזמנין? עד כזית; רבי יהודה אומר: עד    משנה.
דרבי    גמרא.  כביצה. למימרא,  וכו'.  מזמנין  כמה  עד 

והא איפכא   -מאיר חשיב ליה כזית ורבי יהודה כביצה 
ונזכר   מירושלים  שיצא  מי  וכן  דתנן:  להו!  שמעינן 

צופים   עבר  אם  קדש,  בשר  בידו  שורפו    - שהיה 
לאו   ואם  מעצי  חוזר    -במקומו,  הבירה  לפני  ושורפו 

המערכה. עד כמה הם חוזרים? רבי מאיר אומר: זה וזה  
וזה בכזית!   זה  יהודה אומר:  אמר רבי    -בכביצה; ורבי 

יוחנן: מוחלפת השיטה. אביי אמר: לעולם לא תיפוך,  
זו אכילה,   -הכא בקראי פליגי, רבי מאיר סבר: ואכלת  

יהוד  -ושבעת   ורבי  בכזית.  ואכילה  שתיה,  סבר:  זו  ה 
ושבעת   זו    -ואכלת  ואיזו  שביעה,  בה  שיש    - אכילה 
התם   חזרתו    -כביצה.  סבר:  מאיר  רבי  פליגי,  בסברא 
מה טומאתו בכביצה, אף חזרתו בכביצה;    -כטומאתו  

מה איסורו בכזית,    -ורבי יהודה סבר: חזרתו כאיסורו  
 אף חזרתו בכזית. 

 ב  "תוספות מסכת ברכות דף מט ע . ו 
ואומר    - זו אכילה ואכילה בכזית  רבי מאיר סבר ואכלת  

הר"י דהני קראי אסמכתא בעלמא נינהו דמדאורייתא  
בעינן שביעה גמורה כדאמר פרק מי שמתו )ד' כ:( וכי  
לא אשא פנים לישראל וכו' וכן אמרינן התם בן מברך 



 

לאביו ומוקים לה במאן דאכיל שיעורא דרבנן ופירש"י  
כב  או  כזית  אי  ועוד  כביצה  או  כזית  הוי  היינו  יצה 

בכזית דלפי מה   וקי"ל  דרבנן.  איזה שיעור  דאורייתא 
ור' מאיר   שמחליף רבי יוחנן קאמר רבי יהודה בכזית 
ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וגם לאביי דלא מחליף  
ור"מ אית ליה עד כזית נראה דהלכה כר"מ בכזית אף  
על גב דבעלמא ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה בהא  

קים ליה ר' יוחנן בשיטתו לעיל דאינו    הלכה כר"מ דהא 
מוציא רבים ידי חובתן עד שיאכל כזית וכן לעיל גבי  
שאכל כזית מליח וכן פסק בה"ג ור"ח ושאלתות ולענין  
אפילו   עליו  ולברך  להחמיר  דיש  ר"י  אומר  שתיה 
בפחות ממלא לוגמיו אף על גב דלענין יום הכפורים  

לענין ברכת ליתא לא ילפינן מינה לענין ברכה תדע ד
דוקא   דהוי  עד  הכפורים  יום  ולענין  בכזית  המזון 

 ככותבת. 

 א "בעל המאור ברכות דף יב ע . ז
ואינה   אפשיטא  ולא  בעיא  המזון  בברכת  ונשים 
מוציאה אחרים י"ח דלמא דרבנן הוא ולא אתיא דרבנן  
מברך  בן  אמרו  באמת  דתנן  והא  דאורייתא  ומפקא 
לאביו אשה מברכת לבעלה אוקימנא דאכלו שיעורא  
אשה   ניחא  גרסינן  ובירושלמי  דרבנן  ומפיק  דרבנן 
לא לאביו  וקטן  לרבו  מברך  ועבד  לבעלה  כן    מברכת 

שאמרו  כל  נהוראי  בר  יוסי  רבי  בשם  אחא  רב  אמר 
ההוא   כי  אמן  אחריו  בעונה  תפתר  לחנכו  כדי  בקטן 
דתנינן תמן מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו  
לו מארה לבן  ותהיה  עונה אחריהן מה שהם אומרים 
וגברא דמחוייב מדאורייתא   עשרים שצריך לבן עשר 

אלא   אכל  דלא  אע"ג  המזון  דרבנן בברכת  שיעורא 
מפיק למאן דאכל שיעורא דאורייתא כשמעון בן שטח 
ואע"ג   וחבריו  לינאי  ובריך  דחמרא  כסא  ליה  דיהבי 
דלית הלכתא הכי דק"ל להוציא אחרים ידי חובתן עד 
וכיון   הוא  דרבנן  כזית שיעורא  מ"מ  דגן  כזית  שיאכל 
דאכלה מאן דמחוייב מדאורייתא כאלו אכל שיעורא  

בו שביעה בלא דקדוק דאורייתא דהוא אכ ילה שיש 
 וצמצום והרי"ף ז"ל לא פי' בזה כלום.

 ספר יראים סימן רנג  .ח
ואחרי   למעלה.  פירשתי  כאשר  קיי"ל  כר"מ  מיהו 
רבא   דפסיק  דאורייתא  כזית  דאמר  כר"מ  דקיי"ל 
מחייב   ולא  שתיה  זו  ושבעת  קיימא  א"כ  הלכתא 
דאורייתא אלא א"כ ישתה אם הוא צריך לשתיה אבל 

צ אינו  שלא  אם  שישתה  אמרינן  לא  לשתיה  ריך 
לתיאבון. הלכך האוכל עם אחרים שאכלו ושתו הוא  
למפטר   יכול  לא  שתה  לא  ואם  לשתיה  וצריך  ואוכל 
אחרים שאכלו ושתו ידי חובתן דאיהו מחייב מדרבנן 
 ואינהו מדאורייתא ולא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא.

 מצות ברכת המזון  | ספר החינוך מצוה תל  .ט
את   וישבע,  לברך  האדם  שיאכל  אחר  יתברך  השם 

מלחם, או משבעת המינין הנזכרים בכתוב כשהוא זן 
ושעורה,   מחטה  העשוי  פת  נקרא  סתם  ולחם  מהן, 
ובכלל החטה הכוסמת, ובכלל השעורה שבולת שועל  
ואכלת  נאמר,  הזנין  המינין  שבעת  כלל  ועל  ושיפון. 
ושבעת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן 

וזאת השביעה אין לה שיעור שוה בכל אדם, אבל   לך.
הצדיק   שיעור שביעת  וידענו  יודע שביעתו,  אדם  כל 
כדי מחיתו  לומר  נפשו, ארצה  באוכלו לשובע  שהוא 
אחר   רק  התורה  מן  הברכה  חיוב  שאין  והראיה  לבד. 
השביעה, מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק מי שמתו 

וכו', עד אמר להם  לא אשא    בברכות, דרש רב עוירא 
ושבעת   ואכלת  בתורתי  כתבתי  שאני  לישראל  פנים 
וברכת, והם דקדקו על עצמם עד כזית ועד כביצה. ועוד  
היוצאים   ובדינין  ארחיב המאמר בפירוש הכתוב הזה 
המחלוקת  ואודיע  השם,  בעזרת  זו  מצוה  בדיני  ממנו 

 שיש לרבותינו במשמעותו. 
ויש מרבותינו שדעתן לומר כי התורה תחייבנו ברכה  
לברך   באמת  כמו שנתחייבנו  המינין,  כל שבעת  אחר 
ודבלת תאנים,  ויין  אותן מהן שזנין כמו תמרים  אחר 
ואמרו שעל כולן נאמר ואכלת ושבעת וברכת. ואמרו 
דבהכי  לבד  בכביצה  היא  דאורייתא  ששביעה  כן  גם 

ב  אני  ורואה  דאיניש.  דעתיה  קצת  מיתבא  ראיה  זה 
לדבריהם ממה שאמרו בריש פרק כיצד באותה שקלא  
דאורייתא,   ברכה  חיוב  למצוא  בגמרא  שהיה  וטריא 
אמרו שם, מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה  
חילוק   מכאן שאין  נראה  ברכה.  טעון  כל שנהנה  אף 
בשבעת המינין בין אותן הזנים מהן לאחרים שבכולן 

אב  התורה.  מן  הברכה  ראיתי חיוב  מקום  מכל  ל 
לומר   לי מדבריהם  ואחרים עמו שנראה  ז"ל  הרמב"ם 
אכילת  על  אלא  דאורייתא  ברכה  חיוב  עיקר  שאין 
שהן   פי  על  אף  מינין  שאר  על  ולא  מזון,  שביעת 
לחים  ותאנים  וענבים  רמונים  כגון  מינין,  משבעת 
וזיתים, מכיון דלא זייני, כי התורה לא תחייב אלא על  

ך לחם אל הברכה כמו שכתוב תאכל מזון, ומפני כן סמ
בה לחם, והדר ואכלת ושבעת. ואל הגדולים שבדורנו  

 נשמע במצות התורה.  
בירך מעין שלש   לו אם  נסתפק  זו אם  ואחר הכרעה 
אחר כל שבעה מינין חייב לברך מספק, וכן אם נסתפק  
לו בברכת המזון ואפילו כשאכל פחות מכדי שביעה,  

אבל האוכל כזית או  ה.  חייב לברך, ובלבד שאכל כביצ
יותר עד כביצה ונסתפק אם בירך או לא, מן הדומה  
שאינו חייב לברך לדברי כולם, ששיעור זה דרבנן  
הוא. ולפי הנראה לי מדברי הראשונים כל זמן שלא  

. ואומר  שבע במזון לא יתחייב לחזור ולברך מספק



 

מקילין   העם  מהמון  רבים  שנראה  מה  כי  באולי  אני 
גמור  בברכת מעין של ואין אחד אפילו עם הארץ  ש, 

מיקל בברכת המזון, כי היא מיסוד הראשונים שדעתן  
לומר שעיקר ציווי התורה לא יבוא כי אם על שביעת  
ענין  נמצא  נראה.  היה  כך  מקרא  של  ומפשוטו  מזון, 
לברך   רק  אינו  התורה  מצות  שחיוב  הוא,  כן  הברכות 
כ על  אף  האחרונים  ובדברי  לפניו,  לא  המזון  ל  אחר 

 שבעת מינין הנזכרים בתורה.

 רמב"ם הלכות ברכות פרק א הלכה א   . י
מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר  
מן  חייב  ואינו  אלהיך,  יי'  את  וברכת  ושבעת  ואכלת 
ושבעת   ואכלת  שנאמר  שבע  כן  אם  אלא  התורה 
 וברכת, ומדברי סופרים אכל אפילו כזית מברך אחריו. 

 הלכה טו ק ה רמב"ם הלכות ברכות פר . יא
שנים שאכלו כאחד כל אחד ואחד מברך לעצמו, ואם 
זה שיודע מברך   יודע  אינו  ואחד  יודע  היה אחד מהן 
בקול רם והשני עונה אמן אחר כל ברכה וברכה ויוצא  
ואשה   לרבו,  ועבד מברך  ובן מברך לאביו,  ידי חובתו, 
מברכת לבעלה, ויוצאין ידי חובתן, אבל אמרו חכמים  

מ למיתבא  לו.    ארה  מברכין  ובניו  השגת  שאשתו 
ובן מברך לאביו כו' עד אלא החייב באותו    |  הראב"ד

כמותו.   התורה  מן  אברהם:א דבר  הדברים    מר  אין 
כזית   אכילה  דקי"ל  להלכה  מסכימין  ואין  כתקנן 
וכביצה דאורייתא היא שהרי מוציאין אחרים שאכלו  
עוירא   לרב  אלא  הללו  דברים  נאמרו  ולא  שבען  כדי 

ית דגן מדקדוק שדקדקו ישראל על עצמן עד  דאמר כז
כזית וכביצה הוא וברייתא דקתני בן מברך לאביו וכן 

מה   אחריהם  ועונה  אותו  במקרין  ועבד  שהן  אשה 
 אומרים ואיתא בירושלמי עכ"ל.

 שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים רכד  .יב
כגון  שאלת   כדי שובעו  והוא  דגן  כזית  מי שאכל  על 

א או  חולה  או  זקן  את  שהיה  מוציא  אם  תחלה  כל 
לא ידעתי  תשובה    אחרים אע"פ שכולם יודעים לברך:  

מקום לשאלה זו וכי הדבר תלוי אם אכל הרבה או מעט  
ושבעת  ואכלת  דכתיב  משום  אלא  תלוי  הדבר  אין 
בה"ג שכתב שמי שאכל   לדברי  הילכך אפילו  וברכת 
כזית דגן אינו מוציא אלא אותם שאכלו שיעור דרבנן  

זה שאין  כדי    הנ"מ  הוא  אם  אבל  שובעו  כדי  הזית 
שהאחרונים   כ"ש  מעולם  אדם  אמרה  לא  שובעו 
חלוקים על בעל ה"ג ועיין בדברי הפוסקים ומסתברא  
שאם יש בסעודה אדם רשום /חשוב/ ולא אכל אלא  
אחרים   שיש  אע"פ  שובעו  כדי  היה  ולא  דגן  כזית 
שיודעים לברך מצוה מן המובחר שיברך הגדול הואיל  

האחרוני בגדול.  וכל  מצוה  הילכך  בה"ג  דברי  דחו  ם 

ג' שאכלו משמע   פרק  דינאי מלכא  דעובדא  ואיברא 
שלא כדברי בה"ג וראיתי מי שכתב שדברי הר"נ נוטין  
בתשובה   שכתב  במה  ועיין  נכון.  ואינו  בה"ג  לדברי 

 לחכמי לוניל:

 שולחן ערוך אורח חיים סימן רי סעיף א  .יג
אוכ משאר  בין  מפת  בין  מכזית  פחות  לים,  האוכל 

בין משאר משקים,   בין מיין  והשותה פחות מרביעית 
מברך תחלה ברכה הראויה לאותו המין, ולאחריו אינו  
שהוא  דבר  שעל  לומר  מסתפקים  ויש  כלל;  מברך 
שמברכין  רימון,  של  או  ענב  גרגיר של  כגון  כברייתו, 
שלא   ליזהר  נכון  לכך  כזית;  בו  שאין  אע"פ  לאחריו 

: ולא מקרי בריה אלא  לאכול בריה פחות מכזית. הגה
אם אכלו כמות שהוא, אבל אם לקח הגרעין ממנו, לא  
מקרי בריה; ויש מסתפקים עוד בברכה אחרונה של יין  
שלא   ליזהר  טוב  לכן  כזית;  על  אותה  מברכין  אם 

 לשתות )אלא( פחות מכזית, או רביעית.

 סימן רי משנה ברורה  . יד
כל האוכלין מצטרפין לכזית לברך עליהן   - )א( האוכל

ברכה אחרונה הראויה להן אם משבעת המינין ברכה 
מעין ג' אם שלא מזיי"ן מינים לענין בנ"ר. אכל חצי זית  
משבעת המינין וחצי זית אחר מברך אחריהן בורא נ"ר  
שמברכין  מדבר  זית  וחצי  פת  זית  חצי  כשאכל  וה"ה 

מצטר המשקין  וכל  בנ"ר  מברך  לרביעית  בנ"ר  פין 
והשותה   ושתה  )האוכל  מכזית  פחות  שאכל  דהיינו 
אין מצטרף אפי' לענין בנ"ר. ציר שע"ג    (פחות מרביעית

משקה הבא  )ירק מצטרף לכזית דכל אכשורי אוכלא  
אוכלא הוא וה"ה בפת השרוי במשקה או    (למתק אוכל

ביין או ברוטב אבל אם אכל הפת  עם הרוטב בלא טבול  
היה הרוטב של המאכל מדברים אין מצטרף אך אם  

דמצטרף   אפשר  המאכל  על  כמו  עליהן  שמברכין 
הרוטב להמאכל וצ"ע. אכל הכזית מעט ונשתהה הרבה  
האכילה   סוף  עד  האכילה  מתחלת  יש  אם  באכילתו 

ושיעור פרס עיין  )יותר מכדי אכילת פרס אינו מצטרף  
לקמן סימן תרי"ב שיש דעות אי ג' ביצים או ד' ביצים  

ברא דאין מצטרף אפילו רק בכדי ג' ביצים  והכא מסת
דשיעור כזית אפילו בפת לענין בהמ"ז הוא רק דרבנן 

מח"א משמע  לענין (וכן  רק  הוא  דכ"ז  הפמ"ג  וכתב   .
שיעור כזית אבל לענין פת כדי שביעה דחיובו הוא מן  
התורה חייב אף שאכל מעט דהא עכ"פ ושבעת קרינן  

האוירים שבו  ביה. היה פת סופגנין שנתפח עד שאין  
מברך  אינו  שהוא  כמות  ממנו  כזית  האוכל  נרגשים 
דלפי האמת לא אכל כזית וכן אם היה כזית ונצטמק 
דחזר   א"כ  אלא  אחריו  מברכין  אין  בשיעורו  ונתמעט 
ונתפח . ולענין שתיית רביעית אם שתה והפסיק מעט  
וחזר ושתה עד שהשלים לרביעית יש אומרים דאינו  



 

לא ששהה מתחלת השתיה  מצטרף וי"א דמצטרף אם  
עד סוף השתיה יותר מכדי אכילת פרס והגר"א הסכים  
לענין   והנה  השניה.  זו  כדעה  דהלכה  בביאורו  שם 
חם   כשהוא  לשתותו  שהדרך  וקאפ"ע  טה"ע  שתיית 
כ"א   משקין  שאר  כדרך  הפסק  בלא  לשתותו  וקשה 
לברך   צריך  בין הפוסקים אם  רבה  יש מחלוקת  מעט 

ראשונה   לדעה  אחרונה  השקל  ברכה  ובמחצית  הנ"ל 
ובח"א מצדדים שלא לברך וכ"כ בדה"ח וכן הוא מנהג  
העולם. ואנשי מעשה נוהגין שלבסוף שתייתן מניחין  
לשתות  שיוכל  כדי  שיצטנן מעט  רביעית  שיעור  כדי 
רביעית בלא הפסק ולברך ברכה אחרונה וטוב לעשות 
כן כדי לצאת אליבא דכו"ע ובפרט לדעת הגר"א הנ"ל  

ש כדעה  פרס  דפסק  אכילת  כדי  הוא  דהשיעור  ניה 
לענין צירוף גם בשתיה בודאי נכון לעשות כן. אם אכל 
צריך   דבודאי  מיד  וחזר  לחוץ  והלך  מכשיעור  פחות 
לברך שנית בתחלה אפילו בפת יש לעיין אם חזר ואכל  
פחות מכשיעור בכדי אכילת פרס אם מצטרף דאולי  
במ"א  ועיין  הדעת  היסח  כמו  הוי  לחוץ  שהלך    כיון 

דמצטרף:  מרביעית    דמצדד  פחות  ושיעור    - )ב( 
במ"ב   סקס"ח  רע"א  בסימן  לעיל  עיין  וכזית  רביעית 

 ובה"ל שם ולקמן בסימן תפ"ו במ"ב ובה"ל:

 שער הציון סימן רי ס"ק י  . טו 
כדי   שיש  דאף  דאפשר  האי,  כולי  ברירא  לא  זה  וגם 
שביעה, ואכלת גם כן בעינן, וזה לא מקרי אכילה, כמו  

אברה המגן  הפרי  שכתב  סיים  זה  דמשום  ואפשר  ם, 
בבת  מזה  אחד  כזית  אכל  אם  אך  עיון,  וצריך  מגדים 

 אחת, בודאי חייב מן התורה ממה נפשך, ודוק:

 סעיף ד שולחן ערוך אורח חיים סימן קצז .טז
חברים שאכלו כאחד, קצתם אכלו כדי שביעה וקצתם 
מצוה   לברך  יודעים  כולם  אם  כזית,  אלא  אכלו  לא 

ויוציא את האחרים;  שיברך אותו שאכל כד י שביעה 
יכול   כזית  שאכל  מי  לברך,  כולם  יודעים  אין  ואם 
להוציא אף אותם שאכלו כדי שביעה. הגה: י"א שאינו  
תאב   והוא  שתה  לא  אם  מדאורייתא  לברך  חייב 
שתו  מקצתן  אם  לכתחלה  ליזהר  וטוב  לשתות; 
 ומקצתם לא שתו, שיברך מי ששתה )דברי עצמו(.

 משנה ברורה סימן קצז  . יז
וכו' חייב  שאינו  י"א  ר"מ    -  )כה(  דדריש  דמה  דס"ל 

בגמרא ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה הכוונה דאם  
שתה לאחר אכילה אז חייב לברך ואם לאו אינו חייב  

דאם אינו תאב   -)כו( והוא תאב לשתות    אלא מדרבנן:
בלי שתיה: אף  מדאורייתא  חייב  לכו"ע  )כז(    לשתות 

לפי פסק המחבר מקודם  ר"ל ד  -וטוב ליזהר לכתחלה  
דאם יש מי שמחוייב בדבר מדאורייתא שיודע לברך  

מצוה שיברך הוא להוציא אחרים טוב לחוש גם לשיטה  
אחרים   להוציא  אכילתו  אחר  ששתה  מי  שיברך  זו 
דהוא מחוייב בודאי מדאורייתא אם לא שאותן ששתו  
אין יודעין לברך דאז יוכל להוציא אותן אפילו מי שלא  

)כח(    כתב גם המחבר לענין כדי שביעה: שתה וכמו ש
ואעפ"כ אם מקצתן אכלו לשובע    -שיברך מי ששתה  

ולא שתו ומקצתן לא אכלו לשובע ושתו מוטב שיברכו  
לדעת   מדאורייתא  דחייבין  לשובע  שאכלו  אותן 
הפוסקים אף שלא שתו ודעת המרדכי בשם הרא"מ  
דעת יחידאה היא. מי שהיה שבע קודם שאכל ואכל 

ה שלא היה צריך לאותה אכילה אעפ"כ אם  אכילה גס
ולאחריו   לפניו  עליו  גרונו מאותה אכילה מברך  נהנה 
ומוציא אחרים ואם נפשו קצה עליו ואינו נהנה גרונו 
אינו ראוי לברך לא לפניה ולא לאחריה לפי שזו אינה  
חשובה אכילה כלל לכל מצות שבתורה כמו שנתבאר 

 בסימן תע"ו ובסימן תרי"ב:

 סימן קצז ס"ק יח  שער הציון .יח
ספר יראים לר' אליעזר ממיץ. ורוב הפוסקים סבירא  
להו דהאי דרשא אסמכתא בעלמא היא, וכונת התורה  
הוי   דכזית  נאמר  אם  ואף  ממש.  שביעה  ושבעת 
או   יאכל  דאם  הכונה  שתיה,  זו  ושבעת  דאורייתא, 

ג'   מעין  אחת  ברכה  והוא  לברך,  חייב  יין  בית  )ישתה 
שבארו מה  וכפי  דבריו  יוסף,  משמע  (אחרונים  וכן   .

ענין   הוא  שתיה  זו  ושבעת  דמפרש  מקובצת  בשיטה 
בפני עצמו, וכן משמע בתוספות ישנים דיומא דף ע"ט  
כך   אחר  מצאתי  וכן  פחות,  המתחיל  דיבור  סוף  ע"ב 
בהדיא בחידושי הרמב"ן על ברכות דף מ"ט. ובאמת כל  
קפ"ד   סימן  סוף  הלכה  בביאור  שזכרתי  הראשונים 

בש הוי  שאחזו  דכזית  ממיץ  אליעזר  הרב  יטת 
דאורייתא, אין בכולם אחד מהן שיזכר דהחיובא הוא  
יוסף   כהבית  דמפרשי  כרחו  ועל  שתה,  אם  דוקא 

 וכתוספות ישנים הנ"ל:

 שולחן ערוך אורח חיים סימן קפד סעיף ו  .יט
 שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון, בכזית.

 סימן קפדמשנה ברורה  .כ
ואע"ג דברכה ראשונה    -וכו'    )כא( לברך עליה בהמ"ז

דאסור  משום  התם  שהוא  כל  על  אפילו  לברך  צריך 
היינו מדרבנן   -)כב( בכזית    ליהנות מעוה"ז בלי ברכה:

אבל מדאורייתא אינו חייב לברך בהמ"ז כ"א כשאכל  
וברכת.  ושבעת  ואכלת  שנאמר  שביעה  שיעור  דוקא 

  ( בפרשת עקב )ושיעור שביעה משמע מספר החינוך  
דאינו שוה בכל אדם אלא כ"א יודע שביעתו ואם דרכו  
 תמיד לאכול כדי מחייתו לבד גם זה נחשב שביעה:

 ביאור הלכה סימן קפד  .כא



 

עיין במ"ב והוא ממג"א וכן הוא דעת השו"ע    - בכזית    *
בהדיא בסימן קפ"ו ס"ב וסימן קצ"ז ס"ד ובאמת כן דעת 

עוד    רוב הפוסקים עיין ברש"י ברכות כ' ע"ב שכ"כ וכ"כ
בדף מ"ח ע"ש וכן דעת בה"ג מובא שם ברש"י וכן דעת  
בעל  ר"י  דעת  וכן  יראים  בספר  שכתב  כמו  ר"ת 
התוספות וכן כתבו בעלי התוספות שם בברכות ובכמה 
דוכתי וכן דעת רמב"ם וסמ"ג וכן דעת הרא"ש וכן דעת  
בעל המאור שם בסוגיא דף כ' עי"ש וכן ג"כ דעת בעל  

מובא בשב"ל )והא"ר כתב   האשכול וכן דעת ר' ישעיה
בכביצה   סגי  התורה  דמן  והרי"ו  והר"י  החינוך  שדעת 
הכריע   שלא  יראה  החינוך  בדברי  המעיין  והנה  עי"ש 
כן   שדעתם  מרבותיו  דיש  כתב  רק  לדינא  כן  כלל 
גמורה   שביעה  דדוקא  כתב  הסימן  בראש  ואדרבה 
והביא מימרא דרב עוירא דמוכח מינה דכזית וכביצה 

מדרבנן כ"א  יש    אינם  דעת  שהביא  אחר  גם  בעלמא 
מדברי   הנראה  שלפי  בהיפך  אח"כ  כתב  מרבותינו 
לחזור   יתחייב  לא  במזון  שבע  שלא  כ"ז  הראשונים 
זה   בענין  דעתו  ברירא  דלא  הרי  עי"ש  מספק  ולברך 
ואדרבה נוטה דעתו קצת להיפך ופש לן רק דעת הר"י  
והרי"ו ובאמת כי עיקר שיטה זו לחלק בין כזית לכביצה  

מאיר  מגומג כר'  פסקו  הראשונים  כל  דהרי  מאד  מת 
וקראי   מדרבנן  פלוגתייהו  אי  וממ"נ  בכזית  דאמר 
אסמכתא בעלמא כמו שכתבו התוספות בדף מ"ח בין  
בין כביצה אינם כ"א מדרבנן ואי נימא דבקראי   כזית 
פליגי א"כ למאי דפסקינן כר"מ מן התורה בכזית סגי  

עולם לר"י  ולא בעינן כלל כביצה ודוחק גדול לומר דל
וס"ל   עליה  פליג  ר"מ  אבל  בכביצה  סגי  מדאורייתא 
דמדרבנן מברכין גם אכזית דזה לא משמע כלל ובאמת  
הרי"ו   דברי  וכן  מאד  סתומים  שם  יונה  הרבינו  דברי 
יותר מדאי ולא הביא כלל לדעת הפוסקים   מקוצרים 
בדבריו(.   יש  דט"ס  ואפשר  רבו הרא"ש  דברי  גם  בזה 

"א לא ברירא כולי האי עיין  ואעפ"כ שיטת השו"ע ומג 
ביראים סי' כ"ד דעתו דמן התורה סגי בכזית וכן כתב 
בשם הקדמון ר' הונא ריש כלה וכן הוא דעת הראב"ד  
דברכות   בפ"ג  והרשב"א  ברכות  מה'  פ"ה  בהשגותיו 
הביא ג"כ וכתב שדבריו נראין וכן הוא דעת הרמב"ן שם  
הוי  דכזית  מקורבי"ל  ר"י  דעת  וכן  עיי"ש    במלחמות 
מדאורייתא מובא בתוספות ר' יהודה על ברכות. ודע  
עוד דאף לשיטת רוב הפוסקים דבעינן שביעה ממש 
מ"מ בחולה או זקן או שכבר אכל מקודם והוא שבע  
ע"י כזית או בכביצה לכו"ע מחויב מן התורה לברך כיון  
דמ"מ הוא שבע והנה ראיתי בפמ"ג שכתב דמסתברא  

וא חייב מן התורה לו דבעינן שביעה מפת לבד ואז ה
ונ"ל פשוט דאין כונתו במי שאוכל איזה דבר ללפת את  
הפת דזה פשיטא דמצטרף שכן הוא דרך אכילה )עיין  
ברכות מ"א מיסב ואוכל בלפתן( אלא בשאכל שארי  

משמע   הנ"ל  רדב"ז  מלשון  והנה  עצמן  בפני  דברים 
לכאורה דאם כבר אכל איזה דבר וסיים שביעתו ע"י  

מ פת  כזית  מיירי  אכילת  דאי  התורה  מן  לחיוב  הני 
לדחות   יש  אך  דחייב  פשיטא  פת  ג"כ  מקודם  שאכל 
דמיירי שאכל פת מקודם לזה ובירך בהמ"ז ומ"מ הוא  
שבע   הוא  שעכ"פ  כיון  לברך  התורה  מן  עתה  חייב 
ממידי דזיין ודומיא דזקן או חולה )וגם בלא"ה אפשר  
המזון   ברכת  ע"י  התורה  מן  לפוטרו  נוכל  דלא  לומר 

 ך מתחלה דאז הלא פטור היה מן התורה(: שביר


