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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    ואראואראואראואראשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

        לללל""""בדי� האוכל מפירות שבעת המיני� מפירות האר� ופירות חובדי� האוכל מפירות שבעת המיני� מפירות האר� ופירות חובדי� האוכל מפירות שבעת המיני� מפירות האר� ופירות חובדי� האוכל מפירות שבעת המיני� מפירות האר� ופירות חו
  

אשר על כ� הלשו� הרביעית מלשונות , פרשת השבוע פותחת בגודל מעלת האר�
  .הגאולה היא שיזכו ישראל לרשת את האר� שהובטחה לאבות

תמה  1ובטור, "מפריה ולשבוע מטובהלאכול "והנה בברכת מעי� שלש הנוסח הוא 
אול� , "שאי� לחמוד האר� בשביל פריה וטובה אלא לקיי� המצוות התלויות בה"

קדושת אר� הנשפעת בה מקדושת האר� העליונה היא נשפעת ג� "ח יישב ש"בב
  ...".בפירותיה שיונקי� מקדושת השכינה השוכנת בקרב האר�

על האר� ועל "אר� שאז חותמי� ומצינו הודאה מיוחדת על האוכל מפירות ה
ח "ולדברי הב, "על האר� ועל הפירות"ל שחות� "ולא כאוכל מפירות חו, "פירותיה

  .מוב� היטב הצור� להודות בפרט על הזכות לאכול מפירות האר�
   

על "ל תקנו שהאוכל פירות משבעת המיני� שגדלו באר� ישראל יחתו� "הנה חז  .א
שכל , "על האר� ועל הפירות"ל יחתו� "בחו וא� ה� גדלו, 2"האר� ועל פירותיה

אינהו " 3'וכלשו� הגמ, שלא אכל ממש מפירות האר� אל לו לחתו� על פירותיה
 ?"אכלי ואנ� מברכי�

דמצד , ל אי" יחתו�"ויש להסתפק אי" הדי� באוכל ג� מפירות האר� וג� מפירות חו  .ב
, החשובי� יותרדמ� הראוי שישבח על פירות האר� , ל שיחתו� על פירותיה"אחד י

כ "משא, ל שמ� הראוי שיחתו� על הפירות שאז ישבח על כל מה שאכל"ומאיד" י
ל שג� "הרי לא הודה רק על פירות האר� ולא על פירות חו, תו� על הפירותא� יח
 .אכל�

וראיתי מביאי� בש� פוסקי הדור , והנה הלכה זו לא התבארה במפורש בפוסקי�  .ג
 .אול� כמדומה שהמנהג לבר" על פירותיה, 4האחרו� הוראות שונות בנידו�

דהיינו [התבאר שאי� חותמי� בשתי�  5בברכות' דהנה בגמ, ויש להוסי% ולבאר בזה  .ד
, "על האר� ועל הפירות"ומה שאנחנו חותמי� , ]עניני�' שאסור לחתו� ברכה בב

כ שג� כשאנו מודי� על פירות "ונמצא א, משו� שכוונתנו שהאר� מוציאה פירות
אלא שאנחנו , כוונתנו להודות על פירות האר�" האר� ועל הפירותעל "ל "חו

ג� הודאה על פירות האר� וג� נכלל בו הודאה , 6אומרי� לשו� המשתמע לשני פני�
כ היינו חותמי� "דאל, אול� עיקר הודאתנו על פירות האר�, על פירות כל העול�

קו� לטענת ששוב אי� מ, ל שכל שאכלנו ג� מפירות האר�"וממילא י, בשתי�
 .מ� הראוי להודות בפרט על פירות האר�, "אינהו אכלי ואנ� מברכי�"

                                                
1

 .בשם רבינו יונה' ח ח"ח ר"או 
2

אולם , למרות שלא מצינו במפורש מקור לנוסח זה, ונהגו כיום לומר אף בברת הגפן על הארץ ועל פרי גפנה 

 .מ"ואכ, אף כשברור שהדגן הגיע מן הארץ, תהילא נהגו לחתום באוכל מזונות ועל מחי
3

 .ד"ברכות מ 
4

  .48ח הערה "סימן ר עיין במשנה ברורה הוצאת דרשו 
5

 .ט"דף מ 
6

  .שהאריך בביאור הענין' ח סוף סעיף י"ע בלבוש סימן ר"וע 
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אול� א� יאכל פחות מכזית מפירות , ואמנ� כל זה הוא באוכל כשיעור משניה�  .ה
, או אפילו א� יאכל כזית אחד בצירו% משניה� יחדיו, ל"האר� וכזית מפירות חו

הרי מחמת פירות האר� לא ד, שלא יאמר אלא על האר� ועל הפירות' נראה לכאו
כ מקו� שוב לטענת "ויש א, ל שאכל"רק מחמת צירו% פירות חו, התחייב בהודאה

 .ע בזה"ועדיי� צ, "אינהו אכלי ואנ� מברכי�"
ממה שמצינו בפוסקי� שהאוכל חצי זית משבעת המיני� וחצי , ל"וקצת ראיה להנ  .ו

לא נתק� ברכת בורא המיני� ' ל א% שעל זעש, זית משאר פירות יאמר בורא נפשות
מ כל שלא אכל שיעור מה� מצטרפי� ה� לשאר הפירות לבר" את "מ, נפשות

לעני� חצי זית מפירות האר� (, וכעי� זה ג� בעניננו, מאכלי�השייכת לכל הה כהבר
  .)ל"ית מפירות חווחצי ז

ל שנמזג ע� יי� מאר� ישראל "מי� ענבי� מחו ומעתה יש מקו� להסתפק בשתה  .ז
הא� יבר" , )וביי� לבדו לא היה רביעית(באופ� שהרוב היה מי� ענבי� ומיעוט יי� 
, "על האר� ועל פירותיה"או יבר" , ל"על הפירות משו� שרוב המשקה כא� מחו

 .משו� שהיי� חשוב הוא מהמי� ענבי�
 שפשוט כש�ש, כמי� המזוגי� ביי� ודינו, נראה שהמי� ענבי� נטפל ליי�' ולכאו  .ח

על א% שרוב המשקה מי� מבר" מעי� שלש משו� , שהשותה יי� הנמזג במי�
כ� הוא בשותה יי� הנמזג במי� ענבי� , )שהמי� אינ� אלא כטפלי� לו(חשיבות היי� 

  .שיבר" כדי� היי� מחמת חשיבותו

        
        

 


