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 ברכות לח., לח:
 מלבי״ם דברים פרק ח׳

 מהרש״א סנהדרין קב: ניפתח
 תורת חיים סנהדרין ע. רבי יהודה

 שנות אליהו ברכות ו,א
 ערוך השלחן קס״ז, ח

 

 1( תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א

שעל הפת הוא אומר המוציא וכו'. תנו רבנן: מה הוא אומר? המוציא לחם מן הארץ, רבי נחמיה אומר: 
מוציא לחם מן הארץ. אמר רבא: במוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק משמע, דכתיב : אל מוציאם 

דאפיק משמע, דכתיב: המוציא לך מים מצור החלמיש;  -בהמוציא; רבנן סברי: המוציא  -ממצרים, כי פליגי 
ההוא,  -דמפיק משמע, שנאמר: המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ורבנן?  -ורבי נחמיה סבר: המוציא 

הכי קאמר להו קודשא בריך הוא לישראל: כד מפיקנא לכו עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו דאנא הוא 
וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא. משתבחין ליה רבנן לרבי זירא ]את[  דאפיקית יתכון ממצרים, דכתיב :

בר רב זביד אחוה דרבי שמואל בר רב זביד דאדם גדול הוא, ובקי בברכות הוא. אמר להם: לכשיבא לידכם 
הביאוהו לידי. זמנא חדא איקלע לגביה, אפיקו ליה ריפתא, פתח ואמר מוציא. אמר: זה הוא שאומרים 

אשמעינן טעמא, ואשמעינן דהלכתא  גדול הוא ובקי בברכות הוא? בשלמא אי אמר המוציאעליו דאדם 
לאפוקי נפשיה מפלוגתא. והלכתא: המוציא  -ואיהו דעבד  -כרבנן; אלא דאמר מוציא מאי קמשמע לן? 

.לחם מן הארץ, דקיימא לן כרבנן, דאמרי: דאפיק משמע   

 2( תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב

אשי אוקי אשלשה מלכים. אמר: למחר נפתח בחברין. אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה. אמר: חברך  רב
אמר ליה: מהיכא דבעית  -אמר ליה: לא ידענא.  -וחבירי דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא? 

 -מך בפירקא. אמר ליה: אגמריה לי, ולמחר דרישנא ליה מש -למישרא המוציא לא גמירת, וחברך קרית לן? 
אמר ליה: מהיכא דקרים בישולא. אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה 

הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי. למחר אמר להו לרבנן: נפתח  -זרה? אמר ליה: אי הות התם 
 .ברבוותא

 3( מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב

חברין כו'. הקושיות מה ענין שזכר מנשה ומה ענין שהוסיף לומר וחברי דאבוך ומה ענין דין זה מהיכא בעית ניפתח ב
למישרא המוציא ונראה ע"פ מ"ש ר"י במשנה בר"פ דמנשה יש לו חלק לעה"ב שעשה תשובה ואינו בכלל ג' מלכים 

דלגבי ירבעם ואחאב ודאי דלא הוה  שאין להם חלק לעה"ב ולהכי הא דקאמר ניפתח בחברין משום מנשה אמר כן
קאמר הכי דמקרי לעיל ירבעם חבר לאיש משחית ולפי שאמר חברין בלשון רבים וכלל מנשה עם ירבעם ואחאב 

שאין להם חלק לעה"ב אתחזי ליה מנשה וא"ל חברך וחברי דאבוך דחברין משמע גם בלשון רבים מדבר בעדם 
ב כאלו יש להם חלק לעוה"ב וזה שאמר קרית לן דהיית כולל אותי דמשמע חבירך בעה"ז וחברי דאביך שמת בעוה"

בדיבורך עמהן לקרות חברין בעוה"ז ובעוה"ב ואינו כן דלהם אין חלק לעה"ב ולי יש חלק לעה"ב ע"י התשובה 
שעשיתי וז"ש לו מהיכא בעית למישרי המוציא והוא מבואר שברכת לחם יצא מכלל כל ברכת הנהנין הנבראין 

ליהם בלשון בריאה והוא לפי שבחטא אדם הראשון נתקללה האדמה מטבע הבריאה מתת כחה בעיקר דמברכין ע
מאכל האדם שהוא הלחם כמ"ש ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה וגו' בזעת אפך תאכל לחם וכמ"ש בענין זה 

את הלחם אך  שהלחם צריך י' מלאכות קודם שנעשה לחם והוא שהאדם נענש בחטאו שלא תוציא הארץ בטבעה



ע"י התשובה שעשה היה עליו חסד אלהים להוציא לחם מן הארץ בכח אלהי וזהו נוסח שינוי ברכת הלחם המוציא 
בכח נגד הטבע את הלחם מן הארץ בחסדו וזה שזכר לו מהיכא דבעית למישרא המוציא שזו הברכה הוראה על כח 

לו שגם הוא מנשה מכלל בעלי תשובה לקבל חסד  התשובה להשפיע מטוב חסד העליון יתברך אל האדם למטה ורמז
אלהים בעוה"ב ואין ראוי לכללו עם ירבעם ואחאב שאין להם חלק לעוה"ב ולזה א"ל מהיכא בעית למישרא המוציא 

להורות על כוונה זו ומסיק מהיכא דקדים בישולא דנגמר מלאכת הלחם שנתקיים בו חסד האלהים בתחלה ע"פ 
כולי האי לעשות מעשיכם ע"פ כוונת התשובה ולהשפיע מטוב חסדו עליכם אמאי קא  התשובה וא"ל מאחר דחכימת

 פלחיתו לע"ז כו'

 4( תורת חיים מסכת סנהדרין דף ע עמוד ב

רבי יהודה אומר חטה היה. ואף על גב דעץ הדעת כתיב בב"ר פריך לה ומשני מתמרות היו כארזי הלבנון וצריך לומר 
כי טוב העץ למאכל דקאמר והלא חטה ממש אינה ראויה לאכילה אלא פת חטין דלאו חטה ממש היה דאם כן מאי 

 .היה שהיתה הארץ מוציאה אז גלוסקאות כמו שיהיה לעתיד

וכן איתא בבראשית רבה אתפלגין רבי נחמיה ורבנן רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ שכבר הוציא לחם מן 
ד להוציא לחם מן הארץ שנאמר יהי פיסת בר בארץ. פי' לפי הארץ ורבנן אמרי המוציא לחם מן הארץ שהוא עתי

שיסדו לומר בנוסח ברכת המוציא לחם מן הארץ ולא תיקנו לומר המוציא תבואה או דגן מן הארץ דלחם לא מיקרי 
עד אחר האפייה ואין הארץ מוציאה לחם אלא תבואה אלא לפי שקודם שחטא אדם היתה מוציאה גלוסקאות וכן 

גלוסקאות לכך כשאדם רואה בעולם הזה דוגמא ליצירה ראשונה או אחרונה חייב להזכירה כדאשכחן לעתיד תוציא 
בברכת נשואין שיסדו לומר אשר יצר את האדם בצלמו והתקין לו ממנו בנין עדי עד אף על גב דהשתא אין האשה 

ליה לרבי נחמיה דיש לומר נבראת מן האיש מזכירין על הדוגמא שבח יצירה ראשונה שהיתה יותר גדולה. וסבירא 
מוציא לחם להזכיר שבח יצירה ראשונה דמוציא לשעבר משמע ורבנן סברי דיש לומר המוציא לחם להזכיר שבח 

יצירה אחרונה דהמוציא לחם לעתיד משמע. ובהא קמיפלגי דמר סבר לשעבר היתה מוציאה גלוסקאות ולא לעתיד 
 .ומר סבר איפכא

כיצד מברכין על הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ וקאמר בגמרא תנו רבנן מהו ונראה דהיינו הא דתנן בפ' 
אומר המוציא לחם מן הארץ רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ אמר רבא במוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק 

ך מים מצור משמע דכתיב אל מוציאם ממצרים כי פליגי בהמוציא רבנן סברי המוציא דאפיק משמע דכתיב המוציא ל
החלמיש ורבי נחמיה סבר המוציא המפיק משמע דכתיב המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. רש"י ז"ל פי' שם 
דאפיק משמע שהוציא כבר ואנן לשעבר בעינן שהרי כבר הוציא לחם זה מן הארץ שהוא בא ליהנות ממנו וקצת 

הו לתקן ברא כיון שכבר ברא גפן זה שהוא בא קשה דאם כן אמאי תיקנו לומר בורא פרי הגפן בורא פרי העץ הוה ל
ליהנות ממנו. ועוד דמסיק התם ש"ס והלכתא המוציא לחם מן הארץ וקצת תימה כיון דבמוציא ליכא מאן דפליג 

אמאי פסיק לברך המוציא והלא עדיף לצאת ידי שניהם והתוספות כתבו דירושלמי מפרש טעמא שלא לערב 
רשת נראה דרבא סבר דליכא מאן דפליג דדוקא לשעבר היתה הארץ מוציאה האותיות עולם מוציא ולפי מה שפי

גלוסקאות ולא לעתיד והכי פי' דברייתא תנו רבנן מהו אומר דכיון שתיקנו לומר המוציא לחם ולא תבואה כדי 
ר להזכיר שבח יצירה ראשונה שהיתה מוציאה גלוסקאות כדפירשת אם כן לשון עבר בעינן לכך בעי מהו אומר וקאמ

תנא קמא המוציא ורבי נחמיה אמר מוציא אמר רבא במוציא כולי עלמא לא פליגי וכו'. והשתא ניחא דמסיק 
והלכתא המוציא וכו' דאפשר דסבירא ליה לסתמא דש"ס דהא והא איתא שכבר הוציאה הארץ גלוסקאות וגם 

עבר מדכתיב המוציא לך מים לעתיד תוציא גלוסקאות ולהכי עדיף טפי לברך המוציא דהמוציא עבר ועתיד משמע 
עתיד מדכתיב המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים נמצא דכשאומר המוציא הוא כולל העבר והעתיד בחד זימנא 
דהוי שבח טפי. מיהו ודאי עיקר טעמא דמלתא משום דקיימא לן כרבנן דאמרי דאפיק משמע כדאמר התם בהדיא 

דפליג בהכי לכך יש לומר דטעמא דמילתא כדפירשת וכן צריך אלא דלא תיקשי והלא מוציא עדיף כיון דליכא מאן 
לומר למ"ש התוספות דטעמא משום עירוב אותיות הוא מכל מקום עיקר טעמא הוי משום דקיימא לן כרבנן כדאמר 

 .התם בהדיא

 5( ערוך השולחן אורח חיים סימן קסז

שעבר כמו שאמר בלעם ]במדבר כג, כב[ אל ובברכת המוציא יש עיון ובגמ' ]ל"ח.[ אמרו דמוציא וודאי משמע לח( 
מוציאם ממצרים וכבר יצאו ובהמוציא יש פלוגתא דיש שסובר דגם המוציא משמע לשעבר כדכתיב ]דברים ח, טו[ 
המוציא לך מים מצור החלמיש ויש סובר דלהבא משמע כדכתיב בוארא ]שמות ו, ז[ המוציא אתכם מתחת סבלות 

ומ"מ פסקו בגמ' והלכתא המוציא ומשמע שם דהטעם כדי להראות שגם לשון  מצרים והוא הבטחה שיוציא אותנו
המוציא הוא עבר ע"ש ובאמת אינו מובן דבכל מקום יש לברור הלשון היותר ברור אך כיוצא בזה מצינו בפ"ק 
ם דפסחים ]ז':[ בברכת על ביעור חמץ ע"ש ובירושלמי ]פ"ו הל' א'[ אמרו כדי שלא לערב האותיות כלומר דהעול

מסיים במ"ם ואם יאמר מוציא יתערבו השני ממי"ן זה בזה ואף על גב דלחם מן ג"כ סמוכים השני ממי"ן זהו משום 
דבקרא כתיב ]תהלים קד, יד[ להוציא לחם מן הארץ וא"א לשנות לשון הכתוב משא"כ בהמוציא ]תוס' שם לח: ד"ה 

על לשון המוציא לחם מן הארץ אטו מן הארץ  והלכתא[ ואין הדברים מספיקים כמובן וראיתי מי שכתב בשנדקדק



יוצא לחם והכוונה לרמז על לעתיד לבא שתוציא גלוסקאות ולכן לשון המוציא עדיף טפי דכולל גם להבא ]עט"ז אות 
ד'[ ולי נראה כמ"ש מקודם דבכוונה כיונו ללשון הוה שהוא כולל העבר והעתיד שהרי לשון המוציא לך מים מצור וגו' 

ה שהרי בעת שאמר משה זה היה יוצא מים מן הסלע ולכן להראות שהקב"ה אינו מסיר השגחתו אף הוא עבר והו
רגע מהעולם והוא מוציא לחם לעולם וגם בעת האפייה השגחת הקדוש ברוך הוא שיאפה הלחם אלא מפני שהיא 

תפעלות מזה אבל תמידית קראוה טבע והטבע עצמו היא אלקית השגחת אלקות אלא מפני שהיא תמידית אין לנו ה
להמתבונן הם ניסים תמידיים וזהו עניין שויתי ה' לנגדי תמיד כלומר שבכל דבר שאני רואה הוא רק ה' בלבדו ואין 

עוד ויתן ריוח בין לחם ובין מן שלא לערב האותיות ואם רבים מסובים ורוצים לצאת בברכת הבוצע יכוונו לבם 
שאומרים אמנם אצלינו כל אחד מברך המוציא לעצמו ומ"מ יש חיוב לשמוע הברכה ויענו אמן והמברך יכוין לאמן 

אמן לענות על ברכת חבירו וגם קודם ברכה שלו יכול לענות אמן ואין זה הפסק אבל אחר הברכה לא יענה אמן אף 
כששומע שגם אחר מברך המוציא כדי שלא יתראה כעונה אמן אחר ברכת עצמו כמ"ש בסימן נ"א ע"ש בסעיף ד' 

ק רבינו הב"ישכן פס : 

 


