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        עובר לעשיית�עובר לעשיית�עובר לעשיית�עובר לעשיית�

        ....על אתרעל אתרעל אתרעל אתרא א א א """"תוספות וריטבתוספות וריטבתוספות וריטבתוספות וריטב, , , , יייי""""רשרשרשרש, , , , ..."..."..."..."דכולי עלמא מיהאדכולי עלמא מיהאדכולי עלמא מיהאדכולי עלמא מיהא: ": ": ": "זזזז) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

ומני� שכל המצות טעונות ומני� שכל המצות טעונות ומני� שכל המצות טעונות ומני� שכל המצות טעונות """"א א א א """"ו הו הו הו ה"""" ירושלמי ברכות פ ירושלמי ברכות פ ירושלמי ברכות פ ירושלמי ברכות פ––––אופי ברכת המצוות אופי ברכת המצוות אופי ברכת המצוות אופי ברכת המצוות ) ) ) ) בבבב((((

        ....גגגג""""א הא הא הא ה""""ברכות פברכות פברכות פברכות פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; ..."..."..."..."אמר רב יהודה מני�אמר רב יהודה מני�אמר רב יהודה מני�אמר רב יהודה מני�. ". ". ". "ברכות כאברכות כאברכות כאברכות כא; ; ; ; ..."..."..."..."ברכהברכהברכהברכה

' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; הההה""""ככככ' ' ' ' קריאת שמע סיקריאת שמע סיקריאת שמע סיקריאת שמע סי' ' ' '  אור זרוע הל אור זרוע הל אור זרוע הל אור זרוע הל––––ברכה במהל� העשייה ולאחריה ברכה במהל� העשייה ולאחריה ברכה במהל� העשייה ולאחריה ברכה במהל� העשייה ולאחריה ) ) ) ) גגגג((((

' ' ' ' ה סיה סיה סיה סי""""ראביראביראביראבי; ; ; ; ..."..."..."..."מצות אימת מבר� עליה�מצות אימת מבר� עליה�מצות אימת מבר� עליה�מצות אימת מבר� עליה�""""ג ג ג ג """"ט הט הט הט ה""""ירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פ; ; ; ; הההה""""א הא הא הא ה""""ברכות פיברכות פיברכות פיברכות פי

        ....אאאא""""תרצתרצתרצתרצ

ד וכס� ד וכס� ד וכס� ד וכס� """"ראבראבראבראב, , , , אאאא""""ג הג הג הג ה""""מילה פמילה פמילה פמילה פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; ה בלבערה בלבערה בלבערה בלבער""""דדדד. . . .  תוספות ז תוספות ז תוספות ז תוספות ז––––יוצאי� מ� הכלל יוצאי� מ� הכלל יוצאי� מ� הכלל יוצאי� מ� הכלל ) ) ) ) דדדד((((

' ' ' ' א סיא סיא סיא סי""""ש כתובות פש כתובות פש כתובות פש כתובות פ""""רארארארא; ; ; ; ד ש�ד ש�ד ש�ד ש�""""ג והשגת הראבג והשגת הראבג והשגת הראבג והשגת הראב""""ג הכג הכג הכג הכ""""אישות פאישות פאישות פאישות פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; משנה ש�משנה ש�משנה ש�משנה ש�

        ....יביביביב

היכא היכא היכא היכא : ": ": ": "חי� קידחי� קידחי� קידחי� קידפספספספס; ; ; ; ..."..."..."..."אמר רב שמואל בר בידריאמר רב שמואל בר בידריאמר רב שמואל בר בידריאמר רב שמואל בר בידרי: ": ": ": " מנחות לה מנחות לה מנחות לה מנחות לה––––עובר דעובר עובר דעובר עובר דעובר עובר דעובר ) ) ) ) הההה((((

, , , , ::::משנה קיטמשנה קיטמשנה קיטמשנה קיט; ; ; ; ה כל שיש ש�ה כל שיש ש�ה כל שיש ש�ה כל שיש ש�""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד, , , , ה מתקי� להה מתקי� להה מתקי� להה מתקי� לה""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד, , , , ..."..."..."..."דליכא אלא חסאדליכא אלא חסאדליכא אלא חסאדליכא אלא חסא

קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע ' ' ' ' אור זרוע הלאור זרוע הלאור זרוע הלאור זרוע הל, , , , ה סו�ה סו�ה סו�ה סו�""""דדדד. . . . י ברכות בי ברכות בי ברכות בי ברכות ב""""רשרשרשרש; ; ; ; ה אי� מפטירי�ה אי� מפטירי�ה אי� מפטירי�ה אי� מפטירי�""""� ד� ד� ד� ד""""י ורשבי ורשבי ורשבי ורשב""""רשרשרשרש

        ....''''אאאא' ' ' ' סיסיסיסי

הנחת היסוד , כפי שראינו. בשיעור הקוד� עסקנו בסוגיית נוסח ברכת המצוות

בסו� הסוגיה . ה היא שברכת המצוות נאמרת לפני קיו� המצווההעומדת בבסיס הסוגי

  :מתייחסת הגמרא באופ� מפורש לדי� זה

"ÈÎÂ¯·Ï Ô�ÈÚ· ‡¯˜ÈÚÓ ‡‰ÈÓ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„.    

ÔÏ�Ó ?Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ :Ô˙È˘ÚÏ ¯·ÂÚ Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ"  )Ê ÌÈÁÒÙ.(:  

בסיו� הסוגיה . ר לעשיית�שלפיו יש לבר� את ברכת המצוות עוב, רב יהודה קובע כלל

  :שבה� הברכה נאמרת לאחר קיו� המצווה, מלמדת הגמרא שקיימי� יוצאי� מ� הכלל

"È¯Ó‡ ·¯ È· :¯ÙÂ˘Â ‰ÏÈ·Ë‰ ÔÓ ıÂÁ...    
‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ :„·Ï· ‰ÏÈ·Ë‰ ÔÓ ıÂÁ"  )Ì˘.(  

כיוו� שבשעה זו האד� עדיי� אינו ראוי , הגמרא מבארת שאי אפשר לבר� לפני הטבילה

והוא אינו ראוי לברכה לפני , מדובר בטבילת בעל קרי) ה דאכתי"ד(י " לדעת רש.לברכה

, מדובר בטבילת גר) ה על הטבילה"ד(לדעת התוספות . הטבילה מחמת תקנת עזרא
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קיי� , על כל פני�. והוא אינו ראוי לברכה קוד� הטבילה כיוו� שעדיי� איננו יהודי

  .נימוק עקרוני המונע מהאד� לבר� לפני שטבל

מתקשה הגמרא להבי� מדוע מברכי� לאחר קיו� , לעומת זאת, לגבי תקיעת שופר

וברכתו תהיה , הגמרא מנסה להסביר שקיי� חשש שהאד� לא יצליח לתקוע. המצווה

כגו� , ראוי היה שנבר� לאחר העשייה במצוות נוספות, אול� לפי הצעה זו. לבטלה

את מגיעה הגמרא למסקנה שג� לאור ז. שג� לגביה� קיי� חשש דומה, מילה ושחיטה

  .והחריג היחיד הוא ברכת הטבילה, על תקיעת השופר מבר� עובר לעשייתה

או שג� בדיעבד אי אפשר לבר� , הוא די� לכתחילה בלבד' עובר לעשיית�'הא� די� 

שהדרישה לבר� עובר , מתו� ההווה אמינא של הגמרא נראה? לאחר קיו� המצווה

קיימי� , וו� שבדיעבד אפשר לבר� ג� מאוחר יותרכי. לעשיית� היא רק לכתחילה

. כגו� בתקיעת שופר, מקרי� מסוימי� שבה� נעדי� לעשות כ� לכתחילה מחמת החשש

ורק דחינו את היישו� הנקודתי לגבי , ג� במסקנת הסוגיה ייתכ� שעיקרו� זה נשמר

אשר פסק להלכה שבדיעבד אפשר לבר� על כל , כ� סבר האור זרוע. ברכת השופר

  :המצוות ג� לאחר העשייה

" ‰ÂˆÓ‰ Ì„Â˜ Í¯· ‡Ï˘ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ Ô‡ÎÓ Â�„ÓÏ–‰Î¯· È„È ‡ˆÂÈÂ ÔÎ ¯Á‡Ï Í¯·Ó .    
¯‚ ˙ÏÈ·Ë ¯·„Ï ‰È‡¯Â , Ì„Â˜ Í¯·Ï ÈˆÓ ‡Ï ÈÊÁ ‡Ï„ ‡¯·‚ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ Í¯·Ó˘

ÔÎÏ ,ÁÎ˘Ï ÔÈ„‰ ‡Â‰ ,‰˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ ¯·Î Í¯·Ï ‰ÈÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï„ ,ÍÎ ¯Á‡Ï Í¯·Ó˘"    
  )Ï‰ ÚÂ¯Ê ¯Â‡ '¯˜ÈÒ ÚÓ˘ ˙‡È 'Î"‰(1.  

מסקנת הסוגיה היא שאי אפשר לבר� , לדעתו. � חלק על שיטת האור זרוע"הרמב

  :אפילו בדיעבד, לאחר העשייה

"Í¯È· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ‰ , ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ˘Ú ÔÈÈ„Ú˘ ‰ÂˆÓ Ì‡–‰ÈÈ˘Ú ¯Á‡ Í¯·Ó  . Ì‡Â
 ‡Â‰ ¯·Ú˘ ¯·„–Í¯·Ó Â�È‡ "  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'ÈÙ ˙ÂÎ¯·"‰ ‡"‰.(  

, יש לברר מהו שורש החיוב בברכות המצוות בכלל, ד המחלוקתכדי להבי� את יסו

  .ומהו אופיי� של ברכות אלו

  

 יכול לחזור ולבר� לאחר –שא� קרא ללא ברכה , האור זרוע למד את שיטתו מברכות קריאת שמע  1

, שהרי ההבנה הפשוטה היא שברכות קריאת שמע כלל אינ� ברכות המצוות, מוההזוהי ראיה ת. הקריאה

, אפילו א� נניח שברכות קריאת שמע ה� ברכות המצוות. ולכ� פשוט שאי� צור� לאומר� עובר לעשיית�

קיי� פ� אחר של ברכות קריאת שמע שאינו קשור . אי� ספק שזהו רק היבט מסוי� של הברכות האלה

ואי אפשר להביא , ולכ� פשוט שאפשר לברכ� ג� במנותק מקיו� המצווה, ה כלשהילקיומה של מצוו

  .מש� ראיה
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        סוגי הברכותסוגי הברכותסוגי הברכותסוגי הברכות

ברכות , ברכות השבח: עול� הברכות מתחלק באופ� כללי לשלוש קטגוריות, כידוע

הא� ג� . נאמר ביחס לברכות המצוות' עובר לעשיית�'די� . הנהני� וברכות המצוות

  ? יש צור� לבר� לפני המעשהבשתי הקטגוריות האחרות

וה� נאמרות ג� לאחר האירוע שאליו ה� , בברכות השבח לא קיי� די� כזה

 הנאמרות – ברכות הראייה –קיימות ברכות מסוג מסוי� , יתרה מזאת. מתייחסות

שהרי , כ� הוא המצב בברכות על הברק והרע�, כמוב�. דווקא לאחר ראיית התופעה

ואי� באפשרותו להתכונ� ולבר� , תרחשו האירועי� האלההאד� אינו יכול לדעת מתי י

כגו� הברכה , א� ג� כאשר מדובר על ברכות שאפשר לתכנ� את אמירת�. לפני האירוע

  .קבעו הפוסקי� שיבר� רק לאחר הראייה, על הי� הגדול

.) לה(הגמרא במסכת ברכות . נאמרות לפני ההנאה, לעומת זאת, ברכות הנהני�

' מתיר'ברכת הנהני� מהווה .  ליהנות מהעול� הזה בלא ברכהשאסור לאד�, מבארת

  .ולכ� יש לברכה לפני האכילה, לאכילה

 הא� הוא יכול לבר� ג� –מהו הדי� במקרה שאד� שכח ולא ביר� לפני האכילה 

בדיעבד , לדעת רבינא.). נא(בשאלה זו נחלקו האמוראי� במסכת ברכות ? לאחריה

, הגמרא במסקנה דוחה את שיטתו. לאחר האכילהאפשר לבר� את ברכות הנהני� ג� 

  .אפילו בדיעבד, ומכריעה שאי אפשר לבר� לאחר האכילה

. לאכילה' מתיר'שברכת הנהני� מהווה , מסקנת הגמרא ש� תואמת את ההבנה

רבינא החולק על . ואי� טע� לבר�,  שוב אי� צור� במתיר זה–לאחר שהאכילה נגמרה 

לחלופי� אפשר . את האכילה למפרע ג� לאחר סיומהשאפשר להתיר , אולי, כ� סובר

אלא יש בה , שברכת הנהני� לא נועדה להתיר את האכילה בלבד, להבי� בדעת רבינא

א� , בדיעבד. כדי להתיר את האכילה, לכתחילה יש לבר� לפני האכילה. ג� פ� של שבח

ש צור� א� עדיי� י', מתיר' הברכה אמנ� כבר אינה יכולה לשמש כ–שכח ולא ביר� 

  .מחמת פ� השבח שבברכה, לבר�

הירושלמי בתחילת הפרק השישי במסכת ברכות ? מהו אופיי� של ברכות המצוות

  :שואל מהו המקור לברכות אלה

"‰Î¯· ˙Â�ÂÚË ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ˘ ÔÈÈ�ÓÂ ?¯ÊÚÏ‡ È·¯ Ì˘· ‡�‰Î ¯· ‡·‡ È·¯ ‡ÓÂÁ�˙ È·¯ :
'‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰Â Ô·‡‰ ˙ÂÁÂÏ ˙‡ ÍÏ ‰�˙‡Â '–ÂˆÓÏ ‰¯Â˙ ˘È˜‰ ˙ , ‰�ÂÚË ‰¯Â˙ ‰Ó

 ‰Î¯·–‰Î¯· ˙Â�ÂÚË ˙ÂˆÓ Û‡ "  )Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È"‰ Â"‡.(  
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ד� .) כא(הבבלי במסכת ברכות . ברכת המצוות נלמדת מברכת התורה, לפי הירושלמי

דל  הבו גֹ–אקרא ' כי ש� ה"ומבאר שהמקור לברכה זו הוא מהפסוק , בברכת התורה

והוא מונה אותה בי� , ורייתא� סבר שברכת התורה אינה מדא"הרמב". לקינו�לא

וסבר שיש , �"� חלק על הרמב"הרמב). ז"ברכות פ' הל(ברכות נוספות שכול� מדרבנ� 

בספר המצוות הוא מונה את ברכת התורה כאחת . מצווה מדאורייתא לבר� על התורה

פשט הסוגיה ש� תומ� בשיטתו של ). ו"עשה ט(� השמיט� "ממצוות העשה שהרמב

  .�"הרמב

ומנסה , גיה עורכת הגמרא השוואה בי� ברכת התורה לברכת הנהני�בהמש� הסו

א� ייתכ� , למסקנה דוחה הגמרא את הקל וחומר. ללמוד קל וחומר מאחת לשנייה

השוואה זו יכולה ללמד . ג� לפי המסקנה, שההשוואה בי� שני התחומי� עודנה קיימת

ורה אכ� דומה  נטה להבי� שברכת התח"הגר. אותנו על אופייה של ברכת התורה

אלא הברכה , אי� כא� ברכה על קיו� המצווה של לימוד תורה. באופיה לברכת הנהני�

לפי . בדומה לברכת הנהני� המתייחסת למאכל עצמו, היא על עצ� החפצא של התורה

לחלופי� אפשר . להתקשרות ע� התורה וללימודה' מתיר'ברכת התורה מהווה , זה

ולפי המסקנה ברכת התורה איננה , דחית לחלוטי�שההשוואה בי� התחומי� נ, להבי�

  .אלא זוהי ברכת שבח, דומה כלל לברכות הנהני�

. 2הירושלמי בפרק השישי טוע� שברכת התורה היא המקור לברכת המצוות, כאמור

שני הכיווני� שראינו ביחס לברכת התורה יכולי� להתקיי� ג� ביחס , לאור זאת

  .או כברכת השבח, לקיו� המצווה' מתיר'כה כנית� להבי� את הבר: לברכת המצוות

  :� בתחילת הלכות ברכות משווה בי� ברכת המצוות לברכת הנהני�"הרמב

"‰ÈÈ�‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ Ì˘ÎÂ ,‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÍÎ ,‰˙Â‡ ‰˘ÚÈ ÍÎ ¯Á‡Â"    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ˙ÂÎ¯·"‰ ‡"‚.(  

לקיו� ' מתיר'וה � ברכת המצוות מהו"שלדעת הרמב,  למד מההשוואה הזוד"הגרי

שאי אפשר לבר� את ברכת , � שראינו לעיל"זהו ג� הבסיס לשיטת הרמב. המצווה

  

הירושלמי ש� אינו לומד את ברכת : קיימת מגמה הפוכה) א"ה(שבתחילת הפרק השביעי , יש לציי�  2

וממילא לומד מכא� ,  הוא מניח שקיי� מושג של ברכת המצוות–אלא להפ� , המצוות מברכת התורה

, ייתכ� שיש לחלק בי� ברכת התורה של רבי�. שלא גרע ממצוות אחרות, ר� על לימוד התורהשיש לב

    .שהיא דומה לשאר ברכות המצוות, ובי� ברכת התורה של יחיד, שלה יש מקור מיוחד מ� התורה

כברכת : למדנו מכא� שקיימי� שלושה כיווני� שוני� להבנת אופיה של ברכת התורה, על כל פני�

ייתכ� שהפני� השוני� של ברכה זו באי� לידי ביטוי בשלוש . כת הנהני� או כברכת המצוותכבר, השבח

 .ל"ואכמ, הברכות השונות שאנו נוהגי� לומר
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ולכ� לאחר שהמצווה , הברכה נועדה להתיר את קיו� המצווה. המצוות לאחר העשייה

, זאת בדומה להכרעת הגמרא בעניי� ברכות הנהני�.  אי� כל צור� בברכה–התקיימה 

  .שאותה ראינו לעיל

� "ייתכ� שהוא מודה לרמב. ע סבר שיש פ� של שבח בברכות המצוותהאור זרו

א� .  לפני העשייהולכ� לכתחילה יש לברכA, לקיו� המצווה' מתיר'שהברכה מהווה 

,  הוא עדיי� יכול לומר את הברכה לאחר העשייה–א� לא ביר� לפני העשייה , בדיעבד

א� ', מתיר'ה לשמש כאמנ� הברכה בשעה זו כבר אינה יכול. מחמת פ� השבח שבה

  .ה"עדיי� יש בה צור� כדי לשבח את הקב

        ''''עובר לעשיית�עובר לעשיית�עובר לעשיית�עובר לעשיית�''''הטעמי� השוני� לדי� הטעמי� השוני� לדי� הטעמי� השוני� לדי� הטעמי� השוני� לדי� 

הברכה : עד כה ראינו דר� אחת להסביר מדוע ברכת המצוות נאמרת עובר לעשיית�

. הזה לאחר שהמצווה התקיימה' מתיר'ואי� צור� ב, לקיו� המצווה' מתיר'מהווה 

  :בסוגייתנוא "טעמי� נוספי� מציע הריטב

"ÊÎÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ê ÌÚËÂ"Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï Ï , ‰Î¯·· ‰ÏÁ˙ ˘„˜˙È˘ È„Î
È˘‰ ˙ÂˆÓ È�ÙÓ ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÚÈ„ÂÈÂ ‰Ï‚ÈÂ"˙.    

„ÂÚÂ ,˘Ù�‰ ˙„Â·ÚÓ ˙ÂÎ¯·‰ ÈÎ ,‰˘ÚÓÏ ˘Ù�‰ ˙„Â·Ú ÌÈ„˜‰Ï ÈÂ‡¯Â , ˙„Â·Ú ‡È‰˘
ÛÂ‚‰"  )‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ·ËÈ¯"Ê ÌÈÁÒÙ ‡ :„"˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ‰.(  

כדי . הברכה מהווה הכנה רוחנית לקיו� המצווה, א"ימוק הראשו� של הריטבלפי הנ

, מוטל על האד� לבר� לפני קיו� המצווה, להעניק למצווה את הצביו� המתאי�

א עוסק בענייני "הנימוק השני של הריטב. 'ולהודיע בכ� שהוא מקיימה לש� ה

נימוק זה . בודת הגו�שהיא ע, קודמת למצווה, שהיא עבודת הנפש, הברכה. קדימויות

ואילו חובת הברכה , שהרי על כל פני� המצווה היא מדאורייתא, איננו פשוט מסברה

קשה לקבל את הקביעה שהברכה מדרבנ� נמצאת במעמד נשגב . היא מדרבנ� בלבד

  .אפילו א� יש בה משו� עבודת הנפש, יותר ממצווה דאורייתא

לפי . א"הנימוק הראשו� של הריטב לבי� ד"הגריקיי� מכנה משות� בי� הנימוק של 

יש צור� , כדי לקיי� את המצווה. הברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווה, שני ההסברי� האלה

המצווה זקוקה . א"או הכנה רוחנית לפי הריטב, ד"הגרילדעת ' מתיר': בהכנה מסוימת

ולכ� יש להקדי� את הברכה לקיו� , לברכה שתבוא לפניה ותכשיר את הקרקע לקיומה

  .מצווה
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הירושלמי מביא מחלוקת בעניי� הזמ� . כיוו� הפו� אפשר למצוא בירושלמי

רב . כשיטת הבבלי, רבי יוחנ� סובר שמברכי� עובר לעשיית�. המתאי� לאמירת הברכה

  :הונא חולק עליו

" ˙ÂˆÓ–Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó ˙ÓÈ‡  ?¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ :Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ .¯ÓÂ‡ ‡�Â‰ ·¯ : ˙Ú˘·
Ô˙ÈÈ˘Ú"  )Ù ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯È"Ë‰ "‚.(  

לפי ההסברי� שראינו לעיל . יש לבר� לכתחילה במהל� קיו� המצווה, לדעת רב הונא

' מתיר'בי� א� הברכה היא . קשה להסביר את שיטת רב הונא, לדי� עובר לעשיית�

 הברכה צריכה להיאמר לפני –או שהיא מהווה הכנה רוחנית לקיומה , לקיו� המצווה

ג� לפי ההסבר . יה על רקע ההכנה המתאימהכדי שהעשייה כולה תה, תחילת הקיו�

מסתבר שהברכה , שבו סדר העשייה נקבע על פי כללי קדימויות, א"השני של הריטב

  .ולא במהלכו, צריכה להיאמר לפני קיו� המצווה

שהברכה איננה צור� של המצווה אלא , כדי לבאר את שיטת רב הונא יש לומר

וה מצד עצמה אינה זקוקה להכנה המצו. המצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכה –להיפ� 

ברכה זו . חכמי� קבעו שיש לבר� על המצווה. ואפשר לקיימה ג� ללא ברכה, כלשהי

וכדי להצדיק את קיומה היא חייבת להתלוות אל , אינה יכולה להתקיי� בפני עצמה

הדר� הטובה ביותר להסמי� את הברכה אל קיו� המצווה היא לבר� תו� כדי . המצווה

ובכ� היא , ר� זו הברכה מתקשרת באופ� הברור ביותר אל קיו� המצווהבד. העשייה

  .מצדיקה את אמירתה

שמבר� על , להלכה אנו דוחי� את שיטת רב הונא ופוסקי� כדעת רבי יוחנ�

, ג� אצל הראשוני� נית� למצוא ביטוי לסברת רב הונא, אול�. המצוות עובר לעשיית�

שפסק להלכה שאפשר לבר� , �"ברי הריבה מביא את ד"הראבי. שמבר� בשעת העשייה

  :ולא רק לפניה, בשעת עשיית המצווה

"‰˘ÚÓ‰ ÌÈÈ˜Ó˘ ‰Ú˘· Í¯·ÏÓ ËÚÓÏ ‡· ‡Ï ¯·ÂÚ È‡‰„ , ‰· ˘È˘ ‰ÂˆÓ ‡È‰ Ì‡
‰ÈÈ˘Ú ˙Ú˘· Í¯·Ï ˙Â‰˘ ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰˙ÂˆÓ˘ ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÂ‚Î...    

 È‡‰Â'¯·ÂÚ '‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ËÚÓÏ ‡· ‡Ï"  )È·‡¯"ÈÒ ‰ 'ˆ¯˙"‡.(  

הוא מבי� ששיטת . � לירושלמי שראינו לעיל"ה בהמש� מקשר את שיטת הריב"הראבי

, אול� כפי שראינו. שמבר� בשעת העשייה, � מקבילה לשיטתו של רב הונא"הריב

בירושלמי מוכח ששתי הדעות . כדעת רבי יוחנ�, ההלכה היא שמבר� עובר לעשיית�

  .�"דוחה להלכה את פסק הריבה "ולכ� הראבי, האלה חולקות זו על זו
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� לבי� שיטת רב הונא בירושלמי איננה "ה בי� פסק הריב"ההשוואה שעור� הראבי

הוא חידש רק . � אינו שולל את האפשרות לבר� לפני העשייה"הריב, ראשית. פשוטה

בדעת רב הונא בירושלמי משתמע .  לבר� בשעת העשייה–שקיימת אפשרות נוספת 

  .�"בשונה משיטת הריב, ת העשייה ולא קוד� לכ�שיש לבר� לכתחילה בשע

� ה� בעלות אופי שונה מהמצוות "נראה שהמצוות שעליה� דיבר הריב, שנית

אלא ה� , � עסק במצוות שאי� לה� קיו� חד פעמי"הריב. שעליה� מדובר בירושלמי

 –כאשר אד� מתעט� בציצית , כ� למשל. מתקיימות באופ� מתמש� במש� כל היו�

 הוא יקיי� את –א� הוא ימשי� להתעט� בציצית .  מייד את המצווההוא מקיי�

� "במקרה כזה סובר הריב. כיוו� שמצוותה כל היו�, המצווה מחדש בכל רגע ורגע

,  כאשר הקיו� הראשוני כבר מאחורי האד�–כלומר , שאפשר לבר� ג� במהל� הקיו�

  .א� עדיי� עומד בפניו קיו� מלא של המצווה

קיו� זה מתמש� . עוסק במצוות שיש לה� קיו� חד פעמי,  זאתלעומת, הירושלמי

� לא "הריב. ולדעת רב הונא יש לבר� תו� כדי פרק הזמ� הזה, על פני פרק זמ� מסוי�

ואכ� הוא אינו מזכיר את הירושלמי כראיה , בהכרח יסכי� ע� רב הונא במקרה כזה

לפני האד� קיו� של� � נאמרו רק במקרה שבו עדיי� ניצב "דבריו של הריב. לשיטתו

שא� לא ביר� לפני , � יודה"במקרה כזה אפילו הרמב. כגו� במצוות ציצית, של המצווה

� "לא נית� לדחות את פסק הריב, וא� כ�.  יבר� כעת–שהתחיל לקיי� את המצווה 

  .לאור הירושלמי

        יוצאי� מ� הכלליוצאי� מ� הכלליוצאי� מ� הכלליוצאי� מ� הכלל

אחר במסקנת הגמרא קיימת רק ברכה אחת שמברכי� עליה לכתחילה ל, כאמור

עצ� העובדה שקיימי� יוצאי� מ� הכלל מהווה חיזוק .  ברכת הטבילה–העשייה 

כדי למצוא . הוא די� לכתחילה בלבד' עובר לעשיית�'הסובר שדי� , לשיטת האור זרוע

יש לברר הא� קיימות , �"חיזוקי� נוספי� לשיטת האור זרוע כנגד שיטת הרמב

  .חילה לאחר העשייההנאמרות לכת, דוגמאות נוספות לברכות חריגות

הגמרא בהווה אמינא סברה שג� על תקיעת שופר מברכי� , כפי שראינו לעיל

מביא דעה ) ג"ט ה"ברכות פ(הירושלמי . מחשש שמא לא יצליח לתקוע, לאחר העשייה

להלכה אנו . מחשש שמא לא ישחט כראוי, הפוסקת כ� ג� לעניי� ברכת השחיטה

ג� , אול�.  לפני התקיעה ולפני השחיטהופוסקי� שמבר�, דוחי� את הדעות האלה

ברכת : לאחר הקיו�) לפי חלק מהדעות(במסגרת ההלכה נית� למצוא ברכות הנאמרות 

  .וברכת האירוסי�, "להכניסו בבריתו של אברה� אבינו"
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בצמוד . 3"על המילה"ברכת המצוות שמברכי� לפני המילה היא ברכת , כידוע

. שהיא ברכת השבח, "שר קידש ידיד מבט�א "–לברית המילה קיימת ברכה נוספת 

: בי� לבי� קיימת ברכה נוספת. ברכה זו נאמרת לאחר קיו� המצווה, לכולי עלמא

התוספות בסוגייתנו מביאי� מחלוקת ראשוני� ". להכניסו בבריתו של אברה� אבינו"

  :'להכניסו'בשאלה מתי מברכי� את ברכת 

"·˘¯ ÍÈ¯ˆÓ ‰È‰ Ô‡ÎÓ"‡4 ‰ÏÈÓ‰ È�ÙÏ Í¯·Ï 'ÂÒÈ�Î‰Ï' ...Â˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘...    
Ì˙ Â�·¯Ï ‰‡¯� ‡ÏÂ ,¯ ˜¯Ù·„ '‰ÏÈÓ„ ¯ÊÚÈÏ‡ ...ÂÓÂ˜Ó ‰ÏÈÓ‰ ¯Á‡Ï ÚÓ˘Ó ... ÏÚ ‡Ï„

Í¯·Ó ÂÈ˘ÎÚ ‰˘Ú�‰ ˙‡Ê ,·˜‰Ï ‰„ÂÓÂ Á·˘Ó ‡Ï‡"Â„ÈÏ ‡·˙˘Î ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ Â�Âˆ˘ ‰"    
  )Ê ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"¯Ú·Ï· ‰.(  

רבנו ת� מודע לכ� שיש .  לאחר המילה'להכניסו'לדעת רבנו ת� יש לבר� את ברכת 

כלל איננה ברכת ' להכניסו'א� לדעתו ברכת , לבר� את ברכת המצוות עובר לעשיית�

ה על כ� שהעניק לנו את מצוות "אנו משבחי� את הקב. אלא ברכת השבח, המצוות

. ברכה זו יכולה להיאמר ג� במנותק ממעשה המילה הנקודתי, באופ� עקרוני. המילה

א� ', כדי להוכיח שהמילה נעשית לש� ה, בעו שהברכה תיאמר בסמו� למילהחכמי� ק

  .אי� צור� שיבר� דווקא לפני קיו� המצווה

. יש לבר� עובר לעשייה' להכניסו'וסבר שג� את ברכת , ש חלק על רבנו ת�"הר

יש , כמוב�. ולא ברכת השבח, היא ברכת המצוות' להכניסו'ש ברכת "נראה שלדעת הר

שונה ' להכניסו'ייתכ� שברכת ". על המילה"ע לא הסתפקו חכמי� בברכת להסביר מדו

אלא ברכה כללית על , אי� זו ברכה על מעשה מצווה מסוי�: משאר ברכות המצוות

הבנה אחרת היא שברכה זו אינה מתייחסת למעשה . עצ� העובדה שהמצווה קיימת

על כל . מצווהאלא לחלות העומדת להתקיי� ולהתחולל בעקבות קיו� ה, המצווה

  .ש ג� ברכת המצוות מסוג זה צריכה להיאמר עובר לעשיית�"לדעת הר, פני�

היא ברכת המצוות או ברכת השבח עשוי להתקשר ' להכניסו'הדיו� הא� ברכת 

כיוו� שעיקר הציווי , בדר� כלל מקובל שאבי הב� מבר�.  מיהו המבר�–לשאלה נוספת 

מהו הדי� .  לבר� על השינוי שהתחוללוהוא ג� האד� המתאי� ביותר, מוטל עליו

  :והביא שני מנהגי�, � התייחס לשאלה זו"הרמב? כאשר האב אינו נוכח בברית המילה

  

  .217' עמ,  עיי� לעיל בשיעור בעניי� נוסח ברכת המצוות–דיו� בברכה זו נמצא בסוגייתנו   3

מבעלי , אלא לרבי שמשו� ב� אברה� משאנ
, בי שלמה ב� אדרת מחכמי ספרדאי� הכוונה לר, כמוב�  4

 .התוספות
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"Ô‰È�È·˘ Ï¯Ú ÏÎ ÂÏÂÓÈ˘ Ï‡¯˘È ÔÈÂÂˆÓ˘ ‰ÂˆÓ ÏÚ ¯˙È Â�· ˙‡ ÏÂÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .
ÍÎÈÙÏ , ÂÈ·‡ Ì˘ ÔÈ‡ Ì‡–ÂÊ ‰Î¯· ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡  .‰˙Â‡ ÂÎ¯·È˘ ‰¯Â‰˘ ÈÓ ˘ÈÂ ˙È· 

ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ Â‡ ÔÈ„ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â"  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ‰ÏÈÓ"‰ ‚"‡.(  

. 'להכניסו'שרק האב יכול לבר� את ברכת , � מקבל להלכה את הדעה הראשונה"הרמב

הבסיס לדעה זו הוא ההבנה שברכת .  אי� מברכי� אותה כלל–א� האב אינו נוכח 

  .לת בנו במידה המאפשרת לו לבר�ורק האב מצווה במי, היא ברכת המצוות' להכניסו'

, ומאמ
 להלכה את הדעה השנייה, �"ד בהשגותיו על אתר חולק על הרמב"הראב

איננה ' להכניסו'ד ברכת "נית� להבי� שלדעת הראב. שבית די� או אחד מ� הע� מברכי�

לחלופי� נית� להבי� שג� . ולכ� כל אחד יכול לברכה, ברכת המצוות אלא ברכת השבח

 ג� אנשי� אחרי� –וע� זאת , היא ברכת המצוות' להכניסו'ד ברכת "לדעת הראב

א� קיי� חיוב רחב יותר המוטל על , אמנ� עיקר החיוב מוטל על האב. יכולי� לבר�

די בחיוב זה כדי , ד"לדעת הראב.). כט(כמבואר בגמרא במסכת קידושי� , כלל ישראל

היא נחשבת כברכת ג� א� ', להכניסו'לאפשר לאנשי� אחרי� לבר� את ברכת 

  .המצוות

בהתא� . היא ברכת המצוות' להכניסו'� נראה שברכת "מהכרעת הרמב, כאמור

� "מתו� דברי הרמב. ש"כדעת הר, לכ� יש לצפות שברכה זו תיאמר לפני ביצוע המילה

, �"הכס� משנה על אתר דייק מלשונו של הרמב. קשה להגיע להכרעה ברורה בעניי� זה

, היא ברכת השבח' להכניסו'הוא הסיק מכא� שברכת . מילהשהברכה נאמרת לאחר ה

� בעניי� זה עדיי� "נראה ששיטת הרמב, וא� כ�. �"בשונה מההבנה שלנו בדעת הרמב

  .צריכה עיו�

, התוספות בסוגייתנו. ברכה נוספת שיש לדו� בה בהקשר זה היא ברכת האירוסי�

רבנו ת� טוע� . רכת האירוסי�מזכירי� ג� את ב', להכניסו'כהמש� לדיו� בעניי� ברכת 

אי� צור� לאומרה , לכ�. שברכת האירוסי� נאמרת על ידי אד� אחר ולא על ידי המקדש

הבסיס לשיטת רבנו ת� הוא . אלא אפשר לבר� ג� לאחר הקידושי�, עובר לעשייתה

אי� , כיוו� שכ�. ההנחה שברכת האירוסי� איננה ברכת המצוות אלא ברכת השבח

ש "ג� הרא. 'עובר לעשיית�'וכ� לא קיימת הדרישה ל, ו יבר�הכרח שהמקדש עצמ

ומוכיח זאת , טוע� שברכת האירוסי� איננה ברכת המצוות) יב' א סי"פ(במסכת כתובות 

  .מנוסח הברכה

וסבר שברכת האירוסי� , חלק על שיטת רבנו ת�) ג"ג הכ"אישות פ' הל(� "הרמב

לדעת , ראשית. ת� בשתי הלכותהוא חלק על רבנו , בהתא� לכ�. היא ברכת המצוות
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יש לבר� , כמו כ�. � רק המקדש או שלוחו יכולי� לבר� את ברכת האירוסי�"הרמב

  .בדומה לשאר ברכות המצוות, אותה לפני הקידושי� עובר לעשיית�

וכתב שנוהגי� לבר� לאחר , �"ד על אתר חלק על הנקודה השנייה ברמב"הראב

� משיקול "והוא חולק על הרמב, מקובל עליו� "העיקרו� של הרמב, אמנ�. הקידושי�

יש חשש שהאישה לא תסכי� להתקדש , א� המקדש יבר� לפני הקידושי�: טכני בלבד

להכניסו "ד מוסי� ומבאר שזהו המצב ג� בברכת "הראב. 5וברכתו תהיה לבטלה

' להכניסו'ד ג� ברכת "שלדעת הראב, מכא� נית� ללמוד". בבריתו של אברה� אבינו

  .והיא נאמרת לאחר קיו� המצווה משיקול טכני בלבד,  המצוותהיא ברכת

ביחס לשתי הברכות . וברכת האירוסי�' להכניסו' ברכת –עסקנו בשתי ברכות 

נית� אולי לראות בכ� . האלה קיימות דעות הסוברות שמברכי� אות� לאחר העשייה

, מאיד�. יהשבדיעבד אפשר לבר� על כל המצוות לאחר העשי, חיזוק לשיטת האור זרוע

. הפוסק שאי אפשר לבר� לאחר העשייה אפילו בדיעבד, �"אי� מכא� קושיה על הרמב

בהתא� , � אכ� פוסק שמברכי� את ברכת האירוסי� קוד� העשייה"הרמב, ראשית

, כפי שראינו, שנית. דעתו אינה חד משמעית' להכניסו'וג� בנוגע לברכת , לשיטתו

נית� להבי� . נ� דומות לשאר ברכות המצוותקיימי� הסברי� שלפיה� ברכות אלו אי

או שה� ברכות המתייחסות לתופעה ההלכתית , שהברכות האלו ה� ברכות השבח

  .ולא למעשה המצווה עצמו, ולחלות המתרחשת

הנאמרת , � היא מברכת הטבילה"הקושיה המרכזית שנותרה על שיטת הרמב

את מהותה של ברכה זו  הסביר ד"הגרי. לפי מסקנת הסוגיה אצלנו, לאחר הטבילה

ברכת הטבילה איננה ברכה על מעשה , לדעתו. באופ� דומה לברכות שבה� עסקנו כא�

כ� יש . אלא על התופעה ההלכתית ועל החלות הנוצרת בעקבות הטבילה, הטבילה

  .י א� ביחס לשאר הטבילות"ולשיטת רש, לומר ביחס לטבילת גר לפי שיטת התוספות

אילו אכ� הייתה כא� ברכה . ד"הגריסברו של בפשט הגמרא קשה לקבל את ה

 כלל לא היה מקו� להזכירה במסגרת –השונה במהותה משאר ברכות המצוות 

  

הירושלמי ש� פוסק שעל קידושי ביאה ). ג"ט ה"פ(מקור נוס� בעניי� זה נמצא בירושלמי במסכת ברכות   5

מכא� אפשר לדייק שבקידושי כס� ושטר . כיוו� שאי אפשר לבר� עובר לעשיית�, מברכי� לאחר מעשה

    .ת ברכה הנאמרת עובר לעשיית�קיימ

שהיא אמנ� אינה ברכת , יש ראשוני� שהסבירו שלא מדובר בירושלמי על ברכת האירוסי� המוכרת לנו

ברכה זו היא ברכת המצוות לכל ". על קידושי אישה "–לדעת הירושלמי קיימת ברכה נוספת . המצוות

ה כל "ד(א בסוגייתנו "וג� הריטב, )כה' סיא "ח(כ� כותב האור זרוע . והיא נאמרת עובר לעשיית�, דבר

  .א� כותב שאי� נוהגי� כ�, מביא דעה זו) המצות
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אלא , מפשט הגמרא נראה שברכת הטבילה היא ברכת המצוות לכל דבר. הסוגיה

לשיטת . ולכ� איחרו אותה חכמי�, שמסיבות טכניות אי אפשר לברכה קוד� הטבילה

שהנסיבות המיוחדות גרמו לכ� שהדי� כא� יחרוג , ר בפשטות� יש להסבי"הרמב

  .ואי אפשר ללמוד מכא� על הכלל, מהכללי� הרגילי� בהלכות ברכות

        עובר דעוברעובר דעוברעובר דעוברעובר דעובר

קיימת ג� . ולא מאוחר יותר, קובע שיש לבר� לפני קיו� המצווה' עובר לעשיית�'די� 

. ולא מוקד� יותר, הברכה צריכה להיאמר בסמו� לקיו� המצווה: מגבלה בכיוו� ההפו�

בלשו� . בעניי� הברכה על הנחת תפילי�:) לה(עיקרו� זה נלמד מהגמרא במסכת מנחות 

עובר ,  כ�–עובר : "'עובר לעשיית�'הפוסקי� מנוסח העיקרו� הזה כדיוק מהמילי� 

  ". לא–דעובר 

הגמרא להל� בפרק העשירי עוסקת . מצאנו מספר מקורות החורגי� מהכלל הזה

והוא נאל
 לאכול מהמרור כבר בשלב , ו שני מיני ירקות בליל הסדרבאד� שאי� ל

אלא רק באכילת המרור , הוא אינו מתכוו� לצאת ידי חובת מרור בשלב זה. הכרפס

  :האמוראי� נחלקו מתי יש לבר� על אכילת המרור במקרה כזה. שבתו� הסעודה

"‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡ : ¯Â¯Ó‡ ‡¯˜ÈÚÓ Í¯·Ó'‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â· 'ÏÈÎ‡Â ,ÏÂ ‰ÈÏÚ Í¯·Ó ÛÂÒ·
'¯Â¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ 'ÏÈÎ‡Â.    

‡„ÒÁ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó :‰ÈÏÚ Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ Â�ÓÈ‰ ÂÒÈ¯Î ‡ÏÈÓ˘ ¯Á‡Ï ? ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡
‡„ÒÁ : ‰ÈÏÚ Í¯·Ó ‡¯˜ÈÚÓ'‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â· 'Â'¯Â¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ 'ÏÈÎ‡Â , ÏÈÎ‡ ÛÂÒ·ÏÂ

‰Î¯· ‡Ï· ‡ÒÁ ˙ÏÈÎ‡"  )„È˜ ÌÈÁÒÙ:-ÂË˜.(.  

כיוו� שמצוות צריכות , רור באכילת הכרפסלדעת רב הונא לא יוצאי� ידי חובת מ

רב . בתו� הסעודה, הברכה על המרור נאמרת רק באכילת המרור שלבסו�, לכ�. כוונה

  .בשלב הכרפס, וסובר שמברכי� על אכילת המרור כבר בהתחלה, חסדא חולק

, כיוו� שכ�. שלדעת רב חסדא מצוות אינ� צריכות כוונה, 6יש ראשוני� שהבינו

לא כ� , אול�. ולכ� עליו לבר� לפני כ�, די חובת מרור כבר באכילת הכרפסהאד� יוצא י

והאד� , ג� רב חסדא מודה שמצוות צריכות כוונה, לדעת התוספות. הבינו התוספות

, למרות זאת עליו לבר� בסמו� לאכילת הכרפס. אינו יוצא ידי חובה באכילת הכרפס

  :א� על פי שבדר� זו הברכה רחוקה מקיו� המצווה

  

  .ה כל שיש ש�"ד: עיי� מאירי קיד  6
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"‰ˆÓ ¯Á‡ È�˘ ÏÂ·ÈË· ‡Ï‡ ˜ÈÙ� ‡Ï ¯Â¯Ó ˙ÂˆÓ ¯˜ÈÚ„ ·‚ ÏÚ Û‡ , ‰Î¯·‰ ˙ÏÚÂÓ
È�˘ ÏÂ·ÈËÏ ÔÂ˘‡¯ ÏÂ·ÈË· Í¯È·˘ ,ÔÂ˘‡¯ ÏÂ·ÈË· ËÚÓ Â�ÓÓ ÏÎ‡˘ ¯Á‡Ó , ‰Â‰„ È„ÈÓ

¯ÙÂ˘ ˙Î¯·‡ ,¯˜ÈÚ Ì‰˘ ‰„ÈÓÚ·˘ ˙ÂÚÈ˜˙Ï ‰Î¯· ˙ÏÚÂÓÂ ‰·È˘È„ ˙ÂÚÈ˜˙‡ Í¯·Ó„"   
  )ÂË˜ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"‰Ï ÛÈ˜˙Ó ‰.(  

כיוו� שג� בסמו� לברכה , ות סוברי� שאפשר לבר� זמ� רב לפני קיו� המצווההתוספ

אנו מברכי� את . ה� מביאי� ראיה לשיטת� מתקיעת שופר. הוא אוכל מעט מהמרור

עובר זמ� רב עד .  תקיעות דמיושב–ברכת השופר בסמו� לסבב התקיעות הראשו� 

לדעת . עות דמעומד תקי–שמגיעי� לסבב השני של התקיעות שעל סדר התפילה 

אי� אנו נמנעי� מלבר� , א� על פי כ�. עיקר המצווה הוא בתקיעות דמעומד, התוספות

  .כיוו� שג� בסמו� לברכה אנו תוקעי� בשופר, זמ� רב קוד� לכ�

הנחת התוספות שתקיעות , ראשית. ראיית התוספות מתקיעת שופר איננה פשוטה

� במלחמות במסכת ראש השנה " הרמב.דמעומד ה� עיקר קיו� המצווה איננה מוסכמת

. שעיקר המצווה מ� התורה מתקיימת בתקיעות דמיושב, כותב) �"בדפי הרי. יא(

, אלא ה� מלוות את אמירת הברכות, התקיעות דמעומד אינ� חובה על כל יחיד ויחיד

  .7ומשתלבות בקיו� של מצוות זעקה

וא בתקיעות אלא הניחו שעיקר הקיו� ה, �"התוספות לא סברו כדעת הרמב

עדיי� קשה להביא מש� ראיה לברכה על אכילת , ג� לפי הנחת התוספות. דמעומד

, "יו� תרועה"יש קיו� כללי של , אפילו א� עיקר המצווה הוא בתקיעות דמעומד. מרור

המשתלבות , יש מקו� לבר� בסמו� לתקיעות דמיושב, כיוו� שכ�. החל במש� כל היו�

שבה כלל לא , בשונה מאכילת המרור בשלב הכרפסזאת . ג� ה� בקיו� הכללי הזה

  .יוצאי� ידי חובה

פסחי� (� "י והרשב"לדעת רש. דוגמה נוספת נית� למצוא בברכה על אכילת מצה

היא המצה ,  האפיקומ�–דהיינו , המצה הנאכלת בסו� הסעודה, )ה אי� מפטירי�"ד: קיט

הברכה על אכילת מצה , �א� על פי כ. העיקרית שבה אנו יוצאי� ידי חובת אכילת מצה

� משווי� "י והרשב"רש. לפני אכילת המצה הראשונה, נאמרת כבר בתחילת הסעודה

שג� הוא מבר� זמ� רב , ל של אד� האוכל מהמרור כבר בשלב הכרפס"זאת למקרה הנ

  .לפני הקיו� העיקרי של אכילת מרור

  

שבתקיעות דמעומד לא תוקעי� בכל אחת מהברכות את כל , �"� את המנהג שמביא הרי"כ� מבאר הרמב  7

כדי שלא להטריח , שרות אחת בלבדאלא בכל ברכה תוקעי� אפ, ת"ת ותר"תש, ת" תשר–האפשרויות 

תוספות ראש השנה (ת בכל אחת מהברכות "לתקוע תשר,  זאת בשונה ממנהגו של רבנו ת�.את הציבור

  ).ה שיעור"ד: לג
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לקרוא , ד� במנהג שרווח בתקופתו) 'א' סי(האור זרוע בהלכות קריאת שמע 

י "הוא מתייחס בהקשר זה לשיטת רש. קריאת שמע בבית הכנסת לפני צאת הכוכבי�

שבקריאת שמע הנאמרת , י ש� מבאר"רש). ה עד סו�"ד. ב(בתחילת מסכת ברכות 

, עיקר המצווה מתקיי� מאוחר יותר.  לא יוצאי� ידי חובה–בבית הכנסת בשעה זו 

שהקשה על , דבריו של רבנו ת�האור זרוע מביא את . בקריאת שמע שעל המיטה

כיצד אנו מברכי� , א� אכ� קיו� המצווה הוא בקריאת שמע שעל המיטה: י"שיטת רש

  ?8ולא בסמו� לקיו� המצווה, את ברכות קריאת שמע בשעה מוקדמת בבית הכנסת

שמברכי� אותה , האור זרוע מתר
 שמצאנו דבר דומה ג� בברכה על אכילת מצה

הברכה : שקיי� הבדל בי� המקרי�, יש לציי�. רי של המצווהזמ� רב לפני הקיו� העיק

המקשר , א� קיי� רצ� של סעודה, על אכילת מצה אמנ� נאמרת זמ� רב לפני הקיו�

יש נתק גמור בי� אמירת הברכות , לעומת זאת, בקריאת שמע. בי� הברכה לבי� האכילה

ע היא חידוש גדול י בעניי� ברכות קריאת שמ"שיטת רש, וא� כ�. לבי� קיו� המצווה

האור זרוע מסכ� שג� הדי� בברכה על , על כל פני�. יותר מכל מה שראינו עד כה

  ".היא גופא תמיהה "–אכילת המצה איננו פשוט 

שבכול� הברכה נאמרת בסמו� , המכנה המשות� לכל המקרי� שראינו הוא

לחפצא א� היא מתקשרת , הברכה אינה סמוכה לקיו� עצמו. למרכיב מסוי� מהמצווה

די , כנראה לדעת הראשוני� שראינו כא�. או למעשה הטכני של המצווה, של המצווה

', עובר לעשיית�'הדרישה של . 'עובר לעשיית�'בסמיכות כזו כדי לענות על הדרישה של 

הברכה צריכה להיאמר . היא רופפת יותר מכפי שסברנו, לדעת הראשוני� האלה

  . ג� א� קיו� המצווה עצמו עדיי� רחוק,בסמיכות לעניי� כלשהו הקשור למצווה

עובר 'ייתכ� שנית� להבי� זאת לאור הדברי� שראינו לעיל בעניי� יסוד די� 

באמת קשה להבי� את הדי� , הברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווההברכה היא צור� של המצווהלפי ההבנה ש. 'לעשיית�

קל יותר , לעומת זאת. שהרי המצווה מתקיימת מבלי לבר� בסמו� לה, במקרי� האלה

המצווה . המצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכההמצווה היא צור� של הברכהלפי ההבנה ש, י� במקרי� האלהלבאר את הד

והיא , הברכה היא הזקוקה לקיו� המצווה בסמו� לה. יכולה להתקיי� ג� ללא הברכה

שהברכה , מהמקרי� שראינו כא� מתברר. אינה יכולה להתקיי� במנותק מהמצווה

עשה הטכני של ואפשר להסמי� אותה ג� למ, איננה זקוקה לקיו� המצווה דווקא

  

כפי שראינו לעיל , שברכות קריאת שמע ה� ברכות המצוות, קושיה זו מבוססת על הנחת האור זרוע  8

  .1בהערה 
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ג� כאשר הקיו� מתרחש , די בסמיכות כזו כדי להצדיק את אמירת הברכה. המצווה

  .מאוחר יותר


