נוסח ברכת המצוות
מקורות – )א( ז" .אמר רב יהודה הבודק צרי שיבר" – ז" :והלכתא על ביעור חמ ";
רש"י ,תוספות ,רמב"  ,רבנו דוד ומאירי על אתר; ספר הישר סי' ש"מ; ראב" סי' ל"ה;
רא"ש סי' י'; ר" על הרי" ג:ד ;.רמב" הל' ברכות פי"א והשגות הראב"ד ש ,הל'
חמ ומצה פ"ח ה"ו.
)ב( ברכה על מצוות דרבנ – שבת כג" .מאי מבר ;"...סוכה מה" :אמר רב יהודה אמר
שמואל ;"...ירושלמי סוכה פ"ג ה"ד "הכל מודי  ;"...ראבי"ה סי' תש"ג.
)ג( שליחות במצוות שונות – ש" ו'קצות' סי' שפ"ב; מנחות יט" .אי מה סמיכה
בבעלי ,"...מנחת ברו סי' י"ג ,י"ז; רמב" גיטי סו .ד"ה הא דתנ ; חידושי הגרי"ז על
הרמב" פ"ד ה"א.
).(.Ê ÌÈÁÒÙ

"‡"Í¯·È˘ ÍÈ¯ˆ ˜„Â·‰ :‰„Â‰È ·¯ ¯Ó

רב יהודה קובע שיש לבר על בדיקת החמ  .מהי ההווה אמינא שלא לבר לפני
הבדיקה? אפשר לפרש את ההווה אמינא של רב יהודה בדרכי שונות .נית להבי
שבדיקת החמ איננה נחשבת כמצווה ,ולכ אי צור לבר עליה .בשאלה זו עסקנו
לעיל בשיעור הראשו  .1כפי שראינו ש ,יש לבחו קביעה זו בשני מישורי :דאורייתא
ודרבנ .
ברובד הדאורייתא יש לברר הא הבדיקה יכולה להיחשב כחלק ממצוות
ההשבתה .במסגרת הבירור הזה יש לשאול ,הא יש קיו חיובי למצוות ההשבתה ,או
שמדובר במצווה המתקיימת באופ פסיבי ,ואולי יש בה איסור עשה בלבד.
א נכריע שברובד הדאורייתא אי כא קיו של מצווה שאפשר לבר עליו ,יש
לברר הא הקיו של תקנת חכמי כשלעצמו טעו ברכה .נית היה להבי שהתקנה
היא הכשר מצווה בלבד ,ואי צור לבר עליה .הירושלמי על אתר )פ"א ה"א( משווה
בי תקנת בדיקת חמ לבי תקנת עזרא שאישה תחפו לפני הטבילה .החפיפה היא
תקנה מחייבת ,א אי צור לבר עליה ,כיוו שהיא נחשבת כהכשר מצווה ולא כקיו

1

בעניי תוקפה של בדיקת חמ  ,עמ' .9
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מצווה בפני עצמה .באותו אופ היה אפשר לטעו שבדיקת חמ אינה טעונה ברכה.
כנגד זה קובע רב יהודה שהבודק צרי שיבר.
רבנו דוד הציע הסבר אחר להווה אמינא של הגמרא .לפי דבריו ,אפילו א נסכי
שיש מצווה דרבנ לבדוק את החמ  ,היינו יכולי לחשוב שמצווה זו אינה טעונה
ברכה .זאת ,על פי הדעה הסוברת שלא מברכי על מצוות דרבנ :
"‡¯ ˜ÈÏ„Ó‰' Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,Ô·¯„Ó ‡È‰˘ ‰˜È„·‰ ÈÙÓ 'Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ' Â¯Ó‡˘ ¯Ó‡ Â
˙ÂÂˆÓ Ô‰˘ ÈÙÓ ÏÎ‰Â ,Í¯·Ï ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ Â¯Ó‡ ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó· ÔÎÂ ,'Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÎÂÁ
˘"‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ˜¯Ù· ‡˙È‡„Î Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ì‡ ÌÈÓÎÁ‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ‡Â‰Â .Ì‰È¯·„ Ï
)¯·.(‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ‰"„ .Ê ÌÈÁÒÙ „Â„ Â
רבנו דוד מזכיר מספר סוגיות העוסקות בעניי הברכה על מצוות דרבנ  .בהקשר של נר
חנוכה )שבת כג (.קובעת הגמרא באופ חד משמעי שמברכי על מצוות דרבנ  .ג
בעניי מקרא מגילה )מגילה כא (:קובעת הגמרא שהקריאה טעונה ברכה ,ואי מי
שחולק על כ .לעומת זאת ,הגמרא במסכת סוכה )מה (:מביאה מחלוקת אמוראי
בעניי הברכה על נטילת לולב .לדעת רבי יוחנ מברכי על הלולב רק ביו הראשו ,
שבו מצוות הנטילה היא מ התורה .שמואל סובר שיש לבר על הלולב ג בשאר
הימי ,שבה החיוב הוא מדרבנ בלבד ,זכר למקדש .רבנו דוד הבי שזוהי מחלוקת
כללית ,הא מברכי על מצוות דרבנ  .אנו פוסקי להלכה כשמואל ,שמצוות דרבנ
טעונות ברכה ,וזהו ג החידוש של רב יהודה בסוגייתנו.
נית היה להבי שהמחלוקת במסכת סוכה איננה מחלוקת כללית בכל המצוות
דרבנ  ,אלא מחלוקת נקודתית יותר .ייתכ שנטילת לולב בשאר הימי אינה נחשבת
אפילו כמצווה רגילה מדרבנ  ,אלא זוהי רק תקנה כזכר למקדש .ג רבי יוחנ  ,הסובר
שתקנה כזו אינה טעונה ברכה ,עשוי להודות שמברכי על מצוות דרבנ בדר כלל.
אול ,בהמש הסוגיה מיישמת הגמרא את המחלוקת בנוגע למצוות נוספות מדרבנ ,
ומשתמע מש שאכ מדובר במחלוקת כללית ,כהבנת רבנו דוד.
הראבי"ה לא העלה על דעתו שקיימת דעה הסוברת שאי מברכי על מצוות
דרבנ  .לדעתו ,המחלוקת במסכת סוכה היא רק בעניי ניסוח הברכה – הא מברכי
באופ ממוקד על המצווה העומדת לפנינו ,או שקיי נוסח כללי יותר לברכה על
מצוות דרבנ :
""ÌÈ˜Ê ˙ÂˆÓ ÏÚ ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â˘„˜ ¯˘‡ ...'‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· :Í¯·Ï ,˘Â¯ÈÙ
)¯‡·.(‚"˘˙ 'ÈÒ ‰"È
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מקורו של הראבי"ה בירושלמי במסכת סוכה .הראבי"ה זיהה את דעת רבי יוחנ בבבלי
ע דעתו של רבי יהושע ב לוי בירושלמי:
"ÏÎ ¯‡˘· ?ÔÈ‚ÈÏÙ ‰Ó .'·ÏÂÏ ˙ÏÈË ÏÚ' :¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·ÂË ÌÂÈ· ÔÈ„ÂÓ ÏÎ‰
" 'ÌÈ˜Ê ˙ÂˆÓ ÏÚ' :¯ÓÂ‡ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È·¯ ,'·ÏÂÏ ˙ÏÈË ÏÚ' :¯ÓÂ‡ ÔÁÂÈ È·¯ ,ÌÈÓÈ‰
2
). („"‰ ‚"Ù ‰ÎÂÒ ÈÓÏ˘Â¯È
מסתבר ,שההבדל בניסוח הברכה מצביע על תפיסות שונות לגבי עצ הקיו של
מצוות דרבנ  .לפי הדעה הסוברת שיש לבר "על מצוות זקני" – אי קיו נקודתי של
מצוות דרבנ שונות ,אלא קיו כללי של שמיעת דברי חכמי וציות להוראותיה.3
הדעה החולקת סוברת שישנו קיו נקודתי לכל מצווה דרבנ  ,וכ אנו פוסקי להלכה.

"על ביעור" או "לבער"
בהמש הסוגיה מביאה הגמרא מחלוקת אמוראי בעניי נוסח הברכה על בדיקת
החמ :
".'ıÓÁ ¯Ú·Ï' :‡·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ¯Ó‡ ÈÙÙ ·¯ ?Í¯·Ó È‡Ó
¯· "'ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ' :‡·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ¯Ó‡ ‡ÙÙ

).(.Ê ÌÈÁÒÙ

הגמרא מבארת ,שהמחלוקת נובעת מהבנות שונות ביחס למשמעות הניסוח 'על' .כפי
שמבואר בהמש הסוגיה ,בדר כלל יש לבר לפני קיו המצווה ,עובר לעשייתה.4
ניסוח הברכה אמור לבטא את העובדה שהמצווה עומדת להתקיי בעתיד .לדעת רב
פפא ,הברכה 'על' אכ מבטאת התייחסות לאירוע עתידי .רב פפי סובר ש'על' איננו
מבטא התייחסות לעתיד ,ולכ יש צור לבר בלמ"ד – "לבער חמ " .ניסוח זה ,לדעת
כול ,מבטא באופ ברור יותר את ההסתכלות מכא ולהבא.
הגמרא מקשה על שיטתו של רב פפי ,הסובר שמברכי בלמ"ד ,ממספר מצוות
אחרות שמברכי עליה ב'על' .הקושיה הראשונה היא מברכת המילה:
"!'‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â˘„˜ ¯˘‡ ÍÂ¯·' :È·È˙ÈÓ
?ÏÈ‰Ó Â‰È‡ Â‡Ï„ ‡È‚Ò ‡Ï – 'ÏÂÓÏ' ‡ÓÈ ?‡ÓÈ ÈÎÈ‰ Ì˙‰
‡·"ÈÓ ÈÎ‰ ÔÈ‡ ?¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó Ô·‰ È

2
3
4

).(:Ê ÌÈÁÒÙ

ועיי עוד בהרחבה בראבי"ה ח"ב סי' תקע"ג.
עיי 'נתיבות' רל"ד ס"ק ג' ,האומר דבר דומה ביחס לאיסורי ,ובאתוו דאורייתא כלל י' ,החולק על
ה'נתיבות' ה לעניי איסורי וה לעניי מצוות.
בעניי זה נעסוק בהרחבה בשיעור הבא ,עמ' .231
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בשלב הראשו של הסוגיה ,הקריטריו היחיד לקביעת נוסח הברכה היה זמ אמירתה,
והשאלה הא הניסוח מתייחס לשעבר או להבא .בשלב הנוכחי מחדשת הגמרא
קריטריו נוס :מידת החיוב של המבר .ניסוח הברכה בלמ"ד מצביע על כ שהמבר
מחויב באופ ממוקד במצווה זו .מצב זה אינו מתקיי במצוות המילה .המוהל ,שהוא
המבר את ברכת "על המילה" ,אינו מחויב באופ אישי במילה זו .כל אד אחר היה
יכול למול את הב במקומו .כיוו שכ ,המוהל אינו יכול לבר בלמ"ד .ניסוח הברכה
ב'על' מבטא חיוב כללי יותר ובלתי ממוקד ,ומתאי ג למוהל ,אשר איננו מחויב
במצווה באופ אישי.
הגמרא מסיקה מכא  ,שבמקרה שאבי הב הוא עצמו המוהל ,עליו לבר "למול את
הב " .הגמרא מניחה ,שהחיוב של האב למול את בנו הוא גדול יותר מאשר חיוב של
אנשי אחרי .יש לציי  ,שקיימות הבנות שונות בנוגע למידת החיוב של האב .יש
שהבינו שהאב אינו חייב לבצע בעצמו את המילה .החיוב המוטל עליו הוא רק לדאוג
שהמילה תתבצע .אחרי הבינו שמוטל על האב לבצע את המילה בעצמו .במסגרת
השיטה הזו קיימות דעות שונות בשאלה הא אפשר למנות שליח לקיו מצוות
המילה – הא די "שלוחו של אד כמותו" תק ג במצוות שבגופו .בשאלה זו עסקו
הש" וה'קצות' בסימ שפ"ב.
קושיה נוספת על רב פפי היא מברכת השחיטה:
"!'‰ËÈÁ˘‰ ÏÚ ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â˘„˜ ¯˘‡ ÍÂ¯·' :È·È˙ÈÓ
?ËÁ˘ Â‰È‡ Â‡Ï„ ‡È‚Ò ‡Ï – 'ËÂÁ˘Ï' ‡ÓÈ ?‡ÓÈ ÈÎÈ‰ ,ÈÓ Ì˙‰
"ÈÓ ÈÎ‰ ÔÈ‡ ?¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÌÈ˘„˜Â ÁÒÙ

)˘.(Ì

תירו הגמרא בעניי השחיטה דומה לתירו בעניי המילה .ג כא  ,אי חיוב ממוקד
על השוחט ,וכל אד אחר היה יכול לשחוט במקומו .יש לציי  ,שקיי הבדל בי מילה
ושחיטה .מילה היא אכ מצווה ,אלא שהחיוב בה אינו מוטל על המוהל דווקא.
שחיטה ,לעומת זאת ,כלל איננה מצווה חיובית .אי כל חיוב לשחוט את הבהמה ,וא
הוא לא ישחט – אי הכרח שיבוא אד אחר לשחוט במקומו .המאירי על אתר )ד"ה
ולעני הברכה( מעיר על הבדל זה ,ומשנה את גרסת הגמרא בהתא" :לא סגיא דלא
שחיט?".5

5

כיוו שאי כל חובה לשחוט ,יש מקו לדו הא השחיטה היא אכ מצווה ,וכ מהו אופי ברכת
השחיטה :הא זוהי ברכת המצוות או ברכת השבח .בעניי זה עיי ברמב" הל' שחיטה פ"א ה"א ובכס
משנה ש ,ובמניי המצוות בתחילת משנה תורה מצוות עשה קמ"ו .כמו כ עיי ט"ז יו"ד א' ס"ק יז.
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ג בשלב זה ,הגמרא מצביעה על מקרי שבה השחיטה היא מצווה המוטלת על
אד מסוי ,ועליו לבר "לשחוט" .המקרי שאליה מתייחסת הגמרא ה שחיטת
פסח וקדשי .הגמרא מניחה ,שמוטלת על בעל הקרב מצווה לשחוט את קרבנו .כ
מבאר ג רש"י על אתר )ד"ה פסח וקדשי( ,והוא מביא לכ מקור מהפסוקי "וסמ
ידו ...ושחט" )ויקרא א' ,דה(.
דברי הגמרא אצלנו עומדי בסתירה ,לכאורה ,לגמרא במסכת מנחות .הגמרא ש
מעלה את האפשרות שנחייב את הבעלי לשחוט את קרבנו ,בדומה להנחת הגמרא
אצלנו .אול ,אפשרות זו נדחית:
"‡"...˙¯Ó‡ ˙ÈˆÓ ‡Ï ?ÌÈÏÚ·· ‰ËÈÁ˘ Û‡ ,ÌÈÏÚ·· ‰ÎÈÓÒ ‰Ó È

).(.ËÈ ˙ÂÁÓ

ה'מנחת ברו' )סי' י"ג ,י"ז( יישב קושיה זו .הוא מבאר ,שהחיוב המוטל על הבעלי
עשוי להיות ברמות שונות )כפי שהזכרנו לעיל בעניי חיוב האב במילת בנו( .הגמרא
במסכת מנחות סברה בהווה אמינא ,שהבעלי חייב לשחוט בגופו ,ואינו יכול אפילו
למנות שליח .הגמרא דוחה זאת ,ומגיעה למסקנה שאפשר לשחוט על ידי אחרי .ג
לפי המסקנה ,החיוב הבסיסי עדיי מוטל על הבעלי ,כפי שעולה מסוגייתנו .הגמרא
במסכת מנחות חידשה רק שהאד יכול למנות שליח שישחט את הקרב במקומו,
ואינו חייב לשחוט בגופו דווקא.
לפי רש"י ,השחיטה מוטלת על הבעלי בכל סוגי הקדשי .יש החולקי על רש"י,
ומחלקי בעניי זה בי פסח לקדשי אחרי .לפי שיטת ,החובה לשחוט מוטלת על
הבעלי רק בקרב פסח ,ורק בקרב זה יש צור בשליחות .בקדשי אחרי הבעלי
אינו מחויב בשחיטה ,ואד אחר יכול לשחוט א ללא שליחות .6לשיטה זו ,קשה
ליישב את גרסת הגמרא לפנינו ,המתייחסת לפסח ולקדשי בחדא מחתא.
הרמב" פוסק להלכה את די הגמרא בהלכות ברכות .אול ,הוא אינו פוסק זאת
ביחס לכל סוגי הקדשי ,אלא מתמקד בקרב מסוי – חגיגה:
"˘"'ËÂÁ˘Ï' Í¯·Ó – Â˙‚È‚ÁÂ ÂÁÒÙ ËÁ

)¯.(·"È‰ ‡"ÈÙ ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó

נית לפרש את דברי הרמב" בדרכי שונותְ .למה מתייחס כינוי השייכות במילה
"חגיגתו"? ייתכ שכוונת הרמב" לחגיגתו של האד ,כלומר – כל קרב חגיגה שאד
מקריב .לפי זה ,החובה לשחוט את הקרב מוטלת על הבעלי דווקא בקרב חגיגה,
בשונה מקדשי אחרי .יש להסביר שקרב חגיגה שונה באופיו משאר הקרבנות.
6

עיי תוספות רא"ש קידושי מא :ד"ה מכא  ,ופני יהושע ש ד"ה רש"י.
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הקרבת החגיגה איננה מטרה בפני עצמה ,אלא היא מהווה כלי לקיו של חובת חגיגה,
המוטלת על האד .זוהי ללא ספק הבנה מחודשת.
אפשרות אחרת היא לפרש שמדובר על חגיגתו של הפסח – קרב החגיגה הבא
יחד ע הפסח .אמנ זהו קרב רשות ,א ייתכ שכאשר מביאי חגיגה יחד ע הפסח
– היא מקבלת מעמד מיוחד כבר ברובד הדאורייתא .חגיגה זו נחשבת כנספחת לקרב
הפסח ,ומקבלת חלק מדיני הפסח .בי השאר ,חלה על הבעלי חובה לשחוט את
החגיגה הזו ,בדומה לפסח .7זאת בשונה מחגיגה רגילה ,שבה הבעלי אינו חייב באופ
מיוחד בשחיטה ,בדומה לקדשי אחרי.
הקושיה השלישית של הגמרא על רב פפי היא מברכת הלולב – "על נטילת לולב".
הגמרא מתרצת שהמצב כא שונה ,כיוו שהברכה נאמרת לאחר שכבר נטל לידיו את
הלולב .תירו זה מבוסס על קריטריו נוס הקובע את נוסח הברכה – העיתוי שבו
היא נאמרת .בברכת הלולב נעסוק בשיעורי הבאי ,במסגרת הדיו בעניי 'עובר
לעשיית '.8

מסקנת הסוגיה
""'ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ' :‡˙ÎÏ‰Â

).(:Ê ÌÈÁÒÙ

הגמרא מכריעה כדעת רב פפא ,שיש לבר ב'על' .כפי שראינו ,במהל הסוגיה הקשתה
הגמרא ממספר מקורות על שיטת רב פפי ,הסובר שמברכי בלמ"ד .כדי לתר את
הקושיות העלתה הגמרא חילוקי שוני בקביעת נוסח הברכה .הקריטריוני
העומדי בבסיס החילוקי האלה ה :מידת החיוב המוטל על המבר ,ועיתוי הברכה.
נית להבי  ,שכל החילוקי בטלי במסקנת הגמרא .כיוו שפסקנו כרב פפא ,אי צור
בחילוקי האלה ,ובכל מקרה מברכי ב'על' .כ נראה מדברי רש"י ,המציי שלפי
מסקנת הגמרא ג האב המל את בנו מבר ב'על':
"ÈÓ '‰ÏÈÓ ÏÚ'Â ,ÚÓ˘Ó ‡·‰Ï ‡‰„ ,‡ÓÏÚ„ ˘È‡Ó Ô·‰ È·‡ ‡˘ ‡Ï ,ÈÓ ‰ÏÈÓ È·‚Â
)¯˘".(‡˙ÎÏ‰Â ‰"„ Ì˘ È
"ÈÓ„ 'ÏÂÓÏ'Î

7

8

כ הוא בוודאי המצב לפי ב תימא )פסחי ע ,(.המשווה את חגיגת י"ד לפסח .בדעת חכמי החולקי
על ב תימא יש לדו הא ה דוחי את שיטתו לחלוטי  ,או שג ה מקבלי אותה באופ חלקי,
ואכמ"ל.
להל עמ' .245
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אול ,ג לפי המסקנה ,אי אפשר להתעל מכ שקיי הבדל בי המצוות השונות
בניסוח הברכה .הראשוני על אתר מזכירי מצוות רבות ,שבחלק אנו נוהגי לבר
בלמ"ד ,ובחלק אנו נוהגי לבר ב'על' .בעקבות זאת שואלי כל הראשוני :מה
הכללי הקובעי את נוסח הברכה בכל מצווה ומצווה?
כל אחד מהראשוני ניסה ,בדרכו ,לענות על שאלה זו .יש מהראשוני שהבינו
שהחילוקי של הגמרא נדחו לחלוטי  ,ויש למצוא כללי חדשי כדי להסביר את
נוסח הברכות .בדר זו צעדו רבנו ת והראב"  ,שאת שיטת נראה להל  .ראשוני
אחרי סברו שג לפי המסקנה ,הכללי שראינו במהל הגמרא ה הכללי המנחי
אותנו בקביעת הנוסח ,ג א בשינוי מסוי.
הרמב" הל בדר השנייה .בהלכות ברכות )פי"א( הוא פוסק להלכה את כל
החילוקי שנאמרו במהל הגמרא .בכ הוא מאמ את הקריטריוני העומדי בבסיס
החילוקי האלה – עיתוי הברכה ומידת החיוב של המבר .בהתא לכ הוא פוסק
שאבי הב מבר "למול" ,והשוחט את פסחו וחגיגתו מבר "לשחוט" )כפי שציטטנו
לעיל( .לדעת הרמב" ,הכרעת הגמרא כדעת רב פפא איננה הכרעה כללית ,לבר תמיד
ב'על' .ההכרעה היא נקודתית לברכה על בדיקת החמ :
"¯Ó‚˘ ‰Ú˘Ó˘ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˜„·˘ ÔÈ· ÂÓˆÚÏ ˜„·˘ ÔÈ· ,'ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ' Í¯·Ó ‡Â‰ ÍÎÂ
)¯.(Â"Ë‰ ‡"ÈÙ ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó
·"˜Â„·È˘ Ì„Â˜ ¯ÂÚÈ·‰ ˙ÂˆÓ ˙È˘Ú ÏË·Ï Â·Ï
נית להבי שהבסיס לקביעת נוסח הברכה כא הוא מידת החיוב במצווה .לדעת
הרמב" ,כיוו שעיקר הביעור מדאורייתא מתבצע על ידי הביטול – החובה לבדוק היא
חובה ברמה פחותה יותר .בדיקת החמ לאחר הביטול נחשבת כדבר הרשות .הבנה זו
אינה פשוטה ,ונית בהחלט לטעו שהביטול מועיל רק מדאורייתא ,ואילו מדרבנ יש
חובה גמורה לבדוק.
לחלופי אפשר להבי  ,שהקריטריו המכריע כא איננו מידת החיוב ,אלא העיתוי.
בדיקת החמ היא אכ חובה גמורה מדרבנ  .אול ,בשעה שהיא נאמרת ,חלק מרכזי
מקיו המצווה כבר התרחש – הביטול .כיוו שכ ,הנוסח המתאי לברכה הוא "על
ביעור חמ ".
המאירי הל ג הוא בדרכו של הרמב" בביאור מסקנת הסוגיה .אול ,את
הכרעת הגמרא בעניי הברכה על בדיקת החמ הוא מבאר בצורה שונה:
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"˘Í¯·Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ – ¯ÁÓÏ „Ú ‰˘Ú ÂÈ‡ ¯ÂÚÈ·‰Â ,¯ÂÚÈ·‰ ÏÚ ‡È‰ ‰Î¯·‰˘ ¯Á‡Ó
·"‰Î¯·Ï ÛÂÎ˙ ‰˘ÚÓ‰˘ ‰ÚÓ˘Ó „"ÓÏ· Í¯·Ó ‡Â‰˘ ÏÎ˘ ,„"ÓÏ
).(‡Ï‡ ‰"„ :Ê ÌÈÁÒÙ È¯È‡Ó
המאירי מחדש גור נוס במסגרת הקריטריו של עיתוי הברכה .עד כה למדנו,
שאפשר לבר בלמ"ד רק כאשר הברכה נאמרת לפני קיו המצווה .לדעת המאירי,
קיימת מגבלה ג בכיוו ההפו :אי לבר בלמ"ד כאשר הברכה נאמרת זמ רב לפני
הקיו .ברכת "על ביעור חמ " נאמרת זמ רב לפני שהביעור מתבצע בפועל ,ולכ
ניסוחה הוא ב'על'.
כאמור ,הרמב" קיבל להלכה את הקריטריו של מידת החיוב לקביעת נוסח
הברכה .אול ,החילוקי המפורשי בגמרא אינ מספיקי כדי לבאר את כל הברכות.
הרמב" מרחיב את הקריטריו הזה ,ומוסי לו גורמי נוספי ,כגו – הא האד
מקיי את המצווה לעצמו בלבד או ג לאחרי )הל' ברכות פי"א הי"א( .גור נוס
בעניי זה מחדש הראב"ד בהשגותיו )ש הט"ו( .הראב"ד מנסה לשער ,כיצד יסביר
הרמב" לשיטתו את ברכת "על מקרא מגילה" .כדי לענות על כ הוא מחדש ,שמצוות
דרבנ נחשבות כדבר הרשות ,ולכ מברכי עליה ב'על'.
ההבנה הפשוטה בדברי הראב"ד היא שמצוות דרבנ נחשבות כרשות ,כיוו
שמדאורייתא אי חובה לקיימ  .לחלופי נית להבי  ,שג ברובד הדרבנ עצמו ,החובה
לקיי מצוות דרבנ היא חלשה יותר .זאת על פי ההבנה שראינו לעיל ,שבמצוות דרבנ
אי חיוב ממוקד בכל מצווה ומצווה ,אלא חיוב כללי לשמוע בקול חכמי .החיוב
הכללי הזה אינו מאפשר לנסח את הברכה באופ ממוקד – בלמ"ד ,ולכ הברכה על
מצוות דרבנ היא תמיד ב'על' .זהו הסבר אפשרי ,א מלשו הראב"ד לא משתמע שזו
אכ כוונתו.

שיטת חכמי אשכנז
כפי שהזכרנו לעיל ,רבנו ת והראב" סברו שהחילוקי המבוארי בגמרא נדחו
במסקנת הסוגיה .להלכה קיימי כללי אחרי המנחי אותנו בקביעת נוסח הברכות.
רבנו ת מבאר את שיטתו בספר הישר:
"Â· ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ·Â˘ – ˙Á‡ ÌÚÙ Â‡˘Ú˘ ÔÂÈÎ„ ,'ÏÚ' Í¯·Ó Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÂÏ‡ ÏÎ ÏÚ
...‰· ˜ÒÚ˙‰Ï ·ÈÈÁ ‰Ú˘ ÏÎ„ ,˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂˆÓ ¯‡˘ Ï·‡ .Ô˙ÂˆÓ· ÍÈ¯‡‰ÏÂ
).(Ó"˘ 'ÈÒ ¯˘È‰ ¯ÙÒ
·" 'Ï-· Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó ÔÏÂÎ
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לדעת רבנו ת ,נוסח הברכה נקבע על פי השאלה הא קיו המצווה הוא קיו חד
פעמי או קיו מתמש .מצוות המתקיימות באופ חד פעמי – כגו ביעור חמ  ,מילה
ושחיטה – מבר עליה ב'על' .מצוות שקיומ מתמש – כגו תפילי  ,ציצית וסוכה –
מבר עליה בלמ"ד.
הראב" הל בכיוו דומה לזה של רבנו ת:
"„‰¯Ó‚Â ,‰Ú˘ ÈÙÏ ¯·„ Â˙Â‡ Ï˘ Â˙ÈÈ˘Ú˘ ,„Á‡ ¯·„ ‰˘ÚÓ ÏÚ ‡È‰˘ ‰Î¯· ÏÎ
...'ÏÚ' Í¯·Ó – ‰˘ÚÓ Â˙Â‡· ‰ÂˆÓ‰
‡·‰ÂˆÓ‰ ‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,‰Ú˘ ÈÙÏ ÂÈ‡Â „Á‡ ¯·„· ÂÈ‡˘ ‰˘ÚÓ ÏÚ ‡È‰˘ ‰Î¯· ÏÎ Ï
)¯‡·".(‰Ï 'ÈÒ Ô
·‡" 'ÏÚ' Í¯·Ó ÂÈ‡ – ‰ÈÈ˘Ú ‰˙Â
על פניו נראה שהחילוק של הראב" זהה לחילוק של רבנו ת .אול ,קריאה מדוקדקת
מגלה שקיי הבדל בי שתי השיטות .הראב" מדגיש בדבריו את העניי הכמותי.
החילוק של הראב" הוא בי מצוות שיש בקיומ שלב אחד בלבד ,ובי מצוות שקיומ
מורכב מכמה שלבי .עיקרו זה בא לידי ביטוי בהמש דבריו של הראב"  ,כאשר הוא
מתייחס באופ מפורט למצוות שונות .כ למשל ,הראב" מסביר שהברכה על שחיטה
ואכילת מצה היא ב'על' ,כיוו שהמצווה מתקיימת במעשה שחיטה אחד ,ובאכילה
אחת .על תקיעת שופר ,לעומת זאת ,מברכי בלמ"ד ,כיוו שהתקיעה מתפצלת
לשלושה סדרי.
לפי רבנו ת ,החילוק בי המצוות איננו חילוק כמותי ,אלא חילוק מהותי באופ
קיו המצווה .רבנו ת מחלק בי מצוות המתקיימות באופ חד פעמי ,לבי מצוות
שקיומ הוא תהלי מתמש .לפי שיטתו של רבנו ת ,מצוות המתקיימות באופ חד
פעמי – מבר עליה ב'על' ,אפילו א קיו זה מורכב ממספר שלבי.
הבדל זה בי הראב" לרבנו ת בא לידי ביטוי בהתייחסות לברכת ההלל .כידוע,
אנו מברכי על ההלל בלמ"ד – "לקרוא את ההלל" .הראב"  ,לשיטתו ,מסביר בצורה
פשוטה את נוסח ברכת ההלל:
"ÏÎ ÛÂÒ· ˙Â˜ÒÙ‰ Â· ˘È ÏÏ‰ ˙‡È¯˜·˘ ÈÙÏ ,‰ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜Ï ÈÓ„ ‡Ï ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜Â
¯ÂÓ‚È˘ „Ú ‰ÂˆÓ ¯Ó‚ ÈÂ‰ ‡ÏÂ ,'‡‡'·Â 'Â„Â‰'· ˜ÈÒÙÓ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ Ì‚Â ,‰ÈÂÏÏ‰ ¯ÂÓÊÓ
¯ÂÓÊÓ ÏÎ ÏÚ ‡Ï‡ ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÂÓÎ „Á‡ ¯·„ ÏÚ ‰Î¯· ÈÂ‰ ‡Ï ÍÎÏÈ‰ ,ÌÈ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ
)¯‡·".(Ì˘ Ô
" 'ÏÏ‰‰ ˙‡ ‡Â¯˜Ï' ÌÈÎ¯·Ó ÈÎ‰Ï ,¯ÂÓÊÓÂ
קריאת ההלל מורכבת ממספר שלבי ,ולכ לשיטת הראב" מברכי עליה בלמ"ד .רבנו
ת אינו יכול להסביר כ .שהרי ,אפילו א יש בקריאת ההלל יותר משלב אחד –
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הקיו הוא עדיי חד פעמי ,ולפי שיטת רבנו ת היה ראוי לבר על הקריאה ב'על'.
רבנו ת עצמו לא התייחס במפורש לברכת ההלל .א הרא"ש בסוגייתנו )סי' י'(
התקשה בכ במסגרת שיטת רבנו ת ,וניסה להסביר את נוסח הברכה בדרכי שונות.
נית לתר שמוטלת על האד מצווה תמידית להלל את הקב"ה בכל עת .כיוו שכ,
אי כא קיו חד פעמי ,אלא יישו של מצווה תמידית ומתמשכת.9

שיטת הרמב"
כפי שראינו ,הראשוני נחלקו בפירוש מסקנת הגמרא .הרמב" סבר שג למסקנה
אבי הב מבר "למול" ,והשוחט את פסחו וקדשיו מבר "לשחוט" .לדעת הרמב",
הכרעת הגמרא היא נקודתית לעניי בדיקת חמ  ,ואינה מבטלת את החילוקי שעלו
במהל הסוגיה .רש"י סבר שהכרעת הגמרא מבטלת את הצור בחילוקי אלה ,ולפי
המסקנה ג אבי הב והשוחט את פסחו וקדשיו מברכי ב'על' .רבנו ת והראב"
הלכו בדרכו של רש"י ,והסבירו בדרכ מה הכללי המנחי אותנו לפי המסקנה.
ג הרמב" סבר כרש"י ,שלפי מסקנת הגמרא אבי הב מבר ב'על' .אול ,לדעתו
אי צור לחדש קריטריוני אחרי לקביעת נוסח הברכות .נית להשתמש באותו
הקריטריו העולה במהל הסוגיה – מידת החיוב:
".'ÏÚ'· ‰ÂÚ·˜ ,¯ÂÚÈ· ÔÂ‚Î ,¯Á‡ È„È ÏÚ ‰ÏÁ˙ÎÏ ‰· ‡ˆÂÈ Ì„‡˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ˘ ,¯ÓÂ‡ È‡Â
ÏÓ˘ Ï‰ÂÓ ÂÏ ‡È·‰Â ‰ˆ¯ Ì‡ ,Â· ˙‡ ÏÂÓÏ ‰ÂÂˆÓ˘ Ô·‰ È·‡ ÂÏÈÙ‡˘ ,‰ÏÈÓÂ ‰ËÈÁ˘ ÔÎÂ
‡...Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ – Â˙Â
‡·‡ˆÂÈÎÂ ‰ÎÂÒ ˙·È˘ÈÂ ˙ÈˆÈˆÂ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÂ‚Î ,ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ‰˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ‰ÂˆÓ Ï
)¯.(ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰Â ‰"„ .Ê ÌÈÁÒÙ Ô"·Ó
·"„"ÓÏ· Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó – Ô‰
לפי הרמב"  ,יש צור ברמת חיוב גבוהה במיוחד כדי לבר בלמ"ד .רק מצוות שהאד
מחויב לקיימ בגופו ,ואינו יכול לקיימ על ידי שליח – מברכי עליה בלמ"ד .מצוות
שאפשר לקיימ על ידי אד אחר – מברכי עליה ב'על'.
בשלב הראשו סבר הרמב" שג על הפרשת תרומות ומעשרות מברכי ב'על',
שהרי אפשר לקיימה על ידי שליח .אול ,בסו הקטע הוא מעיד על כ שמצא
9

הרא"ש מזכיר בהקשר זה את דברי הגמרא בסו מסכת פסחי )קיז ,(.שנביאי תיקנו לקרוא את ההלל
על כל צרה שלא תבוא .אמנ ,הוא אינו מסיק מכא שזוהי מצווה מתמשכת אלא להיפ – הוא כותב
שזוהי מצווה שאינה חובה תמיד ,ולכ לא שיי לבר עליה ב'על' .בהקשר זה יש להזכיר ג את מחלוקת
הראשוני בשאלה הא הלל הוא מצווה מ התורה או מדרבנ  :עיי רמב" בהקדמה לספר המצוות
השורש הראשו  ,ובהשגות הרמב" ש.
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בתוספתא ראיה נגד שיטתו .לפי התוספתא ,יש לבר על הפרשת תרומות ומעשרות
בלמ"ד – "להפריש" .לאור זאת הרמב" מתק מעט את שיטתו ,ומנסח מחדש את
החילוק בי סוגי המצוות:
"ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ,Ô˙Ú„Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ˙È˘Ú ‰È‡„ ÔÂÈÎ Ì˙‰„ ,Ô˜˙Ï ÈÏ ˘ÈÂ
˘‡ÈÓ„ ‡Ï ÍÎÏÈ‰ ...‰ÓÂ¯˙ Â˙ÓÂ¯˙ ÔÈ‡ – ÂÏ˘ ÂÈ‡˘ ˙‡ Ì¯Â˙‰˘ ,ÌÈÏÚ·‰ Â‰Â‡˘Ú
)¯.(Ì˘ Ô"·Ó
"Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ‰ÏÈÓÂ ¯ÂÚÈ·Ï
לפי מסקנת הרמב"  ,הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות היא בלמ"ד ,כיוו
שהסמכות על ההפרשה נמצאת ביד הבעלי .אמנ אפשר להפריש על ידי שליח ,א
השליח לא יוכל להפריש ללא הסכמת הבעלי .זאת בשונה ממצוות המילה והביעור,
שאמנ מוטל על האד לקיימ  ,א כל אד אחר יכול לקיי את המצווה במקומו,
אפילו ללא הסכמתו.
ההבנה הפשוטה היא ששליחות בתרומה היא שליחות מלאה לכל דבר .למעשה,
שליחות בתרומה היא אחד מהמקורות למושג השליחות בכל התורה ,כמבואר בגמרא
במסכת קידושי )מא .10(:אול ,הרמב" במסכת גיטי הבי את אופי השליחות
בתרומה באופ אחר .הבנה זו עשויה להשלי ג על טיב החילוק שמבצע הרמב"
בסוגייתנו.
המשנה במסכת נדרי )לה (:קובעת שהמודר הנאה מחברו – חברו רשאי לתרו
את תרומתו .הגמרא ש )לו (:מנסה לברר כיצד הפרשת התרומה אפשרית במקרה זה.
שהרי ,אסור למודר הנאה למנות את חברו לשליח עבורו ,כיוו שהוא נהנה משליחותו.
ומאיד ,הפרשת התרומה חייבת להיעשות מדעת הבעלי .הגמרא מתרצת שלא היה
כא מינוי שליח ממוקד ,אלא הבעלי אמר באופ כללי "כל הרוצה לתרו – יבוא
ויתרו" .הרמב" הסיק מכא  ,שאי צור בשליחות כדי להפריש תרומה:
"„‰È˙ÂÁÈÏ˘ Â‡Ï Ï·‡ ,˙Â˘¯ Ô˙ÂÎ ‡Ï‡ ÂÈ‡Â ,Â˙Ú„Ó ¯Ó‡˜ ÌÂ¯˙Ï ‰ˆÂ¯‰ ÏÎ Ì˙‰
)¯.(Ô˙„ ‡‰ ‰"„ .ÂÒ ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
"È‰Ó ÈÓ ‡˙Ú„ ÈÂÏÈ‚ ÂÏÈÙ‡ ‰ÓÂ¯˙ È·‚Â ,‡Â‰
לדעת הרמב"  ,די בגילוי דעת של הבעלי כדי להפריש תרומות ומעשרות .א הבעלי
גילה את דעתו שרצונו בתרומה – כל אד יוכל להפריש עבורו ,אפילו א אינו
שליח .11הבנה זו של הרמב" מחייבת אותנו לבחו מחדש את החילוק שהוא מבצע
10
11

אמנ ,יש מקו לחלק בי היתר הטבל ,שבו יש די שליחות ,לבי קיו מצוות ההפרשה ,שהוא אולי
נזק לטובת השליח ולא לטובת המשלח ,ואכמ"ל.
כ משתמע ג בתוספות ש ד"ה כל השומע ,בתירוצ השני.
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בסוגייתנו בי תרומה לבי מילה וביעור .לפי שיטת הרמב"  ,בשני התחומי האלה אי
צור בשליחות ,וכל אד יכול לקיי את המצווה במקו הבעלי .אמנ ,עדיי קיי
חילוק בי המקרי :בתרומה יש צור בגילוי דעתו של הבעלי ,ואילו מילה וביעור
יכולי להתקיי ג שלא מדעתו .זהו כנראה החילוק שאליו התכוו הרמב"  ,א חשוב
לשי לב שמדובר בחילוק עדי יותר מכפי הנראה במבט ראשו .
המאירי בסוגייתנו )ז :ד"ה וחכמי הדורות( מתייחס לשיטת הרמב"  .הוא כולל את
הרמב" בי הראשוני שדחו את החילוקי של הגמרא ,והציעו חילוקי אחרי משל
עצמ .לפי מה שראינו כא  ,לא ברור שאכ סיווג זה של המאירי מוצדק .מסתבר
להבי  ,שהרמב" אימ את הקריטריוני של הגמרא ג לפי המסקנה .הקריטריו
המרכזי העולה ממהל הגמרא הוא מידת החיוב של הבעלי .הרמב" קיבל קריטריו
זה ,א הגביל אותו למקרה שקיו המצווה נתו בידי הבעלי בלבד.
בהקשר זה נית  ,אולי ,לחלק בי השלבי השוני בדבריו של הרמב"  .בשלב
הראשו סבר הרמב" שמברכי בלמ"ד רק כאשר הבעלי חייב לקיי את המצווה
בגופו ,ולא על ידי שליח .בשלב זה הרמב" הל עדיי במסלול שהתוותה הגמרא ,ורק
העלה את הר של מידת החיוב הנדרשת מהאד .למסקנה הרמב" משנה את דעתו,
ומחלק בי מצוות שאפשר לקיימ רק מדעת הבעלי ,לבי מצוות שאפשר לקיימ ג
שלא מדעתו .בשלב זה הקריטריו הקובע איננו מידת החיוב ,אלא הסמכות של
הבעלי על המצווה .זהו קריטריו שאינו נובע באופ ישיר ממהל הגמרא ,ואולי לכ
התכוו המאירי.

ברכות שונות
הראשוני על אתר התייחסו לנוסח הברכות של מצוות רבות ומגוונות ,וניסו לבאר
לפי כל אחת מהשיטות כיצד נקבע נוסח זה .נסקור בקצרה חלק מהדיוני שערכו
הראשוני בסוגיה.
נר חנוכה
כידוע ,הברכה על הדלקת נרות חנוכה היא בלמ"ד – "להדליק נר של חנוכה" .יש
להסביר ,לפי כל אחת מהשיטות ,כיצד נקבע הנוסח הזה .לשיטת הראב" ההסבר הוא
פשוט .ברוב הימי ,הדלקת הנרות מורכבת ממספר שלבי – כפי מספר הנרות
המודלקי באותו היו .לכ  ,הברכה המתאימה היא בלמ"ד:
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"„Ú ‰ÂˆÓ‰ ‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,˜ÈÏ„‰Ï ˙Â¯È Â· ˘È ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏÓ „·Ï ˙ÂÏÈÏ‰ ÏÎ·˘ ÈÙÏ
)¯‡·".(‰"Ï 'ÈÒ Ô
˘"˙Â¯‰ ÏÎ ˜ÈÏ„Ó
רבנו ת ,לשיטתו ,אינו יכול לקבל את הסברו של הראב"  .שהרי ,הדלקת הנרות עדיי
נחשבת כקיו חד פעמי ,ג א היא מורכבת ממספר שלבי .רבנו ת תיר שהדלקת
הנרות נחשבת כקיו מתמש ,כיוו שהנרות צריכי לדלוק עד שתכלה רגל מ השוק:
"˙˜ÏÂ„ ˙ÂÈ‰Ï ÔÓ˘ ‰· ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ,ÔÓÊ Ô‰Ï ˘È ,˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ˘È„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,‰ÎÂÁ ¯Â
).(Ó"˘ 'ÈÒ ¯˘È‰ ¯ÙÒ
"˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú ‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘Ó
בדבריו של רבנו ת מתחדשת הבנה שונה בנוגע לקיו המצווה של הדלקת נרות
חנוכה .לדעת רבנו ת ,מצווה זו איננה מתקיימת באופ חד פעמי ,ברגע שהתבצע
מעשה ההדלקה .המצווה היא לגרו לכ שיהיה נר דולק במש כל זמ ההדלקה.
מטרת המצווה היא לפרס את הנס ,והאד מחויב לדאוג באופ מתמש לקיומו של
הנר ,כדי להשיג מטרה זו.12
הרמב" ג הוא התקשה בהבנת נוסח הברכה על הדלקת הנרות .כפי שראינו,
לדעת הרמב" מברכי בלמ"ד רק על ברכות שאי אפשר לקיימ על ידי אד אחר.
הרמב" מניח שאפשר להדליק נר חנוכה על ידי אחר .לאור הנחה זו הוא מקשה ,מדוע
לא קבעו חכמי שיבר ב'על':
"‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ ,ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ‰˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘ ‰ÎÂÁ ¯ ˙˜Ï„‰ È¯‰ ,¯Ó‡˙ Ì‡Â
)¯.(ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰Â ‰"„ .Ê ÌÈÁÒÙ Ô"·Ó
"?˜ÈÏ„‰Ï
ההנחה של הרמב"  ,שאפשר להדליק נר חנוכה על ידי אחר ,איננה פשוטה .נית
בהחלט לחלוק על הנחה זו ,ולסבור שחובת ההדלקה מוטלת על בעל הבית דווקא,
והוא אינו יכול למנות שליח .אמנ ,ג הגרי"ז סבר שההדלקה אינה חייבת להתבצע
על ידי האד עצמו .בחידושיו על הרמב" )הל' חנוכה פ"ד ה"א( הוא מבאר שאי
חשיבות לשאלה מיהו המדליק ,ובלבד שיהיו בבית נרות ,שהודלקו על ידי אד בר
חיוב.

12

בפשטות נראה שהבנה זו תלויה במחלוקת האמוראי )שבת כא.כא (:הא כבתה זקוק לה או אי זקוק
לה .אנו פוסקי להלכה שכבתה אי זקוק לה ,ומכא לכאורה שהמצווה מתקיימת באופ חד פעמי על
ידי מעשה ההדלקה ,ואי צור לדאוג לכ שהנר ימשי לדלוק ,שלא כדעת רבנו ת .רבנו ת מתייחס
לבעיה זו ,ומתר שג למא דאמר כבתה אי זקוק לה ,לכתחילה צרי לדאוג לקיומו של הנר .בנוס לכ
יש לדו ביחס שבי שיטת רבנו ת לבי דיו הגמרא ש )כב:כג ,(.הא הדלקה עושה מצווה או הנחה
עושה מצווה.
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תירוצו של הרמב" ג הוא קשה להבנה .הרמב" מתר  ,שאפילו א ההדלקה
נעשית על ידי אחר ,הוא אינו יוצא אלא בשמ ופתילות משל עצמו .הוא מוכיח זאת
מהגמרא במסכת שבת )כג ,(.הקובעת שאכסנאי צרי להשתת בפרוטה ע בעל הבית
המדליק נרות חנוכה .רבנו דוד )ז :ד"ה והלכתא( הרחיב את חידושו של הרמב" ,
והסביר שעיקר המצווה של הדלקת נרות חנוכה היא בהתקנת השמ והפתילות ,ולא
בעצ ההדלקה .זהו ללא ספק חידוש מרחיק לכת ,וקשה להבי מהו מקורו.13
מגילה ושופר
הראשוני עסקו ביחס שבי שתי מצוות – קריאת מגילה ותקיעת שופר .על הראשונה
מברכי ב'על' – "על מקרא מגילה" ,ואילו על השנייה מברכי בלמ"ד – "לשמוע קול
שופר" .כפי שראינו לעיל ,הראב"ד הסביר את ההבדל על רקע העובדה שמקרא מגילה
היא מצווה דרבנ  .הרמב" הל בדר אחרת ,והסביר שקיי הבדל עקרוני במהות
החיוב של שתי המצוות האלה:
"È„È ÏÚ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ,'ÚÂÓ˘Ï' Í¯·ÓÂ ,‰ÂˆÓ‰ ‡È‰ ‰ÚÈÓ˘‰ – ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÎÂ
˘‰˙‡È¯˜ ÏÚ Ô‡Î˘ ,¯ÙÂ˘Ï ‰ÓÂ„ ‰È‡˘ ÈÙÏ ,'‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ' ÔÈÎ¯·Ó Â‡˘ ‰ÊÂ .ÁÈÏ
"ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ‡¯˜Ó‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯˘Ù‡Â ...ÔÈÎ¯·Ó Ô‰
)¯.(ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰Â ‰"„ .Ê ÌÈÁÒÙ Ô"·Ó
קריאת מגילה מתבצעת על ידי שליח ,מדי 'שומע כעונה' ,ולכ ברכתה ב'על' .נית היה
להבי שכ הוא המצב ג בתקיעת השופר ,שהרי אד אחד תוקע וכול יוצאי ידי
חובת .א הרמב" מבאר שעיקר המצווה איננו התקיעה אלא שמיעת קול השופר.
שמיעה זו חייבת להתבצע על ידי האד עצמו ,ולכ הברכה היא בלמ"ד.
הבנת הרמב"  ,שהמצווה בשופר היא השמיעה ולא התקיעה ,איננה מבוססת על
נוסח הברכה בלבד .נית להוכיח הבנה זו ממקורות נוספי .המשנה במסכת ראש

13

בספר 'הררי קד' )סי' קעא( מובא בש הגרי"ד ,שלדעת הרמב" השמ והפתילות צריכי להיות שלו רק
במקרה שההדלקה נעשית על ידי אחר ,ואילו אד המדליק בעצמו יכול להשתמש ג בשמ ופתילות של
אחרי .יש צור לקשר בי האד לבי מעשה ההדלקה .לכ  ,רק במקרה שהאד אינו מדליק ,הוא צרי
להתקשר אל ההדלקה דר הבעלות על השמ והפתילות.
חילוק מעי זה מופיע ג בשו"ת המהרש"ל )סי' פ"ה( ,המחלק בי השתתפות בפרוטה ,המחשיבה את
האד כאילו הוא זה שמקיי את המצווה ,ובי הדלקה על ידי אד אחר .נפקא מינה אפשרית היא
לעניי היכולת להתכוו שלא לצאת ידי חובה ,ובעניי זה נחלקו המהרש"ל הנ"ל ותרומת הדש )סי' ק"א(.
על כל פני ,הסבר זה לא יועיל לשיטת רבנו דוד ,הכותב במפורש שעיקר המצווה היא התקנת השמ
והפתילות.
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השנה )כז (:קובעת שהתוקע לתו הבור ,א שמע קול הברה )הד( – לא יצא .קל להבי
הלכה זו לפי שיטת הרמב"  :אמנ האד עצמו תקע ,א עיקר המצווה הוא לשמוע
את קול השופר .התוקע לתו הבור לא שמע את קול השופר אלא רק קול הברה ,ולכ
הוא לא יצא ידי חובתו .ראיה נוספת היא מעצ הדי של "שומע כעונה" .בפשטות
נראה ,שדי זה יכול להועיל רק לעניי אמירה ,כגו בקריאת מגילה .די זה לא יחול
ביחס לתקיעת שופר ,שאיננה דיבור אלא מעשה פיסי של תקיעה .כיוו שכ ,כדי להבי
כיצד התוקע מוציא את הציבור ידי חובתו ,חייבי להניח שהמצווה היא בשמיעה ולא
בתקיעה.14
לאור כל זאת ,יש לתמוה על דברי הר" בסוגייתנו .הר" מקבל את הסברו של
הרמב"  ,שקריאה יכולה להתבצע על ידי אחר ואילו שמיעה חייבת להתבצע על ידי
האד עצמו .א הוא תוהה על עצ החילוק בפעולה שאליה מתייחסות שתי הברכות:
מדוע ברכת המגילה מתייחסת לקריאה ,ואילו הברכה על השופר מתייחסת דווקא
לשמיעת קול השופר? הוא מציע תירו טכני לקביעה זו של חכמי:
"ÏÚ ‰˙Î¯· Â˜˙ ,Ô˙Â‡ ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ˜ÂÒÈÙ ˘È ‰Ï‚Ó·˘ ÈÙÏ˘ ,¯ÓÂÏ ˘È
˜¯ÔÈ‡ ,¯ÙÂ˘· Ï·‡ .‰˙‡È¯˜ ˙ÚÈÓ˘· ‡Ï‡ ‡ˆÂÈ ‡Â‰ „·Ï· ÏÂ˜· ‡Ï˘ „ÂÓÏÏ ,‰˙‡È
.(Â˙Â ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· .„ ÌÈÁÒÙ Ô"¯) "‰ÚÈÓ˘Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ˜ ˜ÂÒÈÙ ÁÈÎÂÓ ‰ÚÈ˜˙ ÔÂ˘Ï
מדברי הר" נראה ,שבאופ עקרוני החיוב בשתי המצוות דומה .חכמי קבעו נוסח
שונה לברכות על המצוות האלה ,כדי להעביר מסר לאד שעליו לדקדק בהאזנה
לקריאת המגילה ולפיסוק אותיותיה .מדוע לא תיר הר" בפשטות ,שההבדל בנוסח
הברכה משק שוני מהותי בקיו המצווה ,כפי שהסביר הרמב" ? ייתכ שהר" הבי
את אופי מצוות שופר בשונה מהרמב"  ,ולדעתו עיקר המצווה הוא התקיעה ,ולא
השמיעה .לחלופי אפשר להבי שלדעת הר" נוסח הברכה כלל לא נועד לבטא את
מהות החיוב ,והוא נקבע על פי שיקולי טכניי בלבד.
מצה ומרור
כידוע ,אנו מברכי על מצה ומרור ב'על' – "על אכילת מצה" ,ו"על אכילת מרור".
נוסח זה של הברכה מבוסס על הגמרא להל בפרק העשירי )קיד:קטו ,(.לפי הגרסה
שלפנינו .נוסח זה מוב לפי שיטת רבנו ת והראב"  ,שהרי קיו המצווה הוא חד
14

עיי שו"ת הרמב" סי' קמ"ב .בהלכות שמיטה ויובל )פ"י ה"י( משתמע ברמב" שיש חובה על כל אחד
ואחד לתקוע ביובל ,ולא אומרי כא "שומע כעונה" .עיי ג בספר המצווה מ"ע קל"ז .ועיי לח משנה
הל' שופר )פ"א ה"א( הסובר שיש די שומע כעונה בתקיעת יובל ,א הרדב"ז )סי' אל ת"ל( חולק.
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פעמי .לעומת זאת ,לפי שיטת הרמב" והרמב" ראוי היה לבר בלמ"ד ,שהרי אי
אפשר לקיי את המצוות האלה על ידי שליח.
הרמב" בסוגייתנו )ד"ה והא דאמרינ ( כותב ,שלפי נוסחאות מדויקות בגמרא נוסח
הברכה הוא אכ בלמ"ד .תירו זה לא יועיל לשיטת הרמב" ,הפוסק במפורש
שמברכי על מצוות אלה ב'על' )הל' חמ ומצה פ"ח ה"ו( .נית היה לתר שלדעת
הרמב" אי חיוב ממוקד במצוות מצה ומרור ,אלא החיוב במצוות אלה הוא נספח
ונלווה לחיוב המרכזי של אכילת הפסח .אול ,בהלכה הבאה פוסק הרמב" שג על
אכילת הפסח עצמו מברכי ב'על' .בשונה מקדשי אחרי ,אכילת הפסח היא בוודאי
מצווה חיובית המוטלת על האד )הל' קרב פסח פ"ח ה"א( ,ולכ היה ראוי שיבר
עליה בלמ"ד .אכ  ,פסק הרמב" שמברכי ב'על' צרי עיו  ,וכבר השיג עליו הראב"ד
בהלכות ברכות )פי"א הט"ו(.

