
"פעמיים בשבוע אני זוכה לברך 'שהכל', 
על חיים כאלו לא אוכל לוותר"

הרב ישראל ליוש

 אשה קשת יום וחולה במחלת ניוון שרירים היתה 
בודדה  במיטתה  שכבה  שנים  במשך  בירושלים. 
רק שפתיה  אבר,  אף  להזיז  יכולת  מבלי  ועלובה 
מלבד  שהיה.  כפי  לה  נשאר  הדיבור  וכוח  נעות 
זאת כל שריריה משותקים היו, ולא נענו להוראות 

המוח.

מעת  לבקרה  זצ"ל  דיסקין  המהרי"ל  היה  נוהג 
לעת, קשה היה לראות אותה במצבה הרע, ביתה 
באחד  עבר.  מכל  נודף  היה  רע  וריח  מוזנח  היה 
מביקוריו שאל אותה רבי יהושע ליב, מה אברכך? 
'שאזכה לאריכות ימים' ענתה לו האשה. 'אריכות 
רוצה  את  חיים  'כאלו  הרב,  התפלא  ימים?!' 
להאריך?! הלא את סובלת בכל רגע בחייך, מה לך 

עם רצון להאריך חיים שכאלה?!'

היא  וכה  מאוד,  עד  הרב  נדהם  תשובתה  לשמע 
כדי  אשה  לכאן  באה  בשבוע  'פעמיים  אמרה: 
ולנקות  לאוורר  בגדיי,  את  להחליף  אותי,  לרחוץ 
נעימה  הרגשתי  כמה  מושג  לרב  אין  חדרי,  את 
נוטלת  אני  נקייה,  אני  כאשר  ואז  דקות,  באותן 
לפעמים  בדברו',  נהיה  'שהכל  ומברכת  מים  כוס 
ולאכול  העץ'  פרי  'בורא  לברך  מספיקה  אף  אני 
תפוח. זהו. לאחר מכן איני יכולה יותר לברך עד 

לפעם הבאה, אבל פעמיים בשבוע אני זוכה לברך 
'שהכל נהיה בדברו', על חיים כאלו אינני מוכנה 

לוותר'.

את  להסתיר  היה  יכול  לא  דיסקין  המהרי"ל 
התרגשותו מהדרגות הגבוהות אותן השיגה אשה 

צדיקה זו.

אנו  בה  בתקופה  עינינו  לנגד  עומד  זה  סיפור 
וברכות,  המזון  ברכת  בענייני  לעסוק  מתחילים 
והוא מלמד אותנו כי הברכות וההודאה להקב"ה 
באמצעותן, הן אבן יסוד בקיומנו בעולם הזה. כל 
תכליתנו כאן היא כדי להודות לבורא כל עולמים 
בכך,  שהכירה  זו  צדיקה  ואשה  ולשבחו,  ולהללו 
בשתי  כי  כזו,  בצורה  כך  לחיות  להמשיך  רצתה 
הברכות השבועיות שזכתה לברך, הרגישה שהיא 

ממלאת את חובתה בעולמה.

על  ברמב"ן  מפורשים  כבר  שהדברים  ובאמת 
וכוונת כל המצות  וז"ל:  התורה בסוף פרשת בא, 
בראנו,  שהוא  אליו  ונודה  באלוקינו  שנאמין 
ביצירה  לנו טעם אחר  כוונת היצירה, שאין  והיא 
הראשונה, ואין א-ל עליון חפץ בתחתונים מלבד 
ויודה לאלוקיו שבראו. מפורש כאן  שידע האדם 
כדי  היא  והיצירה  הבריאה  תכלית  שכל  ברמב"ן 

שנודה לאלוקינו שבראנו.
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יין בסעודה, מברך עליו ברכה ראשונה, מפני חשיבותו, אולם,  בשונה משאר המשקאות, השותה 
היין, ככל הדברים הנאכלים  גם את  וברכת המזון פוטרת  אינו מברך עליו בנפרד,  ברכה אחרונה 
בסעודה כחלק מהסעודה. וכמו כן, השותה יין לפני הסעודה, בסמוך לנטילת ידים, אינו מברך עליו 
יין  וכן  לסעודה.  שייך  הוא  ובכך  התאבון,  את  מעורר  הסעודה  שלפני  שהיין  כיון  אחרונה,  ברכה 
הקידוש שייך לסעודה, שהרי 'אין קידוש אלא במקום סעודה'; וזאת אף אם כבר יצא ידי חובתו 
ואינו מקדש אלא כדי להוציא את בני ביתו. ברם, יש חולקים וסוברים שיין שלפני הסעודה חייב 
בברכת 'על הגפן' בפני עצמו ואינו נפטר בברכת המזון. ולכן ראוי שלא לשתות יותר מ'כזית' יין לפני 
הסעודה, כיון שיש אומרים שכמות כזו מחייבת בברכה אחרונה; אולם, מיין הקידוש חובה לשתות 
לפחות 'כמלוא לוגמיו' - שיש בו יותר מכזית - ולפיכך ראוי לכוון תמיד בברכת המזון לפטור את 
יין הקידוש, כיון שבדיעבד מועילה ברכת המזון כברכה אחרונה במקום 'על הגפן'. ]סעיף ו, ס"ק כג, 

כד ו־כו, וביה"ל ד"ה וכן; ביאורים ומוספים דרשו, 31[

כאמור, בשתיית יין הקידוש לפני הסעודה נוצר ספק חיוב ברכה אחרונה, ולכן ראוי לכוון בברכת 
המזון לפטור את היין, כיון שבדיעבד מועילה ברכת המזון במקום 'על הגפן'. הסיבה לכך שברכת 
המזון מועילה במקום 'על הגפן' היא משום שהיין זן את הגוף וסועד את הלב בדומה ללחם; ובהתאם 
לכך, דנים הפוסקים בנוגע למיץ ענבים: יש אומרים שכיון שמיץ ענבים אינו זן וסועד את הגוף, אין 
ברכת המזון מועילה לו כברכה אחרונה אף בדיעבד; ולדבריהם, מעיקר הדין ניתן לסמוך על כך שיין 
הקידוש עצמו שייך לסעודה, כנ"ל, אך לכתחילה ראוי למקדש על מיץ ענבים לשתות בתוך הסעודה 
מיץ ענבים, או יין, על סמך ברכת 'הגפן' שבקידוש, ואזי נחשבת השתיה כהמשך של השתיה שלפני 
הסעודה, וכל השתיה היא כחלק מהסעודה, וממילא נפטרת בברכת המזון. ויש אומרים שדין מיץ 
ענבים כיין לכל דבר. ואם 'מַזמן' על יין או מיץ ענבים, בודאי מועילה ברכת 'על הגפן' שמברך עליו, 

כברכה אחרונה גם ליין שלפני הסעודה. ]ביאורים ומוספים דרשו, 28 ו־35[

השותה לפני הסעודה מים או משקה אחר שאינו מעורר את התאבון ואין לו כל שייכות לסעודה, 
חייב בברכה אחרונה, ואף אם כבר ברך ברכת המזון לאחר הסעודה, יברך 'בורא נפשות' על המשקה 
ששתה לפניה )אם טרם חלף 'שיעור עיכול' של השתיה(. אולם, אם הוא צמא מאד, במידה שאינה 
מאפשרת לו לאכול סעודה, ולכן שותה לפניה - יש לשתיה זו שייכות לסעודה, ואינו צריך לברך 
לאחריה. וכן אם שותה בתוך הסעודה, יתכן שאינו חייב בברכה אחרונה על השתיה שלפני הסעודה, 
לפני  לשתות  שלא  ראוי  ולפיכך  שלפניה;  השתיה  של  כהמשך  נחשבת  בסעודה  שהשתיה  כיון 
כגון   - וכן אם סיים את הסעודה לחלוטין  יותר מכזית משקה, כדי שלא להכנס לספק.  הסעודה 
שביקש שיגישו יין כוס לברכת המזון - ונמלך בדעתו והחליט לשתות, צריך לברך על השתיה ברכה 
ראשונה ואחרונה, כיון שאין לה שייכות לסעודה; אלא אם כן מדובר ביין, שנחלקו הפוסקים אם 
ברכת המזון פוטרתו, ואם כוון לפוטרו, יצא ידי חובה לכל הדעות. ]ס"ק כה ו־כז, שעה"צ ס"ק לב, 

וביה"ל ד"ה ואפילו; ביאורים ומוספים דרשו, 33[

מה צריך לכוון בברכת המזון בסעודה ראשונה ושניה של שבת?

המברך ברכת המזון על כוס מיץ ענבים - האם יצא ידי חובה?

האם ראוי לשתות כוס מים לפני הסעודה?

אתמול למדנו
• המברך על מאכל, מתוך החלטה שלא לאכול מעבר לכמות שֵּברך עליה, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לאכול עוד, צריך לברך שנית. 

• הפורס לעצמו לחם בביתו לצורך ארוחתו, ולאחר שסיים החליט לאכול עוד מהלחם הנמצא ברשותו, אינו צריך לברך שנית, כיון שהדרך 
להמלך ולאכול עוד מהנמצא ברשותו.

יברך עליו  ויום טוב לא  יין בסעודות שבת  'המוציא'. אולם, הרגיל לשתות  ואינו נפטר בברכת  'הגפן',  יין בסעודה מברך עליו  • השותה 
בסעודות הלילה והבוקר, כיון שברכת היין שבקידוש פוטרתו.

מחר נלמד
• רקדת באמצע סעודת החתונה ואתה צמא מחמת המאמץ - האם תברך על השתיה?

• ארבע הדרכים לצאת מידי ספק בנוגע לברכה על השתיה בסעודה
• האם מברכים על סלט פירות המוגש כמנת פתיחה ברכה ראשונה?


