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  הרקע המקראי לברכה ואוכלו' משנה פרק ו –פתיחה לפרק כיצד מברכין 

  פתיחה. א

על תיקון האכילה והעמקת מסע למדני ורוחני , אנחנו עומדים להתחיל במסע בעולם הברכות על אוכל

, עולם הברכות הבסיסי מוכר לכולנו מילדות. במסגרת חיינו הגשמיים' התודעה שלנו של עמידה לפני ד

העמקה לימודית בתחום תעמיק את הבנתנו וממילא גם את הוויותינו בתחום מרכזי זה , זאתועם 

  .בחיינו

  ,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

  ,ושנעשה נחת רוח ליוצרנובברכת זמן מוצלח 

  מאיר

  עיון עצמי –המקראי הרקע משנה פרק שישי ו. ב

 –אני מציע לשנות את סדר הלימוד , ההיות ואין פרשה מפורשת בתורה המצווה על ברכה לפני אכיל

הצעתי היא כי במהלך לימוד . שיש בו מספר רמזים לפרשיות מקראיות' נתחיל בלימוד המשנה פרק ו

שהפרק קושר פרשיות במקרא ועל ה, מבנה ורעיונות הפרק, תוכןחשבו בכוחות עצמכם על , הפרק

  .זרו במנועי חיפוש וקונקורדנציותעהי. אליהן חוטים

לעיין בהמשך הדף בו אני מציע מספר פרשיות ומעגלי הקשר לעולם עיון העצמי אתם מוזמנים לאחר ה

  .הברכה על אוכל

  רקע המקראיהרמזים במשנה ל. ג

עקבו אחרי הביטויים . עקבו אחרי מטבעות הלשון של הברכות השונות בפרק ועל מקורן המקראי .1

 .יצור רצף בין הפרשיות השונותונסו לראות האם ניתן ל, האלו בפרשיות מקראיות נוספות

 ?איזו פרשה נרמזת כאן. הזכרת מין שבעה על ידי רבי יהודה –' משנה ד .2

 ?לאילו פרשיות מקראיות הן לוקחות אותנו –לחם ויין  .3

 ? היכן מופיעים בתורה שלושת מינים אלו -תאנים ענבים ורמונים  –' משנה ח .4

ים ועל מקומה תנו את הדעת למיקום ברכת המ. עמדו על מבנים ספרותיים בפרק –מבנה הפרק  .5

 .הברכות הנזכרות בפרק מול שאר

 .מומלץ לתת את הדעת למיקום פרק שישי במסגרת מסכת ברכות –להרחבה  .6
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  עיון במקראות . ד

 :ברכה על אוכל .1

 יח-א, 'ח דברים  )א

 יג-יא, 'ט 'שמואל א  )ב

 :בראשית .2

; כא- יט; ז-א, 'ט; כט-כח, 'ה; יב-יא, ה-א, 'ד; יט-יז ,ז-א ,'ג; יז-טז, ט-ח, 'ב; ל-כט ,יג- ט, 'א  )א

  .סקים בברכה לבן המביא לאביו אוכלהפסוקים העו, ז"כ; כ-יח, ד"י

 .חשבו גם על הפסוקים הרבים העוסקים בברכה בספר בראשית  )ב

 כה-כג, ג"כ שמות .3

 כה-כג, ט"ויקרא י .4

 כז, כד-כג, כ, ג"י; ז-א, א"י; כז-כב, 'ו במדבר .5

- א, ח"כ; יט-א, ו"כ ;כ-יט, 'כ; יח-יב, ו, ו"ט; כט-כב, ד"י; ז, ב"י; יד- יב, 'ז ;כה- כד, 'א דברים .6

 .אף כאן מומלץ לחשוב על הפסוקים הרבים הנוספים בספר דברים העוסקים בברכה; יט

 ד"קל ,ד"ק תהלים .7

ם ופסוקים בהם אד, הלל וברכה מקראיות לשון של תומטבעלתת את הדעת לאני ממליץ לכם  .8

 .מברך בני אדם' ופסוקים בהם ד' מברך את ד

  ):הכוונה טובה יותר ללימוד הסוגיות בהמשך; לעיון ראשוני( ללמקור של ברכות על אוכ ל "חזמקורות . ה

 :ספרות תנאים .1

 .א"ו ה"פ, א"ד ה"תוספתא ברכות פ  )א

 .טז פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא  )ב

 .קדושים פרשה ג סעיף ט, תורת כהנים  )ג

 :בבלי .2

 ".תיובתא...אמר רב יהודה", .כא, שם; ה ואינו מברך"ה ועל המזון וד"י ד"וברש: משנה כ  )א

 ".והלבנון... תנו רבנן מנין לברכת המזון", :מח  )ב

 ).מקורות מפורטים יינתנו בהמשך ללימוד סוגיה זו(סוגית הפתיחה לפרק שישי  –. לה  )ג

 :ירושלמי .3



  

  דף מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיין

  

  1דף מספר  –ברכות פרק כיצד מברכין

 ע"ז בניסן תש"כ, ד"בס

 

 .7' שו 49' עמ – 45' שו 48' ה עמאקדמי' מה, א"ו ה"פ  )א

 – 48' שו 55' אקדמיה עמ' מה" (לא כל שכן... כתוב בתורה ברכה לפניה", א"א ע"י, א"ז ה"פ  )ב

 ).17' שו 56' עמ

  לקריאה נוספת. ו

 .28-25' עמ, פרקי מועדות, מ ברויאר"ר .1

 ,ברויאר ספר היובל לרב מרדכי, "לשון מקרא ולשון חכמים במטבע הקצר שבברכה", אפרים חזן .2

 .689-696 'עמ )תשנב(ב 
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   טז פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא

 זו הארץ על ראשונה ברכה זו) י ח דברים( וברכת ושבעת ואכלת שנאמר המזון על מברכין שהן ומנין

 לך נתן אשר) כה ג/ דברים/ שם( והלבנון הזה הטוב ההר שנאמר ירושלם זו הטובה שנייה ברכה

   טוב כל שגמלנו

 לך נתן אשר מחוסר זה מה ושבעת ואכלת אומר הוא הרי ישמעאל רבי משום אמר נחמני בר חייא' ר

   פורענות למדה טובה מדה בין

   מנין לפניו לאחריו ברכה טעון שהוא מזון אלא לי אין

  . שכן כל לא תאב כשהוא ברכה טעון הוא הרי ושבע כשאכל מה, הוא וחומר קל אומר ישמעאל' ר היה

 יאכלו לא כי לאכל הבמתה יעלה בטרם אותו תמצאון כן העיר כבואכם אומר הוא הרי אומר נתן רבי

  ) יג ט= 'א שמואל= א"ש(' וגו הזבח יברך הוא כי בואו עד העם

) כה כג שמות( מימך ואת לחמך את וברך אלהיכם' יי את ועבדתם אומר הוא הרי אומר יצחק רבי

   אכלתו שלא עד לחמך הוא אימתי

  ספרא קדושים פרשה ג 

  , הילולים מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו) ט(

 ,מיכן היה רבי עקיבא אומר לא יטעום אדם כלום קודם שיברך


