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עריכת ברכות  /תוכן הענינים

1

תוכן הענינים
פרק כיצד מברכין
לה ע"א
בגדר חיוב ברכה לפניה ולאחריה
הגאון רבי מאיר קאופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .א

בגדר חובת ברכה
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב

לה ע"ב
בטעם ברכת היין ובדין משנה ממטבע
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח

במעלת היין ושינוי ברכתו
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כז

ביסוד חיוב ברכה הנאת החיך או ה'זיין'
הרב שלמה חצרוני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לד

ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם
הרב יחזקאל ויזמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מב

בדין ברכה על שמן זית וחומץ
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נו

לו ע"א
ביסוד דין אישתני
הרב מאיר שמחה מינצר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .סז

בברכת קמחא דחיטי
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עג

פת קטנית
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עז

בענין לא נטעי אדעתא דהכי
הגאון רבי מאיר קאופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פה

גדרי פרי לענין ברכה
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צו

לו ע"ב
בדין גרעינים לערלה ולברכה
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קא

ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קו
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שיטת הרמב"ם בדין כל שיש בו

הרב אלכסנדר פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכד

בדין כל שיש בו לברכה אחרונה
הרב שמואל שוויי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קל

לז ע"א
שיטת הרמב"ם בדין אורז בתערובת
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קלד

בגדר ברכת מזונות ובדין כל שיש בו
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמג

לז ע"ב
בגדר ובדין חביצא
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנא

בדין פירורים השרויים במים
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קס

בדין פירור של פחות מכזית לאחר הבישול
הרב שמואל פרידמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קע

בדין חזר ועירסן בפירורים מבושלים
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעד

בדין בלילה רכה לחלה לברכה ולמצה
הגאון רבי מאיר קאופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קפ

בפלוגתת ר"ת והר"ש בדין בלילה עבה שעשאה סופגנין
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצא

בפלוגתת ר"ת ור"ש בשם לחם לחלה והמוציא
הרב שמואל שוויי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רא

לח ע"א
בענין שתיתא
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רח

בדין שכר שעורים
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ריג

בדין מי שלקות ושכר
הרב משה זילבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ריט

לח ע"ב
דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי
הרב אלכסנדר פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רכה

בדעת הבה"ג שדבש תמרים לבדו ברכתו בפה"ע
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלב

בעניין שלקות במילתייהו קיימי
הרב משה זילבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלח
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בדין שיעור לברכה אחרונה
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמו

שיעור משקין לברכה
הרב מאיר שמחה מינצר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמט

לט ע"א
שיטות הראשונים בדין בריה
הגאון רבי מאיר קאופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנג

בדין בריה לברכה אחרונה
הרב יחזקאל ויזמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנח

בדין אכילה מתחילה בדבר שבירך עליו ]תורמוס[
הרב חיים מנדלוביץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעא

בדין מי שלקות
הרב ישראל מאיר נוימן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעט

מי שלקות ודובשא דתמרי
הרב משה עקיבא גרבוז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפה

לט ע"ב
קדימת שלם
הרב משה מנדלסון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפט

בדין חבילות חבילות בברכת הנהנין )לחם משנה ושלם בפסח(
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רצג

בדין לחם משנה ופרוסה בפסח
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רצז

מ ע"ב
בדין ברכה ראשונה ואחרונה בחומץ
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ש

בגדרי דין קדימה
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שז

מא ע"א
בגדר דין קדימה דחביב
הרב אליהו וינברגר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שיב

בפלוגתת תוס' והרא"ש בדעת הבה"ג בדין קדימה
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שיט

בדין קדימה בברכות
הרב יונה שרייבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכט

בביאור הקדימה של המוקדם בקרא
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלה

בסוגיית קדימה בברכות
הרב משה זילבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמב
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4
מא ע"ב
בשיטת רש"י בדין דברים הבאים למזון ושובע בתוך הסעודה

הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנ

יסוד פטור דברים הבאים בסעודה
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנז

גדר דברים הבאים מחמת הסעודה
הרב יואל פולקוביץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסה

שיטת רש"י בדברים הבאים מחמת הסעודה
הרב אלעזר שטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסט

בשיטות הראשונים בסוגיית דברים הבאין בסעודה
הרב יוסף וונדר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעה

מחלוקת הבעה"מ והרמב"ן בדין יין קודם סעודה
הרב משה מרדכי וולפסון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפא

בסברת גורם ברכה לעצמו ובגדר ברכת היין
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפו

ט"ז חילוקים בין תוס' להרא"ש בדיני סעודה
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שצ

מים שבתוך הסעודה
הרב שלמה חצרוני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת

מב ע"א
פת הבאה בכיסנין וטריתא
הרב משה מנדלסון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תד

שם לחם בפת הבב"כ
הרב חיים שמואלביץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תי

בגדר החסרון דממולא ]לפת הבאה בכיסנין[
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכב

בדין נמלך בפת הבאה בכיסנין
הרב משה עקיבא גרבוז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכה

בדין קביעות סעודה
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכח

סילוק השולחן והפסק בברכות
הרב בנימין פולמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תלב

ברך על הפת פטר פרפרפת ודבר הבא לגרור המאכל
הרב שלמה חצרוני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תלט

בסברת הצירוף בהסיבה
הרב יצחק ורנר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תמה

מב ע"ב
בעניין ברכה על הסעודה
הרב יונה שרייבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תנב
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5

בשי' הרא"ש בשתיית יין לפני המזון
הרב משה עקיבא גרבוז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תנז

ברכת הנהנין על כללות האכילה
הרב שמואל שוויי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תסב

מג ע"א
בגדר ברכת הריח
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תעא

תערובת מיני ריח
הרב יונה שרייבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תפח

סדר הברכות בברכת הריח
הרב שלמה חצרוני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תצב

מד ע"א
בגדר דין עיקר וטפל
הרב רפאל שמעון קראוס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תצו

טפל קודם לעיקר
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקו

אם ברכת העיקר חלה על הטפל
הרב משה מרדכי וולפסון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקיב

האם טפל פטור מברכה
הרב אליהו ברג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקטז

בגדר החתימה של ברכת מעין ג' וברכת הארץ בברכהמ"ז
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקכד

על הנסים במעין ג' ובגדרי ברכת מעין ג'
הרב שמואל שמעיה פנטיליאט  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקכט

תוכן ההערות לפי סדר הדף
פרק כיצד מברכין
דף לה ע"א
בטעם החיוב דברכה ראשונה ואחרונה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלט
בגדר האיסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלט
בענין ברכת מעין ג' דאוריתא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמא

דף לו ע"א
ברכת הקורא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמב

דף לו ע"ב
בדין פלפלי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמב
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ברכת גרעיני ירקות . . . . . . . . . . . .
בטעם דמברכין בתערובת כברכת הרוב
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א[ מבואר

מדאורייתא .אמנם עיין תוס'

)ד"ה לפניו(

שהוכיחו שברכה ראשונה אף בלחם ל"ה

במשנתינו שיש חיוב ברכה

אלא מדרבנן ,מהא דבעל קרי לא מברך

על המאכל לפניו ,והגמ'

לפניו ,וביארו שבאמת אין זה ק"ו גמור,

דנה מהו מקור חיוב זה .ומבואר בגמ' שיש

וצ"ב הסברא.

כמה מקורות לברכה אחרונה א .קודש
הלולים למ"ד נטע רבעי ,מייתר קרא

וביאר

הרא"ש ,שהסברא לחלק דלאחריו

לומר ,שבאכילתו מהללים את הקב"ה,

שאני 'שכן נהנה' .ובפשוטו מקורו

וזהו מקור לכל דבר נטיעה .ב .למ"ד כרם

מהגמ' לעיל כ"א א' ,שיש מקור לברכת

רבעי ,אם לומד מגז"ש הפסוק מיותר ,וזה

התורה לפניה והגמ' דנה שגם לאחריה

מקור לכרם .ג .שבעת המינים דמבואר

יהיה

המזון,

בתורה שיש חיוב ברכה אחרונה .ד.

ואמרינן בגמ' שאין ללמוד מאכילה

ברהמ"ז לכו"ע זה דאורייתא ,והגמ'

לתורה ,משום שבאכילה יש נהנה .וצ"ב

אומרת שיש ק"ו ,אם לאחריו מברך לפניו

כונתו ,ששם הנידון על תורה שזה דבר

לא כ"ש .אמנם הגמ' שואלת שזה רק מקור

רוחני ,ובזה יש חילוק שרק במאכל שנהנה

לדברים המסויימים הנ"ל ולא לשאר

חייב לברך ולא בדבר רוחני .אבל כאן

דברים ,ומסקינן דסברא היא שאסור לו

שהנידון על אכילה וברכתו על אותה

לאדם ליהנות מעולם הזה בלא ברכה.

ההנאה ,למה אי אפשר ללמוד מברכה

ברכה,

וילמדו

מברכת

אחרונה לברכה ראשונה בק"ו.

והנה

בפשוטו ,אכתי קיימינן שבדבר
שיש מקור לחייב ברכה לאחריו

וצ"ל

בכוונתו ,דכיון שמבואר בגמ'

יש ק"ו שחייב גם לפניו ,ולפ"ז בדברים

שחיוב הברכה הוא מצד ההנאה,

היא

שוב י"ל שיש סברא לחלק בין ההנאה של

הנ"ל,

אף

הברכה

ראשונה

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

ב
האכילה

אחר

לבין

ההנאה

שקודם

והנה

בלשון הרא"ש מבואר שאפשר

האכילה.

אמנם

ללמוד מק"ו לחייב לפניו אפילו

עדיין צ"ב ,שיש כאן סברות
הפוכות ,דבסוגין מבואר שאם

לאחריו מברך לפניו לא כ"ש ,דהינו שלפני
האכילה זה יותר סיבה לחייב ,וכדחזינן
בברכה התורה שיש ברכה לפני ולא אחרי,
ומאידך להלכה הוא איפכא ,שיש יותר
סברא לחייב לאחריו מאשר לפניו.

ויש

מקום לומר ,שזה תלוי מהו המחייב
בברכה,

שבסוגיין

הגמ'

נקטה

כ"ש ,רק שיש 'דיו' .וצ"ע ,הרי כל החיוב
לאחריו הוא רק על כזית ,והיאך אפשר
ללמוד לחייב ברכה לפניו על כ"ש.

ולכאורה

ההנאה

צריך להודות דהיינו לאחר שנשתמש
מודה על מה שקיבל ,כ"ש שעל עצם
הקבלה

צריך

לברך.

אמנם

האמת

שהמחייב בברכה על אכילה הוא על
ההנאה שבדבר ,ובזה יש באמת סברא
לחלק ,שקבלת ההנאה זה רק לאחר שאכל

מהגמ' שחילקה בין ברכת התורה לברכת
המזון 'שכן נהנה' ,דהינו שהחיוב מצד
ההנאה שבדבר.

האכילה ,יש חשיבות על כל שהוא ,ולפ"ז
מבואר שגם בסוגין דמבואר ק"ו המחייב
מצד ההנאה שבדבר ,וצ"ע.

ובעיקר

הדבר האם באמת יש ק"ו לחייב
ברכה לפניו מדאורייתא ,עיין

רשב"א

)מ"ח ב'(

שנקט ,שלמאן דאמר את

הק"ו מחייב ברכה מדאורייתא ,אמנם
להלכה לא קי"ל כדבריו ,ולדבריו מבואר
שיש מחלוקת תנאים מה יש יותר סברא
לחייב.

ועיין

רבינו חננאל בסוגיין ,דמשמע שיש
באמת חיוב ברכה מדאורייתא על

מה שיש חיוב לאחריו .ועיין מרדכי
פ"ז(

והנה,

שבזה,

הנאה חשובה ,אבל על ההנאה לפני

ולא קודם ,ויש יותר סברא לחיב אחרי
האכילה מלפני האכילה .וא"ש מה שהביא

ולאחר

האכילה אין חשיבות להודות אלא על

שהמחייב זה לא מצד הנאת הגוף שבדבר,
אלא על קבלת החפצא ,ובזה אם לאחריו

הביאור בזה ,שהמחייב מצד

)סוף

בהגהות בגדי ישע שהביא מהאגודה,

הראשונים דנו האם ברכה ראשונה

שספק בירך ,אינו חוזר ומברך חוץ

)סימן

מהמוציא ,וביאר כיון שיש ק"ו ומש"ה

צריכה שיעור ,וכתב הרא"ש

חייב מדאורייתא.

ט"ז( שכיון דמבואר בגמ' שדנה ללמוד ק"ו
מלאחריו כ"ש לפניו ,א"כ דיו לבא מן
הדין להיות כנידון ,וכמו שלאחריו חייב
רק בכזית ,ה"ה לפניו א.
`.

וכן

דן בפמ"ג

)סימן קס"ז א"א ז'(

שיש חיוב

מיוחד של ברכה ראשונה בפת ,וביאר

`pin` deddn dpzyn oicdy xazqn `l la` ,eiptl dkxa aeigl xewnd `l df `pwqnly elit`e
.`pwqnl

עריכת ברכות  /בגדר חיוב ברכה לפניה ולאחריה
·‰Ê 'ÂÎÂ ¯ÂÒ‡ ‡¯·Ò‰„ ‡‰
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שלכן כתב המג"א שאין לדבר עד אחר
אכילת כזית בפת ,כיון שיש שם מחייב
מדאורייתא מצד הק"ו ,וזה רק בכזית,

ג

ג[ מסקנת

הגמ' שהמקור לברכה לפניה,

וע"ש שכתב ,שמה דמבואר בגמ' גבי בעל

הוא מסברא מצד שאסור לו

קרי ,שברכה לפניו היא מדרבנן ,היינו

לאדם להנות מעולם הזה ללא ברכה,

משום שזה לא מפורש בתורה.

ומביאה הגמ' ברייתא דכל הנהנה בלא
ברכה מעל .והנה בעיקר הדין ברכה לפניו
מבואר בראשונים שזה דרבנן ,ולמדו דבר

·ÌÈÈÓ‰ 'Ê˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ¯Â‡È
·¯Ô·¯„ ‰Ê ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î

ב[ מבואר
ובפשוטו

זה מהא דבעל קרי לא מברך וכן מהגמ'
)ט"ז(.

לגבי פועלים ,שלחלק מהראשונים

בגמ' שיש מקור לברכה

אוכלים ללא ברכה .ועיין פנ"י שהקשה,

לאחריו בשבעת המינים,

הרי סברא זה דאורייתא ,ומ"ט אין חיוב

מבואר

שהברכה

אחרונה

מדאורייתא ג.

בשבעת המינים היא דאורייתא ,ועיין
רשב"א שהקשה מה הגמ' דנה במקור

ולכאורה

חיוב ברכה על כרם ,והרי זה בכלל שבעת

היה מקום לבאר ,שהרי זה
ודאי

ששאר

הנאות

אדם

המינים ב .וכתב לחדש ,שהפסוק מדבר על

לוקח ללא ברכה כגון רחיצה וכן שאר

יין ושמן ,וכלשון התורה זית שמן ,והגמ'

דברים ,ולכאורה גם על הנאה זו צריך

דנה לרבות ענבים וזתים ,ובשם רש"י

ברכה ,ומסתבר שעיקר המכוון שצריך

הביא הפוך.

להודות על כל דבר ,אבל מצד זה מועיל
הודאה כללית ואין חיוב להודות בכל

והנה,

בפשוטו לפ"ז למסקנא שהכל

אכילה ואכילה ד ,ובאמת זו רק תקנה

אסמכתא ,א"כ לרשב"א זתים

דרבנן ,רק שהגמ' מבארת שיסוד התקנה

וענבים חייב רק מדרבנן ,ולרש"י ביין

לחייב על ההנאה זה מצד שאסור וכו'.

ושמן חייב רק מדרבנן .וצ"ע ,שר"ג לקמן
מיירי בזתים וענבים ,ונקט שיש בזה חיוב

ובזה

דאורייתא של ברכת המזון.
.a

א"ש גם מש"כ הרשב"א בסוגיין,
שיש חיוב מצד הסברא גם על

,r"ekl dfe mxkn xewn yiy xnel dvex dligza 'nbdy ,x`iay cec zlgp oiir ,'nbdn di`xd xwira
dfy l"qy r"xl wx xewn x`al dqpne dgec 'nbde ,opaxc df mipind zrayy mi`pzl mb epidc

wx ,mxk mb df mipind 'f llka zn`ay y"` f"tle ,mileld z` jixv `l f"tl zn`ae ,mipind 'fa `ziixe`c
.opaxc df mipind 'fy dnk cr df dligza 'nbdy

.b

mpn` .`xaq itl df oennd ixcby ep`vn oenna wxe ,aeig xvei `l df `xaq dfy s`y ,azky g"lv oiire
.df lr epiehvpy cvn wx e` ,`xaq cvn aeig yi zeilky zevn dxez ozn xg`l m`d dfa epc xak

.c

d`ced witqn myy wx ,m"ekra mb df ,'eke mc`l el xeq` ly `xaqdy xnel mewn yiy ipexirde
.dlik`e dlik` lk lr d`ced ly dpwz oi`e zillk

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

ד
אחרי האכילה ,וצ"ע הרי עד כמה שכבר

אנוס אין סיבה שלא לגור בבית ,וכן

בירך לפני הרי כבר הודה על האכילה,

מבואר במרדכי ) ,(,דלגבי מזוזה פשיטא
כך ה.

ב .אמנם יש מצוות שיסודם

אמנם לנ"ל א"ש ,שודאי שאין מחייב מצד

ליה שזה

הסברא גם לפני וגם אחרי ,רק כיון שיש

דין איסור ,כגון שחיטה ,שיסוד הדין הוא

סברא שאדם צריך להודות ,מכח זה תיקנו

איסור אכילה ללא שחיטה ,והמצות

חז"ל הודאה גם לפני וגם אחרי ,וצ"ע.

שחיטה מתירה את האיסור .וכן טבל,
בפשוטו יש איסור אכילת טבל ,והמצות
הפרשה היא בתור תיקון הטבל ,כל שלא

·‚„¯ Ì‡‰Â ÔÈ‰‰ ˙Î¯· ·ÂÈÁ
‰Î¯· ‡ÏÏ ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ˘È

ד[ והנה

מעונין לאכול אין לו מצוה להפריש .והנה
שם ודאי שגם אם הוא אנוס אסור לו

בעיקר גדר חיוב ברכה ,הרי יש

לאכול ללא שחיטה דיסוד הדין הוא איסור

מצוה לברך ,וכן יש איסור

ולא רק קיום מצוה ]גם לולי הלאו[ וכן

לאכול כל שאינו מברך .ויש לעיין האם

נט"י בפשוטו יסוד הדין הוא איסור אכילה

יסודו הוא דין מצוה ,או שיסודו הוא דין

ללא נט"י והמצות נט"י יסודו הוא המתיר

איסור אכילה ללא ברכה .דהנה ,מצינו שני

של האיסור.

סוגי מצוות ,א .כגון מצות מזוזה ,שיסודו
מצוה להניח מזוזה במקום שגר ,ועיין

והנה

יש לעיין בגדר תקנת ברכה דיש

מרומי שדה ) ,(,דבפשוטו אם הוא אנוס

מקום לומר שזה כמו ציצית ומזוזה

ואין לו מזוזה ,מותר לו לגור בבית ללא

שכל הדין שחז"ל אמרו זה חיוב ברכה כל

מזוזה ,דאין איסור לגור ללא מזוזה ,אלא

שאוכל וכל שלא אכל לא עשה איסור אלא

שיש לו חיוב להניח מזוזה ,וכל שהוא

שביטל מצוה וכמו בברכת המצות וברכת

.d

oebk ecbaa zeiviv lihdl leki `le qep` `ed m`y ,zenaia ikcxna x`ean ziviv oiprl eheyta oke
yiy `l` ,ziviv `ll zetpk 'c cba zyial xeqi` oi`y epidc ,cbad yeall xeqi` el oi` zay dfy

oicq exht opaxy 'nba x`ean okle ,devnd miiwn `ly dn `ed xeqi`de ,eyaely lk cbaa ziviv ziyr aeig
b"ntd mpn`] (b"i oniq) `"bna `ed oke ,(.v zenai) y"`xd 'qeza `ed oke ,dyrz l`e aya aygp df ziviva
)?( ceak iptn dgcpy ,lw opaxc xeqi` df eixacl mb mpn` ,mkqen df xac oi`e .opaxc xeqi` dfa yiy ,azk
oeik ,ef `xaq jiiy sehird zrya aeigd m` mby `xaqn hwpy (a"l oniq) dix` zb`y oiire .[ohw zeixad
.dniiwn `le devn aeig `l` eilr oi`y
xzen qep` `ed m`e ,dyrz l`e aya dxiwr aiygc ,dkeq zaiyi iabl (d"k dkeq) `"wrx hwp oke
xg`l `ed aeigdy cvn wx dfy ,x`ean l"pd x"qezae ikcxna dpde .ikcxnd zxaqke ,dkeql ueg lek`l
qep`a elit` sehird xwira xak did aeigd m`y x`eane ,dyrz l`e ay df lihn `ly dn `linne ,sehird
lek`l xeq` execz oirk eayz xeht `ll qpe`a oke dyre mewa aiyg dkeqa i`ce f"tle ,devn lhan aiyg
xcby dzid devnd f`y cvn dfy ,c"axbdn `iady ('c oniq dkeq) oae`x 'x iyecig oiir mpn` .dkeql ueg
dkeqa oke ,dxezd cbp dyery aiyg okle ,ziviv mr didz dyialdy aeigdy ,dyiala xcq `ed ziviv devn
did m` elit` ,sehira xcq `l dfy did xcbd f` mb m`y i`ce la` ,dkeqa didz dxicd dyrny xcbd
.qpe` xeht dfa did ,sehird onfa aiig

עריכת ברכות  /בגדר חיוב ברכה לפניה ולאחריה
השבח וכן בפשוטו ברכה אחרונה שזה

אמנם

ה

יש מקום לדון שכיון שיסוד החיוב

לאחר האכילה כל דינו הוא חיוב ברכה

ברכה הוא מצד שאסור לו לאדם

שחל מכח האכילה ולפ"ז אם הוא אנוס על

להנות ללא ברכה יתכן שבאמת גם גדר

הברכה מותר לו לאכול ללא ברכה כמו

החיוב הוא כנ"ל שנתחדש איסור אכילה

שמותר ללבוש בגד ד' כנפות ללא ציצית

ללא ברכה והברכה הוא בתור המתיר

ואין לדמות דבר זה לסוכה או לציצית אם

באכילה ולא שיש כאן חידוש מצוה דרבנן

היה החיוב בשעת העיטוף דלתוס' כה"ג

חדשה וכמו מצות נט"י ]והנה אין הכונה

גם באנוס היה אסור כדנתבאר לעיל דשם

שזה חפצא של איסור כמו טבל אלא

הגדר שחיוב התורה הוא צורה בלבישת

שיסוד הדין שאין לאכול ללא להודות

הציצית אבל כאן ודאי לא מסתבר שגדר

וכמו בנט"י והנטילה זה המתיר לאיסור

החיוב שזה צורה באכילה דהברכה לא

וגם כאן הברכה היא המפקיעה של

חלה באכילה אלא ודאי שזה רק חיוב

האיסור[ אמנם צד זה אינו מסתבר.

צדדי ]ואין להקשות מלשון הגמ' כאילו
מעל וכן אסור לו לאדם וכו' שיתכן שאין

ויתכן

עוד דבאמת יש כאן שני דינים

כונת הגמ' שזה גדר האיסור אלא שעד

נפרדים א .דין מצוה שחז"ל

כמה שצריך לברך ולא מברך אסור לו

הטילו חיוב ברכה על קבלת ההנאה וכמו

לאכול וכן הלשון שזה מעילה הכונה

כל ברכת המצות והשבח וכמו ברכה

שבסברת הדבר זה כמעילה אבל בגדר

אחרונה שיסודה דין חיוב שחל מכח

התקנה דרבנן זה חיוב ברכה כמו ברכת

האכילה ב .החמירו חז"ל וגם הטילו איסור

המצוות ועיין קש"ק שהובא אבודרהם

אכילה ללא ברכה וכלשונות הגמ' אסור לו

שאם מברך ברכה שאינה ראויה אפילו

לאדם וכו' וכן שזה כמו מעילה אלא

שיצא בדיעבד אבל הוא מעל והנה כאן

שצ"ב מה צריך שני גדרים ויתכן שיש

הרי מותר לו לאכול וודאי שאין כאן גדר

דברים שאין לחייב אלא מצד האיסור ויש

של איסור אכילה אלא כונתו כנ"ל שביסוד

דברים שאין לחייב אלא מצד המצוה ]עיין

הדין זה כמעילה[ וכגדר זה נקט במרומי

לקמן[ ועיין תר"י ל"ט .שכתב שאפילו

שדה ד"ה ילך אצל חכם ובאבני נזר סימן

שצריך לברך על כל שהוא אבל זה רק

ל"ז סק"ח ועיין פמ"ג סימן קס"ז מ"ז י'

שהכל ורק על כזית יש דין לברך כל דבר

זה

כפי ברכתו וביאר שזה כיון שהברכה על

דאורייתא ה"ה לפניו מק"ו ובכל אופן בעל

כל שהוא זה מצד שאסור לו לאדם להנות

קרי לא מברך דחשיב שזה בשב ואל

מעולם הזה ללא ברכה דהינו שיש שני

תעשה ובפשוטו מבואר שזה רק חיוב

סיבות לדין ברכה יש תקנת ברכה פרטית

מצוה וכציצית אמנם אין זה ענין לענינינו

לכל דבר וזה רק באכילה אם שיעור ויש

דהוא מדבר מצד הדאורייתא דזה ודאי לא

סיבת ברכה מצד שאסור וכו' וזה רק סיבה

דין איסור אלא דין מצוה והנידון הנ"ל

לנוסח כללי ולא נוסח פרטי לכל דבר

הוא בגדר החיוב ברכה מדרבנן.

]והאריך בזה האשר לשלמה סימן י"ד[

שדן

שבלחם

שהברכה

לאחריו

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

ו
ויש מקום לומר שבאמת גם בגדר הדברים

איסור אכילה ללא ברכה ויש גם חיוב

זה חלוק שהברכה הכללית זה מצד

ברכה ובאמת הצד שיברך אחרי זה רק

האיסור של אכילה ללא ברכה והברכה

מצד החיוב ברכה ולא מצד האיסור ולנ"ל

הפרטית זה מצד החיוב ברכה ובאמת מצד

מרבינו יונה אם זה פחות מכשיעור באמת

האיסור מספיק שהכל והרי בדיעבד הוא

לא יברך אחרי.

יוצא דהינו שאין איסור על אכילתו רק
שיש עוד תקנת ברכה ברכה פרטית וזה רק
מצד החיוב ברכה שבדבר ]והנה האגרות
משה נקט שודאי שמי שבירך בדיעבד
שהכל שיוצא אבל ראוי שלא יאכל מצד
החיוב הודאה הגמור אמנם לנ"ל הרי בזה
אין איסור אלא רק קיום מצוה וכיון שכל
שבירך נפטר מחיוב זה ולכאורה אין סיבה
לכתחילה לא לאכול וכן הוא סתימת
הפוסקים בכל מקום[.

והנה

הגמ' ברכות נ :דנה באחד שאכל
ללא ברכה מה דינו ודעת רוב

הראשונים שלא מברך ומבואר בלשון
הגמ' שזה מצד שאדחי אדחי דהינו שכיון
שהיה ראוי לברך ולא בירך נדחה מהברכה
ומבואר שמצד עיקר התקנה יש מקום
לברכה וברא"ש כתב שבאמת בהכניס מים
לפיו ונזכר שלא בירך כה"ג מותר לו
לבלוע על דעת שיברך לאחר השתיה שאין
כאן הסברא של אידחי ועיין עמק ברכה

‰ÂˆÓ‰Ó Ú·Â ¯ÂÒÈ‡‰˘ ¯‡·È

ה[ והנה

עיין עמק ברכה סימן ב' ובאבני
נזר ל"ז סק"ח שכתבו להוכיח

מהא דבעל קרי לא מברך לפניו שלכאורה
זה כדין אנוס ואם זה היה דין איסור ודאי
שהיה אסור לאכול קודם שטבל וכן
מבואר שפועלים לא מברכים לפני האוכל
ולא מסתבר שהתירו להם איסור אלא רק
שהחשיבו אותם כאנוסים שלא יכולים
לברך ]אמנם אין זה מוכרח דיתכן שכאן
חז"ל התירו להם איסור[ וכן מבואר
ברכות י"ח .שאונן לא מברך וביאר רש"י
שהכונה קודם האכילה והא מדין עוסק
במצוה פטור מהמצוה והנה לא פטרו אונן
מאיסורים ולכן צריך ליטול ידים לאכול
ובכל אופן כאן פטור ובפשוטו מבואר
שאין כאן איסור אכילה ללא ברכה אלא
רק חיוב ברכה כדין כל מצוה שאונן פטור.

אמנם

מה שיותר מסתבר מה שביאר שם

ברכות הנהנין סימן ב' שהקשה שאם כל

בעמק ברכה שזה ודאי שיסוד

התקנת ברכה זה מצד האיסור לאכול ללא

החיוב הוא תקנת ברכה וכמו ברכה

ברכה א"כ כאן שכבר אכל מה שייך לחיבו

לאחריה וכמו כל ברכת המצוות רק שכאן

לברך אלא בהכרח שיש חיוב ברכה לא רק

כל שיש חיוב ברכה ולא מברך אין זה רק

מצד האיסור אלא כמו ברכה לאחריה וכמו

ביטול מצוה אלא יש כאן איסור אכילה

ברכת המצות ובזה יש לדון שחיוב זה יש

ללא קיום חיובו לברך דהינו שבאמת יש

לעשותו גם לאחריו ורק שמצד גדרי

כאן גם איסור אכילה ללא ברכה אבל לא

התקנה תיקנו לפני ולא אחרי וע"ש שנקט

שאסרו האכילה ללא ברכה אלא יסוד

שבאמת יש שני חיובי ברכה א .יש דין

האיסור הוא מה שאוכל ללא קיום חיובו
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ז

וזה עצמו הדבר המגונה וכעין מעילה

וכל שאין חיוב ממילא אין את האיסור ולא

ולפ"ז א"ש הדין של פועלים ובעל קרי

שזה איסור שלא נובע מהמצוה ]אמנם יש

ואונן שכיון ששם אין לו חיוב הברכה מצד

לדחוק שזה איסור צדדי וגם בהבדלה זה

שהוא אנוס מלקים המצוה ממילא לא

כך אלא שלא אסרו אלא במקום שהטילו

שייך כאן האיסור מה שאוכל ללא ברכה

החיוב וא"ש דמיון הרא"ש[.

שכל האיסור זה מה שיכול לעשות המצוה
ולא מברך ]ועדין הדבר מחדש שבפשוטו

ולכאורה

בעל קרי יש לו חיוב ברכה רק שהוא
אנוס[.

יש להוכיח כצד זה דהנה מבאר
בגמ' נ :שאם הכניס משקין

לתוך פיו ולא בירך כיון שלא יכול לברך
כשהם בפיו יכול לבולעם ויש ראשונים

והנה

עיין רא"ש פ' מי שמתו שהביא

שכתבו שהכונה שבולע ולא מברך אמנם

תשובה מהמהר"ם מרוטנבורג שדן

הרא"ש ביאר שהכונה שכה"ג אין הסברא

במי שמת לו מת במוצאי שבת שהוא אונן

של אידחי אלא מראש קבעו חז"ל שיברך

ואסור לו להבדיל האם יש לו איסור

לאחר שתיתו ובפשוטו שבאמת ללא זה

אכילה קודם הבדלה והוכיח מהא דמבואר

ודאי שאסור לבלוע ללא הברכה והנה

שאונן לא מברך ובכל אופן מותר לו

לכאורה הניחא אם הגדר הוא חיוב ברכה

לאכול עכ"ד והנה עיקר הנידון מצד שכיון

יתכן שכאן קבעו חז"ל שהחיוב ברכה הוא

שרבנן הטילו איסור אכילה קודם הבדלה

גם אחרי אמנם אם יש גדר איסור הדבר

ממילא יתכן שגם אם אין החיוב הבדלה

צ"ע איך יכול לשתות על דעת שיברך

אבל האיסור קיים ]מסתברא מצד שהוא

אחרי ואולי כל שזה כבר בפיו כה"ג לבלוע

גברא בר חיובא רק שיש משהו חיצוני

דבר מאוס זה אין זה בכלל האיסור בגדרים

שמפקיע ממנו החיוב[ והוכיח מאכילה

דרבנן אלא רק שיש כאן חיוב ברכה אמנם

שיש איסור לאכול ללא ברכה וחזינן שכל

לנ"ל א"ש שכל האיסור מצד החיוב ברכה

שהוא פטור מהברכה מותר לו לאכול והנה

אבל כל שהחיוב ברכה הוא אחרי ממילא

כל זה שייך אם יש איסור אכילה ללא

גם לא שייך כאן האיסור.

ברכה א"כ יש לדמות אבל אם כל הדין
הוא חיוב מצוה וכל האיסור מצד שלא

והנה

בעיקר הא דמבואר ברש"י שאונן

מקים חיובו א"כ כאן שהוא לא חייב ודאי

פטור מלברך ברכה ראשונה עיין

שאין סיבה שיאסר לאכול ובפשוטו מוכח

ר"ש בדמאי פ"א מ"ד שנקט שאין הכונה

שיש איסור אכילה ללא ברכה ולא שזה רק

על ברכה ראשונה על האוכל אלא הכוונה

קיום מצוה של ברכה אמנם משמע שזה

שלא יכול להוציא אחרים דהינו שבאמת

אותו נידון כמו הבדלה דשם האיסור הוא

הוא צריך לברך קודם האכילה וצ"ב מה

מצד שהחיוב הבדלה גורם לאיסור וכל

זה שונה מכל המצות שאונן פטור

שנפטר מהחיוב גם אין את האיסור וכך גם

ובפשוטו זה מצד שס"ל שיש איסור

כאן כל האיסור מכח החיוב ברכה שעליו

אכילה ללא ברכה וכן הוא בכל בו בהלכות

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

ח
אבלות ויתכן שנקט שיש חיוב ברכה וכן

ומותר לו לברך כדי לאכול והא דלא הוי

יש איסור אכילה וכאן הדין ברכה זה מצד

ספק ברכה לבטלה עיין קה"י שביאר

יתכן

שכיון שאסור לו לאכול ללא ברכה לא

שמספיק לברך שהכל[ ויתכן יותר שבאמת

חשיב ברכה לבטלה אלא שדבריהם צ"ב

ס"ל שזה כמו נט"י שיסוד הדין הוא איסור

מה זה שונה מכל ספק ברכה דמבואר בגמ'

אכילה ללא ברכה ומכח זה הדין ברכה

כ"א .שלא צריך לברך ועיין רעק"א שביאר

ולכן כמו שאונן צריך ליטול ידים כך הוא

שכאן זה חמיר כיון שאסור לו לאדם

צריך לברך אמנם לנ"ל יתכן שס"ל שאונן

להנות מהעולם הזה ללא ברכה ובפשוטו

זה לא בגדר פטור אלא זה רק מניעה

מבואר שיש כאן דין איסור ולכן זה חמיר

צדדית שלא יכול לברך וחשיב שיש לו

ועיין קה"י שהאריך לבאר שכיון שבקל

חיוב ברכה ולכן יש כאן את האיסור ולפ"ז

יכול לא לעבור האיסור בזה לא אומרים

יסוד המחלוקת בראשונים לגבי אונן האם

ספק דרבנן לקולא אמנם כל זה בספק

צריך לברך זה לא בגדרי ברכה אלא בגדרי

איסור ולא בספק מצוה ע"ש ובאמת שכן

פטור אונן.

הוא משמעות הריטב"א בשבת כ"ג.

אכילה

האיסור

]ולתר"י

לעיל

שהקשה מה שייך לומר ספק ברכות להקל

Ï"Ï ÔÂ„Ï ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰

ו[ ועיין

סימן ס"ב בבה"ל ד"ה שלא,
שכתב שאם הוא במרחץ ולא

יכול לברך בכל אופן אסור לו לשתות ולא
עוזר מה שהוא אנוס כיון שחז"ל אמרו
שיש איסור לאכול ללא ברכה עכ"ד
ומבואר שנקט שאין רק חיוב ברכה
וממילא שייך כאן פטור אונס אלא יש
איסור אכילה ללא ברכה אמנם יתכן כנ"ל
שהאיסור מה שחיב ולא מקים חיוב
וממילא כה"ג שהוא אנוס אין הביאור
שהוא לא חייב אלא שלא יכול ולכן שייך
כאן האיסור ]אמנם משמעות הט"ז והמטה
יהודה שדנו שם בגדרי אונס שנקטו שא
הוא אנוס באמת מותר לאכול ללא ברכה
וכמרומי שדה הנ"ל[.

והנה

הרי אסור לו לאדם להנות מהעולם הזה
ללא ברכה אמנם בפשוטו הביאור בתוס'
כמבואר במאירי בסוגין שכיון שהאיסור
אכילה ללא ברכה הוא איסור חמור לכן
דנו הראשונים שבזה לא אומרים ספק
דרבנן לקולא ולפ"ז יתכן שבאמת גם אם
זה רק חיוב מצוה אבל זה חיוב חמור ולכן
אין בזה ספק לקולא אמנם לשון הריטב"א
כיון שאסור וכו' ועיין תוס' מ"ז :דמבואר
שנקטו שגם בברכה אחרונה אין דין ספק
דרבנן לקולא ובפשוטו בזה ודאי שאין דין
איסור אלא חיוב ברכה ובהכרח כנ"ל שרק
הביאו להראות שזה חיוב חמור ואין
כונתם לאיסור בפועל שיש כאן אמנם דעת
הרי"ף והרמב"ם וכן קי"ל להלכה שכל
ספק ברכה גם ברכה ראשונה להקל וכן
נפסק סימן קס"ז ויתכן שזה מצד שאין

עיין תוס' לעיל י"ב .שנקטו לגבי

איסור אכילה ללא ברכה ויתכן מצד שס"ל

ברכה ראשונה שאם יש לו ספק

שזה ככל האיסורים שאומרים בזה ספק

האם בירך אסור לו לאכול ללא ברכה

דרבנן לקולא.

עריכת ברכות  /בגדר חיוב ברכה לפניה ולאחריה

והנה

ט

דנו הראשונים בגזל וקנה בשינוי

יכול להקל גם אם יכול בקל לצאת מהספק

האם מברך על הפרשת חלה או

כגון שיוציאנו אחר ורק יש בזה ענין

שבוצע בירך ניאץ ה' וכתב המאירי ב"ק

כמבואר במ"ב לגבי ספירת העומר אבל

צ"ד .לחלק בין הפרשת חלה שלא מברך

אם זה גדר של איסור ממילא זה ככל

לברכת הנהנין שצריך לברך כיון שאסור

איסור דרבנן שכל שבקל יכול לא לעבור

לו לאדם להנות מהעולם הזה ללא ברכה

על האיסור אין לסמוך על ספק דרבנן

ולכאורה כונתו שבמקום שכל הדין ברכה

לקולא ומסתבר שגם אם זה איסור שנובע

זה חיוב מצוה שמוטל עליו בזה כל שזה

מכח החיוב וכנ"ל אבל כיון שעד כמה

מנאץ יש סברא שאין טעם לברכה אבל

שיש חיוב ברכה יש כאן איסור יש כאן

במקום שזה דין איסור למעשה לא יכול

הדין שכל שבקל יכול לצאת מהספק חייב

לאכול ללא ברכה וממילא זה מתיר לו

]וכמדומה דבב"י מבואר שכל שבקל יכול

לברך ובפשוטו מבואר שיש דין איסור

לצאת מהספק צריך לצאת מהספק[.

אכילה ללא ברכה אמנם יתכן שגם אם
כנ"ל שהאיסור נובע מהחיוב לברך כאן
חשיב שיש חיוב ולא הגדר שאין חיוב
וכמבואר בבבה"ל סימן י"א ס"ו שבגזל
ציצית שאסור לברך אין ללבוש הבגד ורק
לכן יש איסור שזה סיבה שיוכל לברך
אמנם יש לדון שכונת המאירי שחיוב כזה
שנובע מצד הסברא של אסור וכו' מסתבר
שעל זה לא עוזר הפטור של בצע בירך
וכו'.

והנה

עיין קה"י סימן ה' שהאריך להוכיח

עוד

יש לדון נפק"מ בכל הנ"ל לגבי מצוה
הבאה בעבירה דהינו אם אדם יאכל

מצה ללא לברך אם נימא דעבירה דרבנן
חשיב מצוה הבאה בעבירה וכן נפק"מ
ליו"ט שני שזה רק איסור דרבנן ובפשוטו
הוא תלוי בנ"ל שאם זה רק מצוה דרבנן
א"כ אין איסור בעצם מעשה האכילה ולא
חשיב מצוה הבאה בעבירה מה שעל ידי
אכילה יוצא שלא עושה מצוה משא"כ אם
יש בזה איסור אכילה א"כ לכאורה אין
סיבה שזה לא יהיה מצוה הבאה בעבירה
וצ"ע.

שאפילו שספק דרבנן לקולא אבל
בדבר שאפשר להיזהר בקל אין בזה ספק
דרבנן לקולא אמנם כל זה בספק איסור
ולא בספק מצוה דרבנן ובפשוטו הוא
מבואר בראשונים שהתירו לברך על
ספירת העומר בבין השמשות מצד ספק
דרבנן לקולא אפילו שאסור לכתחילה

עוד

יש לדון האם אדם שאכל ללא ברכה
הוא מצטרף לזימון דהרי מבואר

שבאכילת איסור אין צירוף לזימון ואם
נימא שזה רק ביטול עשה א"כ אין זה
אכילה האסורה ובזה לא מצאנו שהוא לא
מצטרף.

להיכנס לספק איסור דרבנן ]ועיין מגלת
ספר שהאריך בזה[ ולכאורה יש נפק"מ

והנה

היה מקום לומר שרק באיסור חפצא

בכל הנ"ל שאם נימא שחיוב ברכה זה רק

חשיב אכילת איסור שלא מצטרף

קיום מצוה א"כ כל שיש לו ספק לקולא

לזימון אמנם מפורש בפוסקים שגם דבר

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

י
גזול לא מצטרף לזימון אמנם באמת

א"ש אמנם בר"ש מבואר שאונן מברך

בירך

ברכת המזון אמנם יתכן שלשיטתו שברכה

מצטרף לזימון וצ"ע עד כמה שיש בזה

ראשונה הנידון להוציא אחרים ממילא זה

איסור למה שיצטרף.

גם ברכה אחרונה ומוכח שיכול לברך אבל

משמעות

הפסוקים

שמי

שלא

זה מטעם אחר דזה מצוה חשובה וצ"ע.
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ז[ והנה

לכאורה כל מה שכתבנו לדון
האם זה רק חיוב ברכה או שזה

דין איסור ונפק"מ לכל הנ"ל זה רק שייך
בברכה ראשונה ששיך לדון איסור על עצם
האכילה אבל בברכה אחרונה ששם הוא
כבר אכל כל הנידון הוא חיוב ברכה ולא
מסתבר שעד כמה שלא יברך זה אכילת
איסור וכל שיברך בסוף זה היתר אמנם
יתכן שכל שבדעתו לאכול מראש שלא על
מנת לברך יש בזה איסור ודוחק והנה

ובפשוטו

דבאכל כבר כזית משקה אין
ענין לא לשתות עוד משקה כל שלא מוסיף
צד חיוב שלא מברך דהינו שכל שהוא לא
מוסיף עוד חיוב ברכה אין איסור בעצם
האכילה שכל האיסור מה שלא מקים את
חיובו ואין הבדל כמה אכל שתמיד יסוד
איסורו מה שלא מקים את חיובו ולכאורה
אם יש איסור אכילה ללא ברכה אחרונה
ודאי שכל משהו שאוכל יש בזה איסור
אלא בהכרח שברכה אחרונה זה רק דין
מצוה ולא דין איסור.

הריטב"א והמאירי נקטו שכל הדין של
אסור וכו' זה רק בברכה ראשונה אבל
ברכה אחרונה אין זה מצד הסברא הנ"ל
אלא הוא תקנה דרבנן ככל התקנות אמנם
ברשב"א מבואר שגם הדין ברכה אחרונה
זה מצד האסור לו לאדם להנות וכו' וצ"ע
מה שייך דין איסור אחרי האכילה וכנ"ל
אמנם

נראה

ברור

שכונת

הרשב"א

כדביארנו לעיל אות ג' שזה ודאי שיש כאן
תקנה של דרבנן שלחיוב ברכה רק ביאר
שיסוד התקנה הוא מצד הסברא שאדם
צריך להודות על מה שאוכל ואסור לו
לאכול ללא שיעשה את זה אבל אין כונתו
שהגדר של התקנה דרבנן הוא דין איסור

הוספה:

העיר ר' חיים שמולאביץ דיתכן
שגדר החיוב ברכה הוא כמו גזל

דהינו שכל היתר האכילה רק אם ברכה
לפני ואחרי ועד כמה שלא מברך הגזילה
זה האכילה וכמו שביאר הגרב"ב שנהנה
יסודו מדין גזל דהינו שאסור לקחת ללא
לשלם והגניבה של הדבר בזה שלא משלם
ולפ"ז הדבר שייך גם בברכה אחרונה
אמנם זה מכריח שאונן חייב בברכה רק
שבכל אופן לא שייך לשאול שזה מצוה
הבאה בעבירה או שלא יברכו על זה כיון
שאין עצם הדבר אכילת איסור אמנם זה
ודאי סיבה שאונן צריך לברך.

והנה במאירי מבואר שבגזל צריך לברך גם
ברכה אחרונה ומשמע שזה גם דין איסור

כן מבואר מהמג"א סימן ר"י

עוד

העיר הרב מינצר דיתכן דכיון שחז"ל

אמנם אם כונתו שכיון ששורש הברכה

רצו לתקן הדבר בגדר איסור שזה

מצד סיבה זו על זה אין בוצע בירך וכנ"ל

יותר חמור לכן גדר הדין ברכה שיש איסור

עריכת ברכות  /בגדר חיוב ברכה לפניה ולאחריה
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מה שלא מברך דהינו שאמרו שאם אדם

איסור ולא לברך על זה דהאיסור במה

עושה מעשה אכילה ולא מברך מה שלא

שלא מברך וכן לפ"ז .יתכן מאוד שאונן זה

מברך זה האיסור וממילא זה שייך גם

סיבה שלא לברך כיון שכל האיסור מה

בברכה אחרונה ולפ"ז ודאי שלא שייך

שלא מברך ובמקום שכאן יש פטור

לשאול שזה מצוה בעבירה או שזה אכילת

מברכה ממילא זה סברא שלא יהיה איסור.

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א
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לה ע"א

בגדר חובת ברכה
oiihyplxw iav ac axd

כיצד

מברכין וכו' ובגמ' מנא הני מילי,

ולכאורה

דתנו רבנן קדש הלולים לה' מלמד

שוב צ"ב דלמסקנא דהוי
אסמכתא

בשלמא

למה

שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם מכאן

דילפינן מקדש הילולים ב' ברכות לפניהם

אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום

ואחריהם א"ש דילפינן ברכה אחרונה

כלום קודם שיברך .ומבואר דילפינן לה

וראשונה מק"ו במינים שנאמר בהם האי

מקרא לחייב ברכה על כל אכילה ,אלא

קרא דקדש הלולים ,אמנם לשיטת ר"ע

שצ"ב מה מוסיף ר"ע שאסר לטעום קודם

דסבר שמכאן שאסור לטעום כלום עד

שיברך יתר על הנאמר ברישא שמכאן

שיברך ילה"ק דמשמע דהוי דין בכל

שצריך לברך לפניהם ואחריהם ולכאורה

המינים שאסור לטעום מהם בלא ברכה,

בזה כלול גם שאסור לטעום בלא ברכה

והא כיצד ילפינן מקדש הילולים לכ"מ הא

לפניה ,וכן הק' הגר"א בחי' עי"ש

מסקינן שאין למילף לכ"מ ,ואמנם יתכן

והדברים צ"ב.

שבאמת כיון שאי"ז ילפותא אלא הסמכתא
ממילא בכללי הסמכתא יש ללמוד כן אף

ומק'

הגמ' שאין למילף מקרא זה חיוב

לשאר מינים ועדין דוחק הוא ,וכן צ"ב מה

ברכה בשאר מינים דלמ"ד כרם

מוסיף על רישא כנ"ל.

רבעי אשכחן חיוב ברכה רק בכרם ,ולמ"ד
נטע רבעי אין ילפותא למינים שאינם ברי

והנה

מבואר בשו"ט בגמ' דברכת המזון

נטיעה ,ולמסקנא רק באכילת פת מצאנו

דאורייתא וילפינן מק"ו לחייב אף

חיוב ברכה אחרונה מדאורייתא וכן ברכה

ברכה ראשונה ,ודנו בזה אם ילפינן

ראשונה מק"ו ,וכן לגבי ז' המינים מצאנו

מהצה"ש חיוב ברכה אף בשאר מינים ,וכן

שחייב בברכה אחרונה וכן ראשונה ע"י

מצאנו לגבי ז' המינים שנאמר ואכלת

ק"ו ,ואמנם בשאר מינים מסקינן שאי"ז

ושבעת וברכת על כל הז' מינים כמבואר

אלא סברא שאין להנות מהעולם הזה אלא

בגמ' מד א' וחייב מדאורייתא בברכה

בברכה ,ובתוס' ביארו שקרא הוי אסמכתא

אחרונה וילפינן מק"ו לברכה ראשונה,

בעלמא ועד למסקנא סברו שילפינן מקרא

ולמ"ד כרם רבעי ילפינן מקדש הילולים

והוי חיוב דאורייתא.

חיוב ברכה בענבים א ,ולפי"ז מבואר

`.

ipzyi`c ixtd xwir `edy eay oiia `l` zkxae ea xn`p `ly xyt`y otb ip`yc `"ayxd x`iae
.`zeilrnl

עריכת ברכות  /בגדר חובת ברכה
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בפשטות שברכה אחרונה וברכה ראשונה

פסק דבספק ברכה אינו חוזר אף בהמוציא

באלו המינים דאורייתא נינהו.

וע"כ שאי"ז חיוב דאורייתא ,וא"כ צ"ב

ואמנם

לעניין מה ילפינן מק"ו.

כתבו התוס דהאי ק"ו לאו ק"ו
גמור

הוא

שאינו

חייב

וכן

משמע בראש שכתב בסי' ט"ז שאין

מדאורייתא בברכה ראשונה אלא מדרבנן,

שיעור לברכה ראשונה כיון שחיובה

וראייתו מבעל קרי דאמרי' בדף כ ב'

מסברא שאסור להנות מעולם הזה בלא

שאינו מברך לפניה אלא לאחריה כיו

ברכה וא"כ אפי' בכ"ש נמי אסור להנות

שבזה הוי חיוב דאורייתא ,וא"כ חזינן

בלא ברכה ,וכ"כ התוס' דף לט א' ,והוסיף

שלפניה הוי דרבנן ומהא"ט אינו מברך,

שם הרא"ש וז"ל אף על גב דלעיל בריש

וצ"ב דממ"נ אם הוי ק"ו מ"ט לא ילפינן

פירקין נפקא לן ברכה לכתחלה ק"ו

לחייב מדאורייתא ואם אינו ק"ו היאך

מלבסוף ,כשהוא שבע מברך כשהוא רעב

ילפינן מינה ומה כונת התוס' דהוי ק"ו

לא כ"ש ,מ"מ לא אמרינן דיו שלא יברך

שאינו גמור ב.

על משהו שבתחלה כמו שאינו מברך

ועוד

צ"ב דהנה בשו"ע בסי' קס"ז בהל'
בציעת הפת כתב הרמ"א בס"א

שיביא לכ"א כזית ,וכתב המג"א בסק"ז

לבסוף ,דלאו קל וחומר גמור הוא דמה
לבסוף שכן נהנה כבר כדאמר לעיל.

ומבואר

בדבריו שאף למסקנא שאמרי'

שמשמע שיש חיוב לאכול כזית ומסיק

שברכה ראשונה מסברא עדיין

שיחמיר לכתחילה לאכול כזית ,ובפמ"ג

ילפינן מק"ו לגבי פת ,ומשו"ה הק' דנימא

בא"א כתב שהוי משום דילפינן מק"ו וכמו

דיו ואינו חייב בברכה אלא באוכל

דבעי' שיעור כזית לברכה אחרונה ה"נ

כשיעור ,ותי' שלאו ק"ו גמור הוא כמבואר

בעי' כזית לברכה ראשונה ג ,ומשמע שאף

בתוס' ,וצ"ב לענין מה נידון הק"ו ,ואמנם

למסקנא ילפינן לגבי פת מק"ו ונפק"מ

שמעתי עוד להק' ע"ד דמה איכפ"ל אם

לענין שיעור ,ואמנם בשו"ע שם בהמשך

ילפינן מק"ו ומה מהני לזה דיו להפקיע

.a

oiibeqa x`eanc mipind 'f iabl mpn`e ,`ed `ziixe`cn aeig i`ce oefnd zkxa aeig 'nbd zpwqnl dpde
aiigy azk `"ayxac mipey`xd dfa ewlgpe ,e`l e` `pwqnl inp `ed ok m` a"v `ziixe`cn aiigc

azk oke d"`xde ixi`nd k"ke ,opaxcn ied milke` x`ya mpn` zkxae zraye zlk`e dia aizkc `ziixe`cn
`ziixe`c oicc rnyne xeriy 'ira zraye xn`py yly oirnac x`iay f"h 'iqa y"`xd oke h"x 'iqa xehd
xn`p zkxaec `xw m` opaxe b"x dfa ewlgpc '` cn sca onwl `id dkex` `ibeq `dc mzhiyl a"ve ,`ed
mgl da lk`z zepkqna `l xy` ux`c `xwc zta wx iedc opax zrce ,ztd lr wx e` mipin 'fd lk lr
aeig wx zekxa 'b aeig oi`y oiprl `ed wiqtndc exaqc d`xpe ,`ziixe`c iedc exaq j`id k"`e oiiprd wiqtd
`wtqay n"wtpe opaxcn wx iedc a"id g"ta m"anxd zhiy t"kre .zkxae ea xn`p oiicr la` yly oirn zg
`.b"q h"x 'iqa r"eyd wqt oke jxal xfeg `ziixe`c wtq iedy n"daa wxe jxane xfeg epi` jxa m

.b

`le ef `xaqn ea xfg opaxcn wx iedc ezpwqnly my rnyne `ziixe`cn e"w iedy my x`ia mpn`e
.e"w meyn aiigzn

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א
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חיוב מפחות מכשיעור הרי סו"ס יש סברא

שעיקר סברת א"א להנות מהעולם בלא

שא"א להנות מהעולם הזה בלא ברכה

ברכה הוא רק אם אוכל בלא ברכה ונהנה

וא"כ חייב בברכה אף על פחות מכשיעור

ממנו ,ואמנם אם נקבע בו שיעור מסויים

אכילה ד.

לחיוב אזי כל שהוא פחות מכאן אי"ז
בכלל הנהנה שנצרך בו ברכה ,שהרי

וכעי"ז

יש להק' עוד ,דהנה ברשב"א

ההנאה שנקבעה באותו המין הוא באותו

והריטב"א כתבו דסברת א"א

שיעור ונמצא דבפחות מכאן לא נחשב

להנות מהעולם הזה בלא ברכה סברא היא

כנהנה בלא ברכה ומשו"ה אי"ז סותר

אף לגבי ברכה אחרונה ,ואמנם הרא"ה

לסברא שהרי אינו בגדר נהנה.

חלק ע"ד וכן משמע ברא"ש הנ"ל ובתוס'
לט א' דביארו שאי"ז סברא אלא בברכה

והעירוני

שכעי"ז חזינן בדברי רש"י לה

ראשונה .ויש להק' טובא שלראשונים

ב' לגבי אכילת שמן דאזוקי

שאמרי' שהסברא לחיוב ברכה היא אף

קמזיק ליה וביאר רש"י שכיון שכתוב

בברכה אחרונה דלכאורה מ"ט אינו חייב

ואכלת ושבעת וברכת חזינן שברכה טעונה

מדאורייתא בברכה אחרונה בפת רק בכדי

אכילה

בברכה,

שיעור שביעה הרי סברת א"א להנות

ולכאורה ילה"ק שהרי הסברא היא שלא

מהעולם הזה בלא ברכה היא מחייבת אף

יהנה מהעולם הזה בלא ברכה וכאן הרי

בפחות משיעור שביעה ומ"ט לא יתחייב

סו"ס הוא נהנה ומה איכפ"ל דכתיב

בברכה אף בלא אכל כשיעור ה.

אכילה ,וע"כ שעד כמה שנקבע אופן

ובלא"ה

אינו

חייב

מסויים של הנאה לחובת ברכה אינו חייב

ונראה

שמבואר בזה שאם נאמר חיוב

אלא עד שיהנה בכה"ג אבל בלא"ה אינו

ברכה בשיעור מסויים אזי בכל

נחשב כהנאה שהסברא תחייב בו ברכה

שהוא פחות משיעור זה אינו בכלל החיוב

ואי"ז סירה לעצם הסברא שאסור להנות

ברכה ואי"צ לברך עליו ,והביאור בזה

בלא ברכה.

.c

wx dkxa aiigy xnel oi` f"itl s`c ,`xaqn `le e"wn opitliy `"edl y"`xd zpeky ex`iay yie
eixac z` ok x`al wegc dxe`kl mpn`e ,dkxaa aiig izni` 'nba h"ey ied dfac d`xp oi`y xeriyka

.c"qd wx x`al ezpeky my d`xp oi`y

.d

xwir dlik` mcewy dlik` xg` dkxa oicl dlik` mcew ly dkxa oic oia wlgl yiy uxzl yi mpn`e
`ed da aeigd xwir dpexg` dkxa mpn` xeriy dl oi` ef d`pde epearx zhwyd z`pd lr `ed aeigd

'it` driay ly y"k d`pd okziy w"dli oiicr mpn`e ,ray aygp epi` d"`lay xeriy yi dfae driayd lr
oia wlgl mrhdy rnyn '` hl 'qezae f"h y"`xay cere ,`xaqn dkxa da aiigzie driay xeriyn zegta
eaiigl mewn did ok `xaqn ied m`y rnyne `xaqn zaiiegn dpi` dpexg`y oeik dpexg`l dpey`x dkxa
``ny mrhn `ed mdiptl y"k dkxa aeigy x`iay n"qkd t"r 'zl ontew axdn izrny mpn`e ,y"ka 'it
wgecc d`xp oiicr t"kre dpexg` dkxa iabl zniiw dpi` ef `xaqy l"i k"`e xeriyk lke` `vnpe xzei lk`i
.n"qkdk `le dkxa aeigd mrha ewligy xzei d`xpy y"`xde 'qez zpek efy x`al
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להוסיף לבאר בזה ובהקדם דהנה

דהוי איסור אכילה ולא רק חובת ברכה

ידוע מה שדנו בסוגיין אם חובת

ואדרבא הגדיר שהאיסר הנאה מהעולם

ברכה הוא חיוב דהיינו שכשאוכל יברך,
או שעיקר הדין הוא איסור אכילה בלא
ברכה ולא חיוב ברכה אלא שאם ברך
מותר לאכול ,והנה לשון הגמ' הוא סברא
הוא שאסור להנות מן העולם בלא ברכה
ומשמע שיש איסור אכילה בלא ברכה ולא
חובת ברכה ,וכן ידוע דברי הגליון
הגרעק"א בדף יא א' שביאר שיטת התוס'
שם בספק ברכות להחמיר שכיון שעיקר
החיוב הוא משום שאסור להנות בלא
ברכה ולא רק חיוב ברכה בזה יש להחמיר
שיחזור ויברך שלא יעבור באיסור ,והביא
כן מהמהרש"א בפסחים קב א'.

בלא ברכה הוא כקדשים ומעילה.

ואמנם

מאידך ידוע להק' מהגמ' יז ב'
דאונן אוכל ואינו מברך וביאר

רש"י שאינו מברך לפניה המוציא ,וכן
לענין בעל קרי בדך כ ב' שהביאו בתוס'
שאינו מברך לפניה אלא רק לאחריה דהוי
דאורייתא ,וכן לגבי קטן שמאכילין אותו
כשאינו ידוע לברך אע"פ שאסור להנות
בלא ברכה ,ומשמע שדין ברכה אינו איסור
אכילה שא"כ מ"ט הקלו באונן ובעל קרי
או קטן לעבור באיסור להנות בלא ברכה.

והנה

לגבי פועלים מבואר בגמ' בדף ט"ז

משמע בפשטות מהמאירי בב"ק צד

א' בזה"ל הפועלים שהיו עושים

א' שכתב לגבי ברכה על גזילה וז"ל

מלאכה אצל בעל הבית קורין קריאת שמע

וכל שלא נשתנה והוא רוצה לאכלה אף על

ומתפללין ואוכלין פתן ואין מברכים

פי שהוא עובר עברה וברכתו קללה

לפניה אבל מברכין לאחריה שתים .והתם

ותועבה ונאוץ אינו רשאי ליהנות בלא

נמי מי התירם לעבור באיסור אכילה בלא

ברכה ומברך הן המוציא הן ברכת המזון

ברכה הא אי"ז רק מצוה לברך כשאוכל,

הן שאר ברכות הכל כפי הברכה הראויה

ובאמת דהגר"א הביא שם גירסת הרי"ף

לו .ומשמע דאינו רשאי לאכול בלא ברכה

שגרס שמברך לפניה ולאחריה ועכ"פ

וזה עיקר חיובו משום שאינו רשאי בלא"ה

מצאנו בזה מחלוקת וצ"ב היאך למקילים

לאכול ולא משום חובת ברכה.

אוכלים ,וכן ילה"ק מ"ש פועלים מאונן

וכן

וכן

משמע בדברי הריטב"א בשבת כג א'
דהביא להלכה שאין חוזר בספק

ברכה בברכת הנהנין והק' בזה"ל ומיהו
תמהני בברכת הנהנין לפניו היאך חוזר

דלכו"ע מותר לאכול ,ושמעתי בשם
הגרשז"א שהוכיח מאלם שאי"צ למעט
אכילתו מחמת שאינו יכול לברך ואם יש
איסור אכילה בלא ברכה מ"ט לא ימעט
ויאכל רק כדי צורכו.

ואוכל בלא ברכה מפני ספק ,והרי מכניס
עצמו בקום עשה לאכול במה שהוא כנהנה

וידוע

היסוד המובא באחרונים ונבאר

מקדשי קדשים כדאיתא בפרק כיצד

בדרך שעלה לנו בלימוד הסוגיא,

מברכים והיה ראוי שיחזור יברך על הספק

שבאמת תרוייהו איתנהו והיינו שאסור

או שלא יאכל יותר .ומבואר שסבר נמי

להנות מעולם הזה בלא ברכה היא איסור

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"א

טז
אכילה בלא ברכה וממילא חלה חובת

שלא יבא לידי מעילה .וביאר התר"י דאפי'

ברכה בשעת אכילתו אלא שי"ל שכל

במברך שהכל בכל מין כבר יצא מידי

האיסור והטעם שנחשב כאוכל בלא ברכה

מעילה אלא שצריך ללמוד לברך את

הוא עד כמה שיכול לברך ולא מברך שאז

הברכה הראויה לכל דבר ודבר ,חזינן

הוי הנאה בלא ברכה ,אבל אם אינו יכול

שאפי' במקום שכבר אינו בכלל אסור

לברך כגון באונן או שאר אופנים בה י"ל

להנות בלא ברכה מחוייב הוא לברכה

שאינו נאסר באכילה שאי"ז כנהנה בלא

הראויה לו וע"כ שמכח הסברא אמרי' נמי

ברכה שלא ביטל ברכה אלא שאינו יכול

שחייב בברכה ואי"ז רק היכ"ת להיות

לברך ,ומשו"ה אונן וקטן שאינם בני ברכה

מתיר לאכול.

אינם

חייבים

ונמצא

שאין

האכילה

באיסור ,ולענין ספק ברכה סבר המהרש"א

וא"כ

שכיון שבפועל אסור לאכול בלא ברכה
הוי ספק איסור ויש להחמיר בו.

ואמנם

בפועלים יש לחלק שאיו חיסרון
ביכולת שלו לברך מחמת עצמו

אלא שמחוייב הוא לאדונו ואינו רשאי
לברך וא"כ

בזה י"ל

שגרע משאר

הפטורים ואפי' שאינו רשאי חייב לברך
דסו"ס אסור לו להנות בלא ברכה
והמציאות שאינו מברך אינה במצב שאינו
יכול להתחייב בברכה ונחשב מבטל
ברכה ,וכעי"ז מצאנו שדנו לגבי בית
המרחץ שאסור לו לברך שם ולא התיר
הביאוה"ל אכילה שם וע"כ שכיון שהוא
אינו בגדר לא מצי לברך אלא שבמקום
שעומד עתה אינו יכול לברך ,וא"כ דמי

מכשיעור שאחר שילפינן חיוב
ברכה בשיעור מסויים נמצא שהחיוב שלו
לברכה היא באותו השיעור ונקבע שהיא
ההנאה המחייבת בברכה וא"כ כל שלא
בירך בכה"ג אז הוא סותר לסברא של
אסור להנות מעולם הזה בלא ברכה אמנם
אם אינו אוכל כשיעור המחוייב אינו סותר
לסברא כיון שדומה בזה לאונן שאינו
מחוייב בברכה שאז אין לו איסור אכילה
ודוק' בזה וה"נ י"ל בשיטת הרא"ש שאם
ילפינן מק"ו ואמרי' דיו נמצא שנאמר דין
שברכה ראשונה דינה מחוייב רק באכילה
כשיעור והוא ההנאה המחייבת ברכה,
וממילא בפחות מזה אף שיש סברא שאין
להנות בלא ברכה אינו כנהנה בלא ברכה
ופטור.

טפי לחייב ברכה המבטלה ומשו"ה מנוע
מלאכול שם כל זמן שלא מברך.

וכן

י"ל שה"נ לענין ברכה על פחות

ולפי"ז

י"ל שר"ע הוסיף שאחר שילפינן

ידוע להוכיח כעי"ז מדברי התר"י

מקדש הילולים שצריך ברכה

שביאר ע"ד הגמ' אסור לו לאדם

לפניהם ואחריהם ממילא אסור להנות

שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל

מהעולם הזה בלא ברכה ,והיינו שאי"ז רק

הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל מאי

כחיוב ברכה אלא כאיסור הנאה בלא

תקנתיה ילך אצל חכם וכו' אלא אמר רבא

ברכה אלא שהכל תלוי בזה שיש חיוב

ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי

ברכה ,וא"כ אע"פ שלמסקנא לא מכאן

עריכת ברכות  /בגדר חובת ברכה

יז

ילפינן חיוב ברכה בכ"מ אלא סברא היא ו,

נמי בהנאת אכילה ,וא"כ שפיר י"ל שרק

אך י"ל שכיון שילפינן מקרא דקדש

משום דיו גם על הנאת האכילה אינו מברך

הילולים שגדר הדין ברכה הוא כקודש

רק באוכל שיעור.

וכמבואר בריטב"א בשבת הנ"ל שהוי
כמעילה בהקדש ,וכלשון הגמ' בהמשך

ואחר

דאתינן לזה יתכן שכונת התוס'

הסוגיא דילפינן מקרא דלה' הארץ ומלואה

דהק"ו למילף ברכה ראשונה לאו

דבלא ברכה הוי כמעילה ,א"כ מכאן

ק"ו גמור הוא היינו שבאמת אין כאן מחייב

שחובת ברכה בכ"מ גדרה כהקדש ומעילה

של ברכה מן הדין שהרי הנאת שביעה

ויש איסור הנאה בלא ברכה ,ובאמת עיקר

הנאה היא ואין חומר בהנאת אכילה יותר,

החיוב ברכה בכ"מ סברא היא ,אלא

אלא שעיקר הסברא היא שחזינן שבהנאה

שמקדש הילולים חזינן שכשיש חובת

חייב ברכה וכיון שכן ודאי אף הנאת אכילה

ברכה הוי בגדר מעילה וקדש ויש בזה נמי

הנאה היא וא"כ חייב עליה ברכה ,ובאמת

איסור הנאה בלא ברכה ז.

סברא היא כעין במה מצינו ולא מק"ו ממש
שהנאה גדולה ותר אין בה מחייב יותר

ועדין

צ"ב כונת התוס' דלאו ק"ו היא ואם

מהנאה פחותה וכמבואר בתוס' וברא"ש,

יש לדון את הק"ו אף למסקנא,

וא"כ י"ל שאף למסקנא שילפינן מסברא

והנה שמעתי העיר על הרא"ש שכתב שאם

ולא מקרא עדיין יש מקום לדון את הק"ו

הוי ק"ו גמור יש לדון דיו ולחייב ברכה

כהסמכתא לחיוב ברכה לפניה בפת ובז'

לפניה רק באכילת כשיעור וצ"ב שכיון

המינים ,ונפק"מ לשיעור כמבואר ברא"ש

שחיוב ברכה אחריה הוא רק בשיעור א"כ

ובפמ"ג הנ"ל שאם הוי ק"ו ממש יש

אין מקור לחיוב בפחות מכאן ומ"ט צריך

לברכה שלפניה נמי דין שיעור משום דיו

לדין דיו הרי זה גופא הק"ו דבכשיעור

ואין הסברא מחייבת יותר מן הדין,

חייב ברכה ,ואמנם נראה פשוט שעיקר

ומשו"ה מסיק שאי"ז ק"ו גמור אלא סברא

הדין דילפינן מהק"ו הוא שחייב ברכה על

היא מדרבנן שיש ברכה על הנאה ומשו"ה

הנאה וכמו שחייב בהנאת שביעה חייב

יש לחייב לפניה אפי' בלא שיעור.
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עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

יח
לה ע"ב

בטעם ברכת היין ובדין משנה ממטבע
bxa edil` axd

איתא
)לה(:

במשנה חוץ מן היין שעל היין הוא

לפי שהוא משובח יותר משאר משקין

אומר בורא פרי הגפן .והקשו בגמ'

ומשאר פירות ,שנ' ויין ישמח לבב אנוש,

מאי שנא יין אילימא משום דאשתני

עכ"ל א.

וכן משמע בשנות אליהו שכ'

לעלויא אשתני לברכה והרי שמן דאשתני

אמרו בגמ' לפי שהוא זן ומשמח קבעוה

לעלויא ולא אשתני לברכה .ויש לדון

ברכה בפנ"ע .עכ"ל .וכ"כ הר"י מלוניל

למסקנת הגמ' מה טעם יין נתייחד לו

והריב"ב דמשום דחשיב קבעו לו ברכה.

ברכה.

מאידך
ÔÈÈ· ‰Î¯·‰ ÌÚË

והנה

מצינו בכמה ראשונים שנתנו
הטעם

דאישתני:

משום

רש"י במשנה כתב חוץ מן היין

ראשונה מצינו ברבינו יונה

שעל היין מברך בפה"ג דמפני

שהיין כיון שמחמת השינוי חשוב יותר

חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו.

וצ"ב

הרי בגמ' אמרו מאי שנא יין
אילימא משום דנשתנה.

וכדברי

רש"י מצינו חבל ראשונים כך
מצינו במאירי

)לה(.

שכ' ועל

)כד(:

שכ'

קובע ברכה לעצמו כדמפרש בגמרא
דחמרא סעיד ומשמח .וכ"כ האור זרוע
)סימן קנה(

וז"ל ורשב"ם פי' גורם ברכה

לעצמו היינו כדתנן וכו' שעל היין הוא
אומר בורא פרי הגפן .ואמרינן בגמ' משום
דאישתני לעילויא.

וכ"כ

)הנדפס

ע"ש(

היוצא מהם מברך ב"פ העץ חוץ מן היין

הריטב"א חוץ מן היין שעל היין אומר

שאע"פ שהגפן קרוי עץ וכו' "מתוך

בורא פרי הגפן .פירוש משום דאשתני

חשיבותו" קבעו לו ברכה בפני עצמה

לעלויא וקובע ברכה לעצמו .ובגמרא

להזכיר עליו שם הגפן בפרט .וכ"כ עוד

מוכח דאם בירך על היין בורא פרי העץ

המאירי בד' לה :שמתוך חשיבותו קבע לו

יצא .וכ"כ בספר הפרדס

ברכה בפני עצמו וחשיבותו הוא שהוא זן

ואמרינן עלה בגמרא משום דאישתני

וסועד את הלב כפת עצמו .עכ"ל .וכן

לעילויא ,וכיון דאשתני לעילויא אשתני

בפסקי ריא"ז כ' שתקנו לו ברכה לעצמו,

לברכה .וכ"כ באבודרהם

`.

)שער המשקין(

שכ'

)ברכת ב"פ העץ(

'nba x`azpy dnl ezpeek i`cee gnyn `edy iptn wx rnync weqtd oeyl `l` wizrd `ly t"r`e
.izxz 'ia zi`c

עריכת ברכות  /בטעם ברכת היין ובדין משנה ממטבע

יט

וז"ל ודע כי כמו שהוציאו הפת ממין ב"פ

תרתי דסעיד ומשמח משא"כ שמן אינו

האדמה מפני שנשתנה לעלוייא וכו' כך

משמח ,ולא הזכיר כלל לסברת אישתני

הוציאו היין ממין ב"פ העץ מפני שנשתנה

ש"מ דסברת אישתני הי' רק לס"ד.

לעלוייא.

ונראה

ועפי"ז

יתבאר עוד דהנה הקשו בגמ' ויין

בביאור

מי סעיד והכתיב ויין ישמח ותי'

שקו"ט דגמ' דמעיקרא אמרו

אלא חמרא אית בי' תרתי סעיד ומשמח,

בגמ' מ"ש יין אלימא משום דאשתני

וצ"ע מאי אלא דמשמע לשון חזרה ואינו

לעילויא ולא אשתני לברכה והרי שמן

מובן ממה חזרה בה הגמ' שהרי לא חזרו

דאשתני לעילויא ולא אשתני בברכה ,אלא

אלא אדרבה הגמ' באה לקיים מה דסברה

אמר מר זוטרא חמרא זיין משחא לא זיין

מעיקרא דהגמ' הקשתה דליכא למימר דיין

ומשחא לא זיין והתנן הנודר מן המזון

סעיד דפסוק משמע דרק פת סעיד וע"ז

מותר במים ובמלח וכו' אלמא משחא זיין,

שפיר י"ל לעולם יין סעיד רק שהוא ג"כ

שנחלקו

הראשונים

אלא חמרא סעיד ומשחא לא סעיד.

משא"כ

משמח

והלשון

לחם,

אלא

דמשמע חזרה הוא תמוה לכאו'.

ויש

לדון בסו"ד הגמ' שאמרו אלא חמרא
סעיד אם מוסבים על ראש הדברים

וכן

יש לתמוה לכאו' ע"ד רש"י שכ'

דמשום דסעיד לפיכך חשוב נשתנה

והכתיב ויין ישמח לבב אנוש וסיפא

לעילויא א"ד דהדרא בה הגמ' וסברה

דקרא ולחם לבב אנוש יסעד משמע אבל

דלעולם אין הטעם משום אישתני לעילויא

יין אינו אלא משמח ,ומשני לאו כדקאמרת

אלא רק משום דיש בו מעלה דסעיד.

אלא לחם יסעד ולא ישמח ,אבל יין סועד
ומשמח.

ונראה

וצ"ע

למה

לו

לומר

לאו

דרש"י ודעימי' סברו דאחר

כדקאמרת ,דמשמע חזרה ,והו"ל לעולם

שאמרו אלא חמרא אית ביה

יין נמי סעיד.

תרתי סעיד ומשמח נהמא מסעד סעיד
שמוחי לא משמח ,חזרה בה הגמ' מטעם

ואולי

יש לפרש באופן חדש די"ל דכאן

דאשתני ולמסקנא אע"פ דלא נשתנה

חזרה בה הגמ' ממה שאמרה

מכ"מ כיון דסעיד ומשמח אית בה

בתחילה דחוץ מן היין מפני שנשתנה וסבר

מעליותא טפי.

רש"י דעד עכשיו כל אלו השינויים היו
עדיין לפי הס"ד דמשום דנשתנה נשתנית

וכן

סבר בר"י מלוניל שמחד גיסא העתיק

ברכתו ,אבל עכשיו שאמרו אלא חזרה בה

דברי רש"י ואילו בגמ' כ' דאע"ג

הגמ' דלעולם שאני יין שטעם שנשתנה

דשמן אישתני לעילויא מכ"מ יין אית בי'
.a

ברכתו משום דחשיב ב.

`oiic ycgzp o`kc yxtl xyt` 'ide ipzyi`c mrhn 'nbd da dxfg eiykr wx dnl r"v 'e`kly `l
`envr dfe ,aeyg ied izxzc l"i `l` ipzyi`c mrhn 'nbd dxfg d"eync l"i oky oeike izxz da zi
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כ

ובזה

ארווחנא ליישב מה שדקדק במרומי

עדיין שמו דמעיקרא עליו ומשום דהוי

למה אמרו בגמ' חמרא

לעילוי הוי יותר סברא לומר שנעשה דבר

שדה

)לה(:

חדש ד.

זיין משחא לא זיין .וכן חמרא סעיד משחא
לא סעיד .וקשה למה אמר משחא ,הרי לא
הקשו על שמן ,ולימא היינו טעמא דיין

וכך

מצאנו שרבינו יונה מחלק בין יין

קובע ברכה לעצמו ,משום דזיין או משום

לתמרים מה טעם יין קבעו לו ברכה

דסעיד .אלא ש"מ דדברי הגמ' סובבים על

ותמרים לא וכ' עלה הרר"י וז"ל ובתמרים

מה שאמר דיין אישתני לעילויא .ושמן

אף על פי שהם מזון כיון דלא קביעי

נמי ,וע"ז סובבים דברי הגמ' לחלק בין

עלייהו ולא נשתנו כמו שמשתנים הענבים

חמרא למשחא .ולמאי דאמרן י"ל דאף

כשנעשו יין אינם קובעים ברכה לעצמן.

רש"י מודה דדברי הגמ' סובבים לבאר מה
טעם חשיב נשתנה לעילוי אך מכ"מ
לבסוף הדר בהו.

וכן

)בנדפס ע"ש(

הריטב"א הקשה מה ס"ד

דיין יברך ג' ברכות משום דסעיד הרי
אפי' פת עצמו אם אין פרוסות קיימות אינו

ולכאו

הראשונים ג

דביארו

מברך ג' ברכות ,הכרי מוכח דאין הברכה

שסיבת הברכה ביין הוא משום

משום דסעיד ,ותי' י"ל דכיון דאשתני

חשיבותו .אמנם החולקים סברו דאף

לעילויא דומיא דפת וקבעו לו ברכה

למסקנא עיקר הטעם דיין נשתנה ברכתו

לכתחלה בפני עצמו משום חשיבותו ס"ד

משום דנשתנה לעילוי וסברת סעיד זיין

דלאחריו נמי נברך שלש ברכות דומיא

ומשמח הוי סברות למה נשתנו יותר

דפת .מפי מורי נר"ו .נראה כוונתו דלעולם

לעילוי.

סעיד לחוד אינו סברא לברכה ראשונה

כך יסברו

ואחרונה אך כיון דאישתני לעילויא וקבעו

ונראה

ביאורו דתרתי בעינן שנשתנה,

לו ברכה בפנ"ע אף לגבי ברכה אחרונה

ולעילוי ,אבל נשתנה ולא לעילוי

מסתבר דיקבעו לו ברכה.

ezeaiyg jezny oiid on ueg dpyna azk i"yx ixdc oiihypxa i"ixd ipxirdy `l` ,dkxad iepiyl `xaq ied
izxz 'ia zi`c meyn `ed ezeaiyg m`e ,zta `xaq inp ied zeaiygc ixd .ztd oke ,envrl dkxa el eraw
.gnyne cirq oiic exn`yk wx 'nbd da dxfg dnl l"wcd k"`e ,izxz 'ia zil zta ixd
zi`c oiil zt inc xitye dcerq eilr miraewy izxz `zi` zta s`c hrpa m"xdn ixacn izcnl aeye
iraw `lc 'nbd 'iz edn a"v oiicre ,ztk aiygc oeik zekxa 'b jxan oi` oiia dnl 'wde exfgy edfe ,izxz 'ia
.izxz 'ia zi` q"q ixd

.b

.`"xbde ,f"`ixd ,ixi`nd ,a"aixd ,lipeln i"xd

.c

`xaq ied ielirl dpzypy dne ezkxan eriwtn dycg dxivi dyrpy dnc e` mixg` mipte`a l"t` 'ide
e`ivedl `xaq epi` envr iepiydc xyt` e` .oldl `aeiy iel i"xdna x`ean jke lkdy jxan epi` dnl

.zehxta eay gayd xikfdl jixvn ielir ea yiy dnc `l` ezkxan
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הרי

כא

שמעינן דלראשונים אלו אף למסקנת

משמע דרק מעיקרא ס"ד דשינוי הוי סברא

הגמ' הטעם שנשתנה ברכת היין הוא

לשינוי הברכה אך אח"כ חזרה בה הגמ'

משום שנשתנה לעילוי.

ונתנה טעם משום דסעיד] .וכן מבואר ג"כ
במהר"ם בנעט בסוגיין[ .וכך מבואר ג"כ
ברשב"ץ שכ' דיין סעיד ליבא.

'Ó‚‰ ˙˜ÒÓ

עוד

יש לדון במסקנת הגמ' שאמרו אלא
חמרא סעיד ,משחא לא סעיד והקשו

וחמרא מי סעיד וכו' ויש לדון אם מסקנת
הגמ' לחלק בין יין לשמן ,דיין סעיד ,שמן

אמנם

בר"י מלוניל כתב דאע"ג דשמן
אישתני לעילויא מכ"מ יין אית

בי' תרתי דסעיד ומשמח משא"כ שמן אינו
משמח.

לא ,או שמסקנת הגמ' דיין אית בה תרתי
סעיד ומשמח ,שמן לא.

והנה

וחולק

לפו"ר סוף דברי הגמ' אינם סובבים
לחלק בין יין לשמן אלא שהגמ'

הקשתה איך אפ"ל דיין סעיד והרי משמע

על דברי הרי"ד בחדא וסבר כוותי'
בחדא דמחד סבר דלא מטעם

אישתני אתי עלה ,וכהרי"ד ,אך מאידך
סבר דמעליותא דיין דאית בה תרתי סעיד
ומשמח ,ודלא כהרי"ד.

בפסוק דלחם סעיד אבל יין לא סעיד ,וע"ז
תירצו דכוונת הפסוק לומר דלא זו בלבד
דיין סעיד אלא הוא נמי משמח ,ולפי"ז
נמצא דמה שאמרו יין סעיד ומשמח לא
בא לחלק בינו לבין שמן.

ולמאי

דאמרן יש לפרש דפליגי היכן
חזרה בה הגמ' מסברת אישתני

לעילויא דהרי"ד סבר דממה שאמרו והרי
שמן דאישתני חזרה בה הגמ' מסברת

נראה בפסקי הרי"ד שכ' וז"ל ,חוץ מן

אישתני לעילויא ,אבל הר"י מלוניל סבר

היין .אלמא כיון דאשתני לעילויא

דהחזרה היתה לבסוף נמצא דאע"פ

אשתני ברכה דידיה .פי' שהיין הוא טוב

שחילקו בין לחם ליין מכ"מ חזרה בה גמ'

מן הענבים ,ולפיכך אינו מברך בורא פרי

מסברא דמעיקרא לפיכך כ' דיין אית בי'

העץ כענבים ,וכו' .ומסקי' דחמרא סעיד כי

תרתי סעיד ומשמח ומכ"מ אינו ענין

פיתא ,ומשו' הכי אשתני בברכה דידיה

לנשתנה לעילויא.

וכן

כפיתא ,אבל משחא לא סעיד ,עכ"ל .הרי
מבואר דמעלת היין משום דסעיד ולא
הזכיר

כלל

דנוסף

עליו

עוד

עילוי

אמנם

הרבה מהראשונים נחלקו בשניים,
גם מטעם דאישתני לעילויא וגם

דעילויו בתרתי דסעיד ודמשמח .חדא כך

שמשמח.

מצינו ברבינו יונה שהבאנו .וכן כ' ג"כ

ועוד

מדוקדק

מדכתב

אלמא

כיון

דאישתני ומסקינן משום דסעיד,

הראבי"ה

)צ"ח(

כ' ועל היין מברך לפניו

בורא פרי הגפן ,משום דאישתני לעילוי,
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כב
דסעיד ומשמח ה .וכ"מ באור זרוע שכ'

אפ"ה

מברך

למדנו מיכן דהיכי דאישתני

)סימן קסב(

בפה"ג

דאישתני

כיון

למעליותא.

לעילויא עדיף לענין ברכה וכו' ובעבור כן
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מברכינן אחמרא בפה"ג דאשתני לעילויא
טפי דסועד ומשמח .ושמן זית דסועד ואינו

ולכאו'

נראה דאיכא נפקותא במח'

משמח וקאי במלתי' ו מברכינן עלי' בפה"ע

הראשונים מה הדין בירך על

דלהכי נפטר יין

היין בורא פרי העץ אם יצא או לא ולכאו'

בברכהמ"ז משום דזיין ואפילו מסעד נמי

הדבר תלוי במח' הראשונים דאם טעם

)שער

הברכה משום חשיבות לכאו' לא פקע

עכ"ל .וכ"כ הרא"ה
סעוד

)מא(:

ומשמחו .וכ"מ בהפרדס

המשקין(

ונפק"מ

וכ"מ במעדני יו"ט )ב' ז'(.

ממנו ברכתו הראשונה רק שנוסף לו
חשיבות שמחמתה תיקנו ברכה אך אם

להלכה לענין יין שנקרש ונעשה

טעם הברכה משום דאישתני לכאו' פקע

אוכל ,שנח' האחרונים בזה

ממנו ברכת הפרי וא"א לברך העץ.

עצמו שבבית יהודה

)או"ח סא(

כ' דיין

גופיה דאי לאו דאישתני למעליותא דקבעו

ונחלקו

בזה המהר"י לבית לוי
מז(

לו ברכ' בפני עצמו הוה מברכינן בפ"הע

)כלל חמישי

והגינת ורדים ,המג"א ז פסק

וכיון שגם היין מזכירין בו שם פרי א"כ גם

כמהר"י לוי דלא יצא וכ"כ האור חדש,

כשנעשה אוכל עומד בברכתו.

ואילו הרעק"א נראה דסבר כהגינ"ו דיצא,
ושורש המח' היא בראשונים שבתוס'

אך

מהר"ש סורנאגה
דדבריו

תמוהים

)הו' באוהל

יצחק(כ'

דבפרק

כיצד

מברכין אמר דטעמא דמברך על היין
בפה"ג משום דחמרא סעיד ומשמח ,ואם
נעשה אוכל אינו סעיד ומשמח.

ובאוהל

מוכח דלא יצא אמנם שיטת הרשב"א
הרא"ה והריטב"א דיצא.

ובטעם

המח' מצאנו להדיא באחרונים
שנחלקו

שזכרנו ,שהאבן העוזר

מחמת
)או"ח רח(

הטעמים
כתב ואני

כ' דנ"ל

הקטן נראה לי פשוט דיצא בבורא פרי

דאפי' אם סעיד לבד מברך

העץ בדיעבד ,וראיה מהש"ס פרק כיצד

בפה"ג ותרתי לא בעינן דהגמ' מכח קושיא

מברכין דף ל"ה ,פריך שם מאי שנא יין

דיין מי סעיד כלל תי' דאית ביה תרתי ,אך

דמברך בפה"ג אילימא משום דאשתני

אה"נ אף אם אינו משמח אלא סעיד לבד

לעלויא אשתני לברכה ,והרי שמן דאשתני

.d

יצחק

)יב(.

)פ"ח ה"ב מברכות(

el rawp ikdlc oikxan cvik wxta `zi`ck ,gnyne cirqe 'eke oii iabc (hwz 'iq) cer d"ia`xd k"ke
.aihnde aehd dkxa iraw inp oii iepya jklid exaca didp lkdy `le envr ipta dkxa

.e

.creq `edy oeik 'izlna i`w zif ony h"n a"ve

.f

oiid mrh cqtp m` oii oda axrzpyk oiwyn x`yc b a"x 'iqa wqt `"bndc uiaelcpn g"xd ipxi`de
ipzyi`c oeik ield i"xdna x`azpdle ,urd jxai `l dnl dywe ,aexd `ed oiidy t"r`e lkdy oikxan

.urd jxai 'e`kl ipzyi` aeyg oiid oi`c `nip i` mpn` ,ezkxan cxi
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כג

לעלויא ומברך בורא פרי העץ ,וכו' ,ופריך

ערלה וכדומה וכמ"ש הפ"י ולכך היה

הוה ליה לברך בורא פרי עץ זית ומשני

צריך בורא פרי הגפן וממילא אינו יוצא

חמרא סעיד ,ע"ש .מבואר אי לאו דחמרא

בבפה"ע לבד כיון דלא ניכר מעלתו וגם

סעיד היה ברכתו בורא פרי העץ ,ומשום

אינו פרי עצמו וז"ב.

דחמרא סעיד מי לקח ברכתו ממנו ,וכי
משום הכי אין שייך ברכתו דפרי העץ עליו
כמו על השמן.

מבואר

הרי

מבואר דפליגי אם מסקנת הגמ'
דשאני יין בא לבאר למה חשיב

אישתני לעילויא או דאינו ענין כלל

דלמסקנא טעם השינוי בברכת

לאישתני ורק משום דסעיד לפיכך נשתנית

היין משום דסעיד ולא משום

ברכתו ,ומזה יגזר דין בירך על היין ב"פ
העץ.

דאישתני לעילויא.

אמנם

במגן גיבורים

)שלט"ג רח ח(

כתב

וז"ל וראינו להרב בעל אהעו"ז
שכ' שנראה ליפשוט דיצא בידעבד והביא
ראי' מהא דאמרו בברכות דף ל"ה ע"ב,
וכו' ,ולפע"ד אין כאן ראיה כלל דזה ודאי
דגם לפי מאי דמסיק הש"ס דיין סעיד לא
הדר בי' מהא דיין כיון דאשתני לעילויי
צריך ברכה מבוררת לעצמה ורק דהתרצן
הוסיף דבעי תרתי אשתני לעילוי וגם
מסעיד סעיד אבל שמן דלית בי' אלא חד
מעלה בשביל כך לא אשתני לברכה.
ואדרבא משם מוכח בהדיא דאי אפשר

ולפי"ז

האבודרהם ג"כ יסבור דאם בירך
על היין בורא פה"ע לא יצא דהוא

נתן טעם לפי שנשתנה לעילויא ,ובאמת
שבדבריו הדבר מדוקדק שכתב :ודע כי
כמו שהוציאו הפת ממין ב"פ האדמה
מפני שנשתנה לעלוייא וכו' כך הוציאו
היין ממין ב"פ העץ מפני שנשתנה
לעלוייא ח

שמשמח אלהים ואנשים וגם

הוא זן וסועד כמו הפת ונעשה כמין בפני
עצמו לברך עליו ברכה מיוחדת ,עכ"ל.
הרי דהוציאוהו ועשאוהו כמין בפני עצמו,
וא"כ מסתבר דלא יצא בברכת העץ.

לברך כלל על היין בפה"ע דאי ס"ד
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דאפשר לברך אמאי תיקנו באמת בפה"ג
ואמאי לא תיקנו בורא פרי עץ גפן וכמו

אלא

שלכאו' יש לשדות בה נרגא

דרצה הש"ס שם לפי הס"ד לתקן גבי שמן

שהריטב"א בדף לה .כתב כך:

וע"כ משום דלא שייך בו בפה"ע כלל דהא

חוץ מן היין שעל היין אומר בורא פרי

משקין היוצאין מהפרי אינם כמותן לגבי

לעלויא ט

.g

הגפן .פירוש משום "דאשתני

`oiic `icdl x`ean b"bnde l"ixdnac ,mixeaib obnde iel i"xdnl mdxcea`d oia welig yic d`xp mpn
.iepiyd mvr `le iepiyd zaiq `ed ielirdc d`xp mdxcea`a mpn` ,ixt llkn `vi

.h

ea yic oeikc dfa ezpeekc ,envrl dkxa raewe `ielrl ipzy`c meyn yexit 'ky epeyl wcwcl yie
azk `le dkxa raewe ipzyi`c meyn jkitle ,ipzyi` aeyg d"eync `le dkxa ztqez ira zeaiyg

.raew ipzyi`c meyn
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כד
וקובע ברכה לעצמו" .ובגמרא מוכח דאם

וקיימא לן כר' יוחנן דהלכתא כותיה לגביה

בירך על היין בורא פרי העץ יצא.

דרב הונא .ואיכא למשמע מינה נמי דמי

ומבואר

דטעם שקבעו ברכה ליין הוא
משום אישתני ולפי"ז לכאו'

הדין נותן שאם בירך העץ לא יצא ותימה
שהוא עצמו סיים דמכ"מ אם בירך ברכת
העץ יצא וש"מ דאע"פ דאישתני הוי טעם

שבירך על היין בורא פרי העץ יצא דהא
חזינן דלא קפדינן בברכה דיליה דאפילו
כשבירך ברכה אחרת שאינה ברכתו יצא,
עכ"ל .וממה שכ' דחזינן דלא קפדינן
בברכה דילי' לא משמע דמשום שהוא
ברכה כללית יצא.

לשינוי הברכה מכ"מ אם בירך העץ יצא,
וצ"ע.

וכן
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יקשה שיטת הפרדס דהבאנו שכ'
דכיון דאישתני לעילויא אישתני

לברכה ,ואילו בשער תיקון הברכות כ'
בשם הריטב"א דאם בירך על היין בפה"ע
יצא.

והנראה

לריטב"א

נ"ב יצא פליגי בה ר' הונא ור'
יוחנן דר' יוחנן אמר אפילו פת ויין אבל
לר"ה בפת ויין לא יצא.

בזה ע"פ מש"כ בהלכות ברכות
)פ"ב אות יד(

איתא

במשנה על כולם אם אמר שהכל

וז"ל וכל

שיש לו ברכה פרטית ובירך עליו ברכה
כללית יצא ואם בירך ברכה פרטית על מי
שברכתו כללית לא יצא ,כיצד בירך על
היין בורא פרי העץ או על פירות האילן
בורא פרי האדמה יצא ,אבל על פירות
האדמה בורא פרי העץ לא יצא שהרי אינן
פרי העץ ,עכ"ל .הרי מבואר דטעם שבירך

ואמרו

כמה נאה פת זו ברוך המקום
שבראה יצא ,ולכאו' ר' יוחנן כוותי' ,ור'
יוסי אמר כל המשנה ממטבע שטבעו
חכמים לא יצא ,ולכאו' ר"ה ס"ל כוותי',
ודחי גמ' אמר לך ר' הונא עד כאן לא אמר
ר"מ אלא דקדמכר שם פת ,ור"י אמר עד
כאן לא אמר ר' יוסי אלא משום דאמר
ברכה דלא תקינו רבנן.

העץ יצא משום דלענין יין הוי העץ כברכה
כללית ודמי לשהכל .הרי דאפ"ל דלעולם

בגמ' נימא כתנאי דלר"מ האומר

משמע

דאם זה ברכה שהתקינו רבנן

סבר הריטב"א דמשום דינא דאישתני

אע"פ שלא תיקנו על פרי זה

נפקע ברכתו לגמרי ושאני הכא דמכ"מ הוי

יצא והיינו דדינא דמשנה ממטבע הוא

כעין ברכה כללית.

דווקא בלשון חדש שלא תקינו חכמים,

אמנם

עדיין צ"ב הריטב"א בד' לה:
שכתב דבגמ' מוכח דאם בירך

על היין בפה"ע יצא ומש"כ דזה מוכח

אבל בנוסח שקבעו חכמים אע"פ שנתקן
על מין א' ובירך על המין הב' יצא.

מעתה

יתבאר דמש"כ הספר הנד' ע"ש

בגמ' הוא מוסב על דברי הגמ' בד' מ:

הריטב"א כוונתו פשוט דטעם

וכמפורש בדבריו בד' מ :שכ' עלה וז"ל

שבירך על היין בפה"ע יצא משום דהלכה

עריכת ברכות  /בטעם ברכת היין ובדין משנה ממטבע
כר' יוחנן דבירך שהכל על פת יצא "חזינן

וצ"ע

כה

ממ"נ בין לר"מ דמשנה ממטבע

דלא קפדינן אברכה דיליה" דחזינן דאו

יצא ,בין לר' יוסי שבנוסח שנתקן

דמשנה ממטבע שטבעו חכמים יצא ואפי'

ע"י חכמים יצא ,ק' מ"ט אם בירך על

לר' יוסי לא קפדינן אברכה דילי' .י.

האדמה בפה"ע לא יצא .וצ"ל דברכה כזו
מגרע גרע דרק בברכה שהנוסח שבה אמת

וכך

לכאו' סבר הרא"ה )מ (:שכ' וז"ל ועל

רק שאינה כלשון שתיקנו חז"ל יצא ,אבל

כולן אם אמר שהכל יצא ,וכו' ,ורבי

ברכה מקולקלת לא.

יוחנן אמר אפי' פת ויין .והלכתא כרבי
יוחנן .פי' וכיון דכן דשמעינן דיוצא הוא

וזהו

שכ' הרא"ה דכיון דהלשון שתיקנו

במברך על היין ברכה אחרת ,ושמעינן

חכמים הי' לשון פרי ,הלכך כל

מינה דהוא הדין במברך עליו בורא פרי

שהזכיר לשון פרי יצא דאם חכמים לא

העץ ,ומינה דהוא הדין נמי במברך עליו

קראוהו פרי א"כ לשון פרי היא לשון

בברכתו

מקולקלת וכן בירך העץ על האדמה הוי

פרי

בורא

האדמה,

שהרי

המיוחדת לו מזכיר בה לשון

פרי יא

לשון מקולקלת.

דאמר

בורא פרי הגפן ,וכיון דכן הוא הדין לבורא
פרי האדמה דארעא עקר והכל בכלל.
עכ"ל.

וכך

מבואר בפנים מאירות

)א נ"ח(

שכ'

להקשות על האומרים דאם בירך
העץ לא יצא וז"ל קשיא לי דהא אמרינן

ולא

כתב הטעם דברכת העץ הוי ברכה

ועל כולן אם אמר שהכל יצא וכו' ור' יוחנן

כללית אלא כתב בפשיטות ושמעינן

אמר לך וכו' עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם

דיוצא במברך ברכה אחרת.
.i

אלא משום דקאמר ברכה דלא תיקנו רבנן

.`"ahixl zekxa zekldl `"ahixd y"r qtcpd xtqd oia miwlegn minrh epl ixd

lk ixdc heyt `ed mrhd 'e`kle ixt oeyl xikfny oeik `vic ycg mrh da ozp dnl denzl yi 'e`kle .`i
,oii mrhd `ede dnc`d ixt inp `edc oeik `vi `"dta jxia m` urd ezkxay xac
meyn `vic rnyne ,llka lkde xwr `rx`c `"dtal oicd `ed oky oeike 'ke xfg c"eqay dyw oke
mrh ozp `xwirn dnl `vi dnc`d jxiay zexit lk lrc mrhn `vi m` dnize ,lkd llek dnc`dc
mgl e`xw aezkdc zt ip`ye xninl l"ed `vi `l zt mrh dn 'iziywc meyn i`e ,ixt oeyl xikfn ezkxaay
.ixt `le
zexit x`yke ixt `edy dn ely gayd xwir m` otbd ixt `xeaa wtzqdl yi dpd ,mcwda d`xpde
`ed ely gay xwirc meyn urd zexit x`y llkn ede`ivedy dnc `nlic e` otbd urn `viy edecgi wxe
ederiwtdc `vi `l urd jxand k"` dkxad seq `ed xwird m`c urd jxand oic `ilz dfae ,otbdn `viy
jkitle ,zehxta eny xikfdl epwiz wxe eay ixtd `ed xwirdc `nlic e` ,otbl edeliire zexit x`yn minkg
m` n"kne ,dnc`d e` urd xn` m` welig oi` jkitle ixt oeyl zxkfd `ed dkxad xwirc d"`xd cqiin
t"r`c `vi `l r"dta dnc`d zexit lr jxand df mrhne ixt oeyl xn`y dn ipdn `l xwy xac da siqed
f"itle .dnc`d zkxaa `vi xity llka lkde xwir `rx`c `ed zn`c o`k la` .xwy ied n"kn `ed ixtc
.`vi ,melk miiq `le ixt `xea jxia m`c `picl ycg xac d`xp
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כו
אבל אמר שהכל נ"ב דתיקנו רבנן אפילו

לפירות האדמה בפה"א ולעץ בפה"ע.

ר"י מודה דיצא ,נשמע מזה דאף דנשתנה

יצאו לחם ויין ללמוד בדבר חדש דהיינו

לעלוי דמברכין המוצי' ופרי הגפן היכא

שקבעו להם ברכה לעצמן מפני חשיבותה

דאמר שהכל יצא בדעבד משום דתיקנו

אי אתה יכול להחזירם לכלל שאר פירות

רבנן נוסח ברכה זו א"כ ביין נמי אם מברך

דמקרי משנה ממטבע שטבעו חכמים

ב"פ העץ נמי יצא בדעבד וכו' ,אלא ביין

בפרט והוציאום מן הכלל.

דנשתנה לעלויי' תיקנו רבנן ברכה בפני
עצמו אבל בדעבד אם בירך פרי עץ יצא

ומבואר

וכן על פת פרי אדמה יצא כ"נ לי ברור.

וצ"ע

מה יענו הסוברים דלא יצא ,מה
טעם לא יצא הרי משנה ממטבע

יצא ,וצ"ל כמו שנתבאר במהר"י הלוי

כללית וברכה פרטית מכ"מ
כיון שהוציאו פת ויין מחמת חשיבותן אם
מברך ברכתו הראשונה הוי משנה ממטבע,
ודינא דמשנה ממטבע ר' יוסי אמרה,
ומבואר דפסק כהר"מ.

דנשתנו ויצאו מכלל פרי הלכך ברכת
הפירות הוי ברכה מקולקלת.

אלא

דאע"פ שלכל מין יש ברכה

וא"כ

נמצינו למדים שהרא"ה והריטב"א

כתב

פסקו כר"מ והם סברו דבירך על

דבירך על היין בפה"ע לא יצא ולא

היין העץ יצא ומשום דמשנה ממטבע יצא,

מטעמו של מהר"י לוי דכיון שנשתנו

ואילו מהר"י חגיז פסק כר"י דמשנה

הענבים פקע מהם ברכתם אלא מטעם אחר

ממטבע לא יצא ,ומהר"י לוי סבר דמשנה

וז"ל אלא נראה דטעם דמילתא דכיון דכל

ממטשת"ח יצא אך משקר בברכתו לא

מין ומין יש לו ברכתו הכללית כגון

יצא.

שבהלכות קטנות

)ב' קמ"ט(

עריכת ברכות  /במעלת היין ושינוי ברכתו

כז

לה ע"ב

במעלת היין ושינוי ברכתו
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הנה

והדרה

בה בגמ' מהך ואמרינן דהוי זיין,

בדינא דמתני' מתבאר דיין ברכתו

אך מ"מ לא סעיד ,והיינו דכאן

בורא פרי הגפן ונשתנה למעליותא,

יש לומר דיין אית ליה מעלת סעיד ,אבל

וגדר הדבר דלכן דיינינן לה לא כחלק

האם זה מה דנתשנה בו למעליותא ,או

מהפרי ,אלא כחלק מהעץ ,וחשבינן כיוצא

דאי"ז מהשינוי ,ומ"מ איכא לדידן חסרון

מן העץ ב' דברים גם פרי הענב וגם יין,

במה דהוי לא סעיד ,באופן דמשמע

ושניהם תוצאת הגפן ,ולכן על הענב מברך

דמעלת היין הוא לא במה דחשיב יוצא מן

בורא פרי העץ ועל היין הגפן ותרווייהו

צ"ב

הגפן

בתר הגפן עצמו דיינינן.

ולפום

אף שמן ,והטעם מבואר בגמ' דהוא מכיון
דהוי ג"כ בכלל נשתנה למעליותא ,וזה
במה דהוי לה לכאו' בצורת משקה ,דהא
לא נמצא בו מעלה יתירה מזו ,עכ"פ לפי
המבואר בהך סוגיא ,ולכאו' גוף האי
חשיבות צ"ב דבאמת מ"ט הוי ליה
מעליותא בכה"ג דהוי משקה הא אדרבה
אינו אוכל.

ומבואר

וכדלהלן.

פשוטו צ"ב כל סוגיית הגמ',
דלכאו' עלה מקשינן דנרבייה

בגמ' דשמן אינו במעלת יין כ"כ

אלא

כיון

דסעיד,

וא"כ

·

והנה

בגוף הדבר מוסיפה הגמ' לדון על
יין אי סעיד ומסיקה דטובא גריר

ואילו פורתא סעיד ,ולא ברירא דלכאו
בהכרח איכא למעלת סעיד אף בהרבה,
דהא אי ליכא א"כ מ"ט מברכינן עליה
בורפה"ג הא לא סעיד ,ובע"כ או דסעיד,
או דכיון דאיכא בהאי יין פותרא דסעיד,
חשבינן ליה כשתיית סעיד ואז מוסיף עוד
תוספת וריבוי יין דבזה הוא גריר.

וא"כ

יש כאן חידוש בדין הברכה דעל

לבעבור דאינו זן ,והיינו דודאי

התוספת אע"פ דלא סעיד מ"מ

אי"ז מעלת ההוצאה מהזית ,אלא דאיה"נ

עולה לו ברכת היין דחל על הפורתא דבזה

חשיב ליה למעליותא מה דיצא מהזית,

הוא סעיד ,וגדר הדין יהיה דהמעליותא

אבל לא סגי בהא ,כיון דאיכא חסרון כנגדו

פוטר את הפחות ממנו,

במה דאינו זן.

המים(.

)וכמו דהיין פוטר את
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כח

באופן

דמה דמבואר בדברי הגמ' עוד

ובטור

סי' תע"א פסק דבין מעט ובין
הרבה מותר ואילו בשו"ע הביא

סברא לגבי סעיד ומשמח ,לכאו'

כאמור,

ובאמת

תמה

הב"י

אינו בא לדין אלא כדי ליישב את האמור

החילוק

בקרא דויין ישמח וגו' ,והיינו דהוי סעיד

מסוגיין ,ויעויין

ומשמח ,ועלה מקשינן א"ה נבריך עלה ג'

ראשונים דסתמו ההלכה להיתר ,והיינו

ברכות ,ופי' רש"י כיון דסעיד הוי מזון

דגריר בכל גווני ,והביא כן להדיא מדברי

וחייב ג"ב.

המהר"ם חלאווה והרשב"ץ בתשובותיו,

ביה"ל דהביא חבל

ורק א"כ מה כוונת הסוגיא.

ופרט

זה צ"ב הא כיון דכבר ידעינן דהוי
סעיד כמבואר בהכרח החילוק בין

יין לשמן ,א"כ מ"ט לא מקשינן כבר
מתחילה ,ורק אחר דאמרינן דהוי גם סעיד
ומשמח מקשינן רק אמשמח.

ובמסקנת

קבע

סעודתיה

סעיף י"ז אהא דנפסק בשו"ע דברכת
המזון פוטר היין בדיעבד ,ולא מבואר
בשו"ע חילוק בין רב למעט ,ותמה
הביה"ל דהרי בשו"ע מבואר חילוק בזה

הגמ' ג"כ צ"ב דמקשינן אי
עליה

עוד

יש להעיר דהביא הביה"ל בסי' ר"ח

אי

נבריך ג' ומתרצינן לכשיבא אליהו ,השתא
מיהא בטלה דעתו ,ולכאו' א"כ מה אהני
יבא אליהו ,וכי ישנה מציאות האכילה ,הא
בטלה דעתו ,וא"כ מה הנדון לחייב ומה

בין רב למעט אי אית ליה מעלת סעיד או
דליכא ,וכתב לדחוק כעין הסברא דהובא
לעיל

דאיכא

פורתא

קמייתא

דהיא

המחוייבת והנפטרת ע"י ברכת המזון ,ואף
דהוסיף עליה עוד תוספת ,וצ"ב הא עכ"פ
על מה דהוסיף ,אין לו כעת ברכה לפטור,
וכן תמה החזו"א א.

יוסיף תת בענין זה ביאת אליהו ,וכל
סוגיית הגמ' צ"ת.

„

ואשר
‚

עוד

יראה בזה דאפשר דודאי דאיכא
סעיד בכל שתית יין בין רב בין

יש לדון דהנה בעיקר החילוק

מעט ,אלא דבטובא אף דסעיד מ"מ מוסיף

המתבאר בין יין אי רב הוא או

הוא גריר לעוד .ואי"ז סתירה ,והסעיד

מעט ,לענין סעיד וגריר ,מבואר בתוס'

והגריר שפיר באין הם כאחד ,וא"כ לק"מ,

דמ"מ מותר לאכול בער"פ הרבה יין כיון

דלעולם הוי ליה סעיד ומ"מ גריר ,ולכן

דגריר ,וכל האיסור הוא רק על מיעוט ,דאז

ברכה"מ פוטרתו ,ומ"מ אינו בדין לחייב

סעיד ולא גריר.

בכרת המזון בכה"ג דאכתי גריר הוא.

`.

dn lirei cvik `aeha cirq oi`c `nip i`c x`zand `leli` 'nbd ixac seba xxerl mewn didc zn`ae
f"be ,dkxa aiigl okzi ji`e cirq `l `d ,ipd` `l e` raewc dn ipd` i` mipce ,dilr dcerq raewc

.mipta x`aziy dn itl x`azi
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באופן

כט

דלעולם יין תרוויהו איתנהו ביה,

הגמ' רק למטעם ולחלק בין היחס ביחס

ולכן ברכת המזון פוטרתו ,ולכן

לשמן ,והיינו האם מכוון דברי הגמ'

בער"פ מותר רק הרבה ,ולעולם איכא
בחיובו אף הברכה על הסעיד דיש גם
בתוספתו.

וא"כ

דהברכה מחמת הנהו טעמא.

ולכאו'

הברכה

אפש"ל דכוונת הגמ' באי קבע
סעודתו עליה ,היינו דהלא גם רב

ולכן בכל גווני אמרינן דמברך הגפן אף

סעיד ומאידך גם גריר ,האם מיחשיב
סעודה בכה"ג ,וע"ז גופא כתוב לכשיבא
אליהו ,והיינו דיאמר על סעודה זו היכי
נידיינו לה דמחד איכא בה סעיד ומאידך
איכא ביה גם מה דגריר ליה לעוד מאכל

דנשתנה בגווני דלית הנהו מעליותות.

לעומת

כתוב בטלה דעתו והיינו כיון דלא
קבעינן

סעודה

עליה,

ואיה"נ

אליהו לא בזה יבא ויעמידנו ,אלא היאך

זאת שמן איה"נ אית ליה הך
שינויא ,אבל עכ"פ אינו בדין

לחייב ברכה בפנ"ע ,כיון דאין לו את
מעלת זן וסעיד ומשמח ,אבל לא דחשיב
כסיבת המחייב.

כטבע היין )ורק במעט הוא סעיד לבד(.

אבל

לפי המתבאר דלעולם יין הוא סעיד,
ווכל מה דאיכא דיש בו עוד תכנים

הם כתוספת על הסעיד שבו ,א"כ לעולם
דנים את הצד של סעיד ,באופן דזהו עצמו

דיינינן למציאות כזו ודו"ק.

ולפי"ז

נקבע

ממעלת

יין

בהיותו לא בצורת ברייתו והיינו הענב,

סעיד הוא ,והנדון האם סעודה כזאת דמחד

ומ"מ

לפו"ר היה מקום לדון דדין

של המעלה בהשינוי ,ולכן שונה שמן.
א"ש הקושיא דהובאה לעיל
דלכאו' אם מעלת היין הוא

וא"כ

נראה לדון ולבאר בכוונת המו"מ

במה דהוי סעיד מה ניעביד בטובא ,והיינו

בגמ' כך ,והיינו דאיה"נ עיקר היין

לענין ברכתו והובא הסברא דהמקצת

סעיד הוא ושמן לא ,וא"כ הוקשה דהיה

מחייב ודחוק הוא ,אך להמבואר א"ש

צריך לדון מ"ט לא מברכין עלה ג"ב,

היטב דלעולם חשיב היין כסעיד בכל

ולכאו' אפשר דעד כמה דיש חילוקים בין

גווני ,ורק בטובא אף דגריר א"ש דהברכה

מעט למרובה כמבואר בגמ' ,א"כ מה"ת

כלפי מעלת סעיד.

דיש בו את מעלת סעיד גם במרובה ,והיינו
דאכתי אין מקום לדון את מעלת סעיד בכל
גווני.

‰

ומעתה

יש לדון בעיקר מעלת היין

וע"ז

דנים ביותר דאינו סעיד כלל אלא רק

המבואר דנשתנה למעליותא

משמח ,וע"ז מבואר דסעיד ומשמח,

מיני

וא"כ אין שום טעם לחלק בין מרובה

החשיבויות המבוארות כגון זיין וסעיד

למיעוט ,כיון דכשם דאי"ז חסרון כלפי

ומשמח ,או דהנהו סברות הובאו בדברי

משמח דאמרינן דאית ליה הך מעלה ,גם

האם

מישך

שייך

הוא

בכל
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ל
במרובה ,ה"ה לגבי גריר אית ליה את

והסעיד זה את הרעב ואילו הגריר הוא

מציאות הסעיד ,ומ"מ שתיה מרובה ,אינה
בדין לאפוקי לחיוב הבא מחמת מה דהוא
גורר את החיוב.

כלפי

ויעויין

התאוה ב.

בראבי"ה סימן ק"נ דפירש בהכרח
כך ,דכתב על ההיפוך דבין מעט

דגוף המו"מ הוא האם ביין מרובה

ובין רב גורר והנדון כמה הוא גורר ,וא"כ

יש ג"כ סעיד ,ואחר דמסקינן

מבואר דודאי כולהו סעיד הנדון כמה

דמשמח וסעיד ,א"כ ה"ה במרובה ,וצד

הפקעת הגריר קיים ,וא"ש דעת הרמב"ם

הסעיד לבדו מחייב את הג' וכאמור ביאור

והטור ושא"ר ג.

באופן

המשך סוגיית הגמ' כך נראה לפרש לפי
המתבאר בדברי רש"י.

ושו"ר

בדברי המהר"ל בגבורות ה'
בהלכות פסח סימן מ"ח וכבר

ציין לדבריו הב"ח על דברי הטור ,דכך
פירש וז"ל ואני אומר כי בעל הטור מפרש
בגמרא פירוש נכון שהוא מפרש יין טובא
מיגרר גריר פורתא מסעד סעיד ,כלומר
שהיין אע"ג שהוא סועד את הלב ,מביא לו
גירוי לאכול ,ודבר זה הוא ביין סועד את
האדם שמפרנסו ואינו רעב לאכול ,וזהו
נקרא סעידמ"מ וגרר לו תאות האכילה ,כי

Â

והנה

בעיקר מעלת יין דנתבאר דיש כמה
סברות זיין סעיד ומשמח ,יש לדון

בדברי הראשונים דהנה בדברי התר"י
נראה דיש מעלה ליין בגוף הדבר דנחשב
משמח ,דהנה במשנה כשהעתיק את טעם
הברכה ביין דהוא בופה"ג כתב וז"ל מפני
שהיין כיון שמחמת השינוי חשוב יותר
קובע ברכה לעצמו כדמפרש בגמרא
דחמרא סעיד ומשמח עכ"ד ,וע"ע להן
דברי הרשב"א בתשו' כזאת.

האוכל מחמת רעבון אוכל אכילות שאינם
טובים כדי להשביע נפשו ולפרנסו ומי

ולהדיא

ליין דכל המעלה היא במה

שהוא אוכל מחמת תאוה מתאוה דברים

דהוא סעיד ומשמח לכן קובע ברכה הוא

טובין עכ"ל.

לעצמו.

ומבואר

דדואי מיסעד סעיד אך הוסיף

ובאמת

בגמ' בדבריו בחילוק בין שמן

אף מוסיף להביא שם את דברי

לפרש את הדבר דהגריר הוא

הגמ' דא"כ נחייב לאחריה ג"ב,

לא כלפי הרעבון אלא כלפי התאוה

ומביא שם לדון למה על תמרים לא ,ויש

.a

`ed oiif ,ewfgne ald z` creq cirq l"fe cirql oiif oia weliga `"ahixd ixac z` s` wizrdl yie
.c"kr ald wfgn epi` la` ,seb on arxd hrnn

.b

'iqa eixac oiieri cirq zxez oi` xixb ly avna mlerlc i"ad azkc hlgen xac epi` f"kc oiivl yie
cirqdl `kilc dna `ed xixbd oipr lk `l` cg` oipr mpi` xixbe cirqc eixaca `icdl x`eanc `"rz

.w"ece 'gn iedc my g"ad eilr cnr xak zn`ae
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לא

לדון האם כוונתו דתמרים רק סעיד ,או

הוי עם סעיד ,אלא דצ"ב כמבואר דלא

דנימא דכמבואר בסוגיא בסנהדין י' ע"ב

כו"ע מודו לזה ,ובדבריו מבואר אף סיבה

דמי דאוכל תמרים אל יורה ולכאו' מבואר

לגבי יין מבושל דאינו חשוב כ"כ אבל

בכמה מהראשונים שם שמשכר הוא והיינו

משמח וסעיד האם נדון בו את המעלה והן

משמח וא"כ מבואר בדבריו דאדרבה כל

הן הדברים שהובא לדון בגוף דברי הגמ'.

קושיית הגמ' הוא רק מחמת שמחה וסעיד.

באופן

וראיתי

עוד לדון מהר"מ קאופמן

דמבואר בר"י דכל הנדון של הגמ'

שליט"א דלכאו' שמן מבואר

לחייב ג"ב הוא מחמת המשמח,

דזיין ודן דמה"ת דהוי מחמת היותו יוצא

ואדרבה כל מעלת היין הוא מחמת הנהו

מן הזית הא שפיר איכא למימר דהוי גם

מעלות משמח וסעיד ולעומת זה בא שמן.

מקודם ולא מחמת השינוי ורצה להכריח

וצ"ב

מ"ט לא סגי בסעיד הא כל פת
דמברכין עליו ברכה לעצמו הוא

גם מזה דהעיקר הוא החשיבות והזן הוא
סיבה למה לא להפקיע ממנו את חיובו.

מחמת דסעיד ד ,וא"כ מ"ט יין ותמר

Á

להס"ד של הר"י בעינן ביה גם סעיד וגם
משמח.

עוד

מצינו בדברי הרשב"א בתשו' ח"א
סימן ע"ב וז"ל שמן הדין שיהא יין

Ê

והנה

בעיקר הנדון שהובא האם טעם

כיצד מברכין

השינוי הוא מחמת היותו נשתנה

מפת משום דאיהו זיין ואיהו משמח עכ"ל.

למעליותא בלבד או עם סעיד או דזה גופא
טעם המעליותא ,כתב הפר"מ א"א ר"ב א'
לדייק את לשון רש"י במתני' דכתב מתוך
חשיבותו ולא כתב יותר מכך ונראה דכל
הטעם הוא מפני החשיבות במציאות.

וא"כ

טעון שלוש ברכות כדאיתא בריש פרק

ולכאו'

)דף ל"ו(

משום דטפי עדיף

נקט החילוק בחלק המשמח,
וצ"ב דהא בתוכ"ד גם נוקט

זיין ,והרי הגמ' לפו"ר חילקה בין זיין
לסעיד ,וכפי שהובא לעיל מהריטב"א
ביאור החילוק ,וצ"ב כוונת הדברים,

באמת יש לתמוה וכבר עמד בזה

והאמת היה דהתר"י דהביא מתמרים

הרע"א דהרי בגמ' כפי שיבואר

דמבואר לעיל י"ב ע"א רק זיין ולא סעיד

להלן ,מבואר דשמן לבדו מזיק וא"כ כיצד

ומ"מ דן דיהיה צירוף בין זין למשמח כמו

יתכן לומר בזה סברת מעליותא ,ובהכרח

זיין וסעיד וצ"ב.

.c

la` dkxad zxev lr wx `ed 'ipzna `"ahixa x`eand ux`d on mgl `ivedlc `xwn opiyxcc dn lke
jxan ep`c ezxeva epi`y mgl y"n dywdc oibeqa `icdl `"ahxd ixaca x`ean `dc ,dkxad zaiq `l

`meyn zt enk envrl dkxa laiwe dlrnl dpzypc oeikc 'ize ,oii lk lr dzywd 'nbd eli`e 'b oirn `l
zngn wx `id dkxad zxevc `icdl x`ean `din `d la` ,dixg`ly dkxad lr s` eywd okl ezeaiyg
.zeaiygd
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לב

והנה

בעיקר דין יין יש נדון האם יוצא

הוא ממילא מזיין דתמרי ,דהם כתבו בכל

בברכת המזון דאיה"נ לקבוע עליו

דבריהם דכיון דהוי בכלל צד חיוב בברכת

מבואר בגמ' דלא קובע ורק הנדון באם
בירך האם יש מעלה לסעיד.

המזון וכל החסרון הוא דלא קבע עליה.

ובנדון

אי יוצא או לא נחלקו על המבואר

יש לדון דלפי המבואר במהר"ל

לעיל ,הובה"ד בביה"ל שם ,דברי

וכפי איך שבואר צורת הנדון

הרמב"ן והר"ן דאינו יוצא בברכת המזון

בגמ' לפי"ז ,הרי צ"ב דאיה"נ הוא סעיד

ביין ,וצ"ב דלכאו' תרתי קשיא לן גם

אבל הלא גריר ,וא"כ יהיה בכלל הנדון

דעדיף הוא דהא זיין והא סעיד וגם דהא

הנצרך לישובו של אליהו לכשיבא האם

קמן דאילו קבע היה בדין חיוב ברכת

סעודה שכוללת סעיד אך גם גריר בכלל

המזון ,ויעויין במרומי שדה מה שחילק

ברכת המזון או לאו.

בין תמרי דקובע עליה סעודה לעומת יין

ולכאו'

דאינו קובע למסקנא.

ויש

לדון דאי"ז מן הנדון שעל חלק
הסעיד שפיר מיבריך ועל חלק

הגריר יתכן דכלל לא נחייב ,ואיה"נ לחייב
ברכה"ז א"א אבל ליפטר על חלק הסעיד
אפשר דשפיר שייך.

וכך

להדיא נפסק בשו"ע ר"ח וכ"כ
הרא"ש והתר"י בדף י"ב ,ולמדו

זאת מעדיפות הסוגיא כאן לעומת תמרים
לעיל דף י"ב ע"א דהתם מבואר דאין
מקום לחייב על התמרים ומ"מ יוצא
בברכת המזון כיון דזיין והיינו דזיין יוצא
עלי ובברכת המזון וא"כ דנים דה"ה ליין.

ויש

Ë

ולכאו'

יש לדון בעצם הראיה דהרי
התבאר דכל הנדון הוא בסעיד

כזה דיש בו גם גריר ,האם הוא מחייב או
דאינו מחייב ,וא"כ שפיר יש ליישב הענין,
דיתכן דיין מיגרע גרע דאיה"נ זיין וסעיד
סעיד עדיף ,אבל הך סעיד מעמיד גם גריר,
ולא מחייב ,ולכן רק בזיין לבד אנו דנים
מעלתו ,וא"כ מה"ת דהוי כשיעור הזיין
דתמרי דהא אם נדון את סברת גריר הרי
בא הוא ומפקיע את כל הצדדים כולם.

ולכן

כל ראיית הראשונים היה מהצד

לעיין בעצם הדבר דהגמ' שם נוקטת

לחייב ברכת המזון על כה"ג

דכל הנדון הוא זיין בעלמא והיינו

דקביעי באופן דאעפ"כ מבואר דאינו

דאיכא לכאו' ג' דרגות זיין סעיד וקביעות

מקפיע הגריר את הצד של הסעיד ולכן

סעודה ,וא"כ לכאו' תמרי הוו רק זיין

הוכיחו מכאן לחייב דבתמרי לא היה נדון

ואילו יין אף סעיד ורק אינו קובע סעודה,

כזה כל עיקר.

וא"כ מ"ט הראשונים העמידו דבריהם
ביחס לנדון דהיה מקום לחייב ברכת
המזון ולא על מציאות מה דסעיד דעדיף

אבל

ע"ז הלא יש להשיג ואפשר דכן
סברו

הר"ן

והרמב"ן

דלעולם

עריכת ברכות  /במעלת היין ושינוי ברכתו
הסעיד והזן אינו שוה בכה"ג דיש גריר וכל

אבל

לג

איה"נ רש"י לא פירש מחמת כך

הנדון של הגמ' היה בזה גופא האם יש

אלא כל סברתו הוא רק מחמת מה

מקום לדון זן וסעיד דאם יש מקום א"כ

דהוי ליה חשיבות ולכן גם כשמקשה על

בקובע נחייב ע"ז ברכה"מ ,אבל לעולם יש

ברכת המזון אינו דן המשמח כסיבה כי לא

עדיפות טובא לתמרי דאין לו את הגריר

זה המחייב ורק מחמת סעיד כמו פת ואינו

הבא לאחמ"כ ,וא"ש היטב סיבת דבר

מוכרח לדון את הדבר לעומת דברי הר"י.

דמוכיחים רק מהצד לחייב ברכת המזון,
וצד הפירכא עליה בחדא סברא ,ודו"ק
דלעולם הגריר מפקיע את מעלת הזן
והסעיד.

ולפי"ז

נמצינו

למדים דבר חדש דהנדון האם
ברכת

יין

בא

לנו

מחמת

החשיבות או דכל החשיבות הוא מחמת
הטעמים הרי זה מח' הראשונים כאן ,ומזה

נשוב לדון וליישב דזה מה
דהכריח את התר"י הכא לדון

דמעלת יין הוא משמח כיון דאי באמת
דנים את הגריר למפקיע א"כ מה יתן ומה

באנו אף לדון האם בעינן את סברת משמח
ביין או לאו דזה גופא הנדון וכל ההכרח
הוא מסוגיית הגמ' מחמת מה דגריר עביד.

והיינו

כיון דגריר את החלק דמשמח אינו

יוסיף הך דסעיד וזיין ,ואיה"נ אילו כל

יכול להפקיע ,ורק כלפי סברת זיין

מחמת

וסעיד בא הוא כטעם לפטור ,ויש להטעים

החשיבות כמבואר ברש"י אי"צ לזה אבל

עוד בסברא דאחר שנתחדש לן דבהא

יתכן דהר"י לומד בנדון דכל מעלת היין

דמשמח הוי סברא שלא להפקיע את

הוא לא רק החשיבות אלא הזיין וסעיד

הסעיד היינו כפי איך שהתבאר שנגמר

ומשמח וכמבואר להדיא במתני' ,וא"כ

הרעב הראשוני א"כ המשמח מגדירו

לכן הוסיף את המשמח כי את זה הגריר

ומעמידו כקיים לעומת הגריר וזה שורת

אינו יכול להפקיע.

הנדון בכל הסוגיא כנתבאר.

הסיבה

הוא

עצם

המעליותא
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ביסוד חיוב ברכה הנאת החיך או ה'זיין'
ipexvg dnly axd

ועי'

‡

א[ איתא

בריטב"א שכ'

)בד"ה א"ה(

'פירוש

בגמ' 'גופא אמר רב יהודה

בעיניה אזוקי קא מזיק ליה ,פירוש

אמר שמואל וכן אמר רבי

האי מפסיד השמן הוא וחשוב כמזיק ולא

יצחק אמר רבי יוחנן שמן זית מברכין

חשיבא הנאה כלל כדתנן לגבי תרומה

עליו בורא פרי העץ .היכי דמי אילימא

דמשלם את הקרן ולא חומש .פירוש דאין

דקא שתי ליה אזוקי מזיק ליה דתניא

חומש אלא בנהנה דהתורה אמרה איש כי

השותה שמן של תרומה משלם את הקרן

יאכל קודש פרט למזיק' .ול' הוא 'אינה

ואינו משלם את החומש הסך שמן של

חשובה הנאה כלל' ,ולכאו' המכוון כהנ"ל

תרומה משלם את הקרן ומשלם את

דאכילה דאין בה הנאה אינה אכילה .וכן

החומש.

מתבאר מד' הריטב"א בהלכותיו
י"ב(

ובביאור

)פ"ה או'

שכ' 'מי שאכל או שתה דברים

החיסרון של 'אזוקי מזיק ליה'

האסורים מן התורה או מדבריהם אינו

מזיק

מברך לפניהם ולא לאחריהם כלל שאין זה

לגופיה ואין זו אכילה שטעונה ברכה דגבי

הנאה ]וכ"כ שם לגבי אכילת איסור[,

ברכה ואכלת כתיב' .והיה מקום לפרש

ומתבאר כהנ"ל דאכילה דאין בה הנאה לא

דחסר ב'שם' אכילה דאין זו אכילה

חשובה אכילה ,ודוק.

ביאר

רש"י

'אוזוקי

חשובה הטעונה ברכה ,וכעין אכילה שלא
כדרך דפטור עליה בכה"ת ,ובזה מבואר

ב[ והנה

ראיית הש"ס מתרומה ,דהתם כתיב 'כי

הק' רע"א לפרש"י מה הראיה
משותה

שמן

של

תרומה

יאכל' פרט למזיק דמזיק אינו צורת אכילה

דפטור דה"נ ייפטר מברכה הא מבואר

ופטור ,ה"נ באוכל שמן אין הוא צורת

בפסחים

אכילה דיתחייב עליה ברכה ,וכן הביאו

הוי שלא כדרך אכילתן ע"ש ,וכיון דחזינן

)למהר"ם בנעט(

דמברכין על מי פירות שהכל ,ע"כ דאף

דיסוד פטור שמן מברכה הוא דהוה אכילה

שלא כדרך אכילתן מברך עכ"פ ,ודלמא

שלא כדרך א.

באמת חייב שהכל על שתיית שמן ב.

דכן פי' בס' ביאור מרדכי

`.

)כד(:

דכל משקין היוצאין מפרי

lr jxal epwz n"n ,dkxa `la f"derdn zepdil mc`l xeq`c `llk meyn `ed dkxaa aiigndc mbde
`.i"yx y"nke ,'zlk`e' `xwc `pyilke dlik

.a

`id ixtdn d`pdd zxev wx mzdc llk inc `lc (cere ixfr ia` ,f"i 'iq a"n`) epizeax eilr ednze
onyd zlik` zxevc rxb `kd la` ,lkdy jxan okle jxck ded zexit ind ziizy la` ,jxck `ly
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ומכח

לה

קו' זו פי' דהוא מסברא דעל מה

מהו החיסרון דלא יברך על החומץ ,ועי'

שמזיק לגופו לא שייך לברך וליתן

דביאר דחומץ אזוקי מזיק

בטור

)סי' ר"ד(

ליה ,וכ"ה בשו"ע )שם ס"ב(.

שבח והודי' להש"י .והראיה מתרומה היא
על היסוד דשמן אזוקי מזיק דעל דבר מזיק
לא שייך להודות ג .וצ"ל דהגם דיש איסור
מ"מ במקום דאין תקנה אין איסור וכמש"נ
לעיל.

ועי'

בד' התר"י

)כח :מד' הרי"ף ד"ה על

החומץ( שהק' 'וא"ת והיאך מברך על
החומץ כלל והא לאו בר אכילה הוא ,..ויש
לתרץ דגבי חומץ אף על פי שהוא פטור

ג[ וכעין

דינא דשמן מצינו לענין חומץ

כשיעור רביעית כיון דקי"ל שאם שתה

דעל החומץ

ממנו הרבה חייב מפני שנהנה ממנו

מברכך שהכל נהיה בדברו .והק' הרא"ש

בשתיה מרובה לענין ברכה נמי לא יצא

'ואם תאמר היכי מברכין על

מתורת אוכל ולפיכך מברך עליו' ,ומבואר

החומץ הא אמרינן בפרק בתרא דיומא

דפי' את ד' הגמ' ביומא כפשטם דבאוכל

השותה חומץ ביום הכפורים פטור

הרבה הוא מיישב את הדעת לכו"ע ולכן

דלית הלכתא כרבי דאמר חומץ משיב את

גם באוכל קצת לא פקע 'שם' אוכל מיניה

במתני' לק'
)סי' כ"ג(

)פא(.

הדעת ,ולעיל

)לו(:

)מ(:

גבי פילפלי יבשתא

דעי"ז יברך עליו .ועי' בב"ח

)סי' ר"ב ד'(

משוינן ברכה ליום הכפורים .יש לומר

דידמה את ד' הרבינו יונה דיברך על

דמיירי במזוג קצת כדמסיק התם דאז

החומץ שהכל לפסק הר"מ דמברך על

משיב הדעת ,אי נמי מיירי בחושש בשיניו

השמן שהכל הגם דהוא מזיק .ודבריו צ"ע

ונתן חומץ הרבה לתוך מרק ושותהו

דהא רבינו יונה עצמו בענינא דשמן כ'

לרפואה וחומץ עיקר מכל מקום אגב

מפורש שלא יברך עליהם מחמת דהוא

המרק אית ליה הנאה מיניה ובעי ברוכי

מזיק ,ומה שייך לדמות את דבריו לד'

גבי שמן זית שנתנו

הר"מ לגבי שמן .וביותר נראה דלכאו' אין

לתוך אניגרון' .ולא נתבאר בד' הרא"ש

הגריעותא בחומץ לרבינו יונה דהוא

כדאמרינן לעיל

)שם(

`dn di`x oi`c `ed 'ewa `"rx zpeekc ,mipexg`d welig xg`l mb zniiw `"rx 'ew 'e`kle .jxck `ly `id
`xaq `ki` mzdc mbde ,dkxa aiig dlirnn xehtd xac mbc opifg `dc ,ynege oxwn xehtc ony dzeydc
.wece ,dnexz inelyzn xehtc `dn di`x oi` n"n ,epizeax y"nke dkxa aiigl ith
,dkxa oiprl xeht `ed dlik` aiyg `l dnexz 'ldac x`eanc oeeikc dprh ef oi`c ayiizdl yi izk`e
`dnvr dizyd la` ,ixtd ly dlik` jxc itlk wx `ed dlik` jxc aeyg `lc dn lk zexit in ziizy la
la` ,xeht okle ixtd zlik` jxca `ilz `ed dlirn xeqi`d ilkc welg xacd okle ,diizy jxca ziyrp
`teb diizya `ed dlik` jxcd ly oexqigd onya k"`yn ,dkxa oerh okle diizy jxca `ilz dkxad itlk
.dkxan xhtic ozep oicde

.b

lirl p"ynke ,xeqi` oi` dkxa zpwz oi`yk n"n xeqi`d `ed dkxa aeig ceqic mbdc l"pk l"i `kd mbe
.jxe`a

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

לו
מחמת דהחומץ מזיק ,ראשית סברא

ד[ ומעיקר

פי' הרבינו יונה זכינו

רחוקה הוא דאם שותה קצת הוא מזיק ואם

דהחיסרון בחומץ הוא

הרבה פסק ההיזק ד .וביותר דהרבינו יונה

ב'שם' אוכל ,דע"ז כ' הרבינו יונה דכיוון

בקו' דימה דינא דחומץ לכוס פלפלי דלא

דאוכל הרבה חייב בברכה לא פקע מיניה

ראוי לאכילה כלל ]ולא דימה לדבר

שם אוכל גם ששותה מועט ,דאי החיסרון

המזיק[ ,וכן לא שוו הרבינו יונה והר"מ

הוא במעשה אכילה מה סברא היא זו.

בטעמיהם מדוע מברך שהכל ,דהר"מ כ'

ולכאו' י"ל דזהו גם המכוון בחיסרון

מפני שאינו נהנה בטעמו ,ורבינו יונה כ'

בשתיית שמן ,דכיוון דשמן הוא מזיק גם

כיוון דאם שותה הרבה חייב בברכה

חסר ב'שם' אוכל של שמן ולכן אינו טעון

ממילא גם ששותה מעט לא פקע מיניה

ברכה ו,

שם אוכל .ונראה דהרבינו יונה פי'

יאכל' לגבי תרומה וכן אי"ז 'ואכלת'

דחיסרון החומץ הוא דאינו ראוי לשתיה,

כמ"ש רש"י ,ודלא כהנת' לעיל מהריטב"א

וכן מורה ל' המאירי

)לו :ד"ה ומה(

שביאר

ואחר דחסר בשם אוכל אי"ז 'כי

דהחיסרון הוא בשם 'אכילה'.

'ואף על פי שהשותה חומץ פטור ואעפ"כ
מברכין עליו שהכל בין חי בין מזוג

ה[ והנה

פסק הר"מ )ברכות פ"ח ה"ב( 'אבל
אם שתה השמן לבדו או שלא

לדעתנו בזו מה שהוא פטור הוא מפני

היה חושש בגרונו מברך עליו שהכל,

שאינו משיב את הנפש' ה.

שהרי לא נהנה בטעם השמן' .וראשית

עוד

)סי' ר"ד

מבואר מד' הר"מ דשמן מברך עליו שהכל

שהביא מהאשכול שדעתו

ודלא כפשטות הגמ' דאינו מברך כלל ,ועי'

דיש לברך על חומץ משום דנהנה ,ואין

בכס"מ דכ' דכל השקו"ט בגמ' הוא האם

למדין מיום הכפורים דתליא ביתובי דעתא

יורד מברכת בורא פרי העץ לשהכל .אך

וחומץ אינו משיב נפש ]מה שאין כן

יקשה דהר"מ ביאר טעמו מפני שאינו

בענינא דכס פלפלי מדמינן שפיר ,דאיננו

נהנה מטעם השמן ,וזה צ"ע דהגמ' ביארה

בכלל אכילה כלל['.

דהטעם הוא משום דאזוקי מזיק ליה.

יש לציין את ד' השעה"צ
סקי"ח(

.c

ewifn ith wfg uneg daxd dzeyyk daxc`c zpzep zrcdc 'ky (d"wq a"ixz 'iq) `"bna 'ir ok`e
`d azky `kd y"`xdn wiic oke y"`xa 'ibd oke ,aiig befn dzeyyk wxe xeht daxd lke`ac xwirde

aiyg `l daxd elit` wxn `lac rnyn y"r 'eke wxnd jezl daxd uneg ozepa ixiin unegd lr oikxanc
xehd y"nk `lc 'e`kl 'ean dkxaa aiige lke` aiyg daxd dzey i`c x`iac dpei epiaxd 'caee .dizy
.wece ,wifn unegy

.d

`oiltlt llre lkdy jxan unegd llr okle liebpfe oiltltn ip`y unegc l"q my diteb ixi`nd ok
meyn unegd zerxiba mrhd oi`c opifg zdin `d dpei epiaxd 'ca mrhd `ed oi`c `nip i` mbe .`l

.wifn `edc

.e

y"nke enrha dpdp s` ile`e] oifn cgnc ony ile`e ,uneg iabl `ed dpei epiaxd 'c lkc ,gxken f"i`e
.el xg` mrh wifn jci`n j` [dpei epiaxe n"xd zrca g"ad
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ועי'

·

ו[ והנראה

לז

בד' הר"י מלוני"ל שעמד בקו' זו וכ'

בזה ,דהנה בעיקר המחייב

לתרץ )בד"ה ודווקא וכו'( 'קמחא דשערי

בברכה איתא בסוף פירקין

מברכין עלה שהכל אפילו לרבי יהודה

שהכל,

בקמחא דחיטי ב"פ האדמה משום דקשה

לאפוקי חנקתיה אומצא דאינו מברך .וכ'

לקוקיאני דהיינו תולעים הנוצרים בבטן

התוס' על אתר 'ודוקא מים שאין לו הנאה

אין דרך בני אדם לאכלן ואפ"ה מברכים

כי אם לשתות מים לצמאו והנאה דחנקתיה

עליה משום דאית ליה הנאה מיניה בשעת

אומצא אין זה נחשב הנאה אבל שאר

בליעה וסעיד ליה ,משא"כ בשמן זית

משקים שלעולם הגוף נהנה מהן בכל ענין

היכא דשתי ליה משתא דאזוק מזיק ליה

מברך ואפילו חנקתיה אומצא כדאמרינן

בלא שום תועלת' וכעי"ז כ' הראבי"ה

דהשותה

לצמאו

מים

מברך

)סי'

לעיל' .ומבואר מד' התוס' דבכדי להתחייב

צ"ט(

בברכה בעינן דתהיה הנאת החיך ,ובמים

קצת או שאכל ממנו לרפואה וגם נהנה

יש הנאת החיך רק כששותה לצמאו ,אבל

בחיך בעי ברכה כיוון דנהנה ,ואם אינו

שאר משקים לעולם איכא הנאת החיך

נהנה לא מברך כלום ,ואם כל כוונתו רק

ולכן חייב ,וכ"ה ל' הפוס' דהמחייב הוא

לאכול אפי' אם אינו נהנה מברך רק שלא

הנאת החיך ]ועי' ל' המ"ב 'נראה דלאו

יזיק לו'.

'הלכך כל מידי שמזיק ונהנה ממנו

דוקא לצמאו ממש אלא בסתמא כל
שהחיך נהנה מהמים מסתמא הוא צמא

ומתבאר

מדבריהם דבכל ברכה שייך

קצת וצריך לברכה דאם אינו צמא כלל לא

לחייב מצד הא דבאוכל 'זיין'

היה החיך נהנה ממנו'[ .ויל"ע מד' הגמ'

את האדם ,וכן מחמת דיש הנאת החיך,

דידן דכ' דבר המזיק אינו טעון ברכה ,והא

ובכל דבר המזיק אין שייך לחייב מצד

סו"ס איכא הנאת החיך ז.

ה'זיין' דאדרבה דבר זה מזיק ,אלא
דבקמחא דשערי חייב לברך מפני הנאת

ז[ והמכוון,

דהנה נח' אמוראי בהמשך
הגמ'

)לו(.

החיך ,ובשמן גם הנאת החיך אין ולכן
פטור מברכה.

מה מברך על

קמח חיטים ושעורים ,וכ' הש"ס למסקנא
דעל קמח שעורים מברך שהכל הגם
דסלקא

וקשה

ממש ,דהו"א דלא יברך

לקוקיאני לא לבריך עליה כלל קמשמע לן

משום דקשה לקוקיאני ולכן אין לחייב

כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי,

מצד ה'זיין' ,קמשמע לן כיוון דאית ליה

וצ"ב מאי שנא משמן דמזיק ואינו מברך

הנאה מיניה בעי ברוכי ,דסו"ס יש את

עליו מטעם זה.

הנאת החיך המחייבת בברכה.

.f

דעתך

אמינא

הואיל

ולדבריהם

מתפרש ד' הגמ' כפשטה

j` .['nbd 'ca `"rx 'aq oirke] d`pd yic mbd llk jxal ie`x `l wifn xacc xnel mewn did eheytae
.onya xhetd `ed mrhd xcrdc x`eane ,enrha dpdp epi`c 'ky n"xd 'ln r"li
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לח

ומה

דמבואר דעל מים מברך רק ששותה

ועוד

הביא הב"י שם את ד' האבודרהם

לצמאו לכאו' הבי' דמים אינם

דבכוסס שעורה לא יברך כלל משום

מזינים ולכן שייך לחייב בברכה רק מחמת

דהוא מאכל בהמה .והק' עלה הב"י 'ואין

הנאת החיך וזה שייך רק כששותה לצמאו.

זה טעם כלל דכיון שנהנה אף על פי שהוא

)בד"ה

מאכל בהמה למה לא יברך עליו' .וע"ש

'והיא דנקיט לצמאו משום דמיא לא

בפרישה דכ' ליישב את ד' האבודרהם

זייני כלל לפי שאינם אלא יסוד אחד ואינם

מהשגת הב"י דכוסס הוא מזיק כמבו' בגמ'

פועלות במורכב אלא כעין משוש ,אלא

ולכן אינו מברך ,ולהנ"ל מתבארת השגת

כששותה לצמאו דמיתהני לשבר צמאו'

הב"י דהגם דהוא מזיק סו"ס יש הנאת

עכ"ל ח.

החיך ועליה צריך לברך .אכן עיקר ד'

והדברים מפו' בד' הרא"ה שם שכ'
מתני'(

האבודרהם אין הוא סתירה להנ"ל ,די"ל

ומצינו

בד' הראבי"ה פי' אחר שכ'
קכ"ג(

)סי'

'השותה מים לצמאו אומר

דגם מודה לכל הנת' ,אלא דס"ל דמאכל
בהמה גרע דאינו 'אוכל' כלל.

שהכל נהיה בדברו ,לאפוקי דחנקתיה
אומצא דהוה כשותה לרפואה שאינו מברך

ח[ ומעתה

נבוא ליישב את דעת הר"מ,

כלום' .ופי' את ד' הגמ' לאפוקי חנקתיה

די"ל כל דברי הגמ' נסובו

והפי'

על החלק שהשמן הוא מזין את האדם

דכשכוונתו לרפואה אין הוא מתחייב על

]דעל החלק של הנאת החיך הוא פשוט

ה'זיין' דאין כוונתו לאכילה ובהא בעי'

דאין הנאה מטעמו[ ,ועל זה קאמר הש"ס

שיהיה הנאה ,ודוק ט.

דמחמת דהשמן מזיק אינו טעון ברכה הגם

אומצא

דכוונתו

לרפואה,

דהשמן זן את האדם ,וראיית הש"ס

ומקור

גדול לזה יש להביא מהא דהביא

ממעילה הוא על החלק של תועלת

את ד' הכלבו

האכילה ,דאכילת שמן לא חשיב 'כי יאכל'

דכוסס שעורה מברך בורא פרי האדמה

]אבל כשיש טעם ודאי מברך הגם דחסר

הגם דשעורה קשה לקוקיאני ,וצ"ע מאי

ב'כי יאכל'[ .אכן ס"ל להר"מ דהגם דשמן

שנא משמן דמזיק ולכן אינו מברך,

הוא מזיק ]ופטור מאכילת תרומה בכה"ג[

ולהנ"ל א"ש דחייב לברך משום דאית ליה

מ"מ מברך שהכל דסו"ס יש תועלת

הנאה מיניה.

באכילתו ]וכמ"ש הכס"מ דסברת אזוקי

הב"י

.g

)סי' ר"ח או' ד'(

mpi` minc ewlig `le ,e`l e` dpdp i` wx `ed onyl min oia weligd lkc 'qezd 'c z` ewiicy yie
zxaq dinwl z"iytke wifn `ed ony `dc `"fe .'oiif' ly aiignd z` 'qezdl l"lc k"re ,ok onye mipifn

`.wece ,jigd z`pd `ed onya aiigndc 'qezd ekxved jkle ,'oiif'd ly aiignd z` riwtn wifn iwef

.h

ok` ,jxal aiig dizy e` dlik` yic mewn lk n"n ipiif opi` minc mbdc `"te`a yxtl mewn dide
dfe .jxan n"n dpdp i` j` ,'dlik`' aiyg `l b"dkac 'itd '`kle jxan epi` wifn `ed xacdc mewna

.dlr 'ir ,zaiign cal d`pd n"ne 'dlik`' daeyg dpi` ezlik`c xac lr jxal jiiyc `xaqa r"v
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לט

מזיק מוריד מברכת העץ לשהכל[ ,וא"ש

לאו ,עי' בתוס' וברא"ש ובחי' הרא"ה שם.

דמחד כ' הר"מ הטעם מפני שאינו נהנה

והנה ביאר הרא"ש את טעם הפוטרים

מטעם השמן ומאידך בגמ' איתא הטעם

בטועם ופולט

משום דאזוקי מזיק ,דלהנ"ל הדברים
משלימים זא"ז י.

ט[ והנה

כ' הטור

)סי' ר"ב(

המרים

קטנים

'שקדים
בפה"ע

הב"ח דאף לדעת הר"מ דעל שמן מברך
שהכל על שקדים המרים לא יברך ,וביאר
דשמן זית דבשעה ששותהו נהנה ממנו אף
על גב דמזיק ליה בסוף חייב לברך על מה
שנהנה בשעת שתייה מה שאין כן בשקדים
דכיון דבשעת אכילה אינו נהנה דמרים הם
ולבסוף נמי אזוקי מזיק ליה אין מברך
כלל .והביא ראיה מהא דקמחא דשערי
מברך שהכל מחמת דנהנה ,וזה טעם הר"מ
דמברך על שמן שהכל .וראשית מד' הב"ח
גם מבואר כהנ"ל דמזיק הוא רק סברא לא
לברך על הא דאוכל מזין את האדם ,אבל
כשנהנה גרונו חייב לברך .אבל מה שפי'
דזהו טעם הר"מ בשמן הוא לכאו' נסתר
מגוף ד' הר"מ דאין טעם כלל בשמן.
ולהנ"ל בשקדים המרים יברך שהכל לדעת
הר"מ דסו"ס השקדים מזינים ודבר זה
מחייב ברכת שהכל וכשמן.

נתבאר דשייך לחייב ברכה מצד הנאת
החיך גרידא גם בלא ה'זיין' שבה .ולכאו'
המכוון דוודאי ראשית דבר בעי' דיהיה
'אכילה' והיא המחייבת ברכה ,ואכילה
פירושה רק כשיש מזון המגיע למעיים,
אכן גם כשיש מעשה אכילה בעי' שיהיה
אכילה חשובה שיש בה הנאת החיך או
'זיין' ,אבל אם יש הנאת החיך בלא אכילה
ודאי דלא יהיה טעון ברכה ,וזהו כוונת
הרא"ש דברכה אין צריך כיוון שאינו נהנה
בתוך מעיו וחסר באכילה במחייבת ברכה.
ועי' בב"י

)סי' ר"י(

שהביא מס' אהל מועד

)שער הברכות דרך א' נתיב ד'(

שכתב 'מטעמת

אינה צריכה ברכה אפילו לפניה אלא אם
כן היה שם כשיעור רביעית אבל בזה
השיעור מברכת אף על פי שאינה בולעת
כלום הואיל והחיך טועם עד כאן לשונו'.
והשיג עליו הב"י 'ולי נראה דברכה לא
בטעימת חיך תליא אלא באכילה תליא
כדכתיב

)דברים ח' י'(

ואכלת וברכת ואכילה

היינו הנאת מעיים כדברי הרא"ש ז"ל',
ולכאו' כוונתו להנת' ,דהגם דמחייבי' על

איתא בגמ' לעיל )יד (.דהמטעמת

הנאת החיך בלא 'זיין' מ"מ ודאי דבעי'

אינה צריכה ברכה ,ונח' שם

דיהיה מעשה אכילה וטיעמה בלא בליעה

הראשונים אי איירי בפולט את האוכל או

.i

'ומיהו נראה דברכה לא צריך כיוון

שאינו נהנה בתוך מעיו' ,ולכאו' יקשה הא

גדולים ולא כלום דאזוקי מזיקי ליה' .וכ'

י[ והנה

סק"ט(

)פ"ב סי' ט' ,וכ"ה במג"א סי' ר"י

לאו אכילה היא.

ixi`na 'ir ok` ,mc`d z` onyd 'itd 'wifn iwef`' q"yd zpeek eheyta dpdc ,n"xd zpeeka t"li cer
d"k k"rc 'ky u"ayxd 'ca 'ire ,onyd z` wifn `ed mc`dc onyd lr i`w wifn iwef`c 'it `iady

mrha dpdp epi`c n"xd 'c `teb `ed 'dil wifn iwef`' q"yd 'c df 'itle .lkdy jxai i`n` k"l`c n"xd zrcl
.wece ,dpdp epi`c meyn onyd z` wifn mc`dc onyd
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מ
‚

יא[ וכל

לחייב ברכה גם על 'זיין' בלבד בלא הנאת

הנתבאר הוא נפקא מינא אם
חייבים לברך על דבר המזין

שאין בו הנאת החיך .ומצינו כמה נידונים
התלוים בזה.

עי'

החיך.

וכן

לכאו' נ"מ בבלע בלא לעיסה דמבו'
בגמ' בפסחים

)קטו(:

דבלע מצה יצא

ובלע מרור לא יצא ,דבעי' טעם מרור

בשע"ת )סי' ר"ד סק"ז( שהביא מהמחזיק
ברכה דאדם השותה ביצה להחליק

את הגרון דמחד אין הנאת החיך ,ומאידך

בפיו ,וחזי' דבבלע מצה יצא יד"ח ]וגם
לכאו' מברך 'המוציא'[ הגם דלא היה טעם
בפיו ,והוא כהנ"ל דחשיב אכילה מחמת
ה'זיין'.

הביצה מזינה את האדם תזונה דפסק
דחייב לברך ,והוא כדברינו דה'זיין' מחייב

וכעי"ז

ברכה.

יל"ד באדם שאין לו חוש הטעם,
דאין לו הנאת החיך ומאידך

האוכל מזין אותו ,וכן האוכל מזון דאינו

וכן

טעים אך אוכלו כדי לשבוע.

בדינא דשותה מים לצמאו בלבד
מברך ולא חנקתיה אומצא ,הוסיף

הבה"ל )סי' ר"ד ד"ה חנקתיה( דה"ה אם שותה
מים כדי להוריד המזון למקומו

)דפעמים

אירע שהמאכל עומד באמצע ונראה לו כמי שדוחק
לו כנגד לבו(

הוא ג"כ בכלל זה כיון שאינו

שותה להנאה .ומאידך קודם לכן כ'
השותה בסו"ד(

)בד"ה

דאם שותה מים לשרות

אכן

בדבר שנפשו קצה שכ' 'ואם הוא
דבר שנפשו קצה בזה א"כ אין החיך נהנה
ממנו ואין צריך לברך ע"ז' .ולכאו' הגם
דאין החיך נהנה מ"מ הוא מזין .ואולי הוא
כעין סברא של דבר המזיק דעל כזה דבר
לא מברכים ,ודוק יא.

האכילה שבמעיו מקרי זה שותה לצמאו.
ולכאו' המכוון דלשרות את המזון במעיו

עי' במ"ב

)סי' ר"ד סקמ"ח(

לגבי אוכל

וד"ז

נ"מ גם לדידן בשותה שמן דכהיום

הגם דאין לו הנאת החיך ]דהא אי"ז

אינו מזיק ]מחמת רמת החומציות

לצמאו[ מ"מ המים משרים את האוכל

הנמוכה ,וודאי בשותה מעט[ היאך יברך,

שבמעיו ודבר זה חשיב ל'זן' ,משא"כ

דמחד מבואר בכמה ראשונים דאינו טעים

להוריד המזון למקומו אין הנאה ואין זיין

]ר' יונתן ראבי"ה וכן הרמב"ם[ ,אך מאידך

ולכך פטור מברכה .ומבואר כהנ"ל דשייך

כן יברך העץ דסו"ס הוא זיין ]ועדיף ממים

dlik` dze`l jixv did `ly dqb dlik` lk`e lk`y mcew ray didy in' f"vw i"qeqa 'k f"irke .`i
`epi`e eilr dvw eytp m`e mixg` `ivene eixg`le eiptl eilr jxan dlik` dze`n epexb dpdp m` k"tr
enk dxezay zevn lkl llk dlik` daeyg dpi` efy itl dixg`l `le diptl `l jxal ie`x epi` epexb dpdp
i`ce dxezd ipic lkl dlik` aiyg epi`c xacc zehiyta xzei l"i `dae .'a"ixz oniqae e"rz oniqa x`azpy
zngn `l la` ,dxezd ipica dlik` aiyg `lc zngn wx `ed a"nd xhtc dn lk 'e`kle .dkxa oerh epi`c
.dkxa oerh didi ezngnc 'oiif' o`k yic l"pdk 'e`kl `ede ,dpdp epi`c
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מא

כמובן[ .וכן נ"מ באישה השותה חלב אם

לשם סעודה שלישית ודאי ל"ה אכילה

ללידה קלה ,ולכאו' הוא כהנ"ל דאין הוא

גסה והאוכל הזין אותם .אכן מד' חכמי

טעים ,ואולי התם הוא דבר שהנפש קצה

צרפת שנהגו כן מבו' לכאו' כהנ"ל דהגם

בו וממילא לא יברך כלל וכדפסק מרנא

דאין הנאה מתחייב ברכה מחמת ה'זיין',

המ"ב ]וד"ז תליא בהרגש של כ"א[.

וכנ"ל.

עוד

יל"ע מאוכל לרפואה
ר"ד סי"א(

)והוא ברמ"א סי'

די"א דיברך שהכל ,ולכאו'

הא סו"ס הוא גם סעיד ,וביותר יקשה דגם
החולקים וס"ל דמברך את ברכתו הראויה
הוא רק משום שנהנה .ולכאו' המכוון
דמידי דעומד לרפואה בלבד חסר ב'שם'
אוכל ,וכמש"נ לעיל מד' הראבי"ה.

אחר

עוד

יש לציין לדבריו שם

)ד"ה מים עכורין(

לגבי אוכל דבר המזיק שהשווה שמן
לקמחא דחיטי וביאר את ד' הש"ס 'אבל
קמחא דשערי כיון דמצער לקוקיאני ולא
אכיל ליה איניש לא לברך קמ"ל כיון דאית
ליה הנאה מיניה בעי לברוכי ,אלמא דדעת
בעלי הגמרא היה דכל דבר שהוא מזיק

כתבי כ"ז ראיתי שהביא הגר"מ

אעפ"י שיש לו קצת טעם לחיך אין מברכין

מקורות

עליו כלל ,אא"כ היה לו הנאה גדולה כדרך

דהחיוב בברכה תליא רק בהנאת חיך א.

ב"א' ,ומבואר ביאור אחר בדין חיוב ברכה

)שער המשקין ד"ה השותה(

בדבר המזיק ,דמחד אין ראוי לברך על

שכ' 'שמעינן מהכא דהשותה מים שלא

דבר המזיק הגם דאיכא הנאת החיך ,אבל

בשעת הצמא כגון השט בנהר דעל כרחו

אי אית ליה הנאה גדולה יברך ,וצ"ב היאך

יש לו לבלוע מן המים ,דאינן טעונין ברכה

הא דיש הנאה גדולה יחייב בברכה הגם

כלל ,כך נראה בעיני .וכתבו רבני צרפת

דהוא דבר המזיק ,וצ"ע.

קאופמן
עי' בספר הפרדס

שליט"א

ב'

דה"ה לאוכל אכילה גסה ,כלומר שאינה
לתיאבון ,דאין מברכין עליה כלל לא

ב .עי'

בד' הרשב"ץ בדינא דשמן שכ'

בתחלה ולא בסוף ,דברכה לא נתקנה

בתו"ד 'פי' רבינו האי גאון ז"ל

אא"כ נהנה בדבר .והכריחם לכתוב זה לפי

דלא מברך עליה כלל אם יאכלו שהכל,

שראו בצרפת כמה מגדולי הדור כשהיו

דהא אזוקי מזיק ליה .והכי נמי מוכח

מסיימין לאכול בשבת בבוקר אחר בהמ"ז

בפירקין דכל היכא דליכא הנאה כלל לא

היו מכסין השלחן ומביאין לפניהם לחם

מברך כלל כדאמרי' לקמן דהשותה מים

ויין ומיני קליות ומברכין המוציא ואח"כ

שלא לצמאו כגון דחנקתיה אומצא אינו

חוזרין ומברכין בהמ"ז כדי לקיים מצות

מברך כלום' .ודימה הרשב"ץ שמן למים,

שלש סעודות ,ואינו נכון כמו שכתבתי'.

ומפו' בדבריו דשמן דמי למים דבעי'

ומבו' בלשונו דהמחייב בברכה הוא הנאת

הנאת החיך ,וחזי' דזהו המחייב היחיד

החיך ,וביותר הא מנהג רבני צרפת דאכלו

בברכה.

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

מב
לה ע"ב

ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם
onfie l`wfgi axd

א[ גמ'

גופא אמר רב יהודה אמר שמואל

שלא היה חושש בגרונו מברך עליו שהכל,

וכן אמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן

שהרי לא נהנה בטעם השמן עכ"ל.

שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ ,הכי
דמי אילימא דקא שתי ליה אוזקי מזיק ליה

הרי

מבואר להדיא בדבריו דס"ל דאף

דתניא השותה שמן של תרומה משלם את

השותה שמן לבדו מברך שהכל,

הקרן ואינו משלם את החומש אלא דקא

וכבר הקשה בטור

דבגמ' דאמרי'

אכיל ליה על פת וכו' אלא דקא שתי ליה

דאזוקי מזיק ליה משמע דאינו מברך כלל

ע"י אניגרון וכו' הב"ע בחושש בגרונו וכו'

דהיינו כפי' רש"י ,וכבר ביאר הב"ח

)סי' רב(

)שם

מהו דתימא כיון דלרפואה קא מיכוין לא

סק"ד(

ליבריך עליה כלל קמ"ל כיון דאית ליה

אזוקי מזיק ליה הכי פירושו ואם כן אמאי

הנאה מיניה בעי ברוכי עכת"ד הגמ'.

קאמר רבי יוחנן דמברך עליו בורא פרי

דעת הרמב"ם דהא דקאמר בגמרא

העץ אבל הא פשיטא הוא כיון דנהנה

ובפשוטו

מבואר מדברי הגמ' דמעיקר

בשעה דקא שתי ליה דצריך לברך שהכל

הדין ברכת שמן זית היא

דלא גרע שמן מחומץ דאזוקי נמי מזיק

בפה"ע ]ואע"פ דנשתנה צורתו[ אך כיון

ליה וצריך לברך עליו שהכל עכ"ל.

דשתייתו מזיקה אינו מברך כלל ולכאורה
כן מבואר בדברי רש"י

)בד"ה אזוקי מזיק(

ובפשוטו

דכתב דאין זו אכילה שטעונה ברכה ,ולכך

מבואר בדברי הב"ח דלמד
בסברת

הרמב"ם

דמברך

הגמ' צריכה להגיע לאופן דשותה השמן

שהכל כיון דאיכא הנאה בשעה דקא שתי

יחד עם דבר אחר ]דהיינו אניגרון[ ובאופן

דהיינו לכאורה הנאת החך זה סברא לחייב

דהשמן הוא העיקר ]דהיינו כשהשמן הוא

ברכה דאי לאו הכי הוי כמועל כמבואר

רפואה[ דאז מברך עליו בורא פרי העץ.

ברמב"ם בריש הלכות ברכות )פ"א הלכה ב(,
ובדעת רש"י נראה דס"ל דהנאה בלבד אין

ב[ אמנם

)ברכות פ"ח הלכה ב(

זה סיבה לברכה אלא בעי' הנאת אכילה

וז"ל ועל השמן בתחלה הוא

וליכא ולכך כשאוכל דבר המזיק אין מברך

ברמב"ם

כלל.

מברך בורא פרי העץ ,במה דברים אמורים
שהיה חושש בגרונו ושתה מן השמן עם
מי השלקות וכיוצא בהן שהרי נהנה
בשתייתו ,אבל אם שתה השמן לבדו או

ג[ והנה

בגמ'
הוא

)לה(.

מבואר דחיוב ברכה

מסברא

דאסור

לאדם

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם

מג

שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה,

דלא ליבריך ,אלא מוסיף רש"י דגבי ברכה

ובפשוטו טעם הדבר הוא דבלא ברכה הוי

ואכלת כתיב וצ"ב הרי ואכלת איירי

כנהנה מן ההקדש וחשיב כמעילה ולכך

בברכה אחרונה דפת דהוא דאוריתא והכא

תיקנו חז"ל ברכה ,והנה אמאי לא תיקנו

איירי' בשמן דלרוב הראשונים אין זה

חז"ל מכוח האי סברא דכל הנאה אפי'

דאורייתא כלל אע"פ דמשבעת המינים

שאינה הנאה של אכילה נמי ליבעי ברכה,

הוא ,ואפי' אי ת"ל דהוא מדאוריתא כיון

שכתב

דהוא משבעת המינים א"כ רק הברכה

דכיון דקול מראה וריח אין בהם משום

אחרונה דאוריתא וכאן הנושא הוא ברכה

מעילה לכך לא תיקנו בהם חז"ל ברכה,

ראשונה דהוא וודאי רק מדרבנן.

ומצאתי בצל"ח

)מג :לגבי ברכת הריח(

דהא יסוד החיוב ברכה הוא בכדי שלא
יהיה כמועל ,אמנם אי"ז סברא גמורה דהא
על הנאת רחיצה וכדומה עדיין צ"ב אמאי
לא תיקנו ברכה.

ובס"ד

ולכאורה

מבואר כאן בשיטת רש"י גדר
חדש בתקנת חז"ל שתיקנו

ברכה ,דכמו דהחיוב ברכה היחיד שהוא
מדאוריתא דהיינו ברכת המזון הוא ברכה

)חלק א כלל מט

על אכילה כמו כן תיקנו חז"ל מכוח

דכתב וז"ל ואין מברכין

הסברא דאסור לאדם וכו' דבכל אכילה

אלא על דבר שיש בו ממש והגוף נהנה

יצטרכו ברכה ,וא"כ יש בידינו ביאור חדש

ממנו ,ולכן אין מברכין על קול ערב ולא

אמאי לא תיקנו חז"ל ברכה על שאר

)מ"א

הנאות כיון דתקנת חז"ל כעין דאוריתא

מצאתי בחיי אדם
סק"א(

על רחיצה וסיכה ,שאינן נכנסין לגוף

תקון ,וזהו שכתב רש"י דכיון דהשמן

סי' רט"ז(עכ"ל עיי"ש.

ושמעתי

לבאר עוד בזה דמעיקר הדין
מכוח הסברא דאסור לאדם

מזיקו א"כ אין זה בכלל אכילה דחייבה
התורה בו ברכה ולכך גם ברכה דרבנן
ליכא כלל.

וכו' צריך להודות על כל דבר שנהנה ממנו
אלא דלשאר דברים סגי בהודאה כללית
כגון באמירת מודים בתפילה ובזה סגי
בכדי דלא יחשב כמועל ,ומכוח הסברא
דאסור לאדם וכו' באו חז"ל ותקנו ברכה
על הנאת אכילה דהוא דבר חשוב ולא
בשאר הנאות.

אך

לכאורה ברש"י לגבי שמן

ומאידך

הרמב"ם דס"ל דמברך שהכל
ע"כ דלא ס"ל כן וצ"ל דס"ל

דאין ברכות על שאר ההנאות הוא כנ"ל.

ד[ ולדעת

רש"י דדבר המזיק פטור
מברכה צ"ב מהגמ' להלן

)לו (.גבי קמחא דשערי ,דמבואר בגמ' שזה
)לה :ד"ה

מזיק והוא ס"ד דלא ליבריך עליה כלל

כתב ואין זו אכילה

קמ"ל דכיון דאית ליה הנאה מינה בעי

הטעונה ברכה דגבי ברכה ואכלת כתיב,

ברוכי ,וצ"ב לדעת רש"י דדבר שמזיק אין

דהיינו דהא דאין מברכין על השמן כלל

מברכין עליו כלל א"כ אמאי למסקנת

משום דהוא מזיק אין טעם זה סגי בכדי

הגמ' מברכין על קמחא דשערי.

אוזקי מזיק(

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

מד

וביאר

הר"י מלוניל דבשמן אין הנאה

ומדברי

הר"י מלוני"ל דמבאר הא דגבי

ומשא"כ קמחא דשערי יש בזה

שעורים גם רש"י מודה דמברך

הנאה בשעת בליעה וסעיד ,ובפשוטו

כיון שנהנה מבואר דהיכא דאיכא הנאה

כוונתו דבשמן אין הנאת החיך ומשא"כ

אע"פ שזה מזיק שפיר מברך דהיינו

גבי שעורים ,וא"כ כל מה דס"ל לרש"י

דאזוקי מזיק זה סברא על החיוב ברכה

דשמן כיון דהוא מזיק אין מברכין עליו זה

מצד הנאת ההזנה בלבד כמבואר במאירי,

דווקא בדבר שאין בו הנאה ומשא"כ גבי

אם לא שנחלק דהא דלגבי שעורים איכא

שעורים אע"ג דמזיק כיון דנהנה וסעיד

ברכה כיון שנהנה אע"פ שזה מזיק זה

מברך.

משום דהוא היזק מועט ומשא"כ גבי שמן

ועי'

עוד בחוט שני

)ברכות עמ' קפג(

דכתב

דשעורים הרי הוא נהנה בשעת

היזקו מרובה ואף אי איכא הנאה אינו
מברך ומצאתי דהאבן העוזר
כתב סברא כזו .

האכילה כדרך אכילה ורק אח"כ מזיק
לגופו ומא"כ גבי שמן דמזיקו בשעת

ועי'

השתייה ואין נהנה לכך אינו מברך.

ה[ והנה

מדברי המאירי בסוגין מבואר
דיש לדון לגבי חיוב ברכה

בשמן הן מצד הנאת החיך דהינו מהטעם
והן מצד הא דנהנה מהזנת גופו ועיי"ש
שביאר הא דאין מברכין על השמן דמצד
הנאה ליכא בשמן הנאה וכנ"ל ומצד הזנה
כיון דאזוקי מזיק ליה אי"ז חשוב הזנה,
ומבואר מדבריו חידוש דהסברא דאיתא
בגמ' לפטור השמן מברכה כיון דאזוקי
מזיק ליה זהו סברא רק לגבי הזנה ולא
לגבי הנאה דמצד זה וודאי דליכא חיוב
ברכה בשמן כיון שאין בזה שום הנאה.

ויש

לדון בדעת רש"י אי ס"ל ג"כ כדברי
המאירי או דס"ל דהסברא דאזוקי

מזיק זהו סברא דגם מצד הנאה לא יתחייב
בברכה כשהדבר מזיקו ]וכ"ז על הצד
דאזוקי מזיק הוא על האדם כמו בפשוטו
איתא ברש"י ולא על השמן כמבואר בכמה
ראשונים ואכ"מ ולהלן יבואר בעז"ה[.

)סי' רח ס"ד(

ברעק"א בסוגין דהטעם דליכא ברכה
כשאוכל דבר המזיק משום דסברא

הוא דעל מה שמזיק לגופו ומרצונו
ומדעתו מזיק לעצמו לא תיקנו לברך עליו
ולתת הודיה להשי"ת ,ומה דמוכיחה הגמ'
מתרומה דאינו משלם את החומש הוא רק
על היסוד דשתיית שמן מזיק,ולדבריו
לכאורה הסברא דאזוקי מזיק זהו ג"כ טעם
דאע"פ דנהנה לא יברך] ,והא דגבי
שעורים איכא ברכה יש לומר או משום
דהוי היזק מועט או משום דסעיד ,ומצינו
כעין סברא זו ברבינו יונה )לקמן אות ז([.

עוד

ראיתי בנחלת דוד דכתב דקושיה
מעיקרא ליתא דשעורים כיון דהזיקו

מועט ]או דחשיב דאינו מזיק כלל[ ושפיר
מברך אלא דקשה לקוקיאני ומשא"כ שמן
מזיק ולכך ליכא ברכה ומדבריו ג"כ נראה
דמזיק הוא סברא כללית לפטור מברכה גם
במקום דאיכא הנאה ויש לעיי' בדבר.

ו[ עוד

צ"ב לדעת רש"י ממתני' לקמן
)מ(:

דקתני דעל החומץ אומר
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שהכל נהיה בדברו ,ואע"פ דזה מזיקו

ומענין

מה

לענין לכאורה יש להבין אמאי

מברך ,ואליבא דאמת אין זו קושיה דהנה

מקשה הרא"ש על הא דמברך על

וכן בטור

חומץ מההיא דפילפלי דחזי' דמשוינן

דפסקו דעל החומץ לבדו אינו מברך כלום

יוהכ"פ לחיוב ברכה הא פילפלי הטעם

מפני שהוא מזיקו ,ודלא כמתני' דמברך

דפטור ואינו חייב בברכה הוא משום דכיון

שהכל ,והביאור בזה ע"פ המבואר ברא"ש

דהוא תבלין אינו חשוב אוכל כמבואר

דהקשה האיך מברכין על החומץ והרי

במאירי ועוד ]או דהוא שלא כדרך

דפטור

אכילתו[ אך עכ"פ אינו משום דהוא מזיק

דלית הילכתא כרבי דאמר חומץ משיב את

וא"כ צ"ב אמאי לא הקשה הרא"ש דגבי

גבי פילפלי יבשתא

שמן חזי' דדבר המזיק אין מברכין עליו

משוינן ברכה ליוהכ"פ דכמו דאוכל

]דהרא"ש ג"כ ס"ל כדעת רש"י[ א"כ האיך

פילפלי ביוהכ"פ פטור הוא הדין דאינו

מברכין על החומץ שהכל אע"פ דהוא

חייב בברכה וא"כ האיך לגבי חומץ

מזיק.

עי' בשו"ע

)או"ח סי' רד סק"ב(

לגבי יוהכ"פ אמרי' ביומא
הדעת ולעיל

)לו(:

)פא(:

מבואר לגבי יוהכ"פ דפטור ולגבי ברכה
דחייב.

ותי'

הרא"ש דמתני' דקתני דמברך שהכל
איירי במזוג קצת כדמסיק ביומא

)שם(

דבכה"ג משיב את הדעת וחייב ,א"נ

מיירי בחושש בשיניו ונתן חומץ הרבה
לתוך מרק ושתהו לרפואה וחומץ עיקר
ומ"מ אגב המרק אית ליה הנאה ובעי
ברוכי כדאמרי' בסוגין לגבי שמן זית לתוך
אניגרון עכת"ד.

ולהמבואר

אתי שפיר דעת רש"י דכל

ונראה

לומר דזה לא הוקשה לרא"ש
מהטעם המבואר לעיל דבשמן

ליכא הנאה ולכך אין מברכין עליו ואין
ללמוד מכך דדבר המזיק היכא שנהנה
דג"כ אין מברכין ולכך מקשה הרא"ש
מפלפלי דאע"פ דאינו מזיק באכילתו מ"מ
לא חשיב אוכל כיון דהוא תבלין ואין זה
דרך אכילתו ]עי' מאירי בסוגין וביומא
פא [:ואע"פ דנהנה וא"כ חזי' דהנאה לבד
זה לא סיבה וטעם לברכה וא"כ קשה
שפיר אמאי מברכין על החומץ.

דבר המזיק אין מברכין
עליו כלל וזהו מה שפסקו השו"ע והטור

]והא

דבקמח שעורים מברך דהתם חוץ

דשותה חומץ לבדו אין מברך כלום

ממה שנהנה הוא ג"כ סעיד ,וכן

]דפסקו כרש"י דדבר המזיק אין מברך

מים דהשותה לצמאו מברך ולכאורה איכא

עליו כמבואר בדבריהם לגבי שמן זית[

בזה רק הנאה דהא מים מבואר בגמ' דלא

והא דאיתא במתני' דשותה חומץ מברך

זייני ובכל זאת מברך ,יש לומר דזהו משום

שהכל איירי במזוג דאינו מזיק בכה"ג או

דזה דרך אכילתו ובכה"ג גם על הנאה לבד

לרפואה וכדאיתא ברא"ש.

מברכים[.

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

מו

ז[ ועי'

ברבינו יונה

)כח :מדפי הרי"ף(

אכילה דא"כ היה מתחייב עכ"פ בברכה

דהקשה ג"כ כקושית הרא"ש

שלפניה.

האיך מברך על החומץ והא לאו בר אכילה
הוא כדאמרי' ביומא

)פא(:

שהשותה חמץ

והנה

הרא"ש לא תי' כהרבינו יונה

ביוהכ"פ פטור וכל דבר שאינו ראוי

דלכאורה הוא יותר פשוט דלפי"ז

לאכילה קיי"ל דאין מברכין עליו כדאיתא

יוצא דחומץ כמו שהוא לבדו בלא שהוא

במסכתין לו (:שאינו מברך על פלפלי כמו

מזוג או לרפואה ]דהיינו מעורב במרק[

דביוהכ"פ האוכלם פטור דהיינו דמשוינן

מברך עליו שהכל ולכאורה הרא"ש לא

חיוב ברכה לחיוב דיוהכ"פ.

ניחה ליה בפי' זה ,ואין לומר דהוא מטעם
דלא ס"ל לרא"ש להלכה דבשתייה מרובה

ותי'

הר"י ע"פ המבואר בגמ' ביומא

)שם(

דאם שתה הרבה ביוהכ"פ חייב מפני

חייב ביוהכ"פ כמו דפסקו הרמב"ם
והמאירי וכן בשו"ע ובטור

)סי' רד(

דכתבו

שנהנה ממנו בשתייה לכך לענין ברכה נמי

בסתמא דהשותה חומץ לבדו אין מברך

לא יצא מתורת אוכל ולפיכך מברך עליו

עליו כלום מפני שהוא מזיקו ולא חילקו

אף כשאינן שותה הרבה ,ומ"מ כתב

בין שתייה מרובה למועטת והא משום

דכששותה רביעית או פחות מכך מברך רק

דלא פסקו כן להלכה לגבי יוהכ"פ

ברכה שלפניה מפני שלא יהנה מן העולם

דבשתייה מרובה מתחייב עיי"ש ,דהא

בלא ברכה אבל לא ברכה אחרונה כיון

הרא"ש ביומא

דאינו חשוב שתייה אבל ביותר מזה

)שם(

פסק כן דגבי יוהכ"פ

מתחייב בשתייה מרובה.

שחשוב שתייה ביוהכ"פ מברך עליו תחלה

והנראה

וסוף עכת"ד.

לומר דס"ל להרא"ש דרק לגבי
יוהכ"פ שתייה מרובה הוא

ומבואר

בר"י חידוש דמכיון דבשתייה

סברא לחייב דמתחייב על דבר שמשיב את

מרובה חשיב שתייה א"כ איכא

הנפש דאז מבטל את העינוי ]כלשון רש"י

לחומץ שם אוכל לפיכך אף בשתייה

שם[ אבל עדין לגבי ברכה לא חשיב אוכל

מועטת כבר מתחייב בברכה על הא שנהנה

]דהוא מזיק[  ,ומשא"כ הרבינו יונה למד

מן האוכל ]דלא יתכן דע"י שתייה מרובה

דמרובה חייב ביוהכ"פ כיון דחשיב שתייה

נהפך הדבר לאוכל[ אבל מאידך לגבי

ולכך חייב ג"כ בברכה שלפניה שהרי

ברכה אחרונה זהו רק כשיש חשיבות של

נהנה.

שתייה וזה רק באופן של שתייה מרובה
כדחזי

ביוהכ"פ

דרק

בכה"ג

ח[ ועתה

מתחייב,ומאידך גבי פילפלי וזנגבילא

נבוא לבאר שיטת הרמב"ם
בסוגין ,דהנה הבאנו לעיל

דס"ל להרמב"ם דגם השותה שמן

דאינו מברך כלום גם לא לפניה הוא משום

)אות ב(

דהוא תבלין ואינו אוכל כלל ]כלשון

לבדו מברך עליו שהכל אע"פ דמבואר

הרמב"ם והמאירי[ ולא ההגדרה שזה לא

הגמ' דהוא מזיק ומה דמקשה הגמ' דשמן

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם
אזוקי מזיק ליה היינו דאינו מברך עליו

ועוד

העץ אבל מברך עליו שהכל.

והנה

מז

יש לדקדק טובא דבתחילת דבריו
נראה

דהשותה

יחד

שמן

עם

האניגרון לצורך רפואה הרי נהנה מן השמן
אם ס"ל לרמב"ם דאיכא חיוב ברכה

ולכך מברך העץ ובסוף דבריו כתב

ג"כ על דבר המזיק א"כ אמאי

דהשותה ]שמן לבדו[ או שלא היה חושש

מברך שהכל שיברך העץ דזהו עיקר

בגרונו

ברכתו ,ולכאורה הסברא בזה פשוטה

שהכל שהרי אינו נהנה מטעם השמן,

דברכת העץ הוא הודאה פרטית על הדבר

ולכאורה

שותהו

עצמו וזה גם הרמב"ם מודה דבדבר המזיק

לרפואה הוא נהנה ואם לא אינו נהנה וצ"ב

אין ברכה על הדבר עצמו אלא רק שהכל

הדבר.

מברך עליו

)ושותה יחד עם האניגרון(

המשקה

אותו

אם

על הנאתו דזה ברכה כללית.

אך

יש לבאר בזה עוד דהא שהכל
בדיעבד פוטר הכל

רד(

)כמבואר בסוף סי'

דהיינו דהיינו דהמברך שהכל כבר אין

איסור

וליכא

מעילה

אלא

דבדברים

החשובים תיקנו רבנן ברכה פרטית כעין
ברכת העץ ואדמה וממילה דבר שמזיק אין
בו ברכה פרטית אך עכ"פ מחויב בברכה
ולכך מברך שהכל.

ט[ והנה

צ"ב דברי הרמב"ם

ועוד

צ"ב דבטור

)סי' רב(

כתב דעת ה"ר

יוסף דמה דמבואר בגמ' דמברך
העץ על השמן הוא רק בכה"ג דשותהו
יחד עם האניגרון לרפואה דאז הוי שמן
עיקר ,וכתב ה"ר יוסף דלאו דווקא ואורחא
דמילתא נקט וה"ה נמי אם אינו חושש
בגרונו אם נותן שמן הרבה לתוך אניגרון
מברך עליו ]העץ[ שהרי נהנה ממנו ,אבל
בה"ג כתב שאין לו לברך העץ אלא היכי

)ברכות פ"ח

דשותה לרפואה ומתהני מיניה אבל אי

השמן

ליכא רפואה אפי' נותן שמן הרבה הוי

בתחלה הוא מברך בורא פרי העץ ,במה

אניגרון עיקר ואין לו לברך עלהשמן וכתב

דברים אמורים שהיה חושש בגרונו ושתה

הטור דכן כתב מהר"ם מרוטנבורק וכ"כ

מן השמן עם מי השלקות וכיוצא בהן

כתב הרמב"ם ואם לא היה חושש בגרונו

שהרי נהנה בשתייתו ,אבל אם שתה השמן

מברך עליו שהכל עכת"ד.

הלכה

ב(

וז"ל

ועל

לבדו או שלא היה חושש בגרונו מברך
עליו שהכל ,שהרי לא נהנה בטעם השמן
עכ"ל.

וצ"ב

דבטור

כתב

לכאורה

דטעם

הרמב"ם הוא משום דאניגרון
עיקר ובדברי הרמב"ם מבואר דהטעם הוא

ולכאורה

צ"ע דברי הרמב"ם דכתב

משום דאינו נהנה מטעם השמן ,ולא

דשמן לבדו מברך שהכל

מסתבר כלל לומר דמה דכתב הרמב"ם

כיון דלא נהנה מטעם השמן ,הא בגמ'

שאין נהנה מטעם השמן אזיל רק על

מבואר דהריעותא של שמן דהוא מזיק.

השותה שמן לבדו.

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

מח

י[ ובביאור

דברי הרמב"ם נראה לומר

קמ"ל כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי

דהיכא ששותה השמן יחד

ברוכי ,ובפשוטו מהו ההנאה דאית ליה

עם האניגרון אינו נהנה מטעם השמן ומה

טעם האניגרון ובכל זאת בעי לברוכי העץ

דכתב הרמב"ם דששותה לרפואה היינו

על השמן כיון שהוא העיקר דשותהו

דהוא נהנה הוא בשתייתו ולא מטעם

לרפואה.

השמן ,דהיינו דלהרמב"ם איירי דהשמן
מרובה ]וכן משמע קצת מלשונו דשותה
השמן עם מי השלקות ,ובטעם הדבר י"ל
כמבואר ברש"י דכך הוא דרך רפואת גרונו
ואכ"מ ,ועי' לקמן אות יג[ וא"כ זהו סברא
דהשמן הוא עיקר וכן הא דהצורך שלו
בזה המשקה הוא השמן לרפואתו זהו ג"כ
סברא דהשמן הוא העיקר דכך הוא דעת
הרמב"ם דרפואה עושה הדבר לעיקר.

אך

אבל

היכא שאין שותה לרפואה או
כששותה השמן לבדו א"כ לא

אכפת לן דהשמן מרובה כיון שאינו נהנה
מטעם השמן א"כ האניגרון דהוא נותן
הטעם גם בהשמן הוא העיקר דאין כאן את
הסברא של רפואה וזהו שכתב הטור בדעת
הרמב"ם דהיכא שאינו שותה לרפואה הוי
האניגרון עיקר ולכך מברך שהכל ,ולפי"ז
יוצא דהברכת שהכל הוא על האניגרון

הוקשה לרמב"ם אמאי השמן עיקר

דהוא העיקר ,וכ"כ הב"י

הא אינו נהנה מטעם השמן וכמבואר

להדיא ,בדעת הרמב"ם ,ויש חולקין

לעיל דבשמן ליכא הנאה וא"כ הוא נהנה
כאן מטעמו של האניגרון ובלא שנהנה אין
חיוב ברכה ,וע"ז כתב הרמב"ם דהרי נהנה
בשתייתו ויש כאן הנאה דבזה דאיכא בזה
המשקה טעם אניגרון חשיב שנהנה כאן
מהשמן שהוא עיקר כיון דשותה לרפואתו
אע"פ דלא נהנה מטעם השמן בשתייתו,
]ואין לומר דחשיב דאיכא הנאת החך

דברכת אניגרון הוא ב"פ אדמה.

ולכאורה

צ"ע דבהלכה ד' כתב הרמב"ם
דמברך על מי השלקות בורא

פרי האדמה וא"כ ע"כ דהא דמברך בשמן
יחד עם האניגרון שהכל הוא על השמן
דהיינו דאדרבה השמן הוא העיקר ולא
האניגרון וזהו ג"כ דלא כמו דמבואר בבית
יוסף הנ"ל וצ"ע.

מהשמן גופא אף דאין בו טעם ,כעין מים
דאף דליכא טעם מ"מ חשיב הנאת החך,

)סי' רב סק"ד(

ולפי

ביאור זה עדין לא מתיישב הא

אך זה דווקא היכא דשותה לצמאו וזה

דהרמב"ם לא כתב כלל דשותה

לכאורה לא שייכא גבי שמן ,וביותר

שמן אינו מברך העץ כיון דהוא מזיקו

דמלשון הרמב"ם דלא נהנה מטעם השמן

וצ"ב.

משמע דאיכא טעם אך אינו נהנה ממנו[.

ומצינו

יא[ והנראה

לבאר באופן אחר דברי

)לו(.

הרמב"ם ,ע"פ המבואר

דאמרי' בגמ' גבי שותה שמן

במאירי בסוגין ]הובא דבריו לעיל אות ה

יחד עם האניגרון מהו דתימא כיון

עי"ש[ וז"ל השותה שמן זית לבדו הן

דלרפואה קא מיכוין לא ליבריך עליה כלל

לרפואה כגון חושש בגרונו הן שלא

זה הסברא בגמ' בסוגין

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם

מט

לרפואה אינו מברך כלל שאין כאן שום

מזיקו אך מכיון שלא נהנה מטעם השמן

הנאה ואדרבה לענין הזנה מיהא מזיק הוא

לכך מברך רק שהכל.

לגוף עכ"ל.

ומבואר

ולפי"ז

אתי שפיר הא דלא כתב הרמב"ם

בדבריו דאיכא גבי אכילה ב'

הסברא דשמן מזיקו דהדברים

סוגי הנאות המחייבים בברכה,

כלולים בתוך דבריו דהיינו דזה ברור

א' הנאת החיך ב' ההזנה ]לכאורה היינו

דאיכא סברא דאזוקי מזקי וע"ז כתב

הנאת מעיו[ ,ומבאר המאירי דהא דשותה

הרמב"ם דאם היה טעם השמן לא היה

שמן לבדו אינו מברך כלל ]כרש"י[ הוא

אכפת לן דהשמן מזיקו ,וכן אתי שפיר

משום דמצד הנאת החיך ליכא בשמן

דכיון דלכא הנאה מטעם השמן לכך

הנאה כלל ומצד הזנה אדרבה מזיק הוא

האניגרון הוא העיקר וכמו דמבואר בטור

לגוף ,ומבואר מדברי המאירי חידוש דכל

בדעת הרמב"ם.

הסברא דאמרי' בגמ' דשמן אזוקי מזיק זה
רק כלפי הסברא לחייב ברכה מטעם הזנה
אבל מצד הנאה וודאי דאין ברכה דהא
ליכא הנאה כלל.

ולפי

יב[ אמנם

בב"ח

)סי' רב סק"ד(

מבואר

להדיא בדבריו דס"ל בדעת
הרמב"ם דהא דמברך על השמן לבדו הוא
מטעם דאיכא הנאת החיך דהיינו על דרך

זה יש לבאר דהא דכתב הרמב"ם

המהלך הראשון דכתבנו בדעת הרמב"ם,

דכששותה השמן יחד עם האניגרון

המרים

דהקשה

הב"ח

מ"ש

שקדים

לרפואה מברך העץ משום שנהנה משתיתו

דגדולים אין מברך עליהם כלל כיון

כוונתו דאיכא הזנה ובאמת ליכא שום

דאזוקי מזקי ומ"ש משמן דס"ל לרמב"ם

הנאה מטעם השמן כמו שכתב בסוף דבריו

דאע"פ דהוא מזיק מברכין עליו ותי'

והיכא דזה לרפואה דאין זה מזיק א"כ

דשאני שמן דבשעה ששותהו נהנה ממנו

מחייבין אותו בברכת העץ מכוח הסברא

אע"ג דמזיק ליה לבסוף חייב לברך על מה

דהזנה ]דהיינו לכאורה הנאת מעיו[.

שנהנה בשעת שתייה משא"כ בשקדים

אבל

כששותה השמן לבדו או שמן יחד
עם האניגרון ולא לרפואה א"כ

סברא של הזנה לחייב העץ ליכא כיון דזה
מזיקו אך עדין וודאי דס"ל לרמב"ם דלא
יצא לגמרי מתורת ברכה ומברך שהכל,
ומה דכתב הרמב"ם שהרי לא נהנה מטעם
השמן היינו דאם היה טעם בשמן אע"פ

כיון דבשעת אכילה אין נהנה מהם דמרים
הם ולבסוף נמי אזוקי מזיק ליה אין מברך
כלל ,ועיי"ש דכתב דמהא דקמחא דשערי
וכן מחומץ דמבואר בגמ' דמברך עליהם
זהו ראייה לדברי הרמב"ם דאף על דבר
המזיק ]היכא דאיכא הנאה[ מברכין עליו.

עכ"פ

מבואר להדיא מדבריו דס"ל בדעת

דשמן מזיקו היה מברך העץ ]גם בשמן

הרמב"ם דהא דמברכין על השמן

לבדו וגם בשמן יחד עם אניגרון[ דהא

הוא משום דאיכא הנאת החיך ולא מטעם

כלפי ההנאת החך לא אכפת לן דהשמן

הזנה ]למרות דנראה מדבריו דדבר שאינו

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

נ
מזיק דהיינו דאיכא הזנה זהו ג"כ סיבה

השמן דהיינו מכיון דנהנה שלא כדרך

לחייב בברכה ,דכתב גבי שקדים דאין

הנאתו ,ודוחק ,ועי' להלן אות יג[.

מברך דאין הנאה וגם דבסוף הוא מזיק
ולכאורה מאי אכפ"ל דבסוף הוא מזיק
וע"כ דאם לא היה מזיק הוא אתי שפיר
דמברך[ ,וזהו להדיא לא כהדרך השני
שכתבנו בדעת הרמב"ם.

ולפי

הדרך השני שכתבנו עדין קושית
הב"ח משקדים קשיא דעכ"פ יברך

על השקדים שהכל כמו דשמן אע"פ
דמזיקו עדין לא יצא מכלל ברכה ומברך

יג[ והנה

הרמב"ם דהגומע את החומץ
חייב בקרן וחומש וא"כ חזי' דחומץ שפיר
הוא אכילה ואין זה מזיק דאם זה היה מזיק
לא היה חומש כמבואר בגמ' בסוגין גבי
שמן דלכך אין חייבין עליו חומש
]והדברים נפלאים ע"פ מה שכתבנו לקמן
אות טז[ ודלא כמו דמבואר בטור ושו"ע
דהשותה חומץ אינו מברך כלל כיון דהוא
מזיק.

שהכל ,ואולי יש לומר דהרמב"ם באמת
פליג וס"ל דגם על שקדים המרים מברך

לדברי הב"ח צ"ע דהא פסק

אך

לדברי הב"ח דס"ל בדעת הרמב"ם

שהכל ,ואדרבה צ"ב מהכי תיתי ליה לב"ח

דהא דמברכין על השמן שהכל הוא

דהרמב"ם מודי להא דשקדים דאין מברך

משום דגם על דבר שמזיק מברכין וכמו

עליהם כלל ועי' ברמב"ם דהשמיט ולא

חומץ ,דהיינו דס"ל דחומץ גם לדעת

כתב כלל דין זה.

הרמב"ם הוא מזיק ואעפ"כ מברכין עליו
שהכל ,וצ"ע מהא דהגומע חומץ של

ועוד

חידוש מבואר בדברי הב"ח דס"ל

תרומה חייב חומש א"כ ע"כ דס"ל

בדעת הרמב"ם דבשמן איכא הנאת

לרמב"ם דאין זה מזיק וצ"ע.

החיך ,ולכאורה צ"ב דהרמב"ם כתב
להדיא דשמן לבדו אינו נהנה מטעם

יד[ עוד

הרמב"ם,

השמן ,וצ"ל דאיכא הנאה בשתייה מכך

ליישב

כל

ג'

ההערות שהערנו בדבריו.

]שמלחלח[ ומרכך את גרונו ]לשון הרבינו
יונה בסוגין[ ,ולא מטעם השמן ,וקצת צ"ב

יש לבאר באופן אחר דברי

דהנה

מצינו דהראשונים נחלקו בביאור

א"כ מאי שנא משותה מים שלא לצמאו

דברי הגמ' דשמן אזוקי קא מזקי

דאינו מברך דהיינו דאמרי' דליכא הנאה

האם הכוונה דהשמן מזיק לגוף האדם או

כלל ודוחק.

דהכוונה היא שמזיק השמן ומפסידו,
ובפשוטו ברש"י בסוגין

]ועי'

)לה(:

מבואר

ברבינו יונה בסוגין דכתב דשמן

דהנזק הוא לאדם וז"ל אזוקי מזיק לגופיה,

לבדו כיון דזה מזיק אין זה דרך

אמנם בשיטמ"ק כתב דהוא מפסיד השמן

הנאתו וקצת משמע דזה רק שלא כדרך

וחשוב כמזיק ולא חשיבא הנאה כלל

אבל הנאה מיהא איכא ובדוחק יש לומר

עיי"ש וזהו ההבנה הפשוטה בסוגין וכן

דזהו כוונת הרמב"ם שלא נהנה מטעם

הוא בפשוטו בכל הפוסקים ,וכן המאירי

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם

נא

בתחילת דבריו ביאר כרש"י דהוא מזיק

דהיינו שרפואה זה רק סברא לעשות השמן

לגוף ,אך הוסיף דיש מפרשים דהאדם

לעיקר והאניגרון זה סברא שלא יחשב

מזיק השמן דהיינו שהוא מפסידו כיון

כמזיק השמן ומפסידו ,ואתי שפיר היטב

שלא נהנה ממנו וכן איתא ברשב"ץ

כל דברי הרמב"ם כמין חומר.

עיי"ש.

והנה

אם נימא דגם הרמב"ם ס"ל כמו
דמבואר במאירי וברשב"ץ דהאדם

מזיק השמן דהיינו דהוא מפסידו א"כ אתי
שפיר דהא דכתב הרמב"ם גבי שותה שמן
באניגרון לרפואה דמברך העץ שהרי נהנה
בשתייתו היינו דאין כאן הפסד השמן

ולהמתבאר

דשותה

ובכה"ג לא אכפת לן שלא נהנה מטעם
השמן ,ועדין בעי' להא דשותה לרפואה
דע"י כך השמן הוא העיקר ,דאם אינו
שותה לרפואה אע"פ דאינו מזיק השמן
כיון שנהנה משתייתו מטעם האניגרון
עכ"פ האניגרון הוא העיקר דהוא נותן
הטעם והשמן הוא טפל ואינו מברך העץ.

משא"כ

בשותה השמן לבדו ]לכאורה
אפי' לרפואה ,ועי' בפמ"ג

שמסתפק בזה בדעת השו"ע והטור דס"ל
כרש"י אך בדעת הרמב"ם לכאורה וודאי
מברך שהכל[ או יחד עם האניגרון אך לא
לרפואה מברך שהכל שהרי אינו נהנה

כדאיתא בטור ,ואפי' למאן דס"ל דגם
היכא דהשמן מרובה אמרי' דהאניגרון
עיקר וכדלהלן ,יש לומר נמי דזהו כוונת
דברי הרמב"ם במה שכתב דאינו נהנה
מטעם השמן.

והדברים

מתישבים על הלב לפי
המבואר בדברי האבודרהם,

דהנה בשו"ע כתב )בסי' רב סק"ד( דכששותה
השמן יחד עם האניגרון לא לרפואה הוי
האניגרון עיקר ומברך רק על האניגרון
]שהכל[ והביא המשנ"ב דברי הט"ז
דדווקא כשהאניגרון הוא הרוב לגבי השמן
ולכך השמן נטפל לו אבל אם השמן עיקר
שפיר מברך העץ אפי' דזה לא לרפואה,
דהיינו דהט"ז ס"ל דכל מחלוקת הר' יוסף
והבה"ג )המובא בטור סי' רב( מה הדין בשותה
אניגרון לא לרפואה מה מברך עליו הוא
רק היכא דהשמן מועט ,ועיי"ש בטור
דהרמב"ם ס"ל כהבה"ג דבעי' דווקא
לרפואה.

מטעם השמן ומכיון שכך גבי שותה
אניגרון ולא לרפואה אע"פ דלא חשיב

אניגרון

היכא

דאינו לרפואה הוא משום דהאניגרון עיקר

וחשיב מיצוי מושלם של השמן כיון
שנהנה משתייתו דהיינו מטעם האניגרון

אתי שפיר היטב דהטעם

אבל

המג"א ס"ל דאף באניגרון מועט

שמזיק השמן ומפסידו דהרי נהנה עכ"פ

נמי האניגרון עיקר היכא דאינו

האניגרון הוא העיקר מכיון שלא נהנה

שותה לרפואה ותמיד מברך על האניגרון

מטעם השמן ,וכן שותה שמן לבדו אפי'

ופוטר

ס"ל

לרפואה עכ"פ אינו נהנה מטעם השמן

דמחלוקת הר' יוסף והבה"ג הוא היכא גם

וחשיב שמזיקו ומפסידו ומברך רק שהכל,

בשמן מרובה דהר' יוסף ס"ל דאף שאינו

השמן,

דהיינו

דהמג"א

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

נב
לרפואה השמן עיקר והבה"ג וכן הרמב"ם

האדם אך יתכן לבאר דהרפואה אף דאין

ס"ל דרק לרפואה אמרי' דהשמן עיקר.

בזה הנאת החיך מ"מ כששותה לרפואה

ועיי"ש

בשעה"צ

)ס"ק

לה(

דכתב

דמהאבודרהם נראה כדברי
המג"א וז"ל ואם אינו חושש וכו' מברך
על השלקות ופוטר את השמן ,ואפילו
השמן מרובה ,כיון שאינו ראוי לשתיה
אלא על ידי השלקות הוי להו השלקות
עיקר והשמן טפל וכו' ,עיין שם ,ומסברא
זו משמע קצת דאפילו השמן מרובה
מהשלקות דינא הכי עכ"ל ,ומבואר מדברי
האבודרהם יסוד דשמן במהותו הוא טפל

כבר לא חשיב שמפסיד השמן וא"כ עכ"פ
נצטרך לבאר דלא סגי בזה וכל זמן דליכא
נמי בהדי הרפואה הנאה אף דאינו מפסיד
השמן מ"מ עדין האניגרון הוא העיקר ,אך
במקום דשותה האניגרון עם השמן ולא
לרפואה אף דאיכא הנאה בשתייה מ"מ
האניגרון הוא עיקר דהיינו בעי' בכדי
דהשמן יהיה עיקר גם דזה יהיה לרפואה
וגם דיהיה הנאה ויש לדקדק בזה.

טז[ ובעיקר

הדברים עי' היטב בדברי

כיון דאינו ראוי לשתייה אלא ע"י

הרשב"ץ דמבואר בדבריו

האניגרון ,ולכך אפי' היכא דהשמן מרובה

דע"פ הדרך הנ"ל דמזיק היינו את השמן,

עדין השמן טפל.

היינו דווקא את השמן ולא את האדם כך

ולהמתבאר

למד בדברי הרמב"ם עיי"ש.

אתי שפיר לפרש דברי
הרמב"ם

הנ"ל

דהיכא

והנה

בפשוטו היה נראה לומר דגם

דשותה השמן יחד עם האניגרון ולא

הרמב"ם מודי דהשמן מזיק את

)לדעת

האדם אך ס"ל דאין זה שיקול לגבי חיוב

תמיד חשיב שהאניגרון הוא העיקר

ברכה ,אך ברשב"ץ מבואר להדיא לא כן

כיון דהשמן במהותו טפל הוא ,והאופן

דמבואר בדבריו דכל מה דמפרשי' דמזיק

היחיד שהשמן יהיה עיקר זהו רק היכא

היינו את השמן הוא משום דלא יתכן

דהשמן לרפואה ,וכן שותה שמן לבדו כיון

דמזיק היינו את האדם ובכל זאת מחייב

שאינו נהנה מטעם השמן חשיב דמזיקו

הרמב"ם לברך ע"ז שהכל דזה וודאי דדבר

ומפסידו כיון דאינו נהנה ממנו וכנ"ל ,וזה

המזיק אין מברכין עליו כלל ]דזהו בעצם

הביאור דע"פ מתישבים ובאים על מכונם

דעת רש"י ודעימיה בסוגין[ וא"כ מבואר

כל הקושיות הנ"ל.

בדבריו להדיא דס"ל בדעת הרמב"ם

לרפואה ואפי' דהשמן מרובה,
המג"א(

טו[ ובדרך

דומה לביאור הנ"ל יש לבאר
כך ,דהנה ע"פ הנ"ל ביארנו

דרפואה זה רק סברא לעשות השמן
לעיקר ,וההנאה זה סברא דלא יחשב מזיק
השמן ,והיה אפשר לבאר ג"כ כנ"ל על
הדרך דמזיק היינו את השמן ולא את

דהשמן אינו מזיק האדם ,דהיינו דלשיטתו
ליכא מאן דס"ל דשייך ברכה על דבר
שמזיק האדם ,ודלא כמו דהבין הב"ח
]הובא לעיל אות יב[ בדברי הרמב"ם.

ומה

דצ"ב בזה דלגבי חומץ פסק
הרמב"ם

)פ"ח הלכה ח(

דמברך

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם

נג

שהכל ,ועי' לעיל ]אות יב[ דהבאנו מדברי

תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את

הב"ח דמזה יש הוכחה לדברי הרמב"ם

החומש הסך שמן של תרומה משלם את

דאיכא ברכה אף על דבר שמזיק] ,וזהו

הקרן ומשלם את החומש ,אל דקא אכיל

הטעם שכתב השו"ע

)סי' רד סק"ב(

לשיטתו

דאינו מברך על החומץ כלל מפני שהוא
מזיקו ,וכן איתא בטור[ וא"כ לכאורה
מבואר דס"ל לרמב"ם דאף דבר דמזיק
האדם ג"כ מברכין עליו כיון דנהנה ממנו,
ודלא כמו דהבין הרשב"ץ בדבריו.

ואפשר

וכו'.

והנה

עי' בדברי רש"י דביאר דהגמ'
מוכיחה מהא דהשותה שמן של

תרומה אינו משלם את החומש א"כ חזי'
דשמן לאו בר אכילה דבכדי דלשלם חומש
זהו רק היכא דמאבדו בצורה של אכילה,

לדחות וליישב דברי הרשב"ץ

וא"כ הוא הדין דאינו מברך עליו כיון דאין

מה שלמד בדעת הרמב"ם,

שתיית השמן חשיב אכילה ,וזה אתי שפיר

דבאמת חומץ מברכין עליו שהכל דזהו

ע"פ המבואר לעיל ]אות ג[ בדעת רש"י

עיקר ברכתו ובאמת ס"ל לרמב"ם דחומץ

דחיוב ברכה קיים במקום דיש שם אכילה

אינו דבר מזיק כלל ,ודלא כמבואר בשו"ע

עיי"ש.

ובטור] ,עי' לעיל אות יג[ ,אך עדין צ"ב
דהא לגבי יוהכ"פ מבואר דאין חייבין עליו
דהיינו דלא חשיב אוכל כלל וא"כ לא
נבריך עליה כלל ,יש לומר דיש בזה הנאה
]והוכחנו כן לעיל[ ועל ההנאה בעי' לברך
שהכל ,וכמו דמצינו גבי מלח דאע"פ דלא
זיין כלל מ"מ כיון דנהנה מברך עליו
שהכל.

ואולי

ועי'

ברעק"א שהקשה על רש"י מה
ההוכחה מתרומה דילמא כל מה

דאין השותה שמן משלם את החומש אין
זה משום דשמן לאו בר אכילה הוא,
ושפיר הוא אכילה אלא שאין זה כדרך
אכילתו ואכילה שלא כדרך זה ג"כ טעם
כמבואר

בתוס'

לפטור

מן

החומש,

בפסחים

)כו(.

גבי מי פירות שחשיב שלא

יש לומר עוד דאף אם נימא גם

כדרך ומשום הכי פטור מן החומש,

בדעת הרמב"ם דחומץ הוא מזיק

ודילמא הוא הטעם נמי גבי שמן ואי"ז

)פא(:

כלל מטעם שהוא מזיק וא"כ שפיר שייך

דחומץ משיב את הנפש ולכך מברך עליו

לומר דחייב בברכה ]ואפי' בדבר שהוא

שהכל] ,ועי' עוד בזה לקמן אות יח[.

מזיק[.

מ"מ בעי לברוכי כדאמר רבי ביומא

יז[ והנה

יש לדון מה רוצה הגמ' בסוגין

וכתב

הרעק"א דלולי פי' רש"י היה נראה

להוכיח מההיא דתרומה,

דהא דאין מברכין על דבר שהוא

וזהו תורף דברי הגמ' ,גופא אמר ר"י אמר

מזיק הוא מסברא דלא שייך לברך וליתן

שמואל וכו' שמן זית מברכין עליו בורא

שבח

דהראיה

פרי העץ ,היכי דמי אילימא דקא שתי ליה

מתרומה הוא על היסוד דשמן הוא דבר

אוזקי מזיק ליה ,דתניא השותה שמן של

שמזיק וצ"ע עיי"ש.

)לה(:

והודיה

להש"י,

אלא

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

נד

אך

עי' באמרי בינה דכתב דאין הוכחה

בקמץ דהיינו משמעות של לשון עבר א"כ

מתרומה דשמן מזיק דדילמא הא

שפיר יש לבאר כדפי' דברי הרעק"א.

דאין חומש הוא משום דאיו זה כדרך ולא
משום שהוא מזיק ,ואולי שמן אינו מזיק
כלל וא"כ מברכה וודאי שלא נפטר וחייב
עיי"ש.

ועי'

באבי עזרי שכתב לדחות דכל מה
דמי פירות חשיב שלא כדרך זה רק

כלפי דרך השימוש בפרי אבל כלפי
המציאות של עכשיו שזה מי פירות ווודאי
שזה כדרך וא"כ לענין ברכה וודאי שזה
לא סיבה לפטור ,אבל באכילה שלא כדרך
יתכן דבאמת פטור מן הברכה ,דהיינו
דהרעק"א רוצה להוכיח דדבר שלא כדרך
חייב בברכה והאבי עזרי טוען דאין הוכחה
לזה כיון דגבי מי פירות לגבי ברכה שפיר
חשיב כדרך.

ובדעת

הרעק"א יש לומר דכל הברכה
מתייחסת לעיקרו דהיינו לפרי

כפי שהיה בתחילת ברייתו ולכך אין זה
חשיב כדרך אכילתו ,ואע"פ כן חזי' דחייב
בברכה א"כ דילמא הוא הדין שמן דאף
דאין זה כדרך מ"מ מיתחייב בברכה.

עוד

יש אולי לקשר נידון זה בפלוגתת
האחרונים

)עי' מג"א סי' קסז סק"ח ובחיי

יח[ העולה

למעשה דלדברי רש"י
הוכחת הגמ' מתרומה

היא דשמן לאו בר אכילה הוא ,וכתבנו
לעיל מה דכתב בזה הרעק"א ,אך בדעת
הרמב"ם וודאי דאי אפשר לפרש כן דשמן
לאו בר אכילה דהא להרמב"ם וודאי דהוא
בר אככילה דהא השותה שמן לבדו מברך
שהכל אלא ע"כ דלהרמב"ם הוכחת הגמ'
מתרומה הוא כמו דרצה הרעק"א לפרש
לולי דברי רש"י דמתרומה חזי' דשמן הוא
מזיק ,והדבר יהיה תלוי בביאורים הנ"ל
בדעת

הרמב"ם

האם

הגמ'

מוכיחה

מתרומה דמזיק היינו את השמן ]כמבואר
ברשב"ץ[ או את האדם ]וכדאיתא בב"ח[.

והנה

על הצד דהביאור בדעת הרמב"ם
הוא על הדרך דמזיק היינו את

השמן ,ביארנו לעיל ]אות טז[ דהרשב"ץ
ס"ל דמזיק את השמן היינו את השמן
דווקא ולא את האדם ,וכתבנו דיש לבאר
דאה"נ יש לומר דזה מזיק נמי את האדם
אך היזק האדם להרמב"ם אי"ז שיקול
לגבי ברכה עיי"ש.

ולכאורה

א"כ צ"ב להרמב"ם מה
מוכיחה

הגמ'

מתרומה

דפליגי האם בנוסח ברכת

דמזיק השמן ולכך אין חומש ומוציאה

שהכל אמרי' נהיה בקמץ או נהיה בסגול,

הגמ' מכך דהוא הדין דאין ברכת העץ

דהיינו האם זה על ההווה או מלשון עבר

]אלא שהכל[ ,דילמא הא דשותה שמן אינו

דאם זה על ההווה דהיינו דמברכים בסגול

משלם את החומש הוא משום דהשמן

לכאורה וודאי שלא מברכים על עיקר

מזיק את האדם ומזיק את האדם הרי זה לא

הפרי כמו שהיה קודם בצורתו והיינו

שיקול לגבי ברכה וא"כ יצא דחומש ליכא

כהבנת האבי עזרי ומשא"כ אם מברכים

וברכת העץ איכא ]וכן נמי חזי' דהרמב"ם

אדם כלל מט ס"א(

עריכת ברכות  /ברכת השמן לדעת רש"י והרמב"ם
פסק

נה

לגבי תרומה דהאוכל

ולכאורה זהו סייעתא גדולה לדרך דלמד

אכילה גסה כיון דזה מזיק האדם לא חשיב

הרשב"ץ בדברי הרמב"ם דשמן אינו מזיק

אכילה לגבי חיוב חומש[ ,ומהכי תיתי

כלל את האדם וא"כ אתי שפיר דהגמ'

לגמ' להוכיח מתרומה דמזיק השמן,

מוכיחה מתרומה דמזיק השמן.

)פ"י הלכה ח'(

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

נו
לה ע"ב

בדין ברכה על שמן זית וחומץ
xincel iav axd

א .איתא

בגמ' גופא אמר רב יהודה

רש"י כיון שהוא מזיק לא חשיב בר אכילה

אמר שמואל ,וכן אמר רבי

ולכן אין מברכים ע"ז.

יצחק אמר רבי יוחנן ,שמן זית מברכין
עליו בורא פרי העץ ,היכי דמי ,אילימא
דקא שתי ליה אוזוקי מזיק ליה ,דתניא
השותה שמן של תרומה משלם את הקרן
ואינו משלם את החומש ,הסך שמן של
תרומה משלם את הקרן ומשלם את
החומש ,אלא דקא אכיל ליה על ידי פת,
וכו' הכא במאי עסקינן בחושש בגרונו,
דתניא החושש בגרונו לא יערענו בשמן
תחלה בשבת ,אבל נותן שמן הרבה לתוך
אניגרון ובולע ,פשיטא ,מהו דתימא כיון
דלרפואה קא מכוין לא לבריך עליה כלל,
קמשמע לן כיון דאית ליה הנאה מיניה
בעי ברוכי.

והנה

בקו' הגמ' בתחילה שאם שותה
שמן לבדו אינו מברך בפה"ע כיון

שהוא מזיק ,נחלקו בזה הראשונים ,שי'
רש"י וכן שי' רוב הראשונים ,שעל שמן
לבדו אינו מברך כלל ,ובביאור בדבר
שכיון שהוא מזיק אין מברכים ע"ז ,כתב

ב .והנה

בסוגיין לא נתבאר איזה הנאה
יש בשתיית שמן לבדו שלולי

שהיה מזיק היה מברך ע"ז ,והנה לכאו' יש
גם הנאת החיך שנהנה בשתייתו ,וכן מה
שהוא זיין וכמו שאיתא לעיל לה :שכל
הדברים זייני חוץ ממים ומלח ,ויתכן שיש
גם הנאת מעיו ,והנה בפשוטו רש"י קאי
על כל הדברים שכיון שהוא מזיק ואינו בר
אכילה אין חייב על שום הנאה מזה ברכה.

ובאמת

צ"ב שאף שאי"ז אכילה ,מ"מ
מדוע אינו חייב לברך על

ההנאה שיש לו מזה ,מטעם שאסור לאדם
ליהנות בלא ברכה ,ובפשוטו זה מה
שהוק' לרש"י שכתב "ואין זו אכילה
שטעונה ברכה ,דגבי ברכה ואכלת כתיב",
והיינו שכיון שעיקר ברכה נאמר על
אכילה ,לכן אם יש לו הנאה ממעשה שאין
עליו שם של אכילה ,אינו חייב לברך ע"ז.

אלא

שצ"ב מה הדמיון לקרא דואכלת

רש"י וז"ל אוזוקי מזיק לגופיה ,ואין זו

שקאי גבי ברכת המזון ,ולכאו' אין

אכילה שטעונה ברכה ,דגבי ברכה ואכלת

חיובו משום שאסור ליהנות בלא ברכה,

כתיב ,וכן כתב על הוכחת הגמ' מתרומה

ולכן שם חייב לברך רק על אכילה ,וברכה

שאינו משלם חומש על אכילת שמן ,וז"ל

ראשונה שהוא משום שאסור לאדם

דתניא ,דלאו בר אכילה היא ,והיינו שלפי

ליהנות ,חייב לברך גם על הנאה שאינה

עריכת ברכות  /בדין ברכה על שמן זית וחומץ

נז

אכילה ,וראיה לכך שהרי ברכה ראשונה

שמה לברכהמ"ז שכן נהנה ,ויל"ד אם

חייב לברך אף על כל שהוא ,מטעמא

המחייב של האכילה הוא על ההזנה

שאסור לאדם ליהנות] ,כך נראה מלשון

שחשיב שקיבל דבר בזה ,או שקמ"ל

הרא"ש בפרק שלשה שאכלו בסי' טז[,

שההזנה עצמה זהו חשיב כהנאה לגבי

ומדוע בברהמ"ז אינו חייב לברך על כל

ברכה ,ויש כאן ב' הנאות הזיין והשובע,

שהוא ,אא"כ נחלק שחייב לברך על הנאת

ולכן יש בזה את האסור ליהנות בלא

השובע ,שאינו בכלל הברכה ראשונה,

ברכה[.

ולכן אם אין הנאת השובע כבר הכל נכלל

ולפ"ז

בברכה ראשונה וצ"ע.

באמת אם יש הנאה הוא חייב
בברכה אף אם הוא מזיק ,שזה

והיה

אפשר ליישב ,שבאמת הרי ברכת

אינו נלמד מקרא דואכלת שלגבי ברכהמ"ז

על

אין את הסברא שאסור ליהנות ,אלא

השביעה ,מ"מ בתורה כתוב ואכלת

מהסברא שאסור ליהנות וזה קיים אף בלא

ושבעת ,ומשמע שהחיוב גם על האכילה,

מעשה אכילה ,ולכן אף אם זה מזיק צריך

והוא חלק מהמחייב שיש שביעה ,וזה

לברך] ,ויעוי' בזה לקמן בדברי הרא"ש

המזון

אף

שעיקר

חיובה

והר"י בחומץ[.

מש"כ רש"י שבברכהמ"ז כתוב ואכלת,
והיינו שאף שבמקום שיש הנאת שביעה
זהו דווקא אם יש גם אכילה.

ג .והנה

היינו אומרים שבאמת אין בשמן

לבדו ,הן לרפואה כגון חושש בגרונו ,הן

לקמן

שלא לרפואה ,אינו מברך כלל ,שאין כאן

מהרמב"ם והמאירי והר"י מלוניל ,א"כ

שום הנאה ,ואדרבה לענין הזנה מיהא

יתכן ליישב ,שכיון שאין בשמן הנאה

מזיק הוא לגוף ,וביאור דבריו שבאמת אם

והחיוב לברך הוא על רק מה שהשמן זיין,

היה הנאה בשתיית השמן ,א"כ לא היה

א"כ עיקר חיובו הוא על אכילתו ,וזה

פטור בברכה מפני שהוא מזיק ,שאין

מאסור לאדם ליהנות לבד לא היה נלמד

הביאור שמפני שהוא מזיק זה סברא

לחיוב ,ורק בצירוף זה שחזינן שברכה

שאינו חייב לברך עליו ,אלא זה סברא

אחרונה אינו על הנאת השובע לבד אלא

שבמציאות זה לא הועיל לו ,ולכן לגבי

שהמחייב הוא גם האכילה כלישנא דקרא

ההזנה שהיינו התועלת שיש לגוף מחמת

ואכלת ושבעת ,מזה נלמד שאכילה היא

האכילה ,הרי כיון שהוא מזיק והוא עומד

סברא לחיוב ,שחשיב שקיבל דבר שחייב

כנגד התועלת ,אין זה חשיב שהשמן

לברך ע"ז ,ושוב יש ע"ז את הסברא

הועיל לו ,שהרי אדרבה הזיקו ,משא"כ על

שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה.

ההנאה שהיה לו ,אין להחשיב שלא היה

]ויתכן להוסיף עוד דהנה ברהמ"ז עיקר

לו הנאה כיון שהוא מזיקו ,שאי"ז עומד

חיובו הוא על ההנאה ,וכדאיתא לעיל כא.

כנגד זה.

במאירי כתב לבאר את סוגיית
הגמ' וז"ל השותה שמן זית

ואם

הנאה,

וכמו

שיבואר

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב

נח

והנה

יל"ע לפי המאירי מה דמיון הגמ'

ד .והנה

ברמב"ם בפ"ח מהל' ברכות

מתרומה ,שהנה רש"י פירש שמזה

ה"ב כתב ,ועל השמן בתחלה

חזינן ששמן לא חשיב בר אכילה ,אבל

הוא מברך בורא פרי העץ ,במה דברים

להמאירי מדוע צריך לזה ,שלכאו' אין

אמורים שהיה חושש בגרונו ,ושתה מן

לחייבו ברכה שאין כאן שום הנאה

השמן עם מי השלקות וכיוצא בהן ,שהרי

שמחייבת ברכה ,שאין כאן לא הנאת החיך

נהנה בשתייתו ,אבל אם שתה השמן לבדו,

ולא הזנה ,ובאמת גם בדברי המאירי לא

או שלא היה חושש בגרונו מברך עליו

הזכיר את הסברא של רש"י שכיון שהוא

שהכל ,שהרי לא נהנה בטעם השמן .והנה

מזיק לא חשיב בר אכילה ,ולכאו' צ"ל

דברי הרמב"ם באניגרון יבואר לקמן

כמש"כ הרע"א לבאר בסוגיין דלא כרש"י,

בעז"ה[.

שכל הוכחת הגמ' מתרומה ששמן מזיק,
אבל באמת טעם הפטור מברכה וטעם

והנה

במש"כ הרמב"ם ששתה שמן לבדו

הפטור בתרומה מחומש אינם מאותו

מברך שהכל ,כבר הקשה הכס"מ

בטעם

וז"ל ומ"ש שאם שתה השמן לבדו שמברך

ששותה שמן פטור מחומש ,וז"ל שתה

שהכל ,תימה דכיון דאזוקי מזיק אין לברך

שמן של תרומה הואיל ושתיית השמן אינה

עליו ,וכן פירש"י וכך כתב הרי"ף ז"ל ואי

מצויה ,ולא עוד אלא שהוא מזיק לו,

שתי ליה משתא אזוקי מזיק ליה ולא מברך

משלם את הקרן אבל לא את החומש ,ולא

עליה ,וכבר תמה עליו הטור בסימן ר"ב,

הזכיר את הסברא שזה לא חשיב בר

ורבינו מפרש שלא אמרו אי דשתי ליה

אכילה.

אזוקי מזיק ,אלא לאפוקי מה שאמרו

ויעוי'

הטעם.

במאירי

שכתב

שיברך עליו בורא פרי העץ ,אבל כיון

ובאמת

יש לידע אם דברי המאירי עולים

דאע"ג דאזוקי מזיק נהנה הוא מברך

בקנה אחד עם דברי רש"י,

]שהכל[.

שהוצרך לזה שגבי ברכה אכילה כתיב,
והרי תיפו"ל שאין כאן שום מחייב לברכה

והנה

צ"ב טובא שהרי הרמב"ם כתב

שהרי אין בשתיית השמן שום הנאה ,לא

מברך עליו שהכל שהרי לא נהנה

הנאת החיך ולא הזנה] ,ואם באמת אינם

בטעם השמן ,ולכאו' דברי הרמב"ם קאי

עולים בקנה אחד ,אזי בדברי רש"י יתכן

גם על שמן לבדו וגם על אניגרון,

בתרי דרכים ,או שנאמר שסובר שיש הנאת

שבשניהם מברך שהכל שהרי לא נהנה

החיך בשמן ,ואעפ"כ אינו חייב בברכה

בטעם השמן] ,ולכאו' ביאור דבריו שיש

כיון שאי"ז אכילה ,ודלא כמש"כ בביאור

בזה טעם אלא שאין לו טעם טוב[ ,וא"כ

דבריו באות ב[ או שסובר כשי' הרמב"ם

על איזה הנאה יכול לברך ,ועוד צ"ב

שעדיין יש כאן קצת הזנה ,וסובר שאינו

שמשמע ברמב"ם שהטעם שאינו מברך

חייב לברך ע"ז כיון שאינו בר אכילה,

כיון שלא נהנה בטעם השמן ,ובגמ' נראה

ויעוי' בזה בשי' הרמב"ם[.

הטעם כיון שהוא מזיק.

עריכת ברכות  /בדין ברכה על שמן זית וחומץ

והנה

נט

יתכן ב' דרכים בדבר ,הדרך האחת,

בדבר שמזיק כיון שעיקר המחייב של

והוא ע"ד דברי המאירי הנ"ל

ההזנה זה כיון שיש לו שם של אכילה,

שבאמת סברת הגמ' שכיון שזה מזיק אין

וכמו בברכהמ"ז שכת' ואכלת ,ודבר

ברכה הוא סברא רק על ההזנה ,אבל אם

שמזיק אינו בר אכילה ,שי' המאירי שאין

היה בו הנאת החיך היה מברך ,ולכאו' היה

זה חשיב כלל שיש כאן הזנה כיון שהוא

מברך בפה"ע וכמו שביארנו שאין שייכות

מזיק ,ושי' הרמב"ם שבאמת יש כאן

בין מה שיש לו הנאת החיך למה שהוא

תועלת קצת מזה וזה מוריד את ברכתו

מזיקו] ,או כמו שביארנו בדברי רש"י

לשהכל .ובשי' רש"י יתכן שזה סברא שלא

שבהזנה חייב לברך רק אם יש לאכילתו

מברכים על הנאה ויעוי' לקמן ברא"ש

שם של אכילה ,אלא שיל"ד אם שייך לומר

ובר"י.

כן בדברי הרמב"ם שמברך שהכל[ ולכן
כתב הרמב"ם שאם היה הנאה של טעם
השמן היה מברך בפה"ע ,וכיון שאין בו
הנאה של טעם ורק יש הזנה מברך שהכל.

ועדיין

ה .ועוד

דרך יש לבאר בדברי הרמב"ם,
דהנה המאירי כתב על דברי

הגמ' ששמן אין מברך ע"ז בפה"ע כיון
שאזוקי מזיק ליה ,וז"ל ויש מפרשים

צ"ב מדוע מברך שהכל ,וצ"ל

אזוקי מזיק ליה האדם לשמן ,ר"ל שהוא

בדברי הרמב"ם שאף שנפגמה

מפסידו אחר שאינו נהנה ממנו וכן

עיקר החשיבות של ההזנה כיון שהוא גם

פרשוהו גדולי המפרשים ,וכפירוש זה כן

מזיק ,כיון שסו"ס יש כאן הנאה של הזנה

כתב הרשב"ץ ,וכתב שם שאין לפרש

מברך ע"ז ,ויש בזה את האסור ליהנות

שהוא מזיק לגופו שא"כ בוודאי לא יתכן

ולכן מברך ע"ז שהכל] ,ובגדר ברכת

שיעלה על דעת אדם ]דהיינו הרמב"ם

שהכל זה ,יעוי' לקמן אחרי הביאור השני

והביא שם שכן כתב הבה"ג[ שיברך ע"ז

בד' הרמב"ם[.

ברכת שהכל ,שבוודאי אין טעון ברכה,

ומה

שרש"י פליג ע"ז לכאו' הוא מפני
שסובר שדבר שאינו זיין כדבר טוב

והנה לפי"ז באמת השמן אינו מזיק כלל
לגוף האדם אלא שהוא מזיק את השמן,
כיון שאינו נהנה ממנו.

אין לו חשיבות של אכילה כלל] ,או שאינו
אוכל כמו שנכתוב בדברי הרא"ש והר"י

ובאמת

בחומץ[ ,וכיון שאין ע"ז שם של אכילה

דבריהם חידוש גדול ,שאע"פ
שהוא זיין ואינו מזיק לגופו

אינו מברך עליו ,ולהמאירי לכאו' נצטרך

כלל,

לומר שסובר שאין זה חשיב הנאה שיש

]בשתייתו ובטעמו[ חשיב שמזיק את

בזה אסור ליהנות בלא ברכה.

השמן.

ונמצינו

כרגע שיש בזה ג' דרכים אם

ועפ"ז

מ"מ

כיון

שאינו

נהנה

ממנו

יש לבאר את דברי הרמב"ם,

נימא בשי' רש"י שאין הנאה

ששותה שמן לבדו מברך עליו

בשמן ,ששי' רש"י שעל הזנה לא מברכים

שהכל כיון שלא נהנה בטעם השמן ,היינו

עריכת ברכות  /ברכות לה ע"ב
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שכיון שאינו נהנה לכן הוא מזיק את השמן

שותה ללא הנאה ,אינו יכול לברך ע"ז את

ואינו מברך ע"ז בפה"ע אלא שהכל,

ברכתו הראויה לו וצ"ע.

והרמב"ם סובר שאע"פ שהוא מזיק את
החפץ ,מ"מ כיון שיש לו הזנה מהשמן,
הוא חייב לברך ע"ז שאסור לאדם ליהנות,
ולכן הוא מברך שהכל.

והנה

]ובאמת

היה אפשר לדון ,שאינו מברך
בפה"ע

כיון

שותה

שהוא

לרפואה ואין בו שום הנאת החיך ,ואף
שיש בו הזנה ,שהרי פסק בשו"ע סי ר"ד

בפשוטו מה שכתב המאירי שהוא

ס"ח ,שאוכל דבר לרפואה חייב לברך ע"ז

מפסידו אחר שאינו נהנה ממנו,

רק אם נהנה בשתייתו ובטעמו ,והיינו

כוונת דבריו שהרי יכול ליהנות ממנו

שאם אין בו הנאת החיך אף שהוא זיין

באניגרון שבזה טעם השמן משביח את

אינו מברך ע"ז ,אלא שהיא גופא תיקשי

הטעם של אניגרון ונמצא שהוא נהנה

שמדוע מברך ע"ז שהכל ,אמנם יתכן

מהשמן.

שהרמב"ם לשי' הכא שגם דבר שאינו

ובאמת

יש לתמוה ע"ז שהרי באניגרון
גם כתב הרמב"ם שאינו נהנה

בטעם השמן ,וא"כ הרי לעולם אינו יכול
ליהנות מטעם השמן ,ומדוע שלא יברך
ע"ז ,ולא מסתבר לומר שכיון שיכול
להשתמש בו לרפואה ,לכן אפי' שאין יכול
ליהנות ממנו לעולם ,אינו מברך ע"ז
להרמב"ם את ברכתו הראויה ,אף אם הוא
זיין ,ואף אם נימא הכי עדיין תיקשי מדוע
בשותה שמן לבדו לרפואה אינו מברך את

מחוייב בברכה ,מ"מ חייב לברך שהכל על
כל הנאה משום שאסור לאדם ליהנות ,וגם
כאן הרי נהנה מההזנה ,ויתכן עוד להאריך
שכשהוא מזיק את האוכל אינו חייב
בברכה

כמעשה אכילה אלא כמזיק ,וכן ברפואה
אין המעשה מתפרש כמעשה אכילה אלא
כלקיחת תרופה ,וכיון שלהרמב"ם מברך
על הזנה כשמזיק את האוכל שהכל ,ה"ה
שמברך על הזנה כשלוקח תרופה והוא
זיין ,ויעוי' בזה להלן אות יח[.

ברכתו הראויה לו ,שהרי הוא משתמש בו
לרפואה והוא זיין] ,ובוודאי שמש"כ

כיון

שאין

המעשה

מתפרש

והנה

לפי ב' הביאורים ,עדיין נצטרך

הרמב"ם שותה שמן לבדו קאי גם על

לבאר מהו השייכות במה שכתב

חושש בשיניו ,שא"כ היה צריך לומר

הרמב"ם שאין לו הנאה בטעם השמן ,גם

ששותה שמן ואניגרון כשאינו חושש

בשותה שמן לבדו ,וגם באניגרון ובעז"ה

בשיניו מברך שהכל.

יבואר בזה להלן.

ואולי

צריך לומר שכיון שבאניגרון יש

ו .והנה

בגמ' הוכיחו שאין מברכים על

הנאה גם מהשמן ששותה ,אף

שמן בפה"ע כיון שהוא מזיק,

שאין לו טעם של שמן ,מ"מ יש לו טעם

משותה שמן תרומה שאינו משלם חומש,

של אניגרון ,וכיון שיש לו הי"ת ליהנות

והנה למהלך הא' שאין כאן הנאה ואף

מהשמן שיש בו טעם של אניגרון והוא

הזנה אין כאן כיון שזה מזיק ,ורק שיש
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כאן קצת הזנה שמברך ע"ז שהכל ,לכאו'

בזה גם היתר למה שאסור לאדם ליהנות,

אין צריך לזה שום ראיה מתרומה ,וצ"ל

וגם הודאה פרטית.

בזה כמש"כ בדברי המאירי ,שהוכחת
הגמ' ששמן מזיק ,ואין הטעם שאין מברך
בפה"ע מאותו טעם שבתרומה אינו משלם
חומש ,אמנם לביאור הב' יש לדון מדוע
אין מברכים כשמזיק את הדבר ,ולכאו'
הוא מטעם שאי"ז חשיב מעשה אכילה
אלא מעשה היזק ,וא"כ באמת הוכחת

ונמצא

שבכל הברכות יכול לצאת את מה
שאסור לאדם ליהנות ,אא"כ אי"ז

בכלל הברכה שבירך ,וכמו שבירך בפה"ע
על פרי האדמה ,וכיון שכבר אין עליו את
האסור ליהנות שוב אינו חייב בברכה.

ונראה

שכיון שברכת שהכל כל עיקרה

הגמ' שמעשה היזק אי"ז אכילה ,וכיון

הוא רק כדי להתיר את האיסור

שאי"ז אכילה ה"ה פטור גם מחומש וגם

ליהנות בלא ברכה ,לכן שחייב ברכה רק

אין יכול לברך ע"ז בפה"ע.

משום זה אין להוסיף עליו יותר מברכת
שהכל.

אלא

שלפי"ז יל"ע שחייב לברך על הנאה
כשאין עליה שם של מעשה אכילה,

ויעוי' בזה ברא"ש ובר"י לקמן בסוגיית
חומץ ,אמנם לפי המאירי והמהלך הא'
בשי' הרמב"ם באמת זה אוכל ,ולכן חייב
לברך ע"ז ,ולכן גם נהנה ממנו אף שהוא
מזיק חייב לברך ע"ז.

ז .והנה

ח .והנה

איתא במתני' לקמן מ :שעל
החומץ מברך ברכת שהכל,

והנה הטור בסי' ר"ד כתב וז"ל ועל החומץ
שערבו במים עד שראוי לשתותו שהכל,
אבל אם הוא לבדו אין מברכין עליו שהוא
מזיקו ,וכן פסק בשו"ע שם ס"ב על
החומץ לבדו אינו מברך כלום ,מפני שהוא
מזיקו.

בעיקר דברי הרמב"ם שמברך
שהכל ,יל"ע שכיון שיש חיוב

והנה

שורש הדברים הם ברא"ש בפרקין

לברך מפני שאסור לאדם ליהנות בלא

סי' כג ,וז"ל ואם תאמר היכי

ברכה ,מדוע שלא יברך ע"ז ברכתו

מברכין על החומץ ,הא אמרינן בפרק

הראויה שהיא בפה"ע ,ובאמת נראה

בתרא דיומא

ובהקדם שהנה מי שבירך ברכת שהכל

הכפורים פטור ,דלית הלכתא כרבי דאמר

יצא ,וכן מי שבירך על פרי העץ בורא פרי

גבי

)דף פא(:

השותה חומץ ביום

חומץ משיב את הדעת ,ולעיל

)דף לו(:

האדמה יצא ,וצ"ב הרי אי"ז ברכתו ,ומ"ש

פילפלי

בין לכתחילה ובין דיעבד ,ונראה שבאמת

הכפורים ,יש לומר דמיירי במזוג קצת

כל הברכות כולם נתקנו מפני שאסור

כדמסיק התם דאז משיב הדעת ,אי נמי

לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה,

מיירי בחושש בשיניו ונתן חומץ הרבה

ושורש ועיקר לטעם זה הוא ברכת שהכל,

לתוך מרק ושותהו לרפואה וחומץ עיקר,

וכיון שיש כבר חיוב ברכה תיקנו על

מכל מקום אגב המרק אית ליה הנאה

דברים חשובים ברכה פרטית יותר ,שיש

מיניה ובעי ברוכי ,כדאמרינן לעיל

יבשתא

משוינן

ברכה

ליום

)שם(
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סב
גבי שמן זית שנתנו לתוך אניגרון .והנה

שהטעם שכס פלפלי פטור מברכה כיון

ברבינו יונה על הרי"ף הקשה ממש כקו'

שאי"ז אוכל אלא תבלין ,ואם אעפ"כ זהו

הרא"ש וז"ל וא"ת והיאך מברך על

קושיא על הרמב"ם היה להם להקשות כן

החומץ כלל והא לאו בר אכילה הוא,

בסוגיית שמן זית[.

כדאמרינן ביומא שאם שתה חומץ ביוה"כ
שהוא פטור ,וכל דבר שאינו ראוי לאכילה

ט .והנה

מקודם שנתרץ על קושיא זו,

קי"ל שאין מברך עליו כלל ,כגון זנגבילא

נביא את תי' הר"י וז"ל ויש

שאין מברך עליה

לתרץ דגבי חומץ אף על פי שהוא פטור

כלל ,כיון שאינו חשוב מאכל ביוה"כ

כשיעור רביעית ,כיון דקי"ל שאם שתה

שהוא פטור ,וכל דבר שאינו ראוי לאכילה

ממנו הרבה חייב ,מפני שנהנה ממנו

כס פלפלי ביומא

בשתיה מרובה ,לענין ברכה נמי לא יצא

יבישתא

)במכילתין דף לו(:

כדאמרי' לעיל

)שם(

דכפורי פטור.

והנה

קו' הרא"ש והר"י ,שכיון שחומץ
אי"ז חשיב אכילה ביוה"כ כיון

שאינו משיב את הדעת ,מדוע חייב
בברכה ,והוכיחו כן מכס פלפלי יבשתא
שדימו בגמ' שכיון שביוה"כ פטור ה"ה

מתורת אוכל ,ולפיכך מברך עליו ,מיהו
נראה דברביעית או פחות מרביעית ,מברך
עליו בתחלה מפני שלא יהנה מן העולם
בלא ברכה ,ואינו מברך לבסוף כיון שאינו
חשוב שתיה ביוה"כ ,אבל ביותר מזה
שחשוב שתיה ביוה"כ מברך עליו תחלה
וסוף.

שפטור מברכה .והנה ברא"ש לא נתבאר
מדוע אינו חייב ע"ז ביוה"כ ,אמנם בטור
ובשו"ע שפסקו שעל חומץ לבדו אין
מברכים כיון שזה מזיק ,מוכח שלמדו
בדברי הרא"ש שאי"ז אכילה ביוה"כ כיון
שזה מזיק.

ולכאו'

והנה

דברי הר"י תמוהים שכיון שאם
ישתה שתיה מרובה חייב ביוה"כ

וחשיב שתיה ,לכן כבר צריך לברך גם על
שתיה מועטת אף שאינה חשובה שתיה
והיא מזקת ]וכמ"ש הטור והשו"ע[ ,ועוד

יש לתמוה טובא דא"כ מדוע לא

צ"ב שמתחילה כתב שכיון שבשתיה

הקשו הרא"ש והר"י משותה

מרובה חייב כיון שנהנה ממנו לענין ברכה

שמן ,שאיתא בסוגיין שכיון שזה מזיק אין

לא יצא מתורת אוכל ,ומשמע שזה חשיב

מברכים ע"ז ,שכך פסקו הרא"ש והר"י

אוכל ,ואח"כ כתב שמברך ע"ז רק ברכה

כרש"י שעל שמן אין מברכין כלל] ,ודוחק

ראשונה מפני שאסור ליהנות בלא ברכה

לומר שקו' הוא אף אליבא דהרמב"ם שעל

אבל אינו מברך ברכה אחרונה אף אם

שמן מברכים שהכל ,שהרי בכס פלפלי אין

שתה רביעית ,ולכאו' כיון שחשיב אוכל

מברכים כלל ,שהרי הרמב"ם עצמו ודאי

מדוע לא יברך ע"ז ברכה אחרונה ,ועוד

סובר לחלק בין דבר שמזיק שחשיב

שזה גופא צ"ב ,שמדוע מברך על שתיה

כאוכל לכס פלפלי שאין זה אוכל ,וכמו

מרובה והרי היא מזקת ,ובשלמא גבי

שכתב הרמב"ם בפ"ח מהל' ברכות ה"ז,

יוה"כ יתכן שכיון שחומץ הרבה משיב את

עריכת ברכות  /בדין ברכה על שמן זית וחומץ

סג

הנפש ,הרי אינו מתענה ביוה"כ ,אבל לגבי

כמו מי שאוכל שולחן ונהנה ממנו ,שאינו

ברכה כיצד נסתלק הטעם שזה מזיק.

חייב לברך ע"ז ,כיון שנהנה מדבר שאינו

]ובאמת

אוכל[.

על הקושיא הג' היה אפשר
ליישב שכיון שיש הנאה ,שוב

ומה

שלא הקשו משמן זית ,שבאמת משם

אף בדבר שמזיק חייב לברך ע"ז ,וכמו

לק"מ ששם גם אין הנאת החיך ,וגם

שכתב המאירי וכהמהלך הא' בדברי

הוא מזיק ואין כאן הזנה ,וא"א להוכיח

הרמב"ם ,וכמו שביארנו שאין המזיק

משם שאם נהנה מדבר שמזיקו שאין

עומד כנגד ההנאה ,וכן גם כאן יש לו

מברך ע"ז ,ולכן הוכיחו כן מכס פלפלי

הנאה של ייתובי דעתא והיזק במקו"א,

וכנ"ל שכיון שאינו בר אכילה ,אין לברך

וסברת מזיק הוא רק כלפי הזנה ,שדבר זה

על הנאתו.

אינו זיין באמת שהוא מועיל במקו"א
ומזיק במקו"א ,אלא שיל"ע בזה שאם
נימא שייתובי דעתא הוא הנאה סתם ,מ"ש
משתיה מועטת של חומץ שאף שכתב בזה
הר"י את הסברא שאסור ליהנות בלא

ועפ"ז

שיש לו הנאה מזה ,גם לא יברך
ע"ז ,וזה דוגמת חומץ ,והראיה לכך מכס
פלפלי שמי שנהנה מדבר שאינו בר אכילה
אינו יכול לברך ע"ז.

ברכה ,אפ"ה אין מברך ברכה אחרונה,
והכא שיש כאן רק הנאה ולא זיין לכאו'

יא .ועכשיו

מדוע חייב בשתיה מרובה ברכה אחרונה[.

י .והנראה

בזה ובהקדם שהנה לא
נתפרש אם בחומץ יש

הנאת החיך או לאו ,ונראה שבאמת
בחומץ יש הנאת החיך ,אע"פ שבוודאי
אישתני לגריעותא שנשתנה טעמו מיין,
וקו' הרא"ש והר"י שאע"פ שיש כאן הנאת
החיך ,מדוע חייב לברך ע"ז והרי כיון
שאינו אוכל לגבי יוה"כ כיון שהוא מזיק,
א"כ הרי הוא נהנה מדבר שאינו ראוי
לאכילה ואינו אוכל ,ומדוע חייב בברכה,
והביאו דוגמא לדבר את כס פלפלי שאינו
ראוי לאכילה] ,שהוא ראוי רק לתבלין[
ואינו חייב בברכה ,כמו שביוה"כ אינו

ראוי לאכילה אינו מברך עליו] .וזה ממש

נבוא לבאר את תי' הר"י
שתירץ שבאמת בשתיה

מרובה זה חשיב שתיה ,שהרי חייב ע"ז
ביוה"כ ,והטעם שזה חשיב אוכל ,היינו
שכמו שדבר שהוא זיין הוא חשיב אוכל,
גם דבר שמשיב את הדעת הוא גם חשיב
אוכל] ,וכן שכיון שזה גורם לחומץ
להיחשב כאוכל ,בוודאי שאכילתו זה
אכילה ושתייתו זה שתיה[ ,וכיון ששתיה
מרובה זה משיב את הדעת הרי זה חשיב
אוכל ,ולכן גם כשאינו שותה הרבה כיון
שדבר כזה חשיב כאוכל בשתיה מרובה,
לא יצא מתורת אוכל גם בשתיה מועטת,
]והיינו שאוכל חשיב דבר שיש בו
מרכיבים של אוכל ,ובשתיה מרובה הר"ז
חשיב אוכל[.

ראוי לאכילה ופטור ע"ז ,כך לגבי ברכה
אע"פ שנהנה כיון שנהנה מדבר שאינו

נמצא שאם באמת נמצא שמן זית

ואע"פ

שהוא מזיק מ"מ הוא חייב לברך
על הנאתו מהחומץ ,שכל הפטור
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סד
לברך על ההנאה ,הוא מפני שנהנה מדבר

הוא ממרכיבי האוכל ויש בזה שם של

שאינו ראוי לאכילה ואינו אוכל ,אבל הכא

אוכל ושם של אכילה ,והנאת של ייתובי

הרי נהנה מאוכל.

דעתא אינה עומדת כנגד המזיק לכן צריך
לברך ע"ז ,ובקו' ג' עדיין יל"ע ,ויעוי' מה

אבל

באמת אף שהוא אוכל מ"מ שתיה

שנכתוב בזה בשי' הרא"ש אם מברך על

מועטת זו לא חשיבא שתיה ,כיון

הרבה או לאו[.

שהוא מזיק ואינו משיב את הדעת ,ולכן
כתב הר"י שמברך ע"ז רק ברכה ראשונה
שהוא מפני שאסור ליהנות ,ולא יברך
ברכה אחרונה כיון שזה לא חשיבא שתיה,
ורק בשתיה מרובה שזה חשיב שתיה
ביוה"כ כיון שהוא משיב את הדעת,
וכמש"כ שדבר שמיישב את דעתו של
אוכלו זה טעם להחשיבו כאוכל ואכילה
אף אם אינו זיין ,חייב לברך ע"ז גם ברכה
אחרונה.

ולפי"ז

נתיישבו ג' הקושיות ,קושיא הא'

יב .והנה

יונה שבכל גווני מברך על
חומץ ברכת שהכל ,וכתב לתרץ על הקו'
הנ"ל שמדוע מברך על חומץ שהרי
ביוהכ"פ פטור על שתיית חומץ ,וז"ל יש
לומר דמיירי במזוג קצת כדמסיק התם דאז
משיב הדעת ,אי נמי מיירי בחושש בשיניו
ונתן חומץ הרבה לתוך מרק ושותהו
לרפואה וחומץ עיקר ,מכל מקום אגב
המרק אית ליה הנאה מיניה ובעי ברוכי
כדאמרינן לעיל )שם( ,גבי שמן זית שנתנו
לתוך אניגרון.

שמהו השייכות בין הרבה למעט,
אם הרבה חייב בברכה גם על מעט חייב
והר"ז מעט מזיק ,ולהנ"ל ל"ק שכיון
שהרבה יש לו שם של אוכל כיון שייתובי
דעתא נותן לחומץ שם אוכל ,ושם אוכל
לא משתנה בין רב למעט ,ואף שהוא מזיק
חייב לברך על הנאתו ,וקושיא הב'
שבתחילה כתב שלשתיה מועטת לא יצא

והנה

הרא"ש מיאן בתי' הר"י שמברכים
על חומץ בשתיה מועטת ,וצ"ב

במאי נחלקו ,ועוד יש לעיין בשי' הרא"ש
מה סובר בשתיה מרובה ,האם מברכים
ע"ז שהכל או לאו ,שלכאו' כיון שזה
חשיב שתיה לגבי יוה"כ מדוע שלא יברך
ע"ז שהכל.

מתורת אוכל ,ובסוף כתב שאינו חייב
לברך ע"ז ברכה אחרונה כיון שכל חיוב

הרא"ש פליג על תי' של הרבינו

והנה

ממה שהרא"ש לא תי' כן אין

הברכה הוא משום שאסור ליהנות ,ולהנ"ל

להוכיח שלא מברך שהכל ,שהרי

ל"ק שבאמת חיוב הברכה הוא על הנאת

במתני' משמע שמברכים על חומץ כלשהו

החיך ואסור לאדם ליהנות ,אלא שאם לא

ולא רק על שתיה מרובה ,אמנם לכאו'

היה אוכל לא היה מברך על הנאה זו ,וכיון

מדברי הטור והשו"ע שכתבו שאין לברך

שלא יצא מתורת אוכל הרי נהנה מאוכל,

על חומץ לבדו ,כיון שהוא מזיק ,ולא

וקושיא הג' שמדוע חייב לברך על שתיה

חילקו שמברך על שתיה מרובה מוכח

מרובה והר"ז מזיק ,כיון שייתובי דעתא

שאין מברך ע"ז שהכל ,וצ"ב.
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יג .אמנם

סה

באמת ביומא פא :איתא ,שתה

חייב כרת ,מוכח שסוברים שזה לא נפסק

ציר או מורייס פטור ,הא

]אף

להלכה

הרמב"ם

וכשי'

הנ"ל,

חומץ חייב ,מתניתין מני רבי היא ,דתניא,

שהשו"ע לא הביאו ,הוא מפני שלא הביא

רבי אומר חומץ משיב את הנפש ,דרש רב

כלל את הדין של חומץ ,ועדיין יל"ע אולי

גידל בר מנשה מבירי דנרש ,אין הלכה

סובר שבשתיה מרובה יש כרת וצ"ע[.

כרבי ,לשנה נפקי כולי עלמא מזגו ושתו
חלא ,שמע רב גידל ואיקפד ,אמר אימר
דאמרי אנא דיעבד לכתחלה מי אמרי,
אימר דאמרי אנא פורתא טובא מי אמרי,
אימר דאמרי אנא חי מזוג מי אמרי .והנה
בגמ' איתא שחומץ מזוג חייב ,וכן שחומץ
פורתא אסור לכתחילה ,וכן שעל שתיית
הרבה חומץ חייב.

ונחלקו

יד .והנה

לפי"ז בדברי הטור השו"ע אין
לדייק

שלשי'

הרא"ש

אין

מברכין על שתיית הרבה חומץ ,ממה שלא
הביאו להלכה שעל שתיית הרבה חומץ
חייב ברכה ,כיון שהם סוברים שגם לגבי
יוה"כ אי"ז חשוב שתיה ,וה"ה לגבי
אבל

ברכה,

לשי'

הרא"ש

שסובר

שלמסקנא יש חיוב כרת בשתיית הרבה

הראשונים בפסק להלכה בשתיית

חומץ ביוה"כ ,יש לעיין אם לגבי ברכה

הרבה חומץ ,הרא"ש ביומא פ"ח

חייב לברך או לאו.

סי' יא הביא לסוגיא זו כצורתה ,והיינו
שעל חומץ הרבה חייב ביוה"כ] ,ואף שיש
שנדחקו ,אף בסוגיין שהוא רק דין

והנה

אם הרא"ש סובר שאף על שתיית
הרבה חומץ אין מברכין ,א"כ

לכתחילה ,מ"מ ברא"ש א"א לומר כן,

הרא"ש אינו חולק על הר"י בסברא שכיון

שהוא הפך הגירסא שהקדים בגמ' את

שעל שתיה מרובה מברכין ,לא יצא

אימר דאמרי אנא פורתא טובא מי אמרי

מתורת אוכל אף לגבי שתיה מועטת וחייב

קודם אימר דאמרי אנא דיעבד לכתחלה מי

ברכה ,אלא שפליג שסובר שעל שתיה

אמרי[ ,אמנם הרמב"ם כתב בפ"ב מהל'

מרובה אין מברכין ,ואף שלגבי יוה"כ זה

שביתת עשור ה"ה וז"ל וחומץ חי אפילו

חשיב שתיה ,ולהר"י כיון שלגבי יוה"כ

אכל ושתה מהן הרבה ,הרי זה פטור מן

שתיה מרובה חשיבא שתיה ,ה"ה לגבי

הכרת ,אבל מכין אותו מכת מרדות,

ברכה ,וצ"ב במה נחלקו.

]ובה"ו כתב שעל חומץ מזוג חייב[.

והנה

ולכאו'

צ"ל שהנה כתבנו בשי' הר"י,

הטור בסי' תרי"ב ,והביאו הרמ"א

שייתובי דעתא הוא ממרכיבי

שם ס"ט ,הביאו את דין זה שחומץ

אוכל ,והיינו שדבר שהוא משיב את דעתו

לבדו פטור ביוה"כ ,ולא הזכירו חילוק בין

של אוכלו זה סיבה להחשיבו לאוכל

שתיית הרבה חומץ לשתיה מועטת,

ואכילה ,וכמו שדבר שהוא זיין זה טעם

ובמ"ב סקכ"ט הביא בזה את הפלוגתא

להחשיבו כאוכל ,ויתכן עוד ,שאף הר"י

הנ"ל ,והנה לפי מה שלא הזכירו הטור

למד כן מדברי הגמ' שעל יוה"כ חייב,

והרמ"א את הדין שעל שתיית הרבה חומץ

וס"ל שעל ייתובי דעתא אין לחייב ביוה"כ
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בדבר שאינו חשיב אוכל ,ובע"כ שהוא

בחומץ הנאת הטעם ,א"כ מברך גם על

חשיב אוכל ,ויש לומר שהרא"ש פליג ע"ז

הנאת הטעם .ובאמת כן משמע מדברי

וסובר שדבר שאינו זיין והוא רק משיב את

הרמב"ם שכלל את חומץ עם דברים

דעתו ,אין לו שם של אוכל ואכילה ,ומה

שבעצם מהותם ברכתם שהכל ,וכן במתני'

שחייב ביוה"כ הוא מפני שביוה"כ חייב

מונים את זה יחד ,ולכאו' הרי גם אם

על ייתובי דעתא ,ואף על דבר שאינו

בעצם מהותו היה לו ברכה אחרת] ,כגון

אוכל] ,וכמו שאינו חייב על אוכל אלא

במקום שהוא מזוג[ ,אפ"ה הכא צריך

בשיעור ככותבת שזה יותר מכזית ,כיון

לברך שהכל כיון שהוא מזיק ,ואם נימא

שרק זה הוא שיעור של ייתובי דעתא[.

שיש בזה הנאה א"כ באמת הוא צריך

ואם

הרא"ש סובר שעל שתיית הרבה
חומץ מברכין ,א"כ בהכרח שהוא

לברך ברכתו הראויה לו ,ומה שמברך
שהכל הוא מפני שבעצם מהותו ברכתו
היא שהכל.

פליג על גוף הסברא ,שאף שלגבי שתיה
מרובה חשיבא שתיה ,אפ"ה לגבי שתיה
מועטת יצא מתורת אוכל ואינו בר אכילה,
ולכן אינו מברך ע"ז ,ויל"ע במה נחלקו.

טו .ובאמת

יש לתמוה בשי' הרמב"ם
שסובר

שביוה"כ

פטור

אפי' על שתיית הרבה חומץ ,א"כ מדוע
פסק בפ"ח מהל' ברכות ה"ח שמברכים
על חומץ שהכל ,ויקשה ע"ז קו' הרא"ש
והר"י שכיון שאי"ז בר אכילה לגבי יוה"כ
מדוע מברכים ע"ז ,וכמו שהוכיחו מכס
פלפלי שמדמה הגמ' את יוה"כ לחיוב
ברכה.

והנה

אמנם

למהלך הב' בדברי הרמב"ם גבי
שמן זית ,ששמן זית האדם מזיק

את השמן כיון שאינו נהנה ממנו ,א"כ
בחומץ שהוא מזיק את האדם] ,שהרי
איתא בגמ' שאינו משיב את הנפש לרבנן,
וכן שלגבי יוה"כ לכאו' לא איכפ"ל במה
שמזיק את הדבר[ ,א"כ יל"ע מדוע
מברכים ע"ז ,ובפרט לפי מה שהבאנו
לעיל מהרשב"ץ שכתב שאין לומר שזה
מזיק את האדם שא"כ כיצד עלה על שום
אדם לומר שצריך לברך ע"ז ברכת שהכל.

אא"כ

נאמר שבאמת הרמב"ם סובר

לפמש"כ במהלך הא' בדברי

שחומץ אינו מזיק כ"כ ,ואף

הרמב"ם גבי שמן זית ,ששמן זית

שאינו מועיל ,מ"מ מברך על ההנאה

מזיק את אוכלו ,ואפ"ה אם יש הנאה

בשתיית החומץ ,וכמש"כ שיש בזה הנאה,

בטעמו מברכים ברכתו הראויה לו ,ואף

]וכמו שמוכח מהב"ח שנביא מיד לקמן[,

אם אין הנאת החיך מברך על מה שזיין

ויש כאן הנאה ואינו מזיק כ"כ לכן הוא

קצת ,ברכת שהכל ,א"כ א"ש שמברך ע"ז

חייב בברכה ,או שנימא שאף שאינו משיב

שהכל ,גם ע"מ שזיין קצת ,ולפמש"כ שיש

את הנפש מ"מ הוא זיין וצ"ע.
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ביסוד דין אישתני
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בדברים

שנשתנו מכמות שהיו אם

היא היא מחלוקת רב ושמואל עם ריו"ח

נשארה בהם ברכתן הקודמת,

כאן ,ואותה מחלוקת נחלקו הרמב"ם

נחלקו ר"י ור"נ בקמחא דחיטי אם מברך

ורש"י במקום שלישי ,ועוד חילוקים יש

בפה"א כברכת חיטין או שהכל ,ומבו' שם

ביניהם כאשר יתבאר ,ובע"כ שהדברים

דבשמן כ"ע לא פליגי שמברך בפה"ע אף

חלוקים ,וצריך ביאור.

שהזיתים נשתנו כיון דלית ליה עילויא
אחרינא משא"כ בקמח אית ליה עילויא

וראשית

אחרינא בפת.

והאי

לטרימא ,והקושיא היא הן על

דינא מתבאר בעוד ב' מקומות
האחד

בדף

ל"ח

אמר

בגמ'

דטרימא מברך עליו בפה"ע וטרימא היינו
תמרים מרוסקין ,אלא שכתב התרוה"ד
לדייק מרש"י שאם נתרסק לגמרי ברכתו
שהכל ,ושי' הרמב"ם ורוב הפוסקים שגם
בנתרסק

לגמרי

ואינו

ניכר

ממשותו

הראשונה מברך בפה"ע.

ועוד

מבואר שם בע"ב דדנה הגמרא
בירקות ופירות שנשתנו ע"י האור

אם מברך עליהם כברכתן ,ושי' רב
ושמואל שמברכין עליהם בפה"א כברכתן
אלא שיש שיטות שם שמברכין שהכל,
ושי' ר"ח שהדבר תלוי אם הפירות
משביחין ע"י הבישול או לא.

יל"ד

נדון בחילוק שבין קמחא דחיטי

שיטת הרמב"ם למה בטרימא פשוט להגמ'
דמברך בפה"ע ובקמחא שי' ר"נ דמברך
שהכל ,וכ"פ הר"מ גופיה .והן על שי'
רש"י

למה

נקט

בפשיטות

דטרימא

המרוסק לגמרי ברכתו שהכל אחר שהוא
מחלוקת בדף ל"ו] .אמנם על רש"י לא
קשה כ"כ כיון דלהלכה קיי"ל לרוב
הראשונים דעל קמחא מברך שהכל ,אך
קצת יש להעיר דרבא איהו ס"ל התם
דמברך בפה"א[ .ונראה לומר ,דחילוק יש
בין טרימא לקמחא ,שטרימא הוא צורה
מסויימת במאכל התמרים והנידון הוא
האם צורה זו עדיין נשאר בה שם תמר או
לא ,אבל קמח הוא מאכל חדש לגמרי
שעשייתו היא ע"י חיטים והנידון הוא
האם המאכל הזה שייך לראותו כשייך
למאכל הקודם שהוא חיטים או לא.

האם כל דיני אשתני שוין ,ואם לא

ומעתה ,להרמב"ם הביאור שכל שהוא

מהו החילוק ביניהם .והנה אין

מאכל חדש אזי אם לא נשתנה לעילויא

הדברים מסתברים שמחלוקת ר"י ור"נ כאן

מברך עליו שהכל ,אבל צורה אחרת
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למאכל הקודם לעולם נשאר המאכל בשמו

ונסתפקת האם ראוי לברך עליו שהכל או

ומברכים עליו כברכתו .ולרש"י אפשר

בורא פרי העץ כיון דאישתני לעילוי מידי

סברא אחרת דאפי' אי נימא שבדבר

דהוה איין מבושל .ושאלתם הנלע"ד הנה

שנשתנה לגמרי כמו קמח ברכתו היא

הוא דודאי מברכים עליו שהכל ,ולא

בפה"א היינו משום שהוא מאכל חדש

מבעיא לדברי האומר בשם רש"י דאגוז

הנוצר מחיטים ולא אכפ"ל אם אין ניכרים

מטוגן בדבש דמברכין עליו שהכל מפני

בו החיטים כי הוא מאכל חדש ,אבל תמרים

שנשתנה האגוז מכמות שהיה דגם בזה יש

בעצמם בצורה אחרת ,כיון ששם תמרים

לברך עליו שהכל שאין לך נשתנה גדול

עליהם אזי אם לא ניכרים הם כתמרים

מזה שהרי אין עליו תואר ענבים כלל ,אלא

הפסידו ברכתן ומברכים עליהם שהכל.

אפילו לדברי רבינו שמחה מויטרי שכתב

ולגבי

שלקות ,הנה בתוס' ובראשונים
מבואר שאם השלקות חשובים

כמו חיים מברכים עליהם כברכתן הראויה,
ורק אם נפסדים ע"י הבישול נשתנית
ברכתן ,ובכל אשתני משמע שצריך שיהיה
אשתני לעילויא דוקא ,וכמו בקמח דאמר
בגמ' דאי אית ליה עילויא אחרינא לא
חשיב אשתני לעילויא וברכתו שהכל.
וכמו שדייק המהרי"ק שורש מ"ג ,וביותר
ששי' רש"י וכמה ראשונים דבעי' בזה
נטעי אדעתא דהכי דוקא ,ועל כרחך עניין
שלקות שאני .וביאורו כי שלקות אינו
שינוי כלל וניכרים הפירות והירקות לגמרי,
אלא שעשה בו מעשה המפסידו משבחו
הראשון וע"ז אמר בגמרא שאם נפסד
באמת מפסיד ברכתו ואם נשאר בשבחו
אינו מפסיד ברכתו] .ולהשיטות בגמרא
שלעולם מברך שהכל גם אם נשתבח צ"ל

בשם רש"י לברך עליו בפ"ה נלע"ד
דדווקא התם שהרי האגוז ניכר במהותו
ותוארו אלא שמרוקחת ומטוגנת בדבש
והלכך לא נתק שמו ממנו וראוי לברך עליו
בפ"ה ,אבל בזה שאין עליו שום תואר
ענבים ראוי לברך עליו שהכל לכ"ע.
וראייה מקמחא דחיטא דאמר רב נחמן
דמברכין עליו שהכל דמשום הואיל
ואישתני אישתני .וכו' .ואל תשיבני ממה
שכתב בטור אורח חיים שנחלק עליו
חביריו במונברא"ן של חבושים וורדין
ומיני עשבים ואמרו שיש לברך עליהם
בפ"ה ,דפשיטא דשאני חבושים וורדין
ועשבים שהם טובים יותר מבושלין מחיין
ולכך מברכין עליהן בפ"ה לדבריהם וכמו
שכתבו הפוסקים דכל שיותר טוב מבושל
מחי שמברכין עליו שהכל כשהוא חי
ובפ"ה כשהוא מבושל" .עיי"ש בכל
דבריו.

שכיון שמפסיד את טעמם הרגיל של
הירקות הרי שגם אם יש בהם שבח אחר
שיותר טוב מן הראשון ברכתן שהכל[.

במהרי"ק

הדברים

צריכים תלמוד ,לכאורה המקרה
של המהרי"ק הוא ממש טרימא,

שורש מ"ג" ,על אודות

וא"כ למה לא הביא כלל את סוגיית

הענבים שמבשלים אותם

טרימא שמבואר שמברכים בפה"ע יחלק

עד שיעשו עבים וקורים אותו קונפעט"ו

ממנה אי ס"ל הכי ,ורק הביא ראי' מקמחא
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דחיטי .וביותר שהרי לכאורה דבריו

באישתני לעילוייא כמו שכתב ,וע"כ

מתאימים ממש עם תרוה"ד שהמרוסק

כהחילוק הנ"ל דהתם העניין הוא אי

לגמרי ברכתו שהכל ,ועי' במג"א ר"ב י"ח

משובח חי או משובח המבושל ,וזהו

שהשוום ,אך בב"י סו"ס ר"ד הביא את ד'

חילוקו של המהרי"ק.

מהרי"ק האלו לעניין אחר ]לפרש ד' הטור
וחבריו[ ,ואח"כ מייד הביא התה"ד ודן

נמצאו

בדברי מהרי"ק כל שלושת
החילוקים שנזכרו.

בדבריו ולא זכר כלל שכן סבר מהרי"ק.

אך

נראה ברור דהמהרי"ק לאו מטעמא
דתרוה"ד קאתי ולאו באשתני של

טרימא איירי אלא באשתני שמו כמו
קמחא דחיטי ,ועיסה זו אינה נקראת יותר
ענבים אלא קונפיט"ו ,ולכן אין עליו כלל
השגה מסוגיית טרימא ,וראייתו כמו
שהביא מקמח .והנה המהרי"ק הביא
ממקרה של אגוז מטוגן בדבש ,ושם הרי
ודאי ניכר כאגוז ]כמו שכתב בעצמו[ וא"כ
אינו שייך לטרימא לחלוטין ,אלא דמ"מ
כיון שניטגן יש סברא שנשתנה שמו
וחשוב אחר ועל כן ברכתו שהכל ,וזהו
שחילק המהרי"ק דמ"ד דמברך עליו

על

אף שנתבאר ששלושת ה'אשתני'
המבוארים בגמרא ג' דינים חלוקין

הן ,מ"מ יש בהם צד השוה שגם באופן
שע"י אשתני נפסדת הברכה מ"מ ע"י
אשתני למעליותא לא נשתנית ברכתו.
ולגבי קמחא מבואר בגמרא על שמן דכיון
דלית ביה עילויא אחרינא מברך בפה"ע.
ולגבי שלקות כבר הובא מד' ר"ח דכל
שתחילתו שהכל נהיה בדברו שלקו
בפה"א .ולגבי טרימא כ' התרוה"ד כ"ט
]דאיהו מרא דהאי דינא דטרימא מרוסקת
לגמרי מברך שהכל[ שבבשמים שחוקים
לגמרי מברך כברכתן הראויה כיון שדרכן
לעולם לכותשן.

בפה"ע ס"ל דלא נשתנה שמו כיון שניכר
כאגוז ,ובזה נחלקו .אך עיסת ענבים
שאינה ניכרת ודאי יש לה שם אחר
וחשיבא כקמחא שמברך שהכל.

וסו"ד

המהרי"ק גבי ורדים מרוקחין
בדבש ,לכא' שם דומה למקרה

השלישי הנזכר של שלקות ,והוא עצמו
דימהו לזה שכתב שכבר כתבו הפוסקים
על כל שיותר טוב מבושל מחי והם
כתבוהו

על

שלקות.

ואמנם

מבואר

במהרי"ק חילוקו ,שלגבי הקונפי"ט כתב

אלא

שיש להסתפק בהאי דינא אם העיקר
הוא אשתני למעליותא או שדוקא

באופן שכל עיקרו לכך נעשה ,חשיב
עילויא .והנה רש"י בדף ל"ו על שמן כתב
שעיקר הפרי לכך נטעוהו הלכך פרי הוא,
ומשמע שדוקא אם כל עיקר הפרי לכך
עומד .ובתרוה"ד על טרימא בבשמים ג"כ
לא הזכיר מה שנשתנה לעילויא אלא
שהדרך לעולם לשחוק את הבשמים.

וברשב"א

ל"ח גבי דבש תמרים כתב

דדוקא אי נטעי אדעתא דהכי מברך

"פרש"י ז"ל לפי שלא ניתן

בפה"ע ואי לא"ה אע"ג דאישתני לעילויא

למשקה אלא ענבים וזתים בלבד הא שאר

מברך שהכל ,וגבי ורדים וחבושין סגי

כל מי פירות זיעה בעלמא הוא והיינו כמר
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בר רב אשי ,וקשיא לי דתינח כולהו אלא

ראוי בפ"ה על השמן מעל הקמח ואף על

חומץ סתונית מאי איכא למימר דאדרבה

גב דשמן לית ליה עילוייא אחרינא וקמח

לא ניתן אלא למשקה ואין דרכו ליאכל

אית ליה עילוייא אחרינא דאל"כ למה לו

ודרך היוצא ממנו ליאכל הוא כדאיתא

לרש"י לומר דזה בא לכלל דרך אכילתו

בנדרים פ' הנודר מן המבושל ,והכי נמי

ולעיקר כוונת נטיעתו לא היה לו לומר כי

קשיא למה שפי' בתוספות דזתים וענבים

אם זה היה לו עילוייא אחרינא וזה אין לו

אישתנו לעלויא אבל כל שאר מי פירות לא

אלא ודאי דזה לא מעלה ולא מוריד אי לאו

אישתנו לעלויא והלכך קרי לכולהו זיעה

משום דזה בא לכלל דרך אכילתו".

בעלמא ,דחומץ סתוניות ודאי אישתני
לעלויא ולית ליה עילויא אחרינא ,ואולי
נאמר דכיון שהסתוניות בעצמן שהן
הענבים הרעים שאינם מתבשלים לעולם
הן גרועין מאד ואינן ראויין גם היוצא מהן
אף על פי שהוא יותר ראוי מהן עצמן,
מ"מ הוא גרוע כל כך שאינו ראוי ליקרות
משקה אלא זיעה בעלמא" ,והנה בעיקר
הדברים מעמיד הרשב"א מחלוקת בזה בין
רש"י לתוספות האם עיקר הדין הוא
אשתני לעילויא או שעיקר הדין הוא נטעי
אדעתא דהכי ,ורש"י שאינו נמצא בסוגיא
דדבש תמרים בודאי כוונתו על רש"י
בשמן שהרי היינו הך 'מי פירות' דאשתנו

ובסוף

סתוניות גרוע כ"כ וחשיב כמו
נשתנה לגריעותא ,אינו ברור האם תירץ
בזה רק את שיטת התוס' דהדבר תלוי
בעילויא וגריעותא ,או שגם לרש"י שתלוי
בנטעי אדעתא דהכי בעינן נמי לאשתני
לעילויא .ומסברא קשה לצרף זאת ברש"י,
דעיקר סברתו לכאורה היא שכשזית עשוי
בשביל שמן רואים אנו את הזית כמכשיר
להביא שמן ואין כאן כלל אשתני ,ואם כן
הוא מאי אכפ"ל אם חומץ סתוניות גרוע
או לא ,הא עכ"פ סתווניות אינן עומדות
בפנ"ע אלא כמכשיר לחומצם ,והוא עיקר
הפרי.

לעילויא ,ומ"מ הצריך רש"י דוקא נטעי
אדעתא דהכי.

דברי הרשב"א שכתב שחומץ

ובדעת

הטור יש מקום לדון .דז"ל בסי'
ר"ב "והרמב"ם ז"ל כתב קנים

ועי'

במהרי"ק הנזכר שג"כ דקדק מד'

מתוקין שסוחטין אותן ומבשלין מימיהן

רש"י דבעי' נטעי אדעתא דהכי

עד שיקפו וידמו למלח כל הגאונים כתבו

דוקא ,ולא סגי באשתני לעילויא ,וז"ל

שמברך בפה"א וי"א בפה"ע וכן אומרים

"פירש רש"י וז"ל עילוייא אחרינא הלכך

המוצץ אותן קנים מברך בפה"א ואני

יצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא

אומר שאין זה נקרא פרי ומברכין עליהם

אבל השמן בא בשינוי לכלל דרך אכילתו

שהכל לא יהא דבש של אלו הקנים

ועיקר הפרי לכך נטעהו הלכך פרי הוא

שנשתנה ע"י האור גדול מדבש תמרים

עכ"ל משמע מתוך לשונו דאי לא דשמן

דלא נשתנה ע"י האור ומברכין עליו

בא לכלל דרך אכילתו ועיקר הפרי לכך

שהכל ,ואפשר להשיב על דבריו שאינו

נטעהו דלא הוה שייך לחלק ולומר דיותר

דומה לדבש תמרים שהתמרים הן פרי

עריכת ברכות  /ביסוד דין אישתני
ונטעי

אדעתא

להו

לאוכלם

הלכך

עא

אדעתא דפרי בגמרא לבין נטעי אדעתא

כשנשתנו נשתנית ברכתן מידי דהוה אכל
הפירות שמברכים על משקין היוצאין
מהם שהכל חוץ מהיין והשמן אבל אלו
שאינן

הקנים

ראויין

לאכילה

ועיקר

נטיעתן על דעת הדבש ודאי זה פריין
ומברכין עליו בפה"ע" ,ומשמעות דבריו
שלא דן מצד מה שהסוכר היוצא הוא
מעולה יותר אלא לצורך מה נטעוהו ,וכן
מהכס"מ

מבואר

שהשיב

על

דבריו

שבמצרים כן נוטעים אותו לצורך הקנים,
ואין הנידון אלא לצורך מה נטעוהו ולא
האם נשתנה לעילוי או לא.

אבל

דשינוי בראשונים.

דהנה

כלפי קליפות מראנ"ץ שדנו בהם
הפוסקים אם ברכתן העץ וחשיבי

פרי או ברכתן האדמה כעץ ועלים ,כתב
בנשמת אדם נ"ג ב' "ומש"כ בא"ר דלא
נטעי אדעתא דהכי דהא אנו רואין
כשאוכלין הפאמאראנץ משליכין הקליפה,
מה אעשה שהיה גדול הדור ולא היה בקי
בסחורות,

דאלו

קליפות

פאמאראנץ

שבמדינתינו אינן מפאמאראנץ שאוכלין
במדינה זו כי הם מעט ,אבל מביאין
לאלפים ליטרות קליפות אלו ממדינות

בסי' ר"ה הביא בשם רבינו יחיאל

שגדלים שם ושם נטעי אדעתא דקליפות

שאם סחט את הירקות השלוקים

נמי שהרי עומד לסחורה ,וכדאמרינן נטעי

במרק מברך עליהם בפה"א ,והשיב הטור

אדעתא דשותא" .הרי דס"ל שדין נטעי

"ואינו נראה כן דודאי כשסוחטין אותם

אדעתא דהכי תלוי בכל מקום לפי מנהגו,

משתני לגריעותא ,וראיה לדבר משקין

והקליפות תפוזים שבמקומו של הא"ר

היוצאין מן הפרי שמברכין עליו שהכל

ראוי לברך עליהם בפה"א ,וקליפות

ואם בשלם מברך על המרק כברכת הפרי",

הבאים ממדינות שמגדלין את התפוזים

ובכאן משמע שהעיקר תלוי אם נשתנה

עבור הקליפות מברכים עליהם בפה"ע.

לגריעותא או לא ,ולמה לא השיב הטור
דעכ"פ לא נטעי אדעתא דהכי .ואי נימא
דבעי' תרווייהו שיהיה לעילויא ושיהיה
נטעי אדעתא דהכי ,אפשר ליישב דחדא
מתרתי נקט הטור ,אבל כהאמור ברש"י
אי"ז מסתבר.

בגמרא

כיוצא

בדבר כתב הט"ז ר"ד ד' "ונ"ל
דבשרביטין של קטניות שקורין

ערבי"ז שוטין יש חילוק דאותן שהן
נזרעים

בגנות

ע"מ

לאוכלן

חיים

בשרביטיהן יש לברך בפה"א אפי' על
השרביטין דע"מ כן נזרעו אבל אותם

אמרי' בעוד מקום סברת נטעי

שזורעים בשדות להניח עד שיתקשו

אדעתא דהכי ,והוא בסוגיית

ויבשלו אותם אין לברך עליהם בפה"א מה

צלף דף ל"ו שהנידון מה נחשב הפרי של

שעוקרין מהם כשעודם רטובים ולחים

העץ ומה אינו אלא עלים וקליפה וכדו'

דלא נטעי אדעתא דהכי אלא יש לברך

ואמר בגמרא שהדבר תלוי בנטעי אדעתא

עליהם שהכל אפילו אם יתקשו דאז הם

דהכי ,ומה שהעץ ניטע בשבילו הוא נחשב

טובים במבושלים דוקא ע"כ לא יברך רק

הפרי .ונראה שיש חילוק בין דין נטעי

שהכל עד אחר בישולם כנלע"ד" ,הט"ז

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

עב
אינו מחלק בין ארצות שונות אבל מחלק

פירות" .הרי שדן הכס"מ מכיון שבארצות

הוא בין הנזרעים בגינות או בשדות ,ובכל

אחרות מוכרים מהם לאלפים ורבבות

א' מהם נדון נטעי אדעתא דהכי לפי

למוצצם שלא נקרא נטעי אדעתא דהכי גם

גידולו הוא.

בארצות שכל אכילתם היא באופן של
הוצאת הסוכר.

אבל

בדין נטעי אדעתא דהכי של אשתני
כ' הטור

)הובא לעיל(

שסוכר ראוי

וביאור

החילוק בזה ,דלעניין מהו הנקרא

לברך עליו בפה"ע כיון שעיקר נטיעת קני

פרי שייך לומר שפרי העץ הזה

הסוכר הוא ע"ד הסוכר שבהם ,והשיב

כך הוא ופרי העץ הזה אחר הוא ,אבל

עליו הכס"מ ברכות ח' ה' וז"ל "ואני אומר

לעניין אשתני כיון שבעצם אינו הפרי

שאילו היו קנים הללו נמצאים בארצות של

ממש ,רק דאמרי' שכל הפרי נעשה בשביל

הטור לא היה טוען כן שבמקום שנמצאים

כך ,א"כ רק באופן שאכן לעולם הפרי

מוכרים מהם לאלפים ולרבבות למצוץ

ניטע אדעתא דהשינוי חשיב שאינו שינוי

אותם והרי המים היוצאים מהם כשאר מי

ומברך את ברכתו.

עריכת ברכות  /בברכת קמחא דחיטי

עג

לו ע"א

בברכת קמחא דחיטי
oiihyplxw iav ac axd

קמחא

דחיטי רב יהודה אמר בורא פרי

עליהם שהכל ,וביותר צ"ע שהרי אף למ"ד

האדמה ,ורב נחמן אמר שהכל

שברכתו שהכל מבואר דהטעם הוא משום

נהיה בדברו ,אמר ליה רבא לרב נחמן לא

שאית ליה עלויא אחרינא ומשמע דבלאו

תפלוג עליה דרב יהודה דרבי יוחנן

הכי אין ברכתו שהכל וקשה מ"ש משאר

ושמואל קיימי כוותיה דאמר רב יהודה

פירות מרוסקין שברכתו עליהם שהכל.

אמר שמואל וכן אמר רבי יצחק אמר רבי
יוחנן שמן זית מברכין עליו בורא פרי

ועוד

צ"ב דמהו הא דמייתי עלה משמן

העץ ,אלמא אף על גב דאשתני במלתיה

שאע"ג שאישתני במילתיה קאי,

קאי הא נמי אף על גב דאשתני במלתיה

חד מהי טעמא באמת שאני שמן משאר

קאי .מי דמי התם לית ליה עלויא אחרינא

פירות מרוסקין שבירכתו העץ ,ועוד דע"כ

הכא אית ליה עלויא אחרינא בפת.

משמע ששמן דומה לקמחי דחיטא טפי
משאר פירות המרוסקין וצ"ב מ"ט.

מבואר

מחלוקת באכילת קמחא דחיטי
דסבר ר"נ דיברך עליו שהכל

ובאמת

שבשמן גופא צ"ב מ"ש שמן

כיון שאישתני ואית ליה עלויא אחרינא,

משאר מי פירות ,דהנה מבואר

ולר"י מברך אדמה דאע"ג דאישתני

לקמן לח א' דמי פירות הוי זיעא בעלמא

במילתיה קאי .והנה משמע בסוגיא דלקמן

ואינו חשוב פרי וברכתו שהכל ,ולכאורה

לח א' דפירות מרוסקין שאין ניכר בהם

י"ל דה"ה נמי בשמן הוי זיעת זיתים ודומה

הפרי ברכתם שהכל ,כמבואר שם ברש"י

לשאר מי פירות דהוי זיעה בעלמא וברכתו

בד"ה טרימא מהי ,דביאר דהאבעיא שם

שהכל ,ובסוגיין מבואר דברכתו העץ.

היא לענין דבר כתוש אבל לא במרוסק,

ואמנם בזה נראה לבאר באופן פשוט

ומשמע דבמרוסק ודאי ברכתו שהכל.

ששאני שמן דדומה ליין והוי חשוב טפי

ומבואר בזה לכאורה שכל מקום שאשתני

ואין ברכתו שהכל אלא ברכה חשובה

מצורת הפרי ברכתו בודאי שהכל.

יותר.

וצ"ב

א"כ מהי שנא קמחא דחיטי

דהנה

מבואר לעיל לה ב' דיין ברכתו

שנחלקו בזה אם ברכתו שהכל או

הגפן כיון שאישתני לעלויא ,ומק'

אדמה דלכאורה דומה לשאר פירות

הגמ' דשמן נמי אישתני לעלויא וא"כ יש

מרוסקין שאין ניכר בו הפרי וברכתו

לברך עליו בורא פרי עץ הזית ,ותי' שיין

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

עד
סעיד ומשמח משא"כ שמן שזיין ולא

פירות שלא אישתני לעלויא הוי זיעה

סעיד א ,ועכ"פ מסקנת הסוגיא שם ששמן

בעלמא וברכתו שהכל ,ולכאורה ה"נ יש

ברכתו העץ כיון שאישתני לעלויא אך אין

לחלק בין שמן לפירות מרוסקין שכיון

בו חשיבות כיין ומשו"ה אין לו ברכה

שאין ניכר בו הפרי אין ברכתו העץ שאי"ז

לעצמו משא"כ יין שחשוב דסעיד ומשמח

בכלל אכילת הפרי ,ורק משום ששמן

ויש לו ברכה לעצמו ,ועכ"פ מבואר ששמן

אשתני לעלויא ויש כאן אופן נוסף של

יש לו חשיבות יותר משאר מי פירות ואינו

אכילת הפרי ברכתו העץ.

כזיעה בעלמא ומשום דאישתני לעלויא.

ולפי"ז
ולכאורה

ודאי שאני אישתני דקמח

ביאור הסברא בזה שמי פירות

לאישתני דשאר פירות ,שהרי

אין ברכתם העץ כיון שאי"ז

נתבאר שאם עומד לכך והוי דרך עלויא יש

צורת הפרי אלא זיעה בעלמא היא ,ואין

אכילת פרי בקמח ,ובאמת קמח אישתני

ברכת העץ אלא בפרי עצמו ,משא"כ שמן

לעלויא ועיקרו עומד להיעשות קמח

שאישתני לעלויא יש כאן אופן של אכילת

ומשו"ה אף אחר טחינה יש לדון שברכתו

הפרי עצמו שע"י שינוי לעלויא נחשב

האדמה ,ומהא"ט דומה קמח לשמן ולא

דהזית עומד לעשיית שמן וכה"ג הוא

לשאר מי פירות שבהם הסחיטה היא

מעיקר צורת אכילת הזית שהרי הוא עשוי

ריעותא ומברך עליו שהכל ,משא"כ בשמן

לכך ,וכ"כ רש"י בסוגיין וז"ל אבל השמן

וקמח שיש כאן שינוי לעלויא ובזה ברכתו

וכו' ועיקר הפרי לכך נטעוהו הלכך פרי

האדמה או העץ.

הוא.

ודח'
ובאמת

הגמ' מי דמי התם ל"ל עלויא

שיש לדקדק כן מקרא דארץ זית

אחרינא וביאר רש"י וז"ל הכא

דעיקר

אית ליה עילויא אחרינא הלכך יצא מכלל

שמן

ודבש,

ומשמע

לשמן ב,

וכן מקרא

פרי ,ולכלל דרך אכילתו לא בא ,אבל

דדגנך תירושך ויצהרך .וכיון ששמן הוא

השמן מיד בא בשנויו לכלל דרך אכילתו,

מצורת אכילת הפרי יש לו חשיבות של

ועיקר הפרי לכך נטעוהו הלכך פרי הוא.

פרי לענין ברכת העץ ,ומשא"כ בשאר מי

וביאור דבריו שכיון שעיקרו של טחינת

עניינו של זית הוא

`.

.e`l e` gnyn ly mrhl jixv inp `pwqnl m` mipey`xa my ewlgpe

.a

dilr jxan ixnzc `yaec i`d iy` ax xa xn xn` l"fe azky mixnz yac oiiprl a"i 'iqa y"`xa oire
urd ixt `xea eilr jxan `ed ecal i`c min ea ozpy `ede b"d lra azke .`ed `nlra drif h"n lkdy

aizk `le yace aizk `xwac meyn oe`bc `nrhc xyt`e ,'eke `xidp `le ,zif ony enk `ielrl ipzyi`c
urd ixt `xea eilr jxane `ed oipind zray llkae mixnzd on eil`n afd yaca ixii` `xw ok m`e mixnz
jxane mipind zray llka ied `xwa xn`pk ixt ly exwir `ed m`y xaqy x`eane .yly oirn zg` dkxae
ef `xaq q"eq j` ok iedc d`xp `l onya dxe`kle envrn afy meyn iedc wlig yacay `l` ,urd eilr
.y"`xa xak x`ean mipin 'fd llka aygp `xwa xkfpdc

עריכת ברכות  /בברכת קמחא דחיטי

עה

הקמח היא כדי לעשותו פת אזי קמח יצא

הגמור ,וכיון שכן עדיין אי"ז בכלל צורת

מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא,

אכילת הפרי שלכך נטעוהו ומשו"ה אין

וכיון שעיקר הסברא לברך האדמה הוא

בירכתו האדמה ,ואמנם התוס' חלקו על

משום דהוי בכלל צורת אכילת הפרי אזי

רש"י וביארו שלא מיירי בקמח גמור

בכה"ג שיש עלויא אחרינא על הקמח אין

שא"כ אין ברכתו האדמה שהרי לא חזי

הקמח בכלל צורת אכילת הפרי ואין מברך

לאכילה ,אלא מיירי בקמח קלי שדרך

עליו האדמה.

לאכלו כך ומו"ה נחלקו אם ברכתו
האדמה ,והק' הרשב"א שא"כ היאך אמרי'

והנה

בתר"י להלן בדף לח א' ,הק' מ"ט

א"ל עלויא אחרינא הרי קמח קלי לא חזי

אין מברך האדמה על פת מקטניות,

לעשיית עיסה ופת ,ועכ"פ מבואר דשיטת

ותי' וז"ל ואומר מורי הרב נר"ו דהכא

התוס' שאפי' שלא מצי למיעבד עתה פת

מפני מעלתו ירד דכיון שנשתנה ויצא

סו"ס כיון שבחיטי אפשר היה לעשות

מתורת פרי אין אנו יכולין לומר עליו

מעיקרא פת נמי אין בו ברכה ולפי"ז הוי

בפה"א ,וברכת הפת אין אנו יכולין לומר

סברא חדשה שאין לו חשיבות כיון שא"ל

ג"כ אלא בחמשת המינין על כן אנו

לחיטי עלויא אחרינא בעשיית פת ולא

מברכין עליו הברכה שכוללת הכל ,ע"כ.

באותו קמח.

ודבריו צ"ב דאמנם יש בו מעלא שדומה
לפת אבל סו"ס כיון שאישתני לעלויא

ועין

ברי"ף שכתב שמסתברא כר"נ דלא

ונתבאר בסוגיין דבכה"ג נחשב כצורת

רגילי אינשי לספויי קמחא ,ודבריו

אכילת הפרי א"כ מ"ט לא יברך עליו

צ"ב מ"ט הביא טעם שלא נזכר בגמ' כלל

האדמה.

שלא אמר ר"נ שהכל אלא משום שאית
ליה עלויי אחרינא ולא משום שלא רגילי

ואמנם

נראה התם הסברא היא שונה

אינשי בהכי .וכן הק' הרא"ש וביאר שם

הוי

שלא נחלקו ר"נ ור"י בקמח הנטחן דק דק

אישתני לעלויא ונעשה כפת שצריך לו

אלא בקמח קליות דבדק דק ודאי ברכתו

ברכה לעצמו ויש כאן חשיבות של פת

שהכל שלא מתאכיל כלל ,וביאר לפי"ז

שאינה רק תכלית הפרי ,אלא שאינו ממש

דסבר הרי"ף שכן נחלקו בקמח דק דק

כפת ומשו"ה אינו מברך עליו ברכת הפת,

ומסברא דנפשיה פסק כר"נ ולאו מטעמיה.

ומאידך ברכת האדמה נמי א"א לברך עליו

ובתר"י ביאר שהרי"ף מבאר כרש"י וסבר

כיון שיש לו מעלה של פת ומשו"ה יברך

שיצא מכלל הדין הראשון וכיון שגרע

עליו שהכל.

בשינוי זה שאינו ראוי לאכילה מברך עליו

מקמח

דחיטי

שהתם

שהכל ,ויתבארו הדברים להנ"ל היטב

ועכ"פ

לפי"ז מבואר שהטעם של א"ל

שבטחינה יצא מצורתו הראשונה ואינם

משום

עוד כחיטים ולכלל פת לא בא ,ועתה

שעדיין חסר להשלמת המאכל את העלוי

בהיותו קמח מגרע גרע שהרי אינו ראוי

עלויא

אחרינא

הוא

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

עו
לאכילה וזהו ביאור לשון רש"י לכלל דרך

אי"צ לטעם של אית ליה עלויי אחרינא

אכילתו לא בא ומשו"ה אין מברך עליו

כיון שלא חזי מעצמו לאכילה וכל כה"ג

אלא שהכל.

אי"ז נחשב אכילת פרי ,ולרש"י והרי"ף
הטעם שאם לא חזי לאכילה מברך שהכל

ואמנם

נתבאר דשיטת הרא"ש וכן הוא

הוא רק משום שאי"ל עלויי אחרינא בפת

בתוס' בסוגיין דלא נחלקו אלא

אבל בלא"ה לא כיון שסו"ס נהנה

בקמח קלוי שמחזי לאכילה ואמנם בלא"ה

באכילתו ונחשב ברכה על פרי האדמה.

עריכת ברכות  /פת קטנית

עז

לו ע"א

פת קטנית
bxa edil` axd

ידוע

מש"כ רבינו יונה להקשות מה טעם

מברכין עליו הברכה שכוללת הכל" ולשון

ולא

"שכוללת הכל" צריך ביאור דמשמע דרק

האדמה וכ' ליישב בב' אופנים ובתירוצו

מספק מברך שהכל ,וכן מדוקדק ממה

הראשון כתב וז"ל תלמידי רבינו יונה )כו:(.

שחזר ואמר דעל כולם אם אמר שהכל,

ואומר מורי הרב נר"ו דהכא "מפני מעלתו

דמשמע דהוי ברכה מספק משמע דמחמת

ירד" "דכיון שנשתנה ויצא מתורת פרי"

הפרי צריך לברך האדמה ומחמת הפת

אין אנו יכולין לומר עליו בפה"א וברכת

שהכל ולפיכך כ' דהיא ברכה שכוללת

הפת אין אנו יכולין לומר ג"כ אלא

הכל.

פת

קטניות

מברך

שהכל

בחמשת המינין על כן אנו מברכין עליו
הברכה שכוללת הכל ואפי' הפת כדתנן
ועל כולם אם אמר שהכל יצא "נמצא
שמפני שהגיע לשם פת" חל עליו ברכת
שהכל שכוללת הפת אף על פי שהיא
גרועה.

ובדבריו

יש כמה לשונות המתחלקות
לכמה דרכים בהבנת דבריו,

מאידך

כנגד זה עומדים דברי ר' יונה
שסיים דבריו וכתב הלכך בפת

של קטניות או "בקמח שלהם שמבשלין
אותו ועושין ממנו מאכל מברך תחלה
שהכל" הרי מפורש דאף תבשיל ברכתו
שהכל.

ויש

מדחין דאין זה מסקנתו ,אלא זהו
המשך לתי' השני דווקא ,משא"כ

ונפקא מזה מח' להלכתא ,אמרתי אפרטם.

לתי' קמא אדרבה רק פת ולא תבשיל.

יש

שהבינו דרק משום דנעשה פת פקע
ממנו שם פרי ,ועוד מפליגים לומר

ויש

שפירשו דסבר דאישתני לעילויא הוא

דזה תלוי בתירוציו ,שלתי' קמא פת ברכתו

סברא להפקעת הברכה ,אבל אישתני

שהכל אבל תבשיל לא ,ולתי' בתרא אפי'

לריעותא לא ,ולפי זה מדוקדק מאמרו של

תבשיל שהכל .ונתנו מקורם מלשונו של

תר"י "מפני מעלתו ירד" ,והסברא בזו

ת' רבינו יונה שכ' "נמצא שמפני שהגיע

צריכה רב.

לשם פת חל עליו ברכת שהכל" .ומשמע
מזה דשם פת מפקיעו מתורת פרי.

ועוד

ויש

מפרשים כעין הדרך הנ"ל אלא שא"צ
בזה דווקא אישתני לעילוי אלא סימן

שמעתי מדקדקים מלשונו שכ'

הוא דאם יש בו מעלה שנשתנה שמו פקע

"וברכת הפת אין אנו יכולין לומר

שם המאכל הראשון וזהו מפני מעלתו

ג"כ אלא בחמשת המינין על כן אנו

ירד.

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

עח

ויש

מפרשים דסברתו פשוטה דכיון

ב"פ האדמה שכבר יצא מתורת פרי .וכך

שנשתנה מתורת פרי לפיכך ברכתו

וא"ת הרי אישתני

כ' למג"א

)רח ס"ק יב(

שהכל ,וזה מדוקדק ממה שאמר "דכיון

למעליות' ,וי"ל כיון דיצא מתורת פרי אין

דנשתנה ויצא מתורת פרי אין יכולין לומר

יכול לו' פרי האדמה והמוציא אין מברכין

בפה"א" ,משמע דעצם השינוי מפקיעו

אלא בה' מינים .ואף המשנה ברורה כ'

מידי ברכתו.

נמצינו

שניים שהם ארבע ,השניים:
משום דאשתני ירד מברכתו ,או

משום שחל עליו שם אוכל אחר ירד

ס"ק לג(

אדמה

)רח

על פת דוחן וכו' דאף דהם פרי
וע"י

למעליותא א

שנעשה

פת

אישתני

מ"מ כיון דעי"ז יצא מתורת

פרי אין יכול לומר פרי האדמה והמוציא
אין מברכין אלא בה' מינים.

מברכתו ,וכל חד יתחלק לשניים ,אישתני
יתפרש כפשוטו או אפשר דשנשתנה
לעילוי דנשתנה ברכתו אבל לריעותא לא,

הרי

דירד מתורת פרי אין יכול לומר

ושם מאכל ג"כ יתחלק לשניים אם שם פת

אדמה ,ולא שמפני מעלתו ירד ולא

הוי הפקעה לשם פרי שממנו בא ,או

שמשום שהגיע לתורת פת ירד לשהכל.

מפורש בכל הני דעיקר התירוץ הוא

דילמא כל שיבוא עליו שם מאכל אחר
ואפי' תבשיל פקע ברכתו.

ועד

כאן שמעינן מלשון הראשונים
כמש"כ ,ובספר הפרדס

ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙·‰

ויש

לפשוט זה הספק ממה שמצינו
לרבותינו שקצרו לדברי רבינו יונה,

וכיון שאין לנו לתלות שהשמיטו את עיקר
דברי רבינו יונה והביאו את הטפל ,יש
ללמוד שהקיצור הוא העיקר.

הפרדס

)הנ"ל(

מוכח זה מעיקר דבריו דהפרדס חולק על
רבינו יונה וכ' וז"ל ואני חקרתי ודרשתי
היטב ומצאתי תירוץ לרב ר' יונה ז"ל,
דכיון דירד מתורת פרי אין אנו יכולים
לומר בפה"א ,וגם ברכת הלחם לא ,משום
דאינו מחמשת המינין .וכבודו במקומו
מונח דאינו נכון בעיני כלל ,דהא אמרי

כ' ואני חקרתי ודרשתי היטב

במתניתין בפ' כ"מ על פירות האדמה

ומצאתי תירוץ לרב ר' יונה ז"ל,

מברך בפה"א חוץ מן הפת שמברכין עליו

דכיון דירד מתורת ]פרי[ אין אנו יכולים

המוציא ,וקובע ברכה לעצמו משום

לומר בפה"א ,וגם ברכת הלחם לא ,משום

מעליותא דפת .הא לאו הכי הוה אמרינן

דאינו מחמשת המינין .וכן מצינו באורחות

עלי' בפה"א אע"ג דאין עליו תורת פרי

חיים )הל' ברכות ה( כ' ונ"ל שאין לברך עליו

עכ"ל.

`.

mikxan oi` mrh dn 'wd a"pynd `dc ,iepiyd meyn `ed oecipd xwirc gken dxexa dpyna dpde
dpzype zt `edy dnc a"pynd x`anc x`eane `ielirl epzyp zt i"re md dnc`d ixtn ixd dnc`d

iepiyl `xaq epi` ztc n"y ,cxi ezlrn iptnc aiyd `teb f"re `kti` `le dnc`d jxal `xaq `ed ielirl
.ixnbl dpzypc epiide ,ixt zxezn `vic l"nw j` ielirl dpzypc xnel `xaq wx ied daxc` `l` dkxad

עריכת ברכות  /פת קטנית

ביאור

עט

דבריו דקשיתי' ממה שאמרו

וביותר

יש להוכיח דהנה מבואר בדבריו

במשנה פירות האדמה חוץ מן

שחולק הוא על הב"י וצ"ב שהרי

הפת דמשמע דנשתנה ברכתו משום

הב"י כ' דמיירי בקטנית שאינו דרך אכילה

מעליותא דפת אבל בלא"ה מברך בפה"א

ועלה כ' המעדני יו"ט שכוונת הרא"ש

ואע"ג דאין עליו תורת פרי ,הרי שמעינן

כרבינו יונה ,וצ"ב הרי דברי ב"י כתי'

דאע"ג דנשתנה לא נשתנית ברכתו ,ואי

השני שבתר"י ,ומה בא המעדני יו"ט

נימא דכל דברי ר' יונה הם מחמת חשיבות

להוסיף.

הפת א"כ לק"מ דאדרבה רק מחמת
חשיבות זו נשתנה הפת אבל בלא חשיבות
זו אע"פ שנשתנה אי"ז שינוי שמפקיעו
מידי ברכתו.

אלא

משום

אשתני

העמידו בתבשיל שנתמעך ואילו
המעדני יו"ט כתב שהתבשיל נעשה
מקמח .ונראה שבא להשיג ולומר דאם

וודאי סבר דעיקר דברי רבינו יונה
קאמר

ונראה

מדבריו דהוא חולק בדין ,שהב"י

ולפיכך

קשיתי' דשמעינן ממתני' דאפי' פת דהוא

נתמעך התבשיל וודאי ברכתו עליו ,ודלא
כהב"י ,דיש להשוות הרא"ש עם מש"כ
התר"י דתבשיל ברכתו שהכל רק כשנעשה
מקמח.

אישתני מכ"מ לא פקע ממנו שם פרי על

ונמצא

ידי שינוי זה.

דנחלקו בקטנית שלא נשתנה
לגמרי כקמח ,דלהמעדני יו"ט

עוד

יש להוכיח מדברי המעדני יו"ט
או' ע(

עדיין ברכתו עליו ,ולהב"י לא.

)ס"ח

שהביא דברי הרא"ש שפת או

תבשיל מקטנית מברך עליו שהכל .כתב
ב"י סי' ר"ח וז"ל תמיהני אמאי לא יברך
בפה"א ואפשר דבנתבשלו הקטנית עד
שנתמעכו מיירי דכיון דאין זה דרך אכילתן
וכו' ולי נראה דמיירי רבינו בפת או תבשיל
שנעשה מקמח של מיני קטניות וכ"כ
תהר"י דפת של מיני קטניות או בקמח
שלהם וכו' תחלה שהכל וכו' שכן אתה
מוצא שדברי רבינו ודברי תהר"י על הרוב
שוים הם וכו' ותהר"י נתנו שני טעמים
בדבר בשם רבם הר"י ז"ל חדא דמפני

וכך

שהביא

אפי' לתי' קמא.

ב'

שיטות

בדין

פרי

שנשתנה תוארו סברא קמא סברה דאם
נשתנה לגמרי פקע ברכתו אבל אם דרכו
בכך מברך אדמה ,ולסברא אחרונה אע"פ
שאין דרכו בכך ונשתנה תוארו מכ"מ לא
פקע ברכתו וסיים עלה שלסברא האחרונה
מה שמברכים על פת קטניות שנ"ב אף על
פי שאין לה עילוי אחר זהו מפני שהפת
נשתנה ויצא מתורת פרי לגמרי יותר
משינוי קמח או פירות הנימוחים או
הנטחנים והנכתשים ביותר.

שנשתנה מפרי וכו' .עכ"ל .מפורש בדבריו
שרבינו יונה לא חילק בין פת לתבשיל

מפורש ג"כ בשו' הגר"ז

)ר"ב יז(

הרי

דבריו מפורשים דשינוי יותר מצורת
הפרי הוא המפקיע ואין ההפקעה

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

פ
מחמת שם חדש דנחית עלה ולא מפני

הנחל"ד מפרש דבריו דכיון שנשתנה פקע

מעלתו ירד.

ברכתו.

וכן

הראוני שכ' הנשמת אדם )נא ט( להדיא

וכן

מבואר בחת"ס

)או"ח נ(

שדן בפת או

וז"ל משמע בש"ע וברמ"א בסי' ר"ח

תבשיל העשוי מתירס וכ' עלה בתו"ד

דשאר מיני קטניות ואורז ודוחן שוין,

וז"ל והנה תר"י כ' טעם דעל פת מיני

וא"כ עכ"פ אם לא נתמעכו לגמרי אלא

קטניות מברכין שנ"ב אף על גב דאישתני

שניכר עדיין תוארן וממשן מברך בפה"א,

למעליותא כ' ב' טעמים ,חדא עכ"פ אין

וכן משמע ממה שכתב בש"ע פת דוחן,

הפרי ניכר ולא שייך לברך בורא פרי שאין

וכמו שכתב המ"א דכיון דיצא מתורת פרי,

כאן פרי ,ולזה הטעם ה"ה נידון שלפנינו.

ועוד דאין דרך אכילתו בכך וכמו שכתב

ומבואר

שדרכן בכך ולא יצא מתורת פרי שהרי לא

תירס שנשתנה יצא מידי ברכתו ,ולא נחת

ג"כ ]ס"ק י"ג[ ,אבל אורז ודוחן מבושלים
נטחן לקמח ולא נתבטל תוארן ראוי לברך
עכ"פ בפה"א וכן משמע בתר"י.

הרי

מפורש דהבין דמה שנטחן לקמח

מוציאו מידי תורת פרי ולפיכך
לומר שאני פת.

הרי

לנו ט' ראשונים ואחרונים שתפסו
בפשיטות שעיקר תירוצו של רבינו

מבטל תוארו ,וביטול התואר הוא
הסברא לשינוי הברכה ולא משום שנעשה
פת.

שהחת"ס סבר דעצם השינוי

יונה הוא מטעם אישתני.

ונראה

שסברו דמש"כ התר"י "דכיון
שנשתנה וירד מתורת פרי" הוא

מצינו להרב נחלת דוד שכ' הנחל"ד

עיקר כיון דרק על סברא זו כ' דזהוא

וראיתי בת' רבינו יונה שכתב

הטעם שאין לברך האדמה ,אך שאר

דפת קטניות מברך שהכל ,וכו' ולא הבנתי

דקדוקים לא כתב דמחמת זה אינו מברך

דאכתי קשה מאי בין זה לקמחא דחיטי,

האדמה.

וכן

)לז(.

דהתם נמי איכא למימר הך סברא דבורא
פרי האדמה ליכא לברוכי כיון דנשתנה
ולכלל פת לא בא שאינו אלא קמח ואפ"ה
איהו עצמו פסק בקמחא דחיטי כר"י

והעירוני

אשתני

והנה

הוי

סברא

מחמת

עצמה תיקשי מעיקרא מאי קסבר ומה
מסיק לבסוף.

דבורא פרי האדמה.
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אי נימא דרק מפני שנעשה פת ירד
א"כ לא קשה מידי מקמחא דחיטי

)בעל קונט' כ"מ(

דאם סברת

ונראה

בביאור דבריו ,ונקדים לשונו של

דשאני קמח שהקמח אינו מפקיעו מברכתו

רבינו יונה :וא"ת ולמה לא יברך

משא"כ פת דמחמת שנקבע עליו שם פת

על הפת של קטניות ב"פ האדמה כמו

פקע ברכתו הראשונה ,אלא וודאי דאף

שמברך על הקטניות ואם תאמר מפני

עריכת ברכות  /פת קטנית

פא

שנשתנה ,למעליותא אישתנה דמעיקרא

ובזה

נתבארו היטב כל לשונות דרבינו

קטניות והכא פת.

הרי

יונה ,דוודאי מפני מעלתו ירד
ומפני שהגיע לשם פת חל עליו שהכל,

מפורש דבקושייתו סבר דעצם

משום דעילוי זה אינו עדיף מנשתנה

השינוי הוי ריעותא בברכה אלא

גרידא.

שהוקשה לו הרי בפת נשתנה לעילוי ,וע"ז

נמצינו

כ' ר' יונה שמפני מעלתו ירד.

ויש

לחקור בהבנת הקושיא דלמעליותא
נשתנה לפיכך נשאר בברכתו מה

מסקנתו דנשתנה לעילוי נשתנה
ברכתו רק אם נשתנה שמו וכ"ש

נשתנה שלא לעילוי דנשתנית ברכתו אע"פ
שלא נשתנה שמו.

הסברא בזה מי נימא דמחמת שהשינוי הוא
לעילוי לפיכך חשיב כאילו לא נשתנה ,או

·„‚"Ó¯Ù‰ ˙Ú

דילמא דאע"ג שנשתנה כיון דעכשיו חזר
למעלת הפרי דינו כדין הפרי .דמ"ט פקע

אמנם

ברכתו אם נשתנה ,משום דאין בו חשיבות
המאכל ,אבל כשע"י השינוי נעשה חשוב
יותר חזר לחשיבותו כמו הפרי עצמו.

ועוד

צריך להבין כיון שסבר בקושי'
דעילוי

הוי

סברא

שלא

משב"ז יא(

ולתירוץ הא' הובא

במ"א ]שם[ אתי שפיר אדרבה תקנתו
קלקלתו הואיל

ואשתני לעלויא אין

אומרים פרי האדמה .עכ"ל .ומבואר
דסברא היא דתקנתו קלקלתו.

ירד

בברכתו מהו דחזר ואמר מפני מעלתו ירד

בפרמ"ג כתב בדרך חדש וז"ל

)רח

ויותר

מפורש בפרמ"ג

)שם א"א יב(

שכ'

מי נימא שחזר בו ומסיק דאדרבה עילוי

עיין מ"א הם דברי הר"ר יונה

הוי ריעותא א"ד אף למסקנא עילוי הוי

והוא ז"ל הקשה כן בפת קטניות ,ותירץ

סברא להשאירו בברכתו ,אלא שהכא

אדרבה מפני שנשתנה לעלויא לפת יצא

שאני.

מתורת פרי )ו(אין אומרים פרי האדמה כו',

והנראה

בזה דלא חזר בו רבינו יונה ואף
למסקנא

סובר

דשינוי

למעליותא הוי סברא להשאירו בברכתו,
ומכ"מ חידש בתירוצו דטעם מה בברכתו
קאי משום דסבר דעילוי הוי סברא

וקמח שבשלו מהם אף על גב דלא אשתנו
לעלויא אין אומרים פרי האדמה דמכל
מקום יש לו עלויא קצת בפת ודוחק.

והנה

אע"פ שהמג"א כ' רק דנשתנה
הוסיף הפרמ"ג לומר דנשתנה

להשאירו בברכתו כאילו לא השתנה ,אך

לעילוי לפיכך ירד מברכתו.

כל זה אם השינוי לעילוי עושהו פרי אבל
אם כל העילוי הוא מחמת שנעשה יצירה
חדשה הוי תרתי דסתרי לומר דהעילוי
משווהו פרי דפת אינו פרי.

וזה

הדבר צ"ע מסברא אדרבה אם נשתנה
לריעותא יותר סברא היא שישתנה
ברכתו.

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

פב

ובהשקפה

ראשונה נראה דרצונו לומר

והנה

הק' הפרמ"ג מקמח שעשאו תבשיל

דדוקא פת נשתנית ברכתו

וקשה מנ"ל דאין זה עילוי כמו בפת

משא"כ תבשיל העשוי מקטנית .אלא

ונראה דדקדק מש"כ תר"י קמח שבשלו

שא"כ אינו מובן מהו שחזר והק' שעל

מהם דלו היו דברי ר"י אמורים בתבשיל

הקמח שעשו ממנו תבשיל יברך האדמה

שפיר אפ"ל דחשיב עילוי ,וכן אם דבריו

מנא לי' דזה אינו אדרבה אמת הוא

היו אמורים בקמח נמי א"ש דחשיב עילוי

דתבשיל אין מברך עליו המוציא .ויותר

שהרי יכול הוא לעשות ממנו פת ,אבל

תימה למה קשיתי' רק מקמח שעשו ממנו

קמח שעשאו תבשיל גרוע הוא ביותר שכל

תבשיל אטו קמח לא קשיא לי' ,תבשיל

מעלתו מחמת דעומד לפת ואדרבה לקח

נמי לא קשיתי' ,רק קמח שעשו ממנו

המעלה וקלקלו ,והרי נשתנה לריעותא

תבשיל הוא דקשיתי'.

עומד בברכתו ,ולא יתכן לומר דכשעשה

אמנם

האירני

)הרש"ר קראוס שליט"א(

דקשיתי' מחמת
רבינו יונה שכ' בסו"ד וז"ל

לשונו

של

הלכך ב

בפת

של קטניות או בקמח שלהם שמבשלין
אותו ועושין ממנו מאכל מברך תחלה
שהכל ולבסוף בורא נפשות ,עכ"ל .הרי
דלרבינו יונה אף תבשיל שנעשה מקמח
ג"כ ברכתו שהכל ומוכח דרבינו יונה סובר
דלא משום שנעשה פת ירד מברכתו ,וא"ש
דהוקשה להפרמ"ג בתבשיל שלא נשתנה
לעילוי מ"ט ירד בברכתו.

והנראה

ממנו תבשיל יהא עדיף מאילו עשאו פת,
וא"כ קשה דאע"פ שנשתנה לריעותא
תשתנה ברכתו.

וע"ז

השיב הפרמ"ג די"ל דאית לי'
עילויא בפת ,והכוונה בזה דאע"פ

שלבסוף לא נשתנה לעילוי כיון דמעיקרא
כשנשתנה הי' ראוי לפת א"כ שינוי זה אינו
ריעותא ולא ירד מברכתו ומה שנעשה
תבשיל לא מחמת זה ירד אלא מחמת זה
לא חזר לשם פרי שבו ,והשתא א"ש דרק
שינוי לעילוי מגרע הברכה.

בביאור דברי הפרמ"ג שנשתנה
לעילוי

דווקא

גרע

ומשום

אמנם

שו"ר בפרי מגדים

)מ"ז רח ס"ק ח(

דעילוי הוא סימן שנשתנה שמו לפיכך

כתב הדברים בנוסח אחר וז"ל

נשתנית ברכתו ,אבל אישתני לריעותא

אבל לפי מה שכתב המ"א אות י"ב י"ל כל

עדיין שמו עליו ,ולפי"ז י"ל דנשתנה

שנשתנה לגמרי ונטחן הרבה יצא מכלל

לריעותא לא ירד מברכתו.

פרי האדמה ואין מברך רק שהכל ,עכ"ל.

.a

.`weec `xza uexiz ly jynd `ed zeiphw zt jkld k"ync zehiyta oiad mikxan cvik qxhpewa
eixaca yxetnc h"ei ipcrna ode `xza 'iz lr `le `nw 'iz lr 'iziywc b"nxtdn od miygken eixace

liyaz s`c uxzl `a dfle b"nxtl dywed `teb `dc xnel wegcle .mivexizd 'a lr miaaeq dpei epiax c"eqc
.gix `le mrh `l dfa oi`e ,exwirn xcb xwer ied ,zt llka

עריכת ברכות  /פת קטנית

ולא

פג

הזכיר כלל דלעילויא אישתני,

הראשון שהובא ברבינו יונה ,וזה הדבר

ומשמע מדבריו דאישתני לחוד

אומר דרשיני ,ואחר שהביא הרב ב"י

הוי סברא לשינוי הברכה ,וצ"ע.

תירוץ בתרא כ' והאריך עוד לתת טעם
למה יברך שהכל והאריכות היינו תירוץ
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ראיתי

קמא ,ופליאה היא שכך יסתום הדבר
בב"י.

מביאים ראי' ג דוודאי כוונת רבינו
יונה לחלק בין פת לשאר מילי

הא

מיהא נראה דמה שלא תירץ כתירוצו

ולא משום עצם השינוי ,ממש"כ הרב ב"י

של רבינו יונה לא משום דסבר דיש

וז"ל כתב ה"ר יונה ועל הפת

חילוק בין פת לתבשיל לגבי נשתנה צורתו

שעושין מקטניות כגון וכו' נראה שאין

אלא אדרבה אם משום הא אין חילוק רק

מברכין עליו אלא שהכל שאין דרך לעשות

הוקשה לו לפי התי' השני שברבינו יונה

פת כל כך מקטניות כמו מאורז ודוחן ולא

שחילק בין דרך לאין דרך א"כ דווקא פת

דיינינן להו מזון והאריך לתת טעם למה

שייך לומר דאינו דרך אבל תבשיל מאי

יברך עליו שהכל ולא יברך בורא פרי

איכא למימר.

)סי' ר"ח(

האדמה :ועל מה שכתב רבינו בשם
הרא"ש דעל תבשיל דשאר מיני קטניות

ולפיכך

ייסד הב"י דגם תבשיל מיירי
כשבישל באופן שאינו דרך.

מברך שהכל תמהני אמאי לא יברך בורא
פרי האדמה ואפשר דבשנתבשלו הקטניות

וצ"ע

למה לא תירץ ע"פ התירוץ הראשון

עד שנתמעכו מיירי דכיון דאין זה דרך
אכילתן אין מברכין עליהם בורא פרי
האדמה .עכ"ל.

וקשה

שנשתנה וא"כ אף תבשיל נשתנה.

ונראה

דסבר הב"י דכל דברי ר"י תירוץ
א'

הוא,

ומה

שכ'

מתחילה

טובא כיון שהקדים הב"י והביא

דנשתנה זהו לחוד אינו סברא ורק משום

דברי רבינו יונה שמתרץ מה טעם

שאין הדרך כן לפיכך נשתנית ברכתו,

קטניות ירד לשהכל מה חזר והקשה על

וחידוש.

תבשיל וזה הדבר אומר דרשיני.

ומכח

זה נראה דסבר הב"י שיש חילוק
בין פת לתבשיל ,ולפיכך קשיתי'

הא תינח פת דמפני שנעשה פת לפיכך
פקע ברכתו אבל תבשיל מאי איכא למימר.

אלא
.b
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ראיתי

בקונטרס כיצד מברכים שרצה
לסייע יסוד זה דשם פת מפקיעו

מתורת פרי ולא השינוי בעצמו מדברי
הריטב"א בהלכות ברכות

)פ"ב טז(

שכ'

שהאומרים כן לא שתו ליבם שהרב

בירך על הפת בורא מיני מזונות יצא ,אבל

בית יוסף לא הזכיר כלל חילוק

אם בירך פרי האדמה לא יצא שכיון

.mikxan cvik qxhpewa

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

פד
שנעשה פת אינו נקרא פרי כלל אלא לחם

כתיב בתורה ,וכן כל שברכתו בורא מיני

או מזון ,וכן דעת מורי ז"ל.

מזונות מסתברא דלא נפיק ]בברכה[ דאית

ומבואר

ביה לישנא דפירי.
דשם פת הוא המפקיע משאר
ברכות.

ונפק"מ

בתבשיל

מזונות דלא נעשה פת א"כ אינו יוצא מידי
ברכתו.

אלא

ודבריו

נראים כסותרים דמעיקרא כתב
דלחם

שחזר והק' שהריטב"א סותר עצמו
)פ"ג יב'(

וז"ל כל שאין בברכה שלו לשון פרי כגון
פת וכיוצא בו אינו יוצא בברכה שמזכיר

תבשיל לא ,וצ"ע שהמשיך וכ' דכל
שברכתו מזונות לא נפיק בברכה דאית בה
לשון דפירי ,ותימה הרי תבשיל לא נשתנה
לעילוי כמו פת ולא קראו הכתוב לחם
ומאי וכן.

בה פרי ,אבל יוצא בשהכל ואפילו על
הפת .עכ"ל .משמע דמשום שאינו פרי
פקע ממנו ברכתו ולא משום שנעשה פת,
וצ"ע סתירת דבריו.

ש"מ

דלאו משום שם לחם נפק מברכתו,
אלא

הרא"ה.

רצונו

שלחם

סימן

הוא

שנשתנה לגמרי ויצא ממה שהי' ,אך
מזונות נמי אית בי' די"ז.

מקור זה הדין הביאו הריטב"א בשם
רבו ,ורבו הלא הוא ניהו רבינו

וכן

בתורה

דמשום שהוא לחם פקע ברכתו ולפי"ז

שכתב עוד בהל' ברכות

והנה

כתיב

משמע

ונראה

ביאור דבריו כמו שנתבאר בשיטת
דשינוי

הפרמ"ג

לעילוי

הוי

)שער תקון הברכות(

הפקעה ממצבו הקודם וא"כ דבר שנכנס

דמקור הדין הוא הרא"ה שכ' וז"ל

בכלל לחם או מזון דבר חדש הוא ותו אינו

מפורש בספר הפרדס

בכלל פרי שיצא ממנו.

וכתב הרב ר' יום טוב אלשבילי ז"ל כל
]ש[יש לו ברכה פרטית ובירך עליו ברכה
כללית יצא ,וכו' אבל אם בירך בורא פרי

ובזה

סרה התמיהה מדברי הריטב"א דלא

האדמה לא יצא ,שכיון שנעשה פת אינו

סתר דבריו דמחד גיסא כ' דלחם

נקרא פרי כלל אלא לחם או מזון וכן דעת

מפקיעו מתורת פרי ומאידך כ' דכל שאין

מורי ר' אהרן הלוי ז"ל ,עכ"ל.

בברכתו

לשון

פרי מפקיעו

מברכתו

ולהמבואר י"ל דכל שנשתנה לעילוי פקע

וכיון

שהרא"ה הוא מקור הדברים נחזי

ממנו שם פרי .והוא מוכרח כדי שלא

אנן מה כתב בה הרא"ה ומצינו שכ'

הרא"ה

בד' מ :אבל לענין פת מסתברא דלא דלחם

יסתור

הריטב"א

דברי

רבו

שהריטב"א עצמו כ' שהוא מקור הדין.

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי

פה

לו ע"א

בענין לא נטעי אדעתא דהכי
onte`w xi`n iax oe`bd

·‡Ï ‡Â‰ Ì‡˘ ¯·„‰ ÌÚË
‰Ó„‡ ÌÈÎ¯·Ó È¯Ù‰ ¯˜ÈÚ

א[ הגמ'

פרי האדמה ויתכן לבאר עוד שהנה כל פרי
העץ אפשר ליחסו שיוצא מהאדמה וכל

אומרת שקורא ר' יהודה אומר

החלוקה הנוספת שמצאנו במקום שיש לו

בורא פרי האדמה כיון שזה

שם של פרי שיוצא מהעץ אבל כל שאין לו

פירא ובגמ' בעירובין הלשון אוכלא הוא

חשיבות של פרי דנים על הכל שזה יוצא

ושמואל ס"ל שברכתו שהכל נהיה בדברו

מהאדמה וחשיב פרי האדמה ]ובפשוטו כן

ומבואר בגמ' שגם ר' יהודה שלא ס"ל

מבואר ברמב"ן בשם הבה"ג שכתב שעל

הסברא שלא נטעי אדעתיה דהכי לגבי

קני סוכר לא מברכים פרי העץ דזה עץ

שיברכו שהכל בכל אופן ס"ל שאין ברכתו

עצמו ודימה לתמרות ועלים וכן הוא

העץ אלא האדמה ובפשוטו הסברא שכיון

בפסקי הרי"ד[.

שזה לא עיקר הפרי לא מברכים על זה
העץ ומצאנו עוד כמה דוגמאות כאלו א.

אמנם

עיין גר"ז ר"ב ס"א שביאר שזה

קפריסין לר"ע שלא מברכים העץ כי זה לא

סברא בתקנת ברכה של העץ

עיקר הפרי ובכל אופן מבואר ברי"ף

שאת התקנה לברך ברכה מיוחדת זה רק

שמברכים על זה האדמה ב .וכן מבואר

על דבר שהוא החלק החשוב שבעץ ולא

באבודרהם לדעת הרשב"א לגבי גרעינים

על הדבר שאין הוא עיקר הפרי דהינו שאין

הראוים לאכילה שאין זה עיקר הפרי ולכן

הביאור כנ"ל שאין לזה שם פרי העץ אלא

אין ברכתו העץ אבל ברכתו בורא פרי

הוי פרי העץ רק שלא על כל פרי העץ

האדמה ג .וכן בפירות קודם שיוציאו נקטו

תיקנו ברכה מיוחדת לברך בורא פרי העץ

הראשונים שברכתו בורא פרי האדמה ד.

והנה גם לפ"ז יתכן החילוק בין העץ

ועיין רשב"א לגבי פלפלין שכיון שרק

לאדמה שלגבי השבח של פרי האדמה שם

קצת אנשים אוכלים את זה חשיב שאין

לא חילקו שרק עיקר הפרי הוא סבה

לזה דין בורא פרי העץ אבל ברכתו

לשבח מיוחד אלא כל שזה גודל מהאדמה

האדמה וצ"ב החילוק שמאותו טעם שזה

יש לו חשיבות של פרי האדמה ויתכן שזה

לא נחשב פרי העץ זה גם לא פרי האדמה

על דרך הסברא לעיל בעיקר השם פרי.

ובפשוטו מבואר כאן שחלוק הכוונה פרי
העץ מפרי האדמה שלגבי פרי העץ זה רק

והנה

עיין מג"א שדבר שהוא לא עיקר

דבר שיש לו שם פרי משא"כ לגבי פרי

הפרי יוצא בדיעבד בברכת העץ

האדמה כל שזה יבול של האדמה חשיב

והאבן עוזר חולק והנה אם הביאור כנ"ל

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

פו
שאין לזה שם פרי העץ א"כ אין סיבה

לחלוק שכיון שזה לא עיקר הפרי זה יורד

שבדיעבד יוצא אבל אם נימא שבאמת

דרגא לשהכל ]ולכאורה לשיטתם לרשב"א

חשיב פרי העץ רק שאין כאן סיבה לתקנה

שגרעינים זה לא נחשב עיקר הפרי גם אם

של העץ דהינו שהנוסח הוא נכון ממילא

יאכלו אותם יברכו על זה שהכל וכגון

יוצא בדיעבד כמו בדבר שדרכו לאוכלו חי

גרעיני אבטיח שרגילים לאכלם[.

ואכלו מבושל שבדיעבד יוצאים בברכת
פרי העץ.

והנה

מבואר בגמ' בעירובין שחזיז
מברכים שהכל דהינו תבואה

שעדין לא גדלה שליש ועיין מג"א ר"ד
סק"ז שהקשה מה זה שונה מבוסר שזה לא
פרי ומברכים בורא פרי האדמה וביד
אפרים ביאר שעכשיו אוכלים רק את
התרמיל ובגדלותו לא אוכלים רק את
הפנים וממילא חשיב שלא נטעי אדעתיה
דהכי ובנשמת אדם כלל נ"א ביאר שכיון
שזה רק נאכל על ידי הדחק לכן ברכתו
שהכל ובאמת גם בוסר אם יאכל רק על ידי
הדחק ברכתו שהכל אמנם המג"א כתב
לישב שהחיסרון שזה לא עיקר הפרי הוא
סיבה לרדת ברכה וממילא בהעץ זה יורד
לאדמה ובאדמה זה יורד לשהכל דהינו
שנקט שאין זה חיסרון בשם פרי אלא זה

והנה

מיוחד לגבי פרי העץ דא"כ זה לא
שייך בפרי האדמה וכנ"ל אלא שבאמת גם
עלים וכל יבול של העץ חשיב פרי העץ
ורק כיון שזה לא העיקר של יבול העץ לכן
יורד דרגא ולפ"ז ודאי מסתבר כמג"א
שבדיעבד יוצא בזה כיון שאין שום חסרון
ביחס לבורא פרי העץ אלא רק שלא תיקנו
הברכה הנעלית בדבר זה והנה עיין שער
הציון שדן שלגבי עלים לא יוצאים
בדיעבד דהינו ששם זה חסרון שאין לזה
שם פרי כלל אמנם א"כ אין לנו מקור שיש
עוד חיסרון ועד כמה שמבואר שגם
תמרות וקפריסין חשיב פרי ורק שיש כאן
סברא שהברכה המעולה זה רק על עיקר
היבול אין סיבה שלא יצאו בדיעבד ]ועיין
בשיעור הקודם שכתבנו לדון שתמרות
כיון שלטור יש בזה ערלה ודאי שבדיעבד
יוצאים[.

רק הלכה בהלכות ברכות שכיון שחסר
במעלתו זה יורד דרגא וכן הקשה בסימן

מבואר בדבריהם שזה לא חיסרון

ועיין

ספר ברכת ראש שכתב להוכיח דלא

רט"ז סק"ו שלמה על עלי ורד מברכים

אמרינן שזה יורד חד דרגא שהגמ'

בורא עצי בשמים ולא יורד דרגא כמו עלי

שואלת על קורא מה זה שונה מצנון ואם

ורד שמברכים אדמה ותירץ שכאן אי

נימא שכל שזה לא עיקר הפרי זה יורד

אפשר לברך דרגא מתחת עשבי בשמים

דרגא א"כ למה הגמ' לא עונה שקורא שזה

ומבואר שסברת הגמ' גם על ברכה

לא עיקר הפרי לכן זה יורד שני דרגות

שמתיחסת לעץ ועל דרך זה ביארו האבן

משא"כ צנון שזה עיקר הפרי אלא בהכרח

העוזר והחיי אדם דהנה מבואר בט"ז ר"ד

שכל הסברא שזה לא עיקר הפרי זה רק

סק"ד שקליפות של קיטניות הנאכלות

סברא לגבי העץ אבל לגבי האדמה אין זה

בגדלותם מברכים אדמה וכתבו הנ"ל

סברא כלל ואם ברכתו שהכל בהכרח שזה

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי

פז

מצד טעם חדש שסופו להקשות א"כ זה

האדמה והגמ' עונה דשם אפילו שזה לא

סיבה שגם צנון יהיה שהכל.

עיקר הפרי אבל הנטיעה היא גם על דעת

והנה

הרא"ש כתב לגבי שקדים המרים
שברכתם העץ אפילו שלגבי ערלה

ומעשר זה לא פרי כי ברכה עדיף ממעשר
והוכיח מהא דעלים מברכים אדמה אפילו
שזה פטור ממעשר ]ועיקר הדברים מבואר

חלק זה של האילן משא"כ בקורא אין
הדעת כלל על חלק זה של האילן דהינו
דמבואר בגמ' שבאמת גם דבר שזה לא
עיקר הפרי שגודל על אילן ברכתו האדמה
אבל בלא נטעי אדעתיה דהכי גרע
שברכתו שהכל.

ברשב"א[ ומבואר שלמד מהא דזה עדיף
לגבי אדמה ה"ה לגבי העץ ולכאורה אם
נימא שיש סברא מיוחדת בשם פרי העץ
שדבר שהוא לא עיקר הפרי זה לא פרי
העץ א"כ אין ללמוד מכאן לאדמה אמנם
אם נימא שזה סברא לגבי אדמה כמו לגבי
העץ א"כ א"ש שלמד אחד מהשני וצ"ע.

ויש

לעיין האם כל הקובע זה רק האם
נטעי אדעתיה דהכי או לא דהיינו

שכל שלא נוטעים העץ על דעת חלק זה
לא מברכים עליו אלא שהכל או שכל
סברת הגמ' בצירוף לשני הסברות וכן הוא
פשטות הגמ' דהרי שמואל ביאר סברתו
מצד שסופו להקשות ועיין בלשונות

‡Ï „ˆÓ ˜¯ ÔÂ¯ÒÈÁ‰ Ì‡‰
ÂÙÂÒ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ· ‰Ê˘ Â‡ ÈÚË
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ב[ הגמ'

הראשונים דברשב"א ותר"י לא הביאו
כלל אלא רק את הטעם שאם לא נטעי
אדעתיה דהכי ברכתו שהכל אמנם עיין

אומרת קורא ר' יהודה אומר

ברא"ש וכן הוא בתוס"ר עירובין כ"ח:

בפה"א ושמואל ס"ל שזה

ובמאירי ]וכן הוא בפסקי הריא"ז ובהלכות

שהכל והגמ' בתחילה מבארת שטעמו של

הריטב"א לגבי לולבי גפנים שביארו

ר' יהודה כי זה פירא ובלשון הגמ'

שמצד שסופו להקשות זה שהכל[ שכתבו

בעירובין כי זה אוכל וטעמו של שמואל

את שני הטעמים יחד שזה סופו להקשות

שכיון שסופו להקשות ולא יהיה לו שם

ולא נטעי אדעתיה דהכי והנה צ"ב מהו

אוכל או פרי לכן זה שהכל והגמ' שואלת

צירוף שני החסרונות ויתכן לומר שיש כאן

מפוגלא שסופו להקשות וברכתו האדמה

שני חסרונות שונים ורק בצירוף לשני

ומתרצת ששם נטעי אדעתיה דפוגלא ופה

החסרונות זה יורד לשהכל ]וכן הוא

לא נטעי אדעתיה דקורא ]ועיין נחלת דוד

בביאור מרדכי למהר"ם בענט[ ומקור

שבשלב זה כוונת הגמ' שאין עיקר נטיעת

לסברא זו מהרשב"ץ שכתב שדבר שלא

העץ לצורך אכילת הקורא רק שדרך אגב

נטעי אדעתיה דהכי בדבר שברכתו העץ זה

משתמשים בו[ והגמ' שואלת מצלף

מוריד להאדמה ובדבר שברכתו אדמה זה

שמברכים על התמרות והעלים בורא פרי

מוריד לשהכל וקורא כיון שזה גם סופו

האדמה והרי שם אין עיקר נטיעת האילן

להקשות לכן זה יורד לשהכל דהינו שכל

לצורך חלקים אלו ובכל אופן מברכים פרי

חיסרון מוריד דרגא בברכה אמנם בפשוטו

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

פח
הביאור כמבואר בר"י מלוניל שיסוד

הצירוף של סופו להקשות דהרי זה עומד

הסברא שכיון שזה סופו להקשות ולא

שיאכלו אותו ובהכרח שזה סברא רק של

יהיה אוכל לכן לא חשיב אלא לברך עליו

לא נטעי אבל למסנא זה רק מצד שני

שהכל אלא שאם נטעי אדעתיה לאוכלו

הסברות יחד וצ"ע.

כשהוא אוכל א"כ זה לא סופו להקשות
ויש לו שם אוכל ולפ"ז בדבר שלא נטעי
אדעתיה דהכי אבל אין סופו להקשות אין
לו שום חסרון ויברכו עליו את ברכת הפרי.

והנה

בפשוטו יש להוכיח דהכל תלוי
בלא נטעי לבד דהגמ' שואלת

מקפריסין שברכתם האדמה ולמה לא
תירצה שאין סופו להקשות והנה עיין פנ"י
שהקשה בלשון אחר דמה הגמ' הקשתה
מצלף ]דהינו שמדמה בסברא של לא נטעי
וכו'[ הרי אפשר לומר שרק בצירוף לשני
הסברות שגם סופו להקשות וגם לא נטעי
אדעתיה דהכי זה יורד דרגא אבל צלף יש
רק חיסרון אחד של לא נטעי ותירץ שהגמ'
האמת נקט שלא נטעי לבד זה סיבה אמנם
כל זה אם באמת כל סברא לעצמה היא
נכונה וכנ"ל מהביאור מרדכי אמנם אם
נימא כנ"ל שעיקר הטעם מצד סופו
להקשות שזה שייך רק בלא נטעי אדעתיה
דהכי א"כ כאן שאין סופו להקשות אין
מקום לקושיא כלל אמנם עיין מאירי
שכתב שגם צלף זה סופו להקשות וכן

אמנם

מצאנו בכמה דוכתי שנקטו שזה רק
תלוי בנטעי אדעתיה דהכי א .עיין

פר"ח ואבן העוזר לגבי גרעינים מתוקים
שאם לא נטעי אדעתיה דהכי ברכתו שהכל
וכן הוא בחידושי הרשב"ץ וגם האבודרהם
שחלק מצד שס"ל שחשיב נטעי אדעתיה
דהכי ב .עיין במג"א ר"ב סקי"ז שדן לגבי
קליפות של תפוז האם חשיב שלא נטעי
אדעתיה דהכי והכריע שזה העץ מצד
שנטעי אדעתיה דהכי והא"ר חלק דחשיב
שלא נטעי וכו' אפילו ששם זה לא סופו
להקשות וכן מדבר גם עד כמה שזה נחשב
ראוי לאכילה גם ללא ריקוח ג .עיין אורחות
חיים הלכות ברכות סימן כ"ב שכתב לגבי
עשבא דדברא שכיון שזה ניטע לבד יש בזה
החיסרון של לא נטעי אדעתיה דהכי ע"ש
ה .עיין שו"ת הרשב"א סימן תכ"ח שדן
למה בוסר לא נימא שאין ברכתו האדמה
מצד שלא נטעי אדעתיה דהכי והרי שם
סופו להיות אוכל ולאוכלו ומבואר מכל זה
שעצם זה שלא נטעי אדעתיה דהכי זה
חיסרון ודלא כרא"ש שעיקר החיסרון מצד
שסופו להקשות.

מצאנו עוד ראשונים שכתבו שתמרות זה
סופו להקשות ]ואולי רק בקורא שזה אוכל
חשוב צריך את שני התנאים שזה יהיה
שהכל אבל בעלין ותמרות אפילו בחיסרון
אחד זה סיבה לשהכל אמנם עדין צ"ב
דמיון הגמ'[ ויתכן עוד דבהו"א שהחיסרון

ÔÂ¯ÒÈÁ‰ ˘È È¯Ù‰ ¯˜ÈÚ· Ì‡‰
˘ÔÂ¯ÒÈÁ‰ ¯Â‡È··Â ÈÚË ‡Ï Ï
Ï"‰

ג[ מבואר

בגמ' דבדלא נטעי אדעתיה

מצד שעיקר הנטיעה לא לזה ואפילו

דחלק זה בפרי וכגון קורא

שהדעת להשתמש א"כ לא שייך כאן

ברכתו שהכל ועיין חזו"א סימן ל"ג סק"ד

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי

פט

שכתב להסתפק האם זה רק סברא בדבר

פרי או אוכל א"כ זה סברא גם לגבי

שהוא לא עיקר הפרי וכל הנידון היה

ערלה.

שיברכו בורא פרי האדמה בזה עוזר לא
נטעי אבל בדבר שהנידון שיברכו עליו את
ברכתו העיקרית בזה לא עוזר הסברא של
לא נטעי ולכאורה ביאור הסברא שכיון
שלא נטעי זה סברא שדבר זה אין לו שם
אוכל או פרי וכל שזה עיקר הפרי זה נחשב
אוכל בעצם שזה הפרי של הדבר אמנם
יתכן שגם בעיקר הפרי יש הסברא של לא
נטעי ואפשר לבאר בשני אופנים או שיסוד
החיסרון שאין לו שם פרי וגם בעיקר הפרי
כל שלא נטעי על דעת לאוכלו אין לו שם
פרי ואוכל ]וסברא זו יותר מובן אם מדובר
בסופו להקשות שזה עומד להיות דבר
שהוא לא פרי אבל לא במקרה שזה תמיד
יעמוד לאכילה רק שבפועל לא יאכלו
אותו[ אמנם יתכן שודאי שיש לו שם פרי
ואוכל רק שיש כאן סברא בהלכות ברכות
שכל שדבר זה לא עומד לאכילה והנטיעה

והנה

פשוטה שבעיקר הפרי לא שייך
סברא זו אמנם צ"ע א"כ מה הגמ' שואלת
מפוגלא הרי שם זה עיקר הפרי ובכל אופן
מבואר בגמ' שאם לא היו נטעי וכו' לא היו
מברכים על זה האדמה ויתכן שהגמ' יכלה
לתרץ כך דהינו שמצד הסברא של סופו
להקשות זה סברא גם ביחס לעיקר הפרי
ועיקר מה שבאה הגמ' לומר שכאן
החיסרון כי לא נטעי וכו' וממילא יכלה
לומר שפוגלא זה עיקר הפרי אבל תירצה
יותר טוב שזה באמת נטעי אדעתיה וכו'
אמנם עיין רא"ה שכתב שכל דבריו בפרי
ולא בירק ובפשוטו כונתו שכאן זה גודל
בתור שורש ולא בתור פרי מעל האדמה
ולכן כל שזה לא עומד לאכילה אין לזה
שם פרי ואוכל משא"כ בפרי גמור תמיד
יש לזה חשיבות פרי ואוכל.

לא לצורך זה אין לו חשיבות של פרי כדי
לברך עליו העץ או אדמה דהיינו שזה רק
חיסרון בהלכות ברכות ולא בעיקר השם
פרי ואוכל.

ונפק"מ

שהיום

ועיין

מרדכי סוף פ"ג דחולין לענין
תולעים שבפירות שיש מאן דאמר

שכל שזה נוצר בפרי אין על זה איסור

למה דמבואר בברכי יוסף
לא

עיין חידושי הרא"ה שנקט כסברא

אוכלים

את

האביונות וחשיב שלא נטעי אדעתיה דהכי
שאם נימא שבעיקר הפרי אין הסברא של
לא נטעי ברכתו העץ אמנם גם אם נימא
שגם בעיקר הפרי יש הסברא הנ"ל אמנם

שכתב שאם זה נוצר בשרביטין כיון שזה
סופו להקשות אין זה פרי כמבואר בסוגין
ויש בזה איסור תולעים ומבואר שיסוד
החיסרון של סוגין זה לא רק סברא
בהלכות ברכות אלא זה סברא בעיקר השם
אוכל שלו דהינו שלא חשיב שגדל כאן
אוכל.

יש לדון האם זה גם סברא שלא יהיה בזה
ערלה דאם נימא שזה רק סברא בהלכות
ברכות א"כ וודאי שיש בזה ערלה אמנם
אם נימא שזה סברא בעצם שאין לזה שם

והנה

עיין שו"ת הרשב"א סימן ת'
שהקשו

לו

על

מה

שכתבו

הראשונים ששאר האילנות משיוציאו

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

צ
ברכתם העץ הרי לא נטעי אדעתיה דהכי

הרשב"א סימן תכ"ח הובא בב"י סימן ר"ב

לאוכלו במצב זה ותירץ שכיון שאוכלים

בסופו ביאר שכיון שנוטעים על דעת

אחרי זה את גוף הפרי אין בזה חיסרון

לאוכלו בתור תבלין שאין לו שם אוכל

ועיין חזו"א ל"ג ד' שכתב שיש לבאר את

חשיב שלא נטעי אדעתיה דהכי רק כיון

דבריו בשני אפשרויות דיתכן דכונתו

שיש מקצת אנשים שנוטעים על דעת

לסברא הנ"ל שכיון שזה עיקר הפרי בזה

לאוכלו ברטיבתא לכן ברכתו אדמה

לא איכפת לן שלא נטעי וכו' אמנם כתב

דהיינו שלחשיבות פרי העץ צריך שזה

דיש לפרש שכיון שכשהפרי יגדל לגמרי

יעמוד בצורה גמורה לאכילה אמנם לפרי

יאכלו גם חלק הבוסר בכלל הפרי א"כ

האדמה מספיק מה שקצת אנשים אוכלים

חשיב דנטעי אדעתיה לאוכלו אבל באמת

אותו הרי מבואר שאפילו שזה עיקר הפרי

אם לא היה דעתו לאוכלו כלל אפילו שזה

בכל אופן כיון שלא נוטעים על דעת

עיקר הפרי יש בזה החיסרון של לא נטעי

לאוכלו לא מברכים על זה העץ.

אדעתיה דהכי.

והנה
ועיין

מבואר ברשב"א שאפילו שיש לו

אבן העוזר סימן ר"ב לגבי גרעינים

שם פרי ואוכל דהרי נוהג בזה

שכתב להוכיח שגם לגבי עיקר

ערלה וכן הרי יש אנשים שאוכלים אותו

הפרי יש החיסרון של לא נטעי דהנה

ולכן ברכתו אדמה ובכל אפן נקט שזה

מבואר בגמ' שפלפלין יש בהם ערלה

חיסרון לגבי העץ ומבואר שזה חיסרון

ובפשוטו לפ"ז ברכתו העץ וכן נקט

מיוחד לגבי ברכות ולכן כאן חיסרון זה

הרא"ש אמנם הרי"ף כתב שברכתו בורא

הוא רק לגבי העץ ולא לגבי אדמה וכנ"ל

פרי האדמה ותמהו הראשונים בטעם

]אמנם העירוני דברשב"א מבואר שאם אף

הדבר ועיין רמב"ן שכתב לישב שפלפל

אחד לא היה אוכלו ברטיבתא זה לא היה

צורתו כעץ עצמו ולכן לגבי ברכה חשיב

ערלה מצד שלא נטעי אדעתיה דהכי

כעץ שברכתו אדמה ורק לגבי ערלה זה

ומבואר שכה"ג זה חיסרון גם בעיקר השם

בריטב"א

פרי[ והנה מכל הראשונים שנקטו שברכתו

בעירובין כ"ח :ובר"י מלוניל כתב שכיון

העץ מבואר שלא ס"ל כסברת הרשב"א

שנוטעים על דעת לאוכלו רק כשיתיבש

אמנם יתכן שזה מצד דס"ל שגם מה

בתור תבלין אין ברכתו העץ אמנם כיון

שרוצים לאוכלו בתור תבלין זה לא סיבה

שזה עיקר הפרי בזה בכל אופן ברכתו

שיחשב לא נטעי אדעתיה דהכי וכמבואר

אדמה דהינו שנקט שאין החיסרון שזה

סברא זו ברשב"ץ ויתכן עוד שכיון

מפקיע ממנו שם פרי ואוכל אלא שזה רק

שמיעוט אנשים אוכלים את זה ברטיבתא

סברא לגבי ברכות שחסר בחשיבותו ולכן

והרי זה סיבה לאדמה ממילא זה גם נחשב

אם זה לא עיקר הפרי זה שהכל ואם זה

שנטעי אדעתיה דהכי שזה סיבה לברך

עיקר הפרי ברכתו אדמה ובתשובות

עליו העץ.

התרבה

מפסוק

כמבואר

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי
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ד[ והנה

צא

ראוי הוא מעיקר הפרי ועיין מג"א דמשמע
דס"ל שגדר הריבוי בערלה שדבר זה הוא

דנו הראשונים מה ברכת

כגוף הפרי וממילא אסור גם אם הוא לא

כתבו

ראוי עוד יתכן שתוס' נקטו שודאי שיש

שכיון שחזינן שזה נתרבה לערלה ה"ה

כאן ריבוי מיוחד לערלה וכדביאר הנשמת

לגבי ברכה ברכתו העץ ]ובפשוטו נקטו

אדם רק שס"ל שרק עד כמה שזה חשיב

האחרונים שדבר זה לא צריך פסוק וגם אי

עיקר הפרי ורק שיש חיסרון שזה לא ראוי

אפשר ללומדו מהפסוק ולפ"ז גרעינים

בזה נתרבה אבל אם חלק זה הוא לא מגוף

קשים שלא ראוים לאכילה גם לא יהיה

הפרי מהיכי תיתי לרבותו ואין זה דומה

בזה איסור והקשו האחרונים הרי מבואר

לקליפה שזה שומר לפרי[ והנה בפשוטו

במשנה בערלה שרבעי לא נוהג בגרעינים

דברי התוס' מדובר גם בגרעינים מרים

והרי אם הם ראוים לאכילה אין סיבה שלא

שלא ראוים לאכילה אלא על ידי מיתוק

ינהג בהם ובהכרח שמדובר על שאינם

שהרי כתבו גודגדניות וברשב"א מבואר

ראוים לאכילה ובהכרח שיש על זה ריבוי

שהם מרים.

הגרעינים

ובתוס'

וא"כ מהיכי תיתי שזה פרי גם לשאר דיני
התורה ועיין קו"א לגר"ז ר"ב ה' שביאר

אמנם

הרשב"א חלק עליהם וכתב

שמדובר בגרעינים שנאכלים על ידי הדחק

שגרעינים זה רק מריבוי לגבי

ובזה התרבה ערלה יותר מרבעי וכמו בלא

ערלה וממילא לענין ברכה ודאי שאין

הגיעו לעונת המעשרות שנוהג ערלה ולא

ברכתו העץ והוסיף שגרעינים מרים כיון

רבעי דהינו שמה שזה פרי הוא לא מצד

שלא נטעי אדעתיה דהכי אפילו אם מיתקן

ריבוי והריבוי לגבי שכאן לא צריך דרגת

מברך שהכל והנה לא נתבאר בדבריו מה

אכילה גמורה ]וכמבואר בר"ש פ"ק

הדין גרעינים מתוקים האם ברכתו אדמה

דערלה דיש מיעוט ברבעי בפגים ובוסר

או שהכל וברשב"ץ ובפר"ח נקטו שגם

אמנם כבר הקשה החזו"א שזה נגד הגמ'

בזה לא נטעי וממילא ברכתו שהכל אמנם

בקידושין נ"ד [:אמנם דבר זה תליא במה

כתב האבודרהם וכן נקטו כל האחרונים

שנתבאר בשיעור קודם האם התרבה רק

שחשיב נטעי אדעתיה דהכי ולכן ברכתו

דבר שסופו להיות פרי גמור שבזה בערלה

האדמה.

חייב על שם סופו או שגם דבר שאי סופו
להיות פרי בכל אופן לשם פרי לערלה

והנה

השו"ע פסק כתוס' ובכל אופן כתב

צריך פחות מאשר שם פרי לגבי רבעי

שכל זה בגרעינים המתוקים אבל

ומעשרות ,ובחיי אדם כתב שכל דברי

במרים שלא ראוים לאכילה גם במיתקן

התוס' בגרעינים הראוים אבל באינם

ברכתו שהכל ועיין פר"ח וביאור הגר"א

ראוים בזה התרבה לערלה ולא לרבעי

שהקשו שכל זה לרשב"א שאין זה מעיקר

ודבריו צ"ע שעד כמה שיש כאן ריבוי

הפרי אבל לתוס' שזה מעיקר הפרי וחשיב

מיוחד א"כ מהיכי תיתי שבמקום שזה

פרי למה שלא יברכו על זה העץ ומה זה

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

צב
שונה משקדים המרים שמיתקן דמבואר

ובאמת שכן משמע לשן השו"ע שדוקא

בשו"ע בשם הרא"ש שברכתו העץ ולכן

אם זה מר ולא ראוי כלל ולא אם זה נאכל

חלקו על השו"ע ופסקו שברכתו העץ

על ידי הדחק שגם כה"ג לא נטעי וכו'.

אמנם עיין מג"א סק"ז מה שכתב לישב
ובביאור כונתו יש שכתבו שגרעינים שלא

והנה

מבואר שנחלקו האחרונים האם

ראוים לאכילה תוס' מודים שאין זה

בגרעינים שחשיב גוף הפרי האם

מעיקר הפרי ]וכן הוא פשטות לשון

יש בזה סברא של לא נטעי וכו' אמנם יש

הלבוש אמנם הוא לא כתב שבוסר לא

מקום לומר שגם אם בגוף הפרי יש

מועיל למתקם[ אמנם בפשוטו אין זה

החיסרון אבל הכונה שממילא זה לא פרי

פירות

אבל כאן שזה חלק מפרי כה"ג השם פרי

משיוציאו שלא ראוי לאכילה דימה לדין

בתור טפל לדבר שהוא פרי אמנם למה

גרעינים שלא ראוים ושם הרי יש בזה

דנתבאר לעל דהסברא שגם בעיקר הפרי

איסור ערלה דהינו שיש לזה שם פרי

יש הסברא של לא נטעי זה מצד שזה רק

וביותר דהרי לנתבאר לעיל עיקר הריבוי

סברא בהלכות ברכות כדחזינן ברשב"א

באינם ראוים לאכילה ]אמנם יתכן לדחוק

שזה גם בדבר שיש לו שם פרי לגבי ערלה

שלגבי זה חלוק ערלה מברכה דהינו שדבר

א"כ בפשוטו הסברא שחסר בחשיבות של

שהוא לא גמר פרי ולא ראוי לאכילה לגבי

פרי לגבי ברכה ובזה מה יעזור שזה טפל

ברכה אין לזה שם פרי כלל וכן משמעות

לפרי הרי אין החיסרון בשם פרי אלא

המ"ב שרק הזכיר החילוק אם גמר פרי או

בחשיבותו לגבי ברכה ועיין יד אפרים

לא ולא הדגיש כי עומד לתקן ונפק"מ

סימן רט"ז לגבי ברכת הריח על גרעינים

שבבוסר גם בעומד לתקן לא יועיל כי זה

שכתב שגם במרים לתוס' ברכתם הנותן

לא עיקר הפרי[ ובאבן העוזר וביד אפרים

ריח טוב בפירות שהחיסרון של לא נטעי

ישבו שכיון שלא נטעי אדעתיה דהכי לא

זה רק סברא לגבי פרי העץ אבל לא לגבי

עוזר שזה מגוף הפרי וגם כה"ג ברכתו

שם פרי ולגבי ברכת הריח זה לא תלוי

שהכל ]וביד אפרים נקט שזה כונת

בחשיבותו לאכילה ]והנה ברשב"א לגבי

המג"א[ ובגר"ז ביאר שכה"ג שזה לא ראוי

פלפלין מבואר שגם בגוף הפרי יש

לאכילה וזה לא עומד למתק אין לזה שם

החיסרון של לא נטעי וכדהוכיח באבן

אוכל אלא זה כעץ בעלמא דהינו אפילו

העוזר וצ"ע הגר"א שנקט שברכתו העץ

שיש לזה סיבה להקרא פרי אבל כיון שאין

ובהכרח כסברא הנ"ל שכיון שזה טפל זה

לו שם אוכל זה עצמו מפקיע שם פרי

עדיף ויש שכתבו שכל סברת הרשב"א

ואפילו שמיתקן אבל כל שמצד הגידול זה

בדבר שעומד לשימוש במצב שהוא לא

לא פרי אין הדבר מקבל שם פרי על ידי

פרי כגון פלפלי שמחכים שזה יתיבש אבל

המיתוק ולפ"ז אם הם ראוים גם אם לא

דבר שעומדים לזורקו כל שבמציאות הוא

נטעי אדעתיה דהכי ברכתם העץ משא"כ

ראוי כגון גרעינים אין בזה חיסרון של לא

אם מצד שלא נטעי גם במתוקים זה כך

נטעי ובפשוטו אין זה נכון דאם בגוף הפרי

כוונתו

שהרי

בסק"ה

לגבי

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי

צג

אין החיסרון יסוד הסברא כי לא צריך דעה

מרקחת מה ברכתם והט"ז נקט שזה כמו

חיובית שזה יקבל שם פרי וא"כ בזה

קפריסין שקי"ל שזה לא מעיקר הפרי

שמתכוין להשתמש במצב שזה לא פרי

וברכתו בורא פרי האדמה אמנם המג"א

הוא לא גרע ועוד שכאן שזה לא ראוי אלא

נקט שכאן זה סוג קליפה שזה מעיקר הפרי

על ידי מיתוק וזה לא עומד למיתוק הוי

וזה עדיף מקפריסין והוסיף שכיון שזה

כסופו להקשות וצ"ע[.

נתרבה לענין ערלה חזינן שחשיב שזה

והנה

נפק"מ בכל הנ"ל בגדר הדין
דגרעינים לגבי האם בדיעבד

יוצאים בברכת העץ או האדמה שאם
הסברא שלא חשיב אוכל א"כ ודאי
מסתבר שאפילו בדיעבד לא יוצאים דמצד
עצם הגידול אין כאן פרי העץ ואדמה כלל
ורק מצד מה שאדם יחדו או הכשירו
לאכילה משא"כ אם זה סברא מצד הלכות
ברכות שכיון שלא נטעי אדעתיה דהכי אין
לזה חשיבות לברך בורא פרי העץ יתכן
שבדיעבד יוצאים והנה לענין גרעינים
לשיטת התוס' במרים ומיתקן לדעת הגר"ז
לכאורה ודאי שלא יוצאים דהרי הסברא
שכה"ג לא חשיב אוכל אמנם לאחרונים

מגוף הפרי דהיינו שנקט שגדר הריבוי לא
דין מיוחד לגבי ערלה אלא שחשיב מעיקר
הפרי וחזר לדון שלא נטעי אדעתיה דהכי
ודחה שאנשים נוטעים על דעת לאכול את
זה כך והנה צ"ב שכיון שנקט שכאן זה
מעיקר הפרי ויש לזה שם פרי א"כ מה חזר
לדון שזה לא נטעי הרי כל הסברא זה
שכה"ג לא חשיב פרי אבל כאן שזה פרי
מצד שזה טפל לפרי ממילא אין בזה
חיסרון וחזינן שנקט שהסברא של לא
נטעי זה הלכה בהלכות ברכות שאפילו
שיש לזה שם פרי אין לזה חשיבות לברך
העץ אלא שהכל ]אלא שצ"ע מה זה שונה
מגרעינים דמבואר שנקט שאין חיסרון של
לא נטעי לביאור הגר"ז[.

שזה מצד דלא נטעי וביארנו דבפשוטו זה
לא חיסרון בשם פרי כיון שזה חלק מהפרי
אלא שזה סברא בהלכות ברכות א"כ
יוצאים בדיעבד וצ"ע דהיד אפרים הובא
בשער הציון כ"ו מבואר שלא יוצאים
]והמ"ב נקט שיוצאים בדיעבד מצד
השיטות שברכתו העץ[ והרי הוא נקט
שהחיסרון מצד שלא נטעי ובפשוטו
מבואר שכאן נקט שהחיסרון הוא בשם
פרי וצ"ע מדבריו לעיל לגבי ברכת הריח.

והנה

מבואר בראשונים שקליפת שקדים
המתוקים ברכתם שהכל מצד שלא

נטעי אדעתיה דהכי שהרי בגדלותם זה לא
יהיה ראוי לאכילה ולכאורה צ"ע למג"א
הנ"ל שגדר הדין דריבוי דערלה שקליפת
הפרי הוי כפרי א"כ מה איכפת לן שלא
נטעי וכו' הרי זה טפל לפרי שיש לו
חשיבות

פרי

מצד

שהזמן

משיוציא

וממילא חשיב פרי ועיין מאירי שכתב
שלראשונים שקפריסין זה העץ מצד שזה

·„˙Â¯ÈÙ‰ ˙ÙÈÏ˜ ÔÈ

ה[ והנה

טפל לפרי ה"ה שקדים המתוקים בקטנותם

דנו האחרונים לגבי קליפת תפוז

שאוכלים

או לימון אם עושים מזה

וכסברא

הקליפה
הנ"ל

צריך

ובמכתם

לברך

העץ

הוסיף

שגם

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

צד
לחולקים זה מצד שזה לא שומר אבל כאן

שלא כדרך אכילתו ברכתו שהכל זה מצד

שזה שומר ודאי שזה טפל לפרי וברכתו

שלא נטעי אדעתיה לאוכלו כך ומבואר

העץ וזה על דרך המג"א לעיל וצ"ע למה

מדבריו שזה חסרון מצד הלכות ברכות

לא צדקו בטענתם ובאמת בריטב"א נקט

ומבואר בדבריו עוד שזה לא רק חיסרון

שקפריסין זה העץ אפילו שזה לא הפרי

בזה שלא נוטעים על דעת לאוכלו אלא

מצד שזה טפל לפרי ובכל אופן בשקדים

שיסוד החיסרון שלא נוטעים על דעת

המתוקים נקט שהקליפה ברכתו שהכל

לאוכלו בצורה זו רק בוסר ופרי גמור זה

ובהכרח כסברא הנ"ל שגם אם יש לזה שם

אותו דבר לכן אין בזה חיסרון משא"כ

פרי אבל לגבי ברכות יש הלכה שכל שלא

דבר שיצטרכו בישול ממילא חשיב שזה

נטעי אדעתיה דהכי אין ברכתו העץ אמנם

לא עומד שיאכלו אותו במצב זה ודו"ק

צ"ע סתירת דברי הריטב"א שהרי ביאר

וכן מבואר במ"ב שהקשה על הט"ז דהרי

שזה לא חסרון בעיקר הפרי.

חיטה מברכים אפילו שלא אוכלים אותה
כך דהינו שכל החיסרון שנוטעים על דעת
שלא לאוכלו בצורה זו ולפ"ז ודאי

·ÈÚË ‡Ï„ ÔÈ„· Ê"Ë‰ ¯Â‡È
ÏÎ‡‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÔÈÏ·˙ ÔÈ„·Â 'ÂÎÂ
ÈÚË ‡Ï ·È˘Á Ì‡‰ ÈÁ

ו[ והנה

שבדיעבד יוצאים כמו בחי ומבושל.

והנה

יש לדון לדעת הרשב"א שגם בעיקר

עיין ט"ז סימן ר"ד שכתב לגבי

הפרי אמרינן שלא נטעי ולכן

קטניות שאם רגילים לאוכלם

פלפלין שאוכלים אותו יבישתא ואז זה רק

ביבשותם והוא אוכלם כשהם רטיבתא

כתבלין שאין לו שם אוכל לכן חשיב לא

ברכתו שהכל מצד שלא נטעי אדעתיה

נטעי וכו' האם זה רק מצד שאז אי אפשר

דהכי והקשו האחרונים מה זה שונה

לאוכלו אלא כתבלין אבל אם באמת היה

מבוסר דמבואר שכיון שאוכלים אותו

אפשרות לאוכלו כמו שהוא בעצמו בזה

בעצמו בגדלותו אין בזה החיסרון של לא

היה ברכתו העץ או דנימא שכיון שדעתו

נטעי אדעתיה דהכי וביארו האחרונים

לאוכלו כתבלין ולא כמו שהוא בעצמו

שכונת הט"ז שכיון שכשזה יהיה ראוי

חשיב שלא נטעי אדעתיה דהכי ושורש

לאכילה זה יצטרך עדין בישול בזה לא

הנידון האם החיסרון שכיון שנוטעים על

עוזר מה שזה עומד להאכל בגדלותו וצ"ב

דעת לאוכלו בצורה שאין לו שם אוכל לכן

הסברא שכיון שכאן אין חיסרון של לא

זה חסרון שיורד דרגא אבל כאן שיש לו

נטעי וכו' כי עומדים לאוכלו בגדלותו

שם אוכל בזמן אכילתו זה לא חיסרון או

ועכשיו דרך אכילתו ללא בישול ממילא

דנימא שכל שאוכלים אותו בצורה שלא

למה שלא יברכו עליו אדמה אמנם

חשיב

לגבי

בפשוטו כוונתו דהנה עיין ט"ז סימן ר"ה

חשיבות הברכה לא חשיב לברך על זה

דמבואר בתוך דבריו דהחיסרון של דבר

העץ והנה עיין רשב"ץ לגבי אגוז שעומד

שדרכו לאוכלו חי או מבושל שאם אוכלו

לשימוש של תבלין ואדם אוכלו חי וכתב

חשיבות

אכילה

ממילא

עריכת ברכות  /בענין לא נטעי אדעתא דהכי

צה

שלדעת הרשב"א זה כמו פלפלין שחשיב

שאוכלים בתור תבלין זה לא סיבה

משא"כ

לברכה[ וכן נקט הט"ז סוף סימן ר"ב וכמו

לחולקים על הרשב"א דהינו שנקט שגם

שביארו המאמר מרדכי אמנם לדעת הט"ז

באוכלו כתבלין בזמן שיש לו שם אוכל יש

שיסוד החיסרון שלא עומד לאכילה

החיסרון של לא נטעי ]ומה שתלה דבר זה

בצורה זו א"כ ודאי שזה חסרון וכמו

ברשב"א מצד שבפשוטו גם דבר שעומד

שהקשה השער הציון מכוסס את החטה

לאוכלו כתבלין חשיב אכילה שזה סיבה

אמנם לביאור הפשוט יש לעיין כנ"ל

שלא

לברכה

נטעי

ורק

אדעת

לאוכלו

הרשב"א

חידש

שמה

וצ"ע.

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

צו
לו ע"א

גדרי פרי לענין ברכה
qe`xw oerny l`tx axd

א(

אר"י א"ר צלף של ערלה בח"ל אוכל

העץ בעי' דוקא שיהא לו תורת פרי ולא

את

סגי שגידוליו מן העץ ,וכן מבו' ברא"ה

פירי

בסוגיית קורא ,אבל לצד הב' י"ל דאין

וקפריסין לאו פירי וכו' .למדנו כאן דין

כונת הגמ' דיש דין פרי לענין ברכת

חדש ,שלא כל הגדל על העץ שם פרי

בפה"ע ,אלא באמת לענין ברכה סגי שגדל

עליה ואסור בערלה אלא יש דברים אשר

על העץ.

את
הקפריסין

האביונות
למימרא

אינם "עיקר פרי"

וזורק

דאביונות

)ל' הרשב"א(

ומשו"ה אין

עליהם שם פרי ומותרים משום ערלה,
ואע"פ שגדלים על עץ כפירות דעלמא.
ולכאו' י"ל בבי' החסרון ב' צדדים ,י"ל
דס"ל לגמ' דשם "פרי" אינו כל הגדל על
העץ אלא חלק מעיקר שם פרי הוא
חשיבותו של הדבר ,ודבר שאינו חשוב

אלא

לענין ערלה מחמת זה גם א"א
לברך עליו בפה"ע ,דכיון דאמרי' דמה
דאינו עיקר העץ אינו מתייחס לעץ א"כ
זהו חסרון גם לענין ברכה ,דא"א לברך
עליו בפה"ע כיון דאינו מתייחס לעץ
ואע"פ שגדל על העץ.

אינו קרוי "פרי" ,או י"ל בנוסח אחר דהרי
"פרי" הוא דבר הגדל על העץ ,וא"כ י"ל

דאותו חסרון שמחמתו ל"ח פרי

והנה,

נחלק הט"ז בסי' ר"ד סק"ד עם

דלא סגי מה שבמציאות הוא גדל על העץ,

כמה אחרו' בדין קליפי קטניות,

אלא בעי' שזה יהא עצו של פרי זה ,ואין

שהט"ז כ' שברכתן האדמה היכא דנטעי

העץ מתייחס אלא אחר עיקר פריו ,שזהו

אדעתא דהכי ,אבל יש מן האחרו' שחלקו

"עץ אביונות" ,אבל כל מה שאינו עיקר

עליו וכ' דכמו דקליפי פירות ברכתן

גידוליו אין העץ מגדלו אלא במתעסק

האדמה ה"ה קליפי ירקות ברכתן שהכל,

בעלמא וחסר בו כל החשיבות ד"פרי

דכל שאינו חשוב נחית חד דרגא מברכתו

העץ" ,ואינו אלא כגדל מן האדמה רק

דמעיקרא ,וכעין שכ' המג"א לענין בוסר

שמקום גידולו הוא עי' העץ.

דכל שבפרי ברכתו האדמה בירק ברכתו
שהכל .ולכאו' לפי דעת אותם אחרו' א"א

והנה,

בגמ' מבו' דמה דאין נוהג בו ערלה

לפרש כצד הא' דהחסרון דקפריסין לענין

ה"ה דאין לברך עליו בפה"ע,

ברכה הוא מה דל"ח פרי ולענין בפה"ע

ולכאו' זה תליא בב' הצדדים הנ"ל ,דלצד

בעי' פרי ,דא"כ אמאי חשיב זה חסרון

הא' צ"ל דפשיט"ל לגמ' דגם לענין ברכת

לענין ברכת בפה"א ,וגם אין לומר כצד

עריכת ברכות  /גדרי פרי לענין ברכה

צז

הב' דהחסרון הוא משום דאינו מתייחס

לברך עליהם בפה"ע כי אם בפה"א,

לעץ דלכאו' גם זה אינו חסרון לענין ברכת

וממילא

בקפריסין

בפה"א ,ואי נימא דגם לענין בפה"א שייך

דירקות י"ל כן ,דכיון דלא חשיבי נחת

החסרונות הנ"ל דאינו חשוב ליקרות פרי

דרגא לברכת שהכל .שגם מה שנתייחדה

האדמה או דחשוב דאין האדמה מגדלת

ברכה בפ"ע לפירות הארץ הוא משום

אותו אלא במתעסק א"כ אמאי על קפריסין

חשיבותם .אבל בל' הבה"ג שהובא בכל

מברך בפה"א ול"א דמחמת חסרונות הנ"ל

הראשו' שכ' "ומדלגבי ערלה לאו פירא

לא יוכל גם לברך בפה"א אלא רק שהכל.

נינהו לגבי ברכות נמי לאו פירא נינהו"

ובאמת,

שאין זו רק דעת הנך אחרו' אלא
בעיקר הדבר אף ד' המג"א כן,

שהרי בהא דשחת ברכתו שהכל פי'
המג"א הטעם משום דהו"ל כבוסר ,וכמו
שבוסר דפירות נחית דרגא להאדמה כן

ס"ל

לכאו' לא משמע כן אלא משמע דהא דלא
מברכינן עליה העץ הוא משום דלענין
ברכת העץ שם "פרי"בעינן ,אבל לכאו'
מוכרחים לדחוק הלשון לד' המג"א
והאחרו' הנ"ל שכ' הדין אף לענין פרי
האדמה.

בוסר דירקות נחית דרגא לשהכל ,והלא
עיקר הדבר דבוסר ברכתו בפה"א כתבו

למג"א

דגם

אלא

שיש חידוש בעיקר הדבר ,דלכאו'

הרא"ש והרשב"א והביאם המג"א בסי'

הא

דנתייחדו

פירות

האדמה

ר"ב דהמקור הוא מהא דקפריסין ,ש"מ

בברכה לעצמם ופירות האילן בברכה

דאף המג"א דעתו כנ"ל דהך חסרון

לעצמם אינו בדוקא משום חשיבותם ,רק

דקפריסין ששנינו בסוגיין לענין פירות

כיון דמין בפ"ע הם וקיבלו חז"ל דקילוס

לברך האדמה כחו יפה אף בירקות לגרעם

יש בדבר לשבח על כל מין בפ"ע מש"ה

לברכת שהכל ,והדבר צ"ב כנ"ל.

קבעו להם ברכה לעצמם ,אבל להנ"ל א"א

ואשר

צ"ל בזה לכאו' לדעת האחרו'
הנ"ל דבאמת אין כונת הגמ' דיש

ללמוד מדין ערלה משום דכמו דבערלה
יש דין פרי כמו"כ בברכת בפה"ע יש דין
פרי ,אלא באמת מצד עיקר תקנת בפה"ע
כל דבר שגידולו מן העץ חשיב פרי ,אלא
יש תנאי אחר לענין בפ"ע ,שלא נתייחדה
ברכה בפה"ע לפירות אלא משום שהם
חשובים ,ולא סגי בכך שגידולי העץ הם
וזה אתינן ללמוד מערלה ,דכיון דחזינן

לומר כן ,דאם חוסר החשיבות לחוד הוא
סיבה לגרע פירות לברכת האדמה וירקות
לברכת שהכל ש"מ דמעיקרא כשנתקנה
להם ברכתם משום חשיבותם נתקנה
ומש"ה

ברכתם .וצ"ע.

דלענין ברכה מאבדים את חשיבותם ואין

)ובאמת כבר צינו שבביה"ל רסי'

ר"ב כ' להדיא דטעם חילוק הברכות הוא משום
חילוקי החשיבות בלבוש כ' הטעם משום עצם
חילוקי המינים .ור' ל' רש"י בדף ל"ט .שטעם קביעת
בפה"א לשהכל היא משום דהיא "ברכה חשובה

לדברים חשובים" ועיי"ש בצל"ח.(.

דקפרסין חשיבי כחלק הטפל של הפרי עד
כדי דלא חשיבי פרי לענין ערלה ה"ה

כשאיבדו

חשיבותם

איבדו

אכן

יש להעיר ממה דהוה פשיט"ל
לראשו' דפרי קטן אשר עדיין אין

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"א

צח
לו שם פרי לענין ערלה ושביעית אין

דנוהג ערלה

מברכין עליו בפה"ע ,ובשלמא אם הא

שיעור ברכה על הפירות בקטנם שמשעה

דקפריסין ברכתם האדמה הוא משום דלאו

שחשובים פרי לענין ערלה ושביעית

פרי נינהו שפיר כ' הראשו' דה"ה לבוסר

ברכתם בפה"ע וקודם לזה ברכתם בפה"א.

דאכתי ל"ל שם פרי דג"כ ברכתו האדמה,

ולכאו' מבו' מזה דכללא כיילו לן הגמ'

אבל אם הא דקפריסין ברכתם האדמה הוא

והראשו' להשוות בין ברכה לבין ערלה

משום דלא חשיבי ומה שאינם פרי לענין

וכיו"ב ,אכן יש בזה כמה יוצאים מן הכלל.

ערלה רק מלמדנו דאינם חשובים יש בזה
קצת חידוש מה דהוה פשיט"ל לראשו'
לדמות

גריעותא

דבוסר

לגריעותא

דקפריסין.

גם

ראשונה

בגרעינים( ,וגם למדו מזה לענין

הוא מה שכבר עמדו עליו
הרמב"ן והרשב"א דבמשנה

מבו' דעלי הצלף אין מתעשרין אפי' לר"א
ומ"מ מבו' בברייתא דאתיא כוותיה

מ"ש הראשו' דנדון ברכת גרעינין

דברכתן בפה"א .גם מצינו בד' בה"ג

תליא בשם פרי דידהו לענין ערלה

שהובא בכל הראשו' שברכת שקדים

הוה א"ש טפי אי הוה אמרי' דבסוגיין נת'

המרים קטנים בפה"ע אע"ג דבגמ' בחולין

דלברכת בפה"ע בעי' שם פרי ,וכן מה

איתא פטורים מן המעשר .גם יש להזכיר

שסבר הרא"ש ללמוד דין ברכת שקדים

ד' הטור והרר"י דתמרות נוהג בהם ערלה

המרים מדין מעשר ,אבל לכאו' אע"ג דכל

אע"ג

בברייתא

זה דוחק מ"מ צ"ל לדעת האחרו' הנ"ל

דברכתם בפה"א .וגם דינא דנובלות תמרה

דסברו הראשו' דכל החסרונות הנ"ל כשם

שנוהג בהם ערלה ולמקצת הפירושים

שהם חסרון לענין שם פרי בערלה כך הם

ברכתם שהנ"ב.

חסרון לענין שאין הפרי חשוב לחלוק
ברכה לעצמו מפרי האדמה וכמו שדימתה
הגמ' לענין קפריסין.

ב(

ובבי'

דלענין

ברכה

מבו'

החילוק ,לענין חילוק הראשון היה
אפש"ל דכל דמיון הגמ' הוא לענין

ברכת בפה"ע אבל ברכת בפה"א שאני

מבו' בסוגיין שהשוו דין מעשר וערלה
לדין ברכה ,וראוי לסדר הדברים.

ובזה אף מה דל"ל תורת ירק לענין מעשר
שפיר מברכינן עליה בפה"א.

)וכן הבין הא"ר

ראשונה מבו' בעצם סוגיין דאם אין נוהג

ד'

בקפריסין ערלה א"א לברך עליהם בורא

נת' למעלה מד' האחרו' דחסרון דסוגיין

פרי העץ ,וכן נקטו הראשו' בפשיטות

הוא חסרון אף לענין ברכת בפה"א .וע"כ

ודחו בתוקף דעת הראב"ד שסברו שחלק

צ"ל דאין הברכות מחלקות אלא החילוק

ע"ז .ומבו' דמה דל"ח פרי לענין ערלה אין

הוא בסוגי החסרונות .וכן מבו' ג"כ

למעלה( ,ולמדו

ברא"ש ,שהרא"ש למד מהא דלענין עלים

הראשו' מזה גם לגרעינין שאם נוהג בהם

חלוק מעשר מברכה דאף לענין שקדים

ברכתו בפה"ע

)והטעם נת'

ערלה ברכתם בפה"ע ואם לאו לאו

)ואף

הרשב"א שחלק לא חלק אלא שפי' באופן אחר הא

הרשב"א( .אבל לכאו' זה א"א ,דלהדיא

המרים כן הוא ,ופי' כל האחרו'

)לבד הא"ר(

כונתו שבא ללמוד לברך עליהם בפה"ע,

עריכת ברכות  /גדרי פרי לענין ברכה

צט

ש"מ דהאי דינא דעלים הוא סברא אף

ותי' ע"פ משנ"ת למעלה דלענין עלים

לענין בפה"ע.

חזינן דאין משוין לגמרי הדברים .אכן לא

והנה

באמת ,למשנ"ת למעלה לכאו' קו'
מעיקרא ל"ק כ"כ ,דבשלמא אם

הביאור בסוגיין הוא שאין מברכים ברכת
בפה"ע אלא על מה שיש לו שם פרי א"כ
שפיר ק' דלכאו' ה"ה הוה לן למימר דאין
מברכין ברכת בפה"א אלא על מה שיש לו
שם ירק ואמאי על עלין מברך בפה"א,
אבל הלא למעלה נת' דאע"פ שכן היה נר'
מד' הראשו' מ"מ באחרו' מבו' דלא בעי'
שם פרי לבפה"ע אלא דאותו חסרון שכחו
יפה להפקיע שם פרי לענין ערלה כחו יפה
גם לגרע הפרי מחשיבתו ומפסיד ברכתו,
וא"כ מאי פסקת דה"ה חסרון אשר כחו
יפה להפקיע שם ירק כחו יפה גם להוריד
ירק מברכתו.

גם

פי' החילוק ,והדבר צ"ע מה בין זה
לקפריסין דמבו' בגמ' דהשוו הדברים.
וקו' זו עמדו עליה האחרו' ,והמעדני יו"ט
והגר"א הניחוה בצ"ע ,והא"ר מכח זה פי'
ד' הרא"ש דלא כמבו' בכל האחרו' ובטור
וגם החזו"א פי' כן ,והח"א כ' מכח זה
דשקדים המרים אין פטורין אלא ממעשר
ולא מערלה והו"ל כבוסר שהגיע לפול
הלבן ולא הגיע לעונת המעשרות .סוף דבר
פירוש מרווח ליישב ד' הרא"ש כפשוטן
לא העלו האחרו' .גם תי' אחר על קו'
הרא"ש כמדומה שלא מצאנו באחרו',
ונמצא שעיקר ד' הבה"ג וכל הראשו'
שהביאוהו

האחרו' עדין לא נתיישבו לנו .ויש להוסיף
לחומר הקו' דהרי עיקר החסרון דשקדים

צריך לדון דאפשר דחלוק במהותו
חסרון דעלים משאר חסרונות הנ"ל,

דחסרון דקפריסין ,גרעינין וכדו' הוא
חסרון מצ"ע ,משא"כ חסרון דעלים אינו
חסרון מצ"ע ,דהא כוסבר שזרעה לירק
ירקה מתעשר ,וכל חסרון דידיה הוא

המרים בקטנותם מבו' ברש"י בחולין
וברא"ש כאן דהוא משום דלא גמר פירא,
והלא זהו אותו מין חסרון עצמו של בוסר
פחות מכפול הלבן שלענין זה השוו כל
הראשו' ברכה לערלה

ואפשר דחסרון זה ל"ש לענין ברכה.
השני הוא מה שכ' הבה"ג

)ואף אם אין זה אותו

חסרון עצמו אבל מ"מ הלא זהו אותו מין

חסרון(,

וצע"ג .א.

מחמת שיש בצמח חלק אחר חשוב יותר,

הדבר

ונפסק

בשו"ע

ובהסכמת

דין

נוסף הוא דין נובלות תמרה אשר
חייבים

בערלה

אע"ג

דברכתן

המרים

שהנ"ב .ועל שאלה זו כבר עמד הש"ך

בקטנותם ברכתם בפה"ע אע"ג דלענין

יו"ד סי' רצ"ד סוסק"ה ותי' בשני אופנים,

מעשר פטורים .וקו' זו הק' כבר הרא"ש.

או דאע"ג דכל שאינו פרי לענין ערלה אינו

והראשו'

`.

דשקדים

`xnb `l ik oexqgd oi`y gken `lbetl mixnd micwy dnicy exe`iaa `"xbd 'cnc xyt`c ipexird ok
heyt df ixdc ,r"v my `"xbd 'c xwir ok` .ayiil lw xzei f"itle ,zeywdl eteq zxaq oirk `l` `xit

.iziin i`n k"`e xyrzn `lbety
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ק
פרי לענין ברכה מ"מ אפשר דבר של ענין

אכן

יש להעיר דאע"ג דמד' הטור ותר"י

ערלה יהיה פרי אבל מ"מ לא יהיה חשוב

יש סייעתא לסברת הש"ך מ"מ

לברך עליו בפה"ע .עוד תי' הש"ך דלא

מאותו מקום עצמו מוכח שהרמב"ן פליג

דימו בגמ' אלא לענין קפריסין והדומה לו

ע"ז ,דהרמב"ן כ' דר"א סבר דתמרות דין

שהוא טפל לפרי ולא בגוף הפרי עצמו.

ירק להם ,ונדחק משום זה לומר דר"א

ובאמת שלפ"ד הש"ך האלו היה אפשר

ס"ל דצלף הו"ל כירק והו"ל כאתרוג

ליישב פסק הבה"ג שלענין שקדים המרים

דחשיב כאילן וחשיב כירק ור"א ור"ע

חילק ברכה מערלה ,אבל לכאו' אין זה

בתרתי פליגי ,ולכאו' ראייתו היא מהא

מיישב ,דמסתברא לכאו' דהש"ך לא אמר

גופא דמבו' בברייתא דברכתו האדמה,

את דבריו לדעת הראשו' שהשוו ברכה

ומיאן בסברת הטור דאע"ג דחשיב פרי

לערלה אף לענין בוסר ,וראשו' אלו עצמם

אפשר דברכתו האדמה ,וכן משמע ל'

הרי הביאו ב' הבה"ג.

הרמב"ן לגבי פלפלי ריטבתא שכ' "שאין
לנו בפרי הנוהג בערלה אלא ברכת פרי

ואחרון

הוא מה שהבאנו ד' הטור ורבינו

העץ לעולם" ב.

יונה דתמרות אע"ג דנוהג בהם

הכרח .דהלא אף התר"י שם הק' קו' זו ,והטעם

ערלה ברכתם בפה"א ,וזהו ממש כדין

משום דלענין פלפלין סברו הראשו' דאי ס"ד פרי

דנובלות תמרה ויתיישב בשתי התירוצים

להורידו

שתי' שם הש"ך.

.a

הוא

אין

בו

)אכן מגוף קושייתם שם אין

איזה

חסרון

חשיבות

מברכתו.(.
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הגמ'

ברכות לו :מביאה את המשנה

ז"פ שגם גרעינים מרים שס"ל לתוס'

בערלה שגרעינין וקליפות חייבין

שמברך העץ זה רק אם מתקן אז זה חוזר

בערלה ,ובתוס' הוכיחו מהמשנה הזו

לברכת העץ דאל"כ אין בזה הנאה ואין

שכמו שיש חיוב ערלה על גרעינים ה"נ יש

חיוב ברכה בלי הנאה ]ויש לדון בהנאת

חיוב לברך עליהם ,והוכחת תוס' בנויה על

מעיו בלי הנאת טעם בגרונו ואכמ"ל[ רק

הסבר תוס' בדברי המשנה וכפי שכתבו

כתבו תוס' דמצד השם פרי אין חסרון

דפירי ננהו וא"כ שם פרי לערלה שוה לשם

בגרעינים מרים לחיוב ברכת העץ ,ובמה

פרי לחיוב ברכה ,הרשב"א חולק על

שחלקו תוס' על הרשב"א בחסרון בלא

שיטת תוס' שגרעינים חיבים בערלה משום

נטעי אבעתא דהכי זה לשיטתם מיני' ובי'

שהם פרי אלא חיובם נובע מגזיה"כ דיש

דלתוס' שגרעינים זה חלק מהפרי ממש

רבוי את פריו הטפל לפריו ומוכיח

א"כ סגי בזה שנטעי אדעת מקצת מהפרי

הרשב"א כשיטתו מזה שהמשנה ערבה

להחשיב דכל הפרי נטעי אדעתא דהכי

יחד קליפות וגרעינין א"כ כמו שקליפות

משא"כ לרשב"א דגרעינים הם חלק נפרד

זה מרבוי של את פריו ה"ה גרעינין טענה

מהפרי לא יועיל מה שנטעי אדעת הפרי

שניה טוען הרשב"א עמש"כ תוס' בגרעין

לגרעינים] ,ובסו"ד יבואר הדבר ביותר[.

של דגדניות דיברך העץ הרי גרעינים מרים
הם ולא נטעי אדעתא דהכי וא"כ צריך
שלא יברך עליהן כלום ואם מתקם יברך
עליהם שהכל ,וצ"ב מדוע ביאר הרשב"א
דטעמא דגרעינים מרים שלא מברך עליהם
כי לא נטעי אבעתא דהכי ותפל שהן מרים

נחלקו

שיטתו בדין גרעינים מתוקים
עין בש ער הציון סק כ"ב האם מברך
אדמה או שהכל וברעק"א סימן ר"ב תמה
על שיטת הפר"ח דמברך שהכל וצ"ת
הנדון בזה.

ולא נהנה מהם וצר"ל פשט דאם מתקן זה
חוזר לחיוב ברכת העץ ורק מכיון שלא

אחרונים בדעת הרשב"א מה

עוד

נחלקו אחרונים בדעת תוס' האם

נטעי אדעתא דהכי אין ע"ז שם פרי ולכן

פליגי על הרשב"א רק בגרעינים או

אם מתקן מברך שהכל אך תוס' חלקו

גם בקליפות הפנ"י והצל"ח ס"ל שכ"ד

וסברו דגם גרעינים מרים שלא נטעי

תוס' זה רק בגרעינים אך קליפות מודו

אדעתא דהכי מברך העץ דיש לזה שם פרי

תוס' להרשב"א דאתרבו מאת פריו ואילו

וכפי שיבואר להלן בטעמא דמלתא אך

גרעינים זה מסברא פרי יכמה לך זה מדויק
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בתוס' הרא"ש דהד"ה זה גרעינים לחוד,

בעי פרי חשוב וכמו שיש שיטות דבעי

מקשה הצל"ח וכן הגר"א על השו"ע

כביצה א"כ גרעינים אי"ז פרי חשוב.

לשיטת תוס' מדוע גרעינים פטורים מרבעי
כדאיתא בערלה פ"א מ"ח והגר"א מוסיף
להקשות מעוד ג' משניות מישב הצל"ח
דיש בגרעינים ב' חלקים יש את הפרי
שבתוך הגרעין דהוא חזי לאכילה ויש את
הקליפה שזה חלק הגרעין המדובר שפטור
מרבעי אך הפרי שבתוך הקליפה חיב
ברבעי וע"ז דברי תוס' שמברך העץ וצ"ב
דא"כ הו"ל למשנה שם לחלק בזה וכן
הו"ל לתוס' כאן לחלק בזה וגוף הדין
המבואר בצל"ח הביאור הלכה סימן ר"ב
בד"ה גרעיני הפירות מסתפק בזה לדעת
הרשב"א אם מברך ע"ז העץ ולדברי
הצל"ח בזה גופא חלק הרשב"א על תוס',

אך

יש אחרונים עין חמד משה ר"ב אות"ו
ובאליהו רבה סימן רב והמג"א שיובא

להלן פליגי על הצל"ח והפנ"י הנ"ל וס"ל
דתוס' קאי על גרעינים וה"ה לקליפות
]ומה שתוס' לא דברי על קליפות דבד"כ
קליפות עומדים לאכילה דברו תוס' בדבר
המצוי[ וס"ל דבין גרעינים ובין קליפות
נתרבו מאת פריו ואפ"ה מברך העץ
והביאור בזה דהרבוי גלי לן דזה חלק
מהפרי ממש אך הרשב"א ס"ל דהרבוי
חדית לן דלמרות שזה לא חלק מהפרי זה
חיב בערלה מדין טפל ]וגם למהלך זה
יקשה לשיטת תוס' מרבעי וצר"ל כנ"ל
דלרבעי בעי פרי חשוב[.

בעיקר קושיתם מפטור גרעינים ברבעי
יל"ע דהנה הט"ז והש"ך ביו"ד רצ"ה
כתבו שברבעי אין רבוי של את הטפל
לפריו ולכן אין חיוב לגרעינים ברבעי
ובר"ש שם כתב דיש מיעוט פרי אתה
פודה ולא פגין ובוסר והיו שכתבו כאן
שיש דין חשיבות של פרי ואף שבוסר
מסברא זה חוב בערלה בשאר פירות אף
משיוציאו כדמוכח בסוגין דדין משיוציאו

המג"א

סימן ר"ב סי"ז והט"ז ר"ד סט"ו
נחלקו בדין קליפות מראנצ"ין

האם ברכתו העץ או אדמה דהמג"א ס"ל
דתוס' דברו על גרעינים וה"ה על קליפות
והט"ז טוען שלאו מלתא היא ועד כאן לא
אמרינן אלא לגבי ערלה ולא לגבי ברכה.

שיטת

הגאון שיטה שלישית דהנה

בשאר אילנות זה לא רק דין לגבי שביעית

השו"ע בר"ב ס"ב פסק דשיעור פרי

אלא דין אף לגבי לערלה דהרי הגמ' דמתה

לענין ברכה זה כשיעור פרי לענין שביעית

זל"ז ובכ"ז פטור מרבעי דאין לו חשיבות

והגר"א פליג וס"ל שאינו תלוי בשביעית

של פרי א"כ ה"ה גרעינים אף שמסברא זה

אלא בעונת המעשרות ויעוין בביאור

פרי לענין ערלה אך לדין רבעי בעי פרי

הלכה מש"כ ע"ז מח' נוספת בין הגר"א

חשוב ומה"ט י"ל שס"ל לתוס' שהבריתא

לשו"ע זה בדין גרעינים דפסק השו"ע

ערבה את קליפין וגרעינים יחד אף שזה

שמברך העץ והגאון מוכיח שאינו מברך

מסברא וזה מרבוי אך גרעינים אי"ז פרי

העץ והנה מוכח בגמ' שאף לגבי ערלה

חשוב והוי חידוש ועפ"ז גם יל"ע בקושית

שיעור הפרי הוי כלענין שביעית דהרי

הגר"א מדין גרעינים לא"א די"ל דלקב"ט

הגמ' דמתה זל"ז ומבואר שאף שלגבי
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ערלה הדין שחיב בערלה עדין חיוב ברכה

בעוקצין וא"כ יש כאן סתירה סוף דברי

לא תלוי בזה אלא תלוי בעונת המעשרות

הרא"ש

בעוקצין,

וא"כ אלא נימא דברבוי של את פריו גלי

והגרש"ש פנטילאט ישב דהרבוי של את

לן קרא דזה חלק מהפרי עדין י"ל דאין

פריו מרבה דהחסרון הקים דגרעינים

מברך ע"ז העץ והדברים ק"ו מדבר שאי"צ

וקליפות אינו חסרון והחסרון בגרעין

רבוי כלל לחיוב ערלה וחוב בערלה

והחסרון בקליפות זה ב' חסרונות שונים

מסברא עדין אינו מברך ע"ז העץ ק"ו מה

דלגרעין יש שם פרי דגרעין שראוי

שנצרך לרבוי והביאור בזה דבעי פרי

לאכילה אלא שבפועל אינו עומד לאכילה

חשוב ורק פרי חשוב מחוב בברכת העץ.

ומה"ט חסר לו בשם פרי ובזה גלי לן רבוי

לתחילתו,

ולמשנה

דאת פריו דאי"ז חסרון וחיב בערלה מדין

בדעת

הרא"ש בסימן ד' כתב דמברכים

השם פרי שבו אבל קליפות לולי הרבוי אין

על גרעינים העץ ולמד ד"ז מסוגין

ע"ז שם פרי א"כ הרבוי לא חדש ע"ז שם

ובמעדני יו"ט הקשה סתירה לרא"ש בה"ל

פרי אלא חיבו מדין טפל לפרי ובאופ"א

ערלה שכתב שם שגרעינים חיבים בערלה

י"ל דס"ל לרא"ש דברבוי שליאת פריו

מרבוי של את פריו הנשמת אדם כלל נ"א

חודש שעלינו ליסתכל על כל הטפל לפרי

אות דמישב את הסתירה בראש דבהלכות

כפרי אך יש ב' אפשרויות ליסתכל ע"ז

ערלה מדבר על גרעינים שלא ראוים

כפרי או כפרי במציאות או רק שיש לו דיני

לאכילה וכאן מדבר על גרעינים שראוים

פרי זה גם הסתכלות דהוי כפרי ובזה חלוק

לאכילה שזה לדרבוי של את פריו וצ"ב

גרעינים

שראוים

דא"כ הוכחת הרא"ש מדין ערלה לדין

לאכילה אנו מסתכלים ע"ז כפרי ממש

ברכה הרי חזינן דיש גרעינים שחיבים

משא"כ קליפות זה רק כפרי לענין הדינים,

בערלה ופטורים מברכה א"כ דלמא אף

א"כ זכינו לביאור ברא"ש דיש הבדל בין

גרעינים מתוקים זה רק מרבוי של את פריו

גרעינים לקליפות בהרבוי של את פריו.

מקליפות

דגרעינים

עו"ק קושית המעדני יו"ט באות מ' סתירה
ברא"ש כאן סימן ד' מרישא לסיפא

עפ"י

כל הנ"ל יש לבאר מה שנחלקו

דברישא משמע שגרעינים וקליפות זה

אחרונים בדעת הרשב"א בדין

שומר לפרי וחיבים מדין את פריו ואומר

גרעינים מתוקים האם מברך שהכל או

המעדני יו"ט דזה לא קאי על גרעינים

אדמה דתלוי מה שיטת הרשב"א ברבוי

וצ"ב דזה דוחק גדול בלשון הרא"ש ,ויש

של את פריו דאם גלי לן קרא דלמרות

להוסיף בקושיא מדברי הרא"ש בעוקצין

שאי"ז חלק מהפרי חיב בערלה י"ל

פ"ב מ"ב דגרס שגרעין מצטרף לטו"א

שמה"ט מברך שהכל דכל שם הדבר זה

דיש לגרעין דין שומר כון אם ינטל

טפל לפרי וחסר לזה בשם פרי ]וביותר י"ל

יתקלקל הפרי א"כ זה ממש כדברי הרא"ש

דזה גדל בעץ זה מפקיע שם פרי אדמה אך

אצלינו שכתב שגרעין זה שומר וצ"ב דברי

גם פרי העץ זה אינו דזה רק טפל לפרי

מעדני יו"ט מפירוש הרא"ש במשנה

העץ לכן ברכתו לכתחלה זה שהכל[ אך
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אם נימא דאף הרשב"א ס"ל דבאת פריו

גרעינים זה לא פרי ,ולכן פרי מר שמתקו

חודש דזה חלק מהפרי אך אי"ז פרי חשוב

חוזר למעלת פרי משא"כ גרעין מר לאו שם

וכפי שהוכחנו בדעת הגאון ומה"ט יברך

פרי עלה ,ונראה שבדוקא כתב המג"א שם

אדמה המאירי כתב די"מ שמברך שהכל

שקי"ל כותי' דהרא"ש ולא כתוס' דלתוס'

הואיל ואין אכילתן חשובה כלום וצריך

אף גרעינים מרים שמתקן מברך העץ

לברר מה הסברא של אכילה חשובה לענין

משא"כ לרא"ש וזה מדוקדק היטב דתוס'

ברכה ונראה לבאר דהנה מצינו ב' טעמים

פרטו את מיני הגרעינים וכתבו בגרעיני

בהא דבעי ברכה מיוחדת לפרי העץ

גדגניות ואפרסקין וכו' ואח"כ הוסיפו וכל

בלבוש כתב בסימן ר"ב משום דבעי לפרט

גרעיני הפירות ואילו הרא"ש כתב בסתמא

בברכה כל שאפשר יותר לפרט אמנם

גרעיני הפירות חוץ ממרים כיון שתוס'

הביאור הלכה בתחילת סימן ר"ב כתב

אוחזים שאף גרעינים מרים שמתקן מברך

דמשום חשיבותו של פרי העץ קבעו לו

העץ וכפשנ"ת בתחילת הדברים שבזה

ברכה לעצמו ,ומצינו כה"ג ג"כ ביחס

פליגי תוס' והרשב"א אך הרא"ש בפרט זה

לברכת אדמה עין רש"י דף לט .ד"ה

סובר כהרשב"א דגרעינים מרים שמתקן

ומלגלג סבר שלקות בורא פרי אדמה

מברך שהכל דלאו שם פרי עלה ,וכך

שהיא ברכה חשובה לדברי חושבים

מדוקדק בטור שהביא את שיטת ר"י

ומה"ט זה קודם לשהכל ומבואר ברש"י

הרשבא ואח"כ הביא את דברי הראש

שפרי הגדל באדמה יש לו חשיבות

שבלבד שלא יהיו מרים מדהביא את דברי

מסוימת מעל פני דבר שאין גידולו מן

הראש לאחר דברי הרשב"א ולא לאחר

הארץ לקבוע לו ברכה לעצמו אמנם

דברי ר"י מדוקדק דר"י פליג עז וכנ"ל,

בתוד"ה חביב מבואר שברכת אדמה היא

וכ"כ הדברי חמודות ע"ד הרא"ש שבפרט

ברכה מבוררת יותר ונראה בתוס' שמה"ט

זה ס"ל לראש כרשב"א.

תקנו ברכת אדמה ועפ"ז נראה שזה הפשט
במאירי שמכיון שזה לא חשוב זה לא

בשו"ע

רב סעיף ב' פסק דבשאר כל

קובע ברכה לעצמו זה גם סברת הסוברים

אילנות משיוציאו מברך העץ

דמברך שהכל דאין לזה חשיבות כלל ואף

ובלבד שלא יהיה מר עד שאינו ראוי

לא של פרי אדמה.

לאכילה ,ובמשנ"ב סקי"ט כתב דאם מתקן
יברך שהכל כדין גרעינים שמתקן ובשער

פסק

השו"ע ר"ב ג' דעל גרעיני פירות

הציון סקי"ט הביא דהעוללות אפרים

מתוקים מברך העץ ועל מרים

חולק ואם מתקן מברך העץ וכנראה

שמתקן שהכל מקשה המג"א כיון שהשו"ע

הפשט דהוא מדמה את זה לשקדים המרים

פסק כהרא"ש שעל גרעינים מתוקים מברך

שמתקן וצ"ב במאי פליגי והנה באבן

העץ א"כ ה"ה במרים שמתקן הו"ל לברך

העוזר הקשה ע"ד המג"א הנ"ל מדוע

העץ וכמו שקדים המרים בסעילה ,ומחלק

הוצרך לחלק חילוקו בין גרעינים לשקדים

המג"א בין שקדים דהם פרי משא"כ

והרי יש חילוק יותר פשוט דגרעינים מרים
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קה

לא נטעי אדעתא דהכי משא"כ שקדים

למח'

מרים נטעי אדעתא דהכי וביד אפרים כתב

מתוקים ונראה שאף גרעינים מתוקים

ע"ד האבן העוזר שזה כונת המג"א

מקרי לא נטעי אדעתא דהכי אלא שאפ"ה

בחילוקו אלא שמבאר לשון המג"א עפ"ד

ס"ל לתוס' כיון שזה חלק מהפרי לא

הרשב"א בתשובה בדין בוסר שמברך העץ

אכפ"ל שלא נטעי אדעתא דהכי וסגי בזה

ומקשה הרי לא נטעי אבעתא דהכי ועין

שנטעי אדעת הפרי אך הרשב"א ס"ל

חזו"א סימן ל"ג אות ד ב' אפשרויות

דהגרעין אינו חלק מהפרי וממילא מכיון

בביאור תשובות הרשב"א א .אומר שכל

שלא נטעי אדעתא דהכי זה יורד מדרגתו

הסברא דלא נטעי אדעתא דהכי זה רק

ובזה נראה לבאר מה שנחלקו אחרונים

בדבר שאינו עיקר הפרי משא"כ בוסר זהו

בפירות מרים בשיעור של משיוציאו

עיקר הפרי ב .כיון שבפרי הגמור יש את

ומתקן האם זה דומה לגרעינים שמתקן או

הבוסר דבכלל מאתים מנה א"כ מקרי נטעי

לשקדים המרים שמתקן יסוד השאלה בזה

אבעתא דהכי זכינו לב' ביאורים האם

דאם כמו שכתב בפשוטו המג"א בחילוק

בבוסר מקרי נטעי אדעתא דהכי או של"צ

בין גרעינים דאין לזה שקפרי לשקדים

נטעי אדעתא דהכי וביד אפרים כתוב שעד

המרים א"כ מסתבר שפרי בשיעור של

כמה שגרעינים היה פרי לא אכפ"ל שלא

משיוציאו באופן שהוא מר לא חל ע"ז

נטעי אבעתא דהכי דומיא דבוסר מוכח

עדין שם פרי ולא יעזור שמתקן אך אם

כפירוש א .של החזו"א ולא כפירוש ב.

ההבנה במג"א כאבן העוזר א"כ כאן

דל"ש בזה בכלל מאתיים מנה ,ועתה נשוב

חשיב נטעי אדעתא דהכי.

תוס'

והרשב"א

בדין

גרעינים
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ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים
oiihyplxw iav ac axd

·Î"¯Â È"¯„ ˙˜ÂÏÁÓ ¯Â‡È

אנן קי"ל כרו"ש שאפי' אם עיקרו ממין

קדרה וכן דייסא רב יהודה אמר

אחר נמי מברך מזונות כיון שיש בו מה'

שהכל נהיה בדברו ,רב כהנא אמר

מינים ומסברת כל שיש בו ,ואמנם בסו"ד

בורא מיני מזונות ,וכו' כי פליגי בדייסא

הק' לרב כהנא מ"ש ממליח ופת שמברך

כעין חביץ קדרה רב יהודה אמר שהכל

על המליח והפת טפילה ,ותי' דדוקא

סבר דובשא עיקר ,רב כהנא אמר בורא

במעורב עם ה' המינים מברך מזונות

מיני מזונות סבר סמידא עיקר .אמר רב

ומשום שהם העיקר ,ומשמע שחזר בו

יוסף כותיה דרב כהנא מסתברא דרב

ושיטת ר"כ כשיטת רו"ש.

חביץ

ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו
מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני

ואמנם

מזונות.

בחי' הגר"א ביאר דר"כ שיטה
לעצמה היא והלכתא כותיה ולא

מטעמיה ,אלא משום דכל שיש בו מה'

ובפשטות

מבואר ששיטת ר"כ דסמידא

המינים מברך מזונות ,והיינו שלר"כ רק

עיקר מסברת כל שיש בו מה'

אם סמידא עיקר מברך מזונות ולרו"ש אף

מיני דגן מברכין עליו במ"מ ורו"ש

בכה"ג שאינו עיקר נמי מברך מזונות כל

שיטתם כשיטת ר"כ ,וכן משמע ברשב"א

שיש בו מה' המינים.

דכתב שקי"ל דהלכה כרו"ש בכל שיש בו
דהיינו כר"כ ומשמע דחד שיטה היא ,וכן

והנה

לקמן לט א' אמר רב אשי כי הוינן

המשמעות הפשוטה ברא"ש שנקט להלכה

בי רב כהנא אמר לן תבשילא

כרו"ש דהא מייתי ראיה מרו"ש לר"כ,

דסלקא דלא מפשו בה קמחא בורא פרי

ולפי"ז הטעם שמברך מזונות משום דין

האדמה ,דלפתא דמפשו בה קמחא טפי

דכל שיש בו מה' המינים מברך מזונות

בורא מיני מזונות ,והדר אמר אידי ואידי

ולשון הגמ' היא שבכה"ג סמידא עיקר,

בורא פרי האדמה והאי דשדי בה קמחא

ור"י פליג וסבר דאזלינן בתר גדרי עיקר

טפי לדבוקי בעלמא עבדי לה .וקס"ד דדין

וטפל ודובשא עיקר ולא סמידא.

הברכה תלוי באם יש הרבה קמח או מעט
ולכאורה אם ר"כ סבר כרו"ש דכל שיש בו

ואמנם

הריב"ב על הרי"ף כתב דהלכה

מחמשת המינים מברך מזונות לכאורה אין

כר"כ ולאו מטעמיה דלר"כ רק

לחלק בין אם הוא רב או מעט ,ומשמע

משום דסמידא עיקר מברך מזונות ,ואילו

כביאור הגר"א שר"כ לא ס"ל כרו"ש אלא
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קז

רק באופן דסמידא עיקר א] .אמנם שמעתי

עיקר וטפל הוא הנחשב לעיקר וקובע את

לומר דתרי רב כהנא הם[.

הברכה ,אלא שלפי"ז עולה שהרמב"ם
יסבור כר"י דדובשא עיקר כיון שהוא

ובאמת

צ"ב לשיטת הגר"א אם לר"כ

הנותן טעם אלא שקי"ל כרו"ש דכל שיש

נאמרה הלכה מיוחדת בחמשת

בו מחמשת המינים מברך מזונות והיינו

המינים או לאו ,שהרי בכל אוכלין אם יש

דקי"ל כר"כ ולא מעטמיה ב.

עיקר וטפל מברך על העיקר ופוטר את
הטפל ואם רק כשסמידא עיקר מברך עליו
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במ"מ מה חדית לן בקמח יותר משאר מיני
אוכלים ,ואפשר ששיטתו שיש לדון את
הקמח כעיקר משום חשיבותו ואע"פ שאין
סיבה אמיתית להחשיבו כעיקר ,והיינו
שמיירי באופן שבין הדבשובין בקמח
שווים במציאות בתערובת וכיון שקמח
חשוב הוי עיקר ,אלא שא"כ צ"ב מ"ט סבר
ר"י דדובשא עיקר הרי אין טעם באמת
לדונו

כעיקר,

ויתכן

שנחלקו

באופן

המסויים הזה אם נחשב הדבש עיקר שהוא
עיקר הטעם או הקמח עיקר משום שהוא
עיקר התבשיל ואינו דין מיוחד בחמשת
המינים.

וכן

ובגמ'

שיש בו מחמשת המינין מברכין
עליו בורא מיני מזונות ,ועוד אמרו כל
שהוא מחמשת המינין מברכין עליו בורא
מיני מזונות .ואמרי' עלה וצריכא דאי
אשמעינן כל שהוא הוה אמינא משום
דאיתיה בעיניה אבל על ידי תערובות לא
קמ"ל כל שיש בו ,ואי אשמעינן כל שיש
בו הוה אמינא כל שיש בו חמשת המינים
אין אבל אורז ודוחן לא משום דעל ידי
תערובת ,אבל איתיה בעיניה נימא אפילו
אורז ודוחן נמי מברכין עליו בורא מיני
מזונות קמ"ל.

נראה לבאר עפ"מ שמבואר ברמב"ם
פ"ג ה"ו דכתב שם שבניתן מאכל

הובא שרו"ש אמרי' תרויהו כל

ויש

להק' דצריכותא בכ"מ אמרי' אם

לתערובת לתבשיל הוי עיקר ואמנם אם יש

נאמרו ב' דינים שעניינם שוה,

בו נמי קמח לטעם הוי הקמח עיקר,

ולכאורה אם ביאור דברי רו"ש שכל שהוא

ומבואר שכל מאכל הניתן לטעם מדיני

מחמשת המינים מברך מזונות לאפוקי

`.
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מברכת מזונות באורז ודוחן ,אז מ"ט אמרו

והנה

בגמ' לעיל לו ב' מק' דתנן הנודר מן

ע"ז צריכותא עם הדין של כל שיש בו

המזון מותר במים ובמלח ,והוינן

מחמשת המינים שחדית לן בזה קביעת

בה מים ומלח הוא דלא אקרי מזון הא כל

ברכת מזונות בתערובת ,הרי לכאורה יש

מילי אקרי מזון ,נימא תיהוי תיובתא דרב

כאן שתי מימרות שאינם שייכות בדינם זה

ושמואל דאמרי אין מברכין בורא מיני

לזה כלל ואיך שייך בזה צריכותא ג.

מזונות אלא בחמשת המינין בלבד ,ועי"ש
מה שתי' .ועכ"פ מבואר שרו"ש חידשו

ויתר

על כן מצאנו ברשב"א בשם ר"ה

שלא איקרי מזון רק ה' המינים ולולי

גאון שכתב שלהכה כרו"ש שאמרו

דבריהם הכל בכלל מזונות חוץ ממלח

שאין מברך מזונות אלא בחמשת מיני דגן

ומים ,ומשמע דדין הוא גם לעניין דיני

כיון שר"כ סבר כמותם ,והנה ר"כ סבר

הברכה שיכול לברך מזונות בכל חוץ

לדין כל שיש בו ומה עניינו לדין כל שהוא

ממלח ומים ומשו"ה ראיה היא דלא

מחמשת המינים ומבואר דדין אחד הוא

כרו"ש.

ואמנם הרשב"א שם חלק וביאר דהוי ב'
דינים שאינם שייכים אבל ר"ה סבר דדמו
זל"ז.

ובאמת

צ"ב דבמתני' לא הוזכר כלל דין
ברכת מזונות ורק בתוספתא פ"ד

שהובא בגמ' לז א' דמבואר דחיטה
שטחנה ואפאה ובשלה ואין הפרוסות
קיימות שמברך מזונות ומעין שלש ,וקשה

וכן

מבואר בחי אדם כלל נ"ח ס"ג להלכה
שמברך מזונות על כל דבר יצא ,וכן

הובא בביאוה"ל קס"ז י' ]ד"ה במקום[
להלכה ,והביא שם א"ר ודרישה שביארו
דברכת מזונות ברכה כללית היא ,וכ"כ
הביאוה"ל בסי' ר"ח ז' ד"ה עד שנתמעך,
לגבי ספק באורז אם נימוח כדי לברך עליו
מזונות שיברך במ"מ שהרי בדיעבד בכל
דבר יצא.

מ"ט לא הובא כן במתני' ,ויותר ילה"ק
דבריש פירקין נאמר שעל פירות העף

והנה

לפי"ז א"ש דמק' הגמ' דמשמע דלא

מברך העץ ועל האדמה אדמה חוץ מפת

כרו"ש שלשיטתם ברכת מזונות לא

ויין שמברך המוציא והגפן ,וקשה מ"ט לא

נאמרה אלא בחמשת המינים ושם מבואר

נזכר שם נמי חוץ מברכת מזונות שמברך

שמברך מזונות בכל מילי דמיזן ,וא"ש נמי

על חיטה טחונה ואפויה או מבושלת דבזה

הא דלא הובא דין ברכת מזונות במתני'

נמי אין מברך העץ והאדמה.

כיון שאינה ברכה מסויימת בדבר המסויים

.b
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lr xfegd cg` oic xn`py ote`a zxn`p `zekixv k"cae ,mixacd xe`ia `l` `zekixv f"i` q"eqy ok xnel
.envr
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קט

אלא ברכה כללית היא ועל כל דבר

אורז ודחן מברכת מזונות ,וא"כ ה"נ

בדיעבד אם בירך כך יצא ,ולא הובא

ילה"ק אף למאן דפליג על רו"ש והוסיף

בדברים

אורז דוחון לברכת מזונות שהרי מודה

המסויימים כפת ויין שמברך עליהם

דשאר מינים אינו מברך מזונות וילה"ק

המוציא והגפן.

מ"ט מברך מזונות רק במינים אלו ולא

במתני'

ואולי

רק

ברכות

שנקבעו

יש לדקדק כעי"ז בתוס' שכתבו
בלז א' ד"ה הכוסס שאין מברך

מזונות בכוסס את החיטה כיון שאינה
אכילה חשובה אבל בטחנה ואפאה הוי
אכילה חשובה ,והנה לעיל לו א' מבואר
בדין ברכת העץ או שהכל שאם נטעי
אדעתא דהכי ברכתו העץ או אדמה אבל
בלא"ה לחד מ"ד מברך שהכל וכגון בקמח
עי"ש ,וכן לעניין ברכת הפת והיין מבואר
בגמ' לה ב' שתלוי באם אית ליה עוליי

בכ"ד חוץ ממים ומלח ,אלא ע"כ שיש דין
ברכה לכתחילה ויש דין ברכה בדיעבד
ומה שנאמר שנודר ממזון אסור בכל מיני
אוכלים חוץ ממים ומלח היינו משום
דבדיעבד אם בירך עליו יוצא יד"ח וקרוי
נמי מזון ,וא"כ מהא"ט נמי אין להק' אפי'
לרו"ש דלא אמרו את דינם אלא לכתחילה
אבל לא לעניין דיעבד ,ובאמת י"ל שאין
הברכה קבועה במיני דגן אלא במזון
ולכתחילה לא חשוב מאכל למזון אלא
בחמשת המינים.

בשינויו או לאו ואמנם על הפירות עצמם
ודאי לא מברך המוציא והגפן.

וצ"ב

א"כ מ"ט לא ביארו התוס' ה"נ לגבי
מזונות שלא נאמר ברכת מזונות

אלא בכה"ג שהוי דרך עילוי וקיום הנטעי
אדעתא דהכי אבל לא בפרי עצמו ,ומ"ט
הוצרכו לסברא זו שהוי אכילה שאינה
חשובה ,ואמנם לפי"מ שנתבאר א"ש
שברכת מזונות אינה קבועה כמו ברכת
הפת והיין אלא ברכה היא בדבר שזיין
ובזה תלוי הוא אם הוי אכילה חשובה
ונחשב מידי דזין או לאו ודוק' בזה.

אלא

וע"כ

נראה לבאר דרו"ש באמת אינם
חולקים על דין ברכת מזונות

שעניינה ברכה על מילי דזיין ולא ברכה
על מין מה' מיני דגן וכמו ביארנו ,אלא
שעיקר המחלוקת היא מהו בכלל ברכת
מזונות ,וסברו רו"ש שרק דבר העשוי
מחמשת המינים כלול בגדר דבר דזיין,
והטעם בזה שלא נחשב מאכל כמזון רק
אם הוא דבר חשוב ומזין בדרגת ה' המינים
אבל לא בכל מידי דזיין ,ורבנן דפליגי
סברו דאמנם לא בכל מיני אוכלים מברך
מזונות אבל כיון שהברכה היא על מזון יש

שעדין ילה"ק על הגמ' שם לה ב'

דברים נוספים כגון אורז ודוחן דהוי נמי

דהנה מ"ט הק' כן רק לשיטת

בכלל ברכה זו ,ולפי"ז מק' הגמ' דבשלמא

רו"ש ,שהרי לא נחלקו רו"ש אלא אם

לרבנן נאסר הכל חוץ ממים ומלח כיון

לכתחילה יש דין ברכת מזונות רק בה'

שהברכה נקבעת על מילי דמיזן ,אמנם

המינים או אפי' באורז ודוחן ,וכמבואר

לרו"ש דבעי' נמי חשיבות כה' המינים

בגמ' דכוונתם במימרא דכל שהוא להוציא

דהוי מזון גמור משמע שאין ברכה פוטרת
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קי
סתם מיני מזון וא"כ לא יאסר הכל חוץ

וכן בדין כל שהוא מחמשת המינים נאמרה

ממים ומלח.

הלכה בדין ברכת מזונות שבעשוי ממיני

ולכאורה

מבואר כך להדיא בתוס'
בעירובין דף ל' א' דכתב

וז"ל דדווקא לרב ושמואל פריך דלא
חשיבי אורז ודוחן אף על גב דקבעי נמי
סעודתא עלייהו ,א"כ סבירא להו דכל
מילי לא מיקרו מזון אלא ה' מינין בלבד,

דגן הוי בכלל דבר דזיין ,וע"ז עשו
צריכותא דחדית לן בכל מאמר גדר נוסף
בגדר דבר דזיין והכל עניין אחד הוא ד.
וא"ש נמי דברי ר"ה המובא ברשב"א
שתלה את דין כל שיש בו בדין כל שהוא
דהכל מדין אחד הוא ותלוי מהו בכלל מזון
ומה לא.

אבל מאן דפליג עלייהו סבר שפיר דכל
מילי איקרו מזון ,אך דלא תקנו בורא מיני
מזונות אלא הך דקבעי סעודתא עלייהו
ואאורז ודוחן קבעי נמי .ומשמע להדיא
דכל עיקר סברת רו"ש דמיני מזון שמברך
עליו מזונות הוא רק בה' המינים ,ולרבנן
כל מיני מזון הוי בכלל הברכה אלא
שלכתחילה לא נאמר הדין אלא במה שיש
בו קביעות סעודה.

ונתבאר

אלא

שתלוי בטעם הדין דכל שיש בו מה'
המינים מברך עליו מזונות ויתבאר

בהמשך ב' צדדים אם הוא משום דקובע
את המאכל למזונות ולפי"ז א"ש שנאמר
בזה דין בגדרי מזון ,או שהוא מטעם עיקר
וזה לכאורה אינו דין דוקא במזון אלא בה'
מינים שהם חשובים ,ויתכן לומר שעכ"ז
עדיין דין הוא אימתי המזון קובע את

לפי"ז דרו"ש לא חלקו על

הברכה ונידן הוא בגדרי מזון ,או שנאמר

שורש הדין שמזונות היא

דאף שהגורם לברכה הוא משום עיקר אבל

ברכה על מיני מזון אלא שנחלקו מהו

זה רק בדבר שעניינו מזון שהוא חשוב

בכלל מזון ומה לא אך אינה ברכה על מין

בתערובת ולא נאמר בשאר מינים ,וכן

דגן דוקא .לפי"ז יש לומר דשפיר יש

משמע בטור דביאר שהטעם משום עיקר

צריכותא בב' הדינים שאמרו שעיקר

וכתב שלפיכך בתערובת מברך ולפיכך

החידוש בכל שיש בו הוא בדין ברכת

ברוב מין אחר מברך ומשמע שנאמר דין

מזונות הכללית שבכה"ג שיש בו ממיני

דמברך על מזון כשהוא בתערובת ועוד

הדגן שפיר ברכתו מזונות דהוי מידי דזיין,

נאמר שקובע ברכה אפי' שרבו מין אחר

.c

xn`py r"eyd zrcl oefnd zkxae `ivende ,dignd lr zkxa oiiprl s` ea yiy lk oic ep`vn mpn`e
zekxa ipd lkc l"ve ,cala zepefn zkxaa oic f"i` k"`e ,zepefn ipina wx `le zt oiiprl s` ea yiy lk

edne oefn llka edn oica dielz dkxad zriaw xwir edlekae dcerq zriawe oefn ipin lr zekxa llka eed
l"i k"` dxe`kle dpexg` dkxa iabl mb ea yiy lk oic 'ixn` m` 'qeze i"yx ewlgpy 'a `n onwl oiire ,`l
oiiprl obcl miipn x`y sexiv oiprl `id zwelgnd xwirc g"x 'iqa `"xbd x`ia xak mpn`e ,ef `zbelta ielzc
.dpexg` dkxa

עריכת ברכות  /ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים
ומשמע

דהוי

אחר

שנקבע

בתערובת נחשב מזון ודוק'

ואמנם

שאפי'

בזה ה.

בט"ז משמע שחלק וסבר שלא
יכול לברך מזונות בכל מידי

דזיין רק בחמשת המינים ,שכתב בסי' ר"ח
ס"ה שבספק אם מברך מזונות או העץ
יברך שהכל וצ"ב שיברך מזונות מספק

קיא

להלכה וכן מפורש בחיי אדם ,וכן
המשמעות הפשוטה בשו"ע בסי' קס"ח
לעניין דקי"ל שיברך מזונות בכל מיני פת
הבאה בכיסנין אע"פ שהוא ספק מהו פת
ה"ב ,אמנם כבר הבאנו דרבים חלקו ע"ז
להלכה.

ובתוס'

בכתבו שאין הלכה כרו"ש רק

ועל הצד שזאת הברכה יצא כהלכתו

לעניין אורז אבל לעניין דוחן

ומשמע שלא סבר שמברך מזונות בכל

אפשר שאין ברכתו מזונות ,ולכאורה צ"ל

מינים יצא .וכן מבואר בגליון הגרעק"א

דהחילוק הוא שבאורז הוי ודאי מזון

על התוס' בסוגיין ד"ה כל שכתב שבמברך

משא"כ בדוחן שלא חשוב מזון כ"כ

על שקדים במ"מ הוי ברכה לבטלה

ומשו"ה לא מברך עליו מזונות ,אמנם

ומשמע שלא קי"ל כך להלכה ,וא"כ

עדיין כיון שבאורז לא קי"ל כרו"ש ע"כ

משמע שהוי דין בחמשת המינים דוקא

שלהלכה ברכת מזונות היא בכל מילי

ושוב הדרה קושיה לדוכתיה כנ"ל ,וכן

דזיין.

בב"ח בקס"ח כתב על פת הבאה בכיסנים

··Â· ˘È˘ ÏÎ„ ‡È„ ¯Â‡È

שאם מברך מזונות בפת מסופקת עובר
בלאו דלא תשא ומשמע שאינה ברכה
כללית.

ואמנם

ובגמ'

לז א' מק' הגמ' על דברי רו"ש
בדין כל שהוא מה' המינים

ומסקינן דהוי תיובתא ,וכתבו הראשונים
אפש"ל כדביארנו בשיטת רו"ש

שרק בדין כל שהוא מחמשת המינים

שאע"פ שלא קי"ל שמברך על

איתותב אבל בדין כל שיש בו מה' המינים

כל המינים מזונות יצא ,עדיין ודאי גדר

קי"ל כרו"ש וכל שיש בו מחמשת המינים

ברכת מזונות אינה ברכה שנקבעה בדבר

מברך עליו מזונות ,וכן פסק הר"מ פ"ג

מסויים אלא ברכתו על המזונות ,וכל

מברכות ה"ד ובשו"ע ר"ח ס"ב ,וצ"ב גדרי

שישנו בכלל גדרי זיין מברך עליו אלא

דין זה וטעמו ,שהרי דין הוא בכל מיני

דלשיטתם אינו שייך אלא באם עשוי

אוכלים שבתערובת הברכה תלויה בגדרי

מחמשת המינים וא"ש אף לדבריהם כנ"ל.

עיקר וטפל ,וא"כ לכאורה ה"ה בחמשת

ולהלכה

דקי"ל דלא כרו"ש לעניין ברכת

המינים מסברא יש לתלות בגדרי עיקר
וטפל.

מזונות על ה' מינים בלבד
אפשר דקי"ל שאם מברך מזונות בכל
מינים יצא בדיעבד ,וכן הביא הביאוה"ל
.d

.jynda xe`ia xzia mixacd ex`azie

ובאמת

בסוגיא דלקמן מד א' מבואר
דבאכילת מליח עם פת מברך
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קיב
על המליח ופוטר את הפת שהיא טפלה לו

כשהיה המין הזה חשוב אצלו ולא היה

וחזינן שאפי' בחמשת המינים אמרי' כלל

טפלה וכו' כיצד היא הטפלה המעורבת

דעיקר וטפל ,וכבר הק' כן הראשונים

וכו' אבל אם עירב כדי ליתן טעם

שא"כ מ"ט אמרי' דכל שיש בו יברך

בתערובות

ומבואר

מזונות הרי מבואר שתלוי מיהו העיקר,

ברמב"ם דאם ניתן לטעם נעשה החמשת

ותי' הריטב"א והרא"ה שיש לחלק בין

המינים לעיקר התבשיל ומשו"ה מברך

תערובת לאכילת ב' מאכלים לבדם ,שלא

מזונות ,וכן ביאר בדבריו הג' הריב"ב על

נאמר כלל דכל שיש בו אלא בתערובת,

הרי"ף ,וכן משמע במג"א סי' ר"ד שביאר

וז"ל הריטב"א ומיהו דוקא בתערובת הוא

שאין כונת הרמב"ם אלא באחד מחמשת

דאמרינן דכל שיש בו מה' המינים מברכין

המינים ולא בכל מיני אוכלים ,וכ"כ

עליו ,ואפי' היו שאר המינים עיקר דלעולם

הגר"א ו.

הרי

הוא

עיקר.

חמשת המינים עיקר ,עכ"ל.

ובטעם
והנה

שכל שהוא מחמשת המינים

מבואר בדברי הריטב"א שהטעם

נחשב עיקר מבואר בטור סי'

שבתערובת מברך מזונות כל שיש

ר"ח וז"ל וה' מיני דגן שהן חטים ושעורין

בו מה' המינים הוא כיון שלעולם חמשת

וכו' שהן גם כן חשובין שנשתבחה בהן

המינים עיקר ,וכן לשון הרא"ה דטעמא

ארץ ישראל וכו' ועוד ז יש להם מעלה כי

דרב ושמואל משום דאינהו חשיבי עיקר.

עליהם יחיה האדם ואם עשה מהם פת

ובאמת שכן משמע קצת בלשון הרמב"ם

מברך עליהם המוציא ,הלכך אפילו לא

פ"ג ה"ד-ו' ,קמח של אחד מחמשת המינין

עשה מהן פת אלא תבשיל כגון מעשה

שבשלו בקדרה בין לבדו בין שעירבו עם

קדרה ודייסא ואפי' עירב בהם דבש ושאר

דברים אחרים וכו' בתחלה מברך עליו

מינין מברך עליהן במ"מ .ועכ"פ מבואר

בורא מיני מזונות .במה דברים אמורים

לפי"ז דהוי עיקר משום שחשובים הם

.e

.xwir meyn epi`e `"te`a m"anxd ixac x`azi jyndae

.f

'f x`y ixdc gikedl d`xpe ,envrl mrh ied `"ky e` minrh jpd lkl 'irac xehd zpek m` oecl yi
xyt`e ,xwir ied minrhd lka wxy k"re ea yiy lk oic ea 'ixn` `l i"` mda dgazypy t"r` mipin

oefnk lk`nd z` raewy i"r oefnd xwirn epi` m`c mipey`x jpd exaqe i"` da dgazyp zxaqa ic zn`ay
oeylke oefnd xwirn ied obc ipnn oiny oeik wxe lth ied q"eqc i"` ea dgazypy meyn xwir ied m` ipdn `l
d"`la la` dkxad z` raew aeyg `edyk d"eyn wx ,zepefn zkxa raew aeyga d"eyne xwir iedc y""`xd
`aiign xwird e` zepefn aiign oefn my m` oiprl wx mipey`xd ewlgp `l f"itle ,lth `ed q"eqc raew epi
`z"ve zepefnk lk`nd z` rawiy 'irac ewlgp `l la
llka epi`y t"r` dnc`d zkxa iabl ea yiy lk xn`p dnily dhig lry azk f"wq g"x `"bna mpn`e
mipin 'f lk k"`y r"v f"itle ,xwir dyrp xak cal i"` da dgazypy mrhnc rnyne xehd azkc minrh jpd
mipind 'f zlrn da yi m` zepefn dilr jxan oi`y dnily dhig m` oecl yiy zn`ae ,eprny `l z`fe inp
.dfa ewlgpc x`ean my f"he `"bnae 'd `"ix r"eya oire 'ecke dnicw oiiprl
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יותר

משאר

מינים

ואפי'

הם

מעט

מהתבשיל מברך מזונות.

קיג

ר"ח ס"ג ואמנם בסעיף ב' הובא הדין
דלדבק הוי טפל ולא כתב שיאכל בתוך
הסעודה ומשמע דדוקא באופן של ס"ג

ולפי"ז

מבואר היטב תי' הריטב"א

שנותן לדבק שקדים אז אוכל בסעודה

שבאמת גם בחמשת המינים

וביאר המשנ"ב שם שבזה פעמים נותן

יתכן שיהיו טפלים לעיקר התבשיל ולא

לטעם וא"כ אין ברור לגמרי מה כוונתו

יברך עליהם ,וכגון באם אינם תערובת

ומשו"ה יש להחמיר ,ובט"ז ביאר שמיירי

אלא אוכל מליח ומצרף לו פת שאז עיקר

באופן שהרוב הוא מה' המינים ומשו"ה
ספק ח,

אכילתו משום המליח ובזה יברך על

הוי

המליח ופוטר את הפת ,אמנם בתערובת

בתוס' ורק בזה מספק יאכל בתוך הסעודה

יש לדון את המאכל כדבר אחד המעורב

שהרי גמ' מפורשת היא לקמן לט א'

ובזה יש לדון מי העיקר וחמשת המינים

שבלדבק הקמח בטל.

ואפשר דבכה"ג נמי איירי

לעולם הם העיקר.

ועכ"פ
ובגמ'

לפי"ז אפי' בתערובת של קמח
ושאר מינים תלוי למה הוא עשוי

לקמן לט א' מבואר אופן נוסף שבו
לא אמרי' דינא דכל שיש בו ואפי'

ואם אינו אלא לדבק טפל הוא לעיקר

בתערובת ,דאמר רב כהנא בתבשילא

התבשיל ואינו קובע ברכה ורק אם הוא

דסלקא בין מפשו בה קמחא ובין לא מפשו

בכלל התבשיל עצמו למאכל אז נחשב

בה קמחא מברך אדמה דלדבוקי בעלמא

מחמת חשיבותו לעיקר ומברך מזונות,

עבדי ליה ,ומבואר שבגוונא שלא נתון

אלא שלפי"ז יש להק' מה שהק' לעיל מהו

בתבשיל אלא לדבוקי לא מברך מזונות,

הצריכותא בדברי רו"ש הרי נאמרו בזה

ולכאורה הביאור בזה שאי"ז נחשב עיקר

שתי הלכות שאין ביניהם קשר זל"ז ותי'

אלא אם הוא חלק מהתבשיל לאכילה אבל

דעיקר הנידון הוא מהו בכלל מזון,

אם אינו נתון שם אלא לדבק אינו חלק

ולכאורה לדברי הראשונים הנ"ל עיקר

מהתערובת ממש ובטל לעיקר התבשיל.

הטעם בכל שיש בו הוא משום עיקר ולא
משום מזון וא"כ מה דין זה שייך לדין ,כל

ואמנם

בתוס' בסוגין כתבו שטוב

שהוא מה המינים ,וצ"ל דסו"ס אחר

להחמיר ולגמעו בתוך הסעודה

שהחמשת מינים הם העיקר ומברך על

אחר ברכת המוציא ,וכן נפסק בשו"ע סי'

התערובת מזונות יש כאן הלכה דבכה"ג

.g
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קיד
הוי עיקר ונחשב

מזון ט

אע"פ שהוא

התבשיל שהוא מעשה קדירה שברכתו

בתערובת.

ואמנם

ידוע דברי הגר"ז בסי' ר"ב שכתב

מזונות.

ומה

שכתב הרמב"ם בה"ו דבניתן לטעם

לעניין מים שעירב בהם קמח

הוי עיקר אין כונתו דוקא לעניין

שלא יברך במ"מ כיון שמים לעולם שם

מיני דגן אלא אפי' בשאר מינים נמי בניתן

משקה עליהן ולא מברך בשתיתא מזונות

לטעם הוי עיקר י ,ובאמת שהרמב"ם ביאר

וכמבואר בתוס' לקמן לט א' ,ומשמע שם

זאת כהלכה כללית בכל תערובת של מיני

שאין הטעם שמברך שהכל משום שהקמח

אוכלין ובגדרי עיקר וטפל ולאו דוקא בדין

עצמו נעשה שתיתא ,אלא כיון שהמים לא

כל שיש בו ,ומשמע דבניתן לטעם הוי

נעשו למזון אינו קובע את הברכה

עיקר אפי' בכל מינים ,וכן מבואר בכס"מ

למזונות ,ולכאורה אם הסברא היא משום

וברמ"א בסי' ר"ד סי"ב שביאר שבניתן

עיקר וטפל וכל שהוא מה' מינים הוא

לטעם הוי עיקר הוא רק ביש בו ממשות

העיקר לכאורה אף בתערובת של מים

ומשמע שדין זה אמור אף בכל המינים

וקמח העיקר הוא הקמח ויברך מזונות

אלא דתלוי דוקא באם אית בו ממשות

ומשמע שאי"ז הטעם אלא שהקמח קובע

שביש בו ממשות הוי טעם לעיקר.

את המאכל למזון ומשו"ה ברכתו מזונות
ומים אינם מזון ומשו"ה לא יברך מזונות.

ולעיל

הבאנו ששיטת הרמב"ם דהוי
מטעם עיקר ואמנם יתכן לבאר

דבריו באופ"א ,דהנה הרמב"ם בתחילה
כתב בה"ד קמח של אחד מחמשת המינין
שבשלו בקדרה בין לבדו בין שעירבו עם
דברים אחרים כגון לביבות וכיוצא בהן
וכו' ,וכל זה הוא הנקרא מעשה קדרה ,וכן
כל תבשיל שערב בו מחמשת המינין בין

והנה

כתב הרמב"ם אבל אם עירב כדי
ליתן טעם בתערובות הרי הוא

עיקר ,לפיכך מיני דבש שמבשלין אותן
ונותנין בהן חלב חטה כדי לדבק ועושין
מהן מיני מתיקה אינו מברך עליו בורא
מיני מזונות מפני שהדבש הוא העיקר.
וצ"ב מהי כונתו דלפיכך במבשל דבש
ומערב חלב חטה לדבק שאין ברכתו
מזונות הרי כבר כתב בתחילת ההלכה
שבעירב קמח עם לפת לדבק אינו מברך

קמח בין פת ,בתחלה מברך עליו בורא

מזונות ומה חדית לן בדבש יותר על לפת.

כזו נחשב מעשה קדירה ומשו"ה מברך

ומשמע

מיני מזונות .ומשמע ברמב"ם שבתערובת

דכיון שחידש שבנותן לטעם הוי

מזונות ,ואין הטעם משום דהוי עיקר אלא

עיקר משו"ה הוי הדבש עיקר

כיון שיש בתערובת קמח קובע את

והקמח שאתי לדבק טפל ,וסבר הרמב"ם
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שבכה"ג אם אין הדבש לטעם הוא אינו

ובשו"ע

קטו

הובא להדיא בס"ט שדין כל

העיקר שבתערובת זו אין אחד עיקר יותר

שיש בו נאמר נמי לעניין פת

מחבירו ורק משום שדבש נותן טעם ונותן

בתערובת ויברך המוציא ויתכן שסבר

טעם הוא העיקר אז אם הוי הקמח לדבק

שהוי מטעם עיקר וטפל או שאע"פ שסבר

כטפל ואמנם אם ניתן לטעם שוה לדבש

כהרמב"ם י"ל דלעניין פת נמי מהני לקבוע

ואינו טפל לו ,משא"כ בלפת דפשיטא

דהוי מאכל פת וקובע א התערובת לאכילת

דהוא עיקר התערובת והקמח דלדבק טפל

פת.

לו.

ועכ"פ

והנה

מבואר בגמ' דרו"ש אמרו דכל

לפי"ז נמצא גדר חדש בדין כל

שהוא ממיני דגן מברך מזונות וכל

שיש בו שכל שהקמח ניתן שם

שיש בו ממיני דגן מברך מזונות ועבדי'

בתורת מאכל ולא לדבק בלבד הוי

צריכותא דאם נאמר כל שיש בו ס"ד

התערובת כולה בכלל מעשה קדירה ודבר

דאורז ודוחן בתערובת אינו מברך עליו

הזן וברכתו על כל התבשיל הזה מזונות,

קמ"ל כל שהוא שאפי' בעין נמי אינו

ויתבאר היטב לפי"מ שביארנו שברכת

מברך עליו מזונות ,ומבואר ברי"ף דאורז

מזונות ברכה כללית היא על כל מידי

ודוחן בתערובת אינו מברך עליו מזונות

דמזון הוא ולאו דוקא על מין מסויים וא"כ

אע"ג שלא קי"ל כרו"ש בכל שאינו אבל

העירוב עם המיני דגן קובע שהברכה היא

קי"ל כרו"ש בכל שיש בו וכס"ד דבגמ'

מזונות על כל המאכל.

שמימרא דכל שיש בו ממעט תערובת עם

והנה

אורז ודוחן ממזונות.

ברמב"ם מדוקדק שרק במיני
מזונות אמרי' דינא דכל שיש בו

אבל תערובת עם פת אין דין דכל שיש בו
ואין ברכתו המוציא ,דהרמב"ם סתם דבריו
וביאר את הדין רק לעניין ברכת מזונות,
והנה לסברא שכל שיש בו ממיני דגן
מברך מזונות כיון שהם העיקר צ"ע שא"כ
ה"ה בפת הוי עיקר וכן פסק באמת בשו"ע
ר"ח ס"ח אמנם אם נאמר שהטעם משום
שעושה את התבשיל למזון ומשו"ה
ברכתו מזונות י"ל שדוקא בברכת מזונות
יתכן דגורר את המאכל משא"כ בברכת

וברא"ש

משאר מינים מברך את ברכת
שאר המינים אבל באם יש רוב מאורז אז
יברך מזונות ככל שאר דיני תערובת של
שאר מינים דתלוי בגדרי עיקר וטפל,
אמנם בלשון הרמב"ם משמע לא כן דכתב
שבתערובת של אורז אינו מברך מזונות
ורק באם אין בו אלא מאורז לבדו מברך
מזונות ,ומשמע דכל תערובת שהיא עם
אורז קובעת את הברכה להאדמה ולא
למזונות וצ"ב מהו הטעם בזה.

הפת שלא נתקנה אלא בפת זאת לא מצאנו
דע"י תערובת עם פת נעשה הכל לאוכל
ששמו פת ומשו"ה סבר הרמב"ם שבזה
לא אמרי' כל שיש בו ודוק'.

ביאר דדוקא בכה"ג שיש רוב

והנה

לפי"מ שנתבאר סבר המרב"ם
שעיקר הנידון בסוגיין הוא אם יש

לדון את התערובת כמעשה קדירה או לאו
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קטז
וא"כ לפי"ז באם הוי מעשה קדירה מברך

ומסיק דביש רוב ממין אחר מברך האדמה

עליו מזונות ואם אינו מעשה קדירה י"ל

ומשמע דביאר את דברי הרמב"ם שדוקא

שבטל מהתבשיל שם של מעשה קדירה

אורז לבדו שכוונתו שברוב ממין אחר לא

של מזון ואינו מברך אף על המזון אלא

יברך מזונות אבל לא בכל תערובת שהיא.

נקבע ע"פ שאר המינים שבתערובת וא"כ
כשאמרו רו"ש למעט אורז מדין כל שיש
בו ע"כ שכשיש בו תערובת כ"ש כבר אינו
בכלל מזון לברך עליו מזונות ויברך עליו
האדמה ואפי' הוא מיעוט.

ויתבאר

והנה

בטור כתב כדברי הריטב"א והרא"ה
דהוי מטעם עיקר והטעם שהוא

עיקר משום שנשתבחה בה א"י ומשום
שחיי אדם תלויים בו ,וכתב וז"ל הלכך
אפילו לא עשה מהן פת אלא תבשיל כגון

לפי"ז היטב הצריכותא בגמ'

מעשה קדרה ודייסא ואפי' עירב בהם דבש

שהרי דין כל שיש בו ודין כל

ושאר מינין מברך עליהן במ"מ ולבסוף

שהוא שני דינים שאינם שייכים זל"ז כלל,

ברכה אחת מעין ג' ,דאמר שמואל כל שיש

ומ"ט ס"ד לומר שבממרא דכל שיש בו

בו מחמשת המינין מברך עליו במ"מ.

אמרי' שבאורז בתערובת לא הוי מזונות

הלכך תבשיל שהוא מחמשת המינין אפילו

ובעין כן וקמ"ל לרו"ש שאפי' בעין לא

עירב עמו דברים אחרים עד שנעשו רוב

שלכאורה לפי"ז יש כאן דין לעצמו ואינו

מברך עליהן במ"מ ולבסוף ברכה אחת

בכל צריכותא ,וע"כ שעיקר הנידון תלוי

מעין ג' .ומשמע שיש כאן ב' דינים חד דה'

אם שייך שם מזון על אורז או לאו וס"ד

מינים בתערובת נמי מברך מזונות וב'

שרק בתערובת אינו נחשב מזון וקמ"ל

שאפי' ברוב ממין אחר מברך עליו כיון

שאפי' בעין לא חשוב מזון.

שהוא עיקר.

ואמנם

בב"י נמי הובא שיטת הרמב"ם

ודבריו

צ"ב שהרי חדית לן רו"ש דה'

כמו שביארנו שבתערובת כ"ש

מינים הם העיקר וא"כ מה

באורז אינו מברך מזונות וכן בב"ח ,אבל

שיאטא של ה' מינים בתערובת סתם

בכס"מ הביא על הרמב"ם את דברי

שמברך עליו מזונות וכתב הטור דלפיכך

הרא"ש ומשמע דסבר שדוקא במקום שיש

מברך מזונות ומאי שיאטא לכאן ,ונראה

רוב כנגד האורז אינו מברך מזונות אלא

דמבואר בזה שאף להצד שמשום עיקר

האדמה ,וכתב המג"א שהב"י חזר בו

קובע ברכת מזונות עדיין בכלל החידוש

מדבריו בכס"מ ,ובאמת שכן משמע

נאמר שתערובת כזו מברך עליה מזונות

בשו"ע שכתב בסי' ר"ח ס"ז בזה"ל והוא

כיון שהוא מזון ,ורק אחר שנחשב שהה'

שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז

מינים שבתערובת הם מזון אז י"ל שיקבעו

לבדו ,ואם עירב ממנו בתבשיל אחר

ברכה ,שהרי מבואר ברא"ש שהמזון

והתבשיל האחר הוא הרוב ,מברך עליו

נחשב עיקרו של תערובת ואז יש לדון

כברכת אותו תבשיל.ומבואר דבתחילה

שמשום חשיבותו ]מהטעמים המבואר

כתב שמברך מזונות רק באורז לבדו,

בטור[ קובע את הברכה ,ולפי"ז גם לשיטה

עריכת ברכות  /ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים
זו נאמר ברו"ש הלכה מהו בכלל גדר

ובאמת

מזונות ומהו לא ואז כיון שחשוב הוא הוי
עיקר התערובת אפי' ברוב ממין אחר.

שמצאנו

קיז

כמה

מחלוקות

בראשונים היכן נאמר דין
דכל שיש בו והיכן לא נאמר ,דהנה בתוס'
בסוגיין כתבו שאם נותנים קמח כדי

ואחר

כל זה יש להוסיף ,דהנה במג"א

שיסעוד הלב אז צריך לברך בורא מ"מ,

בסי' קס"ח סקכ"ח דן בתערובת

ואם לדבק בעלמא אינו צריך לברך בורא

של פת עם מיני דגן באופן שהרוב הוא

מ"מ .ומשמע דדוקא בכה"ג דהוי כדי

המיני דגן ומיעוטו פת אם יברך עליו

לסעוד הלב אז הוי בכלל דינא דכל שיש

המוציא או מזונות ,והיינו לצד שבפת גם

בו ,וכן במאירי כתב וז"ל אבל אם עיקר

נאמר הדין של כל שיש בו ומעורב עימו

התבשיל מדברים אחרים ומכניס בו קמח

מיני דגן שבהם גם אמרי' כל שיש בו מיהו

הרבה למתק את הטעם או לעבות התבשיל

שיקבע לברכה ,והמגא הניח בצ"ע אם

כדרך שעושים בתבשיל של גריסין אין

ניזל אחר הרוב ,וכן מובא בהגר"ז קס"ח

הקמח עיקר ואין הולכין אחריו.

ס"כ ,ולדברינו יתבאר הנידון שיתכן שע"י
שפת חשובה קובע את המאכל כאכילת

ואמנם

ברמב"ם שהובא לעיל מבואר לא

פת מכח כל שיש בו ,ומאידך יתכן שכיון

כן דכתב שבנותן לטעם הוי נמי

ששניהם חשובים וקובעים בתערובת אז

בכלל תערובת שקובעת את הקמח לעיקר

אין עדיפות פת מקמח ואדרבא ניזל בתר

דיתכן

ויברך

במ"מ,

ואמנם

נתבאר

שהרמב"ם סבר דהוי דין בכל מיני אוכלין

הרוב ,וצ"ת.

דטעם הוי עיקר ,ואמנם המג"א ביאר שדין
זה רק בקמח וכך הובא להלכה במשנ"ב.
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נתבאר

וכן הרשב"א בסוגין כתב שבנותן להטעים

דכל שיש בו מה' מיני דגן מברך

ולהכשיר

מזונות וצ"ב באיזה אופנים קובע

ומבואר שבניתן לטעם הוי נמי בכלל עיקר

את הברכה למזונות ,דהנה כבר נתבאר

את

המאכל

מברך

במ"מ,

המאכל ומברך מזונות.

שבמקום שהמין דגן נחשב טפל לא קובע
את הברכה וצ"ב מהם הגדרים בזה ,והנה

ויתכן

שנחלקו אם הטעם שמברך מזונות

בפסקי הרי"ד מבואר שבנותן מה' המינים

הוא משום דהכל נעשה למזון

לצורך להרבות את התבשיל אינו מברך

ומזון ברכתו מזונות ,או משום דנעשה

]וכ"כ

לעיקר והשאר טפל ,דהתוס' והמאירי

המאירי[ ,והביאור בזה נראה פשוט שכיון

שסברו שניתן לטעם אינו עיקר ורק אם

שלא ניתן לצורך התערובת כלל אלא

כדי שיעוד הלב הטעם לברכת מזונות

לצורך ריבוי התבשיל ,בזה אינו חשוב

משום דעושה את התבשיל מזון ומשו"ה

עיקר כלל ומשו"ה אינו מברך עליו מזונות

לטעם אינו קובע אותו למזון ,משא"כ

ואף אינו קובע את המאכל כמזון ופשוט.

להרשב"א שחלק סבר שמברך משון דהוי

מזונות

ואפי'

שניתן

לאכילה

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"ב

קיח
עיקר וא"כ בניתן לטעם יתכן נמי שנחשב

מ"ט לא יברך עליו מזונות ,והנה לביאור

עיקר ,ואמנם אין הכרח ברור בזה ובפרש

השו"ע הרב י"ל שלא יברך מזונות כיון

שהמאירי כתב דהטעם משום עיקר וסבר

שעיקר האכילה היא את העוף ואין כאן

דבניתן לטעם אינו קובע וסברתו פשוטה

תערובת אחת של מיני עוף עם מין דגן

שלשיטתו בעי' שיהיה חלק מהמאכל

אלא כציפוי ונתינת טעם ולפי"ז אפשר

ממש ובלא"ה אינו עיקר ,וכן מאידך

שדומה לדין לביבות שאם עיקר דעתו

הרמב"ם ביארנו שסבר דהטעם משום

לאכילת המרק יברך עליו שהכל .ואמנם

שקובע את המאכל כמעשה קדירה והוא

לפי"ז נמצא דלמג"א יש לברך אף מזונות

סבר דטעם נמי קובע אותו למזון וע"כ

ואולי י"ל דכאן שאני שלביבות הוי חפצא

דלא בזה תליא מילתא.

לעצמו ומשו"ה מברך עליו אך כאן אין

ויש

לדון מהו הגדר בניתן לטעם שהרי

שם מאכל על הציפוי ובזה ודאי אין ב'
ברכות.

הנה בנותן שקדי מרק אינו מברך
עליהם אע"פ שנתנו לטעם ,וכן מבואר
בשו"ע

בלביבות

הניתן לטעם קובע לברך מזונות

המתבשלות במרק שיברך על המרק בנפרד

אם דוקא אם הוי תערובת עם המאכל כולו

שהכל ועל הלביבות מזונות ,ואמנם באם

אלא שניתן בתערובת בתורת נותן טעם ,או

עשוי רק לצורך המרק מברך שהכל בלבד,

אפי' בניתן בתורת תבלין נמי קובע את

ועל הצד היותר טוב שיאכל מכל אחד

הברכה ,שי"ל שאם הוא רק כתבלין אין

בנפרד ויברך עליהם ,ואמנם במג"א בסי'

סיבה שיקבע את הברכה ובפרט לסברת

ר"ה סק"ו כתב בסו"ד שאם עיקר כונתו

הרמב"ם שנעשה למעשה קדירה וכתבלין

לאכילת המרק מברך שתי ברכות.

אינו קובע דהוי מעשה קדירה.

ועכ"פ

הרב

ר"ב

סי"ב

ועדיין

יש לדון אם לשיטה שמין דגן

משמע כשאינו אוכל בנפרד נפטר

והנה

דנו הפוסקים את כל שי בו נאמר רק

המיני דגן במרק כיון שעיקר

אם מרגיש את טעם המן דגן או

האכילה היא המרק ,ואמנם בזה י"ל שלא

אפי' באין מרגיש את הטעם מברך מזונות,

נחשב תערובת אלא כאכילת מליח עם פת

ובביאוה"ל ר"ח ס"ט ד"ה מברך ,הביא

שעיקר אכילתו במרק ונותן שקדים ליתן

להכיח מהרא"ש דבעי' הרגשת טעם

בו טעם ופשיטא שאינו מברך ,וראיה לזה

דהרא"ש כתב כל שעיקרו מחמשת המינים

משיטת המג"א שמברך שתי ברכות וע"כ

מברך במ"מ ,ומשמע דהוי עיקר ואם אינו

שאע"פ שעיקר דעתו על המרק לא הוי

מרגיש הטעם אינו עיקר ,וכן מסיק שם

ערובת ויש לברך על הלביבות בפנ"ע.

אע"פ ששיטת הט"ז שאי"צ להרגיש

וידוע

הטעם.

הנידון לענין מאכל הקרוי שניצל
שבזה ניתן מיני דגן אף ליתן טעם

בעוף ודרך העולם לברך בזה שהכל ודנו

והנה

מבואר לפי"ז שבכל שיש בו נאמר
הלכה שמין דגן קובע מהו עיקר

עריכת ברכות  /ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים

קיט

המאכל ובפרט לשיטת הרמב"ם שקובע

שאפי' באם ניתן למאכל רק במנכר הטעם

שהוי מעשה קדירה ומזון ומשו"ה בעי'

קובע ברכה אבל אם ניתן רק לתבלין

דוקא הרגשת טעם ,ולפי"ז י"ל שאם ניתן

פשיטא שאינו מברך מזונות.

בתורת תבלין ולא כחלק מגוף המאכל
א"א לקבוע שעיקר המאכל הוא המין דגן
ופשוט שלא יברך מזונות ואולי לפי"ז אף
בשניצל וכדו' לא יברך מזונות כיון שינו
מעיקר המאכל אלא כתבלין לו וכל כה"ג
אינו קובע את המאכל למזון ואינו עיקר
התבשיל יא.

ואמנם

אבל

בדברי המג"א שהובא משמע קצת
שמיני דגן כתבלין קובע ברכה,

ומנם מאידך מבואר במ"א קס"ח במפרר
לחם לשכר שמברך על השכר ופוטר את
הפת ואע"פ שניתן לטעם וע"כ שאז נידון
כמליח ופת והרי לא גרע מתבלין ,ומשמע
לכאורה שיש לחלק שאף תבלין רק אם

יש ראיות מהפוסקים שאפי'

הוא חלק מהמאכל כבצל או חומץ אז הוי

מזונות,

קובע לברכה ולא בתבלין גמור דהוי טפל.

בתבלין

נמי

יברך

שבמג"א ר"ד סקכ"ה ביאר שהרמב"ם
שכתב דמאכל שניתן בתערובת לטעם הוי
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הוא עיקר וקובע לברכה ,אינו אלא דוקא
במיני דגן אבל לא בשאר מינים ,וכתב

והנה

מצאנו מחלוקת בשיערו המיני דגן

והכי מסתבר דאטו מי שיתן בצלים או

שבתערובת ,דהרא"ה כתב שאין

חומץ לתוך התבשיל יברך על הבצלים.

מברך מזונות אלא אם יש קמח בשיעור

ולכאורה אין הנדון דומה לראיה דבנותן

של כזית בכדי אכילת פרס ,אבל אם אין

חומץ אינו אלא לתבלין משא"כ בנתינת

שיעור כזה לא מברך מזונות שאז אין

קמח לדבש שניתן לצורך אכילה ובחומץ

הקמח עיקר ,ומאידך הובא בביאוה"ל ר"ח

פשיטא שלא יקבע לברכה ,ומשמע דסבר

ס"ט אבודרהם בשם ר' יונה שאפי' אין

דבמיני דגן כל שניתן טעם קובע לעיקר

כזית בכדי אכילת פרס נמי מברך מזונות,

ואפי' בניתן לתבלין.

וכך נפסק בשו"ע ר"ח ט' שבאין בו שיעור

ויש

דקדקו נמי מדברי המשנ"ב סי' ר"ח
סקמ"ט

דביאר

דקמח

שניתן

בתערובת קובע לברכה רק אם מנכר קצת
הטעם ומשמע דדי בזה כדי לקבוע ברכת
מזונות ולא רק באם ניתן למאכל ממש,
ואמנם אינו מוכרח כ"כ די"ל דכונתו

כדי אכילת פרס ובשלו מברך תחילה
מזונות ומבואר דיש דין דכל שיש בו אפי'
בלא שיעור דכזית בכדי אכילת פרס.

ולכאורה

יתכן לומר שתלוי בביאור הדין
דכל

שיש

בו

שלהרא"ה

שהטעם בכל שיש בו משום עיקר ,ע"כ

lk`ndn wlgk aygp f`y obc oin ly dlecb zenk yi m`a ielz xacd zn`ay `"yixbd zrc recie .`i
,dkxal raew epi` d"eyne lke`dn aeyg epi` ietivy exaqy eppnf iwqetn yie ,zepefn eilr jxane ynn
.zepefn jxaiy ycigy izrny y"` v"axbd myae ,wacl wx iedc ex`ia yie
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סבר שרק ביש בו שיעור כזית בכדי א"פ

ראשונה ומשמע קצת דלא אמרי' כן לעניין

הוי עיקר ,ובלא"ה אינו חשוב ואינו עיקר

ברכה אחרונה ,ואמנם שם בה"ז כתב שכל

התבשיל ,ואם עניינו משום קביעת המאכל

שמברך עליו מזונות מברך עליו בסוף על

כמעשה קדירה אז אפי' בלא שיעור כזית

המחיה חוץ מאורז ומשמע דבתערובת נמי

בא"פ קבע את המאכל למזון ואמנם

מברך על המחיה וא"כ אין לחלק בזה,

לכאורה אין הכרח דתלוי בנידון זה שאף

וצ"ב.

אם הטע משום קיבעת התבשיל כמזון רק
אם יש שיעור כזית בכא"פ יתכן שיקבע על
התערובת.

ושמעתי

אך

בפשטות נחלקו בזה רש"י והתוס'
בדף מא ע"ב ,דרש"י ביאר שבכיסנין

אינו מברך ברכת מעין שלש ,ובתוס' הקשו

להעיר שהרי ידוע דעת תר"י

שהרי כל שיש בו מחמשת המינים מברך

בדף כז ב' בדפה"ר שאוכל

עליו מעין שלש ,ומבואר שאף לעניין

פחות מכשיעור אין מברך עליו אלא

ברכה אחרונה אמרי' כל שיש בו ורש"י

שהכל ,וא"כ אם אין שיעור דכזית בכדי

חלק ע"ד] ,אך נראה דבשיטת רש"י אין

אכילת פרס היאך סבר ר"י דיברך מזונות

הכרח שהרי דימה כיסנין לפת אורז שאין

הרי אינו אוכל שיעור מיני דגן לברכה,

מברך מעין שלש ,ומשמע דסברא היא

וע"כ שסבר שקובע את המאכל כמעשה

בכיסנין שאינו מאכל חשוב לברכת מעין

קדירה ומברך על הכל מזונות ,ואמנם יתכן

שלש ,אבל אם הוי מאכל חשוב אפשר

שאע"פ שאין בו כזית בכדי א"פ אי"ז

שמדין כל שיש בו יברך מעין שלש[.

מפקיע מהברכה כיון שאכל בפועל שיעור
ולעניין זה מהני צירוף מינים אחרים למיני
דגן ,ועוד אפש"ל דכיון שיש בין כל
התבשיל שיעור כזית ממיני דגן אם אוכל
יותר מפרס מברך מזונות דסו"ס אכל כזית
אלא שלפי"ז באוכל מעט לא יברך מזונות
וצ"ב בזה ,ועכ"פ בעצם המחלוקת אין
הכרח ברור שתלוי בזה.

ועוד

וביאור

הסברא באם אין מברך על
המחיה מדין כל שיש בו ,הוא

שברכת על המחיה נקבע על אוכל מיני דגן
ולא נקבע במזון ,וסברת כל שיש בו אינה
אלא רק כדי לקבוע דהוי מזון ,אלא
שילה"ק דמסתימת הר"מ משמע דבאוכל
תערובת עם קמח ובמה שאכל יש שיעור
ממיני דגן לברך מעין שלש נמי לא יברך,

מחלוקת מצאנו לעניין ברכה

והרי אכל מין דגן ומ"ט לא יברך על

אחרונה אם סברת כל שיש בו

המחיה ,אך יתכן שאה"נ ואין כונת

נאמרה לגבי ברכה ראשונה או אף לעניין

הרמב"ם שלא יברך אלא אם אין שיעור,

ברכה אחרונה ,דהשו"ע כתב שבמקום

ואמנם נראה לומר שאע"פ שאכל שיעור

שיש בה מחמשת המינים מברך מזונות

כיון שהוא בתערובת לא מברך על המחיה,

ומעין שלש ומבואר שאף לענין ברכה

והביאור בזה כיון שלא אכל מאכל שהוא

אחרונה אמרי' כל שיש בו ,וברמב"ם

מין דגן דע"י התערובת נמצא שאי"ז

הוזכר דין כל שיש בו רק לגבי ברכה

מאכל דמין דגן ,ואע"פ שקובע את

עריכת ברכות  /ברכת מזונות וסברת כל שיש בו מה' המינים

קכא

התערובת למזון אך אינו קובע שהוי מאכל

לענין ברכה ראשונה הטעם שמרך על אורז

דמיני דגן ואינו מחייב ברכת מעין שלש.

מזונות הוא משום דהוי מזון וסועד וא"כ
משמע דסבר ר"ג שכיון שאורז הוא מזון

ומעתה

ילה"ק להיפך לצד דאמרי' כל

מברך עליו נמי מעין שלש ,ולפי"ז לר"ג

ברכה

יש ברכת מעין שלש במילי דזיין וא"כ י"ל

אחרונה ,דבשלמא אם הטעם משום דקמח

שמהא"ט מברך נמי במעשה קדירה

הוי עיקר א"ש שקובע אף לעניין על

בתערובת כיון שנקבע כמידי דזיין.

שיש

בו

גם

לעניין

המחיה כיון שהעיקר הוא הקמח ,אבל אם
הטעם משום דקובע את המאכל כמעשה
קדירה בזה יש לחלק דלעניין ברכת מזונות
א"ש דקבע דהוי מעשה קדירה והוא מאכל
העשוי למזון ,אבל לעניין על המחיה
בפשטות אי"ז תלוי בשם מזון אלא באם
אוכל מין דגן יב ,וכיון שרוב התערובת
משאר מינים מ"ט יברך על המין דגן על
המחיה הרי בגדרי עיקר וטפל הוי טפל
ובמליח ופת אינו מברך ברכה אחרונה על
הפת.

ובאמת

ואמנם

לרבנן ולדידן דקי"ל הכי לכאורה
אין מברך מעין ששל באורז ושוב

ילה"ק מ"ט מברך מעין שלש ,ולכאורה
מבואר בזה שאחר שהמיני דגן קובע דהוי
מעשה קדירה ומזון ומברך מזונות נעשה
ממילא לעיקר התבשיל ומברך עליו נמי
מעין שלש ,כיון שנחשב התבשיל למעשה
קדירה ומזון וא"כ עיקר המזון הוא המיני
דגן וא"ש שיברך עליו מעין שלש ,ובאמת
אי"ז ממש מטעם כל שיש בו רק שע"י כל
שיש בו נקבע דהמעשה קדירה מזון הוא
וממילא המיני דגן עיקר.

שאי"ז דבר ברור ויתכן שנחלקו
בזה ר"ג ורבנן ,דהנה בסוגיין

ל"ז א' נחלקו ר"ג ורבנן לגבי אורז אם

·ˆÔÈÚÓÏ ÌÈÈÓ ¯‡˘ ÛÂ¯È
˘˘Ï

מברך עליו מעין שלש או בורא נפשות,
והנה ריב"נ סבר שבאורז מברך עליו ג'

והנה

להצד דאמרי' כל שיש בו גם לעניין

ברכות ומעין שלש כיון שסבר שאורז מין

ברכה אחרונה ישנה מחלוקת נוספת

דגן הוא ,ולפי"ז לכאורה ר"ג חלק וסבר

אם מברך ברכה אחרונה באכל שיעור כזית

שאי"ז מין דגן שהרי אינו מברך ג' ברכות

ומצתרפים שאר המינים לחיוב ברכה

אלא דסבר שמברך עלין מעין שלש ,וצ"ב

אחרונה ,או רק באוכל כשיעור שיש בו

מ"ט הא בפשטות ברכת מעין שלש נתקנה

כזית ממיני דגן אז מברך ברכת מעין שלש

על ז' המינים ואורז לכאורה אינו מז'

שאין ברכת מעין שלש על מעשה קדירה

המינים ומ"ט יברך עליו מעין שלש ,והנה

אלא על מיני דגן.

jxan oi`y x`iac oiibeqa y"`xa x`ean oke ,mipind 'fn iedc meyn `id dignd lr zkxa zehytac .ai
d`ad ztl fxe` zt dnicc xg` mrh azk 'a `n i"yxa mpn`e ,mipind 'fn epi`y oeik yly oirn fxe`a
.daeyg zt dpi`y meyn mrhd xwirc rnyne oipqika
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דהנה

ילה"ק סתירה בדברי השו"ע

והנה

בס"ט מבואר דבאין שיעור כזית

דבס"ב כתב חמשת מיני דגן וכו'

בכא"פ מברך המוציא ועל המחיה,

אפילו עירב עמהם דבש הרבה יותר מהם

וצ"ב מ"ט הרי אין שיעור למעין שלש

או מינים אחרים הרבה יותר מהם ,מברך

וכתב הגר"א דטעות סופר הוא ובאין כזית

עליו בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה.

בכא"פ אפי' באפוי מברך בו"נ ולא על

ומבואר דכל שיש בו הלכה היא נמי לעניין

המחיה כיון שאין שיעור כזית בכדי אכילת

על המחיה.

פרס ,ומבואר לפי"ז דסבר הגר"א וכן

ובס"ט

כתב וז"ל עירב קמח דוחן ושאר
מיני קטניות עם קמח של חמשת

מיני דגן ובשלו בקדירה ,מברך בורא מיני
מזונות ועל המחיה וכו' ודוקא שיש באותו
קמח מחמשת מינים כדי שיאכל ממנו כזית
דגן בכדי אכילת פרס ,אבל אם אין בו זה
השיעור מחמשת המינים ,אינו מברך
לבסוף ברכת המזון ,אלא בתחלה מברך
המוציא כיון שיש בו טעם דגן אף על פי
שאין בו כזית בכדי אכילת פרס ,ולבסוף
על המחיה .ואם בשלו בקדירה ,מברך
תחלה בורא מיני מזונות ואחריו בורא
נפשות.

ולכאורה

משמע במשנ"ב דפשוט שאין לצרף את
שאר המינים למין דגן לברכה אחרונה
ובאין שיעור לא יברך מעין שלש .יג.

ואמנם

המג"א שם גרס דבאין שיעור
מברך על המחיה וביאר דכמו

שאורז מצתרף לשיעור חלה ומצה ה"נ
מצתרף לעניין שיעור לברכת מעין שלש,
והק' דכאן אינו מצתרף לברכת המזון
וע"כ משום שאינו אוכל כשיעור בכא"פ
ומ"ט מצתרף לעניין על המחיה ותי' דענין
ברכה נאמר סברת כל שיש בו ומשו"ה
מצתרף לעל המחיה ,וביאר דהא דמבושל
מברך בו"נ דוקא בתערובת עם קמח

צ"ב דבסעי' ב' סתם דודאי

דקיטניות אבל שאר מינים מברך על

מברך על המחיה ומשום כל

המחיה ולכאורה הביאור בזה דקטניות הוי

שיש בו ,ואילו בס"ט תלה הדבר באם יש

דבר חשוב ולא בטל משא"כ שאר מינים,

בו כזית בכדי א"פ או לאו ,ומשמע שאי"ז

ומבואר א"כ דסבר דמדין כל שיש בו יש

דין ברור שמברך על תערובת כזו על

לצרף שאר מינים אף לעניין ברכה אחרונה

המחיה וצ"ב דסתר דבריו ,ובמשנ"ב בס"ב

דמעין שלש וחלק על הגר"א.

ציין דאה"נ והשיעור תלוי במבואר בסעי'
ט' ,ולפי"ז דוקא ביש שיעור כדי א"פ
מברך מעין שלש.

.bi

וכעי"ז

מצאנו בשוע הרב בסי' תמ"ב
סקו"א סק"ו וח' דע"י סברת

ea yiy lk 'ixn` m` 'a `n 'qeze i"yxa dignd lr jxan m` oecipd dlz 'h 'irqa my `"xbd mpn`e
inp sxzvnc k"r dpexg` dkxal s` ea yiy lk 'ixn`c 'qezlc xaqc rnyne dpexg` dkxa oiprl
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טעם כעיקר אם יש כזית בכדי א"פ נעשה

וא"כ

קכג

כל סברתנו לעיל שמברך מעין

כל התערובת כטעם המין דגן ומצתרף

שלש מסברת כל שיש בו משום

לשיעור ברכת מעין שלש וכתב דכן הא

שנעשה המין דגן לעיקר אינו אלא באם

שיטת השו"ע והמג"א כאן עי"ש.

אינו מצתרף ,שאז רק משום שקובע
דהמאכל הוא מדי דזיין יש לדון שזה גם

ואף

המנש"ב שחלק על המג"א וסבר

העיקר לעניין על המחיה ,אבל להצד

כהגר"א כתב דהמנהג הוא לענים

שמצתרף צ"ל שהתערובת נכללת באכילת

בכיסנין דמצתרף המילוי

המיני דגן ממש ומהא"ט מברך אפי' אם

לשיעור כזית לברכת מעין שלש ,ואולי

אכל שיעור כזית מן התערובת מעין שלש

החילוק הוא דבתערובת אין הכרח דשאר

ואפי' שברכת מעין שלש אינה אלא בז'

המינים הם בכלל המזון משא"כ בפת

מינים.

פת הבאה

הבאה בכיסנין שאז המילוי נחשב לחלק
במהפת וצ"ב ,ובאמת שהאג"מ ח"א סי'

ולפי"ז

להלכה עולה נפק"מ שבמקום

ע"א חלק והחמיר שלא לצרף שאר מינים

שאוכל דבר שנעשה מתערובת

למין דגן ושלא יברך מעין שלש אלא

של קמח ועוד מינים ויש לדון אם

באוכל כשיעור ממיני דגן דוקא.

מצתרפים שאר המינים לקמח לעניין על
המחיה או לא ,והנה הבאנו שיטת הגר"א

ועכ"פ

נראה דלהצד שמצתרף לכאורה

דבתערובת לא מצתרף וכ"כ המשנ"ב,

ע"כ שדין כל שיש בו אין עניינו

אבל סיים שבאופן של כיסנין ולקע"ך

רק משום עיקר אלא שגורם לקבוע את

מצתרף ,ובזמננו לכאורה יש לדון כל עוגה

המאכל כדבר של מזונות ומשו"ה הכל

או שאר דברים כעי"ז אם דומה לתערובת

בכלל המאכל ומצתרף לשיעור ,ואמנם

או ללקע"ך ובפשטות דומה ללקעך

יתר ע"כ נראה שע"כ אם מצתרף לשיעור

וכסברת המשנ"ב שאז נחשב התערובת

לברכת מעין שלש ועל המחיה נקבע על ז'

כנותן טעם בקמח ,ואמנם באופנים שאחוז

המינים ע"כ שנחשב כאכיל ז' מינים

הקמח מעט מאוד צ"ב אם יש לדון בכה"ג

והביאור בזה דהוי אכל דז' המינים אכילה

ששאר המינים יהיו נותנים טעם לקמח או

חשובה ובמיני דגן עניינו מידי דזיין וכיון

דהוי כתערובת בלבד ,ואז גם למשנ"ב

שכל המינים מצתרפים לו ע"כ שהכל

אינו מצתרף ,ובאמת כבר הבאנו דכתב

כלול באותה האכילה.

האג"מ להחמיר אף בלקע"ך.
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שיטת הרמב"ם בדין כל שיש בו
iil`t xcpqkl` axd

רב

ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו

לברר אם הוא העיקר או לא ,ולדעת

מחמשת המינין מברכין עליו בורא

הרמב"ם צ"ל דעיקר כללא דכל שיש בו

מיני מזונות ,ומכח זה אמרו בסוגיין

ממין דגן ,היינו בגוונא דהדגן ושאר

דחביץ קדירה אף דלכאורה דובשא עיקר,

המנים שבתבשיל שווים ,ובעלמא היינו

מ"מ מברך מזונות ,וכן בדף ל"ז :גבי

דנים אותם לפי הרוב ,ובמין דגן אזלינן

ריהטא דמחוזא ,דאף דלא מפשי בה

בתריה ,אך אה"נ ,לא באו להשמיענו כלל

סמידא ודובשא עיקר ,מ"מ מברך עליה

דהדגן חשיב עיקר אף אם בעלמא היינו

במ"מ.

דנים אותו לטפל.

ויסוד

הדין נראה לכאורה ,דחידשו רב
ושמואל דכל תערובת שיש בה

מין דגן ,לעולם דיינינן את המין דגן לעיקר
ומשו"ה יש לו לברך על המין דגן ולפטור
את כל התבשיל ,ולכאורה היה נראה דזה
דין פסוק דלעולם המין דגן חשיב עיקר,
אמנם הרמב"ם פרק ג' ברכות הל' ה' אחר
שהביא דינא דכל שיש בו ממין דגן ,כ'
וז"ל במה דברים אמורים כשהיה המין הזה
חשוב אצלו ולא היה טפלה ,אבל אם היה
אחד מחמשת המינין שעירב טפלה אינו
מברך אלא על העיקר ופוטר את הטפלה,
הנה מבואר בדברי הרמב"ם דדינא דכל
שיש בו אינו דין פסוק ,ולעולם יש לנו

אך

ל"ז :הוקשה להרא"ה איך באוכל פת
ומליח מברך על המליח ופוטר את הפת,
ולכאורה היה בדין לדון את הפת לעיקר
מטעם הכלל דכל שיש בו ,וייסד הרא"ה
דכל הכלל דכל שיש בו לא נאמר אלא
כשהדגן מעורב עם המין האחר ,אך מליח
ופת שאין הפת מעורבת עם המליח ,בזה
לא שייך הכלל דכל שיש בו ,והנה לשיטת
הרמב"ם וודאי אין מקום לקושייא ,דוודאי
אף בתערובת לעולם יש לנו לברר האם
הפת טפילה או לא ,ובמליח ופת דפשוט
דהפת טפילה למליח ,לשיטת הרמב"ם אין
מקום להק' דנימא ביה כל שיש בו ממין
דגן ,וברור.

לקבוע האם המין דגן הוא העיקר ,או
שהוא הטפל ,ובאמת דכדברי הרמב"ם

ברא"ה מבואר דלא כהרמב"ם ,דבדף

ואף

בלשון הרא"ה מבואר להדיא דלא

מבואר להדיא בסוגייא דלקמן ל"ט.

כהרמב"ם ,דכ' שם וז"ל ,ומיהא

דתבשילא דלפתא ,אף דמפשו בה קמחא,

דווקא בתערובת הוא דקאמרינן דכל שיש

מברך בפה"א כיוון שהקמח ניתן לדבוקי

בו מחמשת המינין" ,ואפילו היה שאר

בעלמא ,ומבואר דאף במין דגן יש לנו

התערובת עיקר דלעולם חשיב דחמשת
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המינין עיקר" ,הרי להדיא בדבריו דאף

מברך מזונות ,ובאמת דזה צ"ת ,דהרי גם

היכא דבדיני עיקר וטפל היינו דנים את

מה דבעלמא מברכים על הרוב ופוטרים

שאר התערובת לעיקר ,מ"מ לעולם המין

את המיעוט ,לכאורה הוא מלתא דעיקר

דגן חשיב העיקר.

וטפל ,דלעולם חשבינן את הרוב לעיקר

ומה

שהוכחנו כשיטת הרמב"ם מהסוגייא
דל"ט .דכל היכא דהמין דגן ניתן

לדבק לא דיינינן ביה כללא דכל שיש בו,
וזה לכאורה ראייה גדולה לשיטת הרמב"ם
וכנ"ל ,אך לשיטת הרא"ה צ"ל דהכוונה
בזה ,דכל החשיבות של דגן היא היכא

התערובת ואת המיעוט לטפל ,וא"כ כיוון
שנת' דשיטת הרמב"ם דכללי עיקר וטפל
שווים במין דגן כמו בשאר מינים ,א"כ מה
נשתנה דלעניין רוב ומיעוט נשתנה דין דגן
משאר המינים ,הרי לכאורה היא היא ,דאף
רוב ומיעוט מדין עיקר וטפל הוא ,וצ"ע.

דניתן לאכילה ] ,לטעם או לסעוד את
הלב[ ,אך מין דגן שלא ניתן בתבשיל
בשביל אכילתו ,אין לו את החשיבות של
מין דגן ,ומש"ה אף דוודאי לעולם המין
דגן חשיב עיקר ואין לנו למצוא חילוק
בדבר ,מ"מ כל זה במין דגן שניתן
לאכילה ,ובזה הוא דאף היכא דבעיקרו
היה נידון לטפל ,חשבינן ליה כעיקר ,אך
היכא דלא ניתן אלא רק בשביל לדבק ,בזה
אין לו כלל את החשיבות של מין דגן,
ויעויין בדברי הרא"ה שדקדק להעמיד
דינא דלדבק כמש"כ.

·

ויתכן

‚

והנה

מצאנו בדברי המג"א סימן ר"ח ס"ק
ט"ו ,שחידש חידוש גדול ,דכמו

דלעניין ברכה ראשונה אמרינן דהכל הולך
אחר הדגן ומברך על הכל מזונות ,כך
לעניין ברכה אחרונה כל שיש בו מין דגן,
אפילו אם אכל רק כזית ,דוודאי לא אכל
כזית דגן ,מ"מ הכל מצטרף להשלים
הכזית ,ומברך מעיין שלש ,וכ"כ הגרעק"א
בגליון שו"ע שם סעיף ב' בשם תשובת
פר"ח.

אמנם

הביאוה"ל שם סעיף ט' ד"ה

לתלות את פלוגתת הרמב"ם

בקדירה ,הביא כמה אחרונים

והרא"ה במה שנחלקו רבותינו

שחולקים על המג"א והפר"ח ,הלא המה

האחרונים ,דהנה באמת יש להעיר בדעת

הלחם חמודות ,ומהר"ם בנע"ט בביאורו

הרמב"ם ,דהנה נת' דלשיטת הרמב"ם כל

על המרדכי ,והמאמר מרדכי ,והנשמת

הכלל דכל שיש בו ממין דגן ,היינו דווקא

אדם ,והגר"א ,ודעתם דלעניין על המחייה

כשהדגן אינו טפל לשאר התערובת ,אמנם

בעינן שיאכל כזית מין דגן ,ולא מצטרף

זה ברור דעיקר הכלל דכל שיש בו נאמר

שאר התערובת להשלים כזית] ,ועיי"ש

אף במקום דהדגן הוא מיעוט התערובת,

לעניין פת העשוייה ממין דגן ושאר מינים,

דבזה בעלמא היה דינו לברך כמו הרוב,

דבזה מבואר בשו"ע דמצטרף למעיין

וזה עיקר החידוש דרב ושמואל דבמין דגן

שלש ,והאחרונים האריכו בזה שם[.

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"ב

קכו

והנה

בדין עיקר וטפל בעלמא ,לכאורה

להשמיענו

הדין ברור דאם אכל מין שבעה

הרמב"ם ,דהשמיענו בזה ליסוד דינא דכל

פחות מכזית ,ויחד עימו אכל עוד טפל

שיש בו ממין דגן ,דעיקר עניינו הוא

שאינו מין ז' ,לכאורה ברור דאין הטפל

דחשבינן לכל התערובת כדגן מעשה

מצטרף לשיעור כזית ולחייב ברכה מעיין

קדירה ,והיינו דכמו שיש "דגן מעשה

שלש ,ומעתה צ"ת בדעת המג"א ,איך כ'

תנור" והיינו פת ,ובפת פשוט דלא בעינן

דבתערובת דגן עם שאר מינים הכל

לדון דשאר המינים המעורבים בו נעשים

מצטרף להשלים כזית ,הרי לכאורה דין כל

טפילים לדגן ,דוודאי חשבינן דהכל נעשה

שיש בו ממין דגן ,אינו יותר מדין עיקר

פת ,ה"נ דיינינן במעשה קדירה ,דכל שיש

וטפל הפשוט ,וכמו דבעיקר וטפל דעלמא

בו מין דגן ,חשבינן לכל התבשיל כ"דגן

לא אמרינן דהטפל מצטרף להשלים

מעשה קדירה" ומטעם זה מברך עליו

השיעור ,ה"נ בתערובת דגן עם שאר מינים

במ"מ.

אין להם להצטרף ,וצ"ע.

אך

וזה

המבואר וודאי בדעת המג"א והפר"ח,

בזה,

אך

הנראה

בכוונת

וודאי כהסברא שביארנו בדברי
המג"א

והפר"ח,

דמטעם

זה

דדינא דכל שיש בו ממין דגן ,אינו

בתערובת דגן עם מינים אחרים ,מצטרפים

מכללא דעיקר וטפל דעלמא ,אלא הוא דין

שאר המינים להשלים כזית ,דהרי הם

חדש ,דכל שיש בו ממין דגן ,חשבינן לכל

עצמן נעשו כמין דגן וכמבואר ברמב"ם.

התערובת כמין דגן ,ואף שאר המינים
המעורבים בתערובת נעשית ברכתן במ"מ,
וממילא אף לעניין ברכה אחרונה שפיר
מצרפינן להו ,דחשבינן להו כמין דגן
ממש.

ובאמת

„

עוד

חידוש מצאנו בגר"ז שמבואר להדיא
כיסוד המג"א ,דבסימן ר"ב סעיף י"ב

האריך הגר"ז בדין מרק עם לביבות,

דהדברים מדוקדקים להדיא

]ויסוד הדינים הם מדברי המג"א סימן ר"ה

בדברי הרמב"ם ,דז"ל שם פ"ג

ס"ק ו'[ ,ובסעיף י"ג שם כ' דהיכא שאוכל

הל' ד' קמח של אחד מחמשת המינין

מרק יחד עם לביבות וכוונתו על שניהם,

שבשלו בקדרה בין לבדו בין שעירבו עם

צריך לברך על שניהם ,דאין כאן עיקר

דברים אחרים כגון לביבות וכיוצא בהן,

וטפל ,וכ' הגר"ז דאף שהלביבות הם מין

וכן הדגן שחלקו או כתשו ובשלו בקדרה

דגן והיה לדונם כעיקר שיפטרו את המרק,

כגון הריפות וגרש הכרמל וכיוצא בהן

וככללא דכל שיש בו ,אך ייסד הגר"ז דהרי

"וכל זה הוא הנקרא מעשה קדרה" וכן כל

אף דגן עצמו שנעשה רך עד ששותים

תבשיל שערב בו מחמשת המינין בין קמח

אותו ,מבואר בסימן ר"ח דאין מברך עליו

בין פת ,בתחלה מברך עליו בורא מיני

מזונות ,דאין מזונות על משקה ,וא"כ אף

מזונות ,וצ"ת בלשון הרמב"ם מה שסיים

המרק לא יתכן בו ברכת מזונות ,דלא עדיף

וכל זה הוא הנקרא מעשה קדירה ,ומה בא

מהמין דגן בעצמו שאילו היה נעשה רך,

עריכת ברכות  /שיטת הרמב"ם בדין כל שיש בו

קכז

‰

לא היה מברך עליו מזונות ,שו"ר דבאמת
דברי הגר"ז רמוזים להדיא בדברי המג"א

ולפי"ז

יש לבאר את דעת הרמב"ם ,דס"ל

סימן ר"ח ס"ק ז' ,עיי"ש בדין הגרעין

לחלק דכל מה שכללו בכללא

שנותנין בזופ"א שרימז לדברי השו"ע שם

דכל שיש בו ,היינו דווקא כשאין הדגן

סעיף ו' ,והיינו דינא דדגן שהיה רך דמברך

טפל מצד עצמו לתערובת ,והקשינו ע"ז,

עליו שהכל וברור.

דלכאורה מה לי טפל מצד עצמו מה לי
טפל מצד מיעוטו ,אך להנת' נראה דדברי

והנה

אם דין כל שיש בו הוא מכללא

הרמב"ם מבוארים הייטב ,דעיקר מה

דעיקר וטפל ,פשוט דאין מקום

דבעינן לכללא דכל שיש בו הוא לקבוע

לדברי הגר"ז ,דאטו מי ששותה משקה

את כל התבשיל כמעשה קדירה] ,היינו דגן

כטפל למזונות ,לא יפטר בברכת העיקר,

מעשה קדירה ,כמו שפת היא מעשה

דאף אם יסוד דינא דעיקר וטפל דהברכה

תנור[ ,ולפי"ז נראה דשפיר יש לחלק

חיילא על הטפל ,מ"מ פשוט דהכלל דאין

כדעת הרמב"ם ,דבשלמא היכא דכל השם

מזונות על משקה היינו דווקא היכא דבא

טפל של הדגן בא לו מחמת מיעוטו ,זה

לברך עליו מצ"ע ,והשם מזונות נקבע לו

וודאי לא איכפ"ל בכללא דכל שיש בו,

מצד עצמותו ,אך היכא דכל התורת ברכה

דהרי אין אנו נזקקים כלל לדינא דעיקר

שלו היא ע"ש העיקר שלו ,בזה פשוט דלא

וטפל ,דאדרבא שאר המינים נעשים כמין

יתכן לדון כן ,ועכ"פ הדין ברור ומוסכם

דגן וכמו בפת ,אמנם היכא דהדגן טפל

לדינא דמשקה הטפל למאכל מזנות ,שייך

מצד עצמותו ,בזה סברא היא דלא יתכן

בו כל דיני עיקר וטפל ,ואי"צ לפנים,

לקבוע את שם התבשיל ע"י הדגן,

ומעתה צ"ע איך ייסד הגר"ז דאין המרק

דאדרבא הוא בא בתורת טפל ,ודומייא

נפטר ע"י הלביבות משום שהוא משקה,

דהכי נראה וודאי לעניין פת ,דבאמת לא

הרי אנו באים לפוטרו מטעם טפל ,וודאי

בעינן שיהיה רוב דגן כנגד כל מה שנותנים

אל שייך לדון כסברת הגר"ז.

בפת ,אך מ"מ היכא דהדגן בא בתורת טפל
לשאר המינים ,בזה אין לו שם פת כלל,

אך

ודו"ק.

הנכון בזה ,דהגר"ז אזיל כשיטת
המג"א והפר"ח ,דיסוד דינא דכל

שיש בו אינו מדין עיקר וטפל ,אך יסוד

ועכ"פ,

יתכן לדון דהרמב"ם והרא"ה

הדין הוא לדון את כל התבשיל כמין דגן,

נחלקו בפלוגתת המג"א ושאר

ונקבעת ברכת כל התערובת בורא מיני

האחרונים,

דקדקנו

מזונות ,דדיינינן ליה כמו שכולו דגן,

בדבריו דס"ל כהמג"א דיסוד דינא דכל

ועכ"פ כיוון דהברכת מזונות שלו היא

שיש בו הוא לדון את כל התבשיל כמין

מצ"ע ,שפיר מצינן לדון כסברת הגר"ז

דגן ,ולא מדין עיקר וטפל ,א"כ באמת לא

דכיוון דהוא משקה לא יתכן בו ברכת

שמענו כלל לחדש דמין דגן לעולם אינו

מזונות ,ודו"ק ונכון.

נעשה טפל ,וכללי עיקר וטפל שלו עומדים

דלהרמב"ם

כבר

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"ב

קכח
כמו בשאר מינים שבעולם ,אמנם הרא"ה

נפטר בברכת מזונות[ ,ועכ"פ מבואר

אזיל עם שאר רבותינו האחרונים דלית

בדבריו לכאורה דאף היכא דהיה בדין

להו לסברא זו ,ולכאורה המבואר בדעתם

לדון את הדגן לטפל ,מ"מ מין דגן חשיב

דכל מה שהתחדש בדין כל ששי בו היינו

ואינו נטפל לעיקר התבשיל ,וזה כשיטת

לדון את המין דגן לעיקר אף היכא

הרא"ה.

דמעיקר דינו היה נידון כטפל ,וא"כ פשוט
דכללא פסיקא שנו כאן ,ואף במקום

אך

באמת אין הדבר מוכרע כלל ,די"ל

שייראה לנו דהמין דגן הוא הטפל ,מ"מ

דאיירי בגוונא שאין לדון בלביבות

זהו מה שחידשו רב ושמואל ,דמין דגן

דין טפל ,אלא שאין עיקר המרק עבור

לעולם חשיב עיקר ,וברור.

הלביבות ,ובזה אין המרק נפטר בברכתן
כמש"כ כיוון דהוא משקה] ,משא"כ

Â

והנה

כשהעיקר עבור הלביבות ,אף אם שותה

בדין עיקר וטפל במין דגן ,לא

את המרק לחודיה הוא בספק מזנות,

מצאתי לע"ע גילוי מפורש בדברי

דשמא חשיב כשלקות ,וסברת הגר"ז לא

הפוסקים ,האם נקטינן כהרמב"ם או

שייכא בזה כיוון דהוא רוטב ,ועיין הייטב

ויעויין במג"א ר"ה ס"ק ו'

בכל זה בדברי המג"א שם ובדברי הגר"ז

לעניין לביבות שבמרק ,שכ' שם וז"ל מיהו

הנזכרים[ ,ועכ"פ לא איירי המג"א בגוונא

לפעמים עושין לזופ"א עם מעט קמח

שהלביבות טפילות למרק ,אך במקום

ונותנין לתוכו מעט לביבות א"כ עיקר

שהם ממש טפילות באמת יל"ד כדעת

טפל

הרמב"ם דלא יהני להו מה דהוו מין דגן,

כהרא"ה,

כוונתו

א

לאכול

הזופ"א

ואינו

להלביבות אם כן ראוי לברך על המים ועל

וצ"ע.

הלביבות וכמו שכתבתי סימן ר"ח ס"ד,
ורהיטת דבריו נראה דאיירי שהלביבות

ומצאתי

בדברי הגר"ז בדקדוק דבריו,

טפילות למרק ,ואפ"ה כ' דאין הלביבות

דנראה דעתו כשיטת הרמב"ם,

נפטרות בברכת המרק ,והטעם כמש"כ

יעויין בדבריו שם סעיף י"ג שכ' וז"ל וכל

בסימן ר"ח ס"ק ז' דמין דגן חשיבי ,והיינו

זה במרק שנתבשל בו המאכל או שנשרה

מכללא דכל שיש בו] ,ומה דאין המרק

בו עד שנתן בו טעם ,אבל אם לא נתבשל

נפטר בברכת הלביבות לכאורה הוא כמו

ולא נשרה בו אלא שערבן לאכול יחד ובא

שייסד הגר"ז דכיוון שהמרק משקה אינו

לשתותו בפני עצמו ,צריך לברך עליו

`.
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z` xhete xwird lr jxan lth obcdykc m"anxd k"ynke ,xkyl dlith `idc llk ztd lr jxan

ick" 'ke wcwcy y"iir ,wacl `ay obc oin oicl df deeydy d`xpy a"q w"q my a"pyna oiieri j` ,obc oind
s`c ,a"i w"q my v"dryae 'g w"q g"x oniqa ezpyn dfa xzq zn`a j` "dlik` liaya `le mrh ea oziy
.r"ve ,mrh ozil `ayk s` df llka n"n ,cerql ezpeek opirac 'qezd 'ky

עריכת ברכות  /שיטת הרמב"ם בדין כל שיש בו

קכט

ברכה המיוחדת לו לדברי הכל ,וכשאכלן

לדון דמין דגן אינו נעשה טפל ,וכמבואר

ביחד א"צ לברך עליו כלום אפילו הוא יין

ברמב"ם ,וברור.

מפני שהוא טפל למאכל ונפטר בברכתו
]היינו בברכת המאכל[ ,ואם עיקר כוונתו
הוא על המרק והמאכל הוא לצורך שתיית
המרק מברך על המרק ,ובהמשך דבריו
מבואר דאיירי אף כשהמאכל הוא ממין
דגן ,ולכאורה הוא פלא ,איך סתם דיברך
על המרק ,והיינו דהמאכל נפטר בברכת
המרק ,הרי קיי"ל דמין דגן חשוב ולעולם
לא דיינינן ביה דין טפל ,ואף דלעניין
המרק ייסד הגר"ז דא"א לפוטרו בברכת
הלביבות ,אך מ"מ המאכל עצמו וודאי לא
יפטר בברכת המרק דהוא אינו נעשה טפל

אמנם

דס"ל דיסוד דינא דכל שיש בו
הוא כמבואר ברמב"ם ,אך כבר הזכרנו
דהביאוה"ל הכריע דלא כהמג"א והפר"ח,
אלא כשאר רבותינו האחרונים דלא
אמרינן כל שיש בו לעניין ברכה אחרונה,
ולדידהו נראה דבאמת יסוד כללא דכל
שיש בו הוא דין עיקר וטפל הפשוט,
ולדידהו וודאי אין מקום לדון שהדגן הוא
הטפל ,דהרי זה עיקר החידוש דכל שיש
בו ,לדון את הדגן לעיקר ,ולעולם יש לו
לברך על המין דגן ,וצ"ע לדינא.

למרק ,וצ"ע רב.

ודע
אך

כמש"כ הגר"ז אזיל בזה לשיטתו

דלפי דברינו מה שהאריכו בדין בשר

המוכרח וודאי בדברי הגר"ז ,דאזיל

ודגים שעוטפים אותם במין דגן ,ודנו

לשיטתו וכנ"ל ,דיסוד דינא דכל שיש

אם שייך בו כללי כל שיש בו ויברכו

בו אינו לדון את הדגן לעיקר ,אלא לדון

עליהם מזונות או המוציא ,אך לדברינו יש

את כל התערובת למין דגן ,וכל זה היכא

לדון דהמין דגן לכאורה טפל גמור

דאין הדגן טפל בעצמותו ,אך כשהדגן

לתבשיל ,ולשיטת הרמב"ם לא שייך בו כל

טפל לשאר התבשיל ,בזה לא שמענו כלל

שיש בו.

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"ב

קל
לו ע"ב

בדין כל שיש בו לברכה אחרונה
iieey l`eny axd

הב"י

סי' ר"ח הביא מרבינו יונה דאם

רק אם יש בו שיעור זה ,וכן בשאר דוכתי

עירב קמח מה' מיני דגן עם שאר

מצינו שיעור זה כשיעור של צירוף.

קמחים ,אם יש בו שיעור שיאכל כזית
בכא"פ ,אם בשלם מברך מזונות ועל

והנה

בסי' ר"י מבואר בשכה"ג ובעוד

המחיה ,ואם עשה ממנו פת מברך המוציא

אחרונים שחלקו על דינו של

וברכת המזון ,אבל אם אין בו שיעור זה,

המג"א וסברי דאם אכל כזית אפי' שהה

אם אפאו מברך המוציא ועל המחיה ,ואם

יותר מכדי אכילת פרס מברך ברהמ"ז

בשלו בקדירה מברך מזונות ובורא נפשות,

ומעין שלוש ,ולדבריהם ודאי צ"ל כהצד

וכך פסק בשו"ע סי' ר"ח ס"ט.

השני שזה חסרון בשם דגן ,וכל הנידון
הוא לדעת המג"א דס"ל דצריך לאכול

והנה

יש לחקור בחסרון זה של אין בו

השיעור בכא"פ וממילא יש להסתפק האם

כזית דגן בכדי אכילת פרס ,האם

הכא זה מצד החסרון בשיעור ,או דגם

זה חסרון בשיעור שכיון שאין בו זה

בגוונא דאין חסרון בשיעור יש חסרון

השיעור מסתמא לא אכל כזית דגן בכדי

בעצם השם דגן דאינו נחשב לחם של דגן

אכילת פרס ,והרי דעת המג"א סי' ר"י

כשאין בו כזית בכא"פ.

סק"א וכך גם דעת הגר"א כאן סקל"א דכל
שאכל כזית דגן שלא בכדי אכילת פרס

ולכאו'

נפק"מ בין הצדדים באופן שלא

אינו מברך ברכה אחרונה כברכת הדגן,

הי' בפת כזית בכא"פ אלא שאכל

ולכן כאן כשאין שיעור זה אינו מברך

מהר ומתוך כך אכל כזית בכא"פ ,שבכה"ג

ברכת המזון ועל המחיה.

הרי השלים השיעור אבל אם זה חיסרון
שפחות משיעור הנ"ל אי"ז נחשב לדגן

או

דילמא שחסרון זה איננו משום חסרון

א"כ לא יהני מה שדחק ואכל כשיעור

בשיעור ,אלא שזה חסרון בחשיבות

דס"ס אי"ז נחשב פת של דגן ,ובשע"ת כ'

דגן שא"א להחשיב את הלחם כלחם של

בשם הבית אפרים שאם מיהר ואכל

דגן וכן את התבשיל א"א להחשיב לדגן

כשיעור מברך ברכת המזון ,ומבואר דס"ל

רק אם יש בו כזית בכא"פ שזה שיעור של

שכל החסרון הוא רק חסרון בשיעור.

צירוף לכה"ת ,וכמו שמצינו גבי איסורים
ומצוות שמצטרפים בשיעור זה כמבואר
בסי' תנ"ג ס"ב גבי מצה שאינו נחשב מצה

וראיתי

בספר ברורי ברכות שהביא
נפק"מ נוספת בין הצדדים,

עריכת ברכות  /בדין כל שיש בו לברכה אחרונה

קלא

באופן שאכל כזית מפת שאין בה שיעור

ס"ב ,או מדין כל שיש בו מחמשת המינים,

זה ורוצה להשלים לשיעור כזית ,אזי אם

אבל כשאין בו כזית בכא"פ אין שאר

החסרון הוא בשיעור סגי שיאכל עוד חצי

המינים מצטרפים ,ואז יש לדון האם זה

זית מפת אחרת ואז ישלים לשיעור כזית,

חסרון בשיעור או שבכה"ג אי"ז נחשב

אבל אם החסרון בדגן דאין לפת כזו צרוף

כלל לפת דגן וכנ"ל.

של דגן א"כ אי"ז נחשב לחם כלל ויצטרך
לאכול כזית שלימה מפת אחרת ,והביא
בספר הנ"ל שהגר"ז סתר עצמו בדין זה,
ולכאו' שורש הנידון הוא בחקירה הנ"ל.

ולכאו'

ודעת

הגר"א סקל"ב דגם באופן שיש
כזית בכא"פ אינו מברך בהמ"ז

אלא אם כן אכל פרס שבכה"ג אכל כזית
מן הדגן ,והיינו דסבר דאין שאר המינים

אפ' להוכיח מהרא"ה שס' שאי"ז

מצטרפים ולכך צריך לאכול פרס כדי

חסרון בשיעור אלא חסרון בשם

שעי"ז יאכל שיעור כזית מן הדגן.

דגן ,דשיטת הרא"ה בדף לו :דאם אין בו
כזית בכדי אכילת פרס אפי' מזונות אין
מברכים עליו ,דכל מה שאמרו רב ושמואל
דכל שיש בו מה' המינים ברכתו מזונות
דווקא ביש בו כזית בכא"פ ,והרי לברכה
ראשונה אין דין שיעור וע"כ דסבר הרא"ה
שזה סברא בחשיבות הדגן ,אלא שהרא"ה
סובר שזה סיבה גם לברכה ראשונה כי
דנים כאילו אין כאן דגן כלל ,ואילו הרבינו

והנה

גם החסרון באופן שאין בו כזית
בכא"פ דממילא לא אכל כזית מן הדגן
בשיעור זמן דכא"פ ,וכ"כ הגר"א בסקל"א
דהטעם

משום

דכל

השיעורים

אינן

מצטרפים יותר מכא"פ ועיין בסי' ר"י
ועיין מג"א ,והיינו ששם הוזכר גבי ברכה
אחרונה שצריך שיאכל הכזית בשיעור
דכא"פ וכנ"ל.

יונה י"ל דחילק דכלפי ברכה ראשונה דסגי
במשהו הרי יש כאן דגן ,אבל לברכה

לכאו' לפי"ז הי' נראה לפרש שזה

וצ"ע

דהגר"א בסק"ל ציין עמש"כ

אחרונה שיש דין שיעור א"כ צריך שנראה

השו"ע דביש בו כזית בכא"פ

בלחם או בתבשיל צירוף של דגן ,וכיון

מברך בהמ"ז ,כמש"כ בפ"ג דחלה מ"ז

שאין בו כזית בכא"פ אין הדגן מצטרף,

העושה עיסה מן החיטים ומן האורז ,וכ'

ולכן אינו מברך כברכת הדגן.

הראב"ד והוא שיש בו כזית כא"פ ואפי'

והנה

נחלקו האחרונים בפת שיש בו כזית
דגן בכא"פ כמה צריך שיאכל ממנו

לשיטת הרמב"ן וכו' שחולקים וס"ל
שאי"צ ומשום גרירה ,דווקא באורז ועי'
תנ"ג ס"ב ומש"כ שם.

כדי לברך בהמ"ז ,דהמאמר מרדכי מצדד
דסגי בכזית מתהערובת ,וכך היא בפשטות

והרי

התם ליכא דין שיעור כלל אלא הוא

דעת הפר"ח שהובא ברעק"א בסי' ר"ח

חסרון בשם לחם לחלה ולמצה,

ס"ב ,והיינו דסברו דגם שאר המינים

ומבואר שהבין שהחסרון כאן הוא בשם

מצטרפים לשיעור ,או דמדין טעם כעיקר

דגן ובאמת שכך הוא גם פשטות השו"ע

נהפך הטעם להיות כעיקר כבסי' תנ"ג

שאל"כ יקשה לדעת הגאון שגם ביש בו

עריכת ברכות  /ברכות לו ע"ב

קלב
כזית צריך לאכול פרס כדי שיאכל כזית

תרוייהו איתניהו דגם יש חסרון שצריך

מהדגן בכא"פ וא"כ מה נתחדש שאם אין

שיאכל שיעור כזית מהדגן ,וגם חסרון

כזית בכא"פ שאינו מברך ברכהמ"ז

נוסף דאם אין בדגן כזית כא"פ אי"ז חשוב

תיפו"ל שאם אין בו כזית הרי לא אכל

דגן.

כזית מהדגן ובכה"ג גם בלחם שיש בו
כזית בכא"פ אם לא אכל כזית מהדגן אינו
מברך להגר"א ,וא"כ אין חילוק בין יש בו
כזית בכא"פ לאין בו כזית בכא"פ.

והנה

האחרונים תמהו על מש"כ השו"ע
שאם אין בו כזית כא"פ מברך

המוציא ועל המחיה ,דהיכן מצינו כזאת
דמברך בתחילה המוציא ולבסוף מעין

שנתחדש בסיפא דין נוסף שאפי'

שלוש ,וגם מ"ש מנתבשל בקדירה שכ'

אם מיהר ואכל כזית מהדגן אינו

השו"ע דמברך בנ"ר משום דאין בו כזית

מברך בהמ"ז ,דכיון דאין כזית בכא"פ

בכא"פ ,והגר"א מה"ט הגיה דגם בפת

חסר בשם דגן של הלחם ,וע"ז ציין הגר"א

מברך לבסוף בורא נפשות ,והאליה רבה

את המשנה בחלה.

ועוד אחרונים יישבו דאמרי' נחית דרגא

וע"כ

וכך

דפת שכשיש לה כשיעור מברכים בהמ"ז
גם מוכח מהגר"א סקל"ה שציין

ע"כ גם כשאין לה שיעור מברכים מעין

מקור לדין של השו"ע דאם אין בו

שלוש ,משא"כ תבשיל שכשיש שיעור

כזית בכא"פ מברך בורא נפשות ,מרש"י

מברכים מעין שלוש ע"כ כשאין בו שיעור

מא :ד"ה פת שכ' שבפת הבאה בכסנין

יורד לבורא נפשות.

שנתנו לה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים
ומאכלה מועט לא הטעינוה ברכה מעין ג',
מידי דהוי אפת אורז ודוחן דאמרי' בפרקין
בתחילה מזונות ולבסוף ולא כלום ,והבין
הגר"א שכוונת רש"י במש"נ ומאכלה
מועט היינו שאין בזה כזית בכא"פ ,וכ'
הדמשק אליעזר דכוונת הגר"א דממילא
לא אכל שיעור כזית מהדגן.

אך

והנה

לכאו'

מדברי

והאחרונים

האליה

דעמיה

רבה
מוכיח

דסברו שאין חסרון כלל מצד השיעור ,וכל
החסרון הוא מצד שאין כ"כ חשיבות דגן
בלחם ,וע"כ מתאים לומר נחית דרגא דפת
שהיא חשובה ע"כ גם באופן שאין כ"כ
חשיבות דגן יורד למעין שלוש ,ובתבשיל
שבלא"ה הוא מעין שלוש ע"כ כשאינו

דבריו תמוהים דא"כ מה רש"י דימה

חשוב יורד לבנ"ר ,אבל אם יש חיסרון

חסרון

בשיעור לא שייך לומר דנחית דרגא דכיון

בשיעור ,וע"כ שהגר"א פי' דהחסרון הוא

שלא אכל כשיעור איך יברך על המחיה,

דהואיל ואין בו כשיעור אי"ז פת דגן כלל

והגר"א לשיטתו באמת הגיה מה"ט דגם

ואפי' ימהר ויאכל כזית לא יברך ע"ז ,וע"ז

בפת מברך בורא נפשות ,וגם המג"א שס'

הביא רש"י דומיא דפת אורז ודוחן שאי"ז

בסי' ר"י שיש חסרון בשיעור נשאר בצ"ע

משביע כ"כ ואינו חשוב שמברך בורא

על דברי השו"ע למה מברך מעין שלוש,

נפשות ,ומבואר מכל הנ"ל דלדעת הגר"א

ומעתה יש לתמוה טובא על דברי המ"ב

לפת

אורז

ודוחן

שאי"ז

עריכת ברכות  /בדין כל שיש בו לברכה אחרונה

קלג

בסקמ"ז שאחר שהביא דברי הגר"א

לברך על התרכובת דכיון שזו תרכובת

שחלק על השו"ע ודברי הא"ר שיישב

שיש בה מה' המינים אף שיש בה ממינים

דברי השו"ע משום נחית דרגא ,כ' ודע עוד

אחרים ,מ"מ כיון שיש בו מה' המינים

דה"ה אם הי' בפת כזית בכא"פ רק שהוא

מברך כברכת הדגן ,אלא דבכה"ג כיון

לא אכל כזית מהדגן ,ג"כ אינו מברך אלא

שאינו מברך על הדגן לחודיה אלא על

על המחיה לדעת השו"ע או בנ"ר לדעת

התרכובת וזה פחות חשוב ,לכן אמרי'

הגר"א.

נחית דרגא דבפת יברך מעין שלוש
ובתבשיל בנ"ר.

ודברי

המשנ"ב לכאו' מרפסן איגרי דכיון
דאיירי בגוונא דיש בפת כזית

וכל

זה בפת שיש בו כזית בכא"פ אז יש

כא"פ א"כ אין חסרון כלל בחשיבות של

צירוף של הדגן ושייך לברך על הדגן

הלחם ,וכל החסרון בזה שלא אכל כזית

לחוד ,ואז יברך המוציא כיון שיש בו כזית

מהדגן הוא משום דנקטינן כדעת הגר"א

בכא"פ שזה שיעור צירוף לכה"ת.

דבכה"ג יש חסרון מצד השיעור ,דדיינינן
דשאר מינים לא מצטרפי ולא אכל כלל

אבל

אם אין בו כזית בכא"פ א"א לדון

כזית מהדגן ,וא"כ איך יברך על המחיה

מצד הדגן לחוד כיון שאין בו

כיון שלא אכל כשיעור ומה מתאים ע"ז

שיעור צירוף ,וע"כ גם אם יאכל כזית

נחית דרגא וצ"ע.

מהדגן אינו מברך בהמ"ז כי חסר בצירוף,
וע"כ צריך לדון רק מצד התרכובת שיש

ואולי

אפ' לבאר שהמ"ב הבין דגם בלחם

בה מה' המינים ,וכיון שזה פחות חשוב

שיש בו כזית דגן בכא"פ ,שהלחם

ע"כ אמרי' נחית דרגא דבפת יברך מעין
שלוש ובתבשיל בנ"ר.

חשיב לחם של דגן ,עדיין קיימות ב'
אפשרויות שונות בברכה אחרונה ,אפשר
לברך על הדגן לחודיה ואז הוא חשוב כיון

ולפי"ז

מתבאר מדברי המ"ב חסרון

שמברך על דגן לחודיה ,וזה שייך רק

שלישי בפת שאין בו כזית

באופן שאוכל פרס שאז אכל כזית מהדגן,

בכא"פ ,לא מצד השיעור ולא משום שאין

ובכה"ג מברך בהמ"ז ,אך גם באופן שלא

לזה שם לחם של דגן ,אלא דכיון דאין

אכל פרס שאז אינו יכול לברך על הדגן

בדגן שיעור צירוף וא"א לברך על הדגן

לחודיה כיון שאין בו כזית ,מ"מ שייך

לחוד רק על התערובת וכמשנ"ת.
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לז ע"א

שיטת הרמב"ם בדין אורז בתערובת
bxa edil` axd

פסק

הרמב"ם

)פ"ג ה"י מברכות(

אורז

האחר הוא הרוב מברך עליו כברכת אותו

שבישלו או שעשה ממנו פת

תבשיל.

בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות
ולבסוף בורא נפשות ובלבד שלא יהא

ותמה

הב"ח שבשולחן ערוך פסק כדברי

מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו ,אבל

שניהם שכתב בסעיף ז' הכוסס את

פת דוחן או פת של שאר מיני קטנית

האורז וכו' התחיל בלשון רמב"ם שכ'

בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות

והוא שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא

רבות.

אורז לבדו ,וסיים בלשון הטור שכ'
והתבשיל האחר הוא הרוב מברך עליו

וכ'

הבית יוסף דלכאו' הרמב"ם חולק עם
הרא"ש וז"ל :וכתב הרא"ש

כברכת אותו תבשיל ,וסותרים זה את זה.

)סי' ח(

שזה שכתב הרי"ף דאורז על ידי תערובת

ומסיק

הב"ח ולענין הלכה נראה לפע"ד

אינו מברך עליו בורא מיני מזונות היינו

דברי הרמב"ם עיקר דמאי דאמר

כשהרוב ממין אחר וכו' אבל אם רובו אורז

בגמרא כל שיש בו מחמשת המינין

אף על פי שהוא מעורב עם מין אחר מברך

מברכין עליו בורא מיני מזונות ודייקינן

בורא מיני מזונות ומיהו לא משמע הכי

מיניה אבל אורז ודוחן על ידי תערובת לא

מלשון הרמב"ם שכתב בפרק ג' אורז

מברכין עליה בורא מיני מזונות משמע לי

שבשלו או שעשה ממנו פת בתחלה מברך

בכל גווני דתערובת קאמר בין ברובו בין

בורא מיני מזונות ולבסוף בורא נפשות

במיעוטו והכי דייקינן דבחמשת המינין על

ובלבד שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא

ידי תערובת אפילו רובו ממין אחר מברכין

אורז לבדו.

עליו בורא מיני מזונות אבל באורז על ידי
תערובת אפילו רובו אורז אין מברכין

אמנם

הב"י בשו"ע )רח ז( פסק הכוסס את

בורא מיני מזונות אלא אם כן בשלו אורז

האורז ,מברך עליו בפה"א וכו'

לבדו ,וכו' ,אבל על ידי תערובת בתבשיל

ואם בשלו הגה :עד שנתמעך או שטחנו

אחר מברך עליו כברכת אותו תבשיל בין

ועשה ממנו פת ,מברך עליו בורא מיני

שהתערובת הוא ברובו בין שהוא במיעוטו.

מזונות ואחריו בורא נפשות והוא שלא
יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו,
ואם עירב ממנו בתבשיל אחר והתבשיל

ומבואר

דדקדק לשון הגמ' דאמרו
"בתערובת" ולא חילקו בה
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אם רובו אורז או לא ש"מ דאין חילוק

אחר יתבטל ברכתו זה דבר שאינו עולה על

בזה.

הדעת ועססי' ר"ד ואף בב"י לא כ' אלא
דמשמע מדברי הרמב"ם ע"ש .עכ"ל.

והט"ז

סבר דגם שיטת הרי"ף כך היא
וז"ל

ומשמע

מלשון

הרי"ף

והנה

יש לדקדק שהק' המג"א למה יש

כשנתערב האורז עם מין אחר אין שום

מעט ממין אחר יתבטל ברכתו,

מעלה לאורז אפילו אם הוא רוב וכו' וכת'

ולכאו' עדיפא הי' לו להקשות מה טעם לא

הרי"ף דבזה דוקא אתותבו במה שלא נתנו

הולכים אחר הרוב מדין עיקר וטפל

מעלה לאורז אפי' הוא בעין אבל כל שלא

דאזלינן בתר הרוב שהוא העיקר.

בעיניה אפי' אם הוא הרוב לא אתותבו רב
ושמואל ואין בזה מעלה לאורז וכן י"ל ל'
הרמב"ם ולא כהרא"ש והטור שכתבו שלא
הפסיד האורז מעלתו רק אחר שיש
בתבשיל אחר הרוב וסיים עלה הט"ז
דהב"י חזר בו ,אבל הוא תמוה דהברייתא
שנתותבו בו רב ושמואל לא מיירי כלל
מאורז בתערובות וא"כ אמאי נפסוק דלא
כרב ושמואל בתערובות אפי' מעט ממין

והנה

וכבר כתב המגן אברהם ושאר
אחרונים דאינו מוכח מהם

ושיטה

)מהרי"ף והרמב"ם(

שחולקין על הרא"ש ,דאחרי דקיימא לן
בכל התורה רובו ככולו ,אם הרוב מן
האורז חשוב כאילו הוא לבדו ,וכן משמע
מפשטות לשון הגר"א שהחליט כן לדינא
]דאי לאו הכי היה לו להביא דעת
החולקים על זה ב[.

אחר א .ונראה מדבריו דלכו"ע יש מעלה
לאורז ונחלקו מאימתי הוא מפסיד מעלתו.

בשער הציון

)רח ס"ק לד(

כ' וז"ל

והנה

אע"פ שלכאו' בדברי המג"א לא
הק' מטעם רובו ככולו ,ואולי

זו צ"ע מסברא ,איך יתכן דלא

כוונת המשנ"ב לדקדק כמו שנתבאר שלא

יברכו מזונות כיון שהוא הרוב,

הק' המג"א מה טעם לא אזלינן בתר הרוב

ודל מהכא דינא דכל שיש בו ,תיפו"ל

מדין עיקר וטפל ,אלא הק' דא"א שמשום

דמדין עיקר וטפל הולכים אחר רוב

המעט יתבטל ברכתו ,ע"כ כוונת קושייתו

המאכל ,ומהיכי תיתי יתבטל על ידי מיעוט

דמדין רובו ככולו מיעוט כמאן דליתא,

זהו תימה גדולה מאוד.

ועדיין צ"ב.

וכבר

כ' המגן אברהם

)רח יא(

וז"ל וחזר

בו ממ"ש בב"י דלא כב"ח שעשה
ספק מזה דאטו אם יש באורז מעט ממין
`.

ונראה

דהמשנ"ב למד זו הקו' ממש"כ
הט"ז

)ס"ק ט(

דכאן בש"ע חזר בו

וס"ל כל שאורז הוא הרוב לא מקרי

yxeyc l"t` 'id `xaqn mpn` ,dfl df oipr oi`e md miwelg l`enye axc zexnind 'ac el heyt dpde
jci`a inp azezi` cga azezi` m`e fxe`a k"`yn ,mipind 'dl dlrn epzp l`enye axc `ed '` oicd

.`l e` zaexrza m` fxe`a wlgl `xaq oi`e

.a

.aex xza opilf`c `"xbd zrcc `icdl x`azp mrp ixn`a dpd ,`"xbd znizqn 'i`x `iady dn
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תערובות וכמו שסיים אח"כ ואם עירב וכו'
שזה דעת הרא"ש והטור .עכ"ל ,הרי דטעם

דאף בה אין שאר התבשיל עיקר מכ"מ
ס"ס האורז הוא עיקר כמו

השני ג.

הב"י שחזר בו הוא משום שלא מיקרי
תערובת ,ולדרכו של המשנ"ב כוונת הט"ז

ולענין

הלכה הכריעו האחרונים המג"א
והט"ז דהב"י בשו"ע לא פסק

ברורה דכיון שהתבשיל הוי מיעוט אין
כאן תערובת וחזינן כולו כאורז.

כשיטת הרמב"ם .וכ"פ הלבוש
והמגן גיבורים

נמצא

דהקושי' היא מדין רובו ככולו הוא

)אלף המגן רח ס"ק

)רח ז(

יב( .דאף

רובו אורז מברך מזונות ,וכ"פ המשנ"ב.

דווקא הרמב"ם לשיטתו דסבר
דרק בכולו מברכים מזונות א"כ לא לא

אמנם

אע"פ שהאחרונים מיאנו בסברא
שהביא הב"י בדעת הרמב"ם,

אמרינן רובו ככולו והרי לנו כולו אורז.

הנה יתבאר כי שיטה זו סברוה כמה

ונמצא

לפי דברי הט"ז דהב"י חזר רק
מטעם

זה

דרוב

לא

מהראשונים ,ושיטה נכבדה היא.

חשוב

כתערובת ,אמנם כשאינו מוגדר תערובת
לא חזר בו הב"י וסבר דאין מברכים על
האורז מזונות ,והוא חידוש.

חדא

כ' בספר המכתם וז"ל וכן בתבשיל
שיש בו מחמשת המינים אע"פ

שאינו כולו מהם שמערבים בו דברים
אחרים מברכים עליו במ"מ והוא שלא יהא

נמצינו

למדים ב' טעמים למה ברוב אורז

מה שיש בו מה' מינים טפל בתערובת

יברך מזונות הא' כריהטת לשונו

שאין

והשאר

עיקר,

משא"כ

באורז

של המג"א שמיעוט אינו יכול לקבוע את

מברכים עליו במ"מ אלא כשהתבשיל כולו

ברכת הרוב ,הב' כמו שכ' המשנ"ב

מאורז אבל אם הוא בתערובת אפי' הי'

דמיעוט כמאן דליתא כיון דרובו ככולו.

האורז עקר אין מברכים עליו במ"מ דלגבי
הא מילתא גרע מחמשת המינים.

ונפק"מ

בהגדרת הדברים הוא במחצה
אורז ומחצה תבשיל ,דלסברת

המשנ"ב בכי הא אפשר דאין מברך ברכת
האורז אמנם לריהטת הלשון במג"א נראה
.b

מפורש

בדבריו כי אורז ירד בחשיבותו
כשהוא

בתערובת,

ואע"פ

שהאורז עיקר אין מברכים עליו במ"מ,

lkc meyn n"na eilr jxan deya dey `d rnyn :azk (` gx) dyixcdy ,mipexg`d ewlgp df oicae
eilr siqeny cr oikxan oi` deya deyac xyt`e aexd `ed `ny opiyiig mvnvl xyt` i`e deya dey

s`c l"pe azk (i gx) x"`d mpn` .zepefn jxal el oi` deya dey dvgn ied i`cee m`c x`ean .xg` oinn
oi` xg` oinn daexyk `l` exikfd `l xehde y"`xdac ,zepefn ipin `xea jxan dvgn lr dvgn `edyk
ozp `le .zepefn n"a oikxanc rnyn dvgn lr dvgna la` ,mipin dyngk aiyg `lc zepefn n"a oikxan
wqt (f f"ne ,`i `"` g"x) b"ntae) .elekk eaexc meyn mrhd oi`y wleg x"`dc gkene .aexd `edc meyn mrh
.(x"`dk `lc
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ועדיין אינו מחוור בדבריו אם ירד לברכת

שלא לברך במ"מ ,שאין סברא לומר

שהכל או לברכת האדמה.

שתשתנה הברכה בשביל מעט מתערובת.

וכך

מצאנו שכ' המאירי

)לז(.

וז"ל בשלן

ומבואר

דכשהאורז הוא טפל פשיטא לי'

ולא נתבקעו אורז שדרכו בכך מברך

דלא אמרינן כל שיש בו ,אבל

ב"פ האדמה ,וכו' ,ודוחן שאין דרכו בכך

כשהוא עיקר והירק הוא הטפל מספק"ל

מברך שהכל ,בשלן ונתבקעו מברך עליהם

אם אפשר לומר כשיטה זו דאפי' אורז

במ"מ ולבסוף בורא נפשות וכן בפת

עיקר מברכים עליו שהכל או דאין סברא

גמורה שלהם שאין באורז ודוחן ברכה

שבשבית מעט הירק תשתנה ברכתו.

לאחריו אלא בורא נפשות ואם הם על ידי

אתה

מחמשת המינים מברך מיני מזונות ומעין

בשם י"א ,דאורז על ידי תערובת אין

תערובת מברך שהכל ואם יש בהם תערובת
ג' ,עכ"ל.

ומדסיים

וכתב דאם יש בתערובת מה'

הראת לדעת כי שיטת המכתם
המאירי והריבב"ן וכן הרשב"ץ
מברכים עליו מזונות.

מעתה

נשובה לשיטת הרמב"ם דהנה

המינים דמברך מזונות משמע

נתקשו האחרונים אם אפשר

דרק בהכי הוא דמברך מזונות בתערובת

לומר דברכת המזונות באורז הוא רק

של אורז אבל תערובת אורז שאין בו מה'

כשהאורז לבדו ,ובמג"א נראה דמפרש

מינים אין מברכים מזונות ואע"פ שהאורז

דאף הב"י לא כ' דהרמב"ם חולק אלא דכן

הוא הרוב מכ"מ ברכתו שהכל דאורז ע"י

משמע משיטת הרמב"ם ,משמע דאף

תערובת בטל חשיבות אורז ממנו.

וכ"מ

הרמב"ם לא ס"ל הכי

אמנם להאמור

הדבר ברור שכך סברו הרבה ראשונים,
בריבב"ן שכתב וז"ל אבל אורז ע"י

וא"כ הסברא נותנת דמש"כ הרמב"ם אורז

תערובת לא מברך במ"מ אלא כל

לבדו כוונתו כפשוטו דרק בהכי מברך

שיש בו מה' מינים דלא איתותב רב
ושמואל בהא.

ומה

ד.

מזונות.

וכן

הוכיחו האחרונים עוד בדעת הרמב"ם

דפשיטא להו מספקא להרשב"ץ שכ'

דס"ל להרמב"ם לחלק בין אורז לבדו

בחי' וז"ל וראיתי מי שכתב דאורז

מכשהוא בתערובת .ממש"כ הרמב"ם

ע"י תערובות אפי' אורז עיקר אין מברכים

)ברכות פ"ג ה"ד( וז"ל קמח של אחד מחמשת

עליו אלא שהכל ,וכו' ,אבל הדבר צ"ע אם

המינין שבשלו בקדרה בין לבדו בין

נמעט ג"כ מזה הכלל אם במעשה קדירה

שעירבו עם דברים אחרים כגון לביבות

של אורז מערבין בה מעט ירק כמו שנהגו,

וכיוצא בהן ,וכן הדגן שחלקו או כתשו

.c

`ed (m"anxd) epiax y"nc azky `"bndl izi`x mb l"fe 'ky i"d zekxan b"t opxi wgvi 'qa izi`xe
)`.epnn mixacd e`vi m` izrci `le ,`wec e`l ecal (fxe
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קלח
ובשלו בקדרה כגון הריפות וגרש הכרמל

ד' דכתב מימרא דכל שהוא ה' מיני דגן

וכיוצא בהן וכל זה הוא הנקרא מעשה

)רוב ככולה(

ואח"כ אידך מימרא כל שיש

קדרה ,וכן כל תבשיל שערב בו מחמשת

מחמשת מיני דגן אפילו מעט מהם,

המינין בין קמח בין פת ,בתחלה מברך

ולאיזה צורך הביא מימרא א' ולכאורה

עליו בורא מיני מזונות.

למעט הא אורז אף רוב לא ,ודוחק .עכ"ל.

וק'

שכבר כ' בתחילה ל"ש קמח לבדו

ודבריו

מפורשים דקשיתי' למה הוצרך

ל"ש שעירב וא"כ מהו שחזר וכ' וכן

הרמב"ם לדין רוב קמח הרי כל

כל תבשיל וכך הק' המטה יהודה .ועוד יש

שכן הוא מכל שיש בו דאפי' מיעוטו קמח

לדקדק דחילק הרמב"ם בין מעשה קדירה

ג"כ מין דגן עיקר ,ולזה מחדש הפרמ"ג

לתבשיל ובמעשה קדירה כ' בין לבדו בין

דהרמב"ם בא למעט אורז דאע"פ שהוא

שעירבו.

רוב לא אזלינן בתרה .הרי מבואר דדין רוב

ומכח

זה כ' הפרמ"ג )בראש יוסף( דממש"כ
ברישא קמח שבשלו בקדירה בין

לבדו בין שעירב ,מיירי שרובו קמח,
וכמשמעות הלשון וע"ז הוסיף אפי' אם רק
עירב מעט קמח כיון שהוא מחמשת
המינים מברך מזונות מדינא דכל שיש בו.

אורז אינו כדין רוב קמח שבקמח אין
חילוק

בתערובת אבל באורז יש חילוק דרק
כשהוא לבדו נתקן בו ברכת מזונות אבל
בתערובת לא ,נמצא לפי"ז דבאורז לא
נתחדש בו דינא דכל שהוא לענין רובו
אורז ,כך דעת הפמ"ג.

הרי דהוצרך הרמב"ם לחדש ב' דינים הא'
אפי' רובו קמח וגם כשמיעוטו קמח.

בין

כשהוא

לבדו

לכשהוא

אמנם

כבר הבאנו דברי הב"ח שכ' וז"ל

מהכא דלהרמב"ם רבותא יש

דמאי דאמר בגמרא כל שיש בו

בתערובת שרובה קמח או מין

מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני

אחר דאזלינן בתר הרוב .וא"כ וודאי שייך

מזונות ודייקינן מיניה אבל אורז ודוחן על

לומר גבי אורז דאע"פ שרובו אורז לא

ידי תערובת לא מברכין עליה בורא מיני

נתחדש בו דין זה לילך אחר הרוב.

מזונות משמע לי בכל גווני דתערובת

אסיקנא

אך

עדיין הסברא עמומה ומוקשית חדא
למה לא אמרינן רובו ככולו אורז,

ועוד למה כשהאורז רוב ועיקר לא אזלינן
בתרי'.

והנה

מצאנו ב' ביאורים מהו מקור הדין
להרמב"ם.

בפרמ"ג

קאמר בין ברובו בין במיעוטו .עכ"ל .הרי
דסבר הרמב"ם דרוב אורז נלמד מצריכותא
דכל שיש בו ,ולא מכל שהוא.

ונראה

דפלוגתא זו פלוגתא רבה היא,
ונפק"מ לברכת האורז בתערובת,

שאם ילפינן מכל שהוא ,שחלוק ברכתו
בתערובת מברכתו כשהוא לבדו א"כ

כ' וז"ל ועיין ר"מ

שמעינן דב' ברכות נתקן על האורז,

פרק ג' מהלכות ברכות הלכה

כשהוא לבדו וכשהוא בתערובת ,ונמצא

)מ"ז ר"ח ט'(
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קלט

דסיבת שינוי הברכה היא באורז ,אבל אם

לעשות האורז אינו חשוב נמצא דסיבת

ילפינן תערובת מדין כל שיש בו ,א"כ אורז

הברכה היא האורז רק כשאורז שאינו

ברכה אחת יש בה ,ובתערובת נשתנית

חשוב ירד ברכתו לשהכל.

ברכתו מחמת התערובת ,ולפיכך אינו
מברך כברכת האורז ,אבל האורז עצמו

ומעתה

לעולם סיבת ברכה אחת יש בו.

ובאמת

שהמעיין יראה שנח' בשיטת
הרמב"ם מהו ברכת האורז

כשהוא בתערובת ,שהב"ח כ' להדיא
דמברך כברכת התבשיל ,וכן משמע בדעת
הט"ז ה ,אמנם במאירי ובי"א שהביא
הרשב"ץ מפורש שברכתו שהכל ו ,ומשמע
מדבריהם דלעולם מברך שהכל ואפי' אם
התבשיל שמעורב עימו ברכתו העץ או
האדמה.

ויש

א"ש דהב"ח והט"ז אזלי
לשיטתייהו שהם עצמם כתבו

דמקור הדין דאורז בתערובת אין מברך
עליו מזונות הוא מכל שיש בו דלענין כל
שיש בו לא איתותב ולפיכך כתבו דמברך
כברכת שאר התבשיל ,אבל הראשונים
אפשר דסברו כמו שנתבאר בפרמ"ג
דילפינן מכל

שהוא ז

דרק בה' מינים

נתחדש דין רוב אבל באורז לא ,הלכך
סברו דהאורז עצמו ירד לברכת שהכל ,וכן
יש לדקדק מלשון התשב"ץ שהק' בסו"ד
דאין סברא לומר שבשביל מעט ירק

בזה מן התימה חדא למה אין

תשתנה ברכתו ומשמע דברכת האורז

מברכים עליו אדמה ,ועוד אם גרע

משתנה משום הירק דאילו הי' הדין

שאינו חשוב לילך אחריו א"כ יברך

שמברך על שאר התבשיל הי' לו לומר

כברכת שאר התבשיל ,אמנם להמבואר

שאין סברא שיברך על המועט ויפטור

בפמ"ג א"ש די"ל שבאורז עצמו נתקן

המרובה.

ברכת מזונות כשהוא לבדו אבל בתערובת
מברך על האורז שהכל ומשום דהוי

אסיקנא

גריעותא באורז ,ואין הטעם שנשתנה

ב' שיטות בדעת הרמב"ם מה
ברכת

בתערובת,

האורז

ברכתו משום התערובת דאם התערובת

דלהב"ח

מגרע את האורז א"כ צריך לברך כברכת

התבשיל ,ואילו להפרמ"ג מברך כברכת

התבשיל ולא כברכת האורז דהא תבשיל

האורז אך אין מברך מזונות

חשוב ממנו ,אבל אם התערובת הוא הי"ת

בדבריו אם ירד לשהכל או שמברך

והט"ז

מברך

כברכת

שאר

)ולא נתבאר

אדמה(.

.d

.liyazd x`y zkxak jxanc rnyn fxe`d xza opilf` `l zaexrzac 'kc

.e

rnyn ,mipind 'dn rxb `zlin `d iablc n"na jxan oi` zaexrza fxe`c 'ky mzkndn rnyn oke
.envr fxe`a `zerix iedc

.f

`edy lkn eazezi` l`enye ax `d ,`edy lkc `picn df cnlpc okzi ji` b"ntd zhiyl r"v oiicre
oiicre ,ecal fxe`dyk `l` eazezi` `lc l"ve ,slinl `kil k"` ip`y zaexrza fxe`c xewnd df m`e

.r"v
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קמ
וכשיטת הפרמ"ג ,כך היא שיטת המאירי

ערוך נראה דפסק כהרא"ש .ועוד צ"ע

והי"א ברשב"ץ.

סתירת דברי השו"ע מראשם לסופם

והנה

להנתבאר שיטת המאירי דמברך
שהכל הוא משום דעל אורז עצמו

תיקנו ב' ברכות ולא תיקנו בו מזונות אלא
כשהוא לבדו ,א"כ לכאו' יתיישב מה
שהקשה המג"א דאטו אם יש באורז מעט

וכמש"כ הב"ח ,דמעיקרא כ' אורז לבדו
משמע דרק בהכי מברך מזונות ,ושוב כ'
דאם התבשיל האחר הוא הרוב שמברכים
כברכת התבשיל ,משמע דאם האורז הוא
הרוב יברך כברכת האורז ואע"פ שאינו
לבדו.

ממין אחר יתבטל ברכתו ,דלהמבואר אין
ברכתו מתבטל דמעולם לא תקנו ברכת

והנראה

לבדו אינו חשוב ולא תיקנו עליו אלא

מצינו בשום דוכתא דכ' הב"י דרובו אורז

מזונות אלא כשהוא לבדו אבל כשאינו
ברכת שהכל ,וגם אדמה לא יברך דכיון
דאינו חשוב אלא לבדו לא תיקנו עליו
ברכת אדמה.

אמנם

עדיין צ"ע מה שהק' המשנ"ב
דקיי"ל רובו ככולו וא"כ הוי

כולו אורז ,ואע"פ דהי' באפשר לומר
דכיון שאין כולו אורז אינו חשוב כל כך
ולא מהני דין דרובו ככולו ליתן חשיבות,

בדברי הבית יוסף ליתא ולא
מברך מזונות ,ובכוונת מכווין סתם הב"י
דבריו ,ואע"פ שהב"ח תמה דסתרו דברי
הב"י בשולחן ערוך מראשם לסופם ,אינו
סתירה מפורשת שהרי שני הדינים שכתב
הב"י אמת לשיטת הרמב"ם ,גם מש"כ
ברישא דכולו אורז מברך מזונות וגם מודה
הרמב"ם דאם רוב התבשיל אינו אורז
שאינו מברך מזונות ,ונמצא דליכא למימר
דלא פסק הב"י כהרמב"ם ח.

מכ"מ היא גופא קשיא אטו מעט תבלין
יבטל חשיבות האורז אתמהה ,וכבר תמה
כן ברשב"ץ דזה תימה לומר דמשום מעט
ירק ירד מחשיבותו.

גם

לבאר בזה דהנה באמת סתירה

אמנם

משמעות דבריו סותרים זה לזה,
דמרי"ד נראה דהאורז בתערובת

אינו מזונות ואילו מסו"ד נראה דאם

צריך ביאור סתירת דברי הב"י חדא

בתערובת תלוי מי הרוב .וצ"ב למה כ'

מה שנראה בבית יוסף דהרמב"ם

משמעות סותרת ,ואם כוונתו לפסוק

חולק על הרא"ש וא"כ הי' לו לפסוק

כהרמב"ם עדיפא הו"ל למימר דאפי' רובו

בשו"ע כהרמב"ם כדרכו ולמה בשולחן

אורז אינו מברך מזונות.

.g
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ואולי

קמא

י"ל בזה דבר חדש שהב"י סתם

הב"י דכ' "וס"ל כל שאורז הוא הרוב לא

דבריו ולא פירש מה דין רובו אורז

מקרי תערובות".

בזה ,משום דסבר הב"י דרוב אורז אינו
הלכה פסוקה אם ירד ממדרגתו דיש לחלק
בזה בין מיעוט שבא לשמש את הרוב

הרי

נראה דעיקר ההשגה היא למה המעט

)וכגון

לא יתבטל .ולמש"כ יתבאר דבאמת

לטעם( ,למיעוט שבא בפני עצמו

כשמעט זה בא לטפילות אף הרמב"ם

אדמה( ,שאם

מודה דמעט זה אינו כלום ולא גרע מכל

הכניס מעט ממין אחר לטעם סבר הב"י

דוכתא

אמנם

דלא נחלק הרמב"ם בדבר זה ואע"פ שאין

כשהמעט לא בא לטפילות אע"פ שהוא

כולו אורז מיעוט זה כלום הוא ,דכיון

מועט מכ"מ לא נתבטל ,ואזדא לי' מעלת

דטפל הוא אצל האורז הרי"ז כאילו כולו

האורז.

הכניס בצל

)כגון שעירב עימו ממין עץ או

דאמרינן

רובו

ככולו,

אורז ,אך אם הכניס לאורז תערובת של מין
אחר שבא ג"כ לעיקר קצת אע"פ שהאורז

ובזה

עיקר מכ"מ א"א לומר רובו ככולו כיון
שיש כאן ב' מינים שרוצה בשניהם.

העלנו מזור להשיטות הסוברות
דרובו אורז מברך שהכל משום

דלא נתקנה ברכת מזונות אלא כשכולו
אורז אבל כשהוא בתערובת ירד מעלת

ובזה

אסיקנא דבר חדש בס"ד ,דאפשר
דפסק

הב"י

כשיטת

האורז ואין מברכים על האורז אלא שהכל.

הרמב"ם

שאורז לבדו מברך במ"מ ואם רובו אורז

אמנם

עדיין צריכים אנו לבאר שיטת

זה תלוי אם העיקר הוא האורז עד כדי

הב"ח דבתערובת מברך כברכת

שנעשה האורז עיקר לבדו מברך עליו

התערובת וזה לכאו' מן התימה למה יברך

מזונות ,אך כשאינו עיקר אזל ממנו

כברכת שאר התבשיל שהוא המיעוט .וכן

חשיבות אורז ואין עליו ברכת מזונות.

צ"ע מה טעם לא אמרינן רובו ככולו והוי
ככולו אורז ולא נחשוב לה כתערובת.

ולפי"ז

יתיישב השגת האחרונים על
שיטה זו דהנה לשון הקושי'

היא

כחוט

השני

בדברי

והנראה

בזה ובהקדם דברי הטור שכתב

המשיגים

ה' מיני דגן שהן חטים ושעורין

שהתשב"ץ כ' אבל הדבר צ"ע וכו' אם

וכוסמין וכו' שהן ג"כ חשובין שנשתבחה

במעשה קדירה של אורז מערבין בה מעט

בהן ארץ ישראל שכוסמין הן מין חטים

ירק כמו שנהגו ,שלא לברך במ"מ ,שאין

ושבולת שועל ושיפון הן מיני שעורים,

סברא לומר שתשתנה הברכה בשביל מעט

ועוד יש להם מעלה כי עליהם יחיה האדם

מתערובת .וכן הוא לשון המג"א אטו אם

ואם עשה מהם פת מברך עליהם המוציא

יש באורז מעט ממין אחר יתבטל ברכתו

הלכך אפילו לא עשה מהן פת אלא תבשיל

זה דבר שאינו עולה על הדעת ,וכך הוא

כגון מעשה קדרה ודייסא ואפי' עירב בהם

לשון הט"ז בביאור הטעם למה חזר בו

דבש ושאר מינין מברך עליהן במ"מ.
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קמב

ונראה

ביאור דבריו דהטעם שמברך על

רק לשובע ,ואע"פ שהוא זן לא תיקנו

הפת המוציא שעל הפת לבדו

מזונות ,כיון שאינו מז' מינים.

יחי' האדם וביאור הדבר דהפת לסעוד הוא
בא וכל שהוא לצורך קיום האדם יש בו

וכן

יש לכווין מש"כ הפרמ"ג )מ"ז ט'( וז"ל

מעלה אבל מזונות אינו בא לקיום שכיון

והיינו דחשיבות בורא מיני מזונות י"ל

שהוא בא בתבשיל או שיש בו מיני מתיקה

דלא נתנו לאורז כי אם לבדו ממש ,הא

בא הוא לטעם ,ומכ"מ יש בו מעלה כעין

בתערובת כל שהוא משאר מינים בטל

מעלת פת דהוא זן ולפיכך נתעלה ברכתו

בורא מיני מזונות ,אבל פרי האדמה

ומברך מזונות.

כשהוא שלם או שהכל עם פירות לא
נתבטל רובו דיליה ,דלמה יגרע משאר

ועפי"ז

יש לדון מהו ברכת האורז דהנה

דברים ,ובורא מיני מזונות דאין ]מחמשת[

אורז יש בו מעלת זן אך אינו מה'

מינים הוא דבטל כשהוא ע"י תערובת
כדאמרן.

מינים ,ונראה דהרמב"ם סבר דעל מעלת זן
לבד לא תיקנו מזונות ,רק אם נוסף בו
מעלת ה' מינים ,ולפיכך מעשה קדירה מה'

ובזה

א"ש דכיון דמעלת האורז הוא סעיד

מינים שהוא זן מברך במ"מ ,אבל אורז

אם הוא בא למתק נמצא דמין

שאינו מה' מינים ואין בו אלא מעלת זן

המיתוק הוא העיקר ולפיכך אזלינן בתרי'

לבד ,אינו מברך מזונות ,ולבד זה נשתנה

ולא שייך בזה רובו ככולו דבטלה סיבת

באורז שאם האורז בא לבדו דאז נוסף בו

ברכתו.

מעלה כמעלת הפת דהפת מעלתו היא
שבא לסעוד ולפי"ז דבר שהוא מזונות
שהוא בא לסעוד דמי לפת שנשתנה

ואולי

י"ל דהב"ח בזה אתי לשיטתו דסבר
)בסי' קסח(

דברכת מזונות אינה

בברכתו ,אך כיון שאינו מה' מינים גרע

ברכה כללית ואינה פוטרת כל מין מזון,

מברכת המוציא לברכת מזונות.

ולהמבואר חזינן דפליגי הרמב"ם והטור
אם הברכה נתקנה על כל דזן וסעיד וא"כ

הלכך

רק כשהוא לבדו מברך מזונות

אף רוב אורז או רק בה' מינים או אף

שהוא בא לסעוד ,אבל אם עירב

כשאינו מה' מינים כשיש לו מעלה כעין

עימו מינים אחרים והני מינים באים הם

פת אבל שאר מילי לא ,הלכך בירך מזונות

לטעם ,ירד בהכי מחשיבות הפת דאינו בא

מס' לא יצא.
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קמג

בגדר ברכת מזונות ובדין כל שיש בו
ieey l`eny axd

א .הרמב"ם

בפ"ג מברכות ה"י כ' אורז

כברכת האורז שהוא הרוב ,ובמג"א ר"ח

שבישלו או עשה ממנו פת

סקי"א כ' שזהו דבר שלא יעלה על הדעת,

בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות,

וכ' שמשום זה חזר בו הב"י וכ' בשו"ע

ובלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר

דדווקא כשתבשיל האחר הוא הרוב ,אך

אלא אורז לבדו.

לכאו' לשון הרמב"ם נר' יותר כמש"כ

וכ"כ

הרי"ף לז .והנ"מ בדאיתיה לאורז
בעיניה אבל ע"י תערובת לא.

וכתב

ע"ז הרא"ש סס"ח דהיינו דווקא
כשהרוב

ממין

אחר

דכה"ג

בחמשת המינים אפי' רובו ממין אחר
מברך עליו במ"מ ,וכ"כ הטור דהיינו
דווקא כשתבשיל האחר הוא רוב.

אכן

הב"י וצ"ע ליישבו.

ב .הרי"ף

ושמואל דכל שיש בו גם
לגבי ברכה אחרונה ,דכל שיש בו מה'
המינים מברך אחת מעין ג' ,וכ' הביאוה"ל
ר"ח ס"ט ד"ה ולאחריו דלפי מש"כ הגר"א
דלשון כל שיש בו משמע אפי' אם אין בו
כזית כא"פ ,יצא דלרי"ף יברכו על המחיה

הב"י כ' דלשון הרמב"ם שכ' שלא

אפי' אם אין בו כזית בכא"פ ,אם יאכל

יהיה מעורב עם דבר אחר אלא אורז

כזית מהתערובת אפי' שמהדגן אכל רק
משהו ,יברך על המחיה.

לבדו משמע שלא כדבריהם ,אלא אפי'
כשהתבשיל האחר הוא המיעוט לא יברכו
מזונות ,ולכאו' נר' כך גם בלשון הרי"ף
שסתם וכתב דע"י תערובת לא ,ומשמע
בכל גווני.

אכן

העתיק את המימרא של רב

ולכאו'

כך גם נר' לדייק מדברי הרמב"ם
שבפ"ג ה"ג כ' שקמח שעירבו

במים מברך לבסוף על המחיה ולא כ'
דהוא שיאכל כזית בכא"פ ,וגם בהלכה ד'

זה צ"ב טובא דלכאו' כל מה

הביא את כל האופנים של כל שיש בו ,וכ'

שנתחדש באורז הוא רק דלא הוי

דבתחילה מברך מזונות ולא כ' מה מברך

כדגן שמברכים מזונות אפי' כשהדגן הוי

אחריו משום שסמך על מש"כ בהי"א דכל

מיעוט מדין כל שיש בו וזה ל"א באורז,

שמברכים עליו מזונות מברך לאחריו מעין

אבל כשהאורז הוא רוב תיפוק ליה מדין

ג' ,ושם בהי"ב כ' בד"א שאכל כזית

עיקר וטפל שקיים בכל הברכות דאזלינן

ולמעלה אבל אכל פחות מכזית בין מפת

בתר רוב ,כמו שהביא הב"י ריש ס' ר"ב

בין משאר אוכלין אינו מברך לבסוף כלום,

בשם ראשונים ,ולמה לא יברך מזונות

וע"כ כוונתו דסגי לאכול כזית מהתערובת
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קמד
כדי לברך על המחיה ,דאי נימא שצריך

ג .ולדעת

כזית מהדגן בדווקא ,א"כ אי"ז נכון דאם

הרמב"ם והרי"ף שמברכים גם
על

כזית

מהתערובת

ע"כ

אין כזית מהדגן אינו מברך לאחריו כלל,

שהמעין ג' אינו משום המעלה של שבעת

הא צריך לברך בורא נפשות על החלק

המינים אלא משום חשיבותם ,ובדגן

בתערובת שאינו דגן כמש"כ השו"ע סי'

חשיבותם הוא מה שהוא זיין יותר משאר

ר"ח ס"ט ,וע"כ דדעת הרמב"ם דסגי

דברים ולכך מברכים על המחיה ,ובפרות

בכזית מהתערובת כדי לברך על המחיה,

הארץ החשיבות היא מה שהם מז' המינים,

ולכן כ' דאם לא אכל כזית מהתערובת אינו

וזה מדוקדק מאד ברמב"ם שבפ"ח ה"א

מברך כלום משום שכה"ג אין גם שיעור

כשהזכיר ברכת מעין ג' גבי פירות כ' ה'

לבורא נפשות.

מינים "הכתובים בתורה" והם ענבים וכו'
מברך עליהם ברכה א' מעין ג' ,ומבואר

אכן

הב"י כ' בשם רבינו יונה דכדי לברך

שמשום שכתובים בתורה בשבעת המינים

על המחיה צריך שיהיה בו כזית

מש"ה מברך עליהם מעין ג' ,אבל בפ"ג

בכא"פ ,והגר"א ועוד אחרונים כ' דהכוונה

שאיירי בברכת על המחיה לא הזכיר את

שצריך לאכול כזית מהדגן כדי לברך על

מה שכתובים בתורה אלא מה שנקראים

המחיה.

דגן והיינו שמזינים יותר.

ולכאו'

גם ברא"ש ובטור מוכח כך ,שהרי

ויתכן

שבזה אפשר להמתיק פלוגתת

הרא"ש ס"ח כ' דהטעם למה לא

הרמב"ם והרא"ש ,שהרמב"ם כ'

מברכים על אורז על המחיה הוא משום

בפ"ג ה"ב האוכל דגן שלוק כמות שהוא

שלא נתקנה ברכת מעין ג' כ"א על שבעת

מברך לפניו בורא פרי האדמה ולאחריו

המינים ,וכ"כ הטור רסר"ח על ה' המינים

בורא נפשות ,ואילו הרא"ש והטור חששו

שהם גפן וכו' שנשתבחה בהם א"י

לדעת ר"ת דמברך לאחריו על האדמה ועל

מברכים לאחריהם ברכה א' מעין ג',

פרי האדמה ,והיינו דהרמב"ם סבר דבחטה

ברכה

א"א לברך מעין ג' משום המעלה של ז'

לעצמם וה' מיני דגן כו' שהם גם חשובים

המינים משום שאינו עומד ליאכל כך ,ורק

שנשתבחה בהם א"י כי כוסמין מין חיטים

כשנאכל כמעשה קדירה שאז הוא מזין ויש

ושבולת שועל ושיפון מין שעורים מברך

לו המעלה דזיין מברכים על המחיה.

שמתוך חשיבותם

קבעו

להם

ברכה א' מעין ג' ,מבואר שביארו שהברכה
של מעין ג' הוא על החשיבות של שבעת

משא"כ

להרא"ש ולטור שברכת על

המינים ,וא"כ לכאו' ברור שכדי לברך

המחיה הוא משום המעלה של

מעין ג' צריך כזית מהשבעת המינים

שבעת המינים ,א"כ גם כוסס חטה כיון

דהיינו הדגן ,ולא סגי בכזית מהתערובת

שהוא משבעת המינים ראוי לברך עליו

שמורכב גם מחלק שאינו משבעת המינים.

מעין ג' ,רק שנסתפקו אולי חז"ל לא קבעו
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טופס ברכה של על האדמה ועל פרי

וממילא

האדמה כיון שאין רגילות לאכלו כך.

ד .אכן

לכאו' דעת הרמב"ם והרי"ף
אכתי

צ"ב,

דאף

דנתבאר

קמה

כשיש תערובת של דגן ודבר
אחר אין כאן ניגוד וסתירה בין

הברכות ,אלא יש כאן שאלה חדשה האם
גם אכילה שכזו מיקרי אכילה המסעדת או
לא.

דסברו דברכת על המחיה הוא על המעלה
דזיין ,מ"מ לכאו' הי' נר' שכשיש תערובת
שכוללת מין דגן ודברים אחרים רק החלק

ולולי

שיהא כל האוכל ממין דגן ,שאז

של מין דגן יש לו את המעלה דזיין ודברים

האכילה היא מזינה ביותר בכדי לברך

אחרים אין להם מעלה זו ,וא"כ צ"ב איך

מזונות ,וחידשו רב ושמואל שסגי במשהו

מצטרפים לשעור כזית של ברכת מעין ג'.

מה' המינים שיש להם מעלת הזיין כדי

והנראה

בזה ]וכעי"ז ראיתי ברשימות
שעורים

לדו"ז

הגריי"ק

שליט"א[ דסברו הרמב"ם והרי"ף דבדין
של כל שיש בו נתחדש שדנים את כל
התערובת כאכילה א' ,ואכילה זו זיין וראוי
לברך על כולה מזונות ועל המחיה ,וביאור
הדבר שסברו הרי"ף והרמב"ם שחלוק
ברכת מזונות משאר ברכות ,דבשאר
ברכות מברכים על הדבר בעצמו לפי
מקורו ,כמו ברכת העץ על מה שגדל על
העץ והאדמה על מה שגדל באדמה,
וכשיש תערובת של ב' ברכות יש כאן
סיבה לב' ברכות שונים וצריך להכריע
ביניהם לפי מיהו העיקר או לפי הרוב.

דברי רב ושמואל הו"א שצריך

שנדון את כל האכילה כאכילה שהיא
מזינה ,וממילא כל המאכל ברכתו מזונות
ולא משום שהדגן הוא העיקר ,אלא משום
שכל התערובת היא אכילה א' שאכילה זו
מזינה ומש"ה ברכתו מזונות ,ולכך גם
השאר מצטרף לשיעור לברכה אחרונה
כיון דשייך לאותה אכילה.

ה .והנה

בטור חזינן שפי' את הדין של
כל שיש בו באופ"א ,שכתב

שבאורז ל"א ביה כל שיש בו לפי שאינו
חשוב לגרר התבשיל אחריו כיון שאינו
מה' המינים ,ובטור בתחילת הסימן כ'
שהטעם למה רק בדגן אמרי' כל שיש בו
הוא משום מעלתו שהוא משבעת המינים

ברכת מזונות לא מברכים על

]ולקמן נוכיח כן גם בדעת הרא"ש[ ,והטור

הדבר בעצמו דהיינו החפצא

הוסיף וגם שעליהם יחיה האדם ואם עשה

דזיין ,אלא על האכילה שעל אכילה

מהם פת מברך המוציא ,והיינו כדי לבאר

שסועדת מברכים מזונות.

למה בגפן ושאר פירות מז' מינים ל"א

משא"כ

וכבר

הכי.

כ' הנחל"ד שבמזונות לא שייך
חסרון של אשתני במה שנטחן

ומבואר

שפירשו שבכל שיש בו נאמר

ונתבשל וכדו' ,משום שאין מברכים על

שה' מיני דגן מתוך חשיבותם

מקורו של המזון אלא על מה שזיין וזה

שהם מז' המינים הם חשובים לגרור

נשאר גם אחרי שאישתני.

התבשיל האחר אחריו ,דהיינו שהם תמיד
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נחשבים העיקר ומברכים כברכתם ולא

התבשיל ,אלא אפי' אם העיקר ממין אחר

כברכת הדבר שנתערב בו .א.

ורק עירב בו קמח ברכתו מזונות.

וכן

מדוייק בלשון הרא"ש שכ' שאם הוא

ולהנ"ל

א"ש שלהרא"ש שכל שיש בו

לדבק לא חשיב עיקר ,והיינו שיש

חידש שהמין דגן הוא העיקר

כאן נושא מי העיקר והמין דגן הוא נחשב

ופוטר הטפל ,לכן צריך שעכ"פ יהיה

העיקר ,ולדבריהם אי"ז ענין בדווקא

העיקרי בתבשיל אע"פ שאינו רוב ,אבל

לברכת מזונות וכדחזינן שהטור הוצרך

להרמב"ם שבכל שיש בו נתחדש שע"י

לפרש למה לא נאמר בגפן ותאנה שמחמת

הדגן כל האכילה נחשבת אכילה דזיין

משא"כ

אי"צ שהוא יהיה העיקר ,דכל שעירב בו

להרמב"ם והרי"ף כל הרעיון של כל שיש

דגן והאכילה הזו מזינה יותר מברך

בו מתאים דווקא בברכת מזונות.

מזונות.

חשיבותם

והנה

נחשיבם

כעיקר,

במג"א סי' ר"ח סק"ז כ' דגם גרעיני

ו .והנה

הב"י סי' ר"ח ס"ט הביא בשם

חטה שברכתם האדמה אמרי' ביה

רבינו יונה דכשם שאמרי' כל

כל שיש בו ,ולפמש"כ הדברים מתאימים

שיש בו לברכת מזונות כך גם לברכת

רק לדעת הרא"ש והטור ,דלדעת הרמב"ם

המוציא אמרי' כל שיש בו ,דכל שיש בו

והרי"ף זה שייך רק במזונות ]ועי' מש"כ

המוציא)וכך מבואר גם בתוס' דף מ"ב

האה"ע שם[.

ונראה

ע"א ד"ה ר' זירא וברא"ש בחולין דף פ"ז(.

להטעים בזה מחלוקת נוספת של
הרמב"ם

אכן

ברמב"ם הנ"ל מדויק להיפך ,שכ'

דברא"ש

שתבשיל שעירב בו פת מברך

כשהביא דברי רב ושמואל כתב כ' כל

מזונות ,וכאן סתם ולא חילק בין יש בו

שעיקרו מה' המינים אפי' רובו ממין אחר,

כזית לאין בו כזית ובין אם עברה צורת

וכך העתיק הטור לרוב נוסחאות ,ודייק

הפת בבישול או לא כדחילק בה"ח ,וגם

העולת תמיד שרק רוב לא צריך שיהיה אך

לא הצריך פתת אותה פתים ,ולא כ'

צריך שעכ"פ הוא יהיה עיקר התבשיל ,ורק

שבישלה או לשה כמו שהצריך בה"ח,

אז אמרי' שיברך מזונות מדין כל שיש בו.

אלא רק שנתן פת בתבשיל ,ומשמע שכאן

אכן

והרא"ש,

פת מברך

ברמב"ם פ"ג ה"ד כ' וכן כל תבשיל
שעירב בו מה' המינים בין קמח ובין

פת מברך בורא מיני מזונות ,מבואר
שהרמב"ם לא הצריך שהדגן יהיה עיקר
`.

בכל גווני מברך מזונות משום שמעורב,
ול"א כל שיש בו לברך המוציא.

ונראה

דאזלי לשיטתייהו דהרא"ש ורבינו
יונה דאזיל בשיטת הרא"ש דכל

xak lk` m` 'it` k"` xwird `edc epiid ea yiy lky xehde y"`xd zrclc zepadd oia n"wtp 'e`kle
`ea yiy lk oicy m"anxdl la` xwir lkak lth oicn xhtp `ed ipyd oindn hrn x`ype obc ipind z

.zepefn ezkxa oi` x`ypd ipyd oindn x`ype obcd z` lk` m`c l"i xzei dpifn zaygp dlik`d lky `ed
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שיש בו היינו שהמין דגן הוא העיקר ,לכך

החסרון של אורז ,שברא"ש כ' שמברכים

גם בפת כיון שהמין דגן הוא העיקר מברך

עליו מזונות אע"פ שאינו מז' המינים כיון

המוציא ,אבל להרמב"ם שכל שיש בו

שהוא משביע וסועד הלב ,ולאחריו בנ"ר

היינו דדנים את כל האכילה כאכילה

דלא נתקנה מעין ג' כ"א על שבעת

שמזינה ,זה שייך דווקא במזונות אבל

המינים.

בהמוציא שזה ברכה על פת דגן א"א לברך
כשעיקר התבשיל אינו פת ,ולכן מברך
מזונות כיון שע"י עירוב הפת שהוא מדגן
נעשה התבשיל מזין יותר ולכך ברכתו
מזונות וכעי"ז כ' ברשימות שיעורים.

ז .הרמב"ם

כל שיש בו לפי שאינו חשוב לגרר

מזונות

ברכתו

דכיון שכל הס"ד לברך על אורז ודוחן
מדרב

ושמואל,

וכיון

שאיתותבו באורז ממילא אין מקור לברך
על דוחן שהכל ,ולכך כ' דגם דוחן ברכתו
מזונות ,והוסיפו שכל דבר המזין כפניצ"ו
ברכתו מזונות.
צ"ב מנין לקחו הרמב"ם והרי"ף
לחלק בין אורז ודוחן ,כיון
דאידחו רב ושמואל שאמרו שברכתם
מזונות ,ונראה שגם זה תלוי בפלוגתא
הנ"ל ,דהנה לכאו' נחלקו הראשונים מהו
.a

המינים ,ובטור כ' גם שמש"ה ל"א באורז

וכמו שפי' לעיל מיניה שדווקא בהם אמרי'

בדברו ,ואילו הרא"ש רבינו יונה והטור כ'

ובאמת

שפי' בתחילת הסימן כיון שאינו מז'

בפ"ג ה"י והרי"ף פסקו

אבל פת דוחן מברך עליו שהכל נהיה

שהכל

דזיין ולאחריו בנ"ר ,והוא מהטעם

התבשיל אחריו לפי שאינו מה' המינים,

שאורז

הוא

וכ"כ

הטור סי' ר"ח דמברכים מזונות כיון

כל שיש בו לפי שהם מז' המינים.

והיינו

שנקטו שהחסרון של אורז הוא מה
שאינו מז' המינים ,וא"כ לכאו' גם

הטעם של רב ושמואל שס"ל דאורז ברכתו
שהכל הוא משום שסברו שזיין לחוד אינו
סיבה לברכת מזונות אם אינו מז' המינים.

וכשרב

ושמואל חידשו שבדגן אמרי' כל
שיש בו ,ע"כ הכוונה שמשום

שברכת מזונות היא חשובה שהיא משבעת
המינים ע"כ תמיד היא העיקר .ב.

וכשדחינן

דרב ושמואל ואמרי' שמזונות
לא תליא בז' המינים אלא

`opzc `dn l`enye ax lr eywdc ,:dl sca `aed 'l sc oiaexra 'nbn f"r xirdl yic izxxerzp j
ax ly mnrhc 'e`kl dfn x`eane ,oefn ixwi` ilin lkc rnyne ,glne mina xzen oefnd on xcepd

.mipind zrayn epi`y meyn `le ,oefn ixwi` `ly exaqy meyn `ed l`enye
`zray ly zexit x`yk envr zeaiyg zngn f"i` mipind zray llkn `id dhgc `d dpdc l"i j
wxc dpeekd k"r ,mipind zyng wx `ed zepefny exn` l`enye axyke ,xzei oifn `edy meyn `l` ,mipind
mipin 'fn mpi`y 'it` mipind lk mbc 'ipznn eywd jkle ,oefn aygil leki mipind zray zbxca oefn zlrn
.oefn miaygp k"b
epi`y meyn `ed fxe`a dignd lr oi` dnl mrhdy x`ean .fl scay i"yx ixac zxizq ayiizi f"itre
fxe` zta mby rnyne ,x"pa jxane fxe` ztl dnec daxd oilaz da yic k"adtc 'k :`n scae ,mipind 'fn
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במה שהוא זיין ,ממילא מסתברא דה"ה

ל .ויעוין תוס' שם[ ,דהא פסקינן דאורז

דוחן ופליזו ראוי לברך ע"ז מזונות ,כיון

לאו מין דגן מפני שהוא מזין פחות ,וזה גם

שכל הנושא הי' אם מזונות תליא בז'

הטעם למה לא מברכים מעין ג' באורז

המינים או בזיין ,ממילא כשדחינן דרב

משום שאינו מזין ולא משום שאינו מז'

ושמואל ואמרי' דגם באורז מברכים

המינים ,שהרי לרי"ף והרמב"ם מברכים

מזונות ממילא ה"ה דוחן ופליזו.

על כל התערובת אפי' שחלקה אינו מז'

ומ"מ

באורז וכל הנ"ל ל"א כל שיש בו
כיון שכל מה שנתחדש שמזונות

המינים ,וכמו שהוכחנו ברמב"ם שמעין ג'
של על המחיה לא תליא בז' המינים.

הוא העיקר הוא דווקא במזונות של רב

וא"כ

דחשיבי והם העיקר ,ואין לנו להמציא

חידושים ,א' שדוחן אינו מספיק מזין כדי

ושמואל דהיינו מזונות על ז' המינים
מעצמנו שגם מזונות של זיין הוא חשוב
לאשוויי ליה לעיקר.

ח .והנה

והרי"ף

הלא

לומר

שהחסרון של אורז הוא משום שאינו מז'
המינים ,ושמשום זה סברי רב ושמואל
שאין מברכים עליו מזונות ,שהרי רב
ושמואל חידשו את הדין של כל שיש בו
שלרמב"ם

ולרי"ף

משמעותו

שכל

התבשיל נהפך למזונות משום שזה אכילה
מזינה יותר ,אע"פ שהתבשיל עצמו אינו
מז' המינים.

וע"כ

ברכתם שהכל יש בדבריהם ב'
לברך מזונות ,ב' דאפי' אורז שהוא יותר
מזין מדוחן דהא חזינן דלר' יוחנן בן נורי

כ"ז להרא"ש אבל להרמב"ם
א"א

רב ושמואל שחידשו שאורז ודוחן

אורז מין דגן ודוחן לא ,ומ"מ גם אורז לא
סגי כדי לברך מזונות ,וממילא א"ש שאף
שנדחו דברי רב ושמואל באורז ונקטינן
שגם אורז נחשב שזיין כדי לברך עליו
מזונות ,מ"מ אין סיבה להניח שגם דוחן
שמזין פחות מאורז יברכו עליו מזונות,
וכיון שרב ושמואל אמרו שדוחן ברכתו
שהכל ואין לנו ראיה לדחות דבריהם
בדוחן ,מש"ה מברכים על דוחן שהכל.

והנה

כשאמרו רב ושמואל דין כל שיש

דסברו דגם לרב ושמואל לא תליא

בו בדגן ולא באורז הוא ג"כ משום

בז' המינים אלא בזיין ,והחסרון של

שאורז אינו מזין כמו דגן ,ואף שנדחו

אורז ע"כ הוא מה שהוא פחות מזין מדגן

דברי רב ושמואל שאמרו שאורז ברכתו

של ה' המינים] ,כמו שמבואר בערובין דף

שהכל ,מ"מ אין לנו ראיה לומר כל שיש

`ed mipind 'fn epi`y dn mbc x`ean l"pdle ,mipind 'fn epi`y meyn `le k"k oifn epi`y meyn `ed mrhd
.k"adtl incc y"`e ,k"k oefnl cner epi`c meyn
jxan 'b oirn mzkxay mixg` zepefn ipinn mb lk` m` s` fxe`a dnl izdnzy dn dfa ayiizi mbe
miaprn y"ne ,carica wx fxe` xhet dignd lry f"q g"x 'iq daeyz ixrya x`eany enk ,fxe`d lr x"pa
zxcbda mirexb mpi` migetzc y"` l"pdle ,zeytp `xea wx jxanc b"iq g"x 'iq r"eya x`eany migetze
.mipin 'fn epi`y itl dlklke dign k"k epi`y fxe` k"`yn ,urd ixt md mbc urd lr
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בו באורז דנימא דע"י שיש בו מעט אורז

שיש בו שחידש שתמיד הדגן הוא העיקר,

נחשיב את כל האכילה כאכילה המסעדת,

וזה נתחדש בשתיתא משום שהדגן הוא

דכ"ז חידשו רב ושמואל רק בה' מיני דגן

טעמא בעלמא מש"ה המים הם העיקר

דזייני ביותר אבל באורז לא ,וכיון שבאורז

ומברכים שהכל כברכתם.

לא נתחדש כל שיש בו ממילא כדי לדון
באורז את האכילה כאכילה שסועדת צריך

ובגר"א

סי' ר"ב ס"ד פי' בדעת תוס'

שיהיה כל האכילה מאורז ,אבל אם עירב

דמשום שהוא שתיה אמרי' מיא

בה אפי' מעט מדבר אחר כבר א"א לברך

עיקר וברכתו שהכל ,והיינו ג"כ סברא

מזונות ,ולכן כתבו הרי"ף והרמב"ם

ביחס למים שבשתיה הם העיקר ,אבל

שצריך שיהיה האורז לבדו אבל אם הוא

הדגן עצמו גם באופן של שתיה ברכתו

מעורב עם דבר אחר לא ,ופשוט שבכה"ג

מזונות.

יברכו האדמה כברכת האורז שהוא הרוב.

אך

אבל

להרי"ף והרמב"ם ע"כ א"א לפרש

כ"ז להרמב"ם והרי"ף אבל הרא"ש

כן דלדבריהם במזונות אין מציאות

תר"י וטור דסברו דכל שיש בו היינו

של ברכות מנוגדות אלא כל שיש בו מה'

שמשום שהוא מז' מינים הוא העיקר,

המינים

מזונות,

ובאורז שאינו מז' מינים לא נתחדש שהוא

ולדבריהם צריך לפרש שכיון שזה שתיה

העיקר ,אך מ"מ כשהוא הרוב הוא העיקר

יש סברא ששתיה היא הפקעה מהמושג

מחמת שהוא רוב ,ומש"ה כתבו שאם

סעיד שא"א להחשיבו כאכילה המסעדת,

האורז הוא הרוב יברכו מזונות.

וכפשטות לשון התוס' שכ' שכיון שאינו

ט .והנה

בגמ' דף לח .מבואר ששתיתא
דהיינו

קמח

מעורב

במים

בעבה ברכתו מזונות וברכה שהכל ,ורוב
הראשונים פי' את החסרון של רכה מפני
שהיא רכה ולא משום שהיא לרפואה.

ונר'

כל

המאכל

ברכתו

עשוי לסעוד כ"א לשתות ,ולפי"ז אפי' אם
ימחה את המזונות עצמם ויהפכם לשתיה
בלי תערובת מים יהיה ברכתו שהכל.

ובאמת

ברמב"ם פ"ג ה"ג כ' שהחילוק
בין עבה לרכה הוא שעבה היינו

דגם דין זה מתפרש באופן שונה

כשתיקנו שיהיה ראוי ללועסו ולאכלו,

לראשונים הנ"ל ,דברא"ש סי' י"ב

לשתיה,

ורכה

שתיקנו

שיהיה

ראוי

וכן בשו"ת כ"ד סט"ו הקשה מדוע לא

ובפוסקים כ' שללועסו לאו דווקא והעיקר

יברכו על רכה מזונות מדין כל שיש בו,

שלא יהיה שתיה ,ולהנ"ל יש מקום לומר

ותי' דמשום שיש בו רק טעמא בעלמא

שדווקא בללעסו נחשב אכילה המסעדת.

מש"ה ל"א ביה דין כל שיש בו.

ומבואר

י .והנה

הנחל"ד כ' דבמזונות לא שייך

מדבריו שאי"ז סיבה ביחס

החסרון של אישתני כיון שלא

לקמח עצמו שהקמח עצמו

מברכים על האופן שגדל אלא על מה

יהיה ברכתו שהכל ,אלא רק סברא לכל

שזיין.

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"א

קנ

וצ"ע

שבתוס' דף לח .כ' דהטעם למה

לדון מצד אשתני ,וע"כ הטעם למה

מברכים על שיכר שהכל ול"א כל

מברכים שהכל בשיכר הוא משום ששתיה

שיש בו הוא משום שיש לו עלויא בפת,

אי"ז אכלה דסעיד וכמו שפירש בשתיתה.

וכ"כ הרא"ש ומשמע שגם בשיכר אע"פ
שהוא מזונות שייך חסרון של אשתני,

יא .ולפמש"כ

ולכאו' זה דלא כהנחל"ד ,אכן צ"ע דלכאו'
הסברא נותנת כדברי הנחל"ד.

ושמעתי

שכ'

דברכת

על פירות הארץ אומר
בפה"א חוץ מן הפת ,ולא מנתה המשנה

ליישב ע"פ ד' הרא"ש והטור
מזונות

תליא

בזיין ,וכל שיש בו תליא בשבעת המינים,
וממילא נר' דכל סברת הנחל"ד שייכא רק
במזונות שהוא מצד הזיין ,אבל כשהוא
בתערובת וצריך להגיע לדין כל שיש בו
שזה מצד חשיבות של שבעת המינים ,ע"ז
שייך לדון מצד אשתני ,ולכן בשיכר שהוא
בתערובת כ' התוס' שיש לו חסרון של
אשתני,וצ"ל שתבשיל אי"ז נחשב שיש לו

גם מזונות ,ועמדו בזה הפנ"י והצל"ח,
ולפמש"כ בדעת הרמב"ם והרי"ף א"ש
דמזונות אינה על היוצא מן הארץ ,דאינה
על המין דגן אלא על האכילה המסעדת
וכל התערובת מצטרפת לברך עליה
מזונות אפי' שלא הוי יוצא מן הארץ,
ממילא אי"ז הפקעה ביוצא מן הארץ
בדווקא ,משא"כ בהמוציא דל"א ביה כל
שיש בו משום דאי"ז ברכה על האכילה רק
על החפצא דפת דגן ,וממילא זה הגבלה
בברכת יוצא מן הארץ.

עלויא אחרינא בפת כיון שעומד לכך ,ולכן
בתבשיל אמרי' כל שיש בו ולא דנים מצד
אשתני ג.

אך

.b

יתיישב מש"כ המשנה

ואולי

גם להרא"ש יש לחלק בין המוציא
דתליא בז' המינים שזה הגבלה

לרמב"ם ורי"ף שגם כל שיש בו הוא

בפירות הארץ ,למזונות ששייך גם באורז

משום הזיין ע"כ גם בכל שיש בו א"א

מצד הזיין.

zile ,`nlra `nrh ,dizy ,mivexiz 'b 'k xkiyay dia dipin 'qezd ixacn ok gikedl xyt` 'e`kle
`ielr dil zi` ly mrhd z` `le dizy ly mrhd z` wx 'k dzizya eli`e ,`pixg` `ielr dil

`zi`c aygp liyaz f"i`y xkiy wxe ,`pixg` `ielr el yiy aygp `l liyaz dfy `zizyc k"re ,`pixg
.`pixg` `ielr dil
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קנא

לז ע"ב

בגדר ובדין חביצא
oiihyplxw iav ac axd

˘È"˘¯ ˙ËÈ

שיטת

עיקר פלוגתתם אם יש לדון חשיבות לחם

ר"י שחביצא תלוי באם יש כזית

מכח כזית כדעת ר"י ,או מכח תוריתא

או לאו ,ושיטת רש"י כדמובא

דנהמא כרבא ,ובפשטות אין נראה כן

בראשונים דסבר שמיירי בבישול פת

שהרי ר"י לא אמר דבעי' תוריתא דנהמא

וקמ"ל דאינו מפקיע מתורת לחם ,ולר"י

אלא שאי"צ כזית ,ומשמע דזה עיקר

תלוי באם יש בו כזית ,ולר"ש אינו תלוי

המחלוקת אם עיקר שם לחם תלוי דוקא

בכזית אלא כרבא דתלוי אם יש בו תוריתא

בכזית או לאו ,אבל לא אם עיקרו הוא רק

דנהמא ,ואמנם ברש"י בסוגין אינו מזכיר

משום תוריתא דנהמא.

שהקמ"ל הוא כלפי בישול אלא דקמ"ל
דפירורין בכזית נמי מברך המוציא ומשמע
קצת שעיקר הנידון הוא משום הפירורין,
אך בראשונים מבואר שעיקר הכונה בזה
הוא משום בישול וכביאור רש"י דמיירי
בשלונייקו"ק א

דהוי מבושל ,וצ"ב קצת

מ"ט אי"ז מוזכר ברש"י דעיקר הקמ"ל
לעניין פת מבושלת אם הוי פת או לא.

ור"ש

פליג וסבר שאי"צ כזית ,ורבא
הוסיף דבעי' לכה"פ תוריתא

דנהמא ,וצ"ב אם חלקו על סברות של
ערסן ושל בא מלחם גדול ונפק"מ היכא

ובאמת

המג"א להלכה אע"פ שקי"ל
כר"ש ביאר דבכה"ג שערסן

יברך המוציא אפי' בלא תוריתא דנהמא,
אמנם הנשמת אדם חלק וביאר דבזה גופא
נחלקו ר"ש ור"י אם עיקרו משום כזית או
עיקרו משום תוריתא דנהמא ולפי"ז לא
מהני מידי שערסן כיון שסו"ס אין בו
תוריתא דנהמא ,ואם יש בו תוריתא דנהמא
אי"צ לערסן שהרי אי"צ שיעור כזית,
ולמג"א ע"כ שר"ש לא חלק על חשיבות
כזית אלא שאי"ז תלוי רק בזה.

ועכ"פ

מבואר בגמ' דראיית ר"י ממנחות

דאין תוריתא דנהמא ובא מלחם גדול ,או

דביש בו כזית יצא יד"ח מצה,

בשערסן ויש בו כזית אם יברך המוציא או

וביאר רש"י דחזינן שכזית הוי פת שהרי

לאו ,ובאמת שיש לדון בעצם קודם סברת

יוצא בה יד"ח כמצה וא"כ יברך עליו

ערסן האם במידי דאית ביה כזית מודו

המוציא ,וכתבו בתוס' דלרש"י מיירי

ר"ש ורבא דאי"צ תוריתא דנהמא או דזה

במטוגן במרחשת והוי כבישול ,וצ"ב קצת

`.
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קנב
דברש"י

כתב

לשון

אפויות

באלפס

והנה

לקמן לח ב' נחלקו ר"מ ור"י אם

ולכאורה אילפס תלוי הוא במחלוקת ר"י

בישול אחר אפיה הוי בישול ובטל

ור"ל בפסחים לז א' ,ואמנם אפשר דהוי

תורת לחם ,דלר"מ אין בטל תורת לחם

אילפס עם משקין וכמבואר בתוס' ]ודוחק

ולר"י בטל תורת לחם ,ואמנם מבואר שם

קצת בלשון רש"י[.

דבנימוח כו"ע מודו שבטל תורת לחם

ועכ"פ

לפי"ז אין ראיה לעניין פחות
מכזית שאינו מברך ומשמע

דעיקר החידוש הוא דבכזית מברך אע"פ
שהוא פירור ,ואמנם הגרי"ז במנחות עה ב'
ביאר שאם כדי לקיים פיתים בעי' דוקא

ומשמע דבלא נימוח הוא פלוגתא אם הוי
ביטול או לאו ,וצ"ב מ"ט המחלוקת
בסוגיין לביאור רש"י אינו תלוי בנידון שם
שאפי' יש בו כזית לר"י בטל מתורת לחם,
וע"כ משמע דבסוגיין סברו כר"מ דלא
בטל תורת לחם.

כזית ע"כ דבפחות מזה אינו לחם .ומק'
הגמ' מנוטל מכולם כזית דמברך המוציא
וביאר רש"י שנטל מהמנחות ובכזית מברך
המוציא אע"פ שאין בכ"א מהם שיעור
כזית רק ע"י כולם יחד ,ותי' בערסן דנעשה
עי"ז כזית ,או בנוטל מלחם גדול שאז יש
לו חשיבות פת אע"פ שהוא פחות מכזית.

והנה

ובאמת

שיש להק' כן אף על הסוגיא
דלעיל לז א' דבפת אפויה

ומבושלת תלוי באם הפרוסות קיימות
יברך המוציא ואם אינן קיימות יברך
מזונות ,ולכאורה הדבר תלוי במחלוקת
דר"מ ור"י ולא נזכר כך שם ,אלא שרש"י

במנחות הוי בישול מעיקרא ולא

שם ביאר שפרוסות קיימות היינו לא נימוח

כפת אפויה שנתבשלה ,ולכאורה

ואינם קיימות בנימוח דמודה בו ר"מ וא"כ

נחלקו בזה ר"ת המובא בתוס' בסוגיית

אי"ז תלוי בפלוגתא ,אמנם בראשונים

טרוקנין ובפסחים לז ב' והר"ש בחלה אם

מבואר לא כן דשיטת התוס' דתלוי אם

פת מבושלת הוי פת או לאו ,ולפי"ז צ"ל

מתפרק ואז הוי אינן קיימות ,ושיטת

דרש"י סבר כר"ת שבישול פת הוי פת

התר"י וכך קי"ל להלכה שתלוי באם יש בו

שהרי בכזית במרך עליו המוציא ,ומשו"ה

כזית או אין בו כזית שאז נחשב אינן

יש להוכיח ממנחות אף לענין פת אפויה

קיימות ,וא"כ שוב צ"ב מ"ט לא תלוי

שנתבשלה דחזינן דבכזית הוי פת ,אלא

בר"מ ור"י ובאמת שהר"ש בחלה פ"א

שילה"ק דבסוגיית טרוקנין משמע דרש"י

מ"ה בסו"ד ביאר דסוגיא זו אליבא דר"מ

לא סבר כר"ת ועי"ש ובתוס' דר"ת ביאר

היא ,ואמנם ביאר הגר"א שאף לר"י דיש

באופ"א מביאור רש"י ואכ"מ וא"כ נמצא

בישול אחר אפיה ובטל שם פת זה דוקא

דבריו סותרים ,ובפרט שרש"י כאן כתב

לענין מצה דבעי' טעם מצה ואז בישול

דהמנחות חשובים אפויות ולא כתב דההוו

מגרע ולא לעניין פת והיינו דמדוה ר"י

מבושלות ומשמע דבאמת אינו כר"ת

דאין בישול מפקיע לגבי דין פת אלא

והדברים צ"ב.

כמבואר שם דתלוי באם פרוסות קיימות.
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אלא

קנג

שהדברים עדיין צ"ב שהרי אם אין

כבישול שלא אחר בישול ,וא"כ ע"כ

הבישול מבטל תורת פת כר"מ או

שעיקר שיטת ר"י שבישול אחר אפיה

אפי' כר"י לביאור הגר"א ,מ"ט בעי' כזית

נידון הפת כמבושל ושוב אינו אפוי

הא אינו מבטל ללחם ,וביותר צ"ב דבגמ'

ומחמת כן בטל תורת פת

דבו ב.

לקמן לח ב' שמבואר דלר"מ בנימוח אינו
מברך המוציא ודאי ילה"ק דכיון שאין

אבל

בסוגיין י"ל דאמנם קי"ל כר"מ או

בישול מבטל פת מ"ט בנימוח שאני ואם

אפי' כר"י ומודה לעניין ברכה שאין

נאמר שבנימוח הוי בישול אלים טפי

בישול אחר אפיה ואינו נעשה לפת

ומשו"ה מודה ר"מ ,לכאורה אין משמע כן

מבושלת ,אבל יש כאן תורת בישול אחר

דהב"י באו"ח שי"ח לגבי בישול בשבת

אפיה דלעניין שבת בכה"ג הוי כבישול

תלה הנידון אם יש בישול אחר אפיה

אחר

שנעשה

במחלוקת דר"י ור"מ ומשמע דעיקר

במציאות מעשה בישול על האפיה אבל

הנידון הוא אם הבישול מבטל לאפיה

אינו קובעו כדבר המבושל ,ואמנם עיקר

ונעשה פת מבושלת או לאו ,וא"כ מנלן

החיסרון בזה הוא משום שע"י הבישול

בישול

גרידא,

פת ג

ואע"פ

לחלק בין נימוח ללא נימוח וכי בשבת

נגרע הצורת

בנימוח גם נאמר שלכו"ע יש בישול אחר

שחסר בצורת פת ה"נ בישול מגרע בו,

אפיה הא אין משמע כן.

ובזה נחלקו ר"י ור"ש אם תלוי בשעור

וכמו שפירורין יש שיטות

כזית או באם ישנו תוריתא דנהמא די ,וכן

ולכאורה

נראה בביאור הסוגיות שבאמת

משמע ברא"ש שחלק על רש"י וסבר

בבישול דפת יש ב' נידונים חד

דבבישול תלוי רק בכזית וכתב שבמבושל

מצד פת מבושלת ועוד דבישול מגרע

אין בו תוריתא דנהמא אע"ג דמחזי שיש

צורת פת ,וביתר ביאור דבאמת לקמן

בו תואר לחם ומבואר דבישול גורם

המחלוקת דר"מ ור"י בבישול אחר אפיה

לאיבוד תואר לחם ,אלא שהרא"ש סבר

הוא אם נעשה מבושל ובטל תורת אפיה

כתר"י שאפי' יש בו תו"ד רק מחזי כן

דבו ,שהרי בראשונים מבואר דנפק"מ בזה

ואינו תו"ד ,ועכ"פ א"ש לפי"ז דמה שאמר

גם לעניין בישול אחר אפיה בשבת שאם

שמודה ר"מ דבנימוח אינו מברך המוציא

הוי בישול חייב משום מבשל ,שהרי אין

לא איירי לעניין דין בישול אחר אפיה אלא

בישול אחר בישול וע"כ דאחר אפיה הוי

לדין בישול המפקיע צורת פת שכיון
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קנד
שנימוח אין כאן צורת פת ובזה אין מברך

ולפי"ז

המוציא ד.

יתכן לבאר מהי שיטת רש"י דהק'
לעיל שמחד חזינן דסבר כר"ת

ובמנחות דהוי פת מבושלת מעיקרא הוי

ובזה

נמי יש לבאר את הגמ' בע"א שתלוי

פת ומייתי ראיה דכזית מברך המוציא,

באם הפרוסות קיימות או לאו ,שלא

ומאידך משמע בהמשך בסוגיית טרוקנין

משום פת מבושלת בטל ברכת המוציא

שמבושל אינו פת ,ולדברינו י"ל שאמנם

אלא משום שהפת אינה צורת פת ,ולרש"י

לא סבר כר"ת אבל במנחות הוי פת וכבר

שם הגדר פרוסות קיימות תלוי באם נימוח

ביאר הגרי"ז במנחות עה ב' שלא מיירי

והרי מודה ר"מ בנימוח שאין ברכתו

במבושל ממש אלא במטוגן ומשו"ה יש

המוציא ,ולתוס' שם תלוי באם מתפרק

להוכיח מזה לפת אפויה שנתבשלה אע"פ

ובתר"י תלוי בכזית.

שבמנחות מיירי במבושל מעיקרא ,ולפי"ז
יש להוסיף ביאור שאמנם במנחות אינו

ולפי"ז

א"ש מה שלא נזכר ברש"י רק על

מבושל ממש אך לעניין ביטול צורת פת הוי

פירורין דבזה בשיעור כזית או

שפיר בישול ,וא"כ שפיר מוכח דכל כה"ג

בתוריתא דנהמא מברך המוציא אע"פ

שבשלו אם יש בו כזית הוי פת ומברך

דאיירי בסוגיין לעניין מבושל ,כיון שעיקר

המוציא ,וא"ש מה שרש"י קרא למנחות

טעם ביטול ברכת המוציא אינו משום פת

אפויות כיון שבאמת אינם מבושלות אלא

מבושלת אלא משום שחסר בצורת פת

אפויות רק דלעניין צורת פת יש כאן

שעניינו פירורין שאז אין הלחם בצורתו

בישול .וא"ש שבאמת רש"י אולי לא סבר

ומשו"ה לא כתב דחדית לן דפת מבושלת

כר"ת ואינו לחם כשהוא מבושל אמנם

פת היא דבהא לא עסקינן ,ואמנם לכאורה

לעניין ביטול צורת פת דאיירי בה בסוגיין

בפירורין סתם לא מצאנו להדיא דמודה

די בבישול בטיגון כמנחות ו.

לר"ח דחסר בצורת פת ,וע"כ שרק
במבושל חסר בצורת פת עכ"פ לביאור
הראשונים בשיטת רש"י ה.

.c

והנה

נתבאר דלחם מבושל תלוי באם
הפרוסות קיימות או לאו ,וביאר

`ndpc `zixez 'ira iexy e` lyeanay dnepv zt ziibeqa my x`iac '` hl onwl o"anxa rnyn oke
dfae ztc dit` zxez lhan i"xlc dit` xg` leyia yi mpn`e ,y"xc `ail` oiibeqa x`azpy n"itl

`xzeq k"`y oey` xilka ixin `l dnepv ztc `ibeqe ,n"xc `ail` `viagc oiibeqe llk `ivend jxan epi
.zt zxev cqtde lyean zxez leyiaa mipiipr 'a yiy eixaca x`ean t"kre .y"ir i"x zhiyl

.d

x`ia zegpna `"ayxae ,oixexit wx leyia oiipr llk i"yxa xkfp `ly oeik `axc`y x`al izrny
g"xk xaq `l` leyia meyn zn`a i"yx zhiyy gxkd oi` k"` lyean `le weaica epid w"ewiipelyc

.mipey`xd ixaca ok d`xp oi` mpn` ,zt zxev f"i`y oixexit meyn `ed oecipd xwire

.e

i`ce z"xl ixdy dkx dqira onwl ixiiny xyt`y z"xk xaq `l i"yxc k"k gxkd oi`y zn`a mpn`e
.z"xk i"yx k"`e dfl dcen i"yx ile`e ixiin `da
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קנה

רש"י שבנימוחו הוי אין הפרוסות קיימות,

משמע קצת בתוס' במנחות עה ב' ,ומאידך

וא"כ לשיטתו נראה דמחלוקת דר"י ור"ש

הובא בתוס' הירושלמי שעיקר הדבר תלוי

איירי בכה"ג שנימוחו והוי ריעותא בצורת

בכזית וצ"ב א"כ מהי שיטתו ,ואולי אמר

לחם ,ולפי"ז יש לבאר את מחלוקת דר"י

רק לרש"י דכזית הוי תוריתא דנהמא אבל

ור"ש אם תלוי בכזית או לא ,שר"י סבר

לשיטתו באמת עיקר הדבר תלוי באם הוי

דעיקר צורת לחם תלוי בשיעור כזית

הכל מחובר ,ואולי סבר כן שרק בכזית

ואע"פ שנתבשל שם פת עליו ,ור"ש סבר

עדיין יש לדונו שאינו שבור ומכאן והילך

שאינו תלוי בכזית ובאמת אפי' פחות מזה

הוי שבור וצ"ת.

הוי צורת פת אך ביאר רבא דבעי' לכה"פ
שיהיה תוריתא דנהמא שאז אף בפחות
מכזית יש כאן צורת פת ,ועכ"פ נראה
דבכזית מודה ר"ש שאי"צ לתוריתא
דנהמא ודי בכך שיש כאן שיעור כזית
ולפי"ז באמת להלכה בערסן י"ל דיש בו
כזית ואף בלא תוריתא דנהמא נמי מברך
המוציא וכן משמע במג"א דהביא להלכה
דינא דערסן ,ואמנם בנשמת אדם ביאר
שר"ש סבר שאין משמעות לכזית בםת ורק
משום

תוריתא

דנהמא

נקבע

ברכתו

להמוציא וא"כ לשיטתו לא אמרי' דבערסן
מברך המוציא ולמסקנת הגמ' אליבא
דר"ש אין נכון הדין דערסן מברך המוציא.
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ואמנם

וחלב

ולא

הנידון בסוגיין הוא בתערובת
ודיבוק אבל במבושל תלוי באם יש בו
כזית או לאו ,ולכאורה מקורו הוא
מהירושלמי שתלה וביאר דגדר דפרוסות
קיימות ישנו בכזית אבל בלא"ה אינם
קיימות ,והוסיף שם דבפירורין ודאי מברך
המוציא כיון שהוי פת בפנ"ע ואינו יוצא
מתורת פת לעולם אף שאין תוריתא
דנהמא ואין בו כזית ,וכך קי"ל להלכה
בשו"ע קס"ח י' ואמנם שם בסעי' י"א פסק
דבשרוי במים והמים מתלבנים ברכתו
מזונות ,ובאחרונים נחלקו בזה אם הוי
מטעם תערובת או דהוי משום פירורין ואם
הוי מטעם פירורין ע"כ חזינן שיתכן אופן

שיטת תוס' דמיירי בדיבק בדבש
בבישול,

ואמנם

בתר"י מבואר כתוס' דעיקר

ובטעם

הריעותא משמע קצת בב"י דהוי מטעם
תערובת והיינו שפת בצורתה היא פת
חשובה אבל בתערובת אינה פת גמורה,

של פירורין בפ"ע שאז אינו פת כלל ולא
יברך המוציא ,ואמנם בתר"י משמע דלא
יוצא לעולם מתורת פת ומשמע ע"כ דאז
הוי מטעם תערובת עם מה ששרוי בו.

ואמנם

ידוע שיטת ר"ח דביאר לקמן

ובזה נחלקו אם בעי' כזית או תוריתא

בסוגיית פת צנומה לט א'

דנהמא ,ולעניין בישול מבואר בבריתא

דפירורין נמי בעי' תו"ד או כזית ובזה

בע"א דבעי' פרוסות קיימות ,והנה בתוס'

נחלקו ר"י ור"ש אם בעי' כזית או תו"ד

בע"א כתבו שאם מגביה ונשבר הוי אין

ושיטת הר"ח דפירורין נמי מחסר בשם

הפרוסות קיימות ומשמע שאי"צ כזית או

פת ,והנה באחרונים הק' על שיטת תוס'

תוריתא דנהמא אלא שיהיה שלם ,וכן

דמיירי בפרורין שדיבק בתערובת ,שא"כ
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קנו
מאי ראית הגמ' דמכל אחד נוטל לכזית

הגורם לקביעת צורת פת במקום שנפסד

ומברך עליו המוציא ,הרי לא מיירי

צורתו ,והא גופא קא משמע לן שלר"י

במדובק וא"כ מה הראיה לסוגיין ,ותי'

בשיעור כזית ולר"ש אפי' פחות באית ביה

הגר"א בקס"ח י' שאף התוס' סברו כר"ח

תורתא דנהמא הוי נמי בכלל גדר פת

דפרורין פחות מכזית אינו מברך המוציא

וברכתו המוציא ,וא"כ אף אם שיטת

ולא רק בדבוק ,ובגרי"ז במנחות משמע

התוס' כר"ח דפירורין גורם להפסד הצורה

דאם מעיקרא לא היה פת אלא פחות

אך דיבוק ותערובת הוא גורם נוסף לזה,

מכזית דינו שוה לפת כזית דבוקה וזה

וא"כ אין כאן ב' עניינים אלא הא קמ"ל

הדמיון ,ובאמת שבתוס לא נזכר רמז

שבפירורין אפי' בדיבוק מהני הכזית או

לעניין דפירורין וצ"ע לשיטת הגר"א.

התו"ד לקבוע עליו שם פת ובאמת הכל

ועכ"פ

חד עניין הוא.

לפי ביאור הגר"א עולה שלשיטת
התוס' עיקר הנידון הוא לגבי

אלא

שעדיין לשיטת תר"י ילה"ק כמו

פירורין מה דינם אם מברך עליהם המוציא

שהק' על התוס' מה הראיה מליקט

או לאו ,וזו שיטת הר"ח הובא בתר"י

מכולן כזית הרי ודאי חלק על הר"ח,

לקמן לט א' דסבר דפירורין אינו מברך

ואמנם המעיין בהגר"א קס"ח ס"י יראה

עליהם המוציא ועיקר הטעם בזה משום

שלא

תלה

שלא חשוב מאכל דפת מאחר שאין בו

במחלוקת דר"י ור"ש ,דלר"י דעיקר השם

שיעור כזית ,וא"כ צ"ב מ"ט מוקמי' סוגיין

לחם תלוי בכזית ע"כ שאפי' בפירורין נמי

דוקא בכה"ג שדיבק עם דברים אחרים

אית ביה חיסרון וכר"ח ,אבל לר"ש שתלוי

שהרי זה לא עיקר החידוש ,ע"כ צ"ל

בתו"ד בזה אין טעם לגרע אם הוי פירורין

דחדית לן בזה שאפי' אם הוא מדובק עם

ולפי"ז באמת לא אמר תר"י דבריו אלא

דבר אחר והוי תערובת בזה נמי אמרי'

להלכה דקי"ל כר"ש.

דפירורין ברכתם המוציא ,ואמנם עיקר
הנידון הוא משום פירורין וצ"ב דלכאורה
יש כאן ב' עניינים שאינם נוגעים זל"ז.

ולכאורה

כתב

ולפי"ז

דתוס'

כר"ח

אלא

נמצא שסבר הגר"א כדביארנו
שמחלוקת דר"י ור"ש היא מהו

הקובע את חשיבות הפת כשנפסדה צורתו

נראה שעיקר הנידון בסוגיין

אם שיעור דכזית ובזה י"ל שאף פירורין

הוא בעניין צורת הפת אימתי

מגרעים מצורת הפת שהרי עיקר חשיבות

חשוב בכלל פת אם נפסדה צורתו ,ונחלקו

הפת תלוי באם יש בו שיעור כזית או תו"ד

הראשונים אימתי חשוב נפסדה צורתו

קובע ואז פירוין ודאי אינם סיבת הפקעה

דלר"ח בפירורין כבר חסר בצורת פת

מצורת לחם ,ואמנם כבר ביארנו בשיטת

ולתר"י רק בדיבוק עם דבש וחלב חסר

רש"י דעיקר שיטת ר"י דאין שם לחם תלוי

בצורת פת ,ובכה"ג נחלקו ר"י ור"ש אם

בכזית ורבא הוא דחדית לן דבעי' לכה"פ

תלוי בכזית או לאו באם יש בו תו"ד,

בתו"ד ,ונפק"מ שאף לר"ש באם יש כזית

ומילא נמצא דיש כאן נידון אחד מהו

אי"צ לתו"ד ולא חלק מהו עיקר הקובע
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קנז

בפת אלא אם הוא תלוי רק בכזית ,וכן

כזית בשעת אכילה או אחר גמר הבישול,

נפק"מ בזה לעניין ערסן להלכה דהמג"א

ולכאורה לביאור רש"י גמ' מפורשת היא

נקט פשוט שאף לר"ש אמרי' דמצתרף

שהרי לרש"י בכולן פוטטן כזית דאיירי

לכזית ,ואמנם בנשמת אדם ביאר לא כן

במנחות ביארו התוס' דמיירי במבושל כיון

כנ"ל.

שמטגנו בשמן ,ואמרי' שם שמברך עליו
המוציא ושם פוטט אחר הבישול ומשמע
דבכה"ג נמי בעי' שיעור כזית ,ואמנם
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ולהלכה

לעניין פת שבישלה ברמב"ם
פ"ג ה"ח כתב בזה"ל הפת

אין

לדידן

ראיה

לזה

שהרי

ביארו

בראשונים דמיירי באפויות ולא מטוגנות.

שפתת אותה פתים ובשלה בקדרה או לשה

ובחזו"א

שהן פת ולא נשתנה צורתה מברך עליה

בישול אבל חילק שם בין אם מפרר ואוכל

בתחלה המוציא ,ואם אין בהן כזית או

מיד או אוכל אחר זמן שאז נחשב לפחות

שעברה צורת הפת בבישול מברך עליה

מכזית ,ולכאורה אין החילוק אם אוכל מיד

בתחלה בורא מיני מזונות .והק' ע"ד דסתר

או אחר זמן אלא הכל תלוי באם נחשב

עצמו שמתחילה כתב שאם יש כזית או

כדבר לעצמו ונקבע כמאכל פחות מכזית

שניכר שהן פת מברך המוציא ומשמע

שאז חסר בחשיבות הפת או שפירר דרך

במרק ,אם יש בפתיתין כזית או שניכר

דאי"צ

לתרוייהו

לקבוע

עליו

ברכת

כ"ו סק"ה משמע שבפירר אין
מברך

המוציא

אפי'

אחר

אכילה ואינו מאכל חדש ואז הוי פת.

המוציא ,ובסוף כתב שאם אינו כזית או
אין ניכר שהן פת מזונות ,ומשמע דבעי'

ועוד

יש לדון שהנה במשנ"ב סקנ"ו הביא

לתרייהו לקבוע עליו ברכת המוציא .ובב"י

מהמג"א דטיגון אינו בישול להלכה

ביאר דבלש בחד מנייהו סגי לברכת

ומברך המוציא ,ואמנם המשנ"ב פקפק

המוציא ובבישול בחד מנייהו סגי לחייבו

בזה וסבר דיאכל בתוך הסעודה ולכאורה

מזונות ורק בתרוייהו מברך המוציא,

ברש"י משמע שהוי מבושל שהרי במנחות

ולפי"ז מבואר דבעי' נמי לתוריתא דנהמא

הבישול הוא ע"י טיגון ומשמע שבזה נמי

ולא די בשיעור כזית ,וצ"ל שביאר הכונה

הוי בישול ,וכבר באירנו לעיל בשיטת

פרוסות קיימות בשיעור כזית ובתוריתא

רש"י שיתכן שלעניין הפסד צורת פת

דנהמא.

בבישול די לזה אף טיגון ואפי' בכ"מ נדון

ואמנם

בשו"ע מבואר להלכה דתלוי רק

שטיגון אינו בישול רק בשן עמוק אפשר
דבזה שאני.

באם יש בו שיעור דכזית וכמו
שמבואר בגמ' לז א' דתלוי באם הפרוסות

ואמנם

בשער הציון סקנ"ב כתב שקי"ל

קיימות ,ובביאוה"ל בשם הפמ"ג הביא

כאביי דאליבא דתנא דבי ר"י

לדון מה הדין במבושל יותר מכזית ואחר

פוטטן לפחות מכזית ומברך עליו נמי

בישולו מפררו לפחות מכזית אם בעי'

המוציא ,וכתב שם דלפי"ז משמע דטיגון
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קנח
אינו בישול שא"כ הרי קי"ל דבמבושל

סעודה לא יברך המוציא או שיברך ,וכן יש

בעי' כזית ולפי"ז לא קי"ל דנחשב מפסיד

לדון בפירורין לר"ח דאינו מברך המוציא

צורת פת ,אמנם במשנ"ב מסיק להלכה

אם ה"ה נמי בקובע בהם סעודה לא יברך

שיאכל בסעודה ובפת כזית ודאי יברך

המוציא

נראה

המוציא ,ועין לקמן בסי"ג שהט"ז בסקי"ט

דבכולהו לא יברך המוציא וג"ב והטעם

כתב דמטוגן הוי בכלל פת הבאה בכיסנין

בזה דחשובים מעשה קדירה ואינם פת

עי"ש.

כלל ומשא"כ בפת הבאה בכיסנין וכדו'

ועוד

נפק"מ להלכה בעניין מהו בכלל
בישול ומהו לא שהנה הרמב"ן

שמבואר

שני אבל בניתן בכלי ראשון הוי מבושל,
ומשמע ששריה בכלי ראשון בישול הוא,
ואמנם צ"ב אם מיד נעשה בישול או
שדוקא אם שהה בו משך זמן שנעשה
מבושל ונשתנה שמו ,והנה במשנ"ב
סקנ"ב סתם דבכלי ראשון הוא בישול
ובעירוי הביא נידון האחרונים בזה ומשמע
קצת דאי"צ שישהה שם ,ואמנם בחזו"א
בסק"ט כתב להדיא דבעי' דוקא שישהה
שם בשיעור בישול או כבן דרוסאי.

והנה

באופן של הפסד צורת פת בבישול
יש לדון אם אין כאן פת כלל או

בסוגיא שם.

ובאמת

עליהם סעודה יברך מזונות ומעין שלש,
ומבואר שאינו בדין פת כלל והוי כמעשה
קדירה בעלמא וגרע אף מפת הבאה
בכיסנין שבקובע סעודה מברך המוציא וג'
ברכות ולפי"ז משמע דאי"ז פת כלל.

צ"ב

דצ"ב לשיטת ר"ת דפת מבושלת
הוי פת וכאן משמע דאינו פת

כלל אלא כמעשה קדירה בעלמא ולהלכה
הובא הר"ת להחמיר בהמוציא ,ואמנם
יתבאר בהמשך שעיקר שיטתו דעיסה עבה
קובעת שם פת ובישול אינו מגרע אע"פ
שאינו סיבת פת ,אך נראה דלדבריו נמי
בעי' לכזית אחר בישול וכ"כ המשנ"ב
בסקע"ח עי"ש בשם רוב האחרונים ,אבל
במג"א שם חלק וסבר שאי"צ כזית
ולשיטתו יש לחלק בין אם מבושל
מעיקרא לבין אם נאפה ולבסוף בשלו שאז
צריך כזית דמבטל את הפת הקיימת בו
ונעשה כמעשה קדירה.

שחסר בחשיבות רק לעניין ברכה ,והנה
במשנ"ב כתב להלכה בסקנ"ז שבקבע

שם

דבקובע

סעודה

יברך

המוציא כיון שהוי קצת כפת ויתבאר אי"ה

לקמן לט א' והמרדכי הביאו בשם ר"ה
גאון שביאר שפת צנומה מיירי בנתן בכלי

וג'

ברכות,

ולכאורה

והנה

יש להוסיף כל דברינו בפת שע"י
הבישול נתמעטה מלהיות כזית

שאז לא מהני לצרפה עם שאר חתיכות
לשיעור כזית ,אבל בבאם פירר לחתיכות
פחות מכזית ובשלם ועי"ז ערסן לכזית
מבואר במג"א שמהני מדין ערסן ומברך

אם גם בדיבוק ע"י מרק או דבש

המוציא ,וידוע לדייק דברש"י כתוב

דביארו הראשונים שמברך מזונות

בערסן אפיה ומשמע דרק בכה"ג נקבע על

באין תו"ד אם בזה נמי בקבע עלייהו

התבשיל שם פת ואמנם ברש"י במנחות

עריכת ברכות  /בגדר ובדין חביצא

קנט

ע"ה ב' לא נזכר אפיה ,ולפי"ז יש לדון מה

לצורת פת ולכזית דאולי מהני ע"י אפיה

הדין בכל פת שנתבשלה ואין הפרוסות

להחזיר לו צורת

פת ז,

קיימות וחזר ואפאה אם אפיה מבטלת

הנשמת אדם שכתב דלר"ש אין הכרח

בישול או לאו ולכאורה לשיטת המג"א כן,

לסברת ערסן ולפי"ז לא קי"ל סברא זו

ונפק"מ בזה גם לשיטת הרמב"ם דבעי'

להלכה ולא מהני לצרפו לכזית.

.f

`.a"ve zifkl xagl `l` ipdn `le llk zt zxev zxfgd dit`a oi`y okzi mpn

וכבר הובא לעיל

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קס
לז ע"ב

בדין פירורים השרויים במים
bxa edil` axd

איתא

בגמ' מאי הוה עלה אמר רב ששת

על ידי המשקה וכל שאינם מדובקים הרי

האי חביצא אף על גב דלית ביה

הפירורים כאילו הם לבדם.

פרורין כזית מברך עליו המוציא לחם מן
הארץ אמר רבא והוא דאיכא עליה תוריתא

ונפק"מ

דנהמא.

תוריתא דנהמא .נראה דהיינו
כשנותני'

ובדין

במש"כ תוס' בד' לז :וז"ל:
הפרורין

במים

ואם

המים

זה כתבו תלמידי רבינו יונה נראה

מתלבנים מחמת הפרורין אזלא ליה

למורי הרב נר"ו שג' דינין חלוקים

תוריתא דנהמא וכן היה רגיל רבינו דוד

הם ,ויש לדון בחלוקה שבין החילוק הב'

ממי"ץ ללבן פרורין במים בלילה כדי

והחילוק הג'.

לאכלן בשחר בלא ברכת המוציא ובלא
ברכת המזון שלא לאחר כדי שיתחזק

וז"ל

תר"י :והיכא שאינו מבושל אלא

ראשו ויוכל להגיד ההלכה.

שהוא מחובר ע"י דבש או מרק
בלא שום בישול אם יש בפרוסות כזית

ומבואר

דכיון דלית בה תורד"נ אין

מברך עליו המוציא אין בפרוסות כזית

מברך עליו המוציא ,ולפי הג'

ואין בהם תואר לחם מברך עליהם במ"מ

חילוקי דינים שמצאנו ברבינו יונה צ"ע

אבל אם יש בהם תואר לחם אף על פי

היכן מצינו לחלק בין אית בה תורד"נ

שאין בהם כזית מברך עליהם המוציא,

ללית בה תורד"נ ,וכזה חילוק מצינו רק

והיכא שאינו לא מבושל ולא מחובר אלא

בחלוקה השני' שמדבק ע"י דבש או מרק

שהוא פירורים לבדם אף על פי שאין בהם

דבהא אם לית בה כזית יש חילוק בברכתו

כזית ואין בהם תואר לחם שהן דקין ביותר

אם אית בה תורד"נ או לא ,אך צ"ע דהתם

מברך עליו המוציא וג' ברכות שכיון

מבואר דבעי דיבוק ואילו כאן לא עביד

שהוא פת בפ"ע אינו יוצא לעולם מתורת

מידי רק ששראן במים ועי"ז יצא ממנו

פת .עכ"ל.

תורת פת ,ויותר יש לדמותו לחלוקה
השלישית שברבינו יונה של פירורים

והחילוק

השלישי לא נתפרש בדבריו,

לבדם וא"כ לכאו' צ"ל דהתוס' חולק על

אם כוונתו דהפירורים הם

רבינו יונה בדין השלישי דהתוס' סבר

לבדם בלא שום תערובת משקה ,או שאפי'

דתלוי אם יש בו תרד"נ ואילו ר' יונה אינו

בתערובת משקה רק שאינם מדובקים יחד

מחלק בזה.

עריכת ברכות  /בדין פירורים השרויים במים

אלא

שא"כ צ"ע השו"ע שמחד גיסא

קסא

ונראה

דסבר דההלכות חולקות זה על זה

פסק בסעי' י' וז"ל ואם אינו

ולפיכך הביא המחבר ההל' בשם

מבושל אלא שהוא מחובר ע"י דבש או

יש מי שאומר כיון דבא לחלוק שלתר"י

מרק ,אם יש בפרוסות כזית מברך עליו

במדובק דווקא הוא דחילקו אם יש בו

המוציא ,אפילו אין לו תואר לחם ואם אין

תוריתא דנהמא או לא ,אבל השורה פיתו

בהם כזית ,אם יש בהם תואר לחם ,דהיינו

במים או ביין אין זה דיבוק ודינו כדין

שהוא ניכר וידוע שהוא לחם ,מברך עליו

פירורים בעין שמברך המוציא ,ואפי' אין

המוציא וברכהמ"ז ואם אין בהם תואר

בו תואר לחם ,ודלא כרבינו דוד דסבר

לחם מברך במ"מ וברמ"ג ,ואם אינו לא

שברכתו מזונות .ולפי"ז הל' יא סתם בשם

מבושל ולא מחובר אלא מפורר דק דק

יש מי שאומר דכוונתו לומר דאין הלכה

אע"פ שאין בו כזית ולא תואר לחם מברך

כמותו.

עליו המוציא.

ושוב

כ' המחבר

)קסח ,יא(

ושיטה

חדשה מצינו בזה והיא שיטת
הרבה אחרונים.

יש מי שאומר

דפירורין שנותנין במים והמים
מתלבנים מחמת הפירורין ,אזיל ליה

ראשית

האריך בה המאמר מרדכי מאוד
ותורף

דבריו

דוודאי

אם

תוריתא דנהמא ואין מברך עליה אלא

הפירורים בתוך מים ולא נתלבנו הדין הוא

בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש.

דמברך המוציא ואם נתלבן המים מברך

ומבואר

דפסק כרבינו יונה וגם כהתוס'
ולמאי דאמרן הדבר צ"ע.

וכן

הק' במשכנות יעקב

)לר"ד מקארלין(

מזונות וכ"ז הוא מכלל החלוקה השלישית
שנתבאר ברר"י והרא"ש ,ונמצא לפי
דבריו דסעיף יא הוא משלים לסעיף י'.

סי'

ועיקר

החידוש הוא דאע"פ שבחלוקה

צד וז"ל וצ"ע לפענ"ד בד' השו"ע

הג' דרר"י והרא"ש נתבאר דאפי'

שסתם ופסק כדברי הרא"ש ותר"י דג'

אין עליו תוריתא דנהמא מברך המוציא,

חילוקים בדבר ואפ"ה הביא הך דר' דוד

אין זה דבר מוחלט ,אלא הדבר תלוי למה

ממיץ שהי' נותן הפירורים במים דנראה

אין עליו תורד"נ ,אם מחמת קטנו או

שהם תרתי דסתרי.

מחמת סיבה אחרת.

ובפרי

חדש

)סע' י(

כ' עלה חביצא דהיינו

וז"ל

המאמר מרדכי :ואשר אני אחזה לי

פרורי לחם וכו' .יש לדקדק הרבה

ליישב כ"ז הוא דמש"כ הר"י

בסוגייא וכו' ,לבד זה אזכיר שמה שכתב

והרא"ש ושא"פ בחילוק הג' דאעפ"י שאין

בסעיף י"א וי"ב דין פרורין במים ופת

עליו תואר לחם שהם דקין ביותר אפ"ה

שרוי ביין ,יראה דפליג אמה שכתב לעיל

מברך עליו המוציא ה"פ דאע"פ שנראה

ואם אינו מחובר אלא מפורר מברך ברכת

שאין בו תואר לחם דהיינו שמחמת

המזון.

הפירור שנתפרר דק דק אינו ניכר שהוא

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קסב
לחם מכ"מ לפי האמת אמרינן צורתו עליו

לפי שעה לרככם ואינם שוהים בתוכו עד

וכאילו צורתו עומדת מאחר שלא נשתנה

שילך תאר הלחם מעליהם ע"י שרייה זו

מכח דבר המעורב בו דוגמא לדבר תמצא

מברך עליהם המוציא אף על פי שאין

בחילוק הא' דכתבו אע"פ שיש עליו צורת

עליהם תאר לחם מחמת שהם דקים ביותר

לח מכ"מ אמרינן שלפי האמת אי"ז צורת

ואפילו אם נותנם במשקה חם שהיד

לחם אלא נראה צורת לחם ואינו חשוב

סולדת בהם אם הוא בכלי שני שאינו

צורת לחם מאחר שכבר נתבשל דו"ק

מבשל א.

בדברי הר"י והרא"ש ותמצא שכן הוא
ודכוותה כתבו בחילוק הג' לאידך גיסא
שאע"פ שאין עליו צורת לחם לא משגחינן
בזה ואמרינן וודאי צורתו עליו אלא שאינו
ניכר מחמת דקותו.

וכ"כ

ושיטה

מוקשה לכאו' מאוד בלשון הרב
בית יוסף ,וצ"ב תרתי חדא למה

חילקם הרב לב' הלכות ס"ס חדא הלכה
היא דכל סעיף יא הוא ביאור החלוקה הג'
לדעת הרר"י והרא"ש ,ועוד צ"ע לשונו

דע"כ

של השולחן שכתב יש מי שאומר ,ועד

לא כתבו הרר"י והרא"ש דאם הוא

עכשיו למה לא אמר כן ,וגם לא נתבאר מי

מפורר ואין בו תואר לחם אפ"ה מברך

החולק דהוצרך לומר יש ,ואם אין חולק

המוציא רק אם הם בעין ומעצמם מחמת

למה הביאו רק בשם יש .ועי' בהערה ב.

במגן גיבורים

)שלט"ג קסח יט(

קטנן אין בהם תואר לחם אבל אם מחמת
השרוי' אזיל תואר לחם אם אין בהם כזית
אין מברך עליהם המוציא.

וכ"כ
`.

אסיקנא

ב' שיטות שיטת הפר"ח
דהשו"ע מביא מח' בחלוקה

הג' אם פירורין שהם במים בעי בהו

אם נותן

תורד"נ או לא ,ושיטת המאמר מרדכי

פירורים דקים לתוך איזה משקה

והרבה אחרונים דסעי' יא הוא ביאור

בשולחן הגר"ז

)קסח יט(

mya e`iad k"ng`ly dkldd lr eli`e ,xne`y in yi ef dkld lr wizrd `l f"xbdy `lt df d`xe
iwet`l llk ipdn `l xeaigdy xnel jixv jgxk lr l"fe `"hpewa 'ky x"eye ,r"ve ,xne`y in yi

daexn diixya la` ,my y"`xd wiqnck my ixiinc dry itl diixya k"`yn ,mgl x`ezn `l` mgl zxezn
`vnp ,l"kr ,ycg ixtk `lc ,llk bilt `lc meyn xne`y in yi azk `l `"i sirq yeald oke ,'qezdl dcen
dhiy `iad i"adc rnyn xne`y in yi oeyldc eixacn opifge ,`weec e`l xne`y in yic yealdk xaqc
,xne`y n"ic oeyld `la mitirqd 'a `iad (`i gqw) yealdy r"ve .f"xbde yeald edehinyd jkitle ,zwleg
.xne`y n"i mya `iad ai 'irq f"xbd eli`e

.a

epivn `ly `ed ycg oicc xnel `l` 'gn dfa yic meyn e`l xne`y in yi ezpeekc xnel xyt`a 'ide
oic lrc ,epi` dfc `xai` .mixg` zenewna dzeekc epivne dfd oeyla e`iad jkld miriiqn `le miwleg

yi oeyl 'k i"ad dnl dnzy ('f aw c"ei) j"ya 'ir dfd oeyla azky i"aa epivn `l mipey`x daxda mkqen
,wleg `la mipey`xd ilecbn dnk df oic e`iady ocic oecipa y"k ,dl exaq xehde `"ayxd ixd xne`y in
z`e .i"xy` d"bda 'qezd ixac z` `iad oke (`vx 'iq) xeb`a `aed ikcxnde ,hiw 'iq ikcxnda epivn jky
.miwqetae mipey`xa mkqen df oicc ixd ,mixeaibd ihlya wizrd `"bdd

עריכת ברכות  /בדין פירורים השרויים במים
לסעי' י' דמה שמברך בלא תורד"נ תלוי

קסג

בחביצא

שהפירורין

"מעורבין"

עם

המשקה אבל היכא שהפירורין לבדם בלי

מחמת מה אין בו תורד"נ.

שום תערובת אף על פי שהפירורין דקין
ביותר לעולם שם לחם עליהם ומברכין
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ולכאו'

מצינו בה שיטה שלישית שכ'
השו"ע חביצא דהיינו פירורי

עליהם המוציא ושלש ברכות.

מפורש

לחם שנדבקים ע"י מרק ,וכ' עלה המג"א
)ס"ק כד(

בלא תערובת משקה משא"כ

וז"ל שנדבקים .לאו דוקא דאפי'

רק שרויים בתוכו דינא הכי כמ"ש סי"א
וסי"ב אלא לרבות' נקט דאע"פ שנדבקו
אם אין בכל פרוסה כזית מברך במ"מ.

ומבואר

מדבריו דמה שאמרו מדובק לאו
דווקא והוא הדין שרוי בתוכו,

ועתה נמצא לפי"ז דבר חדש דהחלוקה
השני' דהצריכו בה דבוק בדבש או בחלב
הוא לאו דווקא דכל ששם פרוסות במשקה
כגון מים או יין אע"פ שלא דיבקם מכ"מ
הדין הוא דלא חשיב פרוסות לבדם אלא
הוי דינא דחביצא דאם אין ע"ז תורד"נ אין
מברך עליו המוציא ,ולפי זה נמצא דמה
שאמרו פירורין היינו פירורין לבדן ממש

החלוקה השני'.

ומדוקדקים

ולפי"ז

הביא את דינו של התוס' כיון
דזהו שייך לחלוקה הב' שהביא ר' יונה
והרא"ש ושם להדיא חילקו אם יש בה

מדובק] ,וקצת צ"ע א"כ למה בשו"ע כ'
מחובר ולא כתב מעורב ,וצ"ע[.

ובאמת

שאמר דהא דאמרינן פת הצנומה בקערה
מברך עליה המוציא דאיירי בדאיכא עליה
תוריתא דנהמא ]שאין אנו צריכין לזה
אלא[ כיון דאין דבר אחר מעורב עמו אינו
יוצא מתורת לחם ומברכין עליו המוציא.

איברא

הדברים מפורשים שכ' וז"ל
והחילוק השלישי הוא מסברא דכיון שהוא
פת בלי תערובת שום משקה אינו יוצא
מתורת לחם דעד כאן לא אמר רבא דבעינן
דאיכא

עלייהו תוריתא

דלפי"ז יש לתמוה על רבינו
המשנה ברורה

)ס"ק נא(

שכ'

וז"ל מדובקים יחד וה"ה אם היו רק שרוים
בתוכו הרבה עד שנתלבן המים עי"ז דינו
כמו נדבקין יחד וכדלקמיה בסי"א.

ומקור

הדברים כ' בשעה"צ הם המג"א
והמאמר מרדכי ,וזה דבר פלא

בלשון הב"י יראה שלכאו'

דנהמא

שהב"י הוציא לשון זה מהרא"ש
שכ' ולא כדברי רבינו חננאל ז"ל

תורד"נ או אין בה.

והמעיין

דבריו שכ' דבחביצא הוא
מעורב ולא כתב שהוא

כפשוטו וכמשמעו ללא שום תוספות.
לא קשה מידי ממה שהמחבר

בדבריו דהחלוקה השלישית הוא

אלא

הרי פירושיהם חולקים שמדברי המג"א
נראה דדין פירורים שרויים שייך לחלוקה
הב' ואילו במאמר מרדכי מבואר דהוא
בחלוקה הג' ,והמשנ"ב חיברם.

אמנם

האירני הרב אב"ד שליט"א
שביאור דברי המשנ"ב הוא

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קסד
ע"פ הלבושי שרד שנראה מדבריו דלא

לחם מברך בורא מיני מזונות ,א"כ הוא

דיבר המג"א מענין החלוקה השני' מאומה

הדין הכא בנתחבר ע"י מרק אפילו לא

וכל דבריו מוסבים על ראש הסעיף ולא על

נדבקו אם אין בהם כזית ואין להם תואר

החילוקים שבהם וכך כ' הלבושי שרד:

מברך בורא מיני מזונות ,ודומיא דהכי

כלומר ,דהוה אמינא דכל גווני דפסקינן

בנתבשלו אם אין בהם כזית אפילו יש להם

לברך המוציא הוא דוקא בדבוקים .ואין

תואר לחם אפילו לא נדבקו מברך בורא

הדבר כן דהא בסעיף י"א וי"ב לא הזכיר

מיני מזונות ,וכו' ,אלא ע"כ נקט נדבקו

רק שריה ואפילו הכי דוקא באין בו כזית

לרבותא ,אע"פ שאחר הדבק יש בהם

ולא תוריתא מברך במ"מ ,אלא רבותא

כזית ,מכ"מ אם לא היה כל פרוסה לבדה

הוא.

כזית קודם הדבק דין אין לו כזית יש להם.

ביאור

לביאורו שהמג"א בא להקשות
סתירה מחביצא על פירורים

במים דבסעי' י נראה דבעי דיבוק דווקא
ובלא דיבוק ברכתו מזונות ,ואילו בסעי'
יא' מבואר דאע"פ שאינו מדובק ברכתו
המוציא ,וע"ז תי' דמה שאמרו חביצא

הא

קמן ב' ביאורים בדעת המג"א.

וקצת

צ"ב על הלבושי שרד והמשנ"ב
שלא הזכירו לשון הב"י דמדוקדק

מדבריו דמחובר לאו דווקא ואולי סברו
דחזר בו ממה שכ' בבית יוסף וכמו שחזינן
בשינוי לשונו .וצ"ע.

שברכתו המוציא לאו דווקא מדובק דהוא
הדין שרוי ,אמנם על מש"כ הב"י בחלוקה

ונפקא

הב' "דיבוק" התם ודאי דווקא קאמר,
דבלא דיבוק הוא בכלל החלוקה הג'.

וכך

הב"י דסעי' יא אינו חוזר בו
ממש"כ בסעי' י' מכ"מ יש בזה פלוגתא

פירש המשנ"ב ולפיכך השווה את

אם החלוקה הג' מיירי בפירורים לבדן או
אף בפירורים במים.

המגן אברהם עם המאמר מרדכי,
דאף המג"א מודה דפירורים במים הם

ונמצינו

בכלל החלוקה הג'.

איברא

דבמחצית השקל

)קסח ס"ק כד(

ב' ביאורים בדברי הב"י בחלוקה
הג' דלמאמר מרדכי ושאח"ר גם

כ'

לפרש דברי המג"א דקאי על
החלוקה הב'

השתא דאפי' אם נסבור בדעת

)דלא כמשמעות הלבושי שרד(

וז"ל ר"ל ,דלא תימא דמהאי טעמא נקט
נדבקים דוקא שע"י שנדבקו ע"י בישול או
ע"י מרק ואז ע"י זה יצאו מתורת לחם,
ולכן באין כזית מברך בורא מיני מזונות,

בחלוקה הג' צריך תואר לחם רק שמחמת
קוטנן לא חשיב נשתנה תואר ,משא"כ
לדעת המחצה"ש במג"א במים צריך תואר
לחם אבל החלוקה הג' דמיירי בפירורים
לבדם אפי' בלא תואר לחם ג"כ מברך
המוציא ,ואין להוציא הלשון מפשטותו.

ונפק"מ

בפירורים לבדן פחות מכזית

דהא בסעיף י"א וסעיף י"ב לא הוזכר

שנשתנה תואר לחם שבהם

שנדבקו ואפילו הכי כיון דאין להם תואר

לגמרי דלשיטת המחצה"ש יברך המוציא

עריכת ברכות  /בדין פירורים השרויים במים

קסה

ואילו לשיטת המאמ"מ לא יברך המוציא

משמע דכל שנראה שאין עליו צורת לחם

דלעולם בעינן תואר לחם.

מברכים במ"מ ,ולכך כתבו דז"א.

ועדיין

חוב עלינו לבאר מה שכ' הרא"ש
בחלוקה הג' וז"ל וזה שלא כדברי

רבינו חננאל ז"ל שאמר דמאי דאמרי' דפת
הצנומה בקערה מברך עליו המוציא
דבדאיכא עליה תוריתא דנהמא מיירי ולפי

ועדיין

פלוגתא ,ומש"כ הר"ח יתפרש
בפשיטות דבעי תואר לחם אע"פ ששרוי
במים ,וע"ז לא נחלקו הרר"י והרא"ש.
והוא תמוה מאוד לכאו'.

)ועי' להלן שמצאנו

כמה אחרונים שנתקשו בזה(.

מה שכתבנו אין אנו צריכין לזה אלא כיון
שהוא פת בפני עצמו ואינו מחובר בדבר

לא נודע מי הכריחם בזה לעשות

ועוד

צ"ע לשון המחבר שחילק הלכה זו

אחר אינו יוצא מתורת לחם לעולם

והביאה בשם יש מי שאומר.

ומברכין עליו המוציא.

והדברים

נראים כמתמיהים הרי עלה לנו
דפירורים במים אף לשיטת

הרא"ש בעי תוריתא דנהמא לא מבעי
לדעת המאמ"מ הגר"ז והמג"ג שכתבו
דהחלוקה השלישית מיירי גם בפירורים
במים וע"ז הצריך הב"י תורד"נ קשה

·È"¯¯‰Â Á"¯‰ ˙˙‚ÂÏÙ

והנה

דנחלקו הראשונים בדעתו של
רבינו חננאל היאך מפרש לפת הצנומה
בקערה .ואע"פ שהוא דוחק נראה דהוא
מוכרח ,ועי' להלן שכבר נתבאר דבר זה
באחרונים.

טובא א"כ שפיר אמר ר"ח דפת הצנומה
בקערה בעי תורד"נ דמיירי בפת השרוי'

בדעת ר"ח צריך לומר דבר דחוק

שהנה

באורחות חיים

)הלכות סעודה או' כה(

בתוך מים ולפיכך מחלק ר"ח דרק

כתב ולענין פירורין דקים כתב הר'

דמברך

יונה ז"ל שג' דינין חלוקין הם .בזמן

המוציא ,ומה טעם הדגיש הרא"ש דדברי

שהפרורין מבושלים אם יש בפרוסות

תר"י מנוגדים לדברי ר"ח ,וביותר יש

הקיימות עד כזית מברך עליהן המוציא וג'

להקשות לשיטת הב"י והמחצה"ש בדעת

ברכות ואם לאו אע"פ שיש בהם תאר לחם

המג"א דזה נכלל בתוך החלוקה הב'

אין מברכין עליהן אלא במ"מ וכו' ,ובזמן

ומדובקים לאו דווקא ,דוודאי יש להשוות

שאין מחוברין ולא מבושלין אלא מפוררין

שיטת ר"ח עם שיטת רבינו יונה דכל עיקר

לבד אע"פי שאין בהם כזית ולא תאר לחם

החילוק הב' הוא אם איכא תורד"נ או לא.

שהן דקות מאד מברכין עליהם המוציא וג'

כשנשאר

עליו

תורד"נ

הוא

ברכות לפי שמאחר שהוא בפני עצמו אינו

והרב

מאמר מרדכי עמד בזה וכ' וז"ל

יוצא מתורת לחם כל זה כתב רבינו יונה

והר"י והרא"ש שנח' על הר"ח

בשם כמה גאונים ז"ל ור"ח כתב שאין

היינו לומר דמדברי ר"ח שהתנה ואמר

מברכין המוציא על פירורין פחותים מכזי'

דבדאיכא עלי' תוריתא דנהמא איירי

אם אין בהם תאר לחם.

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קסו

מבואר

בדבריו דהחילוק הג' הוא
כשמפורר

בלי

לבד

מעתה

נראה לבאר דהפירושים החולקים

שום

בדעת הב"י נחלקו בדבר זה עצמו

משקה וחזר ושנה דלפי שהוא בפני עצמו

מהו דקאמר ר"ח דבעינן תוריתא דנהמא,

לפיכך לא יצא מתורת לחם ,וע"ז חולק

ושורש המח' הוא מהו החלוקה הג'

הר"ח דאין מברכים המוציא אם אין בהם

שהביאו תר"י ,אם תר"י דיברו בפירורים

תורד"נ ,נמצא דמח' הר"ח והרר"י הוא

לבדם או שגם פירורים במים חשיבי לבדן.

בפירורים בלא משקה ,ואע"פ שהר"ח
דיבר בפת הצנומה בקערה צ"ל דלא מיירי
שיש בה משקין.

אמנם

ולפי"ז

יתבארו דברי הב"י היטב ,דכבר
הבאנו מש"כ הב"י והחילוק

השלישי הוא מסברא דכיון שהוא פת בלי

כ' צנומה פי'

תערובת שום משקה אינו יוצא מתורת לחם

בערוך פרורה פתיתין בקערה

דעד כאן לא אמר רבא דבעינן דאיכא

ויצק עלי' פי' אחר צנומה יבישה ואינו

עלייהו תוריתא דנהמא אלא בחביצא

יכול לאוכלה אלא במקפה ע"כ ערוך .ופי'

שהפירורין מעורבין עם המשקה אבל

ר"ח צנומה פיררה פתיתין בקערה ויצק

היכא שהפירורין לבדם בלי שום תערובת

עלי' מרק מברכין עלי' המוציא למ"ה.

אף על פי שהפירורין דקין ביותר לעולם

הרי

באור זרוע

)סי' קמב(

מפורש דגם הערוך וגם הר"ח

שם לחם עליהם ומברכין עליהם המוציא
ושלש ברכות.

העמידו האי קערה בששם בה
משקה.

והנה

בדברי האו"ז לא הוזכר בשם ר"ח
דבעי תורד"נ וצריך לחבר דבריו

הרי

מפורש דהחילוק הג' הוא בלא
משקה ,וא"כ הר"ח חולק בפירורים

בלא משקה ,אך במשקה לא דיבר הר"ח
מאומה.

עם מש"כ תוס' מב .דלר"ח אם אין תורד"נ
מברך מזונות ,וא"כ מה שהצריך הר"ח
תורד"נ כשהוא שרוי במרק ,אינו סתירה
עם שיטת הרר"י ג.
.b

מעתה

י"ל דשפיר כ' הב"י יש מי שאומר
דפירורין שנותנין במים והמים

מתלבנים מחמת הפירורין ,אזיל ליה

dnn dwyn oi`c 'i`x `iadl yi 'e`kl ,dwyn da yi ef dxrwc zehiyta eazk g"xde jexrdy t"r`e
la` dxcwd jezl miapr ly leky` mc` hgeq l`eny xn` dcedi ax xn` :cnw 'ca zaya x`azpy

yie .dxrwd jezl `l la` dxcwd jezl fr mc` aleg cnlp epiax ixacn `cqg ax xn` dxrwd jezl `l
oipnfc lke`l `ac `zlin `gken `l dxrwc xaq i"yxy dxrwl dxicw oia weligd edn mipey`x 'gn my
mde mipey`xd miwqetd lk ixacn :l"fe x`al 'ky 'iqa l"de`iad 'ke miwleg mipey`xd mpn` ,dwynl `a
oia welig mey oi`c rnyn ixi`nde mgexi epiaxe xehde w"nqde b"nqde m"anxde y"`xde s"ixde b"dad
da yi dxcw mzqc meyn `ed dxrwl dxcw oia `xnbd wligc `de liyaz da yi m` ilk x`yl dxcw
rnyn dxrwa dnepv exn` 'nbay dnne ,lk`n ea oi` dxrw mzqc ixd .liyaz da oi` dxrw mzqe liyaz
.dwyn da oi`c

עריכת ברכות  /בדין פירורים השרויים במים

קסז

תוריתא דנהמא ואין מברך עליה אלא

שיטה זו בשם יש מי שאומר שבאו לחלוק

בורא מיני מזונות.

בדין הפירורים במים אם נשתנה בהם

דנמצא

עכשיו

שהר"ח

בפירורים

במים,

דיבר

לא
ודין

זה

תורד"נ

שנתלבנו מברכים המוציא משא"כ לשיטת
רבינו דוד בתוס' דסבר כר"ח.

דפירורים במים הוא כמש"כ המג"א דהוא
מכלל החלוקה הב' ומשום דסבר דדיבוק

שלשיטת

ונמצא

דמח' האו"ז והאורחות חיים

הוא לאו דווקא וכל שהוא בתערובת יש
לדון אם יש בו תורד"נ ,ור' דוד מבאר

רבינו

יונה

אע"פ

בשיטת ר"ח היא מח' הפר"ח
והב"י בשיטת רבינו חננאל ור' יונה.

אימתי אזל לי' תורד"נ כשהמים מתלבנים.

וכך

והנה

בשיטת הגר"א חזינן דבר חדש

נראה בדברי הלבוש שכ' :וכששורין

דמחד גיסא מבאר דהר"ח דיבר

פירורים במים עד שהמים מתלבנים

בפירורים לבדן ומכ"מ כ' דשיטת התוס'

מהם וכן פת השרוי ביין אדום ואין

כשיטת הר"ח ,ומשום דמוכיח מעצם מה

בפרוסות כזית ,בזה אזיל ליה תוריתא

שהתוס' בד' מב מביא את שיטת ר"ח

דנהמא ,הג"ה הואיל וסימוק .ואין מברכין

ונראה שמסכים עימו.

עליהם המוציא.

הרי

דאינו אלא ביאור מהו תוריתא
דנהמא .ולפי"ז צ"ל דמש"כ הב"י
יש

בלשון

מי

שאומר

כוונתו

דיש

חולקים ד.

והנה

בא לחלוק.

כפר"ח כו' דלית בה כו' וא"צ לזה כיון
דסבר דפת צנומה בפירורים קמיירי.
ולפי"ז נראה דסבר הגר"א כהפר"ח
דהתוס' ור"ח חולקים אך מכ"מ המח' היא

שיטת

התוס'

לומר

שחולקים על רבינו יונה.

בין בפירורים לבדן.

אמנם

באמרי נעם להגר"א כ' שהתוס'
סבר כר"ח דמרק ופירורים שוים

י"ל דר"ח דיבר בפירורים במים

הם ולר"ש ורבא בעי תורד"נ ,דלא כרבינו

ומכ"מ נח' רבינו יונה והתוס' אם

יונה דבפירורין אפי' ליכא תורד"נ ג"כ

בעינן תורד"נ או לא ולפיכך הביא הב"י
.c

צנומה כו' וכ' תוס' מ"ב א' ד"ה ברך כו'

דלפי הפר"ח כבר נתבאר דהב"י
מביא

ולפי"ז

)קסח י'(

וכן שם ל"ט א' פת

שהוא פת בפ"ע וז"ש וכו' עכ"ל .מבואר

כ"ז אם נפרש דיש מי שאומר לא

איברא

ובביאור

לשו"ע כ' רבינו הגר"א וז"ל

מברך המוציא.

`ly mgl ly d`xn ea `diy jixv xnelk 'eke `ndpc `zixez 'ky ikcxnd ixac `iad envr i"ade
`le ,cec 'x ixac jynda `iad envr ikcxndy `l` ,mgl `edy recie xkip `l` ixnbl genip `di

.r"ve ,'gn da `iadl ezpeekc d`xp
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קסח

אמנם

בדברי הגר"א לא נתבאר מה דעת

בפירורים לבדם ,ומבואר מה טעם הרר"י

התר"י בשרוי במים בלי דיבוק אם

חלק עם הר"ח ,אך בדין פת השרוי במים

חשוב לבדו או לא ,וצ"ע.

מבואר בתוס' דיש חילוק ,מעתה י"ל

ומסתבר

דהתוס' שחילק בנתלבן המים
אזיל לשיטתי' דאין חילוק בין

פירורים לחביצא ,דמברך המוציא רק אם
יש בו תואר לחם .אבל בשיטת הרא"ש אין

ונמצא לפי"ז דסעי' יא נפסק להלכה.

ויסוד

הדברים דיש פלוגתא באיזה אופן
דיבר

הר"ח

למדתי

ממש"כ

החזו"א סי' כו ס"ק ז' וז"ל :כתבו תוס'

שום ראי' מה יסבור בזה.

ואפשר

דמש"כ הב"י בסעי' יא יש מי שאומר.

שרבינו דוד היה רגיל ללבן פרורין במים
דלשיטת הגר"א יש לבאר מש"כ

ואוכלן בלא בה"מ ,ומשמע במים צוננים

הב"י בסעי' יא הדין בשם בשם

ולפ"ז שרוי במים הוי כמו חביצא ולא

יש מי שאומר דכוונתו בזה :דדברי הר'

מקרי בעין ,ולפ"ז פת צנומה מיירי דאיכא

אבל

עלי' תוריתא דנהמא ,וברא"ש כתב בפ"צ

בפירורים השרוים במים לא נתבאר דינו

דאפי' לית בו תוריתא דנהמא ,ויש לעי'

דאפשר דהוא בכלל החילוק הב' ואפשר

בטעמי' אי משום דמפרש פ"צ בלא

דהוא מכלל החילוק הג' ,וכיון ששיטת הר'

תערובת מים ,או דס"ל דשרוי במים לא הוי

יונה סתום בזה לפיכך הביא שיטה זו בשם

כחביצא והמרדכי כתב בשם בה"ג דדוקא

יש מי שאומר ,דהרי הרא"ש לא נתבאר

בקערה דהו"ל כלי שני אבל לא בקדרה,

מזה מאומה ,ואילו בתוס' מפורש ,ואין

נראה דמוקי לה בדאיכא תוריתא דנהמא,

הכרח בזה לומר דהתוס' לא אתי כחילוקי

א"נ ס"ל דשרוי במים הוי בעין ,ולפרש"י

התר"י המובאים ברא"ש .אמנם אפשר

ותו' דגם במבושל תלוי העיקר בתוריתא

שהגר"א סבר כהפר"ח דיש מי שאומר בא

דנהמא ע"כ צ"ל להתאים דברי בה"ג

להביא השיטה החולק ה.

דשרוי במים הוי בעין ,ודברי המרדכי

אמורים

יונה

וכמו

בפירורים

לבדם

שנתבאר בשיטת כך הגר"א כן צריך
לכאו'

ליישב

שיטת

המאמ"מ

שהביא הב"י ל"י לפרשם.

מבואר

דהחזו"א נתקשה טובא מה טעם

והמג"ג ,דהרא"ש לא דיבר כלל בפירורים

הרא"ש חולק עם הר"ח ופי' בב'

השרויים במים אלא בפירורים לבדם,

אופנים או דהרא"ש מפרש בלא מים ,או

ובדין המים סתם הרא"ש דבריו ולא דיבר

שחולק הוא על דבינו דוד בדין פת השרוי'

מידי .וסבר הרא"ש לפי"ז דהר"ח דיבר

במים.

.d

'k g"xd l"fe dnepvd zt oica `zbelt `iad hl 'cay g"xtd zhiyk xaqc k"b d`xp mixeaib ihlya
jixv m` ibiltc x`ean ixd .jixv `lc eazk dpei epiaxe y"`xde `ndpc `zixez eilr `diy jixvc

mae mina mixexitd ozepykc `"bdd ixac `iad b"dhlydy dnn mpn` .mipexg` jpdk `lce ,p"cxez
dfn d`xp dpei 'xay miweligd b"dhlya `iad `le zepefn jxane p"cxez edl lf` oixexitd zngn mipalzn
.r"ve ,'qezk wqte 'qez mr dpei epiax biltc xaqc
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שו"ר

קסט

שהדברים מפורשים בפני יהושע

שפירש הבה"ג דפת הצנומה בקערה היינו

שכ' דמש"כ ר"ח דבפת

שנתן עלי' רותחין וכו' א"כ יפה כ' הר"ח

צנומה בעינן תוריתא דנהמא ,א"ש משום

דאיירי בדאיכא עלי' תוד"נ דהיינו חביצא

דשרוי במים וכשיטת רבינו דוד בתוס'

ממש אבל כשהוא מפורר ובעינא בלא

וא"כ יש לתמוה על הרא"ש ז"ל שהשיג

תערובת משקה איכא למימר דאף הר"ח

על ר"ח בזה משיטת רבינו יונה אם לא

מודה דלא בעינן תוריתא דנהמא וכדעת

שנאמר דהרא"ש והרשב"א ז"ל מפרשים

הרא"ש ,עכ"ל.

)לט(.

פירוש אחר בפת צנומה דהכא.

ומבואר
ובהג"ה

בן ארי' על הרא"ש ראיתי
שנשאר בקושי שכ' ולפי מה

דתפס לעיקר שהרא"ש העמיד
הר"ח בלא פירורים וע"ז מקשה

למה לא ביאר הרא"ש דמיירי במרק.
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קע
לז ע"ב

בדין פירור של פחות מכזית לאחר הבישול
oncixt l`eny axd

בשו"ע

בסימן קס"ז הביא את שיטת

שאר הראשנים ,דלא העמידו שנדון

הרבינו יונה דבבישול פירור

הסוגיא הוא בבישול ,אלא בדיבוק ,והתם

בפחות מכזית ,אפ' אית ליה תוריתא

ביאר הפמ"ג ]שם ,וכן הוא בקרן אורה

דנהמא ,פקע מיניה ברכת המוציא ,ויע'

במנחות[ דהוכחת רב יוסף ממנחות היא

בביאוה"ל שם דהביא ,דנסתפק הפמ"ג

מהיציקה דלאחר הפתיתה ,והתם הוי

בכה"ג שבשעת

דיבוק בשעה שאין הפירור כזית וא"כ

)א"א ס"ק כ"ח ד"ה והוי יודע(

הבישול היה הפירור בגודל כזית ,ורק
לאחר הבישול הוי פחות מכזית ,האם
בכה"ג דנים זאת כפירור כזית או לא.

שפיר ליכא לאוכחי מהסוגיא גופא

וביותר,

דאפשר דכל ספיקו של הפמ"ג,
אם דנים את שעת הבישול

והנה

יש לדון בזה ,דלכאו' בסוגיא

בעצמה ,זה הוא דוקא לענין דין בישול,

לשיטת רש"י מוכח ,דודאי דנים

אבל לענין דיבוק ,שפיר נראה דאפ' אם

את הפירור לאחר הבישול ,ואין צריך

נתפרר לאחר שנתדבק ,מ"מ אם השתא

שיהיה פחות מכזית דוקא בשעת הבישול,

הוא פחות מכזית ,יפקע ממנו שם פת,

דהרי רב יוסף הוכיח ממנחות ,דבישול

דהדיבוק הוא מציאות שמפקיעה ,ואין זה

כזית אינו מפקיע מתורת פת ,ופחות מכזית

דומה לבישול דאפשר דדנים את שעת

כן מפקיע מתורת פת ,והרי התם הפתיתה

הבישול ,משום דהתם אפשר דהשם

היא לאחר הבישול ,ומוכח דאין דנים את

מבושל מפקיע את התוריתא דנהמא ,וע"כ

הכזית דוקא בשעת הבישול

זה נקבע לפי שעת הבישול .ומשא"כ לענין

וכן

דיבוק דזה דבר מציאותי.
מוכח מדברי אביי ,דהקשה אלא
מעתה לר' ישמעאל דאמר פותתן

אמנם

אפשר דיש ליישב דברי הפמ"ג

לפחות מכזית ,מי לא מברכים עליה

באופן אחר ,דספיקו הוא משום

המוציא לחם מן הארץ ,והרי התם הוי

דלשיטת ר"ת מוכח דדין הכזית תלוי

פתיתה דלאחר הבישול ,ומוכח כנ"ל וא"כ

בשעת הבישול

צ"ב מה נסתפק הפמ"ג.

אמנם

וזה

בהקדם מה דיש לדון ,במה שהביא

יש לומר ,דספיקת הפמ"ג היא,

האבן העוזר ,דאף הירא שמים דכ'

דלמרות דלשיטת רש"י ,מוכרח

השו"ע דיחשוש לשיטת ר"ת ולא יאכל

דפירור דלאחר הבישול מהני ,מ"מ לשיטת

עיסה שסופה סופגנין אלא בתוך הסעודה,
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קעא

דמ"מ יש לו עצה לפרר הלחם לפחות

מברך המוציא והשתא נחזי אנן כיון דאביי

מכזית ,ובכה"ג כיון דהיה כאן בישול

בפשוטו סובר כרב ששת ]דהרי זה הוא

)סעיף

דבא להכריח כרב ששת[ והרי רב ששת

י"ג( ולפי זה גם לירא שמים יש תקנה לפרר

סובר דבבישול בפחות מכזית אף שיש לו

שלא יהיה בכל אחד כזית ,דאז אפילו לחם

תוריתא דנהמא אינו מברך המוציא וא"כ

גמור שנתבשל ברכתו בורא מיני מזונות

איך אביי לשיטתו סובר דלר' ישמעל יברך

עכ"ל ומשמע דאיירי בפירור דלאחר

המוציא בפירורים פחותים מכזית

שפיר נשתנה ברכתו וז"ל אבן העוזר

הבישול דהרי לשונו הוא לפרר ואם איירי
קודם הבישול אין זה מקרי פירור

והנה

ובשלמא

אם לא סוברים כר"ת אפשר
דטיגון אינו כבישול וכן דקדק

בפמ"ג הרי נסתפק בזה ומדוע לא

השער בציון

הביאו הפמ"ג או הביאור הלכה את

דטיגון אינו כבישול אמנם כיון דבר"ת

דברי האבן העוזר ,אך אפשר ,דכיון דהוי

מבואר דטיגון הוי כבישול א"כ ע"כ

רק ירא שמים אפשר לצרף את ספיקת

דלאביי מה דלר"י מברך המוציא על

הפמ"ג ,ולא צריך בכה"ג לחשוש לשיטת

פתיתים

משום

ר"ת דאפשר דגם לר"ת פקע מיניה שם

דפתיתה דלאחר הבישול אינה מגרעת

לחם

ואכתי שם כזית עליהם וא"כ מוכח משיטת

אמנם

)בס"ק נ"ב(

הפחותים

דמוכח דסובר אביי

מכזית

זה

ר"ת דפתיתה דלאחר הבישול אינה מגרעת
יש שטענו דכיון דבאים אנו לצאת
את שיטת ר"ת ולשיטת ר"ת
מוכח

בסוגיא

דאין

הפירור

וא"כ

ר"ת וכל שיטתו הוא בנויה על

דלאחר

הבישול מועיל וא"כ לא מרווחנא מידי

נמצא דאם באים לצאת את שיטת

ההוכחה ממנחות וא"כ ע"כ צריכים אנו
לסבור דטיגון הרי הוא כבישול ויהיה

והיינו,

דהנה ר"ת נסתפק ,בתחילתו עיסה

מוכרח דפתיתה דלאחר הבישול אינה

וסופו סופגנין ,דלענין חלה חיב,

מגרעת ונמצא דבעצה הזאת אכתי לא

האם ה"ה לענין ברכת המוציא ,והוכיח
ר"ת ממנחות דנטגנו ואפ"ה מברכים
המוציא ,ומוכח דגם לענין המוציא קובע
הגלגול ,ונמצא דמוכח מדברי ר"ת דטיגון
הוי כבישול

מרויחים לצאת את שיטת ר"ת.

אמנם

נראה לומר בזה דמלבד דאין זה
מוכרח דאם רוצים לצאת את

שיטת ר"ת צריכים ע"כ לסבור דטיגון הרי
הוא כבישול דהרי אפשר דלמרות דר"ת

והשתא

לפ"ז יש לעיין במה דהקשה

תמך יסודתיו בזה מ"מ אין זה מוכרח

אביי לרב יוסף "דאלא מעתה

לעיקר סברתו אלא דרק הוכיח משם וא"כ

לר' ישמעאל דאמר פותתן לפחות מכזית

ודאי דגם אם רוצים להחמיר את שיטתו

ה"נ דלא מברך המוציא לחם מן הארץ

מ"מ אין זה מכריח לסבור שפתיתה לא

ומשמע דאביי לשיטתו שפיר סובר דלר"י

תועיל כיון דאין זה בעיקר הסברא
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קעב

אך

נראה לומר ביותר דהנה באמת יש

המוציא בפירורין פחותים מכזית ,והרי זה

לדון בשיטת ר"ת בסוגיא דחביצא

אין פרוסות קיימות ותירץ כנ"ל דאביי

דפליג על דברי רש"י דחביצא היינו בישול

סובר דטיגון אינו כבישול וז"ל תימה

וסובר דחביצא היינו דיבוק הפירורים

לאביי דבעי למימר דאפילו לתנא דבי ר'

]דבתוס' במנחות הביאו כן בשם ר"ת

ישמעאל דמחזירן לסולתן מברך עליהם

לחלוק על רש"י[ וא"כ יש לדון לפ"ז מה

המוציא א"כ מאי קרי לעיל אין פרוסות

הביא רב יוסף ראיה ממנחות לדין חביצא

קיימות ,וי"ל דאביי הקשה לרב יוסף ,לפי

עוד

יש לעיין ,ממה שהקשה ר"ת במנחות
על דברי רש"י ,וז"ל ועוד בסמוך

דקאמר ולרבי ישמעאל דמחזירן לסולתן
הכי נמי דלא מברך המוציא ,היכי בעי
למימר דמברך ,וכי יש לך אין פרוסות
קיימות יותר מזה עכ"ל והיינו ,דהקשה
ר"ת דאיך אביי דידיה ,סובר דמברך
המוציא לדברי ר' ישמעאל ,והרי כיון
דאיירי בנתבשל ,א"כ אין לך אין פרוסות

סברתו דמדמה נתבשלו למנחה שנטגנה,
אלא על כרחין אין לך לדמות מנחה
שנטגנה בשמן לפרוסות שנתבשלו עכ"ל
אמנם כנ"ל דזה לכאו' את"ש בשיטת
רש"י ,אבל לשיטת ר"ת ,לא אתי שפיר,
דכיון דאין דברי רב יוסף ,מיוסדים על
ההנחה דטיגון כבישול ,א"כ לכאו' איך
אביי ראה ברב יוסף דטיגון כבישול.

ונראה

דאפשר ליישב שיטת ר"ת ,דסובר

קיימות יותר מזה דמבואר בבריתא דאין

דחביצא היינו דיבוק ,איך הוכיח

ברכתם המוציא ,והשתא בשלמא אם סובר

רב יוסף ממנחות ,דדיבוק של פחות מכזית

ר"ת דטיגון דמנחה אינו כבישול א"כ

מפקיע ,ונראה בזה שתי אופנים דבקרן

את"ש דברי ר"ת דרק לשיטת רש"י זה

אורה כ' דהוכחת רב יוסף היא ,דבמנחת

קשה ,דלדברי רש"י מוכרח דמנחות יש

מחבת ומרחשת ,לאחר הפתיתה היה

לזה דין בישול ,דהרי ממנחות רב יוסף

יציקה ,וע"י היציקה מתדבקים הפירורים,

הוכיח לחביצא דמבושלת ,אבל לר"ת

ונמצא דיש כאן הוכחה ברורה דדיבוק של

דחביצא איירי בדיבוק א"כ מנחה אין היא

כזית אינו מבטל שם לחם ,ואילו פחות

כמבושלת ,וא"כ את"ש מדוע אין כאן

מכזית מבטל שם לחם ,וזה הוא מה

הדין דפרוסות אינן קיימות

דהקשה אביי דלר"י דפותתן לפחות מכזית

אך

לא יברך המוציא ,דיש כאן דיבוק של
כיון דר"ת סובר דטיגון דינו כבישול,
א"כ יקשה גם לר"ת עצמו ,דכיון

דמנחה דינה כמבשולת ,א"כ כשפיררה
לפחות מכזית ,הרי אין לך פרוסות שאין
קיימות גדולות מזה.

ובאמת

חתיכות פחותות מכזית

אמנם

קצת קשה דברי הקרן אורה,
דמלשון

התוס'

במנחות

]כשביארו את שיטת ר"ת[ אין נראה כן
דז"ל ומפרש ר"ת דחביצא הן פתיתין דקין

דבתוס' הרא"ש הקשה קושיא

שמדביקין אותן על ידי דבש או על ידי

זאת ,דאיך לאביי מברך ברכת

חלב ושומן כעין טיגון של מנחה ,והיינו
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קעג

דהתוס' באו לבאר את דימוי רב יוסף

בתר אפיה אלא קודם אפיה מ"מ הרי

למנחות ,וזה מש"כ דדבוק הוי כעין טיגון

לשיטת ר"ת גם כבר בעודה עיסה שם לחם

של מנחה ,ודלא כמש"כ הקרן אורה

עליה וא"כ טיגון המנחה בעוד עיסה הוי

דלאחר

כלאחר אפיה כלפי שינוי מתוריתא דנהמא

דהדימוי

הוא

מצד

היציקה

הפתיתה

ולכאו'

וע"ז

נראה דכונתם ,דרב יוסף דאיירי
בדיבוק ,אין זה דוקא בדיבוק

אלא ה"ה בישול ,ורק דר"ת בא להפקיע
מדברי רש"י דסובר דאין דברי רב יוסף
אמורים אלא בבישול ,וסובר ר"ת דאין זה
דוקא בבישול אלא ה"ה בדיבוק וכן
מבואר בדברי החזו"א וז"ל

)ס' כ"ו אות ד'(

דלרב יוסף אין חילוק בין נתבשל לנטגן או

וא"כ

דחביצא היינו דיבוק ,מ"מ הראיה
ממנחות בנויה ,על ההנחה דטיגון הוי
כבישול ,דזה הוא מה שדימה רב יוסף
לדיבוק ,דכמו דגבי מנחות שהיה בישול,
אכתי נשאר בברכת המוציא ,ה"ה ע"י
דיבוק יש הבדל בין אם הפירורים כזית או
פחות מכזית

שנדבק ונקט חביצא לרבותא דאפ"ה
בליכא כזית בטלה עכ"ל ונמצא דשפיר
הוכיח רב יוסף דכמו דטיגון של מנחה עד
כזית שמו עליו אבל בפחות מכזית אין
שמו עליו ]ובביאור הוכחתו לזה דפחות
מכזית בטל השם פת יע' בגרי"ז במנחות[
ה"ה גבי דיבוק יש חילוק בין יש בו כזית
לאין בו כזית.

ולכאו'

נראה לומר ,דגם לשיטת ר"ת

ואע"פ

דר"ת הוכיח דתחילתו עיסה
וסופו סופגנין מברך ברכת

המוציא ממנחות ,נראה דהוכחתו היא מרב
יוסף ,דסובר דטיגון הוי כבישול ,והוכיח
מזה ר"ת דחזינן דאפ' דהוי כבישול אפ"ה
מברך ברכת המוציא ,וסובר ר"ת דאביי
שנחלק עליו לא בזה הוא דנחלק עליו אלא

נראה דהדימוי דכמו דאחרי אפיה

רק בזה דסובר דטיגון אינו כבישול אבל

בטל תוריתא דנהמא ע"י דיבוק

אם היה טיגון כבישול שפיר היה מודה

ה"ה בטיגון של מנחה למרות ששם אין זה

דמברך ברכת המוציא לא בזה נחלק עליו.
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א(

קיי"ל בשו"ע סי' קס"ח ס"י דלענין

בגמ' דאף לר"י דפירורין פחות מכזית

חביצא יש חילוק בין פירורים

לעולם ברכתם במ"מ מ"מ בעירסן ברכתן

כזית לפירורים פחות מכזית ,והיינו בין
לענין היכא שנתבשל דאז פחות מכזית
לעולם ברכתו במ"מ ובין בלא נתבשל
דעכ"פ היכא דל"ל תוריתא דנהמא ברכתו
במ"מ ,משא"כ בכזית דלעולם ברכתו
המוציא.

וכ'

פירר הלחם עד שמחזירו כסולת
ואח"כ חזר וגיבלם יחד וחזר ואפאם צריך
לברך המוציא אפי' ליכא תורד"נ דהא
מקרי פירורים שיש בהם כזית לר"י ובכזית
לא בעי תואר לחם ומשמע שם אפי'
מטוגנים תחילה דומיא במנחות וכמ"ש
התו'

ב'

ל"ז

וראשונה

צריך לעמוד בדבריו מה בין
הך גוונא דפרעמזלי"ך לעיקר

גוונא דחביצא דאיירי נמי במדובקים
ומבושלים ומ"מ לא אמרי' דחשיב חיבור.
ויש בזה לכאו' ב' ביאורים ,דהמחה"ש נר'

ע"ז המג"א בסקכ"ח "אמרי' בגמ' אם

וא"כ

המוציא.

אותם

שעושים

פרימזל"ך מלחם מפורר או מלחם שרוי
במים צריך לברך המוציא כיון שתחילתו

שמחלק דחביצא איירי שנדבקו מצד עצמן
אבל הכא איירי שגיבלם וחיברן כדי
לדבקן ומש"ה חשיב חיבור .א אבל בגר"ז
ובבית אפרים נר' שהחילוק הוא בין
"חיבור" ל"גיבול" ,שגיבול הוא חיבור
חשיב טפי מדיבוק בעלמא ,שהוא עושם
להיות ממש אחד ,משא"כ בדיבוק דהאי
לחודיה קאי והאי לחודיה קאי .ונ"מ
ל"מצה בריי" אשר ג"כ מתדבק בידים
אבל אינו מתגבל אלא נעשה דיבוק
בעלמא.

היה לחם לא נפק מתורת פת עד שאין בכל
אחד כזית" .ותוכן דבריו ,דאע"ג דפירורים

והנה,

למעשה האחרו' חלקו על דינו של

פחות מכזית שבישלם או אבד מהם תואר

המג"א וכמ"ש במ"ב דגם המנהג

לחם בענין אחר ברכתם במ"מ ,מ"מ אם

דלא כדבריו ,אלא דיש לחלק דבריהם

גיבלן ובישלן תו הו"ל פירורים כזית ולא

לכמה טענות .וגם איכא נפקותא ביניהם,

איכפ"ל בתואר דידיה .וחיליה מהא דמבו'

וכדלהלן בע"ה.

`.
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הקושיא

קעה

הראשונה שיש להק' ע"ד

וכונתו לומר דאע"ג דבאמצע פקע מיניה

המג"א היא ,דהא הוא איירי

שם פת מ"מ כיון שתחילתו היה פת ל"ח

בגוונא דאיבד תורד"נ ע"י הבישול ,אלא

שעתה בא להחיל עליו מחדש שם פת אלא

דהוא אתי עליה משום דחשיב פירורים

ה"ז כמחזיר שם פת הקודם וכל שיש בו

שיש בהם כזית דלא איכפ"ל בצורתם

כזית לא איכפ"ל בתורד"נ ,ולפי"ז מ"ש

וכמבו' בדבריו ,וא"כ צ"ע דהא קיי"ל דכל

המג"א קודם לזה "לחם שרוי במים"

מה דפירורין כזית לא בעו תורד"נ היינו

כונתו אף בלחם שנשרה עד שנתלבן ופקע

דוקא בהיו מתחילתם לחם גמור ,אבל

מיניה שם פת מ"מ חוזר ונעור עליו שם

בעושה לחם מחדש אפי' יש בו כמה

פת ע"י חיבורו.

ביצים אי לית ליה תורד"נ אין לו שם לחם,
וא"כ הכא דפקע שם לחם מיניה כשהיה
פחות מכזית בתחילת הבישול קודם
שדיבקו הבישול מאי מהני דעכשיו הוא
כזית הא לכאו' כדי להחיל שם לחם מחדש
בעי' תורד"נ אפי' בכזית.

)כן נר' כונת האבן

העוזר בקושיתו השניה .הבית אפרים ג"כ פשיט"ל
דא"א דאחר שפקע תורד"נ והיה פחות מכזית שיהני
לעשותו אח"כ כזית ,אך אפשר שסברתו בזה מעט
שונה ,עי' היטב דקדוק לשונו בכל משך אריכות
התשובה .גם הח"א פשיט"ל דא"א שיהני חיבור ע"י
בישול אחר דפקע מיניה שם לחם משום דאיבד
תורד"נ ,אך אפשר שזו סברא מיוחדת בדיבוק של

אך זה יש לדקדק דבאהע"ו נר'

בישול(.

שהוקשה לו רק משום שהבישול מפקיע
תורד"נ לפני שהוא מחברם ,אבל בבית
אפרים נר' שאף אי נימא שהגיבול מחבר
מ"מ אם הגיבול עצמו מאבד התורד"נ
ל"מ ,משמע דאפי' בב"א ל"מ ובעי'

אבל

פשיט"ל לא כן ומש"ה פירשו
דהמג"א ס"ל דהדיבוק אינו נעשה בבישול
אלא הגיבול לבד ג"כ חשיב חיבור,
ובאותה שעה אכתי היה עליו תורד"נ,
ובשעת הבישול דפקע מיניה תורד"נ כבר
היה בו כזית ,אבל אה"נ אם היה נעשה
הדיבוק רק בבישול לא הוה מהני אף
למג"א.

וצ"ע אם משמעות לשונו כן.

)אלא שמ"מ חלק הבית אפרים על דינו של

המג"א משום דלא מסתבר ליה לחלק דדיבוק ל"ה
חיבור וגיבול הוי חיבור(.

ולפי"ז הניח הבית

אפרים בצ"ע מ"ש המג"א דגם לחם שרוי
במים מהני גיבולו לאשוויי עליה תורת
לחם ,וחלק בזה על הא"ר שפי' ד' המג"א
שנשרה מעט זמן ולא נתלבנו המים ,אכן
הגר"ז

העתיק

להדיא

דאפי'

נשרו

הפירורים עד שנתלבנו המים ופקע מינייהו
שם פת מ"מ מהני חיבורם אח"כ להחזיר
להם שמם הקודם.

שהחיבור יקדם ,או אולי כונתו דגם
בגיבול החיבור מאוחר להשחתת תוארו,

באחרו'

)מחה"ש ובית אפרים(

היה

אכן

זה יש להעיר דזה ודאי דעיקר הדין
דערסן מהני גם בפקע מיניה שם פת.

דהא ערסן נאמר בגמ' אליבא דרב יוסף

ולכאו'

היה נר' שזו כונת המ"א במ"ש
"כיון שתחילתו היה פת לא נפק

מתורת פת עד שאין בכל אחד כזית",

דבפחות מכזית לחוד מאבד שם לחם
כמה אחרו' אפי' בלא דיבוק(

)ולד'

ומ"מ מהני מה

שחוזר אח"כ ומחברן ,ורק כאן ס"ל
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קעו
לאחרו' דכיון דאיבד תורד"נ ל"מ החיבור

אפויים לא איכפ"ל שחיבורם יהיה ע"י

להחזיר לו שם לחם כל שלא חזר לו תואר

בישול.

לחם.

קושיא

נוספת הקשו האחרו'

נמצא
)האבן העוזר,

א"כ שבעצם הענין הסכימו
האחרו'

למג"א דמהני

כאן

וגם הח"א הק' כן מסברא קודם שציין לד'

תורת חיבור להפקיע החסרון דפחות

די"ל

מכזית רק חלקו באופן שפקע מיניה שם

דכל מה דמהני חיבור הוא דוקא חיבור

לחם קודם החיבור .ולכן המפרר לחם

ע"י אפיה וכגוונא דערסן שבגמ' דפירש"י

לפירורים כזית וגיבלם ובישלם ואחר

דאיירי שאפאן ,אבל בבישול מנ"ל דמהני.

הבישול פיררם לפירורים שאין בכל פירור

ולכאו' הסברא צ"ב ,דכיון דחיבור מהני

חתיכה שלמה כזית אבל יש בו כמה שברי

מ"ל חיבור שע"י בישול מ"ל חיבור שע"י

פירורים שיחד הם כזית לכו"ע אית ליה

אפיה ,הא הפירורין לעולם אפויין הן וכיון

שם לחם ,שהרי הם מחוברים ע"י בישול

דחיבור מהני א"כ יש כאן פירורים אפויים

והחיבור היה קודם שפקע מיניה שם לחם,

שגדלם כזית ומה צריך עוד .ואולי כונתם

ולד' האחרו' דבעי' דוקא חיבור שע"י

דשם לחם אין יכול לחול אלא ע"י

אפיה נמצא עכ"פ דקניידלאך שאפאן

"אפיה" ,אך צ"ב מה סברא היא זו ,וגם

ואח"כ בישלם לכו"ע ברכתם המוציא כיון

יל"ע א"כ מאי מהני שיחזור ויאפה הא

שהיה כאן חיבור גמור של אפיה קודם

אפייה זו ג"כ אינה שעת אפיית הלחם

שפקע מיניה שם לחם .וצ"ע אם כשבחה

)ואין

המ"ב ד' המג"א כיון משום הטענה

לומר דכונתם משום דבישול מפקיע תורד"נ משא"כ

הראשונה או אף משום השניה ,ונ"מ

אפיה וכמ"ש הבית אפרים ,דהא הם כ' כן גם אליבא

לגוונא הנ"ל.

רש"י במנחות וכן הנתיבות בהקדמה להגדתו(

שהרי הפירורים כבר אפויים ועומדים.

דר' יוסף דלא איירי כלל בבישול ולא תליא בתורד"נ.
ומשמעות האבן העוזר יותר מזה ,דאפי' קודם שנחת

ב(

עד כה דיברנו בקניידלאך שבישלן,
ועתה יש לדון בקנידלאך שאפאן.

לכך דהשם לחם פוקע לפני החיבור כבר הוקשה לו

דיש לחלק בין בישול לאפיה.(.

ונר'

דס"ל דכיון דקיי"ל דאין לחם אלא
ע"י אפיה ,אין הכונה שרק ייבוש

העיסה והפיכתה למאכל יהיה ע"י אפיה,
אלא כל התכונות והפרטים של הלחם
צריכים לבא ע"י אפיה ,וכיון שבפירורים
פחות מכזית חיבורם הוא חלק מעיקר
השם לחם שלהם שפיר יש לחלק דדוקא

הנה בסתם קניידלאך אשר נר' שהאחרו'
נקטו שהגיבול אינו מפקיע מהם תורד"נ,
א"כ פשוט דבאפייתם עדיין דין המוציא
עליהם ,כדקי"ל דפירורים פחות מכזית
אשר יש להם תורד"נ ברכתם המוציא,
ואשר יש לדון הוא בגוונא שבגיבולם
איבדו תורד"נ איך הדין בחזר ואפאם.

הנה,

בבית אפרים נקט לכל אורך

חיבור ע"י אפיה מהני ולא חיבור ע"י

התשובה דהיכא שאיבד תורד"נ

בישול ,אבל המג"א סבר דכל שהפירורים

ע"י הגיבול ל"מ ליה האפיה להחזיר לו
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תורד"נ והוא עדיין עם אותו חסרון

אבל שפיר אפשר שזהו ספקו ,גם בחזו"א

כבתחילה ,וא"כ פשוט דלא יהני ליה

כאן פשיט"ל דאין חילוק בין אופה קמח

האפיה

לאופה פירורי פת.

)למאי דקיי"ל כהאחרו' דחיבור אחר שפקע

שם לחם ל"מ( .אכן לכאו' הדברים צ"ע ,דהן
אמנם דהפירורים מצד עצמם אין להם
תודד"נ אף אחר האפיה ,אבל הרי כל
הגיבול כאחד יש לו צורת פת גמורה וככל
קמח שמתגבל ונאפה ויש על הלישה
בכללות צורת פת.

)והרי הוא איירי שם אפי'

בפירורים שנתגבלו בדבש ,ולא עלה על דעת אדם
מעולם לומר שקמח נילוש בדבש ל"ל תורד"נ(.

ולכאו' מבו' מזה דהבית אפרים נקט דכיון
שהפירורים כבר אפויים כתקנם א"א
לחזור ולאפותם ולעשות מהם צורת פת
חדשה ,אלא תמיד הנידון יהיה על
הפירורים בפ"ע אם יש להם תורד"נ ובזה
שפיר כ' הבית אפרים דלפירורים עצמם
ל"מ האפיה להחזיר תורד"נ.

)ואע"ג דלענין

כזית ס"ל דמהני חיבור שאחר האפיה מ"מ לענין
אשוויי צורת פת חדשה ס"ל דל"מ ,והחזו"א שחלק
על המג"א משום "דבעי' כזית מגוף הראשון" סבר
דל"מ לענין כזית וכנראה שורש הנידון בזה בגדר
מעלת כזית .ונגענו בזה בשאלה הידועה בקוגל

ולענין

סתם הדברים ,דכאן כתב דאם
אפאן יאכלם בתוך הסעודה לצאת מספק
אא"כ נילושים ברוב שומן שאז יש עליהם
דין פת הבאה בכיסנין או שנילושו במים
שהם ודאי המוציא ,ולא פי' המ"ב באיזה
גוונא איירי בתחילת דבריו שהוא ספק,
וגם לא פי' מה ספיקו בזה ,ובסי' תע"א כ'
לענין מפרר מצה ולשה ביין וחזר ואפאה
דאין כדאי לצאת בה י"ח וציין בשעה"צ
למ"ש כאן דבאפיה יש ספק ,וגם שם לא
פי' מהו הספק .וגם אין מובן דהתם הלא
איירי ברוב יין וכאן נסתפק רק היכא
דליכא רוב שומן .ולכאו' כיון דבנתגבל
דבמים פשיט"ל דמהני אפיה א"כ כל שאין
בו רוב שומן אין לנו לדון אלא אם יש בו
שומן בשיעור שמחשיבו לפת הבאה
בכיסנין ,ואין ענינו לכאן ,ואין מה
להסתפק בזה וגם אינו נוגע להל' מצה.

אכן

אטריות ואכ"מ.(.

הכרעת המ"ב בזה ,המ"ב קצת

האמת נר' דהמ"ב איירי היכא
שנתגבל בשומן וכדו' בשיעור

אכן

נר' דאי"ז מוסכם ,דבהקדמת

שנתבטל ממנו תורד"נ אבל לא היה בו רוב

)הובא בבית אפרים(

שומן ואין לו דין פת הבאה בכיסנין,

כתב דאף בגיבל בדבש וביצים מהני אפיה

וספיקו של המ"ב הוא בזה גופא ,אם אפיה

וגם

מהני לאשוויי שם פת חדש על כללות

לשונו שם הוא "מ"ל אפה פת מקמח או

הגיבול וממילא אית ליה תורד"נ וכדעת

מפירורין" ,משמע דס"ל דע"י אפיה יש

הנתיבות או דגם אחר אפיה דנים כל פירור

שם פת חדש לכל הלישה כאחד ואין דנים

בפ"ע ול"ל תורד"נ וכדעת הבית אפרים

רק על הפרורים בפ"ע ,גם הנשמת אדם

ואנן הרי קיי"ל דכל שאין בו תורד"נ ל"מ

כאן בס"ד נסתפק בדין פירורין שנתבטל

החיבור .ומה דבמים פשיט"ל אי"ז משום

מהם תורד"נ וחזר ואפאן ,ולא פי' ספיקו

האפיה אלא כדמשמע מהאחרו' דכל שלא

הנתיבות להגדתו
אח"כ לאשווי פת

)אלא שדן מצד כיסנין(
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קעח
גיבלו בשומן אכתי אית ליה תורד"נ וכיון

יאכלנו אלא תוך הסעודה.

שלא בישלו א"כ מעולם לא פקע מיניה
תורד"נ ואין כאן מקום ספק כלל וכמ"ש
הבית אפרים.

)אלא שבזה יש בד' המ"ב חידוש,

דבבית אפרים היה מקום לדקדק דרק שומן בשיעור
דמשוי ליה פהב"כ מאבד ממנו תורד"נ ,ובמ"ב מבו'

לא כן.(.

וזהו

)אכן צ"ע בד' הח"א

שלא הזכיר כלל מענין פהב"כ.(.

ג(

ולהשלמת העניין יש להעיר כמה
הערות .א .מ"ש המ"ב

דקניידלאך שטיגנן ברכתן בודאי במ"מ
היינו דוקא בנתגבלו בשומן שאיבדו
בגיבול תורד"נ ,אבל בנתגבלו במים שלא

שכ' בהל' פסח דאף שחזר ואפה יש

איבדו בגיבול תורד"נ אז אם טיגנן תליא

ספק אי חל עליה תורת פת ע"י

בנידון האחרו' אם טיגון כבישול להעביר

האפיה או לא וכנ"ל ,ואע"ג דכאן לא
נסתפק ברוב שומן היינו משום דין פהב"כ
אבל לענין מצה אין בזה חסרון ומש"ה אף

תוריתא דנהמא.

ב .מה

שנקט הבית אפרים וכן פסק

)אכן יש כאן דבר

המ"ב דדוקא נתגבל במים לא

חידוש ,דאע"ג דלענין פהב"כ אמרי' דכיון דפקע

איבד תורד"נ אבל גיבל בשומן איבד כבר

מיניה שם פת כשחזר ואופהו ברוב שומן חשיב

בגיבול תורד"נ ,באבן העוזר מבו' דנקט

פהב"כ מ"מ לענין מצה עשירה ל"א כן אלא כל

דאפי' גיבלו בשומן לא איבד תורד"נ עד

שבאפיה הראשונה לא היתה מצה עשירה לא יהני מה

שעת הבישול .אכן גם בנשמת אדם מבו'

שבטל מיניה שם פת וחזר ואפאו לאשוויי עליה שם

לא כן ,שמבו' בדבריו שפי' ד' המג"א

מצה עשירה ,וצ"ע.(.

שהגיבול הוא החיבור ומ"מ הק' על דבריו

ברוב יין הניח זה בספק.

ובזה

עולים כל ד' המ"ב כפשוטם בלא
גמגום ,ומקורו של המ"ב כנר' מד'

דקודם החיבור פקע תורד"נ ,וע"כ משום
דהעמיד לד' המג"א בנתגבל בשומן וס"ל
דמיד איבד תורד"נ.

הח"א שכ' בנשמת אדם אחר שהסיק דלא
כמג"א אלא דערסן ל"מ כיון דאיבר

ג .מ"ש

האחרו' ופסקו המ"ב דאף את"ל

תורד"נ "ולפי"ז אפי' חזר ואפה בתנור כמו

דבאיבד תורד"נ חוזר ומקבל

לעקי"ך ג"כ כיון שכבר נתבטל מתואר

שם פת ע"י האפיה מ"מ באפיה חדשה זו

לחם ע"י הדבש ל"מ מה שחזר וערסן ,אך

מקבל שם פהב"כ ,יל"ע איך הדין בגוונא

בסי' תע"א כ' רמ"א דנתפררה ונלושה ביין

שהפירורים לא איבדו מצד עצם הגיבול

ושמן וחזר ואפאה אינו נקרא מצה עשירה

תורד"נ רק ע"י הבישול ואח"כ חזר ואפאם

וכ' מהרי"ל שכ"מ בירו' וא"כ יש להחמיר

דבכה"ג מבו' בבית אפרים דאף הוא מודה

בלעקי"ך" ,ולכאו' זו כונתו ,שבתחילה

דמהני האפיה להחזיר לו שם לחם ,והיינו

סבר כהבית אפרים דכל שאיבד תורד"נ

משום דהאפיה מבטלת את הבישול

ל"מ מה שחוזר ואופה ,אלא שהביא את ד'

והפירורים עצמם חוזרים להיות להם

הרמ"א בסי' תע"א דל"מ כן והניח בספק,

תורד"נ ,וא"כ י"ל דעד כאן לא אמרו הפו'

ואת זה כיון המ"ב להעתיק וכ' דלא

דבאפיה חדשה מקבל שם פהב"כ אלא
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משום דהפירורים עצמם אין להם שם לחם

מצד צורתו הכללית החדשה יש לו שם

וכל השם לחם הוא על הצורה החדשה של

לחם א"כ מה היה פשיטותא דהאחרו'

היכא

בקניידלאך מבושלין ,הא ד' ר"ת דבלילה

שהפירורים עצמם חוזרים להיות לחם ,אף

עבה אף בישול מהני לאשוויי שם לחם

שהיתה שעה שבטל מהם שם לחם מ"מ

וא"כ קניידלאך מבושלים לר"ת הו"ל

כל שחוזר להם שם לחם חוזרים לשמם

כקניידלאך אפויין לר"ש ונאמר שיש לו

הראשון וחשיבי פת גמורה.

שם לחם מצד צורתו החדשה דהו"ל ככל

שבאה

הגיבול

לכאן,

אבל

בלילה עבה שבישלה ,ומאי פשיטותא.

ד .יש

לעיין ,כיון דבקניידלאך אפויין

ויש לפלפל בזה ,ואולי כיון דאי"ז אלא

הכריע המ"ב דהוא ספק דאפשר

ספק לא חש לה המ"ב כיון דעיקר הדין

דאף דמצד כל פירור ל"ל שם לחם מ"מ

כר"ש ,וצ"ע.
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קפ
לז ע"ב

בדין בלילה רכה לחלה לברכה ולמצה
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א[ מבואר

במשנה חלה פ"א מ"ה עיסה
שתחילתה סופגנים וסופו

של אפיה א"כ בשעת חובתה זו היא
פטורה וצ"ל אפילו שזה לא שעת חובתה
של לחם אבל כיון שזה היה שעת חובה
של עיסה חל פטור בעצם

החפצא א

אמנם

סופגנים פטור מהחלה תחילתה סופגנים

עיין בשיעור הקודם שכתבנו דבפשוטו

וסופו עיסה תחילתה עיסה וסופו סופגנים

מוכח בר"ת שהסיבה שס"ל שעיסה עבה

חייבת בחלה ודעת ר"ת שסופגנין זה

מחייבת כיון שהשם לחם הוא בשעת עיסה

בלילה רכה ולפ"ז כוונת המשנה שאם זה

ולפ"ז אין כאן שתי מחייבים אלא רק

בלילה רכה וזה נאפה כמו בלילה רכה

מחייב אחד של לחם רק בעיסה עבה חשיב

דהינו בחמה או בבישול זה פטור מהחלה

לחם כבר בשעת גלגול ובעיסה רכה אין

אבל אם זה עיסה עבה ובישלו כמו רכה או

לזה שם לחם אלא בשעת אפיה וא"ש שכל

שזה עיסה רכה ואפו אותו כדרך אפיה זה

שבזמן שזה היה לחם חל פטור חשיב

חייב בחלה עכ"ד ולפ"ז מבואר שעיסה

שבשעת חובתה היתה פטורה ]והנה נקטנו

רכה חייבת בחלה אמנם לא חל החיוב עד

שלר"ת בעיסה רכה אין שום חיוב קודם

האפיה ובפשוטו הביאור כמבואר בראש

אפיה והעירוני שבירשלמי מבואר הגזירה

יוסף בפסחים ובפמ"ג קס"ח מ"ז ט"ז שיש

שמא תיקח חלה אחת בהכרח מדובר

כאן שני מחייבים בחלה א .גלגול וזה רק

ברכה ומבואר שעוזר להפריש קודם אפיה

שייך בעבה ב .התורת לחם וזה רק על ידי

אמנם לא מצאנו לראשונים שהעמידו

אפיה ובבלילה רכה שאין לזה שם של

ברכה וצ"ל שר"ת יבאר כראב"ד שמדובר

עריסותיכם ממילא לא חל חיוב אלא על

שם על על מנת לחלק אמנם הראשוני

ידי אפיה וכגדרי אפיה וכמבואר בספר

סתמו ויתכן שגם לר"ת בלילה רכה שעומד

התרומה שצריך דוקא קרימת פנים והנה

לאפיה זה כמו נתינת מים שמועיל הפרשה

מבואר במשניות שיש מושג שכל שבשעת

וצ"ע בזה[.

גלגול היה לזה סיבת פטור זה פטור כגון
של עכו"ם או הקדש ועין שפת אמת
בפסחים ל"ז :שנתקשה שכיון שיש מחיב

`.

אמנם

הרמב"ן בהלכות חלה חלק על
ר"ת ונקט שגם עיסה עבה לא חל

mb dfay x`ean inlyexiae aiig df i"`a mipt znixw did m`y dlg iabl dpyna x`eany ipexirde
r"ve miaign ipy yiy opifg dxe`kle micen opax
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קפא

חיוב אלא אם דעתו לאפותה כדרך לחם

חייבת להפריש שמא תמלך בה וצ"ע הרי

ולפ"ז ביאר המשנה שמדובר בעיסה עבה

גם אם תמלך מה עוזר מה שמפרישה

וכלשון המשנה עיסה דבפשוטו זה עבה

עכשיו הרי היא עדין לא חייבת ובפשוטו

דרכה לא חשיב עיסה וכל נידון המשנה

מבואר שאם תימלך יחול חיוב למפרע

מה היה בדעתו ולכן אם היה בדעתו

ולכן יכולה להפריש עכשיו וצ"ל הביאור

לבשלה וכן עשה זה פטור כיון שלא היה

שכיון שמצוי שאדם חוזר בו ממחשבתו

כאן רגע שזה עמד להיות לחם אבל אם

כל שחזר בו בסוף דנים שכבר מתחילה זה

היה בדעתו לאפותה ונמלך שלא לאפותה

עמד לכך משא"כ בהקדש או גוי שזה

או שלא היה דעתו לאפותה ונמלך

מציאות שאז זה היה הקדש או גוי ממילא

לאפותה חייב בחלה.

חל הפטור אלא שצ"ע שא"כ למה במקרה
הפוך שבתחלה היה מחשבת חיוב וחזר בו

]והנה

לפ"ז התחדש שעיסה שהיתה

לא נימא שמה שהחליט בסוף התברר

עיסה בזמן גלגולה ולא חל עליה

שלזה הוא עמד בהתחלה וממילא זה פטור

חיוב כגון בהיה דעתו לבשלה בכל אופן

וצ"ל שכל שחוזר בו זה מעמיד את

אם אחרי זה משנה דעתו חל על זה חיוב

המחשבה כמחשבה לא מוחלטת וממילא

וכן ביאר הר"ש בסוגין שלחם העשוי

זה עוזר כחושב מחשבת פטור ויש צד

לכותח בעשאו כעבין חייב מצד שמא

שימלך דמבואר שזה לא סיבה לפטור

יחזור בו ועיקר הדבר שבפטורי מחשבה

כמבואר בדין נחתום שכיון שיש צד

אם חוזר בו זה מתחיב בחלה מבואר

שימלך זה חייב בתורת ודאי.

בירושלמי לגבי עיסת הכלבים דיש מ"ד
שאם זה עיסה רגילה זה חייב שמא יחזור

אמנם

עיין רמב"ן שתירץ שהתם מחוסר

בו וייחדה לאדם ,וכן לגבי אם עשה עיסה

מעשה אבל הכא מעשה שבסוף

על מנת לחלק מבואר בראב"ד שאם חזר

מוציא מידי מחשבה ופשטות לשונו ששם

בו ולא מחלקה זה חייב ולכן תמיד זה

צריך מעשה כדי לשנות המצב משא"כ

חייב שמא יחזור בו ועיין רמב"ן בהלכות

כאן שלא צריך מעשה אלא מחשבה והנה

חלה שהקשה על משנתינו דהרי מבואר

אם כונתו כרשב"א שזה נעקר למפרע א"כ

במשנה שעיסה שהיתה הקדש או של גוי

לכאורה עיקר החילוק שבהקדש וגוי לא

בשעת הגלגול אפילו שאחרי זה לפני

שייך לשנות למפרע לומר שזה לא הקדש

האפיה זה נהיה של ישראל בכל אופן זה

או גוי ומשמע קצת מלשון הרמב"ן

כבר פטור שבשעת חובתה היתה פטורה

שבאמת זה לא נעקר למפרע רק שחילק

וא"כ למה כאן זה חוזר ומתחייב והנה

בין סוג הפטור שפטור שכדי להפקיעו

בפסקי הרשב"א פ"א דחלה ובמאירי

צריך מעשה זה פטור מוחלט משא"כ

בפסחים מבואר שעד כמה שחוזר בו חל

פטור שכדי להפקיעו מספיק מחשבה זה

בפשוטו

לא פטור מוחלט ולכן אפשר לשנות את

בירושלמי שאם לוקחת עיסה קטנה ואופה

דעתו וזה יחזור ויתחיב ולפ"ז א"ש מה

חיוב

למפרע

וכן

מבואר

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קפב
שאם בתחילה היה מחשבת חיוב אין סיבה

שכה"ג אם נימא כנ"ל שלרמב"ן אין מחיב

שעל ידי שחוזר בו זה יפטר כיון שזה לא

אלא של גלגול כה"ג לא יחול חיוב כלל

עוקר את מחשבתו למפרע והנה בלשון

אפילו

במאירי

הרמב"ן מבואר שהמעשה מוציא מידי

ובחידושי רבינו דוד על פסחים שכתבו

מחשבה ומשמע שרק על ידי האפיה נפקע

שלרמב"ן עיסה רכה לא חשיב גלגול וזה

הפטור אבל אם רק חשב לאפות ולבסוף

לא מתחייב כלל בחלה והנה פשטות

חזר בו ולא אפה באמת זה נשאר בפטורו

לשונם שאותה דבר שלר"ת חשיב רכה

וביותר שגם אם בסוף אפה אבל רק בזמן

לרמב"ן אין חיוב כלל אמנם אין זה מוכרח

האפיה חל החיוב וכן נקט הראש יוסף

דיתכן שבאמת באופנים דר"ת כה"ג

בפסחים ]ובברכות כתב שזה מתחיב

לרמב"ן חשיב גלגול וזה יתחיב בחלה

מדרבנן[ והנה בירושלמי מבואר שבנטלה

משעת גלגול ורק במקום שלא שייך לדון

חררה יש גזירה שמא תמלך צריכה

שזה גלגול בזה לרמב"ן אין מחיב של

להפריש ומבואר לנ"ל שאפילו שעדין לא

אפיה וכן מבואר במאירי שם שכתב על

חל חיוב על הכל וגם אם תחזור בה לא

חלת המשרת זה ודאי קצת עבה ולר"ת

יחול חיוב למפרע בכל אופן יכול להפריש

חשיב רכה שלא חל חיוב אלא על ידי

דהינו שכה"ג רק חל פטור מהחיוב אבל

אפיה ולרמב"ן חל חיוב בשעת גלגול וכן

זה נהיה כמו קודם גמר מלאכה דהינו שיש

מבואר במהר"ם חלאוה שהקשה על ר"ת

לזה שם טבל שאפשר להפריש ועיין

שאם זה לא גלגול זה ודאי לא מתחיב

חידושי הגר"ח שהאריך בזה[.

אחרי זה אמנם מאידך כתב שבין בלילה

בשעת

אפיה

ועיין

רכה ובין בלילה עבה חל חיוב בשעת
גלגול ועיין רבינו ירוחם ]נתיב כ"א ח"ג

·„Ô"·Ó¯Ï ‰Î¯ ‰ÏÈÏ· ÔÈ
˘"¯ÏÂ

ב[ והנה

עמוד קע"ז טור ד'[ שכתב וז"ל לפי רבינו

לביאור הרמב"ן דמתניתין איירי

שמשון והרמב"ן אין הדבר תלוי ברכה או

המשנה

עבה אלא בדעתו כי בסופגנין שסופו

מחלקת רק באיך היתה דעתו להעמיד

מוכיח על תחילתו וכו' עכ"ל ומבואר שגם

העיסה לאכילה אין לנו מקור שעיסה רכה

רכה חייב אבל לא בשעת אפיה אלא בשעת

מתחיבת בחלה דיתכן שס"ל שרק שעת

גלגול ועיין ראש יוסף שכתב שברמב"ם

גלגול מחייב ואין מושג ששעת אפיה

ביאר כרמב"ן שהדבר תלוי בדעתו ולא

מחיב וכמו שר"ת ס"ל שעיסה רכה זה לא

הזכיר כלל חילוק אם זה עיסה עבה או

גלגול ה"ה לרמב"ן ויש מקום לדון שגם

עיסה רכה ובהכרח שתמיד לשיטתו החיוב

עיסה רכה חשיב גלגול ובאמת כל שדעתו

חל בשעת גלגול אמנם לפ"ז לכאורה אם

לאפותה זה חייב בחלה מיד וגם אם בסוף

זה רך מאוד שלא שייך להגדיר שזה עיסה

ימלך לבשלה אמנם נפק"מ במקום שזה

בזה יהיה פטור ובאמת בלשון הרמב"ם

רכה כמו מים שזה ודאי לא נחשב גלגול

לגבי טורקנין מבואר שזה עיסה גמורה.

בעיסה

עבה

וכל
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והנה

קפג

מבואר בב"ק צ"ד .הרי שגנב סאה

וצ"ב המקור לזה ובפשוטו שס"ל מסברא

חיטים טחנה לשה ואפאה והפריש

כר"ת שבלילה רכה לא חשיב גלגול ולכן

ממנה חלה אין זה מברך אלא מנאץ והקשו

אין לחיב מצד הגלגול ובכל אופן חידשו

התוס' ]שם בכורות כ"ז .ובסנהדרין ו[:

שיכול לחול חיוב באפיה אפילו שאין את

למה צריך אפאה הרי כבר בשעת לישה חל

מקור דברי ר"ת ויתכן שזה מהגמ' הנ"ל.

חיוב ותירצו שמדובר בעיסה רכה שכה"ג
לא חל חיוב אלא בשעת אפיה וכן עיין
בגמ' ב"מ פ"ט .שפועל לא אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו לחלה ולשון הגמ' כגון
הלש והאופה וביאר התוס' שמדובר
בבלילה רכה ולכן כתוב אופה אבל בעיסה
עבה הקובע זה הלישה ועיין ספר התרומה
סימן פ"ה שהביא תוספתא שספינה שבאה
לארץ שאם קרמו פניה בתנור קודם שבאה
לארץ היא פטורה ואם לא היה חייבת
וע"ש שהקשה הרי עיסה זה תלוי בשעת
לישה ותירץ שמדובר בעיסה רכה שכה"ג
כל החיוב חל בשעת אפיה והנה מבואר
מכל הראשונים אלו שס"ל שבבלילה רכה
החיוב חל לא בשעת גלגול אלא בשעת
אפיה והנה יתכן שכל ראשונים אלו ס"ל
כר"ת אמנם עיין בריטב"א בב"מ שגם
כתב כן אע"ג דלא ס"ל כר"ת ]עיין בדבריו
בפסחים ובברכות[ ובאמת שהראשונים
הנ"ל כולם הביאו ראיה ליסוד הנ"ל שיש
דברים שחל חיוב רק בשעת אפיה מלשון
המשנה בסופגנים שעשאן בחמה פטור
ובאלפס חייב ומשמע שזה תלוי במה
שעשה בפועל ולא בגלגול ועיין שו"ע
ס"ב ובש"ך שם דמפורש שם שפסק
שעיסה שבלילתה רכה לא חל חיוב אלא
בשעת אפיה וזה לא כמו עבה שחל חיוב
בשעת גלגול ועיין ביאור הגר"א שם
שציין לביאור ר"ת אמנם הרי השו"ע פסק
מעיקר הדין כר"ש ובכל אופן כתב כן

אמנם

לכאורה המדקדק יראה שהר"ש
והרא"ש לא חזרו בהם מפשט

המשנה כר"ת שסופגנים זה בלילה רכה
דהם בביאור המשנה ביארו שזה בלילה
רכה ולא הזכירו כלל שזה תלוי בר"ש
ור"ת וביותר דהרא"ש פ"ו סי"א לגבי
טורקנין שרש"י ביאר שזה בלילתו רכה
כתב להוכיח שגם בלילה רכה חל
מהמשנה של תחילתו סופגנים וסופו עיסה
וצ"ע שלדעת הר"ש אין ראיה והרי
הרא"ש הכריע כר"ש אלא האמת כנ"ל
שביאור המשנה נשאר כר"ת שסופגנים זה
בלילתו רכה וכמשמעות הגמ' בסופגנים
שחילקה עשאן בחמה או באלפס שזה
תלוי איך עשה בסוף ולא שזה תלוי מה
היה בדעתו בתחילה וכדדיקו הראשונים
ורק שלשון המשנה תחילתו עיסה וסופו
סופגנים חייב בזה העמיד הר"ש אוקימתא
דמראש חשב לעשותו עיסה דאל"כ יחול
פטור וכן הוא הדרך דעיסה עבה רגילים
לאפות אבל הסיפא דתחילתו סופגנים בזה
מדובר כפשוטו שזה עיסה רכה ולכן לא
חל חיוב אלא בשעת אפיה ולא משנה מה
היה דעתו בתחילה וא"ש פסק השו"ע
דרכה חל חיוב דוקא על ידי אפיה אפילו
למאי דפסק כר"ש ]ומצאתי שכבר כתב כן
האבני נזר יור"ד סימן תי"ח[.

העולה

מהנ"ל דלגבי עיסה רכה מצאנו
מחלוקת ראשונים דדעת ר"ת

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קפד
ועוד הרבה ראשונים שכה"ג לא חשיב

באפיה שזה מקבל שם לחם זה סיבה

גלגול אמנם עצם האפיה יכולה להחיל

לחייב דאין כאן שני מחייבים אלא מחיב

חיוב אמנם מצאנו ראשונים ]מאירי רבינו

אחד וכן עיסה רכה אפילו שלא חסר בשם

דוד מהר"ם חלאוה וכן פשטות לשון

עיסה אבל כיון שיסוד החיוב שדנים

הרמב"ם כמבואר בראש יוסף בפסחים[

שעכשיו זה לחם כה"ג לא שייך לדון על

דפליגי וס"ל שאם אין גלגול לא חל חיוב

עיסה רכה שחשיב לחם ולפ"ז דעת

באפיה אמנם בפשוטו לדעתם גם דוגמאות

הרא"ש הוי כמזכי שטרא לבי תרי אמנם

שלר"ת חשיב רכה הם ס"ל שחשיב עבה

עיין שיעור הקודם שהבאינו מהסמ"ק

שיש בזה גלגול וחל חיוב משעת גלגול

שיתכן שבעיקר הדבר מודים שעיסה

]ויש בזה כמה נפק"מ א .האם עיסה רכה

חשיבה לחם ורק שזה בתנאי שדעתו

שייך שיחול בזה חיוב דבזה ודאי לא שייך

לגומרו כמו לחם ולפ"ז גם לדבריו יש רק

לדון שזה גלגול ב .וכן נפק"מ ברכה

מחיב של לחם וא"ש שבלילה רכה לא

בדרגא אמצעית האם בעשה על דעת

חשיב לחם וכן שהאפיה יכולה לחייב מצד

לאפות ובסוף בישל האם זה חייב בחלה

שאז זה נהיה לחם ולפ"ז תר"י שנקטו

וכן נפק"מ האם יחול בזה הפטורים כגון

בביאור המשנה כר"ת ובכל אופן באטריות

על מנת לחלק או הקדש[.

פטרו בהכרח שגם הם ס"ל ביסוד הדין
כר"ת שהחיוב חל בתור שם לחם שבעיסה

והנה

לכאורה יש כאן שלשה מחלוקת

רק שס"ל שהשם לחם תלוי איך זה יגמר

שלא קשורות אחד לשני שנחלקו

ובנגמר בבישול זה סיבה לשם לחם ולא

א .האם יש מחיב של שעת אפיה ב .האם

שדעתו שעיסה מחיבת רק גם בדעתו

בעושה עיסה עבה יש פטור שדעתו

לבשלו הבישול מחיל שם לחם ודו"ק בזה.

לבשלה ג .האם עיסה רכה אפשר לחייבה
בתור עיסה אמנם יש מקום לומר שזה

˘ÔÈ„· ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂËÈ
‡˙È¯ËÂ ÌÈ˜¯ÂË

תלוי הכל אחד בשני וכדנתבאר בשיעור
הקודם שיסוד מחלוקתם הוא מה המחיב
של עיסה דדעת הרמב"ן שזה לא לחם כלל
רק שכיון שזה עומד להיות לחם זה חייב
וממילא המחיב זה השם עריסותיכם

ג[ והנה

ויש

בהם

כמה

ביאורים

בראשונים ויש בהם שייכות לנידון הנ"ל
ונבאר הדברים בס"ד.

וממילא אין שום מקור מהתורה שהשם
לחם הוא סיבה לחייב וכן עיסה רכה

עיין סוגין בדין טורקנין וטריתא

א .עיין

ברא"ש שגרס שטורקנים חייבים

אפילו שזה לא ממש כלחם בכל אופן

בחלה ומבואר בגמ' שזה כובא

חשיב גלגול כיון שלא צריך שיחשב

דארעא וטריתא פטור מחלה ומבואר בגמ'

עכשיו לחם משא"כ לר"ת שהמחייב

בהמשך שכובא דארעא זה גובלא בעלמא

בעיסה מצד השם לחם ממילא אפשר

ולכן ברכתו מזונות אבל אם קובע על זה

לחדש שגם אם בגלגול זה לא חייב אבל

סעודה ברכתו המוציא ואדם יוצא בה ידי

עריכת ברכות  /בדין בלילה רכה לחלה לברכה ולמצה
חובתו

שביאר

ולכן זה לא חייב בחלה ומבואר בלשונו

שטורקנים וטריתא שניהם אותו דבר שזה

שכל החיוב בטורקנים מצד שחשיב

בלילה רכה מאוד רק טורקנים אופים את

ראשית עריסותיכם דהינו שרק בשעת

זה בצורה שזה עבה דהינו שזה צורה של

גלגול יכול לחול חיב חלה וזה ההבדל

לחם ולכן יש לזה שם לחם לחיוב חלה

בין טריתא לטורקנים שכאן יש גלגול

וקביעות סעודה וטריתא אופים את זה

וכאן אין גלגול אבל מצד האפיה זה לא

בצורה דקה מאוד שאין לזה צורה של לחם

סיבה לחיב כלל וזה כשיטת הרמב"ן

דהיינו שחשיב שאין לזה תוריתא דנהמא

לעיל שאין חיוב אלא מצד הגלגול ורכה

ולכן זה לא מתחיב בחלה על ידי אפיה

מאוד

לפ"ז

והנה בפשוטו לפ"ז כל המושג של קביעות

שטריתא אין החסרון בשם לחם אלא

רק

שלא חשיב גלגול יש מקום לומר שבאמת

בטורקנים שבאמת זה חייב בחלה רק שזה

חל על זה שם לחם ולגבי מצה וקביעות

מזונות כדין פת הבאה בכיסנים אבל דבר

סעודה חשיב לחם אמנם עיין גמ' מ"ב.

שהוא לא חייב בחלה כי אין לו שם לחם

דהגמ' אומרת שלחמניות זה מזונות ואם

בזה ודאי לא יעזור קביעות סעודה וכן

קביעות סעודה זה המוציא ורש"י ביאר

מבואר בביאור הגר"א סט"ו ומקורו בב"י

שזה עיסה מתובלת בתבלין ותוס' חולקים

שם וכן הוא בריב"ש סימן כ"ח ]אמנם

ומבארים שזה עיסה רכה מאוד שקוראים

בראשונים כאן ובפסחים ע"ש בתוס"ר

לזה נילש וכתב הרשב"א שזה לא נכון

ור"פ ובתוס' שם מבואר שנקטו שקביעות

שכיון שעיסתם רכה מאוד ולכאורה כונתו

סעודה עוזר גם בדבר שפטור מחלה

דמבואר בגמ' שזה טריתא וזה פטור

וכדלקמן ודבר זה ילמד אי"ה בסוגיא

מחלה ולמד הרשב"א שזה גם לא חשיב

הבאה[ והנה מבואר לביאור זה שבלילה

לחם למצה וקביעות סעודה ולכאורה

רכה אם יש לזה תואר לחם בשעת אפיה

לנ"ל צ"ב שאין כאן גלגול ולכן זה לא

מתחיב בשעת אפיה אפילו שלפני זה לא

חיב בחלה אבל יתכן שיש לזה שם לחם

היה חשיב עיסה ולא היה סיבה לחייבו וזה

ולכן מועיל בזה קביעות סעודה וצ"ל

לשיטתם כנ"ל סק"א.

שהדין גלגול זה רק גילוי שהשם לחם זה

סעודה

בפסח

ועיין

ושיוצאים

רא"ש

קפה

במצה

מצאנו

לא

חשיב

גלגול

והנה

רק דבר שנעשה על ידי גלגול וכל שאין

ב .אמנם

עיין רשב"א שהביא את

לו גלגול גם מה שאופים אותו לא חשיב

שיטת רש"י שטורקנים זה

לחם דהיינו שהתורה כתבה לחם וכתבה

בלילה רכה מאוד ותמה על זה א"כ מה

עיסה ולומדים מזה שרק דבר שהוא עיסה

החילוק בין זה לטריתא והביא בשם רב

אם אופים אותו חשיב לחם ויתכן שכיון

האי גאון שטורקנים זה אפיה על גבי

דהגמ' אמרה קביעות סעודה רק על

קרקע התנור וזה רך אבל זה לא נשפך וזה

טורקנין ולא על טריתא א"כ מוכרח

חייב מצד שחשיב ראשית עריסותיכם

מעיקר הגמ' שכל שזה לא עיסה לחיוב

וטריתא ביאר הרשב"א שזה נשפך מאוד

חלה זה גם לא מקבל שם לחם.

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קפו

ג .עיין

ריטב"א שגם ביאר שטורקנים זה

יוסף שאמר שזה מזונות באמת ס"ל שזה

בלילתו רכה אמנם הביא גירסא

פטור מחלה אבל רב אשי ס"ל שזה לחם

שחייב וביאר שלא צריך גלגול לחייב

וברכתו המוציא וכן מר זוטרא ס"ל שזה

בחלה אלא כיון שזה פת הוא חייב

לחם גמור והוכיח דבר זה מהא דאדם

ובפשוטו הכונה כרא"ש שחל חיוב בשעת

קובע על זה סעודה חזינן שזה לחם גמור

אפיה אמנם הביא גירסא שגורסים שזה

ולכן תמיד ברכתו המוציא גם אם לא קבע

פטור וביאר שיש תנאי שצריך גלגול וכל

על זה סעודה ובאמת זה גם יתחיב בחלה

שזה רכה לא חשיב גלגול אמנם גם

ולכאורה זה כשיטת הרא"ש לעיל אמנם

לגירסא זו נקט דמבואר בהמשך הגמ'

בתר"י מבואר שלגירסא שתריתא פטור

שמועיל לזה קביעות סעודה וכה"ג ברכתו

הכל א"ש שמדובר באותו מקרה ורב יוסף

המוציא ויוצאים בזה חובת מצה דהיינו

כונתו שזה גובלא בעלמא ולכן זה פטור

שכל הסברא שזה פטור מחלה זה מצד

מחלה דאל"כ מה טענתו על אביי

שיש תנאי של גלגול וכאן אין גלגול אבל

שהסתפק בזה ולכן ברכתו מזונות ולפ"ז

אין סיבה שלא יחול על זה שם לחם על ידי

אביי קיבל את דברי רב יוסף ומה שפטר

אפיה וממילא יוצאים חובת מצה ואם

בתריתא זה מצד שקיבל את דברי רב יוסף

יקבע סעודה ברכותו המוציא וברכהמ"ז

ולפ"ז מבואר בגמ' כנ"ל מהריטב"א

והנה לפ"ז מבואר שדעתו ששעת אפיה זה

שאפילו שזה לא חייב בחלה בכל אופן על

לא מחיב מצד השם לחם וזה כשיטת

ידי קביעות סעודה זה המוציא וכן יוצאים

הרמב"ן ]ועיין או"ז סימן קמ"ח שגם ביאר

בזה חובת מצה וכביאור זה מבואר

הגמ' של קביעות סעודה ומצה על

בראבי"ה סימן ק"ד ע"ש ]ועיין קו"א

טורקנים אמנם נקט שרב יוסף ושאר

לגר"ז סק"ו שרימז לכל זה[ ועיין ב"ח

אמוראים חולקים על הגמ' לעיל שזה חייב

שביאר כך בדעת הטור[.

בחלה ונוקטים שזה פטור מחלה ורק לכן
זה מזונות דהינו שבדין זה כריטב"א אמנם
בגירסא בתחילת הגמ' זה כגירסתינו ועיין
מאירי פסחים ל"ז :שכתב על דרך הרא"ה

·¯ÂËÙ ˘È˘ ˙ÂËÈ˘‰ ¯Â‡È
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ד[ והנה

רבינו יונה ביאר המשנה כר"ת

לקמן שמר זוטרא ורב אשי חולקים על רב

דהיינו שעיסה עבה חל חיוב

יוסף וס"ל שטורקנים זה המוציא ובזה

אפילו אם מבשל ולפ"ז מוכרח שעיסה

מיושב הטור שפיר ללא דוחק[.

רכה חל חיוב על ידי האפיה דהיינו שנקט
שיש מחיב של השם לחם וא"כ צ"ב למה

ד .עיין

רבינו יונה וכן הוא ברא"ה

טריתא פטור ומצד שאין לזה שם של

דמבואר שמה שרב יוסף אמר

גלגול זה לא סיבה שלא יחול חיוב מצד

שזה גובלא בעלמא זה לא הולך על

השם לחם שחל באפיה ועיין מג"א סקמ"א

טורקנים אלא זה הולך על טריתא שהגמ'

שכתב שטריתא אפילו שפטור מחלה אבל

אמרה שזה פטור מחלה והרא"ה נקט שרב

מועיל קביעות סעודה ומשמעות דבריו

עריכת ברכות  /בדין בלילה רכה לחלה לברכה ולמצה

קפז

שזה פטור מצד שאין כאן גלגול אבל

לחם ובכל אופן זה פטור מחלה שזה לא

קביעות סעודה עוזר מצד שחשיב לחם

לחם גמור עיין אשר לשלמה שהאריך בזה.

ועיין פמ"ג שתמה הרי תמיד רכה חל חיוב
באפיה ולמה שכאן אם יש לזה שם לחם
שלא יחול חיוב באפיה ולכאורה מבואר
שיש כאן מקום לדון דכיון דדרך לחם זה
על ידי גלגול עיסה ממילא כל שזה נעשה
על ידי עיסה שלא היה לזה שם גלגול לא
חל על זה שם לחם גם על ידי אפיה
]וכדהוכחנו לעיל סברא זו מהרשב"א[
דהינו שבלילה רכה יש לזה שם עיסה רק
שאין לזה שם לחם בתור עיסה ולכן לא
חל על זה חיוב בתור עיסה אבל בתור
אפיה חשיב לחם אבל במקום שגם אין
לזה שם גלגול בזה הוא חיסרון גם בשם
לחם והנה עדין מבואר שיוצאים בזה
חובת מצה והניחא אם כריטב"א שכל
החיסרון בגלגול א"ש שזה לא סיבה למצה
אבל עד כמה שזה חיסרון בשם לחם
לכאורה צ"ב למה זה לא חיסרון לגבי שם
מצה ולכאורה מבואר שלגבי חלה צריך
דרגת לחם חשוב יותר מאשר למצה ועיין
סימן תנ"ד דמבואר שיטת רש"י שעיסה
שעשויה מסובין יוצאין בזה ידי מצה ועיין
ב"י שם שהקשה הרי מבואר במשנה שזה
פטור מחלה ועיין פר"ח שכתב שלחלה
צריך יותר שם לחם מאשר למצה והוכיח
מסוגין לגירסא שטורקנים זה פטור מחלה
ויוצאים חובת מצה ועיין ביאור הגר"א
יור"ד סימן שכ"ט סק"א שביאר על חלוט
שזה פטור מחלה ובכל אופן צריך מיעוט
למצה שזה לא לחם עוני מצד שלחלה יש
מיעוט מיוחד מלחם ולא כל לחם וכנ"ל

והנה

בהא דמבואר בגמ' שיוצאים ידי
חובת מצה בטורקנים בפשוטו

מבואר שגם דבר שברכתו מזונות כשר
למצה אמנם עיין מג"א סקט"ו שנקט
שדבר שזה פת הבאה בכיסנין שברכתו
מזונות לא יוצאים בזה חובת מצה והוכיח
דבר זה מהגמ' ל"ז :שהוכיחה מזה
שיוצאים חובת מצה שברכתו המוציא
ועיין מאמר מרדכי שכתב שצ"ל שסוגין
שמבואר שיוצאים בטורקנים חובת מצה
מדובר שקבע על זה סעודה שברכתו
המוציא ובאמת רק על כה"ג צריך מיעוט
על מצה עשירה דאל"כ תיפו"ל שזה דבר
שברכתו מזונות וכן הוא בב"ח וכן
משמעות המ"ב סימן תס"א שער הציון י"ג
וכן הוא באו"ז שנקט שהגמ' שיוצאים
חובת מצה זה למ"ד שזה לא חייב בחלה
וכתב שיוצא חובת מצה רק בקובע על זה
סעודה ולפ"ז יתכן שיסוד החילוק בין
מצה לחלה שלגבי מצה שקובע סעודה
ובזה מחשיבו לכן חל על זה שם מצה
משא"כ לגבי חלה שצריך חשיבות לחם
מצד החפצא לא שייך להחשיבו כלחם
מצד הגברא ולחיבו בחלה ועיין ריב"ן
ל"ח .דנראה שביאר הגמ' על טריתא רק
שביאר שאם מראש עשה את זה על דעת
לקבוע סעודה זה גם יתחיב בחלה דהינו
שיש סוג לחם שרק על ידי החשבה של
הגברא זה מקבל שם לחם וכנ"ל.

ובעיקר

ראית המג"א עיין רעק"א ושאר

ולדבריו א"ש הטור שחשש לר"ת רק

אחרונים שדנו שכל מה שהגמ'

להמוציא לא לחלה מצד שיש לזה שם

דנה שאם אין לזה שם לחם ולכן ברכתו

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קפח
מזונות בזה וודאי הוא סיבה שלא יצאו

שהבאינו מהמאירי בפסחים שביאר שמר

בזה חובת מצה ואם וצאים חובת מצה

זוטרא ורב אשי חולקים ולפ"ז יתכן שגרס

בהכרח שיש לזה שם לחם ואין סיבה שלא

טורקנין[.

יהיה ברכתו המוציא משא"כ פת הבאה

·„ËÂÏÁ ÔÈ

בכיסנין או טורקנין שזה לא חיסרון בשם
לחם בזה יצאים חובת מצה אפילו בדבר

ה[ הגמ'

בפסחים ל"ו :אומרת שחלוט

שזה מזונות ובמנח"ח מצוה י' סק"ה נקט

לא יוצאים בזה חובת מצה

שכל דבר שהוא לחם ומועיל קביעות

מצד שזה לא לחם עוני דהינו שחשיב לחם

סעודה ממילא מה שיוצא בזה חובת מצה

רק זה לא עוני ובגמ' ל"ז .מבואר שזה לא

זה סיבה שיחשב קביעות סעודה ע"ש

לחם כלל גם לחיוב חלה ובגמ' יבמות מ.

דהינו שמודה למג"א שצריך שם לחם של

מבואר שבהדר אפיה בתנור זה לחם עוני

המוציא למצה רק שס"ל שהמצווה גורמת

ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח והקשו

שתמיד זה יחשב כקביעות.

הראשונים בסתירת שלושת הגמרות הנ"ל
ובבעל המאור ביאר שכונת הגמ ל"ו:

]והנה

הטור כתב דטורקנין זה המוציא

שחלוט זה לא לחם ולא רק שזה לא לחם

ואדם יוצא בזה ידי חובת מצה

עוני ולפ"ז הגמ' ל"ו :זה כמו ל"ז .ואם

ובטריתא כתב שזה מזונות ואם קבע

חזר ואפאו בתנור זה לחם עוני כמבואור

סעודה זה המוציא ושם לא הזכיר

בגמ'

ובעוד

שיוצאים חובת מצה ועיין ב"ח שנקט

ראשונים שהביאו מר"ת שהגמ' שזה לחם

שהטור גרס כגירסת הרי"ף שהגמ' זה על

עשיר מדובר בעבה והגמ' שזה לא לחם

טריתא וממילא טורקנים זה המוציא

מדובר ברכה ובשניהם כל זה בלא הדר

כפשטות הירושלמי ומה שכתב לגבי מצה

אפיה בתנור אלא שרק על ידי החליטה זה

בטורקנים דמזה נלמד לטריתא בקבע על

נהיה לחם ובזה בעבה יש לזה שם לחם

זה סעודה ע"ש והסכים עמו המג"א

מצד הבצק וברכה אין לזה שם לחם ללא

שטריתא מועיל קביעות סעודה אמנם יתכן

אפיה ובהדר אפיה בתנור זה נחשב לחם

שס"ל שבאמת בטוריתא לא יוצאים חובת

אמנם כתבו תוס' בשם ר"ת שכל זה דוקא

מצה שגם על ידי קביעות סעודה זה

ברכה שללא אפיה אין לזה שם לחם כלל

חיסרון למצה ורק לגבי המוציא וברכת

בזה על ידי התנור זה נהיה לחם אבל

המזון מועיל קביעות סעודה דדין קביעות

בעבה שהיה לזה שם לחם כבר קודם לא

סעודה זה גם בדבר שהוא לא לחם

יעזור שיאפה את זה בתנור וכן הוא בפסקי

כמבואר כאן בהרבה ראשונים אמנם זהו

הרא"ש ועיין תוס"ר ותוס' שאנץ שביארו

דוחק שרב אשי דיבר על טורקנים אפילו

המקור שבעבה לא עוזר שחזר ואפאו

שרב יוסף בתחילה דיבר על טריתא ובמה

בתנור כיון שלשון הגמ' ביבמות אע"ג

שהטור כתב שטורקנים המוציא עיין לעיל

דהדר אפיה בתנור לחם קרינא ביה ומשמע

ביבמות

ועיין

בתוס"ר

עריכת ברכות  /בדין בלילה רכה לחלה לברכה ולמצה
שמדובר שבאופן שלפני זה הוא לא היה

ועיין

קפט

רמב"ן שכתב שיש שני סוגי חליטה

לחם כלל ובהכרח שמדובר ברכה שהרי

יש מקום שמתחילים לתקן העיסה

בעבה לדעת ר"ת גם קודם האפיה יש לזה

על ידי חליטה וזה דרך העניים וגומרים

שם לחם והנה עיין בית מאיר ובפר"ח

באפיה וזה לחם עוני המבואר בגמ' יבמות

סימן תנ"ד שכתבו שלכאורה כל המקור

מ .ויש מקומות שחולטים כדרך העשירים

לחלק בין עבה לרכה זה רק לר"ת אבל

שרק מלבנים הקמח ולא נהיה עיסה כלל

לדעת הר"ש שגם בעבה כל שלא היה

ואחרי זה אופים את זה ובזה יש פסול של

אפיה זה לא לחם יש לבאר הגמ' גם בעבה

מצה עשירה וזה נחשב לחם דהיה כאן רק

ושעל ידי האפיה זה היה לחם שלפני זה

אפיה ומה דמבואר שחלוט זה לא לחם

הוא לא לחם כלל ולפ"ז צ"ע על הטור

מדובר שגמרו לאפות את זה על ידי

והרא"ש שפסקו שמדובר דוקא ברכה הרי

חליטה עד שאין חוטין נמשכים ובזה

למה דפסקו דלא כר"ת א"כ גם בעבה אין

אפילו אם יחזור ויאפה בתנור זה לא יקבל

לזה שם לחם קודם האפיה ואין שום דיוק

שם של לחם שכל שזה מבושל זה לא חוזר

בגמ' וגם מסברא לכאורה אין מקום לחלק

ונהיה אפוי עכ"ד דהיינו שחידש לנו

אמנם למה דנתבאר לעיל ששיטת הרא"ש

הרמב"ן שאין אפיה אחר בישול והנה

שהחיב בעיסה עבה מצד השם לחם

המ"ב סי"ד ומקורו בגר"ז וכן בחזו"א כ"ו

וכדעת הסמ"ק שכה"ג גם ברכתו המוציא

ט' נקטו פשוט לא כך אלא שכל חליטה

א"כ מבואר שחלוק עבה מרכה בגמרו

אם יחזרו ויאפו בתנור חשיב לחם וברכתו

בבישול שעבה יחשב לחם גם להמוציא

המוציא ולכאורה זה דלא כרמב"ן ועיין

ורכה לא ויתכן שזה גם סיבה כאן שהאפיה

מאירי שכתב מפורש דלא כרמב"ן.

לא יכול לשנות את הדבר ועדין צ"ע.

ולכאורה
ועיין

יש להוכיח מהתוס"ר הנ"ל
שכתב

בעל המאור שהביא מרבינו אפרים

שהגמ'

ביבמות

וכן הביא הרא"ש מרב האי גאון

בהכרח שזה ברכה דאם זה עבה הרי זה

שישב הגמ' ביבמות שזה כשר לגמ'

כבר נהיה לחם קודם חזינן שכבר היה

בפסחים שזה לא לחם עוני דבגמ' בפסחים

חליטה שחל על ידי זה שם לחם וזה

מדובר בחלטיה בדבש ולכן זה לא עוני

חליטה גמורה ובכל אופן נקט שברכה

משא"כ בגמ' ביבמות מדובר שחלטיה

כה"ג אם יחזור ויאפה זה יקבל שם לחם

במים והוסיף על זה הרא"ש שהגמ' שזה

עוני ורק בעבה שחל על זה שם לחם בזה

לא לחם מדובר ברכה דהרי בעבה זה לחם

לא עוזר לחזור ולאפותו בתנור ולכאורה

גם ללא אפיה אמנם לכאורה כל זה לר"ת

לדידן שגם עבה לא חל על זה שם לחם אם

אבל לר"ש גם בעבה זה מקבל שם לחם רק

יחזור ויאפה בתנור זה יחשב לחם כמו

על ידי אפיה וממילא את הגמ' שזה לא

ברכה

שעיקר

לחם מדובר בלא הדר אפיה בתנור וכה"ג

דבריהם שדנו שהגמ' בפסחים זה לא לחם

גם בעבה זה לא לחם.

ובזה אם יאפו זה לחם ודאי משמע

לר"ת

וכנ"ל

]ובאמת

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קצ
שמדובר בחלוט גמור[ עוד יש להוכיח

עוד

דנו בזה לגבי חלה והנה המנהג

מדברי היראים שהובא בסימן שי"ח

להפריש בזה בבית חרושת כיון

שאסור בשבת אפיה אחרי בישול ולמד

שחוששים לר"ת שכל עיסה עבה גם אם

דבר זה מהגמ' ביבמות שהוי לחם עוני

מבשלים אותה זה חייב בחלה כמבואר

דהינו שלאחר החליטה זה מקבל שם לחם

בפסוקים סימן שכ"ט אמנם יש שדנו

על ידי אפיה והראבי"ה חלק עליו רק מצד

שלר"ש לא עוזר מה שהפרישו דבתחילה

שתוספת של אפיה על בישול זה לא סיבה

זה עמד לבשל והנה יש לדון שזה על דעת

לאסור בשבת והנה שם ודאי מדובר

לבשל ואחרי זה לאפות וזה סיבה לחייב

בדוגמא המצויה שלוקח דבר מבושל

כבר עכשיו אמנם יש שדנו שהרוב לא

ואפאו ולא דבר שלא נגמר להתבשל.

עומד לאפיה א"כ בתחילתו זה עומד

והנה

ידוע הנידון לגבי קוגל איטריות

לבישול ורק אחרי זה כשמתחרט לאכול

האם יש בו קביעות סעודה וצורת

זה מתחייב אמנם יתכן שכל שיש צד שזה

עשיתו שבתחילה עושים עיסה ומיבשים

יאפה בסוף זה מתחיב בתורת ודאי וכמו

אותה ואחרי זה מבשלים אם מים ואחרי

נחתום שעושה לחלק שכיון שיש צד שלא

בתנור

יחלק לכן זה מתחיב כבר עכשיו אמנם גם

ובאלפס אם שמן ובפשוטו אין שם כמות

אם נימא לא כך אבל כבר הבאינו

שמן שיחשב מבושל או מטוגן אלא זה

מהראשונים דבפשוטו עד כמה שחוזר בו

כגדר אפיה ודנו פוסקי זמנינו שיש כאן

זה חל למפרע ואל"כ היה חל פטור וגם

אפיה אחר בישול והנה לרמב"ן הנ"ל זה

לרמב"ן שזה לא מתחיב למפרע אבל

לא סיבה להחשב אפוי אמנם הוכחנו

בפשוטו ודאי שהיה אפשר להפריש קודם

מהראשונים ופשטות הפוסקים לא כך

כמבואר בירושלמי אם לא דנימא שכיון

אמנם יש שדנו שעדין ניכר שזה איטריות

שהרוב לא עומד לאפיה אלא לבישול דנים

וממילא יש כאן החיסרון שזה לא תוריתא

שגם מה שהפרישו זה ממה שעמד לבישול

דנהמא עוד יש שדנו שאופים את זה רק

וכה"ג לא מועיל להפריש וכל הירושלמי

קצת בצורה שזה לא משנה את מציאותו

זה רק ממה שחזר בו ולא מסתבר כלל

ובזה ודאי שהוא לא מקבל שם של אפיה.

וצ"ע בכל זה.

זה

מוריקים

המים

ומבשלים

עריכת ברכות  /בפלוגתת ר"ת והר"ש בדין בלילה עבה שעשאה סופגנין

קצא

לז ע"ב

בפלוגתת ר"ת והר"ש בדין בלילה עבה שעשאה סופגנין
xincel iav axd

א .טרוקנין

חייבין בחלה ,וכי אתא רבין

לעיל קתני נטלן לאכלן מברך עליהן

אמר רבי יוחנן ,טרוקנין

המוציא גבי מנחה ,אף על פי דעכשיו הם

פטורין מן החלה .מאי טרוקנין ,אמר אביי

סופגנין

בשמן,

כובא דארעא .ואמר אביי ,טריתא פטורה

ורימשיי"ש אף על גב דחייבין בחלה שהיו

מן החלה .מאי טריתא ,איכא דאמרי ,גביל

עיסה מתחלה ,פטורין מהמוציא ואין

מרתח ,ואיכא דאמרי ,נהמא דהנדקא,

מברכין עליהם אלא בורא מיני מזונות,

ואיכא דאמרי ,לחם העשוי לכותח .תני רבי

דלית להו תוריתא דנהמא ,ואחר כך ברכת

חייא ,לחם העשוי לכותח פטור מן החלה,

מעין שלש על המחיה ועל הכלכלה.

שהמנחות

מטוגנות

והא תניא חייב בחלה ,התם כדקתני
טעמא ,רבי יהודה אומר ,מעשיה מוכיחין

והנה

עליה ,עשאן כעבין חייבין ,כלמודין
פטורים.

תו"ד ר"ת שגלגול עיסה בבלילה
עבה ,זהו מחייב בחלה ,אף אם

בסוף טיגנו ובישלו ]ויעוי' לקמן במג"א
בבישלו בהרבה מים[ ועשאו סופגנין,

וכתבו

התוס' בד"ה לחם העשוי לכותח,

והוכיח דבריו ממתני' דחלה פ"א מ"ה

וז"ל לחם העשוי לכותח פטור מן

שתחילתו עיסה וסופו סופגנין חייב בחלה,

החלה ,והיינו כשעשאו כלמודים ,ופירש"י

וז"ל שהיינו שבתחילה עשאו עיסה ואח"כ

עיסה שמיבשים בחמה ,וקשה דהא אמרינן

טיגנו ,ולפי דבריו מה שאיתא שתחילתו

כל שתחלתו עיסה

סופגנין וסופו עיסה חייב בחלה ,היינו

וסופו סופגנין חייבין בחלה ,וכל שתחלתו

שבלילה רכה שאפאו בתנור חייב בחלה.

במסכת חלה

)פ"א מ"ה(

סופגנין וסופו עיסה חייבין נמי בחלה,
ושתחלתו סופגנין וסופו נמי סופגנין פטור

אבל

הר"ש בחלה שם ,והרמב"ן בהל'

מן החלה ,ופסק ר"ת אם כן בניבלי"ש

חלה שלו ,והרא"ש בפי' המשנה

ורישולא"ש דתחלתן עיסה ,מברכין עליהן

ובפסקים ,חלקו על שי' ר"ת וסוברים

המוציא וחייבין בחלה אף על פי דסופן

שגלגול של בלילה עבה ע"ד לעשותו

סופגנין ,ומתחלה היה ר"ל ר"ת ,דדוקא

סופגנין אינו חייב בחלה ,ומה שאיתא

חייבין בחלה ,דמצות חלה בעודן עיסה

במתני' שתחילתו עיסה וסופו סופגנין

דכתיב עריסותיכם ,והואיל שהיו מתחלה

חייב בחלה ,היינו שגלגלו ע"ד עיסה

עיסה חייבין בחלה ,אבל מן המוציא

ואח"כ נמלך לעשותו סופגנין ,וע"ז נאמר

פטורים דעכשיו הם סופגנין ,ול"נ דהא

שחייב בחלה.

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב

קצב

ב .והנה

בתוס' הכא הביאו שדן ר"ת

אלא

שצ"ע טובא דהנה כתבו התוס'

לשי' ,שבבלילה עבה חייב

שורימשיי"ש דהיינו אטריות ,אף

בחלה אף אם גלגלו ע"ד לעשותו סופגנין,

על גב דחייבין בחלה שהיו עיסה מתחלה,

האם זהו דין רק לגבי חיוב חלה ,או שה"ה

פטורין מהמוציא ואין מברכין עליהם אלא

לגבי ברכה שברכתו המוציא כלחם,

בורא מיני מזונות ,דלית להו תוריתא

ובתחילה סבר שזה רק לגבי חלה שכתוב

דנהמא ,ולכאו' איך יתכן שלגבי חלה זה

עריסותיכם ,ואח"כ הוכיח ממה שאיתא

חייב בחלה אף שאין בו תוריד"נ וחשיב

שעל מנחות מברכין המוציא ואפי' מנחת

לחם ,ולגבי המוציא אינו חשיב לחם כיון

מחבת ומרחשת שמטוגנין בשמן ,וחזינן

שאין בו תוריד"נ.

שמברכין על תחילתו עיסה וסופו סופגנין
המוציא.

ובאמת

שהרי שי' ר"ת שבלילה עבה

הר"ש תי' ע"ז שמדובר במנחת
מאפה

תנור,

ובאמת

אמנם

לרש"י

בחביצא בהכרח ראיית הגמ' הוא ממנחות
המטוגנות בשמן ,שטיגון כבישול ,והוכיח
מכאן רב יוסף שחביצא שלפרש"י הוא פת

שעשאו סופגנין יש לו תורת לחם ,וא"כ
מהיכי תיתי שגלגל ע"ד דבר שגורם שלא
יהיה לו שם לחם ,וכמו בגלגל ע"ד לעשות
אטריות ,שדינו שהוא חייב בחלה.

ג .והנה

אפויה שבישלה שמברכין המוציא ,הרי
בהכרח

במנחות

בעיקר דברי ר"ת ,שי' רוב
הראשונים

בשי'

ר"ת,

המטוגנות,

שבלילה עבה שעושהו אף לצורך עיסת

והראשונים שפליגי ילמדו בזה כשי'

כלבים ,וכן לכלא דבר שאינו דרך עשיית

התוס' ,ובאמת לפ"ז בפשוטו מוכח

פת ,וכמו לחם העשוי לכותח שעשאן

שרש"י סובר כשי' ר"ת שבלילה עבה

כלימודים ,וכן בבלילה עבה ע"ד לעשות

שטיגנו מברכין ע"ז המוציא] .אא"כ נימא

אטריות שחייב בחלה] .אמנם שי' התר"י

שטיגון לרש"י זה כבישול ואפיה יחד ,וזה

שבזה אף ר"ת מודה שאינו חייב בחלה

כמו פת אפויה מבושלת והוא ממש נידון

ןאין מברכין ע"ז המוציא ,ולא אמר ר"ת

דחביצא ואכמ"ל[.

את דינו רק בגלגל ע"ד סופגנין[.

והנה

שמדובר

יל"ע עוד והיא אותה קושיא,

באמת צ"ב דברי התוס' שמדוע
באמת חלה דומה להמוציא שמה

שחייב

בחלה

אזי

ברכתו

המוציא,

ובפשוטו הוא מפני שגם חיוב חלה תליא
בלחם כדכתיב בקרא ,והיה באכלכם
מלחם הארץ ,וגם המוציא תליא בלחם,
ובע"כ שבלילה עבה שעשאו סופגנין יש
לו תורת לחם.

והנה

בפסחים לו :איתא ,תנו רבנן ,לחם
עוני פרט לחלוט ולאשישה ,יכול

לא יצא אדם ידי חובתו אלא בפת הדראה,
תלמוד לומר מצות מצות ריבה ,ואפילו
כמצות של שלמה ,אם כן מה תלמוד לומר
לחם עוני פרט לחלוט ולאשישה.

וכתבו

ע"ז התוס' וז"ל ,משמע דחלוט
הוי לחם אלא דלא הוי לחם עוני,
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קצג

והא דאמרינן בסמוך מאי חלות המסרת

לחם וחשיב נמי לחם עוני כיון דבלילתו

חלוט של בעלי בתים ,משמע דלא הוי

רכה ,והכא איירי בבלילתו קשה ,דלחם

לחם מדפטר מן החלה ,לקמן מיירי

הוי לענין חלה ,ולחם עוני לא הוי ל"ש

בבלילתו רכה כמו שאפרש לפנים ,אי נמי

אפייה בתר דחלטיה ,ול"ש לא אפייה.

הכא בדהדר אפייה בתנור ,אך קשה
דאמרי' בהחולץ

)יבמות

מ ,(.אף על גב

דחלטיה מעיקרא ,כיון דהדר ואפייה
בתנור או באילפס לחם קרי' ביה ,ואדם
יוצא ידי חובתו בפסח ,ואומר רבינו תם,
דהתם נמי מיירי בבלילתו רכה ,דקודם
אפייה לאו לחם הוא כלל ,ואחר אפייתו
הוא דחשיב לחם ,וחשיב נמי לחם עוני
כיון שבלילתו רכה.

ד .והנה

הגר"ח פ"ו בהל' חמץ ומצה
ה"ה ,הוכיח מלשון התוס'

והרא"ש ,שלר"ת דווקא בלילה רכה אינה
חשיבא לחם קודם אפיה ,אבל בלילה עבה
חשיבא לחם גם קודם אפיה ,וכתב לבאר
שבלילה עבה בעודה עיסה יש לזה שם
לחם ,משא"כ בבלילה רכה שאין עליה שם
עיסה אין עליה שם לחם ,ורק ע"י האפיה
זה נעשה ללחם ,והנה מדבריו שם נראה

מדברי התוס' בשי' ר"ת ,שיש ג'

שדייק כן מהלשון ,אמנם באמת לכאו' גם

דינים ,שבלילה עבה שחלטה ,זה

עיקר תוכן דברי התוס' לחלק שלפני

חשיבא לחם ]וחייבת בחלה[ אלא שאי"ז

שהעיסה חשיבא לחם ,ע"י שחלטה

לחם עוני ,ואף אם אח"כ יאפה אותה

הרותחין שאינו חשיב אפייתה ,אין בכוחה

בתנור עדיין אי"ז חשיבא לחם עוני.

לגרום שזה לא יחשב לחם עוני ,והרי חזינן

ובלילה רכה שחלטה ולא אפאה אי"ז לחם

שמה שבבלילה עבה יש לזה שם לחם

כלל ,ופטור מן החלה וזה חלת המסרת,

עוני ,כיון שקודם אפיה בתנור בעודו עיסה

ובלילה רכה שחלטה ואפאה זה חשיבא

יש לזה שם לחם ,וזה יכול להיחשב לחם

לחם עוני ויוצא בה יד"ח בפסח.

עוני.

והיוצא

וביאור

החילוק בין בלילה עבה שאפאה,
שאי"ז חשיב לחם עוני ,ובלילה

רכה שחשיבא לחם עוני ,כתבו התוס'
הנ"ל ,דהתם נמי מיירי בבלילתו רכה,
דקודם אפייה לאו לחם הוא כלל ,ואחר
אפייתו הוא דחשיב לחם ,וחשיב נמי לחם
עוני כיון שבלילתו רכה .וצ"ב דבריהם.

והנה

והנה

בעיקר דברי התוס' לביאור הגר"ח
צ"ע טובא ,שהרי אחרי שעשה

בלילה עבה יש ע"ז שם לחם עוני וכשר
למצה ,וא"כ כיצד ע"י החליטה שאחרי
הלחם נפקע מהלחם שם לחם עוני .ולכאו'
צריך לומר שאף ששם לחם נקבע בזמן
הלישה ,מ"מ סוג ומין הלחם נקבע אחרי
הלישה בזמן האפיה ,ולכן כיון שקודם

כתב ממש

אפייתו בתנור חלטוהו ברותחין ,נשתנה

כדברי התוס' ,וז"ל וי"ל דהתם

מינו ונתבטל ממנו לחם עוני] .אלא

מיירי בבלילתו רכה ,דקודם אפייתו בתנור

דלכאו' זה ממש כמו פת הבאה בכיסנין,

אפי' לחם לא הוי ,ואחר אפייתו חשיב

ויעוי' לקמן שנחלקו הפוסקים לשי' ר"ת

הרא"ש שם

)פ"ב סי"ג(
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קצד
אם בלילה עבה שטיגנה ועשאה פת הבאה

שהוא ענין מציאותי שהכא זה מדבקו

בכיסנין אם נתבטל ממנה השם לחם שהיה

והכא זה מפוררו[.

מקודם או לאו ,ולכאו' זה תליא בזה האם
אפשר לקבוע לו מין חדש או לאו ,וצ"ל
מה שאינו לחם עוני זה אפי' פחות
מנשתנה מינו וזה יכול להיקבע עד שעת
האפיה וצ"ע טובא ,ולשי' החזו"א לקמן
לכאו' לק"מ ,ולפי הביאור שנבאר בדברי
הגר"ח תתיישב האי קושיא[.

ה .והנה

והנה

לביאורו של החזו"א ,נוכל לבאר
את דברי התוס' בפסחים ,שבאמת

בבלילה עבה בעודה עיסה אין עליה שם
לחם ,ורק הטיגון והבישול נותן לו שם
לחם כאפיה ,ולפ"ז אף בבלילה עבה
חלוטה מה שנותן לו שם לחם זה החליטה,
ואפיה בחליטה במים רותחין זה אפיה של

מקודם שנבאר את דברי הגר"ח,

לחם של עשירים ,ונמצא שבשעה שהוא

נביא את ביאורו של החזו"א

אופה ונעשה לחם הוא נעשה לחם של

בגליונות ,והוא קיצר שם טובא ולכאו' זה

עשירים ואינו לחם עוני ,משא"כ בבלילה

ביאור דבריו] ,אמנם בספרו החזו"א נראה

רכה שאינו נעשה לחם קודם אפיה בתנור

קצת שהסכים עם דברי הגר"ח[ ,שביאר

ואף ע"י חליטה נמצא שבחליטה אין לו

את דברי ר"ת שלבלילה עבה אין שם לחם

שם לחם ,ואין נקבע שמו כלחם של

בעודו עיסה ,אלא שטיגון ובישול של

עשירים בזמן החליטה.

בלילה עבה יכולה להיחשב כאפיה ,ולכן
בתחילתו עיסה וסופו סופגנין חייב בחלה
וברכתו המוציא ,כיון שהטיגון ]או בישול[

ולפ"ז

יתבאר מש"כ הרא"ש וי"ל דהתם
מיירי

בבלילתו

רכה,

דקודם

משוי ליה שם לחם כאפיה ,משא"כ

אפייתו בתנור אפי' לחם לא הוי ,ודייק

בבלילה רכה אין בכח טיגון או בישול

מכאן הגר"ח שדווקא בלילה רכה אין לו

להיחשב כאפיה ולתת לו שם לחם ורק ע"י

שם לחם כלל קודם אפיה בתנור ,אבל

אפיה נעשה לו שם לחם .וכתב להק' על

בבלילה עבה יש לו שם לחם קודם אפיה

דברי הגר"ח שמדוע צריך לר"ת תוריד"נ

בתנור והיינו בעודו עיסה ,והנה להחזו"א

בשביל ברכת המוציא] ,ויעוי' בזה לקמן[,

נוכל לומר שכוונת הרא"ש שבבלילה רכה

וביאר בזה שכיון שהטיגון צריך להיחשב

קודם אפיה בתנור אין לו שם לחם ואף ע"י

כאפיה לכן צריך שיהיה תוריד"נ כדי שזה

חליטה אינו לחם ,משא"כ בלילה עבה

יתן לו שם לחם.

שקודם איה בתנור יש לו לחם והיינו ע"י

ואף

שבפת אפויה שבישלה ,הבישול
מפקיע את השם לחם ,והכא

אדרבה הבישול נותן לו שם לחם ,היינו
שאחרי שהוא אפוי אזי במציאות הבישול

החליטה ,אבל באמת אין לו שם לחם
בעודו עיסה] .וגם התוס' שכתב קודם
אפייתו לכאו' היינו בתנור[.

ולדברי

החזו"א א"ש מה שהקשינו לשי'

פוגם באפיה ,משא"כ בעיסה שהטיגון

הגר"ח ,שאחרי שיש לו לחם

והבישול מועילים לו כאפיה] ,ויש שביארו

עוני כיצד נפקע שם לחם עוני ע"י
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קצה

החליטה ,ומ"ש מפהב"כ ,שהכא באמת

חתיכות יותר מכזית ,צריך שיהיה ע"ז

מעולם לא היה לו לחם עוני ורק ע"י

תוריד"נ ובלא זה פקע מיניה תורת לחם

החליטה נעשה לו שם לחם וגם נקבע שמו

שיש בו בעודו עיסה ,ובפת אפויה

כלחם של עשירים.

שבישלה ויש בה חתיכות כזית לא פקע

ו .ונשוב

לדברי הגר"ח ,שלר"ת בבלילה
עבה אזי לעיסה עצמה יש שם

ממנה תורת לחם ,אף אם אין בה תוריד"נ.

ועוד

שמעתי להקשות ע"ד הגר"ח ,דהנה

לחם ,וכיון שכבר חל ע"ז שם לחם לא

איתא במנחות עח :תנו רבנן ,יוצאין

פקע ע"י הטיגון או הבישול שאח"כ ,והנה

במצה נא ובמצה העשויה באילפס ,מאי

יל"ע טובא ,דהנה ר"ת סובר שעיסה

מצה נא ,אמר רב יהודה אמר שמואל ,כל

שבישלה או טיגנה ,אם אין בהם תוריתא

שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה ,אמר

דנהמא וכמו אטריות אין מברכין ע"ז

רבא ,וכן לענין לחמי תודה ,פשיטא הכא

המוציא ,ונחלקו האחרונים באיזה מקרה

לחם כתיב והכא לחם כתיב ,מהו דתימא

איירי ,ד' הב"ח ורוב האחרונים וכך

אחד אמר רחמנא שלא יטול פרוס ,והא

הכרעת המ"ב בסי' קסח סקע"ח ,שמדובר

כמאן דפריסא דמיא קמ"ל.

כשיש חתיכות כזית ובזה אם יש תוריד"נ
מברכין המוציא ויש עליו תורת לחם ,ואם

והיינו

שאיתא בגמ' שמצה שפורסה ואין

אין בו תוריד"נ אין מברכין ע"ז המוציא,

חוטין נמשכין ממנה יוצאים בה

אבל אם החתיכות פחות מכזית אין מברך

יד"ח מצה ,ואם חוטין נמשכין ממנה אין

המוציא ,שהרי אפי' בפת אפויה שבישלה

יוצאים בה יד"ח מצה ,וכן לעניין לחמי

פסק השו"ע בסי' קס"ח ס"י שאם אין בה

תודה צריך שבשעה ששוחט את הזבח

כזית אין מברכין ע"ז המוציא ,ושי' המג"א

צריך שיהיו בשיעור שפורסה ואין חוטין

השקל

נמשכין ממנה ,והק' הגמ' פשיטא שהרי

והלבושי שרד והבית מאיר וכ"מ מביאור

בשניהם כתוב לחם ,ובוודאי שקודם

הגר"א[ שבבישלה בהרבה מים ,לעולם

שיעור זה אין חילוק בשניהם שהרי

פקע מיניה התוריד"נ ואף ביותר מכזית

בשניהם צריך לחם ,הרי להדיא שקודם

אין מברכין ,ובטיגון או בבישול עם קצת

שיעור זה אין ע"ז שם לחם.

]כך

ביארו

בדבריו

המחצית

מים ,בזה תליא אם יש תוריד"נ או אין
תוריד"נ ,והיינו לכאו' גם שיש רק כזית,
אבל פחות מכזית לעולם אין מברכין
המוציא וכמו פת אפויה שבישלה .ויעוי'
בזה עוד להלן.

ולכאו'

וכן

איתא שם בגמ' קודם ,דתנו רבנן ,על
חלות לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח,

מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן קרמו
פניה בתנור ,ופרש"י על חלות לחם חמץ
יקריב ,כלומר כשהוא מקריבו כששוחטו

צ"ב מדוע באמת להגר"ח עיסה

יהא כבר לחם שיהו פניו מתקרמין כבר

אפויה

בתנור ,ולכאו' זה מוכרח בדברי הגמ' ,הרי

שבישלה ,שבעיסה מבושלת ויש בה

להדיא שקודם שקרמו פניה אין ע"ז תורת

מבושלת

גרע

מפת
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קצו
לחם ,והרי להגר"ח בשי' ר"ת כבר בלישה

אף שגם לעיסה יש שם לחם ,כיון

בבלילה עבה יש לזה תורת לחם.

שבוודאי לחם סתם הוא לחם אפוי וזה

]ובאמת

בלא"ה יש להקשות ,שמדוע
אין מברכין המוציא על עיסה

להגר"ח ,ואם נאמר שזה מפני שאין הדרך
לאוכלו כך ,מה נאמר לגבי מצה מדוע אין
יוצאין בעיסה ,ואולי גם בזה צריך דרך
אכילה ,או שזה עדיין יכול להחמיץ ,וצריך

המראה של לחם ,ורק בחלה שכת' ראשית
עריסותיכם ,שהתורה חייבה בעיסה בזה
נצרך רק השם לחם של עיסה ולא נצרך
התוריד"נ של לחם אפוי ,וסגי במה שיש
לו תוריד"נ של עיסה.

ועפ"ז

ר"ת לברכת המוציא ומצה ,ואף

שזה יגיע לשיעור שאינו מחמיץ ,או
שצריך שימור של שעת אפיה[.

ועוד

יתבאר שמה שצריך תוריד"נ לשי'

שפת אפויה שבישלה שיש בה פתיתין
כזית שאין צריך בהם תוריד"נ ,והכא צריך

יש לעיין בד' הגר"ח ,שהרי

תוריד"נ ,היינו מפני ששם זה כבר קיבל

באטריות כתבו התוס' שמפני

שם לחם באפיה ,משא"כ הכא גמר הלחם

שאין תוריד"נ נפקע ממנו תורת לחם ,ואין

הוא ע"י התוריד"נ שלו ,וביאור הדבר

מברכין ע"ז המוציא ,אמנם הוא חייב

שאף שהבישול והטיגון הם גורעים בזה,

בחלה והיינו מפני שכיון שחל בעודו עיסה

אלא שאין יכולים להפקיע את השם לחם,

שהיה עליו תורת לחם ,שוב לא נפקע ,הרי

מ"מ כיון שבמציאות הם עושים תוריד"נ

שאם אין בו תוריד"נ זה טעם שיפקע ממנו

שלא היה בעודו עיסה ,הרי הושלם התנאי

השם לחם שהיה לו בעודו עיסה ,ולכאו'

שבשביל שם לחם צריך שיהיה לו מראה

יל"ע שהרי בעודו עיסה גם אין לו

של לחם.

תוריד"נ ,ומדוע הוא יש בו תורת לחם,
לגבי זה שהוא מתחייב בחלה.

ז .והנראה

וצריך

להוסיף בזה ,שבאמת אף שיש
תנאי בלחם שיהיה בו תוריד"נ,

בביאור דברי הגר"ח,

וא"כ לכאו' עדיין לא חל שם לחם ,ומדוע

שלפי

הטיגון והבישול אין מפקיעים את השם

ר"ת שוין חלה והמוציא שלשניהם חשיב

לחם ,היינו מפני שבאמת מה שצריך לגוף

לחם ,מ"מ חילוק גדול יש ביניהם,

העיסה כבר יש לו שם לחם אלא שיש תנאי

שבחלה החיוב הוא בראשית עריסותיכם,

שגם יהיה לו מראה של לחם ,ובכח הטיגון

משא"כ בהמוציא ובמצה החיוב הוא לחם

והבישול להפקיע את גוף העיסה עצמה,

סתם שהוא לחם אפוי ,וסובר ר"ת שלעיסה

]ולכאו' היינו הדיבוק והאיחוד של הבצק,

יש שם לחם ולכן לא צריך את האפיה

וכדחזינן בגמ' במנחות שמשעה שפורסה

בשביל שזה יעשה לעיסה שם לחם ,אלא

ואין חוטין נמשכין ממנה זה חשיב לחם[,

שהאפיה נצרכת בשביל לתת לו תוריד"נ

וכיוון שאין מבטלת את השם לחם ,אזי

של לחם ,שלעיסה אין תוריד"נ של לחם

בכח התנאי שיש בו תוריד"נ לתת לו שם

אפוי ,ומה שצריך תוריד"נ של לחם אפוי,

לחם] .ויתכן בד' המג"א שכיון שבישול

ובהקדם

שאף

עריכת ברכות  /בפלוגתת ר"ת והר"ש בדין בלילה עבה שעשאה סופגנין

קצז

בכוחו לגרוע אזי אין התוריד"נ שלו יכול

תוריד"נ ,והביאור שבאמת אין לו תוריד"נ

להחשיב לפת ,ורק בטיגון או בישול עם

של לחם אפוי אבל יש לו תוריד"נ של

קצת מים בזה בכח הבישול להחשיב

עיסה ,ובאטריות לגבי המוציא צריך

לפת[.

תוריד"נ של לחם אפוי משא"כ לגבי חלה
אי"ז רק תוריד"נ של עיסה.

ועפ"ז

יתבאר שמה שאיתא בגמ' במנחות
הנ"ל ,שמצה שפורסה ואין חוטין

ואולי

היה אפשר לתרץ לפי דרכינו ,את

נמשכין ממנה יוצאים בה יד"ח מצה ,ואם

מה שהקשינו על הגר"ח בביאור

חוטין נמשכין ממנה אין יוצאים בה יד"ח

דברי התוס' בפסחים ,שבבלילה עבה

מצה ,וכן לעניין לחמי תודה צריך שבשעה

שאח"כ חלטה בטל ממנו שם של לחם

ששוחט את הזבח צריך שיהיו בשיעור

עוני ע"י החליטה ,והרי כיון שיש לו לחם

שפורסה ואין חוטין נמשכין ממנה,

עוני ע"י הבלילה כיצד יפקע השם לחם

ומפורש בגמ' שם שהטעם במצה ובתודה,

עוני ,ואולי כיון שעדיין לא נגמר בו לגמרי

כיון שאינו לחם ,וכן הבאנו מהגמ' על

השם לחם ,כיון שמותנה שיהיה בו

חלות לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח,

תוריד"נ של לחם ,וקודם החליטה אין לו

מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן קרמו

תוריד"נ לכן שייך לבטל ממנו את השם

פניה בתנור ,ומוכרח שהטעם מפני שאינו

לחם עוני ,ויתכן שגם בפהב"כ להשיטות

לחם קודם שקרמו פניה בתנור .ולהנ"ל

שיכול לבטל ולשנות את סוג המין אחרי

נראה שבאמת כל מה שאיתא בגמ' שאינו

הלישה להיות פהב"כ ,כיון שעד הזמן

לחם היינו שאין לו תוריד"נ של לחם אפוי,

שיש בו תוריד"נ אפשר לבטל את סוג

והוא תנאי בדבר שיש לו שם לחם שנוכל

המין ,וצ"ע.

לקרותו לחם שגם יהיה לו מראה לחם.

ח .והנה
וכן

אחרי ב' הביאורים של הגר"ח

מתיישב שפיר שאין מברכין על עיסה

והחזו"א ,נבוא לדבר במה

המוציא ואין יוצאין בה יד"ח מצה,

שהקשינו מתחילה על ר"ת שמה"ת

כיון שאין עליהם שם לחם ,כיון שאין

שמגלגל ע"ד אטריות שאין בהם תורדי"נ

תוריד"נ של לחם אפוי ,ומה שחייב בחלה

חייב בחלה] ,לשי' התוס' ורוב הראשונים

כיון שחלה אי"צ תוריד"נ של לחם אפוי

בדבריו[ ,והרי אחרי שסובר שתחילתו

אלא תוריד"נ של עיסה.

עיסה ועשאן סופגנין ברכתם המוציא ויש
להם שם לחם ,הרי הוא מגלגל ע"ד לחם,

ולפ"ז

יתבאר מה הקשינו שכיון שמה

ואין כאן מקור שאם מגלגל ע"ד דבר

שאין תוריד"נ זה טעם לבטל

שאינו לחם שחייב בחלה ,א"כ מדוע

ממנו שם לחם ,א"כ מדוע בעושה עיסה

מגלגל ע"ד אטריות שאין להם שם לחם

ע"ד אטריות זה חייב בחלה ,וכן בכל

ואין ברכתם המוציא ,כיון שאין בהם

בלילה עבה מדוע חייב בחלה הרי אין לו

תוריד"נ ,חייב בחלה.
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קצח

והנה

להגר"ח לק"מ ,שהרי הטעם שיש

ומבואר

לתחילתו עיסה וסופו סופנין שם

בדבריהם שאופלטק"י פטור
מחלה

ואין

מברכין

ע"ז

לחם ,היינו מפני שבעודו עיסה יש לו שם

המוציא ,כיון שאין בו תוריד"נ ,וגרימזל"י

לחם ולא נפקע בטיגון והבישול ,ובהכרח

אין בו תוריד"נ ואין מברכין עליו המוציא

שלעיסה עצמה יש שם לחם ,אבל

ומסתמא חייב בחלה ,ולא נתבאר החילוק,

להחזו"א שטיגון ובישול של בלילה עבה

ובע"כ שהחילוק שאופלטק"י אין בו

זה חשיב כאפיה ,א"כ צ"ע שהרי הטיגון

תוריד"נ כלל ובגרימזל"י יש בו תוריד"נ

של הסופגנין הוא טעם לעשותו לחם,

קצת .וצ"ב הדברים.

וא"כ מה"ת שמגלגל ע"ד אטריות שאינו
לחם ,חייב בחלה.

ובאמת

תוריד"נ כלל ואין עליו שם לחם,

בחזו"א בגליונות הנ"ל כתב
שאם מגלגל ע"ד דבר שאין בו

תוריד"נ פטור מחלה ,והסברא לכאו'
כנ"ל ,אלא שדבריו תמוהים מדברי התוס'
שכתבו שמגלגל ע"ד אטריות חייב בחלה,
ומוכרח בכוונתו ,שאם מגלגל ע"ד דבר
שאין בו תוריד"נ כלל פטור מחלה ,ואם
יש קצת תוריד"נ אף שאינו מברך ע"ז
ברכת המוציא ,מ"מ זה חייב בחלה.

והנה

לכאו' מקור הדברים הוא בתוס'
פסחים לז :ד"ה דכולי עלמא,

שכתבו בשי' ר"ת וז"ל וונראה לרבינו תם
דהכי נמי מברכין עליו ]על תחילתו עיסה
וסופו

סופגנין[

המוציא

וצ"ל

בשיטת החזו"א ,שבאמת אם אין

וכו',

ועל

אופלטק"י נראה שאין מברך המוציא אף
על פי שעושין אותו בלא משקה דאין
עליהם תוריתא דנהמא ,תדע שהרי אין
מפרישין ממנו חלה ,אפילו יש הרבה בסל

זה סברא אף שלא יחול עליו חובת חלה,
כיון שאחרי שסובר ר"ת שתחילתו עיסה
וסופו סופגנין מברכין עליו המוציא והוא
לחם גמור ,אין ראיה שמגלגל ע"ד דבר
שפטור בחלה חייב בחלה ,ואם יש
תוריד"נ קצת חייב בחלה ,ובאמת יש לו
שם לחם לגבי חלה וכל הדברים ונמצא
שהוא מגלגל ע"ד לעשות לחם ,ומה שאין
מברך ע"ז ברכת המוציא ,זהו סברא
פרטית לגבי ברכת המוציא שאין לברך על
דבר שאין לו תוריד"נ של לחם] ,והוא או
מפני חשיבות הברכה ,או שלא תיקנו
ברכת המוציא אלא על דבר שהוא לחם
גמור ,וכמו שעל פהב"כ שחייב בחלה ואין
ע"ז ברכת המוציא[ .ונמצא שלהחזו"א
אטריות באמת לגבי חלה יש לו שם לחם
ורק לגבי ברכת המוציא ]ואולי מצה[ אין
לו שם לחם ,ולהגר"ח נוכל לומר שאין לו
כלל שם לחם ורק שלא פקע החיוב חלה
שהיה לו בעודו עיסה.

אחד כשיעור חלה ,אף על פי שהסל
מצרפן לחלה ,וכו' ורבינו תם היה אומר

אמנם

באמת יל"ע לשי' הגר"ח ,מדוע

דאף על גרימזל"י אין מברך המוציא דלית

באופטלק"י כתבו התוס' שפטור

בהו תוריתא דנהמא אף על גב דמסתמא

מחלה כיון שאין ע"ז תוריד"נ ,והרי זה

חייב בחלה.

כבר נתחייב בחלה כשהיה עיסה ,ועוד
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מגרימזל"י

שמ"ש

שכתבו

קצט

התוס'

ג' ברכות] .ויעוי' במחצית השקל על

שמסתמא חייב בחלה] ,ולא נראה שהתוס'

המג"א סי' קס"ח סקל"ב שכתב כן בביאור

חלוקים בזה ,ואף שלכאו' גרימזל"י זהו

דברי הר"י[.

אטריות שהכא כתבו ע"ז התוס' בפשיטות
שחייב בחלה ובמנחות כת' מסתמא חייב
בחלה[.

ואולי

ויש

לדון באמת בס"ד של ר"ת וכן להר"י,
דהנה להחזו"א שביאר בדברי ר"ת

שהטיגון משוי ליה לאפיה א"כ אין שום

אפשר ליישב ,עפמש"כ לחדש

טעם לחלק בין חלה להמוציא ,ובע"כ

שבחלה צריך תוריד"נ של עיסה,

שסובר שהוא גזיה"כ בחלה ,שחייב גם

ובהמוציא ומצה צריך תוריד"נ של לחם

בלא שם לחם ,אם יש כאן עריסותיכם

אפוי ,שבאופטלק"י מדובר שאין לו

שהוא בבלילה עבה ,אמנם להגר"ח נוכל

תוריד"נ של עיסה ,ולכן הוא פטור מחלה,

לומר שאף שיש לו שם עיסה בעודו לחם,

ובגרימזל"י מדובר שיש לו תוריד"נ של

יתכן שכל טיגון ובשול מפקיע את השם

עיסה ,אלא שאין לו תוריד"נ של לחם

לחם ,וזה יותר מפת אפויה מבושלת ,שהרי

אפוי ,לכן כת' התוס' שמסתמא חייב

זה לא נאפה מעולם.

בחלה אלא שאין ברכתו המוציא.

ט .והנה

התוס' בסוגיין כתבו ומתחלה
היה ר"ל ר"ת ,דדוקא חייבין

בחלה ,דמצות חלה בעודן עיסה דכתיב
עריסותיכם ,והואיל שהיו מתחלה עיסה
חייבין בחלה ,אבל מן המוציא פטורים
דעכשיו הם סופגנין ,ול"נ דהא לעיל קתני
נטלן לאכלן מברך עליהן המוציא גבי
מנחה ,אף על פי דעכשיו הם סופגנין
שהמנחות מטוגנות בשמן ,ובאמת כפי
שסבר ר"ת מתחילה כך כתב התר"י
בסוגיין בשם רבו ,וז"ל ונראה למורי הרב
נר"ו ,שיש להעמיד חילוק הדבר בענין זה,
שאם היתה בלילתו עבה מתחלה ואח"כ
רככו אותו ע"י משקין ,חייב בחלה שכיון
שכבר היתה הבלילה עבה באותה שעה
נתחייב בחלה שחיוב החלה תלוי בגלגול,

י .ונשוב

לשי' הראשונים שפליגי על
ר"ת ,וסוברים שבבלילה עבה

שגלגל ע"ד סופגנין פטור מחלה ,וכ"ש
שאין מברכין ע"ז המוציא ,אבל אם גלגל
ע"ד לעשות עיסה ונמלך לעשות סופגנין
חייב

בחלה,

ונחלקו

הב"ח

והמג"א

בשיטתם ,האם יברך המוציא או לאו,
ששי' הב"ח שיברך ע"ז המוציא ,ושי'
המג"א סקס"ח סקל"ב שלא יברך ע"ז
המוציא ,וז"ל המג"א ,וכ' הב"ח דאם היה
דעתו לאפותה ונמלך לבשלה מודה ר"ש
דמברך המוציא וכו' ע"ש ,ולעד"נ שזה
אינו ,דבשלמא בחלה מחייב דבחלה
החיוב בשעת לישה ואז היה דעתו לאפות,
אבל המוציא בא בשעת אפייה.

וביאור

מחלוקתם ,שהמג"א סובר שלפי

אבל אין מברכין עליו המוציא שברכת

הראשונים אין כלל תורת לחם

המוציא תלויה בלחם ,וזה כיון שנתבטל

בגלגול ,ורק אפיה עושה תורת לחם ,ומה

מתורת לחם אין מברכין עליו המוציא ולא

שחייב בחלה הוא גזיה"כ של ראשית

עריכת ברכות  /ברכות לז ע"ב
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עריסותיכם שעיסה חייבת בחלה אף שאין

מקמח ומים וכה"ג .וביאור הדבר לכאו'

לה תורת לחם ,ולכן אינו מברך ע"ז

שהמחייב של עיסה היא בעיסת לחם,

המוציא שמברכין כן רק על דבר שיש בו

והיינו עיסה שבאכילתה תהיה לחם ,ולכן

תורת לחם .ושי' הר"ש שבאמת לכ"ע

אם עושה עיסה ע"ד שבאכילתה תהיה

החיוב חלה הוא מפני שיש בו תורת לחם,

לחם זה חשיב עיסת לחם ,אע"פ שאין על

אלא הטעם שגלגול ע"ד סופגנין אינו חייב

העיסה עצמה שם לחם ,ואם עושה ע"ד

בחלה ,כיון שמה שדעתו לעשות סופגנין,

סופגנין והיינו שבאכילתה זה לא יהיה

זהו עצמו מפקיע מזה תורת לחם ,ואף

לחם אי"ז חשיב עיסת לחם.

שעשיית הסופגנין עצמם אין מפקיעים
תורת לחם בדבר שיש בו כבר שם לחם,
כמש"כ בשם הגר"ח שזה הביאור בדברי

ועוד

יתכן ,שעיסה מחייבת החלה כיון
שזה

מתיקוני

הלחם,

והיינו

ר"ת ,מ"מ המחשבה לעשות סופגנין מונע

שכשהוא מתחיל לעשות לחם ומשעת

מעיקרא שלא יחול תורת לחם.

לישה זהו חשיב כבר התחלה עיקרית של
עשיית הלחם] ,וכחזינן גבי מצה שמלישה

והנה

באמת יל"ע לדברי המג"א שגלגול

ואילך צריכה שימור לעשותו לשם מצה,

אינו עושה בעיסה שם לחם ,א"כ

וזה מטעם שזה חשיב עשיה עיקרית של

מ"ש אם מגלגל ע"ד עיסה או סופגנין הרי

הלחם ,ויעוי' בתוס' ביצה ג .וכא :שכתבו

בשניהם יש כאן לישה שאין בה תורת

שממלאכת לישה ואילך מותר לעשות

לחם ,והיה יתכן לבאר בדבריהם בב'

ביו"ט וזהו חשיב צורך אוכל נפש

דרכים ,דרך הא' עפמש"כ הש"ך ,שאיתא

ואכמ"ל[ ,ולכן הרי הוא חייב בחלה ,ואם

שם בשו"ע יו"ד סי' שכ"ט ס"א וז"ל אין

עושה ע"ד לחם שייך לומר שהוא מתחיל

חיוב חלה אלא בלחם ,לפיכך הסופגנין,

בזה את עשיית הלחם ,אבל אם מגלגל

דהיינו רכים העשויים כספוג ,והדובשנין

עיסה ע"ד סופגנין ,הרי גלגול העיסה הוא

בדבש,

מתיקוני סופגנין והוא מתחיל בזה את

פטורים מן החלה .וכתב ע"ז הש"ך

עשיית הסופגנין ואינו מתחיל כאן שום

בסק"א אלא בלחם כו' ,כלומר בעיסה

עשיית לחם ,ואין אינו חייב בחלה ,ויתכן

שראויה לבא לידי לחם ,דכתיב ראשית

שזה הביאור בדברי הש"ך הנ"ל שאם

עריסותיכם וגו' והיה באכלכם מלחם

עושה עיסה בדבר שבאפייתו יהיה לחם

הארץ וגו' ,וסתם לחם אינו אלא העשוי

נמצא הוא מתחיל לעשות לחם.

והאיסקריטים,

והם

מטוגנים
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חלה

עיסה הוא דאית בה דין לחם לענין חלה
וברכת המוציא ,ואילו החזו"א בגליונות

פ"א מ"ה עיסה שתחילתה עיסה

שם כתב דכוונת ר"ת דבלילה עבה בישולו

בחלה.

הוא אפיתו ,אבל כל זמן שלא בישלו ולא

וסופה

סופגנים חייבת

נחלקו הראשונים בביאור משנה זו ,דעת
ר"ת בתוס' בפסחים ל"ז :דהכונה תחילתה
עיסה היינו בלילה עבה וסופה סופגנים

אפאו וודאי אין עליו תורת לחם.

והחזו"א

מוכיח כן דהרי מודה הר"ת

שבישלה חייבת ,דבלילה עבה שבישלה

שאם ביטל ממנו תוריתא

חייבת בחלה ,והוסיף ר"ת דה"ה לענין

דנהמא בבישולו אינו לחם לענין המוציא

ברכה מברכים עליה המוציא והוכיח

וכמש"כ הראשונים לגבי אטריות ,וע"כ

ממנחות שמבואר בברכות ל"ז :שמברכים

הטעם דבעינן להבישול להחיל עליו שם

עליו המוציא והרי יש מנחות שנטגנות

לחם ,ובישול מחיל שם לחם רק כשיש בו

דהוי כבישול ,ואילו דעת הר"ש שם
ברא"ש שם וברא"ש ורמב"ן הלכות חלה(

תוריתא דנהמא.

)הובא

דבלילה

עבה שבישלה פטורה מן החלה ואין
מברכים עליה המוציא ,והעמיד את
המשנה בנמלך דהיינו שעשאה על דעת
עיסה היינו לאפותה ונמלך לבשלה דכה"ג
כבר חייל חיוב חלה משעת גלגול אבל אם
גלגלה על דעת בישול פטור מחלה
ומברכים עליה מזונות ,וההיא דמנחות

והגר"ח

אם בישלו וביטל ממנו תוריתא
דנהמא בטל ממנו שם לחם בפחות מכזית,
ה"ה בעיסה שבישלה ובטל ממנה תוריתא
דנהמא בישול מפקיע שם לחם ,ובעיסה
היא נוחה להיבטל בבישול ומש"ה בטל
אף שהוא כזית ורק בפת צריך שיהיה
פחות מכזית.

העמיד במנחת מאפה תנור שהיא אפויה
או דשמן מועט של מנחות הוי כאפיה ולא
כבישול.

יתרץ לכאורה דכמו דאחר אפיה

והנה

ריהטת הראשונים שהביאו נידון זה
נראה שהבינו בדעת ר"ת שסבר

שחל שם לחם כבר בעיסה וכדברי הגר"ח,

וידוע

שנחלקו רבותינו בביאור דעת ר"ת,

שהרי ר"ת בתחילת דבריו כתב כן רק לגבי

)קמא ד"ה

חלה שחל בגלגול ולבסוף הוסיף גם לענין

והנה( כתב דסברת ר"ת דבלילה עבה משעת

המוציא ,והראשונים הבינו שמה שהוסיף

דהגר"ח בפ"ו מחו"מ ה"ה
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הוא מאותו טעם שהבין בהתחלה שחייב

וגם

באבן העוזר שם כתב בתחילה כדברי

בחלה שזה גם הטעם לברכת המוציא,

הביאו"ל וחזר בו מטעם אחר עכ"פ

ומש"ה גם הביאו ראיות ששיכות לחלק

חזינן מדבריהם שהבינו בדעת ר"ת דתליא

הראשון והיינו שהבינו שגם מה שהוסיף

בעיסה.

מבוסס על מה שחידש בתחילה שהוי
עיסה לענין חלה.

והנה

בפשטות מבינים לפי"ז שכל הגמר
של הלחם הוא כבר בעיסה ,שאז

מלשונם נר' שמה שהוי לחם

נשלם השם לחם דידיה ואי"צ להבישול

להמוציא הוא מאותו טעם שחייב

כלל ,ורק שלא יתקלקל בבישול שיאבד

בחלה וע"כ שחידש ר"ת שהוי לחם משעת

תוריתא דנהמא דאז יאבד השם לחם דידיה

עיסה כמו בחלה שהוא משעת גלגול ולא

אבל אין הבישול מוסיף כלום.

וגם

משום הבישול.

וכך

ולפי"ז

מבואר גם בכמה מגדולי האחרונים,
הפר"ח בהלכות פסח סי' תנ"ד

כשהעתיק את דברי ר"ת כ' דהוי לחם
משעת עיסה אע"ג דחלתיה לבסוף מבואר

הטעם למה לא מברכים המוציא
בעודו עיסה הוא רק משום דהוי

אכילה ע"י הדחק ולכן צריך את הבישול
שע"י זה נהיה אכילה שלא ע"י הדחק וחזי
לברוכי עליה אבל לא משום שחסר בשם
לחם.

שסבר שמשום העיסה הוי לחם ולא משום
הבישול .

וכך

ומה

שאין יוצאים במצה בעיסה הוא רק
משום שאי"ז משומר מחימוץ ולא

מוכח גם בביאוה"ל סי' קס"ח ססי"ג

משום חסרון בשם לחם.

שכתב ע"ד הט"ז דמטוגן הוי פת
הבאה

בכיסנין

דנראה

ברור

דתליא

אך

זה תמוה ביותר ,שהרי ברור שהנודר

בפלוגתת ר"ש ור"ת דלדעת ר"ת דאזלינן

מן הלחם מותר בעיסה אפ' ינדור

בתר מעיקרא א"א להחשיבה לפת הבאה

כלשון

לראות

בכיסנין לברך ע"ז מזונות אחרי שמתחילה

השלמת הלחם עד שהושלמה לאכילה

היתה בלילה עבה ונילוש בלא שמן לא

וקודם זה אין שם לחם עליה ,ושו"ר

נפקע ממנה שם לחם ע"י טיגון שבסוף,

שמפורש כך ברש"י במנחות עח ע"ב ד"ה

והיינו שהואיל שבשעה שהיתה עיסה היה

מאי נא שכתב שהטעם למה לא יוצאים

עליה שם לחם ורק אח"כ נטגן לא פקע

במצה נא הוא משום דאינו לחם הואיל

ממנה שם לחם שכבר חל בו לחול עליה

ולא נאפה ,וכ"כ הר"ח בפסחים לז.

שם פת הבאה בכיסנין,מבואר להדיא

דהטעם הוא משום דבצק הוא ולחם בעינן

דנקט דלדעת ר"ת השם לחם חל בשעת

וליכא ,ורש"י כת"י במנחות שם כ' דא"א

עיסה ,וכך גם מדוקדק בדבריו במשנ"ב

לצאת בלחמי תודה עד שלא קרמו פניה

ס"ק ס"ט ע"ג וע"ט דו"ק.

משום דלאו לחם הוא אלא עיסה בעלמא.

תורה,

ופשוט

שא"א

עריכת ברכות  /בפלוגתת ר"ת ור"ש בשם לחם לחלה והמוציא

וע"כ
הנה

נראה לבאר את הדברים באופ"א

האפוי בתנור ,והיינו שדבר שמצד העיסה

בס"ד.

שלו אין לו שייכות ללחם בישול לחוד לא

בתוה"ק בחיוב חלה כתוב ראשית
עריסותיכם חלה תרימו תרומה,

דמיניה ילפינן דחיוב חלה חל כבר בשעת
העיסה והחיוב הפרשה הוא מן העיסה,
ומאידך

רג

כתוב

בפסוק

לפני"כ

והיה

באכלכם מלחם הארץ דחיוב חלה הוא
אלחם ,וע"כ שזה מתפרש שהתורה חייבה
לפריש חלה מן העיסה ,אבל רק מעיסה
כזו שהיא עיסת לחם והיינו שהיא עיסה
שעושים ממנה לחם ונעשית על דעת
ליעשות לחם ,אבל באופן שעושה עיסה
שא"א לעשות ממנה לחם פשוט שפטור
מן החלה ,וכמו"כ נר' שאם עושה עיסה
ע"ד לאוכלה בתור עיסה ג"כ אינו חייב
בחלה דאי"ז עיסת לחם

יכול לאשווי עליה שם לחם ,וע"כ
שבעיסה עבה השם לחם שלו הוא מכח
הבלילה שלו ,אלא דמ"מ לא נשלם השם
לחם כיון שאינו מוכשר ,אך כיון שהוא
עושה עיסה על דעת להכשירו שפיר אפשר
לראות בזה עיסת לחם ,וא"כ יוצא דכל
החידוש של ר"ת שעיסה עבה שבישלה
היא לחם נתחדש כבר בחלק הראשון של
ר"ת ,אלא שבתחילה היה סבור דכל זה
הוא דווקא בחלה דחיובו משעת עיסה ורק
יש תנאי שיהיה ע"ד להכשירו בזה סגי
בישול ,אבל להמוציא שהעיסה לחוד לא
סגי ,י"ל דבעינן הכשרה שנותנת עליה שם
לחם לבד

)לא מכח העיסה(

ואין לחם אלא

האפוי בתנור ,וזה הוסיף ר"ת דגם

)ולא עיינתי כעת במה

להמוציא סגי בשם לחם שנעשה ע"י

שמביאים מתוספתא וירושלמי וכו' לגבי העושה

בלילה עבה שמכשירה לאכילה בבישול,

עיסתו עיסה וכמדומה שדעת המאירי הוא כמש"כ

ולפי"ז א"ש שהראשונים כרכו את ב'

ובדרך אמונה מביא חולקים ע"ז ,ולדבריהם צ"ל דסגי

החלקים של ר"ת ביחד דתריוהו מחד

במה שיכול להעשות לחם(.

וא"כ

כשבא ר"ת וחידש שבלילה עבה

טעמא הוא.

וגם

א"ש מה שהקשו דלדברי ר"ת מה

חייב בחלה אפ' שעשאה ע"ד

חילוק בין עשאה לכלבים או עשאה

לבשלה וכמו שביאר את המשנה דתחילתו

לאדם ,והיינו דלדעת ר"ת דהשם לחם היא

עיסה וסופה סופגנים ,הרי לא רק שנתחדש

מכח מה שהבלילה עבה והרי עיסה לעולם

כאן חידוש בהלכות חלה דחייבת משעת

לא קיימא לאדם ,ומזה הוכיחו דהשם לחם

גלגול אפ' שבסוף לא יאפנה ,דזה א"א

לאו מכח העיסה הוא.

דהא נתבאר דגם בחלה רק עיסת לחם
חייבת ,וע"כ נתחדש בר"ת דעיסה עבה
שבישלה לחם היא ומש"ה חייב בחלה מי
שעושה עיסה ע"ד לבשלה.

והנה

וכמדומה

שלפי"ז אפ' להבין מש"כ
הביאוה"ל דלדעת ר"ת עיסה

שטיגנה לא נעשית פת הבאה בכסנין
דהואיל וחל עליה שם לחם תו לא פקע

הרי גם ר"ת מודה דבלילה רכה

לחול עליה שם פת הבאה בכסנין ,ואף

שבישלה אי"ז לחם דאין לחם אלא

שנתבאר שפשוט שהשם לחם לא נשלם
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עד שמוכשר לאכילה ,דהואיל והבישול

ולכאו'

התי' הפשוט ע"ז הוא דשאני

אינו מחיל שם לחם ,ע"כ שהשם לחם הוא

בישול עיסה דאדרבה הבישול

מכח העיסה שבו והבישול הוא רק תנאי

משלים את השם לחם שמכשירו להיות

בעלמא ,א"כ השעה הקובעת לגבי הנידון

לחם גמור ,מבישול של לחם שהבישול

אם היא פת הבאה בכסנין אינו השעה בה

מפורר את הלחם ומבטל את השם לחם

נתקיים התנאי והושלם השם לחם אלא

שבו והחוש יעיד ע"כ ויעויין חזו"א שכתב

השעה שמכוחה הוא מקבל את השם לחם,

כעי"ז.

והואיל והשם לחם הוא מכח העיסה
ובאותה שעה לא היתה פת הבאה בכסנין
תו לא חייל ביה שם הבאה בכסנין.

וכן

מש"כ התוס' בפסחים ל"ו ויבמות מ'
דגם שם מצה עשירה נקבע בעבה לפי

השעת עיסה שמזה הוציא הגר"ח את
יסודו ,ג"כ ניחא כנ"ל שלגבי מצה עשירה
אי"צ לדון את השלמת השם לחם אלא לפי
השעה שמכחה מקבל את השם לחם ,וכן

אמנם

הרבה אחרונים לא תי' כן ,והם
המג"א הבית מאיר והאבן העוזר

יעויין שם מש"כ ,אכן נר' דאין דבריהם
סותרים מש"כ ,משום שי"ל דסברו דאף
שהבישול משלים את הכשרת הלחם ,מ"מ
כיון שעיקר השם לחם הוא מכך העיסה
ע"כ אם יבשלו בבישול גמור ,דהיינו
להמג"א בקדירה ולבית מאיר בפחות
מכזית זה יבטל את החלק של השם לחם
שנוצר בעיסה.

מש"כ הגר"ח דלדעת ר"ת אחרי שנעשית
עיסה נאמר דין טעם כעיקר גם על
התערובת ההבנה בזה הוא ג"כ על אותו
הדרך .

והנה

הערת החזו"א בגליונות למה
בבישלה וביטל ממנה תואר לחם אין
מברכים

עליו

דהואיל

וגם

הבישול נצרך כדי להשלים את השם לחם
ממילא צריך שיעשה באופן שניתן לו
צורת לחם ובישול בלי תוריתא דנהמא הרי
לא השלימו להיות לחם.

והנה

בגמ'

בפסחים דף לו ע"ב איתא לחם עוני
פרט לחלוט ,והקשו התוס' שם

לפמ"ש יש ליישב באופ"א את

המוציא,

··˘"¯ ˙Ú„ ¯Â‡È

האחרונים הקשו על ר"ת מהגמ'

וביבמות מ' הרי בגמ' ביבמות מבואר
דחלטיה והדר אפיה בתנור או באילפס
לחם קרינן ביה ואדם יוצא ידי"ח בפסח,
ותי' התוס' דהתם בלילתו רכה דקודם
אפיה לאו לחם הוא כלל ,ואחר אפיתו הוא
דחשיב לחם וחשוב נמי לחם עוני הואיל
ובלילתו רכה ,וברא"ש הוסיף אבל הכא
איירי בבלילתו עבה דלחם הוי לענין חלה
ולחם עוני לא הוי.

ובפשטות

כוונת התוס' ע"פ דברי ר"ת

בחביצא שמבואר שם שבישול

דבלילה עבה שבישלה הרי

מפקיע שם לחם וא"כ מדוע בעיסה

לחם והואיל והוי לחם משעת עיסה ואז

שבישלה לא פקע שם לחם.

הוי מצה עשירה שנתבשלה ,משא"כ
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בלילה רכה שרק בשעת אפיה חל שם לחם

עבה הבישול פועל בו ,ולכן אע"פ שאפאו

ואז הוי לחם עוני ומש"ה יוצאים בו ידי

אח"כ הוי מצה עשירה.

חובת מצה,

)וזה מרווח יותר לפי מש"כ בענף א'

שגם לר"ת נשלם שם לחם בבלילה עבה ע"י הבישול,
וא"כ מיד בהשלמת הלחם נשלם באופן של מצה

עשירה ומש"ה לא חל ביה שם לחם עוני כלל(.

וגם

אלא

שהתוס' והרא"ש קישרו את זה למה
שהוי לחם לענין חלה ,וא"כ הניחא

אם הביאור בדברי ר"ת הוא כמו שכ'
החזו"א דבלילה עבה שבישלה ע"י

מדברי הגר"ח מבואר להדיא שהבין

הבישול הוא נהיה לחם משא"כ בבלילה

את תרוץ הראשונים שהוא משום

רכה שבישלה לא נהיה לחם ,משום

דינא דר"ת ,שהגר"ח הוציא את הגדר

דבלילה רכה אין הבישול פועל בו כ"כ

שחידש בדעת ר"ת מלשון הרא"ש דלחם

לאשווי לחם ,וא"כ יש לומר דאף שהתוס'

הוי לענין חלה והיינו שהוי לחם משעת

והרא"ש העמידו דבריהם עפ"י דברי הר"ת

עיסה וזה דעת ר"ת.

שחילק בין עבה לרכה לגבי השם לחם,

וצ"ע

שהרי הטור בסי' תנ"ד הביא חילוק
זה שכ' דבלילה רכה שחלוטה

ואפאה יוצאים בה ידי חובת מצה ובעבה
אין יוצאים בה בפסח.

ומאידך

לחם עד האפיה ,מכל מקום לעצם החילוק
גם הוא מסכים שבישול בבלילה עבה
משפיע יותר מבלילה רכה ,וא"כ מיושב
שהטור הביא תרוץ זה למרות שס"ל

בהלכות חלה בסי' שכ"ט הביא

כר"ש ,וכן הרא"ש הביא את התירוץ

פלוגתת ר"ת ור"ש ,וסיים אדעת

למרות שסבר כר"ש.

הר"ש וכן מסקנת אדוני אבי הרא"ש ז"ל,
מבואר שנקט כעיקר כדעת ר"ש ,ולהרבה
פוסקים גם הטור בסי' קס"ח נתכוון לפסוק
כהר"ש ,וא"כ איך חילק בין עבה לרכה
וכבר תמה כן הפר"ח בסי' תנ"ד.

וגם

מכל מקום גם הר"ש שסובר שאין ע"ז שם

אבל

להגר"ח שיסוד החילוק בין עבה
לרכה אינו משום שבעיסה עבה

הבישול פועל בו יותר ,אלא משום שעיסה
עבה משעת גלגול הוי לחם ,א"כ כיון
שהרא"ש מביא את מה שהוא לחם לענין

בדעת הרא"ש יש להקשות סתירה זו,

חלה הפי' שכבר חייל עליה שם לחם וע"ז

שהרי הטור כתב שמסקנת הרא"ש

הרי חולק הר"ש ,וא"כ קשה איך הביאו

כדעת הר"ש ,ומאידך בפסחים שם הביא

הרא"ש והטור את התירוץ למרות שסברו

את החילוק בין בלילה עבה לרכה.

כר"ש.

והנה

עצם החילוק בין עבה לרכה היה
אפשר

לבאר

באופ"א,

והנראה

בזה ,דהנה לביאור הגר"ח חידש

דחלוק

ר"ת שעיסה חייל עליה שם לחם

בלילה עבה מרכה במציאות ,שבעיסה רכה

משעת גלגול ,ולכן אע"ג שבישלה לא

הבישול אינו פועל בו כ"כ ,ולכן אם אפאו

פקע ממנה שם לחם ,ומעתה יש לחקור

אח"כ לא הוי מצה עשירה משא"כ בלילה

באיזה נק' נחלק הר"ש ,האם חולק על
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עצם היסוד וסובר שלא חל שם לחם

וא"כ

מהפוסקים הללו מוכח דס' דגם

משעת גלגול אפ' בעיסה עבה ,או שסבר

הר"ש מודה דחייל עליה שם

שאע"פ שחל שם לחם משעת גלגול מ"מ

משעת גלגול ,והביאו"ל חשש לדבריהם

הבישול מפקיע את השם לחם ,וכמו

בדאו',ואילו מהפוסקים האחרים לא מוכח

שבישול מפקיע שם לחם מלחם אפוי.

להפך ,די"ל דסברו שרק לגבי חיוב חלה
אמרי' כיון שחל תו לא פקע אבל לענין

ולכא'

אפשר להוכיח מהרבה פוסקים

שם לחם לא אמרי' כיון דחל תו לא פקע,

שסברו כמו הצד השני שהר"ש

וכיון שבישלו ממילא אינו לחם.

מודה דחל שם לחם אלא שפקע בבישול,
דהנה כתב הר"ש דלגבי חלה היכא שגלגל
עיסה ע"ד אפיה ואח"כ נמלך לבשלה כבר
חל עליה חיוב חלה קודם שנמלך ,ולכן
אע"פ שאח"כ נמלך הוא נשאר בחיובו,
ונחלקו הפוסקים איך הדין לענין המוציא
כה"ג שחשב לשם אפיה ונמלך לבשלה,
הש"ע ועוד פוסקים פסקו ע"פ רבינו
ירוחם שכ' שכ"ז רק לענין חלה אבל לענין
המוציא אם בסוף בישלו אינו מברך
המוציא אלא מזונות ,אבל הב"ח והקרבן
נתנאל והבגדי ישע כתבו דגם לענין
המוציא אם חשב ע"ד לאפותה ונמלך
לבשלה מברך המוציא לדעת הר"ש ,ואינו
מובן כלל דבשלמא בחלה חל עליה חיוב
חלה משעת הגלגול ולא פקע ,אבל לענין
המוציא הרי לדעת הר"ש לא חל שם לחם
קודם אפיה ואיך הוי המוציא ,וע"כ
שסברו דגם לר"ש חל עליה שם לחם
משעת גלגול ,אלא שאם עושה הגלגול
ע"ד לבשלו שזה פעולת הפקעת שם לחם

וממילא

אף לדעת הגר"ח ,די"ל דתי'
התוס' והרא"ש שייך גם לדעת הר"ש,
דכיון דהר"ש מודה דחייל שם לחם
בבלילה עבה משעת גלגול ממילא אע"ג
דאם בישלה פקע ממנה שם לחם ,מ"מ י"ל
דאם חזר ואפאה שייך לומר שכעת שחזר
השם לחם כעת הוא לחם מכח הגלגול,
וא"כ הוי מצה עשירה משום שהבישול
היה אחרי הגלגול ,וזה החילוק בין רכה
לעבה דרכה לעולם אין השם לחם מכח
הגלגול ,ורק בעבה שהיא מכח הגלגול הוי
מצה עשירה ,דהבישול נעשה אחרי
הפעולה שנותנת לזה שם לחם ,וממילא
לנוסח זה י"ל דהתוס' והרא"ש מעולם לא
נתכוונו לדעת ר"ת ,שהרי לא הזכירו את
ר"ת בדבריהם ורק שכתבו שחייל שם לחם
בעיסה ,ולפמ"ש זהו גם לדעת ר"ש,
וממילא מיושב שהרא"ש והטור הביאו את
התי' אפי' שסברו כר"ש,אלא שהדברים
מחודשים.

לא חל עליה שם לחם כלל ,אבל בגלגל
ע"ד אפיה שחל עליה שם לחם תו לא פקע

אפ' לישב דברי הרא"ש והטור

והנה

בדברי המשנ"ב לכאו' יש סתירה

עד שיעשה בישול גמור המפקיע ,דהיינו

בענין זה ,שמצד א' כ' בביאו"ל

בישול באילפס להמג"א או בישול פחות

לחוש לדעת הב"ח ודעמיה בדאו' ,ונת'

מכזית לבית מאיר או בישול לאחר אפיה

שמדבריהם מוכח שסברו שגם הר"ש

לחזו"א.

מודה שחל שם לחם בעיסה ורק שאם
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עשה ע"ד בישול הוי הפקעה לשם לחם,

שם עיסה משעת גלגול ,וא"כ גם לר"ש

וכך יש לדקדק מדברי המ"ב סקס"ט

יקשה איך חל עליה שם פת הבאה בכסנין.

שכשהביא

את

דברי

הר"ש

שעיסה

שבישלה אינו מברך עליה המוציא ,הקשה

ולכא'

צריך לומר דכמו שבאופן שעשה

ע"ז דבסעיף י' מבואר דבישול אינו מבטל

עיסה ע"ד לבשלה סבר הר"ש

מלחם אפוי שם לחם כשהוא כזית ,ותי'

שלא חל עליה שם לחם כי בדעתו לבשלה,

דהכא שלא נאפה מעולם להכי הבישול

ה"נ וחשב ע"ד לטגנה ואח"כ לאפותה לא

מבטל מתורת לחם ,מבואר מזה שהבין

חל עליה שם פת גמור אלא שם פת הבאה

בדעת הר"ש שהשם לחם חל כבר בעיסה

בכסנין.

אלא שהבישול מפקיע את השם לחם ולא
שסבר שהשם לחם חל רק באפיה שלפי"ז

ולכא'

ל"ק כלל קו' המ"ב.

נפק"מ מכל מה שנתבאר אם הכין
עיסה ע"ד לאוכלה כשהיא עיסה

ונמלך לבשלה ,דבכה"ג וודאי שתהיה

וצ"ע
הבאה

שהרי בביאו"ל ססי"ג כשדן בדעת

ברכתו מזונות להר"ש ,ואפ' כשאכל כדי

הט"ז שכ' שעיסה שטיגנה הוי פת

שביעה.

בכיסנין,

כ'

להכריע

דתליא

בפלוגתת הר"ש ור"ת ,דלר"ת כיון שכבר

והיינו

דאף שהמש"ב חשש לדעת הב"ח

חל שם לחם תו לא חל שם פת הבאה

דאם חשב ע"ד אפיה ונמלך

בכיסנין ,ואם סבר המ"ב דגם הר"ש מודה

לבשלה יברך המוציא כשאכל כדי שביעה,

שעיסה חל עליה שם לחם כשלא חשב

היינו דווקא כשעשה עיסה ע"ד לאפותה

עליה לבשלה אלא לאפותה ,א"כ כאן

שנעשתה לתורת לחם אבל בעשה ע"ד

שחשב עליה לבשלה ואח"כ לאפותה

לאוכלה כשהיא עיסה וודאי אין ע"ז שם

כחשב עליה לאפותה דמי ,וא"כ חל עליה

לחם בגלגול.

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רח
לח ע"א

בענין שתיתא
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שתיתא רב אמר שהכל נהיה

לרפואה מברך שהכל ותמה המג"א סקי"א

בדברו ושמואל אמר בורא

דהרי אניגרון הוא מיא דסילקא וברכתו

מיני מזונות אמר רב חסדא ולא פליגי הא

אדמה

בעבה הא ברכה עבה לאכילה עבדי לה

להלן מבו' כהרמ"א(

רכה לרפואה קא עבדי לה מבו' דשתיתא

דשם ל"ט א' אמרינן מיא דסילקא כסילקא

רכה שהכל.

מ"מ כיון דלשתי' מברך שהכל כמ"ש תוס'

)וכדבריו מבו' במאירי לח .אבל בר"מ מובא

ובביאוה"ג כ' 'אף על גב

שם ל"ח א' סד"ה האי ובד"ה והא כו''

בטעמא

מבו' דפסק כהתוס'.

דמילתא נח' הראשונים התוס'
ד"ה והא כ' כיון שאינו עשוי

לסעוד כי אם לשתות מברך שהכל ובד"ה

ובסי'

רד סי"א פסק הרמ"א 'כל מרקחת

האי כ' דבשתיה אומר שהכל ובתר"י ביתר

שאין בריאים רגילין בו אלא

ביאור 'לא קאמר מפני שאינו אוכל אותה

לרפואה ,מברכין עליו שהכל' ובמג"א

להנאה אלא לרפואה שיברך שהכל דודאי

סקכ"ד תמה עליו דהרי רוב הפוסקים

מפני שאוכל הדבר לרפואה אינו גורע

סוברים דאין הטעם בשתיתא משום רפואה

ברכתו וכו' אלא ה"ק אם היתה רכה כמו

וכ' דלכן השמיטו הב"י וצ"ב דדברי

שדרך לעשותה לרפואה אף על פי ששותה

הרמ"א סתרן אהדדי דתפס החבל בשני

אותה להנאה אינו מברך עליה אלא

ראשיו דפסק דגם רפואה הוא טעם לשהכל

שהכל'.

וגם שתיה והלא אין מקור בסוגיין אלא או
לזה או לזה ואפש"ל דהרמ"א חשש לב'

אבל

דעת הרשב"א דהטעם דמברך

השיטות לחומרא שלא יברך אלא שהכל

שהכל הוא משום רפואה והק'

אבל כבר תמה המג"א דאין לחוש לטעמא

משמן באניגרון דלרפואה מברך העץ ותי'

דרפואה שהוא נגד רוב הפוסקים וצ"ע.

דאניגרון הוי מאכל בריאים משא"כ
שתיתא רכה הוא רק מאכל חולים וכ"ה
דעת הריטב"א והרא"ה עי' להלן.

ב .וליישב

הקו' יש להקדים דהנה
הרשב"א בתחי"ד כ' דאם

הטעם בשתיתא הוא כהתוס' דרכה אינו

אמנם

לכא'

סועד הלב הניחא דבמ"מ אינו מברך אלא

כתרוויהו דבסי' רב ס"ד כ'

בפה"א מ"ט אינו מברך לר"י דקימחא

הרמ"א דשמן באניגרון אם שותה שלא

דחיטי אדמה דהרי גם קימחא דחיטי אינו

להלכה סתם הרמ"א

עריכת ברכות  /בענין שתיתא

רט

סועד הלב מבו' דהטעם דאינו סועד הלב

ל"ש בה במ"מ ולא לגבי אדמה אבל סברא

הוא טעם רק כלפי במ"מ וכ"ה ברשב"ץ

דשתיה מהני אף כלפי אדמה דסברא

וכ"נ לכא' דעת הרמב"ם דבפ"ג ה"ג כ'

דשתיה הייינו דאי"ז כדרך הנאתו ובזה אין

דשתיתא רכה שהכל ולא הזכיר רפואה

חילוק בין במ"מ לאדמה וכסברת המרדכי

)במאירי כ' דשמא כוונת הר"מ משום רפואה אבל

דשלקות לאכילה אדמה ולשתיה שהכל

ובפ"ח ה"ד כ' דשלקות

]וכן מבו' במחצה"ש סי' רה סק"י דהתוס'

בב"י ובשו"ע ל"נ כן(

שהדרך לשתותן מברך כברכת הירק מבו'

ס"ל כהמרדכי[.

דאף דלגבי שתיתא מהני סברא דשתיה
שלא יברך במ"מ לגבי שלקות ל"מ

ומש"כ

שם הגר"א דבשתיה שהכל
מקורו מהתוס' ד"ה האי וד"ה

דהסברא דשתיה היא סברא רק כלפי

והא לכא' צ"ב דבד"ה האי באמת כ' התוס'

במ"מ א.

דבשתיה אומר שהכל אבל בד"ה והא כ'

אמנם

בדברי הגר"א מבו' דסברא דשתיה

דאינו סועד הלב דזה סברא רק כלפי במ"מ

מהני אף לאדמה מבו' בדבריו

]ומדוחק י"ל דבחי' הגר"א בסוגין הביא

דשתיה הוא סברא גם כלפי אדמה וצ"ע

ב' נוסחאות מהגר"א אם התוס' בד"ה והא

מנ"ל דהרי שא"ר כ' דסברא דשתיה מהניא

חזרו בהם ממש"כ בד"ה האי דבפשטות

רק כלפי במ"מ גם ק' לפי"ז מ"ט שמן

נראה דהתוס' חזרו בהם ולא ס"ל הסברא

באניגרון לרפואה מברך העץ הרי בשתיה

דשתיה אבל הביאו שם מהגר"א באמ"נ

אומר שהכל אמנם זה יש ליישב דיין ושמן

דלא חזרו בהם התוס' רק שתיתא היא יותר

חשיבי כדרך בשתיה משא"כ שלקות

עבה משכר ויש בה ממשות טפי וע"כ ל"ש

ושתיתא אבל אכתי צ"ב מנ"ל.

התי' דשתיה ולפי"ז י"ל דזה רמז הגר"א
דגם בד"ה והא ס"ל להוס' התי' דשתיה רק

והמתבאר

מזה דחלוק הסברא דאינו
סועד

מסברא

של"ש בשתיתא וע"כ תי' דעכ"פ אינו

דשתיה

סועד

הלב[ ב.

דהראשונים שמחלקים בין במ"מ לאדמה
היינו דווקא בסברא דאינו סועד דזה סברא
רק כלפי במ"מ דרכה שאינה עומדת למזון
`.

ג .הנה

הרשב"א והריטב"א והרא"ה ס"ל
דשתיתא

רכה

שהכל

משום

`xea jxan `ed dlgza onyd lre 'ky a"d g"t m"anxdn md oexbip`a `"nxd ixac xewn zn`a dpd
ixdy oda `veike zewlyd in mr onyd on dzye epexba yyeg didy mixen` mixac dna ,urd ixt

mrha dpdp `l ixdy ,lkdy eilr jxan epexba yyeg did `ly e` ecal onyd dzy m` la` ,eziizya dpdp
k"`e `"nxdk lkdy jxan oexbip` i"r onyd dzy 'it` epiid epexba yyeg did `l m`c '`kl 'eane .onyd
`ed oexbip`c n"xd zrcc 'k lf`d oa`ae dnc`a 'it` lkdy dizyac n"xdl l"q m` dletk dfa dxizqd
`"ayxdk `lce mi`ixa lk`n epi`e jxck `ly

.a

`ly oexbip`n 'qedl 'wdy ixi`na ok gken dnc` itlk mb `id dizyc `xaqdc `"xbd ixac mvra
dnc` jxanc d`etxl

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רי
רפואה וגם בעי' שיהיה מאכל שאינו

ברשב"ץ

כ' דלדעת הרשב"א אם אוכל

מאכל בריאים אבל מטעמים חלוקים

שתיתא רכה שלא לרפואה

דברשב"א מבו' דהטעם לשהכל הוא

מברך במ"מ דרפואה הוא הטעם לשהכל

משום רפואה דרפואה אינה כוונת אכילה

אבל להריטב"א דהעיקר הוא מה שאי"ז

ולא חשיבא לקבוע בה חילוק ברכות

דרך לכא' פשוט דרכה לעולם שהכל אפי'

אמנם רק במה שהוא שלא כדרך בריאים

אין כוונתו לרפואה ומדוקדק מאד ל'

דמה שהוא כדרך בריאים ל"מ מחשבת

הרמ"א שכ' כל מרקחת שאין בריאים

רפואה בו דאטו כל מאכל אם יאכלנו

רגילין בו אלא לרפואה ,מברכין עליו

לכוונת רפואה יפקיע ברכתו עי"ז רק

שהכל ולא חילק אם כוונתו לרפואה דפסק

במאכל בריאים לא אלימא מחשבתו

כהריטב"א וכהתוס' דלא איכפ"ל כוונתו

לעוקרו מברכתו.

]ובאמת המאירי לא ס"ל כטעמא דשתיה
וכ' דמרקחת שאינה מאכל בריאים אם

אבל

בריטב"א כ' וז"ל 'רכה דלרפואה

כוונתו לרפואה אומר שהכל ומקור דברי

עבדי לה ואין דרך לאכלה כך

הרמ"א בזה מועתק מהמאירי ומדוקדק
מאד ששינה הל' [.

מברך שהכל דכל אכילה שלא כדרכה
מברך שהכל' מבו' דפי' דהטעם לשהכל
הוא משום שלא כדרך ורק הסימן לזה
שהוא שלא כדרך הוא מה שעומד לרפואה
דזה ראיה שאינו מאכל בריאים.

ולהנ"ל

לרפואה גם להרשב"א ל"מ וכנ"ל
דמאכל בריאים לא איכפ"ל במחשבתו
ולהריטב"א אי"צ לטעם זה דכוונת רפואה
לאו כלום.

דהטעם דבשתיה אומר שהכל
הוא משום דהוי שלא כדרך

הנאתו נמצא דהריטב"א והתוס' עומדים
בשיטה אחת דשני דברים יש שמביאים
לאכילה שלא כדרך רפואה ושתיה והכוונה
בשתיהם אחת דעי"ז הוא שלא כדרך
הנאתו ושי' הרשב"א היא שי' יחידאה
דרפואה הוא הטעם לשהכל.

לפי"ז

אמנם

לצד שני שתיתא עבה אפי' אוכלה

א"ש דברי הרמ"א דבסי' רב פסק
כהתוס' ובסי' רד פסק דמה שאינו

הרא"ה

והריטב"א ביארו הא דבשבת
מותר

לאכול

שתיתא

רכה

דכיוון דעבה שרי דהוי מאכל בריאים רכה
נמי שרי דרכה היינו עבה רק שהוסיף מים
והוסיפו הגע עצמך אם מזג יין עד שאינו
מאכל בריאים וכי יהא אסור לשתותו
בשבת אבל הרשב"א לא האריך וביאר
בפשטות דתורת אוכל יש לה.

ולהנ"ל

הדברים

מדוקדקים

מאד

מאכל בריאים מברך שהכל דהרמ"א פסק

דהריטב"א פי' שי' הרא"ה

כשי' הריטב"א ורוב הראשונים דכל שהוא

דרכה הוי אכילה שלא כדרכה ומה"ט ק'

שלא כדרך או מטעם שתיה או שאינו

ליה דמינכר שהוא אכילת רפואה עי"ז ותי'

מאכל בריאים מברך שהכל.

דאף שניכר אי"ז מין מאכל אחר ממאכל

עריכת ברכות  /בענין שתיתא

ריא

בריאים אבל הרשב"א לשיטתו דרכה ל"ח

אבל הגר"א העתיק דברי התוס' ופסק

אכילה שלא כדרכה א"ש דאי"צ לכל זה

כהמרדכי ג

דאכילה שריא בשבת.

ד .בשו"ע

והגר"א אינו שווה דהגר"א הזכיר שיעור

סי' רח ס"ו 'קמח של אחד
מחמשת מיני דגן ששלקו

)פי' בשלו הרבה(

ונמצא דשיעור הרכות להמג"א

ועירבו במים או בשאר

משקין ,אם היה עבה כדי שיהיה ראוי

שתיה אבל השיעור שהזכיר המג"א שאינה
עבה היינו שאינו עומד למזון וכתוד"ה
והא ורשב"א ולא נודע שיעורו ועכ"פ לא
בעי' שיהיה רך כ"כ שיהיה נירוק מכלי אל
כלי כמו שתיה

)אמנם לכא' לדינא גם הגר"א

לאכילה וללועסו )פי' לטחון אותו בפה( ,מברך

מודה להמג"א דהרי גם התוס' ס"ל ב' הסברות רק

בורא מיני מזונות ואחריו על המחיה; ואם

דשיעור המג"א אינו שיעור ברור וקיי"ל גם דשתיה

היה רך כדי שיהא ראוי לשתיה ,מברך
עליו שהכל ואחריו בורא נפשות .ובמג"א
סק"ח דאי"צ ללועסו אלא אפי' עבה מברך

אומר שהכל ע"כ נקט השיעור המחוור(

לגבי שכר כ' דצלול מברך שהכל ולכא'
ג"ז מוסכם לדינא.

במ"מ ובביאוה"ג כ' דללועסו ל"ד אלא

עוד

שיהיה ראוי לשתיה.

וברא"ש

אפשר לפי המבו' דהגר"א והמג"א
פליגי אם התוס' חזרו בהם דהמג"א

והנה

דעת המג"א בסי' רב ס"ד דשתיה

פי' דהתוס' שלא תי' לגבי שתיתא דשתיה

אינו סברא כלפי אדמה ולא כמו

אומר שהכל חזרו בהם וכן מבו' ברא"ש

שפי שם הגר"א ובסי' רד סי"א כ' דרוב

ובתורא"ש דשתיתא צלול כמו שכר אבל

הפוסקים סוברים כסברת שתיה וע"כ דרוב

הגר"א פי' כנ"ל דשתיתא יש בה ממשות

הפוסקים שכ' אין כוונתו דס"ל דשתיה

טפי וע"כ ל"ש התי' דשתיה בזה.

היא סברא בשלא כדרך דזה הביא בסי' רה
סק"ו בשם המרדכי והביא גם דעת
החולקים ולא כ' דרוב הפוסקים ס"ל
כהמרדכי ודקדק שם להזכיר שגם התוס'
ד"ה האי ס"ל כהמרדכי ועי"ש במחצה"ש
דכוונתו לתוס' לגבי שכר ולא לגבי
שתיתא.

ולפי"ז

בעיקר

דברי הגר"א יל"ע דהתוס' לעיל
הק' משכר ותי' ג' תי' ולגבי

שתיתא לא הזכירו תי' אלו וצ"ב ותי'
הגר"א אולי מיישב מה שלא תי' דשתיה
שהכל אבל למה לא תי' דאית ליה עילויא
אחרינא ואפש"ל ובהקדם דמ"ש שכר
דאמרי' דאית ליה עילויא אחרינא ומעשה

ניחא היטב דהמג"א לא פסק

קדירה ופ"כ ל"א דאית לה עילויא אחרינא

כהתוס' דשתיה היא סברא כלפי

והביאור דאם חשבי' ליה כמאכל בזה ל"ש

)ועי' גם

עילויא אחרינא דג"ז עילויו אבל אם הוא

מג"א סי' ריב סק"א שהזכיר דרכה הוא טעם לשהכל(

כמשקה ולא בא לכלל דרך אכילתו בזה

אדמה רק כלפי במ"מ דאינו מזון

.b

xkyl micner mpi` mixeryc l"i mrhde icar ikd r"ekc s` jxck g"l xky 'it`c cer 'ig 'qezd mle`e
`dfa dkldl edizeek l"iiwc gxkd oi` dfa 'qezd 'iy la

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

ריב
שייך אית ליה עילויא אחרינא וא"כ י"ל

זיין[ אבל לגבי פלפלי מצאנו דשלא כדרך

דמה"ט דלא תי' התוס' דשתיה שהכל

ל"ח אכילה כלל ואינו מברך וביוה"כ

דשתיתא יש בה ממשות טפי מה"ט ג"כ

פטור דיש דרגות בשלא כדרך ושמא

ל"א אית ליה עילויא אחרינא דשתיתא

החילוק הוא אם השלא כדרך הוא מצד

חשיבא כמו מעשה קדירה דבא לכלל דרך

עצם האוכל או מצד האכילה דאם הוא

אכילתו רק דהוי אכילת חולים וכמו

שלא כדרך לאכול דבר זה כלל אין מברך

להרשב"א.

עליו אבל אם רק אין צורת האכילה כדרך

בדברי

הרמ"א דמה שאינו מאכל בריאים
שהכל לכא' הביאור בזה דל"ח

כוונת אכילה ועי' מאירי שכ' ואם היא רכה
סתמה לרפואה ולהקר ומברך עליה שהכל
מבו' דאפי' כוונתו להקר או להחם מפיק

מברך שהכל ושתיה חשיב רק שינוי
בצורת האכילה וברעק"א לגבי שמן לה:
כ' דסברת אזוקי מזיק ליה היא משום שלא
כדרך

שינוי קודם האכילה אבל לא שינוי בעצם
והוא כמו שינוי דשתיה.

מידי כוונת האכילה וכ"כ הפמ"ג סי' רב
לגבי תה דשהכל דלרפואה הוא היינו לכא'
להחם אולם יש לדון דכ"ז לדידן דרפואה
היינו משום שלא כדרך אבל לדברי
הרשב"א דיש חשיבות רפואה בעצם שמא
דוקא רפואה מהניא להפקיעו דהרי כמה
הנאות יש באכילה ובכולהו מחויב לברך
הברכה הראויה.

בעצם

)לס"ד דגמ'

בפסחים(והיינו מה שיש

ויש

להק' לשי' הרשב"א דרק במכוון
לרפואה שהכל מ"ט מותר לאכול

שתיתא רכה בשבת הרי ע"י שמברך שהכל
ניכר שאוכל לרפואה ועי' ביאוה"ל סי'
שכג לגבי טבית כלים בשבת שיסד דמה
שניכר ע"י ד"א ולא מגוף המעשה ל"ח
ניכר כמו אם מברך על טבילת כלים עוד

הסברא דשלא כדרך אכילה מברך

י"ל דבאמת לא הותר להרשב"א לאוכלו

שהכל הנה לגבי כוסס חיטה

אלא תוך הסעודה.

מצאנו דמברך בפה"א ]אמנם הביאוה"ל
בסי' רב כ' דהטעם דמין דגן חשוב ול"מ
להפקיע הברכה בשלא כדרך ומה שמברך
דמה ולא שהכל מבו' ברשב"א משום דלא

עוד

טעון בירור בזה דין חומץ עי'
בראשונים מ :וברא"ש שם שהק'
דהוי אכילה שלא כדרך הנאה.

עריכת ברכות  /בדין שכר שעורים

ריג

בדין שכר שעורים
xincel iav axd

א .קיי"ל

שעל שכר שעורים מברך

והיינו שאף בלא דין כל שיש בו אם יש בו

שהכל וכ"כ בשו"ע סי' ר"ד

כזית בכא"פ יברכו מזונות והוא להיפך

ס"א ,והנה התוס' ד"ה האי דובשא דתמרי,

מדברי הרא"ה.

כתבו וז"ל האי דובשא דתמרי מברכין
עלויה שהכל ,וכן משקין מכל מיני פירות

ותי'

ג' תירוצים ,תירוץ א' ,שאין בזה

בר מתירוש ויצהר כדאמרינן גבי ערלה

ממשות שעורים ואינו עשוי אלא

וכו' ,ושכר דידן אף על גב דשמא יש בהן

לטעם ,ותי' ב' שיש בו עילויא אחרינא,

כזית בכדי אכילת פרס לא מברכין עליו

והיינו שאי"ז חשיב אישתני לעילויא אלא

בורא מיני מזונות אלא שהכל ,ואפי' לרב

אישתני לגריעותא ,ותי' ג' ,ששתיה הוא

ושמואל דאמרי כל שיש בו מחמשת

טעם לברך שהכל.

המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות,
הכא לא הוי בהו ממש שעורים ואין שכר

ב .והנה

מקודם שנרחיב את דברינו ,נביא

אלא טעמא בעלמא ,ועוד משום שיש בו

את דברי הרא"ש בפרקין סי' יב,

עלויה אחרינא בפת ,ועוד בשתיה אומר

וז"ל ואם תאמר בשכר שעורין אמאי

שהכל.

מברכין שהכל ,והלא השעורים עיקר
ומשתני לעלויא ,וי"ל דאית להו עלויא

ותו"ד

התוס' שהק' שמדוע לא יברך ע"ז

אחרינא בפת כדאמרינן לעיל ,אי נמי כיון

ברכת במ"מ ,והק' לרב ושמואל

שהמשקה צלול עיקרו על שם המים ,ולא

שכל שיש בו מה' המינים מברכין עליו

שייכא להא דרב ושמואל דכל שיש בו מה'

במ"מ ,אמנם צ"ב תחילת דבריהם ששמא

המינים ,לפי שאין כאן כי אם טעם

יש בהן כזית בכדי אכילת פרס ,ויש

בעלמא ,מידי דהוה אשתיתא דאמרינן

שלמדו שסוברים כשי' הרא"ה שדינא של

לקמן דעל רכה מברך שהכל.

כל שיש בו זה רק אם יש בו כזית דגן
בכא"פ ,אמנם זה דחוק בדבריהם שאפי'

והנה

מדברי הרא"ש חזינן שאחרי שתי'

לרב ושמואל ,ומשמע שזה קשה גם בלא

את ב' התירוצים ,שיש להם עילויא

דברי רב ושמואל ,ויש שביארו שנתחדש

אחרינא ,וכן שמשקה צלול עיקרו ע"ש

בתוס' שיש כאן עיקר חדש שכיון שיש

המים עדיין הוקשה לו לשי' רב ושמואל

בזה שיעור אכילת כזית בכא"פ זה שיעור

שכל שיש בו מה' המינים ברכתו במ"מ,

חשוב שיכול לקבוע מדין עיקר וטפל,

ומדברי התוס' חזינן שתי' כן על קושייתם

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

ריד
שמדוע אינו מברך על השכר שעורים

דייק מזה שכשאינו מיני דגן זה בטלי,

במ"מ.

וביאור דבריו שיש דין כל שיש בו במיני

והנה

הרא"ש לא ביאר בקושייתו ,אם
קושייתו

שיברך

במ"מ

כמו

שהקשו התוס' או שקו' שיברך בורא פרי
האדמה .ובאמת בשו"ת הרא"ש כלל ד'
סט"ו ,נראה ברור שקו' על בורא פרי
האדמה,

וז"ל

דמי

לשכר

שעושים

משעורים ,שקולטין המים טעם וכח
השעורים ,ומברכים עליו שהכל נהיה
בדברו ,אף על פי שהשעורים עיקר,
ואישתני לעילויא ,כמו שכתוב ]בתוספות[,
הואיל ויש לשעורים עילויא אחרינא בפת,
לכן אין מברכין על השכר בורא פרי
האדמה ,ועוד כיון שהמשקה צלול ,ואין
השעורים נכרים בהם ,עקרו על שם המים.
ולא שייכא להא דרב ושמואל ,כל שיש בו
מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני
מזונות ,לפי שאין בשכר אלא טעם

דגן אף שברכתם בפה"א ,אמנם זה חלוק
מכל שיש בו שברכתו מזונות ,שבמקום
שברכתו מזונות אזי ברכת כל התערובת
היא במ"מ ]או משום שהוא עיקר או
משום שהוא קובע את שם הדבר[ ,משא"כ
בכל שיש בו שברכתו בפה"א זה נאמר רק
לגבי שאין המיני דגן מתבטלים לשאר
התערובת להיות הברכה כמותם ,אבל אם
אינו עיקר אינו קובע את ברכתו של כל
התערובת] .ובאבן העוזר פליג על המג"א
שדין כל שיש בו נאמר רק במיני דגן
שברכתם מזונות[ ,ועפ"ז יש לבאר שקו'
הרא"ש שאף שעיקרו ע"ש המים מ"מ הרי
יש דינא דכל שיש בו ,שלא יתבטל השכר
שעורים לשאר התערובת דהיינו המים אף
שעיקרו ע"ש המים ,וע"ז תי' שכשאין
ממשות של שעורים א"א לומר כל שיש
בו ,ואף מיני דגן בטלי.

בעלמא ,מידי דהוה אשתיתא ,שמברכין
על רכה שהכל .והנה דבריו בשו"ת

והנה

לפ"ז אזי אין שום שייכות בין דברי

הרא"ש ממש כדבריו בפסקים ,וכתב על

הרא"ש לדברי התוס' ,שהתוס'

תירוצו הראשון שיש לשעורים עילויא

הקשו להדיא שיברכו על שכר שעורים

אחרינא ולכן אין מברכין עליו בורא

ברכת במ"מ ,והרא"ש הק' שיברכו ע"ז

פה"א.

בפה"א.

ג .ולכאו'

מה שהקשה אח"כ מכל שיש

אמנם

בפשוטו קו' הרא"ש מדינא דכל

בו לכאו' הוא קושיא שיברכו

שיש בו שיברכו על שעורים

במ"מ ,ויש שרצו לפרש ,עפמש"כ המג"א

במ"מ ,ובתחילה הק' מדינא שיברכו ע"ז

בסי' ר"ח סק"ז שיש כל שיש בו במיני דגן

בפה"א מטעם ששעורים עיקר ואישתנו

שברכתם בפה"א ,שכתב שם שמרק עם

לעילויא ,ולפי"ז צ"ב מדוע התוס' תי' על

גריסים המרק אינו בטל לגריסים כיון

קו' שיברך במ"מ ,שאית ליה עילויא

שעיקרו ע"ש המים ,וכמו בשכר שעורים,

אחרינא בפת ,ועוד תי' שבשתיה אומר

אבל על הגריסים עצמם צריך לברך כיון

שהכל ,והרא"ש לאחר שתי' שאין מברכין

שה' מינין חשיבי ולא בטלי ,ובמ"ב סקכ"ג

בפה"א ,מפני שאית ליה עילויא אחרינא

עריכת ברכות  /בדין שכר שעורים
בפת ,ועוד תי' שעיקרו ע"ש המים ,אח"כ

רטו

והנה

בפשוטם דברי התוס' שאוכל עומד

הק' מדינא דכל שיש בו שיברכו ע"ז במ"מ

לסעוד ,ושתיה עומדת לרויה ,ולכן

והיינו שב' התי' על בפה"א אין מתרצים

ברכת במ"מ אין לברך אלא על דבר שהוא

על במ"מ ,וצ"ע.

סועד ולא על דבר שהוא מרווה.

ד .ונראה

בזה ,ונדון בתחילה בתי' הג'
של התוס' שבשתיה אומר

שהכל ,ויל"ד אם זה מעין תירוצו של
הרא"ש

שעיקרו

ע"ש

המים,

ונראה

שבאמת הרי הוכחנו מתשו' הרא"ש שתי'
זה הוא על בפה"א ,ועפ"ז נראה שתי'
הרא"ש הוא שהמים זה עיקר והשעורים
זה טפל ,אמנם כ"ז מועיל רק על בפה"א
שכל הקו' שהשעורים זה עיקר ,אבל אי"ז

אלא

שלפי"ז קשה טובא דהנה איתא
לעיל לו .ששמן זית באניגרון ,אם

שותה לרפואה וכגון שהוא חושש בשיניו,
ובכה"ג השמן זית הוא העיקר ,אזי ברכתו
בפה"ע ,ולכאו' הרי שמן הוא משקה וא"כ
הוא עומד לרויה וא"כ צריך להיות ברכתו
שהכל] ,והיינו אף שמצד אישתני זה חשיב
אישתני למעליותא ,אבל עדיין מטעם אחר
צריך להיות ברכתו שהכל כיון שהוא
משקה ועומד לרויה.

מתרץ מדוע אין מברכים במ"מ שהרי
מדינא דכל שיש בו נאמר שלעולם
המזונות חשיב עיקר ושם הדבר ]ואף אם
מגדרי עיקר וטפל הרוב שאין ברכתו
במ"מ הוא העיקר[ וא"כ גם שכר שעורים
הוא העיקר ולא המים.

אמנם

וכן

יש לעיין כיצד מברך על יין בפה"ג
והרי זה שתיה ואין לברך עליה אלא

שהכל ,ואף שחז"ל תיקנו ע"ז ברכה
מיוחדת ,תיקשי שאם שתיה זה טעם שאין
לברך עליה אלא שהכל ,א"כ כיצד חז"ל

לפי"ז צ"ב דברי התוס' שתי'
שבשתיה אומר שהכל ,והרי זהו

גופא דינא דכל שיש בו שהשעורים הם
העיקר ,והנה באמת יעוי' בתוס' ד"ה והא
תנן ,שכתבו על שתיתא רכה וז"ל ומכל
מקום לא יברך אלא שהכל ,כיון שאינו

תיקנו ע"ז בפה"ג ,ועוד שבפשוטו אם
חז"ל לא היו מתקנים ברכה מיוחדת היו
מברכים ע"ז בפה"ע ולא שהכל] .אמנם
לעיל לה :איתא שיין סעיד ויתכן שגם
בשתייתו עומד לסעוד וצ"ע[.

ובאמת

היה אפשר לומר שהוא סברא רק

עשוי לסעוד כי אם לשתות ,ואם כן כל

בברכת במ"מ ,שעיקרו הוא על

דבר שיש בו מחמשת המינין ,ואינו עשוי

מה שזיין וסעיד ,ואם עומד לרויה זהו

לסעוד כי אם לשתות כגון שכר וכיוצא בו,

הפקעת עיקר סיבת הברכה של ברכת

)אות ג'(

במ"מ ,משא"כ בפה"ע ובפה"א ,עיקר

שכתב על התוס' לעיל בתי' שבשתיה

הברכה נתקן על אכילת הפרי ,ואין סיבה

אומר שהכל ,שכתב לעיין בתוס' הזה,

לבטל את ברכתו כיון שעכשיו אינו עומד

והיינו שהוא התי' שבשתיה אומר שהכל.

להיות זיין וסעיד ,ולכן בשמן שברכתו

מברך שהכל ,ויעוי' בהגהות הב"ח

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רטז
בפה"ע אף שהוא שתיה יכול לברך עליו,

אינו מזיק אדרבא הוא מועיל לגרון ,אם

וכן גבי יין אפשר לברך עליו בפה"ג כיון

הוא חושש בגרונו ,הוה ליה שמן עיקר

שאינו ברכה על מה שהוא זיין וסעיד.

ומברך עליו בפה"ע ,ואם אינו מתכוין

וכן

היה משמע מלשון התוס' שהביאו על
דינא דשתיתא ,וז"ל ואם כן כל דבר

שיש בו מחמשת המינין ,ואינו עשוי
לסעוד כי אם לשתות כגון שכר וכיוצא בו,

לרפואה אלא לאכילה ,הוי ליה אניגרון
עיקר ,ואינו מברך אלא על האניגרון
שהכל.

וכתב

ע"ז בביאור הגר"א ,וז"ל שהכל,

מברך שהכל ,ומדוע לא כתבו כן רק על

אף על גב דשם ל"ט א' אמרינן

דבר שיש בו מחמשת המינים ,ולהנ"ל

מיא דסילקא כסילקא ,מ"מ כיון דלשתי'

יתבאר טובא שהוא סברא רק לברכת

מברך שהכל ,כמ"ש תוס' שם ל"ח א'

מזונות שעיקרו הוא מה שזיין וסעיד.

סד"ה האי ,ובד"ה ]והא[ כו' ,ותו"ד שהק'

ולפ"ז

שהרי קיי"ל שמיא דסילקא כסילקא ומי
היה מתבאר שלכן הרא"ש לא תי'

שלקות כשלקות ,וא"כ אניגרון שהוא מי

את התי' התוס' שבשתיה אומר

סילקא צריך להיות ברכתו בפה"א כסילקא

שהכל ,כיון שהרא"ש הקשה על בפה"א,

ומדוע מברך ע"ז שהכל .ותי' שכיון הוא

ובברכת בפה"א גם בשתיה אפשר לברך,

שתיה מברך שהכל .והביא את ב' התוס'

אבל התוס' שהק' מברכת במ"מ תי' כן.

הנ"ל שעל שתיה מברך שהכל ,אמנם הוא

אמנם עדיין תיקשי מהרא"ש בסו"ד מדוע

מביא את דברי התוס' שבשתיה אומר

לא תי' כן ,והנה לפמש"כ שיתכן שקו'

שהכל גם לגבי בפה"א ,ולפ"ז תיקשי

שיש כל שיש בו בבפה"א א"כ א"ש ,אמנם

טובא קו' הנ"ל מדוע על שמן זית כשהוא

גם אם נימא שקו' מבמ"מ ,ויתכן שמה

לרפואה הוא עיקר מברך בפה"ע ,וכן על

שתי' שכיון ששעורים אין בהם ממשות

יין מדוע מברך בפה"ג.

אלא טעם לכן ל"ד לרב ושמואל שיש שם
דינא דכל שיש בו ,אין כוונתו לתרץ שלכן
אין ברכת במ"מ אלא שלכן אין דינא דכל
שיש בו ,ובטלה הקושיא] ,אבל התוס'
בוודאי תי' שלכן אינו שייך לברכת במ"מ,
וחזינן כן ממה שתי' שכיון שאית ליה
עילויא אחרינא בפת לכן אין מברכים ע"ז
במ"מ ,ובודאי אין זה סברא לדינא דכל
שיש בו.

ד .אמנם

ושמעתי

לבאר שכשאדם שותה לשתיה
אזי עיקר שמו של הדבר הוא

המים ,ואם אוכלו אזי יתכן שעיקר הדבר
אינו המים אלא האוכל ,והוא ממש כעין
דברי הרא"ש שכתב ששכר עיקרו ע"ש
המים ,אלא שלפי"ז הוא רק בשתיה ולא
באכילה .וזה מש"כ התוס' שאינו עומד
לסעוד אלא לרויה ולכן עיקרו הוא המים
שהוא עיקר הרויה .ולפי"ז לק"מ משמן

יעוי' בשו"ע סי' רב ס"ד שכתב

ויין ,כיון ששם בוודאי השמן והיין זה

וז"ל שמן זית וכו' ,ואם שתאו

העיקר ,ולכן אף שהוא שתיה אין ברכתו

מעורב עם מי סלק"א

)הנקרא

אניגרון( ,שאז

שהכל אלא כברתו הראויה.

עריכת ברכות  /בדין שכר שעורים

ויש

להעיר ע"ז שלכאו' בדינא דכל שיש

ריז

ועכשיו

בו נאמר שאם יש בו ה' מיני דגן

נבוא לבאר את דברי התוס',
שנראה

שטעמם

שאין

לך

לעולם הוא העיקר ,א"כ אף בזה חשיב

אישתני גדול מלשנות דבר שהוא אוכל

העיקר ,אלא א"כ נחדש בזה חידוש גדול

לשתיה ,ובזה חשיב אישתני אף בברכת

שהטעם שכל שיש בו מה' המינים ברכתו

במ"מ ,ואף שאישתני אינו מפקיע את

מזונות היינו שלעולם עיקר אכילה היא מה

ברכת במ"מ כיון שעיקרו על המצב שהוא

שהוא זיין וסעיד ,וא"כ אף שעכשיו הוא

זיין וסעיד ,מ"מ אם עושה אוכל לשתיה זה

טפל הוא עיקר המאכל ,אבל בשתיה

אישתני ,והטעם לכך כתבו התוס' בד"ה

שעיקרו עומד לרויה זהו סברא שלא יהיה

והא ,וז"ל ואם כן כל דבר שיש בו מחמשת

בזה דינא דכל שיש בו ,והעיקר הוא המים.

המינין ,ואינו עשוי לסעוד כי אם לשתות

אמנם

שמעתי להקשות ע"ז שא"כ היה
לו להגר"א להביא את דברי

הרא"ש שעיקרו ע"ש המים ובפרט לפי מה
שהוכחנו בתשו' הרא"ש שקו' היא לגבי

כגון שכר וכיוצא בו ,מברך שהכל ,וביאור
הדבר נראה שעיקר אוכל בעולם עומד
לסעוד בו ,ולכן אם משנה אותו לשתיה
שזה עומד לרויה זה שינוי גמור לדבר.

בפה"א ,וע"ז תי' שעיקרו ע"ז המים ,ולא
כדברי התוס' שתי' כן על ברכת במ"מ

ומה

ובפה"ג ,אף שהוא שתיה ,נראה

ששתיה אין ברכתה מזונות ,ולא דיברו

שכיון שהוא עיקר הפרי הרי אין לדון אותו

בעניין בפה"א.

כאישתני ,ואדרבה עיקר הפרי הוא עומד

ה .והנראה

בעז"ה לבאר ובהקדם,
מצאנו

שלגבי

ברכת

בפה"ע ובפה"א צריך שיהיה עיקר הפרי
קיים כמו שהיה ,אבל אם אישתני לגמרי
אזי ברכתו שהכל] ,וכמו בקימחא דחיטי

שעל שמן ויין מברכים בפה"ע

לכך לשתות אותו ,וכמש"כ הרשב"א לעיל
לה .שלולי קרא היינו אומרים שרק שמן
ויין יהיה מחוייב בברכה ולא זיתים
וענבים ,ואף שמברכים על הפרי עצמו כיון
שעומדים לאוכלו גם כך] ,או מפני שהוא
גדל מן האדמה[.

לר"נ לעיל לו ,.וכן טרימא בדף לח,.
לרש"י אם נמעך לגמרי ,ולתה"ד אם נעשה
כעין ריבה ,ולחלק מהראשונים אם נעשה
למשקה וכיו"ב[ .אמנם לגבי ברכת במ"מ
לא מצאנו שיש דין אישתני ,ויעוי' בזה
בנחל"ד שכתב שלגבי ברכת במ"מ כיון
שברכתו הוא על מה שהוא זיין וסעיד ,ולא
על מה שהוא גדל מן האדמה ,בזה אף
שאישתני

]לגריעותא[

ברכתו

ובאמת

שדרך רוב בנ"א לעשותו ,כמו
שמועיל באישתני בטרימא ,או שזה שהוא
שינוי גמור לזה מועיל רק דבר שהוא עיקר
הפרי] ,ודוגמא לדבר מצאנו בשלקות שאף
שדרך לעשותו הוא שינוי גמור ואינו
מועיל לשי' ר"נ[.

נשארת

במ"מ] .ויעוי' מה שנכתוב ע"ז לקמן בתי'
התוס' שאית ליה עילויא אחרינא בפת[.

יש לדון אם יועיל לזה דבר

ולפ"ז

מתבאר היטב דברי הגר"א,
שסברת התוס' שבשתיה מברך

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

ריח
שהכל ,היא גם לגבי בפה"א ולא רק לגבי

שתיה הוא עומד לרויה ולכן אין שייך

ברכת במ"מ .והנה הערנו שמדוע התוס'

לברך ע"ז אלא שהכל ,א"כ יתכן שמיא

כתבו שדבר שהוא מה' המינים אם עשו

דסילקא שישתה ממנו כדרך שתיה אזי

ממנו משקה מברך שהכל ,ולא כתבו כן גם

ברכתו שהכל ,ואם יאכלנו כדרך אכילה

על דבר שברכתו בפה"ע ובפה"א ,ולהנ"ל

ברכתו בפה"א.

מתבאר שאדרבה הוא כ"ש שבבפה"א
ובפה"ע יורד מברכתו לשהכל אפי' ע"י

אבל

לפמש"כ שאנו דנים מצד אישתני,

אישתני לגריעותא ,ומברכת במ"מ אינו

א"כ לכאו' צריך אישתני בחפצא,

יורד אלא באישתני גמור שאינו עומד

ולא סגי אישתני בדרך שהגברא אוכלו,

לסעוד כי אם לשתות.

וא"כ יש לידע מהו דרך אכילה ומהו דרך
שתיה.

ולפ"ז

מתבאר דברי הגר"א שלא הביא
את דברי הרא"ש ,שהרי מזה שלא

תי' כן על בפה"א שבשתיה אומר שהכל,
הרי שפליג על כל טעם זה.

ויעוי'

במ"ב סקל"ד שהביא את דברי
הגר"א וז"ל ,שהכל ,כ"כ הרמב"ם

שם וכ"מ בתר"י ,והמג"א תמה דהא
מבואר לקמן בסי' ר"ה דברכת מי השלקות

ו .והנה

בעיקר דברי הגר"א על אניגרון,

הוא בפה"א ,והגר"א מיישבו דהכא

שתי' שמברכים על אניגרון

שמתקנו לשתיה הרי הוא כמשקה וברכתו

שהכל ולא בפה"א כדין מיא דסילקא כיון

שהכל .ומלשונו נראה שמתקנו לשתיה

שזה שתיה ,והיינו שעל מיא דסילקא

והיינו שיש כאן חפצא של שתיה .ונראה

שמברך בפה"א מדובר שזה אוכל ,ויש

שהיינו שע"י שנותן שמן הדרך לשתותו

לידע מתי הוא מאכל ומתי הוא משקה,

למשקה והוא עומד לשתיה ורויה ,משא"כ

ויתכן שזה תליא בהנ"ל ,שאם נימא שכיון

מי סילקא כשאין בו שמן הרי הוא מצד

שהוא שתיה אזי העיקר זה המים ,או שכל

עצמו אוכל.
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לח ע"א

בדין מי שלקות ושכר
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מבואר

אמנם

בתוס' לח .מפורש בדבריהם
שהשאלה היתה שברכת השכר

תהיה בורא מיני מזונות .וק' הא השעורים

בברכות לט .שמי שלקות

עצמם נראה שודאי הם לא מזונות,

מברכים עליהם ברכת האדמה.

כמבואר בתשובות הרא"ש בפשיטות,

ודנו הראשונים מדוע בשכר לא נימא גם

והטעם כי לא נדבקו ,ומדוע שהשכר יהיה

כן שברכתו מזונות או אדמה ,כי קיבל

מזונות ,עי' בה"ל גבי פירות שטובים חיים

טעם מהשעורים .וכדלהלן.

ולא מבושלים שלא ייתכן שמי הבישול

עי'

שלהם יהיו העץ .וי"ל שבמים חשיב כאי'
רא"ש ברכות פרק ו' סי' י"ב ,שכ' ואם

נדבקו ,שאין כאן חסרון בשעורים בעצם

תאמר בשכר שעורין אמאי מברכין

שאינם טובים ,אלא שכל זמן שלא נדבקו

שהכל והלא השעורים עיקר ומשתני

לא מברכים עליהם מזונות שלא חשיב

לעלויא .וי"ל דאית להו עלויא אחרינא

תבשיל .והמים כן חשיבי תבשיל .ויותר

בפת כדאמרינן לעיל אי נמי כיון שהמשקה

יבואר אם נימא שמזונות אין זה ברכה על

צלול עיקרו על שם המים ולא שייכא להא

המין אלא על תבשיל אם הוא מזין ,וסברי

דרב ושמואל דכל שיש בו מה' המינים לפי

שהמים מזינים.

שאין כאן כי אם טעם בעלמא מידי דהוה
אשתיתא דאמרינן לקמן דעל רכה מברך

והנה,

בתוס' מבואר שאלה אחת וג' תי'.

שהכל .ותמרי דעבדינהו טרימו מברכים

אמנם ברא"ש בכל הג' מקומות

עלייהו בורא פרי העץ .מאי טעמא

מבואר שהם ב' קושיות ,וצ"ב .ושמעתי

דבמילתייהו קיימי כדמעיקרא :וכן הוא

מה' י .שרייבר שליט"א לבאר שבתחלה

בתוס' רא"ש לח ,.וכן הוא בפסקי הרא"ש

הקשה הרא"ש שיהא הברכה האדמה,

כלל ד' ט"ו ,וכן הוא בתוס' רבינו יהודה

וע"ז תי' א' שיש לו עילויא אחרינא ,ב'

על ברכות .ומפורש בתשו' הרא"ש שם

שהמשקה צלול ועיקר ברכתו זה המים.

שדן בתחילה שיהא ברכת השכר בורא פרי

ואח"כ הקשה שיהא מזונות ,שבזה נאמר

האדמה .ויש שרצו להוכיח מזה כמג"א

הכלל של רב ושמואל של כל שיש בו .ובי'

שכ' שדין כל שיש בו הוא גם בדגן

בזה ,לענין עילויא אחרינא י"ל שזה רק

שברכתו בורא פרי האדמה ,ודלא כאבן

באדמה וכדו' שמברך על המין ,בזה

העוזר שחלק עליו.

אמרינן שאם יש למין זה אופן יותר מעולה

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רכ
לא יברך עליו אדמה ,בצירוף אישתני,

מין זה וכמשנ"ת לעיל .וא"כ הסברא הנ"ל

שכיון שאינו לא בצורה שבו נברא ולא

היא רק לצד זה בחקירה לכאו' ,אמנם אין

בצורה המעולה של מין זה ,לא רואים בו

זה קושיא ,דאה"נ אזלינן בזה להך תי'

את בריאת מין זה .משא"כ במזונות

שבשכר חשיב אית ליה עילויא אחרינא.

שמברך לא על המין אלא על עצם מה
שדבר זה זן ,י"ל שאין בזה סברת אית ליה

וכל

זה הוא דלא כתוס' ברכות לח.
עיי"ש ,אמנם בתוס' רא"ש נראה

עילויא אחרינא .ב' לענין שעיקרו על שם

מאוד שזה כוונתו.

המים פשוט שע"ז אומר התוס' רא"ש
שבמזונות יש דין כל שיש בו .וע"ז תי'
התוס' רא"ש שיש בו טעם בעלמא ,וי"ל
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שאין זה שייך על ברכת האדמה ,שהרי
קיי"ל שמי שלקות מברך עליהם אדמה,

יעוין

היטב בתשובות הרא"ש שם שדן על

וע"כ הוא סברא רק במזונות ,שמברך על

ברכת מי שעורים שעושים לחולה,

מה שזה זן ,וכיון שהוא רק טעם בעלמא

וז"ל יראה לי ,שעיקר בישול השעורים

ולא גוף הדבר עם תכונותיו ,זה לא זן.

במים אינו אלא שיקלטו המים כח חוזק

העולה שיש כאן ב' קושיות ,ועל כל

השעורים ,להברות החולה ולהחזיקו .ודמי

קושיא יש התי' שלה.

לשכר שעושים משעורים ,שקולטין המים
טעם וכח השעורים ,ומברכים עליו :שהכל
נהיה בדברו .אף על פי שהשעורים עיקר,
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אמנם

ואישתני לעילויא וכו' עיי"ש .ויש לדון

בסברא זו לענין עלויא אחרינא,

בכוונתו בב' אופנים .א' שמברכים על

ילה"ע בזה .דהנה בבי' השו"ט

טעם הדבר ,וע"ז אומר שתלוי אם הטעם

של התוס' אם יש כאן סברת אית ליה

עיקר או המים .ודוגמא לדבר שמעתי,

עלויא אחרינא ,מבואר הדברים בתוס'

שבפטל התמצית באה להטעים את המים

שאנץ פסחים ,ששעורים אלו שהשתמשו

והמים עיקר ,משא"כ ביין היין עיקר

בהם בשביל השכר כבר אי אפשר לעשות

והמים באים לאפשר את שתית המים.

מהם פת ,ולכן סברו התוס' בתחלה שאין

אמנם א"כ לכאו' לפי מה שכותב הרא"ש

בזה דין אית ליה עלויא אחרינא .ובתי'

שהחולה צריך את השעורים וכפה"נ שלא

חידשו שכיון שלמין זה מתחילה היה

טוב לו לאכול השעורים ,נראה שהמים

לברכת

שהכל

משמשים כדי שיקבל את כח השעורים,

הדברים

לכאו'

וכיון שכותב שזה שהכל מבואר לא כצד

שבקושיא ]וכן בתי' ב'[ סברו שעילויא

זה .אמנם בשו"ת פנים מאירות ח"ב סי'

אחרינא הוא סברא שדבר זה אינו חשוב

ק"צ מבואר שבי' ברא"ש שהשעורים הוא

ואין לברך עליו הברכה החשובה .ובתי'

כדי להחליש את כח המים שלא יזיק

חידשו שהוא סברא שאין זה עיקר תכלית

לחולה ,וצ"ע.

עילויא

אחרינא,

כשהשתנה.

ירד

והסבר

עריכת ברכות  /בדין מי שלקות ושכר

ואופן

רכא

ב' לבאר ברא"ש שבאמת אין לברך

בישול .ורק לחילוק של תשובות הרא"ש

על טעם לבד .אלא שע"י שכוונתו

שייך לטעון שעיקרו המים ,משום שלא

המים

מבשלים בשביל הקפה אלא בשביל המים.

בבישול

בשביל

הירקות,

אזי

משמשים לירקות ,והם חלק מתבשיל
הירקות .אלא שבעינן גם להא שיש בהם
טעם הירקות .וביתר בי' שאין הפי'
שמברכים על טעם וממילא המים נפטרים
כעין דין טפל ,א' משום שייתכן שתמיד
המים ייחשבו עיקר ]ויל"ע בזה בטור סי'
ר"ד[ ,ב' שלא חשיב יש בו ממשות .אלא
בעינן שהטעם ייחשב כטעם עצמי של
המים ,וזה ע"י שהם חלק בתבשיל
הירקות ,ואז מברך על המים שיש להם
טעם של ירקות .א.

ונתחיל

מטענה א' שהוא שתיה .ראשית
עי' בפנים מאירות שכ' שלא

פוסקים דין זה .ב' הנה בפשוטו היה אפשר
לפרש בתוס' שהוא רק סברא בברכת
מזונות ,שהיא על דבר שבא לשובע,
וכמשנ"ת לעיל בתירוצו של התוס' רא"ש
של טעם בעלמא .וכמו שכ' תוס' שם
ברכות לח .בד"ה והא תנן ,ומכל מקום לא
יברך אלא שהכל כיון שאינו עשוי לסעוד
כי אם לשתות ואם כן כל דבר שיש בו
מחמשת המינין ואינו עשוי לסעוד כי אם
לשתות כגון שכר וכיוצא בו מברך שהכל.
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ומעתה

אלא

כללית במי שלקות .שכ' בסי' ר"ה

נבוא לדון בברכת הקפה והתה,
שדנו בזה האחרונים ,עי' בשו"ת

שבמג"א מבואר שלמד שהוא סברא

סק"ו

והמרדכי

כתב

ודוקא

ירקות

פנים מאירות ח"א סי' צ"ה ,וח"ב סי' ק"צ.

שהמשקה היוצא ממנו עיקר לטבל קאי

ויש לדון בהם מב' צדדים שלא יברכו בורא

וחשוב מאכל כמקודם

)פי' ואף על פי ששותיהו

פרי העץ .א' מצד תשובות הרא"ש הנ"ל

מברך בפה"א(

שאין הכוונה בבישול המים בשביל הפרי

שעומדים לשתיה מברך שנ"ב ובנ"ר עכ"ל

אלא בשביל המים .ב' מצד מש"כ התוס'

וכ"כ האגודה וכ"מ ביומא דף פ' ע"ב

ברכות לח .שבשכר ברכתו שהכל משום

ועמ"ש רסי' ר"ו וכ"מ בתוס' דף ל"ח .ובי'

שהוא שתיה .אבל מצד ב' הטעמים שכ'

שם המחצה"ש שנתנו טעם שמברכים על

התוס' רא"ש פה לא שייך ,הטעם של אית

שכר שעורים שהכל ,אף על גב דקי"ל כל

ליה עלויא אחרינא פשוט שלא שייך .וכן

שיש בו מחמשה מינים מברכים בורא מיני

הטעם של צלול ,אם נבאר שבבישול הוא

מזונות סיימו וז"ל ועוד בשתיה אומר

פחות צלול ,אין זה שייך בקפה שהוא כעין

שהכל ,עכ"ל .משמע כהמרדכי אם לא

`.

אבל מי תותים ויין תפוחים

,mind ly invr mrh aiyge mnvr mind ly `ed mrhdy dbxcl miribn zewly inay dfl dxexa 'i`xe
oixewy `iqex zepicna yiy dwyna e` unega zewxi lyia m` l"p f"tle 'ky ,d"wq d"x 'iq f"ha 'irc

,zewxi mr leyian mrh laiwyk mb `ed df oicy a"pyna 'ire .zewxid lr enk mdilr jxal oi` h"yx`a
.y"iir ,xya mr elyia k"g`e

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רכב
נעשה לטבל אלא לשתות ,מברך שהכל:

ופשוט] .ועי' עוד משי"ת בעז"ה בענין

וכן מבואר בגר"א ר"ב סעיף ד' ,שהכל.

שתיתא[.

אף על גב דשם ל"ט א' אמרינן מיא
דסילקא כסילקא מ"מ כיון דלשתי' מברך
שהכל כמ"ש תוס' שם ל"ח א' סד"ה האי
ובד"ה יהא כו':

ה[ אשר

מעתה לענין קאוו"י ,יש לדון
א' שעומד לזה ולכאו' לא

פחות מיין ושמן .ב' כתב הפנים מאירות
ח"ב סי' ק"צ בזה ,אבל השכר ומי פירות

מדדימה המג"א למרדכי ,מבואר

שעומדים לשתי' נשתנו ממילתא קמייתא

שאין כזה כלל שעל שתיה לא

ולכך נשתנה גם בברכה אבל בדבר שלא

מברכים האדמה .וכן הוא מוכרח מהא

היה אוכל וע"י בישול נעשה אוכל עיקר

דעל שמן מברכים בורא פרי העץ ,וכן על

פריין לאחר בישול וברכתם בפה"א וכו'

יין מבואר שהיה ראוי לברך כך .אלא גדר

ה"נ בשתיות קאוו"ע וד"ע שאינם ראוים

הדברים כמבואר במרדכי שהוי אישתני

לאכילה כלל ועכשיו נהני' ממנו ראוי

ואין כאן צורת הפרי ,שכיון שהגיע

לברך עליו כברכתן בפה"א ומעולם לא

ממאכל וכעת הוא משקה אין ראוי לברך

עלה על דעת הר"י והמרדכי למעט משקה

הברכה של הפרי .אשר לפי"ז לא קשה

מדבר שלא היה אוכל תחילה וכו' עיי"ש.

משמן ,כמו שלכל הבי' לא קשה מ"ש

ומבארים

אמנם

זיעה בעלמא דהגמ' לח .משמן ויין ,עי'
ברשב"א שם שני בי' ,או משום שדרכם
בכך ,או משום שאישתנו לעילויא.

אמנם

שמעתי בי' אחר בכלל זה שלא
מברכים על שתיה בורא פרי וכו',

בו שאין הפי' שבעודו חי לא
היה ראוי לאכילה ,דהרבה

ירקות יש כזה .אלא שכיון שלא היה ראוי
לשום דבר אחר וזה השימוש היחידי שלו
בו ,ברכתו אדמה ,שאין כאן שם שינוי
מבריתו ,והוא כ"ש משמן ויין .ועי' להלן.

ע"פ הלשון הכתוב בתשו' הרא"ש שמיא
עיקר ,שאין הטעם עיקר אלא המים .ולפי
זה א"ש היטב שמן ויין שהם יוצאים מגוף
הפרי ועד כמה שלא דנים בהם זיעה
בעלמא ממילא אין בהם גם חיסרון של
שתיה ,שזה רק במי בישול של ירקות.

ולפי"ז

,‰Ó„‡ ÈÂ‰ ˙·˘ ÚÂ„Ó ÔÂ„È [Â
˙ÏÈÎ‡ Í¯ÂˆÏ ÂÏ˘È· ‡Ï È¯‰
˙·˘‰

ולענין

הטענה השניה מתשובות הרא"ש,
שלא מבשל למטרת עלי הקפה,

אלא בשביל המים .תירצו בזה ,דהנה יש

מה שהוצרכו התוס' לח .לבאר

קושיא גדולה על הרא"ש ,דמבואר בגמ'

שמברכים רק על דבר העשוי

ברכות לט .בעי רב פפא :מיא דשיבתא

לשובע ,ולכאו' למה הוצרכו לזה הרי זהו

מאי ,למתוקי טעמא עבדי ,או לעבורי

כלל גם בבורא פרי האדמה שלא מברכים

זוהמא עבדי לה ,תא שמע :השבת,

על שתיה .י"ל דאדרבה היה סברא לומר

משנתנה טעם בקדירה אין בה משום

שמזונות שאני שלא מברך על המין כנודע,

תרומה ואינה מטמאה טומאת אוכלים.

עריכת ברכות  /בדין מי שלקות ושכר

רכג

שמע מינה :למתוקי טעמא עבדי לה ,שמע

נימא כך ,או שכיון שיש להם פרי העשוי

מינה .ועי' שם ברש"י שהפשיטותא היא

לאכילה ,יהיה שהכל ,ולמשנ"ת לכאו'

שברכתו אדמה .אע"פ שזורקים את

צריך להיות אדמה .אלא שי"ל שכיון

השבת .וק' הרי שם מבשלים את השבת רק

שהעלה עצמו אינו הפרי של העץ שאני,

כדי לתת טעם במים ]או בקדירה ,שייתכן

עי' בפנים מאירות ח"א סוף סי' צ"ה.

שיש שם עוד דברים ב[ ,ולרא"ש בתשובה
צריך להיות שאין ברכתו אדמה.

אמנם

לענין הטענה הראשונה שעל
שתיה לא יברכו אדמה .הנה אם

זאת ע"פ יסודו הנ"ל של

הסברא בזה היא משום שאינו דומה לפרי,

שכיון

לכאו' בזה לא שייך לומר הסברא הנ"ל.

שלכך עשוי השבת ,שאני .וי"מ כנ"ל שלא

אמנם אה"נ בשבת לק"מ בזה וי"ל שאין

ראוי לשום שימוש נוסף ,ולכן נחשב שזה

זה שתיה אלא טיבול כמרדכי .אבל לענין

צורת אכילת השבת .ומקשים על זה

קפה צריך לומר שלא ראוי לאוכלו כלל.

שבגמ' נדה נא :מבואר שאדרבה סתם

והגם שאפשר לשומו בעוגה וכדו' באופן

שבת לא עשוי לקדירה אלא לאכילה.

שייחשב אכילה ,י"ל שמ"מ אי אפשר

ומיישבים

הפנים

מאירות,

לאוכלו בפני עצמו ,ולא נחשב ששינו

ואולי

י"ל נו"א קצת ,שכיון שאין השבת
ראוי לאכילה אחרי שנתן הטעם

בקדירה ,חשיב שכל כח אכילה שיש
בשבת עבר למים .וכל סברת הרא"ש היא
שאין מברכים על טעם גרידא ,אלא צריך

אותו.

ואם

הסברא בשתיה משום שהמים עיקר
וכמשנ"ת ,בזה שוב באים לסברת

התוס' רא"ש וי"ל כמשנ"ת ופשוט.

שייחשב שהוא חלק מתבשיל הירק.
ובמקום שבצורת בישול זאת כל כח אכילת
השבת עובר למים ,ודאי חשיב שיש על
המים שם מי שבת .וביתר בי' ,שהוא צורה
נוספת לאכול את השבת עצמו.

אשר

ÔÈÚ· ˜ÂÒÈ¯· ÚÂ„Ó ¯‡·È [Ê
˘,ÍÎÏ „ÂÓÚÈ ÔÈÓ‰ ¯˜ÈÚ
‡·ÈÏ‡ ˙Â¯ÈÙ ÈÓ· Î"‡˘Ó
„˙ÂÏÈ‚¯· Â‡ ·Â¯· È„ ‡"·˘¯‰

לענין

פירות מרוסקים עד שלא ניכר,

לפי"ז גם בקפה י"ל כך .ובעלים של

מבואר שצריך שעיקר המין יעמוד

פרי העשוי למאכל שעושה מזה

לכך .משא"כ לענין מש"כ הרשב"א שמי

תה ,יש לדון אם בגלל שאת העלים עצמם

פירות או מי שלקות רק בדרך לזה מברכים

אי אפשר ליהנות מטעמם באופן אחר גם

עליהם ברכת הפרי ,זהו גם בלא העיקר

.a

.r"eya x`eank ixwird `ed ote` lka xya my yi m`e .zayd z` my yiy dna n"wtp dn k"` 'we
mikxan `l m`e ,ixwird mrhd `ed zayde zewxi my yiy 'a .'ecke mivia my yiy '` xnel izrnye

cvn `le] .dnc` `l `ed dt ixwird mrhd seq seqc ,lkdy mind lr ekxai if` ,dnc` ely mrhd lr
.[zayd mrh lr mikxan `l cv jdl `dc ,zayd mrh lr mikxany

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"א

רכד
כך ,עי' בה"ל וחזו"א כמה צריך .ונראה

כאוכל דמי אבל מי תותים ויין תפוחים

החילוק ביניהם ,משום שמי פירות הנידון

שעומדין אחר סחיטתם לשתיה

אם הוא זיעה בעלמא או להחשיבו כיוצא

מברך שהכל נהיה בדברו ואחר כך בורא

מהפרי ,ולזה די במה שהדרך כך כדי שלא

נפשות רבות .וק' מדוע צריך שיהא מאכל

נדון אותו כזיעה בעלמא .משא"כ בריסק

כמקודם ,הרי כמו שלא צריך שיהא מוצק

את הפרי עצמו ]ומדוע הפרי יותר גרוע

ולא אכפת לן במה שהוא נוזל ,הגם

מהמי שלקות נתבאר במקו"א ע"פ המג"א

שהפרי עצמו בכה"ג היה שהכל מ"מ הוא

משום שמי שלקות הם מדין טפל לפרי[,

מגיע מכח מה שהוא טפל לפרי ,ה"נ נימא

שאם לא ניכר יש דין שאין ברכתו העץ.

לענין שלא יהא אכפת לן מה שעומד

אלא שאם זהו עיקר הדרך ,כן רואים פה

לשתיה ,ואינו דומה לפרי שהוא מאכל.

)מתחלה(

את הפרי עצמו.

ושמעתי
ÔÂ¯ÒÁ ÔÈÚÏ ÚÂ„Ó ÔÂ„È [Á
„˙Â˜Ï˘ ÈÓ‰˘ ÔÈ¯Ó‡ ÁÂÓÈ
È·‚Ï ÂÏÈ‡Â ,˙Â˜Ï˘Ï ÌÈÏÙË
ÍÎ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï ‰È˙˘„ ÔÂ¯ÒÁ

עי'

ליישב בזה .דהנה זה ודאי
שחילוק זה של עומד לאכילה

או לשתיה הוא חילוק מהותי יותר בעצם
הדבר ,ולא כמו נוזל ומוצק שהוא בצורת
הדבר .וסברת המרדכי שאם הוא עומד

מג"א סי' ר"ה סק"ו ,שמבואר שם

לשתיה לא יכול להחשב טפל לפרי .ולא

שנתקשה מדוע מי שלקות ברכתם

שאחרי שייחשב טפל לא יהא ברכתו
אדמה.

אדמה .הרי אפי' הפרי עצמו שנימוח הוי
העץ ,ואיך יהיו מי הבישול יותר מהפרי
עצמו שבמצב נוזלי כזה ברכתו שהכל.

]ומשל

לזה שמעתי מדברי הרא"ש,
שבתשובה

ותורף תירוצו שדין מי שלקות הוא במה

כ'

שצריך

במי

שהם טפלים לפרי .ולכן לא בעינן בזה

שלקות שיבשל בשביל הפירות עצמם.

שנראה בו את הפרי עצמו ,כיון שכל

והסברא בזה לכאו' כדי שייחשבו חלק

מעלתו הוא בתור שהוא טפל לפרי] .ואין

מתבשיל הירקות .ומאידך כ' בפסקים

זה טפל ממש ,שהרי לא אוכל כלל את הירק

להקשות מ"ש מי שלקות ממי פירות ,ותי'

אתו ,ואולי אף זורק את הירק לאשפה[.

שבמי שלקות יש יותר טעם .ומקשין
העולם מדוע הוצרך לזה אחרי מה שכ'

ונתקשיתי,

א"כ מדוע כ' המרדכי

בפסקים.

שהביא שם המג"א לפני

מהדברים שגם אחרי שטפל לירקות ,עדיין

זה ,שבעינן שיהא המי שלקות עומדים

צריך שיהא בו טעם פרי ,ומברכים על מה

לטיבול ולא לשתיה ,וז"ל ודוקא ירקות

שיש בו טעם פרי ,אבל זה רק אחרי שהוא

שהמשקה שיוצא ממנו עיקרו לטבול בו

טפל לפרי ..וכעין זה גם פה צריך דבר

קאי וחשיב מאכל כמקודם דהא אמרינן פ'

ראשון שיהא משקה כדי שיוכל להיות

חבית

)שבת קמד א(

משקה הבא לאוכל

והארכתי

במקו"א,

טפל[.

והעולה

עריכת ברכות  /דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי
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לח ע"ב

דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי
iil`t xcpqkl` axd

‡

בגמ'

סברת הגמ' אלא חידש כן כסברא חדשה,

כל שתחילתו שהכל נהיה בדברו

וצ"ע[ ,וכך נראה בכוונת הביאוה"ל סימן

שלקו בפה"א ,והיינו דירק שדרכו

ר"ב סעיף י"ב במה שחילק בין דינא

ליאכל מבושל ואכלו חי מברך עליו

דסוגיין לדינא דבוסר שמברך עליו כעיקר

שהכל ,ויש לבאר זה בשני דרכים,

ברכתו ,ועיין לקמן שנרחיב בדבריו אי"ה.

ובפשוטו הטעם בזה ,דכיוון דעיקר
אכילתו היא ע"י בישול ,כל שאוכלו חי

והנה

אי"ז אכילה חשובה לברך עליה כעיקר

מצאנו מחלוקת גדולה בפוסקים,
דדעת הרבה אחרונים וכך הכרעת

ברכתו ומברך שהכל ,וכעין סברא זו

דדינא

מבואר ברי"ף לעניין ברכת הקמח דמברך

מבושל ,היינו כל שיותר טוב לאוכלו

שהכל כיוון דלא רגילי אינשי למיספי ליה.

מבושל ,ואפילו אם עדיין הוא טוב ליאכל

דסוגיין

בדבר

שדרכו

ליאכל

חי ,מ"מ כל שרוב בנ"א מבשלים אותו

אמנם

יש ללמוד בזה טעם אחר ,דפרי

מברך עליו כשאוכלו חי ,שהכל ,אמנם

שעיקר אכילתו היא ע"י בישול,

המג"א סימן ר"ה ס"ק ב' ויותר פירש

דיינינן ביה דכל שלא נתבשל הוא כמו

דבריו בהל' פסח סימן תע"ה ס"ק ד' ,חולק

שלא נגמר הפרי ,וכל חשיבות הפרי דידיה

ע"ז ,והביא מתר"י דמבואר בדבריהם דמה

באה לו כשיתבשל ,וכסברא זו מבואר

שאמרו דרכו ליאכל מבושל היינו דבר

בדברי רבותינו ,יעויין בלבוש סימן ר"ב

שאינו ראוי כ"כ ליאכל חי ,אך כל שהוא

סעיף י"ב שכ' וז"ל ואם אין דרך הרבה בני

טוב ליאכל חי ,אף שיותר טוב מבושל,

אדם לאוכלם חיים אלא מבושלים ,אם כן

אי"ז טעם להורידו מברכתו ,ובזה יישב

אין בישולן נגמר עד שיבשלו אותן דלהכי

המנהג ליקח לכרפס פעטרזי"ל ולברך

נטעו אותן מתחלה שיאכלום על ידי

עליו בפה"א ,אף דהוא יותר טוב ליאכל

בישול ,וכשמבשלין אותן הוא מביאן לדרך

מבושל ,אך מ"מ כיוון דהוא טוב אף

אכילתו והוא עיקר הפרי ,לפיכך אין

לאוכלו חי ,מברך עליו בפה"א] ,ובעיקר

מברכין עליהם בשם פרי אלא לאחר

מה שלמד כן מתר"י ,יעויין בשל"ה

בישולם וכו' ,וכן נראה בט"ז סימן ר"ה

שהביא לכל דברי רבינו יונה ,וסיים

ס"ק א' עיי"ש] ,וצ"ת בדבריו ,דבאמת יש

"וממנו תראו וכן תעשו" ,ואפ"ה דעתו שם

קצת משמעות בדבריו דלא נחית דזה עיקר

להדיא לעניין רובי"ן ומערי"ן דאם אוכלן

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רכו
חיים מברך שהכל ,ואף שהם טובים

בחפצא כל זמן שלא נתבשל ,ומשו"ה

לאוכלם חיים ,מ"מ כיוון דהם יותר טובים

סובר דאמנם אינו צריך בברכה פרטית ,אך

מבושלים הוא בכלל דבר שדרכו ליאכל

מ"מ אם בירך איך נימא ליה דלא יצא הרי

מבושל ואוכלו חי[.

סו"ס הוא וודאי פרי העץ ,אמנם אם עיקר

ושמעתי

לדון ,דלכאורה יסוד פלוגתת
האחרונים

תלוייה

בשני

הסברות הנזכרות ,דסברת האחרונים דכל
שיותר טוב לאוכלו מבושל הוא טעם
לברך עליו חי שהכל ,לכאורה המכוון בזה
וודאי כמבואר בלבוש והט"ז ,דכיוון דדרך
לאוכלו מבושל חשיב כלא נטעי ליה
אדעתא דחי ולא נגמר שם פרי דידיה עד
שיבשלוהו ,ולפיכך מברך שהכל אף שהוא
טוב לאכילה חי ,אמנם לדעת המג"א
דהעיקר תלוי במה שאינו טוב כ"כ
לאכילה ,לדידיה נראה דיסוד דינא דסוגיין
הוא כסברא הראשונה שהזכרנו ,דכשאינו
כ"כ טוב לאכילה חי ואדרבא שייכא בו
אכילה טובה ע"י בישול ,משו"ה אין לברך
עליו כעיקר ברכתו עד שיאכלנו כעיקר
הנאתו.

והנה

יעויין ברעק"א סימן תע"ה סעיף ב'

הטעם הוא כמבואר בלבוש והט"ז ,דהוא
חיסרון בעיקר הפרי ,א"כ דיינינן ליה
דעדיין לא בא לכלל פרי ,ומסתברא דלא
יצא אפילו בדיעבד דהוא חיסרון בעיקר
השם פרי דידיה ולא כמש"כ הגרעק"א
"ודי בברכת שהכל" ,והן אמנם דעת החיי
אדם דכל פרי שדינו לברך עליו בפה"א או
שהכל משום דאינו עיקר הפרי או דלא
נטעי ליה אדעתא דהכי ,מ"מ אם בירך
בפה"ע יצא דסו"ס יצא מן העץ ואי"ז
שקר ,ולפי"ז וודאי יש לקיים דברי
הגרעק"א אף אם נפרש כסברת הלבוש
והט"ז ,אך באמת בדברי הגרעק"א עצמו
נראה להדיא דלא נחית לסברת החיי"א,
שהרי עיקר סברתו היא דכל המ שאינו
מברך עליו בפה"ע ובפה"א הוא משום
שאינו חשוב כ"כ ודי לו בברכת שהכל,
ונראה בדבריו דאם היה סברא דלא חשיב
כ"כ פרי לקרותו פרי העץ ,באמת לא היה

מש"כ לדחות לדברי המג"א שם,

יוצא בדיעבד ודלא כהחיי אדם] ,אמנם

וכ' שם הגרעק"א דאף דברים שדרכן

באמת המשנ"ב סימן ר"ו ס"ק ג' כ' בשם

ליאכל מבושלים וכשאוכלן חיים צריך

הפנים מאירות כהגרעק"א ,דאף ירק

לברך שהכל ,מ"מ אם בירך בפה"א יצא,

שדרכו ליאכל מבושל והוא אכלו חי ,אם

וביאר שם טעמו וז"ל ,כיוון דהוא פרי

בירך עליו בפה"ע יצא ,ולא עיינתי בפנים

האדמה ,אלא כיוון דמבושלים טובים אינו

מאירות ואיני יודע טעמו אם הוא כסברת

חשוב לברך על חי ברכה מבוררת ודי

החיי אדם או מטעם אחר[.

בברכת שהכל ,אבל מ"מ יש לומר

·

דבדיעבד דיצא וכו' ,ונראה כוונתו דהוא
סובר כמו שביארנו בדעת המג"א ,דיסוד

והנה

נחלקו בסוגיין בדין שלקות,

הדין דדרכו ליאכל מבושל ,הוא מצד

והכרעת רב חסדא דירק שדרכו

אכילת הגברא ולא שיש איזה חיסרון

ליאכל חי והבישול מקלקלו ,בכה"ג

עריכת ברכות  /דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי

רכז

כשאוכלו מבושל מברך שהכל ורק כשאין

שאפשר לתקנו בבישול גרע מהיכא

הבישול מגרע אותו והוא טוב לאכילה

דקלקלו בבישול ,דאם יכול לבשלו ,א"כ

מבושל עכ"פ כמו חי ,בזה מברך עליו

השתא מצי לאוכלו אכילה מתוקנת יותר,

בפה"א ,ודעת הרא"ש והרמב"ם כר"ח,

ובזה הוא דמחתינן ליה מברכתיה כל

אמנם הרי"ף פסק הלכתא דלא כרב חסדא

שאינו אוכלו אכילתו החשובה ,אך באופן

ולעולם מברך על שלקות בפה"א אף

שבשלו כבר ,הרי א"א לו לתקנו ולאוכלו

כשהבישול מגרע אותם ,אולם לזה הסכים

אכילה מתוקנת יותר ,ומשו"ה לא מחתינן

הרי"ף דהלכה כרב חסדא ,במה שאמר

ליה מברכתיה אף דקודם הבישול היה

דדבר שדרכו ליאכל מבושל והוא אוכלו

מתוקן יותר ,וברור] ,ובאמת סברא זו

חי ,דמברך עליו שהכל.

שייכא רק לסברת המג"א וכמשנ"ת דאין

ותמוה

טובא ,דכיוון דבדבר שדרכו
ליאכל מבושל ,מסכים הוא דכל

שאוכלו חי וממעט בהנאתו ,מברך שהכל,
א"כ כ"ש בדרכו ליאכל חי והוא אוכלו
מבושל וממעט באכילתו ע"י שמשנה
אותו ,וודאי דין הוא דיברך עליו שהכל,
וצ"ע גדול.

אמנם

החיסרון בחפצא אלא באכילתו ,ובזה יש
לחלק כדברינו דכיוון דסו"ס אין לו
אפשרות לאוכלו אכילה יותר טובה ,אינו
יורד מברכתו ,אמנם אם החיסרון בסוגיין
היה חיסרון בחפצא ,לא שייך לחלק בזה
כלל לכאורה ,ורק מהטעם שביארנו שכל
החיסרון בחפצא הוא מה שעוד לא נגמר
הפרי ,וזה לא שייך כלל בדרכו ליאכל חי
שבישלו ,ודו"ק[.

לכאורה המוכרח בדעת הרי"ף
כמבואר בכל הנך רבוותא ,דיסוד

דינא דדרכו ליאכל מבושל ואוכלו חי,
משום דלא בא לכלל פרי עד שיתבשל,
והוי כדינא דלא נטעי ליה אדעתא דהכי
דמברך שהכל ,וזהו שחילק הרי"ף ,דכל זה
יתכן לגבי דרכו ליאכל מבושל והוא אוכלו
חי ,אך איפכא ,בדרכו ליאכל חי והוא
אוכלו מבושל ,בזה לא יתכן כלל סברא זו,
דסו"ס הוא כבר בא לכלל אכילתו
מתחילה ,ומי יוציאו מכלל פרי] ,דהא לית
לן לדון דשלקות לאו במילתייהו קיימי[,
ושפיר מברך עליו כעיקר ברכתו אף שאינו
טוב כמו אם היה נאכל חי.

ולדעת

ליישב,

דסובר

והנה

בעיקר דינא דסוגיין יש קושייא
עצומה ,דהנה מבואר דכל שעיקר

אכילת הפרי היא ע"י בישול ,כל שאוכלו
חי מברך עליו שהכל ,וזה תימה ,דהרי
לעניין בוסר קיי"ל בסימן ר"ב סעיף ב'
דבור שבא לכלל פול הלבן ,וכן בשאר
אילנות משיוציאו ,מברך עליו בפה"ע ,אף
דאינו ראוי לאכילה אלא ע"י הדחק,
וצע"ג ,דכיוון דעיקר אכילתו כשיגדל ,היה
לדון בו דלא יברך עליו כעיקר ברכתו אלא
כשיאכלנו אכילתו הטובה ,כמו בדרכו

המג"א והגרעק"א צריך בהכרח
הרי"ף

‚

דחי

ליאכל מבושל ,דאם אוכלו חי מברך
שהכל וזה תמיה עצומה.

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רכח

וכבר

עמד בזה הלבוש שם סעיף י"ב

דדווקא בסוגיין דאפשר כבר עכשיו

יעויין בדבריו מה שתירץ וצ"ע

לבשלו ולאוכלו אכילתו החשובה ,בזה

בדבריו ,ובביאוה"ל שם סעיף י"ב תירץ

מיגרע גרע כל שלא אוכלו כעיקר אכילתו,

דחלקו בוסר מדבר שדרכו ליאכל חי,

אמנם בבוסר ,אף דהפרי ראוי לאכילה

דבוסר אינו מחסר אלא שיוסיף גדילתו,

חשובה יותר ,מ"מ עכשיו לא שייכא בו

אך כשיגדל יהיה ראוי ליאכל כמו שאוכלו

אכילתו החשובה עד שיגדל ,ובזה לא

השתא חי ,משא"כ דרכו ליאכל ע"י בישול

איכפ"ל מה שהוא אוכלו אכילה גרועה,

לעולם אינו בא לכלל אכילתו החשובה

דזה אכילתו החשובה עכשיו ,וזה ממש

אלא ע"י בישול ,וכל שלא נתבשל דיינינן

כסברא שכ' ליישב לדעת הרי"ף לשיטת

ביה דאינו עיקר הפרי ,וכוונתו מבוארת,

המג"א.

דכשמחוסר מעשה בישול ,בזה דיינינן
דכל שלא נעשה בו הבישול לא נגמר פריו,
]אף דאנן קיי"ל דבישול לא חשיב אשתני,
אך מ"מ זה שפיר מצינן לדון דהבישול
קובע בו תורת גמר פרי[ ,אמנם בוסר אינו
מחוסר מעשה כלל ורק ממילא הוא יוסיף
ויגדל ,ובזה כיוון דיש לו שם פרי בבוסר
משיגיע

לפול

הלבן

ובשאר

אילנות

משיוציאו ,א"כ שפיר מצי לברך עליו כבר
מהשתא בפה"ע.

אך

ובאמת

דסברא זו וודאי שייכא רק לדעת
המג"א דהחיסרון הוא מצד

חשיבות האכילה דידיה ,אך אם החיסרון
הוא כמש"כ הלבוש והט"ז דהוא חיסרון
בחפצא ,דכל שלא בא לכלל עיקר אכילתו
דיינינן ביה דלא נגמר פריו ,פשוט דאין
סברא וטעם כלל לחלק בזה ,דכיוון דסו"ס
יש בו אכילה חשובה ,א"כ יש לנו לדון בו
דלא בא לכלל גמר פריו עד שיגדל ויהיה
ראוי לאותה אכילה ופשוט ,וזהו שהוזקק

באמת סברא זו שייכא רק לסברת

הביאוה"ל לסברא חדתא כנ"ל לחלק בין

הלבוש והט"ז דיסוד דינא דסוגיין

מחוסר מעשה בישול להיכא שיהיה ראוי

הוא חיסרון בחפצא של הפרי ,דדיינינן

ממילא ,ולא סגי ליה בתירוץ זה שכ' בדעת

ביה דאכתי לא בא לכלל גמרו עד

המג"א ופשוט.

שיתבשל ,אמנם לסברת המג"א והגרעק"א
לכאורה לא שייך לחלק בזה כלל ,דסו"ס
הוא אינו ראוי כ"כ לאכילה ,וזה הרי עיקר
החיסרון בסוגיין מה דאוכלו אכילה
גרועה ,ומה נפק"מ אם הוא מחוסר מעשה
לאכילתו הטובה להיכא דאינו מחוסר
מעשה ,ולדידיה בהכרח יש לתרץ לדינא
דבוסר באופ"א וצ"ע.

אך

אמנם

באמת יש לי קושייא עצומה
לפי"ד הלבוש והט"ז ,דהן אמנם

תירץ הביאוה"ל הייטב שלא יקשה איך
בבוסר מברך עליו כעיקר ברכתו אף שאינו
ראוי לאכילה אלא ע"י הדחק ,אך אכתי
צע"ג מאידך דינא דבוסר ,דהרי זה מבואר
דבוסר שלא הגיע לכלל פול הלבן וחשיב
שעדיין לא בא לכלל פרי ,מברך עליו

באמת שמעתי לדון חילוק אחר בין

בפה"א ,ומבואר דאף היכא דדיינינן דלא

דינא דסוגיין לדינא דבוסר ,די"ל

בא לכלל גמר פריו ,מ"מ אי"ז טעם כלל

עריכת ברכות  /דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי

רכט

לברך עליו שהכל ,ומברך עליו בפה"א,

לדון בו לא נטעי אדעתא דידיה ,דהרי

וא"כ איך פרי שדרכו ליאכל מבושל,

וודאי אדעתא דידיה נטעי ליה ,אלא ומה

מברך עליו שהכל כשאוכלו חי ,ופירשו

איכפ"ל שנטעי ליה ע"ד לאוכלו בעוד

הלבוש והט"ז דהוא משום שלא בא לכלל

זמן ,וברור ,והנה כנגד סברא זו נזקק רבינו

גמר פריו ,לו יהא כן ,סו"ס אי"ז טעם

הביאוה"ל לחלק מ"ש בוסר דלא דיינינן

להורידו לברכת שהכל רק לברכת בפה"א,

ביה לא נטעי אדעתא דהכי כמש"כ

וצע"ג ,והן אמנם לדינא דירקות דסימן

הרשב"א ,לדינא דירק שדרכו ליאכל

ר"ה ,אי"ז קושייא ,דכרב כ' הפוסקים

מבושל ,דדיינינן ביה דכל שלא נתבשל לא

דדווקא פרי שלא בא לכלל פריו מברך

נטעי ליה אדעתא דהכי ,וזה חילק

בפה"א ,אך דבר דעיקר ברכתו בפה"א

הביאוה"ל ,דהכא שהוא מחוסר בישול,

כשלא בא לכלל גמר פריו מברך שהכל

שפיר מצינן לדון בו דכל שלא נתבשל הוא

וזהו טעמא דשחת מברך שהכל ,דלעולם

כמו פרי אחר שלא נטעו אדעתא דידיה,

מחתינן ליה חד דרגא ,וא"כ ירקות שדרכן

משא"כ בוסר דאינו מחוסר תיקון כלל רק

להתבשל ניחא דכשאוכלם חיים מברך

שיצמח מאיליו.

שהכל ,אך מה נעשה דדינא דסוגיין הוא
אף בפירות כמבואר בשו"ע סימן ר"ב
סעיף י"ב ,ומפורש שם דגם בפירות אם
דרכן ליאכל מבושלים ,כשאוכלן חיים
מברך שהכל ,ולא אמרינן דלא מחתינן להו
אלא חד דרגא ,וצ"ע.

אמנם

ולפי"ז

אין קושייא כלל מדינא דבוסר
שלא בא לכלל פול הלבן ,דהן

אמנם מבואר שם דאף שלא בא לכלל גמר
פריו מברכים עליו עכ"פ בפה"א ולא
שהכל ,אך החילוק הוא כמש"כ הרשב"א,
דהתם לעולם לא נוכל לדון בו סברת לא

שוב התבוננתי ,דוודאי אף לזה

נטעי אדעתא דהכי ,דהרי אדעתא דידיה

יהני תירוץ הביאוה"ל ,דבאמת

נטעי ליה כשיגדל ,ומשו"ה אף שיש בו

שבעתיים

חיסרון אחר דלא בא לכלל גמר פריו ,מ"מ

וכוונתו לדברי הרשב"א בתשובה תכ"ח,

מצד זה אין להורידו רק חד דרגא ומשו"ה

שהק' לו ,איך בבוסר מברך בפה"ע ,הרי

מברך עליו בפה"א ,אך בפרי שדרכו

לא נטעי ליה אדעתא דהכי אלא אדעתא

ליאכל מבושל ,בזה הרי ייסד הביאוה"ל

דאכילה כשיגמר פריו ,וזה באמת ממש

דמצינן לדון בו סברת לא נטעי אדעתא

הקושייא של הלבוש מדינא דירק דדרכו

דהכי ,כיוון שהוא מחוסר מעשה בישול,

ליאכל חי ,וכמשנ"ת דזה עיקר הטעם

ושפיר מחתינן ליה לברכת שהכל כמו כל

בדינא דסוגיין משום דלא נטעי ליה

דבר דלא נטעי אדעתא דידיה ,וברור.

דברי

הביאוה"ל

מזוקקים

אדעתא דהכי וחשבינן ליה שעדיין לא בא
לכלל פריו.

והרשב"א

שם תירץ דבוסר כיוון דהוא
עצמו יתאכל כשיגדל ,א"א

„

והנה

יש עוד קושייא עצומה בסוגיין,
דהרי בשו"ע סימן ר"ח סעיף ד' כ'

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רל
דאכל דגן חי מברך עליו בפה"א ,וצ"ע,

ממנו מעשה קדירה ,הוא כדבר חדש

הרי וודאי עיקר אכילת הדגן היא ע"י

בהחלט ,ואי"ז כלל הדגן דמעיקרא ,ויש

טחינה ואפייה ובישול ,והוי כירק שדרכו

דיעות בפוסקים דאם בירך עליו בפה"א

ליאכל מבושל וכשאוכלו חי מברך עליו

לא יצא ,וא"כ א"א לדון כלל דעיקר

שהכל ,ואיך בדגן חי מברך בפה"א ,והק'

אכילת הדגן היא ע"י בישול ,ובין לסברת

כן הביאוה"ל סימן ר"ב סעיף י"ב וכ'

המג"א ובין לסברת הלבוש והט"ז הכא לא

דצריך לתרץ דמין דגן שהוא עשוי למזון

חשיב כדרכו ליאכל מבושל ,ודו"ק.

א.

חשוב יותר ולא איכפ"ל במה שעיקר

אך

אכילתו ע"י בישול.

והנה

באמת דקושייא זו כבר הק' בפסקי
הרי"ד בסוגיין ,ותירץ דמיני זרעים

חשיבי ,ולא ביאר סברתו מאי חשיבותא
דמיני זרעים ,אך הנראה בביאור דבריו,
ע"ד סברת הלבוש והט"ז ,דכל החיסרון
בסוגיין הוא מה דלא בא לכלל גמר פריו
ולא נטעי אדעתא דידיה ,ולזה חילק
הרי"ד ,דמיני זרעים הרי לעולם נטעי להו
אדעתא דהכי ,דהרי כל מה שהם ראויים
לזריעה הוא בעודם חיים ,וא"כ אף עיקר
אכילתם היא ע"י בישול ,מ"מ לא שייך
לדון בהו לא נטעי אדעתא דהכי עד
שיתבשלו ,דוודאי נטעי אדעתא דזרע נמי
ופשוט.

ובאמת

הנה מצאנו דבר פלא באבן העוזר
סימן ר"ח סעיף ז' ,שהק' אף הוא

קושייא זו ,ותירץ דלעולם מחתינן ליה חד
דרגא ממה שראוי לברך עליו בעיקר
אכילתו ,ובירקות דעל עיקר אכילתו מברך
בפה"א ,א"כ כשאוכלו חי מחתינן ליה חד
דרגא ומברך שהכל ,אך בדגן דעל עיקר
אכילתו מברך מזונות ,א"כ כשאוכלו שלא
כעיקר אכילתו יש לנו להורידו חד דרגא
ומשו"ה מברך בפה"א ,עכת"ד.

ודבריו

מרפסן איגרי ,דהרי אף בפירות
נפסק הדין בשו"ע ר"ב י"ב דכל

שדרכן ליאכל מבושלים ,אם אכלן חיים
מברך שהכל ,ומוכח דלא מחתינן להו רק
חד דרגא לברכת בפה"א] ,וזה וודאי

דיש ליישב סברא זו בסברא

דברכת בפה"ע חשיבא חד דרגא יותר

שעיקר

מברכת בפה"א ,כדמוכח במג"א סימן ר"ד

אכילתו היא ע"י בישול ואפייה ,מ"מ לא

ס"ק ז' שחילק בין שחת לבוסר ,דדווקא

מצינן לדון דעיקר אכילת הדגן היא ע"י

בבוסר מברך בפה"א דמחתינן ליה חד

אפייה ובישול ,דכשטוחן ואופה ומבשל

דרגא מבפה"ע לבפה"א[ ,וצע"ג.

נכוחה,

`.

דדגן

אף

`x`ia dfae ,dig dhign dwely dhig lek`l jxc xzeic x`ean l"de`iad ixacnc ,ipexxer zn`a mpn
`edc x`iae ,wely obc lr `l` `"dta jxan oi`c ,[oeivl oey`xd k"ke] ,eixaca d`xpc m"anxd zrcl

`"dta jxan wely obc lr ixdc ,epixac elha ,ig obcn sicr wely obcc `ed ok m` dpde ,ef `iiyew zngn
epiide diit`a ekxcy cvn wx wdl zigp `lc d`xp onwlc xferd oa`d ixaca zn`a j` ,llk ipzy` `le
.zepefn eilr ekxaic `peeba

עריכת ברכות  /דבר שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי

ואולי

רלא

יתכן לקיים דבריו וקוב"ה חדי

לתירוץ הרי"ד דבחיטה כיוון דהיא מין

בפלפולא ,דהנה נת' דנחלקו

זרעים לא שייך ביה כלל דינא דירק שדרכו

רבותינו האחרונים ביסוד דינא דירק

ליאכל חי ,דהרי וודאי נטעי לה אדעתא

שדרכו ליאכל חי ,דדעת הלבוש והט"ז

דהכי וכנ"ל ,אמנם כל זה נכון לסברת

והביאוה"ל ]וכן נראה בדעת כל האחרונים

הלבוש והט"ז דעיקר החיסרון הוא מה

שהסכימו נגד המג"א וסוברים דדין זה

שלא נגמר הפרי ולא נטעי ליה אדעתא

נוהג אף כשהוא טוב לאכילה חי[ ,דהוא

דהכי ,אך אכתי יש לנו להורידו מברכתו

חיסרון בחפצא של הפרי ,דעדיין לא בא

מצד סברת המג"א דסו"ס הוא לא טוב

לכלל גמר פריו ולא נטעי ליה אדעתא

לאכילה כ"כ ויש לו אכילה חשובה יותר

דהכי ,אמנם בדעת המג"א מבואר וכן

אם יבשלנו וכו' ,אמנם לזה חידש האבן

נראה ברעק"א ,דהוא חיסרון מצד האכילה

העוזר דמצד סברת המג"א אין לנו

כיוון שאין הפרי ראוי כ"כ לאוכלו חי

להורידו רק חד דרגא ,וכיוון דעל עיקר

יותר

אכילתו מברך מזונות ,הכא מחתינן ליה

כשיבשלנו ,ובאמת יש לדון דאלו ואלו

לברכת בפה"א ,אמנם זה אין להק דא"כ

דברי אלוקים חיים ושני הסברות אמת

פירות דעיקר ברכתן בפה"ע מחתינן להו

]אמנם המג"א וודאי לית ליה לסברת

לברכת בפה"א ,דהרי לעולם יש לנו לדון

הלבוש והט"ז ,דא"כ לא היה מזקיק

אף לסברת הלבוש והט"ז דלא נטעי להו

שיהיה אינו ראוי לאכילה וברור[.

אדעתא דהכי ,וזה וודאי סברא להורידם

ואפשר

לו

באכילה

חשובה

לגמרי לברכת שהכל ,ורק בחיטה דהיא

ולפי"ז

נראה לקיים דברי האבן העוזר,

מין זרעים וכתירוץ הרי"ד בזה הוא דלא

דבאמת וודאי אף הוא מסכים

מחתינן ליה אלא חד דרגא ,ודו"ק.

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רלב
לח ע"ב

בדעת הבה"ג שדבש תמרים לבדו ברכתו בפה"ע
xincel iav axd

א .ואמר

מר בר רב אשי ,האי דובשא

מאליו מן התמרים היינו דבש האמור

דתמרי מברכין עלויה שהכל

בפסוק.

נהיה בדברו ,מאי טעמא זיעה בעלמא הוא,
כמאן כי האי תנא ,דתנן דבש תמרים ויין
תפוחים וחומץ ספוניות ,ושאר מי פירות
של תרומה ,רבי אליעזר מחייב קרן
וחומש ,ורבי יהושע פוטר.

והנה

הרא"ש בפרקין סי' יב הביא את
שיטת הבה"ג וז"ל ואמר מר בר רב

אשי האי דובשא דתמרי מברך עליה שהכל
מ"ט זיעה בעלמא הוא ,וכתב בעל ה"ג
והוא שנתן בו מים ,דאי לבדו הוא מברך
עליו בורא פרי העץ דאישתני לעלויא כמו
שמן זית ,והקשה עליו הרא"ש ,וז"ל ולא
נהירא דהוי כמו היוצא מן הרמונים ומן
התאנים ,דאמרי' בפ' כל שעה

)דף כד(:

דחשבינן להו זיעה בעלמא ,ואין סופג את
הארבעים אלא על הייוצא מן הזיתים ומן
הענבים גבי ערלה ,ולא עדיף מיין
תפוחים .ותי' וז"ל ואפשר דטעמא דגאון,

וצ"ב

קושייתו ,שהרי הבה"ג כתב
שהטעם

לעילויא ,ולכאו' כוונתו שדווקא בדבש
תמרים זה אישתני לעילויא ,ובכל יוצא
מדבר אחר כגון מתאנים ורימונים ויין
תפוחים אין זה משתנה לעילויא ,ואם נימא
שהרא"ש הבין בדברי הבה"ג שכל יוצא
הוא אישתני לעלויא ,והרא"ש מוכיח שכל
יוצא הוא זיעה אלמא שזה לא אישתני
למעליותא ,א"כ מה תירץ הרא"ש על
דבריו ,שדבש שזב מאליו כתיב בקרא,
והרי עדיין תיקשי שזה לא אישתני
למעליותא וכמו כל יוצא ,שהרי הבה"ג
עצמו כתב ששמן זית זה אישתני לעלויא,
והיינו שאף שבודאי זה עיקר הפרי ,אפ"ה
צריך שזה ישתנה לעילויא ,ורק מחמת כן
אי"ז זיעה ,וא"כ בדבש שזב מאיליו אף
שהוא כתוב בקרא ,עדיין צריך שיהיה גם
אישתני לעילויא.

משום דבקרא כתיב ודבש ולא כתיב
תמרים ,ואם כן קרא איירי בדבש הזב

מפני

שאישתני

ואין

לומר שזהו הטעם שדבש שזב מאליו

מאליו מן התמרים ,ובכלל שבעת המינין

זה אישתני לעילויא ,כיון שהכתוב

הוא ,ומברך עליו בורא פרי העץ וברכה

מחשיבו ,שא"כ מאי שנא דבש שזב מאליו

אחת מעין שלש ,ולא דמי ליוצא מן

לדבש הנסחט ,הרי לכאו' אי"ז סברא שזב

הרמונים ומן התאנים וליין תפוחים ,דהני

מאליו

לעילויא,

יוצאים על ידי כתישה וסחיטה ,אבל הזב

ובמשקה הנסחט אי"ז חשיב אישתני

זה

חשיב

אישתני

עריכת ברכות  /בדעת הבה"ג שדבש תמרים לבדו ברכתו בפה"ע
לעילויא ,והוא רק סברא להחשיב את זב

ב .והנראה

רלג

בזה שבאמת כתב הרא"ש

מאליו כגוף הפרי] ,ושהפרי עומד לכך[,

בסי' י"ח ,בסוגיא דמי

משא"כ נסחט שאינו גוף הפרי ואינו עומד

שלקות ,וז"ל ומיא דסלקא ומיא דליפתא

לכך.

ומיא דשבתא בפה"א ,דקיימא לן מיא

ואין

לומר שקו' הרא"ש היא מהדיוק
שאינו סופג את הארבעים אלא

זו"ע ולא דבר אחר ,דהנה שי' הט"ז
שלמסקנת הרא"ש אזי לבה"ג גם בדבש
שנסחט מאליו ,וגם בכתשן ,ברכתו בורא
פה"ע ,ובוודאי שה"ה לגבי ערלה ,וא"כ
תיקשי מה עם הדיוק ,ובהכרח הקו' של
הרא"ש היא רק מהגמ' שכתוב שיוצא
מתאנים ורימונים זה זיעה.

ועוד

צ"ב שהרא"ש לא הקשה מתחילה,
מסוגיין מיין תפוחים שמדוע לר"י

פטור מקרן וחומש ,אלא הק' מסוגיא
דפסחים ורק אח"כ הק' שלא עדיף מיין
תפוחים דסוגיין] .וזה יתכן בדוחק ,כיון
שבסוגיא דפסחים בוודאי מדובר ביוצא
בלא מים ,וביין תפוחים אולי מדובר
שהוסיף יין[.

ויש

דכולהו שלקי כשלקי ,ומברכינן עלייהו
בורא פרי האדמה ,אף על פי שאין בו כ"א
המרק וטעם הירקות מברך עליהן כמו
שמברך על הירקות עצמן ,ולא דמי למי
פירות דאמרינן לעיל דזיעה בעלמא הוא,
לפי שמשקה אין לו טעם הפרי עכ"ל.

וביאור

דבריו שבמי פירות לא מברכים
בפה"א ,כיון שאין לו טעם הפרי,

]ושורש הדברים ביאר הקה"י[ שמי פירות
שעומדים לעצמם אין בהם אפי' את
הסיבה להיות פרי ,ולא רק מפני שאישתני,
ואפי' בעוד שהפרי שלם יתכן שאינו פרי
כלל ורק שהוא טפל לפרי ,והפרי הוא רק
בשר הפרי .וכל הנידון של הרא"ש הוא
משום שהמי פירות בוודאי מקבלים את
הטעם של הפרי כמו מי שלקות ,וע"ז תי'
שלמשקה אין טעם הפרי ,ויתכן בביאור
דבריו או שאין לו טעם חזק ,וכמדומה

להקשות עוד שאחרי שכתב הרא"ש

שכן ביאר הט"ז בדבריו ,ומתבאר מדברי

שדבש שזב מאליו הוא כתוב בפסוק

הרא"ש שביאר את דברי הגמ' זיעה

והוא חשיב פרי ,א"כ מדוע צריך את

בעלמא ,היינו שאין בהם שום סיבה להיות

הטעם של אישתני לעילויא ,כמו שהביא

שם פרי ,ולא רק מפני השינוי.

מהבה"ג וכנ"ל ,ולכאו' בדבש תמרים א"א
לומר שהוא חשיב אישתני לעילויא

ועפ"ז

נראה שבאמת יש ב' סיבות שלמי

שמחמתו הוא עיקר הפרי ,כמו שמן זית

פירות אין שם פרי ,מה שהוא זיעה

ויין ,שהם חשובים עיקר הפרי ,וכמו

והיינו שאין לו שום סיבה עצמית להיחשב

שכתוב בתורה תירוש ויצהר ]ויעוי' לקמן[

כפרי לעצמו ,ועוד שאף אם היה פרי וכגון

שבוודאי התמרים שנאכלים בעיניהם

פרי טחון ,וכמו שיעוי' בסוגיית טרימא

בוודאי הם עיקר הפרי ,ורק שבסוגיין הוא

שיש מקרים שמברכים עליהם לכמה

חשיב כגוף הפרי ולא כזיעה בעלמא.

ראשונים ברכת שהכל ,וכמו קימחא דחיטי

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רלד
לעיל לו ,.הרי אף שהוא בשר הפרי עצמו

תפוחים זה חשיב זיעה בעלמא ,אף שאין

מ"מ כיון שאישתני נשתנית ברכתו.

בו מים כלל] ,וא"ש מה שהקשינו שמדוע

ובזה

נוכל לבאר את דברי הרא"ש,
שהבה"ג סובר שדבש תמרים כיון

שאישתני לעילויא מברכים ע"ז בורא
פה"ע ,ודווקא בדבש זה חשיב אישתני
לעילויא ,אבל יוצא ממינים אחרים זה לא

לא הקשה מסוגיין דהיינו יין תפוחים קודם
שהרחיק קושייתו מסוגיא דפסחים ,כיון
ששם איתא להדיא שיוצא מתו"ר חשיב
זיעה[.

ותי'

הרא"ש שדבש תמרים שזב מאליו

אישתני לעילויא ,ול"ק מדוע יין תפוחים

כיון שכתוב בפסוק ,יש לו טעם

לר"י פטור מקרן וחומש ,וכן ל"ק מדוע

עצמי להיות פרי ,וכנ"ל שהוא סברא בגוף

אינו סופג את הארבעים ביוצא מתו"ר כיון

הפרי ,משא"כ דבש שנסחט אינו חשיב

ששם זה אישתני לעילויא.

גוף הפרי .וזה מועיל להחשיבו כגוף הפרי
ושאי"ז זיעה ,אבל עדיין זה אישתני וכמו

והק'

ע"ז הרא"ש שהרי בפסחים איתא

פרי טחון וקמחא דחיטי ,וע"ז כתב הבה"ג

שיוצא מרמונים ותאנים זה זיעה

שזה אישתני לעילויא.

בעלמא ולכן אינו סופג את הארבעים
בערלה ,והיינו שאיתא שיוצא מתו"ר וה"ה
כל מי פירות זה זיעה ואין לו שום סיבה
עצמית להיחשב כפרי ,וא"כ הכא בדבש
תמרים ,אף שזה אישתני לעילויא ,אי"ז
יכול להועיל אלא שאם יש לו סיבה

ולפ"ז

נצטרך לומר להרא"ש ,ששמן זית
ויין מה שחשובים כפרי ,היינו

מפני שהם עיקר הפרי וגם שזה אישתני
לעילויא,

וזה מ"ש הבה"ג מתחילה

דאישתני לעלויא כמו שמן זית] ,ולא
הספיק לו שזה עיקר הפרי[.

עצמית להיות פרי ורק אישתני בזה מועיל
מה שנשתנה לעילויא ,אבל כיון שיוצא

ג .והנה

מועיל מה שאישתני לעילויא להחשיבו

פוטר ,דזיעה בעלמא הוא ,ואין שם תרומה

לפרי ,וא"כ קשה מדוע ברכתו בורא

חל עליו ,ואין לך פרי הניתן למשקה אלא

פה"ע ,הרי הוא זיעה בעלמא .אמנם אין

זיתים וענבים בלבד ,והיינו כמר בר רב

קו' מעיקר הדין מדוע ביוצא מתו"ר אין

אשי עכ"ל .והיינו שהחילוק בין זיתים

סופג את הארבעים גבי ערלה וכנ"ל ששם

וענבים שהמים היוצאין מהם זה פרי,

זה אישתני לגריעותא[.

לשאר פירות שהמים היוצאים מהם הם

אין לו שום סיבה להיות פרי ,לזה אינו

ומה

שהקשה ולא עדיף מיין תפוחים,
ביאור דבריו שהנה בסוגיין דימו

את הדין של מר בר ר"א שדבש תמרים זה
זיעה בעלמא ,למה שסובר ר"י שעל יין
תפוחים פטור מקרן וחומש ,הרי שגם יין

בד' רש"י בסוגיין שכתב
ורבי

)בד"ה

יהושע( ,וז"ל ורבי יהושע

זיעה ,הוא כיון שזו"ע זה ניתן למשקה
ושאר פירות לא ניתנו למשקה.

ויעוי'

ברשב"א שהביא את שי' רש"י,
ואח"כ

הביא

בשם

התוס'

שהחילוק בין היוצא מזו"ע ליוצא משאר

עריכת ברכות  /בדעת הבה"ג שדבש תמרים לבדו ברכתו בפה"ע

רלה

פירות ,שזו"ע זה אישתני לעילויא ,ושאר

שמן שאם היו נוטעים את הזית בשביל

מי פירות זה לא אישתני לעילויא ,ולכן זה

הזית אי"ז נטיעה ע"ד לעשות שמן.

זיעה בעלמא ,והרי ששי' רש"י שהחילוק
בין זו"ע שניתן למשקה לשאר יוצא שלא
ניתן למשקה ,אינו מפני שלכן זו"ע חשיב
שאישתני לעילויא ,ושאר יוצא חשיב שלא
אישתני לעילויא ,וצ"ב דברי רש"י.

ולכאו'

נראה

בשי'

רש"י,

שסובר

כהרא"ש הנ"ל ,והיינו שפרי
שניתן למשקה אזי יש סיבה עצמית למי
פירות שלו שחשיבי פרי ,משא"כ ביוצא
משאר פירות שלא ניתנו למשקה ,אין המי
פירות שלהם חשובים לפרי והם חשובים
כזיעה בעלמא.

ויתכן

עפ"ז לבאר את דברי רש"י לעיל
לו .ע"מ שחילקה הגמ' בין קימחא

דחיטי לשמן זית ,שקימחא דחיטי אית ליה
עילויא אחרינא ,משא"כ בשמן זית לית

ואולי

י"ל ,שרש"י לשי' הוק' ,שהרי
השמן אינו פרי כלל וכמו יוצא

מתו"ר שאי"ז משקה כלל אלא זיעה
בעלמא ,וכנ"ל שאין למי הפרי להיחשב
פרי ,ואף שאישתני לעילויא והוא דרך
אכילתו ,הרי אי"ז מועיל לזה וכנ"ל ,ולכן
כתב רש"י ששמן נוטעים את הזית אדעתא
דשמן ,ולכן זה חשיב עיקר הפרי ,אבל
בקמחא דחיטי ל"צ שינטעו ע"ד כן ,כיון
שהוא בשר החיטים עצמם ,וכל הנידון של
הסוגיא בדף לו הוא מפני שאף שגם שמן
וגם הקמח חשיב הפרי עצמו ,מ"מ הרי הם
נשתנו מברייתם ,וזה הוכיחו משמן שאף
שאישתני

שבקימחא דחיטי שאף שאישתני לא
נשתנית ברכתו ,וע"ז חילקה הגמ' שבשמן
לית ליה עילויא אחרינא ובקמח אית ליה
עילויא אחרינא.

ליה עילויא אחרינא ,וכתב רש"י וז"ל הכא
אית ליה עילויא אחריני ,הלכך יצא מכלל
פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא אבל השמן
מיד בא בשינויו לכלל דרך אכילתו ועיקר
הפרי לכך נטעוהו הלכך פרי הוא ,והקשו
ע"ד רש"י שברש"י נראה ששורש החילוק
בין שמן זית לקימחא דחיטי שכאן הגיע
לדרך אכילתו וכאן לא הגיע לדרך אכילתו
וכמו שמשמע מלשון הגמ' ,ולכאו' הרי יש

לא

נשתנית

ברכתו,

וה"ה

והנה

באמת בקמח השינוי הוא מה
שנטחן ,אמנם בשמן כיון שחשיב

עיקר הפרי ,יש לידע מה השינוי שלו ,הרי
היה מקודם מים ועכשיו מים ,ולכאו' צ"ל
שהשינוי

הוא

שכשהמים

בפרי

הם

חשובים כאוכל ועכשיו זה חשוב למשקה.

ויתכן

לפ"ז ,שהנה הרשב"א הקשה לשי'

גם חילוק שבשמן נוטעים את הזית ע"ד

רש"י ]וכן לפי שי' התוס' שהביא[

השמן ,משא"כ בקימחא דחיטי אין זורעים

שמדוע חומץ סותניות לר"י פטור מקרן

את החיטה בשביל הקמח] .ויש שתי' ע"ז

וחומש ,הרי לשי' רש"י שהיוצא מזו"ע

שזאמת זהו כוונת רש"י ,שכיון שזורעים

אינו חשיב זיעה ויוצא משאר פירות זה

את החיטה ע"ד לעשות מזה קמח ואח"כ

זיעה ,כיון שאין לך פרי הניתן למשקה

פת ,חשיב שזורעים ע"ד קמח ,משא"כ

אלא זיתים וענבים בלבד ,והרי הסותניות

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רלו
הוא ניתן למשקה ,ואדרבה לא ניתן ליאכל,

דברי הבה"ג שדבש תמרים לעולם זה

ולכאו' יתכן שכיון שבוודאי נוטעים את

זיעה ,ולא תי' את תי' הרא"ש ,ושדבש הזב

הענבים בשביל הענבים הטובים ,ולא

מאיליו כתיב בקרא ולכן זה חשיב עיקר

בשביל הסותניות שהם סופי ענבים שאין

הפרי ,ולהנ"ל זה מתבאר היטב ,שכיון

מתבשלים עולמית ,ועושים מהן חומץ,

שסובר שע"י אישתני לעילויא לבד אי"ז

א"כ אף אם זה יהיה ניתן למשקה ,לכאו'

חשיב זיעה ,א"כ לא יועיל מה שכתיב

לרש"י אי"ז חשיב פרי כיון שצריך שינטעו

בקרא שאי"ז מהני אם לא אישתני

אותו אדעתא דהכי ,וכמש"כ גבי שמן זית,

לעילויא ,ואם באמת זה אישתני לעילויא

אלא שצ"ע שרש"י הכא לא הזכיר שצריך

אזי ליכא לקו' כלל.

גם שיטעו אותו אדעתא דהמי פירות וצ"ע.

ד .והנה

הבאנו שהרשב"א הביא בשם
התוס' ,שהחילוק בין יוצא

מזו"ע שאינו זיעה ,ליוצא משאר פירות
שהוא זיעה ,הוא מפני שזו"ע אישתנו
לעילויא ויוצא משאר פירות לא אישתני
לעילויא ולכן זה זיעה ,והנה לפי הנ"ל אזי
פי' זה פליג על דברי רש"י וכמו שמשמע
ברשב"א שזה פי' אחר מדברי רש"י,
ולכאו' חזינן לשי' שכל דבר שהוא אישתני
לעילויא אף אם לא ניתן למשקה אי"ז
חשיב זיעה ,והוא דלא כמש"כ בשי'
הרא"ש ורש"י ,שאישתני לעילויא אינו
מועיל לדבר שאין לו סיבה להיחשב פרי.

והנה

ובאמת

צ"ב הדבר שאישתני לעילויא
לבד סגי ,והרי כיון שלא היה לו

מעולם שום סיבה להיחשב פרי ,כיצד ע"י
שאישתני לעילויא זה נעשה לפרי .ונראה
הביאור בזה ,עפמש"כ הרשב"א ריש
פירקין דף לה .וז"ל ואם תאמר לאחריו
בכרם למה לי מהלולים הא בהדיא כתיבה
בי' ואכלת ושבעת וברכת ,והא גבי שבעת
המינין כתיב ,יש לומר דהוה אמינא דהתם
ביין דוקא דומיא דזית ,משום דכתיב ביה
זית שמן ,דמשמע שעל השמן קאמר,
וטעמא משום דהיין והשמן עיקר הפרי
דאישתנו לעילויא ,אבל על הענבים עצמן
לא אשכחן אלא מקדש הלולים ,ואף היא

התוס' שהביא הרשב"א אינו בתוס'

לאחריו ולא לפניו ,ובהא נמי מיתריץ הא

שלפנינו ,אלא שהוא מתוספות

דאמרינן בסמוך ,ואתיא נמי זית הואיל

רבינו יהודה ,ובאמת איתא שם דומה

ואית ביה צד מזבח ,ואקשינן וזית מצד

לדברי הרא"ש הנ"ל על הבה"ג ,שבתחילה

מזבח אתיא הא בהדיא כתיב ביה כרם

הביא את דברי הבה"ג שדבש תמרים כיון

וכו' ,ולא אקשינן הא בהדיא כתיב ביה

שאישתני לעילויא אי"ז זיעה ורק אם נתן

ואכלת ושבעת ,אלא טעמא כדאמרן דקרא

לתוכן מים זה זיעה ,והק' ע"ז שהרי איתא

דואכלת

בשמן

בפסחים שיוצא מתו"ר אינו סופג את

מדכתיב זית שמן ,אבל הכא בזית עצמו.

איכא

לאוקמי

דוקא

הארבעים אלמא שאי"ז אישתני לעילויא
ולכן זה זיעה ,והיינו שה"ה בכל יוצא
שאי"ז אישתני לעילויא ,ולכן פליג על

והנה

תו"ד שלולי קרא שחייבים לברך על
זיתים וענבים ,הו"א שיהיו חייבים
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רלז

לברך רק על שמן זית ויין ,ולא על זיתים

אישתני לעילויא ולכן זה זיעה ,היינו

וענבים ,והטעם משום שהיין והשמן עיקר

שזו"ע היוצא זה עיקר הפרי ,משא"כ יוצא

הפרי דאישתנו לעילויא ,וחזינן מדבריו

משאר פירות אי"ז עיקר הפרי.

שאישתני לעילויא היינו שזהו עיקר הפרי
יותר מבשר הפרי עצמם.

והנה

מה שכתב שהחילוק בין יוצא

]ויתכן

מזו"ע שאינו זיעה ,ליוצא משאר

דהיוצא[ ,אזי יש לזה שם פרי ,ולשי'

פירות שהוא זיעה ,הוא מפני שזו"ע

התוס' צריך שיהיה היוצא עיקר הפרי

אישתנו לעילויא ויוצא משאר פירות לא

בשביל שלא יחשב זיעה.

לפ"ז לכאו' הוא מעין סברת רש"י,
אלא שלרש"י כיון שניתן למשקה,

ולפ"ז

שגם

צריך

שינטעו

אדעתא

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רלח
לח ע"ב

בעניין שלקות במילתייהו קיימי
xalif dyn axd
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בגמ'

האדמה ,בזה פסק דלא כרב חסדא,
ופירשו הראשונים שלמד שחולק על רב
ושמואל וכו' ,ולא בא לבארם אלא לחלוק

מבואר פלוגתא אם שלקות מברכים

עליהם.

עליהם בורא פרי האדמה .וכ'
הרי"ף על הירקות הוא אומר בורא פרי

ובטור

כ' תומי וכרתי כתבו התוספות
כשהן

האדמה] :דף ל"ח ע"ב[ קתני ירקות דומיא

חיין

בפה"א

ולאחר

דפת מה פת שנשתנו על ידי האור אף

בישולם שהכל נהיה בדברו דאישתני

ירקות שנשתנו ע"י האור אמר רבנאי

לגריעותא ואפילו אם יש שחפץ בהם יותר

משמיה דאביי זאת אומרת שלקות מברך

מבושלין בטלה דעתו והולכין אחר הרוב

עליהן ב"פ האדמה וקיימא לן הכי דהא רב

ואף על גב שאנו רגילין לאוכלן מבושלין

ושמואל ור' יוחנן כולהו סבירא להו

זהו מפני השומן שממתקן .ורב אלפס כתב

דשלקות ב"פ האדמה ותניא נמי הכי

כשהן חיין שהכל ולאחר בישולם בפה"א.

יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נמוח

וכ"כ הגאונים ואפשר דחשיבי להו אישתני

דברי ר"מ ר' יוסי אומר יוצאים ברקיק

למעליותא והכי מסתבר .ע"כ.

השרוי אבל לא במבושל אף על פי שלא
נמוח ולא פליג רבי יוסי עליה דר"מ אלא
במצה משום דבעינן טעם מצה וליכא אבל
בעלמא אפילו ר' יוסי מודה דשלקות
במלתייהו קיימי ומברכינן עלייהו בורא
פרי האדמה ואפילו תומי וכרתי .קרא חייא
וסלקא וכרובא מברך עלייהו שהכל וכד
שליק להו מברך עלייהו בורא פרי האדמה
וכן כל מידי דלאו אורחינהו דאינשי
למכלינהו בחיותייהו מברכינן עלייהו
שהכל ואי שליק להו מברכינן עלייהו
בורא פרי האדמה .עכ"ל.

ובמה

מברכים

עליהם

למעליותא .ועי' ב"י שפירש בו
שבזה נחלקו רב חסדא ושמואל .ועי' ט"ז
שפי' שנחלקו בדבר שמצד עצמו מתקלקל
בבישול ,וע"י דבר אחר משביח ,שדנו בז
התוס' ושא"ר .ועי' ב"י שתמה על הטור
שפירש כך ברי"ף ,שלא מוזכר ברי"ף
שמברך תחילה שהכל ,רק כתב שלא נגרע
ברכתו של אח"כ .ועי' ב"ח שכ' שקרא את
הרי"ף אחרת ,שהוא תחילת המשפט הבא
של קרא וכו' ,ועי' ט"ז שלא גרס ברי"ף
ואפי' .ובכ"ז צ"ב מנין לרי"ף להעמיד

שכ' הרי"ף שאפי' תומי וכרתי
בורא

הרי

שמפרש ברי"ף שתומי וכרתי אישתני

פרי

מחלוקת חדשה לכאו' בין רב חסדא לרב
ושמואל.
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ואולי

י"ל בטור בדעת הרי"ף כך ,דהנה
יסוד המחלוקת כאן בסוגיא הוא

רלט

צ"ל כסברא הנ"ל ,שאם לא היה ראוי לפני
כן ,בבישול מגיע לעיקר פריו ובזה לכו"ע
הוא אדמה.

ויש

להוסיף שהגם שאומרת הגמ' שמברך

האם שלקות במילתייהו קיימי או לא.

שהכל על קרא חייא ,היינו משום

והיינו אם זה דבר אחר או שנשאר אותו

שראוי לאכול ע"י הדחק ,אבל לענין שם

דבר .וכמבואר בסוגיא שהוא נפק"מ גם

פרי שפיר י"ל שעיקר פריו הוא אחרי

לאכילת מצה.

שיבושל .משא"כ בדבר שטוב לאכול חי,
אלא שיותר טוב מבושל ,בזה מסתבר

ויש

לחקור ברב חסדא כיצד סובר ,אם
סובר ששלקות במילתייהו קיימי,

שהשם פרי שלו הוא כשהוא חי.

ונראה

ברי"ף שזה היה עיקר נידונו ,האם

ואעפ"כ אם נגרע בבישולו יורד לברכת

לפסוק ששלקות במילתייהו קיימי

שהכל .או שסובר שלאו במילתייהו קיימי.

או שלאו במילתייהו .וע"ז הביא הדיוק

וברשב"א הביא דעת הראב"ד שלרב

מהמשנה שבמילתייהו קיימי ,וס"ל שרב

חסדא אם טוב בין חי בין מבושל ,מברך

חסדא סובר שלאו במילתייהו קיימי ,ולא

שהכל .מבואר שפוסק ששלקות לאו

פוסק כמותו.

במילתייהו קיימי .וצ"ב א"כ מדוע בקרא
סלקא וכו' מברך אחר הבישול שהכל.
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והנה ברש"י כ' וכל ירק שאין דרכו ליאכל
חי ,שמתחלתו אם אכלו חי שהכל הוא
מברך .שלקו והביאו לדרך אכילתו ,הוא
עיקר פריו ומברך בורא פרי האדמה .ע"כ.
ולכאו' היה משמע מדהוצרך לבאר שהוא
עיקר פריו ,שבעצם ס"ל ששלקות לאו
במילתייהו קיימי ,ומ"מ בדבר שלא ראוי
לאכילה לפני זה ,וכעת נהיה ראוי לאכילה,
בזה זהו עיקר פריו ולא שייך לומר שלא
זה הפרי ושלא יברכו עליו בורא פרי
האדמה .אמנם ברש"י לכאו' זה אינו ,דכ'
לפני זה :כל ירק הנאכל חי שתחלתו בורא

והנה

בחי שהדרך לאכלו מבושל ולא חי,
מצאנו בזה מחלוקת .דברבינו יונה

מבואר וכן פסק המג"א שדוקא אם אי
אפשר לאכלו חי אז ברכתו שהכל.
וסברתם שהרי אין כאן חסרון של בישול,
ואם רק ראוי לאכול כך ,לא אכפת לן מה
שרובם אוכלים מבושל .אולם בתוס'
משמע שאם יותר טוב מבושל מחי ,ברכתו
של החי הוא שהכל .וכן פסק במשנ"ב.

וטעם

הדבר שיהא שהכל ,היה אפשר

פרי האדמה ,שלקו אפקיה ממלתיה

לומר שהוא מדין שאין זה דרך

לגריעותא .ע"כ .הרי שהוצרך להגיע להא

אכילתו .והגם שודאי לענין אכילת איסור

שאפקיה ממילתיה לגריעותא ]ועי' לקמן

לא נימא שלא לוקה בזה ,דשפיר הוי דרך

בדעת רש"י בזה[ .אמנם בראב"ד לכאו'

אכילה ,יש לחלק בין דרך אכילה של
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הגברא לבין דרך אכילה של החפצא.

שלו הוא אח"כ ,שהרי אח"כ לא יהיה לו

שכאן מצד הגברא שפיר יש כאן אכילה,

דין ושם פרי .ובתור שם פרי זה הגמר

אבל מצד החפצא לא כך רגילים לאכלו.

המושלם שלו .דהיינו שודאי צריך להיות

ויש להוסיף שודאי לא כל שינוי שהוא

איזה זמן שיש לו שם פרי.

יחשיב שאין זה דרך אכילה ,אלא רק
בישול שהוא שינוי חשוב ,עד כדי שיש
כאן מ"ד שלאו במילתייהו קיימי ,הוא
יכול להחשיב שהפרי נאכל לא בצורה
שרגילים לאכלו.

אשר

מעתה א"ש היטב הטור בדעת
הרי"ף .דתומי וכרתי בי' הטור

שהם יותר טובים מבושלים מחיים.
ומקשים עליו שהרי ברב חסדא מבואר
להיפך ,שיותר טובים חיים ממבושלים,

בלבוש כ' בסי' ר"ב סעיף י"ב כ'

ולכן חיים ברכתם האדמה ,ומבושלים

ואם אין דרך הרבה בני אדם

שהכל .ולפי"ז י"ל שגם לרב חסדא חיים

לאוכלם חיים אלא מבושלים ,אם כן אין

פחות טובים ממבושלים .אלא הסבר

בישולן נגמר עד שיבשלו אותן דלהכי

דבריו כך הוא .שכיון שסובר ששלקות לאו

נטעו אותן מתחלה שיאכלום על ידי

במילתייהו קיימי ,א"כ בתור חיים זה

בישול ,וכשמבשלין אותן הוא מביאן

השלימות שלהם ,ומה שאח"כ יהיו יותר

לדרך אכילתו והוא עיקר הפרי ,לפיכך אין

טובים ,הרי אח"כ ייפקע מהם שם פרי.

מברכין עליהם בשם פרי אלא לאחר

ולכן חיים אדמה .ומבושלים שהכל ,משום

בישולם ומברכין עליהם בורא פרי העץ,

ששלקות לאו במילתייהו קיימי ,ורק בקרא

אבל האוכלן חיים מברכין שהכל שעדיין

וכו' שלא ראויים כלל בעודם חיים ,בזה

לא נגמרו פריים ולא פרי הם .ולא דמי

בבישול הגיעו לתכלית הפרי וכמשנ"ת

לבוסר וכו' .ע"כ .הרי שביאר טעם אחר,

מרש"י.

אולם

שהוי כעין לא נגמר הפרי .ועי' לקמן
בעז"ה בהרחבה בב' טעמים אלו.

משא"כ

לדידן

שקיי"ל

במילתייהו

ששלקות

קיימי,

הדין

מתהפך ,שבעודם חיים חשיב שאין זה
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ושמעתי

גמר פרי וברכתו שהכל .משא"כ בבישולם
ברכתם האדמה .והכל על מקומו בא
בשלום.

מה' י .שרייבר שליט"א סברא,
שי"ל בדבר שאפשר לאכלו חי

אלא שיותר טוב מבושל כשנבוא לדון

·ÂË ¯˙ÂÈ˘ È¯Ù ÔÈ„ ¯˜ÈÚ· [‰
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האם נחשב גמר פרי או לא ,שתלוי בנידון
הגמ' אם שלקות במילתייהו קיימי .שאם
במילתייהו קיימי אזי אפשר לומר שהפרי

עי'

בגר"ז ר"ב ט"ז ,ואם דרכם לאכלם

לא הגיע לגמר שלו .משא"כ אם לאו

מבושלים מפני שהם טובים יותר

במילתייהו קיימי ,אזי אין לומר שהגמר

מבושלים מחיים אף על פי שהם טובים
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רמא

וראוים לאכילה גם כשהם חיים אין

כל זמן שלא בא לכלל זה .ומקורו שם

לאחר

בשעה"צ ע"ג מרש"י ברכות לח ,:והוא

הבישול אבל כשהם חיים מברכים עליהם

מה שהובא לעיל .והנה לעיל נתבאר

שהכל נהיה בדברו אבל פירות שדרך

שפשוטו ברש"י שבא לבאר מדוע אחרי

אכילתם הוא ג"כ לאכלם חיים אפילו הם

הבישול ברכתו אדמה .אמנם כבר הקשינו

טובים מבושלים יותר מחיים מברכין

לעיל שרש"י לפני זה כ' שרק באישתני

עליהם ברכתם בין חיים בין מבושלים.

לגריעותא ברכתו שהכל ,ומדוע הוצרך

מבואר שצריך ב' תנאים ,א' שיותר טוב

רש"י לבאר כאן שהגיע לעיקר פריו.

מבושל .ב' שלא רגילים לאכול חיים.

וכנראה זה מה שהכריח למשנ"ב לבאר

מברכים

עליהם

ובמשנ"ב

ר"ה

)ג(

ברכתם

אלא

יותר מחיים מלשון זה

שרש"י בא להסביר מדוע לפני הבישול
ברכתו שהכל.

משמע דאף כשהם טובים
חיין ג"כ כיון שהם יותר טובים כשהם
מבושלים מברך שהכל ומ"מ אם דרך רוב
ב"א לאכלם ג"כ כשהם חיין מברך
בפה"א :חולק בזה על המג"א שהצריך
שלא יהו ראויים לאכילה חיים .אלא
כמשמעות השו"ע שדי במה שיותר טוב
מבושל .אלא שהגביל דין זה שאם רוב בני
אדם אוכלים גם חי ,לא אכפת לן מה

ו[ ובמשנ"ב

השע"ת גבי בצלים רכים
שברכתם אדמה .שזהו דוקא במקום
שרגילים לאכלם כך בלא פת ,אבל
במדינותינו שלעולם אין דרך בנ"א לאכול
שומים ובצלים חיים אף כשהם רכים בלא
פת אין מברך עליהם אלא שהכל וכן מצדד
בנשמת אדם לברך שהכל.

שיותר טוב מבושל] .וילה"ע שבסי' ר"ב
כ'

)סד(

כשהם חיים וכו' הטעם כיון שדרך

אכילת אותן פירות לרוב בני אדם הוא ע"י
בישול דוקא לא מקרי עיקר פרי כ"ז שלא
בא לכלל זה ועיין בא"ר סי' ר"ה ובח"א
שדעתם דאפילו טובים ג"כ לאכול חיין
כיון שדרך רוב בני אדם לאכול אותן ע"י
בישול דוקא מברך שהכל :הרי שמצריך
שרוב בני אדם יאכלו ע"י בישול דוקא.
ולא להיפך שרק אם רוב בני אדם אוכלים
גם חי יישאר ברכתו אדמה[.

ובטעם

סי' ר"ה סק"ה כ' בשם

ועוד

כ' שם בשם השע"ת שאחרי הבישול
תמיד הוא שהכל ,משום שנגרע

בבישול .והקשו על היסוד שכתבנו לעיל
שלא ייתכן פרי שאין זמן שיהיה לו שם
פרי ,שאם אחרי הבישול אין לו שם פרי,
בהכרח קודם הבישול יהא לו שם פרי.
אמנם ל"ק מתרתי .א' כאן לפני הבישול
יש לו שם פרי ,אלא דוקא עם פת .ומה
שאז הוא טפל לפת ולא מברכים עליו זה
ודאי לא משנה ולא מידי .ב' שהרי פה

הדבר שמברך על חי שהכל כ'

ודאי אין זה חסרון בשם פרי מה שרגילים

בסי' ר"ב שלא מיקרי עיקר הפרי

לאכלו עם פת או בלי פת ,וכדלהלן.
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ובשעה"צ

וביותר

קשה ,שכאן פוסק שאם הדרך
לאכול עם פת או עם חומץ,

הנה באמת אין סברא

כשאוכל בלי זה מברך שהכל .ובבה"ל כאן

זו ברורה ,דמחק יעקב לקמן

כ' שטובים מבושלים יותר מחיים עיין

בסימן תע"ה לענין מרור שם משמע דאף

מ"ב דאפילו כשהם חיים הם ג"כ טובים

דאינו ראוי לאכול כי אם על ידי טיבול

כיון שכשהם מבושלים הם טובים יותר.

בחומץ מקרי ראוי לאכול חי ,ואם כן הכי

ומוכח ממ"א ]כפה"נ כוונתו לסק"ט[

נמי בכהאי גוונא ,וכן משמע גם כן

דוקא כשהם טובים יותר בעצמותם כשהם

בהגר"ז ,ומכל מקום טוב יותר לברך

מבושלים דהיינו אפילו כשמבשלן בלא

שהכל ,דהא מהמגן אברהם שם משמע

בשר לאפוקי אם הם טובים יותר רק

דלא סבירא לה כוותיה בזה ,ובברכת

כשמבשלם עם בשר זה לא נחשב שהם

שהכל בודאי יוצא בדיעבד:

טובים יותר וע"כ מברך בפה"א כשהם

והנה

שם

‰Ê· ·"˘Ó· ‰¯È˙Ò‰ [Á
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חיין:

סברת החק יעקב לכאו' ברורה.
שמכיון שנתבאר שהסיבה שלא

והתמיהה

זועקת ,כיצד אפשר לומר

יהא אדמה בחי הוא משום שלא נטעי

שכיון שרק הבשר משביח

אדעתא דהכי ואין זה עיקר פריו וכו' ,זה

מברכים עליהם חיים אדמה .מאי שנא

הכל שייך רק במקום שהדרך לאכול

מרגילות לאכלם עם חומץ או עם פת שזה

מבושל ,שבישול הוא שינוי בגוף הפרי.

גם סיבה לברך שהכל כשאוכל בלי.

אבל מה שרגילים לאכול דוקא עם חומץ
או דוקא עם פת ,הרי אין כאן שום שינוי
בגוף הפרי ,שנוכל לומר שהגוף לא הגיע
לעיקר פריו .וגם מסברת נטעי אדעתא
דהכי לכאו' צריך להיות איזה שינוי בגוף
הפרי ,ולא רק עם מה רגילים לאכלו.

וסברת

ובעיקר

סברת המג"א ,לכאו' תלוי
בסברות

הנ"ל,

שאם

חי

מברכים עליו שהכל כי לא נגמר הפרי
משום שבמבושל הוא יותר טוב ,א"ש
היטב שזה דוקא אם עצם הבישול הוא זה
שישביח עמו .משא"כ אם מה שיבשלוהו

המג"א צ"ל בהכרח שהוא דין

עם בשר ,לא שייך לומר שלא נגמר הפרי.

של דרך אכילתו ,שמברכים עליו

אולם לטעם המג"א הנ"ל בסי' תע"ה

רק כדרך אכילתו .ומעתה צ"ע במשנ"ב

שהוא משום שאין זה דרך אכילתו ,צ"ע

מאחר שביאר בסי' ר"ב כרש"י ולבוש

מה טעם הוא זה.

שהטעם לברך על פרי חי שיותר טוב
מבושל הוא משום שאין זה עיקר פריו,
איך כאן מסופק בזה ששמא כיון שהדרך
לאכול עם פת לא יברכו עליו אלא שהכל.
והוא פליאה גדולה.
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וכשנדקדק

בלשון המשנ"ב ,נראה שיש
חילוק בין הלשונות .שבדין
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הראשון של דבר שטוב מבושל מחי,

אשר

רמג

מעתה הכל מיושב היטב ,שביותר

במחבר כ' שזה סיבת הדין לפי שטוב

טוב רק עם בשר ,איירי שאוכלים

מבושל מחי ,לכן חי ברכתו שהכל .וכ'

אותו גם חי ,אלא שמגיע לדון מהדין

המשנ"ב הגבלה בדין זה ,שאם רוב בני

שיותר טוב מבושל ,וע"ז באמת בעינן

אדם אוכלים חי ,לא נאמר דין זה .ואילו

שהבישול מצד עצמו ישביח את הירק,

בדין השני של בצלים שרגילים לאוכלם

ולא מה שיש שם בשר .משא"כ בדין

רק עם פת ,כ' אבל במדינותינו שלעולם

שלעולם אוכלים רק עם פת או עם טיבול

אין דרך בנ"א לאכול שומים ובצלים חיים

בחומץ.

אף כשהם רכים בלא פת אין מברך עליהם
אלא שהכל .מבואר שצריך שלעולם אין
דרך בני אדם.

הרי

שהם ב' דינים .הדין הא' שכיון
שמבושל יותר טוב ,מברכים על חי

שהכל .אלא שיש הגבלה בדין זה שלא
יאכלו את החי כמו שאוכלים מבושל.
והדין השני הוא דוקא במקום שלעולם לא
אוכלים אותו .ושורש הדין מתחיל ממה
שלא אוכלים כך .ויל"ע אם התנאי הנ"ל
גבי מבושל שצריך גם שמבושל יהיה
באמת יותר טוב מחי קיים גם פה ,שייתכן

ושמעתי

שאם לעולם לא אוכלים כך
הוא שהכל ]דלא כחק יעקב[ לשיטתו הוא.
שלמד בחי שיותר טוב מבושל ,שאין
הפירוש שמבושל יותר טוב בעלמא ,אלא
שאי אפשר לאכלו חי אלא ע"י הדחק.
שמסתבר בזה שאין זה מדין עיקר הפרי,
שלזה די מה שיותר טוב מבושל .אלא הוא
מדין אין זה דרך אכילתו .ולכן לאו דוקא
בישול ,אלא כל אופן שאין זה דרך
אכילתו ,לא יברכו על זה אלא שהכל.

אלא

שדי במה שלעולם לא אוכלים אותו בלא
פת.

להוסיף שהמג"א שייסד הך דין

שבמשנ"ב שפסק את שניהם ,כיון
שלעיקר הדין פסק כשיטות שאפי'

יותר טוב מבושל הוא סיבה לברך שהכל
על חי ,מנליה לחדש הך דין של אין דרך

ונראה

שב' הדינים הם ב' הטעמים

אכילתו כלל ,שיברכו על זה שהכל .וצ"ת

שנתבארו לעיל .שהדין הא' הוא

בזה ]וצ"ל שפסק דין המג"א הגם
שלדידיה אין מקור לזה[ .א.

מה שלא נטעו אדעתא דהכי .ואילו הדין
השני בע"כ הוא שאין זה דרך אכילתו,
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ולכן מברכים עליו שהכל .ולאין דרך
אכילתו בעינן לזה שלעולם לא אוכלים
אותו במקום זה כך.

`.

אשר

מעתה נבוא ונדון הלכה באופן
שלא נתן מלח בתבשיל ]באופן

iab r"eyd lr my 'wdy zel`yd 'aa ,h"wq d"x 'iq `"bn 'irc ,dfa cer `"hily oexy .n 'dn izrnye
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רמד
שמשתנה טעמו מאוד מחמת זה[ ,האם
יברך על זה ברכת האדמה או לא .שאם כל

ועי'

משנ"ב לעיל סי' ר"ב גבי קונדיטון,
שכ'

)ה(

דהיינו שנותנין וכו' ואף על

בני האדם נותנים מלח ,ולא אוכלים בלי,

פי שנשתנה טעמיה וריחיה עי"ז ממה

זהו מחלוקת המג"א והחק יעקב ,שלא

שהיה מקודם אפ"ה לא נשתנה היין

הכריע המשנ"ב בזה .אך אם יש בני אדם

לגריעותא והיין עיקר לגבי אידך לפיכך

שאוכלים כך ,שוב לכו"ע יברך על זה

מברכין עליו בפה"ג :משמע שאם השתנה

אדמה ,שהרי אין זה שינוי בעצם הדבר,

לגריעותא ע"י מה שנתנו לתוך היין את

ורק הוי כמו לאכול עם פת ,שבזה בעינן

הדבש והפלפלין ,לא היו מברכים עליו

שכל בני אדם לא אוכלים כך.

בפה"ג .וא"כ גם בכה"ג שנתן הרבה מלח

ולענין

להיפך שנתן הרבה מלח .הנה
באופן שלעולם לא אוכלים כך,

לכאו' למג"א ודאי ג"כ יהיה ברכתו
שהכל ,דמ"ש ,סוף סוף אין זה דרך
אכילתו .אבל לחק יעקב וכן באופן שרק
רובם לא אוכלים כך ,בזה יש לדון.

ושורש

שישתנה לגריעותא .אלא שדנו אולי
בפה"ג דיין שאני ,שיש דין מיוחד שיהיה
את טעם היין ולא ישתנה לגריעותא.
]שמחד גיסא מברכים גם על רבע יין וג'
רבעים מים ,ומאידך צריך שיהיה את כח
היין .ולכן מטו משמיה דהגרי"ש זצ"ל
שמיץ ענבים אפי' עם מעט מים כבר אין
ברכתו בפה"ג[.

הנידון הוא בדין של דבר שטוב
יותר לאכול חי ממבושל ,מדוע

אחרי הבישול יורד להלכה לשהכל.
דבהו"א של הגמ' הוא משום ששלקות
לאו במילתייהו קיימי .אבל למאי דקיי"ל
לא כך ,שאם נשאר טוב אחר הבישול
נשאר בברכתו ,מדוע אם התבשל יורד
מדרגתו .וחקרו בזה ,האם הוא מדין
אישתני לגריעותא בעלמא ,ולפי"ז כל
אופן שיגרע את הפרי יברכו עליו שהכל.
או שהוא מדין בישול באופן שמגרע.
אמנם לכאו' אין סברא בצד ב'.

אלא
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ונפק"מ

בכל זה גם לענין בטנים שהדרך
לאכול אותם קלויים במלח ,וכך

הם יותר טובים .מיהו יש שאוכלים לא
קלויים .שלכאו' לפסק המשנ"ב אם רובם
אוכלים קלויים ,צריך להיות שלא קלויים
יהיו שהכל .אלא שיש לדון בזה א'
שהסיבה שרוצים קלויים הוא רק בגלל
המלח ,וכבר כ' הבה"ל שלענין חי שדרכו

שיש מקום לומר שלא כל שינוי

במבושל ,בעינן דוקא שרוצים את הבישול

נחשב שינוי בגוף הפרי ,רק בישול

מצד עצמו .ב' עי' בחוט שני הל' ברכות

וכדו' שהוא השפעה על גוף הפרי ,משא"כ

שכ' שקלוי הוא אותו דבר כמו חי.

תערובת תבלין גם באופן שאי אפשר

ושמעתי לבאר בכוונתו שלא משנה את

לתקן ,לא נחשב שהפרי עצמו נגרע .ויש

המרקם של הבטנים עצמם ,ולכן לא נחשב

לעיין בזה.

שאין זה גמר פרי.

עריכת ברכות  /בעניין שלקות במילתייהו קיימי

יא[ בעצם

רמה

החילוק בין חי פחות טוב

על קושית הט"ז על הדין של נתרסק לגמרי

למבושל פחות טוב ,עי'

שכ' רמ"א שי"א שברכתו שהכל .והק' הרי

רבינו יונה שאומר שכל מה שחי הוא

לגבי תרומה מותר .וכ' הדרך החיים לייסד

שהכל זה רק באופן שאי אפשר לאכלו חי

שיש ב' מיני שינויים .א' שינוי בחפצא,

]אלא על ידי הדחק[ .והוא כדרך המג"א.

שינוי בריה .ב' שינוי טעם .ומבאר

משא"כ לענין מבושל שברכתו שהכל ,כ'

שבטרימא נידון הגמ' היה רק לגבי עצם

שהוא במבושל פחות טוב .והסבר הדברים

הדין מיעוך האם הוא שינוי בריה .ואחרי

פשוט ,שבדין מבושל הוא דין אישתני

שמבואר גבי תרומה שלא ,אזי ממילא גם

לגריעותא ,משא"כ בחי בעינן לדין אחר,

מיעוך הרבה אין נפק"מ בזה .רק לענין

ובזה סובר שרק בלא ראוי לאכילה חי.

ברכה שתלוי גם בשינוי טעם ,בזה סובר
רש"י שאם נתמעך לגמרי יש כאן שינוי
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בעיקר

הדין דשלקות לאו במילתייהו
קיימי ,שמבואר בגמ' בשאלתה

שגם דין מצה ומרור ראוי שיהיו תלויים
בזה ,צ"ע וכי גם לענין תרומה ושאר
איסורים נימא שייפקעו .ואם נימא כי כבר
חל ,מה נעשה באופן שבישל טבל שלא
נגמרה מלאכתו .גם הרי לענין טרימא לעיל
לח .מבואר שאם הוא שינוי ,אסור לרסק
תרומה ,ומדוע מותר לבשל תרומה.

ומצאתי

טעם] .והוא חידוש שהוא מצד שינוי
טעם[.

ובזה

מבאר גם שלקות ,שאין כאן שינוי
בעצמותם ,אלא רק בטעם .ולפי"ז

צריך לבאר בסוגיא ,שלגבי מצה ומרור גם
בקושית הגמ' ידעה הגמ' שכיון שהם
מצוות אכילה יש בהם דין טעם ,אלא
שסברה שאחרי הבישול גם נשאר מר וכן
יש טעם מצה ]לכל ביאורי הראשונים בדין
טעם מצה[ ,אלא שמ"מ כיון שהם מצוות
אכילה ויש בהם שייכות לדין טעם ,והטעם

בזה ,בדרך החיים הל' ברכות,

השתנה ממילא לגבי זה נחשב דבר אחר.

קונטרס אחרון אות ז' .שעמד

ודו"ק.
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רמו
לח ע"ב

בדין שיעור לברכה אחרונה
oiihypxa l`xyi awri axd

איתא

בגמ' א"ל ר' ירמי' לר"ז ר"י היכי

ברכה אחרונה ומה"ט ס"ל לתוס' בדף

מברך על זית מליח כיון דשקילא

לט.דאפי' ששיעור שתיה בכה"ת זה

לגרעיניה בצר ליה שיעורא ,ופירש"י וגבי

ברביעית לחיוב ברכה סגי במלא לוגמיו

ברכת פירות הארץ אכילה כתובה ואכילה

דמכיון דבהכי מיתבי דעתא א"כ יש

בכזית ומבואר ברש"י שהמחיב לב"א זה

למשקה הזה חשיבות ,ומה"ט ס"ל לתוס'

אכילה ולפי"ז בשתיה והיה השיעור

דף מט :דדלמא יהני לחיוב אף בשיעור

רביעית שזה מקביל לדיני אכילה בכה"ת

כזית דמכיון דשיעור כזית הוי שיעור

ובתוס' חלקו ע"ז וס"ל דהשיעור בשתיה

באוכלין לגבי משקין כבר הוי משקה

זה מלא לוגמיו.

חשוב ,ומה"ט יהני ג"כ בריה משום

וזה

צ"ע דשיעור מלא לוגמיו זה שיעור
שיסודו בדין שביעה דבהכי מיתבי

דעתא

לענין

יוה"כ

וביוה"כ

אכילה

שלבריה יש חשיבות אך כ"ז אם דנים מצב
חשיבות המאכל אך אם יש דין מעשה
אכילה מבואר ברש"י שזה בכזית וא"כ
במשקין ברביעית.

בככותבת א"כ מהיכ"ת דכאן לענין אכילה
הוי בכזית ולענין שתיה השיעור מלא

ומדוקדקים

לוגמיו.

עצר"ע

דבתוס' מ"ט :יש צד דשיעור
שתיה זה אף בפחות ממלא

לוגמיו ונראה שהכונה בשיעור כזית וכפי
שמובא שיטה כזו בשו"ע ק"צ ס"ג וצר"ע
מהיכן שמענו שיעור שתיה בכזית.

עצר"ע

דבר"נ כיון שזה לאו
ברכה חשובה לד' שיעור ולהנ"ל הפירוש
הוא כיון שזה לא ברכה חשיבה לד' אוכל
חשוב ,וצ"ב הבנת הדברים דבר"נ זה לא
ברכה חשובה וברא"ש סימן ט"ז כתב
הטעם של"ד שיעור דדוקא מעין ג' דכתוב
בי' אכילה הוא דבעי שיעור אד' כל דתקון

בהצד בתוס' שיהני בריה לחיוב

רבנן כעין דאו' תקון וצ"ב אך יש כלל כזה

ב"א והרי אין כאן את תנאי בריה

דכל דתקון כעין דאו' תקון א"כ מהו הצד
של"צ שיעור.

דכה"ת דבעי ברית נשמה או דהתורה
דברה ע"ז להדיא וכה"ק הפנ"י והחוות
יאיר.

ומכ"ז

היטב דברי ר"י שאמר

וי"ל

בכ"ז

עפ"ד

תשובת

הרשב"א

בתתכ"ג שמבאר דברי הגמ' דקרי

נראה שיטת תוס' דבעי אוכל

לברכת בור"נ ולא כלום דחלוק בר"נ

חשוב ועל אוכל חשוב יש חיוב

ממעין ג' דמעין ג' זה על האוכל שאכל אך
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רמז

בר"נ זה ברכה כללית על בריאת הצרכים

בפירות זה כזית או בכדי שביעה ,ובפרמ"ג

של האדם עפ"ז י"ל פשט דתוס' שבר"נ זה

במשבצ"ז סק"א כתב דהגדר של כדי

לא ברכה חשובה ומה"ט לצ' שיעור חשוב

שביעה בפירות הוא שיהיה שבע מלאכול

דכל מה שצריך חשיבות של אוכל זה

האי פרי ובחזו"א לד' סק"ה כתב השיעור

כשדין הברכה זה על האוכל המסוים

כדרך שרגילים לאכול מפרי זה וצ"ב

שאכל בעי אוכל חשוב לברך עליו אך

בסו"ס אינו שבע ועדין רעב ומה אכפ"ל

כשדין הברכה אינו על האוכל אלא ברכה

שאינו רוצה לאכול עוד מפרי זה והרי פרי

כללית על בריאת צרכי האדם ל"צ אוכל

זה לא השביעו ,חזינן כאן גדר בשביעה

חשוב ,ועפ"ז זה המכוון בצד הראשון של

דכל עוד שלא שבע מקרי שלא גמר

הרא"ש דאכן לא תקנו את בר"נ כעין דאו'

אכילתו דבד"כ בנ"א אוכל עד כדי שביעה

וא"כ מש"כ הרא"ש בצד הראשון שלא

וכשבע זה מצב של גמר אכילתו א"כ בפרי

כתוב בי' אכילה זה טעם להא דברכת בר"נ

במצב שאינו חפץ לאכול מפרי זה יותר

זה ברכה כללית ולא במסוים על האכילה

מקרי גמר אכילת הפרי ,ואם הפסיק לאכול

הזו.

לפני גמר אכילה אינו חיב ,דהמחיב של

והנה

שביעה זה גמר אכילה.

דנו הפוסקים במברך ברכה ראשונה
ומכוין שתתיחס ברכתו למאכל

מסוים דיקא שמהני ועין בשו"ת רב פעלים
ח"ב סימן ל"ב דדן בברכה אחרונה אם
מהני ליחס הברכה למאכל מסוים דיקא
שאכל ולפי"ד שו"ת הרשב"א יש לחלק
בזה בין ברכת בר"נ לברכת מעין ג' דבר"נ
זה ברכה כללית ל"ש ליחס למאכל מסוים,
ואמר לי הגר"ש הירשמן על מה שדנו
האחרונים פנ"י ראש יוסף וחוות יאיר דדין
בריה זה רק בז' מינים מטעמים שביארו
דרק על ז' מינים יש התיחסות בתורה על
סוג המין א"כ רק בזה יהני בריה .דלפי"ד
שות הרשב"א הנ"ל אפ"ל טעם נוסף דרק
בז' מינים ומדין הברכה דרק מעין ג' שקאי
על החפצא בריה הני חפצא חשוב לברך
עליו משא"כ בר"נ שלא קאי על החפצא
אלא על בריאת הצרכים של האדם.

ב .כתב

עפ"ז

י"ל פשט במרדכי אות קע"ז דחיוב
ברהמ"ז דאו' זה רק אם שתה וצ"ב

דוכי בלי שתיה אינו שבע ]וא"פ[ דזה
תחושת שבע ביותר[ וי"ל דאמנם שבע אך
מכיון שדרך בנ"א לשתות באכילתם א"כ
מקרי שלא גמר אכילתו כל עוד לא שתה,
דכך צורת מעשה אכילה דגם שותה ,כתב
הראש סימן ט"ז ומתוך דברי ר"י משמע
שבאכל ז' מינים פחות מכשיעור שמברך
בר"נ .וכ"כ הטור בסימן ר"י דאף דבשאר
מינים הוי ספק בפחות כשיעור אך ז' מינים
פחות מכשיעור מברך בר"נ ועין מעדני
יו"ט אות א וכך נראה במרדכי אות קכ"ג
דיש דין מסוים דז' מינים ונראה הביאור
בזה דיסוד החסרון בפחות מכשיעור
דאי"ז אוכל חשוב אך ז' מינים מפני
חשיבותם מחיבים ברכת בר"נ אף בפחות

הרשב"א בסוגין ב' פירושים

מכשיעור והרא"ש מקשה ע"ז ב' קושיות

ברכה

א .דבשביל חסרון השיעור לא תשתנה

האם

מדאו'

חיוב

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רמח
ברכתו ב .מר' צדוק ]במשנה סוכה כו[:

הקשה ע"ד הראב"ד מר' צדוק ,דהרשב"א

דלא בירך על פחות מכביצה ומדוע לא

חלק בזה על הרא"ש וס"ל שהמחיב של

בירך בר"נ.

שביעה זה מחיב שונה וכפי שביארנו לעיל
דעת הרשב"א במחיב של שביעה וכדחזינן

והנה

קושית הרא"ש מר' צדוק צ"ב דהרי

ברשב"א שיש מושג של כדי שביעה

ר' צדוק ס"ל דחיוב ברכה הוא

בפירות] ,וד"ז טעון בדיקה שיטת הרא"ש

דכביצה וכפי שפירש רש"י בסוכה שם

בכדי שביעה בפירות ועדין י"ל דהרא"ש

דזה משום שבעי אכילה שיש בה שביעה

יכול להודות דכל בגמר מעשה אכילתו הוי

א"כ לר' צדוק ודאי שפחות מכביצה לצ'

מעשה אכילה חשוב ודו"ק[ ועפ"ז יתישב

לברך כלום וכד' ר"י זה אם השיעור הוא

לשון הר"מ שכתב בפ"ג היה בד"א שאכל

כזית דיסודו מדין חשיבות דזה ס"ל דז'

כזית ומעלה וצ"ב מה השמיענו בכזית

מינים חשובים הם ואף בפחות מכזית

ומעלה וי"ל דבכל איסורים זה שיעור

עכ"פ חיבים דברכת דר"נ אך אם המחיב

מעשה אכילה בכזית אך כאן שמדאו'

הוא שביעה בפחות מכביצה דאין שביעה

המחיב זה שביעה אין הפשט שמדרבנן

ליכא להמחיב ומה אכפ"ל דזה ממין ז'

הוי מחיב שונה מחיב של אכילה אלא

והוי מין חשוב וחזינן ברא"ש דיסוד

שמדאו' השביעה נותן חשיבות במעשה

המחיב של שביעה אי"ז מחיב בפני עצמו

האכילה ומדרבנן כבר כזית הוי מעשה

אלא זהו חשיבות במעשה האכילה דמכיון

אכילה חשוב וא"כ בשאר דיני תורה

שהוי אכילה שמשביעה הוי מעשה אכילה

כשאוכל יותר מכזית היותר מכזית אינו

חשוב וא"כ אכילת ז' מינים ג"כ הוי

משפיע על הכזית אך כאן כשיש יותר

מעשה אכילה חשוב ולכן הקשה הרא"ש

מכזית כל השיעור של המעשה האכילה

מר' צדוק] ,ובדעת ר"י י"ל ש"ב מיני

נהיה יותר חשוב ,וזה הר"מ בא להשמיענו

החשיבויות חלוקים [,וביותר י"ל דלהך

את הגדר של כזית .ויש כמה נ"מ בהנ"ל

מ"ד שזה בכביצה א"כ צ"ב איך שייך ליתן

לספק רעק"א בקטן שהגדיל האם מחויב

שיעור של שביעה אלא זה שיעור מסוים

כעת בברהמ"ז מחמת שביעתו ,באכל

של שביעה שמחשיב את המעשה אכילה

פחות מכזית ושבע מזה שחדש החת"ס

וכלשון הגמ' מט :אכילה שיש בה שביעה

בשו"ת או"ח סימן מ"ט דחיב בברהמ"ז

והמחיב זה האכילה ,הרשב"א בדף לז:

דאו' דיש מחיב של שביעה ,ג .הפמ"ג ריש

הביא את שיטת הראב"ד דעל פת פחות

סימן ר"י בשהה באכילתו יותר מכדאכ"פ

מכזית מברך לאחריו מעין ג' והרשב"א לא

ומ"מ שבע ועין שער הציון סק"י.
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רמט

שיעור משקין לברכה
xvpin dgny xi`n axd

שיעור

ברכה אחרונה באוכלין קיימא לן
שהוא

במשקין

גם על משקין .דם אמרי' בגמ'

נסתפקו בזה התוס' בכמה מקומות אם

בכמה דוכתי ששיעורו בכזית ,וכ"פ הר"מ

שיעורו בכזית או ברביעית ,ואף שלעיקר

מאכ"א ו' א'] .ביבמות קי"ד אמר דדם

ההלכה נקטינן ששיעורו ברביעית ,כתבו

שיעורו ברביעית ,ועמדו בזה האחרונים[.

)רא"ש פ"ז סי' כ"ד ,ושו"ע סי' ר"י ס"א(

ויותר שאפילו דם שרצים לחייב משום

שלא לשתות לכתחילה בשיעור של יותר

שרץ שיעורו בכזית כמבו' בכריתות כ"א.

מכזית ופחות מרביעית שלא להכנס לספק.

וסך משמן המשחה בכזית ,כריתות ו',

הפוסקים

ויש

בכזית,

אבל

אולם

בהרבה מקומות מצאנו שיעור כזית

להבין ,הרי שיעור משקין הוא
ברביעית לכל האיסורין ,וא"כ מ"ש

לעניין ברכה שיהיה בכזית] .באמת הכס"מ
)ג' י"ב(

מסביר את דעת הרמב"ם ששיעור

משקין לעניין ברכה ברביעית דהוי ככל
האיסורין[ .ומצאנו גם שיעור במשקין של
'מלא לוגמיו' אבל בזה כבר כתב הרא"ש
שלגבי ברכה אין דנים ב'יתובי דעתא' כמו
ביוה"כ אלא שיעור אכילה ,וכמו באוכלין,
שיעורו

שביוה"כ

בככותבת

ובברכה

שיעורו בכזית.

אמנם,

]בזה יל"ד שמא שיעור סיכה אינו כשתיה
אלא כאכילה[ .במעילה ט"ו תנן ה' דברים
בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב
והסלת והיין והשמן ,והקשו תוס' בזבחים
ק"ט איך מצטרף יין ושמן לבשר וסלת
הלא כל שאין שיעורו שוה אין מצטרפין,
ואוכל שיעורו בכזית ומשקה ברביעית,
ותירצו דבשרה פתו ביין שהוא דרך אכילה
שיעורו בכזית ,ולכאו' כוונתו דבאופן כזה
דוקא הן מצטרפין ,וא"כ יש להוכיח
מסתימת ד' הר"מ שלעולם מצטרפין,
ושיעור נסכים בכזית ,אמנם אי"ז ראי' כ"כ

בעיקר הדבר האם שיעור שתיה

שנקט הר"מ ל' המשנה .ובבשר בחלב נמי

לעולם הוא רביעית ולא כזית,

אמרי' שמצטרפין זה עם זה ,חולין ק"ח,

אי"ז ברור כ"כ .ברמב"ם פ"ד משבועות

וא"כ מוכח ששיעור החלב בבב"ח הוא

ה"ד כתב "נשבע שלא ישתה היום כו'

כזית.

וכמה ישתה ויהיה חייב נראה לי שאינו
חייב

עד

שישתה

רביעית

כשאר

וכן

המחה את החמץ שיעורו בכזית ,ר"מ

האיסורין" ,וכ"כ הרמב"ם לגבי סתם יינם

חומ"צ א' א' .אבל הממחה את החלב

)מאכ"א י"ד ט'( ,וכ"כ על ערלה וכלאי הכרם

שיעורו ברביעית ,תוספתא כריתות ב' ב'.

)שם ט"ו י"ד( ,ועל יין לנזיר )נזירות ה' ב'(.

זר ששתה משקה של תרומה חייב בחומש
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רנ
בכזית ,ר"מ תרומות י' ב' .אך באוכל

דם שאותו אפשר לשתות ,ממילא האיסור

משקה

הוא איסור אכילה וגם שיעור השתיה בו

מע"ש

חוץ

לחומה

שיעור

ברביעית ,ר"מ מע"ש ב' ה'.

וכ"ז

צ"ב ,ובאחרונים עמדו בראיות אלו,
ולא העלו דבר ברור בזה ,עי' במנ"ח

מצוה קמ"ח ,ובדרך אמונה תרומות י' ב'.

והנראה,

עיקר שיעור שתיה הינו
ברביעית ,ובמקרים שנאמר

שתיה בכזית אי"ז משום ששתיה במקרים
אלו היא שתיה אחרת ,אלא שבמקרים אלו
עיקר האיסור הוא איסור אכילה ,ורק
שהאיסור נאמר גם באופן של שתיה ,ומ"מ
גדריו נשארו גדרי אכילה והלכך שיעורו
בכזית.

והנה

היה צריך להיות שיעורו ברביעית כיון
שדם בעיקרו הוא שתיה ,אך בזה אפשר
כיון דאפקיה קרא בלשון אכילה שדנים
את גדריו בגדרי אכילה וחייב בכזית.

לגבי

בשר בחלב נמי ,כיון שבשר בחלב
כולו הוא מידי דאכילה רק שעכשיו

ישנו לפנינו חלב בלבד של איסור ,הרי אף
ששתייתו אסורה ,איסורו בגדרי אכילה
ושיעורו בכזית .ולדברים אלו צריך לומר
ששמן ויין של נסכים שיעורן ברביעית
וכמו"ש התוס'] ,ודלא כהדיוק הנ"ל
מהר"מ[ ,וכן שמן המשחה שהוא שמן

בחמץ שהמחהו הוא פשוט מאוד

צ"ל שדין סיכה לעניין זה אינו כשתיה,

שאין כאן איסור שתיה ,אלא

ושיעור סיכה בכזית.

אדרבה האיסור בעצם הוא איסור אכילה,
ורק נאמר שגם באופן שהמחהו נשאר
באיסורו באופן של שתיה ,אך האיסור
בעיקרו הוא איסור אכילה ושיעורו בכזית.
אלא שצריך להסביר מ"ש המחה את
החמץ ששיעורו כזית ,מהמחה את החלב
ששיעורו ברביעית ,ולכאורה י"ל שחלב
נאכל גם באופן מוצק וגם באופן נוזלי וזה
דרכו לכתחילה ולכן אין לומר שעיקר
איסורו הוא בכזית ,אלא חיובו בדרך
אכילה כזית ובדרך שתיה רביעית ,משא"כ
חמץ שאכילתו הרגילה היא בדרך אכילה,
לכן כשהמחהו לשתיה לא פקע שם איסור
אכילה ממנו.

ובדם

היא רביעית .ולגבי איסור 'דם' ,לכאורה

ומה

שנשאר לברר הוא מה ההבדל בין
תרומה לזר שחיוב חומש הוא

בכזית ,לכל האיסורין ששיעורן רביעית,
ובייחוד למע"ש חוץ לחומה שגם הוא
בכזית .ואפשר שכיון שאיסור תרומה לזר
הוא איסור חפצא שחל קדושה על
התרומה א"כ חלות התרומה היא במאכל
של תרומה ולכן לעולם דינו בשיעור
אכילה שהוא כזית ,משא"כ ערלה וכלאי
הכרם ]דרך משל[ שגם אם חל האיסור על
הענבים כמו כן הוא חל על היין ,ואינו
איסור חפצא שחל בהשתלשלות מהמאכל.
ומע"ש אף שאיסורו ג"כ איסור קדושה
הוא ,מ"מ הדין מע"ש חל על היין בפנ"ע,

שרצים ג"כ פשוט מאוד שכיון

כיוון ששייך מע"ש שיחול ישירות על יין

שאיסור אכילת שרצים בעיקרו

]כמאמה"כ "ביין ובשכר"[ והוא ע"י

הוא איסור אכילה ורק שבכל שרץ יש גם

פדיון ,א"כ גם ענבי מע"ש שסחטן אין
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רנא

דינם דין המאכל אלא דין יין ומשקה להם,

שברכתן מעין ג' אם אכל פחות מכשיעור

ושיעורו ברביעית.

מברכים עליהם בונ"ר.

יסוד

לכל העניין אפשר להביא מהתוס'
בנזיר ל"ח גבי נזיר שאכל ענבים,

שסברו לומר למשנה ראשונה שאיסור
שתיה הוא ברביעית שגם אכילת ענבים
שיעורה

ברביעית,

וחזר

ר"ת

לומר

שאכילה לעולם בכזית ,ויסוד סברת התוס'
בתחילה כי בנזיר להיפך ,יסוד איסורו הוא
בשתיה ,וא"כ אפילו כשאסרה התורה
אכילת ענבים הויא כשתיה בגדריו שחייב
ברביעית דוקא ,ומסקנת ר"ת דהוו ב'

במג"א

עם האוכל לשיעור כזית ,וזה
היה ברור לו שאכילה ושתיה אינן
מצטרפין כמו ביוה"כ ,אך בציר שע"ג
הירק מבו' גם ביוה"כ שמצטרף ,וכן בפת
ששראה

ביין

נקט

שמצטרף

וכיו"ב

לביבות שיש עליהם מרק .ונסתפק המג"א
ברוטב של בשר אם מצטרף או לא ,והספק
אי דמי לציר שע"ג הירק או לא ,ודייק
מרש"י ור"מ דלא דמי ואין המשקין
מצטרפין לשיעור.

איסורים נפרדים ,על אכילה כזית ועל
שתיה רביעית.

ר"י א' דן אלו משקין מצטרפין

ותימה,

שהדברים מפורשים בסוגיא
דחולין ,ועל רוטב של בשר

ונהדר

לעניינינו גבי שיעור שתיה בברכה

עצמו ,דהכי איתא התם ,והרוטב כו' מאי

אחרונה ,אם נדון את הברכה על

אריא דקריש כי לא קריש נמי דאמר ר"ל

השתיה בפני עצמה ודאי שהשיעור צריך

ציר שע"ג הירק מצטרף לככותבת ביוה"כ

להיות רביעית ,אלא שיל"ד על הברכה

התם משום יתובי דעתא הוא בכל דהו

באופן כללי והיא ברכה שכוללת גם

מיתבא דעתא הכא משום אצטרופי הוא אי

אכילה ,ואפשר שגדרי הברכה נקבעו על

קריש מצטרף אי לא קריש לא מצטרף.

אכילה ורק ששתייה בכלל זה וא"כ

נמצא שדין ציר של ירק הוא דבר מיוחד

שיעורו בכזית .ולהנ"ל צ"ל דהיינו ספיקא

ביוה"כ ,ולמה דימהו המג"א לשיעור

דהתוס' .ויש להוסיף שגם בברכת על הגפן

ברכה.

שהיא ברכה מיוחדת על שתיה לא אמרי'
ששיעורו רביעית לכ"ע כיון שהוא חלק
מברכת מעין ג' שנתקן על אכילה.

ויסוד

זה שדין השיעור נקבע בברכה ולא
במאכל מבואר מהראשונים ,עי'

ברא"ש

)ברכות פ"ו סי' ט"ז(

שנסתפק אי דין

נראה

וציר בב' נדונים ,חדא האם הם
עצמם יש להם דין משקה או שבטלים
לאוכל כ"כ שדינם בעצמם כאוכל ,ותו
יל"ד אם נדונם בפנ"ע כמשקין ,עכ"פ יחד
עם האוכל יהא זה כאוכלין לגבי הא
דמצטרף עם האוכל.

שיעור בברכה אחרונה הוא רק בברכת
מעין ג' או גם בברכת בונ"ר ,וביותר מה
שהביא שם בשם ר"י שאפילו דברים

הביאור בזה ,שיש לדון על רוטב

וכוונת

הגמרא בחולין שכשדנים על
יתובי דעתא שייך לומר שאוכל

עריכת ברכות  /ברכות לח ע"ב

רנב
ומשקה יצטרפו להדדי אף שזה בפ"ע

דין הצירוף של ציר וירק מ"ש מדין טיבולו

אוכל וזה בפ"ע משקה ,אבל לגבי טומאת

במשקה שצריך נט"י אפי' הוי ציר ]כך הוה

אוכלין כיון שהחלב כשאינו קרוש דינו

משמע ליה מפשטות הדברים[ ,ותירץ

כמשקה ואין בו דין 'טומאת אוכלין'

דדוקא לעניין יוה"כ דתליא ביתובי דעתא

לעולם לא יצטרפו יחד .וסבר המג"א לומר

מצטרפין .הרי שנחלק על המג"א בתרתי

שגם לגבי ברכה כמו לגבי יתובי דעתא

בדין ציר שע"ג ירק ,חדא שלהמג"א לא

אי"ז תלוי דוקא בדין בפ"ע של כ"א מהם

ייחשב טיבולו במשקה ולהתו"י הוי

אלא שייך לצרף משקה לאוכל להיות דבר

טיבולו במשקה ,וגם שלהמג"א יצטרף

אחד .אלא שהביא מרש"י בחולין שם

לא

לשיעור

שפירש דקים להו לרבנן דציר של ירק

ברכה

אחרונה

ולהתו"י

יצטרף.

מיתבא דעתא ,ולפ"ז הוא דבר מיוחד בציר
ולא ברוטב ,כמו שכתב.

ובזה

מבואר מה שהביא המג"א ראיה
שאינו מצטרף מסי' קנ"ח ,והרואה

מתפלא מאוד ,הרי מפורש שם בסעי' ה'
דרוטב של בשר אינו נחשב טיבולו
במשקה ,וכתב שם המג"א שאין שום
חולק ע"ז ,וזה היפך מה שרוצה לדון כאן
שרוטב נחשב כמשקה ואינו מצטרף .אך
הביאור הוא ששם הנידון הוא שהרוטב
היוצא מן הבשר בעצמו אינו משקה ,אבל
משמע אם יהיה רוטב חיצוני יהיה נידון
כטיבולו במשקה ]כמו"ש שם המג"א סוף
ס"ק י'[ וא"כ לגבי הנידון אם נחשב כדבר
אחד עם האוכל מבואר שאינו דבר אחד
ממש ,ולפ"ז גם לא יצטרף לשיעור ברכה
אחרונה.

אמנם

לעיקר

מה שנתפרש בגמ' בחולין
שסברת יתובי דעתא אינה רק

לגבי יוה"כ אלא שלגבי צירוף דנים זאת
כאחד ,יש קצת סמך לזה ,דהנה ביומא
פ"א א' נחלקו אמוראים האם דין זה
שהאוכל והשותה אין מצטרפין הוא דין
מיוחד ביוה"כ או שכן הוא לעניין טומאה,
שי' ר"ח ור"ל שכמחלוקת לטומאה אם
מצטרף כך מחלוקת ליוה"כ ושי' ר"נ
וריו"ח שלעניין טומאה דוקא נחלקו אבל
ביוה"כ אינן מצטרפין לכ"ע כיון דהוי
משום יתובי דעתא ,והמג"א כאן הביא
מדין יוה"כ שאין מצטרף לברכה ,היינו
שסבר דברכה שוה ליוה"כ בזה ,אף
שבברכה אי"ז משום יתובי דעתא ,וע"כ
דס"ל ד'יתובי דעתא' האמור שם אינו
יתובי דעתא דוקא אלא כל צירוף לדין

כלפי ראיה זאת ,עי' בתוספות

אכילה אחת ]בשונה מטומאה שהוא צירוף

ישנים ביומא פ' ב' שהקשה על

בחפצא[.

עריכת ברכות  /שיטות הראשונים בדין בריה

רנג

לט ע"א

שיטות הראשונים בדין בריה
onte`w xi`n iax oe`bd

א[ בגמ'

מבואר ור' יוחנן היכי מברך על

שזה הגיע שלם לפניו זה מועיל ועיין גר"ז

זית מליח כיון דשקיל לגרעיניה

שגם אם חתכו לא מצד הוצאת הגרעין

בצר ליה שיעוריה והגמ' עונה שזה היה

אלא כל שבא לפניו שלם חשיב בריה[.

זית גדול שגם ללא הגרעין יש שם שיעור
כזית

והראשונים

הביאו

מהירושלמי

ב .עיין

רשב"א ובתוס' ביומא ובסוכה

דמעשה שר' יוחנן אכל כזית ובירך עליו

כ"ו :שכתבו דהירושלמי מדובר

מעין ג' והירושלמי שואל שהרי חסר

שאכל אם הגרעין משא"כ כאן מדובר

משיעור זית על ידי הגרעין והירושלמי

שלא אכל הגרעין דהינו שזה ודאי שאין

עונה שזה בריה וכה"ג מברכים אפילו

חשיבות בריה אלא אם אכל כל הבריה

שאין כזית ואפילו ענב אחד או גרעין

ובזה איירי הירושלמי משא"כ בסוגין

רימון אחד מברכים על זה מעין ג' וכתבו

מדובר שלא אכל הגרעין וכלשון הגמ' כין

הראשונים שבפשוטו הבבלי שלא תירץ כן

דשקל ליה לגרעינתיה בציר ליה שיעוריה.

מכלל דלא ס"ל שבריה חשיב שיעור לגבי

והנה בפשטות מדובר שאכל ממש הגרעין

ברכה אחרונה וכן מבואר בחידושי הרא"ה

וכן משמע בתוס' ביומא שהקשו שא"כ יש

וכן הוא סתימת הרי"ף והרמב"ם שלא

כאן כזית ותירצו שזה היה כזית קטן וכן

הזכירו לדין בריה כמבואר בב"י סימן ר"י.

הוא בתורי"ח בסוגין שהגרעין ראוי
לאכילה ומצטרף לשיעור וכן מבואר

אמנם

מצאנו כמה ראשונים שנקטו את

ברשב"ץ בתירוצו הראשון אמנם בראש

דברי הירושלמי להלכה ומצאנו

יוסף ובחמד משה דנו לבאר שהכניס הזית

כמה ביאורים למה הבבלי לא תירץ

שלם לפיו אם הגרעין אבל הוציאו ולא

כירושלמי שזה היה בריה א .הרא"ש כתב

אכלו דהגרעין ודאי לא ראוי לאכילה וכמו

שזה ודאי שמדובר שהגרעין לא נאכל אלא

שהקשה המור וקציעה דמי שוטה יאכל

שכיון שזה הגיע לפניו שלם יש בו

הגרעין הרי זה נוקב המעיים ויש לזה קצת

חשיבות בריה אמנם בבלי מדובר שזה היה

משמעות ברשב"א שכתב שהחיסרון בבלי

מליח והדרך שהגרעין נופל לפני שמגיע

שכיון שזה נפרך ונימוח לא חשיב בריה

לאכילה וכה"ג חשיב שאין כאן בריה

בשום מקום ואם החיסרון כי אין הגרעין

]דהינו דמבואר ברא"ש שגם ללא אכילת

אין זה ענין לנימוח אלא ודאי החיסרון כי

הגרעין חשיב בריה והוסיף עוד שזה עצמו

הוציא הגרעין לפני שהכניס לפיו ]ועיין

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רנד
]ולפ"ז

מחסר בחשיבות של בריה ויתכן עוד שעד

שהביא

רשב"ץ

כזה

ביאור[

הרשב"א מודה לרא"ש ליסוד דין בריה

כמה שזה שלוק ודאי ירד חלק מהזית ולכן

שזה גם אם לא אכל את כל הבריה רק

הבבלי לא דן מצד דין בריה.

שס"ל שזה רק אם הכניסו לפיו כשהוא
שלם[ והנה בפשוטו לפ"ז מבואר שהגרעין

האם

הדין בריה דברכה זה אותו גדר דין
איסור וביטול.

לא מצטרף לכזית דאל"כ מה הירושלמי
שואל שחסר בשיעור וכן ביאר רעק"א

ב[ והנה

עיקר דין בריה מצאנו לגבי

אמנם עיין תוס' בסוכה ויומא דמבואר

איסרים ]חולין ק"ב[ שהאוכל

שרק מצד שזה היה גרעין קטן חשיב שאין

בריה חייב מלקות אפילו אם אין בזה כזית

כאן כזית ומבואר שהגרעין מצטרף ועיין

וכן מבואר בגמ' חולין צ"ו .שבריה לא

רעק"א שתמה דמה הירושלמי שואל

בטלה ברוב ומבואר בראשונים שהדין

שחסר מהשיעור כי מורידים הגרעין הרי

בריה לגבי מלקות וביטול ברוב זה אותו

גם אם הגרעין לא היה שם כזית.

הלכה ובפשוטו זה אותו דין בריה המבואר

ג .עין

תר"י שזית שאין הדרך לאכול אם
הגרעין כה"ג לא חשיב בריה ולכן

הבבלי שואל שאין כאן כזית משא"כ
ברימון וענב שהדרך לאכול אם הגרעין
חשיב בריה והנה פשטות לשונו וכן ביאר
הבית מאיר והנחלת דוד שהירושלמי ודאי
נקט שגם דבר שיש בו גרעין שאין הדרך
לאכולו חשיב בריה רק שבנקודה זו הבבלי
חולק אמנם עיין מג"א ר"י סק"ד דדחק
להעמיד הירושלמי שזה היה פרי אחר
בגודל זית והנה לפ"ז מבואר בירושלמי
שגם גרעין שהדרך לאוכלו יחד בכל אופן
זה ממעט משיעור כזית כיון שהוא מצד
עצמו הוא לא אוכל וזהו חידוש.

ד .עיין

כאן בירושלמי וכן הוא במכתם בסוגין
שדימה דין הירושלמי לאיסורים .אמנם
הנה מבואר בגמ' במכות י"ח .שרק ברית
נשמה חשיבה בריה ולכן חיטה של טבל
זה לא בריה עוד מבואר בגמ' שצפור
טהורה שמתה אין לה חשיבות בריה
ובטעם

הדבר

מצאנו

שני

ביאורים

בראשונים שיטת תוס' חולין צ"ו .שזה רק
בדבר שהתורה אסרה מפורש כגון גיד או
צפור טמאה ולא סתם בריה ולכן בטבל
וציפור טהורה שזה אסור מצד נבילה ואין
שום התיחסות בתורה לשלמות שבו אין
זה בריה ובאמת אין דין של ברית נשמה
ושיטת הרמב"ן חולין צ"ט .וסיעתו שצריך
דוקא ברית נשמה וגיד כיון שזה מגיע

צל"ח שכתב לבאר שכל קושית

מדבר חי חשיב ברית נשמה אמנם יש תנאי

הגמ' לצד שזה שלקות ולא

שיהיה מתחילת בריתו ולכן נבלת עוף

במילתיה קאי בזה אין את המעלה של

טהור שאין זה מתחילת בריתו אין לזה

בריה וכתבו שבזה מדויק לשון הגמ'

חשיבות בריה ולפ"ז חטה אחת או תורמוס

ששואלת ור' יוחנן איך בירך על זית מליח

אחד לא חשיב בריה כי זה לא ברית נשמה

ובמור וקציעה ובברכת ראש כתבו שגם

]ויש שרצו לדון עיין פנ"י וקרן אורה שכל

אם שלקות במילתיה קאי אבל ודאי שזה

סוגין רק בענב וזית ורימון שכתבה התורה

עריכת ברכות  /שיטות הראשונים בדין בריה
מפורש אמנם הפוסקים נקטו לא כך אלא

ועיין

רנה

רשב"א שכתב שאם הוציאו הגרעין

שזה בכל דבר שלם וכן בפשוטו רימון של

אין זה בריה כמו באיסורים שאם זה

התורה הכונה רמון שלם ולא גרעין של

נתמעך זה לא בריה ולכאורה חזינן שדימה

רימון[ ועיין חוות יאיר סימן ק"ס שגם דג

לאיסורים אמנם הביאור כנ"ל שלגבי מה

שלם שחשיב בריה לרמב"ן אבל לגבי

זה המציאות של בריה דימה הדברים ורק

ברכה לא חשיב מתחילת בריתו ולפ"ז

את סוג הבריה לא לומדים משם וכן ביאר

בהכרח שסוגין זה לא מדין בריה של

במאמר

שהביא

איסורים לתוס' מצד שלא שייך כמפרש

מהגהות מהר"י ]בעל התרוה"ד[ שלמד

ולרמב"ן מצד שצריך ברית נשמה וכן הוא

מהרא"ש כאן לגבי דין ביטול של בריה

במאמר מרדכי סימן ר"י ובחוות יאיר הנ"ל

שגם אם זה נתמעך קצת על ידי הבישול

]וכבר תמה כן בשו"ת הרדב"ז סימן ת"ב

חשיב בריה דהינו שאפילו שודאי לא כל

הובא בברכי יוסף ועיין משכנות יעקב

מה שכאן בריה גם שם זה בריה אבל לגבי

סימן צ"ח שכתב שבאמת זה אותו דין של

מה הצורה של השלמות של בריה זה אותו

איסורים

והירושלמי

לשיטתו

דס"ל

מרדכי

ועיין

מג"א

חשיבות ואפשר ללמוד אחד מהשני.

שחיטה אחת זה בריה ולפ"ז להלכה שלא
קי"ל כירושלמי לגבי איסורים ה"ה זה לא
שייך לגבי ברכה[.

והנה

מבואר ברא"ש לגבי ברכה שמועיל
מה שזה בא לפניו שלם אפילו שלא

אכל הגרעין ]ובפשוטו הרשב"א חולק על

אמנם

בפשוטו זה אותו דין בריה של

זה אמנם המג"א נקט שהרשב"א מודה

חשיבות רק דשם יש עוד תנאים

שמספיק לאכול תוך הגרעין ולא צריך

שיהיה לזה חשיבות של בריה וכאן כל

לאכול קליפת הגרעין וכן הבאינו דהראש

שהוא שלם מבריתו חשיב בריה שכאן זה

יוסף והחמד משה נקטו שהכונה שמכניס

לא אותה דרגא של חשיבות של בריה

הזית לפיו שלם ומוציא את הגרעין דהינו

שצריך לגבי איסורים ועיין ראבי"ה שכתב

שגם הוא מודה שאין דין לאכול את כל

שאפילו שלגבי איסורים צריך בריה של

הגרעין רק שס"ל שלא חשיב שאכל בריה

נשמה אבל כאן גם דבר שזה לא ברית

אלא אם הכניס לפיו את כל הבריה[

נשמה חשיב בריה ועיין גמ' חולין קי"ט:

ובפשוטו באיסורים וודאי שזה לא כך א.

שגם אם אין שומר לפחות מכזית אבל

דודאי לא מספיק שזה הגיע לפניו שלם

לבריה יש שומר ועיין מאירי שבת צ"א.

אלא צריך להכניס לפיו שלם כמבואר

קמ"ה .שהביא דיעות שאין קבלת טומאה

בפמ"ג מהגמ' בחולין ק"ג :ב .דשם ודאי

בפחות מכביצה אבל בדבר שהוא בריה

שצריך לאכול הכל וכאן מספיק שאוכל

כגון גרעין חטה או ענב יש קבלת טומאה

מה שאפשר לאכול ובפשוטו מזה משמע

וזה על דרך הנ"ל שלבריה יש חשיבות

שאין זה דין בריה של איסורים כלל דשם

וכאן לא צריך התנאים של איסורים.

צריך חשיבות בעצם האכילה וכאן מספיק

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רנו
מה שזה בא לפניו שלם אמנם יתכן שכל
ההבדל

מהו

זמן

שנצרך

והנה

עיין תרוה"ד ח"ב סימן רמ"ה שדן

החשיבות

האם מועיל לגבי מרור דין בריה

דבאיסורים צריך בזמן האכילה ובברכות

כמו שמועיל לענין ברכה אמנם כתב

עצם זה שבא חשוב לפניו זה מספיק סיבה

לחלק דשם השורשים זה לא מרור א"כ

שיחשב בריה אבל לגבי מה החפצא של

לא חשיב בריה ואין זה דומה למה

הבריה בזה הוא אותו דבר.

שכתב הרא"ש שגם אם לא אוכל הגרעין
חשיב בריה דשם אפשר לאכול הגרעין

והנה

בעיקר מה שלמד המהר"י מהרא"ש

ויש לזה שם בריה ממילא גם אם לא

שגם אם נמחה קצת זה בריה עיין

אכל הגרעין חשיב אכילת בריה אבל כאן

במגן גיבורים וכן הוא במחצית השקל

שזה לא מרור לא חל על זה מראש שם

שהכוונה דבזית מליח ודאי נמחה קצת

בריה לגבי מרור ועין רעק"א שתמה על

מהזית ובכל אופן הרא"ש דן שזה לא

זה הרי בציפור טמאה העצמות אין זה

בריה רק מצד שהוציאו הגרעין קודם שזה

מכלל האיסור ובכל אופן חשיב בריה

בא לפניו והנה כתב המג"א שהראיה רק

ולמה לגבי מרור זה אחרת ובחידושיו

לרא"ש וביארו הנ"ל שדין זה הוא לכו"ע

לחולין ק"ב .הקשה על תר"י בסוגין

רק הראיה לזה רק מדברי הרא"ש אמנם

שכתב שכיון שאין הדרך לאכול הגרעין

השער הציון סקכ"ג ביאר שכל הדין רק

אין זה בריה הרי גם בעוף טמא אין

לרא"ש שהדין בריה מספיק מה שאוכל

הדרך לאכול העצמות ובכל אופן חשיב

מה שהדרך לאכול ולכאורה כונתו שכאן

בריה.

צריך פחות חשיבות של בריה וה"ה מועיל
אם נימוח וחסר קצת ולפ"ז הרשב"א

ועיין

בשו"ת תפארת צבי סימן מ"ח

שחולק וס"ל שלא מספיק מה שזה בא

]הודפס בחידושי רעק"א של הרב

לפניו שלם אלא צריך לאכול כל הבריה

אריאלי[ שחלוק ביסודו הדין בריה לגבי

באמת חולק על דין הנ"ל וס"ל שכל

איסורים

ברכה

שנחסר בבישול קצת לא חשיב שלם אלא

דבאיסורים כתבו תוס' שזה רק אם התורה

שא"כ צ"ע איך אפשר ללמוד דין זה

כתבה מפורש וביאר הנ"ל שאין זה מצד

לאיסורים שזה לא בטל הרי שם ודאי לא

חשיבות כלל אלא שכיון שהתורה פירשה

מועיל מה שבא לפניו שלם ושם הדין

דבר זה זה נחשב שהתורה כתבה מפורש

בריה הוא יותר מכאן וביותר צ"ע דלנ"ל

שחפצא זה הוא שיעור של איסור וכיון

כל הקולא שבזמן ההגעה הוא שלם ולא

שיש שם עצמות ודאי שזה גם נחשב

צריך באכילה אבל אין זה סיבה כלל

כבריה משא"כ לגבי ברכה זה דין בריה

שיועיל גם מה שזה לא הגיע שלם ואין זה

אחר לגמרי מצד חשיבות של הדבר ובזה

ענין למחלוקת הרשב"א והרא"ש כלל

מיושב תר"י שכאן מצטרף לבריה רק מה

וכבר הקשה כן המנחת יעקב לבעל החק

שנאכל יחד וכן א"ש התרוה"ד שכאן צריך

יעקב על התורת חטאת כלל מ' סקי"א.

רק דבר ששיך בו אכילה משא"כ לגבי

מהדין

בריה

לגבי

עריכת ברכות  /שיטות הראשונים בדין בריה

רנז

איסורים מועיל גם דבר שהוא לא בכלל

ורבינו יונה ס"ל כתוס' אמנם מדברי

השם נבלה ובזה כתב לבאר למה דין

רעק"א מבואר שהבין שגם לתוס' ודאי

הרא"ש שמספיק מה שהגיע לפניו אין זה

שזה סברא של חשיבות של בריה רק יש

ענין לדין ביטול דשם זה לא נידון של

כאן תנאי נוסף שמתי חשיבות זו יש לה

חשיבות כלל אלא שאכל את הדבר

סיבה לדין מלקות וביטול אם התורה

שהתורה דיברה עליו ולכן כל שחסר ממנו

התיחסה לזה כדבר חשוב ולכן שייך

משהו אין זה הדבר שהתורה דיברה עליו.

לדמות דין בריה של איסורים לדין בריה
של ברכות וכמו שהבאינו מהראבי"ה

אמנם

כל דבריו רק שייך לשיטת תוס'

והמכתם .ובעיקר קושית רעק"א עיין מגנזי

אבל לראשונים שזה רק בברית

הגר"ח שכתב שבאמת בעוף העצמות זה

נשמה מבואר שזה מצד חשיבות רק שיש

חלק מהאיסור לגבי האיסור של בריה

שם הגבלות שאין כאן ויתכן שהרא"ש

ע"ש.

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רנח
לט ע"א

בדין בריה לברכה אחרונה
onfie l`wfgi axd

א[ בגמ'

אמר ליה ר' ירמיה לרבי זירא,

מטעם בריה ואינם חולקים יחד ,ולהלן

רבי יוחנן היכי מברך על זית

בעז"ה נבאר דברי התוס'.

מליח כיון דשקילא לגרעיניה בצר ליה
שיעורא ,אמר ליה מי סברת כזית גדול

ב[ והנה

מצינו בענין זה כמה שיטות
עיקריות

בעי' כזית בינוני בעי' וההוא דאייתו

בראשונים

האם

לקמיה דר' יוחנן זית גדול הוא דאע"ג

איכא לגבי ברכה דין בריה ]להבבלי

דשקלוה לגרעינותיה פש ליה שיעורא

דפסקי' כוותיה לגבי הירושלמי[ וכן

דתנן וכו'.

להסוברים דאיכא דין בריה מהו גדר בריה
בברכה.

ובירושלמי

]הובא

בתוס'

וברוב

הראשונים[ הובא ההיא
מעשה דר' יוחנן ומקשי' היכי בריך אזית
הא לא הוא שיעוריה וקאמר משום בריה
דאפי' לא אכל אלא פרידה אחת של ענב
או פרידה אחת של רימון בעי ברוכי משום
דבבריה מברכין אפי' פחות מכזית וכתבו

הנה

ברי"ף בסוגין דסתם דהאוכל פחות
מכזית לא בעי ברכה אחרונה ,וכן

ברמב"ם

)ברכות פרק א הל' ב וכן פרק ג הל' יב(

נראה דס"ל דהבבלי באמת פליג על
הירושלמי וס"ל דאין מושג של בריה
בברכה ולעולם בעי' לשיעור כזית וכן
מבואר להדיא ברא"ה בסוגין.

התוס' דפליג על גמרא דידן כדמשמע הכא
א"כ אין הלכה כמותו של ירושלמי ,דהיינו
דמהא דהכא בבלי לא מתרצי' דבירך

אך

וברשב"א ועוד ,מבואר דאפשר לומר

מטעם בריה ע"כ דס"ל לבבלי דבריה אינה

דאין הבבלי חולק על הירושלמי בעיקר

טעם לברכה ובכל אופן בעי' שיעורא.

דין בריה לגבי ברכה עיי"ש ,אך מצינו ג'

אך

תוס' הנ"ל וכן ברא"ש וברבינו יונה

חילוקים בראשונים בהגדרה מהו בריה
הביאו התוס' בשם הר' יוסי

לגבי ברכה.

שהירושלמי אינו חולק על גמ'
דידן דהכא מיירי דהוסרו הגרעינים ונמלח

ברא"ש

בסוגין כתב דאפשר לומר דאין

א"כ לא הוי כברייתו אבל אם אכלו שלם

מחלוקת בין הבבלי לירושלמי

מברך עליו תחילה וסוף ,וגמ' ירושלמי

דשני מעשים היו והאי דירושלמי היה

היה סבור שהזית היה שלם ולכך הוצרך

הזית שלם כשהובא לפניו אע"ג דהשליך

לתרץ באותו ענין ,דבירך ברכה אחרונה

הגרעין כיון דהובא שלם לפניו ונהנה

עריכת ברכות  /בדין בריה לברכה אחרונה

רנט

מבריה שלמה מה שדרך לאכול ממנה יש

להתפרפר ממנו קצת אלא ע"כ דכהאי

כאן שיעור ,אבל האי עובדא דתלמוד דידן

גוונא מקרי בריה ,ועי' משנ"ב )ס"ק כג( דלא

אאפשר דהאי זית מליח שהובא לפניו בלא

פסק דין זה להלכה וביאר בשער הציון

גרעין היה הילכך לא הוא בריה ,וירא

דהרי כתב המג"א דזה הוא רק להרא"ש

שמים יחמיר שלא יאכל פחות משיעור

דסבירא ליה דעל ידי דבר שאין דרכו

להסתלק מן הספק עכת"ד.

לאכול לא נתבטל שם בריה ואנן לא פסקי'

הרי

כהרא"ש.

מבואר בדברי הרא"ש חידוש דאפי'
דלא אוכל בריה שלמה דהיינו

ולכאורה

לפי איך דביארנו בפשוטו

דמשליך הגרעין עצם זה שהובא לפניו

דדעת הרא"ש דכשאוכל כל

שלם ונהנה מבריה שלמה הוי בריה

מה ששייך לאכול חשיב אכילה אף בפחות

ומתחייב בברכה אחרונה אפי' בפחות

מכשיעור א"כ לכאורה לא מובן האיך

ההבנה

כשמתפרפר קצת הוי שיעור הא לא אכל

ברא"ש דהגרעין אינו חלק מהבריה דא"כ

כל מה ששיך לאכול מן הזית ,אלא צ"ל

אמאי בעי' שיובא לפניו וג"כ לשון

דכוונת הרא"ש דכשאוכל כל מה שדרך

הרא"ש מורה כן דכתב דנהנה מבריה

לאכול חשיב נמי אכילת בריה דהיינו

שלמה.

דהדגש ברא"ש הוא הדרך אכילה דכך הוא

משיעור

כזית,

ובפשוטו

ולכאורה

אין

הביאור הוא דענין שיעור כזית
הוא מכדי להחשיב דהיה כאן

אכילה וכשאוכל בריה חשיב אכילה אף
בפחות משיעור וס"ל לרא"ש דכשהובא
לפניו שלם ואוכל כל מה שדרך לאכול ג"כ
יש חשיבות דיחשב אכילה אף בפחות
משיעור.

והנה

מבואר במג"א )סי' רי( בשם התרומת

הדרך לאכול דבר שלם ואז חשיב בריה
ועי' בזה עוד להלן ,וצ"ב לשאר הראשונים
אמאי לית להו הא דפרפרת הא לכאורה
זהו ענין מציאותי ועי' בשער הציון
דציין לאליה רבה

שרגילות הוא להתפרפר מקרי בריה ע"ש
וכתב המג"א דהוא דווקא לדעת הרא"ש,
ועי' במחצית השקל דהתרומת הדשן
הוציא זאת מדברי הרא"ש מדהוצרך
הרא"ש לומר דזית מליח שהובא לפני ר'
יוחנן הי הלי גרעין ולכך לא הוא בריה
תיפוק ליה דע"י שהיה מלוח דרכו

דנראה בדבריו

דלא פסק כהרא"ש ומ"מ ס"ל לדינא
דפרפרת דחשיב בריה וא"כ לכאורה זהו
לכו"ע והסברא בזה דדבר מועט כזה לא
חשיב כלל ואינו מגרע מהשם שלם של
הבריה וצ"ע.

הדשן חידוש גדול לדעת הרא"ש
דאף אם נפל ממנו קצת ע"י הבישול כמו

)סי' רי(

)שם(

עוד

מבואר במג"א )רי סק"ד( ועוד אחרונים
דזה וודאי דגם הרא"ש מודה דפרי

דהדרך לאכלו יחד עם הגרעין כגון ענבים
ורימונים וודאי דאי לא אכל הגרעין לא הוי
בריה ,ויבואר להלן בעז"ה.

והתוס'

בסוגין לכאורה ס"ל כהרא"ש
דכתב דאפשר לומר דאין הבבלי
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רס
והירושלמי פליגי דבבלי איירי שהוסרו

אכל הגרעין והרשב"א כתב דזה משום

הגרעינים ונמלח א"כ לא הוי כברייתו

שהזית נפרך ונחתך.

ומשא"כ בירושלמי איירי שהזית היה שלם
דהוא בריה ,ולכאורה מהא דכתב תוס'
דהוסרו הגרעינים ונמלח ולא כתב דנמלח
ואח"כ הוסרו הגרעינים נראה דמתכוונים
תוס' לומר דהוסרו קודם המליחה וא"כ לא
הובא זית שלם לפניו ,ומשא"כ בירושלמי
לא איירי כלל בזית מליח ,ומצאתי דכן
כתב המג"א בסתמא דהרא"ש והתוס'
בחדא שיטה אזלי ,אמנם מצאתי באליה
רבה )רי סק"ו( דהבין דכוונת הרא"ש דהובא
לפניו היינו דכיון שהיה בשעת הברכה
שלם הוא בריה עיי"ש ולדברינו אם נמלח
והוסרו הגרעינים חשיב הובא לפניו,
ובפשוטו אין קפידה על שעת הברכה.

ג[ הרשב"א

]ובפשיטות כן הוא בתוס'
בסוכה כו :וביומא עט[

ביאר דהבבלי אינו חולק על הירושלמי
דבירושלמי סברי דר' יוחנן זית שלם אכל
ולא הסיר הגרעין ולכך חשיב ליה בריה,
אבל הבבלי סבר דלא אכל הגרעין אלא
הסירו וזרקו והלכך לא חשיב בריה ולכך
הוצרך לתרץ דר' יוחנן זית גדול אכל
דלאחר שנפרך או שנחתך או שנימוח לא
חשיב בריה בשום מקום בכל איסורין
שבתורה ,וכן כתבו התוס' בסוכה

)כו(:

וביומא עיי"ש.

ומהא

דכתב הרשב"א דלהבבלי אין הזית

וע"כ

דהביאור ברשב"א הוא דבכדי
דלחשיב בריה בעי' לאכול דבר

שלם כצורת ברייתו וכיון שכך בירושלמי
דאיירי דאכל זית שלם עם הגרעין שפיר
הוא בריה כיון דאכל את הזית בשלמותו
וכברייתו ,ומשא"כ בבלי איירי שנחתך
קודם בכדי להוציא הגרעין וכיון שכך תו
לא הוא הזית כברייתו ואינו חשיב בריה.

והנה

לדברינו יש לומר דכוונת הרשב"א
במה

שכתב

בדברי

הירושלמי

שאכלו עם הגרעין היינו אפי' אם הכניס
הזית בשלמותו לפיו ואכל הזית והוציא
הגרעין וזרקו נמי חשיב בריה כנ"ל דאין
הגרעין חלק מהפרי וכן כתבו באמת
הראש יוסף והמאמר מרדכי שהוציא
הגרעין מפיו ,אמנם המור וקציעה הבין
דברי הרשב"א כפשוטם דאכל ג"כ הגרעין
בשלמותו וכן נראה בפשיטות בביאור
הגר"א

)רי סק"ו(

וכן במג"א )סק"ד( ,וקצת

משמע כן דהרשב"א כתב דבבבלי איירי
שהסיר הגרעין וזרקו ומשמע דבירושלמי
לא איירי שזרקו ,והקשה איך יתכן כזה
הרי זה נוקב בני המעים עיי"ש ,ולכאורה
ס"ל דחייבים לאכול הגרעין בכדי דלחשיב
בריה ואף דלכאורה אין זה דבר הראוי
לאכילה ועי' להלן בעז"ה.

ד[ וברבינו

יונה כתב דלענין הדין אפשר

חשוב בריה משום שנפרך או

להעמיד תלמוד שלנו עם

נחתך נראה דס"ל דהא וודאי שאין הזית

הירושלמי ,ונאמר שאם הוא דבר שאין

חשיב חלק מן הפרי לגבי דלחשיב בריה

דרך לאכלו עם הגרעין כגון זית וכיוצא בו

דא"כ הכא בבלי אין הזית בריה כיון דלא

שצריך שיהיה שיעור מלבד הגרעין כיון
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רסא

שאין דרך לאכלו עם הגרעין נמצא

ברור דדעת הרבינו יונה דהגרעין הוא חלק

שלעולם לא הוא בריה שכשתוציא הגרעין

מן הבריה.

כמו שדרך להוציאו לא ישאר שלם ולכך
הוצרך לתרץ בבלי דאיירי בזית גדול ,אבל
אם הוא דבר שדרך לאכלו עם הגרעין כגון
גרגיר של רימון ושל ענבה אם אכל מהן

אמנם

עי' במג"א

דלדעת הרבינו יונה וודאי דאף
דיאכל הגרעין לא חשיב בריה ]כיון דאין
זה חשוב אכילה וכנ"ל[.

אע"פ שאין בין הכל כזית הוא בריה
ומברך לאחריו.

ובגדר

והנה

דין בריה לברכה נראה דס"ל
לרבינו יונה דבעי' שיאכל את כל

הפרי בשלמותו ולא אכפת לן מה זה כולל
ולכך כתב דכיון דאין דרך לאכול את
גרעין

הזית

לעולם

לא

הוא

בריה

]ולרשב"א בפשוטו אם יכניס כל הזית
לפיו ואח"כ יוציא הגרעין שפיר הוא בריה
כנ"ל[ ורק פרי שדרך לאכלו עם הגרעין
כגון רימון שפיר חשיב בריה אף לפי

לכאורה יוצא מדברי הרבינו יונה
דהא מיהא וודאי שהירושלמי פליג

על תלמודא דידן דהא בירושלמי איתא
להדיא על מעשה דר' יוחנן דאיירי בזית
דאיכא דין בריה והרבינו יונה כתב דלא
שייך בזית בריה כיון דאין דרך לאכול
הגרעין ,וא"כ יוצא דכל דברי הרבינו יונה
באו לומר דגם להבבלי שייך דס"ל דין
בריה בברכות במקום שהדרך לאכול גם
הגרעין כגון ברימון וכדומה אך בזית
עכ"פ פליגי.

הבבלי.

ובאמת

עי' בדרכי משה

)סי' רי(

שנסתפק

)סי רי סק"ד(

דס"ל

ודבר

זה קצת משמע בלשון הרבינו יונה

בדעת הרבינו יונה מה יהיה הדין

דכתב אבל לענין הדין אפשר

אם באמת יאכל הזית יחד עם הגרעין האם

להעמיד תלמוד שלנו עם תלמוד ירושלמי

יודה הר"י דהוא בריה אף דאין דרך לאכול

וכו' ,היינו לענין הדין דגם הבבלי ס"ל דין

הגרעין או אפשר דס"ל דבדבר שאין דרך

בריה בברכות אבל עכ"פ פליגי בזית אי

לאכול הגרעין בטלה דעת האוכל לגבי כל

שייך בהו בריה ,ואם כנים הדברים א"כ

אדם ,דהיינו דאין זה חשוב אכילה כלל

עכ"פ בירושלמי יהיה מוכח דס"ל דגם

וא"כ אין זה חשוב בריה ,דהיינו דמסתפק

אכילת גרעין הזית שאינו ראוי לאכילה אם

הדרכי משה האם להרבינו יונה גרעין הזית

אוכלו שפיר חשיב בריה] ,אך זה וודאי

הוא שפיר חלק מהפרי לענין בריה ואם

דלא פסקי' כהירושלמי[.

אכלו שפיר הוא בריה או דאין הגרעין חלק
מהפרי אך עכ"פ שפיר חשוב כחלק מן

ובס"ד

מצאתי דהבית מאיר

כן בדעת הרבינו יונה עיי"ש.

הבריה דכל זמן שלא אכלו אין חשוב
אכילת בריה ומה נעשה דאי אפשר לאכלו
דהיינו דאף אם יאכלו אין זה חשוב אכילה
כיון דאין זה דבר הראוי לאכילה ,אך זה

)סי' רי(

ביאר

ה[ אך

נראה בעז"ה דגם להרבינו יונה
שייך

שפיר

לומר

והירושלמי לא פליגי כלל.

דהבבלי
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רסב

ושתי

תשובות בדבר א .לפי הצד בדרכי

עיי"ש דמזה הוכיח חידוש המג"א דאם

משה דגם להרבינו יונה מהני

אכל תוך הגרעין וקליפתו זרק חשיב בריה

אכילת הזית יחד עם הגרעין ,לכאורה יתכן
לפרש דהבבלי ס"ל דר' יוחנן השליך
הגרעין וזרקו ולכך לא הוי בריה דהא
הגרעין הינו חלק מהבריה ,ומשא"כ
הירושלמי ס"ל דר"י אכיל זית שלם יחד
עם הגרעין ושפיר חשיב בריה וא"כ יוצא
דהבבלי והירושלמי לא פליגי כלל כיון
דגם בזית יש אופן דאכילתו תיחשב בריה,
וכמובן דלהמג"א דס"ל בוודאות בדעת
הרבינו יונה דלא מהני אכילת הגרעין לא
שייך ביאור זה.

ב .עי'

במחצית השקל

)רי סק"ד(

ועי' להלן.

והנה

לכאורה כל דברי המחצה"ש הם
לשיטתו של המג"א הנ"ל דלהר"י

אף אם יאכל הגרעין לא חשיב בריה וא"כ
לא יתכן לומר דאיירי ג"כ בירושלמי בזית
ולומר דלא פליגי הבבלי והירושלמי ,אלא
א"כ נימא כנ"ל דבאמת פליגי גבי זית וכל
דברי הרבינו יונה הם רק לומר דיש אופן
גדם הבבלי מודה דאיכא דין בריה בברכות
במקום דדרך לאכול הגרעין ,אבל להצד
בדרכי משה דאם אוכל גרעין הזית חשיב

דביאר

דברי הרבינו יונה וכתב דכוונת
הר"י דשני מעשים הוו היינו דמעשה
דהובא בתלמוד שלנו הוא מעשה אחר
מהמעשה המובא בירושלמי ושניהם אמת

בריה שפיר אפשר לפרש כנ"ל ,ולכאורה
להצד בדרכי משה שלא מהני אכילת
הגרעין לכאורה וודאי דהבבלי והירושלמי
פליגי לגבי זית אי שייך בהו בריה וכנ"ל.

ו[ והנה

עי' במג"א דכתב חידוש

לדינא ,ובש"ס שלנו היה מעשה בזית

ובפשוטו הוא בדעת הרבינו

ממש וכמו שכתב הר"י דלא שייך בזה כלל

יונה וכן מבואר במחצית השקל הנ"ל

דין בריה כיון דאין דרך לאכול הגרעין,

ובפמ"ג ובערוך השולחן ]ועי' להלן[ ,דאף

ועובדא דירושלמי ניחזי אנן הכי הוא דהא

דכשאכל הגרעין בשלמותו לא הוא בריה

ע"כ זית ממש לא הוא דזית ממש כתב

עכ"פ כשאוכל מה שתוך הגרעין ]ולדברי

ברבינו יונה דבכל ענין לא הא בריה אלא

המחצה"ש היינו בפרי שדרך לאכול מה

ע"כ צריך לומר דפרי אחר היה ]וכן מבואר

שתוך הגרעין אך לא זית[ אף שזורק

בדברי המג"א בשם התרומת הדשן ,וכן

הקליפה כיון שאכל כל מה שראוי לאכול

בפמ"ג[ ומה שכתב בירושלמי ר' יוחנן

חשיב בריה דלא מסתבר דר' יוחנן אכל עם

נסב זית ר"ל שיעור זית ,ועיי"ש דביאר

הקליפה של הגרעין אלא וודאי תוכו אכל

דוודאי לא היה מעשה בירושלמי ברימון

קליפתו זרק ,ואפי' אכל הגרעין לא מקרי

וכדומה דדרך לאכלו עם הגרעין אלא היה

בריה בדבר שאין דרך לאכלו כגון זית

פרי אחר דאין דרך לאכול הגרעין אך

]דהיינו דלא כדברי הדרכי משה הנ"ל

עכ"פ דרך לאכול מה שתוך הגרעין וכו'

שמסתפק בזה[.
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והנה

רסג

צ"ב דעי' במג"א דרק בהמשך

אכל זית ממש ,ויתכן שפיר דאכילת תוך

דבריו כתב בשם התרומה"ד שר'

הגרעין לא יחשב כלל כאכילת בריה.

יוחנן לא אכל זית אלא ברייה אחרת
שגדולה
באריכות

כזית

]וכמו

מדברי

שכתבנו

לעיל

המחצה"ש[

וא"כ

בתחילת דבריו עדיין לא הוא סבירא כן
דהיינו דר' יוחנן כן אכל זית ממש ,וא"כ
צ"ב האיך הוכיח המג"א חידושו דאכילת
תוך הקליפה נמי חשיב בריה דלא מסתבר
דר' יוחנן אכל עם הקליפה וודאי שתוכו
אכל קליפתו זרק ,הא השתא ס"ל דר' יוחנן
אכל זית ממש א"כ לא שייך בזה אכילת

ובאמת

מצאתי בשער הציון

דכתב דהחידוש דין של המג"א
דאכילת תוך הגרעין אע"פ שזורק הקליפה
חשיב בריה ,זהו רק אליבא דהרשב"א
דנקטי' כוותיה ]דהיינו כמו שכתב הגר"א
בדדעת הרמ"א ,ודלא כהמציין לרמ"א
דכתב דלהלכה נקטי' גם כהרשב"א וגם
כהרבינו יונה[ ונגד הרבינו יונה וכ"ש
להרא"ש ,וכתב דהמאמר מרדכי מפקפק
מאד בזה.

תוכו כמו שכתב המג"א בתוכ"ד דכשאכל
גרעין הזית כיון שאין דרך לאוכלו לא
חשיב בריה ,וצ"ל בדוחק דכבר בתחילת
הדברים היה ס"ל למג"א דבירושלמי איירי
דר"י אכל פרי אחר ולא זית וכן נראה
דס"ל למחצה"ש בדעת המג"א ודוחק
וצ"ע.

עכ"פ

שכשאוכל

תוך

ומבואר

הגרעין

וזורק

הקליפה עדין חשיב בריה אף להרבינו יונה
זהו רק לפי ביאור המחצה"ש במג"א וכמו
שכתב המג"א גופא וכן בפמ"ג דבמעשה

דחידוש במג"א הוא רק לרבינו יונה וס"ל
להיפך דהוא רק לרשב"א ,ולכאורה
הקושיה שהקשינו על המחצה"ש הוא
גדולה

להבנת

השער

הציון

דחידוש המג"א לא נאמר בדעת הרבינו
יונה ,אך עדין צ"ב אמאי דין זה הוא רק
להרשב"א ולא להר"י] ,ובדעת המחצית
השקל ודעימיה דהמג"א נאמר בדעת
הרבינו יונה כבר כתבנו לעיל דבריו אמאי
זה רק להר"י ולא להרשב"א[.

דירושלמי איירי דר' יוחנן אכל פרי אחר
ולא זית ,אבל לפי איך דביארנו לעיל לפי

בשער

הציון

דפליג

על

המחצה"ש והפמ"ג דכתבו

סייעתא

זה וודאי דכל הוכחת הדין

)סי' רי ס"ק כה(

והנה

לדעת המג"א בדברי הר"י דאפי'

הצד בדרכי משה דגם להרבינו יונה אם

שיאכל כל הזית יחד עם הגרעין לא

אוכל גם הגרעין שפיר הוא בריה א"כ

חשיב אכילת בריה יוצא לכאורה פלוגתא

שפיר הביאור בירושלמי דר"י אכל זית

בין הרשב"א לר"י דלרשב"א אכילת גרעין

ממש ,וכן לפי מה דביארנו ]והיינו דעת

אף דאין זה אוכל ואין לזה שם אכילה

הבית מאיר בדעת הרבינו יונה[ דבאמת

מ"מ מצטרף לזית בכדי להחשיבו לבריה

הבבלי והירושלמי פליגי גבי זית ,שפיר

ומשא"כ הר"י ס"ל דאף שיאכל הגרעין לא

אפשר לומר דמעשה דירושלמי איירי דר"י

חשיב בריה כיון דהגרעין לא ראוי לאכילה

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רסד
א"כ אין זה אוכל ולא חשיב בריה דהיינו

חשיב בריה כנ"ל דע"י שאוכל הוי קליפתו

דבכדי להחשיב אכילת בריה בעי' דכל

הקשה של הגרעין כדין הקליפה החיצונה

הבריה תהיה בגדר אכילה.

שאינה חלק מן הפרי ,והוכיח זאת המג"א

והנה

בדעת הרשב"א כבר כתבנו לעיל
בדעת

המג"א

דס"ל

דהביאור

מהא דלא יתכן דר' יוחנן אכל עם הקליפה
של הגרעין אלא וודאי תוכו אכל קליפת
זרק.

ברשב"א דבלע לגמרי הגרעין ואז ס"ל
דהוי בריה

)ויש חולקים בזה(

וצ"ב א"כ מה

הסברא דאכילת תוך הגרעין ליחשיב
אכילת בריה והרי לא אכל כל הבריה.

ולכאורה

אפשר לומר בזה כך דהנה
לכאורה הקליפה החיצונה

של כל פרי אינו חלק מהבריה וכן כתב
בערוך השולחן

)רי סק"ד(

והסברא בה

לכאורה דאנו רואים את הקליפה ככלי
שמחזיק ושומר הפרי ואינו חשוב הפרי
עצמו ,וא"כ אולי יש לומר דס"ל למג"א
דכיון דאוכל תוך הגרעין א"כ עושה

וא"כ

אתי שפיר דחידוש זה אינו להרבינו
יונה

כיון

דלאכילת בריה בעי' אכילה של בריה
שלימה דרך אכילה ואז איכא חשיבות של
בריה ,וא"כ הכא אכילת תוך הגרעין דאין
דרך לאוכלו ]למרות שהוא ראוי לאכילה[
אינו מצטרף לבריה ,וכן נראה בלשון
הרבינו יונה דלבריה בעי' דרך אכילה ולא
סגי בראוי לאכילה עי' היטב בלשונו ]ולכך
ג"כ חילק בין זית לרימון וענבים דשם
הדרך לאכול הגרעין ולכך הוי חלק מן
הבריה[.

דנחשיב קליפתו הקשה כדין קליפה
החיצונה דאינה חלק מהפרי ולכך שפיר
הוי בריה דחשיב שאכל כל הפרי ,אך א"כ
הוא הסברא לא ברירה כלל דברי השער
הציון דחידוש זה הוא רק להרשב"א הא
להרבינו יונה נמי שפיר אפשר לומר כן.

ז[ והנראה

דהרבינו

יונה

ס"ל

והדברים

מדוקדקים בלשון המג"א
]והמשנ"ב[ דכתב דכשאכל

מה שבתוך הגרעין מקרי בריה דהרי אכל
מה שראוי לאכול ממנו דלא מסתבר שר"י
אכל עם הקליפה של הגרעין ,ואפי' אכל

בזה חידוש גדול דהשער

הגרעין לא מקרי בריה בדבר שאין דרך

הציון למד דחידוש המג"א

בענבים

כלל לא איירי על פרי שהדרך לאכול תוך

לאוכלו

כגון

זית

ומשא"כ

ורימונים דדרך לאכול הגרעין

)דהיינו הר"י,

הגרעין וכדפי' המחצית השקל ]דעדין לא

כמו שכתוב במוסגר במג"א(

כתב המג"א דבר זה דלא איירי הירושלמי

ואומר אבל להרשב"א לעולם הוי בריה

בזית אלא בפרי אחר וכנ"ל[  ,אלא איירי

דהיינו אף בזית ולכאורה כוונתו כמו

על זית עצמו דאין דרך לאכול תוך הגרעין

שכתב בתחילת דבריו לגבי זית ,דאכל תוך

כלל ,ןעל זה כתב המג"א דאם אוכל תוך

הגרעין דאף ע"י אכילת מה שראוי חשיב

הגרעין דהוא ראוי לאכילה דהוא רך ]אבל

בריה ,וא"כ דברי השער הציון מאירים

אין זה דרך אכילה[ אע"פ שזורק הקליפה

וברורים בס"ד.

וממשיך המג"א

עריכת ברכות  /בדין בריה לברכה אחרונה

וגם

רסה

מה דכתב השעה"צ דזה כ"ש

הקדירה אסורה באכילה ,והנה המושג של

להרא"ש אתי שפיר דהרא"ש ס"ל

בריה המבואר לגבי ברכות

)כמובן לא לדעת

דלא בעי' כלל אכילת הגרעין וסגי במה

הרא"ה והרמב"ם דס"ל דליכא כלל דין בריה בברכות

שאוכל את מה שהדרך לאכול מהפרי

דס"ל דהבבלי פליג על הירושלמי בזה(

לכאורה

וא"כ להרא"ש לא בעי' שיאכל את תוכו

הוא דאכילת בריה אכילה חשובה מקרי

של הזית כלל ,וזהו מה שכתב המג"א

בכדי לברך עליה אע"פ שלא אכל שיעור

בהמשך דבריו דלהרא"ש ותוס' לא בעי'

כזית ,והנה יש לדון האם דין בריה

שיאכל הגרעין כלל דסגי בזה שהובא

המבואר לגבי מלקות וביטול הם ג"כ

לפניו שלם והדברים ממש מאירים ,וזהו

מטעם דאיכא חשיבות של האכילה או

ג"כ הטעם למה דכתב במג"א דגם הרא"ש

דהתם אין זה ענין של חשיבות אלא

מודה דבדבר שדרך לאכול הגרעין גם

דוודאי בהכי חייביה רחמנא ואע"פ דליכא

הרא"ש מודה דאם לא אכלו לא הוי בריה,

שיעור.

דלהרא"ש בעי' דיאכל את מה שדרך
לאכול מהפרי.

ובעיקר

דין בריה באיסורים עי' בסוגיה
במכות

)יז(.

דמבואר בדעת רבנן

מכל זה דנחלקו השעה"צ

דחטה אחת של טבל לא הוי בריה משום

האם

דלא הוי בריית נשמה ,ונחלקו הראשונים

חידוש המג"א דכשאוכל תוך הגרעין הוי

האם דין זה דבריית נשמה הוא בדווקא

בריה איירי בגרעין הזית דזהו דעת

דהא מצינו דין בריה ג"כ גבי גיד דבריה

השעה"צ ולכך ס"ל דזהו דווקא להרשב"א

הוא ולא בטיל ושם הא לא הוא בריית

]והרא"ש[ ודלא כרבינו יונה ,או דאיירי

נשמה כך הקשה בתוס' במכות ועי' בתוס'

בגרעין של פרי אחר שדרך לאכול תוך

שם ובחולין )צו (.דכתבו דלמעשה לא בעי'

המחצה"ש

גבי בריה בריית נשמה אלא כל דבר

ודעימיה ולכך זהו רק להרבינו יונה ודלא

שמבואר בתורה לאיסור בצורה שהוא

כהרשב"א.

בשלמותו יש בו דין בריה ולכך בטבל אין

העולה

והמחצה"ש

הגרעין

שלו

דזהו

ודעימיה

דעת

דין בריה ,אמנם הרמב"ן
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ח[ הנה

דשפיר בעי' בכל מקום בריית נשמה וגיד
כיון דהוא בא מדבר חי חשיב בריית נשמה
]ןכ"כ

תוס'

במכות

בתחילת

דבריו

ועיי"ש[.

מצינו מושג של בריה חוץ
מלענין ברכה אחרונה וכנ"ל,

)חולין צט(.

ס"ל

ומעתה

בבואינו לדון לגבי דין בריה

א .לגבי אכילת איסורים דכשאוכל בריה

בברכות לכאורה בין לתוס' ובין

כגון נמלה חייב מלקות אף שלא אכל כזית

להרמב"ן אין דומה דין בריה דברכות לדין

ב .לגבי ביטול ברוב כגון שנפל לתוך

בריה דאיסורים,דלרמב"ן לכאורה וודאי

קדירה בריה אפי' באלף לא בטיל וכל

דגבי ברכות ליכא דין בריה בברכות דהא

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רסו
לא הוי בריית נשמה ,ולתוס' נמי יוצא

בריה ואפי' שאוכל גם הגרעין כיון דאין

לכאורה דבברכות לא הוי בריה כיון דאינו

הגרעין ראוי לאכילה מימילה אין ע"ז שם

מפורש בקרא.

]ובאמת

אכילה ,א"כ האיך מבואר הכא

עי' בפנ"י דכתב מהלך מחודש
בסוגי' דכל דין בריה הוא רק

גבי שבעת המינים דברכה אחרונה שלהם
היא דאוריתא

)לחלק מן הראשונים(

וכתב

דהאוכל עוף טמא בשלימותו חייב מלקות
דהוי בריה הא בכל עוף ישנם עצמות דאין
הם ראוים לאכילה ואעפ"כ הוי בריה
ולכאורה זה להדיא דלא כהמג"א בדעת
הר"י.

דמהא דכתוב בקרא את שבעת המינים
בלשון יחיד כגון זית תאנה ורימון הוא

)בחולין(

ועי'

כמפורש בקרא לחייב בברכה ג"כ בבריה

בשו"ת תפארת צבי
ברעק"א הכחול(

)יו"ד סי מח הובא

דכתב ליישב דשונה

וכדעת התוס' הנ"ל ,אך בכל הפוסקים

דין בריה דברכות בדין בריה דאיסורין

בברכות

והוכיח דבריו מהא דהרא"ש כתב דסגי

]להסוברים דיש דין כזה בברכות[ הוא

בהובא לפניו ובאיסורים הרי וודאי דזה לא

לגבי כל הפירות ואף על מיני קטניות וכן

מהני וע"כ דלגבי ברכה דין בריה הוא ענין

וכדומה

של חשיבות של אכילה ומשא"כ דין בריה

]ולעיל כתבנו דהמחצה"ש מבאר בדברי

של שאר איסורים הוא דמה שהתורה פי'

יונה

לאיסור דהיינו ציפור ואע"פ דיש בו

דהירושלמי לא איירי כלל בפרי דשבעת

האיסור

מבואר

לא

כן

האוכל דג קטן
הירושלמי

בריה

דדין

)שעה"צ סק"כ(

דהרבינו

אליבא

עצמות

וודאי

עיי"ש.[.

אמנם

דהוא
שבתורה.

המינים[ וכן לכאורה רימון דקרא איירי
דבל הרימון כולו ולא רק בגרגיר אחד

בכלל

והרעק"א

שהקשה לכאורה ס"ל דגם
לגבי איסורים זה ענין של

בראבי"ה )סימן קז( כתב דאפי' רבנן

חשיבות של אכילה ,וכן מוכח במחצה"ש

דפליגי בחטה לענין מלקות וס"ל

דכתב לגבי חידוש התרומת הדשן שהביא

דבעי' בריית נשמה לענין ברכה מודו

המג"א דאם ע"י בישול התפרפר נמי

דחשוב עיי"ש ,הרי דמבואר בדבריו דלמד

חשיב

דכל מה דבעי' בריית נשמה הוא ענין

המחצה"ש דמהרא"י הביא ראיה מכאן

חשיבות ולגבי ברכה באכילת השלם ג"כ

לענין איסור דקיימא לן דבריה לא בטלה,

איכא חשיבות דהיינו דלמד להדיא דבריה

מ"מ אם נתפרפר קצת מקרי בריה ,וא"כ

דברכות שווה לדין בריה איסורים ]ועי'

חזי' דס"ל דאפשר ללמוד מדין בריה

עוד בחוות יאיר סי' קס[.

דברכות לענין דין בריה דאיסורים וע"כ

ט[ והנה
כנ"ל(

)חולין קב(:

דהקשה

עי' ברעק"א

לפי מה דס"ל למג"א

)רי סק"ד

דלדעת הרבינו יונה דבזית ליכא דין

בריה

)הובא

לעיל(

וכתב

ע"ז

דס"ל דענין אחד להם.

וכן

לכאורה מבואר מדברי הרשב"א
בסוגין לענין בריה

)הובא לעיל(

דכתב

עריכת ברכות  /בדין בריה לברכה אחרונה

רסז

דזית לאחר שנפרך ונחתך או נימוח לא

יוצא מהא דגדר בריה דברכות הוא שונה

חשיב בריה בשום מקום בכל איסורין

מבריה דאיסורים דהא באיסורים וודאי

שבתורה עכת"ד ,הרי דס"ל דמה דחשיב

דבעי' אכילת כל הבריה ולא סגי בהא

בריה לגבי איסורין הוא מה שחשוב בריה

דאוכל מה שדרך לאכול ,וא"כ הדרה

לגבי ברכות הרי דס"ל דענין אחד להם

קושיה לדוכתיה האיך אפשר להוכיח

דהיינו אכילה חשובה.

מבריה דברכות לבריה דאיסורים לגבי

אלא

פרפרת.

שצריך להבין דהא המחצה"ש גופא
כתב וכן במג"א דהחידוש של

פרפרת הוא לדעת הרא"ש ,ולכאורה
התפארת צבי הוכיח מהרא"ש גופא דדין
בריה דברכות שונה מדין בריה דאיסורין
דהא לגבי ברכות כתב הרא"ש דסגי בזה
שהובא לפניו.

ונראה

]ובעיקר

הדין דפרפרת יוצא מדברי
הרא"ש דסגי שאוכל מה שדרך לאכול
צ"ב הא גרעין אף דאין צריך לאכלו כיון
דאין הדרך בכך מ"מ בעי' הובא לפניו
ופרפרת אפי' הובא לפניו ליכא וא"כ אמאי
חשיב בריה.[.

לומר בזה דזה וודאי דאף דאין דין
בריה דברכות ודאיסורים שווה

וכמו דכתב הרא"ש דגבי בריה דברכות
סגי בהובא לפניו דזה וודאי לא סגי לגבי
איסורים ,מ"מ מהו המציאות של בריה

אמנם

הגדרה בין באיסורים ובין לגבי ברכה
ומעתה שפיר אפשר ללמוד דין דפרפרת
לשאר דני בריה וכן מהרשב"א הנ"ל אין
הוכחה

דדין

דברכות

ודשאר

איסורים שווה כיון דבמציאות מהו בריה
ליכא שום חילוק ,אלא דא"כ יוצא לכאורה
דדינא דפרפרת הוא לכו"ע.

אך

בספר המכתם ובראבי"ה בסוגין
]הובא לעיל[ מבואר להדיא דס"ל

דדין בריה דברכות שווה ג"כ בגדרי הדין
לבריה דאיסורים עיי"ש.

ומהו השלימות של הבריה זה וודאי אותו

בריה

הא דמבואר מהשעה"צ דמקור

י[ והנה

עי' בתרומת הדשן

)פסקים סי' רמה(

דדן גבי אכילת מרור האם אדם
יכול לצאת ידי חובה בקלח אחד עם העלין
שלם כמו שהוא אע"פ דאין בו כזית
ומטעם בריה ,וכתב לצדד דהדברים ק"ו
דהא אפי' ברכה דכתיבא אכילה בהדיא
בקרא ]דהתרוה"ד אזיל שם בדעת הרא"ש,

הבין בדברי

והרא"ש בסוגין מבואר דס"ל דברכת מעין

המג"א דזהו רק להרא"ש דס"ל דע"י

שלוש דאוריתא ואכ"מ[ אפי' הכי חשבי'

דבר שאין הדרך לאכול לא נתבטל שם

בריה פחות מכזית כאכילה כ"ש מרור דלא

בריה ולכך כתב דלהרמ"א דפסק דלא

כתיב ביה אכילה כלל ,וכ"כ כתב הרא"ש

כהרא"ש וכמו שכתב הגר"א ]ודלא

בהדיא דהא דבעי' כזית מרור הוא משום

כהמציין להרמ"א[ יש להקל בזה עיי"ש,

דמברכין על אכילת מרור ואין אכילה

וא"כ מבואר מדבריו דכל הדין דפרפרת

פחות מכזית.

בשער הציון

)רי סקכ"ג(

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רסח

אך

כתב לדחות דיש לחלק דלגבי מרור

משאר דיני בריה דהוא מכוח לשון התורה

כיון דאין כל הבריה ראוי למצווה

דבהכי חייביה רחמנא וכהבנת התפארת

כיון דאין יוצאים בשורשים ולא שייכי

צבי הנ"ל.

למצווה א"כ הבריה חסירה ,ומשא"כ לגבי
ברכה אחרונה אפי' אין אוכל כל הבריה

ב.

עי' במחצית השקל

)שם(

דהבין בכוונת

צריך לברך אחריה כיון שאוכל כל מה

התרוה"ד ביאור מחודש דכיון דאין

שדרך לאכול ]והוסיף התרוה"ד ואי בעי

יוצא ידי חובה בשורשים א"כ ע"כ אינו

נמי אכיל כוליה ,וצ"ב כוונתו בזה[ עיי"ש.

אוכלם כיון דאם אוכלם וודאי דאינו יוצא

ומצינו

שלושה ביאורים בביאור החילוק
של התרוה"ד בין בריה דברכות
לבריה דמרור.

א.

דהנה עי' במג"א

ידי חובתו כיון דאתי שורשים דרשות
ומבטלי מרור דמצווה
דהיינו

דאכילת

השורש

עושה

דגם

האכילת מרור שיש כאן לא חשיב מרור,

)סי' תעה סק"ה(

דהביא

וכיון שכן דאינו אוכל השורשים תו לא הוי
בריה.

דברי התרוה"ד דאין יוצאין בשורשים,
וביאר הפמ"ג דכוונתו דהשורש לא נחשב
עימו וא"כ ע"כ מקרי אין הבריה שלם,
והקשה על זה מהכי תיתי שיהני בריה
לגבי מרור הא לגבי ברכה אחרונה
דמדרבנן הוא ]והתרוה"ד גופא כתב דזה
מדאוריתא כנ"ל וצ"ב[ וקבעו אכזית דבר
חשוב יש לומר דהוא הדין בריה הוי דבר
חשוב ,ומשא"כ מרור דבזמן המקדש דין
תורה ]ולכך גם בזמן הזה בעי' אכילה כעין
דאוריתא[ ואכילה בכזית פשיטא דבריה
לא מהני ,והא דמהני בריה לגבי איסורים
אף דהוא מן התורה כיון דכך משמע
מלשון התורה עיי"ש.

ומבואר

)כמו דמבואר שם סקי"ג(

ג.

ביאור המשנ"ב יובא להלן בעז"ה.

יא[ ועי'

בהגהות רעק"א
דברי

המג"א

)שם(

דכתב על
את

דהביא

התרוה"ד הנ"ל,דאף דאוכל עוף טמא
שאין בו כזית חייב משום בריה אף דאין
העצמות שבו בכלל האיסור מ"מ האוכלו
חייב על הבשר משום בריה ,וא"כ הכא נמי
נימא דיצא ידי חובת מרור אף דאוכל
שורשים דאינם בכלל המצוווה ,מ"מ דוחה
הרעק"א הכא אי אפשר לאכול השורשים
דהם רשות ומבטל למרור כדאמרי' במרור
ומצה שאוכלם יחד וא"כ ע"כ דאינו אוכל

דברי

השורש וא"כ ליכא בריה וכ"כ המחצה"ש,

התרוה"ד כפשוטם דהיינו

דהיינו דהרעק"א בעצם מבאר הטעם

דגבי מרור כיון דאין השורש נחשב עימו

דהמחצה"ש לא ביאר בתרוה"ד כמו

א"כ אין השורש חשיב חלק מהבריה וא"כ

דאיתא בפמ"ג דלהפמ"ג לכאורה תיקשי

אין אוכל בריה שלימה אע"פ שאוכל גם

קושית

דחזי'

את השורש ב .מבואר דס"ל דשונה דין

דהעצמות נמי בכלל הבריה ,וכמו שהקשה

בריה דברכות דהוא ענין חשיבות אכילה

הרעק"א לעיל על דעת הרבינו יונה.

בדבריו

א.

דביאר

הרעק"א

מעוף

טמא

עריכת ברכות  /בדין בריה לברכה אחרונה

אך

רסט

הוסיף הרעק"א דאף לאחר דביארנו

דבבריה איכא חיוב אפי' על כל שהוא

בתרוה"ד כהמחצה"ש עדין יש לדון

ולכך הוקשה לו מה הביאור בתרוה"ד.

דכל הדין דאמרי' דרשות מבטל מצווה
מצינו לגבי מעט מצה דנכנס במרור רשות
ובטל ובצר ליה המצה משיעוריה דהיינו
דבמקום דבעי' שיעור א"כ השיעור
נתמעט ,אבל הכא גבי מרור סוף סוף
במשהו מרור שלא נתבטל בשורשים יוצא
מדין בריה כיון דאוכל כולו עיי"ש.

ומבואר

אך

לכאורה לפי מה דביאר בתפארת צבי
וכן מבואר לכאורה בפמ"ג כנ"ל א"כ

ע"כ דמה דמבואר בתורה דאוכל עוף טמא
פחות מכזית חייב משום בריה היינו דכיון
דלשון התורה הוא דאסרה ציפור א"כ
בהכי חייביה רחמנא דהיינו דשפיר יש
לומר דגם העצמות בכלל האיסור והם חלק

ברעק"א חידוש עצום בדין בריה

מאכילת הבריה וחייב על אכילת כל הבריה

דכשאוכל בריה אין הביאור

ולא על כל שהוא מתוכו כדפי' הרעק"א.

דאכילת כל הבריה כולה חשיבא אכילה
אפי' דאינה שיעור אכילה של כזית ,אלא
דע"י שאוכל כל בריה אפי' כל שהוא מתוך
הבריה ג"כ סיבה לחייבו ,וזה הבין
הרעק"א דזה הסברא דאוכל עוף טמא

ואם

כנים הדברים אתי שפיר דברי
התרוה"ד גם לפי ביאור הפמ"ג

וגם לפי ביאור המחצה"ש ,וכן מה
שהקשה הרעק"א על הרבינו יונה וכדפי'
התפארת צבי כנ"ל.

אפי' דיש בו עצמות הוי בריה כיון
דהעצמות הם רק סיבה דיחשב בריה אבל

ולכאורה

פלוגתת הרעק"א והתפארת

אין הביאור דאכילת העצמות נמי חשיב

צבי האם דין בריה באיסורים

אכילה ולאחר דיש כאן אכילת בריה

הוא ענין של חשיבות אכילה או דבהכי

מימילה חייב רק על אכילת הבשר שיש

חייביה רחמנא ,לכאורה נחלקו בזה רש"י

כאן ]וכמו דכתב בתחילת דבריו דחייב על

ותוס' ,דתוס'

הבשר משום בריה[ וא"כ שפיר הקשה

דהתורה הזכירה להדיא חפצא דעוף,

הרעק"א מה הביאור בתרוה"ד אף לאחר

ורש"י

מה שביאר המחצה"ש.

ולכאורה

)שבועות כא :הובא בגליון מהרש"א על

התוס' הנ"ל(

הרעק"א דס"ל דבריה דברכות ואיסורים

כתב דהוא ענין של חשיבות
עיי"ש.

כל זה הוא ע"פ מה דכתבנו
לעיל דלכאורה יוצא מדברי

)חולין צו(:

כתבו הטעם משום

ובדעת

הרעק"א דהוקשה לו ג"כ לאחר
כל הנ"ל מה הביאור בתרוה"ד,

ענין אחד להם דהיינו חשיבות אכילה

עי' עוד בשער הציון

ולכך ס"ל לרעק"א דלא שייך לומר גבי

דברי המחצה"ש וציין לפקפוק הרעק"א

חיוב בריה דאכילת עוף טמא דהעצמות

בזה וכנ"ל ,וכתב ביאור חדש בדברי

הם חלק מאכילת הבריה ,דעצמות אינם

התרוה"ד וז"ל ולי נראה פשוט ,דצווי

אוכל ואינם בכלל האיסור וודאי דאף מי

התורה הוא לאכול מרור זכר לוימררו את

שיאכל מהם כזית לא ילקה ,ולכך ביאר

חייהם ,ובפחות מכזית לא חשבה התורה

)תעה סקי"ב(

דהביא

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

ער
לזכר ,ואם כן מאי מהני שהוא בריה והוא

דין בריה בברכות או לא דהיינו דמספקא

חשוב הלא על כל פנים בכל שהוא ליכא

לן האם חולק הבבלי על הירושלמי ,ולכן

זכר ,והתם שאני דמשום חשיבות הבריה

כתב דטוב ונכון ליזהר שלא לאכול בריה

חשוב להודות לה' עכ"ל עיי"ש והוא

בפחות מכזית ,ולהגר"א פסק הרמ"א דגדר

חידוש.

בריה הוא כשיטת הרשב"א הנ"ל וכן פסק
המשנ"ב ,דלא כהמציין לרמ"א דס"ל

יב[ ולענין

הלכה פסק השו"ע והטור

דדברי הרמ"א אזלי בין לדעת הרשב"א

כדעת המסתפקים אי איכא

ובין להרבינו יונה.

עריכת ברכות  /בדין אכילה מתחילה בדבר שבירך עליו

רעא

לט ע"א

בדין אכילה מתחילה בדבר שבירך עליו ]תורמוס[
uiaelcpn miig axd

א(

בירו' פ' כיצד מברכין ה"א ,ר' זריקן

ע"ז הב"י ,ונראה שהם סוברים דנקטינן

אמר ר' זעירא בעי אהן דנסיב

בההיא בעיא דירושלמי לקולא וכמו

תורמוסא ומברך עלוי ונפל מיני' מהו

שכתב ה"ר דוד אבודרהם בשם הראב"ד

מברכא עלי' זמן תנינות ,מה בינו לאמת

דלא עדיף מכוס ביד כל אחד ואחד שכולם

המים אמרין תמן לכך כיון דעתו מתחילה

שותים בברכתו של מברך ותו אמרינן

ברם הכא לא לכך כיון דעתו מתחילה כו'.

כולה נבגא דברכתא היא אלמא כל דמנח

ובהמשך דברי הירו' שם ,אהין דנסיב

קמיה חיילא ברכה עילויה עד כאן ולפי זה

עגולא ומברך עלוי והוא לא אתא לידי'

צריך לומר שמה שכתב רבינו תם והביאו

צריך מברכא עילוי זמן תנינות .והנה דעת

לו כוס אחר בשהיה דעתו עליו משעה

הרא"ש ]סי' כ'[ ור' יונה דדברי הירו' אלו

ראשונה ,עכ"ד הב"י .וכונתו דמאחר

קיימי ג"כ על אותו האופן ,שנפל מידו מה

שראית ר"ת והראב"ד היא מהא דכשמברך

שבירך עליו ,ומבואר לפ"ז דבמסקנת דברי

ומוציא אחרים בברכתו יכולים לשתות

הירו' נפשטה האיבעיא דבכה"ג צריך

תחילה מן הכוס שלפניהם ואי"צ לשתות

לחזור ולברך .וכן פסק הרמב"ם בפ"ד

מן הכוס שביד המברך דוקא ,והתם הרי

מברכות ה"י ]ואע"פ שהוא מפרש המשך

ודאי שהיתה דעתו של המברך אף על

דברי הירו' אהין דנסיב עיגולא כו'

כוסות שלפניהם ,א"כ חזינן מזה דקיימי

באופ"א ,דצריך שיבוא הדבר לפניו

באופן זה שהיתה דעתו בברכתו אף על

יעו"ש

הכוס שחזרו והביאו לו ,ודוקא בכה"ג הוא

תחילה

ורק

לאחמ"כ

יברך,

ברמב"ם ובכס"מ ,ולפ"ז לא נתבאר להדיא
מתו"ד הירו' פשיטות להך איבעיא [.אבל
בהגמ"י שם הביא דעת ר"ת שחולק ,ז"ל,
ובשם ר"ת מצאתי שאם בירך על הכוס
ונשפך והביאו לו כוס אחר דדי לו בברכה
ראשונה כדאשכחן ברב אשי דאגיד
בקידושא רבה וגחין ההוא סבא ושתי מה
לי הוא ומה לי אחר אבל לכתחילה הוא
עדיף ,עכ"ל.

והב"י

שכתבו דאי"צ לחזור ולברך.

וממה

שכתב הב"י דהם סוברים דבעיא
דירו' לא אפשיטא ואזלינן לקולא

מבואר דמפרש אף את דברי הירו' לפי
דבריהם דאיירי באופן שהי' בדעתו אף על
תורמוס השני .ולפ"ז מה שחילקו בירו'
בין תורמוסא לבין אמת המים דתמן לכך
כיון דעתו מתחילה ברם הכא לא לכך כיון
דעתו מתחילה ,צריך לפרש דבאמת המים

בסי' ר"ו הביא דברי ההגה"מ

עיקר כונתו בברכתו היתה על המים

והביא שכ"כ גם הכלבו ,וכתב

שיבואו לפניו בשעה שישתה ולא על

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

ערב
המים שלפניו בשעת הברכה ,ואילו

גרירה ועל כן בכה"ג אין החשוב נגרר אחר

בתורמוסא אע"פ שהי' בדעתו לפטור גם

שאינו חשוב.

את התורמוס השני אבל עכ"פ עיקר דעתו
בברכתו היא על התורמוסא שלפניו בשעת
הברכה.

ב(

והנה ההגהמ"י כתב שאף לדעת ר"ת
לכתחילה יש לאכול תחילה

מאותו שמברך עליו ,ומזה יש ללמוד דאף
לדעת ר"ת דמהני מה שדעתו לפטור
בברכתו גם דבר אחר לענין שיוכל לאוכלו

ומעתה

דהא

דיכול

בדיעבד

לאכול

תחילה את הדבר הנפטר ע"י ברכתו הוא
דוקא היכא שהיתה דעתו עליו בשעת
ברכה לפוטרו והו"ל נפטר בדרך כונה,
אבל אם לא היתה דעתו עליו הרי אינו
נפטר אלא בדרך גררה ,וגרירה לא שייכא
אלא ע"י שאוכל תחילה את הדבר שבידו
שעליו נעשית הברכה.

תחילה ,אי"ז משום שחלה הברכה בשוה
בין על מה שבידו ובין על השאר ,דבודאי

יש לפרש דברי ר"ת ג"כ עד"ז,

ג(

והנה יעוי' בס' הישר סי' נ"ד שהביא

עיקר חלות הברכה הוא על מה שבידו,

ר"ת ראי' לכך דלכתחילה יש לו

והשאר אינו אלא נפטר בברכתו אבל אין

לאכול תחילה מן הדבר שבירך עליו,

הברכה נעשית עליו ,ומשו"כ לכתחילה

מדברי הגמ' דף מ' דטול ברוך טול ברוך

צריך לאכול את מה שבידו לפי שעליו

לא הוי הפסק ,מכלל דלכתחילה הכי

נעשית הברכה .ואלא שלפ"ז צ"ב מדוע

עבדינן .והיינו דמשם משמע דהמברך

הא דיכול בדיעבד לאכול תחילה מן השאר

בוצע ונותן למסובים משלו ,ואין עושים

הוא רק היכא שהי' בדעתו לפטור את

באופן שתהא פת לפני כאו"א ויהא נפטר

השאר כמש"כ הב"י ,מאחר שבין כשדעתו

בברכת המברך ואוכל מן הפת שלפניו,

על השאר ובין כשאין דעתו עליו ,לא

ומפרש ר"ת הטעם משום דלכתחילה יש

חשיב שנעשית הברכה עליו ואינו אלא

לאכול מן הפת שביד המברך לפי שעלי'

נפטר בברכתו ,וא"כ מה מהני כלל מה

נעשית הברכה .ואמנם התוס' בפסחים דף

שדעתו עליו בשעת ברכה.

ק"ו עמדו ג"כ ע"ז ,וכתבו ז"ל ,והא דאמר
טול ברוך ואמרינן נמי בעל הבית בוצע

ובזה

י"ל לפמש"כ הרשב"א דף מ"א

כדי שיבצע בעין יפה דמשמע שאין

דהיכא שבירך על הצנון בסתמא

אוכלין אלא מה שמחלק להם מיירי בשאין

לא פטר את הזית ,דאינו בדין שיפטור מי

ככר לפני כל אחד א"נ בשבת וכגון שאין

שאינו חשוב את החשוב דרך גררה אלא

להם לחם משנה דאז צריכין לאכול

דרך כונה עכ"ל ,ומבואר דב' אופנים של

מבציעתו ע"כ ,ומבואר דהתוס' פליגי ע"ד

פטור חלוקים הם ,דין פטור שבדרך כונה

ר"ת וסברי דאף לכתחילה יכול כל אחד

דמהני אף כשמברך על שאינו חשוב

לאכול מן הככר שלפניו ואי"צ לאכול

לפטור את החשוב ,ואילו היכא שאינו

תחילה מן הככר שביד הבוצע ,אלא רק

מכוין להדיא לפטור הוי הפטור בדרך

בשבת היכא שרק לפני המברך יש לחם
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רעג

משנה] .והובאו דברי התוס' אלו לדינא

שבדרך כונה ,אבל עיקר הברכה אינה אלא

בשו"ע סי' קס"ז ובסי' רע"ד.[.

על מה שבידו.

והנה

ר"ת הרי הביא ראי' לדבריו דהיכא

ומעתה

י"ל דהתוס' בפסחים שנחלקו

שהי' בדעתו על דבר אחר יכול

ע"ד ר"ת וסברי דאף לכתחילה

לאוכלו תחילה ,מהא דמבואר בפסחים שם

יכול כל אחד מן המסובים לאכול מן הפת

דההוא סבא גחין ושתי מכוס שבידו,

שלפניו ואי"צ לאכול תחילה מן הפת

וחזינן מזה דאי"צ לשתות מן הכוס שביד

שביד המברך ,הוא משום דפליגי ביסוד

המברך תחילה .והנה לפמש"כ הב"י דר"ת

דברי ר"ת וס"ל כדעת הנך ראשונים

איירי באופן שהי' בדעתו על השאר בשעת

דחשיב כמו שנעשית הברכה על מה שביד

הברכה הרי מבואר דהרמב"ם והרא"ש ור'

כאו"א וא"כ אין מעליותא כלל בפת שביד

יונה החולקים על ר"ת וסברי דצריך לחזור

המברך .וכן מה שכתבו התוס' שם לפרש

ולברך קיימי גם היכא שהי' בדעתו להדיא

הא דנותן הבוצע למסובים מן הפת שבידו

בשעת ברכה לפטור את השאר ,וכ"ה

משום דאיירי בשבת ובכגון שאין לחם

בפרישה שם .וא"כ יקשה עליהם מהא

משנה אלא לפני המברך ,נראה די"ל דאזדי

דפסחים דמבואר דיכול הנפטר בברכת

בזה לטעמיהו דחשיב שנעשית הברכה על

המברך לשתות תחילה ממה שבידו.

הפת שלפני כאו"א ,ועל כן היכא שאין
לפניהם לחם משנה א"א שיהו יוצאים

ונראה

דהם מחלקים בזה וסוברים

בברכתו באופן זה שתהא הברכה נעשית

שכשיוצא השומע בברכתו ע"י

על מה שלפניהם וצריכין בהכרח להיות

דין שומע כעונה חשיב כמו שנעשית

נפטרים בברכת המברך על פת שבידו,

הברכה על הכוס שביד השומע ,ומשו"כ

ומשא"כ לדעת ר"ת ,דאף כשאוכלים מן

יכול לשתות ממנה תחילה .ואע"ג דמבואר

הפת שלפניהם תחילה ע"י ברכת המברך

בר"ה דף כ"ט דבברכות הנהנין אם יצא

אי"ז משום דחשיב שנעשית הברכה על

אינו מוציא ,וא"א שיהא מוציא אחרים

הפת שלפניהם ,אלא עיקר הברכה קיימא

יד"ח אלא רק ע"י שנעשית הברכה על

על הפת שביד המברך ,ואלא דס"ל

אכילת המברך ,אבל עכ"פ י"ל דאם אך יש

דאעפ"כ יכולים בדיעבד לאכול תחילה מן

כאן אכילה של המברך הרי שוב מה

הפת שבידם לפי שדין האכילה תחילה מן

שנפטרים אחרים בברכתו אי"ז שייך

הדבר שבירך עליו אי"ז מעכב בדיעבד,

לאכילה דידי' בלבד אלא קיימא הברכה

וא"כ הרי שפיר מקיימים השומעים אף

אצל כאו"א על אכילתו .ור"ת שהביא ראי'

בכה"ג דין לחם משנה ע"י לחם משנה

משם חולק בזה וס"ל דמה שיוצא השומע

שביד המברך ,ומה שאין עושים כן בהכרח

בברכתו ע"י דין שומע כעונה שוה למה

הוא רק משום דלכתחילה יש לאכול מן

שפוטר המברך בברכתו דברים אחרים

הפת שביד המברך ,וכמו דמייתי ר"ת מינה

שיאכל לאחמ"כ ,שאי"ז אלא דין פטור

ראי' באמת לדין זה.
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עדר

ד(

והנה הרמ"א סי' קס"ז כתב דין מחודש

לה על מה לחול ,ויתכן באמת שתהא

בשם או"ז ורוקח ,דהא דשח בין

הברכה נעשית גם בלא שיהא לה על מה

ברכה לאכילה צריך לחזור ולברך הוא
דוקא אם שח הבוצע קודם אכילתו ,אבל
משעה שאכל הבוצע לא הויא שיחת
אחרים המסובים הפסק קודם אכילתם לפי
שכבר יצאו כולם באכילת הבוצע .והנה
אם נימא דהפטור שע"י דין שומע כעונה
הוא ע"י דחשיב כמו שנעשית הברכה על
אכילת השומעים הרי ודאי שאין מקום
לחילוק זה ,ובודאי אזיל הרמ"א בזה כמו
שנתבאר לדעת ר"ת ,שהברכה אינה נעשית
אלא על אכילת המברך ,והשומעים אינם
אלא נפטרים בברכתו .ובאמת שזו היא
השגת הב"י שם על דברי האו"ז ורוקח
יעו"ש ,והוא משום דפוסק בסי' ר"ו דלא
כר"ת ,והרמ"א אזיל לטעמי' דפסק שם
כר"ת.

ה(

והנה מבואר בגמ' ר"ה דף כ"ט דאע"ג
שבברכה"נ כיון שאינם חובה

עליו אם יצא אינו מוציא ,מ"מ בברכת היין
של קידוש וברכת הלחם של מצה כיון
שהם חובה עליו וא"א בלא הנאה חשיבא
אף ברכה"נ כחובה ואע"פ שיצא מוציא.
ולפמש"כ לדעת ר"ת דלעולם נעשית
הברכה על מה שבידו ,ומה שנפטרים
השומעים ע"י דין שומע כעונה אי"ז משום

לחול.

והנה

כתב דאם בירך בפה"ג על מים שהי'
סבור שהם יין ויצאו אחרים בברכתו על יין
שבידם אי"צ המברך לחזור ולברך על יין
אחר שהביאו לפניו כיון שיצאו אחרים
בברכתו וגם הוא חוזר ושותה כעת .וכתב
ע"ז המג"א בסי' ר"ט ,ואם לא הי' בדעתו
לשתות שאר יין הוא צריך לברך אבל
האחרים שהי' יין לפניהם צ"ע ,ונ"ל דיצאו
מידי דהוי אקידוש שיכול לברך להם
בפה"ג אע"פ שאינו טועם ה"נ יצאו
בדיעבד ,ומיהו אפשר לומר כיון שבירך
ברכה לבטלה אף הם לא יצאו כו' וצ"ע,
עכ"ד .ודבריו תמוהים ,שהרי הא דבקידוש
יכול להוציא אחרים אע"פ שאינו טועם
מבואר בגמ' בר"ה הטעם משום דחשיבא
ברכה שמחויב בה מחמת חובת הקידוש,
אבל בעלמא ודאי דכל שאינו טועם אינו
מוציא אחרים יד"ח ,וכ"ה בשו"ע סי'
רי"ג .ואם כונתו לחלק כמו שכתב בסי'
רי"ג בין היכא שבשוגג לא נתקיימה
ברכתו כמו באופן זה דסבור יין ונמצא
מים לבין אופנים אחרים ,אבל עכ"פ אי"ז
שייך להא דמוציא אחרים בקידוש אע"פ
שאינו טועם.

דחשיב כמו שנעשית הברכה על מה
שבידם אלא הוא דין של פטור בעלמא,

המהרי"ל בתשו' הובא בב"י סי' ר"ו

אולם

נראה כונת המג"א כמש"כ ,דמאחר

א"כ לכאו' אף דחשיבא ברכת היין והלחם

שלפ"ד ר"ת לא חשיב ע"י דין

בכה"ג כחובה עליו אבל עכ"פ מאחר

שומע כעונה כמו שנעשית הברכה על מה

שאינו אוכל בעצמו הרי אין לברכתו על

שביד השומעים אלא לעולם הברכה היא

מה לחול ואיך יכול לברך ולהוציא אחרים

על מה שבידו והאחרים אינם אלא נפטרים

בברכתו .וצ"ל דאי"ז מעכב בברכה שיהא

בברכתו ]ותשו' מהרי"ל זו אזלא ג"כ
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ערה

בשיטת ר"ת כמו שכתב הדרכ"מ סי' ר"ו[,

שתחול על כלום ,וא"כ כ"ש היכא שחלה

וא"כ אף אם נימא כמש"כ המג"א בסי'

על מה שבידו דסגי בזה ולא אכפת לן במה

רי"ג דכל שנתכוין לברך לעצמו ובשוגג

ששח השומע קודם אכילתו ממה שבידו.

הוא דלא נתקיימה ברכתו אי"ז בכלל הדין
דבברכה"נ אם יצא אינו מוציא ,אבל עכ"פ
נימא דלא יתכן כלל שיהו אחרים נפטרים
בברכתו בלא שטעם לפי שאין לברכה על
מה שתחול ,ולזה הביא המג"א ראי'
מברכת בפה"ג של קידוש ,דמזה חזינן
דיכול לברך ולהוציא אחרים אף היכא
שאין לברכה על מה שתחול וכפש"נ.

ו(

ואכן הנה באמת יש לדקדק בדברי ר"ת,
שהביא ראי' לדבריו דיכול לאכול

תחילה מן הדבר הנפטר בברכתו מההוא
סבא דגחין ושתי ,ומדוע לא הביא להוכיח
מהא דבברכת היין של קידוש וברכת
הלחם של מצה אע"פ שיצא מוציא ,דמזה
חזינן רבותא טפי דאף היכא שאין המברך
טועם כלל יכול לפטור אחרים בברכתו
וכמש"כ .ובאמת שזו היא ראית הרוקח
שהביא הב"י בסי' קס"ז למה שחידש דאם
שח השומע בין ברכה לאכילתו אינו חוזר
ומברך ,מהא דעירובין דף מ' דנותנים
לינוקא לשתות מכוס של קידוש ,והב"י
תמה ע"ז דהתם שנעשית הברכה על דעת
שישתה התינוק בלבד מכיון ששתה שוב
אין כאן ברכה לבטלה ,אבל היכא שנעשית

ור"ת

שלא הוכיח מזה נראה דבאמת הוא
חולק בזה וסובר דדוקא היכא

שאוכל בעצמו אמרינן דהברכה היא על
מה שבידו אבל היכא שאינו אוכל בעצמו
כלום חשבינן דהברכה היא על מה שביד
השומעים .ומבואר יסוד ד"ז בדברי
הגרע"א ,דהנה בשו"ע סי' רע"ג כתב יכול
אדם לקדש לאחרים אע"פ שהוא אינו
אוכל עמהם כו' ,וכתב ע"ז הגרע"א
בגליונו שם ,אף דהמחבר כתב לעיל סימן
רע"א סי"ד דראוי לחוש לדברי הגאונים
דצריך

דהמקדש

ישתה,

צ"ל

דהכא

במקדש רק להוציא האחרים מקרי הם
המקדשים ,עכ"ד ,והרי שמחלק בזה דאף
הגאונים דסברי דשתיית המקדש בעצמו
היא לעיכובא ,והיינו משום שהברכה היא
על שתיית המברך ואילו מה ששותים
השומעים אי"ז אלא בדרך של פטור שע"י
כונה וכדעת ר"ת ,אבל עכ"פ היכא שאינו
שותה בעצמו והברכה היא רק עבור
השומעים חשבינן דעיקר הברכה היא על
שתייתם של השומעים ,וכמש"כ.

ואלא

דלכאו' מאחר שיתכן ע"י דין
שומע

כעונה

שתהא הברכה

הברכה ע"ד השומעים והפסיקו השומעים

חשובה דנעשית על מה שביד השומעים

קודם אכילתם הר"ז הפסק .אולם נראה

מדוע לא נימא אף כשאוכל בעצמו ג"כ

ברור דכונת הרוקח היא להוכיח כמש"כ,

דהברכה היא בין על מה שבידו ובין על

דס"ל דלעולם הברכה היא על מה שביד

מה שביד השומעים .ונראה ,דזה אינו

המברך ולא על מה שביד השומעים ,וא"כ

משום גדרי דין שומע כעונה אלא הוא

מהא דיכולים ליתן רק לינוקא לשתות הרי

משום דין בהל' ברכות ,דלעולם עיקר

חזינן דעצם הברכה יכולה להיות אף בלא

הברכה אינה אלא על הדבר המביא לידי
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הברכה ,ועל כן היכא שאוכל בעצמו

השאר חזינן דאף בפטור דרך כונה חשיב

אמרינן דדל אכילת השומע מהכא הרי ג"כ

דעיקר הברכה אינה אלא על מה שבידו

הי' מברך ,ומשו"כ חשבינן דעיקרה של

וכמש"כ למעלה] .ואף ר"ת שחולק בזה

ברכה היא רק על מה שבידו ,ורק היכא

הרי מודה דלכתחילה צריך לאכול מן

שאינו אוכל בעצמו נמצא שבאה הברכה

הדבר שבידו תחילה [.וכן הנה דעת התוס'

ע"י אכילת השומע ועל כן חשיב דעיקרה

דף מ"ב דיין הבדלה שקודם נט"י אינו

של ברכה היא על מה שביד השומע .אבל

פוטר יין שבתוך המזון ,ומשמעות דבריהם

הרוקח פליג וסובר משום גדרי דין שומע

שאף באופן שמכוין לפטור יין שבתוך

כעונה דלעולם הברכה היא על מה שבידו

המזון לא מהני] ,מדכתבו להוכיח דאם בא

ולא על מה שביד השומע] .והמג"א בסי'

לאחר נט"י פוטר מהא דפסחים דף ק"א

ר"ט שהביא ראי' מהא דדברכת היין של

דיין קידוש של בית הכנסת פוטר יין

קידוש אע"פ שיצא מוציא דהה"נ היכא

שבביתו ,ולא כתבו לדחות דהתם איירי

דיצאו

במכוין לפטור .וכן מתבאר מדברי הב"י

השומעים ,אע"ג דהתם באה הברכה ע"י

סי' קע"ד שכתב דמספק יכון שלא לפטור

מה שבידו ,וא"כ לדעת ר"ת י"ל דבכה"ג

יין שבתוך המזון ,ומדוע לא כתב דמספק

שבירך

על

יין

ונמצא

מים

בעינן שתחול הברכה על מה שבידו דוקא,

יכון לפטור ,וחזינן דלדעת התוס' לא

וצ"ל דאזיל בזה כמש"כ לדעת הרוקח

מהניא כונה בזה .ויעוי' גם במג"א שם

דבכל גונא אי"צ שתהא הברכה חלה על

סק"ה [.ומזה מוכח דאין עיקרה של ברכה

מה שבידו.[.

חלה על כל מה שמכוין דא"כ מדוע באמת

ז(

ויסוד דבר זה שנתבאר דלעולם עיקר
הברכה היא על הדבר המביא

לידי הברכה ,ולכאו' צ"ע בזה ממה
שמחלק הרשב"א בין פטור דרך כונה
לפטור דרך גרירה ונראה מזה לכאו'
שבפטור שבדרך כונה חשיב שעיקר
הברכה חלה על כל מה שבכונתו שתחול,
ובזה חלוק מפטור דרך גרירה דהתם חלות
הברכה היא על מה שבידו ווהשאר נפטר
ממילא ע"י שבירך כבר ואי"צ לחזור
ולברך את ברכתו הראוי' לו.

אכן

לא יוכל לפטור בברכתו יין שבתוך המזון
ע"י כונה .וכן עוד יש להוכיח כן מדברי
הטור סי' רצ"ט שכתב דאף דיין הבדלה
אינו חשוב מצורכי סעודה ואינו נפטר
בברכת המזון מ"מ היכא שפוטר יין
שבתוך המזון חשיב עי"כ מצורכי סעודה
ונפטר בברכהמ"ז] ,וכ"ה בטור סי' תע"ד
לענין ב' כוסות ראשונות מד' כוסות
יעוש"ה [.והנה אם נימא דע"י כונה לפטור
חשיב שעיקר הברכה נעשית על כל מה
שמכוין לפטור ,א"כ אין יין ההבדלה שייך
לפטור היין שבתוך המזון ,אלא שאותה

מדברי הראשונים דסברי דאם נפל

הברכה הנעשית על יין ההבדלה נעשית גם

מידו הדבר שבירך עליו צריך לחזור

על יין שבתוך המזון ,ואיך נעשה יין

ולברך אע"פ שהי' בכונתו לפטור את

ההבדלה חשוב עי"כ מצורכי סעודה.

עריכת ברכות  /בדין אכילה מתחילה בדבר שבירך עליו

ועל

רעז

כן נראה בביאור הענין ,דאף שבאמת

לברכה ועי"כ היא חוזרת ופוטרת את

לאחר שיש כאן ברכה הנעשית על

השאר ,ומשא"כ היכא שהכל לפניו ,ואין

הדבר שבידו מועלת כונתו להחיל את

עיקר דעתו לאכול את אחד המסוים,

עיקר הברכה על השאר וכפה"נ מדברי

דבכה"ג אין הברכה באה ע"י פרי המסוים

הרשב"א ,אבל עכ"פ מה דמשוי לעצם

כלל וחשבינן דעיקרה של ברכה באה ע"י

הברכה הוא רק הדבר שבידו שעל ידו באה

הפירות כולם.

הברכה ,שזהו הדבר המחייבו כעת בברכה
וע"י נעשית חשובה להיות ברכה ,ועל כן
אם נפל אותו דבר מידו חשיב דאין כאן
ברכה כלל ועל כן אין כונתו על השאר
מועלת בזה ,וכן משו"כ היכא שנעשית
הברכה ע"י יין הבדלה שהוא חלוק מן
הסעודה לדעת התוס' אין כונתו מועלת
בברכה כה"ג שתהא חלה על יין שבתוך
המזון.

וכן

א"ש

בזה

דברי

הטור,

דכשפוטר יין ההבדלה את היין שבתוך
המזון חשיב עי"כ מצורכי סעודה כיון
שיין ההבדלה הוא דמשוי להברכה ורק

ולזה

נראה ג"כ כונת השאג"א ]סי' כ"ז[
שכתב דהיכא שבירך על פירות

האדמה בפה"א ונתכוין לפטור את פירות
האילן יצא רק באופן שהיו מונחים ב'
המינים לפניו .והיינו דפטור דרך כונה לא
סגי לזה ,דאם עיקר ברכת בפה"א נעשית
על פירות האדמה שוב אין מועלת כונה
בעלמא להחיל את ברכת בפה"א על פירות
האילן ,אלא בעינן שתהא עיקר הברכה
נעשית ע"י פירות האילן ג"כ ,וזהו רק ע"י
שמונחים כולם לפניו ,וכפש"נ בדברי
המבי"ט.

לאחמ"כ יכול לכוין בברכתו לפטור את
היין שבתוך המזון.

]ובגמ'

סי' ק"מ הביא תשו' מבי"ט

לחם משנה כתיב אמר רב אשי חזינא לי'

]ח"א סי' רכ"ד[ שכתב שאף

לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא ר' זירא

שכשנפל מידו הדבר שבירך עליו צריך

הוה בצע אכולא שירותא כו' ויעוי'

לחזור ולברך מ"מ מי שהי' לפניו סל של

ברשב"א שמפרש דהא דר"ז קאי אדלעיל,

פירות ונתן עיניו בא' לאוכלו וברך ואח"כ

דלכתחילה יש לבצוע משתי הככרות.

נראה לו אחר טוב יותר ולקחו אי"צ לחזור

ואולי יש לפרש בטעם הדבר ,דדין לחם

ולברך לפי שהכל לפניו .וביאור דבריו

משנה קאי על הברכה ,שתהא נעשית על

נראה לפמש"כ ,דאע"פ שאינו מתכוין

ב' ככרות ,ועל כן אם מברך על האחת

לאכול אלא אחד ,ובזה גרע מהך תורמוסא

ופוטר את השני' אי"ז חשיב ברכה על ב'

דקיימי הראשונים דאיירי אף במתכוין

ככרות כמו היכא שמברך על שתיהן ממש,

לאכול את שניהם ולפטור את השני

וזהו ע"י שבוצע את שתיהן ,דאם בוצע

בברכת הראשון ,מ"מ אין דבריהם אמורים

אחת תחילה נמצא דהשני' נפטרת בדרך

אלא היכא שכעת אין לפניו אלא הראשון

כונה ,ואף דחשיב שעיקר הברכה חלה

והוא שמשוי להברכה להיות חשובה

עלי' ,ועל כן באמת מתקים בזה דין לחם

דף ל"ט ,אמר ר"א ובשבת חייב
אדם לבצוע על ב' ככרות מ"ט

והמג"א
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רעח
משנה ,אבל עכ"פ לכתחילה יש לו לעשות

ושתי והתם מאחר שבא להוציא את

באופן שתהא עיקר הברכה נעשית ע"י

השומעים בברכתו הרי הי' בדעתו אף על

שניהם ,שבכה"ג עיקר החפצא דברכה היא

מה שבידם .אבל באמת לפמש"כ לדעת

על שניהם ,וכמש"כ.[.

ר"ת ,דס"ל דהברכה אינה נעשית על מה
שביד השומעים אלא על מה שביד

ח(

וכל מש"כ הוא עפ"ד הב"י שמפרש

המברך ,והשומעים אינם אלא נפטרים

דברי ר"ת דאיירי באופן שהי'

בברכתו ,א"כ י"ל דאיירי ר"ת אף באופן

בדעתו לפטור את השאר בשעת ברכה ,וכן

שלא הי' בדעתו בשעת ברכה על השאר,

מבואר גם בדברי הר"ד אבודרהם שהביא

וראיתו היא משום דס"ל דעל מה שביד

הב"י בסי' ק"מ .ואמנם יש בזה מן הדוחק,

אחרים אין דעתו מועלת כלל ,מאחר

שלא הוזכר הדבר בדברי ר"ת דאיירי דוקא

שההברכה היא רק על אכילת המברך ולא

באופן שהי' בדעתו על הכוס שחזרו

על אכילת השומעים ,ועל כן אף היכא

והביאו לו] ,וכן צ"ע בתשו' מהרי"ל

שהי' בדעתו על מה שבידם הר"ז שוה

הנ"ל [.והנה הוכחת הב"י לזה היא ממה

בדינו לפוטר את השאר בלא שתהא דעתו

שהביא ר"ת ראי' לדבריו מההוא דגחין

עליו.
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בדין מי שלקות
oniep xi`n l`xyi axd

א .בגמ'

אמר רב פפא פשיטא לי מיא

למיא דשלקי; דהנך עיקר בישולם בשביל

דסלקא כסלקא ומיא דלפתא

הירקות ,הלכך ,כיון שנתנו הירקות טעם

כלפתא ומיא דכולהו שלקי ככולהו שלקי.

בהם ,הולכים אחר הטעם עכ"ד] .והובאו

יש לעיין מ"ט מברך ב"פ האדמה ,הא

דבריו בדרכי משה ר"ה ב' כתירוץ על

טעם השלקות מעורב במי הבישול שלא

קושית הראשונים מ"ש מי שלקות ממי

באו מהשלקות עצמם ,ומסתמא איירי אף

פירות[ .וביאור סברת הרא"ש לכאו' י"ל

כשיש רוב במים על טעם הפרי .ולכאורה

ע"ד הנ"ל דענין מי שלקות הוא נתינת שם

הביאור בזה שנאמרה כאן הלכה בהלכות

חדש על המים ,ובזה סברת הרא"ש דרק

עיקר וטפל ,שהטעם שהוא חשוב גורר את

כשמטרת הבישול היא גם לצורך השלקות

המים אחריו .ומצאנו כבר בדיני טפל

עצמם ראוי ששמם יהיה גם על המים ,ולא

ועיקר שפעמים שהמיעוט הוא העיקר .אך

כשהמטרה היא רק לצורך המים.

נראה לדון בסברא נוספת ,די"ל דהמים
מקבלים שם חדש ע"י בישול השלקות

ג .הנה

מנהג העולם לברך על קפה ותה

בהם ,ומעתה אין כאן כלל תערובת של

ברכת שהכל ,ודנו בזה האחרונים

שני דברים אלא הכל מקבל שם אחד חדש

מ"ט אין דינו כמי שלקות לברך על קפה

של "מי שלקות" ,ונחשב בדבר לעצמו,

בפה"ע ועל תה בפה"א ,והובאו דבריהם

והתאחדות המים עם השלקות ,והשתנות

בבאה"ט ר"ב סקי"ט ,שבשו"ת פרח מטה

שמם ,ולא תערובת והטפלה .ודין מי

אהרן ,ובשבות יעקב כתבו לברך שהכל,

השלקות האלו ,שברכתו כברכת השלקות

אך בהלק"ט ובשו"ת פנים מאירות כתבו

עצמם] .וזה אין שייך למה שדנו כל

דמדינא ברכתם בפה"א ,ורק שאין לשנות

הראשונים שיהיה זיעה שהם דנו מצד מה

מהמנהג] ,ודנו בזה ג' חילוקים ,א'

שחלק השלקות עצמם שיש בהם נהפך

שבמשקה אין דין מי שלקות ,ורק בעומד

למשקה[.

לאכילה .ב' שהבישול לצורך המים ,וכד'

ב .בשו"ת

שו"ת הרא"ש .ג' שמתבשל במים רבים
הרא"ש כלל ד' סי' ט"ו נשאל
על

מי

בישול

–עי' מג"א רה ו[.

שעורים

שעושים בשביל החולים מה ברכתם,
והשיב שברכתם שהכל ,וכתב בתוך דבריו

ד .המרדכי

)רמז קכה(

כתב דמי שלקות

שברכתם

האדמה

ב"פ

וז"ל מ"מ עיקר בישולם בשביל המים,

איירי דווקא שעומד לטבל בהם ,ומשקה

ואינן נמשכין אחר השעורים .ולא דמי

הבא לאוכל כאוכל דמי ,אבל מי תותין ויין
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תפוחים שעומדים אחר סחיטתם לשתיה

הירקות מברך בפה"א ,משא"כ מי פירות

מברך שהכל ,וכן פר"י דשיכר שעורים

הסחיטה לצורך המשקה.

מברך שהכל וכו' וכן הביא רב אלפס בסוף
פירקין דשיכר ברכתו שהכל .והו"ד

ז'

הדרכ"מ הביא תי' נוסף ע"פ הרמב"ם
עיי"ש.

במג"א ר"ה ו' .ויש לדון האם שאר
הראשונים

מסכימים

לחידושו

של

המרדכי .והנה כל הראשונים הקשו מאי
שנא מי פירות ממי שלקות  ,ומצאנו בזה
ח' תירוצים.

א'

לגריעותא ,משא"כ במי שלקות .וממה
שהראשונים לא תירצו כתירוץ המרדכי
מוכח לכאורה שדעתם דאף בשלקות
העומדים לשתיה מברך בפה"א.

הרשב"א בדף ל"ח .הביא מהראב"ד
דמי פירות דהוו זיעה ,איירי רק כשזבו

מאיליהם ולא כשעשה פעולה להוציאם
כסחיטה ובישול .ודחה הרשב"א את
דבריו.

ב'

ח'

עיי' ברבינו יונה דמי פירות הוי שינוי

ה .אכן

יש לדון דזה אינו ,דהנה התוס'
לח .ד"ה הוי כתבו ג' טעמים

לברך על שיכר שהכל .א' שאין בו ממש
אלא טעם ,ב' דאית ליה עילויה אחרינא ,ג'

הרשב"א תי' דמי שלקות הוו כזיתים

ועוד בשתיה אומר שהכל .וכן בד"ה והא

וענבים ,משום שעומדים לבישול,

כתבו דשתיתא מברך עליה שהכל ,שאינו

ול"ד למי פירות שאין הפירות עומדים

עשוי לסעוד כי אם לשתות .ומקורם שעל

לסחיטה.

שיכר מברך שהכל הוא מב"ב צו .והו'

ג'

ברי"ף בסוף פירקין ,וכדבריהם כ"כ
הרא"ש )סי' י"ח( תי' שבמי פירות אין את

בשו"ת הרא"ש הנ"ל .ולכאו' מוכח בד'

טעם הפרי עצמו ,משא"כ ע"י בישול

הראשונים דכמו שעל שתיתא רכה מברך

נכנס טעם הפרי עצמו למים] .ונפק"מ

שהכל ,כך על כל שתיה מברך שהכל,

לבישל שאר פירות במים הו' בשו"ע רב י'[.

וקשה איך יחלקו שאר הראשונים ע"ז.

ד'

הרא"ה כתב דבאמת מי שלקות ברכתן
ב"פ האדמה רק אם אוכלן עם

השלקות ,ומדין טפל ,וכ"כ הריטב"א הל'
ברכות סופ"א.

ה'

כשעומדים

ובעומדים

לשתיה מברך שהכל.

ו'

דשותה שמן זית עם אניגרון מברך
שהכל ,והקשה המג"א הא אניגרון הוא
מיא דסילקא ,ודינו מפורש בגמ' שברכתו

המרדכי הנ"ל כתב דמי שלקות איירי
לאכילה,

בבי'

הגר"א ר"ב ד' ע"ד השו"ע שכתב

ב"פ האדמה .ותי' הגר"א דהכא איירי
באנגירון שנעשה לשתיה ,ואילו בגמ'
איירי שנעשה לאכילה ,וכמש"כ התוס'
לח .ולכאו' לכל הראשונים הנ"ל שחילקו

הדרכ"מ הביא דלד' שו"ת הרא"ש הנ"ל

חילוקים אחרים בין מ"פ למי שלקות לא

י"ל דרק במי שלקות שהשליקה לצורך

יועיל תירוצו.
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רפא

בסי' ר"ה סק"ו הביא את ד'

לשתיה העיקר הוא המים שענינם משקה.

משמע

ועוד אפשר להטעים הענין ע"פ משכ"ל

בתוס' לח .ושכ"ה בסי' ר"ד גבי שיכר

אות א' דבמי שלקות מקבלים המים את

משקה

שם השלקות ,וי"ל שלשתיה אין ראוי ליתן

שעושים בפסח מתפוחים שהכל .ובסי'

את שם השלקות כיוון שהוא ענין אחר

ר"ד סק"ט הביא המג"א שהקשו מ"ט

מהשלקות עצמם] .ועיי' ל' התוס' לח.

מברך על שיכר תמרים שהכל מאי שנא

"שאינו עשוי לסעוד כ"א לשתות"[.

ממי שלקות ,ושהב"ח תי' שאין נרגש טעם

ולפי"ז א"ש שהובאו ד' המרדכי במג"א

התמרים במים .ומהר"ם תי' דמי שלקות

ובבי' הגר"א.

המרדכי
ולפי"ז

תמרים.

וכתב
מברכים

שכן
על

הוא רק כשיש ממשות במים והוא עב,
ובסי' ר"ה יבואר תירוץ אחר ,והיינו ע"פ
התוס' והמרדכי הנ"ל שעל שתיה מברך
שהכל .וצ"ע שהנ"ל הובא להלכה ושלא
כהרבה ראשונים וכנ"ל.

ו .ונראה

יש ב' חסרונות ,א' שהם כמו
זיעה .ב' שמעורבים במים .וי"ל דהנידון
ברשב"א וברא"ש הוא מ"ט מי שלקות אין
להם דין זיעה ,וע"ז תירצו מה שתירצו.
והנידון שהוכיחו התוס' משתיתא ומשיכר
שברכתו שהכל הוא משום תערובתו
במים ,וי"ל דאף שהמרדכי הביא מזה תי'
על מי תותין ,בזה אין מודים לו שאר
הראשונים ,שהרי תירצו באופן אחר וא"כ
באופן שהתבשל להרא"ש

שהכל ,לפי שעומדים לשתיה,
ואי"ז סתירה לד' הראשונים שכתבו
טעמים אחרים על מי פירות ,שהם הוצרכו
לטעמיהם בדברים שאינם מעורבים במים.

דיש לחלק ולומר דבמי שלקות

בשתיה שייך שברכתו תהא ב"פ העץ

לפי"ז

יש טעם ברור לברך על קפה ותה

)וכגון

וכדו'( ,אבל בדברים

המעורבים במים מודים שבשתיה מברך
שהכל ,וכדמוכח משיכר ושתיתא .ואז

ז .ע"ד

הרא"ש גבי מי שעורים שברכתם
שהכל כיוון שהבישול לצורך המים ולא
לצורך השעורים ,ויש להקשות למה
בפסקיו לא תי' ע"פ סברא זו את הסתירה
בין מי פירות למי שלקות .ויש לדון
דסברת הרא"ש נאמרה רק בדבר המעורב
במים .ולא משום שע"י שהבישול לצורך
המים הוי זיעה ,אלא שעי"ז נקרא הכל
ע"ש המים ולא ע"ש השעורים .ורק
כשמטרת הבישול היא לצורך השלקות
מקבלים המים את שם השלקות.

]ומד'

הטעם לברך שהכל אינו משום זיעה ,אלא
משום שבאופן ששותים אותו עיקרו ע"ש

הנ"ל היה מקום לדון בד' שו"ת

הרא"ש בפסקים יש להוכיח
בסברא דגם כשהבישול לצורך

המים אי"ז זיעה

)מלבד הראיה מזה שלא תי' על

המים ,והוי המים כעיקר הדבר .וכן משמע

קושיתו

בל' הרא"ש בתשובה "ועיקרו ע"ש המים

בסוגיא דזיעה אינו על חשיבות הטעם

שיכר( .והסברא בזה

שיש לזיעה ,אלא האם טעמם הוא טעם

שתלוי דווקא בשתיה ,י"ל דכשנעשה

גוף הפרי או טעם המים בעלמא ,ובזה

שהם צלולין"

)גבי

כנ"ל( ,שבדבריו נראה שהנידון
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נראה דאין

סברא לחילוקים

בכוונת

במשנ"ב

הבישול ,שהם חילוקים הנוגעים רק
לחשיבות המשקה.

וכן

סי' ר"ד סקט"ז משמע קצת
שהבין שד' התוס' על שתיה

נאמרו רק גבי דין כל שיש בו מחמשת
המינים ,ולא כלפי דין מי שלקות] .העולה

ידוע לבאר ביסוד פלוגתת הרשב"א

מהנ"ל שבד' המשנ"ב נ' שלא ס"ל להלכה

והרא"ש בדין מי פירות מבושלים,

את ד' המרדכי ,ודלא כהמג"א ,ואולי

שהרשב"א סובר שחיסרון זיעה הוא במה

טעמו שסובר דשאר ראשונים פליגי עליה,

שהשתנה

לגריעותא,

והרא"ש

סובר

ולהנ"ל יש לישב ד' המג"א[.

דהזיעה מלכתחילה לא נחשבת כחלק
מגוף הפרי ,וע"כ אם ע"י בישול נכנס טעם

ט .בשו"ת

פנים מאירות ח"א סי' צ"ה
וח"ב

מגוף הפרי ,אף שאין לו חשיבות כבר אינו

ק"צ

סי'

הביא

זיעה ,ובשלמא לסברת הרשב"א יש מקום

מהשבות יעקב ועוד שדנו גבי קפה ותה

לומר חילוקים באופן הבישול שהם

לישב המנהג שמברכים עליו שהכל ,דדמי

חילוקים בחשיבות הטעם ,אבל להרא"ש

כיוון

אין הדבר תלוי כלל בחשיבות הטעם[.

אכן

לד'

שמשליכים את העלים .ועוד דימוהו
לשיכר .והשיג ע"ז הפמ"א דיש לחלק,

הדרכי משה סי' ר"ה הביא את ד'

דהרא"ש איירי דווקא בשעורים שאפשר

שו"ת הרא"ש כתי' על מי פירות.

לאכול את השעורים עצמם ,אבל תה וקפה

וצ"ע.

ח .המשנ"ב

שאין ראויים לאכילה בעצמם ,א"כ דרך

בסי' ר"ה סק"ח כתב
שברכת הבארש"ט ב"פ

האדמה,

וזהו

לכאו'

דלא

כהנ"ל

דהבארש"ט עומד לשתיה ומעורב במים.
ויעוי"ש בשעה"צ שהפמ"ג מפקפק בזה.
ועי' בפמ"ג שכתב שהמנהג לברך עליו
שהכל ,ואפשר שהוא עפ"ד המג"א ר"ה

אכילתם היא רק ע"י השריה והבישול
המים ,ובזה מה שמשליכם לא יגרע את
ברכתם .והראיה לזה מהא דמיא דשבתא
ברכתו

אוכל.
במשנ"ב שם סק"י שכ' דעל משקה
שעושים מתפוחים אין מברכים העץ
כיון שאין מטרת הבישול עבור התפוחים.

שבכה"ג שזו דרך אכילתם זה פרים.

וכתב

ד' המרדכי.

שם דגם לד' המרדכי י"ל דתה
ברכתו בפה"א ,דרק בדבר שהיה

מקודם אוכל ועכשיו נהיה משקה כ'
המרדכי שברכתו שהכל  ,אבל דבר
שמתחילתו לא היה אוכל ופריו הוא רק
בטעם שנותן למשקה ,וודאי שברכתו
שהכל.

והוא ע"פ דברי המג"א ,וע"פ סברת שו"ת
הרא"ש .ויעוי' במג"א שהסמיך דין זה על

ב"פ

האדמה

)דף

לט,(.

ואף

שמשליכים אח"כ את השבת .והסברא בזה

סק"ו .עכ"ד .והיינו כנ"ל שהוא משקה ולא

עי'

הרא"ש

בתשובה

הנ"ל,

לפי

מה שנת' לעיל בדעת התוס'
והפוסקים ,שיש לדון כסברת
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רפג

המרדכי לא משום החיסרון דזיעה ,אלא

מיעוט לגביהם .אכן זה דבר פלא שסדר

מטעם אחר – משום תערובת המים,

ההכנה ישנה את הברכה ,וצ"ע[.

שכשעומד לשתיה אין המים בטלים והכל
נקרא ע"ש המים .לכאו' אין סברא לחלק
בין תה שהמשקה הוא פריו ,לבין מי
שעורים] .שהנידון אינו כלפי השתנות
הפרי מברכתו ,אלא כלפי שינוי ברכת
המים ,ומה איכפ"ל שזה פריו של התה,

יא .בדין

ר"ה ס"ב כ' דמי שלקות
ברכתם ב"פ האדמה ,אבל כשבישל עמהם
בשר ברכתן שהכל ,ומקור הדין מהטור
בשם הרא"ש ,וטעמו ,משום דטעם הבשר
חשוב יותר מטעם השלקות.

סו"ס עיקרו משקה ע"ש המים[ .והוא

והק'

ישוב למנהג.

המג"א

שם כ' דכשמבשלים לביבות
במים הרבה שקורים זופ"א

ועיקרו ע"ש המים ברכתו שהכל ,שמים
הרכה אינם בטלים ללביבות ,וכ"כ בסי'
ר"ח ס"ז .אולי לפי"ז יש טעם נוסף לברך
על תה שהכל כיוון שיש בתה הרבה מים.
אך יש לחלק דלא דמי דהכא עיקרו ע"ש
התה.

י .לכאורה

מי שלקות עם בשר בשו"ע סי'

הט"ז בסק"ה מ"ש מאגוז המטוגן
בדבש

)ר"ב

י"ג(

שאין

ברכתו

משתנית לברכת הדבש .וכתב די"ל דהדין
דטעם הבשר נהיה כבשר הוא רק במים
)וכמו שטעם השלקות נהיה

כשלקות( ,כיון שאין

להם טעם עצמי ,אבל דבר שיש לו טעם,
אף כשמקבל טעם אחר החשוב מהטעם
הראשון ,נשאר בברכתו הראשונה .ולפי"ז
אם בישל ירקות בחומץ או בבארש"ט אין
ברכתו

כברכת

הירקות

אלא

כברכת

נראה שיש להמציא עצה

המשקה .ואפי' אם בישלו עם בשר לא

ברכת

הפסיד טעמו ,עכ"ד .ופי' המשנ"ב ס"ק

הקפה תהא שהכל .והוא ע"פ ד' הט"ז סי'

י"ב כוונתו ,שאם בישל ירקות בחומץ

ר"ה סק"ה שכ' דהמבשל ירקות בבארש"ט

ברכתו שהכל כברכת החומץ ,ואם בישל

או בחומץ ברכת המים שהכל ,ול"ד למי

ירקות בבארש"ט ברכתו בפה"א ,שזו

שלקות ,שדין מי שלקות נאמר רק

ברכת הבארש"ט ,וע"כ אף אם בישל בהם

כשנתבשלו במים ,ומשום שהמים אין להם

בשר ברכתו בפה"א כברכת הבארש"ט.

שאף

להפמ"א

טעם עצמי ,אבל כשנתבשלו בחומץ שיש
לו טעם עצמי ברכתם כברכת החומץ.
עיי"ש .ולפי"ז לכאורה באופן שנותן את
החלב בכוס קודם נתינת הקפה ,כיוון
שחלב אינו מקבל דין מי שלקות תהא
ברכתו שהכל .ואולי ה"ה כשנתן תחילה

]בגוף

קו' הט"ז צ"ע ,דלכאו' אגוז
המטוגן בדבש ,הדבש ניתן רק

להטעים את האגוז ,ובטל אל האגוז שהוא
העיקרי ,וע"ע במג"א סק"ה ובט"ז סק"ג[.

בחידושו

של הט"ז נראה לדון בסברא,

את הסוכר במים] .אבל לא יועיל מה

להטעים הדברים ע"פ מה שכ'

שנותן מים בקפה ואח"כ חלב ,שהמים

לעיל אות א' לדון דדינא דמי שלקות אי"ז

כבר קיבלו דין מי שלקות ,ואז החלב הוא

מדין טפל ועיקר גרידא )כלפי המים הנוספים(,
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אלא נאמר בזה דין נוסף ,שכל המים

ואולי בבשר לא שייך שם זה על מי

מקבלים שם חדש ע"י הבישול ושמם מי

בישולו .ורק בשלקות נופל שמם על

שלקות )ולא תערובת גרידא( .ולפי"ז יש לומר

המים.

דאיתא

דרק במים שייך ליתן להם שם מי שלקות,

בירושלמי דלר' יהודה ברכת הבשר

אבל חומץ וכדו' אין ראוי לשנות את שמו

"בורא מיני נפשות" ,כמו שעל ירקות

לשם אחר] .שאין מושג של "חומץ

אומר בורא מיני דשאים ,שלהנ"ל מי

שלקות" ,אלא הגדרתו היא חומץ יחד עם

בישול

ומה

טעם שלקות[– .וההבדל בין כשבישל

דכשבישל ירקות במים ברכתם שהכל

ירקות עם בשר במים שאז הוי שהכל כיוון

אי"ז משום דמי הבשר כבשר ,אלא

ששמו "מי ירקות ובשר" והבשר הוא יותר

שהטעם החשוב של הבשר מעכב על

חשוב .ואילו בארש"ט עם בשר ברכתו

המים מלהיות נטפלים לירקות .או דעכ"פ

בפה"א כיוון שאין מושג של "בראש"ט

בשר אינו נותן את שמו על בארש"ט.

בשר" ואין הדבר מתאחד ,והוי בארש"ט

וע"כ נשאר בברכת בפה"א.

עם טעם בשר] .וע"כ אף אי נימא שטעם
הבשר חשוב ,יש עדין מקום לחלק בין זה

]יש

הבשר

באופ"א

ברכתן

שהכל[.

שמעתי לפרש ע"ד הנ"ל
שחילוקו של השעה"צ הוא

לבישול ירקות ובשר במים[.

יב .השעה"צ

לפלפל

למאי

דהבארש"ט

משום

עצמו

מלכתחילה

אות י"ט וכ' הביא

נעשה ע"י בישול הסלק במים ,וי"ל דדבר

דהאליה רבה מסתפק

שיש לו שם לואי שהוא "מי סלק" ,אינו

בדינו של הט"ז ,שנראה לו שאין לחלק,

חוזר ומקבל שם לואי אחר ,אבל חומץ

ודין ירקות בחומץ כדין מי שלקות ,ומ"מ

שהוא שם עצמי ,שפיר יכול לקבל שם

כ' השעה"צ דבירקות ובשר שנתבשלו

ע"ש הירקות שמתבשל בהם.

בבארש"ט אף הא"ר אפשר שמודה
שברכתן ב"פ האדמה ,ואף שטעם הבשר
חשוב יותר מטעם הבארש"ט ,דבזה שהיה

יג .יש

לדון לד' הט"ז במי שבישל ירקות
עם תבלינים

)שברכתם

שהכל( ,ודרך

על הרוטב שם מי שלקות מקודם אין

התבלינים שנותנים את טעמם במים קודם

סברא דבשביל שנשתבח הרוטב ע"י

שנתן הירק את טעמו ,האם נימא שלא יהא

שקלט טעם מהבשר יוגרע ברכתו .ומ"מ

למים דין מי שלקות ,כיוון שכבר קודם

טוב שיברך בפה"א על ירק אחר .עכ"ד.

בישול הירקות יש להם טעם עצמי .והדבר

וצ"ב

חילוקו ,דלהא"ר דין מי שלקות
נאמר אף בשאר משקים ,וא"כ

להוי הבארש"ט מי שלקות של הבשר
ותשתנה ברכתו.

ויתכן

נוגע לכאורה לדבר מצוי ,שמבשלים מרק
עם אבקת מרק ,ועיקר הטעם במים הוא
מהירקות ,אבל האבקה ממהרת ליתן טעם
קודם שמתבשלים הירקות .ואולי מה שזה
דרך בישולם ,לבשל הכל יחד ,ובדעתו

לפרש ע"פ הנ"ל שבמי שלקות

הכל פעולה אחת זהו מצרפם והוו מי

צריך לקרוא שם חדש על המים,

שלקות אף שטעם התבלינים קדם .וצ"ע.

עריכת ברכות  /מי שלקות ודובשא דתמרי

רפה

לט ע"א

מי שלקות ודובשא דתמרי
feaxb `aiwr dyn axd

אמר

רב פפא פשיטא לי מיא דכסלקא

והנה

בדינא דמי שלקות אשכחן בשו"ת

כסלקא ומיא דלפתא כלפתא ומיא

הרא"ש שכ' דהא דמי שלקות הוו

דכולהו שלקי ככולהו שלקי .והנה בהך

כשלקות

לצורך

דינא דמי שלקות הק' הראשונים מהא

השלקות אבל אם בישל לצורך המים אין

דמבואר לעיל דדבש תמרי מברכין עליו

מברכין עליהן אלא שהכל .ומתבאר בזה

שהכל דזיעה בעלמא הוא ,וברא"ש כ' לפי

דיסוד הדין דמי שלקות הוי דהמים בטלין

שמשקה אין לו טעם הפרי ואפשר שאם

לירקות ושם הירקות עליהם אבל היכא

בישל ונכנס טעם הפירות במים ואפשר

דמבשל לצורך המים לא בטילי המים

שאם בישל הפרי ונכנס טעם הפירות במים

לירקות ואין מברכין עליהן ברכת הירקות.

היינו

דוקא

בבישל

מברך עליהן ב"פ העץ .אולם ברשב"א כ'

אלא דלפי"ז צ"ב הא דהוצרך הרא"ש

וז"ל :ולא דמיא למיא דשלקי ומיא

לחילוק דאם סחט אין נכנס טעם הפרי והא

דשיבתא דהנהו כיון דרוב אכילתן ע"י

תיפו"ל דלא שייך התם בטילות אגב הפרי,

שליקה מי שליקתן כמותן הא כל מידי

אכן נראה דבאמת גבי סחיטה לא בעי'

דלית דרכיה למשלקיה ולא למסחטיה

להכי דכיון דהם עצמם יוצאין מן הפירות

אלא למיכליה בעיניה בהנהו לא אמרי'

שם הפרי עליהם אלא דהא קשיא ליה דאי

שיהיו מימיהן כהן.

סגי במי שלקות אע"פ דאין בהם אלא טעם

ומתבאר

א"כ אמאי בסחט גרע מיניה.

דנחלקו הרא"ש והרשב"א
בהחילוק בין מי שלקות

והנה

לשי' הרשב"א דתליא מילתא בדרכו

לדבש תמרים דהרא"ש ס"ל דאיכא חילוק

לישלק לכאו' אין מקום לדינא

בין מים שנתבשל בהם דאיכא בהם טעם

דהרא"ש בתשובה דבפשיטות נראה דהא

טפי ,והרשב"א ס"ל דעיקר החילוק הוא

דבעי' דיהא עומד לישלק וליסחט הוא

דשלקות הוי דבר שדרכו לישלק ואילו הך

דע"י דעומד לישלק חשיב ליה נמי הטעם

פירות אין דרכן ליסחט ולישלק .ומצינו

היוצא ממנו כהפרי ,דכל שהפרי עומד

בזה ב' נפק"מ חדא היכא דבישל הנך

ליתן טעם הרי חשיב נמי הטעם מכלל

ולישלק

הפרי ,ולפי"ז אדרבא דוקא היכא דסוחט

דלהרא"ש שפיר ברכתו העץ ולהרשב"א

לצורך מימיהם הוא דחשיב ליה הטעם

ברכתו שהכל ,ולהיפך נמי בפירות שדרכן

דהא עומד לטעמו ,אבל אם סוחט לצורך

בסחיטה דלהרא"ש ברכתו שהכל דליכא

הפרי א"כ לכאו' ליכא בזה מעליותא לענין

פירות

דאין

דרכן

ליסחט

טעם הפרי ולהרשב"א ברכתו העץ.

הטעם.

)אלא דמ"מ י"ל דהיכא דהפרי עומד לטעם

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"א

רפו

אז אף אם שלקו השתא לצורך הירק נמי שפיר חשיב,

כיון דאין דרכן לישלק וליסחט לצורך

ועיין לקמן מש"כ בזה בד' החזו"א ,אך הא מיהא

מימיו אין מברכין על מימיו אלא שהכל.

לכאו' בעי' דיהא עומד לשליקה לצורך נתינת טעם[.

ובאמת

דכ"ה להדיא ברמב"ם פ"ח

בביה"ל סי' רב סעי י כ' דלשי'

מהלכות ברכות ה"ד ירקות

בהן

שדרכן להשלק ששלקן מברך על מי שלק

פירות אם אינם עומדים לישלק ברכתן

שלהן בורא פרי האדמה והוא ששלקן

שהכל ,ובעומדים לישלק ברכתן העץ,

לצורך מימיהן שמימי שלקות כשלקות

דנראה דלא סגי להא דהפירות ראוין

במקום שדרכן לשתותן .ומבואר בשי'

ליאכל בין חיין בין מבושלין אלא בעי'

הרמב"ם דבעי' שישלוק לצורך מימיו

שיהא רובן עומדין לכך דוקא ,דהא

ובעי' נמי שיהא דרכו בשליקה ,והיינו

ברשב"א שם כ' דהא דמבואר דמי פירות

כדנתבאר דיסוד הדין דבעי' עומד לשליקה

מברכין עליהן שהכל היינו כגון תפוחין

היינו דבעי' דיהא עומד לנתינת טעם,

דדרכן ליאכל חיים ואילו בשו"ע בסעי' יב

ועי"ז הוא דחשיב הטעם נמי מכלל הפרי,

מבואר גבי דין ברכת פירות שלוקין

ומש"ה ברכתו העץ .אלא דהערוני לדקדק

דתפוחים כיון דראוין ליאכל בין חיים בין

בד' הרמב"ם דבהך תנאי דכ' דהוי ירקות

מבושלים ברכתן העץ ,וע"כ צ"ל דאף

שדרכן לישלק לא הזכיר הרמב"ם דדוקא

דראוין ליאכל בין חיין בין מבושלין מ"מ

ירקות שדרכן לישלק לצורך מימיהן ,אלא

אין מברכין על מימיהם העץ כיון דאין

דבעי' דעתה כששלקן הוי לצורך מימיהן.

והנה

הרשב"א

דמים

שבישלו

רובן עומדין לישלק דוקא.

אמנם

להנתבאר לעיל יש לדון לדחות
ראייתו די"ל דהא דתפוחים דרכם

ליאכל בין חיין בין מבושלין היינו דדרכם
נמי לאכלם מבושלים אבל הא מיהא דאין
דרכם לבשלם בכדי ליתן טעם במימיהם,
וע"כ יש לחלק שפיר דללענין דין ברכת

אכן

דמסתימת ד' הרשב"א נמי לא משמע
כן שלא הזכיר כלל הענין דשליקה

לצורך המים ,ומשמע דסגי בהא דדרכו
לישלק ולא איכפת לן לצורך מאי עביד
ליה .אלא דא"כ באמת צ"ב כנ"ל דמה לי
בהא אי דרכו לישלק או לא.

ונראה

די"ל בזה בב' אופנים או די"ל

השלוק בהא תליא אי הדרך לאכלו מבושל

דאדרבא דעיקרא דמילתא הוי

וכל שנאכל מבושל שפיר מברכין עליו

דהיכא דאין דרכו לישלק ואין דרכו ליאכל

העץ אבל לענין מימיו לא סגי דיהא דרכו

מבושל אלא בעיניה הרי זה מפקיע

ליאכל מבושל אלא בעי' דיהא דרכו

מהטעם תורת פרי כיון דמופקע הוא מזה

לישלק ליתן טעם במימיו ולהכי תפוחים
`.

במה דעומד לאכילתו

חי ,א

או די"ל
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דבאמת אין הכלל בזה משום דעומד

רפז

]ובאמת

דבכל זה נפק"מ גדולה במרקים

לנתינת טעמו או לא אלא תליא במה

שלנו דהרבה מן הירקות אינם

דהפרי עומד דיהא בו טעם בפנ"ע מלבד

עומדים ברובם דוקא לשליקה לצורך

הפרי עצמו ,ובזה גופא דעומד לבישול

מימיהם ,אבל עומדים לבישול דהיינו

ועי"ז איכא טעם היוצא ממנו ,אף דאינו

לריכוך שע"י בישול ,דיש לדון אי חשיב

מבשלו לצורך הטעם ,אך מ"מ הפרי עומד

דרובו עומד לשליקה או לא ,אלא

)ויש להוסיף בזה לתלות הך מילתא אי

דנתעוררתי לדון בירקות שרוב דרכם נמי

החסרון דטעם הוא משום השתנות הדבר דהוי טעם

בריכוך שע"י אפייה די"ל דתו לא חשיב

בלא צורת הפרי או דהוי חסרון בטעם עצמו דלית

עומד לשליקה ,ויש לדון בזה לפי הצדדים

ביה חשיבות פרי ,וי"ל דאי החסרון הוא משום אשתני

הנ"ל ,וצ"ע למעשה[.

להא.

בזה שפיר מהני דכיון דעומד להשתנות ולהפיג הטעם
בבישול שפיר חשיב מש"ה ולא מגרע ע"י בישולו(.

והנה

הא מיהא כ' המשנ"ב דאף לשי'
הרא"ש דמים שבישל בהם שלקות

ובחזו"א

סי לג סק"ה נסתפק לדעת

אף אם אינם עומדים לשליקה מברך

דדרכן

עליהם בפה"א דהא מיהא דאי אין דרכו

בבישול אי מהני נמי לענין סחיטה דברכתן

ליאכל מבושל אין מברכין עליו בפה"א

העץ ועיי"ש דכ' דנראה דבסחיטה חשיב

דהא על השלקות גופייהו אין מברכין

זיעה ,וברכתו שהכל .ויש לתלות הך דינא

עליהם בפה"א כ"ש דאין על מימיהן אין

בהנתבאר דאי עיקר הדבר הוא דהיכא

מברכין בפה"א ,אולם אשכחן גבי מיא

דדרכו ליאכל חי  ,א"כ בהא דאין דרכו

דשיבתא דמבואר בשו"ע דהשבת עצמו

ליאכל חי שפיר הוי ברכתו העץ ,אך אי

ברכתו שהכל ,וכבר תמה שם בביהגר"א

משום דעומד לנתינת טעם בהא יל"ד אי

דהא על מימיהן מברכין בפה"א ,וכ'

כיון דאינו עומד להך מילתא לא חשיב

דאפשר דמימיהן שאני .הרי חזינן דאף

בהאי גונא מכלל הפרי.

מידי דמברכין עליו שהכל מ"מ על מימיו

הרשב"א

היכא

מברכין בפה"א ,וא"כ י"ל שפיר דאף

אולם

בחזו"א שם באמת כ' דלא

שלקות דאין עומדין להאכל שלוקין מ"מ

כהמשנ"ב דדן שם דאפשר דסגי

מברכין על מימיהן בפה"א.

אף במיעוט דמשתמשים בו לסחיטה,
ובסו"ד כ' דאפשר דכל שרוב בנ"א ניחא

אכן

נראה דחלוק הוא טובא דהנה בדינא

להו במשקין כמו בפירי מקרי עומד

דמיא דשיבתא כבר תמהו מיניה על

לדבריו

שי' הרא"ש בתשובה דהיכא דשליקת

דבתפוחים אף דדרכן ליאכל נמי מבושלין

הירקות הוי לצורך המים אין מברכין עליו

מ"מ הא מיהא דלא ניחא להו במבושלין

ברכת השלקות והא חזינן במיא דשיבתא

כמו בחיין ,ובהא סגי להפקיע ברכת העץ

דאע"פ דשליקתם לצורך המים מ"מ

ממימיו .וצ"ע.

מברכין עליהם בפה"א .וע"כ מבואר בזה

לסחיטה.

ושמא

יש

לומר

רפח
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דמיא דשיבתא שאני דהתם אין השבת

מימיו דהתם כל ברכת המים הוא מכח

עומד אלא לטעם ולהכי הוא דחשיב טעמו

ברכת השלקות.

כעיקר השבת דאדרבא זהו פריו ,וע"כ לא
איפכת לן כלל דלא נעשה אלא לצורך

ובפשיטות

י"ל ביותר דכשם שאין

המים דכיון דייעוד השבת הוא לזה בהא

מברכין על השלוק משום

שפיר המים נטפלים לשם השבת ,ואשר

שאינו עיקר הפרי כך מימיו אינם עיקר

ע"כ בהא שפיר אע"פ דמברכין על השבת

הפרי אבל משא"כ בשבת הלא זהו עיקר

שהכל כיון דאין בו טעם מ"מ על מימיו

הפרי דלכך עומד וכדנתבאר.

מברכים בפה"א דזהו עיקר פריו ,אבל

במידי דאין דרכו להאכל מבושל אבל מ"מ דרך

בשאר שלקות כל דהירק עצמו אין מברכין

לשלקו לצורך מימיו אי מברכין על מימיו האדמה,

עליו האדמה פשיטא דאין מברכין על

דבלשון הביה"ל נראה דאין מברכין ,וצ"ת.(.

)אלא דבזה יל"ע

עריכת ברכות  /קדימת שלם

רפט

לט ע"ב

קדימת שלם
oeqlcpn dyn axd

איתמר,

הביאו לפניהם פתיתין ושלמין
אמר

רב

הונא

מברך

שיטת

יל"ע

הרמב"ם

דקימ"ל

אף

על

בברכותיהן שוות כרבנן דחביב קודם לז'

הפתיתין ופוטר את השלמין ,ורבי יוחנן

מינים ,וחזי' דחביב עדיף מז' מינים ,ואילו

אמר שלמה מצוה מן המובחר ,אבל

הכא מבואר דחביב אינו קודם לשלם אף

פרוסה של חטין ושלמה מן השעורין דברי

דז' מינים קודם וצ"ע ,והקשה כן בפמ"ג

הכל מברך על הפרוסה של חטין ופוטר

א"א ריא' סק"ד.

את השלמה של שעורין.

עוד
הנה

יש להעיר למה דנקט הגר"א בסי'

בטעם הא דפרוסה של חיטין לכו"ע

ריא ס"ב בשי' הרמב"ם דבברכותיהן

מקדים של חיטין תחילה ,נחלקו

שוות אין דין כלל להקדים האחד על

הראשונים ,דשי' התוס' דמה דמקדים

חבירו ,וצ"ע א"כ אמאי קדימת שלם

החיטין תחילה הוא משום דחיטין קדמי

מקדימין אף בברכותיהן שוות ,והא קדימת

לשעורין בקדימת ארץ ,והתר"י פירש

ז' מינים חשובה הימנה ומ"מ אין מקדימין

דהיינו טעמא כיוון דפת חיטין חשובה

שלם

אותה בברכותיהן

יותר וחשוב קודם אף במקום שלם,
ופלוגתא

זו

שייכא

בפלוגתא

שוות ומ"ש

שמקדימין.

אחרת

שנחלקו בה ,חביב במקום שלם ,דשי'

הרמב"ן

פירש דנחלקו ר"ה ור"י בשלם

התוס' דשלם עדיף מחביב וחילם מדברי

במקום פת נקיה דר"י ס"ל

התוספתא ,והתר"י ס"ל דפת נקיה קודמת

דשלם עדיף אף בזה ,ופרוסה של חיטין

לשלם כיון דהיא חשובה יותר והיינו

פירש כהתר"י דקודמת משום דחשובה

טעמא נמי במה שפת חיטין קודמת לפת

וקודמת לשלם וצ"ע מ"ש חשיבות פת

שעורין ,וס"ל לכאו' דסוגיא דידן פליגא

נקיה דאינה קודמת לשלם מחשיבות פת

על התוספתא בזה.

חיטין שקדמת וצ"ע.

והנה

בשי' התוס' יל"ע חד מסברא מ"ש

ובשי'

קדימת ארץ דמין ז' דעדיפא משלם

התר"י דנקט דטעם הקדימה
בפרוסה דחיטין על שלימה
משום

דחשוב

טפי,

ידוע

ואילו חביב אינו קודם לשלם ,ואף דקימ"ל

דשעורים

דז' מינים עדיפי מחביב עדיין אמאי גבי

להקשות אמאי לא נקט הטעם משום

שלם מהי"ת דחלוקים זמ"ז ,ויותר מזה

קדימת ארץ דז' מינים והא איהו גופיא

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"ב

רצ
פסק כר"י דז' מינים עדיף ,ואף דחיליה

בברכת חבירו דהא תרוויהו מאותו המין

לכאו' מדדימתה הגמ' לחתיכת בצל שאף

ונחשב ככאילו בירך על שתיהן בשווה,

שאינו מין ז' קודם וע"כ משום דחשוב,

ומהי"ת דאף בזה דין הוא שנקדים האחד

מ"מ תיקשי על זה גופיא מנ"ל לגמ'

לחבירו.

להוכיח מבצל דלמא התם שלם עדיף על
חשוב ,ואילו בחיטי שהם ממין ז' עדיפי
על שלם וצ"ע.

וע"כ

נראה דדין הקדימה בזה אינו שייך
כלל בדיני הקדימה דעלמא ,והוא

מעין הדין המבואר בסנהדרין קב .דבעי'

הקושיא יש להקשות להיפך ,דהא

לבצוע מן המקום האפוי יותר בפת ,שהתם

התר"י גופיא פסק כר"י דז' מינים

וודאי אינו דין בקדימת הברכה ,אלא הוא

קודמים לחביב וא"כ אף אי חיטין קודם

דין חשיבות בעלמא מאיזה מהם להתחיל

אין מקור להקדים החביב ,ואמנם יש

ולבצוע תחילה ,וה"נ קדימת שלם היא

שדקדקו דהתר"י לא נקט בלשונו חביב

מעין אותו הדין ,להקדים אמירת הברכה

אלא חשוב ובאמת אי"ז קדימת חביב

והבציעה על החשוב יותר ,וחזי' כן ממה

דרבנן ,אלא היא קדימה בפנ"ע דחשוב

דמבואר בפוסקים דבעי' לבצוע מן המקום

קודם אף אי לא אזלי' בתר חביב ,וד"ז

הנראה שלם ולא מן הנראה פרוסה ,ואף

צ"ע דבכל הסוגיא לעיל דנחלקו ר"י

דגבי קדימה אין לזה מקום דהא הוא אותו

ורבנן ,לא מצינו דין קדימה זו דחשוב ואיך

הפת עצמה חזי' דאיכא קדימת חשיבות

דינו במקום מין ז' או חביב איזה מהם

בעלמא מהיכן לבצוע ,וגבי נדון זה אינו

יקדם ,ולא נתפרש דינו כלל בדיני קדימה

עניין לא קדימת מין ז' ולא קדימת חביב,

והוא דבר תימה.

ובזה מצינו דינין בפני עצמם דשלם

ואותו

ומה

המבואר בר"י ,ולדעת התר"י מצינו מעלה
שלכאו' צ"ל דס"ל להתר"י דבנדון

נוספת דהיא מעלת חשוב ,ואינה שייכת

דסוגיין אין שייך כלל לא מעלת מין

כלל לדין חביב השנויה בדיני קדימה,

ז' ולא מעלת חביב ,ולא שייכא כלל

וס"ל להתר"י דדין חדש זה השנוי בבציעה

לסוגיא דלעיל דר"י ורבנן.

הוא קודם לשאר מיני קדימה ואף לקדימת

והביאור

בזה נראה דבאמת עיקר נדון
הקדימה בין שלמין לפתיתין

דנחלקו בזה ר"ה ור"י הוא צ"ב ,דהא הכא

ז' מינים ,ומה"ט לא ס"ל כלל בפרוסת
חיטים קדימת מין ז' אלא קדימת חשוב
שהיא עומדת באותו המקום שקדימת
השלם עומדת.

תרויהו ממש אותו המין ולא מצינו דין
קדימה כה"ג ,צא ולמד ,דהא הרשב"א

ובאמת

מפורש בדברי התר"י דדין

לעיל נקט בטעם דין הקדימה בברכותיהן

קדימת שלם דר"י הוא למצוה

שוות כיון שאינו בדין שיפטר החשוב

מן המובחר בלבד ,וחלוק דינו מקדימה דז'

בברכת חבירו ,והכא דתרוויהו מאותו

מינים ,והיינו מה"ט גופיא דאינו דין

המין הא לכאו' פשיטא דאין האחד נגרר

קדימה של אינו בדין שיפטר האחד בברכת

עריכת ברכות  /קדימת שלם

רצא

חבירו אלא דין בעלמא לברך ולבצוע על

מקדימין החשוב ,אמנם עדיין צ"ע א"כ

שלם תחילה.

אמאי לא נקט קדימת ז' מינים אלא קדימת
חשוב.

וכעי"ז

גם מדוקדק בדברי הרשב"א
והתרא"ש שהקשו מאי מדמי

והנה

בגמ' מובא דינא דרנב"י דירא"ש

הגמ' פרוסה דחיטי לבצל דשאני בצל

מניח פרוסה בתוך שלמה ויוצא ידי

דהוא ממין אחד ואילו חיטי ושעורי מתרי

שניהם ,וצ"ע דין זה דלא מצינו כוותיה

מיני ,ולא הקשו כקושיית התוס' דשאני

בכל דיני קדימה ,וכן צ"ע להצד ברש"י

חיטי דהם ממין ז' ,וכוונתם לכאו' לסברא

דבוצע מאחד מהם ואינו מובן כ"כ מאי

זו ,דבחד מין דין הוא שנקדים שלם מדין

מהני ,הא אם לא בצע ממנו שוב חשיב

הקדימה המחודש הנ"ל ,ואילו בתרי מיני

דנגרר בברכת השני ,גם צ"ב מה שפירש

שהוא דין שאחד פוטר את חבירו בזה

רש"י דיצא ידי שניהם היינו ר"ה ור"י,

ייתכן דדין הוא להקדים המין ז' או החשוב

ואמאי לא נקט גם לצאת יד"ח פרוסה

יותר יותר מן השלם.

דחיטים ושלמה דשעורים וכפי' ר"ת.

ובזה

יתבאר מה שהקשנו בשי' התוס'

ולהנ"ל

הוא מובן היטב דהכא הוא דין

והראשונים דבעלמא חביב עדיף

שיבצע ממקום החשוב יותר

והכא חזי' דז' מינים עדיף ,דחביב דהתוס'

ולזה סגי מה שנראה כבוצע עליו ואי"צ

והתוספתא הוא במקום שתרויהו ממין

שיאכל ממנו בפועל ,ובקדימה שאחד נגרר

אחד ממש אלא דפת אחת נקיה יותר

בברכת חבירו לא מהני מה שמניח שניהם

מחברתה ,ובזה לא שייך קדימת חביב

יחדיו כיוון דלא בצע מן השני חשיב עדיין

דקדימת חביב אינה אלא במקום מינים

שנגרר בברכת חבירו ,ואף אם הוא דין

חלוקים שאחד נפטר בברכת השני והכא

קדימת חשיבות לא מהני שיברך על

דהם מין אחד דין הוא לבצוע על השלם

שניהם דאם דין האחד לקדם לחבירו אינו

תחילה ,משא"כ פרוסה דחיטים דהיא מין

בדין שיברך על שניהם ביחד ועדיין בזיון

אחר משלם דשעורים דין הוא להקדים מין

הוא לגבי החשוב ,ומהאי טעמא גופיא לא

ז' לשלם ,ובזה נחלקו התוס' על התר"י

פירש רש"י בפרוסה של חיטי דכה"ג הוו

וס"ל דקדימת ז' מינים עדיפא על קדימה

כב' מינים ובזה לא מהני מה שיניח האחד

זו דיבצע על החשוב והשלם תחילה.

בתוך של חבירו אלא צריך לברך על
שניהם ,כיוון דחיטי דינם לקדם לשעורים.

וזה

הביאור גם בדברי רמב"ן הנ"ל דפת
נקיה והדראה כיוון דתרויהו מאותו

גם

יובן לפי"ז המבואר בראשונים דמניח

המין ממש דין הוא להקדים את השלם

פרוסה בתוך שלימה ,ואי"צ לבצוע

לחשוב וכנ"ל משא"כ בשאחד חיטין

על שניהם אלא בוצע על החיטין בלבד

ואחד שעורין כיוון דאינן מאותו המין שוב

ולפו"ר היינו טעמא כיון דעיקר לדינא

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"ב

רצב
דחיטין קודמין ,אמנם צ"ב א"כ אמאי

לפניו לא מצינו בשום מקום שיהני לסלקו

מניח החיטין בתוך השלימה ולא בהיפוך,

וצ"ב ,וגם יש להעיר אמאי ירא"ש לא

ולהנ"ל הוא שפיר היטב דקיום דין

יסלק החיטין מן השולחן כמעשה שנהג

השלמה הוא מה שהוא מברך עליו ומה"ט

הר"ש.

הוא מלמעלה ,ואי"צ לאכול ממנו בפועל
לקיום דינו ,ואילו לקיים דין קדימת ז'
אי"צ שחשיבות הברכה תהיה עליו אלא
סגי במה שאוכל ובוצע ממנו.

ולדרך

הנ"ל שפיר דוודאי במקום
שהאחד נפטר בברכת חבירו או

דיש דין להקדים האחד לחבירו לא יהני
מה שמסלקו כיוון דסו"ס הוא נגרר

כתבו

התוס' דהר"ש משנץ ציווה לסלק

בברכתו ,משא"כ בפת פלטר שאינה אלא

הפת פלטר מן השולחן עד לאחר

דין בחשיבות הבציעה סגי במה שאינה

ברכת המוציא ,וצ"ע אי מהני כה"ג אף

עומדת לפניו שלא יתחייב לבצוע עליה,

בשאר דיני קדימה ולא מצינו מעי"ז אלא

ולדרך ר"ת דרנב"י היינו בפת חיטין שפיר

דברי התרה"ד שהבאו בב"י ריא' דבדבר

ג"כ אמאי לא סילק רנב"י את החיטין מן

שלא בא עדיין לפניו אינו צריך להמתין

השולחן דיוון דהוא דין קדימה דז' מינים

עליו כדי להקדימו תחילה ,אולם כ"ז

וכשאר קדימה דעלמא לא יהני מה

בשלא בא עדיין לפניו ,אך דבר שהיה

שמסלקה מן השולחן.

עריכת ברכות  /בדין חבילות חבילות בברכת הנהנין

רצג

לט ע"ב

בדין חבילות חבילות בברכת הנהנין
)לחם משנה ושלם בפסח(
oiihypxa l`xyi awri axd

אר"פ

הכל מודים בפסח שמניח פרוסה

בשמחה זה כאותו טעם דאין עושין מצוות

בתוך שלימה ובוצע ובתוד"ה

חבילות חבילות דבעינן שיהיה להו פנוי

הכל כתבו וז"ל אבל אין לעשות המוציא
וגם על אכילת מצה מן הפרוסה דהוי
כעושה מצוות חבילות חבילות ,ונראה לי
דהא הוי ברכה של נהנין ואינם נקראים
חבילות חבילות דהא קידוש מברכים
קידוש וברכת היין ,ומחלוקת זו נשנית ג"כ
בתוס' פסחים קט"ו .דכתבו בשם ה"ר
יוסף טוב עלם דכתב בספרו למה שאר
ירקות באין תחילה לפטור חזרת מברכה
ראויה לה ,וליתא דהא משום הכירא באין
ולא שייך כאן חבילות אלא בתרי מילי,
וביאר מהרש"א דל"ש כאן חבילות כיון
שרק בתר מילי כגון בקידוש וכוס של
ברהמ"ז דאיתא בגמ' לעיל קב דאין
אומרין ב' קדושות על כוס אחת דהוי ב'
מצוות משא"כ הכא] ,וכלפי הקושיא של
תוס' דהרי איתא בגמ' דבאין משום הכירא
עין הגדש"פ אמרי שפיר להנצי"ב שתירץ
דאה"נ אך מדוע לוקח להכירא ורק ולא
פרי זה כדי לפטור את המרור שלא יהיה
חבילות.

למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנה.

והנה

לטעם זה יל"ע מה הגריעותא
שמברך ב' ברכות על מצה אחת

ואם יש בזה גריעותא מה עוזר שמברך על
ב' מצות שונות וכי עי"כ יותר מפנה לבו,
וכעי"ז יל"ע בגמ' פסחים ק"ב דא"א ב'
קדושות על כוס אחת דאם יש גריעותא
דאינו מפנה לבו מה עוזר בעושה על ב'
כוסות וכי עי"ז יותר מפנה לבו ,ולטעם
הרשב"ם דזה מיחזי כמשוי א"כ בגמ'
פסחים א"כ דמכיון דברהמ"ז מחייב כוס
וקידוש מחוב כוס יש לו ד' מחיבים לכוס
ופוטר עצמו בכוס אחת זה מיחזי כמשוי
דומיא מה שמבואר בגמ' ברכות דף מט.
דאין חותמין בשתים משום שאין עושין
חבילות חבילות דמכיון שיש לו ב' חיובי
ברכה ופוטר עצמו בברכה אחת אמנם
עדין גבי ברכת הנהנין וברכת המצוות
מדוע מה דמברך על מצה אחת הוי כמשוי
יותר ממה שמברך על שני מצוות.

והנראה
והנה

בזה דעצם זה שיכול לברך על

בטעם הדין דאין עושין חבילות

ב' מצות ומברך על מצה אחת

חבילות כתב רשב"ם פסחים ק"ב

זה מראה שהברכות עליו כמשוי וסברא זה

דמיחזי עליו כמשוי ובתוס' מו"ק ח :ד"ה

תבואר יותר להלן ,ותוס' מקשים מיין של

לפי כתבו דטעם שאין מערבין שמחה

קידוש דמברך ב' ברכות על כוס אחת,
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רצד
ולהנ"ל תוס' מקשים דגם שם ניימא כיון

שהקידוש מחיב את ברכת הגפן ומה"ט

שיכול לברך על ב' כוסות ומברך על כוס

אף המקדש על הפת הקידוש מחיב את

אחת הוי משוי והנציב מישב דשאני

ברכת הפת דאל"כ אל מקרי שקידש על

קידוש דברכת הקידוש היא על היום

הפת וא"כ לא הוי חבילות דברכה אחת

וברכת הגפן על היין משא"כ במצה

מחיבת את חברתה בשביל עצם הקידוש

דברכת המצוות וברכת הנהנין תרויהו קאי

משא"כ ברכת המצה והמוציא.

על מעשה האכילה ובזה שמברך ב' ברכות
על אכילה אחת זה חבילות ,משום דמיקרי
שכופל את הברכה ומשא"כ כשמברך על
המצות לא מקרי שכפל את אותה ברכה
אלא בירך על ב' מצות וא"כ מתבאר שפיר
מדוע הוי משוי כיון שעצם זה שיש לו
אפשרות לא לכפול את הברכה והוא כופל
את הברכה זה משוי.

תירוץ

נוסף כתב הנצי"ב בהגדש"פ אמרי
שפר וז"ל דשאני יין שאומרים

עליו כל שירות ותשבחות והוקבע לכך
ונמצא דברכת הגפן זה גם ברכת הודאה
והוי מעין כל הברכות תשבחות שאומרים
עליו ,והביאור בזה כמש"כ רש"י בעירובין

הקשה

דאיתא באוכל מנחות דמברך ב'
ברכות ברכת המצוות והנהנין ומדוע לא
הוי חבילות ,ולכאו' י"ל עפ"ד הבית הלוי
ח"א סימן ד' במצות אכילת קדשים זה דין
דקדשים שיאכלו ומה"ט אף פחות מכזית
מקים דין זה ,בסו"ס זה נאכל וא"כ הברכת
המצוות זה לא על מעשה האכילה אלא על
מה שזה נאכל וברכת הנהנין זה על
המעשה אכילה לכן לא הוי חבילות,
]ועי"ש ברמב"ן שהקשה עוד מאוכל פסח
וצ"ב לי מה כונתו להקשות מק"פ והרי
שם יש דין לאכול עם המצה וא"כ מברך
המוציא על המצה ואין דין ברכת הנהנין
על הפסח[.

מ :דברכת הגפן זה עצם השירה על היין
שמודין על היין שיש אפשרות לקדוש

הרמב"ן על הך שיטה מהתוספתא

כתב

בסדר היום ]לרבינו משה בן מכיר[

עליו כל מה שצריך לשתות מהכוס זה

דאין דין לברך ברכת הנהנין על

מטעם אחר ולא מטעם דבירך ברכת

המרור דכיון שמברך ברכת המצוות ע"ז

הנהנין ע"ז וכמש"כ רש"י שם וא"כ ברכת

ל"צ לברך ג"כ ברכת הנהנין ,וזה חלוק

הגפן זה חלק מהקידוש ]וכ"כ הגר"ז ק"צ

מאכילת מצה דבעי לברך גם ברכת הנהנין

אות ד' בשם רש"י ועין אשר לשלמה

דבזה מחויב דאכילה ג"כ משום סעודת

תנינא סימן א' ולכאו' נ"מ בזה אם השומע

יו"ט ,למדנו מדבריו יסוד דעל אכילת

ג"כ צריך לשמוע ברכת הגפן או דהוי סתם

מצוה אין דין ברכת הנהנין וצ"ב א"כ אף

ברכת הנהנין[ והקשה הנציב על פירוש זה

על סעודת יו"ט שלא יהיה דין ברכת

ממקדש על הפת דלפי"ז שזה יהיה

הנהנין והתירוץ הוא בזה אין המצוה

חבילות וי"ל תירוץ נוסף דמכיון דיש דין

מעשה האכילה רק זה מצות כבוד או

לקדש על היין ,וכל מה דמקרי שמקדש על

שמחה משא"כ אכילת מצה ומרור המצוה

היין זה רק אם מחויב לשתות מהיין נמצא

זה מעשה אכילה והיכן שכל אכילתו זה
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רצה

מחמת המצוה אין דין ברכה ומשא"כ

חבילות חבילות כיון שאף ברכת הנהנין

במצה אכילתו הוא ג"כ משום סעודת יו"ט

נהית חלק מברכת המצוות דנגררת אחריה

ולא רק מחמת חיוב מצה ומשו"ה חיב

להיות כמוה.

דברכת הנהנין ,ולפי"ד יצא נמי בפסח שני
דאין חיוב סעודת יו"ט דל"צ לברך על
המצה ברכת הנהנין.

]ודרך

דמדוע הקשה רק מדין

אגב יש לצין דמוכח בדבריו בכל
המרור שאוכל ואף יותר מכזית זה

בכלל המצוה דוכי עליו לדקדק שיקח כזית
בדיוק דאם יקח יותר מחויב בזה כבר
בברכת הנהנין מוכח דכל מה שאוכל זה
בכלל המצוה וכן מוכח מתוס' ברכות מב.
דכתבו דכיון שיש חיוב לאכול מרור הוי
כדברים הבאים מחמת הסעודה דוכי עליו
א"כ לדקדק לאכול רק כשיעור חיובו אלא
כנ"ל דכל מה שאוכל זה חלק מהמצוה[
]ועין בחלק ההערות משנ"ת בזה[.

וילה"ק

ב .ילה"ק

קושיא נוספת בדברי תוס'

חבילות חבילות והו"ל לאקשווי דעליו
לברך המוציא על השלימה להרויח את
מעלת שלם וברכת המצה יברך על
הפרוסה ,ועל קושיא זו י"ל דס"ל לתוס'
כמש"כ הרן בפסחים קטז דמכיון שמברך
על המצה ובמצה אתעבדי חדא מצוה
ליתעביד בי' מצוה אחריתי ומבואר
שמעלה זו עדיפה על מעלת שלם ,אך עוד
ילה"ק דעליו לברך על השלימה ומדין
לחם משנה אי נימא דדין לחם משנה זה
ביו"ט ובאמת עין ברא"ש פסחים פי' סימן
י"ל דהביא דעת הרי"ף דבליל פסח סגי

ע"ד מהגמ' ר"ה כ"ט דבעי בברך

במצה ומחצה והקשה הרא"ש מ"ש מכל

על ברכת הלחם של מצה וברכת

יו"ט דבעי לחם משנה ולכן ס"ל לרא"ש

היין של קידוש אם יצא האם מוציא

דבעי ב' שלימות ומחצה ובדעת הרי"ף

וברד"ה כיון דחובה מבאר דהטעם שאף

י"ל דמכיון שזהו הדין להביא בליל פסח

ברכת הנהנין מקרית חובה כיון שלש לקים

חצי מצה מקרי שלם לענין לחם משנה דזה

את המצוה בלי ברכת הנהנין לכן גם ברכת

הצורה הנדרשת של הלחם דתמיד חצי זה

הנהנין הוי חובה ולפי"ד הסדר היום הרי

שנוי מהצורה הנדרשת של הלחם ומשא"כ

אדרבא המצה לא מחיבת ברכת הנהנין

כאן ובנו"א י"ל כיון שיש בזה קיום מצות

כיון שזה חובה וכל מה שחיב בברכת

לחם עוני דדרכו של עני בפרוסה יש לזה

הנהנין זה מצד סעודת יו"ט ובאמת

חשיבות דכל יסוד הדין של שלם הוא

הריטב"א מבאר שם בגמ' באופ"א במשום

משום שבעי לחם חשוב ומכיון שכאן יש

דברכת הנהנין של המצה מברכים על אותו

בזה קיום מצוה יש בזה חשיבות ועפ"ז

מצה שמברכים ע"ז ברכת המצוות א"כ

י"ל דה"ה כאן בדעת תוס' ועפ"ז יש לומר

נגררת ברכת הנהנין אחר ברכת המצוות

בזה סברא ג"כ ביחס למעלת שלם לברכה

להיות כמותה וא"כ הסדר היום יסביר

דפרוסה בליל פסח יש לזה מעלת שלם

פשט בגמ' שם כהריטב"א ,וזכינו לסברא

ומה"ט לא הקשו תוס' שיברך על השלם,

ל"ש

ובספר הררי קדם דיק לשון הר"מ פ"ח ה"ו

חדשה

מדברי

הריטב"א

מדוע
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רצו
וז"ל .מפני מה אינו מברך על שתי נכרות

גם על הלח"מ וכאן דיק הר"מ מפני מה,

כשאר יו"ט דמשמע שאין דין לחם משנה

אינו מברך דמכיון שס"ל לר"מ מקודם לכן

בליל פסח ויוצא שהר"מ פליג וס"ל שלא

דדין יחף זה קודם ברכת המוציא א"כ

מתקים דין לחם משנה והיה שלם בליל

בבציעה של היחץ מתקים בציעה של לחם

פסח אך י"ל דהנה יש לדיק לשון הר"מ

משנה דדין בציעה זה לצורך הסעודה

ומפני מה אינו מברך וכו' כשאר יו"ט

לצורך

ובצע

ובפ"ל מהל' שבת ה"ט כתב ולבצוע

מלפני

ברכת

המוציא

הסעודה.

ולשתי ככרות א"כ מדוע כאן שינה לשונו
וכתב לברך והול לומר מפני מה אינו בוצע

אמנם

עדין צ"ב שיברך המוציא על ב'

על שתי ככרות ונראה מזה די"ל לר"מ דיש

שלימים ויבצע ויברך על אכילת

ב' דינים בלח"מ דין לברך על לח"מ ודין

מצה ויקים דין ברכה על לחם משנה חזינן

לבצוע על לח"מ אלא שבה"ל שבת כתב

מזה דגם ברכת המוציא צריך להיות על

לבצוע בממילא אם בוצע בירך קודם לכן

פרוסה.
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רצז

לט ע"ב

בדין לחם משנה ופרוסה בפסח
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א"ר

אבא ,בשבת חייב לבצוע על שתי

לח"מ דאין כאן ברכת המוציא ואף

ככרות וכו' ועין ריטב"א דביאר

הקידוש הוא על היין ולא הוזכר בפוסקים

סוגית הגמ' ולדבריו עולה דיש כאן ג'

דבעי לבצוע באמצע הסעודה על לח"מ

שיטות בקיום דין לחם משנה דלר' אבא

ואם זה דין בברכת מוציא אך אם הוי דין

צריך לבצוע את ב' הלחמים ולר"ז צריך

בציעה לחוד וכפי שיטת ר"א ור"ז לכאו'

לבצוע את כל הלחמים שיש על השולחן

הו"ל לבצוע אף באמצע הסעודה על

ולרב אשי אין כלל דין בבציעה וכל הדין

לח"מ ,א

הוא לאחוז בידו את ב' הלחמים ואח"כ

זהו דין בברכת המוציא ורק בזה שבוצע

מספיק לבצוע אחת.

את ב' הלחמים מגלה שברכת המוציא

אמנם י"ל דאף לשיטת ר"א ור"ז

חולה על שתיהם ,להדיא.

וצ"ב

לשון ר' אבא לבצוע על שתי ככרות
והו"ל למימר לבצוע את שתי

וכבר

ביארנו בשיטת הר"מ דאכן יש בזה

הכיכרות ובאמת רש"י בשבת קי"ז :ביאר

את שתי הדינים דבה"ל חמץ ומצה

דלר' אבא הדין הוא לברך על שתי ככרות

כתב ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות

כך ביאר רש"י בד"ה לבצוע ,וא"כ זהו דין

כשאר יו"ט ומשמע שזהו דין בברכת

בברכת המוציא ובשו"ע רע"א ס"ה

המוציא ואילו בהל' בהל' שבת כתב דיש

ברמ"א כתב דמי ששכח לקדש ונזכר

חיוב לבצוע על ב' ככרות ולא כתב לברך

לאחר שבירך המוציא קודם שאכל יקדש

דבאמת יש גם דין לברך ויש גם דין לבצוע

על הפת ויאכל ובמג"א סי"א כתב שמ"מ

ובליל פסח את הדין בציעה מקים לפני

צריך להביא לפניו לח"מ חזינן דאף שלא

ברכת המוציא בזה שבוצע לצורך הסעודה

היה לו לח"מ בשעת ברכת המוציא עדין

וכל שאלת הר"מ היתה מ"ט אינו מברך על

מחויב בזה.

לח"מ ,כשאר יו"ט.

ואמנם

י"ל דכיון שמקדש ע"ז מקרי

ובתוס'

בפסחים קטז .חזינן שיטה

שמקים דין לח"מ בברכה ,ונ"מ

מחודשת גבי ליל פסח דמברך

בכ"ז במי שהיה בסעודה קידש עליו היום

המוציא וברכת המצה על הפרוסה ומלבד

דפורס מפה ומקדש האם בעי לבצוע על

זה יש דין לח"מ דיהיה מונח בתחילת

`.

,dcerqd zligza df n"gl oic lkc d"r dxrd a"pt k"yya x"ey

עריכת ברכות  /ברכות לט ע"ב

רחצ
הסעודה ,ויש לבאר דשיטת הר"מ דאי"ז ב'

הסעודה על לחם עוני וממילא הוי תרתי

דינים חלוקים אלא יסוד הדין הוא

דסתרי ול"ש גם לקבוע את הסעודה על

דהסעודה תקבע ע"י הלחם משנה וה חל

בשלימים וגם על פרוסה וא"כ הדין לחם

דין ע"י שמברך לח"מ וגם ע"י שבוצע על

עוני מחיב שע"ז יקבעו את סעודת ליל

לח"מ ,אך אף דין הבציעה הוא משום

פסח.

שעי"כ קובע סעודתו על לח"מ וזהו דין
בתחילת הסעודה ובכה"ג שפורס מפה
ומקדש ליכא לדין לח"מ לכו"ע ויל"ע בזה.

ובזה

יבואר שיטת האשל אברהם
בוטאטש סימן רע"ד דס"ל שסגי

שאחד יברך על לח"מ ויכוין להוציא את
כולם ושאר המסובין יברכו לחוד על כיכר
אחד עין שש"כ פנ"ה הערה עג וי"ד ,וי"ל
דס"ל כנ"ל שכל הדין הוא לקבוע את
הסעודה על לח"מ ובזה שאוכלים יחד
מצורפים לקביעות אחת ומקרי שקבעו
סעודתם על לח"מ.

והנה

שיטת הרא"ש פסחים פי' סימן ל'
דס"ל דיש דין בליל פסח ליקח ג'

מצות ולאכול ב' כזיתים כזית מצה וכזית
מלחם משנה ובפשוטו הביאור בזה דדין
לחם משנה הוא גם דין לאכול את הלחם
משנה אמנם להנ"ל הדין הוא לקבוע
סעודתו על לחם משנה ואם לא אכל כזית
מהלחם משנה לא מקרי שקבע סעודה על
הלח"מ ,ובזה י"ל מח הריף בער"פ כה:
מדפה"ר והראש ער"פ סימן ל האם יש דין

ויש

להביא סימוכין לכך ממה דאיתא
במדרש שכל טוב פר' בא דאין מסימין

הסעודה במיני מתיקה מק"ו מה תחילת
הפסח במצה אף גמר סעודתיה במצה
יעוי"ש ומבואר דיש דין בתחילה וסוף
הסעודה שיהיה במצה די"ל שזה דין
לקבוע את הסעודה על שם המצה ,ה"נ י"ל
דזה דין לקבוע את הסעודה על לחם עוני.

ובזה

י"ל שיטת תוס' פסחים קט"ז דמברך
המוציא וברכת המצה על הפרוסה

ומדוע שלא יברך המוציא על השלימה
ומבואר במרדכי בפסחים בסדר ליל פסח
משום שדרכו של עני כל השנה לברך
המוציא על פרוסה והמרדכי חולק ע"ז
והדין דרכו של עני נאמר ביחס לברכת
המצה ולא על המוציא וי"ל דזה תלוי
בהנ"ל ומכיון שהדין הוא לקבוע סעודתו
על לחם עוני ממילא גם ברכת המוציא
צריך להיות על הפרוסה ,אלא שס"ל
לתוס' דעכ"פ בעי שיהיה מונח לחם משנה
בתחילת הסעודה ודין זה לא פקע אך בכל
השנה מודו תוס' דהדין הגמור של לח"מ
הוא לבצוע על לח"מ.

לקחת מצה ומחצה או ב' מצות ומחצה
והראש מקשה על הרי"ף מ"ט לא יהיה

ונראה

דאף ברי"ף מוכח כן דהטור בסוף

כאן חובת לח"מ כבשאר יו"ט ,וי"ל

סימן תע"ה הביא לדעת הרי"ף

בשיטת הרי"ף בס"ל שהדין לחם עוני

דמברך המוציא וברכת המצה על הפרוסה

דדרכו של עני בפרוסה הוא דין לקבוע את

וקשה כנ"ל מדוע שלא יברך המוציא על
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והביאור

רצט

בזה נראה דדין פרוסה דלחם

של עני בפרוסה וכדברי המרדכי ,וא"כ

עוני הוא דין לעשות מעשה

שוב קשה אמאי לוקח כלל שלימה ,וצר"ל

זכרון ללחם עוני ואי"ז חובת אכילה,

דעכ"פ בעי לקים דין לחם משנה בחדא

]ועצם יסוד זה כתב חידושי מרן רי"ז הלוי

ומחצה.

להוכיח בדעת הר"מ במק"א [,והגאון
באמרי נעם בסוגין כתב דמה"ט בעי

ב .והנה

כתבו תוס' ד"ה הכל מודים

שיהיה דוקא מצה ומחצה ולא יותר דאל"כ

דכורכים ואוכלים משתיהם

לא יהיה ניכר הלחם עוני והרי הלחם עוני

יחד וצ"ב דא"כ אינו אוכל כזית מהפרוסה

זה דין באכילה חזינן כנ"ל דזה דיןלהראות

ואיך מקים דין לחם עוני בפרוסה אם אוכל

זכרון ללחם עוני ,ובזה שממעט מהשלם

פחות מכזית ממנו חזינן דאין דין לאכול

דכל השנה בזה הזכרון ,אמנם הראש ס"ל

כזית מהפרוסה וכ"מ בביאור הלכה תע"ה

דיש דין לאכול כזית מהפרוסה דיש דין

דהקשה ע"ד הרא"ש דבעי ב' כזיתים

אכילת הפרוסה כדרכו של עני ואי"ז רק

דמדוע לא סגי לאכול כזית משתיהם יחד.

דין הכר.
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ש
מ ע"ב

בדין ברכה ראשונה ואחרונה בחומץ
bxa edil` axd

איתא

במשנה על החומץ על הגובאי ועל

בין מזוג לדעתנו בזו מה שהוא פטור הוא

הנובלות אומר שהכל נהיה בדברו

מפני שאינו משיב את הנפש אבל פלפלין

ר"י אומר כל שהוא מין קללה אין מברכים

וזנגביל אינו אלא מפני שאינם קרויים

עליו .ולא נתבאר טעמא מאי מברך עליו

מאכל .עכ"ל.

שהכל.

ומצינו

שכ' הטור דאינו מברך עליו משום
שמזיקו כך כ' הטור בקיצור פסקי

הרא"ש וז"ל וחומץ מזוג או ששותהו
לרפואה עם המרק מברך עליו שהכל נהיה
בדברו אבל בעיניה מזיק ואינו מברך עליו
כלום .עכ"ל .וכ"כ בטור

)סימן רד(

וז"ל:

ועל החומץ שערבו במים עד שראוי
לשתותו שהכל אבל אם הוא לבדו אין
מברכין עליו שהוא מזיקו .וכך פסק
השו"ע א.

מאידך

הרי

דקשיתי' מה טעם גבי כס פלפלי
מדמינן

יוהכ"פ

לברכה,

ואילו

בחומץ אינו דומה ולזה מתרץ דחלוקים
הם בטעם פטורם ביוהכ"פ שהפלפל היבש
אינו מאכל כלל הלכך מדמינן להם לענין
ברכה ,ולא נתבאר בדבריו למה חומץ
מברך עליו ,וכן מבואר במאירי ביומא פא:
שכתב מזג חומץ ושתאו חייב כרת שהרי
מיישב הוא את הדעת אבל חומץ חי הרי
הוא בכלל הדברים שאינם ראויים ופטור
אפילו שתה הרבה מהם שכל שאינו ראוי

כ' וז"ל ומה

אינו מישב את הדעת אף בשיעור גדול.

שהוזכרה בגמ' בלשון כסיסה

ולא הזכיר המאירי סברת היזק כי אם דתלי

המאירי

)לו(:

ביתובי דעתא.

כלומר כס פלפלי ביומא דכפורי פירושו
אכילה גמורה אלא כל שאין דרכו באכילה
נקראת אכילתם כסיסה ומאחר שאכילתן

ואשר

יראה בזה דהחומץ מאכל הוא

ביום הכפורים אינה מחייבת אף הוא אינו

שאם אינו מאכל מ"ש מפלפלי,

מברך כלום ואף על פי שהשותה חומץ

ומכ"מ לגבי יוהכ"פ פטור מפני שאינו

פטור ואעפ"כ מברכין עליו שהכל בין חי

משיב נפש הלכך לענין ברכה צריך לברך

`.

yyega `l` unegd lr oikxan oi` c"a`xd azk l"fe (c f zekxad) mizad xtqa epivn zycegn dhiye
,melk eilr jxan oi` ewifny oeik ecal edzey m` la` eilr jxane xwir unegdy ezit ea lahne epexba

,ztc `nle` dn r"ve ,jxan epi` mina befn 'it` uneg la` jxanc `ed ezit lahnyk wxc rnyn .l"kr
zngn wx unegd zngn dkxad oi` ixd xwir mind m`e jxan epi` xwir unegd m` p"nn 'iziywc d`xpe
.r"v oiicre ,ztd zngn dpi` dkxade jxan xwir unegdy t"r` mzde zta ecinrd jkitle ,mind
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שא

בין חי בין מזוג ואע"פ שאינו משיב נפש

שהכל לבסוף בנ"ר ,אומ' אהר"א ג שאין

דברכה במידי דמאכל תליא.

מברכין על החומץ הואיל דלגבי יוה"ך

אמנם

במקו"א כ' המאירי

)לה .במשנה(

וז"ל והלכה כחכמים אלא שקצת

פטור אלא היכא דחושש בשיניו ומטבל
ביה דהוי החומץ עיקר אבל שותה אזוקי
מזיק ליה וליכא מיניה שום הנאה.

מפרשים כתבו שאינו מברך על החומץ
אלא בשחושש בגרונו אבל בשתיה ממש
לא שהרי מזיק הוא לו .עכ"ל .וכאן משמע
דס"ל כהטור דחומץ מזיק .וצ"ל דמש"כ
המאירי דקצת מפרשים קצת הוא דסברי
הכי ,והמאירי עצמו חולק עליהם בעיקר
הדבר וס"ל דחומץ אינו מזיק ב ,עכ"ל.
]והנה שיטה זו דמברך רק בחושש הוא
שיטת הרא"ש בתי' השני ,אלא שהרא"ש
כ' ג"כ דמברך כשהוא מזוג וכן הביאו
הקיצור פס"ה דב' תירוצים הם[.

שיטה

הרי

דבתחילה כ' בסתמא דעל החומץ
מברך ואע"פ שהקדים ואמר דדבר

שמזיק אין מברכים עליו ,ומריהטת דבריו
נראה דאתי עלה מכח דינא דמי פירות ולא
הוקשה לו כלל דמזיק הוא ושוב כ' דאין
מברכים עליו ,וע"כ צ"ל דב' שיטות הם,
ושיטה קמייתא סברה אינו מזיק הלכך
בכל גווני מברך ,וגם סיים עלה דכל
שברכתו שהכל לבסוף בנ"ר ולא חש
לסברת רבינו יונה ,אך שיטת הר"א דאינו

חדשה מצינו בס' אהל מועד

מברך משום דמזיק] .ומה שמביא בשם

כתב וז"ל

הר"א לכאו' הלשון מגומגם דמעיקרא

שמן זית מברך עליו בפה"ע וכו' ואי שתי

נראה דסבר כל דפטור ביוהכ"פ אין

לשמן בעיניה אזוקי מזיק ואינו מברך ,וכו'.

מברכים עליו ,ותו נתן ב' טעמים שמזיק,

האוכל או השותה דבר שמזיק לו אין מברך

ואינו נהנה ,וצ"ע א"כ למה צריך להוכיח

עליו ,שתה מים שלא לרוות צמאו אינו

מיוהכ"פ[.

)הברכות דרך ד נתיב ד(

מברך ואם שתה לרוות צמאו מברך תחי'
שהכל ולבסוף בנ"ר וכו' ,היה שותה או
אוכל אפי' נתכוון לרפואה אם נהנה מאותו

וכן

מצאתי בברכות מהר"ם
אחד

שכר

תמרים

)סימן י(

ואחד

שכ'
שכר

דבר מברך עליו ואם לא נהנה אינו מברך,

שעורים ,ועל החומץ מברך שהכל .וכן

על השכר ועל שמרי יין ועל החומץ מברך

דבש תמרים ויין תפוחים וכו' וכל הזב

שהכל ובכל משקה היוצא משום פרי חוץ

מכל הפירות שבעולם ,וכ"ה בתשב"ץ קטן

מן היין ושמן מברך שהכל וכל שבתחילתו

לתלמיד מהר"ם )שכ"ב(.

.a

xehtc dhiy `iad cere lkdy jxanc m"anxd zhiy zehiy 'a `iad ixi`nd zif ony zkxaa dpde
aiiegn wifny t"r`c mixaeq miwlegdc ixi`nd xikfd `lc `ilz `da `dc rnyna epi` mpn` ,dkxan

.dkxaa `ed

.b

mya mizad 'qa k"ynk c"a`xdl ezpeek o`k mbe ,izkec x`ya eixaca gkenck c"a`xd epiax `ed
.unega zt lahnc ezpeek 'ia lahne o`k k"ync l"v f"itle ,dkxan xehte wifn unegc `icdl c"a`xd
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שב

וכן

שכ' וז"ל

כלל ,דהתם היינו טעמא משום דאשתני

הלכתא דדבש תמרים וכל כיוצא בו

לגריעותא ]ולרש"י ולהפר"ח בספר מ"ח

כגון יין תפוחים ומי תותים וחומץ של

הוי אפילו מין קללה ,דמהאי טעמא ס"ל

ענבים סתוונית מברך שהכל נהיה בדברו.

לר' יהודה שם דאין מברכין עליו כלל[.

והוא הדין חומץ סתם ,וחומץ סתוונית

ולא יהא היוצא מפרי הגפן עדיף מהפרי

נקיט משום תרומה.

עצמו ,דמברכין על סופי ענבים שעומדים

הרי

מבואר בראבי"ה

)קד(

דברכתו שהכל לא משום שהוא מין
קללה אלא מפני שנשתנה.

וכך

כ' בשו"ת מהר"י לבית לוי
מז כה(

)כלל ה' סי'

וז"ל וזה דידוע הוא דעל כל

המשקים ממימי פירות מברכים עליהם
שהכל ,דכיון שאשתני צורתם גם ברכתם
נשתנה ויצאו מכלל פרי העץ ,וכו' ,ואפילו
היין אי לאו דאשתני למעליותא דכל דנטע
כרמיה אדעתא דיין נטע ,וכו' ,ואם לאו
היה נשאר גם היין בכלל שאר המשקין
שהם בשהכל .וראיה על זה מהחומץ
שהוא משקה מפרי הגפן ,ומשום דלית ביה
עילויא דמסעד סעיד וזיין אין מברכים

לעשות מהן חומץ שהכל ,וכו' ,וטעמא
משום דלא עדיפי מנובלות ,עכ"ל.

ובעוללות

דהא תינח חומץ לבדו א"ש
שנשתנה לריעותא אבל חומץ מזוג הדק"ל
למה לא יברך כברכתו שהרי אינו מזיק
כמש"כ הרא"ש אלא ש"מ דנשתנה וירד.

אמנם

פרי העץ .עכ"ל.

ובגינת

ורדים

)או"ח כלל א יט(

למאי דאמרן א"צ לתי' של
העלו"א דבראשונים כבר נח'

בחומץ חי אם הוא מזיק או לא ,ומהר"י
לוי סובר כהתשב"ץ קטן ,והאוהל מועד
דחומץ אינו מזיק ודרך אכילה היא ,רק
דירד בברכתו.

עליו רק שהכל ולא בורא פרי העץ ,וכדתנן
על החומץ מברכין עליו שהכל ולא בורא

אפרים השיג על הגינת ורדים

אמנם

לפי"ז צ"ב מ"ט ביוהכ"פ פטור.
וצ"ל כמו שנתבאר במשנה ברורה

כ' לחלוק

)ס"ק כד(

שכ' דחומץ אינו מברך דוקא

וז"ל ואמנם לא כל משקה היוצא

בחומץ חזק שנתחמץ כ"כ שמבעבע

מן הענבים יש לו חשיבות זה רק כשעומד

כשמשליכין אותו על הארץ אבל בחומץ

בטוב טעמו להיותו יין טוב שאז הוי

שאינו חזק כ"כ ודאי אית ליה הנאה מיניה

סעדתא דלבא אמנם כשנתקלקל ונעשה

ובעי ברוכי :ובשער הציון )ס"ק יח( כ' ועיין

חומץ פרחה ממנו סגולה זאת דאדרבה

בשערי תשובה שגם הוא הסכים כן לדינא,

מלבד דלא סעיד לבא עוד הוא מזיק ודי לו

דבלאו הכי דעת רבנו יונה לברך על חומץ,

שנברך על החומץ שהכל ונשוה אותו

עיין שם ,וכן מצאתי באשכול שדעתו דיש

כשאר זיעת פירות .וכן הק' בשו"ת ר' יוסף

לברך על חומץ משום דנהנה ,ואין למדין

וז"ל ומה שהביא הר"י

מיום הכפורים דתליא ביתובי דעתא

הלוי ראי' מחומץ וכו' ,לפענ"ד לא דמי

וחומץ אינו משיב נפש ]מה שאין כן

מסלוצק

)סימן ו(
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שג

בענינא דכס פלפלי מדמינן שפיר ,דאיננו

מברך עליו תחלה וסוף .מפי מורי הרב

בכלל אכילה כלל[.

נר"ו.

אסיקנא

ג' שיטות בדין חומץ א .שיטת
הראב"ד והטור דחומץ מזיק

ולפיכך פטור מברכה ,וכ"נ עוד בגינ"ו
ובשל"ה ובב"י דהעתיקו דברי הטור .ב.
שיטת המאירי
יונה(

)ויתבאר להלן דכ"ה שיטת רבינו

דהחומץ אינו דרך אכילה ,ג .שיטת

התשב"ץ קטן האוהל מועד ומהר"י לוי
דחומץ אין לו מעלת יין ומברך שהכל
משום דהוי ככל מי פירות ,ולגבי יוהכ"פ
צ"ל כמש"נ באשכול דאינו מיישב הנפש.

והוקשה

לרבינו יונה דמחד גיסא אמרו
בגמ' )לו (:פלפלי רב ששת אמר

שהכל רבא אמר לא כלום ואזדא רבא
לטעמיה דאמר רבא כס פלפלי ביומי
דכפורי פטור כס זנגבילא ביומא דכפורי
פטור .הרי דהגמ' דימתה יוהכ"פ לאכילה
ומידי דאינו מחוייב באכילתו ביוהכ"פ
פטור הוא מברכה .וא"כ תיקשי שבגמ'
יומא חילקו בשותה חומץ ביוהכ"פ בין
שותה מעט דלא נאסר לבין שותה הרבה
דאסור .וק' איך סתמה המשנה דעל
החומץ מברך הרי חומץ מעט פטור
ביוהכ"פ ויפטר מברכה.
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כ'

רבינו יונה

)כח :מדהרי"ף(

וז"ל וא"ת

והיאך מברך על החומץ כלל והא לאו
בר אכילה הוא כדאמרינן ביומא )פא (:שאם
שתה חומץ ביוה"כ שהוא פטור וכל דבר
שאינו ראוי לאכילה קי"ל שאין מברך עליו
כלל כגון זנגבילא יבישתא

)לו(:

שאין

מברך עליה כלל כיון שאינו חשוב מאכל
ביוה"כ שהוא פטור וכל דבר שאינו ראוי

ותירוצו

בהנאה תליא מילתא אלא
בשם אוכל,

)רק דהנאה בריבויו משויא לי' שם

אוכל( ,אך מסו"ד כתב דמכ"מ חייב לברך
משום שאסור ליהנות ,משמע דיש בזה
הנאה .וק' דביוהכ"פ משמע דאין בו הנאה
ומה שייך לומר דאסור ליהנות מהעולם
בלא ברכה הרי אינו נהנה.

לאכילה כדאמרי' לעיל כס פלפלי ביומא
דכפורי פטור ויש לתרץ דגבי חומץ אף על

צ"ב דמתחילה נראה דלאו

ועוד

צ"ב ביאור דבריו שמתחילה תירץ

פי שהוא פטור כשיעור רביעית כיון דקי"ל

דכיון דקיי"ל שאם שתה חייב מפני

שאם שתה ממנו הרבה חייב מפני שנהנה

שנהנה בשתי' מרובה לא יצא מתורת

ממנו בשתיה מרובה לענין ברכה נמי לא

אוכל ,וא"כ אינו מובן מהו שהמשיך וכ'

יצא מתורת אוכל ולפיכך מברך עליו ,מיהו

ומיהו נראה דגם ברביעית וצ"ב מאי

דגם(ברביעית או פחות

"ומיהו" הרי כבר ביאר רבינו יונה למה

מרביעית מברך עליו בתחלה מפני שלא

יתחייב בברכה ,אמנם גי' מהר"ם דגם

יהנה מן העולם בלא ברכה ,ואינו מברך

ברביעית חייב נראה לפי"ז דעד השתא לא

לבסוף כיון שאינו חשוב שתיה ביוה"כ,

מיירי כלל בשתי' פחות מרביעית כי אם

אבל ביותר מזה שחשוב שתיה ביוה"כ

ברביעית ומתחילה מבאר למה יתחייב

נראה

ד)גי' מהר"ם
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דש
החומץ בברכה וקמ"ל עוד דאפי' פחות

שאין זה דרך הנאה שכל דבר שמזיק אין

מרביעית חייב בברכה.

מברכין עליו כלל .מפי מורי הרב נר"ו.

ובהגהות

מהר"ם טיקטין על הרי"ף

)הו'

והנה

מבואר בדבריו דאינו מברך משום

כ'

שאינו נהנה וצ"ע למה גבי חומץ

עמש"כ רבינו יונה דצריך לברך כדי שלא

לא תירץ רבינו יונה דכיון דמזיק אי"ז דרך

יהנה מהעולם בלא ברכה וז"ל פי' ואינו

הנאה.

באנשי

שם

שבצד

הרי"ף(

דומה לכס פלפלי וזנגבילא יבישתא דהתם
לא נהנה ד אבל בשתית חומץ אע"ג דלא

ועוד

למה שם כ' דכיון שאינו נהנה אינו
מברך ואילו בדין חומץ תלה רבינו

חשוב שתי' כדחזינן ביוהכ"פ נהנה מיהא

יונה הברכה בשם אוכל.

הוי ואינו יודע מי דחקו מעתה לחלק
בברכה אחרונה בין שתי' מועטת לשתי'

אמנם

אולי יש לבאר דבאמת אין כלל
הנאה ומה שיהנה באכילה מרובה

מרובה בלא קשיא.

אינו סיבה לחייב באכילה מועטת אך

וכן

הוא בראש יוסף

)מ(:

הק' דהרר"י כ'

מכ"מ לא פקע מיני' שם אוכל וגם ע"ז יש

דרביעית מברך ברכה ראשונה דנהנה
א"י לפרשו דביוה"כ פטור ומה נהנה שייך
כאן ע"כ העיקר כפסק השו"ע ,עכ"ל.
ומבואר דהבין דרבינו יונה מחייבו בברכה
כיון דנהנה וכ' דזה א"א דהרי ביוהכ"פ
פטור ,ולפיכך פסק דלא כרבינו יונה.

איסור דאסור ליהנות.

ויש

לסייע כעי"ז ממש"כ הרא"ה

)לח(:

וז"ל כי אמרינן דבמידי דלא ארחיה
מברך שהכל הני מילי במידי דאיכא קצת
הנאה באכילתו ,אבל במידי דליכא הנאה
כלל כגון פלפלי יבישתא בהא דכולי

דביארו דלהרר"י מברך משום

עלמא דליכא ברכה כלל ,ואי אכיל להו

דנהנה והוקשה למהר"ם א"כ

בטלה דעתו אצל כל אדם ,עכ"ל .וא"כ

מ"ט פטור מברכה אחרונה והראש יוסף

ע"ד זה יתבאר רבינו יונה דמעיקרא סבר

הק' אם נהנה למה ביוהכ"פ פטור.

דחומץ כפלפלי והק' א"כ איך יברך ותי'

וחזינן

דחלוקים הם דכס פלפלי אין שם מאכל

והנה

רבינו יונה )כה .מדהרי"ף( כתב השותה

עליו אבל חומץ א"א לומר דבטלה דעתו

שמן :ואי שתי לי' משתיא באפי

כיון דבשתי' מרובה שם מאכל עלה דס"ס

נפשיה שאינו מערב לשם שום דבר כלל

נהנה קצת ,אף בשתי' מועטת אע"פ דלאו

אזוקי מזקי ליה ואינו מברך עליו כלל

אורחי' יברך כיון דליכא למימר בטלה

.c

t"kdeia xeht n"kne ,wifn epi` uneg la` dpdp `le wifn ltltc m"xdn 'ew uxzl 'k y`x zkxaae
ez`pd daxc daxd dzya `l` ytpd z` aiyn epi` unege `ilz `zrc iaezia t"kdeic meyn dkxan

ikdl ziriax xeriy irac dpexg` dkxa la` d`pd zvw el yic oeik hrnd s` jxal jixv dkxal ikdle
.jk exn`iy 'nba n"le wifn ltltc 'ky dn r"ve l"kr ,`xeriy ick k"k dpdiy `aeh dzyiy ira
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שה

דעתו שהרי חומץ מידי דמאכל הוא לגבי

למה פטור מברכה וברא"ה כ' דשאני מים

שתי' מרובה ה.

דלא זייני וא"כ אין בהם הנאה כלל רק

אבל

לעולם להרר"י החומץ אינו מזיק.
תדע שהרי דימהו לכס פלפלי

וזנגבילא וריהטת הראשונים דהחסרון
בהם הוא בשם אוכל וכמו שנתבאר ברבינו

לצמאו מברך על מה דמהני לשבר צמאו
וא"כ לק"מ דאין החסרון בהם משום שם
אוכל הלכך ל"מ מה שמברך על הצימאון.

ובאופן

הרר"י דקצת חומץ אין בו

יונה עצמו בקושייתו.

ומכל

אחר קצת אפ"ל דבקו' סבר

הנאה כלל וס"ד דמשו"ה אין עליו שם
זה לכאו' יש לתמוה על מש"כ

אוכל ולא יברך ,ותירץ הרר"י דכיון שאם

וז"ל וכן כתב ה"ר

ישתה ממנו הרבה נמצא נהנה אף ממה

יונה גבי חומץ דלענין ברכה צריך לברך

ששתה מעיקרא א"כ אף השותה קצת לא

אף על גב דמזיק ליה ומביאו בית יוסף

נפיק מתורת אוכל וצריך לברך אע"פ

בסימן ר"ד והיא דעת הרמב"ם שכתב

שאינו נהנה .וכעי"ז כ' בראשון לציון

בפרק ח' בסתם דעל החומץ מברך שהכל

דרבינו יונה סבר דכיון דמשמע ביומא

דמשמע חומץ גמור שאינו מעורב במים

דחומץ טובא נהנה בשתי' וחייב ביוה"ך

בסימן ר"ד דאינו

כיון שכן מברך ברכה ראשונה דהנאה

הב"ח

)רב ד(

דלא כדעת רבינו

)הטור(

מברך כלום על החומץ וכו' עכ"ל .ותימה

)לה(:

פורתא מיהא איכא.

א"כ למה בשמן פטר רבינו יונה מברכה
לגמרי מאי שנא חומץ מ"ש שמן ,ודברי
הב"ח צ"ע.

ועדיין
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ועדיין

צ"ע מש"כ רבינו יונה דברכה

קשה אם בשם אוכל תליא מילתא

אחרונה פטור כיון דאין עליו שם

תיקשי למה מים כשאינו לצמאו

שתי' ביוהכ"פ וצ"ע כיון שאוכל הוא

אינו מברך ומי גרע מחומץ דמברך כיון

לענין ברכה ראשונה היאך פקע ברכתו

דשם אוכל עלה ה"נ מים וודאי שם אוכל

לגבי ברכה אחרונה ממ"נ או יפטר

עלה שהרי לצמאו מברך ,ויש לדון במים

בתחילה ובסוף או יתחייב בתחילה ובסוף.

.d

m`y l"iiwc oeik lkdy jxan unegy dpei epiax ixac wizrd cgny r"v (oiwynd xry) qcxtd zhiyae
jci`ne .lke` zxezn `vi `l inp dkxa oiprl ,epnn dpdi `ly `"`y aiig `edy daxd epnn dzy

epi`y it lr s`e ,zeax zeytp `xea seqale lkdy eilr jxan uneg (oiwynd xry qcxtd znexz) 'k dkldl
oi`y dpei epiax z` `iady envr ixac xkf `ly r"ve .l"kr .epnn oizeyy mc` ipa yi n"n dizyl ie`x
jxc oi`c meyn dkxan xeht hrn unegc xaqc l"t` x`azpdle .wleg da `iad `le ,dpexg` dkxa mikxan
oeikc aiigzn dpey`x dkxaa n"kne dkxan xehtc i"xxd xaq jxc oi` mbe dpdp epi` mby oeike ,zezyl
dpey`x dkxaa aiigc qcxtd wiqn jkitlc d`xpe ,lke` my dpnn rwt `l d`pd da yi daxd zizyc
dlik`c icin lkk dkxaa aiige ,icin lkl `ed lke` my epnn rwt `l k"` epnn mizeyy yiy oeik dpexg`e
.ze`ivnd dpzypy xnel dvx `l` dpei epiax lr wleg epi`c `vnpe ,seq oia dligz oia
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שו
וכבר נתקשה בזה מהר"ם טיקטין

)בהג"ה

משמע

להרי"ף(.

דהמח' היא על ברכה לאחרי' אם
מברך אע"פ שלא נהנ ותימה

שכאן שמענו סברא הפוכה דלפני' מברך

והנה

ואחרי' לא אתמהה.

מהר"ם טיקטין הבין דמש"כ רבינו
יונה מיהו נראה דברביעית או פחות

מרביעית מברך עליו בתחלה ,בא לחדש

אמנם

באמת הנה רבינו יונה

)לב(:

כתב

רבינו יונה דגם שיעור כזה חייב בברכה

וז"ל כתב רב עמרם גאון וכו' ואין

ראשונה ולפיכך גרס מהר"ם מיהו נראה

זה נראה לרבני צרפת ז"ל דהא דאמרי' גבי

"דגם" ברביעית.

חושש בגרונו וכו' קמ"ל כיון דאית ליה
הנאה מיניה בעי ברוכי דאלמא משמע

אמנם

יש לדון דאולי כוונת רבינו יונה

שבשאר דברים שדרך לשתות או לאכול

לחדש דאע"פ ששם אוכל עליו

להנאה אמרי' שיברך ואף על פי ששותה

מכ"מ פטור הוא מברכה אחרונה ,ולא בא

אותה לרפואה כיון שנהנה מברך עליהם

לחדש דין דרביעית ,ולפי"ז נמצא דמש"כ

אבל במים שאין בהם הנאה כלל אלא

דמברך עליו בתחילה מפני שלא יהנה מן

בשעה שהוא צמא כיון שאינו שותה אותם

העולם בלא ברכה ,הוא טעם למה מחוייב

עכשיו אלא להנצל מן הצער אינו מברך

בברכה בתחילה ולא בסוף דבתחילה אסור

עליהם כלל לא בתחלה ולא בסוף.

ליהנות משא"כ בסוף כיון שאינו חשוב
שתיה ביוה"כ ,והיינו הרי חזינן דאינה

הרי

דנייד מקושיית התוס' דהתוס' הקשה

הנאה לענין יוהכ""פ ,אבל ביותר מזה

מטעם דהואיל ולא נהנה מה חילוק

שחשוב שתיה ביוה"כ מברך עליו תחלה

יש בין ראשונה לאחרונה ואילו ברבינו

וסוף .ועדיין צ"ב מהו האי שם שתי'

יונה מבואר דקשיתי' "מים" שהם מאכל

ביוהכ"פ שילפינן ממנו לברכה אחרונה.

שאינו בא להנאה משא"כ מאכל שדרכו
בהנאה אפי' אם כוונתו לרפואה אע"פ

ויותר

צ"ע דהנה שיטת ר' עמרם דחנקתי'

שאינו בא עכשיו להנאה בעי ברוכי אבל

אומצא פטור מברכה לפניו ומכ"מ

לא קשיתי' היאך שייך לחלק בין ברכה
ראשונה לאחרונה.

לאחריו חייב ,ורבינו יונה חולק על ר'
עמרם ,ולכאו' המח' היא אם שייך לחלק
בין ברכה לפני' לברכה לאחרי' ,וכך נראה

מעתה

י"ל דאדרבה סברת רבינו יונה

מדברי התוספות בדף מה .שהביא שיטת

לחלק בין ברכה לפני' ללאחרי'

רב עמרם דחנקתי' אומצא דדוקא לפניו

הוא דברכה לפני' בעי הנאה בעצם

לא בעי ברוכי אבל לאחריו חייב ,וכ' עלה

האכילה או השתי' אבל הנאה שלאחרי'

פירש דלא

הנאת שביעה בעינן ,ולפיכך חומץ אינו

היא דהואיל ואינו נהנה אפילו לאחריו לא

מברך שהרי נתבאר בגמ' ביומא דשתי'

בעי ברכה.

מועטת אינה מיישבת דעתי'.

התוס' ורבינו משה

)הרמב"ם(
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למדנו

במתני' "היו לפניו מינים הרבה אם

כל ברכות הנהנין איכא להך מעלה ,וענין

יש ביניהן ממין ז' עליו הוא מברך

שלם לכאו' אינו כלל מעלה בחפצא שהוא

וחכ"א מברך על איזה מהן שירצה".

משובח יותר אלא הוא מעלה שהחפצא

ולדעת רוב הראשו' הנידון על מה לברך

חשוב יותר ,ומכבוד מצות הברכה לקיימה

אינו רק בברכותיהן שוות שמברך רק ברכה

על דבר שלם ,וכמו שמבו' שם לענין

אחת אלא אף באין ברכותיהן שוות שמברך

תרומה שג"כ יש מצוה ליתן לכהן פרי

ב' ברכות ג"כ יש נידון איזו ברכה להקדים

שלם והוא מדין חשיבות מצות התרומה

ואיזו לאחר .ובביאור הדין שמקדים מין ז'

ולא משום שש בזה טפי נתינה .והוא

יש לפרש בכמה אופנים .י"ל דהוא קדימה

מענין דין "שלא יהיו מצוות בזויות עליו",

משום הברכה ,שכמו שבכל המצוות

ועי"ש בסוגיא כמה ראשו' שנקטו לשון

שמקדימין המובחר גם כאן מקדימים

"הידור" לענין מעלת שלם .וכמו"כ היה

ברכת מין ז' שהיא ברכה מובחרת יותר,

אפשר לפרש מעלת המין ז' ,שהוא מכבוד

והטעם שהיא ברכה מובחרת יותר י"ל

הברכה לקיימה בדבר חשוב כ"כ כז'

משום דשבח על דבר מעולה הוא שבח

המינים ,והוא משום חשיבותם ולא משום

גדול יותר ,וכיון שז' המינים יש בהם מעלה

שבחם .ובודאי דלר' חנין מסתבר יותר

טפי משאר פירות ברכתם משובחת יותר.

לומר כן ,דמבו' ברש"י דלדידיה שבח ז'

וזה כעין הדין דברכות העץ והאדמה

המינים אינו משום טעמם אלא משום

קודמין לברכת שהכל ,משום שברכה

שמשתערים בהם שיעורי תורה דזהו יותר

מבוררת היא ברכה מעולה טפי

)עכ"פ ביחס

ענין של חשיבות הפרי ואינו מעלה בשבח

למי שבא לברך על חפצא מסוימת(

ומן הדין

הפרי.

)אלא שאינו מוכרח ,דודאי יש בזה גם צד

להקדים ברכה המעולה .או י"ל קצת

שבח בהא נשתבחה בהם א"י ,והקב"ה משתבח

בנוסח אחר ,דכיון דהמין ז' הוא המשובח

ואומר לישראל שהוא מביאם אל ארץ טובה ארץ ז'

יותר נמצא שהאדם קיבל בזה יותר ממה

המינים ,אלא שאי"ז שבח מענין אכילה(.

וכיון

שקיבל בסתם פירות ויש בזה הודאה

שברכת המין ז' מתקיימת באופן חשוב

מעולה יותר והוא יותר חייב בהודאה.

יותר מן הראוי להקדימה.

אך

יש לפרש באופן אחר ,דלעיל בדף

באופן

נוסף יש לפרש ,דאי"ז כלל מדין

ל"ט :מצינו מעלה נוספת לענין

הברכה אלא מדין הפירות מצד

ברכת המוציא ,והיא מעלת שלם ,וכ'

עצמם ,שכיון שז' המינים הם חשובים מן

המג"א  -ושתקו ע"ז כל הפו'  -דה"ה לענין

הראוי לחלוק להם חשיבות זו לברך
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עליהם ראשונה ולא לאחרם באחרונה.

שכיון שהיא ברכה פחותה איך יפטר בזה המין ז'

וכמו שמצינו ענין "ביזוי אוכלין" בפת

שצריך ברכה מעולה ,אבל אי"ז מוכרח.(.

כמו"כ שייך ענין חשיבות באוכלין .וצד זה
אע"פ שהוא נראה המחודש שבכולם יש

והנה,

הפלא הגדול בסוגיין הוא דעת רוב

לו סמך גדול מל' הירו' שהובא בטור סי'

הראשו' ,וכן הוא העיקר להלכה,

רע"א דהטעם שמכסים הפת בשעת קידוש

דבברכותיהן שוות מקדים מין ז' אבל באין

הוא "שלא יראה הפת בשתו" ,אשר לשון

ברכותיהן שוות חביב עדיף ,וזה תימה,

זה משמע שדין הקדימה הוא מדין הפת

דהן אמנם דאין ברכותיהן שוות קיל טפי

ולא מדין הברכה ,ובאבן העוזר סי' קס"ח

אבל לכאו' כשם שהוא קיל לענין מין ז' כן

רצה לומר מכח זה להלכה דאם בשעה

הוא קיל לענין חביב ואיך מחמת קולתו

שהוא מברך על האינו מין שבעה אחר

נתהפכו בו היוצרות.

מברך על המין שבעה שפיר דמי ואינו
עובר על דין הקדימה של ז' המינים.

ועמד

ע"ז הרא"ש על אתר וכ' וז"ל
"דודאי כשברכתן שוה דבברכה

עד

כדון איירינן בדין הקדימה של אין

האחת פוטר את חבירו אז מסתבר לברך

ברכותיהן שוות ,אבל בסוגיין מבו'

על ז' המינים ולפטור את השני אבל

גם אופן של קדימה בברכותיהן שוות,

כשצריך לברך על כאו"א לא שייכי זה לזה

שאינו מברך אלא ברכה אחת על שניהם

כלל כיון שצריך לברך על השני אחר

והנידון על איזה מהם לברך .ובביאור דין

אכילת הראשון" ,ומבו' באחרו' שאין כונת

זה י"ל ג"כ ככל ג' האופנים הנ"ל ,דכל

הרא"ש לומר דלא חיישי' אלא על ביטול

שהוא סיבה להקדים ברכתו לברכת חבירו

הברכה המעולה ולא על איחורה אלא

כ"ש שהוא סיבה לקיים ברכתו ולא

כונתו דכשמברך על כל אחד בפ"ע ל"ח

לבטלה מפני ברכת חבירו וכמ"ש רש"י

הקדמה ואיחור ,דלא שייכי זל"ז כלל.

בד"ה א"ר ירמיה ,אבל בדין זה דברכותיהן

)ומש"ה כ' השל"ה דכששניהם מז' המינים שייכי

שוות י"ל גם באופן אחר ,דלהצד הראשון

אהדדי ויש להקדים ברכת המין ז' ,והב"י צידד לומר

דמין ז' הוא מעלה בעצם הברכה י"ל דאם

דיין ופירות כיון דשניהם מין העץ אע"ג דאין

יפטור את המין ז' בברכת האינו מין ז'

ברכותיהן שוות שייכי אהדדי ושייך בזה קדימת מין

נמצא מחסר בברכתו ,שתחת לברך עליו

ז'( .ולכאו' הדברים צריכים ביאור ,דאם

ברכה מעולה של מין ז' בירך עליו ברכה

ענין הקדימה הוא שכשיש לפני האדם ב'

פחותה של אינו מין ז' ,וזה אינו דין קדימה

ברכות יש לו להקדים הברכה המעולה

בעלמא אלא דין מעצם חיוב הברכה שלו

יותר מה טענה היא זה לומר דלא שייכי

)וזה היה נר' לכאו' הבי'

אהדדי ,הא סו"ס שניהם לפניו ויש לו

בסוף ד' הרשב"א שאם בירך על אינו מין ז' לא פטר

להקדים המעולה ,וזה דין פשוט בכל

את המין ז' אם לא כיון עליו להדיא ,והיינו כנ"ל

התורה דמי שנזדמנו לו ב' מצוות מקדים

שלא לחסר בברכתו.
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המעולה ואין צריך לזה שיהיה שייכות בין

שודאי היא חשיבות פחותה מ"מ מה בכך,

ב' המצוות מצד עצמם .א.

אכתי חשיבות היא.(.

ולכאו'

אין לזה טעם אלא להצד השלישי
הנ"ל ,דענין קדימת מין ז' הוא

דמשום חשיבות ז' המינים יש ליתן להם
חשיבות זו של הקדמה ,ובזה ס"ל לרא"ש
לחדש דענין החשיבות הוא במקום שניכר
שהחשיבותם משום חשיבותם ,והיינו בזה
שהחשיבו את המין ז' על פני האינו מין ז',
אבל היכא דלא שייכי אהדדי ולא חשב
שהחשיבום על פני האחר ל"ש ענין
החשיבות.

)ומסקנת הרא"ש דאף מעלת חביב ל"ש

בזה וכשאין ברכותיהן שוות מה שירצה יעשה ,וגם

הרשב"א

ברכותיהן שוות לאינן שוות
וכ' וז"ל "משום דכשברכותיהן שוות
דברכה דחד פטר אידך לגמרי הא מילתא
חשיבא טפי ודינא הוא דחשוב ליפטר
שאינו חשוב אבל כשאין ברכותיהן שוות
ולא פטר חד לחבריה וליכא אלא הקדמה
בלחוד כיון דחביב ליה אידך עליה מברך
ברישא והדר מברך אאידך דהקדמה
בלחוד מילתא זוטרתי היא".

ובפשוטו

רגילים לפרש כונתו דהא
דבברכותיהן

זה פי' הרא"ש הטעם כנ"ל משום דלא שייכי

אהדדי.(.

ג"כ עמד על החילוק בין

חשיבא

טפי

היינו

שוות

מהטעם

הוא

שהוזכר

למעלה ,שאינו בדין לפטור את החשוב

)ויפה

עוררני הר"מ שרון שליט"א דעצם

בברכת אינו חשוב שה"ז כמחסר בברכתו

מה דמבו' ברא"ש דהוה פשיט"ל

ודין זה הוא אף במקום חביב ,אבל הקדמה

דהקדימה של ברכותיהן שוות שייכת אף

בלחוד הוא מילתא זוטרתי וחביב עדיף.

באין ברכותיהן שוות עד שכשמצא בגמ'

אכן נר' דריהטת לשונו א"ש טפי עם עם

שאין דין קדימה באין ברכותיהן שוות

הצד הג' הנ"ל שענין הקדימה הוא ליתן

הוכרח לפרש הטעם משום דלא שייכי

החשיבות לז' המינים ,שבלשונו לא הזכיר

אהדדי א"ש טפי לצד הנ"ל ,דלב' הצדדים

כלל הך חסרון שיפטר החשוב בברכת

הראשונים דהוא משום מעלה בברכה

האינו חשוב ,אלא כתב רק דהא מילתא

לכאו' לא היה צריך לכל זה ,דשפיר יש

דחד פטר אידך הוא מילתא דחשיבותא

לחלק בפשיטות דאע"ג דסברה הגמ' דיש

אבל הא דחד קודם לאידך הוא מילתא

לו לאדם לראות שלא תתבטל הברכה

זוטרתי ,וא"כ נר' שכונתו דדין הוא ליתן

המעולה מ"מ מאן יימר דה"ה דצריך

לחשוב את המילתא דחשיבותא משא"כ

להקדימה ,אבל אם הדין הוא משום שיש

המילתא זוטרתי לא איכפת לן כ"כ ליתנו

לנו ליתן חשיבות הקדימה לחשוב מ"ל

להאינו חשוב והיינו כהצד הג' הנ"ל,

חשיבות זו ומ"ל חשיבות אחרת ,ואע"פ

ודו"ק דד' הרשב"א מאירים ממש לפי"ז.

`.
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הב"י

ברס"י רי"ב הביא ד' האגור שכ'

שבזה הדין דמברך על המין ז' ואינו פוטר

דהא דכשצנון עיקר וזית טפל

את המין ז' בברכת האחר.

מברך על העיקר ופוטר את הטפל היינו
דוקא כשהצנון חביב ,אבל כשהזית חביב

אלא

מבו' לכאו' שסברו שכיון שאיך

מקדים לברך עליו ואח"כ מברך על הצנון

שיהיה אין אפשרות לפטור את

כדי שלא להפקיע את ברכתו .ולכאו' צ"ע

הצנון בברכת הזית ל"ח ברכותיהן שוות.

א"כ אמאי דוקא כשהזית חביב ,הא

אלא שלכאו' אם דינא דברכותיהן שוות

בברכותיהן שוות קיי"ל דמין ז' קודם אפי'

היה שלא לפטור המין ז' המעולה בברכה

לחביב והיה לנו לומר שיש לו להקדים

הפחותה של אינו מין ז' לכאו' אין לזה

ברכת הזית כדי שלא להפקיע ברכת המין

מובן ,דמאי איכפ"ל שאינו יכול לפטור

ז' .ולכאו' היה נר' מזה דסברת האגור אינה

הצנון בברכת הזית הרי העיקר הוא שלא

סברא כללית בדיני קדימה שאין כח בדין

לפטור הזית בברכת הצנון ואמאי לא נאמר

עיקר וטפל להפקיע דין קדימה ,אלא הוא

לו לברך על הזית בפ"ע ועל הצנון בפ"ע,

סברא פרטית לענין חביב ,וכל' הד"מ בסי'

אע"כ הם ס"ל כנ"ל דהדין קדימה הוא

קע"ו בשם הכל בו עיי"ש .אכן לכאו'

ליתן המילתא דחשיבותא הזו של לפטור

באחרו' מבו' לא כן ,שהמג"א והגר"א

את חבירו לחשוב ,ובזה ס"ל דכל שא"א

הקשו על האגור מהגמ' שהקשתה איך

לעשות כן וע"כ יפטר הצנון בברכה בפ"ע

לר"י מקדים לברך על הזית הא הצנון עיקר

שוב לא איכפ"ל שיפטר גם הזית בברכתו.

ולד' האגור מאי קושיא דלמא ס"ל לר"י

ולכאו' זה ממש מוכרח בדבריהם.

דאפי' באין ברכותיהן שוות מין ז' קודם
ומש"ה מקדים לברך על הזית .ולכאו'

עוד

יש להביא ראיה לכאו' שאין ענין

קושיתם צ"ע ,דהא לכאו' מפו' באגור

הקדימה של מין שבעה משום

גופיה מיניה וביה דלענין מין ז' לא אמר.

מעלה בגוף הברכה ,דלעיל בדף ל"ט:
שנינו דהרוצה לצאת ידי שניהם מניח

ולכאו'

מוכח בדבריהם דדנו זה לאין

פרוסה בתוך שלמה ובוצע .ולד' תו'

אין

ודעימיה אירי בשלמה של שעורין ופרוסה

קדימה למין ז' ומש"ה רק כשהזית חביב

של חיטין ,ומשמע שם בתו' וברא"ש

כ' האגור להקדימו .והדברים מפורשים

דמ"מ דנו לפרש דיבצע רק על השלמה

בבי' הגר"א שכ' דלא הו"ל לגמ' להקשות

ואת מעלת הפרוסה של חטין יקיים רק

דהא הו"ל הצנון עיקר אלא הו"ל להקשות

בזה שהיא מונחת שם ונראה שבוצע עליה,

דהו"ל אין ברכותיהן שוות ,הרי להדיא

וכן מפו' ברבנו יונה שם שכ' וז"ל "י"א

שדן זה כאין ברכותיהן שוות .אלא שהדבר

שבוצע משתיהם ,וא"צ לזה שבהנחה לבד

צ"ע ,דלכאו' כיון שאנו דנים אם לפטור

מקיים את שתיהן ודי לו כשיבצע את

את הזית שהוא מין ז' בברכת הצנון שאינו

האחת" ואכמ"ל בבי' משמעות הראשו',

מין ז' היה לן לדונו כברכותיהן שוות

ואם מעלת המין ז' הוא משום החפצא של

ברכותיהן

שוות

שבזה
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הברכה אין שום טעם שיהני מה שנראה

שבפרוסה של חטין לא יוסיף ליקח שלמה

שבוצע עליו ,וזה פשוט .גם יש להביא

של שעורין ,ומבו' דלחטין יש עכ"פ גם

סמך מד' הרא"ה בדף ל"ט :שאע"פ שכ'

מעלה בהידור הברכה וע"י שהוא לוקח

שיש ענין לחזר אחר שלם  -אע"פ שאינו

השעורים  -אע"פ שהיא שלמה  -הוא

אוכלו  -כדי להדר הברכה מ"מ כ'

מגרע בהידור.
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מא ע"א

בגדר דין קדימה דחביב
xbxapie edil` axd

הנה

יל"ע בגדר דין חביב המבואר

דברי הרמ"א והאגור שהוא מקור דברי

בסוגיין לענין דין קדימה בברכות,

הרמ"א ,זהו רק בחביב ולא במין ז' ובזה

דהנה נחלקו הראשונים אם חביב הוא מה

שאני מהגמ' דאיירי במין ז' ,וצ"ב.

שרגיל להיות חביב אצלו או מה שהוא
חביב אצלו עכשיו ,וזהו פלוגתא איזהו

והנה

עיין ברשב"א דלאחר שביאר

חביב שיש לו מעלה דחביב ,ומ"מ לא

דבברכותיהן שוות מין ז' עדיף

נחלקו מה חביב אלא למה יש דין חביב.

משום דדינא הוא דחשוב יפטור את שאינו

אמנם

מצאנו מקומות דנחלקו בגמ' מה
חביב וזה צ"ב מה שייך פלוגתא

בזה ,חדא במה שכתב הפנ"י בסוגיין
בתו"ד דמה דמסקי' לעיל דף לט .דהני תרי
תלמידי דבר קפרא נחלקו אי כרוב עדיף
דזיין או חביב עדיף נחלקו בהי מינייהו
חביב א ,עיי"ש ,והיינו דפי' הפנ"י דסברא
דכרוב עדיף דזיין הוא סברא בדין חביב,
וצ"ב ,עוד מצאנו כן במש"כ הרשב"א
דפלוגתא דב"ש וב"ה לענין שמן ויין הוא

חשוב כתב ,דבשאין ברכותיהם שוות דלא
פטר חד לחבריה וליכא אלא הקדמה
בלחוד כיון דחביב ליה אידך עליה מברך
ברישא והדר מברך אאידך ,דהקדמה
בלחוד מילתא זוטרתי היא ,והיינו דביאר
דבאין ברכותיהן שוות דהוה מילתא
זוטרתי ליכא דין קדימה למין ז' ,ולכאו'
לא ביאר א"כ אמאי איכא דין קדימה
לחביב כיון דקדימה מילתא זוטרתי א"כ
לא להוי כלל דין קדימה ועיין בחי' ר'
אריה לייב מה שביאר בזה.

פלוגתא הי מינייהו חביב ב.

עוד

חזי' בדברי הרמ"א סי' ריב דהיכא

אמנם

לכאו' מדקדוק לשון הרשב"א

דהטפל חביב יברך עליו תחילה ועיין

נראה באופ"א ,דעיין בדבריו

במג"א שהקשה מסוגיין דמבואר דאע"ג

דכתב דבאב"ש כיון דחביב ליה אידך

דהטפל מין ז' לר"י מברך על הטפל ומ"ש,

עליה מברך ברישא כיון דהקדמה מילתא

וכן הקשה הגר"א שם ,ובפשוטו נראה דכל

זוטרתי היא ,דמאריכות לשונו משמע דלא

`.

l"qc rnync oiibeqa ixi`na oiir n"n 'nba `zniwe` i`dk l"iiw `l ociclc my azk `"ayxay s`e
i"pta cer oiire ,y"iir ,`"te`a `zbeltd 'it `edc `l` ,w"a icinlz ewlgp dfac `zniwe` i`dk l"iiwc

.z"pynk x`ia oiibeqa n"ne `"te`a x`ia inpc hl sca my

.a

aiag `edy dnn ueg dlrn cer `kd `ki`c l"xc oecl mewn yiy s` `"ayxd ixac zehyt `ed ok
m.eixac zehyt f"i` n"n ,ixi`na rnyn oke ,lkdyl mcew urdc `dl df dncny dnn rnyny enke
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בא רק לבאר אמאי באב"ש ליכא דין

החביב אינו דין קדימה שצריך להקדימו

קדימה למין ז' אלא משמע דבא לבאר

לדבר אחר או שצריך להחשיבו מחמת

אמאי מברך על החביב וע"ז ביאר דכיון

חביבותו או דהוי ברכה חשובה שמברך

דחביב ליה והקדמה הוי מילתא זוטרתי

על דבר שחשוב לו וכדו' ,אלא מה דצריך

שוב לא מחייבינן ליה לברך על המין ז'

לברך עליו הוא מדין מהות הברכה והיינו

וממילא מברך על החביב ,ומשמע מזה

דברכות הנהנין היינו שמברך על הנאתו

דחביב הוא הדין הפשוט אלא דהיכי

וסיפוקו שבא לו ע"י האכילה וכמבואר

דב"ש איכא דין קדימה למין ז' אבל היכי

בנוסח ברכת בורא נפשות ,ולכך כל כמה

דליכא דין קדימה למין ז' כיון דהוי מילתא

דיותר חביב עליו נמצא דיותר בא על

זוטרתי שוב הדר דינא דחביב קודם ,וצ"ב,

צורך סיפוקו והנאתו וא"כ מדין מהות

ומדבריו נמי משמע דבעצם אף באב"ש

הברכה והמחייב בברכה צריך לברך טפי

שייך דין קדימה אלא דכיון דהוי מילתא

על החביב דהוא עיקר דין הברכה שיברך

זוטרתי שוב הדר דינא דחביב עדיף טפי

על צרכי הנאתו ולא רק מחמת דהוי

ממין ז' ,וכן משמע מלשונו בהמשך דבריו

ברכה חשובה טפי דמודה יותר בחביב

שכתב ,דשאני התם דליכא אלא קדימה

וכדו' ,אלא הוא משום דאית ביה טפי

בלבד ואין אחד מהן נפטר בברכת חבירו

עיקר הדין והמחייב בברכה ולכך צריך

ולפיכך לא חשו לה כ"כ ובכי הא חביב

להקדימו ,ואף דודאי חייב בברכה אף

קודם ,אבל בשברכותיהן שוות דחד פטר

באינו חביב מ"מ בחביב הוי ביה טפי

חבריה הדא מילתא חשיבא טפי והלכך

קיום דין דתקנת ברכות וכנ"ל ,וזהו מה

בכי הא חשוב עדיף.

שכתב הרשב"א דבאב"ש ליכא הקדמה

והנה

עיין ברשב"א בתו"ד שכתב וז"ל:
דלרבנן ליכא הקדמה אלא חביב

קודם ,עכ"ל ,ומבואר מלשון זה דהאי
קדימה דחביב אינו מדין קדימה דשאר
דברים דע"ז כתב דלרבנן באב"ש ליכא
הקדמה ומ"מ חביב קודם והיינו דחביב
הוא דין קדימה אחר ,וצ"ב.

ומה

שנראה לכאו' לומר בזה הוא
דבאמת האי דינא דצריך לברך על

.b

והיינו דאין הקדמתו מדין קדימה דכה"ת
דהוא מחמת חשיבות הדבר או הברכה
וכמו דין הקדימה של מין ז' אלא חביב
קודם והיינו דמחמת עיקר דין ברכה צריך
להקדימו והוא קודם לברכה בעצם ולא
מחמת דיני קדימה ,ועיין בתרומת הדשן
סי' ל"ב שכתב בתו"ד וז"ל :דכל ברכת
נהנין תליא בחביבות ,דעל חביבות הנאתו
הוא מברך

ומשבח,

עכ"ל,

והן הן

הדברים ג.

ipax icinlzn cg` epeyl dfe (` k zexitd zkxa 'ld) ea lkd azk :l"fe f"rw 'iq n"kxca cer oiire
aiagd xac dfi` e` yecg ly xya oglyd lr eiptl mi`ianyk minrt dnk axd ixen izi`x azk ztxv

jxal il gepe ilr aiag df xn`e `ivend ztd lr jxiay mcew eilr jxiae xac eze` lhp ztd on xzei eilr
dkxa ok meyn iedc wx l"xc e` l"pk ezpeek i` r"lie ,l"kr,ade` ip` xy`a ipew z` ea gayl dlgz eilr
.r"lie ,daeyg
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ולפי"ז

יש לבאר דברי הרשב"א בביאור

להקדימו כיון דאינו בדין וכו' וכנ"ל ,א"כ

לאב"ש,

היכא דהוא טפל שאז מעיקר הדין אי"צ

דבאמת לעולם מצד עיקר דין הברכה

לברך עליו שוב אין ענין ודין לאפושי

חביב קודם וכנ"ל ,אלא דהיכא דהוי

בברכות עבורו כיון דאין מעלתו משום

מילתא חשיבא וכגון בב"ש דאז דינא הוא

עצם הברכה אלא משום חשיבות דידיה

דחשוב יפטור את שאינו חשוב ואינו בדין

וזהו רק דין היכא דצריך לברך עליו מעיקר

שיפטור שאינו חשוב את החשוב ,בזה

הדין אבל אין דין לחזר אחר הברכה עליו,

אמרי' דמין ז' קודם והאי קדימה אינו

משא"כ בחביב וכנ"ל.

בין

החילוק

ב"ש

משום מהות הברכה אלא הוא משום דבעי'
להחשיב את החשוב וזהו ע"י שהוא פוטר

וזהו

נמי ביאור דברי הב"ח שכתב דאף

את חבירו בזה האי דינא דבעי' להחשיב

להרא"ש באב"ש איכא דין קדימה

את החשוב דוחה להאי דינא דבעי' לברך

למה שחביב לו עכשיו אף דבב"ש חביב

על מה דאית ביה טפי ממהות הברכה,

מקרי מה שחביב לו תדיר ,והיינו דס"ל

ומ"מ הוא רק דין דחיה אבל היכי דהוי

דחביב דתדיר הוא חביב של חשיבות וזה

מילתא זוטרתי דלא הוי חשיבות כ"כ

ל"ש באב"ש ,אבל חביב של עתה זהו

דנימא דאיכא כאן איסור דאינו בדין וכו'

מעלה מצד עצם מהות הברכה וכנ"ל ולכך

בזה שוב הדר דינא לעיקר דין הברכה

זה שייך אף בב"ש.

שצריך לברך מחמתו על החביב ,וזהו מה
דמבואר

ברשב"א

דהיכא

דאין

אנו

מחויבים לחוש לחשוב שוב ממילא דינא
הוא דחביב קודם.

ולפמשנ"ת

א"ש דשייך פלוגתא מה
חביב ממה ,דכיון דיסוד

קדימת חביב הוא מדין מהות הברכה שבא
ע"י דבר זה על סיפוקו וצרכו וא"כ בזה

ולפי"ז

א"ש דברי הרמ"א בשם האגור

שייך לאיפלוגי במה נקרא יותר שבא על

דבכה"ג דהטפל חביב מברך

צרכו וסיפוק הנאתו וכגון בשמן ויין

עליו ברכתו הראויה לו קודם העיקר ,דעיין

דנחלקו אי הוה יותר השלמת צרכו בשתיה

שכתב

משמן או דמה דבא על סיפוקו בלא מעשה

שבכה"ג צריך לברך על הטפל וז"ל:

נקרא טפי צרכו ולכך זהו דנקרא חביב ,וכן

ואפושי בברכות עדיף דאין להפקיע

לעיל בהני תלמידי דב"ק דפי הפנ"י

הברכות כל כי האי גוונא ,עכ"ל ,ולהנ"ל

דנחלקו מה חביב ,היינו דמ"ד דכרוב עדיף

י"ל דזהו כוונתו דכיון דבחביב איכא קיום

דזיין סבר דכיון דזיין טפי מקרי שבא בזה

טפי של דין תקנת ברכות כיון דשייך ביה

על סיפוקו וצרכו ולכך זהו דמקרי חביב,

טפי מהות ועיקר חיוב הברכה ולא הוי רק

ובאמת לא קיי"ל הכא דמה דהוא זיין טפי

דין קדימה לכך יש ענין ועדיפות לאפושי

לא מקרי חביב משום זה אלא מה שהוא

בברכות משום זה ,משא"כ במין ז' שכל

חביב ממש אצלו ,ומ"מ כיון דיסוד קדימה

קדימתו הוא דין דחיה דע"כ צריך

דחביב הוא מצד דבחביב איכא טפי מהות

בלשון

האגור

שכתב

לאחר
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שטו

הברכה א"כ שייך לומר דמ"ד דכרוב עדיף

דאין הקפדה בהקדמתן אלא חביב עדיף

דזיין הוא נמי סברא בגדר חביב ד.

לכ"ע ,דאי איתא ה"ל לפרושי בהדיא אבל

ועיין

בדרישה שכתב דאף הרמב"ם פסק
כר"י דמין ז' עדיף אלא דס"ל

דכשרוצה באחד יותר מבחבירו הכל
מודים דאזלינן בתר הרוצה ועליו מברכין
תחלה בין בב"ש ובין אב"ש ,עיי"ש,
ולהנ"ל יש לבאר דבריו דהדרישה ביאר
דהרמב"ם ס"ל כ"כ להאי סברא דמה
שרוצה עתה כיון דבו מתקיים עיקר מהות
הברכה דבזה בא על כל סיפוק צרכו
והנאתו א"כ בזה ליכא דין קדימה כלל אף
לחשוב ,אלא דקשה על פירושו דהא
הרמב"ם כתב להדיא בפיה"מ דהלכה
כחכמים ,וצ"ע.

ובאמת

בשאין ברכותיהן שוות דברי הכל מין ז'
קודם ,עיי"ש ,ולכאו' אכתי יל"ע אמאי לא
פירש עולא דחביב קודם ,ואי נימא
דהרשב"א סבר דחביב היינו מה דחביב
עתה א"ש טפי דע"ז אמר עולא מברך על
זה ואח"כ מברך על זה דהיינו על מה
שרוצה עתה לברך אבל אי חביב היינו מה
שתדיר חביב אף שעכשיו אינו רוצה בזה
א"כ הוי ליה לפרושי דיקדים החביב ה.

עוד

יש לדקדק מהא דהקשה הרשב"א
בהמשך דבריו וז"ל :וק"ל דהא

בברייתא דכיצד הסבת סעודה קתני עלו
והסבו הביאו לפניהם יין אף על פי שכל

דאף דמה שנכתב א"ש אף אי

אחד ואחד בירך לעצמו אחד מברך לכולן,

נימא דחביב היינו מה שתדיר

אלמא אף על פי שחטה קודמת בפסוק זה

חביב ,והיינו דאמרי' דמה שתדיר חביב

יכול הוא להקדים את היין בזמן שהיין

בזה מקרי טפי דבא על סיפוק צרכיו

חביב לו כי התם ,עכ"ל ,ולכאו' יל"ע היכא

והנאתו וא"כ היה אפש"ל דהרשב"א מודה

פשיטא ליה לרשב"א דהתם הוא חביב לו

בזה לרא"ש דחביב הוא מה שהוא תדיר

תדיר הא התם רק חזי' דהוא חביב לו

ויל"ע בזה בדקדוק לשונות הרשב"א,

השתא כיון דכן הוא דרך הסעודה ,וכן

דהנה עיין ברשב"א דהביא ראי' דלעולא

בתי' קמא דהרשב"א נקט דהתם היין

באב"ש חביב קודם מדלא פי' עולא איזה

חביב ,ולכאו' חזי' מזה דס"ל דתדיר היינו

מהם קודם כשאין ברכותיהם שוות ש"מ

מה שהוא חביב לו השתא.

.c

'iwqtc oeikc ,deya miaiag mdipyy mewna t"dkl oiifc `xaqd miwqeta xkfed `lc `d y"` f"itle
mvr lr ewlgp `lc c"`yk ied `lc dnicw oipr mey oiifa oi` aey oiifa `le zeaiaga ielz aiagc

.oznicw lr wx zelrnd

.d

meyn `ed aiagl 'it` dnicw oic llk `kil y"a`a `lerlc 'itc y"`xdc xnel mewn didc zn`ae
dywedc mcew aiag y"a`a `lerlc yxtl lki `l jkl eilr aiag xicz `edy dn epiid aiagc 'it `edc

xity k"` m"anxdk dzr aiag `edy dn epiid aiagc xaqc `"ayxd la` ,mcew aiagc iyextl l"edc el
`zwelgn d"ca mdixacnc ,i"xzd ixacn w"w dfc `l` ,l"pke mcew aiagc l"xc `ler ixaca yxtl xyt
.mcew aiag y"a`a `lerlc 'it jci`ne ,mzhiya i"ad k"ke xiczy dn epiid aiagc l"qc rnyn ,'eke
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שטז

אלא

דבאמת יש לדון בזה להרא"ש

אבל אי נימא דהא דבעי' חביב תדיר הוא

דסבר דחביב הוא מה שתדיר

משום דרק חביב דתדיר יש לו חשיבות

חביב לו ,אי בדבר שאינו תמיד חביב לו

דחביב דמה שרוצה עכשיו לית ליה

בכל ענין ומ"מ באופן אכילה מסוים הוא

חשיבות כיון שבכל פעם רוצה דבר אחר,

חביב לו ,באופן שבכל פעם שאוכל

א"כ שפיר י"ל דבכה"ג שבאופן אכילה זו

אכילתו באופן זה מאכל זה חביב לו טפי,

הוא חביב תדיר בזה סגי דאית ליה

אי בכה"ג אית ביה דין חביב דהרי תמיד

חשיבות דחביב אף שאין חביב לו בכל

באכילה כזו זהו החביב עליו ,ואי נימא כן
דבכה"ג אף להרא"ש מקרי חביב א"כ שוב
ליכא ראי' מדברי הרשב"א הנ"ל די"ל
דכיון דסדר האכילה הוא ששותים יין
קודם המזון ולעולם קודם המזון היין
חביב טפי מן המזון א"כ י"ל דסגי בזה
לתת לו דין חביב אף להרא"ש דגם זה
מקרי שזה חביב אצלו תדיר ,ולעולם אף
להרשב"א בעי' חביב תדיר.

ובאמת

אפשר דנידון זה תלוי בביאור
הא דחביב הוא רק בדבר

שתדיר חביב עליו ,דהנה עיין בביאור
הגר"א שכתב על מה שכתב בשו"ע דנקרא
חביב המין שרגיל להיות חביב עליו וז"ל:
תר"י ורא"ש וכגי' שלנו מין חביב עדיף,

ענין ,ויל"ע

ועיין

עוד במש"כ מורינו הגר"מ קופמן
שליט"א לדקדק מדברי הרשב"א

דהקשה מהא דמברך על הפרפרת קודם
הפת ולא תי' דמיירי בחביב דאב"ש וכמו
שתי' בחד תי' לגבי יין שמברך קודם לפת,
ורצה לחדש בזה דבאוכל גבי פת לעולם
הוי פת חביב דזהו עיקר המאכל לשבוע,
עיי"ש ,ולכאו' זהו על דרך משנ"ת
דבחביב שייך לדון נמי את צורכו של
האדם ,אלא דלכאו' זהו חידוש גדול לומר
דנדון כן גם כנגד מקום שבאמת השתא
חביב לו אידך טפי ,ולפי' הפנ"י הנ"ל
בפלוגתא דתלמידי בר קפרא לכאו' בזה
גופא נחלקו וכנ"ל ,ובזה הא לא קיי"ל
כמ"ד דכרוב עדיף דזיין.

עכ"ל ,והיינו דביאר הגר"א דהא דבעי' מה
שחביב עליו תדיר הוא משום דלא סגי

בזה ו.

ולכך

אולי י"ל דשאני פרפרת מיין

בחביב אלא בעי' שיהיה מין חביב ומין

דפרפרת כל מהותו שבא קודם

חביב מקרי רק מה שחביב עליו תדיר דמה

הסעודה הוא רק כדי לפתוח התיאבון לפת

שהוא תדיר חביב אצלו זה נותן לו שם מין

דאז כיון דלעצם האכילה הא היה אוכל

דעי"ז הוי מין חביב ,ולפי"ז יש מקום

הפת ולא הפרפרת וכל אכילתו הוא לצורך

לומר דכדי שיהיה לו שם מין חביב בעי'

הפת בזה הוה פשיט"ל לרשב"א דל"ש

דוקא דבר שהוא חביב אצלו בכל ענין,

לדון בו חביב דהא אדרבא עיקר חביבותו

.e

lk`na e` aiagd oina ielz i` ,xiczd aiaga `edc y"`xd zrcl aiag oica cer r"li xbqend xn`nae
aiag oic inp dil zi` lyean `edyk i` ,lyean `edyk `le ig `edyk el aiagy xaca oebke ,aiagd

.xicz elv` aiag `ed df oiny oeik

עריכת ברכות  /בגדר דין קדימה דחביב
הוא לאכול הפת עד כדי כך שעושה

שיז

והנה

יש שהבינו בדעת הרשב"א בתי'

מעשים להרבות תאות אכילת הפת כלשון

בתרא על הא דמברך על היין קודם

הרשב"א ,משא"כ ביין שאף שהוא גריר

המזון דכוונתו כמש"כ הריטב"א בסוגיין

ליביה מ"מ הא הוי נמי שתיה מצ"ע ובזה

ובהלכותיו פ"ג ה"ט דכל דהוא מסדר

שייך לדון שיהיה חביב כיון דחביב לו

האכילה לית ביה דיני קדימה ,אמנם

השתיה מה שאין לו באכילה ,ואפ"ה בתי'

להמתבאר י"ל דהוא סברא דוקא בהני

בתרא כתב הרשב"א דאף בזה לא מקרי

דברים דגוררים התיאבון לאכילת הפת

היין חביב כיון דגריר ,ויל"ע בזה.

דבהם איכא סברא דכיון דהם לצורך הפת
אין לנו לדונם כחביב דאדרבא הא עיקר

עוד

י"ל במה דשאני פרפרת מיין ע"פ

רצונו הוא לאכול הפת עד כדי כך שעושה

מש"כ המג"א בדעת הטור דהא

מעשים להרבות תאותו לפת ,אבל אפשר

דמזונות קודם להגפן הוא רק משום שהוא

דהיכא דהקדמתו הוא רק מחמת סדר

מוקדם בפסוק אבל מצד מה שהוא ברכה

האכילה גרידא לא הוה סברא דסדר

מבוררת אדרבא הגפן הוי ברכה מבוררת

האכילה סיבה להקדים מין אחר לחביב,

טפי ,ולכך הגפן קודם לזית וזית קודם

ועיין במאירי שכתב להדיא דהתם הוא

למזונות ,עיי"ש מה שהאריך בזה ,והנה

משום דהוא צורך הפת ,וכ"כ במרומי שדה

עיין ברמ"א שכתב בשם האגור דברכת

בדף מב .דזהו ביאור דברי הרשב"א,

המוציא קודמת לברכת בורא מיני מזונות

עיי"ש.

וכ"ש לשאר ברכות ואף על פי שהדבר
השני חשוב או חביב עליו ,והנה אף
דברשב"א חזי' דהיכא דהיין חביב הוא
קודם אף להמוציא ,מ"מ י"ל דכל זה הוא
רק בהגפן דחשוב טפי ולכך אמרי' דהוא
שוה להמוציא בחשיבות הברכה אבל לגבי
מזונות דהוא פחות חשוב מהגפן אפשר
דבזה מודה הרשב"א דלעולם המוציא
קודם דחשוב טפי ואף היכא דהמזונות
חביב עליו ,ולכך רק לגבי יין היה שייך
לתרץ דהוא חביב משא"כ לגבי פרפרת

והנה

עיין במשנ"ב קס"ח ס"ק ה' שכתב
דמסתברא דאם ברצונו שוה לאכול

מזה או מזה ושניהם מונחים לפניו אף
שאינו רוצה לאכול משניהם יחד מצוה מן
המובחר לבצוע על המוקדם בפסוק ושארי
המעלות,

עיי"ש,

וזה

חידוש

ומ"מ

לפמשנ"ת פשיטא דלגבי חביב איכא האי
דינא דכיון דבזה מתקיים טפי ענין מהות
הברכה א"כ ודאי דיש להקדימו אף בכה"ג.

וראי'

לזה קצת הוא מהא דאיתא פסחים

דפי' הרשב"א בדף מג .דהוא פהב"כ

דף קו ב דרב דזימנין דחביבא

דברכתו מזונות וא"כ בזה לעולם המוציא

עליה ריפתא מקדש אריפתא ,זימנין

קודם ולא יועיל מה שזה חביב ולכך

דחביבא ליה חמרא מקדיש אחמרא ,וחזי'

הכריח הרשב"א דע"כ טעמא דפרפרת

דאיכא דין להעדיף הברכה על החביב אף

קודם לפת הוא משום שהוא בא להרבות

היכא שאינו רוצה לאכול משניהם ,אלא

תאות אכילת הפת.

דהתם לכאו' חזי' תוספת חידוש דהא התם
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אף כשיקדש על היין יאכל אח"כ הפת

דין חביב אף בשאר מצוות ולא רק לגבי

ונמצא דבכה"ג אוכל שניהם וע"י שמקדש

ברכות ,ויל"ע בזה.

על הפת נמצא דמבטל השתיה של היין,
וא"כ זה לכאו' חידוש נוסף דאף דע"י

אמנם

עיין בפר"ח שהביא ראי' מהגמ'

הקדמת החביב יתבטל אכילתו את המין

הנ"ל לדעת הרמב"ם דחביב היינו

השני שהיה אכלו בלא ההקדמה אפ"ה

מה שחביב עכשיו דחזי' התם דלא היה

יקדים.

חביב אצלו תדיר אלא בכל פעם היה חביב
אצלו דבר אחר ומ"מ הקדים את מה שהיה

ובאמת

דמלשון הגמ' משמע קצת דהוא

חביב לו באותו פעם ,עיי"ש ,ומבואר

מצות

דלמד הפר"ח דנידון הגמ' שם הוא מדין

הקידוש על דבר חביב וכן יש מי שרצה

קדימה דברכות ,אלא א"כ נימא דאף אם

לפרש הגמ' שם ,ולפי"ז באמת ל"ש לנד"ד

הוא דין בקידוש מ"מ חזי' מיניה ראי'

דלגבי ברכה כיון שלבסוף יברך על שניהם

לגדר חביב בכל מקום ,ומ"מ י"ל דהרא"ש

אפשר דליכא דין קדימה וכל דין הקדימה

דס"ל דלחביב בעי' חביב דתדיר אולי

שם הוא רק לגבי מצות קידוש דאינו יכול

יפרש דברי הגמ' שם לענין קידוש ויסבור

לקדש על שניהם ולכך אמרי' דיקדש על

דיש לחלק בין חביב דמצוות לחביב

החביב ,ולפי"ז נמצא חידוש גדול דאיכא

דברכות ,וצ"ע בזה.

דין

בקידוש

דיעשה

עריכת ברכות  /בפלוגתת תוס' והרא"ש בדעת הבה"ג בדין קדימה

שיט

מא ע"א

בפלוגתת תוס' והרא"ש בדעת הבה"ג בדין קדימה
ontew jepg axd

א(

בגמ' מבוא' דעת עולא דבברכותיהן

ב(

ובמש"כ התוס' דדברי הבה"ג קאי

שוות מח' ובאין ברכותיהן

בל"ב ,צ"ב הא הך מא"ד

שוות מברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז ,ולחד

קאמר דלר"י מין שבעה קודם ,ולא אזלי'

מא"ד מר' אמי ור' יצחק ,נח' אף באין

בתר בפה"ע ,אלא בתר מין שבעה ,ואי

ברכותיהן שוות דלר"י מין שבעה קודם

נימא דטעמא דאזלי' בתר מין שבעה

ולרבנן מין חביב.

משום דלא משכח"ל בזה דלעולם המין
שבעה הוא ב"פ העץ ,דחטה היינו מזונות

בתוס'

מפרשים דלעולא דמברך ע"ז

או פת ולאו קליות דברכתן האדמה ,וכל

וחוזר ומברך וכו' היינו דמברך

מין שבעה הוא או העץ או מזונות ,א"כ

על החביב לכו"ע ,והק' מדברי הגמ' לעיל

צ"ע ל"ל לר"י כלל לטעם דמין שבעה

ל"ט גבי בר קפרא דברכת האדמה קודמת

קודם באב"ש להך מא"ד ,וכמפורש ע"כ

לשהכל החביב ,וחילקו בין ברכת האדמה

להך מא"ד בברייתא דצנון וזית דאיירי

לשהכל ,דמבוררת טפי ,משא"כ פה"ע

באב"ש וע"ז קאמר ר"י דמין שבעה קודם,

והאדמה ,דבהו מקדים החביב ,והתוס'

ולכאו' אף בלא זה תיפו"ל משום העץ

הביאו שי' הבה"ג דב"פ העץ תקדום לב"פ

קודם להאדמה.

האדמה דמבוררת טפי ,וכת' בזה לבאר
דע"כ היינו לפי המסקנא דלקמן דפליגי

אלא

דיותר מזה יש לתמוה דדעת התוס'

בשאין ברכותיהן שוות ,וקי"ל כר' יהודה,

דקליות דחטים נמי בכלל מין

אבל להאי לישנא דאמרי' דלא פליגי

שבעה,

וע"כ דר"י

בשאין ברכותיהן שוות ,לא מתוקם פסק

דקאמר דמין ז' קודם היינו אף בחטה ,ולא

דה"ג.

איכפ"ל בברכת פרי העץ אלא קליות

)כמפו' בתוד"ה מיתבי(

ותפוחים מברך על הקליות ,וא"כ צ"ב

והנה

דברי התוס' מבוא' לכאו' דדברי

במה דתלי לה תוס' בהך מא"ד ,הא לדידיה

הבה"ג ענינו ל"ש אלא ללישנא

אין תלוי בפה"ע ואדמה אלא במין ז'.

בתרא ,ולכאו' צ"ע אי כוונת התוס' דליכא
ה"ת לדברי הבה"ג אלא לל"ב ,דלעולא

ומ"מ,

כיון דדעת התוס' דמשכח"ל מין

לעולם חביב קודם ,או דיותר מזה הוא

ז' בברכת האדמה וכגון בחטה,

שייך בעיקר דינא וסברת מא"ד דפליגי

מיושב מה דנקט ר"י בבריתא דצנון וזית

באין ברכותיהן שוות ,וכדעת ר"י.

מין שבעה קודם ,דאף דליכא נפק"מ בהא
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שכ
דצנון וזית ,דתיפו"ל דפה"ע קודם ,מ"מ

קודם ,ע"כ דבפה"ע ופה"א אין שוה

נקט לומר מין שבעה קודם דנפק"מ לחטה

לבפה"א ושהכל ,ואין בו מעלת מבורר

ופרי העץ.

טפי ,כ"ה נמי לל"ב להך מא"ד ,דהא אי

אלא

דמ"מ צ"ע מה יישבו התוס'
דהבה"ג קאי לל"ב דבאב"ש מח',

הא התם קאמר דלר"י מין שבעה קודם,
ולא בפה"ע.

ולכאו'

כוונת התוס' דמשכח"ל בגוונא
דליכא קדימה דשבעה ,בכה"ג

בפה"ע קודם לבפה"א ,ולכאו' יק' דא"כ
יעמידו התוס' דברי הבה"ג אף לעולא,
דמשכח"ל דברי הבה"ג בגוונא דשניהם
חביבין עליו בשוה ,דיקדים בפה"ע ,וכן
לרבנן לל"ב במקום דליכא חביב.

אך

לכאו' ביאו' דבאמת דברי הבה"ג
עיקרן ע"פ המבוא' לעיל ל"ט,

שבעה קודם ע"כ דפה"ע ופה"א דמקדמינן
ליה מין שבעה ,וא"כ אינו שוה לפה"א
ושהכל ,ואין שייך בדברי הגמ' לעיל.

ומה

דנראה דס"ל לתוס' בדעת הבה"ג,
דאי משכח"ל מין שבעה שהוא

שהכל,

)ואולי משכח"ל בקליות שעורים דברכתו

שהכל אי נימא דאית להו מעלת שבעה( ,קודם הוא
נמי אף לברכה מבוררת ,דמעלת שבעה
קודם הוא אף לברכה המבוררת ,ומאותו
טעם דלר"י מקדים מין שבעה אף דהוא
בפה"א לפה"ע ,מקדים נמי שהכל דמין
שבעה לפה"א.

והיינו

לפי"ז דלעולא דמקדמינן לחביב

דפה"א קודם לשהכל ,דברכה מבוררת ואף

ע"כ לא משכח"ל הכא לדון בזה

במקום חביב ,ולזה אמר דבפה"ע נמי

כדברי הגמ' בדף ל"ט ,דהא ע"כ בפה"ע

קודם לבפה"א דמבוררת טפי ,ושוה

ובפה"א אין שוה לשהכל ובפה"א ,דהא

בפה"ע ובפה"א ,לבפה"א ושהכל ,וע"כ

מקדמינן ליה חביב ,ודוקא לל"ב למא"ד

אי לעולא חביב קודם ,לא משכח"ל דברי

דנח' באב"ש שוה הוא לו ,דדוקא מעלת

הבה"ג דהא דחביב קודם הוא סתירה לכל

מין שבעה בזה הוא דאיכא לקדימה דיש

דברי הבה"ג ,להשוות בפה"ע ופה"א,

לנו לדון חשיבות האמור בקרא ,והיכא

לפה"א ושהכל.

דאיכא דין קדימה דז' לא באנו לדברי

ג(

אלא דצ"ע דהא כיון דמבוא' בגמ'
דלר"י מין שבעה קודם ,אף

במקום ברכת פרי העץ ,ע"כ מעלת מבורר
טפי דבפה"ע לפה"א אינו מעלה גמורה

הבה"ג ולא שייך הך קדימה מחמת
הברכה ,דקודם יש לנו להקדים מינים אלו
דהתורה הקדימתן אף במקום בפה"ע דהא
חטה קדמה בקרא ,ודוקא שלא במקום
שבעה מקדמינן לברכה המבוררת.

הקודמת לכל ,ולכאו' כיון דלהך מא"ד
מקדמינן מין שבעה לברכה המבוררת,

ד(

ויש לבא' דבאמת דברי הבה"ג שכת'

נימא ג"כ דלרבנן חביב קודם ,קודם ברכה

התוס' דהוא לר"י לל"ב הוא

המבוררת ,וכמו דלעולא אמרי' דלא

בדוקא לסברת ר"י ,דמעלת מין שבעה

משכח"ל דברי הבה"ג דהא אי חביב

היינו נמי בחשיבות הברכה דבמה שמברך
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על מין שבעה מחשיב ליה לברכה ,וחשיב

עם דעת הבה"ג בפי' דברי הגמ' ,אלא

מעלה בברכה ולכך מקדים ,ומשום זה נמי

דפסק בזה להיפך ,דלדעת הרמב"ם קיי"ל

ס"ל לבה"ג דלמא"ד זה שייך קדימת

דחביב עדיף כמש"פ שם ,והיינו דלא

בברכה

קיי"ל כר"י דתלי לה במין שבעה ,ולדעת

לבפה"א ומעלה בברכה עצמה דמבוררת,

ר"י הוא דשייך דוקא מעלת ברכה מבוררת

ובדומה למה דמקדמינן לברכה על מין

טפי ,ומבורר טפי בין פה"ע ופה"א שוה

שבעה.

לפה"א ושהכל ,וכיון דלא קיי"ל הכי אלא

ברכת

בפה"ע

דהוא

קדימה

דבאב"ש אזלי' בתר החביב ,ע"כ לא קיי"ל

ויותר

מזה באמת יש לדון דלדברי הבה"ג

להך מעלת מבורר טפי.

עולא ע"כ פליג ,ולא ס"ל כדברי
הגמ' דף ל"ט ,דבאמת באין ברכותיהן

וטעמא

מבוא' ביותר אי פסק הרמב"ם

שוות ליכא מעלה בקדימות ברכה ,וליכא

היינו כעולא ,דבאב"ש כל ענין

מעלת מבורר טפי ולכך מקדמינן ליה

הקדימה השייך בהו הוא במה דהוא חביב,

לחביב לכו"ע ,וכ"ה נמי בשהכל ובפה"א

והיינו דל"ש תורת קדימה באין ברכותיהן

מקדמינן ליה לחביב ,ולא איכפ"ל בברכה

שוות,

מבוררת ,ומח' עולא וחד מא"ד אי"ז אי

קדימה ,אלא דהרמב"ם ס"ל דכיון דאיזה מהן שירצה

בפה"ע ופה"א שוה לשהכל ופה"א ,דזה

שייך לדון דין

חביב( ,ודוקא חביב שייך בהו,

דבר מוסכם דהעץ מבורר טפי ,אלא נח'

וענינו דחביב איכא באב"ש ,יש לבאר

בעיקר דין אי אזלי' בתר ברכה המבוררת

למש"כ הרמב"ם דהוא חביב עליו עתה,

טפי ואיכא הך קדימה אי לא .א.

והוא סברא דחשיב המונח לפניו לברכה,

)וכמש"כ הרא"ש דענינו דבעולא ליכא כלל

או דכעיקר הסעודה חשיב ,ולכך דחה הך

ה(

ויש לומר לפי"ז דכ"ה דעת הרמב"ם

דין דמבורר טפי ,דלעולא ל"ש קדימה

דלא פסק להא דדף ל"ט ,והשמיט

באב"ש ודוקא משום חביב שייך ענין

קודם

קדימה ,אך מעלת מבורר טפי בברכה ע"כ

בפ"ח

מברכות

להא

דבפה"א

לשהכל ,דדעת הרמב"ם הוא בחד שיטתא
`.

ליכא.

)ויעוי' בב"י דהרמב"ם אפשר פסק כעולא,

`jixv okl 'zkc ,la` d"cez ixacl jiiy c"eqc iazin d"ceza dibdc 'b 'irq `"ix `"xbdiaa 'ieri j
oi`ac ,`pwqnd itl s` b"dc wqt mwezin xity zeilwe migetzac l"xc 'zke ,zeilwe migetza bidpdl

`lerl s`c xnel e`a 'qezc epiid ,oipind 'fn epi`y it lr s` mecwz r"dtac ,'ek lr jxan d"c odizekxa
'`azpy enk `l 'e`kl edfc zn`ae ,aiag oin znicw itlk `le ,'f oin znicw itlk b"dad ixacl zgkyn
ixac 'e`ia d"k) .`lerca y"l k"r mcew aiagc l"iiw i`e ,h"l scc `dl ozeeydl jiiy b"dad ixac xwirc
.(ezpeeka mireh izi`xe epiptl `"xbd
zlrn ea `ki` dhg zeilwc 'iyl 'qezd zrca `wec jiiy 'qezd zrca ok x`al `"xbd ixac n"ne
oiprl e`lc ,y"`xa 'ad 'izk exn`i k"r 'qezde ,dhgl `xwa enicwd `d y"`xd 'ew zn`a 'wic `l` ,dray
cer '`azie .mipin 'f znicwc jd` biltc 'eke dinxi x"`c qixb k"r 'iyl 'qezc e` ,xen` zeey odizekxa
.eixac jynda
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ויעוי' ביהגר"א דפסק כל"ב ,ושיטת הגר"א מחו'

מש"כ הרא"ש דבאין ברכותיהן שוות ל"ש

בדעת הרמב"ם דנח' בדוקא באב"ש יעויי"ש(.

כלל דין קדימה משום דל"ש זה לזה כלל,

נמצא

דבאמת דעת הרמב"ם כדעת
הבה"ג אלא דס"ל להיפך בפסק

ההלכה ,דלבה"ג שוה בפה"ע ובפה"א
לבפה"א ושהכל ,ובתרווייהו מקדמינן ליה
למבורר טפי ,ולרמב"ם בתרוייהו לא

וזהו דברי עולא דמברך ע"ז וחוזר ומברך
ע"ז ,וביאו' דחזינן דאין הכל לפניו,

מתבא' בדברי המג"א רי"א ב' ובמחה"ש דכלפי ז'
המינים עצמן שייך דין קדימה דחשיבי כהכל לפניו,
והיינו דעיקר דברי הרא"ש דאין הכל לפניו ,ויעוי'

ב"ח(.

מקדמינן למבורר טפי בברכה אלא לחביב.

ו(

אמנם דעת הרא"ש ותר"י מבוא' להיפך

)כן

והוא

דלכאו' יק' לדברי הרא"ש דהא

בדעת הבה"ג ,דכל עיקר דברי

מבוא' בגמ' דף ל"ט דאף באין

הבה"ג עיקרן בדברי עולא עצמו ,ומה

ברכותיהן שוות איכא קדימה לפה"א

דקאמר עולא מברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז

לשהכל.

היינו דמברך בפה"ע קודם לבפה"א.

והרא"ש

לשי' דהבה"ג איירי לעולא,
הק' דהא כיון דאזלי' בתר

בפה"ע אף במקום מין שבעה ,א"כ היאך
משכח"ל להא דמוקדם בפסוק דחטה
ורמון וכו' ,הא כה"ג מקדמינן לבפה"ע,

וע"כ

יישובו דאף לדברי הרא"ש כשאנו
דנים קדימה מחמת המין ,בזה

איכא הפקעת אין ברכותיהן שוות ,אך כיון
דהחשיבות הוא בברכה עצמה לכך אף
באין ברכותיהן שוות ,מקדמינן ליה
לברכה המבוררת.

ולא לחטה המוקדמת ,ולזה יישב דע"כ
קרא איירי במיני מזונות או בפת ,דבו
מקדמינן ליה לחטה.

ולדברי

ובאמת

הוא יותר מזה ,דזהו עצמו סיבת
הטעם להקדים ברכה המבוררת,

הרא"ש דעת הבה"ג בעולא היינו

כיון דאין לנו חפצא לדון בו קדימה ע"כ

דלעולא בפה"ע ובפה"א שוה

הקדימה בברכה ,וזהו שי' הבה"ג בעולא

לסוגית הגמ' בדף ל"ט גבי בפה"א

דמברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז ,היינו

ושהכל ,דבאין ברכותיהן שוות אזלי' בתר

דחשיב דאינו לפניו הכל להקדים מחמת

הברכה המבוררת.

חפצא דמין ,ובעיקר דינו היה בזה דאיזה

ובתר"י

וברא"ש נר' דאי"ז עיקר דברי
עולא

לומר

כדברי

הבה"ג,

דבפה"ע קודם לבפה"א ,ועיקר דברי עולא
דאין נפטר פרי העץ בפה"א.

ז(

אך באמת י"ל דדברי הבה"ג הוא פי'
בעיקר דברי עולא ,והוא ע"ד

שירצה ,אלא דכיון שכן ע"כ מקדמינן ליה
לברכה המבוררת טפי דחזר הוא לדין
האמור בדברי הגמ' בדף ל"ט ,ועולא
ודברי הגמ' התם היינו הך ,דבאין
ברכותייהן שוות לא איכפ"ל מעלת המין
החביב או שבעה ,אלא תלוי בברכה
המבוררת טפי.
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ח(

שכג

ולפי"ז לכאו' דדברי הבה"ג שייכא

דפה"ע קודם אף במקום ז' מינים דמשום

בעיקר דברי עולא ,ע"כ ל"ב

כך הק' הרא"ש מקראי ,ולל"ב ע"כ לא

פליג אהא ולא ס"ל לדברי הבה"ג ודבריו
מתוקמין דוקא לעולא ,ובאמת מוכרח הוא
דפליגי ,דאי עיקר דברי הבה"ג הוא
מטעמא דגמ' לעיל ל"ט הא לל"ב עד כאן
ל"פ ר"י ורבנן אלא אי מין ז' אי חביב
קודם ,ולא קאמר ר"י דחביב אין שייך כאן
כלל במקום קדימת ברכה המבוררת
דבפה"ע ,ואף די"ל דאה"נ ולר"י היכא
דליכא ז' הדר דינא לדברי הבה"ג,

)ונימא

דמודה לתוס'( ,הוא עצמו דבר חידוש דמה"ת
כיון דעיקר דברי הבה"ג הוא בעולא,
ושייך בעיקר דבריו וענינו ,דהיכא דליכא
חשיבות מין חזר לדין הגמ' בדף ל"ט,
מנלן להמציא ענין חדש בדברי הבה"ג

איירי במקום ז' מינים.

ולכאו'

פליג אהך גופא דמברך ע"ז
וחוזר ומברך ע"ז בכ"מ ,והיינו סברת
עולא דחזינן לקדימה בברכה עצמה
המבוררת ,ודברי הגמ' לעיל ל"ט גבי
פה"א ושהכל שוה הוא לפה"ע ופה"א
וכיון דפליג על מעלת המבורר טפי בברכת
פה"ע ,פליג נמי על מעלת פה"א בשהכל,
ולפי"ז הרמב"ם דהשמיט הך דינא דמבוא'
בגמ' ל"ט היינו דאדרבה פסק דבדוקא
דלא כעולא ,והיינו כעיקר שי' הבה"ג
דשוין הן אלא דפסק דבתרוייהו ליכא
מעלת מבורר טפי.

כטעם אחר להשוות בפה"ע למין שבעה,
כיון דלעולא עיקר דבריו דבאין ברכותיהן
שוות שוה הוא בפה"ע ובפה"א לשהכל
ובפה"א.

ויותר

מזה דלדעת הרא"ש עצמו ע"כ ל"ב
לא קאי כבה"ג ,דלכאו' יק' דאי

נימא דאף ל"ב ס"ל לבה"ג ,א"כ ל"ל לר"י
בצנון וזית להא דמין שבעה קודם ,תיפו"ל
משום דבפה"ע קודם ,ולדברי הרא"ש
ליכא לתרץ דנפק"מ לחטה ומין אחר דמין
שבעה קודם ,דהא להרא"ש בדעת הבה"ג
חטה היינו מזונות ,וא"כ לא משכח"ל להא

ולפי"ז

נפק"ל דהרא"ש והתוס' נח' במח'
הפוכות אי דברי הבה"ג הוא

דוקא לעולא ולא לל"ב ,או דוקא לל"ב
ול"ש בדעולא ,ולתוס' דברי הבה"ג ע"כ
אינו במקום ז' ולרא"ש עיקר דבריו אף
במקום ז' ,ומכח זה מוכרח ג"כ ליחלק אי
קליות חטה בכלל מין ז' אי לא ,דלרא"ש
מוכרח מקראי דע"כ לאו מין ז' דהא
הקדימו בקרא ,ולתוס' הוא מוכרח להיפך
מה דר"י בצנון וזית הוצרך לטעם דמין ז'
קודם ,וע"כ דאיכא מעלת שבעה לפה"א,
והיינו בקליות דחטה.

דמין שבעה קודם ,דלעולם תיפו"ל משום
העץ קודם ,וע"כ דלל"ב ל"ש כלל דברי

לפי"ז י"ל דל"ב דפליג אעולא

ט(

ובתוס' ד"ה מיתבי ,לכן צריך להנהיג

הבה"ג ובאמת כ"ה מסתברא לכאו' דאי

הכי כדפרישית לעיל באב"ש

עיקר דברי הבה"ג דעולא היינו דשייך

כמו תפוחים וקליות ,כוונת התוס' מתבא'

ביסוד דברי הגמ' בדף ל"ט ,ע"כ ל"ב פליג

בדברי האחרונים,

אהא ,דגם עיקר דברי הבה"ג לעולא

ועוד( ,דס"ל לתוס' דנח' עולא ול"ב בהא

)מהרש"ל ובא"ר רי"א סק"ז
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גופא אי האדמה פוטר העץ אי לא ולעולא

וע"ז הגמ' מק' מצנון וזית שאחד פוטר את

דוקא במקום עיקר וטפל ,ולל"ב לעולם

חבירו ,והיינו דאחד פוטר את חבירו אמור

האדמה פוטר העץ לכתחילה ולאו דוקא

להפקיע הך דין דהעץ קודם ,והיינו דהדין

אי בירך על העץ האדמה ,וע"ז כת' התוס'

פוטר את חבירו הוא קודם לקדימה דהעץ

ותפוחים

קודם ,והיינו דהבה"ג הוא סתירה לקיים

להנהיג

דצריך

בקליות

כדפרישית לעיל ,וכוונת התוס' דבשאר
פרי האדמה ותפוחים דעלמא ,אף דאחד
פוטר את חבירו ללישנא בתרא ,מ"מ העץ
קודם וכדברי הבה"ג ,וכל דין דא' פוטר
את חבירו אינו במקום קדימת ברכת

את זה שאחד פוטר את חבירו.

י(

ובביאו' הך פלוגתת דהרא"ש והתוס'
בדעת

בעיקר קדימת ברכה המבוררת טפי ,ומ"מ
בפה"ע הקודם לפה"א.

פה"ע ,דכה"ג העץ קודם הוא שמפקיע
להא דאחד פוטר את חבירו.

ומתבא'

ע"כ בתוס' דמכח קדימת הבה"ג
יפקע דין אחד פוטר את חבירו,

וכן הוא ג"כ בברייתא דצנון וזית דקודם
דמסיק לל"ק דצנון עיקר ,הוה ניח"ל הא
דצנון פוטר את זית ,ולל"ב באמת הוא
כפשוטו בכל צנון וזית ,ומ"מ ר"י פליג
בברייתא וס"ל דמין שבעה קודם ,ולל"ב
לא מק' מהא דר"י והיינו דניח"ל הא
דלר"י מין שבעה קודם ,דמין שבעה
מפקיע מהא דאחד פוטר את חבירו,
דחשיב לברך עליו בפ"ע ומפקיע דין
ליפטר ,וכ"ה נמי בדברי הבה"ג דהעץ
קודם ,ומפקיע א' פוטר את חבירו ,ולכך
צריך להנהיג בקליות ותפוחים ,דדוקא
כה"ג משכח"ל להא דא' פוטר את חבירו
כשהאדמה מין שבעה.

אמנם

מבוא'

הוא קדימה בעצם הדבר ,ואי"ז
קדימה בעלמא לברכה המבוררת ,אלא
הוא חשיבות מסוימת במין עצמו ,ובמה
שקבעו על המין בפה"ע שהיא ברכה
מבוררת ביותר ,ע"כ איכא בדין להקדים
המין שמיחשיב יותר מחמת קביעות ברכה
המיוחדת לו ,וכ"ה נמי י"ל בדברי הגמ'
בדף ל"ט דפה"א קודם לשהכל דע"כ
מיחשיב במה שנקבע בו ברכה המבוררת
מחייב בו דין להקדים הדבר שיש בו יותר
ברכה ,והיינו דמחמת חשיבותו דאית בו
ברכה מבוררת יותר מחייב להקדימו ,ואחר
קביעות ברכה המבוררת בו חייל בו
חשיבות בחפצא ,ולכך ס"ל לתוס' דשייך
הוא בדברי ר"י דס"ל להקדים לחפצא של
מין שבעה והיינו דמתייחסין לחפצא
הגברא דחביב

ב )ולא ביחס לאכילת

וכדו'( ,ולכך ס"ל לתוס' דכיון

הרא"ש

דהקדימה היא בחפצא של מין להקדימו

מוקים לעיקר דברי הבה"ג בדברי עולא,

דין הוא דיפקיע הך דין דא' פוטר את

.a

להיפך

וביאורו

דדעת התוס' דמעלת מבורר טפי

שמברכין עליו להקדימו,

בדברי הרא"ש בדעת הבה"ג
דהא

הבה"ג

נר'

דפליגי

zewxi oin lr jxanc ,eilr jxal oinc `vtgl oiqgiiznc zekxaa zenewn dnka 'iyl i"xc dfa ekix`d
.jxan epi` dllw oin lrc oke ,lecbd mid dyer zkxae ,'eke mi`yc ipin
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שכה

יש לבאר דנח' מהו שייכות עיקר

ובכך

 מחמת חשיבותו דחפצא הקודם,חבירו
. ג.לברך עליו

 דהתוס' סברי דדברי,דברי הבה"ג
,עולא הוא סתירה לעיקר דברי בה"ג
דעולא קאמר דבאב"ש אין קדימה היינו

דעת הרא"ש בזה הוא להיפך דעיקר

וחפצא

דברי הבה"ג אי"ז בחפצא של מין

למין

ביחס

קדימה

דליכא

 ודוקא חביב שייך התם ואי"ז,המתברך
 ד,קדימה

אך

,אלא הוא קדימה חיצונית דברכה מבוררת

תורת

,דיש להקדים ברכה שהיא יותר מבוררת

 דכיון דעיקר דינו הוא,הבה"ג בעולא

. ודין הקדימה הוא בברכה,לברכה כללית

וכיון שכן לא שייך דברי

`lc a"ve 'ecke oli`a lcby dna dray oin oirk dlrn `ed urd ixt zlrn zngnc eazky yi izi`x

.b

oli`d ixt zxeza ezlrn dyrpc k"ynk 'xp xzei j` ,epipr xikfd `l 'qezd mbe ,b"dad ixaca dfk epivn
.ith zxxeand dkxa erawy dna
ceqi xwira dfa oixaeqc 'xp ,aiag xza 'ilf`c opaxl i"x micen y"a`ac `lera xn`wc 'qez ixacl s`e

.c

`l jkle ,ipya cg` oikieyn f"i`e iccd` ikiiy `l y"a`ac `ler ixac xwirc ,y"`xdk `ler ixac
.cg` xac ozeidln oriwtn y"a`c ,i"xl dray oin xza 'ilf`
`l` ,enicwdl aiag oine dnicw zxez epi` 'qezd zrcl aiagc zeaiygc d`xp aiag xza 'ilf`c `de
i"rc xzei `xaq dfa oecl yie ,dlik`d xwirk `ed oecipc meyn 'e`iac e` ,aiagd micwdl mieqn oipr `ed
jkle ,(dzr eilr aiaga ielzc m"anxd 'iy mr hxta mi`zn dfe) ,eiptl xzei gpen aiyg eilr aiag `edc
lkd gpenk f"i`c ,`vtga dnicw zxez riwtn y"a`c dn zn`ac ,y"a`a ef dnicw `wec jiiyc 'qezl l"q
.'ecke ely dlik`l qgia xzei oecl yie aiag itlk `wece ,y"`xd k"ynke eiptl
k"ynl ,dnicwe zekiiy zxez `kil y"a`ac `ler ixac xwirc 'qezd zrca 'e`kl gxken `ed zn`ae
xn`w `teb `d 'qez zrcle ,urd xhet dnc`d i` a"le `ler 'gp 'qezd zrclc ,f"wq `"ix x"`ae l"yxdn
oipc y"a`a s`c k"r l"q biltc o`ne ,y"a` oxwirac oeik exiag z` xhet '` oi`e zg` dlik` f"i`c `ler
.urd xhet dnc`d jkle ,cg` xack lkd
k"yn `"ayx 'ieri .` ,zenewn dnkn gikedl yi ,oinc `vtg zxeza dnicw f"i`c aiagc dnicw oipre
d`xpe ,aiagc dnicw zlrn dn oaen epi`e ,aiag xza `l` dray oin opincwn `l jkl izxhef `zlin dncwd
.mcew aiag `l` dncwd f"i` opaxlc eixac jynda d"ke ,`vtgd micwdl f"i`c eixacn
i` 'ae ,mcew dray oin e` aiag i` `cg ,ibilt izxza i"xe opax oywnlc l"xc `"ayxa cer 'ieri .a
,i"xl k"`yn ,oepvd i"r xhet opaxlc ,oepve bexz`a s` 'gpe ,xhet oi` i"xle xhet opaxlc ,urd xhet dnc`d
iab `da `kiiy i`ne xhet i` inp 'gpc z"kdne ,dray oin mewna `l` i"xe opax 'gp `l o`k crc denz `ede
i"xc dnicw oic eze` f"i`e ,aiagc `vtg micwdl f"i` opaxl aiag znicw oiprc `ed gxkene ,oepve bexz`
exiag z` xhet '`c oic jd zelzl jiiy jkle ,edn envr oinn llk l"tki` `l opaxlc l"i xzeiae ,dray oina
.opaxe i"xa
dnicw oic lk lr ibilt opaxc 'wqnc mipey`x cera oke ,dinxi x"` d"c 'qezd zrcn gikedl yi cer .b
znicw opaxl l"l oiaiag mdipya s` k"rc 'nbn df egixkd 'qezc s` dpde ,dnicw jd llk edl zile mipin 'fc
opaxlc z"kdne ,dray oin e` aiag oin `l` ,opaxe i"x t"l o`k cr `d z"dne olpn a"v `teb `d ,mipin 'f
mewnac `nipc ,mipin 'fc dnicw oipr eze` f"i` aiag oinl opincwnc opaxlc dfa k"re ,dray oin zlrn l"l

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"א

שכו
קדימה בחפצא ובמה שמתייחד במה

למין עצמו ,ולכך עומד הוא במקומו

שקבוע עליו ברכה מבוררת ,שייך דוקא

להפקיע להא דאחד יפטור את חבירו.

למא"ד דנח' אף באב"ש.

אך

]יא(

אלא דבאמת יש לדון דלדברי התוס'

הרא"ש בזה ס"ל להיפך דעיקר דברי

עיקר דברי הבה"ג לא שייך בדברי

הבה"ג הוא קדימה שנדון בו ,במקום

הגמ' בדף ל"ט גבי ב"ק דמקדמינן האדמה

שאין קדימה בחפצא והיינו היכא דלא

לשהכל ,דבאמת התם מבוא' דברכה

מקדמינן למין עצמו ,ובכה"ג דאין קדימה

המבוררת דהאדמה לשהכל קודם ,ונר'

בחפצא דמברך ע"ז וחוזר ומברך ע"ז,

דבכל גווני איכא הך קדימה ,ואף לו יצוייר

היינו דשייך דברי הבה"ג דמקדים קדימה

יהיה ז' מינים ,ובדברי הבה"ג לדעת התוס'

בברכות ,ולכך אי באמת איכא מעלת

הקדמתו הוא בדוקא אחר שנקדים לו ז'

שבעה יפקיע לדין קדימה זו דברכות,

מינים ,וע"כ אולי כמשנ"ת דאי"ז מצד

דניחזי קודם מהו המין הקודם לברכה,

הברכה עצמה אלא מעלה מסוימת דע"י

ואף בגמ' לעיל ל"ט אי עיקר דברי הגמ'

הברכה שיותר מבורר אית ליה נמי קדימה

כעולא ,דבאב"ש ליכא קדימה ,מבוא'

בחפצא ,אך דברי הגמ' בדף ל"ט הוא כ"כ

היטב דכל מה דשייך התם הוא בדוקא

מבורר יותר דא"צ בזה לתורת קדימה,

קדימה דמבורר טפי ,ואין לדון במין

ואדרבה ניחזי בזה קודם לברכה המעולה

ובחפצא כיון דאב"ש ,ולכך ע"כ מקדמינן

לברך קודם.

לברכה המבוררת,

)ואף אי דברי הגמ' התם

לכו"ע י"ל דכלפי ברכה דהאדמה ושהכל דהוא

אך

דדברי הבה"ג היינו ממש ע"ד דברי

כברכה כללית ופרטית בזה חזינן קודם למוקדם

בעצם הברכה(.

ולכך

לדעת הרא"ש לכאו' מתאים ביותר

הגמ' בדף ל"ט ,דכמו דהאדמה קודם
לשהכל ,ה"נ קאמר דהעץ קודם לכל מקום

נמי נחלקו אי א' יפטור את חבירו

דברכתו האדמה ,ולעולם הוא קודם כיון

יפקיע לקדימת הבה"ג ,דלרא"ש

דברכה מבוררת טפי ,והיינו דעיקר דברי

חזינן בזה קודם לקדימת המין ,וכיון

הבה"ג יסודן כדברי הרא"ש דליכא כלל

דביחס למין ולחפצא א' פוטר את חבירו,

תורת קדימה באב"ש ,ולכך הדר דינא

לא יתחיל בו דין דהעץ קודם דהוא מעלה

דאזלי' בתר ברכה המבוררת טפי.

בברכה ,אחר דאין בו קדימה ודין הנהגה
מחמת המין וחפצא לברכה ,אך לדעת

אך

התוס' דברי הבה"ג הוא ג"כ קדימה ביחס

לכאו' לדברי המג"א הוא להיפך מ"מ
בדעת הרא"ש ,דהנה במג"א סק"ב

`dn `nrh `teb `ede ,oinc `vtga f"i` aiagc opaxc dncwd xwir `l` ,mipin 'f xza lfip aiag `kilc
.envr oinae `vtga edl ztki` `lc k"r aiagd enicwdc
`,dcedi 'xlc ray oin enk opaxlc aiagc l"fe i"x mr opax deeydc 'xpc d"k 'iq y"`xd zrc 'ieri j
.y"iieri
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שכז

הק' במ"ש הרא"ש להק' לדברי הבה"ג

להקדימו ,ושייך רק תורת קדימה בברכות,

מהא דהקדימו קרא חטה לענבים וכו' ,הא

ומקדמינן המבוררת יותר ,אלא דדברי

בפה"ע קודם לפה"א ,ומשום מאי קדמה

הבה"ג אי"ז קדימה בעלמא בברכות כיון

חטה ,והרא"ש יישב דע"כ לדעת הבה"ג

דליכא ענין קדימה בחפצא ,אלא באמת

חטה היינו מזונות ,ובמג"א הק' דהא לדעת

הוא קדימה מסוים בחפצא ,ולכך קשיא

הרא"ש עצמו יק' דס"ל דליכא כלל קדימה

ליה להרא"ש דמשום מאי הקדים קרא

באב"ש ,ומשום מאי הקדימו קרא לחטה,

האדמה להעץ ,ובזה ל"ש סברא לדון דתוך

ובמג"א ביא' דבתוך ז' מינים אף לרא"ש

ז' מינים שאני ,דכל סברת תוך ז' מינים

איכא דין קדימה ,ויעוי' ביאו' במחה"ש,

שייך הוא בדעת הרא"ש עצמו ,דבאב"ש

דטעמא להרא"ש דבאב"ש ליכא קדימה

אינו כמונח לפניו ואהני תוך ז' ,אך לבה"ג

משום דל"ח לפניו ,וז' מינים במה דהקדימו

אף באב"ש לעולם הוא כמונח לפניו ול"ש

קרא ע"כ חשיב כהכל מונח לפניו.

הך סברא.

ולכאו'

יש לתמוה דכיון שכן מאי קשיא

יב(

אמנם בביאו' הגר"א שם רי"א מבוא'

ליה להרא"ש בדעת הבה"ג ,דכל

שם בכמה מקומות דפליג אכל

דברי הבה"ג היינו שלא במקום תוך ז'

דברי המג"א וליכא חילוק בתוך ז' המינים

מינים עצמם ,אך בתוך ז' מינים עצמן ,בזה

עצמן וליכא קדימה בז' מינים עצמם,

מודה הבה"ג דאזלי' בתר ז' מינים דהכל

ולכאו' יק' בזה קו' המג"א ,ומה דנראה

בפמ"ג(,

הרא"ש

חשיב מונח לפניו,

)שו"ר דכה"ק

דלדעת

הגר"א

עיקר

דברי

והיינו דאי עיקר דברי הבה"ג יסודן ע"פ

דבאב"ש ל"ש תורת קדימה מבוסס בזה

דברי הרא"ש דבאב"ש ליכא קדימה ,ולכך

על דברי הבה"ג ,ואדרבה הרא"ש הוציא

אזלי' בתר ברכה מבוררת ,א"כ י"ל דבתוך

יסוד דינו מדברי הבה"ג ,דדעת הבה"ג

ז' מינים עצמן מודה הבה"ג דאזלי' בתר

דליכא תורת קדימה באב"ש ,ולכך חזינן

המין המוקדם בקרא דחשיב כבב"ש,

מהי ברכה המבוררת טפי ,ועיקר יסו"ד

דכהכל מונח לפניו ,ומאי קשיא ליה

דליכא תורת קדימה באב"ש ,ומסק'

להרא"ש הא כה"ג כמו דהוא עצמו מודה

הרא"ש להסכים עם הבה"ג למחצה,

דאיכא קדימה דנידון כברכ"ש ,כ"ה נמי

דכלפי אב"ש ליכא קדימה ,אך כלפי ברכת

לבה"ג ,נידון כברכ"ש ,והכל לפניו ואין

פה"ע להקדים להאדמה לא הסכים עמו,

לדון בו קדימת ברכה המבוררת.

ובאמת אחר תי' בבה"ג ,הוא גם תירוץ

ולכאו'

מוכרח בזה דלדעת המג"א דעת
הרא"ש בבה"ג ,אי"ז דהבה"ג

לשי' ועיקר דברי הרא"ש נפק"ל מהבה"ג.

ונפק"ל

דלדעת הגר"א אדרבה דעת

ע"ד שי' הרא"ש דליכא כלל תורת קדימה

הרא" והבה"ג שייכי אהדדי,

באב"ש ,ואף לבה"ג קדימת העץ הוא

ודברי הגמ' לעיל ל"ט שייך שפיר בדברי

קדימה ומעלה להקדימו ,ולא משום

הבה"ג ,להשוות העץ והאדמה ,לבפה"א

דבאב"ש כלפי המין אינו כלפניו וליכא מה

ושהכל.

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"א

שכח

אך

בדעת התוס' מתבא' בדברי הגר"א

להקדימו למין ז' כגון בקליות ותוחים

ל"ט,

מקדמינן העץ להאדמה ,והנה אי נאמר

דבביהגר"א גרס בדברי התוס' לכן צריך

דעיקר דברי התוס' דקדימת הבה"ג הוא

להנהיג בקליות ותפוחים ,דשייך לתוד"ה

אחר דהקדמנו לו חביב ושייך אף בעולא,

אבל ,והיינו דהתוס' ביא' דה"ת לדברי

ע"כ לא שייך כלל בדברי הגמ' בדף ל"ט,

הבה"ג אף לעולא ,והיינו בגוונא דליכא

והוא קדימה מיוחדת האמור בזה בדברי

קדימה דחביב ,מקדמינן לבפה"ע ונפק"מ

הבה"ג להקדים בפה"ע לבפה"א.[.

דלא

שייך

כלל

בדף

 בדין קדימה בברכות/ עריכת ברכות

שכט

מא ע"א

בדין קדימה בברכות
xaiixy dpei axd
החשוב יותר ראוי לברך עליו

 שדבר.ב

קודם ויותר ראוי להזכיר שם
.יותר א

בגמ' בברכות שיש סדר לקדימה

מבואר

 ונחלקו רבנן ור"י.של ברכות

שמים על דבר החשוב

, שלבנן חביב קודם,מהו סדר הקדימה
.ולר"י מין ז' קודם

ע"ד חשוב עושה חשיבות

 שברכה.ג
ובביאור

 ולכך ראוי,בעצם הברכה

.ענין קדימה יל"פ בג"א א

להקדימה שעי"ז נעשית חשיבות בעצם

שיותר ראוי שיפטור החשוב

 ראוי להקדים הברכה החשובה.הברכה

 ונחלקו רבנן.יותר את מי שאינו חשוב

.יותר

.' חביב או מין ז,ור"י מהו חשוב יותר

eilr jxiay dn ltp m` jkle ,eilr jxany dn lr epiid dkxad xwiry qenexzc `ibeqa x`eank epiide

.`

.lke`y x`yd lr jxale xefgl jixv did `l ltp `l m`y t"r` x`yd lek`l ick jxane xfeg
`l` ey`xn lvae mey mc` lk`i `l :ck dviaa exn` ixdy cg` xaca dnicw jiiy i` r"li dpde
.h"q r"w 'iq r"eya `aede .ozarx df ixd lk` m`e ,eilrn
ligziyk ozarxk ifgne odn oirexb dlrnlny oilrde ,eay gaeynd `ed miptan meyd ik a"nd yxite
daxc` k"` meyd lr jxany oeik ixd r"ve ,dcerqd jeza `ly elke`yk k"b ixii` 'e`kle .ey`xn lek`l
.oiibeqa y"nk mcw aiagd lr jxal jixv
`l la` ,mcew aiag b"dk exiag xhete mdn cg` lr jxane mixac 'aa `"k aiag oic oi`y l"xy yie
aiag epnn wlge ,eilr jxany xacd lk lr lg dkxad f`y ,aiag epi` ezvwne aiag ezvwny cg` xaca
.aiagd lek`l micwdl v"`
y"nk ,ztay xgaen edfy epiide dileyia mixwy mewnn ztd lr reval jixvy exn` :aw oixcdpqae
.zg` dkizga s` dkxad ceak oipr jiiyy x`eane ,f"qw q"xa a"nd
.mixac x`ya `le zta `weec `ed myy okzi j`
`ibeqa dfa r"lie) zg` dkizga mb qenxez oipr jiiy f"`ixd ixacn giked mibenl` xa xtqay izrnye
ea yi `nlra oniq k"b i` ,qenxezc `picn :h"lca mipey`xa `aede) ,reval k"g`e jxal jixvc inlyexia
dkizga mb dnicw jiiyy x`ean k"` qenxezc `picn epiid dnicw oipry `nip i`e ,(qenxezc `pic meyn
.zg`
`pic oi` ,meyd ly ekezn lek`l zepzarx jxc `edy oeikc dviac `ibeqd xe`iaa d`xp eheytae
oikyen mirepvdc .bp oiyeciwa y"nke aiagd lr jxaiy dkxan sicr ux` jxc zcin daxc` ,mcew aiagc
.`id dxenb devny t"r` ,miptd mgln mdici z`

 ברכות מא ע"א/ עריכת ברכות

שיטת

רב האי גאון ותוס' והרשב"א
רש"י

בדעת

הרא"ש

של

וכ"כ

' שלאופן הב' והג,ברכותיהן שוות

.שמברך על החביב קודם
בה"ג והרא"ה והריטב"א והש"מ
לבופה"א

בופה"ע

יל"ד שיש ג"כ קדימה באין ברכותיהן

ושיטת

דמקדים

.שהיא ברכה המבוררת טפי
הרא"ש שאין שום קדימה כה"ג

ושיטת

ושיטת

בד"מ לפרש דעת

וגוף

לאין ברכותיהן שוות דנו בזה
.הראשונים

קי"ל כר"י דבברכותיהן שוות

ועצם

 ולמ"ד שיש,נחלקו בזה האמורים
דין קדימה גם באין ברכותיהן שוות ע"כ

למאי דקי"ל כעולא שמחלוקת ר"י

אך

 אבל,ורבנן רק בברכותיהן שוות

הסברא לחלק בין ברכותיהן שוות

בחידושיו נתקשה דכיון דאנן

.רק בברכותיהן שוות שאחד פוטר חבירו

.'שאין ענין קדימה כהאופן הא

.חביב ולפטור את החביב

.הרמב"ם ב

 ולהאופן הא' כל ענין קדימה היינו,שוות

דין דקדימה באין ברכותיהן שוות

ויכול לברך אםילו על מה שאינו

 וכ"כ,המרדכי שמין ז' קודם

ונ"מ

בין האופנים האם יש קדימה באין

 וחוזר,באין ברכותיהן שוות מברך על זה
.' י"ל באופן הא,ומברך על זה
בעיקר דברי עולא שבאין ברכותיהן

הרשב"א

וגם

שוות אין מחלוקת נחלקו הראשונים
.מה עושה

xhete mdn zg` lr jxan zeey odizekxa eid m` daxd oipin eiptl eid b"id g"t zekxa m"anxd l"f

.a

dvxiy mdn df i`e ,el die`xd dkxa odn zg` lk lr jxan zeey mdizekxa oi` m`e ,x`yd z`
.dlgz jxan `ed eilr mipind zrayn cg` mdipia yi m` dfn xzei dfa dvex epi` m`e ,micwn micwdl
xn`y enk ,zeey odizekxa oi`a d"de ,digz aiagd lr jxany opaxk wqt m"anxdc i"x 'iqa i"ad 'ite
oinl dnicw yiy ecen opax k"bc ,'f oin micwdl yi n"ny m"anxdl l"q wxe ,aiagd lr jxan r"eklc `ler
.sicr aigc l"q wxe 'f
.'f oin lr jxan zeey odizekxa oi`ykc ikcxndk yxtn `edy m"anxa `icda rnyny azk n"ca j`
.aiagl dlrn yi k"b zeey odizekxa oi`ykc jetidl x`ean m"anxa ixdy denze
`lc k"r ,zeey odizekxa oi`a wx miaiag mdipyyk dnicw m"anxd xikfdy dnny l"q n"cdy d`xpe
z`f aezkl m"anxdl did miaiag mdipyyk 'f oin ly dncwdl ecen opax k"by m"anxd zpeek m`c i"adk
.zeey odizekxaa mb
zeey odizekxaac epiide ,zeey odizekxa oi`a `weec `d 'f oinl dnicw yiy m"anxd azky dn k"re
oirn dfi` lr jxaic dpynd oeyl rnyn d"ke .llk micwi `l e`l m`e opaxl aiag dyri aiag epyi m`
m`e ,aiagd lr jxal dvex ixd aiag yi m`e ,dnexy dn lr jxan wxe ,'f oinl dlrn oi` cinzy dvxiy
.dvxy dn lr jxan k"b aiag oi`
mdipyyk elit` 'f oinl dnicw oi`c opax exn` b"dk wx ,zeey odizekxayk zwelgnc `ler xn`w f"re
xcq yi cinzc epiide ,df lr jxan xfege ,df lr jxan lkd ixac zeey odizekxa oi`yk la` .el miaiag

עריכת ברכות  /בדין קדימה בברכות
מין ז' עדיף למה כשאין ברכותיהן שוות
אזלינן

חביב.

בתר

וכתב

שלא

ולמ"ד

בשאין ברכותיהן שוות נמי

משום

מחלוקת ס"ל דאף בהקדמת

דבשברכותיהן שוות דברכה דחד פטר

ברכותיהן בין פרי העץ ופרי האדמה

אידך לגמרי הא מילתא חשיבא טפי ,ודינא

קפדינן בשיש בהן ממין ז' ,כ"כ הרשב"א.

הוא דחשוב ליפטר שאינו חשוב ,אבל
בשאין ברכותיהם שוות דלא פטר חד
לחבריה וליכא אלא הקדמה בלחוד כיון
דחביב ליה אידך עליה מברך ברישא והדר
מברך אאידך ,דהקדמה בלחוד מילתא
זוטרתי היא.

והיינו

שחלוק

ביסודו

והא

דחביב קודם לעולא ,י"ל שענין
הקדמת החביב היינו כלפי ברכה

שיותר ראוי להודות ע"ד שיותר נהנה
ממנו ונעשית הברכה אז חשובה ג ,ולכך
אף באין ברכותיהן שוות ראוי להקדימו
שש כאן ברכה חשובה והיא הקודמת

דין

קדימה

דברכותיהן שוות שהוא מחמת
שהחשוב יפטור את השאינו חשוב ולכך
החשוב קודם והיינו מין ז'.

משא"כ מין ז' אינו עושה הברכה חשובה
יותר ומחת עצם להקדים לברך על החשוב
לפני מי שאינו חשוב זהו מילתא זוטרי
היא ,וכה"ג לא קפדינן ההקדמה.

והעולה
משא"כ

כשאין ברכותיהן שוות הוא דין
קדימה בפנ"ע כה"ג לא איכפ"ל

שמאחר המין ז' דהיינו החשוב.

שבדין הקדמת מין ז' שייך רק ב'
האופנים

הראשונים

שנתבאר

לעיל ,ולכך כיון שהקדמה מילתא זוטרי
היא כה"ג לא קפדינן אהקדמה ,ורק

lr i"xle ,aiagd lr jxan opaxl el aiag cg` m`c ,('f oinn mdn cg`y 'ipznc `caera) r"ekl eizekxal
.'f oind micwn el miaiag mdipy m`e ,'f oind
oiprly t"r`e .'f oinl dlrn yi zeey odizekxa oi`kc ikcxndk `ler ixaca yxit m"anxdy x`eane
seb oiprl n"n ,zeey odizekxa oi`a s` aiagl dnicw yiy m"anxdl l"qc ikcxndl dcen m"anxd oi` `pic
.ikcxndk yxtn `ler ixac
m"anxd ixacny epiide ,mcew 'f oin d"t` xzei aiag ipyd elit`y siqed b"nqde azk k"g`y n"ca p"ke
k"tr` aiag cg`yk elit`c siqed b"nqd la` ,miaiag mdipyyk `l` 'f oinl dlrn yiy `l` epcnl `l
.'f oinl dlrn yi
`.zeey odizekxa oi`yk 'f oinl dlrn yiy n"l epiptl b"nqay oiivl yi j

.b

jxal xzei el ie`x dpdp xzeiy lke dkxa `la f"dera zepdil xeq`y zngn `ed dkxa aeig oipry epiid
dfc ,aiagd c"r `idyk dpeeka xzei zxn`p dkxady zngn epi` la`] .dkxa ly meiw xzei o`k yie

ilr aiagd xac oey`x lek`l jixv mipin dnk lr jxiac azk (`ix 'iq) xferd oa`ac cere ,ok xnel denz
.[eilr dlg dkxady aygp f"ire ,ezeaiag zngn oey`x elke`l epiid aiagc `picy epiide ,aiag oic miiwl ick
.ade` ip` xy`a ipew z` ea gayl dlgz eilr jxal il gepe ilr aiag df xn`e (ck 'iq) ea lkd oeyl dfe
.gayne jxan `ed ez`pd zeaiag lrc ,zeaiaga `ilz oipdpd zkxa azk a"lq c"dexzae

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"א

שלב
בקדימת חביב שייך ג"כ האופן הג'

שלא שייכי אהדדי ,ואפ"ה חביב קודם

שנתבאר לעיל שיש מעלה בעצם הברכה,

צ"ב.

ולכך קודם אף באין ברכותיהן שוות ד.

אך

ונמצא

שנחלקו הרשב"א והרא"ש בעיקר

ברא"ש )סי' כ"ה( כתב הטעם לחלק בין

קדימת מין ז' ,שלהרשב"א אינו

ברכותיהן שוות לשאין ברכותיהן

אלא כשברכותיהן שוות ולהרא"ש שייך

שוות ,דכשברכתן שוה דבברכה האחת

ג"כ באין ברכותיהן שוות ,ורק אין קדימה

פוטר את חבירו אז מסתבר לברך על

מחמת שלא שייכי אהדדי כלל.

שבעת המינים ולפטור את השני ,אבל
כשצריך לברך על כל אחד ואחד לא שייכי

ובב"י

סי' ר"י דן בדברי רבינו פרץ שס"ל

זה לזה כלל כיון שצריך לברך על השני

שברכת בופה"ג קודמת לברכת

אחר אכילת הראשון הלכך על איזה מהן

בופה"ע מחמת שקובע ברכה לעצמו

שירצה יברך תחלה.

ועדיף מחביב .והקשה הב"י הרי אין

ולמדנו

ברכותיהן שוות וכה"ג אזלינן בתר חביב
מדבריו דמצד עצם מעלת המין ז'
היה ראוי שיוקדם אף באין

ואין קדימה למין ז' א"כ למה יהא קדימה
לברכת

פוה"ג ה,

ברכותיהן שוות ,ורק מה שאינו קודם היינו

ותי' דכיון שהכל אילנות

חשיבי כמין אחד.

מחמת דלא שייכי אהדדי כלל כיון שצריך
לברך על שניהם.

אך

זה לא נתפרש כ"כ בדברי הרא"ש
דכיון שהסברא היא שלא שייכי

אהדדי כלל למה חביב קודם כה"ג לכו"ע,
ובאמת ברא"ש בסו"ד כתב מחמת טעם זה

ולכאו'

הרא"ש ,דלהרא"ש דלא שייך
קדימה באין ברכותיהן שוות מחמת שלא
שייכי אהדדי כה"ג י"ל ששיכי אהדדי,
שהכל מין אחד אע"פ שבירכותיהם
חלוקות זו מזו.

שלא שייכי אהדדי כלל שאין שום מעלה
ומה שירצה יעשה ויכול לברך על האינו

אינו מתישב אלא עם דברי

משא"כ

להרשב"א לא שייך כלל קדימה

חביב קודם .אבל בריש דברי הרא"ש

של מין ז' כ"א שיפטור זה את

שמבואר שאין בזה מעלת המין ז' מחמת

זה ,שדינא הוא שיפטור החשוב את אינו

.c

lr jxiac c"eqa oc `"ayxd ixde ,eteba dlrn yi k"b `l` ,dkxaa zeaiyg dyer wx epi` aiag edine
aeyg dyrp ezeaiag zngny k"r ,df z` df xehtiy oica epi`y aiagd z` xht `l aiag epi`y dn

.aeygd z` aeyg epi`y in xehtiy oica epi`e

.d

epiide ,xzei zxxean `idy itl epiide .h"lca x`eanke aiag cbp mb lkdyl zncew `"dtea zkxa dpd
`b"dt zkxa k"b h"dnc i"adl l"q `l n"ne ,dkxad mvrl dlrn yi n"n zeey odizekxa oi`y t"r

oiid zkxa micwdl ie`xy epiid zeaiygd `l` ,ith zxxean `idy oeik aiagl mcwizy xzei daeyg ziyrp
.oiid zkxa seba zeaiyg o`k yiy `l la` ,aeyg xzei oiidy mixac x`y zkxal
.xzei daeyg ziyrp b"dt zkxay xehd oeyl dxen oke .xehd ixac x`al ok azk dyixca edine

עריכת ברכות  /בדין קדימה בברכות

שלג

חשוב .וכל שאינו פוטר זה את זה לא שייך
דין קדימה של מין ז' ,אלא אזלינן בתר
חביב ו.

ויל"ע

להקדים לו הלחם.

ובד"מ

ראשונים דלא כהכל בו ,אבל

ביסוד ענין קדימה האם הוא דין

הם הקדימו הפת מחמת שברכת הפת

שהחביב או מין ז' יהא ראשון ,או

קודמת לכל מינים ,אך ג"כ בלא זה יש
להקשות כנ"ל דלמה שהכל קודם.

שלא יאחרנו ,ובפשוטו הוא דין להקדים
את החביב שיפטור חשוב את האינו חשוב
ואף באין ברכותיהן שוות מ"מ צריך
שהחביב יהא ראשון ,אך מבואר ברשב"א
שיש סברא נוספת שיש אינו בדין שיפטור
חביב את מי שאינו חביב ,ומה"ט צריך
לברך עליו בפנ"ע ,אבל שמה"ט יש דין
קדימה מכוח זה שאינו בדין שיפטור זה
את זה .דאל"כ באופן שמכוין לפוטרו
שפוטר ג"כ האינו חשוב את החשוב למה
יהא דין קדימה הרי פוטר זה את זה.

ובד"מ

בסי' רי"א כתב בשם כמה

סי' קעז כתב בשם הכל בו שאחד
מתלמידי רבני צרפת כתב ראיתי

ונראה

דשאני התם אם יברך על הפת
תחילה שוב לא יברך על הבשר

כה"ג אין דין קדימה לפת ,דאף שברכת
הפת חשובה ומבוררת טפי היינו שמה"ט
דינה להקדם קודם שאר ברכות או לכה"פ
קודם שהכל ,אבל במקום שאם יברך
המוציא לא יברך על השני א"כ לא שייך
לומר שהקדמנו את השני לפת כיון שאין
קיים השהכל רק קודם הפת ולא שייך כלל
לברכת הפת כיון שאינו יכול לבוא אחריו
א"כ אין הוא כעת מסדר אכילת הפת ,והוה
כמי שהביאו לפניו קודם שהכל ,ורק אח"כ
פת ז.

מורי הרב כמה פעמים כשמביאים לפניו
על השלחן בשר של חדוש או איזה דבר
החביב עליו יותר מן הפת נטל אותו דבר

ורק

מברך על הפת אינו מברך על הבשר

ובירך עליו קודם שבירך על הפת המוציא

וא"כ שלא יהיה ברכה שאינה צריכה יהא

ואמר זה חביב עלי ונוח לי לברך עליו

מחויב לעשות כן.

תחלה לשבח בו את קוני באשר אני אוהב.

והוא

והנה

יל"ע דמ"מ תיקדם ברכת הפת שאם

במג"א

)ריא סק"ט(

כתב דכ"מ שדן

תמוה דהרי מבואר להדיא בגמ'

הרמ"א שברכת המוציא קודם

בדל"ט .דדבר שברכתו בופה"א

למזונות היינו בדבר שמברך עליו מזונות

קודם לברכת שהכל ,אפילו כשהשהכל

באמצע הסעודה ,דאל"כ הוה ברכה שא"צ

חביב עליו יותר ,וא"כ ק"ו כאן שראוי

ובלא"ה קודם.

.e
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שלד

וכ"נ

ברשב"א שכתב דמדברי ר' יהודה

על זה ,שהכוונה שחביב עדיף ,דאי נימא

דברייתא דמרך על הצנון ופוטר את

שמין ז' עדיף מה הוקשה לרש"י שברכת

הזית שמעינן תרתי אחד דיש קדימה גם

האדמה פוטר העץ ,הרי בלא"ה מברך על

באין ברכותיהן שוות ,וב' דאין ברכת

הזית אדמה ואינו פוטר בכך את הצנון.

הצנון פוטר את הזית.

ונראה

מדבריו דאילו ברכת האדמה היה
פוטר העץ ,היה דינו לברך על

הצנון אדמה אע"פ שעי"ז לא יקדים המין
ז' מ"מ כדי שלא להרבות בברכות עדיף
מדיני קדימה ח.

והנה

ולכאו'

אי נימא שאין דיני קדימה במקום
שיש ברכה שאינה צריכה אין

שום ראיה מרש"י שאינו מברך על מין ז'
דרש"י שפיר הקשה דלמה יש דיני קדימה
כיון שאדמה פוטר העץ יעשה כך אע"פ
שעובר על דיני קדימה שלא להרבות

הרא"ש דקדק מפרש"י שס"ל

בברכות ,וע"כ דס"ל להרא"ש שאין לבטל

שאין

דיני קדימה שלא להרבות בברכות וכש"נ

בכוונת

עולא

דאמר

ברכתיהן שוות מברך על זה וחוזר ומברך

.g

.oick `ly edfc dnc` zifd lr jxal el mixne` oi` n"ne
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בדעת הכל

בו ט.

.
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שלה

בביאור הקדימה של המוקדם בקרא
ieey l`eny axd

א .במשנ"ב

סי' רי"א סקל"ה כ' ואם היו

ממין ז' כלל ,אם אזלינן בתר מין ז' וכך

שניהם חביבים אזלינן בתר

הוא פשטות לשון המשנ"ב סק"ט.

מין ז' ,ואם א' מהם מוקדם בקרא כגון
שכוסס קליות חטה שברכתו בפה"א
ואוכל זית ,יקדים חטה דהוא קודם בקרא
כ"כ המג"א ,והגר"א פליג ע"ז וכמש"כ
לעיל בסקכ"ז עיי"ש.

ובסקכ"ז

חביבים בשוה חטה קודמת,
אכן בביאור הגר"א משמע דלפי מה
שמבואר

לעיל

ס"א

ז' ,ה"ה הכא לא אזלינן כלל בתר מוקדם
ועל איזה שירצה יברך תחילה עכ"ד.
שם סקי"ז כ' דהמג"א אזיל
לשיטתו סק"ב דס"ל דיש
לחלק בזה ,דכיון דשניהם מין ז' וחזינן
דקרא אקדמיה אנן נמי מקדמינן וכו' ,וכיון
שהיא סברא מחודשת ובאה רק לתרץ
דברי הטור ע"ש במג"א ,לכך לא חש לה
הגר"א .ובמשנ"ב סק"ט כ' דאם ב' המינים
חביבים בשוה מברך על מין ז' תחילה,
ועי' מש"כ בסקכ"ז בשם הגר"א.

והנה

בתר מין ז' ,שהגר"א בס"ג כ' לפרש דברי
התוס' שכוונתם להעמיד דברי בה"ג
על מעלת מין ז' ,ומבואר דלולי חידוש
הבה"ג היו מקדימים את מין ז' ,ומבואר
דבשניהם חביבים בשוה אזלינן בתר מין
ז'.

שאין

ברכותיהם שוות לא אזלינן כלל בתר מין

ובשעה"צ

להדיא דכששניהם חביבים אזלינן

בקליות ותפוחים ,שמעלת בפה"ע גוברת

כ' דמשמע במג"א דאם

דהיכא

אכן

זה לא יתכן דהא בגר"א מבואר

ובספר

מדברי הביאוה"ל בס"ב שכ'
דלדעת הי"א שגם באב"ש שייך דין
קדימה ומקדימים את החביב ,ממילא אם
אין מעלת החביב "בודאי" אזלינן בתר מין
ז' ,והתם לא כ' שהגר"א פליג ע"ז .וע"כ
שכוונת המשנ"ב דאע"ג דכשחד מינייהו
מז' מינים וחד לאו מז' מינים כו"ע מודו
דמין ז' קודם ,מ"מ נחלקו המג"א והגר"א
ששניהם חביבים ותרוייהו מז' מינים אלא
דחד מינייהו קודם בקרא ,אם מקדימים את
הקודם בקרא ,ובאמת במשנ"ב סקכ"ז
ובשעה"צ שם סקי"ז הביא את הפלוגתא
רק לגבי מוקדם בקרא.

יש שפירשו כונת המשנ"ב דנחלקו
המג"א והגר"א בגוונא ששניהם

חביבים וחד מינייהו מין ז' והשני אינו

ברורי ברכות ראיתי שתמה ע"ז

ולפי"ז

מש"כ בסקל"ה שהגר"א פליג
ע"ז לא קאי ארישא שאם שניהם
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שלו
חביבים אזלינן בתר מין ז' ,אלא רק

אך

מש"כ בדעת הרא"ש דס"ל דליכא

אדסליק מיניה דחד מינייהו מוקדם בקרא

קדימה כלל באב"ש לא לחביב ולא

לחבירו ,שבזה נחלק הגר"א וסבר דכה"ג

למין ז' ,דמ"מ מקדים המוקדם בקרא שזה

לא מקדמינן את המוקדם.

לא מדין קדימה ,דהא להרא"ש ל"ש

ומש"כ

בסק"ט ועי' מש"כ במשנ"ב
סקכ"ז בשם הגר"א ,כוונתו

דבגר"א מבואר שכל מה שמקדימים את
המין ז' הוא דווקא אם חד מינייהו מין ז'

קדימה באב"ש כיון דלא שייכי זה לזה
כלל ,אלא מדין חדש שראוי לסדר בסדר
שסידרה תורה ,וזה שייך גם במקום דליכא
דין קדימה ,זהו חדושא רבה שנכתב לתרץ
דברי הרא"ש והטור.

וחד לאו מין ז' ,אבל אם תרוייהו ממין ז'
אין קדימה למוקדם בקרא.

ב .והנה

בשו"ע בס"א הביא ב' דעות איך
הדין באב"ש ,דעה ראשונה היא

דעת הרא"ש דבאב"ש ליכא קדימה ומה
שירצה יעשה ,ודעה שניה שהיא דעת
הרבה ראשונים דס"ל דחביב קודם.

והנה

ומעתה

יש להתפלא על מש"כ השעה"צ
דמשום

המג"א

שדברי

הוא

סברא מחודשת שבאה לתרץ דברי הטוב
לכן לא חש לה הגר"א ,ולכאו' צ"ע דהא
כל מה שדברי המג"א מחודשים הוא רק
מש"כ בדעת הרא"ש דבאב"ש לא שייך
קדימה ,אבל למאי דנקטינן כדעה שניה

במג"א מבואר דלשני הדעות יש

בשו"ע

קדימה למוקדם בקרא ,שבססק"ח

וכששניהם חביבים בתר מין ז' ,א"כ

כ' דלדעה שניה דאזלינן בתר חביב אם

מסתברא דה"ה דניזיל בתר מוקדם ,וא"כ

שניהם חביבים מקדימים את המוקדם

צ"ע למה כ' המשנ"ב גם לדעה זו דדברי

בקרא ,ובסק"ב כ' דמוכח ברא"ש ובטור

מג"א מחודשים וצ"ע.

דאף דבאב"ש לא שייכא קדימה לא
לחביב ולא למין ז' ,מ"מ כשתרוייהו ממין

ג .והנה

והנה

לכאו' הני תרי מילי שכ' המג"א לא
שייכי זה לזה כלל ,דמש"כ דלדעה

השניה דס"ל דאזלינן בתר חביב דאם
שניהם חביבים אזלינן בתר מוקדם בקרא,

מש"כ המשנ"ב דהגר"א פליג
ע"ז

ז' צריך לסדר בסדר שסדרה תורה ולברך
על המוקדם ברישא.

דבאב"ש

דכוסס חטה תקדום לזית ,וכ' ע"ז הגר"א
ודבריו צ"ע דהא קיי"ל דבאב"ש ליכא
קדימה כמש"כ בס"א ,וכ"כ תר"י להדיא
ומוקי בדייסא ,ועי' רש"י שם ד"ה אמר ר'
יצחק.

ולכאו'

ה"ה אם שניהם ממין ז' נקדים את המוקדם
בקרא דהוא חשוב טפי ,כיון שאינו סותר
לקדימת חביב.

כוונתו

לגר"א

סקט"ו

שהביא דברי הטור שכ' דלרא"ש אפשר

היא מילתא דפשיטא ומסתברא דכמו
דכששניהם חביבים אזלינן בתר מין ז',

אזלינן

בתר

חביב

צ"ע דהא מבואר בגר"א שכל
מחלוקתו הוא רק בדעת הרא"ש

דס"ל

דבאב"ש

ליכא

קדימה,

וכ"כ

המשנ"ב סקכ"ז וז"ל אכן שבהגר"א
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שלז

משמע דלפי המבואר בס"א דבאב"ש לא

הגר"א מתר"י שגם לדעת הרא"ש ליכא

אזלי' בתר מין ז' ,ה"ה דלא אזלינן בתר

קדימה למוקדם בקרא.

מוקדם ועל איזה שירצה יברך תחילה,
ומעתה צ"ע עמש"כ המשנ"ב סקל"ה
ובעשה"צ סקי"ז בשם הגר"א דגם לדידן
דאזלינן בתר חביב ומין ז' מ"מ לא אזלי'
בתר מוקדם ,וצ"ב דלכאו' בזה לא מצינו
שנחלק הגר"א .וגם מ"ט באמת לא נלך
בתר מוקדם כיון דס"ל דגם באב"ש שייכא
קדימה ,וכ"ז צ"ב רב וכבר נתחבטו בזה
הלומדים.

והנראה

ד .והנראה

דהנה כ' התר"י דבדברי ר'
יצחק מוכח דאזלינן בתר

מין ז' גם במקום חביב כר"י ,וכ' ואין
לדחות ולומר דאיירי בששניהם חביבים לו
דכיון דליכא חביב יש לו להקדים המוקדם
בקרא ,אבל כשא' חביב יקדים החביב
כרבנן ,דהא מעובדא דהני דיתבי וכו' וא"ל
לא סבר לה מר להא דר"י ,ואם איתא
דאיירי בשניהם חביבים א"כ אמאי קאמר

בזה דמש"כ המשנ"ב דגם לדעה

ליה לא ס"ל מר להא דר"י ,דילמא בריך

שניה דאזלינן בתר חביב מ"מ ס'

אתמרי משום דהני חביבים לו יותר ,אלא

הגר"א דלא אזלינן בתר מוקדם ,כוונתו

ודאי מאי דאמרי' כל המוקדם בקרא קודם

למש"כ הגר"א וכ"כ תר"י להדיא ומוקי

בכל ענין נאמר אפי' במקום חביב,

לה בדייסא ,והיינו דהגר"א הוכיח מדסבר

וממילא שמעינן דכ"ש שיש להקדים מין

תר"י דאין קדימה לחטה ע"פ זית ,דש"מ

ז' למין אחר כדברי ר"י.

דגם לרא"ש ליכא קדימה לחטה על זית.

אכן

צ"ב דהא תר"י כ' כן בדעת בה"ג
דס"ל דהעץ קודם להאדמה ,והקשה

מהא דחטה קודמת לזית ,ותי' דאיירי
באופן שעשאו דייסא ,אך לדידן דלא
קיי"ל כבה"ג י"ל דגם חטה קודמת לזית,
וצ"ל דכוונתו דבתר"י מבואר דלא ניח"ל
להעמיד בששניהם חביבים ,ומוכח דאם
יש קדימה לחטה היא קודמת לחביב ,וא"כ
ע"כ לדידן דמקדמינן לחביב ע"כ לית לן
דחטה קודמת לזית ,אכן הא גופא טעמא
בעי מ"ט אין לומר דקדימת המוקדם בקרא
הוא דווקא במקום דליכא חביב ,גם צ"ב
איך הוכיח מזה הגר"א לדעת הרא"ש ,הא
הרא"ש לא ס"ל כלל קדימה דחביב
באב"ש ,וא"כ אכתי י"ל דמוקדם דקרא
אית ליה כמש"כ המג"א ,ואיך הוכיח

וצ"ב

בדברי תר"י דאף דמוכח מהנהו
אמוראי דהוי מוכח להו בדרב

יצחק דאיירי אף במקום חביב ,אכן הא
גופא צ"ב מנא מוכח להו בדרב יצחק
דאיירי אף במקום חביב ,דילמא קאמר כל
הקודם בפסוק קודם לברכה בששניהם
חביבים ,ואין לומר דס"ל דאם חביב קודם
אזי גם במקום ששניהם חביבים אין
קדימה כלל למין ז' ,דהא בתר"י בהמשך
מבואר דאף דס"ל באב"ש דחביב קודם
מ"מ בדליכא חביב מין ז' קודם ,שלא
נחוש אם מקדים אחר לז' מינים כיון
שחביב לו יותר ,ומבואר שבמקום דליכא
חביב צריך להקדים את המין ז'.

ועוד

דהא לדעת רבנן דבאב"ש חביב
עדיף ,כו"ע מודו דאם אין חביב
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שלח
מקדימים את המין ז' כדמשמע מלשון

חטה הא לבה"ג בפה"ע קודם ,הא הקושיא

עדיף וצ"ע.

היא שיהיה הדין ההיפך ממה דנקט בקרא,

ה .והנראה

ע"ז ליכא למימר דמיירי בלא נגמר פריו,
בזה דהנה בגמ' איתא כל

דמ"מ תקשי אמאי נקט קרא להקדים בלא

קודם

נגמר פריו ,ושבק להשביח בנגמר פריו,

לברכה שנא' ארץ חטה ושעורה וכו',

ומבואר מדבריו דקרא אתי להקדים ברכת

ופליגא דרב חנן דא"ר חנן כל הפסוק הזה

החטה.

המוקדם

בקרא

לשעורים נאמר וכו'.

וברש"י

אתי

לאו להקדמה אתא דברכות

לאשמועינן דין קדימה ,אלא

דרבנן ,ולכן כ' דכוונת המג"א למה לן

לשבח פרות א"י בטעם שלהם ,אלא

ללמוד מקרא דחטה קודמת לזית ואין

במעלתם,

הכוונה דקרא עצמו לקדימה אתא ,אך

וממילא קרא מסדר להו לפי סדר מעלתן,

שמעתי ליישב בשם חת"ס דהכוונה

דחטה מעולה משעורה וכו' ,וממילא

לקדימה בשאר דיני ,וכגון בנתינת תרומה

ידעינן אנן דהמוקדם בקרא דמעולה

דמבואר בגמ' לט :דגם בזה שייך קדימה

מחבירו קודם לברכה ,ולפי"ז כ' רש"י

וזה מדאו' ,אכן אף דזה מיישב לשון

דמש"כ הגמ' ופליגא דרב חנן הכוונה

הרשב"א ומג"א ,אך ברעק"א מבואר

דכיון דאתי לשעורים ובזה כולהו שוים,

דקרא קאתי לקדימת ברכות וצ"ע.

דממילא

מבואר

מסתבר

דהקרא

דחלוקים

לא

ובפמ"ג

בא"א רי"א י"ג הק' ע"ז הא קרא

א"כ אין ללמוד מפסוק זה מה חשוב ממה.

אכן

ו .ומעתה

נראה שזה כוונת רבינו יונה

ברשב"א נר' שפירש דלר"י קרא אתא

שכ' דהנהו אמוראי סברי

לאשמועינן דין קדימה ,וממילא

דבדרב יצחק מוכח דקודם אף לקדימת

פליגא אדרב חנן דכיון דסבר רב חנן דקרא

חביב והיינו משום דהקדימה אינה משום

אתי לאשמועינן דין שיעורים ,א"כ לא בא

חשיבותם,

קאמר

ללמד דין קדימה ,דזה לשון הרשב"א לט:

להקדימם ,וכיון דקרא קאמר להקדימם

דקרא כי מקדים להו בדשוו שניהם שלמים

א"כ ע"כ שקודם לכל דבר גם לחביב,

ופרוסים ,ומשמע מלשונו דקרא קאתי

וא"כ ע"כ דר' יצחק סבר כר"י דחביב אינו

ללמד דין קדימה.

קודם למין ז'.

וכן

משמע פשטות לשון המג"א רי"א
סקי"ג שכ' דאל"כ קשה ל"ל קרא

ונראה

אלא

משום

דקרא

שחלוק בזה קדימת ז' מינים
לקדימת

מוקדם

בקרא,

בחטה ושעורה משמע דקרא אתי לדין

דלקדימה דז' מינים אי"צ פסוק אלא

קדימה ,וכך מבואר ברעק"א בהשמטות

ידעינן מסברא ,דכיון דחשובים יותר הם

למג"א רי"א סק"ח שכ' בתו"ד אבל

קודמים לברכה ,וגם רב חנן דסבר דקרא

לקושית הרא"ש על בה"ג דקרא מקדים

אתי לשיעורים יודה דמין ז' יש להם
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שלט

ולפמש"כ

נתבאר היטיב מה שנקט

קדימה משום חשיבותם ,וקדימה זו י"ל
דעדיף מחביב ,וי"ל דחביב עדיף מיניה.

משא"כ

קדימה דמוקדם בקרא אינה
קדימה

מסברא

משום

חשיבותו ,דמנליה דמוקדם חשוב יותר,
אלא דלר"י מוקדם בקרא קודם משום
דקרא קאמר להקדימו ,וממילא מוכח כר"י
דמין ז' עדיף מחביב ,דכיון דקרא קאמר
להקדים המוקדם ,כ"ש שיש להקדימו למי

המשנ"ב דלדעת הגר"א גם
לדעת הראשונים דבאב"ש חביב קודם
קודם וכשליכא חביב מין ז' קודם ,דמ"מ
ליכא קדימה למוקדם בקרא ,דהא התר"י
ס' כדעה זו ומ"מ קאמר דליכא למימר
דקרא מקדים המוקדם כשליכא חביב,
דקדימה שהיא מקרא ע"כ דקודם לחביב,
וע"כ דקרא דמקדים המוקדם לא קאי
באב"ש.

שאינו ממין ז'.

וא"כ

א"ש מש"כ הגר"א דמתר"י מוכח
דגם באב"ש דאזלינן בתר חביב,

אף דכשליכא חביב אזלינן בתר מין ז',
משום דמסברא יש מעלה לחשיבות מין ז'
כשאי"ז במקום חביב ,וכמו שמבואר

ז .וממילא

דסברת המג"א מחודשת
גם בדעת הסוברים דחביב קודם ,ונתקשינו
כיון דשייך קדימה גם באב"ש בחביב ומין
ז' כששניהם חביבים ,א"כ ה"נ נקדים
המוקדם בקרא.

בתר"י דבשניהם חביבים מקדימים את מין
ז' ,מ"מ אין לנו להקדים כה"ג המוקדם

נתיישב מש"כ המשנ"ב

ולפמש"נ

י"ל דחלוק קדימה דחביב ומין

בקרא ,דהא לא נפקא מסברא אלא מקרא,

ז' שזה קדימה מסברא ושייכא

וע"כ ליכא למימר דקרא איירי להקדים

אף באין ב"ש דחביב קודם ,וכששניהם

המוקדם אף באב"ש ,דא"כ ע"כ דקודם

חביבים מקדימים את המין ז' ,אבל קדימת

לחביב והא קיי"ל דבאב"ש חביב קודם,

המוקדם בקרא שזה לא קדימה מסברא

וע"כ דלא איירי קרא דהקדים המוקדם

אלא מקרא ,ואם קרא אתי להקדים אף

בקרא באב"ש ,אלא או בעשאו דייסא או

באב"ש א"כ ע"כ דקודם גם לחביב ,וכיון

דרק חטה קודם לשעורה ולא חטה לזית.

דבאב"ש חביב קודם ע"כ דקרא לא קאי

וממילא

א"ש מה שהוכיח הגר"א מתר"י

באב"ש כמו שכ' תר"י ,וא"כ אין לנו מקור
להקדים המוקדם.

גם לדעת הרא"ש ,דע"כ לא
ס"ל באב"ש להקדים המוקדם בקרא,

וע"כ

שהמג"א חידש סברא חדשה דראוי

דכיון דנתבאר בתר"י דמוקדם בקרא אי"ז

לסדר הברכות בסדר שסידרה תורה,

מסברא אלא מקרא ,ואם קרא קאמר

וזה סברא שגם ר' חנן יכול לסבור ,דהא

להקדים המוקדם כ"ש שצריך להקדים

אי"ז משום דקרא אתי לקדימה אלא דאין

המין ז' ,א"כ כיון דמבואר ברא"ש

נכון לסדר בסדר הפוך ממה שסידרה

דבאב"ש אין קדימה למין ז' ,כ"ש דליכא

תורה ,ודין זה הוא דווקא במקום שאין דין

קדימה למוקדם בקרא.

קדימה והיינו בשניהם חביבים.
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שמ

ודין

זה הוא דווקא במוקדם נגד מאוחר

וגם

ברמב"ם מוכח שהעמיד דין המוקדם

אבל בא' מז' מינים וא' אינו מז'

בקרא בששניהם חביבים ,שכ' בפ"ח

מינים ל"ש כן כיון שאין בזה סדר דקרא,

מברכות הי"ג ואם אין ברכותיהם שוות

והתם מקדימים משום הסברא שראוי

מברך על כל א' מהם ברכה הראויה לו,

להקדימו משום שהוא יותר חשוב.

ואיזה מהם שירצה להקדים מקדים ,ואם

ומעתה

שפיר קאמר המשנ"ב שהיא
סברא מחודשת שנכתבה רק

משום שהוצרך לתרץ דברי הטור דאית
ליה דאף לדעת הרא"ש דליכא קדימה
באב"ש ,מ"מ מקדימים המוקדם בקרא,
וע"כ דלאו מדין קדימה הוא אלא כדי

אינו רוצה להקדים א' מהם אם יש ביניהם
א' מז' המינים עליו מברך תחילה ,וכל
הקודם בפסוק קודם לברכה ,ומבואר
שהעמיד קדימה דמוקדם בקרא דגוונא
דשניהם חביבים.

וכן

ברש"י סוד"ה דאמר ר"י כ' ורבנן לית

לסדר בסדר שסידרה התורה ,ומש"ה

להו דר"י במקום חביב דחביב עדיף,

קאמר המג"א דגם לדעות דס"ל דחביב

ומבואר דבמקום חביב חביב עדיף וקדימה

קודם וש"מ דקרא דמוקדם לא קאי

דקרא בששניהם חביבים.

באב"ש ,מ"מ כשליכא חביב צריך לסדר
בסדר שסידרה התורה ,וכיון שהיא סברא
מחודשת לא חש לה הגר"א.

ח .והנה

אף שבתר"י מבואר שבעודא
דיתבי ואייתי קמייהו מבואר

שקדימה דמוקדם בקרא הוא גם במקום
חביב ,וא"א להעמידו דווקא בששניהם
חביבים וכמו שנתבאר ,מ"מ מצינו כמה
ראשונים שהעמידו בששניהם חביבים,

ומעתה

צ"ע למה ראה הגר"א להכריע
כדברי תר"י נגד כל הנהו

ראשונים ,עד שתמה על הטור שכ' שיש
קדימה למוקדם בקרא ,וצ"ל דכיון דהתוס'
דחו דברי ר' שמעיה ,והרשב"א בהמשך
דבריו מש"ה הכריע הגר"א כתר"י ,וגם
המשנ"ב הוי פשיט"ל דגם המג"א לא ס"ל
כהנהו ראשונים ,אלא דסבר דהקדימה היא
משום שצריך לסדר בסדר שסידרה תורה.

דהתוס' הביאו בשם ר' שמעיה שכתב
להעמיד דברי ר' יצחק בששניהם חביבים

ט .והנה

ר"י ]ועיין דמשק אליעזר מה

שאז מקדים המוקדם ,אבל במקום חביב

שפי' בכוונתו[ ,ולפמש"כ נר' דכוונתו

חביב קודם ,והתוס' דחו דבריו מכח

לציין דברש"י הנ"ל מבואר דאפשר

העובדה ,יעויין בבהגר"א סק"ג.

להעמיד דברי ר"י בששניהם חביבים,

וברשב"א

הביא כן בשם ר' האי וכ' דאין

דחביב עדיפא מקדימה דמוקדם בקרא
ודלא כרבינו יונה.

להקשות על דבריו מהעובדא,
די"ל דרק שאל אותו דרך שאילה האם
משום דלית ליה בדרב יצחק הקדימו או
משום דתמרי חביבי עליה טפי.

הגר"א ציין לרש"י ד"ה דאמר

ונראה

דרש"י לשיטתו שסבר דקרא לרב
יצחק לא אתי לאשמועינן קדימה,

אלא לאשמועינן חשיבות הפירות ,ורק
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שמא

דממילא ידעינן דחטה חשובה מזית,

לקדימה מ"מ קאמר שאפשר להעמיד

וממילא פשוט די"ל דחשיבות דחביב

בששניהם חביבים ,דסבר שאין הכרח

עדיפא מזה כמו דעדיפא מז' מינים ,ורק

בקרא שזוהי המעלה המעולה ביותר ולא

במקום דליכא חביב מקדימינן המוקדם

ס' למה שנתבאר בתר"י דאם קרא קמקדים

בקרא .אכן ברשב"א אף שכ' דקרא אתי

ע"כ דקודם לכל.
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שמב

בסוגיית קדימה בברכות
xalif dyn axd

א[ מבואר

במשנה מחלוקת דלר' יהודה

על גב דתנן )לעיל דף מ' א'( :בירך על פירות

מין שבעה קודם לברך עליו,

האילן בורא פרי האדמה יצא הני מילי

ולרבנן על איזה שירצה מברך תחילה,

בחד מינא וטעה ובירך עליה בורא פרי

וביארה הגמ' שכוונתם שצריך להקדים

האדמה ,אבל צנון וזית ובירך על הצנון לא

החביב עליו .ובגמ' אמר עולא :מחלוקת

נפטר זית .ע"כ.

בשברכותיהן שוות ,דרבי יהודה סבר :מין
שבעה עדיף ,ורבנן סברי :מין חביב עדיף.
אבל בשאין ברכותיהן שוות דברי הכל
מברך על זה וחוזר ומברך על זה .ובבי'
כוונתו במה שאמר מברך על זה וחוזר
ומברך

על

זה,

נאמרו

ג'

ביאורים

בראשונים .א' שמברך לכו"ע על החביב,
כן ביארו התוס' ועוד .ב' הרא"ש מפרש
שאין קדימה לא למין ז' ולא לחביב,
ומברך על מה שיחליט .ג' בבה"ג פי'
שבזה אזלינן בתר חשיבות הברכה ,שכמו
שמבואר בגמ' לעיל לט .שאדמה קודם
לברכת שהכל ,ה"נ העץ קודם לברכת
האדמה.

וחילוק

וכ'

הרא"ש על דברי רש"י אבל כשאין
ברכותיהן שוות ד"ה מברך על זה

וחוזר ומברך על זה .פירש"י ואין הצנון
פוטר את הזית .מתוך פירושו משמע דעל
איזה מהם שירצה יברך תחלה ,דאי צריך
לברך על הזית תחלה למה הוצרך לפרש
שאין הצנון פוטר את הזית ,והלא לעולם
יברך על הצנון לבסוף .ע"כ .פי' בא
להוכיח שלא נימא שבאין ברכותיהם שוות
לכו"ע צריך לברך על המין ז' ,וכמו שגם
תוס' העלו צד זה ,אלא מברך על איזה
מהם שירצה .ומשמע ברא"ש בשלב זה
שמפרש ברש"י שצריך לברך דוקא על
החביב .אמנם למה שמסיק הרא"ש שגם

יש בין הבה"ג לתוס' ,שלתוס'

אין מעלה לחביב ,לכאו' אפשר שפיר

צריך לבאר שבאין ברכותיהן

לפרש כך ברש"י ,וזהו שסתם רש"י וכ' אין

שוות אין מעלה לברך על המין ז' ,משא"כ

ברכה אחת פוטרתן ושוב אין כאן

לבה"ג שפיר י"ל שיש המעלה לברך על

מחלוקת ,ולא פירש כלל על מה יברך.

מין ז' ,אלא שכאן נוצר ענין חדש לברך
קודם העץ ואח"כ אדמה.

ב[ וברש"י

ויש

להבין לראשונים שמפרשים שמברך
על החביב באין ברכותיהם שוות,

כ' אבל כשאין ברכותיהן

מהו לשון זה שנקטה הגמ' מברך על זה

שוות דברי הכל אין ברכה

וחוזר ומברך על זה .ולא נקטו להדיא כמו

אחת פוטרתן ,ושוב אין כאן מחלוקת ,ואף

במשנה בדעת חכמים שמברך על איזה
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שירצה .אמנם הבי' פשוט ,שמבואר בגמ'

שמג

ד[ אלא

הפי' ברש"י או שמברך על

גבי הברייתא של צנון וזית ,שיש צד

החביב ,או שמברך על מה

שמברך על הצנון ופוטר את הזית ,ובאה

שמחליט .ובזה הוקשה לרש"י בדעת ר'

עי'

יהודה ,כיון שבברכותיהם שוות צריך

ברשב"א ,וזה ראשית חידושו של עולא

להקדים את המין ז' ,מדוע פה יכול לברך

שאין הצנון פוטר את הזית ,שאילו היה

על הצנון ,הרי אחרי שיברך על הצנון

פוטר שוב היה כאן דין ברכותיהם שוות.

ייפטר הזית ,ויוצא שבירך ברכה אחת על

הגמ'

להקשות

מזה

על

עולא,

שניהם ולא בירך על המין ז' אלא פטרו

ג[ והוכיח

הרא"ש ברש"י שבאין

בדבר אחר ,וממילא מכח זה יהיה צריך

אין

לברך קודם על הזית ואח"כ על הצנון.

הפי' שלכו"ע מברך קודם על הזית ,דא"כ

]ולרבנן לא קשה גם אם נפרש שמברך על

מה הוקשה לרש"י שהצנון יפטור את

מה שמחליט ,שאין להקשות שיברך על

הזית .וצ"ב דלכאו' יש לפרש שהוקשה

הצנון תחילה כדי לפטור בברכתו את

לרש"י שאז הוי ברכותיהם שוות ,ולרבנן

הזית ,כמו שנת' שאין ענין שיפטור

יברך על הצנון שחביב .והפי' בזה ,שאם

בברכתו דברים אחרים ,אלא רק שיברך

באין ברכותיהם שוות צריך להקדים את

עליו ולא על אחר[.

ברכותיהם

שוות

המין שבעה ,ורק בברכותיהם שוות החביב
עדיף ,אין ענין ליצור שיהיה ברכותיהם
שוות על מנת להקדים את החביב ,אלא
יברך תחי' על הזית שהוא מין ז' ,ואח"כ
יברך על החביב .ולא נגרע כלום ממעלת
החביב שלמעשה בירך עליו .וביתר בי',
שאם רק בברכותיהם שוות קודם החביב,

ותי'

רש"י שאין הצנון פוטר את הזית,
שרק בבירך על הזית עצמו אדמה

בטעות ,בזה אמרינן שנפטר ,אבל לא
בבירך על דבר אחר שברכתו אדמה.
ויבואר אי"ה לקמן.

ה[ ברשב"א

כאן כ' לבאר הברייתא

אין מעלה בעצם ההקדמה לברך קודם על

אליבא דמ"ד שחולק על

החביב ,וגם אין הפי' שיש מעלה במה

עולא וסובר שאף באין ברכותיהם שוות

שהוא פוטר אחרים ,אלא להיפך שצריך

מחלוקת ,וכ' בתרתי פליגי דלרבנן ליכא

שהוא לא ייפטר בברכה ע"י דבר שפחות

הקדמה אלא חביב קודם ,ועוד דמברך על

חביב עליו] .ועל דרך שבי' הראשונים

הצנון ופוטר את הזית דברכת פרי האדמה

למעשה לדידן ,עי' רשב"א ,ויבואר בעז"ה

פוטר פרי העץ ,ואלו לר"י לעולם מין

לקמן[ ואם למעשה נברך על החביב ברכה

שבעה קודם לברכה ולעולם אין זה פוטר

לעצמו ,שוב אדרבה ראוי לברך ב' ברכות

את זה וכדקתני מברך על הזית ועל כרחין

ולהקדים את הזית ,ובזה יצאנו גם ידי

חוזר ומברך על הצנון שאין ברכת פרי

חובת הזית שהקדמנו אותו ,וגם ידי החביב

העץ פוטרת את פרי האדמה ,והוא הדין

שבירכנו עליו את ברכתו ,ולא שנפטר

באתרוג וצנון שאין ברכת צנון פוטרת את

בברכה שברכו על דבר אחר.

האתרוג דלא אמרו אם בירך על פירות

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"א

שדמ
האילן בורא פרי האדמה יצא אלא במברך

]הגם שתוס' כן העמידו צד כזה ,ובב"י כ'

עליו ממש .ע"כ.

שכך סובר המרדכי ,לא ס"ל לרשב"א צד

ומקשין

זה[.

העולם מנין לו שלר' יהודה לא
נפטר אם בירך על הצנון ,אולי

ו[ אלא

נפטר ומ"מ יברך על הזית משום מין

שיש כאן קושיא גדולה ,אם
הענין

הוא

שלא

להרבות

שבעה קודם ,ולא מיבעיא למאי דאזיל

בברכות ,והרשב"א לא תי' כמו הרא"ה

כעת למ"ד שאף באין ברכותיהם שוות

שאין זה לכתחי' ,אלא כמו רש"י שלא

מחלוקת ,אלא אפי' לעולא בכה"ג כך דינו

יכול לברך כך כי לא יפטור שכך פי' בדעת

וכמו שנתבאר לעיל ברש"י.

ר' יהודה ,א"כ יש לנו פתרון אחר כדי לא

ומיישבים

ע"פ המבואר ברא"ה כאן.
שאחרי שהביא דינו של

הבה"ג שבאין ברכותיהם שוות מברך העץ
ואח"כ אדמה ,הק' שיברך על הצנון אדמה
ויפטור בזה את הזית .הגם שהעץ חשוב

להרבות בברכות .והוא שיברך על הזית
אדמה ,ויפטור בזה הצנון ,והכל על מקומו
יבוא בשלום ,שגם יברך על המין ז' שכך
צריך לפי ר' יהודה ,וגם לא ירבה בברכות.

ועל

רש"י אין זה קשה ,דרש"י לא בא

יותר עד כדי להקדימו לבה"ג ,מ"מ יש דין

לחפש אופן לא להרבות בברכות,

שלא להרבות בברכות ,כמבואר ביומא

ורק הק' מדוע יכול לברך על הצנון לר'

ובסוטה דף מא ,.גבי כה"ג .ותי' הרא"ה

יהודה ,הרי יפטור את הזית.

שאמנם אם בירך אדמה על פירות האילן
יצא ,מ"מ לכתחי' צריך לברך על כל אחד
ברכתו הראויה לו.

ולפי"ז

זהו הכרחו של הרשב"א ,שאם

ז[ וליישב

זה יש להקדים יסוד המבואר
ברשב"א בשלהי סוגיין ,ובזה

יבואר גם בעז"ה שלא פליגי רש"י
והרא"ה .ונעתיק דברי הרשב"א לצורך

היה נפטר הזית בברכת הצנון,

ביאור דבריו שם ומסתברא דאפילו לר'

היה צריך לברך על הצנון אפי' שהוא לא

יהודה אם היו לפניו אתרוג וזית וקדם

מין שבעה ,כדי לא להרבות בברכות.

וברך על האתרוג אף על פי שאינו רשאי

ואפי' שעי"ז יפסיד המעלה של מין ז' .ויש

אינו צריך לחזור ולברך על הזית כיון

להעיר א"כ מנין לרשב"א שלרבנן חביב

שברכותיהן שוות והוא שנתכוון לפטור

קודם ,אולי הוא שלא להרבות בברכות.

את הזית בברכת האתרוג ,דאפי' לב"ש

וצ"ל שזה פשוט לרשב"א שאין צד

דאמרי דפרפרת אינה פוטרת אפילו מעשה

שבברכותיהן שוות יברך על החביב ובאין

קדרה ואף על פי שברכותיהן שוות

ברכותיהן שוות יברך על המין ז' ,להיפך

דתרווייהו בורא מיני מזונות ואפ"ה לא

ממה שמבארים למעשה בעולא .אלא כל

פטר מעשה קדרה לההוא לישנא דבסופא

הצד הוא להיפך שמעלת מין ז' הוא רק

פליגי כדאיתא לקמן ,דילמא התם בשלא

בברכותיהן שוות ,וע"ז הנידון כאן בגמ'.

נתכוון לפטור את מעשה קדרה הא נתכוון
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שמה

פטר ,ומיהו אפילו לת"ק דהתם דאמר

כמו המברך על שתי מצוות ,שהרי קיי"ל

דפרפרת פוטר מעשה קדרה הכא לא פטר

שהשח בין תפלה של יד לתפלה של ראש

אלא במתכוון לפטור את הזית אבל בלא

צריך לחזור ולברך ,ומדוע פה בשח

מתכוון לא דאינו בדין שיפטור מי שאינו

ביניהם לא צריך לברך ]וצ"ת בסוגיא

חשוב את החשוב דרך גררה אלא דרך

דתפלין שייתכן שמזה לא קשה ,ואכ"מ[.

כונה ,והיינו נמי טעמא דההיא דהא משמע

וע"כ שיש שייכות בין שניהם ,אמנם אין

אפילו לת"ק פרפרת שהיא חשובה פטרה

זה בתור אכילה אחת ממש ,אלא כב'

מעשה קדרה.

אכילות שיש שייכות ביניהם.

ונקדים

בי' הסוגיא שם ,שאי' שם לחד
פירוש שנחלקו האם יכול לברך

על הפרפרת שמביאים לפני האוכל לפתוח
את הלב לאכילה ,ולפטור בזה המעשה
קדירה שאוכל בתוך הסעודה למזון.
ושניהם ברכתם מזונות .שלת"ק שם יכול,
ולב"ש לא יכול .ופרפרת היא יותר חשובה
ממעשה קדירה .והצד שלא יכול כמדומה
הוא משום שהם ב' סוגים של אכילה ,זה
לפתוח הלב וזה למזון ,ולא יכול להחשב
כסעודה אחת .וכ' הרשב"א מסברא שאם
יכוון לפטור יהני .ומבאר הרשב"א שאם
בירך על האינו חשוב אינו יכול לפטור
החשוב אא"כ כיוון לפטור החשוב.
ומשום שיש אופן שפוטר בגררה ,ויש דרך
כוונה .והסבר ב' הדרכים ,משום שהדין
הוא שאם לא כיוון על פרי אחר ,מ"מ אם
הביאו לפניו את הפרי השני לפני שסיים
אכילת הפרי הראשון ,לא צריך לברך עליו.
וזהו דין גררא ,שהוי כהמשך האכילה של
הפרי הראשון.

ויש

ח[ והנה

בעיקר סוגיין שמבואר שיש
לברך

על

החשוב,

בי'

הרשב"א לעיל שהוא משום שדין הוא
שהחשוב יפטור את האינו חשוב .פי' הגם
שבדיעבד ייפטר אם יכוון ,מ"מ כך הוא
קיום הברכה באופן יותר מהודר שזה
יגרור את זה .והיה מקום לדון שזה הכל
באופן שיוצא ידי גרירה .אמנם זה אינו
דברשב"א כאן מבואר שגם אם מכוון,
מ"מ אינו רשאי לברך על האינו חשוב.
ואולי זהו משום שמ"מ עיקר הברכה זה
על מה שאוכל ראשון ,וכמו שנתבאר שאין
זה כמו שמברך על ב' דברים שונים ,ולכן
אין כאן דין הפסק בין זה לזה.

ט[ ונבוא

כעת לביאור תירוצו של רש"י.
וראשית יש להקדים מה הדין

לרש"י בכיוון להדיא לפטור האם מהני.
וכ' הב"י בסי' ר"ו שברבינו יונה מבואר
שאם כיוון להדיא מהני .ולא ברור מלשונו
שם האם גם דעת רש"י כך .ועי' עוד בב"י

דין נוסף של כוונה ,שגם באופן שלא

בסי' ר"ח .וכן פסק בשו"ע סי' ר"ו סעיף

יכול להגרר וכמו פה שאין החשוב

ב' שאם כיוון מהני .ובפר"ח שם כ' שרש"י

נגרר אחרי האינו חשוב ,אבל אם כיוון

ותוס' חולקים ,ומ"מ מסכים לפסק השו"ע

נפטר .ובפשוטו הוא משום שהברכה עולה

שמהני כוונה .ובגר"א שם ביאר שגם דעת

על שניהם .אמנם יש להוסיף עדיין אין זה

רש"י כך הוא ,ורש"י איירי בלא כוונה.
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שמו

אמנם

השאגת אריה חולק על פסק

דיעבד ,שכל הדין לכתחי' לברך על העץ

השו"ע ,ונקט שם שגם דעת

העץ ולא אדמה ,זהו כשבא לברך עליו.

הרבינו יונה כך הוא שלא מהני כוונה .ועי'

משא"כ באופן שבירך אדמה על אדמה,

שם באריכות כמה ראיות מהגמ' ,ויש לדון

והיה בזה דין גרירה שממילא לא צריך

בהם למשנ"ת פה .ועי' עוד בשע"ת.

לברך על העץ ,לא היה זה דיעבד] .ויש

ואם

לדקדק בהסבר הדבר[.

נלך עם דינו דהשו"ע שכוונה כן
מהני ,הסבר הך דין של רש"י לכאו'

י[ ואם

כנים אנו בזה ,א"ש דברי

הוא שהגם שיש דין גרירה שמהני בלא

הרשב"א .שזה ודאי שלברך

כוונה ,זהו דווקא כשבא לגרור דבר שזהו

האדמה על העץ אין זה לכתחי' ,וכמו

ברכתו ,אבל אם לא זהו ברכתו אלא שיש

שתי' הרא"ה .ומה שהוצרך הרשב"א לומר

דין שבדיעבד נפטר ,לא נאמר בו דין

בדעת ר' יהודה שברכת אדמה על הצנון

גרירה .וכוונה שמהני זהו מדין כוונה,

לא תפטור את הזית וכמשנ"ת משום שאם

וכמו שנת' בדברי הרשב"א שיש דרך

היה פוטר היה גובר על מעלת מין ז' ,וכדי

גרירה ויש דרך כוונה.

שלא להרבות בברכות ,זהו רק אם היה

ובזה

יש לדון דשמא אין מחלוקת בין
הרא"ה לרש"י ,ומה שלא יישב

הרא"ה כרש"י משום שהוא דן שכדי לא
להרבות בברכות יצטרך לכוון לפטור את
העץ ,וע"ז תי' שלכוון לפטור אין זה
לכתחי' .משא"כ רש"י דן איך אפשר לומר
שיברך לכו"ע על הצנון ואח"כ על הזית,
הרי בע"כ יפטור את העץ ,וע"ז תירץ
שבלא כוונה לא נפטר .ולא יכל לתרץ
כרא"ה שאין זה לכתחי' ,דסוף סוף נפטר
ממילא ע"י גרירה.

גורר ממילא ,אבל לא חולק על הרא"ה
שיברך ברכה שאינה לכתחי' משום זה.
ולכן אין להקשות שיברך אדמה על הזית,
שזהו דיעבד ,והגם שלכאו' אדרבה ירויח
בזה לברך על מין ז' ,מ"מ לא נאמר שיברך
ברכה שאינה לכתחי' .וכל הקושיא היתה
שיברך אדמה על הצנון ויפטור הזית ,ומזה
הוכיח הרשב"א בדעת ר' יהודה כמו שכ'
רש"י ,שאין אדמה פוטר העץ בכה"ג.

מיהו

הרא"ש שהוכיח מרש"י שאין הפי'
בגמ' שכו"ע מודים שמברכים על

שיש לדון אכתי שיכוון בהדיא שלא

מין ז' .ונתבאר שראיתו היא משום שאם

לפטור ]וצ"ת בזה[ ,ואולי אה"נ

כך לומד רש"י מה הוקשה לו שיברך על

ורש"י לרווחא דמילתא תי' שגם בלא

הצנון ויפטור את הזית ,אדרבה מברך על

כוונה זו לא נפטר בברכת הצנון על הזית,

הזית .זהו דלא כרשב"א ורא"ה שמבואר

ואה"נ גם אם היה נפטר היה תי' שיכוון

בהם שיש ענין שלא להרבות בברכות.

אלא

להדיא שלא לפטור.

ועוד

יא[ יש

לחקור ברש"י ,מה הדין בבירך

נראה בזה ,שאם נפטר ממילא ע"י

אדמה על פרי ,שודאי יכול

גרירה אין כאן סברת הרא"ה שהוא

לאכול כעת הרבה פירות ממין זה .ולכאו'
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אפי' בלא כיוון על כל הפירות ,וכמו הדין

שמז

והנה

דין זה הוא גם בברכת שהכל שבירך

תמיד במברך על פרי ברכתו הראויה לו.

על פרי ,כמבואר בפמ"ג ומשנ"ב.

וכן מדויק ברש"י שבירך על מין זה .אך

ויש לדון א"כ עוד בבירך שהכל על פרי

מה הדין ברוצה לאכול פרי עץ ממין אחר,

אדמה ,ורוצה כעת לאכול פרי עץ .ולטעם

האם יכול או לא ]לשו"ע הספק באופן

א' הנ"ל בכ"ז ודאי לא יוכל לאכול.

שלא כיון לפטור[.

שוב

ראיתי במשנ"ב סי' ר"ו סקכ"ו
שהביא פלוגתת המג"א וא"ר

לענין דינו של הרשב"א בבירך על שאינו
חביב שלא פטר את החביב ,מה הדין
בהביאו לפניו אח"כ פירות יותר יפים
מאותו מין .שלמג"א לא נפטר בברכה
הראשונה ,וא"ר כ' וז"ל ועוד י"ל דווקא
בשני מינים הוא דאינו פוטר החביב דרך
גררא ,משא"כ במין אחד אף שהוא יותר
טובה .ע"כ .והסבר דבריו שבאותו מין
הגם שיש דין חביב ]כך משמע מדבריו[
לברך דוקא על החביב ,מ"מ אין לומר
שלא נפטר האינו חביב ,שהוא פוטר יותר
מעולה מגרירה בעלמא.

אמנם

יב[ יש

לעיין ,דאם לא יכול לפטור אפי'
בכוונה ,א"כ לא מצאנו לכאו'

ידינו ורגלינו בהרבה דברים שאנו נוהגים
לא כך .ולמשל הרי נחלקו הראשונים מהו
פת הבאה בכיסנין שמברכים עליה מזונות
ולא המוציא ,אם הוא ממולא או נילוש או
פריך .ונקטו רוב האחרונים שהוא מחלוקת
שלדעה שזה ממולא למשל ,אזי ברכת
האחרים היא המוציא ,אלא שמספק
מברכים מזונות כי זה פוטר המוציא ,עי'
מג"א ]דלא כב"ח שהק' שאין זה פוטר
המוציא[ .וא"כ האוכל גם ממולא וגם
נילוש ,ובירך על הממולא מזונות ,לא
יפטור את הנילוש בצד שהנילוש הוא פת
שברכתו המוציא] .ובצד שרק הפריך הוא

בב' מינים יש לדון .ולכאו'

המזונות תלוי בנידון הנ"ל מה הדין בבירך

למשנ"ת לעיל בטעם הדבר

אדמה על פרי עץ אחד ,אם פוטר פרי עץ
אחר[.

שאין לגרור דבר שלא זה ברכתו ,גם בזה
לא ייפטר .אלא שיש לדון נוסח אחר,
שדבר שברכתו אדמה לא יכול לגרור העץ,

ויותר

מזה ,בפירות שנתרסקו עד שאין

משא"כ דבר שהוא פרי העץ יוכל לגרור

ניכר ,שכ' הרמ"א שעיקר הדין

כהמשך

שברכתו העץ ,ורק מחמירים לברך שהכל

הראשון,

וצריך

משום שעל כולם אם בירך שהכל נהיה

אחד

לענין

בדברו יצא ,א"כ יצטרכו לברך דוקא על

להחשיב

אדמה,

שהוא

דין

הסעודה

של

הפרי

ששניהם

ייחשבו

כמין

ברכות .א.

`.

זה שהכל ,ולא על שתיה ,ולמשל האוכלים
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שמח
עוף ומברכים עליו שהכל ,ואח"כ אוכלים

אפי' דעתו בהדיא לפטור .והק' החזו"א

מרק ירקות .ב.

שהוא סותר למש"כ בסי' ר"ו שספק

וגם

לשו"ע שצריך כוונה ,לכאו' עדיין
היא חומרא גדולה ,באופן שלא

ברכות להקל ,ואין לחזור ולברך ,גם
הסומך לכתחי' על דעת השו"ע ומכוון
לפטור אין למחות בידו.

חשב להדיא לפטור את זה .אמנם העירו
יפה ,שלענין זה כל כוונה לאכול באופן
שסבור שלא לברך עוד ]לאפוקי באופן

יד[ מצאנו

שברכתו מספק מזונות,

שדעתו לברר את הדין הברכה למשל לפני

שאם רוצה לאכלו בתוך הסעודה ויש לו

שיאכל מנה הבאה[ ,מהני כמו שכיוון.

ספק אם יברך על זה או לא ,שכ' בבה"ל

וראי' לזה ממה שכ' רע"א בשם גינת

סי' קס"ח ד"ה טעונים ברכה לפניהם

וורדים לענין דינו דהרשב"א הנ"ל בבירך

ובח"א משמע דאף על לעק"ך וקיכלי"ך

על אינו חביב ורוצה לפטור את החביב

לכתחלה

ברכת

שצריך ג"כ כוונה להדיא ,שאם הוא אורח

המוציא לפטור אותן :ובפשוטו כוונתו

שדעתו על מה שיביא לו בעה"ב מהני,

משום שהמוציא פוטר מזונות .וצ"ע הרי

שנחשב כוונה לפטור.

מבואר שאין זה פשוט שמהני כוונה באופן

שוב

הראוני בלבוש סי' ר"ו סעיף ב' שכ'

מסתמא לא היה דעתו לפטור רק את פרי
האדמה כדינו ואחר כך כשאוכל גם את
פרי העץ חוזר ומברך עליו .ע"כ .מבואר
מדבריו שכל החסרון הוא מצד שמסתמא
אין דעתו .ולפי"ז כל מקום שלמעשה זה
מה שמברך מספק וכמו כל הנך יפטור.
אמנם בשאר הפוסקים נראה שלמדו לא
כך ,גם בדעות שכוונה כן מהני ,למשל עי'
שע"ת בשם פנים מאירות שכ' שהוא
משום שגדולה כוונה.

יג[ עי'

שיכוין

בשעת

שלא בירך על הדבר עצמו שייפטר .ואולי
הוא צירוף שיטות ,ועי' ג.

וז"ל אבל אם בירך סתמא על פרי
האדמה ולא כיוון גם על פרי העץ ,אמרינן

ראוי

לענין פת הבאה בכיסנין

ויותר

נראה בזה לענ"ד ,לדון דבר
מחודש .דיש ב' אופנים של

ברכות שאינם לכתחי' .יש אדמה על העץ
וכן שהכל על שאר דברים ,שהוא דיעבד
משום שלא שיבח מספיק על הדבר ,והוא
ברכה פחות חשובה כמבואר לענין קדימה
בברכות .אך מה שברכת המוציא על
מזונות פוטרת רק בדיעבד אין זה משום
שהיא ברכה פחות חשובה אלא להיפך,
שאין זה ראוי לברך על זה משום שהיא
יותר חשובה מהמין עצמו .ואולי בזה לא

משנ"ב סי' קע"ו סק"ב ,שכ' בשם

נאמר הכלל של רש"י ,שהרי נתבאר לעיל

השיטה מקובצת ברכות ,שאם

הסבר הסברא בזה ,שאינו ראוי להגרר אם

בירך מזונות על פרפרת לא פטר את הפת

לא זוהי ברכתו ,ובזה י"ל שכן ייגרר.
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אלא

שמט

שק' על זה א' א"כ תמיד ייפטר,

שכ' המג"א שמהני .וכן על דברים

ובח"א מבואר שרק בכוונה .ב' הק'

מרוסקים כ' הח"א שמהני.

על זה ממש"כ הט"ז ר"ח סקי"ז ,שדימה
הך דין לבירך על יין הגפן ורוצה לפטור

טו[ ושמעתי

בזה ענבים.

שי"ל בח"א באופן אחר.
דהנה בבה"ל סי' קס"ח

ד"ה וירא שמים ,כ' ובספר הלכה ברורה

וצ"ל

שאה"נ דין גרירה אין בזה ,אבל

תירץ דהיכא שמכוין בהדיא לפטור בברכת

אולי בזה גם השאג"א יודה שאם

המוציא המינים אלו בכל גווני יכול יכול

מכוון להדיא מהני .שלא מגרע כאן

לפטור אותן :ושם איירי בדבר שבלילתו

מברכת המזונות ואדרבה משבח יותר,

עבה שבישלו ,שיש צד שאין לו כלל דין

מ"מ

פת .ומסתבר שבזה לא נאמר כלל דין שאם

במכוון יועיל לזה ]ולמשל אם הסברא

בירך עליו המוציא בדיעבד נפטר .ובע"כ

היא שרק משום שלא יהא ברכה לבטלה

הוא דין אחר שיכול להחשיבו ע"י כוונה

נאמר שפוטר ,פה גם לא מטעם זה

להדיא כחלק מהסעודה .וצ"ב בזה .ועכ"פ

יפטור[.

ייתכן שגם הח"א הוא בדרך זו ,אלא

והגם

שאין

ראוי

לעשות

כך,

שייתכן

ונפק"מ

שמגביל

זאת

רק

לדברים

בעוד דברים שמצאנו כך ,למשל

שבדיעבד נפטרים בהמוציא ,שאותם יכול

בבירך על בוסר בורא פרי העץ

ע"י כוונה להחשיב כחלק מהסעודה.
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שנ
מא ע"ב

בשיטת רש"י בדין דברים הבאים למזון ושובע בתוך
הסעודה
xincel iav axd

א .אמר

רב פפא ,הלכתא דברים הבאים

ושובע כגון דייסא וכרוב ותרדין ולא

מחמת הסעודה בתוך הסעודה,

ללפת את הפת ,טעונים ברכה לפניהן כיון

אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא

שאי"ז טפל לפת] ,והוסיף רש"י ע"ז וז"ל

לאחריהם ,ושלא מחמת הסעודה בתוך

ואינן בכלל לחם דנפטר בברכת המוציא,

הסעודה ,טעונים ברכה לפניהם ואין

ויבואר להלן[ ,ואין טעונין ברכה לאחריהן

טעונים ברכה לאחריהם ,לאחר סעודה,

כיון שזה מיני מזון אזי ברכת המזון

טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם

פוטרתן.

וכו',שאלו את בן זומא ,מפני מה אמרו
דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך

ודין

הג' של ר"פ שדברים הרגילים לבוא

הסעודה ,אינם טעונים ברכה לא לפניהם

לאחר סעודה ,כמו פירות ותאנים

ולא לאחריהם ,אמר להם ,הואיל ופת

וענבים ,טעונים ברכה לפניהם כיון שאי"ז

פוטרתן ,אי הכי יין נמי נפטריה פת ,שאני

טפל לפת ,וטעונים ברכה לאחריהם כיון

יין דגורם ברכה לעצמו.

שזה לא מזון ,ופסק ר"פ כר"ש ,ודלא
כר"ה ור"נ שסוברים שתאנים וענבים אין

והנה

שי' רש"י בביאור דברי ר"פ ,שדין

טעונין

ברכה

לאחריהם

ונפטרים

בברכהמ"ז.

הא' של ר"פ ,שדברים הבאים
מחמת הסעודה פטורים מברכה לפניהם
ולאחריהם ,היינו דבר שבא ללפת את הפת

ג .ובתוס'

והרבה ראשונים הק' על רש"י,

בין דברים הבאים למזון כמו דייסא וכרוב

שהרי זה מתני' לקמן מד .שכל

ותרדין ובין פירות] ,והראשונים למדו

שהוא עיקר ועמו טפילה ,מברך על העיקר

בדבריו שהיינו כל דבר שמלפת בפועל את

ופוטר את הטפילה ,ויעוי' ברא"ש שהוסיף

לפניהם

בקושיא זו שגם איתא במתני' לקמן מב.

אין

הפת[,

טעונין

ברכה

שבירך על הפת פטר את הפרפרת ,והיינו

ולאחריהם ,כיון שזה טפל לפת.

שגם מוכח את הדין של עיקר וטפל,

ודין

הב' של ר"פ שדברים שדברים

]ובתר"י

הבאים שלא מחמת הסעודה בתוך

והקדים את הקו' של מתני' דפת ופרפרת,

ולא

ולכאו' ביאור דבריו ,שהרי במתני' איתא

לאחריהן ,היינו שדברים הבאים למזון

עכ"פ את דינא דר"פ שכשאוכל פרפרת עם

הסעודה

טעונין

ברכה

לפניהן

מבואר

שהק'

כב'

קושיות,

עריכת ברכות  /בדין דברים הבאים למזון ושובע בתוך הסעודה

שנא

הפת נפטר הפרפרת בברכת הפת ,וא"כ

חידושו של ר"פ הק' שיפטר בברכת הפת

זהו קושיא נוספת לשי' רש"י[.

וצ"ע.

והנה

הבעה"מ תי' ע"ז ,שס"ד שעיקר

והנה

לכאו' א"א לתרץ על רש"י את תי'

וטפל זה דווקא אם היה דעתו

הב' של הרשב"א ,שרש"י העמיד

בשעת הברכה לאכול את הטפל ,אבל אם

להדיא את דברי ר"פ שבין מזון ובין פירות

לא היה בדעתו לאכול את הטפל ,לא נפטר

שמלפתין את הפת שנפטר בברכת הפת

בברכה קמ"ל שנפטר ,ויעוי' במג"א סי'

כיון שהוא טפל לפת ,ומשמע שיש חידוש

ריב סק"ב שהק' ע"ז שהרי מדוע לא כתבו

במזון ,ואולי אין כוונתו שיש בזה חידוש

חידוש זה לקמן גבי הדין של עיקר וטפל,

על מזון.

ותי' שהוא דין מיוחד בפת שבסתמא דעתו
על הכל ,אבל באמת בכל דבר בוודאי
צריך שיהיה דעתו על הטפל ואכמ"ל בזה.

וברשב"א

פירש בדין א' של ר"פ ,כעין
דברי רש"י ,אלא שהעמיד

את כל דברי ר"פ על פירות המלפתין,
ונפטר מדין עיקר וטפל ,והק' כקו' הנ"ל

ד .והנה

התוס' והרא"ש הקשו עוד על
שי' רש"י שא"כ מה הק' הגמ'

אי הכי יין נמי נפטריה לפת ,והרי היין אינו
בא ללפת את הפת ,וכתבו שאין לומר
שמדובר ששורה פתו ביינו ,שהרי בזה
מה"ת שאינו נפטר בברכת הפת ,והרא"ש
כתבו שבזה ודאי נפטר בברכת הפת.

שהרי זה מתני' שעיקר וטפל מברך על
העיקר ופוטר את הטפילה ,וכתב לתרץ,

וכתב

דיין בא לשרות האכילה במעיו הוי

שר"פ כתבה בשביל החידוש שבהמשך

כאילו שותהו עם הפת ,דמהיכא פשיטא

דבריו ,ועוד כתב לתרץ ,שיש חידוש קצת

ליה כולי האי ,דמהאי טעמא הוי כמו

לומר שגם פירות שמלפתין את הפת זה

דברים שמלפתים בהם את הפת .וביאור

טפל לפת ,ול"א שבטלה דעתו.

דבריו שכתב שאין לתרץ על רש"י שיין

והנה

ע"ז הרא"ש וז"ל ואין לומר ,משום

שבא לשרות האכילה הוא טפל לפת
לכאו' יל"ע לתי' הרשב"א ,א"כ מה

וחשיב כאילו שותהו עם הפת ,שמהיכא

הק' הגמ' על בן זומא א"ה יין נמי

פשיטא לגמ' שזה חשיב כמלפת את הפת.

נפטריה לפת ,שמשמע שהוא קשה על
הדין הא' של ר"פ ,והרי הוא קושיא גם על

והנה

דבריו לא נתבארו מדוע הוצרך שזה

מתני' ,שהרי לתי' הא' ,בדין הא' לא חידש

יחשב כאילו שותהו עם הפת ,והרי

כלום ,וגם לתי' הב' ,הרי החידוש הוא

בעיקר וטפל גם טפל שאינו נאכל יחד עם

שפירות המלפתין זה טפל לפת ,וא"כ יין

העיקר ממש ,הוא נפטר בברכת העיקר,

גם בלא דינא דר"פ היה צריך להיות טפל

והרא"ש בתו"ד לקמן כתב להוכיח כן

לפת .והנה להבעה"מ גם יל"ע בזה ,ואולי

מהדין של זית וצנון ,שאם אוכל צנון

יין זה חשיב שאין דעתו ע"ז ורק מפני

ואחריו זית כדי להפיג את מרירות הצנון,
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שנב
גם אם אין אוכלו יחד זה חשיב עיקר

לשי' הראשונים שמדובר שאוכל את הפת

וטפל.

כדי לסלק את מפיו את המליחות של

ועוד

יעוי' במעדני יו"ט על הרא"ש אות
פ שכתב וז"ל ואע"ג דשאר משקין

המליח ,בוודאי זה טפל לפת ,כיון שאין
שום סיבה לאכילת הפת אם לא לסלק את
מליחות פיו.

פת פוטרתן ואין טפלין לפת ,מ"מ מחמת
האכילה הן באין ומשום כך פת פוטרתן,

אבל

בעיקר וטפל שיש סיבה עצמית

וכי נמי ביין אין הפת פוטרתן לא ה"ל

לאכילת הטפל ,אזי הוא טעם כדי

לגמ' לפרוך דנפטריה פת ,כיון דמ"מ אין

להחשיבו לעצמו ושלא יהיה נגרר לאכילת

טפל לו אע"פ שבא עם האכילה .וביאור

וברכת העיקר ,וא"כ בזה אין שום הוכחה

דבריו שגם לקו' הרא"ש על רש"י בוודאי

ממתני שיש דין עיקר וטפל ,וכן זה ודאי

אין להק' על מים ששותים תוך הסעודה

שאם אוכל כ"א לבדו אין זה חשיב עיקר

שהם ודאי נפטרים בברכת הפת ,כיון שהם

וטפל,

שבדבר

באים מחמת האכילה ,משא"כ יין אף

שמלפת בפועל את הפת ,אף שיש סיבה

שהוא בא לשרות אינו חשיב כטפל

עצמית לאכילתו ,אנו רואים את סיבתו

למאכל .ובאמת לא ברירא ,מי הכריחו

להיות מלפת את הפת כעיקר סיבת

לומר שלקו' הרא"ש אי"צ לברך על מים,

אכילתו ,וחשיב טפל לפת ולכן נפטר

שהרי אין שום גמ' ששאר משקין נפטרין

בברכת הפת.

בברכת הפת ,ולהמחזור ויטרי להלכה אין
מים נפטרים וקו' הגמ' היא רק על יין,
ובודאי שלמד כן המעדני יו"ט מסברא.

ובאמת

ועפ"ז

ובא

ר"פ

להשמיענו

נראה שבאמת אם מלפת את הפת
בדבר שאינו מזון לעצמו ואינו

פירות ,ודוגמת מה שאנו מורחים על הפת

אם כוונת הרא"ש שלרש"י עיקר

בזמנינו ,או כגון גבינה וביצים וכיו"ב

וטפל ,זה דווקא טפל שנאכל

שאינו מזון לעצמו ,וכמו שיעוי' לקמן

יחד עם העיקר ,א"כ בוודאי לא היה פשוט

בזה ,בוודאי לא בא ר"פ להשמיענו

למעדני יו"ט ששאר משקין נפטר בברכת

שנפטר בברכת הפת ,אבל דבר שבא למזון

הפת אף שאין שותהו יחד עם הפת ,וחזינן

ולשובע שיש סיבה עצמית לאכילתו מלבד

בוודאי שאין זה ביאור קו' הרא"ש.

מה שהוא מלפת את הפת ,וכן פירות שבא

ה .והנראה

באמת בביאור דברי רש"י,
ובהקדם שהנה עיקר דין

עיקר וטפל הוא שהטפל מסייע ומשמש

לתענוג מלבד מה שהוא מלפת את הפת,
בזה הוצרך ר"פ להשמיענו שכיון שהוא
מלפת את הפת הרי הוא טפל לפת ונפטר
בברכת הפת.

לאכילת העיקר ,וע"כ הוא נגרר ונפטר
בברכת העיקר ,ובזה אם אם אוכל כ"א

ונמצא

שמיושב היטב קו' הראשונים על

לבדו בוודאי הוא נפטר מדין עיקר וטפל,

רש"י שהרי מתני' היא שעיקר

וכמו מתני' לקמן מד .שפת ומליח אף

פוטר את הטפל ,וזהו כעין תירוצו הב' של
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הרשב"א אלא שהרשב"א כתב כן על

וע"ז

שנג

כתב הרא"ש להקשות שמדוע

פירות ,ולדבריו בדבר שבא למזון בוודאי

פשיטא ליה לגמ' כ"כ שזה כמו

הוא נפטר מדין עיקר וטפל ,ולרש"י אף

מלפת את הפת ממש ,שהרי אם אי"ז חשיב

דבר שבא למזון כיון שהוא סיבה עצמית

כמלפת את הפת ממש ,הרי כיון שיש לו

צריך לחדש שהוא נפטר מדין עיקר וטפל.

סיבה עצמית לשתייתו אינו נעשה טפל

]ויעוי' להלן שנבאר מדוע להרשב"א אין

לברכת הפת.

מזון נחשב סיבה עצמית[.

ולפי"ז

מדוייקים היטב לשון רש"י,
שכתב וז"ל אין טעונין ברכה,

דהוו להו טפלה ,הלכך כל מידי בין מזון
בין פירות שהביאו ללפתן ,אין בו ברכה
לא לפניו ולא לאחריו .ולא כתב שגם

ומבואר

שבשאר משקין בוודאי זה
נפטר בברכת הפת ,כיון שאין לו סיבה
עצמית לשתייתו ,והוא נצרך לשרות את
הפת או שא"א לאכילה בלא שתיה ,הרי
הוא טפל לפת.

דברים שאינם מזון ואינם פירות וכמו
ביצים וגבינה] ,שהרא"ש כתב שאי"ז בא
לא למזון ולא לתענוג כפירות ,אם לא
נאמר שרש"י באמת פליג וס"ל שחשיב
שזה בא למזון[ ,ולהנ"ל א"ש שבאמת
החידוש של ר"פ הוא רק במזון ופירות
שהם סיבה עצמית ,ולא ביצים וגבינה,
שבוודאי כיון שהם מלפתים את הפת שהם
טפלים לה.

ו .ועפ"ז

היטב דברי המעדני יו"ט,

ובאמת

לכאו' צ"ל לדברי רש"י ,שבאמת
כיון שהוא בא לשרות את הפת

ממש ,וחשיב ממש מסייע לאכילת הפת,
]או כמש"כ התוס' בחד תירוצא והרא"ש
שא"א לאכילה בלא שתיה ,זה חשיב ממש
לצורך הפת עצמו ,ולכן אף שיש לו סיבה
עצמית לשתייתו זה חשיב כמלפת את
הפת.

נראה לבאר את קו' הגמ' שא"ה
יין נמי נפטריה פת ,שבאמת

ז .ואם

אכן הדברים ,יתכן לומר חידוש

שאר משקין בוודאי נפטרים בברכת הפת

גדול אליבא דרש"י ,ובהקדם

אף בלא דברי ר"פ ,שהרי כיון שאין להם

שהנה הרא"ש הק' על רש"י ,שכתב שהדין

שום סיבה עצמית בשתייתם והם רק

הב' של ר"פ הוא שדבר שנאכל למזון

לצורך הפת ,אבל יין שיש לו גם סיבה

ושובע אינו טעון ברכה לאחריו ונפטר

עצמית לשתייתו ,שהרי שותהו גם לאחר

בברכהמ"ז כיון שהוא מזון ,והדין הג' של

המזון לתענוג ,זה קשה רק לפי חידושו של

ר"פ שדבר שנאכל לתענוג ואינו רגיל

ר"פ שדבר שמלפת את הפת ממש אף אם

לבוא לאחר הסעודה טעון ברכה אף

יש לו סיבה עצמית לשתייתו זהו חשיב

לאחריו כיון שאינו מזון ואינו יכול

טפל לפת ,ולכן הק' הגמ' שלר"פ זה היה

להיפטר בברכהמ"ז .והק' שלפי רש"י ר"פ

צריך להיפטר בתוך הסעודה ,ואינו קשה

לא השמיענו מה דינו של בשר ודגים

על מתני'.

ביצים וגבינה שאינם באים למזון ושובע,
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שנד
ומאידך הם יותר מפירות שהרי רגילים

ואין טעונין ברכה לאחריהן כיון שזה מיני

להביאם בתוך הסעודה.

מזון אזי ברכת המזון פוטרתן.

והנה

היה יתכן לחדש ,שבאמת בשר

ודין

הג' של ר"פ שדברים הרגילים לבוא

ודגים ביצים וגבינה וכל כיו"ב,

לאחר סעודה ,כמו פירות ותאנים

כיון שאין לו סיבה עצמית חשובה

וענבים ,טעונים ברכה לפניהם כיון שאי"ז

לאכילתו ,אזי כיון שהוא רגיל לבוא

טפל לפת ,וטעונים ברכה לאחריהם כיון

בסעודת פת ,בוודאי זה חשיב כטפל לפת,

שזה לא מזון ,ופסק ר"פ כר"ש ,ודלא

אף אם אין אוכלם יחד ,וכל מה שסובר

כר"ה ור"נ שסוברים שתאנים וענבים אין

רש"י שרק דבר שמלפת בפועל את הפת

ונפטרים

ברכה

טעונין

בברכהמ"ז.

נפטר בברכת הפת ,זה רק שבא למזון או
לתענוג שיש לו סיבה עצמית ,ובזה הוא
חשיב טפל רק אם זה מלפת ומסייע בפועל
לאכילת הפת.

ור"פ

והיוצא

מדברי רש"י שלהיפטר מברכת
המזון צריך להיות מזון ,ולכן

דבר שבא למזון ולשובע אזי הוא נפטר

לא הוצרך להשמיענו דין זה ,כיון

בברכהמ"ז ,ודבר שבא לקינוח אינו שייך

שזה מתני' שעיקר וטפל מברך על

לסעודה ואינו נפטר בברכה אחרונה.

העיקר ופוטר את הטפילה.

אלא

לאחריהם

והנה

הרא"ש בסי' כו הקשה על רש"י,

שעדיין יש להרחיב בזה ,שהרי

וז"ל וקשה לפירושו ,דתלו הטעם

הבשר ודגים ביצים וגבינה אינם

משום דמזון נינהו ולכך נפטרו בברכת

מועילים ומסייעים ממש לאכילת הפת,

המזון ,דאי איתא להאי טעמא הוה ליה

וא"כ מדוע הם חשובים כעיקר וטפל .ויש

לגמרא לפרושי ,אלא דתלי טעם הפטור

לבאר ע"פ מה שנכתוב לקמן בדברי

שבאים בתוך הסעודה ,ועוד כל מילי

הרא"ש.

דזייני לבד ממים שייכא בהו ברכת הזן,
ונהי דמזון לא שייך בהו ,מ"מ ברכת הזן
וברכת הארץ וברכת ירושלים דעדיף טפי

·

ח .ונשוב

לדין הב' של ר"פ אליבא
דרש"י ,שדברים שדברים

הבאים
הסעודה

שלא

מחמת

טעונין

ברכה

הסעודה
לפניהן

בתוך
ולא

ממעין שלש לפטרן ,ועוד דפירוש דלאחר
סעודה אינו שוה למה שאמר בתוך
הסעודה ,שהרי גם בתוך הסעודה הן באין,
אלא שרגילין לבא לאחר סעודה ,והעיקר
חסר מן הספר ,וכו'.

לאחריהן ,היינו שדברים הבאים למזון
ושובע כגון דייסא וכרוב ותרדין ולא

ותו"ד

הרא"ש שהק' ג' קושיות על רש"י,

ללפת את הפת ,טעונים ברכה לפניהן כיון

א .שמשמע שהטעם שדברים

שאי"ז טפל לפת] ,והוסיף רש"י ע"ז וז"ל

הבאים בתוך הסעודה פטורים מברכה

ואינן בכלל לחם דנפטר בברכת המוציא[,

לאחריהם ,כיון הם בתוך הסעודה ,ולא
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שנה

משום שהם מזון ,וא"כ הו"ל לפרושי

ושובע ,וכמו ברכת המזון שעיקרו על מה

שהטעם משום שהם מזון .ב .שמדוע רק

שהוא בא למזון ושובע ,א"כ אף שאינו

דבר שהוא מזון נפטר בברכהמ"ז ולא כל

שייך לפת יש לו להיפטר בברכת המזון.

מידי דזיין .ג .שרש"י פירש בדברים הבאים
לאחר סעודה שמדובר בדברים שרגילים
לבוא לאחר סעודה ,ומדובר גם באופן
שבאו תוך הסעודה ,והרי בתוך הסעודה
הייינו שבאו תוך הסעודה ממש ,וא"כ אינם
שוים זה לזה ,ומשמע בגמ' שזהו חילוק
בין בתוך הסעודה ללאחר הסעודה.

ונביא

לזה ג' ראיות בקצרה שיין לאחר
הסעודה הוא שייך לסעודה ,ראיה

הא' ,שהנה בגמ' מב :נחלקו אמוראים אם
יין שבתוך המזון פוטר יין שלאחר המזון
כיון שזה לשתות וזה לשרות ,וביארו תוס'
והרא"ש שם וכל הראשונים שהיינו שזה
חשוב וזה אינו חשוב ,אמנם אם שניהם

ובהקדם דהנה לא נתבאר

היו לשתות בוודאי זה היה פוטר ,ויל"ע

ברש"י האם דבר שבא

שהרי שי' תוס' שם ,שיין קודם נטילה אינו

למזון ושובע שהביאו באמת לאחר סעודה

פוטר יין שבתוך המזון ,והיינו כין שזה ב'

דהיינו אחר שמשכו ידיהם מן הפת ואחרי

שתיות שזה בתוך הסעודה וזה אינו

עקירת השולחן ,האם טעון ברכה לאחריו

בסעודה ,ולכאו' מדוע יין שבתוך המזון

או שנפטר בברכהמ"ז.

היה פוטר יין לאחר המזון ,ובע"כ שהוא

ט .והנראה

ושורש

נידון כחלק מהסעודה .אמנם יעוי' תוס'
הנידון בזה ,דהנה לכאו' מי

בפסחים קג :שדנו שיין שלאחר הסעודה

שבירך על דבר שבא למזון

נפטר בברהמ"ז ,כיון שהוא חשיב בא

ושובע ברכהמ"ז לא יצא] ,מלבד דייסא

מחמת הסעודה ,ולפי"ז יש לדחות ראיה

שיתכן כיון שהוא במ"מ ,אבל כרוב

זו ,אלא שהרא"ש ורוב הראשונים לא

ותרדין ודאי לא יצא[ ,וא"כ זה ודאי שמה

הסכימו לדין זה ,וגם הרשב"א שסובר

שמברך ברכהמ"ז על המזון אינו עדיף

שנפטר בברכה אחרונה היינו משום שמיגו

מאשר אם מברך ע"ז לעצמו ,ומוכרח מזה,

דהוי קבע לסעודה הוי קבע לשתיה ,וכל

שדבר שבא למזון ושובע הוא נפטר מפני

הטעם שלא תיקנו ג' ברכות ליין הוא מפני

שיש לו איזה השתייכות לפת ,וא"כ לכאו'

שאין קבע לשתיה וא"כ היין עצמו מחוייב

דווקא אם זה בא בתוך הסעודה זה נפטר

בברכהמ"ז.

בברכה"ז ,אבל אם בא לאחר הסעודה אינו
נפטר.

או

ועוד

יש להוכיח ,דהנה יש לעיין מהגמ'
שם שיין שבתוך המזון היה פוטר

שי"ל שהנה זה מוכרח מכמה ראיות

יין שלאחר המזון ,אי לאו הטעם שזה

ברורות שגם לאחר הסעודה ,הרי הוא

לשתות וזה לשרות ,והרי שי' הרא"ש

שייך לסעודה ,ואף שלענין ברכה הוא

בפסחים פרק ע"פ סי' כ"ד ,שאם יש ב'

נידון כסעודה לעצמו ,וא"כ אם ברכתו היא

ברכות אחרונות אינו יכול לפטור ,וא"כ

מעניין ברכת הסעודה דהיינו שבא למזון

כיון שיין בתוך הסעודה נפטר בברכהמ"ז,
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שנו
והיין שלאחר הסעודה אינו נפטר מדוע

ומדובר גם בגוונא שהביאם לאחר סעודה,

הוא נפטר בברכה ראשונה ,ומוכח מזה,

והם ממש שוים .ומבואר להדיא מדבריו

שבתוך

שדבר הבא למזון ושובע זה רק אם הביאו

שהיין שלאחר הסעודה ויין

הסעודה הכל חשיב שתיה אחת ,שהכל
שייך לסעודה ,וכל סברת הרא"ש הוא רק
שזה סימן שאם יש ב' ברכות אחרונות הרי
אינו שתיה אחת עם שתיית הסעודה ,ואי"ז
יכול להיפטר בברכתו כיון שזה ב' סוגי
שתיות ,שזה בסעודה וזה לא בסעודה
ואכמ"ל.

ועוד

לאחר הסעודה.

ובאמת

אם באמת נאמר בדברי רש"י,
שדבר

שהוא

מזון

נפטר

בברהמ"ז ,אף לאחר סעודה ,אזי תתיישב
הך קושיא ,ולפי"ז באמת יש ליישב את
הקו' הא' של הרא"ש ,שהק' שמשמע
שטעם הפטור הוא מפני שזה תוך הסעודה

יש להוכיח לשי' הראשונים שיש

ולא מפני שהוא דבר שבא למזון ושובע,

היסח הדעת לאחריו ,יעוי' תוס'

שהרי באמת תוך הסעודה היינו דברים

פסחים קא :ד"ה כשהן טעונין בריש

הרגילים לבוא תוך הסעודה והיינו דבר

דבריהם וברא"ש שם ,וכך שי' הרשב"א

הבא למזון ושובע ,וזהו סיבתם כיון שהם

ועוד ראשונים[ והיינו שבכל מקום שיש

באים למזון ושובע.

היסח הדעת ,וכמו שינוי מקום והב לן
וניבריך וכיו"ב ,טעון לברך ברכה אחרונה

ולפי"ז

מתיישב היטב קו' הב' של

על מה שאכל מקודם ,ואסור לו לעסוק

הרא"ש ,שהק' מדוע רק דבר

באכילה חדשה כיון שזה הפסק בין

שהוא מזון נפטר ולא כל מידי דזיין,

הסעודה לברכהמ"ז .וא"כ יל"ע מדוע

ובאמת אם גם לאחר סעודה הוא נפטר,

מותר לו לאכול לאחר הסעודה הרי זה

והוא מפני שמזון הוא סיבה עצמית

מפסיק בין האכילה שאכל לבין ברכהמ"ז,

לברכהמ"ז בלא שום השתייכות לפת ,אזי

ובהכרח שהכל חשיב סעודה אחת[.

בוודאי שדבר שהוא זיין ואינו מזון ,אין

י .והנה

ברא"ש מוכח להדיא שהבין
בדברי רש"י שהוא רק בתוך

הסעודה ,שאם נימא שהוא דין אף לאחר
סעודה ,א"כ אין כלל מקום לקו' הג' שהק'
שבתוך הסעודה אינו שווה ללאחר סעודה,
שבאמת כמו שדברים הבאים לאחר

שום טעם לומר שהוא שייך לברכהמ"ז,
וכל קו' הרא"ש היא להבנתו בדברי רש"י
שנפטר מפני שהוא מזון והוא תוך
הסעודה ,וא"כ הק' שגם דבר שהוא זיין
והוא בתוך הסעודה שייך לפוטרו.

וכמדומה

ששמעתי משמיה דהפמ"ג,

סעודה היינו שרגילים להביאם לאחר

שלרש"י דבר שבא למזון

סעודה ,ומדבר גם בגוונא שהביאם בתוך

ושובע אף לאחר הסעודה ,הוא נפטר

הסעודה ,כן בדברים הבאים בתוך הסעודה

בברכהמ"ז ,ודלא כמו שמוכח מהרא"ש

היינו דברים שרגילים להביאם בתוך

בהבנת דבריו ,וא"ש היטב מה שתי' על

הסעודה דהיינו דבר שבא למזון ושובע,

דברי רש"י.
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שנז

מא ע"ב

יסוד פטור דברים הבאים בסעודה
ontew jepg axd

בגמ',

הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך

ומדוקדק

הוא מלשון רש"י דהכל הוא

הסעודה ,אמר ר"ה טעונים ברכה

מחמת דנפטר בברכהמ"ז דלא

לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם ,וכן

פי' משום דלר"ה חשיב מכלל הסעודה,

אמר ר"נ טעונים ברכה לפניהם ואין

ולרב ששת לאו מכלל הסעודה ,אלא פי'

טעונים ברכה לאחריהם ,ור"ש אמר

אי ברכהמ"ז מהני דוקא למידי דזן אי לא,

טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם,

ואי טעמא דחשיב טפלות מסוים כלפי

שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין

ברכה אחרונה ,לכאו' אין הדבר נקבע

טעון ברכה לאחריו אלא פת הבאה בכסנין

במידי דזיין דוקא ,אלא כמה הוא שייך

בלבד.

לסעודה ,ומדברי רש"י נראה דהנידון אי
נתפס בו ברכהמ"ז אי לא ,ובעינן דיפטר

והנה

ברש"י פי' בדר"ה ור"נ דהא דאין

מכח דחייל ע"ז שם ברכהמ"ז וע"ז ר"ש

מברך לאחריו דברכהמ"ז פוטרתן,

ס"ל דדוקא מידי דזיין ,ולר"ה כל מידי
לכאו'.

ובדרב ששת ,כת' דלא פטר אלא מידי
דזיין והני לא זייני.

ויל"ע

והנה

בזה בדעת רש"י מאי פלוגתתם,
דמלשון רש"י נראה דכל פטור

דתוך הסעודה מברכה אחרונה ,אין ענין

צ"ב באמת טעמא דר"נ ור"ה מאי
שיאטיה דברכהמ"ז לכל מילי הא

לא זייני ,ומשום מאי נפטר בברכהמ"ז,
וצ"ב במה נח' ומאי טעמא דר"ה ור"נ
דפליגי אדר"ש.

פטורו דחשיב מכלל הסעודה וברכהמ"ז
פוטר הסעודה וממילא נפטר הכל ,והייינו

וביותר

דהא גבי תמרי מבוא' בגמ' לעיל

דאף דבעי ברכה ראשונה מ"מ כלפי ברכה

י"ב דנפטר בברכהמ"ז בדיעבד

)וכן נראה

דתמרי מיזן זייני ,ומבוא' שם לכאו' בדברי

דמפרש בתר"י( ,דזה אינו ,דלעולם אינו טפל

הגמ' דדוקא תמרי דמיזן זייני מיפטרו

לסעודה ,אלא ענינו דברכהמ"ז חייל

בברכהמ"ז ,אך שאר מילי לא מיפטר אף

בתוך

שייכו

אחרונה חשיב מכלל הסעודה,

ופוטר

בעצמו

דברים

הבאים

בדיעבד,

והיינו

משום

דלא

הסעודה ,ובזה נחלקו רב ששת ור"ה ור"נ,

בברכהמ"ז ,וא"כ תימה דלר"{ה ור"נ לאו

דלר"ה ברכהמ"ז יכולה לחול ולפטור נמי

דינא הכי ושאר מילי נמי נפטר בדיעבד

אף מידי דלא זייני ,ולרב ששת דוקא מידי

בברכהמ"ז וזה לא שמענו וריהטת דברי

דזן יפטר בברכהמ"ז.

הגמ' דדוקא בתמרי כן הוא.
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שנח

והנה

לדברי שא"ר דהא דמיפטרי היינו

דמילתא ,אלא עיקר דינא דמידי דמזון

דאי"ז

נפטר בברכהמ"ז ,ומידי דלאו מזון אף תוך

דברכהמ"ז פוטרת לתאנים וענבים ,אלא

הסעודה חייב בברכה ,דאין שייך בו

דפוטר לסעודה ,ותאנים וענבים מכלל

ברכהמ"ז ,והיינו דעיקר דברי ר"פ דכלפי

הסעודה ,אך בדברי רש"י נראה דהוא

מידי דמזון נתפס בו וחייל בו ברכהמ"ז

בכיוון פוטר ברכהמ"ז ע"ז וא"כ ק'.

ונפטר ,משא"כ מידי דלאו דמזון לאו הכי

דמכלל

ובגמ'

הסעודה

ל"ק

אמר ר"פ הלכתא דברים הבאים
מחמת הסעודה בתוך הסעודה,

אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא

הוא ,והיינו דאי"ז פוטר דכיון דמכלל
הסעודה נפטר אלא דהוא משום דהברכה
חייל על מידי דמזון ומהני להו ברכהמ"ז
ובכך נפטר .א.

לאחריהם ,ושלא מחמת הסעודה בתוך
הסעודה טעונים ברכה לפניהם ,ואין

וברש"י

לכאו' מתבא' נמי דר"פ פסק

טעונים ברכה לאחריהם ,לאחר סעודה

כרב ששת ,דהא דברכהמ"ז

טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם.

פוטרת היינו דוקא מידי דמזון אך מידי

ורש"י

דלאו דמזון לא נפטר בברכהמ"ז ,ויעוי'
מפ' שלא מחמה"ס בתוה"ס ,כגון

בתוס' דתמהו דקי"ל כר"ה ור"נ יעויי"ש,

דייסא וכרוב ותרדין ,וכו' דאינן

אך באמת יתכן בזה דשי' רש"י לפסוק

לפתן ובאין למזון ולשובע ,ובד"ה ולא
לאחריהן דמיני מזון נינהו ,וברכת המזון
פוטרתן.

כר"ש.

והנה

בהא דקאמר רב ששת דאין לך דבר
שטעון ברכה לפניו ואין טעון

והא

דלאחה"ס רש"י מפ' דברים הרגילים

לאחריו אלא פהב"כ ,פרש"י לאחר אכילה

לבא לאחר סעודה ,כגון פירות,

וברכת המזון היו רגילים להביא כיסנין,

אפילו הביאן בתוך הסעודה שלא מחמת

וכו' ומתוך שנותנים בה תבלין הרבה

לפתן ,דטעונין לאחריהן דאין ברכת המזון

ואגוזים ושקדים ,ומאכלה מועט ,לא

פוטרתן ,דלאו מזוני נינהו.

הטעינוה ברכה מעין שלש ,מידי דהוה

והנה

בדברי רש"י בר"פ מבוא' נמי כנ"ל

אפת אורז ודוחן ,דאמרינן בפרקין בתחלה
בורא מיני מזונות ולבסוף ולא כלום.

דהא דתוה"ס נפטר ואף בדייסא,
משום דמין מזון וברכת המזון פוטרתו,

ורש"י

ולאו תוך הסעודה או אחר הוא עיקרא
`.

מפ' לה דאחר ברכהמ"ז ואין טעון
לאחריו מתוך שמאכלה מועט,

y"`xa `aedc b"da zrc ok 'ierie ,dcerqd xg` s` f"ndkxaa xhtp oefn oin i` i"yx zrcl r"li dpde
llkn `dic opira `l xeht mrhe ,q"dez `eal oilibxd mixac exwir i` i"yx zrcl r"lie ,e"k 'iq

`kide ,dcerql drfa zekiiy opirac t"x ixac zhdix mpn` ,f"ndkxa edl ipdn oefnc icinc `l` dcerqd
c"re ,dcerqc `vtg `linn aiyg oefn oinc i` oecl yi b"dad zrca s`e ,f"ndkxaa exhetl n"l mcew lk`c
.ozxhet f"ndkxac meyn e` ,mibce xyaa `"ayxd 'zky
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והנה עצם דברי רש"י צ"ב מהו הך דינא

דברי הראשונים בדעת רש"י דר"פ ע"כ

דמתוך שמאכלה מועט אין טעון ברכה

היינו כרב ששת ,דאחה"ס היינו פירות

אחרונה ,ומהו הך טעמא הא ממ"נ אי אכל

הרגילים אף בבאו תוך ,וא"כ מאי קאמר

שיעור יתחייב דכ"ה דינא בכ"מ ואי לא לא

רב ששת אלא פהב"כ הא איכא טובא,

יתחייב ,ומאי איכפ"ל אי בעלמא מאכלה

דייסא וכרוב ותרדין תוה"ס דטעונין ברכה

מועט אי עתה אכל ממנו שיעור יתחייב

לפניו ואין טעון לאחריו ,והא ר"ה ור"נ

בברכה אחריו ,ומהו לא הטעינוה משום

נמי איירו בתוה"ס גבי תאנים וענבים

כך.

ולימא דמודה להו בשאר מידי דמזון

ובתוס'

תמהו עליו דהא כל שי"ב מה'
מינים ויתחייב משום כך במעין

ג' ,וכה"ק דמשום מאי לא מייתי מאורז

דטעון לפניו ולא לאחריו ,ובודאי רב ששת
לא פליג אדר"פ דאף דייסא לא נפטר
בלאחריו ,דהא פרש"י דלרב ששת תלוי
הכל במידי דמזון.

ודוחן ,ולכך פי' התוס' דמיירי תוך
הסעודה קודם ברכהמ"ז וכו'.

והנה

בדעת רש"י צ"ב משום מאי באמת
מפ' לה באחר ברכהמ"ז ,דהא

לכאו' לרש"י תוה"ס כל שאינו נטפל
מברך לפניו ולא לאחריו ,ול"ל לרש"י לפ'

ויעוי'

אלא ה"ה דייסא וחביץ קדרה וכו',
אמנם כ"ז לשי' דאיירי בתוה"ס ולכך היינו
הך ,אך רש"י מפ' דע"כ הוא דוקא פהב"כ
ולכך פי' משום דמאכלה מועט ליכא
ברכה לאחריו כלל.

לאחר ברכהמ"ז ,ובזה י"ל דכיון דס"ל
לרש"י דלעולם אינו מברך לאחריו ,לכך

ברא"ה דכת' דפהב"כ לאו דוקא

ומה

דנראה בזה דע"כ חדא בחדא

לא פי' בתוך הסעודה ,דהא אף אחר

מתרצא ,דע"כ רב ששת מייתי

ברכהמ"ז נמי הכי דינא ,אמנם עדיין צ"ע

דוקא פהב"כ לאחר ברכהמ"ז ,דעיקר דברי

דברש"י נראה דמוקי לה דוקא אחר

רב ששת דדוקא פהב"כ טעון ברכה לפניו

הסעודה וברכהמ"ז ודוקא מהתם שייך

ולא לאחריו ,משא"כ תוך הסעודה ודייסא

דברי רב ששת דטעון לפניו ולא לאחריו,

לאו אין טעון לאחריו ,דהא דאין טעון

ולא הביא מכל פהב"כ דאף תוך הסעודה

לאחריו היינו משום דברכהמ"ז פוטרתו,

נמי הכי דינא ,דטעון לפניו ולא לאחריו.

ואין קרוי שמו אין טעון לאחריו דטעון

ובאמת

הא גופא צ"ב מנא ליה לרש"י
דף אחר ברכהמ"ז אין טעון

לאחריו ,ומי הכריחו לזה דזה מאי דקאמר
רב ששת.

ועוד

ונפטר בברכהמ"ז ,ולכך לא מייתי רב
ששת מדייסא בתוה"ס ,ומשום כך נמי
פרש"י דוקא פהב"כ אחר ברכהמ"ז,
דתוה"ס לא חשיב כלל אין טעון לאחריו,
דטעון ונפטר ,ורב ששת אתי למימר

יש לתמוה דהא רש"י פי' בדר"פ

ולאיפלוגי אדר"ה ור"נ דבמה שאמרו

דשלא מחמה"ס היינו דייסא וכרוב

דתאנים וענבים טעון לפניו ואין טעון

ותרדין דטעון לפניו ולא לאחריו ,וריהטת

לאחריו ,לאו הכי דינא דכל מה דמצינו

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שס
דאין טעון לאחריו היינו בפת כיסנין ,אך

בשלמא בפת כיסנין פרש"י דמאכלה

בעלמא לעולם טעון לאחריו ,ותוה"ס נמי

מועט ,אך בתאנים וענבים צ"ב בטעמא

טעון אלא דברכהמ"ז פוטרתן וכמש"פ

משום מאי אין טעון לאחריו.

רש"י.

ויותר

מזה דרש"י מפ' נמי בדר"ה ור"נ

לפי"ז נפק"ל דדברי ר"ה ור"נ לא

דאין טעונים לאחריהם דברכהמ"ז

נח' דברכהמ"ז מהני לכל מילי,

פוטרתן ,והיינו דאי"ז דאין טעון לאחריו

ובדברי הגמ' דף י"ב היינו דוקא בתמרי אי

אלא דפוטר ,ואכ שוב הדר ק' בזה ,ולומר

בירך עלייהו ברכהמ"ז נפיק בזה דזייני ,אך

דכוונת רש"י דתרי עניני ברכהמ"ז איכא

בכל מילי אף לר"ה ור"נ ל"מ ברכהמ"ז,

חד דפוטרת וחייל על עצם דבר הנאכל,

והיינו משום דבעיקר הטעם ס"ל כרב

והיינו במידי דמזון ,ומה שאמר גבי תאנים

ששת דברכהמ"ז פוטר דוקא מידי דזיין,

וענבים רצה רש"י בזה לומר דברכת המזון

ולא שאר מילי ,והא דקאמרי דבתאנים

פוטרת

דחייב

וענבים אין טעון לאחריו ,לאו היינו

בברכהמ"ז חייל בו דאין טעון לאחריו

טעון

ולאו דמיפטר בזה ,הא צ"ע ,גם מלשון

לאחריו ,היינו דכה"ג תאנים וענבים תוך

רש"י ואף מסברא אי לא אהני ליה

הסעודה ,אין בהם חיו ואין טעון ברכה

ברכהמ"ז משום מאי יגרום לו ליפטר

לאחריו ,והוא ע"כ כן דומיא מאי דקאמר

מלטעון ברכה לאחריו.

והנה

דברכהמ"ז

פוטרתן

אלא

דאין

רב ששת דפהב"כ כן דהתם היינו דאין
טעון לאחריו ,ובזה נמי קאמרי ר"נ ור"ה
דאף תאנים וענבים תוה"ס אין טעון
לאחריו ,ולאו דברכהמ"ז פוטרתן אלא
דאין טעון.

העולה

ובפי'

עיקר

החיוב

דכיון

דברי רש"י גבי פהב"כ ,נר' מדברי
הגר"א ר"ח סעי' ט' דנח' רש"י

ותוס' בהא גופא אי אמרי' כל שי"ב גבי
ברכה אחרונה ,ואפ' לא אמרו אלא ברכה
ראשונה ,ודעת רש"י דכל שי"ב לא אהני
לברכה אחרונה.

מזה דמחלוקת רב ששת ור"ה
ור"נ אי"ז בשיעור עד כמה

אלא

דאי נימא הכי צ"ע מאי מייתי רש"י

ברכהמ"ז יכולה לחול ולפטור מידי דלאו

מאורז ומאי שיאטיה להא דל"א כל

דמזון ,אלא נח' בדין תאנים וענבים תוה"ס

שי"ב גבי ברכה אחרונה ,גם צ"ע משום

אי טעונים ברכה לאחריהם אי לא ,ולא

מאי אמר דוקא בפהב"כ הכי דינא בכ"מ

טעונים

דכל שי"ב ,וגם טעם דרש"י דמאכלה

דנפטרו

בברכהמ"ז

אלא

אי

לאחריו.

אלא

דבאמת צ"ב מאי טעמם ומשום מאי

מועט צ"ב.

ולפי"ז

מאי דמייתי רב ששת מהתם

אין טעון בתאנים וענבים ברכה

דחזינן דאיכא מקומות דאף

לאחריו ,ומ"ש מכל מקום ומשום מאי

דאהני להא דטעון לפניו מזונות עדיין לא

נאמר בהו הך דינא דאין טעון לאחריו,

חשיב לחייב לאחריו ,וצ"ב מה ענינו

עריכת ברכות  /יסוד פטור דברים הבאים בסעודה
לתאנים וענבים ,וגם כמשה"ק התוס'

ולכאו'

משום מאי לא מייתי אורז.

שסא

למתבא' בדעת רש"י דהא
דפהב"כ היינו משום דאכילתו

כאכילת טפלות ואי"ז אכילה בתורת מזון,

ובדברי

או"ז עולה בזה לכאו' פי' אחר

ואין בו דין ברכה אחרונה ,צ"ב מה ענינו

בדברי רש"י ,דהנה במהר"ח

דפהב"כ דאין טעון ברכה ולא חייל עליו

אור זרוע לח' ז"ל על גרעיני הפירות פסק

ברכה ,להא דאמרי ר"ה ור"נ דאין טעון

רבינו יהודה שירליאון שמברכין עלייהו

ברכה בתאנים וענבים בתוך הסעודה

בורא פרי העץ ,ונראה לי דוקא כשאוכלן

דהתם לכאו' פטורו משום דברכהמ"ז

לשם אכילה ,אבל אם אוכלם לשם מיתוק,

פוטרתו ואין שייך לפהב"כ דאין טעון

כדרך שאוכלין גרעיני גודגניות כדי שיהא

ברכה כלל.

ערב לו לשתות אחריהם אין מברכין
עליהם אלא שהכל .שהרי אפילו פת
המתובלת בתבלין הרבה ורגילים לאוכלו
למיתוק ,כתב אבא מארי זצוק"ל כשאינו
אוכלו לשם רעבון אלא לשם מיתוק,
בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות
ולאחריו בורא נפשות רבות .ומ"מ יש
לגמגם גם בפת כי האי גוונא לא יברך
בורא מיני מזונות אלא שהכל ,ע"כ,
ובתרוה"ד ל"א דן בזה גבי כל עיקר קודם
לטפל ,והיינו דעיקר הך דינא דפת
מתובלת אין מברך מעין ג' היינו דאי"ז
אכילת הדבר עצמו דאין נאכל בתורת
אכילה אלא בתורת קינוח ,והיינו דכיון
דאין נאכל בתורת אכילתו אלא כאכילת
טפלות בדין הוא דלא יברך עליו מעין ג'.

ובאו"ז

הל' ברכת המוציא ,מתבא' דעיקר
דבריו

הוא

בשי'

רש"י

גבי

פהב"כ ,ועולה מעתה דעיקר טעמא דרש"י
דאין טעון עליו ברכה מעין ג' בפת כיסנין,
היינו משום דאכילתו אכילת מיתוק ,ולכך
אין בו ברכה ,ואי"ז חפצא דאכילת מזון,
אלא הוא אכילה כזו דאין טעון ברכה
לאחריו ,ודומה לזה אכילת טפלות.

ומה

דנר' דע"כ מוכרח דאף גבי הביאו לו
תאנים וענבים הא דאין מברך

לאחריו בתוך הסעודה ,היינו משום דאין
טעון לאחריו ,ולר"ה ולר"נ בתאנים
וענבים נמי בתוך הסעודה ,חסר בחפצא
דאכילתן דאי"ז כאכילת מזון ,או כאכילה
בתורת קביעות דתאנים וענבים ,ובמה
דהוא בתוך הסעודה הוא כעין אכילת
קינוח ,דאין טעון ברכה לאחריו ,דאין בזה
קביעות באכילת תאנים וענבים ,ובזה פליג
רב ששת דל"ח אכילת קינוח דאין טעון
ברכה לאחריו ,אלא פהב"כ ,אמנם לר"ה
ור"נ ענין זה משכח"ל נמי בתאנים וענבים,
ואף דאי יאכלן לעצמן ,שפיר מתחייב
משום אכילתן ,מ"מ היכא דאכילתן בתוך
הסעודה משוי ליה לדין אכילת תאנים
וענבים ,דכלפי חיוב דמעין ג' דילהו אין
חשיב חפצא דאכילת תאנים וענבים ,אלא
כעין אכילת קינוח ,דכיון דבתוך הסעודה
אכיל להו ,אי"ז חשיבות אכילת תאנים
וענבים ולכך אין טעון לאחריו.

וכוונת

דברי רש"י דכת' בזה בדר"ה ור"נ
דברכהמ"ז פוטרתן נראה דעיקר

כוונתו בזה דכלפי מה דתאנים וענבים

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שסב
חלק מהסעודה נינהו וכלפי צד וענין זה

גמור וממולאים במיני פירות וכדומה,

ברכהמ"ז פוטרתן ,והיינו דלעולם אית בהו

)לכאו' מפ' לה כה"ג דמתובלת וכדו' אית ליה עילויא

צד דהמה חלק מהסעודה ,וכלפי צד מחייב

אחרינא

וצ"ע( ,משום מאי אין ברכת המזון

מחמת הסעודה בזה אדרבה ברהמ"ז

פוטרתן ,דלית ליה עילויא אחרינא ,ויעוי'

פוטרתן וכפשוטו דהוא חלק מהסעודה,

ברע"א ר"ח דנקט כדבר פשוט דליהפך

אך במה דיש לדון חיוב מחמת שם תאנים

ופ"כ מיפטר מברכהמ"ז דבאמת לחם

וענבים ,בזה באמת לא יועיל לו ברכהמ"ז

גמור הוא יעויי"ש.

דלאו מין מזון נינהו ,ובזה באמת עיקר
ענינו דחסר בשם אכילת תאנים וענבים,
וכעין אכילת קינוח ,ולכך אין טעון ברכה
לאחריו ,ופטור מברכה הוא ,וטעמא דר"ה
ור"נ הוא בדומה למה דקאמר רב ששת
דאין טעון ברכה לאחריו ,ופטור כלל
מברכה.

ובטעמא

דרב ששת דדוקא בפהב"כ
דינא הכי י"ל בזה ,דהנה

בשו"ע ר"ח י"ז ברכת שלש אינה פוטרת
מעין שלש ,שאם אכל דייסא אין ברכת
המזון פוטרתו ,אבל ביין ברכת ג' פוטרתו,

וביישוב

לדעת הפמ"ג אמר בזה הרב
חיים שמואלביץ שליט"א דגבי

כיסנין הא דאין ברכתו ברכהמ"ז היינו
משום דאף דהוא חפצא דמזון כיון דאינו
אוכלו כמזון אלא כקינוח לכך ל"ש ביה
כלל ברכהמ"ז ,ובזה לא ק' ליה כלל
למג"א דל"ש ביה כלל ברכהמ"ז דאין
נאכל בתורת מזון ושם הוא הפקעתו ,ולא
איכפ"ל בעילויא אחרינא ,אך גבי דייסא
מה דאין בו ברכהמ"ז הוא אף דהוא חפצא
דמזון ולכך ק' ליה למג"א מ"ש מתמרי .ב.

ולפי"ז

היה נראה בזה לבאר דברי רב

שאם בירך על היין ברכת המזון במקום על

ששת ,דגבי פהב"כ הפקעת

הגפן ,יצא ,וה"ה אם בירך על התמרים

חיובו ומה דאין טעון ברכה לאחריו היינו

ברכת המזון במקום על העץ ,יצא ,ואפילו

משום דבחפצא הוא מזון ,ועכ"ז הופקע

לא אמר אלא ברכת הזן ,וכו' ובמג"א ס"ק

מברכה ,היינו משום דאוכלו בתורת קינוח,

כ"ה דתמרים נפטר בברכהמ"ז ולא דייסא

ובזה כיון דדין הפקעתו הוא באכילה לכך

דאית ליה עילויא אחרינא בפת ,ויעוי' בסי'

אין טעון ברכה לאחריו ,דמפקיעו מחמת

קע"ז ב' ובמג"א ס"ק ו' דגבי תוה"ס

מה דזהו חפצא דאכילתו ,אך גבי תאנים

ואחה"ס מיפטרו תמרים בברכהמ"ז אף

וענבים עיקר מה דמחייבו בברכה אחרונה

לכתחילה ,ובפמ"ג שם תמה בדברי מג"א

אי"ז מחמת דהוא חפצא דמזון ,אלא על

דמשום אית ליה עילויא אין דייסא נפטרת

אף דאינו כ"כ מזון מ"מ חייב בתורת ז'

בברכהמ"ז ,דמכל מקום כסנין של פת

מינים ,ובמקום דזהו דין חיובו מה דאוכלו

.a

dlik`e oefn zlik` epiid zraye zlk`ea `ed eceqi f"ndkxa aeigc f"ndkxaa `xaq `edc x`al yie
aeig xwir `edc driay zlik` zxezn rwtene oefn zt epi`e gepiw zt epipr gepiw zt j` ,driayc

.z"dn f"ndkxa

עריכת ברכות  /יסוד פטור דברים הבאים בסעודה

שסג

בתוך הסעודה אי"ז הפקעה במחייב דלא

אחרונה ,דהוא קביעות בפ"ע ואין בו כלל

יהיה טעון ברכה לאחריו.

ששייכות לסעודה ,ועיקר דברי ר"פ הוא

היינו

דכיון דעיקר חיובו אינו בקביעות
אכילת מזון עליו ,בזה לא איכפ"ל

מה דאוכלו בתוה"ס ולא מתקיים בזה כ"כ
קביעות אכילת תאנים וענבים ,מ"מ בדין
דיהא טעון ברכה לאחריו.

והנה

למתבא' בדברי רש"י אולי יש
ליישב מה דהק' הראשונים בדעת

רש"י דבדבריו בר"פ דפסק כרב ששת,
ואולי י"ל דס"ל דר"פ שפיר קאי אף כר"ה
ור"נ ,וחלוק מה דנח' גבי תאנים וענבים
מדינא דאחר הסעודה דחייב בברכה
לאחריו ,דבהא דתאו"ע עיקר דינא דאין

מוסכם דבמה דלא שייך לסעודה אין נפטר
בברכהמ"ז ,ובזה כו"ע מודו ושייך נמי
בתאו"ע ,אלא דבהא פטר לה ר"ה ור"נ
דחסר בקביעות אכילתן לברכה אחרונה
ואין טעון לאחריו ברכה שלו עצמו,
ונפק"מ דאפשר דכל דברי ר"ה ור"נ הוא
בתאו"ע

בדוקא

דאית

בהם

שייכות

מסוימת לסעודה ולכך אין טעון ברכה
אחריו ,דחסר בקביעות אכילתן,
דמיפטר

)ולאו משום

בברכהמ"ז( ,אך שאר פירות דלא

שייך כלל בזה באמת טעון לאחריו דהוא
קביעות בפ"ע ,ויעוי' פנ"י לחלק בדעת
רש"י בין שאר פירות לתאו"ע.

טעון ברכה לאחריו ,ובזה נתבא' דע"כ אי
אין טעון אי"ז דל"ש כלל לסעודה

ובאמת

בהא דהביאו לפניהם תאו"ע

דאדרבה מחמת דאית ביה צד שייכות

דפעמים שבא למתק את פיו בתוך הסעודה

לסעודה זהו מפקיע ממנו קיבעות אכילת

בפירות ,ומ"ל אי פעמים בא למתק היה לו

פירות דתאו"ע ,ומישך שייך לסעודה אף

לומר דמיירי בכה"ג ,אך דקדק בזה

דאי"ז אכילת מזון מ"מ להפקיע מזה

דנחלקו בכה"ג דאית ביה שייכות לסעודה

אכילת תאו"ע בתורת קביעות ,וע"ז קאמר

וחסר בקביעות אכילת פירות לחייב

ר"ה ור"נ דמשום הא חסר בכל מחייבו

בברכת מעין ג' ,אך גבי לאחר הסעודה פי'

לברכה אחרונה ואין טעון לאחריו ,דחסר

דברים הרגילים לבוא לאחר היינו דלא

בקביעות אכילת פירות לחייב בברכה

שייכא כלל לתוה"ס וממילא הוא קביעות

אחרונה ,והיינו דהצד סעודה או קינוח

בפ"ע ולכך צריך לברך אחריו.

דסעודה ומישך לסעודה מפקיע חובת
ברכה דיליה.

אך

)ואפשר

הוא מדוקדק לשון רש"י ,דכת'

לדון בזה דלדעת רש"י לר"ה
ולר"נ אף דאין מברך על

דברי ר"פ בדברים הבאים לאחה"ס

תאו"ע מעין ג' מ"מ בור"נ בדין דיברך,

וכמש"פ רש"י דהיינו הרגילים לבוא

והוא חידוש ,ובדומיא דפהב"כ לרש"י,

היינו דאיכא בזה הפקעת כל צד סעודה,

נמצא דלא שייך כלל בדינא דר"פ ,דר"פ

ואין שייך כלל לסעודה ובאמת הוא

מחייב באחה"ס בברכה ,ובא לומר דאין

כקביעות בפ"ע אין בו כלל שייכות

נפטר בברכהמ"ז ,ומיהא אפשר דיברך

לסעודה ,ובכה"ג אין סיבה להפקעת ברכה

בור"נ ,ור"ה ור"נ לענין לפוטרו מברכתו

שסד

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שלו דאין מברך מעין ג' ,דלאו קביעות

ואפשר דבצד זה אית ביה שם סעודה

בזה בתורת פירות ,הא מיהא דיברך בור"נ,

ונפטר מבור"נ ,וממ הוא לחידודא מילתא

אלא דבדברי רש"י מתבא' דבדר"ה ור"נ

דרש"י דביסודו שייך לחייב לר"נ ור"ה

אין מברך אף בור"נ דברכהמ"ז פוטרת,

בבור"נ(.

עריכת ברכות  /גדר דברים הבאים מחמת הסעודה

שסה

מא ע"ב

גדר דברים הבאים מחמת הסעודה
uiaewlet l`ei axd

יל"ד

בכל דברים הבאים מחמת הסעודה

אוכל כדי לחדד האצטומכא וליתן תאוות

שנפטרים בברכת הפת מהו גדר

המאכל אע"פ שאינו אוכל עם הפת מחמת

פטורם האם זהו כדין כל עיקר וטפל,

סעודה הוא" ,וכן כתב הרשב"א שדברים

שמכיון שהפת באה לשובע ודברי מזון

הבאים לסייע בתאוות המאכל כדי שיאכל

אלו גם באים לתוספת שובע א"כ הם באים

יותר הרי זה נחשב כבאים מחמת הסעודה

לסייע לפת בשביעה ,ולכן טפלים הם לפת

ונפטר בברכת הפת,

ונפטרים בברכתה ,או שאינם טפלים לפת

הרשב"א לבאר מ"ט תאנים וענבים הבאים בתוך

אלא הם חלק מהסעודה ,שהרי באים

הסעודה טעונים ברכה לפניהם ,שהרי הם מסייעים

לשביעה וגם הפת באה חלק מהסעודה,

לתאוות המאכל ,וכתב דכיון שמתכוין בהם גם

ולכן מברך על כל הסעודה ומכיון שהפת

להנאת עצמם מש"ה טעונים ברכה לפניהם ,אבל

היא חשובה והיא עיקר הסעודה לכן

בל"ז אם כוונתו לסייע וגרור התאווה נפטר בברכת

מברכים עליה אבל אין הגדר שכל

הפת(.

המאכלים טפלים לפת.

והנה

ובביאור

)ומהאי טעמא צריך

שיטה זו כתב המאירי שאין

צריך לברר מהו נחשב דברים

פטורא דפת משום עיקר וטפל,

האם

אלא שכל הסעודה נפטרת בברכת הפת

דווקא דברים הבאים לשובע או ללפת

שהיא עיקר הסעודה וז"ל "שמא תאמר

הפת ,או שאפי' דברים הבאים לשאר צרכי

והלא מצד אחר אתה יכול לפטור ברכה

הסעודה ,כגון "לחדד תאוות המאכל" גם

מהם ,והוא שהרי כל שבאו לכיוצא בזה

נחשבים כבאים מחמת הסעודה ,ואפשר

טפל הוא אצל הפת ,וכל שהוא עיקר ועמו

לומר שתלוי בהנ"ל דאם אמרינן שהפטור

טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה,

הוא משום טפילות ,א"כ אפשר לומר

השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך והוא

שאין זה טפל לפת אבל אם הפטור הוא

שאמרת ועמו טפלה ,כלומר שלא נאמרו

משום שהברכה על כל הסעודה נראה דכל

הדברים אלא כשהטפלה באה עם העיקר,

מה שבא לסייע לאכילה ולסעודה הרי הוא

הא כל שלא היה דעתו עליו מתחלת

בכלל הסעודה ויפטר ברכת הפת.

אכילה והוא בא אח"כ אינו בכלל זה,

הבאים

מחמת

הסעודה

˘‡Â‰ ¯ÂËÙ‰„ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ËÈ
‰„ÂÚÒ‰ ÌÂ˘Ó

ובהשגות

הראב"ד כתב "כל דבר שאדם

ואתה צריך לפטרו מצד אחר".

וביתר

ביאור כתב הרא"ה וז"ל "לאו
מדין טפלה דלא חשיב ולא

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שסו
מיקרי טפלה כלל ,אלא בשנאכל עמו כגון

עימו מברך על המליח ופטור את הפת",

דברים הבאים ללפת הפת ,הא כל היכא

הקשו מהו החידוש במשנה זו והרי שנינו

דלאו הכי לא מקרי טפלה ,אלא הכי קאמר

דפת פוטר לפרפרת ,והוכיחו האחרונים

הואיל ופת פוטרתן דפת עיקר סעודה ופת

מדבריהם דס"ל דפטור ברכת הפת הוא

חשיב ,וכדאי לפטור את כלן בשבאין

מדין עיקר וטפל דאל"כ אין מקום לקושיא

מחמת סעודה ,לפי שהוא עיקר סעודה

כלל ,ולפי הנ"ל דס"ל להתוס' דהפטור

לכל אדם לכל דברים הבאים אחריו מחמת

הוא משום הסעודה וכל הדברים הבאים

סעודה" ,חזינן בדבריו שפטורא דפת אינו

מחמת הסעודה נפטרים משום שפת עיקר

מדין עיקר וטפל ,אלא דין מיוחד בסעודה

הסעודה ,א"כ אין מקום לקושיתם לגבי

שמברך על כל הסעודה.

מליח ופת דאכתי לא שנינו דין עיקר
וטפל.

·˙ÓÁÓ„ 'ÒÂ˙‰ ˙Ú„ ¯Â¯È
˙ÙÏ Ì‰ ÌÈÏÙË ‰„ÂÚÒ‰

אמנם

בדעת התוס' יל"ד שכתבו ברב
הונא ורב נחמן שהביאו לפניהם

תאנים וענבים "כגון שאין באים ללפת
הפת ,אלא לקינוח סעודה" ,פתחו התוס'
"שלא באו ללפת" משמע שאם באים

אמנם

כל הדברים הבאים לשובע מדין
עיקר וטפל דבשלמא דברים הבאים ללפת
הפת אפי' אם אינו אוכל הפת עמהם ממש
אפשר דבאים להטעים הפת וטפלים לו אך
שא דברים הבאים לשובע איך הם נחשבים
כטפלים לפת.

לשאר צרכי הסעודה טעונים ברכה,
ומאידך כתבו "אלא לקינוח סעודה",

באמת יל"ע מה שייך לפטור את

ומצינו

במרדכי

)רמז קל"ה(

שכתב "וכל

]ושינו בזה מלשון רש"י שכתב "שבא

מיני קדרה אף על פי שהוא

למתק פיו בתוך הסעודה בפירות"[ ,משמע

אוכלו בלא פת וכן דייסא ורמשיי"ש

קצת מדבריהם שכל שלא בא לקינוח

וכיוצא בהן שהן עיקר סעודה ומשום פת

נחשב כצרכי הסעודה ואינו טעון ברכה

הם באים הפת פוטרתן" ,חזינן מדבריו גדר

)ואכתי צ"ע בדבריהם האם כוונתם

חדש בעיקר וטפל שכל שבא לתוספת

שכל שבא גם לקינוח וגם לפתוח התאבון טעון ברכה

שביעה נחשב גם כדברים הבאים מחמת

וכדברי הרשב"א או שדווקא בבא רק לקינוח טעון

הפת וע"כ נפטר כטפל לפת ש'משום פת

ברכה אבל אם בא גם לגרר התאבון אינו טעון ברכה(,

הם באים'.

אפי' לפניו,

ולפי הנ"ל צ"ל דסבירא להתוס' דטעם
הפטור בברכת הפת הוא שהברכה היא על
הסעודה ולא משום עיקר וטפל ,ומש"ה
כל צרכי הסעודה נפטרים בברכת הפת.

אך

ולפי"ז

זהו גם שיטת התו' שבאמת גדר
הפטור הוא "עיקר וטפל" אך לא

רק הטפלים ממש שבאים להטעים הפת,
אלא אפי' אם באים לתוספת שביעה

לכאו' א"א לומר כן שהרי התוס' לק'

נחשבים כטפלים לפת ,וא"כ אפשר לומר

מד .על המשנה "הביאו מליח ופת

שגם דברים הבאים לשאר צרכי הסעודה

עריכת ברכות  /גדר דברים הבאים מחמת הסעודה

שסז

נחשבים כטפלים לפת ,וע"כ א"ש קושית

לרש"י כל שאינו מלפת את הפת טעון

התו' בדף מד .שאם ברכת הפת פוטרת

ברכה וא"כ מ"ט מים אינם טעונים ברכה,

פרפרת ,א"כ כ"ש שמליח פוטר הפת

והנראה בזה דהנה הרשב"א ביאר את

שהפת טפלה ממש למליח.

השיטות דאין לברך על המים בתוך

ומעין

זה משמע בדברי המאירי
שלדינא לא ס"ל כן(

)אע"פ

שכתב שדברים

הבאים מחמת הסעודה הם "כגון שבאו לו
ללפת את הפת ,או להפליג בסעודה לאכול
על השבע כדברים המשביעים ,או להרבות
בה בשאר דברים ,או לחדד תאות
המאכל" ,ולאחמ"כ כתב "שמא תאמר
והלא מצד אחר אתה יכול לפטור ברכה
מהם ,והוא שהרי כל שבאו לכיוצא בזה
טפל הוא אצל הפת ,וכל שהוא עיקר ועמו
טפלה מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה" ,משמע מדבריו שהיה אפשר

הסעודה "דאף הן מחמת סעודה הן באין
לשרות המאכל" ,ולאחמ"כ הוסיף עוד
"אלא טעמא משום שברכת הפת פטרה לה
מחמת טפלה שהמים טפלה היא לפת
דלשרות היא באה" ,מבואר בדבריו
שמכיון שהמים באים לשרות את המאכל
נחשבים כטפלים לפת ,וא"כ אפשר דס"ל
לרש"י שבזה הפת פוטרת דהוי כמו באים
ללפת הפת וכמו שהוכיחו הראשונים

על רש"י שגם מה שלא נאכל עימו ממש אם בא

לצורכו נחשב כטפל ונפטר בברכת העיקר(.

וכדאתינן

להחשיב את כל הבאים לכל צרכי הסעודה
כטפלים לפת.

)בקו'

להכי מתורצת קו' התו' על
דברי רש"י דיין הבא בתוך

המזון אע"פ שאינו שורה בו הפת מ"מ בא
לשרות את הפת כמבואר בגמ' מב :וא"כ

·ÂÈ¯·„ 'È˙Â) È"˘¯ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È
(ÌÈÂ˘‡¯‰Â 'ÒÂ˙ ˙ÂÈ˘Â˜Ó

לרש"י

לשרות הרי הוא לצורך אכילת הפת ונחשב
כטפל ונפטר בברכת הפת

)לולי שקובע ברכה

שיטה אחרת בזה דכל פטור

לעצמו( ,ורש"י רק בא לאפוקי מדברים

ברכת הפת הוא רק על דברים

הבאים לשובע ,שאינם באים לצורך הפת

הבאים ללפת בהם את הפת ולא בדברים

אלא לצורך הסעודה ,ובזה ס"ל לרש"י

הבאים לשובע ,אך יש לפרש ולדון בדבריו

שאינם נפטרים בברכת הפת.

דהנה התו' הקשו על דבריו מדשאלו לבן
זומא מ"ט אין היין נפטר בברכת הפת,
ולדברי רש"י מאי קשיא להו הרי היין אינו
מלפת הפת ואם עסקינן בשורה פיתו ביין
באמת אינו טעון ברכה.

והנראה

˘Ë"ÂÈ ¯"¯‰ ˙ËÈ

והנה

התוס' כתבו דדעת המחזור ויטרי
דיש לברך על המים בסעודה על

כל כוס וכוס משום נמלך ,וברא"ש הביא

לומר בדעת רש"י בהקדם מה

מדברי הר"ר יו"ט דדווקא ביין א"צ ברכה

רש"י

מחמת שגם יין נחשב מידי דזיין ,אבל מים

דהרשב"א הביא דנהג רש"י שלא לברך על

שאינם מזינים אין הפת פוטרתם ,והתוס'

המשקים בתוך הסעודה ולכאו' צ"ב הרי

והרא"ש פליגי דגם המים נחשבים כבאים

שיש

לעיין

בשיטת

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שסח
מחמת הסעודה "שבאים בשביל הפת

המאכל אלא שהכתוב קבעו לחובה,

לשרות המאכל ,ועוד דאין אכילה בלא

ולכאו' צ"ב שלדעת התוס' פשוט שפטור

שתיה".

וא"צ לטעם זה ,אמנם יעוין בתוס' רבינו

ובגדר

הדברים לפי הר"ר יו"ט נראה
דס"ל שדווקא דברים הבאים

לשובע נחשבים כטפלים משום שמסייעים
לפת בשובע וכנ"ל בדעת התוס' ,אמנם
דברים המסייעים לסעודה ולא ישירות
לשביעה אינם נחשבים כטפלים לפת,
ומש"ה יין שמזין נפטר אבל מים לא.

והנה

יהודה שהוסיפו בקושיא "ואין מברכים
עליהם אע"פ שבאו למצוה" ,דהיינו שכל
הקושיא מחמת שבאו למצוה והיה ס"ד
לתוס' דאע"פ שבעלמא בא לגרור תאוות
המאכל מ"מ כאן כיון שבא למצוה א"כ
אי"ז טפל לפת ,וע"כ כתבו טעם אחר
שהכתוב קבעה לחובה לאכלו בסעודה
ע"כ נחשב כטפל והפת פוטרתו.

)אך עדין

התוס' בפסחים הביאו בשמו שהיה

צ"ב מהו "להאי טעמא" וצ"ל דהכוונה דבמים חזינן

מחייב ברכה למרור הנאכל בליל

דכל שבא לצרכי הסעודה טפל הוא לפת שהיא עיקר

פסח ,והקשו התוס' הלא המרור מגרר

הסעודה ,א"כ גם במרור שבא למצוה ,אך מכיון

תאות המאכל ,וע"כ דא"צ ברכה ,וטעמא

שהמצוה לאוכלו בלילה זה א"כ הוא נחשב כחלק

בעי מדוע מחייב הר"ר יו"ט בברכה על

מהסעודה ,ומש"ה ברכת הפת פוטרתו.(.

המרור.

ולפי

הנ"ל המחלוקת בזה היא לשיטתם
דהר"ר יו"ט שסובר שדווקא הבאים

לשובע נפטרים ,לכן מים טעונים ברכה,
ולכן מרור טעון ברכה ,אבל התוס' סוברים
שגם הבאים לסייע לסעודה ואינם לשובע
נפטרים ,וע"כ גם הבא לגרור תאות
המאכל כמרור ,או לשרות המאכל כמים,
נפטרים בברכת הפת.

אך

העולה

מהנ"ל דיש ד' דרכים בביאור
הסוגיא א .דעת רש"י שפת

פוטרת את הטפל לה וכל מה שהוא לצורך
הפת הוי טפל אך לא שאר צרכי הסעודה.
ב .שיטת התו' שכל צרכי הסעודה נחשבים
כטפלים לפת מפני שהיא עיקר הסעודה .ג.
שיטת הרא"ה והמאירי שאין הפטור משום
עיקר וטפל אלא הברכה היא על הסעודה
ומכיוון שהפת היא עיקר הסעודה לכן

לפי"ז צ"ב בדברי התוס' דידן שלאחר

מברכים עליה ופוטרים את כל הסעודה .ד.

שכתבו שמים אינם צריכים ברכה

שיטת הר"ר יו"ט שהפת פוטרת את

הביאו את הקושיה מ"ט א"צ ברכה על

הדברים הבאים לשובע בלבד ולא את

המרור ולא כתבו שבא לגרר תאוות

שאר צרכי הסעודה.
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שסט

מא ע"ב

שיטת רש"י בדברים הבאים מחמת הסעודה
oiihy xfrl` axd

גמ'

"אר"פ הלכתא דברים הבאים מחמת

המורם

הסעודה בתוך הסעודה אין טעונים
ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם".

מהנ"ל דשיטת רש"י שאין פטור
הבא מחמת סעודה] ,שר"ל שלא

מצינו שברכת הפת פוטרת כל מה שהוא
מהסעודה[ והפטור הוא רק משום ליפות.

א .ופרש"י

דדברים הבאים מחמת
הסעודה

דברים

היינו

ב .וביותר

הבאים ללפת בהם את הפת ,והיינו ממש
מתני' דלקמן

)מד(.

כל שהוא עיקר ועמו

נראה דלא מיבעי בברכה
שלפניו אין פטור מחמת

סעודה

)רק מדין עיקר וטפל ע"י ליפות וכמשנ"ת(

טפילה מברך על העיקר ופוטר את

אלא אפי' בברכה שלאחריו אין פטור

הטפילה] ,וכבר הקשו התוס' ל"ל דר"פ

מחמת סעודה רק מדין עיקר וטפל דהא

מתני' היא ואי"ה יתבאר לקמן[.

פירש"י בדברים הבאים שלא מחמת
הסעודה בתוך הסעודה דמיירי בדייסא

משמע

דדברים שאינם מלפתים את הפת

וכרוב שאין טעונים ברכה לאחריהם משום

אפי' שמיני מזון הם ויש לדונם

"דמיני מזון נינהו ופת פוטרם" ומשמעות

כחלק מהסעודה טעונים ברכה לפניהם.

דבריו הוא דכיון שמיני מזון הם ברכהמ"ז
פוטרתם ולא מחמת הסעודה הם נפטרים.

וכן

פירש"י הדין דדברים הבאים שלא
מחמת

הסעודה

בתוך

הסעודה

והיינו

דס"ל לרש"י כשיטות הפוסקים

שטעונים ברכה לפניהם דמיירי בדייסא

שהובאו בסי' ר"ח סעיף י"ז שאם

וכרוב אפי' שהם באים למזון ושובע כיון

בירך ברכהמ"ז על דייסא יצא יד"ח ,ועדיף

שאין מלפתים בהם טעונים ברכה לפניהם.

טפי מהם דכאן פטר אף כרוב ותרדים
שברכתם ב"נ בברכהמ"ז ,וצ"ע אם הוא

וכן

פירש"י בתחילת הסוגיה הדין דהביאו

דבר שניתן להאמר ואם מצאנו מישהו

המזון

מכל הראשונים שיאמר כן דברכהמ"ז

לו

תאנים

וענבים

בתוך

פוטרת כרוב ותרדים.

שטעונים ברכה לפניהם לפי שאין מלפתים
בהם את הפת ,משמע שצד הפטור בתוך
הסעודה הוא משום ליפות ותאנים וענבים
כיון שאין מלפתים בהם טעונים ברכה
לפניהם אפי' תוך הסעודה.

ג .ויש

לחקור בטעמם של ר"ה ור"נ
שאמרו

דאם

הביאו

לפניו

תאנים וענבים בתוך הסעודה אינם טעונים
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שע
ברכה לאחריו האם הטעם דכל שהוא

יהודה אם בירך ברכהמ"ז על תאנים

מחמת הסעודה נפטר בברכהמ"ז ולא רק

וענבים לא יצא דאע"פ שסבר שמברך

טפל נפטר בברכת העיקר] ,וא"כ יסוד

עליהם ג' ברכות מ"מ אי"ז נוסח ברכהמ"ז

המ"ח של ר"ה ור"נ עם רב ששת האם יש

על פת אלא נוסח השייך להם ,וז"ל "נראה

פטור הבא מחמת הסעודה[ או מטעם אחר

דאינו מברך כנוסח ברכהמ"ז שעל הפת

פטרוהו ר"ה ור"נ.

אלא כנוסח השייך להם כמו נוסח מעין ג'

והנה

לדידן אלא משסדרן בג' ברכות ואפי'
בדברי רב ששת הסובר דעל תאנים

דיעבד אין ברכהמ"ז פוטרתם כמו דקימ"ל

טעונים

דברכת מעין ג' אין בה"מ פוטרתה ואף אם

ברכה לאחריהם פירש"י הטעם "דלא פטר

צריך לברך ברכהמ"ז בשביל אכילת פת

אלא מידי דזייני והני לא זייני" משמע

מ"מ לא נפטרו הפירות".[.

וענבים

בתוך

הסעודה

שטעמם של ר"ה ור"נ שפטרוהו בברכה
לאחריו הוא משום דברכהמ"ז פטר אף

ד .אכן

אם נפרש כן דלר"ה ור"נ הטעם
דברכת ג' פוטר מעין ג' נמצא

מידי דלא זייני.

שיפה בירך על התאנים והענבים לאחריהם

ופירוש

שיטה זו י"ל דסברי ר"ה ור"נ

א"כ צ"ב מה שאמר רב ששת "טעונים

דברכת שלש פוטר מעין שלש

ברכה בין לפניהם בין לאחריהם שאין לך

וכמש"כ הרשב"ם בפסחים קג :דיין של

דבר שטעון ברכה לפניו ואינו טעון ברכה

אחר המזון נפטר בברכהמ"ז "דהשתא

לאחריו אלא פת הבאה בכיסנין בלבד"

אחת מעין שלש סגי להו כ"ש שלש ברכות

דמשמע מדבריו דלר"ה ור"נ לא היה על

עצמן" ,וזה שלא כדברי הרשב"א שכתב

התאנים והענבים ברכה לאחריהם.

דמדר"פ ]שאמר דברים הבאים לאחר
הסעודה טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם[
שמעינן דברכת שלש אינו פוטר מעין ג'.

אולם

אילו היינו מפרשים דברי ר"ה ור"נ
שאין טעון ברכה לאחריו שהוא

משום פטור סעודה נוכל ליישב דבריו

]ובאופן

נוסף היה אפ"ל דהא שיטת ר"ג

)אע"פ שבמושכל ראשון הדבר מוקשה אפי' אם טעם

דהאוכל פירות מז'

בב"א(,

)בדף לז(.

הפטור הוא משום סעודה דהא סו"ס נפטרו

המינים מברך ג' ברכות ושמא נאמר נהי

בהקדם הסבר מה שאמר חוץ מפת הבאה

דנחלקו רבנן וסברי דלכתחילה מברך מעין

בכיסנין ופירש"י דהוא פת שנילושה עם

ג' במקום שהוא בלא"ה צריך לברך ג'

תבלין ואוכלין מהם דבר מועט ומתוך

ברכות מודו שנפטר בברכהמ"ז א ,מיהו

שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים

שכתב דאפי' לר'

ומאכלה מועט לא הטעינוה ברכה מעין ג',

ע"י חזו"א
`.

)סי לד ,א(

xhtp oefnd xg`ly mixnz lrc (s"ixd itcn .ck) migqt iaxra zenglna o"anxa df oirk epivne
oefn llka opyie li`ed" (mdixg`l dkxa oerh dcerqd seqay miapre mip`z lry t"r`) f"ndkxaa

."oixehte dkxa llka ody ztd lr jxia m` y"k ozxhet `id f"ndkxa ynn mdilr jxia m`e
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ר"ל דאע"פ שלגבי ברכה ראשונה הדגן
עיקר ומברך ברכת הדגן
מחמשת המינים(

ועי'

שעא

בעה"מ שתירץ דהקמ"ל שאפי'

)כדין כל שיש בו

שהלפתן לא היה לפניו בשעת

לענין ברכה לאחריו אין

ברכה אין טעון ברכה לפניו ,וז"ל "דאי

הדגן ב,

וא"כ נמצא

ממתני' הו"א הנ"מ בדבר שבא עם הפת

שדבר שחייבו ברכה ראשונה

)תערובת הדגן(

דכי בריך אריפתא הוה דעתיה עליה נמי

)שהרי אינו

אבל הכא דבעידנא דבריך ברכת המוציא

הדגן מחייבו ברכת

אין בכוחו לחייב ברכה לאחריו,

אכתי לא אייתו קמיה הנך דברים הבאים

נפטר בברכת הדגן(.

מ' הסעודה ולא הוה דעתייהו עלייהו

והנה

אם נאמר שפטור ב"א לר"ה ור"נ

בשעת הברכה מעולם אימא ליבעי ברכה

הוא מחמת הסעודה נמצא שאע"פ

בתחילה קמ"ל כיון דטפילה נינהו לא בעי

שהם חייבים לפניהם ברכה בפ"ע ואינם
נפטרים מהיותם חלק מהסעודה לענין
ברכה אחרונה נפטרים הם מחמת הסעודה
נמצא שיש לך דבר שיש לו דבר המחייבו
ברכה שלפניו ואינו מחייבו ברכה לאחריו
ע"ז א"ל רב ששת שלא מצאנו כעין זה כי
אם פהב"כ בלבד.

אך

ברכה".

ויש

לחקור מהו הטעם שאפי' תאנים
והענבים שלא היו לפניו אינם

טעונים ברכה האם זהו דין בעיקר וטפל
שאפי' שאין דעתו עליו נפטר או שהקמ"ל
דאפי' שלא היו לפניו בשעת ברכה דעתו
עליה.

אם נפרש דבריהם של ר"ה ור"נ

והנה

רהיטת לשון בעה"מ נראה שהטעם

שפטורם מב"א הוא משום שברכת

שפוטר את התאנים והענבים אפי'

ג' פוטרת מעין ג' תשובת רב ששת אין לך

שלא היו לפניו הוא דין בעיקר וטפל

דבר צריכה תלמוד ,וצ"ע.

שאפי' אם אין דעתו על הטפל הוא נפטר
בברכת

דטפילה נינהו לא בעי ברוכי" ולא הזכיר

·

ה .והנה

הקשו תוס' על רש"י לפי מאי
דפירש

דברים

העיקר

מדכתב

"קמ"ל

כיון

הבאים

מ'

דקמ"ל כיון דטפילה היא דעתו עליה.

וכן

מבואר בריא"ז וז"ל "דברים הבאים

הסעודה בתוך הסעודה בדברים הבאים

מחמת הסעודה כגון בשר ודגים

ללפת מאי קמ"ל מתני' היא דמברך על

וכיוצ"ב שדרך בנ"א ללפת בהם את הפת

העיקר ופוטר את הטפילה.

אע"פ שבא לפניו בתוך הסעודה ולא היה

.a

eyxity yie ,t"`ka zifk obcd wlga oi`e hren dlk`n i"yx zpekc l"xy yi miyexit 'a dfa exn`pe
zkxa mipind x`y lr mxeb epi` mipind x`y iabl herin `ed obcdy oeik t"`ka zifk yi m` 'it`c

meyn mrhdy z"`c dpexg` dkxa iabl `le dpey`x dkxa iabl `ed mipind zyngn ea yiy lk oicdc obcd
dkxa oerh epi`y xn`p xeriykn zegt lke` lka ike eixg`l oerh epi` xnel yil obcdn t"`k ea oi`y
.(`"hily uia`leny awri 'x oa miig 'xn) ?eixg`l
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שעב
דעתו עליהם מתחילה הרי אלו אינן

וכ"נ

בב"ח שהקשה על הב"י

)בסי' ר"ו(

טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם

שהוסיף על דברי הטור שלא מיבעי

שהן נפטרים בברכת הפת" הרי כתב

פירות שהם מהמין שהביאו לו בתחילה

להדיא שאע"פ שלא היה דעתו עליהם

בשעת ברכה אם הביאו לו א"צ לברך אלא

מתחילה נפטרים.

אפי' ממין אחר כל שהם ממין הראשון

ו .אכן

מהאחרונים לא נראה שפי' כן
בעה"מ

דברי

אלא

כהצד

שדברים הבאים ללפת את הפת אע"פ
שאינם לפניו דעתו עליהם דהנה כתב
הטור

)סי' רו ,ה(

"דמי שבירך על פירות

שלפניו ואח"כ הביאו לו יותר מאיתו המין
א"צ לברך אע"פ שלא היו לפניו כשבירך"

וכתב

מדברי הר"ז כיון דברכת המוציא פוטרת
כל מה שבא בתוך הסעודה ללפת בו את
הפת שוב א"צ לברך על הפירות אע"פ
שלא היו לפניו בשעה שבירך המוציא כיון
דדעתיה עלייהו בסתם הרי פירש טעם
הפטור משום דדעתו עליהם ,ועוד שלא
דחה ראיית הב"י שדינו של בעה"מ הוא
בדין טפל.

ע"ז הב"י דדין זה נלמד מדברי
בעה"מ הנ"ל

)הביאו מהרשב"א(

דלפירש"י ר"פ אשמעינן דדברים הבאים
מחמת הסעודה אע"פ שלא היו לפניו
בשעה שבירך על הפת כיון דללפת הפת
הם באים אינם טעונים ברכה כלל.

והנה

א"צ ברכה והקשה מנ"ל להב"י להוציא כן

וכ"נ

ה(

)וביאר כן בטור(

מכאן לענין בירך על פרי

היו לפניו הם החולקים על בעה"מ ולא
פירש שהחולקים סוברים שמבעה"מ אין
ראיה דהוא דין בטפל.

ז .ובאמת

ע"כ

דהב"י פירש את בעה"מ שמה שפטר

בעה"מ משום שדעתו גם על מה שאינו
לפניו ולא פירשו כפשטות לשונו של
בעה"מ דבטפל א"צ דעתו.

את הלפתן אע"פ שלא היה לפניו
לפי שדעתו ע"ז ,ועי' עוד בב"י סי' קע"ז

צריך תלמוד מה טעם פירשו
כל האחרונים הנ"ל דברי

שפטר גם מה שלא היה לפניו שאינו מדין
טפל כלל.

שהחולקים על השו"ע וסוברים

דאם בירך על פירות לא פטר הפירות שלא

אם כונת בעה"מ שא"צ שיהיה
דעתו על הטפל היאך למד הב"י

ג"כ שהבין הגר"א ממש"כ

)בסי' רו,

אכן

עי' במג"א

)ר"ב ,ב'(

שג"כ למד כדעת

שכתב "ואע"פ שהכל בו כתב שי"א

האחרונים הנ"ל וכתב "דוקא פת

דפירות שהובאו אחר המוציא ואכל אותם

דיש קבע לסעודה ודעתו על כל מה

על הפת בטלה דעתו וצריך ברכה לפניהם

שיביאו לו אבל בשאר עיקר וטפל בעינן

נראים דברי ה"ר זרחיה דכיון דדעתיה

שיהיה דעתו עליו דאל"ה הו"ל לר"פ

עלייהו כי אינם בשולחן בשעת ברכה מאי

לומר הדין אמתני' כל שהוא עיקר

הוי" ומבואר להדיא שלמד שהטעם הוא

ולאשמעינן אפי' אין דעתו עליו אע"כ

מפני שדעתו עליו.

דוקא בפת אמרי' כן"

עריכת ברכות  /שיטת רש"י בדברים הבאים מחמת הסעודה

כלומר:

אם חידושו של ר"ה שא"צ

שנפטרים

שיהיה לפניו הוא דין בטפל
שא"צ דעת למה אמר דינו על דברים
שבאים בתוך הסעודה ולא על דין טפל
המוזכר במשנה

)מד(.

ע"כ דמה שאינו

לפניו נפטר הוא משום שדעתו עליהם ולא

ומעתה

לכאור' מה שדייסא אינה טעון ברכה
לאחריה מדין פטור סעודה הוא
א"כ צ"ב מהו שכתב רש"י שדייסה
אינה טעונה ברכה לאחריה "דמיני

‚

ז .והנה

תוס' הקשו על פירש"י שעל מיני
מברך

לפניו

ממתני' בירך על הפת פטר את הפרפרת

מזון נינהו ופת פוטרתם" דמשמע שטעם
הפטור לפי שברכהמ"ז פוטרת דייסא
ומידי דזייני ולא שברכהמ"ז פוטר כל מה
שבסעודה.

ואמרינן בגמ' דכ"ש שפוטר מעשה קדירה,
ותירץ ההשלמה "דהתם מיירי שבאה
בשעת המוציא והכא בדברים הבאים
לאחר המוציא"

כלומר

שנתבאר דגם לרש"י יש פטור
של דברים הבאים מ' סעודה

אך

דייסא

)וס"ל דפטור זה הוא רק בהיו לפניו

בשעת ברכה(.

משום שטפל א"צ דעת.

ותרדין

שעג

דכל מה שסבר רש"י שעל דברים

וכמה

מהחברים פירשו דכונת רש"י
דכיון דמיני מזון נינהו הוא

מהסעודה ובאמת פטורו הוא מדין סעודה.

ואם

נאמר כן לא נתחדש כלל בדברי

שאינם מלפתים מברך לפניהם

רש"י שדייסא נפטרת בברכהמ"ז

הוא דוקא בבאים לאחר המוציא אבל אם

ומיושב מה שהפוסקים לא הזכירו שיטת

היו בשעת המוציא מודה רש"י דברכת

רש"י בין הראשונים שברכהמ"ז פוטרת

הפת פוטרתם.

דייסא.

ובפשוטו

סבר רש"י דהדין בירך על הפת

ולפ"ז

י"ל נמי דר"ה ור"נ שאמרו

פטר את הפרפרת לא שייך

שתאנים וענבים אינם טעונים

לדין דברים הבאים מחמת הסעודה דדין

ברכה לאחריהם הוא משום דתאנים

דברים הבאים מ' הסעודה הוא מדין עיקר

וענבים מהסעודה הם ]יתכן כפי' הרשב"א

וטפל ופוטר אף מה שלא היה לפניו בשעת

דכיון שפותחים תאות האכילה הרי הם

ברכה והדין בירך על הפת פטר את

חלק מהסעידה[ ומה שפירש"י בדברי רב

הפרפרת הוא פטור מחמת הסעודה והוא

ששת "דלא פטר אלא מידי דזייני"

פוטר רק מה שהיה בשעת הברכה.

)ולעיל

פירשתי דלר"ה ור"נ הפטור משום דברכהמ"ז פוטר

אפי' מידי דלא זייני( עיקר מה שר"ל כיון שלא

ומעתה

נראה דלדעת רש"י בדין בירך על

זייני לא חשיבי מהסעודה ולא לאפוקי

הפת פטר את הפרפרת נתחדש

שברכהמ"ז אינה פוטרת תאנים וענבים

הדין של דברים הבאים מ' הסעודה

דמילתא דפשיטא היא.

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שעד
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ח.והנה

ופוטר את הטפלה מאי קמ"ל מתני' היא

מכח קושית תוס' על רש"י שפי'

ברך על הפת פטר את הפרפרת ומבואר

דדברים הבאים מחמת הסעודה

דס"ל לתוס' דמה שפרפרת נפטרת מכח

היינו דברים שמלפתים בהם את הפת מאי

הפת הוא מדין עיקר וטפל ובסוגין כתבו

קמ"ל מתני' היא מברך על העיקר ופוטר

תוס' דהפטור של דייסא ושאר הדברים

את הטפלה פירש ר"י דדברים הבאים

הבאים לשובע הוא ממתני' דברך על הפת

מחמת הסעודה היינו דברים שרגילים

פטר את הפרפרת ואמרו דכ"ש מעשה

לאכלן עם הפת כגון בשר ודגים וכל מיני

קדרה ואי נימא דהפטור של דייסא אינו

קדירה והביאן בתוך הסעודה דאין טעונים

מדין טפל מ"ט מעשה קדרה הוה כ"ש

ברכה לפניהם ולאחריהם אפי' אכלן בתןך

מפרפרת.

הסעודה בפני עצמן בלא פת דכיון דמשום
פת באים הפת פוטרתם.

וכן

מוכח נמי ממה שהקשה הרא"ש בשם
הר"ר יוסף על שיטת רש"י הסובר

והנה

במושכל ראשון התוס' נחלקו על

דדייסא כרוב ותרדין טעונים ברכה לפניהם

רש"י ביסוד הפטור של דברים

ממה שאמרו

)לעיל מא(.

מברך על הצנון

הבאים מחמת הסעודה דלרש"י הפטור

ופוטר את הזית אפי' שאינו אוכל הצנון

הוא משום עיקר וטפל ולתוס' הפטור הוא

והזית יחד ושם הוא ודאי מדין כל שהוא

פטור סעודה דכל שהוא חלק מהסעודה

עיקר ועמו טפילה ]וכמו שהקשו שם בגמ'

)ד"ה לאחר

כדס"ד דר"י ס"ל דהצנון אינו פוטר הזית

דאם הביא דברים אלו ]היינו

וכי לית ליה לר"י כל שהוא עיקר ועמו

דברים שרגילים לאכול עם הפת כבשר

טפילה מברך על העיקר ופוטר את

ודגים וכיוצ"ב[ אחר הסעודה אין הפת

הטפילה[.

פת פוטרתו ומש"ה כתבו להלן
הסעודה(

פוטרתן דהוה כמו שאכלן בלא שום
סעודה.

ועוד

ראיה לזה מהב"י

)סי' ר"ה(

שהביא

ראיה מסוגין שעיקר פוטר את

אכן

לאחר העיון נראה שאינו כן דהנה

הטפל

התוס' בדף מד .הקשו על מתני' כל

בפשיטות משמע דכן הוא שיטת הסוגיה

שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר

מברכה

שלאחריו

]ולא רק לרש"י[.

והוכיח

כן

עריכת ברכות  /בשיטות הראשונים בסוגיית דברים הבאין בסעודה

שעה

מא ע"ב

בשיטות הראשונים בסוגיית דברים הבאין בסעודה
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א .גמ'

אמרינן בגמ' דמברך על הצנון ופוטר את

דברים הבאים בתוך הסעודה

הזית כ"ש הכא דהפת עיקר ,ולכאורה

שלא מחמת הסעודה מברך

דבריו תמוהים דהא הגמ' בעמוד א' מדמה

לפניהם ואין מברך לאחריהם ,ופירש רש"י

את הדין של צנון וזית למתני' דמברך על

דהיינו דייסא כרוב ותרדין דאינם טפלים

העיקר ופוטר את הטפל .דמקשינן לר"י

לפת ,ומשו"ה מברך לפניהם ואין מברך

דס"ל דמברך על הזית ,אם לית ליה מתני'

לאחריהם כיון שבאים לשובע .והקשו

דמברך על העיקר ,ומשני דהתם איירי

התוס' והרא"ש דהא לקמן אמרינן דאין

שאין הצנון עיקר .וא"כ קשה מ"ט לא

מברכים על מעשה קדירה ,ותירץ בפסקי

הקשה ממתני' ,וביותר דאי דייסא הוי

הרי"ד דהתם איירי שהיו לפניו בשעת

טפילה יקשה אף על שיטתו מה שהקשה

הברכה וכיון עליהם אבל בלא זה טעונים

על רש"י ,שהרי העמיד את דברים הבאים

ברכה לפניה.

מחמת הסעודה בדייסא ולכאורה הא מתני'
היא ,ואם נאמר דהוא חידוש דאף זה טפל

והתוס'

והרא"ש כתבו דמחמת הסעודה

א"כ לא יקשה אם רש"י לא סבירא ליה כך,

היינו דיסא בשר ודגים ושלא

ועוד דאינו כ"ש ,ועוד יצא חידוש דאינו

מחמת הסעודה היינו פירות ואחר הסעודה

דין בסעודה אלא דין עיקר וטפל דמתני'.

היינו שמשכו ידיהם מן הפת דבהא אפ' על
דייסא מברך לפניה ולאחריה והטעם

ובמעדני

יו"ט כתב דאף זה טפילה דאין

שבתוך הסעודה אין מברך על דייסא

דעת האדם נוחה בפת לבדה.

לפניה כתבו תוס' שכיון שמשום פת הם

והיינו דיש צורך לאדם לגוון את המאכלים

באים אף אם אוכלן בפ"ע נפטרים דהם

שאוכל ,ולכוארה זה חידוש גדול לדמות

טפלים לפת.

כזה טפילות לצנון וזית ששם הזית בא
להפיג את חריפות הצנון .עכ"פ נראה

וכתב

הרא"ש דלא יתכן דעל דייסא מברך

שלמד דצנון וזית אינו ממש כטפל דמתני'

לפניה דאין לך מחמת הסעודה

ששם אינו רוצה כלל את הפת אלא שאינו

יותר מזה ,ועוד הביא הרא"ש להוכיח דעל

יכול לאכול את המליח בלא זה משא"כ

דייסא אין מברכים ברכה ראשונה .את

צנון וזית זה מתאים לאוכלם ביחד ,רק

קושיית הר"ר יוסף דאם על צנון וזית

אחר שחידשה הגמ' דאף זה נכלל בדינא

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שעו
דמתני' ממילא אף דייסא הוי כשיעור

מהסעודה א"כ ודאי דפת יותר ראש

הטפילות הזאת ודינה כמתני'.

הסעודה ממה שהצנון ראש לזית,דהוא

ונראה

לומר במה שכתב דאם התם צנון
עיקר כ"ש הכא דפת עיקר .דהנה

מצאנו ביין דפוטר כל מיני משקין כיון
שהוא ראש לכל המשקין ואף דאין שאר
המשקין משמשים את היין ,והיינו משום
חשיבות היין דנים שהכל נגרר אחריו.

)וכן

חשיב טפי .והיינו דאף דהזית יותר טפל
בודאי ,מ"מ אין ענין בטפילות אלא
להחשיבו כאכילה אחת וגבי סעודה
התחדש דכל מה שרגילות להביא עם הפת
נידון כאכילה א'.

למה שכתב המעדני יו"ט דאף דייסא טפילה כצנון

וזית(.

מצאנו בכל שיש בו ,שהמיני דגן הם החשובים אף
שאינם עיקר התבשיל והוא משום חשיבות המיני דגן

)וא"כ הוא ,לא צריך להגיע

ויש

שרצו לומר דעיקר מה שהביא משם

ובפשטות בשאר

הוא שאף שאינו בא בב"א אלא בזה

טפלויות עיקר הדין הוא שהטפל מאבד

אחר זה נפטר מדין טפל ומיהו לא משמע

את חשיבותו מחמת שמשמש את העיקר

כך בלשונו.

דלעולם נידונים כעיקר(

ואינו מחמת חשיבות העיקר .אך נראה
שהרא"ש ס"ל דבכל טפילות הוא מצד
חשיבות העיקר ,והיינו דע"י שבא המלפת
בתורת טפל נידון כאכילה אחת ובאכילה
אחת דינינן מה החשוב והוא הראש
שפוטר את הטפילות ,וכן בפת ס"ל דכל
הדברים הבאים מחמת הפת הם אכילה
אחת עם הפת וכמו שכתבו התוס' דהפת
ראש לכל הדברים הבאים בשבילה.וכן
מוכח מלשון הקושיא "דאם צנון עיקר
כ"ש הכא דפת עיקר" ובפשטות אינו מובן
דאף דפת חשיב טפי מ"מ הא ודאי זית
יותר טפל אלא ודאי שסמך על קושיותיו

אמנם

דמחמת הסעודה הוי כל הדברים
שרגילות להביאם בסעודה והקשה דמתני'
היא כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על
העיקר ופוטר את הטפילה ומה חידש ר"פ
ותירץ דהיינו דוקא שעמו טפילה דהיינו
שבא ממש עם העיקר ודעתו היתה ע"ז
משא"כ הכא איירי בהביאו לפניו בתוך
הסעודה וא"כ אינו טפל גמור אלא
מהלכות סעודה רואים את הכל כנגרר אחר
הפת ומשמע מדבריו דאילו הביאו דייסא
עם הפת ודעתו היתה ע"ז היה נפטר מדינא
דמתני' וצ"ע.

שלפני כן דדיסא אין לך מחמת הסעודה
יותר מזה ומש"ה ודאי נחשב לאכילה
אחת.

והיינו

במאירי למד כמו תוס' והרא"ש
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כתב דכל דברי ר"פ איירי

דודאי בפת סגי בטפילות פחותה

בתאנים וענבים ,ותלוי

להחשיבה כאכילה אחת דהכל

באיזה צורה אוכל אותם דאם מלפת בהם

צורך הסעודה משא"כ צנון וזית אינו

את הפת נפטרים בברכת הפת מדינא

אכילה אחת אלא כשבא להפיג את חריפות

דמתני' ,וקמ"ל ר"פ דלא אמרינן בטלה

הצנון ומיהו אחר שקבענו שהכל חלק

דעתו

)וכ"כ הרא"ש דבמלפתים לא שייך בטלה
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שעז

דעתו כיון דס"ס טפל הוא ויש חולקים ויתכן דס"ל

אינו מצד סילוק הפת כלל אלא דאם הסיח

וצ"ע(.

דעת מלאכול ולשתות הוי הפסק הסעודה

ושלא מחמת הסעודה היינו אם אוכלם

ומשו"ה יברך על תאנים אף ברכה אחרונה

שלא לשם ליפות והיינו כר"ה וכר"נ

דאינו נכלל כלל בסעודה אלא עומד בפ"ע

דמברך לפניהם ולא לאחריהם .ואחר

)דבתוך הסעודה כתב המאירי דכיון דנטמעו נטמעו

הסעודה פירש כתוס' דאיירי אחר שסילקו

והיינו דאחר שאכל רואים את הכל כחלק מהסעודה

את השולחן ומיהו כתב דהאי דינא נמי

משא"כ

הכא(ומשו"ה אם אוכל דייסא א"כ

אינו אלא בתאנים וענבים אבל מעשה

חזר לסעודה והוי כמו אם חזר לאכול פת

קדירא אינו מברך לפניהם ואחריהם דעיקר

לדעת תוס' דג"כ לא יברך שוב

דכן צריך לקבוע את שם הדבר כמלפת

הסעודה הוא ודעת תוס' דאף במעשה
קדירא מברך לפניהם ואחריהם.

ונראה

ביאור מח' דהתוס' כתבו דהטעם
דאין מברכים על דייסא הוא

כהב לן ונבריך .כ"כ

שבא לעיקר הסעודה

)וכ"כ

החזו"א(דדיסא לרשב"א

הוי עיקר הסעודה ,משא"כ לתוס' דדיסא
פטורה מדין טפל ס"ל דאין יכול לחזור
לסעודה דרך הטפל אמנם אם יאכל פת
יפטור אף את הדייסא.

משום דהוא מלפת את הפת וכן כל מה
הרא"ש(עד

)דאין סילוק

עוד

כתב הרשב"א דפת הבאה בכסנין אף

שהוצרכו לומר דחידוש הוא דאף אם

אם אוכלו לקינוח אחר הסעודה אין

אוכלו בלא פת אינו מברך כיון דמ"מ

מברך ברכה לאחריה כיון שהיא עצמה פת

מחמת הפת הוא בא ומש"ה כתבו דאם

ואם אוכל ממנה כשיעור מברך ברהמ"ז

סילק ידיו מן הפת מברך וכתבו דהשתא

ומשמע דכיון דשייכא לבהמ"ז מצ"ע

אין אנו מסלקים ידינו מן הפת כלל.

והשתא מברך ברהמ"ז ממילא נפטר

ומשו"ה כיון דכל סיבת הפטור של דייסא

)ולכאורה צריך לכוין

לפטור(ונפק"מ בזה דאם

הוא מחמת שהוא מלפת את הפת א"כ אם

עבר שיעור עיקול מהסעודה לא יוכל

סילק ידיו מן הפת תו אין שאר האוכל בא

לברך דאינו המשך הסעודה אלא שברכה

כמלפת לפת ומשו"ה מברך.

אחת עולה לשתיהם.וצ"ע.

משא"כ

הרשב"א ביאר דסיבת הפטור

·˘‰ÂÈ ÂÈ·¯ ˙ËÈ

של דייסא הוא כיון שהן באים
לשובע ופת פוטרת כל מה שבא לשובע

ג .ברבינו

יונה כתב ליישב את שיטת

ולא הזכיר כלל את ענין הליפות גבי זה,

רש"י בדברים הבאים מחמת

וכן גבי דברים הבאים אחר הסעודה כתב

הסעודה דפירש דהיינו תאנים וענבים

דהיינו שמסלקים את השולחן ולא הזכיר

כשבאים

עליו

פת ,והוסיף דהיום אין דרך לסלק את

הראשונים דמתני' היא דמברך על העיקר

השולחן ומשו"ה אף אם גמר לאכול אין

ופוטר את הטפילה .והביא מרבו דהכא

סילוק דעת מלאכול ולשתות ולכאורה הוא

איירי שקבע סעודתו על בשר וכדו' והביאו

להדיא לא כמו שכתבו התוס' דלרשב"א

תאנים ללפת ואכל מהם עם פת תחילה

ללפת

ממה

שהקשו
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שעח
וסוף דמצד דין המשנה של עיקר וטפל

דכיון דזה עיקר לפתנו א"כ הוי כטפל

אינו פוטר אלא מה שמלפת ממש ,ומה

דמתני' וכן משמע קצת מלשונו מדלא

שאכל בלא העיקר מברך ,משא"כ הכא

הזכיר את ענין הסעודה .ועוד דאל"כ מ"ט

בסעודה אם אוכל עם פת תחילה וסוף

לא אמר ר"פ גם האי דינא דבכה"ג סגי

מצטרף עם שאר הסעודה ונפטר בברכת

בפת תחילה .או שכוונתו רק דכיון דהוא

הפת.וכתב דלפי"ז א"ש לשון בתוך

עיקר לפתנו נפטר מצד חידושא דר"פ דבא

הסעודה וכן א"ש מה שהוקשה לגמ'

מחמת הסעודה ,אלא כיון שאין דרך ללפת

דא"ה יין נמי והיינו דאחר שהתחדש דאף

בפירות הוצרך עכ"פ פת תחילה ובבשר

מה שלא מלפת את הפת אם עיקרו לא בא

ויין שדרך ללפת בהם לא בעינן אף פת

אלא בשביל הפת נכלל בסעודה ונפטר

תחילה ,וכן משמע קצת דלא מצא טפל

בברכתה א"כ ה"ה יין כיון שעיקרו לצורך

שנפטר אף כשנאכל בפנ"ע ,אלא בסעודה

הסעודה אף ששותה אותו בפנ"ע מצטרף

מדינא דר"פ דמצד דין עיקר וטפל לעולם

עם הסעודה ומשני יין קובע ברכה לעצמו.

בעינן שיאכלם ביחד.

והנה

היין אינו בא עם פת תחילה וסוף

ובחידושי

אנשי שם כתב בשם מהר"ם

וא"כ מבואר דאין עיקר החידוש

דאם זה עיקר לפתנו דבר

מצד הפת תחילה וסוף אלא הוי תנאי

פשוט הוא דזה דין המשנה דמברך על

בעלמא ,דכיון דאינו עיקר הלפתן א"כ

הפת ופוטר את הפרפרת ולא הוצרך ר"פ

פשיטא ליה שלא יחשב עיקרו בשביל

לחדש האי דינא,וכתב דהרא"ש והמרדכי

הפת אלא כשאוכל עם פת תחילה וסוף,
ואחר דדינינן ליה כבא מחמת הסעודה
צריך לחדש עוד דבסעודה אף מה שלא
נאכל ממש עם פת מצטרף עם שאר
הסעודה ונכלל בברכת הסעודה ומשו"ה
יין שודאי עיקרו מחמת הסעודה לא בעינן
פת תחילה וסוף .וזהו שהקשו בגמ' דאף
דמצד עיקר וטפל דמתני' בעינן שישתה
עם הפת מ"מ מצד הלכות סעודה סגי במה
שעיקרו בא מחמת הפת וא"כ מ"ט אינו
נפטר בברכת הפת ותירצו דהוא משום
קובע ברכה לעצמו.

ועוד

הסתפקו בזה ונטו שלא יברך.

ובב"י

האריך בביאור האי דינא דפת
תחילה,

ובתחילה

הביא

את

שיטת הרא"ש שאם הביאו פירות לעיקר
הסעודה לא בעינן פת תחילה וכתב
דמסתבר דהיינו דוקא אם הביאו את
הפירות בתחילת הסעודה דבכה"ג אף אם
אוכלם בלא פת נפטרים ,דכיון דזה עיקר
לפתנו הוי כדברים הבאים מחמת הסעודה
דפת פוטרתם בכל גווני .אך אם אינם עיקר
הסעודה ובאו באמצע הסעודה אין יכול
לפוטרם ,אלא מצד דינא דמתני' דכל

כתב שם דאם זה )התאנים וענבים(עיקר

שהוא עיקר ועמו טפילה וכו' ,וא"כ אין

המלפת שלו קיל טפי וסגי במה

נפטר אלא אם אוכלם אם הפת

)או בסמוך לו

וזית( .ומיהו כתב דמלשון הטור

שהתחיל לאכול ממנו עם הפת ולא צריך

ממש כצנון

שיאכל גם בסוף עם פת .ויל"ע אם כוונתו

משמע דאף בכה"ג אם אוכלם עם פת
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שעט

תחילה נפטר דלעולם "כל שבתחילת

באו ואין לך מחמת הסעודה גדול מזה

אכילת הפירות ליפת בהם את הפת אע"פ

ומשו"ה נפטר אח"כ אף בלא פת.

שאין עיקר סעודתו עליהם הוי ליה
כדברים הבאים מחמת הסעודה" עכ"ל
)ונראה מדבריו דלעולם אינו נפטר אלא מצד דינא
דר"פ(

והיינו דאינו תלוי בתחילת אכילת

הפת אלא בתחילת אכילת הפירות.

ומסיק

שם דלדעת הרא"ש אם הביאו את

מוכח שבאו לעיקר הסעודה אין צריך פת
תחילה ,אך אם באו באמצע הסעודה בהא
אמרינן דאם אוכלם עם פת תחילה מוכח
שבאו ללפת את הפת ואם לא מוכח שבאו
לקינוח.

דמסתבר דאם אינם עיקר לפתנו
אינו נפטר אלא אם אוכלם עם פת ממש,
היינו משום דהזמן לקבוע מה בא מחמת
הסעודה הוא בתחילת הסעודה,דאז קובע
את מהות וצורת הסעודה .ולאחר מכן אין
יכול לפטור מדין הסעודה אלא מצד עיקר
וטפל ובזה יכול לקבוע כל שעה שאוכלם
בשביל ללפת בהם את הפת .אך הוכיח
מלשון הטור דאין צריך לקבוע דוקא
בתחילת

הסעודה

דוקא פת תחילה ובאמצע הסעודה בעינן
פת תחילה וסוף ולעולם בלא פת תחילה
דר"פ ,אלא דאם קבע עיקר הסעודה על
פירות סגי בפת תחילה לקבוע דזה עיקר
סעודתו והיינו דאז זה זמן הקביעה מצד
הסעודה דזה צורת הסעודה .ואם אינם
עיקר סעודתו דוקא אם אוכלם עם פת
תחילה וסוף ,והיינו דאם בא לקבוע את
הגדרת

בתחילת

כל

מאכל,והיינו דאף בתוך הסעודה עדיין
יכול לקבוע שהמאכל הזה בא מחמת

בהא

מהסעודה .ולכאורה מהמשך דברי ר"י
מוכח כהרא"ש דאף אם קובע עליהם עיקר
סעודתו פטור מצד חידושא דר"פ שכתב
דיש

סיוע

)אינו גילוי דעת

לדברים

אלו

מהירושלמי

ממעשה דר"ה שאכל תמרים בסעודה בלא
ברכה ואמר שכיון שמתחילה קבעתי
עליהם עיקר סעודתי אף מה שאני אוכל
בלא פת נפטר בברכת הפת וא"כ חזינן
דהוצרך להביא ראיה אף כשהם עיקר
הקביעות ואינו דבר פשוט מדינא דמתני'
כמו שכתב בחידושי אנשי שם בשם
מהר"ם אלא אף זה מחידושא דר"פ.

ולכאורה

הסעודה ,אלא שבזה צריך דוקא פת
תחילה והטעם בזה הוא

המאכל

אמרינן

דדוקא

כשאוכל עם פת תחילה וסוף מוגדר כחלק

ביאור דבריו ,דמה שכתב בתחילה

אלא

דאם באו לעיקר הסעודה בעינן

טעון ברכה ,והיינו דכולהו אתו מדינא

הפירות בתחילת הסעודה א"כ

ונראה

ובדעת

ר"י כתב דפליג על הרא"ש וס"ל

יש לעיין במה שכתב דפליגי
הרא"ש ור"י אי בעינן פת

תחילה

כשבאו

בתור

עיקר

לפתנו,

כיון דבסתמא פירות באמצע

דלכאורה היה מקום לומר דר"י איירי

הסעודה מטרתם לקינוח ואף אם יאמר לא

בשיטת רש"י דס"ל דדיסא אינו נפטר

כך ,ודאי דזה כוונתו .ורק אם אוכלם עם

בברכת הפת וא"כ לא סגי בבאים מחמת

פת בתחילה א"כ הא קמן דלצורך הפת

הסעודה אלא בעינן דוקא מחמת הפת

בעלמא אלא(

שפ
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וכמו שכתב רש"י ללפת בהן את הפת.

בברכת הפת ,ודוקא לרא"ש כיון דאם באו

ומשו"ה בעינן לעולם פת תחילה דבלא זה

לעיקר הסעודה לעולם פטור לא בעינן פת

אף אם בא בתחילת הסעודה אולי אוכלם

תחילה דממנ"פ נפטר בין אם בא ללפת

למזון ושובע כדייסא ומשו"ה אינו נפטר

ובין אם בא לשובע .וצ"ע.
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מחלוקת הבעה"מ והרמב"ן בדין יין קודם סעודה
oeqtlee ikcxn dyn axd

‡

כתב

שלש דהרי אשכחן להדיא בתאנים וענבים

הרי"ף פסחים דף כ"ד דבד' כוסות

הבאים לאחר סעודה שמברך לפניהם

מברך לבתר תרי כסי קמאי ולבתר

ולאחריהם ואינם נפטרים בברכת המזון.

תרי כסי בתראי ,ובבעה"מ כתב שדינו של

]וכן הקשו התוס' דף ק"ג ע"ד הרשב"ם[.

הרי"ף בעני האמור במשנתנו שאין לו אלא
ד' כוסות של מצוה ואין לו לשתות יין

ויש

שתירצו דהבעה"מ והרשב"ם מיירי

בתוך הסעודה ,וכתב עלה בעל המאור

דוקא ביין משום דסעיד ,ולכאורה

וז"ל ,ובזה נראין דבריו הואיל ושתה שני

אי"ז במשמעות דבריהם שנקטו סברא

כוסות קודם הסעודה ואין לו יין לשתות

כוללת דברכת שלש פוטרת מעין שלש

בתוך הסעודה השתא מיהת עקר דעתיה

מק"ו] .ועיין רשב"ם שכתב דכל שכן הוא

מלמשתי ,וכן הדין בכל מקום שלא נהגו

דהשתא אחת מעין שלש סגי להו כ"ש

לשתות יין בתוך הסעודה כגון מקצת

שלש ברכות ,ואם כונתו דוקא ביין נמצא

מדינות שבאספמיא ,אבל מי שיש לו יין

שהשמיט את עיקר הסברא ,ובדעת בעל

הרבה לשתות בתוך סעודתו כיון שיש לו

המאור יש ליישב קצת שכתב ד"ברכת

לברך ברכת המזון פטור וכתבו הגאונים

המזון פוטרת ברכה אחרונה של יין" ויתכן

ז"ל שג' ברכות של ברכת המזון פוטרות

שר"ל יין דוקא[.

ברכה אחרונה של יין שהיא מעין שלש
ואף ה"ר שמואל כתב כן הילכך אין לו

·

לברך ברכה אחרונה אלא בסוף כל הכוסות
בלבד ע"כ.

ויש

לבאר בדעת בעה"מ שזה ודאי שדבר
שאינו שייך לסעודה וטעון מעין

ודבריו

צ"ע דמחד כתב דברכת שלש

שלש אינו נפטר בברכת המזון אע"ג דאיהי

פוטרת מעין שלש ומשמע דכל

עדיפה דמ"מ כך הוא תיקון חכמים לברך

היכא שמברך ברכת שלש אינו מברך

על מינים אלו מעין שלש ,וסברת בעה"מ

עה"ג ,ומאידך נקט שאם שותה רק קודם

היא דוקא על יין בתוך הסעודה שבאמת

הסעודה ה"ז מברך עה"ג וצ"ב.

הוא שייך לסעודה ורק משום שגורם ברכה
לעצמו אינו נפטר אגב הפת ,וס"ל שמה"ט

והנה

הראשונים ז"ל תמהו על דברי

היה ראוי לברך גם ברכה אחרונה לעצמו,

בעה"מ דברכת שלש פוטרת מעין

אלא שברכת שלש פוטרת מעין שלש כיון

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שפב
שהיא ברכה עדיפה לכן אין סברא לתקן

שבתוך הסעודה ,ונראה לכאורה מדבריו

ליין ברכה בפנ"ע מפני חשיבותו דאדרבה

ג"כ כהדרך הנ"ל דעיקר ברכת המזון

ברכת שלש עדיפה טפי] ,והיינו דוקא בזה

מברך דוקא על יין שבתוך הסעודה ולא על

שאין כאן תיקון ברכה חדש במה שמברך

יין דעלמא אלא שבביאור הא דמהני לחול

ג' ברכות דהרי מעיקרא דמילתא ראוי היין

ג"כ על היין הראשון הוסיף בזה החי"א

להיות

בברכהמ"ז

נפטר

מפני

ורק

דהכל הוי שתיה

אחת א.

חשיבותו אתה בא לחלוק לו ברכה וע"ז
אמרינן דברכת שלש ראויה לו ואדרבה

והנה

הרמב"ן והר"ן השיגו על דברי
בעה"מ דמתאנים וענבים מוכח

עדיפא טפי ומוקמינן ליה במילתיה שיפטר

דברכת שלש אינה פוטרת מעין שלש וה"ה

בברכהמ"ז[.

דיין אינו נפטר בברכת שלש ,וצ"ב השגתם

ומעתה

סובר הבעה"מ דכיון דברכת

שהרי מדברי בעה"מ עצמו מוכח שמסכים

שבתוך

דיין שקודם הסעודה לחוד אינו נפטר

הסעודה ה"ז מועיל בממילא גם ליין

בברכת המזון ,ואם כונתם להשיג על

שקודם הסעודה ,כיון דבאמת הברכה

המיגו שביארנו היה להם להשיג מצד זה.

שלש

פוטרת

ליין

ראויה לפטור יין אלא שבעלמא לא נתקנה
ברכה זו על היין משא"כ כששותה יין

אך

באמת הוא פשוט שלפי דבריהם שיין

בתוך הסעודה שבלא"ה מברך על היין

נפטר רק כשאר דברים הבאים מחמת

שבסעודה ה"ז מהניא נמי ליין שקודם

הסעודה א"כ לא מצינו בברכהמ"ז שמברך

הסעודה] .וסברא זו דמיגו דהברכה חיילא

על היין להדיא אלא מברך על הפת ופוטר

על יין שבסעודה ה"ז מהניא ליין שקודם

את כל שאר הסעודה הטפילה לפת ותו לא

הסעודה מבואר כן בב"י רצ"ט ובט"ז

שייך מיגו לפטור את היין שקודם הסעודה

ער"ב בשיטת רב עמרם ע"ש[.

כיון דאין כאן ברכה על היין גופא ,אבל
למשנ"ת בדעת בעה"מ שהיין משום

ובנשמת

אדם כלל מ"א כתב בדעת בעל

חשיבותו אינו ראוי להיפטר דרך גררא

המאור שכששותה יין בתוך

אלא שיברך עליו להדיא ורק שלא תקנו לו

הסעודה ה"ז מצטרף לשתיה אחת עם היין

ברכה בפנ"ע כיון דברכת שלש עדיפה

`.

eziizy dwqtp xaky opifg `d oey`xd qekd iabl la` ipyd qekd iabl ipdn f"k dxe`klc eixaca r"lie
oiid xhtpy ab` xhtp f"d zg` dizy f"i`yk mby k"re ,ipyd qekd lr dpey`x dkxa jxan okle

l"i mc` iig zrcae ,zg` dizy ly `xaqd llk exikfd `ly mxnr ax ixac lr f"hae i"aa oierie ,dcerqay
'a mixhtp dpexg` dkxa oiprly epivn ixdy ixnbl zewelg zeizy izy f"i` dpey`x dkxa jxany s`c
zecxtp zelik` 'a mdy zngn zepexg` zekxa 'a jixvy `"iy mewn iepiyl inc `le zg` dkxaa zeqekd
k"b okzie ,s"ixd zrcl mipey`x zeqek 'a mr dpexg` dkxaa mixhtp mpi` mipexg` zeqek 'a oke] ,ixnbl
dpey`x dkxa jixvy s` o`k k"`yn ,[zepexg` zekxa 'a jixvne xenb wqtd ied f"ndkxac l"pd mrhn
.dpey`xd dizyd l` xfeg f"d jxany ixg` la` dlik`d wqtpy meyn epiid ztqep

עריכת ברכות  /מחלוקת הבעה"מ והרמב"ן בדין יין קודם סעודה
א"כ נמצא שמברך על היין להדיא ומהני

ונראה

במיגו לפטור את היין שקודם הסעודה ב.

שפג

דהבעה"מ אזיל לשיטתיה במסכת
ברכות

שכתב

שם

שהטעם

שברכת שלש פוטרת דברים הבאים שלא

‚

ועדיין

מחמת הסעודה שאי"ז מדין טפילה אלא

צריך בזה תוספת ביאור בדעת

שברכהמ"ז היא ברכה על הסעודה ע"ש,

בעה"מ ,דלכאורה עיקר ברכת

ונמצא שברכת המזון מתייחסת להדיא על

המזון חיילא על הפת ופוטר את שאר

כל מה שבסעודה והיין בכללם וכיון

המינים בתורת טפילה וא"כ עדיין יש לנו

שבלא"ה הברכה מתייחסת ליין אין לנו

לתקן ברכה בפנ"ע על היין מפני חשיבותו

לחלוק לו ברכה בפנ"ע דאדרבה ברכת

ולא שייך לומר דברכת שלש חשיבא טפי,

שלש חשיבא טפי ,וכיון דמהניא ליין

שהרי מ"מ כשמברך ברכת שלש אי"ז

שבתוך הסעודה ה"ז מועיל ליין שקודם

ברכה על היין גופא אלא על הפת ומהני

הסעודה.

ליין רק כדין טפל והרי זהו חשיבות היין
שיברך עליו בפנ"ע ולא יפטר בגרירא
דהפת] ,וליכא למימר שכיון ששלש פוטר

ומ"מ

לדעת הרמב"ן והר"ן שהיין אינו
גורם ברכה לעצמו א"כ אפילו אי

מעין שלש יברך השתא להדיא על היין,

נימא שברכהמ"ז הוי ברכת הסעודה

דזה לכאורה הוי כתיקון ברכה חדש וכבר

]ונימא הכי גם לגבי דברים הבאים מחמת

נתבאר דכל שחיובו מעין שלש אין

הסעודה ג[ מ"מ לא שייך בזה מיגו,

משתנה דינו ורק כאשר בלא"ה מברך על

דלשיטתם כל מה שברכהמ"ז מתייחסת

היין אז י"ל דאין חולקין לו ברכה בפנ"ע

ליין ה"ז מצד מה שהוא מן הסעודה ולא

מפני חשיבותו כיון דברכת שלש חשיבא

מצד 'מין היין' ואי"ז מהניא לפטור את

טפי ודוק[.

היין שאינו שייך לסעודה ,אבל לדעת

.a

`,oefnd zkxaa xhtiy dcerqd xg`l miapre mip`zn eywdy mdixac z` x`al witqn f"i` zn`a j
xg`l wx miapre mip`z lk` m` yly oirn zxhet dpi` yly zkxac dcen n"dra mb z"pynl ixde

o"anxdc gken dxe`kle ,dcerqd jeza mb miapre mip`z lk`y `kid zeywdl mzpekc xnel wgece ,dcerqd
elit` xhtp f"d el die`x f"ndkxay oin ied m` t"pnnc l"q `l` n"dra ly eyecigk llk ehwp `l o"xde
`ly eyecig xwir lr ebiyd d"`lay oeik f"r biydl ekxved `le dcerqd jeza oind eze`n lke` oi` m
`l `linne ,dcerqd llkn `edy meyn wx xhtp f"d edcicle ,oii ly yly oirn zxhet yly zkxac n"dra
.mipta z"pynke ebind llk jiiy

.b

mixaca t"xc `pic xe`ial jxvp f"d dcerqd zkxa ied f"ndkxay ceqid xwir dpdc xe`ia xziae
zkxa iedc oeik dixg`l jxan epi` n"ne ztl lth f"i`y oeik diptl jxany dcerqd zngn `ly mi`ad

zkxaa mb m` ,ztl milthpy dpey`x dkxan mixehty dcerqd zngn mi`ad mixaca r"li dzrne .dcerqd
xhety xwir oicl dfa oikixv ep` oi` dcerqd lkl zqgiizn oefnd zkxay oeik e` ,dlith oicn mixhtp oefnd
`mby oecl mipta epazk f"tre ,`tt ax xn` d"c 'a `"n zekxa `"ayxd iyeciga rnyn oke ,lthd z
.ebin `nip o"xde o"anxdl

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שפד
בעה"מ שברכת המזון פוטרת את היין

ולמשנ"ת

יש מקום ליישב דהמג"א לא

משום שברכת שלש ראויה ליין שברכתו

ס"ל הך חילוקא שכתבנו בין

מעין שלש ]ודוקא כאן אמרינן כן כיון

יין שהברכה פוטרת את מין היין להדיא

שהיין שייך בברכה זו מדין דברים הבאים

לשאר דברים שנפטרים משום שהם מכלל

מחמת הסעודה וכמשנ"ת[ נמצא דהשתא

הסעודה ,ולהמג"א אין חילוק בזה אלא כל

ברכהמ"ז מתייחסת ליין מצד 'מין היין'

שברכהמ"ז פוטרתו מיגו דחיילא על אותו

ולכן ה"ז מהניא במיגו ליין שקודם

המין שאכל בסעודה ה"ז מועיל נמי למה

הסעודה .ד.

שאכל קודם הסעודה ,ולדברי החיי"א
הנ"ל אמרינן כן דוקא משום דהכל חשוב
אכילה אחת ,ומש"כ בעה"מ דברכת שלש

„

והנה

פוטרת מעין שלש לאו לאפוקי שאר

במגן אברהם קע"ד סקי"ד כתב

דברים אלא בא לפרש לן מאיזה טעם יין

דלדעת בעה"מ אם שותה מים

שבסעודה נפטר אבל עיקר הדין שייך בכל

בתוך

דבר שברכהמ"ז חלה עליו ]והטעם משום

הסעודה אי"צ ברכה אחרונה על המים

דברכהמ"ז הוי ברכת הסעודה ומיקרי

הראשונים ]אעפ"י שלא באו לפטור

שמברך להדיא על כל מה שבסעודה ולכן

מברכה את המים שבסעודה לדיד שאינם

ה"ז מהניא ג"כ למה ששותה קודם

טעונים ברכה[ ,והחיי"א והגר"ז ומ"ב

הסעודה[.

קודם

הסעודה

ודעתו

לשתות

תמהו עליו דהבעה"מ מיירי דוקא ביין

‰

שברכת שלש פוטר מעין שלש ולכן ה"ז
מהניא ליין שקודם הסעודה אבל במים לא

שו"ר

בביאור הלכה סימן ר"ח שמוכח

שייך כלל דינו של בעה"מ ]ובשעה"צ

דלא כל דברינו הנ"ל ,ששם כתב

סימן קע"ו כתב לענין פירות שאין לחוש

שיין הבא לאחר הסעודה נפטר בברכת

לדברי המג"א[.

המזון לדעת המאור ,ומשמע מדבריו

.c

rnyn zxhet f"ndkxay `qiica la` f"ndkxaa xhtp epi` oiic n"dra lr wlegy x`ean o"xa dpde
k"ke ,f"ndkxaa xhtp f"d dcerqd jeza mb lek`l ezrce dcerqd mcew `qiic lk` m`y o"xd ixacn

n"dra ixac ceqil dcen o"xd mbc z"pynk dxe`kl gken f"itle ,`"iigdc dinyn d"wq e"rw oniq v"drya
m` mipey`xd ewlgp oiia wxe ,dcerqd mcewy `qiicl k"b `ipdn f"d dcerqd jezay `qiicd z` xhetyky
o"xd ixacn gken didi df itle .dcerqd zngn mi`ad mixack ied e` `icdl eilr legl die`x f"ndkxa
zlrn k"b dl yic oeik n"n dcerqd zngn mi`ad mixac oick f"ndkxaa zxhtp dcerqay `qiicy i"tr`y
,dcerqd mcewy `qiicl mb `ipdne `qiicd lr `icdl jxany aygp okl df cvn mb el die`x f"ndkxae oefn
`qiic lke`a elit` `qiic zxhet f"ndkxa o"xd zrclc hwp d"rwq g"x oniq v"drya mpn` .yecig dfe
'` ,izxza n"dra lr bilt o"xdc gken f"itle ,[`"igd mya e"rw oniqa k"ynk `lce] ,cala dcerqd mcew
cala dcerqd mcew lke` m` elit` f"ndkxaa xhtidl ie`xd xacay 'a ,yly zkxaa xhtp epi` oiic l"qc
.dcerqd jeza mb lk`iy v"i`e f"ndkxaa xhtp f"d
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דאפילו אם לא שתה בתוך הסעודה ה"ז

שפה

מלמשתיה היה ברכת המזון פוטרתו אע"פ
כלל ה,

נפטר בברכת המזון ,ומוכח דברכת שלש

שאינו שייך לסעודה

פוטר מעין שלש של יין אע"פ שאין היין

לפי"ז אם היה דעתו לשתות בתוך הסעודה

שייך לסעודה כלל ,ודלא כמש"כ דעיקר

ואח"כ נשפך היין ה"ז נפטר בברכהמ"ז

הברכה חיילא על היין שבסעודה ורק

כיון דבשעה שחל עליו חיוב ברכה כבר

דבממילא מהניא ליין שקודם הסעודה.

נתחייב בברכהמ"ז.

ולדעת

המ"ב הא דאם אין לו לשתות יין

והנה

לדברי המ"ב הדרא

ולכאורה

קושיית

בתוך הסעודה מברך עה"ג ואינו

הראשונים מאי שנא מתאנים

נפטר בברכהמ"ז הטעם דכיון דגמר

וענבים דברכת שלש אינה פוטרת מעין

לשתות מיד נתחייב בברכה אחרונה

שלש ,וצ"ל דדוקא ביין אמרינן כן משום

וחיובו אז לברך מעין שלש ולכן אף שאכל

דסעיד.

אח"כ פת ונתחייב בברכת שלש לא פקע
חיובו הראשון ,משא"כ כששותה רק

והנה

בחיי"א כתב בטעם דברי בעה"מ

לאחר הסעודה שבשעת שתייתו כבר היה

דהכל הוי שתיה אחת ,ולכאורה

מחויב בברכת המזון מחמת הפת ובכה"ג

כונתו שעיקר הברכה חלה דוקא על היין

לא חל עליו כלל חיוב מעין שלש אלא

שבסעודה וכמשנ"ת לעיל ו ,וגם מדברי

נפטר בברכהמ"ז .ובאמת כן מדוקדק

המג"א שנקט לדינו של בעה"מ בשאר

בבעל המאור שכתב ד'הואיל ואין לו יין

משקין נראה כמש"כ שעיקר ברכהמ"ז

לשתות בתוך הסעודה השתא מיהת עקר

חיילא על מה ששותה בסעודה ורק

דעתיה מלמשתי' ,ומשמע שזהו כל טעמו

דממילא חלה ג"כ על השתיה קודם

אבל אילולי טעם זה שעקר דעתיה

הסעודה.

.d

k"g` oii el oncfi m` elit`e b"dr aeig eilr lg dizynln dizrc xwry oeiky n"dra zpekc zegcl yie
`yie ,oheytk n"dra ixac xity iz` a"nd ixacl la` `xxb ab` df yecigl azke f"ndkxaa xhtp epi

wx oii dzey m` n"dra zrcly rnyne dcerqd xg`l miapre mip`zn o"xde o"anxd zbydn cer gikedl
ixdy ,n"dra zrcl gikedl oi` mdixacnc lirl x`azp xak ok` ,f"ndkxaa xhtp f"d dcerqd xg`l
llk l"q `lc k"re ,f"ndkxaa zxhtp cegla dcerqd mcewy `qiic mby o"xd ixaca wiicn v"dryd
.n"dra ly eyecigk

.e

mcewy oiid lr dpexg` dkxa aeig lg cinc `nip `ly l"x zg` dizy k"yne a"ndk ezpek ile`e
.r"ve dizrc xwra enk dcerqd
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שפו
מא ע"ב

בסברת גורם ברכה לעצמו ובגדר ברכת היין
oiihypxa l`xyi awri axd

א .אר"פ

הלכתא דברים הבאים מחמ"ס

ובתירוץ

הגמ' דיין גורם ברכה לעצמו

בתוך הסעודה אין טעונים

נחלקו רש"י ותוס' שיטת רש"י

ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ונחלקו

דבא בכמ"ק ומברכין עליו אע"פ שאין

רש"י ותוס' בביאור הדין שיטת רש"י שזה

צריכין לשתיתו שיטת תוס' דהוא קובע

מדין עיקר וטפל ושיטת תוס' דזה דין של

ברכה פרטית לעצמו וי"ל שרש"י לשיטתו

הראשונים

מיאן בפירוש תוס' מכיון שבמשנה דף

לשיטת רש"י מה חידש ר"פ והרי זה משנה

מ"ד הפת טפל למליח ואם רש"י היה

מפורשת בדף מ"ד דבירך על העיקר פטר

מסביר כתוס' שמשום שגורם ברכה פרטית

את הטפל ותירץ הרשב"א דאה"נ ועיקר

לעצמו זה מפקיע דין עיקר וטפל והרי גם

חידוש ר"פ זה הדינים הנוספים שאמר

פת גורם ברכה פרטית לעצמו ואפ"ה לא

וע"ש עוד תירוץ מהבעה"מ ,ובגמ' אח"כ

מפקיע דין טפל ומה"ט היה מוכרח רש"י

מקשה על דין זה א"ה יין נמי וביארו תוס'

להסביר סברא מסוימת גבי יין שגורם

דגם יין זה דברים הבמחמ"ס דאי לאו

ברכה לעצמו ,אמנם לשיטת תוס' סברת

הסעודה לא היה שותה יין והרשב"א ביאר

גורם ברכה לעצמו אינה מפקיעה כלל לדין

באופ"א ומשום שיין בא לשרות את

עיקר וטפל רק לדין דברים הבמחמ"ס,

המאכל וי"ל דזה לשיטתם דהרשב"א

והנה צ"ב מדוע סברת גורם ברכה לעצמו

שס"ל שדינא דר"פ זה מדין עיקר וטפל

זה סברא רק ביחס לב"ר ולא ביחס ל חיוב

מוכרח לבאר שזה משום שבא לשרות א"כ

ב"א והתינח לפרש"י א"כ כל הסברא זו

זה משמש את אכילתו נמה"ט הוי טפל

שזה בא ואע"פ שאי"צ לשתיתו זה סברא

דומיא דמתני' דף מ"ד גבי פת שמשמש

כלפי ב"ר ולא כלפי ב"א שהוא כבר

את אכילת המליח אמנם שיטת תוס'

מחויב אך לשיטת תוס' דזה מטעם שקובע

דבדינא דר"פ זה דין דברים הבמחמ"ס

ברכה פרטית לעצמו א"כ אף ב"א קובע יין

ולכן לא הוצרכו לומר משום שהיין בא

ברכה

בערוך

לשרות וסגי בהסבר דאי לאו הסעודה לא

השולחן סימן קע"ד דהך סברא דגורם

היה שותה וא"כ היין בא מחמ"ס ,ולדעת

ברכה לעצמו מה"ט הוי כדברים הבאים

הרשב"א יש להעיר מדוע קושית הגמ'

שלמחמ"ס שטעונים ב רכה לפיהם ואפ"ה

א"ה יין נמי זה על ר"פ והו"ל להקשות

בהמ"ז פוטרתם ה"ה יין ,ולכאורה יל"ע

קושיא זו על המשנה בדף מ"ד שחדשה

בזה דהתינח דברים הבאים שלמחמ"ס

את דין עיקר וטפל וי"ל.

שטעונים ברכה לפניהם דאינם שיכים

דברים

הבמחמ"ס

והקשו

פרטית

לעצמו

ותירץ
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לסעודה אך לאחר האכילה הם נטפלים

ויטרי

המחזור

להנאת השביעה אך יין שקובע ברכה
פרטית לעצמו ד הוא סעיד ומשמח אף
ההנאה דלאחר שתיה לא תטפל לסעודה
מפני שקובע ברכה לעצמו.

ב .בעיקר

שיטת רש"י דגורם ברכה
לעצמו זה משום שמגיע

בכמ"ק אע"פ שאי"צ לשתיתו הקשה המגן
גיבורים סימן קע"ד והרי במקום דליכא יין
מהני בדיעבד לקדש על חמר מדינה וא"כ
נימא שאף על חמר מדינה יצטרך לברך
באמצע סעודתו דגורם ברכה לעצמו וי"ל
דהנה שיטת המחזור ויטרי שהובא בתוס'
דשותה מים מחיב ב"ר בתיך הסעודה
וביארו תוס' משום שזה לא במחמ"ס וזה
לא זיין משא"כ יין ובמרדכי כתב טעם
נוסף משום דרק יין מגרר גריר את האכילה
לכן הגמ' מקשה על יין שיפטר בברכת

הדרא

קושיא

לדוכתא[.

ג .וי"ל

בכ"ז דבר חידוש דהנה עין בגמ'
מ :איתא דנחלקו ר"ה ור"י האם

בבירך שהכל על פת ויין יצא בדיעבד או
לא וברד"ה חוץ מן הפת ויין ביאר טעמא
דר"ה עפ"ד הגמ' דף מב .דיין גורם ברכה
לעצמו וצ"ב מדוע מה"ט זה סיבה שלא
יצא בברכת שהכל וי"ל דמבואר כאן
דברכת היין אי"ז רק ברכת הנהנין גרידא
אלא דין נוסף דין בברכת היין וע"פ
הראיות שיובאו להלן נראה שגדר הדין
הוא דברכת הגפן זה גם "ברכת השיר"
דמכיון דאין אומרים שירה אלא על היין
וכן ברכת חתנים וקידוש וכו' א"כ יש כאן
שבח נוסף ביין שאומרים עליו שירה וכל
הנך ברכות זהו גם שבחו של היין א"כ זה
ברכה לשבח לקב"ה שנתן לנו יין שאפשר
להגיד עליו שירה וברכות.

הפת משא"כ שאר משקים שאינם גוררים
תאות המאכל ונראה דנ"מ בין תוס'

ולפי"ז

שפז

ויסוד

הדברים ידוע מרשי עירובין דף מ:

למרדכי מה הדין במי פירות שברכתם

שכתב דכל הדין לשתות מכוס של

שהכל האם נפטרים בברכת המוציא

ברכה זה משום שגנאי הוא לכוס של ברכה

דלתוס' י"ל דרק מים לא זיני דהנודר מן

שלא ישתו ממנו וצ"ב דתפ"ל שהיה כאן

המזון מותר במים ונראה דרק במים מותר

ברכת הנהנין ואם לא ישתה הוי ברכה

ולא בשאר המשקים אך לפירוש המרדכי

לבטלה חזינן דאף אם לא ישתה אי"ז

זהו דין במסוים ביין שגורר תאות המאכל

ברכה לבטלה כיון שברכת הגפן זהו דין

ולא בשאר משקים וא"כ י"ל ששיטת רש"י

לשבח על בריאת הגפן בשעת קידוש שיש

סובר כהמחזור ויטרי ]שהיה תלמידו[

לו יין לשבח עליו וכל הדין לשתות זה

שצריך לברך על מים ונאמר שסובר

מדין דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא ישתו

כהמרדכי ואף בשאר משקים צריך לברך

ממנו והם הם דברי הגרז בסימן קצ בכוס

בסעודה וא"כ על חמר מדינה בין כך צריך

של ברית מילה ביוה"כ שיתן לקטן

לברך בסעודה ולכן כל קושית הגמ' זה על

שישתה מהכוס ואין כאן גנאי לכוס עי'ש

יין אמנם הרשב"א סובר שרש"י פליג על

לשונו שהן הם הדברים הנ"ל ,ועין רשב"ם
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שפח
פסחים קו .ד"ה אר"י בפה"ג דכתב גבי

לקטן לשתות וכדין הגר"ז אך ברכת שהכל

ברכת בפה"ג של קידוש היום דברכת הגפן

לבדה זה ברכת הנהנין גרידא משא"כ

הוא ענין שיר.

ברכת הגפן הוי ברכת השיר לעולם גם
כשמברך לחוד על יין בלי קידוש ,ומה"ט

ועפכ"ז

מבואר היטב דעת ר"ה דס"ל

לא נפטר בבר כת המוציא משא"כ חמר

שלא נפטר בברכת שהכל כיון

מדינה.

שכל האופן לצאת ידי"ח ברכת הנהנין זה
רק ע"י ברכת השיר על היין וזה הוכיח
רש"י מדף מ"ב דיין גורם ברכה לעצמו
ולא נפטר בבר כת המוציא מה"ט אינו
נפטר בברכת שהכל דאף ש היין בא
לשרות את המאכל והוא טפל אך כל מה
שיוצא ידי"ח ברכת הנהנין זה רק ע"י
ברכת השיר ומזה למד רש"י שכמו שייך
לא נפטר בברכת המוציא ה"ה לא נפטר
בברכת שהכל ,ובדעת ר"י שחולק י"ל ב"ב
אופנים או דס"ל שברכת שהכל שאני
ושהכל כולל בתוכו את כל ההודאה
והשבח על הכל או דס"ל שיש תקנה
מיוחדת דעל כולם אם אמר שהכל

יצא ,א

עפ"ז

א"ש דינא דתוס' דף י"ב דאם בירך
על יין העץ לא יצא והקשה רעק"א

דהרי כל דין ברכת הגפן זה דין ברכה
מבוררת ומדוע לא יצא והרי יש על יין שם
פרי ולהנ"ל י"ל דמכיון דקיום ברכת
הנהנין ביין זה ע"י ברכת השיר א"כ מה"ט
לא יצא בברכת העץ משא"כ ברכת שהכל
דכולל בתוכו אף שבח על עצם בריאת
היין ]ואף שכל ברכת השבח לא יוצא ע "י
שהכל כאן זה שאני דזה אופן של קיום
ברכת הנהנין[.

ג .ובשיטת

תוס' נראה ביאור אחר
בטעמא

דר"ה

בעין

ועפ"ז א"ש קושית המגן גיבורים דהנה את

בתוד"ה נימא מה שהקשו ועין רש"ש ע"ד

קושיתו ילהק' ג"כ בדברי ר"ה דהרי גם

הגמ' מה שביאר דברכת הגפן והפת מקרי

חמר מדינה מגיע לקידוש כשאין לו יין רק

ברכה פרטית משא"כ שאר ברכות וא"כ

הפשט הוא דהחמר מדינה מגיע כתחליף

י"ל דהטעם דביין יש ברכה פרטית דביין

ליין אך רק ביין גדר הברכה הוא ברכת

יש התקבלות נוספת של הנאה שלסעוד

השיר אך בחמר מדינה שברכתו שהכל

ומשמח שאין בשאר המאכלים ונקבע

לעולם אין ברכת שהכל לבדה הוי ברכת

ברכה פרטית על ההנאה הנוספת הזו וכן

השיר ואמנם כשברכת שהכל מגיע יחד עם

בלחם יש נוספת של הנאה שאין בשאר

קידוש כשעושה על חמר מדינה או בכוס

מאכלים ומה"ט לא יצא לר"ה בברכת

של ברית שזה מגיע יחד עם עוד ברכה הוי

שהכל דחסר את נוסח ההודאה המיוחד

גם ברכת השיר וגם בכה"ג יכול ליתן

להתקבלות שיש מיין ,ור"י פליג דס"ל

`.
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שברכת שהכל

כולל הכל

שפט

ואף את

לב"ר אך כלפי ב"א שכל הדין להזכיר

ההתקבלות המיוחדת הזו ומה"ט יש לבאר

הגפן זה מדין לפרט בברכה אי"ז חשיבות

את דברי תוס' בדף י"ב דלא יוצא בברכת

שמה"ט זה סיבה שלא יפטר בבהמ"ז.

העץ על יין כיון שמחסר את ההודאה על
הקבלה הנוספת שיש לאדם מיין יתר על
שאר מין העץ משא"כ ברכת שהכל כוללת
הכל ,ב.

ומעתה

יש לחדש שכל הדין של תוס' דף
י"ב שבברך העץ בדיעבד לא

יצא זה רק כלפי ברכה ראשונה אך בברכה
אחרונה יצא בדיעבד אם יאמר על העץ
והביאור הוא דרק ב"ר תקנו הודאה
מסוימת על הקבלה הזו שלסעוד ומשמח
שיש ביין ולכן לא יצא אם חסר הודאה זו
אך בברכה אחרונה כל הדין להזכיר הגפן
אי"ז מדין זה ודין הודאה זו זה רק בב"ר
אלא שיש דין נוסף לפרט בברכה עד כמה
שיכול זה מעלה בברכה ולאחר שתקנו
נוסח של הגפן א"כ עליו לפרט בב"א את
הגפן ומכיון שזה רק מדין פירוט המין
בדיעבד אם יזכיר העץ יצא.

ולפי"ז

ד"ה על דהביאו ב שיטות האם
בחתימה של מעין ג' של יין יסים על
הפירות כמו במעין ג' של ברכת העץ או
יסים בחתימה של הגפן ועין ברשב"א
דביאר שכיון שייך גורם ברכה לעצמו
ופותחים בו בברכה פרטית ה"נ בחתימה,
ונראה לומר דתלוי בחידוש הנ"ל דאם
נאמר שכל הדין להזכיר גפן בב"א זה מדין
פירוט בברכה דבהכי הוי ברכה מבוררת
טפי א"כ כמו דגבי הזכרת העץ שהזכרה זו
ג"כ מדין ברכה מבוררת אפ"ה החתימה
היא כללית בנוסח על הפירות א"כ ה"נ
במעין ג' דגפן כיון שכל הדין לפתוח
בפירוט של גפן זה מדין ברכה מבוררת
החתימה יכולה להיות יותר כללית בנוסח
על הפירות משא"כ אם דין הפתיחה בגפן
זה מדין הודאה על הקבלה הנוספת שיש

א"ש קושית הערוך השולחן

בגפן לכן צריך להזכיר גפן ואי"ז מדין

שהובא באותא דכל הסברא של

ברכה מבוררת א"כ אף בחתימה צריך

יין גורם ברכה לעצמו זה סברא רק ביחס

.a

ויש

להביא ראיה לזה מתוס' דף מ"ד.

להזכיר גפן ול"מ להזכיר על הפירות.
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שצ

ט"ז חילוקים בין תוס' להרא"ש בדיני סעודה
bxa edil` axd

בגמ'

אמר ר"פ הלכתא דברים הבאים

וכן

חזינן עוד מהמשך דברי התוס' שכ'

מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין

אבל דברים שאין דרכן לבא בתוך

טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם

הסעודה כגון תמרים ורמונים ושאר כל

ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה

פירות שאין רגילים ללפת בהן את הפת

טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה

טעונין ברכה לפניהן דכיון דלאו משום

לאחריהם לאחר סעודה טעונים ברכה בין

לפתן אתו אין הפת פוטרתן .הרי דהאופן

לפניהם בין לאחריהם.

היחיד שאינו צריך לברך הוא שבא ללפת

ובביאור

בבא קמייתא כ' רש"י דרישא
מיירי

בדברים

המלפתים

אבל מאכל שלא בא ללפת פטור מברכה,
ולא כ' התוס' לתלות אם רגיל לאכלו תוך
הסעודה או לא.

ולפיכך פטור מברכה לפניו ולאחריו ,והק'
עליו התוס' מאי קמ"ל מתני' היא וכ'
התוס' על כן פי' ר"י דברים הבאים מחמת
הסעודה בתוך הסעודה כלומר הרגילים
לבא מחמת הסעודה בפת שרגילים לאכלן
עם הפת כגון בשר ודגים וכל מיני קדרה
והביאן בתוך הסעודה אין טעונין ברכה
לפניהם ולאחריהם אפי' אכלן בתוך

משמע

מכל הני דמיירי בנאכל עם הפת.

מאידך

צ"ב שכפל התוס' דבריו שכ'
כלומר הרגילים לבא מחמת

הסעודה בפת ,שרגילים לאכלן עם הפת,
וצ"ב למה לא כתב כלומר שרגילים לאכלן
עם הפת.

הסעודה בפני עצמן בלא פת דכיון דמשום
פת הם באין הפת פוטרתן.

והנה

ועוד

מדבריו נראה דאינו חולק עם רש"י

צ"ע שמבואר בתוס' דיין טעון ברכה
שהוא בא לצורך הפת וצ"ב מה בכך

בעיקר הדין אלא מוסיף לומר דהנך

הרי ס"ס אינו טפל.

דברים רגילים ללפת עם הפת ולפיכך אפי'
אם אכלן לבדן ג"כ פטורים הם מברכה,

ועוד

צ"ע הא תינח בשר ודגים וכל מיני

וזה מדוקדק ממש"כ "שרגילים לאכלן עם

מלוחים שייך לומר דאתי ללפת,

הפת" ועוד כ' "אפי' אכלן בתוך הסעודה

אבל לכאו' מבואר בתוס' דאף מע"ק נמי

בפני עצמן בלא פת" ,מבואר דנאכלים הם

הוי בכלל דברים הבאים מחמ"ס ותימה

עם הפת.

שלא מצינו שיהא הדייסא דבר הבא ללפת
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שצא

שהרי הוא בא מחמת עצמו והיינו דאמרי

טפילה ותיקשי לדידי' נמי מאי קמ"ל

אינשי בבלאי טיפשאי א.

דדיסא ודדמי לי' הוי דברים הבאים

וכן

צ"ב מה שהמשיך תוס' וכ'

)בד"ה א"ה(

מחמ"ס הרי מבואר בגמ' דמעשה קדירה
הוי כ"ש ממתני' דפת ופרפרת.

וז"ל ולהאי טעמא ניחא מה שאנו
מברכים בפסח על החזרת על אכילת מרור
ומת' התוס' אלא וודאי טעמא הוי כיון
דרחמנא קבעיה חובה דכתיב על מצות
ומרורים יאכלוהו הוי כמו דברים הרגילין
לבא מחמת הסעודה דפת פוטרתן ,עכ"ל.
והאי דינא דקבעי' חובה צ"ב בשלמא אם
הי' בא ללפת ניחא אבל הרי המרור נאכל
לבד ומאי שיאטי' לדברים הרגילים לבוא
מחמת הסעודה ,ומוכח דסבר תוס' דכל
הנאכל תוך הסעודה ורגיל בכך חשיב
דברים הבאים ,אע"פ שאינו ללפת ,הלכך
כיון שמרור קבעו חובה הוי כאילו הוא
רגיל באכילתו תוך הסעודה ,וצ"ע שלכאו'
סתר התוס' משנתנו.

נמצינו

פפא

הסעודה בתוך הסעודה אין טעונין ברכה
לא לפניהם ולא לאחריהם ,פר"י כגון בשר
ודגים וירק וכל דבר מליחה שדרכו לאכול
עם הפת בתוך הסעודה אף על פי שהוא
אכלו בלא פת .וכן דייסא ורומשליש
וכיוצא בהן ,כיון שעיקר סעודה רגילין
להיות .וכ"כ ג"כ בהגהות מיימוניות
פ"ד ה' יא(

בתוך הסעודה מחמת הסעודה כגון בשר
ודגים וירק וכל דבר מליח שרגילים לאכול
עם הפת בתוך הסעודה אף על פי שאכלו

טעם דייסא פטור מברכה הרי

)אי לאו דגורם

הרי אינו ללפת ,וכעי"ז צ"ע

במרור למה הוי מכלל דברים הבאים.

`.

וז"ל ונראה לר"י דברים הבאים

ד' קושיות בדברי התוס' א .מה

צ"ב מה טעם יין פטור

ד.

)ברכות

שבעיקר סעודה רגילין להיות.

מה טעם מאכלים שרגילות ללפת בהם

ברכה(

דברים

הבאים

מחמת

הילכתא

ומבואר

דחילק החידוש לשניים הא' דבר
שדרך ללפת ב' שהוא עיקר

כשאינו ללפת פטור מברכה.

ג.

בברכות מהר"ם

)סימן טו(

אמר רב

בלא פת וכו' וכן דייסא וורמזיל"ש כיון

אינו ללפת )וכן הק' הבית מאיר בסי' קעז(.

ב.

ואשר

יראה בזה דמצינו דבר חדש שכ'

סעודה.

והנה

צ"ב למה דבר שהוא בא ללפת יהא
פטור אפי' בלא ליפות ונראה לי

דהוי כמו עיקר וטפל דכיון שרגילות הוא

עוד צ"ע שהתוס' הק' על רש"י מאי

שבא להיות טפל אע"פ שאכלו בפנ"ע הוי

קמ"ל מתני' היא כל שעיקר ועימו

אכילה טפילה כלפי אכילת הפת.

`ly f"c aiygc c"` jk zelibx yi i`ytih mepiky t"r` i`ytih i`laa m` ibilt `teb `da ile`e
i`laa ipd xn`ck zt oda lek`l zelibx oi`y dl incc lke `qic iwet`l 'k .hn mixcp w"nhyae .jxck

.jka zelibx oi`c ixd .k"r .i`yth edl ixw dnr zt oilke` eidy lr `ndpa `ndp ilk`c i`yth
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שצב

אלא

שב' דינים הם הא' דבר שהוא טפל

ואמנם

לפת והב' דבר שהוא טפל לסעודת
הפת.

ובזה

לא נתבאר לפירוש זה מה טעם
מרור פטור מברכה בין אם נאמר

שהוא טפל לסעודה או שטפל הוא אצל
הפת.

א"ש שכפל התוס' לשונו וכ' כך:
כלומר

הרגילים

לבא

מחמת

ויש

הסעודה בפת ,שרגילים לאכלן עם הפת,

לדון בזה עוד דהנה כ' הרא"ש
כו(

)פ"ו

כתב הלכך נראה לפרש דברים

ונראה דכוונת התוס' דתרי דינים יש

הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה

בבאים מחמת הסעודה הא' הטפלים לפת

היינו כגון בשר ודגים וירק ודייסא שרגילין

הב' הטפלים בסעודה .ונמצא דסגי בחד

לקבוע עיקר הסעודה עליהם ולאכול בהן

מהנך או דרגילין לאכלן מחמת הסעודה

את הפת הלכך אפילו אכלן בלא פת אין

או דרגילין ללפת ב.

טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם

ואולי

כיון דעיקר הסעודה הם פוטרן ברכת הפת
י"ל דהתוס' למד דין זה ממה
שאמרו בגמ' דברים הבאים תוך

הסעודה מחמת הסעודה ,תוך חד ,מחמת
תרי.

וכן ברכת המזון פוטרן.

ויש

לתמוה בדברי הרא"ש דמחד כ'
שרגילין לקבוע עיקר סעודה עליהם

מאידך ולאכול בהם את הפת ,וצ"ע תרתי

ובזה

יתורץ מה שהקשינו חדא מה טעם
דייסא פטור מברכה הרי אינו ללפת

דבאמת דייסא הוא מדינא דמתני' ולא
מדינא דר"פ ובזה יתבאר דלתוס' לא יקשה
מאי קמ"ל מתני' היא דר"פ כלל בדבריו
גם דינא דמתני' ונוסף ע"ז עוד חי' בדבריו
שרגיל ללפת ,ונתבאר דדבר העשוי ללפת
חשיב טפל לפת.

ובזה

ובבית

יוסף

)קעז(

בפשיטות

השוה

השיטות

וז"ל

והסכימו

התוספות והרא"ש לפרש דדברים הבאים
בתוך הסעודה מחמת הסעודה היינו כגון
בשר ודגים וירק ודייסא שרגילים לקבוע
עיקר סעודה עליהם ולאכול בהם את הפת
הילכך אפילו אכלן בלא פת אין טעונין

יתבאר מה טעם יין פטור מסברא

ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם כיון

אע"פ שאינו ללפת כיון דטפל הוא

דעיקר הסעודה הם פטרן ברכת הפת וכן

לסעודה.
.a

למה לי.

ברכת המזון פוטרן וכן פירש בה"ג דברים

epiidc dcerqd zngn mi`ad mixac md m` ,dcerqd jeza mi`ad mixac 'k (frw g"e`) r"eya dpde
`qiice dpiabe zewxie miviae mibce xya :oebk ,ztd z` mda ztll mdilr dcerq reawl jxcy mixac

i"xze zetqeza oiir :(mda ztll d"c frw) l"e`iaa 'ke .dkxa miperh oi` zt `la mlke` 'it` ,migeln ipine
zngn mi`ad mixac llka k"b raeyle oefnl oi`ay wx ztd oda ztll jxc oi`y mixac d"dc y"`xde
mixac 'ke oeyld ltky oeikc dxvwa el` mipic 'k i"adc xyt` x`azpc i`nle .dfa xviw xagnde dcerq
.md minrh 'ac xyt`e ,r"pta daiq dfc ezpeeke ,ztd z` mda ztll cer 'ke dcerq mdilr reawl jxcy
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הבאים מחמת סעודה כגון בישרא וכוורי
וכל מיני בישולי דדרכייהו למיכל בהו
ריפתא וכן ירקי ובוציני אין טעונים ברכה

שצג

ו.

התוס' הק' על רש"י שפירש דדיסא

לא לפניהם ולא לאחריהם ודברים הבאים

טעון ברכה רק מכח הגמ' דמוכח

בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה היינו

דמעשה קדירה נפטר בברכת הפת ,ואילו

כגון תאנים וענבים וכל מיני פירות.

הרא"ש הוסיף והק' מסברא וז"ל ולא יתכן

ומה

שהשווה הב"י דברי התוס' והרא"ש
לכאו' צ"ע שהמעיין בדברי התוס'

והרא"ש

)בפסקיו(

בברכת המוציא דאין לך מחמ"ס יותר מזה
דהוי עיקר סעודה.

יראה שרבו חילוקי

הדברים ביניהם ,וקשה להשוות דבריהם.

ורבו

דעל דייסא צריך ברכה לפניו ולא יפטר

חילוקי הדברים ביניהם ואלו הם:

ז.

רש"י כ' דדיסא בתוך המזון צריכה
ברכה ,והק' התוס' מדאמרו בגמ' דפת

פוטרת פרפרת כ"ש מעשה קדירה ,ואילו
הרא"ש הוסיף והק' ממתני' דמברך על
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א.

העיקר ופוטר הטפל כ"ש הכא שהפת

התוס' הק' על רש"י ממתני' דעיקר

עיקר.

וטפל ,ואילו הרא"ש הוסיף להק'
ממתני' דפת ופרפרת.

ב.

התוס' כ' דנראה לפרש דבתוך הסעודה
היינו בשר דגים וכל מיני קדירה ,ואילו
הרא"ש כ' בשר דגים ירק ודייסא.

ג.

התוס' כ' דכל הנך מינים רגילים לבוא
מחמת הסעודה בפת ,ואילו הרא"ש כ'

דרגילים לקבוע עיקר הסעודה עליהן
ולאכול עימהן את הפת.

ד.

ח.

התוס' כ' דדברים הבאים שלא מחמ"ס
כגון תמרים ופירות וכו' שאין רגילין

ללפת את הפת ,ואילו הרא"ש כ' ומקרי
שלא מחמ"ס לפי שאינם וכו' רגילין
לאכול ולבוא לעיקר הסעודה.

ט.

התוס' כ' דדברים הבאים שלא מחמ"ס
כיון דלאו משום לפתן אתו אין "הפת"

פוטרתן ,ואילו הרא"ש כ' טעונים ברכה
לפי "שברכת המוציא" אינה פוטרתן כיון
דלאו מעיקר סעודה הן.

התוס' כ' דכיון דמשום פת הם באים
"פת" פוטרתן ,הרא"ש כ' כיון דעיקר
סעודה הן פוטרן "ברכת הפת".

ה.

התוס' לא כלל למשקין בכלל דברים
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י.

נקדים בזה שהתוס' וסייעתו פירשו

הבאים מחמ"ס ,ואילו הרא"ש כ' וכן

דלאחר הסעודה היינו לאחר סילוק

משקין הבאים בתוך הסעודה חשיבי

שולחן אלא שמצינו בזה חילוקי לשונות,

מחמ"ס כיון דאין רגילין בלא הן ,חשיבי

שהתוס' כ' בסתמא :אחר הסעודה פי'

כעיקר סעודה.

לאחר שמשכו את ידיהם מן הפת שוב אין
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שצד
הפת פוטרתן כלל והוי כמו שאכלן בלא

הבאין מחמת הסעודה וכו' והלכך פת

שום סעודה .ולא הזכיר גמר המזון.

פוטרתן" ,ולא הזכיר התוס' דזהו נמי טעם

ואילו

הרא"ש כתב לאחר הסעודה פירוש
וכו' אם הביאן לאחר הסעודה

הפת פוטרת ,אך הרא"ש כ' וכן נמי כיון
דפת הוא עיקר הסעודה והמשקין אינם
באים אלא בשבילו הפת פוטרתן.

קודם ברכת המזון כי היו רגילים בימיהם
"לאחר גמר סעודה" וכבר משכו ידיהם מן
הפת ג "שהיו קובעים עצמם לאכול פירות

יג.

נפטרין בסעודה הא' שבאין בשביל

ופרפרת ולשתות יין לאחר המזון והיינו

הפת לשרות המאכל ,וגם א"א לאכילה

דאמרינן במתני' בירך על היין שלפני

בלא שתיה ,והרא"ש כ' בסתמא שמשקין

המזון פטר את היין שלאחר המזון וכן

באין בשביל הפת.

התוס' כ' ב' טעמים למה משקין

בירך על הפרפרת שלפני המזון פטר את
הפרפרת שלאחר המזון "היינו לאחר

יד.

התוס' כ' ואין לפרש לפירוש הקונטרס

שסילק המזון" קודם בהמ"ז וכיון שמשכו

יין נפטריה פת כששורה פתו ביינו

ידיהם מן הפת כל מה שהביאו לפניו וכו'

קאמר דהוה ליה יין טפל דהא לא אשכחן

אין פוטרין.

שיברך עליו בענין זה ,ואילו הרא"ש כ'

נראה

מדבריהם נפק"מ למעשה במשכו
ידיהם מן הפת ולא משכו ידיהן
מהמזון ד.

הוסיף להק' :ואין לומר משום דיין בא
לשרות האכילה שבמעיו ומרבה תאות
האכילה הוי כאילו שותהו עם הפת
דמהיכא פשיטא ליה כולי האי דמהאי
טעמא הוי כמו דברים הבאין ללפת בהם
את הפת.
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יא.

התוס' כ' דוודאי יין מח"ס אתי שהוא
שותה כמה פעמים דאי לאו הסעודה

לא ישתה ,הרא"ש כ' שהוא כדבר הבא
מחמ"ס לפי שא"א באכילה בלא שתי'.

יב.

טו.

התוס' הביא ב' פירושים בביאור הגמ'
יין נמי נפטרי' פת הא' רש"י הב' וז"ל

ורשב"א פי' משום דצריך לברך על היין
בורא פרי הגפן ובתחלה כשהוא בענבים

התוס' כ' והשתא יין פוטר כל מיני

בורא פרי העץ ועל שאר משקין שהכל

משקין לפי שעיקר משקה הוא והוא

נהיה בדברו ,ואילו הרא"ש כ' ורשב"ם פי'

ראש לכל מיני משקין וכו'" ,והלכך משקין

גורם ברכה לעצמו דמתחלה כשהיה

.b

g"l ediipin cga la` ,ztdn mdici ekyne dcerqd lek`l exnby opira izxzc rnyn eixacn dpde
.ztd on eci jyn

.c

my 'ke ztd on mdici ekyn aeyg m` ogleydn ztd exiqda y"`xde 'qezd 'gpc 'ky frw g"aa 'ir
oecipa epc `ly r"ve ,ogley weliq irac dpei 'xk oicdc 'k `"bnae ,'qezl k"`yn ekyn aeyg y"`xlc

.r"ve ,oefn `iadl n"r ogley ewlqa df

עריכת ברכות  /ט"ז חילוקים בין תוס' להרא"ש בדיני סעודה
בענבים ברכתו בורא פרי העץ "ועילויו

ואולי

שצה

מכח קו' אלו סבר הב"י דליכא

חשיבותו גורמת לו ברכה" לעצמו לברך

למשמע מכל הנך דקדוקים.

עליו בורא פרי הגפן ,כיון "דחשובה היא"
אין לבטלה משום ברכת הפת ,ואילו

ועדיין

צ"ע מי מודה למי אם כוונת התוס'
כהרא"ש

התוס' לא הזכיר ענין החשיבות כלל.

דהכל

מישך

שייך

לסעודה או שהרא"ש מודה לתוס' דמדין

טז.

ועוד יש לדקדק

עיקר וטפל הוא.

)עי' חילוק ד וט(

שהתוס' כ' דהפת פוטרת ואילו
הרא"ש כ' "ברכת" הפת פוטרת ה.

ולכאו'

מלשון הב"י בשו"ע נראה שתפס
לעיקר את דברי התוס' שבשו"ע

וא"כ

צ"ע טובא איך השווה הב"י
דבריהם

והלא

נראה

לעינים

שחלוקים הם.

ואולי

י"ל דסבר הב"י דאין לדקדק

הביא דברי התוס' כמעט כלשונו,

)קע"ז(

אלא שהמשנ"ב

)ס"ק א(

הביא עלה את

דברי הרא"ש וכ' דזהו כוונתו וצ"ע.

ואפשר

הלשונות כיון דבשיטת הרא"ש

לבאר בדרך האמצע ,דחלוקים
הם בגדר הדין דבאים מחמ"ס

מחד גיסא מצינו שמונה המשקין בכלל

אבל מכ"מ תוכן הדברים אחד.

דברים הבאים והיינו דהוי בכלל דברים
הבאים למזון ודמי לפת ופרפרת ,מאידך

דהנה

נתבאר ברי"ד ע"פ דברי מהר"ם:

כ' הרא"ש בביאור קו' הגמ' א"ה יין נמי

דבין לתוס' בין להרא"ש ב' דינים

נפטריה פת וז"ל שהיין פוטר כל שאר מיני

הם הא' דבר הנאכל בתוך הסעודה שהוא

משקים אע"ג דברכת ב"פ הגפן לא שייכא

טפל לסעודה ,הב' דבר הנאכל עם הפת

וכו' לפי שהיין ראש לכל מיני משקין הוא

שהוא טפל לפת ,ונראה שנח' התוס'

עיקר לענין ברכה וכולן טפלין לו .הרי

והרא"ש מה טעם דבר הנאכל עם הפת

דמדין עיקר וטפל הוי וצ"ע סתירת

כשאוכלו בלא פת פטור מברכה.

הדברים.

וביותר

ויש

לדון בה אם פטור מברכה משום דהוי

תימה איך יחשבו משקין טפלים,

כמו טפל לפת ואע"פ שעכשיו אינו

הרי הרא"ש עצמו כתב דאין

עם הפת מכ"מ טפל הוא לאכילת הפת

לפרש בדברי רש"י דהיין הוא טפל לפת

שכל שרגיל עם הפת כטפילה לפת דיינינן

לפי שבא לשרות המאכל דמנא לן דזה

לה ,או דילמא דמי לדייסא דכיון שרגילות

חשוב טפל ,ותיקשי על הרא"ש עצמו שכ'

ללפת ממילא אע"פ שאוכלו בלא פת הוי

דמשקין טפלין לפת.

כמו רגילין לבוא לעיקר הסעודה.

.d

`(a"i weliga 'ir) zxhet ztc oeyl hwp k"b y"`xdy epivn '` mewnac df wecwc rxken df oi`y `l
.xenb wecwc df oi` q"q n"kn xhet zt jk xhet oiiy enk xnel `ed jyndc ayiil xyt` ik m`e
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שצו

ונראה

דבזה נח' התוס' והרא"ש דהתוס'

מודים דב' דינים הם חד עיקר וטפל ,ועוד

סבר דדבר הרגיל ללפת והביאו

פת פוטר פרפרת ,תיקשי על הרא"ש מהו

בלא ליפות אינו שייך לדברים הבאים

שהק' על רש"י ממשנה דעיקר וטפל וזה

מחמ"ס אלא עדיין הוא מהל' עיקר וטפל

אינו ענין.

ורואים אותו כאילו בא ללפת ,אבל
הרא"ש סבר דדמי לדברים הבאים מחמ"ס
ואע"פ שדברים הבאים אינו שייך לליפות

וגם

לא יתיישב מה שמצינו חילוק
יב(

)חילוק

בין תוס' להרא"ש גבי משקין

מכ"מ דבר שרגיל בליפות רגיל הוא

שהרא"ש כ' כמו שיין ראש כך פת היא

בסעודה.

עיקר הסעודה ואילו תוס' כ' כמו שיין
ראש למשקין כך פת באה לשרות.

ומעתה

א"ש )החילוקים ג ד ח ט( שהתוס' כ'
בכמה דוכתי דהוא טפל לפת,

ולכאו'

נראה מזה ברור

)מחילוק יב(

ואילו הרא"ש כ' דהוא מכלל הסעודה

דהרא"ש תפס לעיקר דבאין

ומשום דפליגי בדברים הרגילים ללפת

מחמ"ס הם דברים הבאים בתוך הסעודה

ואכלם בלא ליפות מאיזה טעם הוא טפל

ואילו התוס' תפס לעיקר שהבאים מחמ"ס

התוס' מטעם טפל לפת והרא"ש דהוא

היינו הטפלים לפת.

טפל לסעודה.

ובזה

א"ש

)חילוק ו'(

דב' מהלכים הם:

שהבאנו שהרא"ש

הוסיף להקשות על רש"י דלא יתכן
דעל דייסא צריך ברכה דאין לך מחמ"ס
יותר מזה והכוונה בזה דלפי הרא"ש
החידוש של ר"פ הי' דיש טפל שהוא
חשוב מחמת סעודה דדבר שרגיל ללפת
שהוא טפל כשהוא לבדו הוי כמו בא
מחמ"ס ,לפיכך הוסיף להקשות אם טפל
נחשב כמחמ"ס כ"ש דבר שהוא מחמ"ס,
אבל תוס' סבר דר"פ חידש דינא דטפל
לפת א"כ אורז אינו שייך למחמ"ס אלא
הוא דין בפני עצמו ולא שייך בזה כל שכן.

אמנם

ודבר

זה יתידות יש לו בדברי הראשונים

שמחד

גיסא מצינו בכלבו

)סימן כד(

שכתב אמנם הנכון מה שפירש
ה"ר יצחק ז"ל וז"פ דברים הבאים בתוך
הסעודה מחמת הסעודה כגון בשר ובצים
ודגים וגבינה שאין דרך לאוכלן שלא
בשעת סעודה כמו שדרך לאכול פירות,
אבל דרכן של אלו לאוכלן בשעת סעודה
להשביע ,וכן דרך דייסא וחביץ קדירה
ושאר מיני קדירה ,וכו' שדרך כל אלה
לאכלן בשעת סעודה להשביע ,וכיון
שהדבר כן מעיקר הסעודה הן ,שהרי

גם אחר כל זה עדיין לא יתיישב

משביעים ,וכונתו של אדם להשביע,

מה שקדקנו )חילוק א' -ז'( שהרא"ש

ואע"פ שאוכלן בלא פת אינו מברך לא

הקשה גם ממשנה דעיקר וטפל וגם

לפניהן ולא לאחריהן לפי שנכללים עם

ממשנה דפת פוטר פרפרת ואילו התוס' לא

הפת עצמו וברכת הלחם שברך תחלה,

הביאם כא' ,ואם איתא שהתוס' והרא"ש

עכ"ל.
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מאידך

ואולי

שצז

י"ל לפי"ז דהנה המעיין בדברינו
בחילוק ד' וט' יראה כי התוס' כ'

האור זרוע כ' הא דאמרי' דדברים

דפת פוטרתן ואילו הרא"ש כ' ברכת הפת

הבאים בתוך הסעודה מחמ"ס

פוטרתן ,וד"ז צ"ב .ולהמתבאר נראה

אין טעונין ברכה לפניהם אם היינו דוקא

דהתוס' סבר דהכל נעשה טפל לפת וזהו

כשאוכל עם הפת או שמא כיון דאדעתייהו

דאמר פת פוטרתן אבל להרא"ש אינו ענין

קבע נפשי' ואדעתייהו ברך ברכת המוציא

לפת אלא לסעודה וכי תימא למה יפטר

כדי ללפת בהן את הפת שמא אפי' אוכלם

דבר הבא בתוך הסעודה ולזה כ' הרא"ש

בלא פת אין טעונין ברכה לפניהם בהא יש

דברכת הפת פוטרת.

שמסתפקים .מיהו מורי רבי' יהודה ב"ר
יצחק פי' שאם קבע סעודתי' אדעתייהו

אלא

שצ"ע לפי"ז מהו שכ' תוס'
דמחמ"ס היינו כל מיני קדירה

אפי' אוכלם בלא הפת אין טעונין ברכה
לפניהם ונראין דבריו ,עכ"ל.

והיינו לכאו' מתני' דפת פוטר פרפרת
וכ"ש מיני קדירה והתם אינו מדין טפל

ומשמע

דאפי' להסוברים דפטור היינו

לפת ,ואולי י"ל דלפיכך דקדק התוס'

משום דהוי טפל לפת ולא

)חילוק ב( וכ' בתוך הסעודה היינו בשר דגים

משום דהם עיקר הסעודה.

ואפשר

וכל מיני קדירה ,ולא כ'

)כלשון שכ' הרא"ש(

בשר דגים ירק ודייסא ,ובדווקא שינה
דבזה נח' התוס' והרא"ש ולפיכך

והשמיט וצ"ל דמש"כ התוס' מיני קדירה

התוס' פטר רק מידי דשייך לפת

היינו דווקא מידי דמילפת ,אבל דייסא אין

ואילו הרא"ש לא הצריך טפל לפת אלא כל

ענינה לדברים הבאים מחמ"ס אלא שייכת

שרגיל לאכלו תוך הסעודה מפטר.

היא למשנה דפת פוטר פרפרת.

ובזה

א"ש חילוקי הלשונות שהבאנו בין

ונמצא

לפי"ז דהתוס' סבר דב' דינים הם

תוס' והרא"ש דהתוס' הזכיר דהפת

עיקר פוטר טפל ודינא דר"פ

פוטרת ואילו הרא"ש כ' דהסעודה פוטרת

משום לתא דידה ,אבל דין דפת פוטר

)חילוקים ג ד ו ח ט(.

פרפרת דין אחר הוא ,אמנם הרא"ש סבר

ובזה

א"ש

)חילוק ה(

כולהו דינא חד להו.

שהרא"ש כ' וכן

משקין הבאים בתוך הסעודה

ובזה

א"ש מה דמצינו

)חילוק א וז(

דהתוס'

חשיבי מחמ"ס כיון דאין רגילין בלא הן

הק' מעיקר וטפל ואילו הרא"ש

חשיבי כעיקר סעודה ,אמנם התוס' לא

הוסיף להק' מפת ופרפרת ,וכן לאידך גיסא

הביאוהו מכלל הדברים הבאים מחמ"ס,

גבי דייסא כ' התוס' להק' מפת ופרפרת

והטעם שלהרא"ש רגילות משוי לי' מכלל

והרא"ש הוסיף להק' ממשנה דעיקר

הסעודה משא"כ לתוס' בעינן לעשותו

וטפל ,ולכאו' מוכח מזה דנח' התוס'

טפל לפת.

והרא"ש אם מתני' דפת ופרפרת מישך

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב

שצח
שייך לעיקר וטפל או שהוי דינא בפנ"ע

אלא היינו טעמא משום דהיין בא לשרות

ומשמע דהתוס' סבר ב' דינים הם והרא"ש

האכילה ואי אפשר לאכילה בלא שתיה

ס"ל כולם דין א' הם ולפיכך התוס' הק' על

והוי כדברים הבאים תוך הסעודה מחמת

רש"י דפירש דמיירי במלפת מעיקר וטפל

הסעודה שאינן טעונין ברכה לא לפניהם

ואילו על דייסא הק' מפת ופרפרת כיון

ולא לאחריהם .ומהאי טעמא פריך התם יין

דדייסא אינו דבר המלפת ודמי לפת

נמי ליפטריה פת שלא יברך עליו בפה"ג

ופרפרת ,אמנם לשיטת הרא"ש שורש א'

ומשני דמחמת חשיבותו גורם ברכה

לכולם ואין חילוק אם הוא נאכל עם הפת

לעצמו .אבל לאחריו ודאי נפטר מהאי

או שבא מחמ"ס אע"פ שנאכל בלא הפת.

טעמא.

וא"ש

)חילוק יד(

שהרא"ש הק' על רש"י

ומאי

דקשיתי' לפרש לפירש"י ,הוא
עצמו בא ופירש הכי ,אתמהה,

דאין לפרש דיין נמי נפטרי' היינו

אתמהה.

משום שבאין לשרות ואילו התוס' כ'
בפשיטות דמשום דבאין לשרות נפטרו
המשקין מברכה ,והטעם דהרא"ש סבר
דאינו ענין לעיקר וטפל וא"כ לשרות אינו
פוטר מדין טפל אבל תוס' סבר דבהכי
נעשה טפל לפת ואע"פ שאינו שותהו יחד.

ומכ"מ

עדיין צ"ע בדברי הרא"ש

)חילוק

יד( דמחד הק' על רש"י וז"ל ואין
לומר משום דיין בא לשרות האכילה
שבמעיו ומרבה תאות האכילה הוי כאילו

והמוכרח

מזה דהרא"ש בוודאי מפרש
דקו' הגמ' יין נמי דקשיתי'

שבא היין לשרות ו ומכ"מ לא ניחא לי'
בפירוש רש"י כיון דלשיטת רש"י עי"ז
נעשה טפל ,וקשיתי' מנא לן דנחשב זה
כטפל ,אבל בבאין מחמ"ס פשוט להרא"ש
דכיון שבא לשרות חשיב מחמ"ס.

המורם

מזה דשיטת הרא"ש דמשקין
פטורין מדין באין מחמ"ס.

שותהו עם הפת דמהיכא פשיטא ליה כולי
האי דמהאי טעמא הוי כמו דברים הבאין

ועדיין

צ"ב לשון הרא"ש גבי משקין

ללפת בהם את הפת .ואילו בפסחים כ'

שהם טפלין ליין ,וצ"ע אטו מדין

וז"ל

טפל אתי עלה ,ואולי יש ליישב ,דדברי

הרא"ש כדברים האלו ממש

.e

)פ"י ס"י(

`zngn oi`a iaiyg dcerqd jeza oi`ad oiwyn oke 'eke d`xp jkitl azk x"dezay r"v zn`a mpn
mdiptl dkxa oiperh oi`e dcerqd xwirk iaiyge diizy `la lek`l libx mc` oi`y itl dcerqd

eixac migqta y"`xdy denzl yi xzeie ,eiwqta oeyld oke ,zexyl oi`a odc mrhd xkf `le .mdixg`le
m"ayxd ixac `iad y"`xd 'qeza oibeqa eli`e e"wn dpexg` dkxan xhtpc 'ky m"ayxd ixac lr miaqen
oefnd zkxa oi`e mdixg`l dkxa oiperhc egikei dcerqd xg`l mi`ad mixacc `ed `kixt e"w i`d eilr 'ke
,dcerqd jeza dcerqd zngn mi`ad mixack iedc meyn eixg`l dkxa oerh oi`c `nrh epiid `l` ,ozxhet
.r"ve ,migqta epeylk xikfd `le ,envrl dkxa raewc meyn `l` dkxa oerh did `l eiptl s`e
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שצט

הרא"ש אמורים בשותה יין ואח"כ משקין

א"א לאכילה בלא שתיה ,וצ"ב תרתי למה

ולא במשקין הטפלין לפת תדע שכך הוא

לי.

שהרי המשיך הרא"ש וכ' "וכן נמי כיון
דפת הוא עיקר הסעודה והמשקין אינם
באים אלא בשבילו הפת פוטרתן" ויש
לעיין מאי שנא גבי יין שכ' "שהיין הוא
עיקר וכולן טפלין לו" ולגבי פת לא כתב
דפת הוא עיקר וכולן טפלין לו ,אלא ש"מ
דשאני יין מפת .וטעם החילוק צ"ל דשאני
יין דליכא סעודה וע"כ דמדין טפל נפטר,
משא"כ בפת דאית בה סעודה.

ועדיין

טובא ,דקשה חדא מש"כ תוס'
)חילוק יא(

דוודאי יין מח"ס אתי שהוא שותה כמה
פעמים דאי לאו הסעודה לא ישתה ,ודבר
זה טעון ביאור דבשלמא אם יסוד הדין
דר"פ דאע"פ שאינו טפל לפת נפטר
בברכת הפת א"ש דיין נפטר כיון דמישך
לסעודת הפת ,אבל לשיטת התוס' דבעי
טפל לפת קשה .מאידך

)בחילוק יד(

נראה

מדברי התוס' דמשקין טפלין לפת כיון
שבא לשרות המאכל.

וצ"ע

מטעם טפל לפת ולפיכך הוצרך
לב' טעמים דבחד מינייהו אינו נעשה טפל
לפת מאידך בד' מא סבר התוס' דבעינן
לומר עוד דהוי רגילות שבא הוא מחמת
הסעודה ובלאו הכי לא סגי לי' ,וטעם
החילוק ביניהם אולי י"ל דבר חדש,
דהתוס' בד' מא :סבר דאין הלכה כר' חייא
ולפיכך כ' דאין יין פוטר שאר משקין,

צריכים אנו בדברי התוס' לבאר

בקושית הגמ' יין נמי נפטרי' פת

והנראה

בזה דמש"כ תוס' בד' מב הוא

מיני' ובי' אם טפל למה מעיקרא לא
כ' טעם זה ואם מעיקרא סגי לי'

מאידך תוס' בד' מב .כ' דכיון דיין פוטר
כל מיני משקין לפיכך פת פוטרת כל מיני
משקה ,וכבר כ' המהרש"א דדברי התוס'
כאן הם לשיטת הרא"ש דפסק כר' חייא
לגבי יין ,א"כ אפשר לומר דמעיקרא סבר
התוס' דלא קיי"ל כר' חייא כמו שמבואר
שם בתוס'

כקו' הרא"ש למה משקין נפטרין ולא ניחא
לי' בדברי הרא"ש דא"א לאכילה בלא
שתי' דס"ס איך נעשים בזה טפלין לפת
וגם סברת לשרות לא סגי לתוס' כיון דס"ס
אינו בא יחד עם הפת לזה כ' תוס' דוודאי
יין מח"ס אתי שהוא שותה כמה פעמים
דאי לאו הסעודה לא ישתה ,דכיון שבלא
הסעודה לא הי' בא ,לפיכך נעשה טפל
לפת.

במש"כ דוודאי יין מח"ס אתי שהוא שותה
כמה פעמים דאי לאו הסעודה לא ישתה,
למה אח"כ לא סגי לי' בטעם זה.

)ד"ה ה"ג ויין פוטר(

הלכך קשיתי'

אמנם

אחר שחזר התוס' וכ' דקיי"ל
כר"ח ביין שמעינן והרי לר"ח

אין צריך באים מכלל הסעודה וכל שבא

ועוד

ק' מש"כ התוס' ב' טעמים

בסעודה פטור א"כ אף לדידן דלא קיי"ל

למה משקין נפטרין בסעודה הא'

כוותי' אלא בבאים מחמ"ס מכ"מ מהני

)חילוק יג(

שבאין בשביל הפת לשרות המאכל ,וגם

סברות אלו להטפילם לפת ולסעודה.
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דנו

בין ביין ובין במים ]ולדברים צ"ע מדוע
קו' הש"ס על יין דייקא[.

הראשונים האם מים שבתוך הסעודה
חשביב באים מחמת הסעודה או לאו,

ב .במחזור

ויטרי

)סי' ע"ג(

כתב 'השותה

ורוב הראשונים ס"ל דכל דברת הגמ'

מים בסעודתו חייב לברך

דמברך על יין שבתוך הסעודה הוא רק

על כל פעם ופעם שהוא שותה שהכל .דכל

מחמת הסברא דיין גורם ברכה לעצמו ,

שעתא ושעתא נמלך הוא .דאין אדם שותה

אבל מים דאינם חשבוים אינם טעונים

אלא לצמאו ועל ידי הדחק .לפיכך אין

ברכה בתוך הסעודה .ועיקר הסברא דמים

קבע למים לפטור כל שתיותיו בפעם

)ריש

ראשונה' עכ"ל ,ונראה מלשונו דאין

'משקין הבאין מחמת הסעודה

רגילות לשתות מים בתוך הסעודה ,עד כדי

שבאין בשביל הפת לשרות המאכל וגם

שכתב דאם שותה כמה כוסות בתוך

א"א לאכילה בלא שתיה והלכך פת

הסעודה צריך לברך על כל כוס וכוס

פוטרתן'.

דנמלך הוא מכוס לכוס ,וכ"ה בסידור

הם באים בתוך הסעודה כ' התוס'
מ"ב(.

רש"י

אכן

)סי'

הביאו התוס' מהמחזור ויטרידס"ל
דבעי'

לברך

על

מים

מחמת

הסעודה

מצינו

)הלכות סעודה( א.

שבתוך

הסעודה ,ועיקר הטעם דלא חשיב בא
כמה

נ"ו( ,וכ"נ בסדר רב עמרם גאון

טעמים

עיקריים ברבותינו הראשונים.-

ג .עי'

בד' הרא"ש

)ברכות פ"ו סי' כ"ט(

שכ'

'אי הכי יין נמי נפטריה פת שהוא
כדבר הבא מחמת הסעודה בתוך הסעודה
לפי שא"א באכילה בלא שתיה ומטעם זה

א .הריטב"א.

)מא :ד"ה אמר להם(

פוטר כל מיני משקה כדפרישית לעיל,

כ' בביאור דינא דיין גורם

אבל בה"ג פסק שיש לברך על המים תוך

ברכה לעצמו 'יין קובע הוא ברכה לעצמו.

הסעודה ,ופי' ה"ר יום טוב ז"ל הטעם דכי

פירוש לפי שהוא דבר חלוק לעצמו שזה

פריך הכא יין נמי נפטריה פת ביין שייך

מאכל וזה משקה' ,ולכאו' סברא זו שייכא

לאקשויי הכי משום דזיין אבל מים לא

`.

והרא"ה

`envrl dkxa mxeb oiic i"yxtlc ,dcerqd jezay min lr jxal oi`c i"yx mya `iad `"ayxd 'iga ok
jezay min lr jxai `le mi`ad mixack aiyg ef `xaq `kiiy `lc mina `linn ,oiia zcgein `xaq `ed

.dcerqd
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זייני וכו' ואין הפת פוטרתו' עכ"ל ,וכ"ה

והעירוני דעצה זו מדוקדקת בל' השו"ע

באו"ז )הל' סעודה סי' קנ"ה( ,ונראה מדבריהם

שכ' 'אם אין לו יין ושותה מים או שאר

דהסיבה דאין המים נפטרים בברכת הפת

משקה' ,ומדוקדק בלשונו עצה זו של

הוא משום דהמים לא זייני וממילא לא

שתיית יין בסעודה שתפטור שאר משקין,

נכללים בסעודת הפת ,ודוק .ובאמת עי'

ודוק.

בפרישה

)סי' קע"ד סק"ה(

שכ' 'ועוד כתב

‰Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÂÚË Ì‡‰

הרא"ש בשם ה"ר יום טוב דטעם של
הלכות גדולות שמברך על המים הוא לפי

יש

להסתפק להדעות דמחייבות לברך על

שלא זייני אינם בכלל ברכת הפת המזין

מים שבתוך הסעודה האם חשיבי

וקשה ממה שכתב שבלי הלקט בשם בעל

כתאנים וענבים שנפטרים בברכה אחרונה,

הלכות דמאן דשתי מיא או שיכרא

או דמים אינם חשיבי באים מחמת

בסעודה מברך זימנא קמייתא דמשמע

הסעודה כלל וטעון גם אחרונה ,ואולי יש

אפילו בשיכרא דמיזן זיין גם כן סבירא

לתלות בטעמים דלעיל ,דלהטעם דאכילה

ליה דמברך בסעודה' ,ועיי"ש דמסקי דכל

ושתיה ב' הם דברים הוא סברא כלפי

דברי הרב יו"ט הוא רק במים דלא זייני

ברכה אחרונה וכן להטעם דלא זיין ,אולם

ולא בשאר משקים.

להטעם דנראה מהויטרי דאין רגילות
לשתות בתוך הסעודה לכאו' לא גרע
מתאנים וענבים דטעון ברכה לפניו בלבד,

ÌÈ¯·ÂÒ‰ È„È ˙‡ˆÏ ‰ˆÚ‰
„‰Î¯· ÔÂÚË

כ'

ובעיקר

במקום סעודתו ויברך על המים אדעתא

דנחלקו

הראשונים והאחרונים.-

הרא"ש שם בסו"ד 'והרוצה להסתלק
מן הספק קודם נטילת ידים ישב

הנידון

מצינו

בזה

כתב

בספר הפרדס
הברכות(

)תרומת הפרדס שער תיקון

וז"ל 'ואם שתה מים בתוך

לשתות תוך הסעודה' ,והובאה עצה זו

הסעודה א"צ ברכה לא לפניהם ולא

בטוש"ע )סי' קע"ד ס"ז(.

לאחריהם ,משום שהפת פוטרת הכל ,חוץ

ומצינו

עוד

עצה

בדברי

רבותינו

הראשונים והיא דישתה יין
בתחילת הסעודה ויפטור שאר משקין ,עי'
בדברי המהר"ם מרוטנבורג
תק"ט(

)דפוס לבוב סי'

'הלכך נראה שאין לברך על שום

משקה בתוך הסעודה ,וכן היה נוהג מורינו
רבינו יהודה ,והמחמיר מברך על היין
תחלה בשתייתו ]ו[תבא עליו ברכה .לשון

מן היין מפני חשיבותו .ויש מי שאומר
שצריך ברכה לפניהם ,ואינו נכון ,וכ"כ
המפרשים ז"ל' ,עכ"ל .ויש לדקדק מדבריו
דשיטת רש"י ודעימי' הביא בשם יש מי
שאומר כ' רק שצריך ברכה לפניה ולא כ'
לאחריה ]כמ"ש בשיטה קמייתא[.

ומאידך

בפסקי ריא"ז
וז"ל

)פ"ו הלכה ד'(

'ומז"ה

אומר

כתב

אפילו

הר' שמואל מפלייזא ז"ל' עכ"ל ,וצ"ע

במקום שהפת עיקר שהוא פוטר כל מיני

מדוע לא הובאה עצה זו בפוסקים,

מאכל כמו שביארנו מיני משקין אינו

עריכת ברכות  /ברכות מא ע"ב
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פוטר ,שכל משקה שהוא שותה בסעודתו

למעשה ,ולא רצה ליטול כתר לפנינו

מברך עליו בין לפניו בין לאחריו ,בין

לקבוע הלכה לדורות .אבל מרגלא בפומיה

שהוא שותה מים בין שהוא שותה יין בין

כל העושה כן ינוחו ברכות על ראשו'

שהוא שותה שכר' עכ"ל ,ומפורש בלשונו

עכ"ל ,ונראה מדבריו דעיקר דעתו דגם יין

דחייב לברך על מים שבתוך הסעודה בין

שטעון ברכה לפניו אין נפטר בברכת

לפניה ובין לאחריה.

המזון משום דברכת המזון לא קאי על

וכן

עי' בתוס' פסחים

שכ'

)קג .ד"ה אנא(

משקה אלא על מזון ,וסברא זו ודאי שייכא
על מים.

לגבי יין שבתוך הסעודה 'ורש"י
פירש בתשובה דצריך לברך אחריו כמו

ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ‰Ê· ÂÈˆÓÂ
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תאנים וענבים לרב ששת ,ואין נראה דהא
מסקינן התם אמר רב פפא הלכתא דברים
הבאים
הסעודה

שלא

מחמת

טעונין

ברכה

הסעודה

בתוך

לפניהם

ולא

לאחריהם לאחר הסעודה טעונין בין
לפניהם בין לאחריהם והיינו דלא כרב
ששת ואף על גב דרש"י פירש התם לאחר
הסעודה כלומר דברים הרגילים לבא אחר
הסעודה כגון תאנים וענבים אפי' באים
בתוך הסעודה צריכין ברכה לפניהם
ולאחריהם אין נראה פירוש זה כדמפרש
שם' עכ"ל ,ומבואר דדעת רש"י דיין
שבתוך הסעודה טעון ברכה לאחריו,
ולכאו' ה"ה )וכ"ש( מים שבתוך הסעודה גם
יהיו טעונים ברכה אחרונה ,ודוק.

והאירני

עי'

במג"א )סי' קע"ד סק"ט( שביאר את עצת
השו"ע שישתה מים קודם הסעודה

דישלתה רק פחות מכזית ,וביאר טעמו שם
'ומ"מ צ"ע אם שתה רביעית אם צריך
ברכה אחרונה דלכאורה למ"ד דאין צריך
ברכה תוך הסעודה א"כ צריך ברכה
אחרונה מ"ד איין הבדלה כמ"ש סימן
רצ"ט ס"ז דדוקא יין שלפני המזון שבא
להמשיך תאות המאכל א"צ ברכה אחרונה
וכמ"ש ס"ו אבל שאר משקין צריכין ברכה
אחרונה' ,ומבואר מדבריו דרק להצד
שמים חשיבי בים מחמת הסעודה יצטרך
לברך ברכה אחרונה על מה ששתה קודם
לכן ,ולכך הוצרך המג"א לבאר שישתה

ר"א ברג דיש לדקדק כן מדברי

פחות מכשיעור ,ונראה דלהצד דלא חשיב

)שו"ת רש"י סי'

כשברים הבאים מחמת הסעודה אינו טעון

'אם כן יין דבסעודה במאי ליפטר

ברכה אחרונה גם אם שתה כשיעור ,והפי'

לאחריו כיון דיין דברכת המזון לא פטר

דכלפי ברכה אחרונה נפטר בברכת המזון,

ליה ,וברכת המזון גופיה ]לא קאי[

וכן ביאר להדיא בלבושי שרד על אתר,

אמשקה אלא אמזונא ,הרי עיניך רואות

וכ"פ בשעה"צ

שצריך לברך איין דסעודה לאחריו בסוף

דתליא

בשתי

כל שתייתן ,קודם שיטול ,וכבר ימים

ראשונה דאין צריך לברך על המשקין

מקדם עמדנו על שולחן רבינו וחיזרנו עליו

שבתוך הסעודה ,אם כן הברכה ראשונה

לברך אחר אותו היין ונראה הלכה

שמברך על המשקין ששותה לפני הסעודה

רש"י בשו"ת שכ'
פ"ז(

)סקל"ח(

'עיין במגן אברהם

הדעות

האלו,

דלדעה

עריכת ברכות  /מים שבתוך הסעודה
אינו בא לפטור המשקין שבתוך הסעודה

תג

אכן

עי' בפמ"ג שם

)בא"א(

דמפורש

]דבלאו הכי פטור מלברך עליהן[ ,אם כן

בדבריו דלדעות דמים לא חשיבי

ממילא אין שייכים כלל להסעודה וצריך

באים מחמת הסעודה טעונים ברכה

ברכה אחרונה עליהן'.

לפניהם ולאחריהם.

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תד
מב ע"א

פת הבאה בכיסנין וטריתא
oeqlcpn dyn axd

העולה

מגמ' דפת הבאה בכיסנין ברכתה

ולפו"ר

דין אחד הוא בפת כיסנין

המוציא ורק בשיעור דקובעים

ובטריתא ,ולשי' השו"ע הוא

עליה מברך עליה בומ"מ ,וידוע לדון אי

מבואר היטב דפת כיסנין כיוון דחייבת

חשיבא כפת גמורה אלא דלברכת המוציא

בחלה וכנפסק ביו"ד שכט' ,מה"ט אי קבע

בעי' שתהא חשובה לאכילת קביעות ,או

בה סעודה ברכתה המוציא ,וכן נראה

דכיוון דאין רגילין לקבוע עליה זה עצמו

במש"כ דלא בעי' רוב מי פירות בנילוש

בשיעור

משום דלא תליא בחיוב חלה יעו"ש ,וכן

שקובעין עליה זה עצמו קובעה לפת ,ויש

שי' המג"א מבוארת דס"ל אף בעיסה

בזה כמה נפק"מ לדינא ויתבאר אי"ה

החייבת בחלה בעי' קביעות ,אמנם לשי'

בהמשך.

הטור דעיסה החייבת בחלה ברכתה

מפקיעה

מתורת

פת,

ורק

המוציא אף בלא קבע ,צ"ע מ"ש פת

ואותן

הדינים מצינו גם גבי טרוקנין לעיל
לח,.

דברכתם

בומ"מ

כיסנין דחייבת בחלה ומ"מ אין מברכים
עליה המוציא אא"כ קבע.

ובקבע

עליהם המוציא ,ונחלקו שם הראשונים אי
מה דמהני קביעות היינו בעיסת טרוקנין
דחייבת בחלה אבל בטריתא דפטורה מן
החלה לא יהני לה קביעות ,וכן פסק
השו"ע בסעי' טו' ,ושי' הטור דבטרוקנין
שחייבים בחלה ע"כ מברכים עליהם
המוציא אף בלא קבע ,ומה דבעי' קביעות
הוא רק בטריתא הפטורה מחלה ,ואף
שהב"י נדחק לפרש דאין כך כוונת הטור,
מ"מ יסוד זה מוכרח כבר בתר"י שכתב
לגירסת רש"י שם דטריתא חייבת בחלה,

ומבואר

מפהבב"כ ,דבטרוקנין החסרון
בצורת הפת ,ומה"ט ס"ל לטור דכ"מ
דחשובה הפת לחייב בחלה ע"כ דעיסה
חשובה היא ,והו"ה שתחייב גם בהמוציא
אף בלא קבע ,משא"כ כיסנין אין החסרון
בצורת הפת והיא פת גמורה מצ"ע ,וזה
הטעם שמתחייבת בחלה ,והחסרון הוא רק
לגבי המוציא כיוון שאינה פת העומדת
לקביעות ,וזהו דין הקביעות שבה לחייבה
בהמוציא.

ע"כ דמה שהצריכו קביעות איירי בטריתא
ממין אחר יעו"ש ,וחזי' גם כנ"ל דעיסה

א"כ דחלוק החסרון בטרוקנין

וכן

מפורש בלשון הרמב"ם בפ"ג מברכות

החייבת בחלה ע"כ ברכתה המוציא אף

הל"ט ,ז"ל ,עיסה שנאפת בקרקע כמו

בדלא קבע ,והמג"א פסק דבתרויהו בעי'

שהערביים שוכני המדברות אופים הואיל

קביעות ,ומהני בהם קביעות.

ואין עליה צורת פת מברך עליה בתחלה

עריכת ברכות  /פת הבאה בכיסנין וטריתא

תה

בורא מיני מזונות ,ואם קבע מזונו עליה

עומדת לקביעות מחסרא בשם פת שלה,

מברך המוציא ,וכן עיסה שלשה בדבש או

ומדלא אוקים דברי הרמב"ם בדקבע

בשמן או בחלב או שעירב בה מיני תבלין

משמע דס"ל דאף קביעות לא סגי ליתן בו

ואפאה והיא הנקראת פת הבאה בכסנין אף

שם לחם לעניין מצה.

על פי שהוא פת מברך עליה בורא מיני
מזונות ,ואם קבע סעודתו עליה מברך
המוציא.

עוד

אמנם

לדרך הנ"ל אי"ז מוכרח דכל דברי
הב"ח אינם אמורים אלא בטריתא

דשם החסרון בעיקר הפת ובזה חדית לן

יש ברמב"ם ראיה לחלוקה זו ,דהנה

הב"ח דבצד הקביעות שלה אפשר לדון

המג"א בס"ק יד' כ' דמהני קביעות

אף עיסה כה"ג כפת ,ומשו"ה אף יוצא בה

אפי' עם אוכל הפת עם בשר וכיוצ"ב ואף

יד"ח מצה ,משא"כ בפת כיסנין דהחסרון

שעל הפת לבדה אינו קובע ,והפמ"ג שם

הוא על אף שהעיסה היא עיסת לחם

דקדק כן מדברי הרמב"ם הנ"ל ,דהלשון

גמורה לחלה ועוד ,ומ"מ נמצא בה חסרון

דקבע סעודתו עליה משמע אפי' עם

לעניין האכילה בפועל שלה ,כיוון שאינה

דברים אחרים ,ודקדק הפמ"ג עוד דגבי

עומדת

ס"ל

טרוקנין כ' הרמב"ם קבע מזונו משמע

להמג"א דאף אכילת קביעות לא יהני לה

דבעי' שיקבע מן הלחם לבד ולא מהני מה

לעניין מצה כיוון דהעיסה מצ"ע אינה

שקובע עם דברין אחרים ,וביאר הפמ"ג

חשובה לחם לעניין אכילה.

כנ"ל דחלוק טרוקנין דהקביעות משוויא
לה לפת ,ובזה לא סגי קביעות עם בשר

לאכילת

ואמנם

קביעות,

ובזה

זה לכאו' פשוט דחשיבא פת

אלא דבעי' קביעות בלחם לבד ,משא"כ

גמורה מצ"ע וחייבת בחלה

כיסנין דהקביעות היא רק לעניין חשיבות

כמבואר במתני' דחלה פ"ב ,ומ"מ עדיין

אכילתה סגי במה שקובעה אף עם דברים

לעניין ברכת המוציא כיוון שאינה עומדת

אחרים.

לאכילת קבע יתכן לדון שחסרה בשם פת,

והנה

וכמו שיבואר.

ידועים דברי הב"ח בסו"ס קסח'
דטריתא אף שפטורה מן החלה

דהנה

המג"א בקסח סקט"ז הקשה על

בדקבע עליה יוצא בה יד"ח מצה מדמברך

שי' הרמב"ם דפת כיסנין היינו

עליה המוציא ,והיינו דקביעות משוויא לה

נילוש במי פירות ותמה המג"א דהרמב,ם

לפת גמורה ,ולפו"ר הו"ה נמי בפת כיסנין

גופיא פסק בפ"ו מחמומ"צ דיוצאין יד"ח

דיהני קביעות לעניין מצה ,ובדברי המג"א

מצה אף במצה שנילושה במי פירות,

בסקט"ז קצת משמע דלא ס"ל כן ,דתמה

ומבואר א"כ דס"ל לדמות המוציא לברכת

על שי' הרמב"ם דפת כיסנין היינו נילוש

המוציא ,וס"ל א"כ דפהבב"כ אינה פת

ואין מברך עליו המוציא בדלא קבע,

גמורה דאף למצה דאין יוצאין בה יד"ח,

ממש"כ הרמב"ם גופיא דיוצא בה יד"ח

ומ"מ חלה יוצא בה יד"ח ,זאת ועוד

מצה ,והיינו דס"ל דמה שהפת אינה

מתבאר מדברי המג"א גופיא בסי' רפ'

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תו
דיוצא יד"ח בשבת אף בחלה שלא

ועיקר

הוכשרה ,והיינו דלעניין זה יש לו שם פת
וצ"ע מ"ש

והפמ"ג

הנדון שפתחנו בו עוררו לתלות בו
כמה

מחלוקות

בין

המג"א

)ואמנם זה נסתר להדיא מדברי המג"א

והרעק"א בסוגיין ,הראשון הוא דברי

כאן יעוי' בפמ"ג וצ"ע(.

המג"א הנ"ל דהבין דדבר שיוצא בו חובת

הקשה על דברי המג"א מדברי
השו"ע בסעי' טו דטרוקנין

ברכתו בומ"מ ורק אי קבע עליו מברך
ברכה"מ ,ואף דהרמב"ם פסק דיוצא יד"ח
מצה בפת טרוקנין ,עוד יש לעיין המשך
דברי המג"א דהרמב"ם דנילוש הוא פת
כיסנין היינו נילוש בדבש שמן וחלב,

מצה הוא מופקע מפהב"כ ,והרעק"א
השיג עליו דפהבב"כ היא פת גמורה
מדמהני בה קביעות ומשו"ה יוצא בה
יד"ח מצה

דאף טריתא הפטורה מחלה אי קבע עלה מברך עלה

המוציא( ,ומבואר דהמג"א הבין דפהבב"כ
מגרע בשם הפת שבו והרעק"א ס"ל דפת
גמורה היא.

דכה"ג אף אין יוצאים בו יד"ח מצה דהווה
מצה עשירה ,ודבריו צ"ע דאדרבה ממה

)והמג"א אזיל בזה לשיטתו בסקמ"א

השני

הם דברי המג"א בסקמ"ד דפת

שאין יוצאין יד"ח מצה משום מצה עשירה

הנילוש בביצים ברכתה המוציא

משמע דפת גמורה היא ודין הוא בהלכות

כיוון דזיין והוכיח כן מהתוס' בביצה טז:

מצה ומה עניין זה להמוציא וברכה"מ .גם

דכתבו דפת שנילושה בביצים יש בה

עיקר החילוק בין דבש שמן וחלב לשאר

משום בישולי עכו"ם ,וחזי' דחשיבא פת

משקין הוא תמוה דזה עניין למצה עשירה

גמורה דמשו"ה אין בה בישולי עכו"ם,

אולם לעניין הפקעה מחשיבות פת לכאו'

והרעק"א השיג עליו דבלא קביעות

אין לחלק ביניהם.

ברכתה בומ"מ ,וסגי במה דאילו קבע

ומכ"ז

מתבאר דאף לשי' המג"א הא
וודאי דפהבב"כ חשיבה פת

גמורה וכדחזי' לעניין חלה וחסר רק
בחשיבות האכילה שבה שאינה חשובה
כאכילת פת ,בשיעור כזה דס"ל להמג"א
דאף לעניין אכילת מצה יגרע בחשיבות

עליהם ברכתם המוציא להחשיבה לפת
גמורה עניין בישולי עכו"ם ,וביאור
מחלוקתם הוא כנ"ל ,דהמג"א הבין
דפהבב"כ אינה לחם אלא דינה כתבשיל
ומש"ה יש בה משום בישולי עכו"ם,
והרעק"א ס"ל דפהבב"כ דינה כלחם גמור
אף דבעי' קביעות.

אכילתה ,בשונה מטרוקנין דחסר בעיקר
השם

פת,

וככמו

שמדוקדק

בלשון

ועיקר

ראייית המג"א דפת ביצים אינה

הרמב"ם בפ"ג הל"ט דאין לה צורת פת,

בכלל נילוש צ"ב ,דהא מפורש

)ואף שחייבת

שם בסוף דברי התוס' דשילי"ש דהיינו

,וס"ל להמג"א דשיעור החסרון

כעין טריתא ג"כ אין בו משום בישולי

בחשיבות אכילת הפת בפת כיסנין יתכן

עכו"ם כיוון דאילו קבע מברך עליו

לדמותו לשיעור חשיבות אכילת מצה

המוציא ,וחזי' דאף דבר דשם הלחם שבו

שמינה נתמעטה מצה עשירה.

תלוי בקביעות סעודה אין בו משום

ואכילת קבע מישוויא לה לפת
בחלה וי"ל(

עריכת ברכות  /פת הבאה בכיסנין וטריתא

תז

בישולי עכו"ם ,וא"כ מנ"ל למג"א דפת

ופטור מן החלה ,וכן מפורש בהגה"א

הנילושה בביצים כיוון שאין בה משום

לעיל לח ,.וכן נראה מכללא דכייל התוס'

בישולי עכו"ם ע"כ מברך עליה אף בלא

דכל מידי דאילו קבע עליו ברכתו המוציא

קביעות.

דינו כפת ואין בו משום בישולי עכו"ם,

ואמנם

פשטות המג"א נראה דדקדק כן
ממה דמתחילה כשדן על נילוש

בביצים הווה פשיטא ליה להתוס' שם
דמברך המוציא ,ואילו לבסוף גבי נילי"ש

ומזה נראה דאף בטריתא הפטורה מן
החלה ג"כ אין בה משום בישול עכו"ם,
דהא קביעות מחייבתה בהמוציא ,ותמוה
מ"ש חלה דפטור ובבישולי עכו"ם אסור.

מספקא ליה להתוס' אי מהני מה שיכול

ואולי

בביצים אינו בכלל פת כיסנין ,ובאמת

בקביעות חשובה היא לפת ולזה סגי אפי'

דברי הרעק"א צריכים ביאור מ"ש פת

בצד חשיבות זה שיש בה מה שמהני בה

כיסנין דהוה פשיט"ל להתוס' דמהני מה

קביעות להחשיבה כלחם לעניין בישולי

שאילו קבע מנילי"ש דמספקא להו.

עכו"ם ,דכבר קודם קביעות חזי' בה צד

לקבוע עליו ,ומזה הוציא המג"א דנילוש

ועכצ"ל

דגם בזה הרעק"א לשיטתו דפת
כיסנין

חשובה

גמורה,

פת

ומה"ט ס"ל דהא הוה פשיטא ליה להתוס'
דסגי במה שאילו קבע עליהם מברך
המוציא ,לדונו כבר מתחילה כלחם ,וכל
נידון

דברי

התוס'

הם

רק

בניל"ש

שהחסרון בו שאינו פת ,בזה נסתפקו
התוס' אי מהני מה שאילו קבע עליהם
מברך המוציא להחשיבו כפת לעניין
בישולי עכו"ם.

ולהבנת

חשיבות

עיסה

ורק

מצ"ע

פת אם יקבע ,משא"כ פת כיסנין דס"ל
להמג"א דמצליחה לגרע בעיקר חשיבות
הפת ואף שהיא עיסה חשובה והא ראיה
שחייבת בחלה ,וע"כ דהקביעות אינה אלא
מצב המתחדש ביחס לחשיבות אכילתה,
דאכילה חשובה כזו מחייבת בהמוציא וזה
לא יהני להחשיבה כבר בשעת אפיתה כפת
לעניין בישולי עכו"ם ועדיין יל"ע.

ולדרך

זו יובן מה שלא העמידו התוס'
ספיקם בפת כיסנין דבזה הוה

המג"א בתוס' דפת הנילושה

פשיט"ל דלא מהני מה דאילו קבע

ביצים אין בה משום בישולי

להחשיבם השתא כפת ,וכל ספק התוס'

עכו"ם כיוון דביצים זייני ואינם בכלל פת
כיסנין ,יל"ע קצת ,אמאי העמידו התוס'
את ספיקם על נילי"ש ולא על שאר פת
כיסנין הנילושה במי פירות.

וכן

צריך לחלק בין טריתא דאין בה

הוא רק גבי טריתא וכנ"ל.

השלישית,

דהשו"ע בס"ז פסק דבכל
אחד

מהשיטות

דפת

הבב"כ מקילין בהם לברך עליהם המוציא,

יש להעיר בעיקר חידוש התוס' שם

והרעק"א תמה אמאי לא יאכלם תוך

דשילי"ש אין בו משום בישולי

הסעודה כמשוש"כ בסעיף יג' גבי תחילתו

עכו"ם ,דהא נילי"ש בפשוטו דינו כטריתא

עיסה וסופו סופגנין ,והיינו דס"ל דתוך

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תח
הסעודה אי"צ לברך על פת כיסנין ,אמנם

להדיא דלעניין סברות דאו' ל"ש פת

יעוי' במג"א שם בסקל"ה בשם השל"ה

כיסנין משאר פת וכל מה דבעי' קביעות

שכל מה שמהני לאכלם בתוך הסעודה

הוא רק בסברות ברכהמ"ז דרבנן.

כיוון דאין נילושים וממולאים ,ולכאו' בזה
נחלקו דלהרעק"א דפת כיסנין היא פת
גמורה ודאי דהני לאוכלה בתוך הסעודה
משא"כ למג"א דהופקעה מתורת פת,
ויל"ע עדיין בזה עם המבואר בס"ח ולע"ע
לא עיינתי.

הרביעית,

השישית,

המג"א בסי' תעא' הוכיח
דמצה עשירה היינו אף עם

מעורב בה מים וראייתו דאל"כ אמאי בעי'
לדין מצה עשירה תיפו"ל משום דאין יוצא
בה אף ידי חובת פת בשבת ,והרעק"א
השיג דאיירי בדקבע ומשו"ה חשובה פת

דברי הרעק"א בסעי' יג'

לעניין שבת וברכהמ"ז ,וגם בזה אזלי'

דהביא דברי הגינת ווורדים

לשיטתם ופשוט.

דמהני קביעות סעודה בתחילתה עיסה
וסופו סופגנין אף לשי' הר"ש וכפת

ובאמת

יש בזה דברים מפורשים
ברעק"א

כיסנין ,והרעק"א השיג דתחילתו עיסה

בסי'

רח

סי"ז

אינה פת כלל וכדייסא ולא מהני קביעות,

עמש"כ השו"ע דברכת המזון אינה פוטרת

ולכאו' אזיל גם בזה לשיטתו דפת כיסנין

דייסא וכ' ע"ז הרעק"א ז"ל ,דוקא דייסא

פת גמורה היא משא"כ סופו סופגנין,

שאין בו שייכות בהמ"ז דאפי' קבע עלה

ומדברי המג"א לכאו' גם משמע כהגנת

אין מברך בהמ"ז .אבל פת הבא בכסנים

וורדים גבי לחם העשוי לכותח וטריתא

דהוי לחם גמור אלא דבלא קבע לא חייבו

דכ' דמהני בהו קביעות ,וג"ז לשיטתו

חז"ל לברך בהמ"ז .דמה"ת בפת גמור ג"כ

דקביעות משוויא לה לפת א.

אין חיוב בבהמ"ז אא"כ אכל כדי שביעה

החמישית,

מש"כ הרעק"א בגליון ע"ד
האבן העוזר שכ' דלדידן

ע' אבן העוזר סי' קס"ח בזה ברהמ"ז
פוטרו כיון דבאמת הוא לחם וכ"כ בגנת
וורדים חא"ח סנ"ג.

דמספקא לן מהו פת כיסנין אף דמקילין
לעניין ברכה ראשונה מ"מ לעניין ברכה

עוד

יתכן לתלות בזה דברי המג"א

אחרונה בששבע כיוון דהוא דאו' מחמירין

דבהתחיל לאכול על דעת פחות

בספיקו ,והרעק"א תמה א"כ אמאי בוודאי

מקביעות ונמלך לאכול קביעות אין מברך

פת כיסנין בששבע אין מברכין המוציא

כיוון דאין בנותר שיעור קביעות ,ואף שיש

כיוון דהוא לחם לכל דיניו למצה ולחלה,

מכח שיניהם אכילת קביעות וא"כ אמאי

וע"כ כ' דע"כ מדאו' אף בפת גמורה בעי'

אינו מברך משום הכזית האחרון לבד

שאחרין קובעים עליו ,ומבואר שם בדבריו

המוציא ,וע"כ לכאו' דהקביעות מחשבה

`.

eteqn gzekl ieyrd mgl y"n `"bnd 'iyl r"v zn`ae micxee zpibdk `lc r"eyd zehyt mpn`y s`e
.r"ve oipbteq

עריכת ברכות  /פת הבאה בכיסנין וטריתא

תט

לה לפת ומשו"ה כל שלא נשאר בה

מדאו' וכן מוכח מהשגתו לדברי האבן

קביעות אינה חשובה פת אף שבצירוף מה

העוזר

המג"א

שכבר אכל יש אכילת קביעות ,אמנם יש

דקביעות משויא ליה לפת לעניין המוציא

לדחות ועי'.

לכאו' וודאי דאינו אלא מדרבנן ,ויש

ויש

עוד להוסיף דבאמת היה מקום
לחקור בקביעות בפהבב"כ דמחייב

בהמוציא ,אי כה"ג מחייב על כזית וכזית
בפנ"ע דכולם חלק מאכילה חשובה או
דנאמר שיעור בפנ"ע בפהבב"כ דבעי'
אכילה חשובה לקבוע בחפצא של הפת
חשיבות לחם ,ונפק"מ לעניין מצה אי
כיוון לצאת רק בכזית ,ומדברי המג"א
הנ"ל משמע דבעי' את כל שיעור הקביעות
וי"ל.

להשלמת

שהובא

לעיל,

ולשי'

להוכיח כן מדהקשה עמש"כ הרמב"ם
דיוצא בה יד"ח מצה והו"מ ליישב
שהרמב"ם איירי בדקבע ,וע"כ דאף
בדקבע ללא ייצא יד"ח מצה ,אמנם מצינו
שיטת הב"ח בסו"ס קסח' דכ' מהני
קביעות אף לעניין מצה אף בטריתא
וכיוצ"ב ,ומבואר א"כ דקביעות משוויא
ליה לפת דאו' ,ולכאו' קצת יש להוכיח כן
מדברי התוס' בביצה לעניין בישולי עכו"ם
דאף נילי"ש יש בהם משום בישולי עכו"ם
ואף שפטורים מחלה וע"כ לכאו' דקביעות

הדברים הנה לשי' הרעק"א

משוויא להם חשיבות פת ,ואמנם בכ"ז יש

בפת כיסנין דקבע עליהו

לחלק בין טריתא לפהבב"כ דאף להב"ח

פשיטא דברכה"מ לדידיה בכה"ג הוא

לא יהני לעניין מצה וכמו שהארכנו לעיל.

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תי
מב ע"א

שם לחם בפת הבב"כ
uial`eny miig axd

בגמ',

רב הונא אכל תליסר ריפתי בני

לסעוד ,וכשקבע סעודה משוי לה חשיבות,

תלתא תלתא בקבא ולא בריך,

ועל ידי הקביעות הוא דהויא לפת .ולפ"ז

א"ל רב נחמן עדי כפנא אלא כל שאחרים

חזינן חידוש רב ,דאף דבר שבעצמותו

קובעים עליו סעודה צריך לברך .רב יהודה

אינו לחם ,אהני קביעות סעודה לאשווי

וכו' ,דתניא רבי מונא אמר משום רבי

לחם.

יהודה פהב"כ מברכין עליה המוציא וכו',
א"ל אין הלכה כרבי מונא אתמר ,א"ל והא

ונראה

מר הוא דאמר משמיה דשמואל לחמניות

דהך מילתא קיימא בפלוגתא
דרבוותא .דהנה ,במג"א

)ס"ק

מערבין בהן ומברכין עליהן המוציא ,שאני

מ"א(

התם דקבע סעודתיה עלייהו ,אבל היכא

אי קבע סעודה מברך המוציא ובהמ"ז

דלא קבע סעודתיה עלייהו לא .המבואר

משום דהוי לחם גמור אי קבע עליו,

בגמ' דפהב"כ מברך במ"מ ,ואילו קובע

ומבואר דאף דבר דבעצמותו אינו לחם

סעודה ברכתה המוציא.

אהני קביעות סעודה לאשווי תורת פת,

יש

לחקור בגדר

פת הב"כ האם

בעצמותה הויא לחם ,אלא מחמת
דבאה בכיסנין גרע בחשיבותה ]ומשום
שאכילתה היא אכילת מעדנים ולא אכילת
לחם ,ואינו אלא כלפי אכילתו ולא מצד
החפצא[ א ,וכשקובע עלה סעודה הדרא
לעיקר דינה.

או
`.

כתב דטריתא למרות שפטורה מחלה

ובלא קביעות סעודה ל"ה לחם כלל,
ומש"ה פטורה מן החלה .וכ"כ

)ס"ק מ"ג(

גבי לחם העשוי לכותח דאי קבע סעודה
דינו כטריתא] .ובב"ח סוף סי' קס"ח
העלה ,דלשיטת הטור דאהני קביעות
סעודה בטריתא ,ה"נ יוצא יד"ח בפסח
בדקבע סעודתו ,וכמ"ש בטור דלענין
טרוקנים דמברכים המוציא יצא יד"ח

דנימא להיפך ,דמחמת שבאה בכיסנין

במצה ,ה"נ טריתא בדקבע עליה ,והיינו

אינה מכלל פת לפי שאינה עומדת

דאהני הקביעות למשוי תורת פת ,ורק

`'b dfa `iad `"hily lwpit y"`xde .`vtga `le dlik`a wx k"ad ztc `zerixbc xnel oi` mle
r"ey) zehiyd 'b ibiltc `dn ,'` .dlik`a wx `le `vtgda `rxbn k"ad zt r"eklc opifgc zecewp

edfi` mzwelgn gxkda `l` ,ibilt dnae lreta dwizn zlik`a wx ielz dwizn zlki`a `ilz eli`e ,(f"q
`dn ,'a .[`"ewna dfa d`xe ,ibilt `l zehiyd lkc 'ky yi mle`] .mgl myd zrwtda rawdl aeyg iepiy
dlik`a wx ielz eli`e ,mgl myd rawp xaky meyne ,dit` xg`l ielin ipdi `lc miwqetdl edl `hiytc
xkip mrhd didiy 'irac `lenna azk (g"k w"q) a"na ,'b .`lnn izni` l"tk` dn mgl my `ki` d"`lae

 שם לחם בפת הבב"כ/ עריכת ברכות

תיא

 'לק"מ,רע"א בגליון ע"ד המג"א

'ועי

דדוקא מה דלא הוי לחם כלל לענין

 ומש"ה,בתורת קביעות הוא דהויא פת
לגבי חלה דלא תליא באכילה לא אכפ"ל

 כגון אורז לא הוי לחם לענין,המוציא

.[באכילת קביעות בפועל

 אבל פת הבב"כ דבקבע עלה מברך,מצה
,המוציא הוי לחם גמור ויוצא ידי מצה
.'וכדאיתא ברכות ל"ח

לגבי

()ס"ק ט"ז

כתה המג"א

ודכוותה

פהב"כ דאי לא הוי פת לגבי
 היאך יוצא בה,דמברכים עליה המוציא

בדברי רע"א דפשיטא ליה דאי

ומבואר

' ומבו. והא תלויים זב"ז ב,יד"ח מצה

מהני קביעות סעודה בפת הב"כ

דפשיטא ליה להמג"א דאי הוי לחם

 אלא דלא אהני,בהכרח הויא לחם

שיוצא יד"ח מצה בדין הוא שיברך

חשיבותה לענין המוציא ושפיר יוצא יד"ח

 ואי מברך, דהא בהא תליא,המוציא

 דאף לגבי המוציא חשיב לחם לענין,מצה

מזונות בהכרח לית בה שם לחם וממילא

.קביעות סעודה

.אינו יוצא במצה ג

lka i`e ,llk `lenna l"tk` `l xenb mgl ied eli`e ,ztdn rxbi `lenndy 'irac 'e`kl enrhe ,dqira
.ztd myn rxbl 'ira i`n` ,xenb mgl `ied k"adt
epiid ,mgl aiyg dlge dvn oiprly xn`p m` s`e] beprz zlik`l cnery lk rwt mgl myd i`ce `l`
ied `l` ,`cixb dlik`d dyrna oexqg aiyg `l ,dnvr 'beprz zlik`' itlk la` ,ezenvra `vtdg itlk
.mgl iedc `ed dcerq zeriawd i"r wxe ,[raeyl dpi` ezlik`y dn mvra mgl myda oexqg
cvny itl cner epira mgld zeriawd itlkc e` ,mgl zxez ieyn zeriawd i` ,xewgl yi oiicry `l`
lk d"yne ,dipin mgl my rwtc `ed dcerq zlik` oexqg zngne ,mglk rawdl ie`x did `vtgd mvr
.mgl aiyg xcd zeriaw zlik` dyery
g"ci z`vl ipd`e ,`ivend jxan rawca wxe zepefn jxan oipwexhc g"l sc 'nbdn r"v eixac eheytke

.a

hkd a"xd icici .ipeeb ixza ayiil okzie .[b"nta dfa cnr xake] dfa cnrc oldl `aend `"rx 'ire .dvn
itlk d"yne ,mgln drwtd mda oi` oipwexhc ,oipwexhn k"adt welg `"bndl s`c ,dfa ayiil azk `"hily
rwt beprz zlik`l zcnery zngnc `l` mgl `ied dceqiac k"adt la` ,iper mgl `iedc mgl aiyg dvn
oi`ye ,dfa cer p"yn oldl 'ire] .welig `kil mgl my zrwtdac ,`ivend oiprl rwtc `nip p"d dpin mgl my
.zifk zlik`a `le dcerq rawa wx dvn g"ci `veic p"d `"bndlc e` .[diteb `"bnd zrca minled mixacd
,mgl aiygc h"d gxkdae ,dlga aiig `dc ,mgl zxez llk dfa oi`c yexitd oi` `"bndl s` ,dpde

.b

mgldy gkne ,dlik`l mgl `le gepiwl mgl iedc zngn ,dpin mgl my rwt mgl zeaiyg oiprl wxe
yi ,dlgl `le f"ndae dvnl xn`p zeaiygd oexqgy `"bnl `hiytc `de .dipin ezeaiyg rwt gepiwl cner
`iedc oeik d"yne ,dlga zaiig zt `vtga iedc lk `l` ,dlik`l ozip day mgl oicd oi` dlgac ,yxtl
l"i xity `da ,edpip dlik`a `ilzc icinc f"ndae dvn iabl la` .dlga zaiig xity dxwira xenb mgl
mgl zlik`l zcner ztd oi`y lk `"bndle ,mgl zlik` zeaiyga rxb `id beprz zlik` dlik`dc oeik
dceqiac ,`"bnd ixaca dlerd llkd dxvwa ± .icin da rxb `l dlik` 'ira `lc dn iabl la` ,dnya rxb
ieyn zeriawd i"re ,dcerq zlik` zcnrn dpi`y `vtga oexqg iede ,zt f"i` dlik` itlke ,xenb mgl `ied
.ztl dl

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תיב

ויסוד

פלוגתתם ,אי בפת הב"כ לא הויא

לחם ד ,אבל הגרע"א לטעמיה אזיל ,דס"ל

לחם כלל לענין המוציא וממילא

דפת הב"כ הויא לחם בעצמותה ומש"ה

לא יצא יד"ח מצה ,והא דבקבע סעודה

הוא דאהני בה הקביעות ,ולכך תמה

מברך המוציא משום דמכח הקביעות הויא

דבגוונא דל"ה לחם לא שייך כלל שתועיל
קביעות

לחם ,זוהי שיטת המג"א .ולהרע"א,

סעודה ה.

לעולם הויא לחם בחפצא ,אלא דמה
שאוכלה לתענוג בלא קביעות מגרע גרע

ועי'

מברכת המוציא דידה ,אבל בחפצא הויא
לחם ושפיר יוצא בה יד"ח מצה.

ועי'

רע"א

)השמטות לגליון שו"ע

סי"ג( ,גבי

הכרעת השו"ע בתחילתה עיסה
וסופה סופגנין ,דלא יאכל אלא ע"י שיברך
על לחם אחר תחילה ,שכתב הגנת ורדים
)כ"א סי' כ"ד(

הנילושה בביצים ל"ח פת הב"כ,
והוכיח כן ממש"כ תוס' בביצה ט"ז ב'
דל"ה מכלל בישולי נכרים .וכתב עלה
הגרע"א בגליונו' ,בפשוטו יש לדחות
דכיון דקבע עליו מברך המוציא ובהמ"ז
הוי לחם גמור .והוי בכלל פת ואין בו
משום בשול נכרים'.

דאי קבע עליו סעודה מברך

המוציא כדין פת הב"כ .ותמה הגרע"א
דהא כיון דאינו בתורת לחם דלא נאפה לא
יהני קביעות סעודה והוי כדייסא ,ואפי'
בקבעו סעודה אינו מברך המוציא וג'
ברכות.

ודעת

במג"א ס"ק מ"ד שכתב דעיסה

ואזלי

לטעמיה ,דלהמג"א פת הב"כ אינה
בכלל פת ,ומש"ה אילו עיסה

הנילושת בביצים הויא פת הב"כ חשיבא
בישולי נכרים ,ואף דע"י קביעות סעודה
הוי פת ,אי"ז מצד בחפצא חשיבא לחם,

הגינת ורדים ,דמחמת הקביעות

אלא דלמרות שאי"ז לחם אהני הקביעות

הוא דמשוי לה תורת פת ולא

לחם ו.

לאשווי

תורת

והגרע"א

אזיל

אכפ"ל דבעצמותה אי"ז לחם והוי כטריתא

לטעמיה דפת הב"כ הויא פת ,דמהא

דאהניא בה קביעות סעודה למרות דאי"ז

דמהני קביעות בהכרח דבחפצא הויא פת,

.c

,ezenvra mgl cv ea yiy xac wxe ,`ivend jxal ipdi `l `nlra dxcw dyrn lr rawac i`ce `d
`l `"rx t"kre .mgl zxez ieynl zeriawd sexiva leyiad ipd`c `ed ,dqir dzligz iedc zngn

`hiytc ,zeriaw lireiy jiiy `le mglc `vtg f"i`c zngn xwira `l` ,dxcw dyrn iedc zngn biyd
.`vtga mgl iedc icina wx `ipdn zeriawc dil

.d

zeriawa ipd` ,`vtga mgl d"lc zexnlc ,`zixh iabl `"bnd k"yn lr biltc gxkda f"tl i` r"lie
.`ivend jxal dcerq

.e

,epeyl dfe ,`ivend jxan xya d`ln `cihytc f"iq r"eyd x`al `"bnd k"ynl ,xbxapie `"xd ipxirde
'f"re ,mgl zxez lhal epipr k"ad zt oicc epeyln rnyn ,'oefn onvr mdc mgl zxez ilhan `l edpdc

ixacn `picl `wtp mbe ,ezenvra mgl ied xcde ,mgl my 'lhan' epi` oefnl `l` dwiznl epi`y xacc azk
aiyg izk` oefn ied ielinde zt `iedc dn mvra `l` ,dcerq zeriawl `cihytd cenrzy 'ira `lc `"bnd
,dlik`d zxev zngn rxbe mgl aiyg envr cvn mgld mlerlc ,dinirce `"rxbd ly ekxcl la` .xenb mgl

 שם לחם בפת הבב"כ/ עריכת ברכות

תיג

לאכול עוד כשיעור קביעות צריך ליטול

ומש"ה כתב דמדינא לא יהיה בה בישולי

 הרי דחילק המג"א אם.'ולברך המוציא

.נכרים דהא מהני בזה קביעות סעודה ז

 או,נותר לו מעט בלא שיעור קביעות
דנותר לו עתה כשיעור קביעות סעודה

 דהמג"א ס"ק י"ד כתב,בה שלישיה

.שמברך המוציא

לגבי התחיל לאכול פהב"כ שלא

עוד

 ושוב אכל שיעור קביעות,בדעת קביעות
,(בהשמטות

)גל' שו"ע

עלה הגרע"א

וכתב

 'משמע אף על גב, וז"ל,מברך בהמ"ז

 דמי שהיו,'דלאו מילתא דפסיקא

דנמלך באמצע לאכול יותר א"צ לברך

 ואחר,לפניו כזית פת הב"כ ובירך במ"מ

,'המוציא דהא לית ביה שיעורא בנותר וכו

שאכל חצי זית גמר בדעתו להביא לו יותר

ופשוט דאם לאחר שאכל מעט נמלך

dpyna 'ire ,k"ad zt llkn dpi` d"yne dcerq zeriawl zcner dnvr `idy `cihyta ycgzp gxkda
.w"ece .`"bndn dpey oepbqa k"yn dxexa
xyac `"bnd ixacne ,edn dwiznl dieyr dpi` ik s` zeriawl dieyr dpi`y zta ,oecl mewn yi dpde
ztdc eixacn rnyn `le oefn `l` xyad oi` `dc zeriawl ztd cenrzy 'ira `lc gken 'e`kl oefn ied
`"bnd ixaclc d`xp la` .[dxe`kl oefn ied xyadc `adl jxved `l k"`c] dcerq zeriawl zcer b"dka
oefnl ztd zcnery dn mvry s`e ,zt zxez lhan f"i` oefnl iedc lkc l"i `linn ,zt zxez lhan ielindy
zcnery `kid k"adt oicac `"bndn gken didi 'e`kl f"tl .zt zxez lhal `aiyg `l izk` ,`zerixb `ki`
.mgl zxez lhal oefn ipd` `l mgl zxez lhal 'irac oeikc ,dilr mgl my izk` zeriawl `le oefnl ztd
icin xqg `l ztd mvrac ,`lenna `id `"bnd zxaqc l"ic `"hily ontew xi`n x"bd ipxird la`
cner ielindy lkc `"bnd xn`w `dae ,dze` mirxbnd mixac ztqez da yiy `l` ,zeriawl zcner `ide
,beprz i"r wx iede mgl my lhana ielz k"adtc `pic ceqiac eixacn gxkd oi`e ,zt lhal aiyg `l oefnl
.lhan f"i` oefnl iedc lke ,mgl zxez lehia 'irac d`xp dfne ,yelipl mb dl sili `"bnd ok` .k"r
my 'qeza `dc ,`"rxbd c"r xird (mixag wecwc uaewa c"ed) `"hily xlin c"xbd x"eny izi`xe

.f

xn` aeye ,`ivend mikxan oi`c meyn mixkp ileyia llkn d"dc l"q dligzae ,y"ilip iab epc dinwl
zligzac 'eane .mixkp ileyia llkn epi` ,`ivend jxal dcerq zeriaw ipdne ztk zit`pc oeikc l`igi x"xd
`"bnd zii`x k"`e ,mixkp ileyian iwet`l dcerq zeriaw ipd` `lc l"q ,l`igi x"xd lr ibiltc mdixac
ziigc r"ve .mixkp ileyia iedc p"d `ivend jxan oi` i`c ,k"aad zt dpi` miviaa dyelipd ztc zgxken
.`"rx
'qezd `dc ,dcerq zeriaw llkn d"d y"lipc 'qezdl `xixa `l eheyta .ipeeb ixza dfa oecl yie
.`"ewa miigd jxcd k"ke ,y"lipd oica `l` mixkp ileyia 'lda oecipd oi` mzd `nlce ,dfa mihagzn oiibeqa
k"ad ztc .y"lipn k"ad zt welg i`ce dinrhl `"rxbdlc ,xakn `"hily hkd a"xd icici xn` ,zipy
,ycg xac da dcerq zeriawd oi` `linne ,beprzl zlk`py dpexqg lke ,xenb mgl `ied dzenvra `ld
oixehtc `"bda 'eanke] liyaz cv eda zi` ,'ecke y"lip la` .dizkecl da zi`c mgl myd xcdnc `l`
d"yne ,dcerq zeriaw ly zeaiyg oexqg wx f"i`e ,[`qiick iedc zeriaw ipd` `lc ecciv 'qeza oke ,dlgn
ileyiac okzi b"dkae ,mgl `ied dcerq zeriaw itlke ,mgl f"i` `nlra dlik`ac ,`ilz `lzn `xwirn
zt oia wlig `l gxkda `"bnde] .mixkp ileyia aiyg liyaz cv a"iy oeike ,lreta dlik`a `ilz `l mixkp
.[k"adt llkn f"i` miviaa dyelipd ztc giked d"yne ,y"lipl k"ad

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תיד
פת הב"כ ולאכול שיעור קביעות ,בזה

דעת קביעות ולא הויא לחם ,ומש"ה אי

כשגומר לאכול חצי זית הנשאר אין מברך

הויא לחם מהשתא יברך עלה המוציא ולא

עליו המוציא ,דהא כבר בירך על החתיכה

אהני ליה שבירך עלה מזונות דהא נשתנה

במ"מ ,ולא יהא שהוא פת גמור אם מברך

שמה ומהשתא חשיבא לחם ,ודו"ק.

במ"מ יצא ,אבל אם אוכל תחילה האחר
שהביאו לו אח"כ מברך עליו המוציא',
ע"כ .הרי שחילק רע"א אם אוכל החתיכה
שכבר בירך עליה במ"מ דכבר נפטר
מהמוציא ורק בחתיכה שלא כיון מתחילה
צריך לברך המוציא ח .ובדברי המג"א לא
משמע שחילק בזה.

ועוד

אזיל רע"א לטעמיה דכ' בגליון אבן
העוזר

אכל כדי שביעה כיון דהויא לחם גמור
ושבע הימנו חייב בבהמ"ז מה"ת ,ובהכרח
הוי פת גמורה דהא חזינן דחייבת בחלה
ויוצאים בה למצה ,וע"ש מה שתירץ.

ונראה
ונראה

)נד' בגליון שו"ע

כאן( ,דאילו

שכל קושייתו אינו אלא

לטעמיה ט,

דאף בזה אזלי לטעמייהו ,דהשגת

דס"ל הגרע"א דפת הב"כ בחפצא

רע"א היא רק לטעמיה ,דס"ל דפת

הויא פת מעליא ,אלא דמחמת שעומדת

הב"כ בעצמותה הויא פת ,ואלא דגרע

לאכילת תענוג מגרע גרע מברכתה,

באכילתה לתענוג ולזה אהני קביעות

ומש"ה הק' דכל שבפועל שבע יתחייב

סעודה ,אבל לא נשתנה שמה ע"י

בהמ"ז דין תורה י .אבל אי נימא דאי"ז פת

הקביעות ,ומש"ה כשבירך עלה מזונות

כלל ,ורק אהני הקביעות למשוי כפת ,בזה

פטר הך חתיכה מהמוציא .אבל להמג"א

שפיר י"ל ,דלא יהני ליה השביעה מידי

דמכח הקביעות נשתנה שמה הויא פת ,י"ל

ובלא קביעות סעודה אכתי לא עייל לכלל

דבברכה ראשונה לא פטרה המוציא שלא

פת לברך עליו המוציא ובהמ"ז .וע"ע

היתה בשעתה ,דהא כשבירך לא היה בה

בהערה יא.

.g

,zeriawd xeriy lk itlk `l` ipd` `l zeriaw zxeza lke`y s`c l"q `dc ,`"rx ixac z` oian ipi`e
`xehte zepefna `vi dligzn oeiky dn i` ,dzrne .zeriawl zcner dpi` dnvrl dkizg lk la

dkxaa aiigd dcerq zeriaw xeriy el oi` q"eq dligz lr siqedy dna ligznc l"tk` dn `ivendn
.r"rl r"ve .zepefn jxan oi` zeriaw zxeza s` zvwn zlik` lre ,dpey`x

.h

driay mewnac oc s`e ,`aeh my jix`dy enke ,xenb mgl `iedc diteb xferd oa`d zrcly zn`d
aiigzi driayac `iyw xenb mgl d"d k"adt diciclc `"rx dywd xity ,k"adt wtqa f"nda jxan

.zi`ce k"adta s` f"nda

.i

`'e`cn s`c l"i xity ,mgl zxez `kil i`ce zeriaw `lac 2 dxrd lirl p"ynlc iywz izk` mle
ipdn `lc `qiicn rayke ,driay oic ea oi` ,driayl cner epi` mgldy oeikc meyn ,driay oic `kil

.f"nda jxal
k"`e ,opaxc wx `ed wtqd lke 'b oirna `vei d"`la `ziixe`cn k"rc ,`"rx uxiz r"eyd oeilba dpde .`i
`el dywed `"rx azk diteb xferd oa` xtq lr oeilba mle` .`ziixe`c wtq epi` inp k"ad zt wtqa s
jxalc opixn` `le ,(c"q ctw 'iq) jxal jixv oefnd zkxa jxia m` wtqac s`e' ,epeyl dfe `zlin cer dfa

עריכת ברכות  /שם לחם בפת הבב"כ

אחר

תטו

כותבי כ"ז הראוני עוד למש"כ

מלשונו נראה שם שפי' באופ"א מעט,

השו"ע סי' ר"ח סי"ז דאין בהמ"ז

'וא"כ פת הבאה בכסנין דזיין וסעיד טובא,

פוטרת ברכת מעין שלש ,וכתב במ"ב ס"ק

ותו דאשכח ביה מעליותא אחריתי דבקובע

ע"ה דפת הב"כ ודאי בהמ"ז פוטרתן .והוא

עליו סעודה יש לו דין פת גמור ומברך

ממש"כ רע"א על' הגליון שם וז"ל' ,אבל

עליו המוציא וג' ברכות להדיא ,לית דינא

פת הבא בכסנים דהוי לחם גמור ,אלא

ולית דיינא דכ"ע סברי דברכת ג' פוטרו

דבלא קבע לא חייבו חז"ל לברך בהמ"ז,

ולא יהיה גרוע מיין ותמרים' ,עכ"ל.

דמה"ת בפת גמור ג"כ אין חיוב בבהמ"ז

משמע מלשונו דנקיט לה לקביעות סעודה

אא"כ אכל כדי שביעה ,ע' אבן העוזר סי'

רק בתורת 'מעליותא' לענין שיפטר בברכת

קס"ח ,בזה ברהמ"ז פוטרו כיון דבאמת

המזון ,וגם כתב שאז יש לו דין פת גמור,

הוא לחם' ,עכ"ל .ונראה בעליל דהרע"א

ולא נראה שפירש דמחמת כן אף השתא

אזיל בזה לטעמיה דפת הב"כ הויא לחם

אית ליה שם לחם ,אלא דאהני מה שיש בו

גמור ורק דאינה חשובה למקבע עלה

קביעות סעודה שייצא בברכת המזון.

ברכת המזון .ועי' בשעה"צ

'דזה

)ס"ק ע"ז(

הלא לפעמים שם לחם עליה אי קבע
סעודתיה

עליה',

ומשמע

דרק

ואזלי

לטעמייהו ,דהגנת ורדים הלא ס"ל

כלפי

דמכח הקביעות יכול לחדש תורת

קביעות סעודה הוא דהוי לחם ,וצ"ע אי

לחם ,שהרי כ' דאפי' בסופו סופגנין אהני

קאי בשיטת רע"א ,ועי' הערה יב.

קביעות סעודה למשוי תורת לחם ,ומש"ה
אהני

וברע"א

ציין דכ"א בגנת ורדים ח"א סי'
מח'

)לפי

פר'

השו"ת(,

אולם

לבהמ"ז

והרע"א

רק

לטעמיה

בתורת
דהקביעות

מעליותא.
מהדרא

להשם לחם דאית בהפת הב"כ ,מש"ה

enk ,zekxa 'b epick jxal wtqn aiegnc oeik l"i ,opaxc wtq iede `ziixe`cn `vic yly oirn zg` zkxa
m` wtqd k"`e ,yly oirn zg` dkxa t"kr i`ce aiiegnc k"`yn ,f"q oniq lirl rny z`ixw zkxa oiprl
.k"r ,opaxc wtq ied dfa `vei
yly oirn jxal aiiegny dn `ld r"v 'e`kl 'zl `"rx k"ynac ,`"hily xbxapie `"xd dfa ipxirde
,f"ndaa aiig driayd zngnc `ziixe`c wtql jiiy epi` ,zifka elit` aiige zt epi`y cva opaxc oicd zngn
lk` zt i` wtzqn lka ,jnvr rbde .f"ndaa `xnegl 'e`c wtq ea oecp `l 'b oirn xg` cvn aiigy in eh`e
`.l"ie ,f"nda jxai `l ikd ,lk` k"adt i
`dzkxa s` `ziixe`cne ,dxenb zt dpid `nlrc k"adtc ,`kd i`w dlrc diteb `"rx zrca mle
'b oirne zepefn `l` f"ndae `ivend dzkxa oi` opaxcn ,dzlik` zeaiyga `rixbc zngny `l` f"nda
e` 'b oirn dzkxae k"adt ied i` opiwtqnyk d"yne ,mgl `iedc jda mb 'b oirnc oic jd owzpy ixd ,cala
f"i`e ,mgl iedc cva mb 'b oirn oica dieye dzkxa eriwtd opax d"`la `dc ,`ziixe`ca wtqd oi` ,f"nda
`.f"ndac `"ctq ied k"adt wtq lka ,mgl zxez dl oi` oipqika d`ac i"rc xn`p m` la` .opaxc wtq `l
mgl my `kil zeriaw `la r"eklc ,(2 dxrd) lirl k"yn itly `"hily lwpit y"`xd ipxird dtie .ai
ixac d"yne .`xwirn mgl ied dcerq zeriaw itlkc e` ,mgl zxez 'ieyn' zeriawd i` ibilt wxe

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תטז
ביאר דבדין הוא דייצא בבהמ"ז דהא אית

דהנה

ליה שם פת מהשתא.

עוד

השיעורין אינו משנה מהברכה,

הראני הר"י ברנשטיין שליט"א
לדברי המג"א סי' תע"א סק"ה

דבפת הב"כ הנילושת בהרבה מי פירות
אין מברכים עליה בהמ"ז ואין יוצאין בה
יד"ח סעודה .וכתב הרע"א בגליון דבקבע
סעודה שפיר יוצא יד"ח סעודת שוי"ט.
וכפשוטו מדברי המג"א דלא פירש כן ע"כ
מבואר דאף קביעות סעודה לא תהניא ואין
יוצא יד"ח סעודת שוי"ט ואפילו קבע
סעודה.

ולכאו'

אף

בזה

והקשה דהא פת הב"כ אילו קבע סעודה
מברך עלה המוציא וג' ברכות ,ואילו אכל
פחות מכן מברך במ"מ ,אלמא הברכות
משתנות בשינוי שיעורין .ותי' ז"ל ,לא
היא ,דפת הבאה בכסנין כי לא מברכינן
עליה המוציא אפילו על אכילת כזית היינו
משום דחשבינן ליה כמשתנה ממינו ,ותדע
לך שהרי בפת דעלמא מברכין עליה
המוציא בכזית ובפת הבאה בכסנין לא
מברכין אלא בורא מיני מזונות ,אלא
דכשקובע עליו סעודה עשאו כפת דעלמא,

אזלי

לטעמייהו,

דלהרע"א דבעצמותה הויא
לחם א"כ כל שקבע סעודה שפיר חשיב
שאכל לחם גמור וקיים סעודת שבת

ואפילו לא קבע סעודה עליו אלא שאוכל
כדי קביעות אחרים ג"כ הרי הוא עושה
אותו כפת דעלמא שאוכלין ממנה הרבה
כדי שביעה ,והוה ליה לדידיה כמי שלא
נשתנה ממינו ,עכ"ל.

כתיקנה .אולם להמג"א דע"י דנילושת במי
פירות לא חשיבא כלל לחם ,אף דבפועל
אוכל הרבה וקבע סעודה עליה ,לא
חשיבא לצאת ידי סעודת שבת משום
דבעי' שיאכל פת ,ולא סגי בקביעות
סעודה לזה ]והיינו ד'אחשביה לפיתיה' לא
יהני לצאת ידי סעודת שבת ובעי' לזה פת
בעצם יג[ ,וצ"ת.

אחר

ברשב"א ל"ח א' כתב דשינוי

ומו"ר

הגר"ד שליט"א כתב לדייק מדברי
הרשב"א שכ' דפהב"כ אין מברכין

עליה המוציא משום 'שנשתנה ממינו',
דפת הב"כ גרועה ולא חשיבא לחם כלל,
והא דבקביעות סעודה מברך המוציא כתב
הרשב"א ד'עשאו כפת דעלמא' ,ומשמע
דע"י הקביעות משוי לה תורת לחם ,והיינו

כותבי ע"ז ,העירוני חברי דיש לומר

דאף דבר שבעצמותו אינו לחם מכח

בפלוגתא

הקביעות הויא ללחם ,ופי' בזה דברי

שהדבר

כבר

שנוי

בראשונים.

המג"א הנזכר לגבי טריתא ,דלמרות

ied 'minrtl'c `d ipd`c `l` ,mgl g"l zeriaw `la dicicl s` ixdc ,`"rxd ixacl s` mipeekn v"dryd
.mgl
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דבחפצא אינה לחם ,אהני קביעות סעודה

קבע סעודה' ,וכמש"נ לעיל ,ועי' הערה

למשוי תורת פת .ע"כ.

.[13

אולם

הרשב"א בסו"ד כתב דאי אוכל

וזה

נראה ביאור דברי הרשב"א ,דמעיקרא

כדי שביעה דאחרים ,למרות שלא

סבר שאי"ז אלא חילוק שיעורים

קבע סעודה חייב ,מחמת ד'הוה ליה

בעלמא ,ומש"ה הוקשה לו היאך משום

לדידיה כמי שלא נשתנה ממינו' .משמע

חילוק שיעור תשתנה הברכה ,ותי' דאי"ז

ברשב"א דמכח הקביעות אינו 'יוצר' לחם

חילוק שיעורים אלא דפהב"כ לא חשיבא

ע"י קביעותו דבהא לא שייכא כ'לא

כפת באכילה מועטת ,ורק ע"י שאוכל

נשתנה' אלא דלמרות שנשתנה הוי לחם

שיעור מרובה הוא דהדר הויא לחם ,אבל

כוונתו

אין כוונתו דמכח הקביעות לחוד הויא

דכשקובע ואוכל כמות מרובה מסלק

לחם ,אלא להיפך ,דאע"ג דהויא לחם

החסרון דכיסנין והדר הו"ל כ'לא נשתנה

בעצמותה כיון ש'אוכל לתענוג' לא

ממינו' ,והיינו דהוי פת כדמעיקרא מכח

חשיבא כאכילת לחם לברך עלה המוציא

אכילתו מרובה .ומזה משמע דלא כדברי

וג' ברכות ,אבל כל שקובע ה"ה כאילו 'לא

מו"ר ,אלא דמעיקרא הויא לחם עם

נשתנה ממינו' .ולפ"ז היכא דבחפצא אינה

גריעותא .אולם באמת צ"ע מתחילת דבריו

לחם ודאי לא יהני קביעות.

מחמת הקביעות ,אלא

נראה

שכתב הרשב"א ד'עושה לפת' מכח
הקביעות .והדברים צ"ב.

ובאמת

ה"נ חזינן דעת הרשב"א בכמה
דוכתי .דלהלן מ"א ב' גבי בתוך

אכן

נראה ברור ,דאף אי נימא דקביעות

הסעודה ,כתב הרשב"א דבתוך הסעודה

לא מהניא למשוי תורת לחם ,מכל

אינו מברך על פהב"כ ,וז"ל' ,ופת הבאה

מקום אין הכרח לומר דאי מהני קביעות

בכסנין וכו' ,אם באה בתוך הסעודה אינה

בפהב"כ בהכרח הויא פת גמורה גם

טעונה ברכה כלל לא לפניה ולא לאחריה

באכילה מועטת אלא שפטרוה מהמוציא,

וכו' ,וטעמא דמילתא ,משום דפרפרת

דשפיר יש לומר דהשם לחם שבה לא קאי

הויא פת ,ואלו קבע עליה סעודה או דאכל

אלא במקום קביעות ,ובאכילה מועטת לא

מיניה כדי שאחרים קובעין עליו סעודה

חשיבא לחם כלל מחמת דהויא 'אכילת

מברך עליה המוציא וג' ברכות ,והלכך כל

תענוג' ,ומעיקרא חשיבא לחם כלפי

שבאה בתוך הסעודה דין הוא שיפטור

אכילת קביעות ,לפי שבאכילת קביעות

אותה בברכת הפת ,ע"כ .הרי מבואר דפת

אי"ז אכילת תענוג והדר הו"ל לחם מחמת

הב"כ חשיבא פת לענין דלא לברך עלה

החפצא יד] .ובאמת כך מבו' בשעה"צ סי'

בתוך הסעודה ,ומשמע דאף בלא קביעות

ר"ח ס"ק ע"ז ש'פעמים שיש שם לחם אי

סעודה הויא פת.

.ci

.mgl dpi` `vtgac `zixhn welge
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ומבואר

ברשב"א כן בתרתי ,חדא,

אולם

בדברי הרא"ה משמע דלדידיה פת

מלשונו שכתב 'דהויא פת' אף

הב"כ אינה אלא כפירות ולא

דלא איירי שאוכל שיעור קביעות .ועוד,

משקין נינהו ולא פת נינהו ,ואין בהם צד

שכתב דאי קבע סעודה מברך המוציא וג'

נטילת

הרשב"א

ברכות ,ואי נימא דרק ע"י קביעות סעודה

במשמה"ב דהא חזינן דאילו קבע סעודה

נוצר השם לחם ,היאך יועיל שלא לברך

חייב בהמ"ז מבואר דפהב"כ הויא פת.

על פהב"כ באופן שאינו קובע עליה

וצ"ב דעת הרא"ה.

סעודה ,דהא השתא אין בה חשיבות
כלל טו ,אלא בהכרח אף עתה חשיבא שלא
לברך עלה בתוך הסעודה משום דיש בה
צד לחם גמור באכילת קביעות.

עוד

מבואר כן ברשב"א בתוה"ב
שער

)בית ו

א( ,שכתב דפהב"כ בלא קבע

סעודה נוטל יד אחת ,ובקבע סעודה נוטל
ב' ידיו .וכתב בבדה"ב' ,אלא דפת הבאה
בכיסנין כל היכא דלא קבע סעודתיה לא
חשבינן להו אלא כפירות ולא בעו נטילה
כלל דמהיכא תיתי הא לאו משקין נינהו
ולאו פת נינהו' .וכתב עלה במשמרת
הבית' ,אדרבה תמה על עצמך למה אינו
צריך נטילת ידים כפת שהרי פת הוא ואי
קבע סעודה עלייהו ודאי נוטל שתי ידיו
ומברך עלייהו המוציא ושלש ברכות דפת

אולם

הרא"ה גופיה מפרש לשיטתיה
ופליג על הרשב"א בכל הני

דוכתי שנת' לעיל טז .דהנה בדף ל"ח ב',
דהיאך שינוי בשיעור האכילה משנה
הברכה לגבי פהב"כ ,ולעיל הובא דברי
הרשב"א ,אולם ברא"ה כתב ז"ל' ,דפת
הבאה בכסנין אין דינו כפת אלא כמאכל
הבא מחמשת המינין ,שהכסנין שבו וענינו
מוציאין אותו מתורת פת שאין דרך בני
אדם בפת כזה ,וכשאדם קובע סעודתו
עליו הא אחשביה ושוייא פיתיה' ,עכ"ל.
משמע שתי' דפהב"כ לגמרי אינו כפת,
ואינו אלא כ'מאכל מה' מינין' בעלמא,
ובקביעות סעודה אהניא בתורת 'אחשביה
ושויה פיתיה' ,ומש"ה לגבי נט"י כל שלא
קבע לסעודה ליכא למידן דיתחייב ליטול
דהא בחפצא ל"ה כפת כלל.

גמורה היא .והמחבר לא הוצרך ללמוד מן
הירושלמי שצריך נטילת יד אחת אלא

ידים.

וע"ז

השיב

ונהי

דיש מקום לבע"ד לדון דכוונתם

ללמוד ממנו בחדוש דדי לו ביד אחת' .הרי

כאחד ,דפהב"כ אינה כפת ומכח

להדיא דעת הרשב"א דפהב"כ ביסודה פת

הקביעות הוא דהויא לפת ,אכתי נראה

גמורה היא ,ומעיקר הדין דן הרשב"א

מדקדוק לשונם דהרא"ה כתב בנו"א

דיתחייב בנט"י אפי' בלא קבע עליה ,ולזה

ממש"כ הרשב"א .חדא ,דהרשב"א כתב

חידש דדי בנט"י אחת.

'דחשבינן לי כנשתנה ממינו' ,והרא"ה

.mgl zxez da ieynl dcerq zeriaw zxez ied dcerqd jeza `ay i"rc ezpeeky d`xp `le .eh
.`"hily lwpit y"`xd zxfra exxerzp ,izkec ipd lka ezhiyl iedc d"`xd zrca oldlc mixacd .fh
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כתב' ,דאינו כפת אלא כמאכל ה' מינין'.

אית ליה' ,ע"כ .משמע נמי דפהב"כ אין

ומשמע דהרשב"א תי' ,שאי"ז חילוק

חסרונה רק במה שאין אכילתה חשובה

אחרת,

אלא שיש בה שינוי דאהני לגרעה

אלא

שיעורים

שהוא

אכילה

דאכילת כיסנין דיינינן ליה כאילו לא אוכל
פת אלא מין קינוח .והרא"ה תי' ,דכל
דבאה בכסנין הויא חפצא אחרת ואינה
מכלל פת כלל ואי"ז כלל שייך לאכילה
אלא דבחפצא אי"ז לחם .ועוד משמע
דפליגי במה שביארו היאך מהני קביעות
סעודה

להתחייב

בהמוציא

ובהמ"ז.

דהרשב"א כתב דכלפי קביעות 'לא נשתנה
ממינו' ,והרא"ה כתב 'דאחשביה ושויה
פיתיה' .ומשמע דלהרשב"א כלפי קביעות
סעודה הויא פת ,וליכא חסרון כשקבע בה
סעודה .ולהרא"ה משמע דמכח הקביעות
הוא דהויא לפת ,למרות שבחפצא אי"ז
פת ,דשוויה ללחם בקביעותו.

ודכוותה

מחשיבות פת בחפצא.

וכן

לקמן מ"א ב' לגבי פהב"כ בתוך
הסעודה ,ראה לעיל שהובאו דברי

הרשב"א דחשיבא פת לענין שלא לברך
עלה בתוך הסעודה ,ואף הרא"ה הסכים
עמו לדינא דאינו מברך על פהב"כ בתוך
הסעודה ,אולם כתב טעמא אחרינא דז"ל,
'ולא איירי נמי במידי דמזון כלומר
המיוחדים למזון ,כגון פת הבאה בכסנין
ודיסא וחביץ קדרה וכו' ,הנהו לא מיבעיא
בתוך הסעודה ומחמת הסעודה ,אלא אפי'
שלא מחמת הסעודה פטורין כשהן באין
בתוך סעודה' ,ע"כ .וכן בסו"ד 'אבל
פרפרת דהינו פת הבאה בכסנין ומעשה

משמע לשון הרא"ה נמי בדף

קדרה כגון אורז ודייסא ודכותייהו דין

לח' א' לגבי טריתא דארעא

אחר להן' ,והיינו שהשוה פהב"כ לכל

דלדעת הרי"ף חשיבא לחם רק בקביעות

מידי דאתי למזון שאינו חייב לברך

סעודה ,וז"ל' ,עשאה רבנו ז"ל לזו כפת

באמצע סעודה ,אולם עיין לעיל דברשב"א

הבאה בכסנין דאמרינן לקמן דאית ליה

פירש משום דהוי פת ולא משום דדמי
למזון יז.

האי דינא ,והוא פת שנאפו קליות בתוכו.

למידי דאתו

ומסתברא דלא דמי ,דהתם לאו פת דהא

דלרשב"א פהב"כ הויא פת גמורה ,ומש"ה

אשתני בכסנין ושנוייא שנוייא ,ולהכי

פירש שאין מברכים באמצע סעודה דהויא

בעינן קובע סעודתו עליו ,אבל הכא פת

פת ,אבל הרא"ה לטעמיה דאי"ז כלל פת

גמור הוא בין קבע סעודתיה בין לא קבע

בחפצא ,והוצרך לבאר דכל דאתי למיזן

סעודתיה ,חד דינא אית ליה ודינא דפת
.fi

ואזלי לטעמייהו,

אין מברכים עליו בתוך

הסעודה יח.
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ובעיקר

הך גדר דלהרא"ה כל שאוכלה

המתקיים בו 'לחם לבב אנוש יסעד' ,ומצד

בכיסנים אי"ז פת כלל ,ה"נ

האכילה עומד לסעידת הלב ,ואינו תלוי

דכוותה משמע בלשונו סוגיין מ"ב א' ,גבי

אלא בשיעור האכילה .ב' ,שאוכל לחם

הכרעת הרי"ף ד'היכא דאכיל להו בתורת

שעשוי לקינוח ותענוג בלבד .ג' ,בתווך

כסנין ,כלומר בתורת פירות שאינו קובע

איכא עוד לחם שנאכל ל'מזון' אבל אין

סעודתו עליו' מברך במ"מ ולאחריו ולא

רגילות לקבוע עליו סעודה ]וכדוגמת

כלום .הרי שהגדיר בהכרעת הרי"ף דאוכל

'בורקס' המוגש בחתונות ,שאין רגילות

'בתורת פירות' ,והיינו דאי"ז אכילת פת

לקבוע עליו סעודה לחוד ,אבל אינו נאכל

כלל.

כמתיקה וכדו'[ .ובאופן א' הוי לחם גמור.

נמצא

דמש"כ מו"ר ללמוד מדברי
הרשב"א

דהקביעות

סעודה

משוי תורת פת ,נהי שאינו הולם כלל
בשיטת הרשב"א ,דלדידיה פהב"כ הויא
פת מעיקרא ,אכתי יש ללמוד כן בדברי
הרא"ה שבכ"ד האריך שפהב"כ אינה פת,
אלא דאהני במקום קביעות מה שאחשביה
ושויה פיתיה ,וכמו שביאר מו"ר שם
בארוכה.

ויש

ובאופן ב' היא פהב"כ דמברך עלה במ"מ.
אבל היכא שנאכל למזון לא ברירא
בפוסקים אי יצאה מתורת פת או כל
שאינה עומדת לתענוג סגי בהא.

והנה,

בביאור הלכה ס"ז כתב דמילוי
שומשמין ל"ח ממולא ,וה"ט

'שלחם ההוא אין עשוי בזמננו לקינוח
ולתענוג כמו שזכרו הראשונים בפת הבאה
בכיסנין רק לשבוע ולחם גמור הוא',

לדון בכל הנ"ל בגדר פהב"כ ,כמה

ומשמע שעיקר החילוק תלוי נעשה לקינוח

נפק"מ לדינא .ואנקוט חד מינייהו.

ותענוג או לשביעה ולא בעי' קביעות

דהנה בדרך אכילת פת ,לכאו' יש ג'

סעודה כלל לאשויי פיתא אלא סגי במה

אופנים חלוקים .א' ,שאוכל לחם גמור

שעומד לשביעה .וכעי"ז כתב נמי לעיל

`le onvr z`pdle dcerq gepiwl oi`ay' my k"ynke ,k"adt lr jxan xity mibce xya meyn i`e ,llk
s`c ycig d"yne .dzenvra `id zt ixdy ,ztl aiyg xity 'oefn zlik`' aiygc `nip i`c h"de ,'riaydl
aey] .dixg`le diptl jxan epi` xity dcerqd jeza lke`e zt `iedc oeik ,dwizne gepiw zlik` iedc
meyn ,dhwey zrcd oi` ,`xaqa mixacd minrhene ,d"`xde `"ayxd 'la rnyn jky idpy ,izppeazd
cnery `kid wx `ed mgl my riwtny dnc l"i ixd ,zt my riwtn k"adt oic i`c ,jtidl xnel okziy
miviaa yelip oiprl c"n w"q `"bn dxewn ef `xaqe) `vtgd cvn zt `ied xity oefnl la` ,gepiwe beprzl
dpi`y lk oefnl zcner ztd i`c l"i xity ,`zeaiyga rxb `l` mgl `ied ipeeb lka m` la` ,(xya ieline
dxexa dpyna zn`ae] ,`vtga mgl `iedc zexnl dzeaiyga rxb oiicrc ipdn `l dcerq zeriawl zcner
lkc oc b"iqa mle` ,k"adt llkn "i` riaydl iedc lke ,riaydl `le beprze gepiw 'irac epeylc c"kn d`xp
xnbpy l"tk` `l k"l`c) mgl myd riwtnc gxkdae ,oipqika d`a zxez da lginl y"l mgl myd xnbpc
drdi `lc inp dfl opirae ,mgl myd riwtny oeikc h"d ,raeyl llk didi `ly 'irac `de ,(mgl myd da
.[w"ece ,oefnl

עריכת ברכות  /שם לחם בפת הבב"כ

תכא

מינה לגבי מים המבושלים בשיבולת

פת כלל ,י"ל דלבטל תורת פת בעי' דוקא

שועל דלא מהני לאשווי כיסנין' ,אך אם

אכילת תענוג וקינוח וכל שנאכלת למזון

עושין העוגות דקין ויבשין מאד עד

אין בזה כדי ביטול תורת לחם .ומצינו

שנפרכין יש להתיר וכו' ,משום דזה הוי

כהאי סברא במג"א ס"ק מ"ד דמילוי של

בכלל כעבין יבשין הנזכר בשו"ע ,דגם אלו

בשר דהוי מזון אינו יכול לבטל תורת פת,

מן הסתם אין דרך לאוכלן להשביע רק

והיינו דלדידיה פהב"כ מתבטלת מתורת

לקינוח כמו כעבין הנ"ל' ,עכ"ל .משמע

לחם ,וכל שנאכלת לשובע שוב אין מה

מלשונו דתליא אי עביד לשובע או לקינוח

שיבטלה מאכילת לחם .וכן נראה מהמ"ב

ותענוג ,ונראה שאף אם לא נעשה

דבביאור הלכה

דן דלר"ת דנגמר

לקביעות סעודה ,כל שנעשה לשובע ה"ה

השם לחם בעודה עיסה לא יהני לאשויי

מכלל פת דעלמא.

לאחמ"כ פהב"כ ,ומבו' דפי' דמגרע

)סי"ג(

מהשם פת בעצם ,ואפ"ה כ' דבעי' שלא

ונ"מ

גדולה בהרבה מיני פהב"כ הנהוגין

ייחשב מזון ,והיינו דכל שנאכלת למזון

כיום ,כמו 'ביסקויט' ,או 'בורקס',

ה"ה מכלל פת.

דאין רגילות לאכלן למתיקות בעלמא,
אלא למזון ושובע ,אלא דאינו קביעות

שוב

חשבתי שיתכן לומר להיפך ,דלמאן

סעודה ,ובורקס הנהוג להגיש במנה

דגרע בחשיבות אכילתה ,והפת

למזון

עצמה פת גמורה היא ,י"ל דבעי' דוקא

ולשובע ,אלא שאינו משמש לקביעות

אכילת תענוג ,דאל"כ הא אוכל פת ,ורק

סעודה אלא למזון בעלמא ,ונהוג עלמא

במה שאוכל תענוג וקינוח הוא דאהני מכח

לברך במ"מ ,אבל לפ"ד המ"ב בכמה

האכילה לדון דאינו 'אוכל לחם' ,אבל כל

דוכתי נראה דבעי' שתהא אכילתו לקינוח

שאוכל למזון שפיר איכליל באכילת פת.

ותענוג ,ואי אכילתו לשובע אף שאין בה

אבל למאן דאמר דפהב"כ אינה לחם כלל,

קביעות סעודה לא גרע מפת דעלמא.

שפיר י"ל דאף דחשיבא מזון אכתי אינה

ראשונה

בחתונה

ה"ה

עשוי

לחם ,משום דאינה נעשית לשובע ואי"ז

ויתכן

לדון דתליא בהנ"ל ,דאי פהב"כ

כלחם דעלמא .ובאמת הרא"ה דסבר

הויא פת בעצמותה אלא שגרע

דפהב"כ אינה פת כלל ,כ' דאין מברכים

בחשיבות אכילתה ,כל שאינה נאכלת

עליה בתוך הסעודה משום דחשיבא

לסעודה כפת דעלמא אף דנאכלת לשובע

'מזון' ,ומבואר דאף דחשיב שנאכלת

ולמזון אכתי גרע בחשיבותה להחשיבה

למזון ,מכל מקום אי"ז פת ע"י דאין

לפת דעלמא .אבל אי מכח הכיסנין ל"ה

אכילתה לשובע .וצ"ת.

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תכב
מב ע"א

בגדר החסרון דממולא ]לפת הבאה בכיסנין[
qe`xw oerny l`tx axd

פסק

השו"ע בסי' קס"ח סי"ז פשטיד"א

והא

דבמילוי של מזון לא איכפ"ל יש

הנאפה בתנור בבשר או בדגים או

לפרשו בב' פנים ,עפ"י מה שיש

בגבינה מברך עליו המוציא וברהמ"ז.

להסתפק בעיקר החסרון דפת הבאה

ונתקשו האחרו' דבס"ז המחבר דפת

בכיסנין ,אם החסרון הוא שאינו עומד

ממולא דנים בו דין פת הבאה בכיסנין

לקב"ס כלחם ,או שזה לא סגי רק החסרון

לברך לפניו מזונות ולאחריו מעין ג'

הוא שאינו עומד לשביעה כלל אלא

ואמאי הכא פסק דמברך המוציא וג'

לאכילת קינוח ותענוג בלבד .ונ"מ להרבה

ברכות ,ונח' בזה האחרו' ,ד' הט"ז דאה"נ

מהעוגות המצויות בינינו שאין עומדות

ה"נ לא איירי השו"ע אלא בקבע סעודתו

לאכילת תענוג אלא להשקיט הרעבון אבל

עליה ועיקר מאי דאתא לאשמעי' הוא דאין

עכ"פ אינם עומדים לקביעות סעודה,

הפשטידא טפל ,אבל המג"א תי' דדין

וא"כ ,אי נימא דלחם העומד לשביעה ל"ח

"ממולא" הוא דוקא בממולא במיני קינוח

פהב"כ אע"ג שאינו עומד לקבי"ס א"ש ד'

ומתיקה ,כגון סוכר ושקדים או אפי'

המג"א היטב ,דאיך יהא מילוי הבשר

פירות ,אבל ממולא בבשר וכדו' שהם מין

חסרון ,הרי הן אמנם שאינו עומד לקבי"ס

מזון אין בזה דין ממולא.

אבל מ"מ הרי הוא עומד למזון ולשובע

מבו'

לכאו' במג"א חידוש ,דמה שפת
ממולא ל"ח פת גמור אינו משום

עצם צורתו ,שצורת פת היא בלא מילוי
ומילוי הוא סתירה לשם פת
גמור של

)עכ"פ שם פת

שביעה( ,רק הכונה דאע"ג דהלחם

מצד עצמו הוא עומד לשביעה ולקביעות
סעודה אבל הרי המילוי שבתוכו עומד
לתשמיש אחר ולאכילה אחרת ,והחסרון
של ממולא הוא שהמילוי גורר את הפת
אחריו להיות הפת משמש למה שהמילוי

וא"כ לו יהי שיגרור את הלחם אחריו מה
בכך ,עדיין לא איבד את מעלתו שעדיין
הוא עומד לשובע .אבל אי"ז מוכרח ,דאף
אי נימא דפת חשוב רק מה שעומד
לקבי"ס מ"מ כיון שהבשר גם הוא עומד
למזון ואי"ז סתירה גמורה לתשמיש הלחם
הו"ל מין במינו שאינו חוצץ ועדין נשאר
הלחם על תכונתו לקביעות סעודה.

)ובעיקר

הנידון הנ"ל ,ל' הרשב"א ול'
הריטב"א

בהלכות

הוא

משמש ושוב אין הפת עומד לשביעה אלא

שפהב"כ נאכל לקינוח ומתיקה ,אבל ל'

ליאכל לקינוח כמו המילוי שבתוכו,

הב"י והב"ח הוא שאין רגילות לקבוע

ומש"ה ס"ל למג"א דיש חילוק אם המילוי

עליו ,ול' הריב"ש הוא "שאין דרך לקבוע

עומד לקינוח או למזון.

עליהן אלא אוכלין מהן מעט בקינוח

עריכת ברכות  /בגדר החסרון דממולא ]לפת הבאה בכיסנין[

תכג

סעודה" ,ואולי בזמנם לא היה מצוי מאכל

רואים שאע"פ שהוא ממולא אינו עומד

שהיה עומר לאכילת עראי ,וצ"ע.(.

לקינוח לא איבד את ברכתו ,אבל זה אין
לומר דפסק כמג"א דממולא בשר ל"ח

ובד'

הט"ז ילהס"ת ,אם אף הוא מודה

ממולא אלא שמ"מ הוסיף שאם אנו רואים

דחסרון

ריהטת

למג"א

בעיקר

היסוד

שעומד

לקינוח

מהני,

שהרי

ממולא הוא שהפת נגרר אחר המילוי רק

האחרו' שגם דבר שעומד לקינוח ,אם אין

ס"ל דפת חשיב רק מה שעומד לקב"ס

בו אחד מתנאי פהב"כ לא איבד ברכתו

וכאן שאין הבשר עומד לקב"ס אלא למזון

ואכמ"ל ואף אם נאמר דאי"ז בדוקא מ"מ

בעלמא גורר הוא את הפת אחריו ומאבד

ודאי דלא זה נתכון המ"ב להבליע כאן

מעלתו ,אך יש לומר ג"כ שהט"ז חולק

בדרך אגב ,אלא ודאי דהמ"ב נקט לעיקר

בעיקר היסוד ,דס"ל דאין החסרון דממולא

כד' הט"ז.

משום שלמילוי אין תשמיש פת והוא גורר

בצדק דמה שהכריע כן המ"ב הוא משום הכרעת

הפת אחריו ,רק החסרון דממולא הוא

האחרו' דלא כמג"א בדין נילוש בביצים ,והמג"א

שעצם המילוי הוא סתירה לצורת פת,

הלא קישר הדברים.(.

)והר' מאיר שרון שליט"א הוסיף בזה

שצורת פת לסעודה היא פת בטהרתה בלא
עירוב דבר אחר ועצם צורה זו של עירוב

ובעיקר

ד' המ"ב שכ' דפשטיד"א

דברים נוספים הוא צורה של מיני מתיקה

הממולא בשר ברכתו המוציא

ולא צורה של לחם של קביעות ,וא"כ אין

כיון שעומד לסעודה ולא לקינוח ,כמה

שום נ"מ בין מילוי של קינוח למילוי של

מגדולי ההוראה למדו מזה לכל בורקס

מזון ,דכל שהוא ממולא מכל מקום אין

בשר וכדו' שג"כ אינו עומד לקינוח וא"כ

דרך בנ"א לקבוע עליו.

אף שהוא ממולא תהא ברכתו המוציא.
אכן לולא דבריהם לכאו' היה נר' שאין זו

והנה,

המ"ב עשה פשרה בין הצדדים

כונת המ"ב ,דאע"ג דהמ"ב פתח "דשאני

והכריע דבגוונא דהשו"ע באמת

התם דאין עשויין אלא לקנוח סעודה

מברך המוציא אבל ברקיקים קטנים

ולמתיקה" דמשמע דכל שאינו לקינוח

)לכאו' הכונה שמעורבים

ברכתו המוציא ,מ"מ הא המ"ב סיים

מברך בורא מיני מזונות ,והטעם

"משא"כ פשטידא שממולא בבשר דרך

משום דכ' הראשו' דיסוד דין פהב"כ הוא

לאכלם לרעבון וכדי לשבוע והוי כמו שאר

מה שעומד לקינוח ופשטיד"א הממולא

פת ובשר שאוכל כאחד" ולשון זה ד"כמו

בשר אינה עומדת לקינוח ,אבל רקיקים

שאר פת ובשר" משמעו דכמו דבעלמא

קטנים המעורבים בבשר שפיר עומדים

אוכל פת בפ"ע לקב"ס ובשר בפ"ע ללפת

לקינוח וברכתם במ"מ .ולכאו' זה פשוט

את הפת גם כאן הוא אוכל הפת לכונה זו

בביאור שיטתו שבעיקר מחלו' הט"ז

והבשר לכונה זו אלא שאוכלם כאחד ,גם

והמג"א פסק כהט"ז דממולא בבשר חשיב

ל' הריא"ז שהובא בבה"ל משמע כן שכ'

ממולא ,אלא שמ"מ הוסיף שאם אנו

"שהן עשויין פת ולפתן כאחד" ,ור' בחמד

המעורבים בבשר
בלישתו(

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תכד
משה שציין הביה"ל לדבריו שמבו' כן

בקטנים אי"ז משום קטנותם לחוד ,אלא

להדיא ממש ,ואינו תח"י להעתיק את

שמחמת קטנותם המילוי הוא סיבה שלא

לשונו .וא"כ לא איירי המ"ב אלא באוכל

לקבוע אליו סעודה.

הפת כמו פת דעלמא לעיקר הקביעות
סעודה אלא שאוכל עמו בשר במקום

אכן

יש בזה עוד סברא אשר עוררו

לאכלו בפ"ע ,אבל בבורקס בשר אע"פ

החברים ,די"ל דעד כאן לא קאמר

שהבורקס אינו נאכל לקינוח אבל הלא

המ"ב דמילוי בשר ל"מ להפקיעו מתורת

אינו נאכל בתורת פת אלא בתורת תבשיל

לחם אלא בלחם שהוא מצ"ע לחם גמור,

)ואולי אין המציאות

רק שאנו באים להפקיעו מתורת לחם

וא"כ הו"ל כשאר ממולא.

משום מילוי הבשר בזה אמרי' דכיון דעל

כן וצ"ע.(.

אף המלוי הוא נאכל לקביעות לא איבד

אלא

שעדיין יש לדון בבורקס תפו"א

ברכתו ,אבל בלחם שנילוש במי פירות

אשר הוא מובא לפעמים בתורת

שהוא פהב"כ מצ"ע בזה לא נאמר

פת ובזה יהיה מקום להחמיר אף לפי

שמחמת המילוי שהכניסו בו שעי"ז הוא

משמעות המ"ב הנ"ל ,ובספר חוט שני

נהפך להיות נאכל לקביעות מחמת זה

הובא מהגר"נ קרליץ שליט"א שיש לחלק

יחזור לברכת המוציא .וכיון שבורקס דידן

אלא

הרבה פעמים הם פהב"כ מצד שנילושו

שלכאו' יש בזה חידוש ,שהרי מהא

במרגרינה ממילא לא יהני מה שמילאום

דאוכלים בורקסים גדולים לקביעות ש"'מ

בשר והפכום לנאכלים בקבע.

שאין המילוי סיבה אצל האינשי להפקיע

עפ"י מה שראיתי בספר מקור הברכה למו"ז שליט"א

שימוש של קביעות ,ומה שקטנים אין

במה שהביא שם מהג"ר אברהם זיליבגער דלהשיטות

נאכלים הוא משום קטנותם וזה לא מצאנו

דמהני רוב מי פירות גם אם אין הם עיקר הטעם ש"מ

שקטנות הלחם תהיה סיבה להפקיעו

דזהו חסרון בהחפצא מצד עצמו ולזה אפשר דלא

מתורת לחם .אכן כנר' סברתו שאף

יהני מה שעומד לקביעות(.

בין

בורקסים

קטנים

לגדולים,

)וגם נתעוררתי
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שו"ע

סי' קסח סעי' ו פת הבאה בכיסנין

בשם לחם וע"י קביעות סעודה הוא

מברך עליו בורא מיני מזונות

דמחשיב ליה ללחם וא"כ הא כיון דאיכא

ולאחריו ברכה אחת מעין שלש ואם אכל

כאן קביעות סעודה ממ"נ אי חשיבא לחם

ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו

אמאי אין מברך המוציא ואי לא חשיב

אף על פי שהוא לא שבע ממנו מברך עליו

לחם אמאי מברך ברכת המזון.

המוציא וברכת המזון ואם מתחילה היה
בדעתו לאכול ממנו מעט ובירך בורא מיני
מזונות ואחר כך אכל שיעור שאחרים
קובעים עליו יברך עליו ברכת המזון אף
על פי שלא בירך עליו המוציא תחילה.

ובמג"א

כ' דמשמע אף על גב דנמלך
באמצע

לאכול

יותר

אי"צ

לברך המוציא דהא לית ביה שיעורא
בנותר וכ"כ רש"ך ח"א סי' קעג ופשוט
דאם לאחר שאכל מעט נמלך לאכול עוד
כשיעור קביעות צריך ליטול ולברך
המוציא .ובפשיטות מבואר החילוק בין
ברכת המזון דמברך דשפיר הוי ברכתו אף
על מי שאכל בתחילה אבל ברכת המוציא
דאינו מברך אלא על הנותר וביה לית ביה
שיעור קביעות סעודה ,וחזינן בזה דהך
שיעורא דקביעות סעודה לא הוי חשיבות

והנה

ברע"א כ' דלאו פסיקא מילתא דאם
אכל מתחילה כזית פהב"כ ונמלך

לאכול כדי קביעות סעודה קודם שגמר
הזית אז אם בא לאכול החצי זית עתה אין
מברך עליו דהא נפטר כבר בברכת מזונות
אבל אם אוכל השתא קודם שאר האוכל
שפיר מברך עליו המוציא .ומבואר דאף
דהך פחות מכזית אינו טעון ברכה דכבר
נפטר בברכת מזונות מ"מ אם אוכל השאר
קודם מצטרף הוא לשיעור קביעות סעודה,
וצ"ב לפמשנ"ת הא ע"כ הא דאין מברכין
המוציא על הנותר היינו משום דברכת
המוציא בעי' דתחול על כל שיעור
דקביעות סעודה וא"כ מאי היכי מצטרף
הך חצי זית לשיעור קביעות והא מ"מ
ליכא ברכה על קביעות סעודה.

ואשר

מבואר בזה בהקדם ד' הגר"א שכ'

בכל אכילה בפנ"ע אלא רק אכילת כל

אהך דינא דהשו"ע דאם מתחילה

השיעור הוא דאית ביה חשיבות דקביעות

היה בדעתו לאכול ממנו מעט מברך ברכת

סעודה .ולכאו' צ"ע בזה דהנה במג"א כ'

המזון ,דמצינו דלא תלי לה זה בזה כהא

לעיל גבי פת הבאה בכיסנין דאין יוצא בה

דמבואר בירושלמי דלענין פחות מכזית

ידי חובת מצה ומבואר בזה דהוי חסרון

מברך עליו בתחילה אף שאין מברכין עליו
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לבסוף .ולכאו' צ"ב דהא הכא אף בתחילה

)לפימש"כ באחרונים דלשי' המג"א בפת ה צבאה

דינו דמברכין עליו אלא דלא בירך

בכיסנין אי קבע סעודתיה עליה יוצא בה ידי מצה(

מתחילה היינו משום דקסבר שאין בדעתו

בכה"ג אי אכל בתחילה בדעת לאכול

לאכול כדי קביעות סעודה ,וא"כ דין

מעט ,ונמלך לאכות כדי קביעות סעודה אי

המוציא וברכת המזון שוין ביה ,ומאי

יוצא בה ידי אכילת מצה ,די"ל דאינו יוצא

שייטא לדינא דהירושלמי דדינם חלוקים

דהוי כדין ברכת המוציא דהאכילה עצמה

בפחות מכזית .ובאמת דמד' השו"ע

לא חשיבה אכילת לחם.

והרא"ש גופיה יש לדקדק כן מהא דכ'
דמברך ברכת המזון אע"פ שלא בירך עליו
המוציא  ,ולכאו' מילתא דפשיטא היא
דאטו מי ששגג ובירך בורא מיני מזונות
בתחילה לא יברך המוציא בסוף.

וע"כ

מבואר בזה דהא דאין מברכים
המוציא בתחילה אי"ז רק משום

דאין עתה כדי קביעות סעודה דתחול
הברכה עליה ,אלא דחלוק הוא ברכת
המוציא דחיובא משום מעשה האכילה
דבהא כיון דבשעת האכילה לא היה
בדעתו אדעתא דקביעות אין בזה חשיבות

ומעתה

מצטרף הך חצי זית לשיעור
קביעות סעודה דכיון דהך חצי זית נאכל
אדעתא דקביעות סעודה א"כ שפיר
מצטרף הוא לשיעור קביעות סעודה.

ונפק"מ

גדולה בזה בדין מי שאכל פת
הבאה

בכיסנין

אדעתא

דקביעות סעודה ולא בירך או דבירך ברכת
מזונות ,דלהנתבאר י"ל דשפיר מברך
השתא ברכת המוציא ,דכיון דכל אכילתו
הוי בתורת קביעות סעודה שפיר מחויב
הוא השתא בברכת המוציא.

דאכילת לחם ,אבל ברכת המזון דעיקרה
הוא משום השביעה בהא שפיר כיון

מבוארים נמי ד' הרע"א דשפיר

עוד

נראה לפי"ז לאידך גיסא דהנה בסי'

דאיכא הכא שביעה דקביעות סעודה שפיר

קעב מבואר בדין מי שאכל ונזכר

)ואף דמדרבנן חייב אף

קודם שבלע שלא בירך דשי' הרמ"א

בכזית היינו דמדרבנן סגי בשביעת כזית ,ודו"ק(

ומקורו ברא"ש דמברך לאחר שבלע ,וא"כ

ומעתה מתיישב היטב דאף דשי' המג"א

יל"ד בכה"ג היכא דאכל מתחילה בדעת

דפחות מכדי קביעות סעודה לא הוי לחם

לאכול מעט ולא בירך ונזכר קודם שבלע

לענין אכילת מצה היינו דאין בה שם

דלדעת הרא"ש והרמ"א הא שפיר מברך

אכילת לחם אבל מ"מ לחם הוא בעצמותו

לאחר אכילתו ועתה נמלך לאכול כדי

וכדחזי' גבי חלה דחייב אף בפת הבאה

קביעות סעודה די"ל דאע"פ דאהני ברכתו

בכיסנין ,וע"כ שפיר י"ל דאף דלענין

אף על מה שאכל מ"מ כיון דהאכילה

מעשה האכילה ליכא כאן אכילת לחם

היתה שלא בדעת קביעות סעודה לא

מ"מ לענין השביע שפיר הוי שביעה

חשיב אכילת קביעת סעודה ומברך מזונות

דלחם .ונפק"מ בזה בדין אכילת מצה

על השעבר.

חייב בברכת המזון.
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וכיוצ"ב

תכז

יש לדון בזה אף לדידן דהנה

סעודה ,והא דמברך אם בא בתחילה לאכול

בשעה"צ סי' קסז סקמ"ה כ'

השאר צ"ל דמ"מ מצטרף החצי זית

בדין מי שלא בירך ונזכר באמצע הסעודה

לקביעות סעודה אף שכבר נפטר בברכת

דמהני ברכתו עתה לתקן עותתו ,ומקורו

מזונות .אכן נראה דמ"מ י"ל דאם מתחילה

הוא מהמעדני יו"ט ,וצ"ל דדוקא גבי

היתה דעתו לאכול כדי קביעות סעודה

סעודה דחשיב הכל אחד הוא דאהני

ושכח לברך דמ"מ מברך המוציא דשאני

ברכתו למפרע ,וא"כ נפק"מ אף לדידן אי

התם דמתחילה הא חלה עליו חובת ברכה

לא בירך אי מברך השתא המוציא כיון

כיון דהוי אכילה דקביעות סעודה ואף אי

דברכתו מהני נמי אשעבר .והערוני דבד'

לא מהני ברכתו אלשעבר מ"מ כל האכילה

החמד משה נראה דמש"ה מברך המוציא

מחויבת היא בברכת המוציא משא"כ היכא

כיון דמהני הברכה אף אלמפרע ,עיי"ש.

דכבר נפטר בברכת מזונות קודם שחלה על
האכילה חיוב המוציא וא"כ אין כאן חיוב

ברם

דבד' הרע"א צ"ע דמשמע בד'

ברכה אלא על פחות מקביעות סעודה ,לא

דהיכא דבא לאכול החצי זית

חלה עליו חובת ברכה.

)ובאמת דכל זה הוא נמי

הנותר בתחילה אינו מברך עליו המוציא

דוקא לשי' הרע"א דס"ל דפהב"כ אינה חסרון בשם

כיון דנפטר בברכת מזונות ומשמע דעל

לחם אלא דאינו טעון ברכה ולכך שפיר מחלקינן בזה

השאר נמי אין צריך לברך המוציא ,וא"כ

בין אם בשעת חיוב הברכה איכא כאן קביעות סעודה

חזי' דאף היכא דהיתה דעתו מתחילה

או לאו  ,אך להמג"א דס"ל דלא חשיב אכילת לחם

לקביעות סעודה מ"מ כיון דאין ברכתו

א"כ אף היכא דמתחילה בירך מזונות על המקצת

עתה אלא על פחות מקביעות סעודה אין

ובשעת האכילה כבר היתה דעתו על אכילת קביעת

מברך המוציא .וע"כ צ"ל דס"ל להרע"א

סעודה וכה"ג דהרע"א א"כ פשיטא דיברך נמי

דאין ברכת המוציא אלא על שיעור קביעות

המוציא אחר שיגמור אכילת הזית(.

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תכח
מב ע"א

בדין קביעות סעודה
qe`xw oerny l`tx axd

א( מבו'

בסוגיין דפת הבאה בכיסנין וכן

שיעור ולזה קבעה הגמ' ששיעור אכילה

לחמניות אע"פ שברכתן בורא

מרובה הוא שיעור כזה שאחרים קובעין

מיני מזונות ולאחריהן מעין ג' מ"מ בקבע

עליו ,אבל אין עצם המחייב מה שאחרים

סעודתו עליהם מברך עליהם המוציא

קובעים עליו אלא עצם ריבוי האכילה.

ולאחריהן בהמ"ז .ולכאו' פי' הענין הוא

)ודו"ק שלשון "אלא" של ר"נ מדוקדק מאוד

שעיקר חשיבות הלחם היא מה שהוא

לפי"ז.(.

משמש לקביעות סעודה ,ולכן אף לחמים
אלו

שיש

בהם

איזה

חסרון

מ"מ

כשמשתמש בהם לתשמיש לחם מברך
המוציא .אלא שמבו' בסוגיין עוד תוספת
בזה ,דאף היכא דהוא לא קבע ולא שבע
מ"מ כל שאכל שיעור כזה שאחרים
קובעים עליו ושבעים ממנו ג"כ דינו לברך
המוציא ובהמ"ז .ובבי' הך דינא ,המעי"ט
כ' דהוא מדין בטלה דעתו ,דכיון שאחרים
קובעים עליו אף אם הוא לא קבע חשיב
קביעות והו"ל כמו קבע ,ומש"ה כ'

ור'

גם ל' הרשב"א בדף ל"ח :שכ' בתו"ד
"אלא דכשקובע עליו סעודה עשאו

כפת דעלמא ,ואפי' לא קבע סעודה עליו
אלא שאוכל כדי קביעות אחרים ג"כ הרי
הוא עושה אותו כפת דעלמא שאוכלין
ממנה הרבה כדי שביעה" ,הרי להדיא דהא
דמהני שאחרים קובעים עליו אי"ז משום
שעי"ז חשיב שגם הוא קבע ,אלא שעצם
זה שאכל שיעור שאחרים רגילים לקבוע
עליו זהו גופא מעשה פת וחשיב שעושה
בלחם זה מעשה פת דעלמא.

המעי"ט דנידון זה דאחרים קובעים עליו
והוא לא קבע תליא בנידון הראשו' שדנו

)אכן

דו"ק דלכאו' יש חילוק בין רש"י

איך הדין בגוונא דהוא קבע ואחרים אינם

לרשב"א ,שברש"י נר' דהא דריבוי

קובעים אי בטלה דעתו או לא ,וראה גם

האכילה הוא סיבה לשינוי הברכה הוא

בגר"ז שפי' כהמעי"ט.

משום שריבוי האכילה משנה את הגדרת
האכילה להיות "אכילת רעבון" ,אבל

אכן

נר' להוכיח בדעת הראשו' צד אחר

ברשב"א נר' שעצם ריבוי האכילה הוא

בזה ,דר' ל' רש"י כאן "עדי כפנא...

הסיבה לשינוי הברכה ,ולא משום שריבוי

אלו לרעבון נאכלו ואכילה מרובה כזו לא

האכילה נותן הגדרה אחרת באכילה אלא

נפטרת מברכה" ,משמע ל' רש"י דעיקר

שעצם ריבוי האכילה הוא אופן מובהק של

המחייב בברכה הוא ה"אכילה מרובה",

מעשה פת .עוד חילוק נר' ביניהם שברש"י

אלא שאכילה מרובה הוא דבר שאין לו

נר' שעיקר הענין הוא רבוי האכילה אבל
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ברשב"א לא נר' כן אלא נר' שהענין הוא
שאכל

והנה,

אנן קיי"ל כהר"מ דאם הוא קבע

משמש

ואחרים אינם קובעים בטלה דעתו

לקביעות סעודה ,ואולי אינו מוכרח ,עכ"פ

ולא נשתנית ברכתו ,וא"כ לא מצינו אופן

הצד השוה שבהם שלא פי' כהמעי"ט דהא

שיברך המוציא וג' ברכות אלא באופן

דאחרים קובעין מהני משום שעי"ז חשיב

שאחרים קובעים עליו ,ולכאו' לפי"ז היה

שהוא קובע.(.

מקום לחדש ולומר דלד' רש"י והרשב"א

והנה,

שיעור

כזה

שבד"כ

תכט

המג"א בסוגיין יצא לחדש דלדין
קבי"ס אי"צ שתהיה הקביעות על

הפת לבד אלא ה"ה כשקבע על הפת
בצירוף עוד דברים ,ואח"כ נסתפק המג"א
לומר דאולי אף כשאכל הפת לבדו כל
שאכל שיעור כזה שאחרים רגילים לקבוע
עליו עם עוד דברים אף שהוא כעת אכלו
לבדו ועדיין הוא רעב ככלב מ"מ מברך
המוציא ובהמ"ז דחשיב "כל שאחרים
קובעים עליו" .ולכאו' לד' המעי"ט אין
לצד זה שום התחלה ,דאיך נאמר שכיון
שאחרים קובעים על שיעור זה עם עוד
דברים אף הוא כשאכלו בפ"ע בטלה דעתו
וחשיב כאילו קבע ,דבר זה לכאו' לא יעלה
על הדעת .אלא לכאו' נר' שהמג"א פי'
כרש"י והרשב"א דמה דאחרים קובעים
מהני מצ"ע ,שאכילת שיעור כזה היא
סיבה לברכת המוציא ומעין ג' ,ובזה
נסתפק המג"א דאולי סגי ששיעור כזה
משמש לקביעות עכ"פ עם עוד דברים.

אכן

באמת אין כלל מחייב של קבי"ס ,אלא כל
המחייב הוא רק שיעור שאחרים קובעים
עליו וכמשנ"ת למעלה .אכן מיניה וביה
לכאו' הוא מוכרע ,דמהוצרך הר"מ לבא
לטעם דבטלה דעתו מבו' דבלא זה הוה
מהני מה שהוא קבע אע"פ שלא אכל
שיעור שאחרים קובעים .אכן זה אינו
מוכרח ,דלפי איך שהובא הר"מ ברא"ש
ובשו"ע י"ל דהר"מ איירי במי שרגיל
לקבוע על שיעור פחות ממה שאחרים
קובעים ,ובזה בא הר"מ לדון דיחשב
שאכל "שיעור קביעות" וכמו מי שאכל
שיעור שאחרים קובעים ,ובזה הסיק הר"מ
דבטלה דעתו ואין רגילותו יכולה לקבוע
"שיעור קביעות" ,אבל במי שלא אכל אף
שיעור קביעות דידיה אלא שבמקרה קבע
סעודתו על שיעור קטן בזה לא איירי
הר"מ ,אכן מל' הרשב"א למעלה מבו'
להדיא דיש גם דין של "קביעות סעודה"
מלבד הדין של "כל שאחרים קובעין
עליו" .וכ"ה ל' הגמ'.

יש לציין שמגי' הרי"ף בסוגיין
משמע

לכאו'

כפי'

המעי"ט,

ונ"מ

רבתי בזה ,דלכאו' לדין בטלה דעתו

שהרי"ף גרס שא"ל ר"נ לר"ה "עדיין מר

בעי' שיעור כזה שהוא דבר משונה

כפין הוא" בתמיה ,ואהא הסיק ר"נ "אלא

לקבוע עליו ,אבל כל שיש שיעור חשוב

כל שאחרים קובעים עליו" וכו' ,משמע

של בנ"א שקובעים עליו ,אף שהם

שבא לתמוה איך אפשר דעדיין מר כפין

המיעוט מ"מ א"א לומר שבטלה דעתם,

אלא כל שאחרים קובעין תו חשבינן דאף

משא"כ כדי לקבוע מהו שיעור ש"אחרים

הוא קבע ושבע מזה ,ואינו מוכרח כמובן.

קובעים עליו" בזה אזלי' מסתמא לפי רוב
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בנ"א ,וא"כ נ"מ למי שאכל שיעור כזה

דהרי מבו' במג"א דעל סוף אכילתו לחוד

שאין רוב בנ"א קובעין עליו אבל יש

אינו מברך המוציא ,א"כ הא דמברך

שיעור חשוב של בנ"א שקובעין עליו והוא

בהמ"ז ע"כ הוא משום דלזה מצרפינן גם

ג"כ שבע ממנו ,דמדין "כל שאחרים

תחילת אכילתו ואע"ג דזה לא היה בכונת

קובעים עליו" א"א לשנות ברכתו אבל

קביעות.

מדין "קביעות סעודה" אפשר ואפשר.

)גם

מ"ש הביה"ל דנער או זקן משתערים לפי בני גילם

אלא

שבאמת יש בדבר חידוש לפ"מ

י"ל דהוא רק סברא דא"א לבטל דעתם משום דעת מי

שמבו' לכאו' ברשב"א וברא"ה

שאינו בן גילם אבל כשנבא לדון משום שיעור "כל

שענין קב"ס משנה את הגדרת החפצא

שאחרים קובעים" זה שפיר ישתער לפי רוב בנ"א

משם "מתיקה" לשם "לחם" דלכאו'

השלמים בגילם .אלא שהגר"מ פיינשטין זצ"ל לא פי'

במושכל ראשון זה ודאי צריך דוקא את

כן באו"ח ח"ג סי' ל"ב(.

מחשבתו וקביעותו ,שמייעד את הפת

ב(

יש להסתפק איך הדין באדם שאכל פת
הבאה בכיסנין אכילת עראי לקינוח

ולמתיקה ,אלא שבלא משים נגררה
אכילתו עד שאכל שיעור קביעות סעודה

לשמש לשביעה ,ולכאו' יהיה מבו' כאן
דאינו כן אלא שעצם מה שהפת הזו
שימשה את האדם לתשמיש לחם הוא מה
שנותן לה שם לחם ולא מחמת שהוא
ייעדו לזה .וצ"ע.

שאחרים רגילים לשבוע ממנו ולקבוע
עליהם סעודתם ,מי נימא שכיון שאכל
שיעור שאחרים קובעין יברך בהמ"ז ,או
דלמא קביעות סעודה ל"ח אלא היכא
שאכל בכוונת קביעות .ואף למאי דקיי"ל
דסגי באכל שיעור שאחרים קובעים עליו,
מ"מ למשנ"ת לדעת רש"י והרשב"א
דאי"ז משום דבטלה דעתו אלא משום
שעצם אכילת השיעור החשוב היא הסיבה
לשנות ברכתו א"כ י"ל דבעי' שעכ"פ
יקבע עצמו לאכילת השיעור הזה.

ולכאו'

ובעיקר

ד' המג"א  -שדקדק כן מל'
הרא"ש והשו"ע  -דמי שאכל

פחות מקב"ס ונמלך להשלים לקב"ס אינו
מברך המוציא על המשך אכילתו הם
לכאו' חידוש גדול ,דהרי גם פת זו הוא
אוכל בתורת סעודה ואמאי לא יברך
המוציא עליה .ומבו' לכאו' במג"א שענין
קבי"ס שמחייב המוציא אינו משום
שאכילת פת כיסנין לשם סעודה ולא לשם
תענוג מחייבת ברכת המוציא ,אלא רק

ראיה לזה מד' הרא"ש שהובאו

אכילת סעודה שלמה  -או עכ"פ עיקר

בשו"ע שכ' שאם מתחילה היה

בכיסנין היא

סעודה

 -מפת הבאה

והשלים

המחייבת המוציא ,וכל שכבר אכל חלק מן

לשיעור קב"ס דמברך בהמ"ז ,הרי דאע"ג

הסעודה אין מברך המוציא ,והיינו משום

דתחילת אכילתו לא היתה בתורת קביעות

שמעתה כל פת ופת אינה אלא חלק מן

מ"מ מברך בהמ"ז .ואין לומר דשאני התם

הסעודה ומה שאוכל הפת כיסנין בתורת

דעכ"פ סוף אכילתו היה בכונת קביעות,

חלק מן הסעודה אינו חשוב דיו לשנות

בדעתו

לאכול

מעט

ונמלך
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)ויפה הביאו דוג' לדבר מד' הראב"ד דאין

על הלחם בצירוף עם עוד דברים אין

ברכת המוציא באוכל פחות מכזית ,והתם נמי מסתבר

הכונה דמהני משום שהלחם הוא חלק מן

דבאכל חצי זית ונמלך לאכול עוד חצי זית אין מברך

הסעודה ,אלא הכונה דעיקר הקביעות היא

המוציא ,דרק על אכילת כזית מברך המוציא )וכמו

על הלחם ושאר הדברים אינם אלא טפלים

לענין איסורים שהאוכל חצי זית שחוטה ל"מ

לו .אלא שבזה יש ב' צדדים ,שמד' המ"ב

לאחשובי חצי זית נבילה שאוכל אחריה לאחיובי

ודה"ח נר' דבאמת איירי דוקא כשהשלמת

עלה( ,וה"נ קבעו חז"ל שבפת הבאה בכיסנין שהיא

הקביעות היא בדברים המלפתים את הפת,

פת גרועה אין מברכין עליה המוציא אלא באכילה

אבל מד' פוסקים אחרים נר' שאף בשאר

חשובה של אכילת סעודה.(.

מאכלים כן ,והיינו כנר' שמשום חשיבות
הפת לעולם חשיב שהוא עיקר הקביעות,

עכ"פ

זה מתברר מד' המג"א שפת כיסנין

אבל עכ"פ זה פשוט שכשאינו אוכל המיני

שאינה משמשת אלא כחלק מן

מזונות אלא בסוף הסעודה ל"ח שעיקר

הסעודה אי"ז חשוב קבי"ס לשנות ברכתו,

קביעותו ע"ז ול"ח קבי"ס ,וכמ"ש מו"ז

וא"כ ברור שכשכ' המג"א דמהני כשקובע

שליט"א ב"מקור הברכה".
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בגמ'

דמהיכא שהוא פת לא היינו למדין לענין

רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה

ברכה אחרונה דהכא אינו מברך אלא

דרב נתן בתר דגמרי סעודתייהו

הברכה עצמה שהי' לו לברך מתחלה ובה

וכו' שקל רב פפא וקא אכל אמרי ליה לא

פוטר את הכל כיון שהכל היה פת

)עד שיברך

והשמיענו למעלה שאם אכל דברים

בהמ"ז ויחזור ויברך על הבא לפניו דכיון דגמר אסח

אחרים שצריך לברך אחריהם עכ"ל והוא

אמר

הקשה לשטתו לעיל שם דביאר שטת

להו סלק אתמר

)אם סלק הלחם וכל האוכל מעל

התוס' דסילוק השולחן היינו שולחן

השלחן וכו' ,רש"י(

וכו' ולית הלכתא ככל הני

הסעודה ואין לפניהם עוד שום אוכל

שמעתתא אלא כי הא דאמר רב חייא בר

מדברים המשביעים וע"כ סבר דהוא

אשי אמר רב שלש תכיפות הן וכו' תכף

כסילוק שולחן דשמעתין דסבר רב פפא

)דמים אחרונים ברהמ"ז,

דהוי היסח הדעת ואסור לאכול בלא ברכה

ופירש"י אין סיום סעודה תלוי לא

ואפי' פת ומה הוצרך רב פפא להשמיע

סבר לה מר גמר אסור מלאכול

דעתי' מברכה ראשונה ומסעודתיה ,רש"י(

לנטילת ידים ברכה
רש"י(

בגמר ולא בסלוק ולא וכו' אלא במים
אחרונים כ"ז שלא נטל מים אחרונים הוא
מותר לאכול וכו'.

בשאר דברים
ובין שאינם(

)ובין דברים הבאים מחמת הסעודה

ותי' להשמיע דצריך לברך

אחריהם וזה דוקא שם דהמאכלים שהביא
אחר סילוק השולחן אין בהם פת וברכתם

והקשה

ר' יונה לפי' ר' יצחק ז"ל דמפרש

האחרונה אינה ברהמ"ז אבל כאן אם יחזיר

דלאחר מזון ר"ל אחר סילוק

השולחן ויאכל פת עם דברים אחרים א"כ

השולחן אבל קודם סילוק השולחן כמו

הכל יהיה בכלל סעודת הפת חדשה זו

בתוך הסעודה הן .קשה אמאי הוצרך רב

דברכתה ברהמ"ז ודי בברהמ"ז אחד לשתי

למימר ]דלאחר[ סילוק

סעודות הפת כשטת הרא"ש בחולין פז.

השולחן מברך לפניהם ולאחריהם והא

)ואגב לשטת רש"י בפסחים קב .אם היה היסח הדעת

איהו גופיה אמר הכא שאחר סילוק

מהסעודה אין לפטור בברהמ"ז אחד שתי הסעודות

השולחן הוא אסור ,אבל קודם הסילוק הוו

דכל סעודה מחייבת ברכה לאחריה לעצמה וע"כ

וכיון שפת

יברך קודם ברהמ"ז לסעודה זו ואחר יאכל סעודה

אסור לאכול כ"ש שאר הדברים ולמה

האחרת ויברך עליה ברהמ"ז שנית וכמו שכתב כאן

הוצרך לומר הדין בשאר דברים י"ל

גמר אסור מלאכול עד שיברך ברהמ"ז ולתוס' ור'

שלמעלה השמיענו שצריך לברך לאחריו

יונה היינו עד שיברך לפניה אלא דסובר דמחויב

פפא

)לעיל מא(:

כמו בתוך הסעודה

)לאכול פת(

עריכת ברכות  /סילוק השולחן והפסק בברכות
·ÁÒÈ‰· ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂËÈ˘ .
‰„ÂÚÒ· ˙Ú„‰

לברך ב' פעמים ברהמ"ז וכמו שסיים הטעם דיש הסח
הדעת מב' דברים :א .מברכה ראשונה .ב .מסעודתיה
והוי עתה סעודה חדשה המחייבת ברכה לאחריה

תלג

ולגוף

הסוגיא דהפסק והיסח הדעת

לעצמה וא"כ לשטתו ליתא לתי' ר' יונה שם דשם

בסעודה יעוין בגמ' חולין פו:

השמיע דצריך ברכה אחרונה לעצמם דגם כאן הרי

במשנה שחט מאה חיות במקום אחד כסוי

לשטתו צריכה סעודה זו מה שתהיה ברכה לעצמה(

אחד לכולן ובגמ' ת"ר כו' חיה ועוף

אבל לפי שטת התוס' כפי שביארתי שם

במקום אחד כסוי אחד לכולן ר' יהודה

דסילוק השולחן היינו שעליו הלחם

אומר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט

ומשכו ידיהם מן הפת אבל לא גמרו

את העוף שנאמר חיה או עוף

סעודתם ועדיין אוכלים דברים להשביע

להטעין כסוי לכל אחד ואחד וכו' ,רש"י(

וטעונים ברכה לפניהם ואחריהם ומשום

קאמרו ליה רבנן האי או מיבעי ליה לחלק

דהם לא בתוך סעודת הפת ולא משתייכים

דאי לאו או ,הוה אמינא אין צריך כיסוי

אליה א"כ קושיא מעיקרא ליתא דשתי

אלא א"כ שחט שניהם ,רש"י( וכו' א"ר

סוגיות נפרדות הם דשם הוא סילוק הפת

חנינא מודה היה ר' יהודה לענין ברכה

ומדין שאינם נטפלים ומשתייכים לפת

שאינו מברך אלא ברכה אחת ופירש"י

ליפטר בברכתו וכאן הוא מדין היסח

לענין ברכה על השחיטה אין צריך לברך

הדעת מהסעודה ומברכתה ומחויב בברכה

לאחר כסוי עכ"ל א"ל רבינא לרב אחא

אם ירצה לאכול עוד.

בריה דרבא וכו' מאי שנא מתלמידי דרב

)הפסיק זה מזה

הכי

ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי

אלא

דיש להקשות להפך דאחר דברי
רב פפא לעיל מה הוצרך לדבריו

בסעודתא קאים עלייהו
רש"י(

)משמש בסעודה היה,

רב ייבא סבא אמרו ליה הב ליבריך

כאן דמדין היסח הדעת בסילוק השולחן

הדור אמרו ליה הב לישתי אמר להו וכו'

הא אף אם לא הוי היסח הדעת יצטרך

הכי אמר רב כיון דאמר הב ליבריך איתסר

לברך על כל דבר כיון שנסתלק הפת וכן

ליה למישתי חמרא הכא נמי

קשה למסקנא מה בכך דאין הלכה כרב

דגמרה סעודתא ,רש"י( כיון דאיטפל ליה לכסוי

פפא דלא הוי היסח הדעת הא מ"מ סילוק

אחייב ליה לברכה

הפת יש כאן .ונראה דאם משום סוגיא

הדר שחיט איחייב ליה בברכה ,רש"י(

לעיל אם יחזיר הפת לשולחן אפשר

התם משתא וברכי בהדי הדדי לא אפשר

דיחזור הדין דהדברים משתייכים לפת

הכא אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי

ויפטרו מברכה אבל אם משום היסח

בחדא ידא ע"כ.

)גליא לדעתיה

)הפסקה היא מלשחוט וכי

הכי השתא

הדעת בסילוק השולחן כרב פפא לא
אפשר בחזרה להחזיר השולחן לבטל

וקודם

נדבר על סוף הגמ' המובא גם

ההיסח הדעת כלא היה ועדיין יצטרכו

בפסחים קג :דהקשו הראשונים

לברך על הדברים או על הפת כפי מה

דשם מבואר דהב ונבריך אוסר לשתות עוד

שיאכלו.

והוי הפסק משום דהסיחו דעתם מלשתות

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תלד
ואילו בסוגיין מבואר דאף בסילקו השולחן

והרא"ש בחולין שם סי' ה' הביא ראיות

וגמרו בדעתם מלאכול אינו הפסק וב'

לשיטת התוס' ולבסוף הקשה משמש

שטות בראשונים ליישב דר' יונה והראב"ד

מברך על כל פרוסה ופרוסה

)בחולין קז(:

מחלקים בין שתיה לאכילה

וכו' אלמא היסח הדעת זוקקו לברכה

דבשתיה אף בגמר בדעתו הוי הפסק

ראשונה אם רוצה לאכול או לשתות וכו'

ובאכילה אף אם גמר בדעתו מלאכול

אבל אין היסח הדעת מזקיקו לברך על מה

פעמים שחוזר ואוכל דדרך אדם שנמשך

שאכל ושתה קודם שיאכל וישתה פעם

מסעודה קטנה לגדולה ורק בנטילת מים

אחרת דמאי נ"מ בזה אם יאכל פעם אחרת

אחרונים הוי הפסק ותוס' והרא"ש בפסחים

ויברך ברכת המזון על שתי סעודות .דלא

שם סוברים דאין החילוק בין שתיה

מצינו שיש חשש הפסק בין מעשה לברכה

לאכילה אלא דהב לן ונבריך הוי הפסק

אחרונה רק בין הברכה ראשונה למעשה

יותר מגמרו בדעתם שלא לאכול עוד והוי

חשו להפסק וכו' עכ"ל ושיטת רש"י נראה

כנטילת מים אחרונים דבשניהם הוי הפסק

ליישב דכל סעודה טעונה ומחייבת ברכה

והיסח הדעת ]ויעוין בבית מאיר בסי'

לעצמה לפניה ולאחריה ולכן אם הפסיק

קע"ט דהקשה על שיטת הרא"ש דע"כ

סעודתו אין לו לאכול עוד ולפטור סעודה

דשתיה שאני מאכילה דלקמן בע"ב ביין

ראשונה מברכה לעצמה ולא מדין הפסק

שלפני הסעודה פוטר יין שבתוך הסעודה

בין הסעודה ראשונה לברכה ושמש נראה

מבואר דרק בשבתות וימים טובים הואיל

ליישב דסובר דזה דאינו יודע שיתנו לו

ואדם קובע סעודתו על היין אבל בשאר

עוד פרוסה הוי היסח הדעת רק מברכה

ימות השנה מברך על כל כוס וכוס דהוה

ראשונה ולא הוי סילוק הדעת מהסעודה

כנמלך כיון דאין רגיל לשתות יין וכן מי

להחשיבה למה שימלך ויאכל עוד כסעודה

שאינו רגיל בשבתות וימים טובים מברך

חדשה ובפרט דעוד עומד ומשמש לבני

על כל כוס וכוס דנמלך הוא והרי באכילה

הסעודה הראשונה והסעודה לפניו.

)פ"ד ה"ז(

אף שנמלך לאכול אינו חוזר ומברך יעוי"ש
שיישב או דנמלך הוא פחות היסח הדעת

וגם

הר"ן דחלק על רש"י בפסחים,

מהב לן ונבריך ובזה רק בשתיה הוי סילוק

דמספיק שיברך לפניו כמו שהוכיח

או דנמלך הוא יותר מסילוק השולחן והוי

משמש לא חלק על רש"י בעיקר היסוד

היסח הדעת גם לאכילה[.

כרא"ש דאח"כ הקשה מחברים שהיו
מסובין ועקרו רגליהם לצאת דכשהן

עוד

נחלקו בפסחים שם דרש"י כתב

יוצאין טעונין ברכה למפרע ותי' י"ל

דאסור למישתי כשאמרו הב ונבריך

דשנוי מקום הוי הפסק טפי מנמלך דאילו

עד לאחר ברכת המזון ותוס' כאן ושם

בנמלך לפניו צריך לברך לאחריו א"צ

והרא"ש שם מפרשים עד שיברך עוד פעם

לברך ואילו בשינוי מקום מברך לפניו

לפניו בפה"ג ואינו צריך לברך קודם

ולאחריו עכ"ל דמשמע דבשנוי מקום

)וצ"ע דרש"י בחולין שם כתב כתוס'(

דעקרו רגליהם מודה לרש"י דהוי הפסק

ברהמ"ז

עריכת ברכות  /סילוק השולחן והפסק בברכות
וטעון ברכה לאחריו ורק לשיטת תוס'
דהוא עצה טובה לברך למפרע שמא ישהו
כתב אח"כ דאם יצאו ולא ברכו למפרע
כשהן חוזרין אין טעונין ברכה למפרע
ומשמע דלשטתו יצטרך לברך למפרע
קודם שיאכל עוד ולכך רק לשיטת התוס'
הוקשה לו מתוספתא דקראו חבירו לדבר
עמו וכו' הפליג צריך לברך למפרע
דמשמע

אחר

שחזר

והוצרך

דמברך קודם שיצא.
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ועתה

נשוב לתחילת הגמ' בחולין שם
במח' ר' יהודה ורבנן בשחיטה

וכיסוי דהביא שם הר"ן היכא שסח בין
שחיטת עוף לעוף איכא מ"ד דצריך לחזור
לברך

)על שחיטה ב'(

באמצע סעודה אינו חוזר ומברך עכ"ל.

ויש

כמו בתפילין דאם סח

דב' מצוות הן ושיחה מפסקת בהן או כיון
דאין ב' השחיטות חובה עליו אין שיחה
מפסקת ביניהן מה הסברא דמשום דאין
השחיטה חובה אין חסרון במה שמפסיק
בין ברכה לשחיטה ב'.

ומתחילה

היה נראה לומר דנחלקו האם
ב' השחיטות ב' מצוות הן או

מצוה אחת דהרמב"ן ור' יונה סוברים דרק
תפילין הם ב' מצוות משום דחובה עליו
לעשות ב' הדברים משא"כ מצוות דריבוי
המעשים תלוי בו אם ירצה לאכול אחד
ישחוט א' ואם ירצה לאכול ב' או יותר
ישחוט ב' או יותר ,בזה אף שנתרבו
הסיבות לחיוב אין עליהם שם ב' מצוות
אלא מצוה אחת היא.

ביניהם חוזר ומברך וכן מהרי"ף בר"ה
שכתב דטעמא דמילתא דסח בין תפילה

לעיין מה יסוד מחלוקתם האם
שחיטת ב' עופות דומה לתפילין

ליישב

לשיטתם דקראו חבירו להפליג בדברים

תלה

והיה

נראה לדמות זה למחלוקת רש"י

לתפילה שחוזר ומברך לפי שאע"פ שסח

והרא"ש הנ"ל אם הפסיק בסעודתו

באמצע מצוה אחת אינו חוזר ומברך שהרי

דלרש"י מחויב לברך ברהמ"ז על כל
סיבה

בהלל וכו' תפילין כיון שהן שתי מצוות

סעודה

שאין מעכבות זו את זו סח ביניהן חוזר

שברהמ"ז אחד לא יפטור חיוב ברכה דב'

לעצמה

ולרא"ש

אין

ומברך נראה ג"כ כך דב' עופות נמי ב'

הסעודות דרש"י סובר כמ"ד דב' שחיטות

מצוות הן שאין מעכבות זו את זו הילכך

ב' מצוות הן וה"נ אף דאם היה אוכל

חוזר ומברך ואח"כ כתב והרמב"ן וה"ר

סעודה אחת היה חייב בברהמ"ז אחד אכל

יונה ז"ל אמרו דלא דמי דהתם ב' מצוות

עתה שאכל ב' סעודות מחויב בב' ברהמ"ז

של חובה הן וכיון שהתחיל בהן אינו בדין

וב' מצוות הן ואין לברך ברהמ"ז אחד לב'

שיפסוק ויתעסק בשיחה כיון ששתיהן

מצוות שמחויב והרא"ש סבר דאף דאם

חובה עליו ולפיכך אם סח ביניהן חוזר

אחר שבירך ברהמ"ז אכל סעודה שניה

ומברך אבל הכא דאי בעי שחיט ואי בעי

מחויב לברך עליה עוד ברהמ"ז מ"מ אין

לא שחיט לא מיחייב למהדר וברוכי מידי

עליהם שם ב' מצוות אף דנתחייב בב'

דהוי אקביעות סעודה וברכותיה דאם סח

מעשה ברכות כמו דבשחיטה אף דנתחייב

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תלו
בב' מעשה שחיטות מ"מ מצוה אחת הן

מצוה נפרדת היא כיון דביסודן בתורה

ואין שיחה מפסקת ביניהם ולכך אם עדיין

מצוה אחת הן סגי במה שהברכה סמוכה

לא בירך יכול לברך ברהמ"ז אחת על ב'

למעשה מצוה א' כיון שב' מעשי מצוות

האכילות.

אלו ביסודן בתורה מצוה אחת הן כן נראה

אמנם

נכון בסייעתא דשמיא.

מלשון הר"ן היה נראה ביאור אחר
דבתפילין דהן מצוות שהן חובה

ובמח'

הרא"ש ורש"י בברהמ"ז עוררני

עליו אסור לו לדבר ביניהם מצד המצוות

החברותא ר' יצחק ורנר דכו"ע

בעצמן שראוי לו להסמיכן זו לזו וכיון

מודים דב' מעשי מצוות הם כשמברך ב'

שדבר ביניהם וחיסר במצוה יש לו

ברהמ"ז רק נחלקו אם יש התייחסות

להשלים ולתקן זה שיברך ברכה לעצמה

בתורה

דעתו

על מצוה הב' אבל צ"ע אם הוא הסבר

מהסעודה דרש"י סבר דנאמר חיוב לברך

המתקבל.

אחר שגמר אכילתו וא"כ תורה חייבה

ולכך

נראה בלשונו דלעולם האיסור לדבר
ביניהם הוא משום הברכה אלא

דבתפילין דהם ב' מצוות גמורות אין לו
להפסיק בדיבור דהמצוה הב' טעונה ברכה
סמוך לה אבל בשחיטה דהם לא ב' מצוות
לגמרי אין המצוה הב' טעונה ברכה סמוך
לה

וביאור

הענין

בגדר

הדבר

דב'

השחיטות אם הם ב' מצוות נראה דהם
מצוה אחת שהן שתים דאינם כתפילין
דביסוד המצוה נאמר בתורה מצוה ליד
לעצמה ולראש לעצמה ושתיהן חובה
עליו ,ונמצא דגם ביסוד המצוה ב' מצוות
הן ,וגם במעשה המצוות ב' מצוות הן,
ולכך מצוה הב' טעונה ברכה סמוך לה ואם
הפסיק בדיבור חוזר ומברך ,אבל שחיטות
דאין חובה עליו בתורה לשחוט ב' רק דאי

לחיוב

ברכה

כשהסיח

במעשה מצוה זו דברהמ"ז ואין לו להפטר
ממנה ע"י מעשה מצוה דבהמ"ז אחר
שיחוייב אח"כ אבל הרא"ש סבר דלא
נאמר חיוב לברך אחר שגמר אכילתו
והסיח דעתו מהסעודה רק נאמר שחייב
לברך ולעשות ברכה על האכילה ולא
ברכה במסויים אחר אכילה זו ולכך אם
אכל ב' פעמים וברך לבסוף מחוייב
במעשה ברכה אחד וקיים מצותו כראוי
שברך על האכילה ואין זה נחשב שבא
ליפטר מחיוב מעשה מצוה דברהמ"ז על
שם
סעודה ראשונה דלא נאמר ברכה על ¥
סעודה ושיברך אחר שגמר סעודתו רק
שיהיה ברכה על האכילה בין אם גמר
מלאכול פעם אחת או פעמיים באכילתו.

ויעוין

ברמב"ן במלחמות בפסחים קט:

בעי לאכול ב' מצוה לשחוט ב' א"כ נראה

על הרי"ף בד' כוסות הואיל וכל

דאין הם ב' מצוות ביסודן בתורה ,אלא

חד וחד מצוה באפי נפשה הוא צריך לברך

ביסוד המצוה בתורה אחת היא לשחוט את

בורא פרי הגפן אכל כסא וכסא ,דכתב

אשר יאכלו הן מעט הן הרבה ,רק

וכשתמצא לומר שתי מצוות שכל אחת

דבמעשה המצוות כיון שרצה לאכול ב'

עליו חובה אפילו שיחה קלה מפסקת בהן

מחויב בב' מעשי מצוות ולכך אף דמעשה

והיינו תפילין ,מצוה אחת אין שיחה

עריכת ברכות  /סילוק השולחן והפסק בברכות
מפסקת בהן והיינו שואל ומשיב בקריאת
שמע והלל וכו'

)דאין דיבור מפסיק במצוה(

תלז

עליהן ולמה שיהיה הפסק בדיבור ביניהן

וכן

לברך משום כן עוד פעם בופה"ג.

הסעודה קביעות אחת היא ואין שיחה
מפסיק בה וכו' אבל שתי מצוות בקביעות

ואשר

נראה מבואר דאין חילוק בין

אחת כגון ארבע כוסות אין דמיונן יפה

ברכות המצוות וברכות הנהנין

להפסיק בשיחה קלה כתפילין אלא כל

מצד עצם הברכה אלא מצד מה שמברכים

שהוקבעה לו מצוה אחרת ואסרה עליו

עליהם דגם בברכות הנהנין צריך שהברכה

שתיה ראשונה הרי זה מפסיק אפילו

תהא סמוכה לאכילת הדבר אלא דאכילת

בקביעות אחת וכו' עכ"ל דביאר דאף

דבר הא' ואכילת דבר הב' שם אכילה אחת

דהרי"ף פי' דד' כוסות ד' מצוות הן אין זה

היא

לתחילת

מספיק לבאר דמשום כן צריך לברך על כל

האכילה וכמצוה אחת ובברכות המצוות

כוס בופה"ג דשיחה קלה מפסקת ביניהם

כיון שמברך על ב' מצוות הברכה לא

כתפילין דשתי מצוות הן ושיחה קלה

סמוכה למצוה הב' ולכך בד' כוסות ס"ד

מפסקת ביניהן ושונה מסעודה דקביעות

כיון דהם ד' מצוות אף דכאן מדברים

אחת היא והיא כמצוה אחת שאין שיחה

משום ברכות הנהנין עליהן גם לענין זה

מפסיקה בה דגם בד' כוסות אף דד' מצוות

יהיה הפסק דבעינן שהברכה תהא סמוכה

הן מ"מ הם בקביעות אחת ולכך אין דומים

לאכילת הדבר הב' רק דכתב דכיון דמ"מ

יפה לתפילין אלא טעם דמפסיק הוא כמו

ב' המצוות בקביעות אחת כמצוה אחת

שפירש למעלה דאם קבוע עליו לומר עתה

ודבר אחד הן וכן זהו הטעם דבסעודה אין

ברכה או תפילה ואינו יכול לשתות

הפסק בדיבור משום דכמצוה אחת הן.

והברכה היתה

סמוכה

כשמברך ,הוי הפסק ואפילו בסעודה
דקביעות אחת היא.

ובגמ'

בחולין פו :הנ"ל הביא הרמב"ן
דברי הרי"ף הנ"ל שאם שח בין

ותמוה

מה שדימה בס"ד ד' כוסות לשתי

שחיטה לשחיטה צריך לחזור ולברך וכתב

מצוות דלכאו' מה דמצינו הבדל

דכי

וקשה לי

)והר"ן שם הביא אח"כ קושיא זו(

דבברכות הנהנין כשבירך על דבר אחד

מתרצינן אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי

פוטר מין אחר ואף כשהפסיק ביניהם

בחדא ידא מכל מקום כשכיסה ואחר כך

ובברכות המצוות אם בירך על מצוה אחת

]שחט הרי[ שח והפסיק ,ונהי דאין הפסקה

לפטור מצוה אחרת דאם דבר ביניהם

זו עליו חובה ליהוי כשח .ומתרצינן לפי

מפסיק ,הוא דשונה ברכת המצוות מברכות

שהיא מן הענין אינה מפסקת אבל שיחה

הנהנין דצריך דהברכה תהא סמוכה למצוה

אחרת מפסקת .וכן לענין ד' כוסות שיחה

וא"כ בד' כוסות מה איכפת לן דד' מצוות

ודאי מפסקת ]אבל[ לקריאת ההלל שהוא

הן מ"מ כאן לא מדברים משום ברכות

מן הענין ,בזה הוצרך רבינו ז"ל

המצוות עליהן כ"א משום ברכות הנהנין

בפסחים(

)הרי"ף

ללמוד מכאן להפסיק עכ"ל.
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תלח

דביאר

דהרי"ף בפסחים שם דהביא ראיה

שחיטה לשחיטה אינו חוזר ומברך דשתי

מהגמ' בחולין דרק משום דאפשר

השחיטות כמצוה אחת וכסעודה אחת הן

דשחיט בחדא ידא ומכסי בחדא ידא אין

וצ"ע בלשון הרמב"ן דכתב אבל שחיטה

הכיסוי הפסק אבל ברכת המזון דא"א

וברכותיה דהיה צריך לומר אבל שחיטות

למישתי וברוכי בהדדי הוי הפסק ,לדינו

כיון דמדבר לענין הפסק בין שחיטה

דבד' כוסות קריאת הגדה והלל הוי הפסק

לשחיטה והיה נראה לי דהרמב"ן לא בא

כיון דא"א לקרות הלל ולשתות בהדדי,

לחלוק על הרי"ף בהפסיק בדיבור בין

דרק לענין קריאת הלל הוצרך להוכיח

שחיטה לשחיטה אלא בא ליישב בעוד

דהוי הפסק אף דהיא מן הענין אבל לענין

אופן מה שהקשה על הרי"ף למה הכיסוי

שיחה ודאי מפסקת כמו שמפסיק בין

אינו הפסק כדיבור בין שחיטה לשחיטה

שחיטה לשחיטה ובתפילין.

וזה יישב דשחיטה וברכותיה היינו גם

וצ"ע

דשם במלחמות שהבאתי כתב דאין
ד' כוסות דומין יפה לתפילין

ששיחה יפסיק ביניהן אף דב' מצוות הן
כיון דהן בקביעות אחת וכאן כתב דפשוט
דשיחה מפסיק בד' כוסות ואולי דשם
פירש כן מדהוצרך הרי"ף לראיה דרק
משום דא"א למקרי ומשתי ואינו כתפילין
דכל שיחה מפסקת אבל כאן חזר בו
דהרי"ף הוצרך לזה משום הפסק דקריאת
הלל שהוא מן הענין וכזה אינו מפסיק אף
בשחיטה ותפילין אבל לענין שיחה איה"נ
דהוי הפסק בלא ראיה זו או דשם פי'
לשטתו דאח"כ חלק על הרי"ף דבשחיטה
אין דיבור מפסיק כתפילין ולכך כתב שם
דה"ה בד' כוסות דהם ב' מצוות בקביעות
אחת.

ואח"כ

הכיסוי והברכה עליו דהוא מסדר השחיטה
כקביעות אחת ואין הכיסוי וברכתו דיש לו
דין כשיחה כמו שכתב הרמב"ן קודם
מפסיק כמו דבסעודה וברכות שהן באין
בתוכה הן כקביעות אחת ואין מפסיקין בה
ואף דסעודה ביארנו דהיא כמצוה אחת
ואף דיבור גמור אינו מפסיק בה אולי
כוונתו להוכיח מיקנ"ה כמו שביאר
הרמב"ן במלחמות שם אח"כ דקושית
הגמ' למה הבדלה אינה הפסק בין ברכת
היין לשתיה כיון דהוא מצוה אחרת
שהוקבעה לו בקידוש ואוסרת לו לשתות
כמו דבהמ"ז הוי הפסק ותי' גבי ברכת
המזון עקר דעתיה ממשתיא הכא לא עקר
דעתיה ממשתיא כולהו כחדא ברכתא
נינהו דיין גורם לברכות הללו שסדרם עליו
וזהו שהוכיח כאן כמו דהבדלה דנחשבת

כתב הרמב"ן שם ולי אין דומה

מברכות הסעודה וכקביעות אחת ,אינה

שאינן

ברכות

לתפילין

שהן

מצוות

הפסק

לתחילת

השתייה

כן

מעכבות והן חובה ,אבל שחיטה וברכותיה

השחיטה לא יהו הפסק בין מצוה א'

כקביעות סעודה וברכות שהן באין בתוכה

דשחיטה למצוה ב' דשחיטה ולעולם

ואין שיחה מפסקת עכ"ל וזהו הרמב"ן

אימא לך דמודה לרי"ף דדיבור אחר

שהביא שם הר"ן הנ"ל דחולק על הרי"ף

מפסיק בין שחיטה לשחיטה אלא דהר"ן

דשחיטה שונה מתפילין דאם שח בין

לא פירש הרמב"ן כן כנ"ל וצ"ע.
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איתא

במתני' 'ברך על הפרפרת שלפני

לכתחילה ,והא דברך על הפת פטר את

המזון פטר את הפרפרת שלאחר

הפרפרת איירי שמלפת את הפת עם

המזון ,ברך על הפת פטר את הפרפרת,

פרפרת זו ,וכ"ז דוחק כמובן .וביותר יש

על הפרפרת לא פטר את הפת בית שמאי

להעיר דעי' בל' רש"י בע"ב

אומרים אף לא מעשה קדרה' .ובפירוש
הך

פרפרת

נחלקו

הראשונים,

הפרפרת(

)ד"ה פטר את

'אף על פי שאין צורך סעודה

וכןן

למלוי הכרס ,אלא למגמר אכילה' ,ונראה

בביאור הטעם דנפטרת הפרפרת בברכת

בפועל.

הפת.

להדיא

איירי

דלא

שמלפת

ובפשוטו הפי' ברש"י כמ"ש הפנ"י כ' דכל
חד כדאית ליה דבשר שלפני הסעודה

א .כ'

'נוהגין היו להביא

פוטר בשר שאח"כ ,וכן כיסנין שלפני

קודם אכילה כוס יין לשתות,

הסעודה פוטר כיסנין שלאחריהם ,ובצל"ח

כיצד סדר הסבה

כ' דבשר ודגים הוא רק דוגמא את מה באה

כו' ,ומביאין לפניהם פרפראות להמשיך

הפרפרת למשוך ,ובאמת הפרפרת היא

אכילה ,כגון פרגיות ודגים ,ואחר כך

כסינין ,וסמך לדבריו יש להביא מד' רש"י

מביאין השלחן ,ולאחר גמר סעודה

לעיל

יושבים ושותים ואוכלים ,ומה הן אוכלים

בא ללפת את הפת אלא שלא מחמת

פרפראות ,כגון כיסני דמעלו ללבא,

הסעודה הן באין ,ומבואר דפרגיות הוא

ולחמניות ,והוא יין ופרפרת שלאחר

לא פרפרת שנפטרת בברכת הפת ,וע"כ

המזון ,ושניהם קודם ברכת המזון' ,ונראה

כדברי הנצי"ב.

רש"י

כדתניא לקמן

)ד"ה ברך(

)דף מ"ג א'(

)לט .ד"ה זקנה(

שכ' על הפרגיות דאינו

מדבריו דפרפרת שלפני המזון הוא בשר
ודגים ,ופרפרת שלאחר המזון הוא כיסנין

אכן

וכד' ,והק' רבותינו האחרונים דלכאו' אם

עי' בל' רש"י בכתובות

)ח :ד"ה קודם(

שכ' 'שהיו רגילין להמשיך פרפראות

ב' מיני פרפראות הם היאך איתא במתני'

לפני

דברך על הפרפרת שלפני המזון פרט את

ואיסקריטין ובאותם פרפראות משקין

הפרפרת שלאחר המזון הא לכא אחד יש

לאבל ג' כוסות' ,ומפורש בדבריו דאכלו

ברכה אחרת .ומכח קו' זו חידש הראש

כיסנין לפני הסעודה ,ומבואר לכאו'

יוסף דהגם דאיירי בכמה מיני פרפראות

כפירוש הנצי"ב .ואכן התוס' הביו את

מ"מ ס"ל להתנא דשהכל פוטר במ"מ

פרש"י דפרפרת מיני דגים ופרגיות ולכן

סעודה

כגון

כיסנין

וסופגנין
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תמ
הקשו מאי קמ"ל דברך על הפרפרת דלא

אוכל יותר' ,ומבואר דפרפרת הוא כל דבר

פטר את הפת ,ולהנ"ל ניחא.

הבא לגרור תאוות האכילה ,וכעי"ז כ'

ב .התוס'

ברא"ש שם דגם מרור נכלל בפרפרת ולכן
)ד"ה ברך על הפת(

כ' 'ונראה

ר"ח

דפירש

סק"ה( ,ולכאו' סתרו משנתם למש"כ

דפרפרת פת צנומה בקערה דלית בה

בסוגיין דאיירי דווקא בפת צנומה בקערה,

תוריתא דנהמא דמברכין עליה בורא מיני

עד כדי שהק' התוס' על רש"י מאי קמ"ל

מזונות והשתא ניחא דאצטריך לאשמעינן

דברך על הפרפרת לא פטר את הפת.

כפירוש

נפטר בברכת הפת

)וכ"ה בתשובותיו כלל י"ד

ברך על הפרפרת לא פטר את הפת אף על
גב דהוא מין פת וכן משמע בגמרא דחשיב

ויש

לבאר לכל דרך מהי סיבת הפטור של
הפרפרת בברכת הפת.

פרפרת מעשה קדרה ומעשה קדרה היינו
חלקא טרגיס וטיסני כדאמרינן לעיל
לז ,'(.וכ"ה ברא"ש

)סי' ל"ב(

)דף

דפרפרת הוא

פת הצנומה בקערה.

הרשב"א

לדרכו כ' )שם( וז"ל 'ופת הבאה
בכסנין דהיינו פרפרת דמתני'

אם באה בתוך הסעודה אינה טעונה ברכה

)ל .מד' הרי"ף ד"ה מתני'(

כלל לא לפניה ולא לאחריה וכדתנן ברך

'עוד נוכל לפרש דפרפרת הם

על הפת פטר את הפרפרת ,ובזה עדיפא

הרקיקין הדקין ביותר הנקראים נבליא"ש

מתאנים וענבים ,וטעמא דמילתא משום

בלעז וה"ה לפירות ולשאר הדברים כיוצא

דפרפרת הויא פת ואלו קבע עליה סעודה

בהם' עכ"ל.

או דאכל מיניה כדי שאחרים קובעין עליו

ג .כתב

רבינו יונה

סעודה מברך עליה המוציא וג' ברכות,

ד .כתב

הרשב"א

)מא :ד"ה וכלל דברים אלו(

והלכך כל שבאה בתוך הסעודה דין הוא

הריטב"א

והמאירי

שיפטור אותה בברכת הפת ,אבל אם באה

)ד"ה אע"פ( דפרפרת הוא פת הבאה בכיסנין.

לאחר סעודה טעונה ברכה לפניה משום

ג .איתא

)מב .ד"ה ברך(

במתני' בפסחים
לפניו

מטבל

)קיד(.

'הביאו

בחזרת

עד

שמגיע לפרפרת הפת' ,ומבואר דהמרור
הוא פרפרת הפת ,וכ' התוס'

)קטו .ד"ה והדר(

'וקרי ליה נמי למרור פרפרת הפת וכן אמר
בכיצד מברכין

)ברכות ד' מב(.

בירך על הפת

פטר את הפרפרת פרפר' היינו דברים

דלאו למיזן אתיא אלא לקנוח ,וכדמוכח
מתני' דקתני ברך על הפרפרת שלפני
המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון,
דאלמא פת לא פטר פרפרת שלאחר המזון
דאי איתא למה לי פרפרת שלפני המזון
למיפטרה תיפוק לי משום פת' עכ"ל.

והנה

הממשיכים האכילה כגון דגים קטנים

מריש דבריו נראה דהוא סברא
דפהב"כ הוא חפצא דפת ובהמשך
נראה

מלשונו

דעהטעם

הוא

ותמרים וירקות והיו רגילים לאוכלם בתוך

דבריו

הסעודה בין מאכל למאכל ולכך פטר את

דפהב"כ בתוך הסעודה חשיב שבא למזון,

הפרפרת לפי שבא לצורך שעל ידי כך

ובפשוטו עיקר הטעם הוא דכיון דהוא
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תמא

)מב .ד"ה ב"ש(

דהפרפרת

חפצא דפת נפטר בברכת המזון הגם
דהגיע לתענוג ולא למזון.

ועי'

במאירי שביאר 'שהפרפרת שלאחר
המזון אינה נפטרת לפניה בברכת

הפת הואיל ואחר המזון באה והלכה לה
קביעות הפת כמו שביארנו למעלה',
ונראה מלשונו דהוא סברא דבא למזון .אך
בריטב"א כ'

)מא :ד"ה אמר רב פפא(

'אבל פת

הבאה בכסנין ראוי לפוטרן לפי שהוא דבר
חשוב וראוי לברך עליו שלוש ברכות

מצאתי בתורא"ש

באה להמשיך תאוות המאכל ,וכן פירש
הב"ח

)סי' קע"ו סק"(,

המג"א

)שם סק"א(

הלבוש

והגר"ז

)סי' קע"ו(

)סי' קע"ז

ס"ד(,

ופירוש זה מתאים יותר למש"כ התוס'
בפסחים

)ואולי גם הרא"ש(

דטעם פטור

פרפרת משום דגורר תאוות המאכל .ועי'
ברע"א

)תורע"א או' מ'(

דפירש בדעת התוס'

דפת הצנומה נפטרת משום שבאה לסעוד.

לדעת

רבינו יונה דאיירי ברקיקין כ'

כשקובע סעודתו עליו והוי לגבייהו כפת

המג"א )סי' קס"ח סקכ"ב( דהטעם הוא

לגבי פת הבאה בכסנין שהוא פוטר אותו',

כנ"ל משום דבא לגרור תאוות האכילה

ומל' זה נראה דהטעם הוא מחמת דפת

]מחמת קו' אחריתי עיי"ש ,אולם לכאו'

הבאה בכיסנין היא חפצא דפת.

הדבר מוכרח מהא דפירש דאיירי גם

להתוס'

בפסחים דפרפרת הוא מרור וכד'

בפירות וכיוצ"ב וטעם הפטור הוא משום

מפורש בדבריו דהפרפרת נפטרת

דבא לגרור תאוות המאכל כהתוס בפסחים
וכנ"ל[ א.

משום שבאה לגרור תאוות המאכל וחשיב
כדרים הבאים מחמת הסעודה.

להרא"ש

לדעת

רש"י ,לביאור הראש יוסף דהוא

בפסחים מבואר דהפרפרת היא

מלפת בפועל את הפת א"ש דלכן

חלק מהסעודה כבשר ודגים,

נפטר בברכת הפת ,ואי נימא לא כן כ'

ו'פרפרת' הוא שם כולל לכל כיוצ"ב ,ולא

המג"א )סי' קע"ו סק"א( גם בדעת רש"י דהוא

נראה דהוא בא לגרור תאוות המאכל

משום דבא לגרור תאות המאכל.

כהתוס'.

להתוס'

והרא"ש בסוגיין איירי בפת

„·¯ ˙ÂÂ‡˙ ¯Â¯‚Ï ‡·‰
ÏÎ‡Ó‰

צנומה בקערה ,וסיבת הפטור
לפירוש זה כ' המג"א הנ"ל דגם להתוס'

ולהלכה

הוא משום דבא לגרור תאוות המאכל ,וכן
`.

האם דבר שבא לגרור תאות
המאכל חשיב דברים הבאים

`jxan dcerqd jeza oipqik zt lke`dc zyy ax ixaca dipin lirl 'k dpei epiax `dc ,xirdl yi ok
x`yn rxb `le lk`nd zee`z xexbl d`a oipqika d`ad zt ekxcl 'e`kle ,gepiwl d`ac meyn dilr

,dwizn x`yn ip`ye lk`nd zee`z xexbl `a `l k"adtc xnel wgece] ezpyn xzqc `vnpe dwizn ipin
.[ze`ivna mipey`xd ewlgp `l i`cee ,lk`nd zee`z xexbl ` oipqikc yxetn `"ayxa x`ean `d xzeiae
dnl ielzc `l` ,lk`nd ze`z xxeb envra xacd zn`ac 'ke ,ef 'ewa cnr eixac yixa my `"bndc x"eye
.lk`nd ze`z xexbl e` gepiwl dcerqa `a m`d `a xacd

 ברכות מב ע"א/ עריכת ברכות

תמב

לעורר

 נתבאר לעיל,מחמת הסעודה או לאו

לשתותו בכל בוקר אף בלא סעודה ובעי

דבתוס' בפסחים בתורא"ש בסוגיין מפורש

 אבל באמצע הסעודה כוונתו,ברוכי

 וכן ביאר,דחשיב בא מחמת הסעודה

לפתוח ולא בעי ברוכי ואחר סעודה כוונתו

 ועוד.המג"א בדעת רבינו יונה ורש"י

רגילים

)שם

שהרי

המאכל

תאות

 והכריע המ"ב,לעכל ובעי ברוכי

'ובאמת היה ראוי לנהוג בזה כעצת

את דברי

()סי' קע"ד סקי"א

הוסיף המג"א

(סקל"ט

המרדכי דיין בתוך הסעודה חשיב בא

המחבר לענין שאר משקין ]דיברך על

מחמת הסעודה ]אילולי סברת גורם ברכה

מעט מהיי"ש קודם נטילה ע"ד לפטור מה

,לעצמו[ משום דבר לגרור תאוות המאכל

שישתה בתוך הסעודה[ מפני שיש דעות

וכן את דברי הטור והרא"ש דיין שלפני

בזה אלא שהעולם נהגו להקל ויש להם על

המזון חשיב חלק מהסעודה מחמת דגורר

 ועיי"ש בשעה"צ דיש לדחות,'מה לסמוך

 אולם הביא את דברי.תאוות המאכל

את הראיה מהטור והרא"ש דכל סברת הוא

דמפורש בדבריו דמה

רק כלפי ברכה אחרונה ואולי היין הוא

שבא לגרור תאוות המאכל לא חשיב בא

כמו פירות בתוך הסעודה שטעונים ברכה

 ודבר זה נ"מ למש"כ שם,מחמת הסעודה

 ומאידך הביא את ד' הרשב"א,לפניהם

המג"א בשותה יי"ש הגורר תאוות המאכל

דמבואר בדבריו דדבר הבא לגרור

(:)מא

()מצווה ת"ל

החינוך

.האם ריך לברך ששותהו תוך הסעודה

תאוות המאכל לא חשיב בא מחמת
 ומחמת כן הוה,הסעודה וכדעת החינוך ב

המג"א שם דאם שותהו לפני

.ספק ברכות להקל ולא יברך

האכילה אין כוונת רוב בני אדם

וכתב

drenye ef dreny' `ed `"ayxd 'l dpdc ,eixac jtid x`eanc l"i eheyta `"ayxd 'cn `iady dne

.a

`iig iaxe y"xe `ped ax da ibiltc `dc ipira xeegnde ,miyexit dnk odilr exn`p jenqae t"xc
ynn ztd z` oda ztll `ly xnelk ,dcerqd zngn `ly dcerqd jeza miapre mip`z mdiptl e`iadya
,dcerq rvn`ay ze`xtxta zeixa ly okxck xzei lek`l de`ziy ick lk`nd ze`z zvw riiql `l`
dkxa `idy ztd zkxa oi` ynn ztll oi`a opi`c oeikc mdiptl dkxa oiperh ody `ped ax xn`w jkitle
r"kl i`ce ztll e`a el`y ,ynn ztll `aiy xnelk ynn ztl dlth opi`y oeik el` z` zxhet ztl dxexa
,dlthd z` xhete xwird lr jxan dlth enr yie xwir `edy lk llkd df opze dlth edl eedc zta exhtp
oda s`y `l` jk zngn ixnbl oi`a opi` n"n dlik`a zvw riiql ick dcerq rvn`a oi`a ody it lr s`e
xhete gilnd lr jxany xqepib zexit ilke`a gilnd mr `ad ztk edl eed ok `l el`c envr z`pdl oiekzn
mzd p"`e ,gilnd zgizx gk z` xiardl `l` ztd zlik` z`pdl llk oiekzn epi` myy `l` ,ztd z`
mnvrl mip`ze miapr lke`ya o`k la` ,gilnl oztlk zeidl ztd xfge gilnd mr cgia ztd z` lke`a
el`y cere ,dcerqd jeza de`iad dnl ok `l el`y rvn`a e`a ezeaxl lk`nd ze`z riiql n"ne zt `la
`l` ,`tt axk `iz` `ped axc rnyn `dc dcerq xg`l oi`ak mdixg`l dkxa oikixv opi` dnl ok `l
oiperh oi`c `ped ax xn`w ikd meyne ,lk`nd ze`za hrn zeaxl ick dcerqd jeza zvw e`ac d`xp i`ce
.l"kr 'ozxhet f"nda jklid ipiif editeb edpi`c cere ,oefnd zlik`a zvw eriiqc oeik mdixg`l dkxa
xhtdl ie`x `lc azk okle ,lk`nd ze`z zvw riiql wx `l` ztll `a `lc x`ean eixac yixa dpde
xhtp `l `linne [`qiic iabl eixac jynda y"nk oefnl `ad xac e`] ztll `ad xac `l` ztd zkxaa

תמג

 ברך על הפת פטר פרפרפת ודבר הבא לגרור המאכל/ עריכת ברכות

על דבר הגורר תאוות האכילה[ פירשו את

להעיר על דברי המשנה ברורה

מתני' דפת פוטרת את הפרפרת מטעם

דרוב

לעיל

נתבאר

ויש

'דלכאו

הראשונים ]התוס' בפסחים והתורא"ש

. וצ"ע,הנ"ל

 וכן,וממילא זהו גם פי התוס' בסוגיין
בימינו יש הרבה שנוהגים לשתות

והנה

מלבד

[ורש"י ג

יונה

רבינו

פשטות

והרשב"א ד

הריטב"א

יי"ש באמצע סעודה להפריד בין

]וגם בדעת הרשב"א

 ולכאו' בכה"ג ודאי שלא בא,בשר לדגים

עצמו נתבאר בהע' לעיל דצ"ע מה דעתו

a"nd oiadc d`xpe .wezinl mb mi`a n"n dlik`a riiql ick mi`ac mbdc jiynd k"g`e ,lthe xwir oicn
mb jci`n j` ,mc`d z` mipifn mb lretac `l` dlik`d zee`zl riiql mi`ac ezpeek oi`c `"ayxd zpeeka
enk wezinl mbe oefnl mb mi`a mdc ezpeek 'dlik`a zvw riiql ick mi`a mdy t"r`' k"ynfe ,wezinl mi`a
ezpeek ,'oefnd zlik`a zvw eriiqc oeik' eixg`l dkxa oerh `lc mrhda eixac seqa k"yn oke ,my jiyndy
oefnd zkxa ly dkxad qtezl qpkdl milekic ezpeek ipiif `teb mdc 'ad ezxaqe] lreta mipifn mdc eriiqc
xeht cvd lke ,ztd zkxaa xhtp epi` xexbl `ad xacc `"ayxd zrcc `vnpe ,[dcerqdn wlg mpi`c mbd
ixac zpada v"dryd zpeeka p"k ,mc`d z` oifn mbc zngn wx `ed miapre mip`za dpexg` dkxan
.`"ayxd
,mc`d z` oifnc `ed oeeknd 'dlik`a zvw riiql' k"ync zycegn `id 'e`kl `"ayxd ixaca ef dpade
x`ean eixac yixac df xe`iak wcwcl yi ok`e] 'lk`nd ze`z zvw riiql' diteb `"ayxd k"ynn dpeye
xaq cer yic xikfd `le ztd z` ztll `ad xac `l` dcerqd zngn mi`ad mixac xeht ly `xaq oi`c
'dlik`a zvw riiql' k"ync `ed `"ayxd zpeeka xzei heytd 'e`kle ,[wece ,lk`nd ze`z xexbl `a lf`
`a `lc oeeikc `"ayxd azkc `l` ,xehtd zaiq idefe lk`nd zee`z xexbl `ac dipin lir9 eixack ezpeek
dkxan xhtpy minrh 'a k"ynfe] dpey`x dkxan `le dpexg` dkxan wx xhtp wezinl mb `l` dfl wx
zrcc `vnpe ,[mc`d z` lreta oifnc dpeekde ,ipiif `teb edi`c cere ,xexbl `a (mb)c zngnc cg`d ,dpexg`
y"nk `lce dcerqd zngn `a aiyg lk`nd ze`z xexbl `ad xacc mipey`xd aex zrck `"ayxd
`"ayxdl lk`nd ze`z xexbl `ad xacc l"pdk yxetn 'kc (b"wq f"rw 'iq `"ew) f"xba 'ir ok`e ,v"dryd
mixhtp mip`zc `"ayxd ixaca yxita (xnzi` d"c :`n) sqei y`xd ixaca 'ir oke .dpey`x dkxan s` xhtp
`ed 'lk`nd zvw riiql' k"yna `"ayxd zpeekc x`eane ,lk`nd ze`z xexbl `ac meyn dpexg` dkxaa
dpadd sebac x`ean mle` ,dpexg` dkxa itlk `ed my eixac lk ok`] lk`nd ze`z xexbl `ac meyn
el` `"ayx ixakc wqt `l r"eydc my 'kc oiivl yi cere .dxexa dpynd zpdk `le 'zzpdk `ed `"ayxa
.[wece ,eixac zliggza `"bnd 'la r"re ,xhtp xexbl `ad xacc
'ck `ed i"yx zrca heytd 'e`kle ,enrh epl x`ia `le ,i"yxn di`xd z` zegcl yic 'k my v"dryae

.b

.l"pke lk`nd zee`z xexbl mi`a mibce xya zexitc migqta 'qezd
mdc dkxan mixeht dcerqd xg`l e`ayk mb 'cke mibce xyac l"qc ekxcl `"ayxdc x`al yi ile`e

.c

`"ayxd yxit jkle ,[dcerqd jeza `aa s`e] diptl dkxa aiig mlerl zexit jci`ne ,dcerqdn wlg
lk`nd zee`z xexbl `a cgnc k"adt itlk dcerqd xg`ll dcerqd jeza `a oia welig yic `tt ax ixaca
aiigy dcerq xg`ll dpey`x dkxan xehty dcerq jeza `a oia wlgl yi dfae ,oefnc `vtg `ed jci`ne
,raeyl `ay xac lke mibce xya `ed dkxa aiigy dcerq xg`l `ay dn mipey`x x`yl la` ,dkxaa
.wece ,lk`nd zee`z xexbl `ad xaca l"pk wlgl gxkd oi` mdixacle

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"א

תמד
לגרור תאוות המאכל וממילא יצטרך

יותר חשיב בא מחמת הסעודה מדבר הבא

לברך ,אך מאידך יש לדון דלא יצטרך

לגרור תאוות המאכל ,וראיה לזה מד'

לבדרך ,דכיוון דכל תפקיד היי"ש הוא

הרשב"א דס"ל דדבר הבא למזון חשיב בא

מחמת

מחמת הסעודה ודבר הבא לגרור לא חשיב

בראלכעין

זה

דייחשב

בא

הסעודה[.

בא מחמת הסעודה וכנ"ל

ומעתה
„·¯ ¯·„ ˙ÓÂÚÏ ¯Â¯‚Ï ‡·‰
Ú·Â˘Ï ‡·‰

והנה

לעיל ה.

יקשה מה הקשו על פרש"י
דמתני' היא הא גם לדידיה הם

פירשו את דברי רב פפא דאיירי בדברים

הק' הראשונים על דעת רש"י

הבאים למזון דנפטרים בברכת הפת אע"פ

שדברים הבאים מחמת הסעודה

דאין באים ללפת את הפת ,ולכאו' הם

הוא רק מה שמלפת בפועל עם הפת ולא

עצמם פירשו במתני' דפת פוטר פרפרת

יותר ,דא"כ מה חידש רב פפא הא מצתי'

דדבר הבא לגרור תאוות האכילה חשיב

היא לקמן דעיקר פוטר את הטפל ,ועי'

דברים הבאים ,ולכאו' אם דבר זה נפטר

בתר"י וברא"ש שהוסיפו להקשות ממתני'

בברכת הפת כ"ש דדבר הבא למזון חשיב

דידן דברך על הפת פטר את הפרפרת,

לדברים הבאים וא"כ קושייתם על רש"י

ולכאו' יקשה דהא נתבאר לדרכם דטעם

קשה גם על פירושם ו ,וכעת צ"ע ,אם לא

הפטור במתני' הוא משום דבא לגרור

דנימא לחומר הקו' דלדרכם דבר הבא

תאוות המאכל ,והנה הם עצמם פירשו

למזון הוא יותר חידוש דייחשב כדברים

בדברי רב פפא דדברים הבאים מחמת

הבאים מדבר הבא לגרור תאוות האכילה

הסעודה הוא כל דבר הבא למזון .והנה

]הפך מסברת הרשב"א[ ,וזה צע"ג מסברא

בפשוטו הדעת נותנת דדבר הבא למזון

וכנ"ל.

.d

a"nd lk`nd zee`z xexbl `ad xac iabl eli`e ,dcerqd zngn `a oefnl `ad xacc dkldl d"ke
.dcerqd mcew hrn dzyic r"eyd zvrk dyri 'gna xacdc zngnc rixkd

.e

[lirl 'zpdke] l"pd mrhn zztd zkxaa zxhtp zxtxt m` n"n ef dpynn 'wd `ly 'qezdl 'e`kl oke
`.l"pke zxtxtc 'ipznn e"wn cnlp oefnl `ad xac dicicl mbc zeywdl milki oi

עריכת ברכות  /בסברת הצירוף בהסיבה

תמה

בסברת הצירוף בהסיבה
xpxe wgvi axd

איתא

במשנה היו יושבין  -כל אחד

מצטרפים

לא

מברך לעצמו ,הסבו  -אחד מברך
לכולן.

ובגמ'

המוציא

לברכת

ולא

לברכהמ"ז.

וברא"ש

כ' הלכך מתניתין איירי

)ו לג(

בין

היו יושבין כל אחד ואחד כו'.

בברכה

ראשונה

בין

הסבו  -אין ,לא הסבו  -לא.

בברכה אחרונה בברכה ראשונה אפילו

ורמינהו :עשרה שהיו הולכים בדרך ,אף

בשנים אחד מברך והשני יוצא אם הסיבו

על פי שכולם אוכלים מככר אחד  -כל

אבל אם לא הסיבו אף על גב דשומע

אחד ואחד מברך לעצמו; ישבו לאכול ,אף

כעונה ואפילו אמר אמן לא יצא ,הרי דאי

על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו  -אחד

לא הסיבו אפי' דיעבד לא יצא.

מברך לכולם .קתני ישבו ,אף על פי שלא
הסבו!  -אמר רב נחמן בר יצחק ,כגון

ורבינו

יונה

)לא(.

ג"כ כ' כן ז"ל אבל אם

היו אוכלים והולכים לא וכן אם

דאמרי :ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן.

היו אוכלים בשדה מפוזרים ומפורדים אף

חזינן

דהסיבו אחד מברך לכולם ומשמע

על פי שאוכלין כולן בשעה אחת ומככר

דדוקא הסיבו אך אי לא הסיבו אין

אחד כיון שלא קבעו מקום ואוכלין
מפוזרין אינם מצטרפין .משמע דאפי'

אחד מברך לכולם.

ובתוס'

דיעבד אינם מצטרפים.
בד"ה הסיבו אחד מברך לכולם
פי' ז"ל והכא דקאמר היו יושבין

וצ"ב

לענין מאי בעינן צירוף ובשלמא

וכו' בגמרא משמע דמיירי בין בברכת

בברכת המזון בעינן צירוף לזימון

בבהמ"ז

אך לברכת המוציא משום מאי בעינן

המוציא

בין

בברכת

המזון

כעובדא דתלמידי דרב בברכת המוציא
מההיא דפליגי ביין אי בעי הסבה ומיהו
בני אדם האוכלים בדרך והולכים ולא

צירוף.

ויל"ע

אי זוהי אותה הסברא דבעינן צירוף
לזימון

ישבו כל אחד מברך לעצמו.

בעינן

צירוף

לברכה

ראשונה או שזהו צירוף אחר ומשמע

ומשמע
`.

מהא דאי לא הסיבו אינם

מכאן שזהו אותו ענין וצ"ב מהו .א.

.ezhiyl oibeq xe`aa y"ir eaiqd llk v"i`y l"q g"xde
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תמו

ומצינו

לקמן

)מה(:

לענין צירוף לזימון

אמנם

צ"ב בסברתו הראשונה של התוס'

אמר אביי ,נקיטינן :שנים שאכלו

שכ דבברכהמ"ז דעתם להסתלק

כאחת  -מצוה ליחלק .דדוקא שלושה

וכיוון שכן לא מהני ההסיבה משמע

)מב(

שהסיבה מחשיבתם לחבורה אחת וכיוון

משמע דאי הסיבו שניים מצטרפים זל"ז

שכשבאים לברך דעתם להסתלק אינם

וא"כ מדוע כאן בעינן דווקא שלושה.

חשובים עוד כחבורה אחת וא"כ צ"ב מה

מזמנים אבל שנים לא והרי לעיל

ופי'

רש"י מצוה ליחלק  -ולברך כל אחד

מהני לן כשהם שלושה הא אינם חבורה
עוד ואיך זימון מצרפן.

בפני עצמו ,בין ברכת המוציא בין
ברכת המזון.

ותוס'

ונראה

דהוא סברת הרמב"ן שכ'

)מה(.

זו

)מה (.מק' זאת וכ' ז"ל אם רצו לזמן

ששנינו שלשה שאכלו כאחת

אין מזמנין  -פירש"י וכן לענין

חייבין לזמן .אעפ"י שלא הסיבו היא,
דחובת זמון קובעת אותם בחבורה.

המוציא ושאר ברכות אין האחד מברך
להוציא חברו לגבי הא דאמר אביי נקטינן
שנים שאכלו כאחת מצוה ליחלק ולברך

הרי

דס"ל שאה"נ גם במקום שאין כאן

כל אחד לעצמו בין ברכת המוציא בין
ברכת המזון לשון רש"י לקמן ולא נהירא
דלעיל פרק כיצד מברכין

)דף לט(.

בעובדא

הסיבה כבר

)כגון הכא שדעתם להסתלק(

חובת זימון קובעת אותם בחבורה ולכן
בשלושה שיש לנו זימון יכולים לזמן.

דבר קפרא נתן בר קפרא רשות לאחד
לברך ושנים הוו התם ועוד אי הוו שלשה

אך

התם לא היו שם אלא פירות וכן נמי
אמרינן לקמן

)דף נג(.

הדבר צ"ב שהרי שאר הראשונים נח'
על

הרמב"ן

וס"ל

דודאי

בעינן

קביעות דידהו ובל"ז לא יצטרפו.

דעל המאור אחד

מברך לכולן ע"כ נ"ל דבברכה ראשונה
מוציאין זה את זה שנים לכ"ע והטעם

ועוד

הואיל ויושבין לאכול יחד דעתן לצרף

דא"כ לא בעינן כלל הסיבה שהזימון
לבדו מצרפם וכאן משמע דבעינן
הסיבה.

ואחד מברך להוציא חברו אבל בברכה של
סוף סעודה שמסתלקין זה מזה צריך לברך
כל אחד לעצמו ויש מתרצים דיש חלוק

והי'

אפש"ל דאה"נ אחר שיש זימון זימון

בין ברכת המוציא דלא הויא כי אם דרבנן

מצרפם איך אי לא הסיבו אין כאן

ע"כ מוציאין זה את זה אבל בבהמ"ז שהיא

זימון וכעין גלגל שאי מה שיתחיל את

מדאורייתא לשם החמירו .ב.

הצירוף.

.a

mzrcy oeeik ipdn `l oey`xd 'izlc dpexg` dkxal 'izd oia n"wtpe mipte` 'aa 'qezd evxiz ixd
k"`yn 'e`c f"ndkxay meyn dxneg `ed dyely `kd opirac i`n lk ipyd 'izl k"`yn wlzqdl

.f"`f mi`ivene sexivd lirei opaxc dpexg` dkxa
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אך

עכ"פ כ"ז הוא לרמב"ן ובפשטות
אי"ז

כך

שהרשב"א

וכמש"כ

והריטב"א נח' ע"ז.

ואי

בזימון וא"כ הדרא קו' מה ענינה של
ההסיבה.

ומצינו

בריטב"א

לכולם

מברך

שבא לבאר בזה

מברך לכולם פי' שדרכן היה כשמתחילים

וכעובדא דבר קפרא לעיל דנתן רשות
אפי' בשבעת המינים דברכתן מעין שלוש
כיוון שכולם חוץ מן הפת אינם טעונים
ברכה לאחריהם במקומם וכל אחד ואחד
שירצה ולברך לא הוי קביעותן קביעות
לענין ברכה לאחריו והיינו דאמרינן
בחולין אין זימון לפירות לענין ברכה
דלאחריהם.

לאכול בחבורה אחת שכל אחד מיסב על
מיטתו כמו מנהגינו עכשיו לאכול בשולחן
אחד

או

ואפי'

מהם לאלתר שאכל יכול לילך למקום

דבר חדש וכ' ז"ל הסיבו אחד

במפה

בברכת

שהכל

לאחד שיברך .אבל לענין ברכה לאחריו

לא כרמב"ן א"כ ההסיבה היא לא דין

)מב ב(

תמז

אחת

בלא

שולחן

ואשמועינן מתני' דקביעותא לא תליא
בישיבה .ודינא הכי לפי שיש כמה
שיושבים לאכול וכל אחד חלוק בעצמו
לאכילתו ואין דעת אחד מהם להתחבר עם

הרי

לדבריו יוצא שאין הענין כלל הוא
זימון וכדו' אלא שבלא הסיבו אין

יכולים להוציא בברכה זא"ז כיוון שגם
בלא יצא אינו מוציא

ורק

)והוא חידוש(

כשהסיבו הרי הן כגוף אחד ואז יכולים
להוציא את חבירו.

חבירו ולא להמתינו כלל אלא הדין תלוי
בקביעות שיקבעו לאכול בחבורה אחת
לאכול יחד ולהמתין זה לזה כדרך חבורה

עוד

אחרונה לא שייכי לחבורה כיוון

ולעשות הוכח לזה והיינו מה שנסתפק להו

דאינם חיבים ברכה במקומן ורק ברכהמ"ז

לתלמידי דרב שהם היו באים בדרך ולא

עדיין

כ' דכ"ז לברכה ראשונה אך לברכה

בה

דמחויב

היה להם מקום להיסב כמנהגם לקביעות

שייכי

במקומה
לחבורתם.

ולא היה להם שולחן שיצרפם ולא מפה
אחת לכולם שתצרפם ונסתפקו בזה א"כ
מה יהא הוכח להם לקביעותם כדי
שיצטרפו.

ונקוט

וא"כ

לשי' ק' א"כ דמחויב בברכהמ"ז
מבקומה א"כ מדוע שניים מצווה

לחלק הא מחויב בה במקומה ומדוע בעינן
דווקא שלושה וכן מה מהני לן שלושה

כללא בידך לברכת הנהנין שכשם

ולא שייך לשי' תי' התוס' דדעתם לסילוק

שיצא אינו מוציא כך אע"פ שלא

זמ"ז דהא חיבים ברכה במקומה.

יצא אינו מוציא אלא כשהן דרך קביעותן
וחבורה לפי שהן כגוף אחד וחשוב כאילו

ובאמת

הריטב"א

)מה(.

כ' מצווה ליחלק

כל אחד ואחד מברך ,ובכולן אמרו בין

ודוקא בברכהמ"ז דהיא דאו'

בפת ובין בפירות כשהן דרך קביעות

אבל בברכת המוציא דהיא דרבנן אחד

וחבורה דלענין ברכה לפניהם שאחד

פוטר חבירו.
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תמח

הרי

דהביא דווקא את תי' השני של התוס'

וביותר

שהוא חומרא בדאו'.

עוד

צ"ע דלקמן

)מח(:

אי' אמר רב

חנא בר יהודה משמיה דרבא:
אפילו לא טבל עמהם אלא בציר ,ולא אכל

חידש הריטב"א דבר חדש והוא

עמהם אלא גרוגרת אחת – מצטרף.

דנקוט כללא בידך לברכת הנהנין
שכשם שיצא אינו מוציא כך אע"פ שלא

ופי'

מן התורה כי אכיל כדי שביעה

יצא אינו מוציא..

והדבר

בתוספות אבל גדול שהוא בר חיובא

מחויב בדבר קרינן ביה אפילו לא אכל כלל
צ"ב דהא בעלמא מה שבברכות

כדאמרי' בראש השנה

הנהנין יצא אינו מוציא היא

הברכות אף על פי שיצא מוציא חוץ

משום דלא ליכול ולא ליבריך וכיוון שכן

מברכת הלחם וברכת היין והיינו טעמא

אינו יכול להוציא את חבירו שאינו מחויב

דכל ישראל ערבין זה בזה והוא הדין

בדבר וא"כ לכאו' בלא יצא מדוע שלא

בברכת המזון אף ע"פ שיצא מוציא

יוציא הא מחויב הוא בדבר.

כדפרישית וכזית דגן אינו צריך אלא

והיה

שיוכל לומר שאכלנו משלו.

אפש"ל דבברכת הנהנין גם אי
מחיוב בדבר עדיין אי"ז אותו

הרי

ששייך ערבות גם באכילה וברכת

חיוב כשאר מצוות שכל א' מחויב על
אכילה אחרת ואינו יכול לברך על אכילה
של חבירו שכל מה ששייך להוציא הוא

)פ"ג ד' כט(.

כל

הנהנין.

והריטב"א

עצמו ג"כ כ' כן שם וז"ל

מדין ערבות ובאכילה אין שייך זה אך אי"ז

אמר ר' חייא בר אבא וכו'

שייך לריטב"א שכ' דהוא אותו הטעם

להוציא את הרבים ידי חובתן עד שיאכל

כביצא אינו מוציא דלא ליכול והוא תימה.

כזית דגן .וטעמא דמאן דאכל כזית דהוא
שיעורא דרבנן מפיק למאן דאכל ושבע

והרשב"א

)מב (:הק' באמת מדוע לא יצא

דמדינא אפילו לא אכל כלל מוציא למאן

יד"ח מחבירו ונשאר בצ"ע

דאכל שיעורא דאורייתא דהוה ליה כברכת

ז"ל ולענין שמעתין ק"ל דהא ודאי אפילו

המצות דאף על פי שיצא מוציא וכגון

לברכת המוציא קאמרינן דבעיא הסבה

קדוש היום .אלא משום דברכת המזון

וכדמוכח בהדיא בפלוגתא דרב ור' יוחנן

דמיא לה קצת לברכת הנהנין דאתיא בתר

ביין אי בעי הסבה או לא ,ויין ודאי בברכה

אכילה

הנהנין

ראשונה קאמר דאי בברכת מעין ג'

למימרא דבעינן שיהנה .ומשום הכי מי

שלאחר היין אי אפשר משום דקיי"ל בר"פ

שאכל שיעורא דרבנן מוציא למאן דאכל

כל הבשר ]ק"ו א'[ דאין זמון לפירות,

שיעורא דאורייתא והוא שיהא המברך בר

וא"כ למה לי שיברך כל אחד ואחד דהא

חיובא .והיינו סברא דר' שמעון בן שטח

כל חד וחד בר חיובא הוא וקיי"ל בברכת

דכל שנהנה ונצטרף בהדייהו מפיק להו.

הנהנין שאם לא יצא מוציא ,וצריך לי עיון.

וממילא יוצא ידי ברכה אחרונה מההוא

עשאוה

רבנן

כברכת

עריכת ברכות  /בסברת הצירוף בהסיבה

תמט

כסא דשתה דברכת שלש פוטרת מעין

והוכחה שעשו מתחילה הרי הוא קיים

שלש דיין דמידי דמזונא הוא כדכתיבנא

כמות שהיה.

לעיל .ואמרינן דלעולם אינו מפיק אחריני
בלא כזית דגן.

הרי

לחבירו

דס"ל לריטב"א עצמו דברכת המזון
הו"ל כברכת המצוות וצ"ע במש"כ
כאן.

והריטב"א

עצמו בהל' ברכות
ו-ט(

)פרק ה הל'

עמד בזה וכ' ו .אין

אלא בברכת הנהנין שלפני אכילה ושתייה
אבל בברכה שלאחריו אין צירוף מועיל
וכל אדם חייב לברך לעצמו אלא אם הוא
בור שיוצא בברכת חבירו ,וזהו שאמרו
אין זימון לפירות ,חוץ מן

האוכל פת שיש עליו שלש ברכות שמועיל

שעשו צירוף ואפי' אחר שיוציא לעצמו,
שברכה שלאחר המזון כבר היא חובה,
אלא לפי שלא נטעה בזה בברכה שלפניו
שאף בזו לא יוציא לחבירו אלא כשמוציא
לעצמו ,ודין זה מדבריהם ,לפיכך כל
כזית

שאכל

כמו שאמרנו מזמנין ביניהם על הדרך
שנזכיר.
מה יש זימון לפת לבדו יותר
משאר מיני דגן ופירות ,טעם
הדבר לפי שאין הצירוף הוכחה ועושה
חיבור אלא לפני אכילה שהחבורה קיימת
אבל לאחר שאכלו או שתו כיון שאין
חייבים לברך אחריהן במקומן מכיון
שגמרו לאכול ולשתות וראוי כל אחד

לשבעה וחייבין מן התורה ,מה שאין כן
בשאר ברכות שאין המחוייב מדבריהם
מוציא ידי חובה את המחוייב מן התורה,
והטעם כמו שאמרנו שאין דין זה אלא
מדבריהם שאילו מן התורה אף על פי שלא
אכל כלל מוציאו.

ט .וכן

מן התורה יחיד מוציא לחבירו
בברכה שלאחריו שהיא חובה

בכל שבעת המינין ,אלא לפי שכבר נהנה
וחיוב ברכתו מן התורה אמרו חכמים
שיברך כל אחד לעצמו ,וסמכו זה
בירושלמי למה שכתוב ואכלת ושבעת
וברכת מי שאכל הוא יברך ,אלא כשעשו
זימון בפת כדינו ,שמוציא יחיד ,לפיכך
יחיד בור יוצא בברכת תלמיד לכתחילה
כדין תורה.

ללכת לדרכו בטל השיתוף והצירוף
ונתפרדה חבילה ,אבל לחם שחייב לברך

דגן

שאין

חיובו

אלא

מדבריהם מוציא את הרבים שאכלו

לו צירוף וזימון ואם עשו הוכח לחברותם

ז .ומפני

בברכת

המזון

כיון

לפי שדומה לברכת הנהנין אמרו חכמים

צירוף מועיל לצאת אדם בברכת חבירו

)חולין ק"ו א'(

ח .וכיון

שכן ראוי היה שיהא יחיד מוציא

הרי

דבהל' ח' כ' שעד כמה שבברכת

אחריו במקומו שאפילו אם אכל כזית כאן

המזון מהני צירוף כיוון שחייב

ושכח והלך לדרכו קודם שיברך וגמר שם

ברכה במקומו וההסיבה קימת אלא מה

סעודתו חייב לחזור למקומו הראשון

שהחמירו שלא יברך אחד לחבירו הוא לפי

ולברך אף על פי שגמרו מלאכול צירוף

שלא נטעה בזה בברכה שלפניו לפי
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תנ
שדומה לברכת הנהנין אמרו חכמים שאף

אותה כל אחד לעצמו ואסמכו למילתייהו

בזו לא יוציא לחבירו אלא כשמוציא

מדכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל

לעצמו.

הוא יברך אא"כ איכא זימון של שלשה

הרי

לנו דכל דין ההסיבה הוא דווקא
בברכה

ראשונה

שהרי

ברכה

אחרונה לא הויא ברכת הנהנין ורק
שדעתם להסתלק וברכת המזון שאני
שמהני הסיבה וא"ת הא אי"צ הסיבה כלל
בזה אמר שאה"נ אי"צ רק שהצריכו שלא

בינייהו דחשיבי צירוף ואיכא שבח וקלוס
יותר כשמצטרפין ואסמכו למילתייהו
מדכתיב גדלו לה' אתי ולפי שברכת המזון
לאחריה מן התורה חשיבא משלפניה
ומשום הכי בלפניה סגי בלי קביעות
]זימון[ ובלאחריה בעינן קביעות וחבורת
זימון.

נטעה בברכה ראשונה.

אך

א"כ ק' דמצינו שבברכת המזון גם אי
הסיבו עדיין לא יוציאו אחד את

הרי

דבסתמא במקום זימון דאיכא שבח
וקילוס עדיף ולא איכפ"ל בזה שהוא
דאו'.

חבירו בשניים אלא בשלושה דיש להם
זימון ,וצ"ב מאי מהני לן אי יש להם זימון
ובשלמא לטעם הראשון של התוס' דדעתם

אמנם

דמצינו חילוק בדברי הריטב"א

לסילוק אפש"ל דכיוון שחיבים לזמן יחד

וצ"ע בדבריו דהא כ' דבברכה

אין כאן דעת לסילוק אלא לתי' ב' של

אחרונה אע"פ שאינה כברכות הנהנין

התוס' שהוא משום שברכת המזון דאו'

מכ"מ בכדי שלא יטעה בברכה ראשונה

והחמירו שלא יוציא א' את חבירו אפי'

הצריכו הסיבה גם בברכה אחרונה.

כשהסבו יחד א"כ מה מהני לן זימון הא
עדיין ברכת ההמזון דאו'.

ובפשטות

אמנם

דמצינו חילוק בזה לענין דיעבד,
דהא אי לא הסיבו בברכה אחרונה

אפש"ל דבזימון עדיפא ליה

משמע דאי"ז מעכב בדיעבד דהא מוכיח

עדיין

דינו מזימון בפירות שבדיעבד יצא אע"פ

תימה דהא דאו' והחמירו ומדוע כאן לא

דלא חשיבא הסיבה דידהו כלל משמע

החמירו.

דאין הסיבה מעכבת בדיעבד וכן אי אכלו

לרבנן

והי'

שיזמנו

אך

אפש"ל דבזימון דאחד מברך לכולם
חשיבי כגוף אחד וכאילו ברך הוא
בעצמו אך יל"ע בזה.

אמנם

שניים שמצווה ליחלק משמע דבדיעבד
יצא ואילו לענין אכילה אי לא אכל כלל
אע"פ דגם שם כ' דשייך ערבות ומעיקר
הדין אי"צ אכילה מכ"מ תיקנו רבנן

כ' מפורש

דבעינן שיאכל ובזה מצינו שאי לא אכל

כמש"כ בתחילה ז"ל ולבד מברכת

אינו מוציא אפי' בדיעבד וצ"ב מאי שנא

המזון דאחמירו בה רבנן מפני שהיא באה

זמ"ז הא כולם ניתקנו משום אותו הטעם

על הנאה שנהנה ולפיכך החמירו שיברך

שלא יטעה בברכה ראשונה.

הר"ן

)על הרי"ף מגילה יג(:

 בסברת הצירוף בהסיבה/ עריכת ברכות

תנא

הא מצטרף שם ואי"צ שלושה ואין כל

אפש"ל שכיוון דבעינן אכילה

חשש כלל משא"כ בלא אכל שאז אינו

עשאוהו כברכת הנהנין ולכן חייב

'מוציא בברכה ראשונה ולכן לא יצא אפי

והיה

.לאכול משא"כ לעינן הסיבה ושנים

.דיעבד

א"ד

דאה"נ מועיל בדיעבד אך אי לא
הריטב"א

דהא

צ"ב

שג"ז

אמנם

.אכל הרי הברכה לבטלה וחמיר

בחידושים כ' דבברכה ראשונה

אך

אי לא היסב לא יצא ובברכהמ"ז אי אכל

ייתכן לומר בזה כך שהרי כל סיבת

יצא בדיעבד גם בלא הסיבה וצ"ב שסתר

התקנה היא שלא יטעה בברכה

. ג.כראשונה

ראשונה אמנם אי היסב בברכה ראשונה

עצמו שהא כ' דברכה אחרונה

i`n`c `"ayxd 'ewke a"v `ed `iven epi` `vi `l d"d `iven epi` `vic enkc `"ahixd 'ky dn mpn`

.b

`la jiiy oi` dfe jixail `le lekil `l meyn `id `iven epi` `vi zxaq xwiry `iven epi` `vi `l i`
.`vi
`l oipdpd zekxaa k"`yn zeaxr oic meyn `iven `vi i` mb zeevnd lka `dc l"yt` did zehytae
rnyi exiage zeaxr oicn exiag z` `ivedl icka jxaiy `nip i` mbe lek`l daeg eilr oi`y oeeik df jiiy
m` 'it` k"`e jxaiy dn dkxa aygp f"i` dkxaa aiegn `l `edy ooeeiky l"yt` oiicr dperk rney oicn
.`iveny `vi `l i` k"`yn epnn z`vl elkeiy dkxa my f"i` `ivedl `eai
epi` `vik aiyge z`vl leki epi`e aeigd eze` f"i` oiicr `vi `l i` mbc l"qc xnel okzii `"ayxde
.`iven
'` `ien f`y dpey`x dkxaa eaiqd m` e` `iven f`y oenif yi i` ol ipdn i`n k"`c 'w oiicr k"` j`
.exiag z`
epi` `vi `ly t"r` jk `iven epi` `viy myky 'ky `"ahixd zpeek weica idefy dfa xe`iady okziie
.jxan cg`e cg` lk eli`k aeyge cg` sebk ody itl dxeage ozeriaw jxc odyk `l` `iven
seb ody dxeage ozeriaw jxc `edy eaiqd i` n"kn `iven epi` `vi `l mby t"r`y 'ewd x`al dfe
.jxan cg`e cg` lk eli`k aeyge cg`
dn lecb a"v xacdc mpn` `"ahixd zpeek idefy d`xpe llk w"l dfa envra jxank aeyg zn`a i`e
.r"ve jxan cg` lk eli`k aeygy xnel jiiy ji`e xcbd

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"ב

תנב
מב ע"ב

בעניין ברכה על הסעודה
xaiixy dpei axd

בגמ'

א"ל נמלך אנא ,קי"ל

)ש"ע יו"ד סי"ט

שבירך על העוף הראון אינו חוזר ומברך,

דסח בין שחיטה לשחיטה

משא"כ לענין אכילה שחוזר ומברך אם לא

חוזר ומברך ,ויל"ע מאי שנא ממפסיק

היה דעתו שיביאו לו עוד ממין זה ,וחילק

באמצע אכילתו שאינו חוזר ומברך.

דלענין שחיטה א"צ לחזור ולברך מחמת

ס"ה(

ובאמת

הרמב"ן בחידושיו לחולין

שיש קבע לשחיטה משא"כ לענין אכילה.
)פו(:

כתב שסח בין שחיטה לשחיטה
אינו חוזר ומברך כמו סח באמצע סעודה,

הרי מבואר להיפך דלענין שחיטה יש קבע
יותר מאכילה ,ואפ"ה לענין שיחה יש
הבדל ביניהם.

ושאני סח בין תפילין ש"י לתפילין ש"ר
שהן מצות חובה ולכך יש כאן הפסק אבל
בשחיטה וסעודה דאי בעי לא שחיט ואי
בעי לא אכל אין ראוי לדון הפסק שאינו
מוטל עליו כעת לשחוט ,וא"כ כשסח
ביניהם אין כאן הפסק בדבר אחר ,שרק
כשמוטל עליו חובה כשסח בינתיים
מפסיק בין הברכה למצוה.

אבל

לדידן שלא קי"ל כן צ"ע הטעם.
והיה מקום לומר דשאני אכילה

ששייך בו קביעות לכך ע"י שיחה אינו
מבטל קביעות דידיה ,משא"כ שחיטה אין

והמחוור

שענינו ברכת המצות וכל
אחד הוא מצוה באפי נפשיה ולכך צריך
לברך על כל שחיטה ושחיטה בפנ"ע ,ורק
יכול להוציא בברכה אחת כמה שחיטות,
ולכך צריך שלא יהא הפסק בין שחיטה
לשחיטה ,כדי שיעלה לו הברכה על כל
השחיטות שעושה .אבל באכילה אין כל
אכילה בפנ"ע מחייבת ברכה אלא כל
סעודה צריך לברך עליה וכל שסעודה
אחת היא טעון ברכה אחת .וכ"כ הפרישה
ביו"ד סי"ט.

כאן קביעות אלא כל מעשה שחיטה הוא
ענין בפנ"ע לכך ע"י שיחה צריך לחזור
ולברך .אך אי"ז מחוור כל הצורך דהרי
באכילת פירות שאינו בקביעות סעודה
למה א"צ לברך על כל אכילה ואכילה.

ועוד

בזה דשאני ברכת השחיטה

ונראה

לפי"ז דמי שרוצה לאכול כמה
דברים ורוצה לברך ולפטור רק

דבר אחד ולברך שוב על שאר דברים
שאוכל ,לאו שפיר קא עביד שכיון שכבר

שבמג"א בסי' רו סק"ז כתב בביאור

נפטר בברכה זו על כל האכילה שאוכל

דעת השו"ע שלענין שחיטה פסק

א"כ אע"פ שהיה בדעתו שלא לפטור מ"מ

אם הביאו לפניו עוד עופות לשחוט לאחר

הרי הוא בכלל אכילה ראשונה ואינו יכול

 בעניין ברכה על הסעודה/ עריכת ברכות

תנג

 ומבואר להדיא דמהני.יין שבתוך הסעודה

 והמברך הוה ברכה,לחזור ולברך שוב

 וביאר בתבו"ש דאני.כוונה שלא לצאת

.לבטלה

התם שהיין שבתוך הסעודה חלוק בפנ"ע
מיין שלפני הסעודה כיון שהוא תוך
 ולכך ע"י כוונה שלא לפטור,הסעודה
נעשה כשני סעודות שטעון ברכה על כל
.סעודה וסעודה בפנ"ע ב
מתבאר להדיא מדברי השו"ע שע"י

 דנמלך:דמבואר בגמ' בברכות מב

והא

טעון ברכה נוספת היינו דכאשר
 ואינו נפטר,הוא נמלך הוה אכילה בפנ"ע
 אבל כאשר היה,בברכת אכילה ראשונה
'בדעתו לאכול ורק כיון שלא לפטור לכאו

וכן

כוונה שלא לפטור נעשה כאכילה
 שהרי כתב בשו"ע שאם לא כיוון,בפנ"ע
 לא יברך,שלא לפטור יין שבתוך הסעודה
 וצ"ע דלמה.על היין שתוך הסעודה מספק
לא כתב בשו"ע שיברך ברכה אחרונה על

.נפטר מאליו
לדינא בתבו"ש ביו"ד סי' יט שא"א

וכ"כ

לחלק הכוונה שלא לפטור מה
 ]וציינו בגליון רעק"א.שרוצה לאכול א
.[בסי' קעד

ובשו"ע

יין של הבדלה ששתה קודם המזון וע"י כך

סי' קעד כתב פלוגתא האם

 ]ואיירי.לא יפטור יין שבתוך המזון

ברכת היין של הבדלה פוטר

ששתה כשיעור ברכה אחרונה כמבואר

יין שבתוך הסעודה וסיים השו"ע שמספק

במ"ב שם סקט"ו שאם מכוין שלא לפטור

המבדיל קודם נטילה יכוין שלא להוציא

ixd dxezd zkxa oiprle ,oipdpd zkxal zevnd zkxa dnice ,dhigyd zkxa lr mb ok azk my j`

.`

dpeek ipdny g"xtd mya y"eaza my `iad k"be .xehtl `ly dpeek ipdny `icdl x`ean `"bna
.zevnd zxkal oipdpd zkxa oia g"xtd wligy okzie .xehtl `ly dhigya
dnk dfl ep`vn dcerqd iptly dlik` mr zxg` dlik` `ed dcerqd jezy dlik`y df ceqi xwire

.a

jezy x`eane .dcerqd jezay oii xhet ep` dlcad lyc oiiy 'qeza e`aedy n"i zrc .` .mikenq
.r"pta oipr `ed dcerqd
oke .eici lhp k"`` oefnd jezay oii xhet ei` oefnd iptly oiiy 'qez zrca (d"wq crw) `"bnd zrc .a
`ly t"r` oefnd iptly oiid zkxaa xhtp epi` r"pta oipr `edy oeiky x`eane .'qezd oeyl zehyt dxen
.llk ezrc giqd
jenq dzeya `l` oefnd jezay oii xhet epi` oefnd iptly oiiy yeald mya `iad c"q crw 'iq l"daa .b
.`ed xg` oipr oefnd jezy xhet ep` n"n ezyl ezrca didy t"r` epiide .oefndl blet ezyyk `le ,oefnl
.[mrhd yxtzp `le mixac x`ya `le oiia `weec f"ky `iad mibenl` xa xtqae]
,dcerqd jeza mdilr jxal jixvy mixacn dcerql i"hp mcew lek`l dvexd azk a"wq erw 'iq a"na .c
jeza lk`iy dn mb xehtl ef dkxaa eiykr oiekne ,dcerqd jeza mb zexit lek`l ezrcae zexit oebk
dcerqd mcew zexity dn lky epeyla x`eane .dcerqd mcew dpexg` dkxa v"`y azky y"ir .dcerqd
dlik` dpeeka ibq `le ,ef dkxaa mxetl oiekny `weec epiid dpey`x dkxan dcerqd jezay zexit mixhet
dn `icdl xehtiy xeht zpeek jixv `l` ,elke`l ezrcy dn lk xhety zexitd lr jxan lkk ,`cixb
d`xp c"q crw 'iqa r"eyd ixacn j`] .`ed zelik` ipipr ipyy meyn epiide dcerqd jeza lek`l dvexy

עריכת ברכות  /ברכות מב ע"ב

תנד
יין שבתוך הסעודה יברך תחילה ברכה

מחמת שלא היה בדעתו לפטור אלא היום

ארונה על היין שקודם הסעודה .ובמ"ב

שלפניו .ובנשמ"א העיר שסתר המג"א

בסי' רצט סקכ"ו מבואר ג"כ דאף אם

משנתו דהרי ס"ל בסי' תרלט שלא מהני

ששתה כשיעור ברכה אחרונה מיין של

כוונה שלא לפטור אחר חצי היום.

הבדלה לא יברך ברכה אחרונה קודם
הסעודה] .באופן שלא כיון שלא לפטור יין

ולפש"נ

שבתוך הסעודה[.

וע"כ

משום שכיון שלא כיון שלא לפטור
יין שבתוך הסעודה ,הרי נפטר

מאליו ,ואם כעת יברך לאחריו הרי יעשה

יש לחלק שציצית שאני שהכל
לבישה אחת ונפטר בברכה

אחת א"א לחלק הברכה שלא תפטור רק
עד חצי היום ,משא"כ בת"ת שהוא מורכב
מהרבה מעשים ע"כ אפשר לכוון שלא
לפטור.

ברכה שא"צ בברכת היין שבתוך הסעודה,
וגם בברכת על הגפן שקודם הסעודה,
ולכך עדיף טפי לשתות יין שבתוך
הסעודה אע"פ ששותהו בלא ברכה מספק,
כדי שלא יברך ברכה שאינה צריכה .והא
דמבואר בשו"ע שיכווין שלא לטור היין
שבתוך הסעודה אינו נחשב ברכה שא"צ
כ"כ כיון שהוא סעודה בפנ"ע ,וכש"נ
מדברי התבו"ש.

ובמג"א

סי' תרלט סקי"ז כתב לדבר
פשוט שמי שיש לו ציצית

בבגדו אינו יכול לכוין שלא לפוטרו עד
חצות היום ובחצות לברך עליו שוב ואם
יעשה כן יהיה לו ברכה לבטלה.

ומאיד"ג

והא

דאם סח א"צ לחזור ולברך ואינו
דומה לשחיטה היינו משום שהיא

מצוה אחת שחיובה מוטל עליו כל הזמן,
אבל עכ"פ יש כאן מעשים חלוקים לענין
זה שיועיל כוונה שלא לפטור שאינה
כמעשה אחד כציצית] .ויסוד ענין זה
שכיון שחיובה מוטל עליו כל היום אי"ז
הפסק ,מבואר ברבינו יונה בדי"א :בביאור
החילוק

ת"ת

בין

לתפילין

שתפילין

כשחולצן ומניחן צריך לברך עליהם שוב,
משא"כ ת"ת ,וביארו בתר"י שתפילין
כשוחלצן

ומניחן

נגמרה

מצוותן,

וכשמניחן פעם אחרת חוזר ומברך עליהם
שמצוה אחרת היא ,משא"כ ת"ת כשקרא

במג"א סי' מז סקי"ב כתב דמי

פעם אחת לא נגמר מצותו שהיא כל היום

שנעור כל הלילה צריך לחזור

וכשחוזר וקורא למצותו הוא חוזר ולכך

ולברך ברכה"ת בבוקר אע"פ שלא ישן

א"צ לחזור ולברך ג[.

.[y"`xd k"ynk `a `ed dlik`d xexblc ip`y oiic l"ve ,xehtl dpeek v"`e xhtp `ed eil`ny
creqyk `weec dcerqd jezay oii xhet dlcad ly oiiy dny f"hd mya `ad d"wq hvx 'iq a"na .d
xhet xehtl ezrcy lk `nlray t"r` .xhet epi` xg` xcga creq m` la` ,dlcad ea dyery xcg eze`a
`.mixeht x`y lkk ei`e xg` oipr `ed oefnd jezy k"re ,xg` xcga elit

.b

`l` .hn zay `"ahixa d"ke ,meid lk `ziixe`cn oilitz gipdl aiig oi`y dpei epiax ixacn x`eane

עריכת ברכות  /בעניין ברכה על הסעודה

ובגוף

תנה

יסוד זה שענין הברכה היינו על כל

שאכילה אחת היא וכבר נפטר אכילתו,

סעודה וסעודה בפנ"ע מצאנו לזה

ואע"פ שזו לרעבון וזו לתעניג מ"מ שם

עוד ראיות.

בריטב"א

אכילה אחת] .ובעצם נידון של הריטב"א

בברכות מב :כתב שפירות
הבאים בתוך הסעודה מחמת

גם נסתפק בזה הרשב"א שם בחידושיו[.

ומדברי

הסעודה לרעבונו או ללפת בהן את הפת,

הריטב"א מבואר להדיא שרק
סדר

אכילה

היא

שמחייבו

ונמשכה אכילתן ואכלן אחר הסעודה,

ברכה .ונוסף בריטב"א חידוש שרק תחילת

לתענוג בעלמא ,אינו מברך עליהם כלל,

האכילה מחייבתו בברכה ,ואילו אכל

שכיון שנפטרו פירות אלו והורשה לאכול

כשהיה אונן בלא ברכה והפסיק מלהיות

מהם כל זמן שלא נמלך באכילתן אוכל

אונן אינו מברך על מה שאוכל שוב ,כיון

והולך אפילו לאחר הסעודה.

שאכילה זו כבר תחילתה בפטור נאכלה,

והביא

ראיה לזה מהא דאיבעיא לן בשכח

ולא שייך כאן סברא שמי שאכל שום
וריחו נודף.

ולא בירך לפניו אם גומר סעודתו
בלא ברכה ,ואהדרינן מי שאכל שום וריחו
נודף יחזור ויאכל שום וריחו נודף ,הרי

והנה

אע"פ שאנן לא קי"ל כהריטב"א
בזה ד

היינו שאין הכל נגרר אחר

שנסתפקו מכיוון שנהנה מזה המין אם

התחלת הסעודה ,אבל הא מיהת חזינן

חוזר ומרך עליו כלל ,או שיגמור בלא

שעיקרו של חיוב ברכה היינו תחילת

ברכה ,וכל עיקר לא מאנו לחייבו אלא

האכילה] .אך י"ל שכ"ז דווקא במין אחד,

מפני שאכל שום והיינו שאכילה בתחילה

שאין דברי הריטב"א אלא במין אחד ,ולא

באיסור היתה ,אבל הכא שאכילה בהיתר

בשני מינים אע"פ שברכותיהן שוות[.

ונהנה בהיתר תו לא מחייב לברוכי ואוכל
והולך כרצונו.

וכ"כ

בהלכות ברכות להריטב"א

בבעה"מ

)והו"ד ג"כ ברשב"א(

כתב שחידש

ר"פ שדברים הבאים מחמת
)פ"ג ה"ד(

הסעודה אין טעונים ברכה לפניהם ,אע"פ

שכה"ג פטור מלברך ,וביאר הטעם

ששמעינן ממתני' דכל שהוא עיקר ועמו

mipexg`d ewlgpy `iad fl q"xa l"daae .miny zekln ler zlaw zrya epiid `ziixe`cn daeigy siqedy
.dfa
]inke] ,dyr lehiaa xaer rbx lk oi` n"n ,meid lk `ziixe`cn `ed daeigy `nip i` s`y t"f n"ne
`nip i`e ,`l e` oilitzl zncew y"xw i` :ci lirl epcy dnn dfl dxexa di`xe ,[ecbaa ziviv lihn epi`y
.[zncewy `hiyt meid lk daeigy

.c

xg` mi`ad mixac oiprl wx la` `"ahixd ly epica `"ayxd ly ewitq `iad c"wq frw 'iq `"bna
ote`a la` .b"nxtd y"ynk ,dcerqd zngn lkd aygp dcerqd jez ligzdy oeiky mrhn ,dcerqd

,dkxan xeht dcerqd xwirl lke`y dny dpei epiaxk l"iw dfa biprzl ezpeek wxe dcerqd jez olke`y
`.[n"k`e ,oi`vgl wx `"ayxd ly ewitq `"bnd `iad cvik r"v wxe] .dkxa oerh gepiwl lke`y dn la
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תנו
טפילה מברך על העיקר ופוטר את

ברא"ש

)סכ"ז(

הביא שיטת בה"ג שא"צ

הטפילה מ"מ הו"א דכ"ז דווקא בדבר

לברך ברכה אחרונה על יין של

המוציא

כוס של ברכהמ"ז ,שברכהמ"ז פוטרן

דכשבירך על הפת היה דעתו גם על דברים

הואיל למכלל הסעודה הוא .והרא"ש

אלו ,אבל היכא שכבירך המוציא לא היה

נחלק עליו שאינו מכלל הסעודה.

לפניו

שהיה

בשעת

ברכת

לפניו שאר דברים ולא היה דעתו ע"ז
סד"א שאין הפת פוטרתו ,קמ"ל שכיון
שטפל הוא פת פוטרתן.

וכן

מבואר ברשב"א בשאר ראשונים גבי
הא דתנן שבירך על הפרפרת פטר

מעשה קדירה ,ולב"ש אינו פוטר ,אע"פ
ששניהם ברכתן בורא מיני מזונות מ"מ

ולכאו'

אף אי נימא שהוא מכלל הסעודה,
מ"מ כיצד יפטר אחר שבירך

ברכה אחרונה ובירך על אכילתו כיצד
יפטר בברכת המוציא ,ואי נימא שחיוב
ברכה היינו על כל הסעודה שייך יותר
להבין שהוא מכלל סעודה הראשונה ה.

ובראב"ד

בהשגות פ"ח הי"ב מבואר

איירי שבשעה שבירך על הפרפרת לא היה

שאי נימא ששכח והכניס

מכוין לפטור מעשה קדירה ,ולכך לב"ש

אוכלין לפיו בלא ברכה שמברך עליהם

אינו נפטר .ולב"ה נפטר אע"פ שאינו

אח"כ ,היינו דווקא כשלא גמר סעודתו

מכוין והיינו מחמת שפרפרת חשובה טפי

אלא דעתו לאכול יותר אבל אם אין דעתו

משום שאיהו פת ומעשה קדירה לאו פת.

לאכול יותר א"י לברך עליהם .וכעי"ז כתב
במעדני יו"ט )פ"ז סל"ג(.

והיינו

שכיון שחיוב ברכה על האכילה כל
שהוא בכלל אכילת הפת אינו טעון
ברכה.

]ומ"מ

מבואר במג"א בסי' ריב סק"ב

ולכאו'

היינו שאכילה הברכה היא על כל
העסק של האכילה והכל אכילה

אחת ,הלכך אפשר לברך באמצע האכילה.

ולפי"ז

האוכל דבר שברכתו בופה"ע או

שאף לפי"ד בעה"מ אם לא היה

בופה"ע ,ואח"כ אוכל מאכל

דעתו כלל על שאר דברים והביאו לפניו

שברכתו שהכל עליו מספק כגון סוכר או

תוך הסעודה צריך לברך ע"ז וכמש"כ

שוקולד וכדו' ,אם היה דעתו לאכול את

בשו"ע סי' קעז ס"ה ,ויל"פ הטעם שאם

שניהם לא יברך על דבר דברכתו שהכל

לא בכלל דעתו בשעת ברכה אי"ז אכילה

כיון שמימלא נפטר הדבר שברכתו שהכל

אחת עם הפת שיוכל להפטר בברכת הפת

מספק שמא בופה"ע הוא .ואין מועיל מה

כיון שלא היה דעתו לזה .וצ"ע[.

שבדעתו שלא לפוטרו.

.d

.i"p ieey y"xn izrny dixg` d`ade ,ef di`x
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מב ע"ב

בשי' הרא"ש בשתיית יין לפני המזון
feaxb `aiwr dyn axd

ברא"ש

בערבי פסחים סי' כד הביא לד'

פוטרת ליין שלפני המזון א"כ אף בשותה

הרי"ף דאיכא מ"ד דצריך לברך

יין בתוך המזון אין ברכת המזון פוטרתו

בתר תרי כסי דמקמי סעודה על הגפן

וצריך לברך על היין שלפני המזון ,ותו לא

ולבתר תרי כסי דבתר הסעודה ,והשיג ע"ז

שייך למימר דברכת הגפן של יין שלפני

הרא"ש דאי"צ לברך אלא אחר כוס

המזון יפטור יין שבתוך המזון ,כיון דהיין

רביעית ,וכ' דדברי רב אלפס תמוהין בהא

שקודם המזון מחייבו בברכה אחרונה מיד

דמברך בתר כוס שני דהא קיי"ל דיין

בפנ"ע.

שלפני המזון פוטר יין שבתוך המזון ,וא"כ
אמאי מברך והלא הוא פוטר יין שבתוך
המזון ,והביא דיש מיישבין דבריו דקאי
אמתני' דלא יפחתו לו מארבע כוסות ואין
לו יין לשתות בתוך המזון ,ואף עלה השיג
הרא"ש חדא דשפיר יש לו לשתות בתוך
המזון דאינו שותה אלא רוב כוס ויוצא בו
ידי חובתו ועוד דאם איתא דיין שלפני
המזון טען ברכה לאחריו כשאין לו יין
בתוך המזון אם כן כשיש לו יין בתוך
המזון יצטרך לברך אחר יין שלפני המזון
קודם ברכת המזון דיין ששתה בתוך המזון
אין טעון ברכה לאחריו דהוי דברים
הבאים בתוך הסעודה ואיך יתכן שיהו
נפטרין בברכה ראשונה אחת כיון שאין

והנה

אכילת המרור דהא דאינו מברך
עליו בפה"א פי' רשב"ם לפי שנפטר
בברכה שבירך על הירקות אך השיג עליו
ר"י וכ' דמה שאין מברך עליו משום
דכתיב על מצות ומרורים יאכלהו הו"ל
דברים הבאים מחמת הסעודה וכ' דלפי זה
צריך לברך בורא נפשות אחר הירקות
ומ"מ כ' לקיים שם דברי הרשב"ם .ולכאו'
צ"ע דכיון דכ' הרא"ש דהמרור חשיב
כדברים הבאים מחמת הסעודה א"כ הרי
המרור אינו טעון ברכה לאחריו והכרפס
טעון ברכה לאחריו א"כ היכי מצי למיפטר
הכרפס את המרור ,והא הוא טעון ברכה
לאחריו.

נזקקין ברכה אחת באחרונה הלא מיד אחר
ששתה היין שלפני המזון נזקק לברך

ברא"ש בסדר הלכות פסח כ' בדין

עוד

הק' בהא ממש"כ הרא"ש מהא

אחריו ברכה שאינה צריכה ליין שבתוך

דמבואר בד' בסי' כט דהרוצה

המזון הלכך אין מצטרפין כלל .עכ"ד.

להסתלק מן הספק בשתיית מים בסעודה

ומתבאר בדבריו דאי אמרי' דהיכא דאינו

ישתה מים קודם הסעודה ויברך על המים

שותה יין בתוך המזון אין ברכת המזון

אדעתא לשתות תוך הסעודה ,וקשה דמאי
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תנח
אהני ליה דכיון המשקין שבתוך הסעודה

עליו כלל ברכת מעין ג' אלא ברכת שלוש

נפטרין בבהמ"ז א"כ המשקין דקודם

ולהכי לא אהני ברכת המזון לפטור את

הסעודה טעונים ברכה לאחריהם ואמאי

היין שקודם הסעודה אבל היכא דהוי

פוטרים למים שבתוך הסעודה.

דברים שאינם מחמת הסעודה דבהו עיקר

ושמעתי

לבאר בזה דיש לחלק בהא בין
דברים הבאים מחמת הסעודה

לדברים שאינם באים מחמת הסעודה דהא
דאמרי' דכל שנתחייב בברכה אחרונה
שאינה צריכה לאכילה שבתוך המזון היינו

ברכתם הוא מעין ג' אלא דנפטרים הם
בברכת המזון בהא שפיר אמרי' דמיגו
דמהני לדיין שבתוך הסעודה פוטר הוא
את היין שלפני הסעודה.

עוד

אשכחנא בשו"ע בסי' רצ"ט כ' גבי

דוקא היכא דהאכילה דתוך המזון הוי

יין הבדלה וז"ל  :כשפוטר יין

כדברים הבאים מחמת הסעודה דבהא

שבתוך המזון שאין צריך לברך עליו גם

שפיר אמרי' דכיון דהשתייה והאכילה

אין צריך לברך ברכה אחרונה על כוס של

דתוך המזון אינם טעונים ברכה כלל ,בהא

הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד וסבור

אמרי' דחובת הברכה שחלה על האכילה

שיביאו לו יין יותר והבדיל על אותו כוס

של קודם המזון מחלקתם מלהצטרף אף

ואח"כ לא הביאו לו יותר ובירך בהמ"ז

לענין ברכה ראשונה אבל בדברים שאינם

בלא כוס יש מי שאומר שצריך לברך ברכה

באים מחמת הסעודה אף שנפטרים הם

אחרונה על כוס של הבדלה ,ומקורו מד'

בברכהמ"ז כיון דאיכא בהו נמי מחייב

הטור.

דברכה לאחריהם בפנ"ע דאינם טפלים
לסעודה ,בהא לא חשיב דכבר חל עליו
חובת

ברכה

קודם

אכילה

והשתייה

דבסעודה ,ושפיר מצטרפים הם לברכה
ראשונה.

אלא

אי"צ ברכה אחרונה אף בלא
היה לו יין בתוך המזון שאני הכא שאין
היין בא לצורך האכילה אלא לצורך מצוה,
והיינו לפי מש"כ הרא"ש דטעמא דמיפטר

דלפי"ז אכתי הוה לן למימר דצריך
לברך ברכה אחרונה קודם ברהמ"ז

דהא לשי' הרא"ש אין ברהמ"ז פוטרת
אכילה ושתייה שקודם הסעודה ,וצ"ב.

ובאופ"א

ובמג"א

כ' דאע"ג דיין שבא לפני המזון

בבהמ"ז משום דבא לפתוח המעיים י"ל
א"כ דהיכא דבא למצוה תו אינו בא לצורך
הסעודה ,ומש"ה לא מיפטר בבהמ"ז .וכ'
עוד דל"ד לקידוש דמבואר דמיפטר
בבהמ"ז דהסעודה דקידוש צורך סעודה

הגר"ר

הוא דאין הקידוש אלא במקום סעודה,

שמואלביץ שליט"א כעין

וכ"ה להדיא בטור דשאני קידוש דחשיב

הדברים הנ"ל די"ל דהא דכ' הרא"ש דלא

צורך סעודה .והקשה שם המג"א אכתי

מהני ברהמ"ז דהיין שבתוך הסעודה ליין

דהא מבואר ברא"ש דכל שצריך ברכה

שקודם הסעודה היינו דוקא ביין שהוא

אחרונה כשאין לו יין תוך המזון אפי'

חשיב כבא מחמת הסעודה וא"כ לא חל

כשיש לו יין לא יפטור ליה וא"כ ה"נ כיון

ראיתי

ממורינו
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דהיכא דאין לו יין צריך ברכה אחרונה

אחריו ,ומשא"כ כשלא שתה יין אינו שייך

אמאי באית ליה יין אי"צ ברכה אחרונה,

לסעודה ,וע"כ צריך לברך אחריו ברכה

וכ' דדוחק לומר דכיון דמצוה היא שאני,

אחרונה.

ובמחצית השקל תמה בזאת דהא הבדלה
נמי מצוה ,וד' כוסות נמי מצוה היא.

ונראה

לדון בזה בעיקר טעמא דהרא"ש,
די"ל

דהרא"ש

נמי

מודה

לחידושא דהבעה"מ ודעימיה דכל דהוי
שתיה אחת היין שלפני המזון עם היין
שבתוך המזון אז כיון דמהני הברהמ"ז
ליין שבתוך המזון מהני נמי ליין שלפני
המזון ,אלא דבהא פליג דכיון דשתיית היין
שבתוך המזון חלוקה היא משתיית היין
שקודם המזון ,דיין שבתוך המזון הוא
מצרכי הסעודה ויין שקודם המזון אינו
שייך לסעודה כלל ,ע"כ אינם חשובים
כשתיה אחת ,ואין ברכת המזון מהני ליה
ומש"ה כיון שנתחייב כבר בברכת על
הגפן דיין דקודם המזון דחלוק הוא
לעצמו ,צריך ברכה לפניה על שתיית היין
שבסעודה ,אבל אחר דכ' דהיין שקודם

ולהנתבאר

מים ומרור לא שייכי ד'
הרא"ש דדוקא גבי יין דחזי' דבלאו טעמא
דיין גורם ברכה לעצמו היה פטור נמי
בברכה ראשונה הרי דבעצם שתיית היין
מכלל הסעודה הוא ,ולכך בהכי הוא
דאמרי'

בבהמ"ז ,י"ל דאף דאמרי' דיין שבא

דכיון

חלוקה

דשתיה

היא

מהשתייה דקודם הסעודה חל עליו חיוב
ברכה על השתיה דקודם הסעודה  ,אבל
במים הא אי טעונין הם ברכה לפניהם
וכדעת

המחז"ו

הרי

דאינם

שייכים

בעצמותם לסעודה כלל  ,וא"כ אינם
מתחלקים כלל מהשתיה שקודם הסעודה,
ושפיר מהני ברכת המים שלפני הסעודה
לפוטרם ,וע"כ הרי ממ"נ אי טעונין ברכה
לפניהם הא נפטרו בברכה דלפניהם ואי
אין טעונין ברכה וחלוקים הם מהשתייה
שקודם הסעודה הא כבר נפטרים הם
בברכת הפת.

הסעודה נמי צורך הסעודה ולהכי אף
היכא דלית ליה יין בתוך הסעודה נפטר

יש לומר נמי דמה"ט גבי

אלא

דבאמת בעיקר שי' הבעה"מ
ודעימיה

מצינו

בזה

בד'

למצוה אינו נפטר בבהמ"ז היכא דלא

האחרונים בב' אופנים בהא דע"י שתיית

שתה יין דכיון דבא לצורך מצוה אינו

היין בתוך הסעודה מהני ליה ברהמ"ז נמי

משתייך לסעודה ,מ"מ הא מיהת אהני

ליין שקודם הסעודה אי הוי משום דכל

דהיכא דשותה יין בתוך הסעודה כיון

דשותה בתוך הסעודה הוי דינו כשתייה

דבעצמותו הוא יין של צורך הסעודה

אחת ומהני הברהמ"ז לכל השתייה או דרק

שפיר הוי שתייה אחת  ,דכשאנו באים

משום דהברכה ראשונה של היין שקודם

לדון אי הוי שתיה אחת לא איכפת לן במה

הסעודה מהני ליין דבתוך הסעודה ע"כ

שהוא לצורך מצוה כל שבעצמותם הוא

הוא דחשיב כשתיה אחת וכ"כ הגר"ז

ענין אחד ,וע"כ שפיר היכא דשותה יין

בסימן קע"ד ס"ו ,ז"ל ,וכל מקום שיין

בתוך הסעודה אחר ההבדלה אי"צ לברך

שלפני הסעודה פוטר את היין שבתוך
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הסעודה ,א"צ לברך לאחריו ברכה אחרונה

האכילה שפיר חשיב שתייה אחת א"כ אמאי לא מהני

כלל וכו' ,לפי שנפטר הוא בברהמ"ז כמו

לפטור אף קודם נטילת ידים ,וצ"ת(.

היין שבתוך הסעודה ,ששניהם הם שתי'
אחת כיון שנפטרו בברכה ראשונה אחת,
ואי נימא כד' הגר"ז א"כ נמצא דבשי'
הרא"ש הא א"א לומר דהיכא דמהני
הברכה ראשונה חשיב כשתייה אחת דהא
הרא"ש כ' להיפך דכיון דמחויב הוא
בברכה אחרונה תו לא מהני לפוטרו
בברכה ראשונה ,ונמצא דלהרא"ש אין
הברכה אחרונה תלויה בברכה ראשונה
אלא אדרבא הברכה ראשונה מיתלא
בברכה אחרונה.

ולפימש"כ

אך

צ"ע לפי"ז היכא דבירך על יין
דהבדלה קודם נט"י אי מהני לפטור

משקין שבתוך הסעודה דכיון דאינהו לא
חשיבי כבתוך הסעודה ובהו לא איכפת לן
ככל דהוי למצוה או דנימא דהא לא שייך
דכיון דאינו פוטר ליין שבתוך הסעודה
כ"ש דאינו פוטר למשקין שבתוך הסעודה.

ב .הנה

נתבאר לעיל בהא דיין גורם
ברכה לעצמו דאי"ז סברא

דחשוב כדברים שאינם באים מחמת

נראה לבאר עד"ז מש"כ
במשנ"ב שם בסי' רצט

בהא דגבי הבדלה לא מהני ברכה דשתיית

הסעודה אלא דאף דהוי כדברים הבאים
מחמת הסעודה מ"מ טעון ברכה לעצמו.

והנה

ברשב"א בסוגיין כ' להוכיח בהא

היין לפטור יין שבתוך הסעודה אלא היכא

דיין גורם ברכה לעצמו דאינו טעם

דהבדיל לאחר נטילת ידים וכ' שם דאף

אלא לענין ברכה ראשונה אבל ברכה

דבעלמא יין שקודם הסעודה פוטר לייין

אחרונה

מהא

שתוך הסעודה היינו משום שהוא בא

דמבואר בחולין גבי כוס ברכת המזון

לעורר תאוות המאכל ,וצ"ע בזה מהא

דטעון ברכה לפניו משום דברכת המזון

דמבואר גבי משקים דמבואר דמברך על

הוי הפסק ,ומשתי וברוכי בהדי הדדי אי

המים קודם נט"י ומהני לפטור משקין

אפשר ,ואי נימא דצריך לברך על הגפן

שבתוך הסעודה אף דאין המים באים

קודם ברכת המזון על היין שבתוך המזון

לפתוח תאוות המאכל ,ולהנתבאר י"ל

א"כ לא בעינן כלל לטעמא דברוכי ומשתי

שפיר דבמים לא צריך להכי כלל דשפיר

בהדי הדדי א"א דתיפו"ל דברכת על הגפן

חשיב שתייה אחת עם המשקין שבתוך

הוי גמר וסילוק .וברא"ש כ' הראיה מהא

שבתוך

דנקט להפסק דבהמ"ז ולא להפסק דעל

)אליבא דהמחז"ו(

הגפן .ודבריהם צ"ב טובא דמאי טעמא

ודוקא ביין דהוי דברים הבאים מחמת

כלל יהא טעון ברכת על הגפן לאחריו

)איברא דהדברים

קודם ברכת המזון והא שפיר מצי ליפטר

קצת כסותרים זה את זה דהא אמרי' דאחר ד' הרא"ש

בברכה אחרונה דאחר שתיית כוס של

דיין שבתחילה בעצמותו הוא בא לפתוח תאוות

ברכה ,לא מבעיא להראשונים דס"ל גבי ד'

הסעודה

כיון

דאין

המשקין

הסעודה שייכי לסעודה

הסעודה הוא דבעי' להכי.

שפיר

נפטר

בבהמ"ז,
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כוסות דמש"ה לא מברך משום דסומך על

אינו לכתחילה ,הרי דהיכא דמהני הבהמ"ז

הברכה דאחר כוס רביעית אלא אפי'

אף דאי"ז עיקר ברכתו מ"מ אינו טעון

להרי"ף דצריך לברך לבתר תרי כסי קמי

ברכה בפנ"ע לאחריו ]וכדאסברה לה בחי'

לכאו' היינו משום דהברהמ"ז הוי הפסק,

הרא"ה דכיון דבלא"ה מברך ברהמ"ז טפי

וא"כ ע"כ בעינן לטעמא דהפסק דבהמ"ז.

אית לן למימר דיפטר בהך ברכה.[.

ושמעתי לבאר בזה די"ל דהא פשיטא להו
לראשונים דאי יברך ברהמ"ז יהני נמי ליין

אכן

נראה לדון בזה די"ל דהא דדנו

שבתוך הסעודה דברכת שלש פוטרת את

הראשונים לאו משום דינא דשלש

היין וכמש"כ הרא"ש לעיל פרק א' סי' יב

פוטר מעין ג' אלא טעמא דבאמת הא הוי

ואף אי אינו מתכוין לפוטרו נמי ע"כ

דברים הבאים מחמת הסעודה וברכת

פוטרו וכיון דברכת המזון אינה הברכה

המזון שפיר מהני ליה אלא דמשום דיין

הראויה לו הצריכוהו לברך קודם ברכת

גורם ברכה לעצמו הטעינוהו ברכה בפני

המזון ,אי אמרי' דיין בתוך הסעודה טעון

עצמו אף דמדינא מהני ליה הברכה

ברכה לאחריו .והא דמבואר גבי' ד' כוסות

דבהמ"ז ,דזהו ענין גורם ברכה לעצמו

דאינו טעון ברכה אלא לאחר כוס רביעית

להזקיקו

ולא

היינו לטעמיה דהרא"ש דאף היין שלפני

להטפילו לברכת הסעודה ,וא"כ מהאי

המזון נמי הוי כדברים הבאים מחמת

טעמא י"ל דדוקא בהא הוא דאמרי' דיהני

)וקצ"ע

ליה ברכת המזון אף אי אינו מתכוין

שם בד' הרא"ש אי קאי נמי על הד' כוסות בהך

לפוטרו ,אבל אה"נ בעלמא שלא בסעודה

סברא(.

לא מהני ברכת שלש ליין כל שלא נתכוין

הסעודה דבהמ"ז פוטרם לכתחילה.

הברכה

המיוחדת

לו

לפוטרו ,ומהאי טעמא הוא דאמרי' דיברך

אלא

דצ"ע בזה בתרתי בשי' הרשב"א

עתה ברכת על הגפן להזקיקו הברכה

דקאי שם לפי מה דבעי' למימר

המיוחדת לעצמו .ובזה יבואר היטב

דלא מהני ברכת שלש ליין  ,וא"כ הא אין

דאה"נ לדידן אליבא דאמת גבי ד' כוסות

ברהמ"ז פוטרתו כלל ועוד דבד' הרשב"א

אי"צ לברך על הגפן או משום דבהמ"ז לא

בסוגיין מבואר דאי ברהמ"ז פוטרת לתמרי

יהני ליה או דלא איכפת לן כיון דליכא

שפיר נפטר בבהמ"ז ולא אמרי' דיברך

טעמא דגורם ברכה לעצמו לענין ברכה

קודם ברכת מעין ג' כיון דפטור דבהמ"ז

אחרונה.
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ברכת הנהנין על כללות האכילה
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עליו להדיא ,וממילא א"ש דברי הבה"ג

הרא"ש בסי' כ"ז הביא דעת בה"ג דעל

והרא"ש דאם מחשיבים את הכוס לחלק

כוס של ברהמ"ז אין מברכין

מהסעודה ,ממילא הברהמ"ז שבירך על

לאחריו ברכת הגפן ,וכ"ה גם דעת ר'

הסעודה קאי אף עליה אפי' שלא בירך ע"ז

עמרם הובא בטור סי' ער"ב ,וכ' הרא"ש

להדיא ,וכן א"ש דברי הראב"ד דכיון

דמילתא דתמיה היא ,וכ' דשמא חשבו

שהמפסיק לזימון אינו צריך ברכה ראשונה

כבא מחמת הסעודה אע"פ שהפסיק

על המשך אכילתו ,ע"כ הכונה שאנו דנים

והנה

את מה שיאכל אח"כ כהמשך האכילה

מריהטת לשון הרא"ש משמע דמה שלא

הקודמת ,וממילא הברכת הזן שכבר בירך

הסתבר להרא"ש כבה"ג ,היינו דלא

על הסעודה קאי אף על מה שאכל אח"כ.

בברהמ"ז

ולא

מסתבר

כותיה,

מסתבר שיחשב מחמת הסעודה כיון
שכבר הפסיק בברהמ"ז] ,וכך הבין הב"י

ב( והיסוד

לסברא זו הוא בגמ' נ"א .בעו

יעויין מעיו"ט אות ק'[ ,אכן צ"ב לו יהא

מיניה מרב חסדא מי שאכל

דיחשב מחמת הסעודה ,אכתי איך יפטר

ושתה ולא בירך מהו שיחזור ויברך ,א"ל

בברהמ"ז שכבר בירך לפני השתיה.

מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל
שום אחר כדי שיהא ריחו נודף ,אמר

וכעי"ז

הביא הרא"ש פ"ז סי"ב את דעת

רבינא הלכך אפי' גמר סעודתו יחזור

לזימון

ויברך וכו' ,מי דמי התם גברא מעיקרא לא

באמצע סעודתו פטר אף את מה שאכל

חזי הכא גברא חזי והואיל ואידחי אידחי,

אח"כ ,ואי"צ לחזור ולברך ברכת הזן

ולכאו' צ"ב מה היה הנידון אם יחזור

אע"פ שאכל עוד אח"כ ,וצ"ב הטעם בזה.

ויברך ,דאם יחזור ויאכל למה לא יברך

הראב"ד

דמי

שענה

מצד מה שיאכל אח"כ ,וגם צ"ב מה ס"ד

והמבואר

בזה דמה שמברכים ברכת

דרבינא דגם מי שגמר יכול לברך ,ואיך

הנהנין ,אין הכונה שכל כזית

יוכל לברך כיון שכבר גמר ,וגם איך שמעת

וכזית טעון ברכה לעצמו ,ופוטרים את כל

לה מדברי ר"ח דאמר שמה שצריך לברך

החיובים בברכה א' ,אלא כל כזית הוא

הוא כדי שלא יהא ריחו נודף ,והיינו לכאו'

חלק מכללות האכילה והאכילה מחויבת

מצד מה שאוכל אח"כ ,ועוד דבגמ' משמע

בברכה ,וכשמברך על האכילה נפטר כל

דכל מה שאינו מברך כשסיים הוא משום

מה ששייך לאותה אכילה אף אם לא בירך

דאידחי.
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והמבואר

תסג

בזה דכיון דהברכה היא על

בלא ברכה כשיש לו עוד משקין ,משום

כללות האכילה מבעיא ליה

שמה שיברך לבסוף יפטור גם את מה

במי שלא בירך שמא יצטרך לברך עתה,

ששתה לפני"כ ,וכן מבואר בסו"ד שם שכ'

וממילא יתקן גם מה שכבר אכל כיון

דאם אין לו עוד משקין יכול לבלוע כיון

שהכל אכילה א' ,או דילמא לא יברך כיון

דבלא"ה תאבד הברכה כיון שאין לו יותר,

דהתחלת האכילה היה בלא ברכה ,וע"ז

ומבואר דאם יש לו עוד אי"ז נחשב

קאמר ר' חסדא דדמי למי שאכל שום,

שתאבד הברכה ,ולכ"ז נתעוררתי ממש"כ

והיינו דודאי יברך עתה כדי שלכה"פ כעת

ברשימות שיעורים סימן א'.

יברך על האכילה ,וממילא סבר רבינא אף
דגמר סעודתו יברך ,כדי שיתקן כעת את
כל הסעודה ע"י שבירך על סעודתו ,אלא
דדחי הגמ' דכיון דאידחי אידחי ,אבל אם
הוא באמצע האכילה באמת מברך גם על
מה שכבר אכל.

ועפי"ז

ג( וגדולה

מזו כ' הריטב"א בדף מ"א:
דפירות שאכל מהם תוך

הסעודה ונמשך באכילתם לאחר הסעודה
אין מברך עליהן ,דכיון שהורשה לאכול
מהן כ"ז שלא נמלך באכילתן אוכל והולך
מהן אפי' לאחר סעודתו ,וכ' דראיה גמורה

יבוארו דברי הכלבו הובא בב"י

מלקמן דאיבע"ל בשכח ולא בירך לפניו

סי' קס"ז וכ"ה באורחות חיים

אם גומר סעודתו בלא ברכה ,ואהדרינן מי

והתשב"ץ דכל מה שאין צריך לברך בגמר

שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום,

סעודתו הוא דוקא כשאין לו עוד אוכל או

הרי כאן נסתפקו מכיון שכבר נהנה מזה

שנסתלק מסעודתו ,אבל אם יש לו עוד

המין אם חוזר ומברך עליו כלל ,או

אפשרות לאכול צריך הוא לאכול ולברך

שיגמור לאכול ממנו בלא ברכה ,וכל עיקר

על האוכל ,וצ"ב למה יתחייב לאכול עוד,

לא מצאו טעם לחייבו אלא מפני שאכל

וע"כ כמשנ"ת דע"י שיאכל עוד ויברך על

שום כלומר שאכילתו היתה תחילתו

הסעודה ממילא יהיה כאן ברכה גם על מה

באיסור ,אבל הכא שאכילתו היתה בהיתר

שאכל לפני"כ ,ולכך מחויב הוא לאכול

ונהנה בהיתר תו לא מחייבי לברוכי ואוכל

כדי לתקן בזה את מה שכבר אכל בלי

והולך כרצונו.

ברכה.

וכן

מבואר בדברי הראב"ד בהשגות בפ"ח

ומבואר

בדברי הריטב"א דנקט שלא רק
באופן

שבירך

על

תחילת

הי"ב ע"ד הרמב"ם שכ' דאם שכח

האכילה יכול להמשיך לאכול ,אפי' באופן

והכניס אוכלין לפיו בלא ברכה ,אם היו

שהברכה לא קאי על מה שאוכל עתה

משקין בולען ומברך עליהן בסוף ,וע"ז כ'

וכמשנ"ת ,אלא גם אם לא בירך בתחילה

והוא שבדעתו לאכול יותר שאל"כ הוי

מ"מ הגמ' דנה שמא ימשיך לאכול בלא

גמר ,ומבואר בדבריו דמה שמברך בסוף

ברכה] ,דהריטב"א פי' שם דס"ד דיאכל

אם יש לו עוד משקין מהני גם על מה

בלא ברכה כלל ולא כפשטות הגמ'[,

שאכל לפני"כ ,ומש"ה התירו לו לבלוע

והיינו משום שהמחייב של הברכה הוא
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תסד
כללות האכילה ,וכיון שהזמן לברך על

והלך למקו"א עמידתו זו היא גמר

האכילה הוא בתחילתה ,ממילא מי שלא

סעודתו ,והך סעודה אחריתא היא וצריך

בירך על אכילה זו שוב אינו יכול לברך,

לברך בתחילה ,וכ"כ הרמב"ם בפ"ד ה"ה

ורק משום דאכילתו היתה באיסור מסיק

דהיינו משום דכל המשנה מקומו פסקה

שצריך לברך ,ובאמת יש לדון לפי"ז מה

אכילתו ולכך צריך לברך עוד ברכה.

יהא הדין במי שהיה אונן בתחילת האכילה
ואכל בהתיר ,אם אכן יפטר מלברך על
סופה להריטב"א.

והנה

וכ"כ

רש"י דף מ"ג .דכל מה שיין שלפני
המזון פטר יין שלאחר המזון היינו

דוקא שנטל כבר ידיו ,אבל אם בירך קודם

בכמה דוכתי מבואר דהברכה חלה

שנטל ידיו צריך עוד ברכה ,שאין ברכה

על מה שאוכל בתחילה וכל השאר

הראשונה פוטרתו כיון שאינו קרוי יין

נפטר מדין גרירה ,וכדחזינן בדינו של

שלפני המזון ,והיינו דכיון דיין שבתוך

הרשב"א דקאמר שאינו בדין שהחשוב

המזון משונה הוא מיין סתמא דהוי חלק

יפטר בברכת שאינו חשוב ,הובא ברמ"א

מסעודה ,צריך שהיין שפוטרו יהיה משויך

בסי' רי"א ס"ה ,וכן חזינן מדלא נאסר

לסעודה שאז אפשר להחשיבם לשתיה א',

להפסיק באמצע האכילה כמו דאסור

אבל בלא"ה לא ,וגם הראשונים דל"ס

להפסיק בין ברכה לאכילה ,וע"כ דהברכה

כדבריו ,עכ"פ ביין הבדלה מבואר בתוס'

חיילה רק על אכילה ראשונה וכל השאר

בדף מב :ששצריך דוקא אחרי נטילת

נגרר בברכתו ,וכן חזינן מדינא דתורמוס

ידים ,כיון שזה יין מצוה ול"ש לסעודה.

סי' ר"ו ס"ו ,וי"ל דהביאור בזה הוא
כמשנ"ת דהברכה הוא על האכילה ,וכיון
שהתחיל את האכילה חיילה הברכה וכל
השאר נגרר בממילא כיון שהוי חלק
מאותה אכילה.

ד( ועפי"ז

וכן

מבואר גם ברשב"א שכ' דלדעת ב"ש
פרפרת

ומעש"ק

אע"ג

דתרויהו

ברכותיהם שוות דכולהו מיני מזונות
נינהו ,מ"מ כיון שבירך על הפרפרת סתם
ולא כיון לפטור את מעש"ק מש"ה לא

יתבאר גם מה שמצינו לאידך

פטר אע"ג דחשיבא טפי ,והיינו משום

גיסא דגם מה שבירך עליו

שזה ב' מיני אכילה דפרפרת לתענוג

אינו נפטר אם אינו משתייך לאותה אכילה,

ומעש"ק לשובע ,וגם בדעת ב"ה משמע

וכמש"כ רש"י בדף מ"ב ע"ב ד"ה על כל

דרק משום דחשיב טפי נפטר הא לאו הכי

כוס דטעמא דנמלך מחייב ברכה הוא

מודו.

משום שמתחיל בשתיה בכל חד וחד,
והיינו דכיון דכל חד שתיה נפרדת היא
אינם יכולין ליפטר בברכה א'.

וכן

גם

ברא"ה ובריטב"א חזינן הכי דפי' את
החסרון של זה לשתות וזה לשרות

בגמ' מב :דהיינו משום דכיון דיין שבתוך

כ' רש"י בפסחים דף קא :בטעמא

המזון בא לשרות המאכל הוי כאכילה,

דשינוי מקום צריך לברך דכיון דעמד

ואין ברכה של אכילה פוטרת ברכה של
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שתיה כיון דענינים מחולקים נינהו ,ומכ"ז

ומשא"כ

תסה

פרפראות אינם בכלל דברים

מבואר דכדי לפטור ב' דברים בברכה א'

הבאים מחמת הסעודה כיון

לא סגי במה שברכותיהם שוות אלא צריך

שלא באו להשביע אלא ללפתן ולמטעמים

שהכל יחשב אכילה א' ,שאז הברכה

שיאכלו עם הלחם כמש"כ הרמב"ם בפי'

שמברך על האכילה קאי גם ע"ז.

המשניות ,ואי"ז נחשב מחמת הסעודה
כיון שלא בא לצורך הסעודה דהיינו
לשובע אלא ללפת הפת ,וממילא אי"ז

·

ה( ברמב"ם

פ"ד מברכות ה"ו כ' בירך
על

הפת

פטר

כל

הפרפראות שאוכלין בהם הפת ממיני
תבשיל ופירות וכיוצ"ב ,אבל אם בירך על

כלול במש"כ הרמב"ם בהי"א דדברים
הבאים מחמת הסעודה אינם טעונים
ברכה ,ולכך הוצרך הרמב"ם לכותבו
בהלכה נפרדת ללמד שאם בירך על הפת
פטר את הפרפרת.

הפרפרת לא פטר את הפת ,בירך על
מעש"ק פטר את התבשיל ,ואם בירך על
התבשיל

ויש

)לא(

פטר את מעש"ק.

להעיר למה לא הזכיר הרמב"ם
ברישא את הדין במעש"ק ,דאם

בירך על הפת פטר את מעש"ק כמו
שהזכיר בסיפא ,ולכאו' זה קשה בין אי
גרסינן בסיפא דפטר את מעש"ק דקשה
למה לא הזכירו כמו"כ ברישא ,וכ"ש
דקשה אם גרסינן לא פטר דקשה למה לא
כ' הרמב"ם דתבשיל הוא דלא פטרה
למעש"ק הא פת פטרה.

והברור

ו( אלא

דא"כ צ"ב מאיזה טעם נפטרים
הפרפראות כיון שאינם בכלל

דברים הבאים מחמת הסעודה ,ולכאו' היה
נראה לפרש שנפטר מדין עיקר וטפל כיון
שבא ללפת את הפת הוי כטפל לפת ,אלא
דא"כ תקשי למה לא הביא הרמב"ם הלכה
זו בפ"ג ה"ה ביחד עם שאר דיני טפל וכמו
שתמה הכס"מ ,וע"כ כמש"כ דסבר
הרמב"ם דעיקר וטפל לא שייך רק כאשר
אין כונתו לאכול הטפל בשביל טעמו כלל,
וכמבואר בדוגמאות שהביא הרמב"ם
שאכל כדי שלא יזיק המלח את גרונו ,או

בזה דין זה לא נשמט ברמב"ם

שנתן כדי לדבק או כדי ליתן ריח או

אלא מבואר הוא בכלל מש"כ

לצבוע את התבשיל שאין לו כונת אכילה

הרמב"ם שם הי"א דדברים הבאים בתוך

באכילת הטפל ,ולכך מברך על העיקר

הסעודה והם מחמת הסעודה אינם טעונים

ופוטר את הטפלה אפי' אם הפת הוא

ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ,אלא

הטפל ,משא"כ הכא שאוכל את הפרפרת

ברכת המוציא שבתחילה וברכת המזון

ורוצה בטעמם ,ואדרבא זה כל מטרתו כדי

שבסוף פוטר הכל ,שהכל טפילה לסעודה,

להטעים את אכילת הפת וללפתו על ידו,

וא"כ מעש"ק בכלל הואיל ובא לשובע הוי

לכן אינו נפטר מדין עיקר וטפל ולכן לא

כבא מחמת המזון ,וממילא נפטר משום

הביא הרמב"ם דין זה יחד עם שאר דיני

שטפל לסעודה.

עיקר וטפל.
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תסו

אכן

צ"ב מה באמת הטעם לדין זה דאם

מזונות רק בדיעבד ולא לכתחילה ,וכמו

בירך על הפת פטר את הפרפרת ,והא

שאכן הקשה בראב"ד בהשגות על הרי"ף

הפרפראות ברכתם מזונות או העץ או

שהק' על רש"י וז"ל שאם הפרפרת היא

האדמה ,ואיך יפטרו בברכת הפת והא כל

לפתן כמו שפי' מקצת מפרשים ,אין טעם

הני מילי אינם נפטרים בעלמא בברכת

למה יפטור ברכת בשר ודגים מעש"ק

המוציא אפי' בדיעבד.

בשום פנים.

גם

צ"ב מה הס"ד דאם בירך על הפרפרת

ועוד

ק' דאכתי תיקשי להתוס' בתי' דפי'

יפטור את הפת ,כיון שפי' הרמב"ם

דפרפרת היינו פת צנומה בקערה

דפרפראות היינו מיני תבשיל ופירות ,והא

דמברכים עליה מזונות ,וכ' התוס' דהשתא

כשמברך על הפירות מברך בפה"ע ,וברכת

ניחא דאיצטריך לאשמועינן בירך על

בפה"ע אינו פוטר פת אפי' בדיעבד ,וא"כ

הפרפרת לא פטר את הפת אע"ג דהוא מין

איך ס"ד דיפטר הפת בברכת הפירות.

פת ,ולכאו' מה יהני דהוא מין פת הא מ"מ

גם

צ"ב אפי' בתבשיל שברכתו שהכל
שפוטר פת ,או במזונות והאדמה אם

ננקוט שפוטר פת ,מ"מ הנ"מ היכא דמברך
עליה ,אבל הכא שמברך על הפרפרת איך
ס"ד שיפטור את הפת ,ויעויין בכס"מ
שעמד בזה יעוי"ש מש"כ ועדיין צ"ב.

ז( בתוס'

ברכת מזונות פוטר המוציא אלא בדיעבד
ומתני' הא קאמר דפוטר לכתחילה ,וביותר
תיקשי לדעת הב"ח בסי' קס"ח ודעימיה
דס"ל דאין המוציא פוטר מזונות אפי'
בדיעבד ,וא"כ תיקשי איך ס"ד דפרפרת
פטר פת ,ומה נתישב לתוס' במה שהעמידו
בפת צנומה.

דף מב .ד"ה בירך על הפת הק'
על רש"י שפי' דפרפרת היינו

דגים ופרגיות ,וז"ל וקצת קשה א"כ מאי
קמ"ל דבירך על הפרפרת לא פטר את
הפת.

ולכאו'

הפרפרת הוי מזונות והפת המוציא ,ואין

ומכ"ז

מבואר שזה לא הוקשה כלל לתוס'
מה שנפטר גם דברים שאי"ז

ברכתם לכתחילה או אפי' בדיעבד ,אם רק
מדובר בפרפרת שהוא מין פת ,וכמו

צ"ב דהא לא קשיא דהא חזינן

דחזינן דפרפרת פטרה מעש"ק כיון שהוי

דפרפרת פטרה מעש"ק ,אע"ג

אותו המין וכדיבואר ,ורק משום חשיבות

דפרפרת לרש"י היינו דגים ופרגיות שהם

הפת אין הפרפרת פוטרת אותו ,וע"כ רק

שהכל ומעש"ק הוי מזונות ,וא"כ טובא

על רש"י שפי' שפרפרת היינו דגים

קמ"ל דאע"ג דפרפרת פטרה מעש"ק אפי'

ופרגיות דאינם מין פת ,ומש"ה הקשו

שאין ברכותיהם שוות מ"מ לא פטר פת.

התוס' אין ס"ד דיפטר הפת בברכתם.

והא

גופא הו"ל להתוס' לאקשויי דמ"ט

ח( ונראה

דהנה ז"ל הרי"ד בסוגיין בירך

באמת פרפרת פטרה מעש"ק אפי'

על הפרפרת לא פטר את הפת,

שזה שהכל וזה מזונות ,והא שהכל פוטר

קשה לי ותיפו"ל דאין ברכותיהם שוות
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ובכה"ג אפי' פרפרת ופרפרת נמי אין

נפטרים שניהם בברכה א' כיון שנחשב

פוטרות זו את זו ,שאם היו אלו בפה"ע

אכילה א' ,אבל בדברים שאינם נפטרים

ואלו בפה"א לא נפטרו אלו בברכתן של

אפי' בדיעבד ,בכה"ג אפי' אם נאכל הכל

אלו כדאמרי' לעיל ,וי"ל כיון שבירך על

לצורך סעודה א"א להחשיבו כאכילה א',

הפרפרת שהכל ובברכה זו נפטרת הפת,

או דאפי' אם יחשב אכילה א' אינו יכיל

וקמ"ל דכיון דעל הפרפרת בירכה לא פטר

ליפטר באותה ברכה כיון דלא שייך גביה

את הפת ,אבל בירך על הפרפרת פטר את

אותה ברכה.

זו ,אע"ג דאין ברכותיהם שוות כיון שבירך
הכל נפטרת ,ודוקא מפני שבאו על צורך
סעודה פוטרין אלו את אלו ,אבל אם לא
באו על צורך סעודה מברך על אלו וחוזר
ומברך על אלו ,ואע"פ שעשה ברכה השוה
לכולם כגון בפה"א שפוטרת פרי האילן
כדאמרי' לעיל עכ"ל.

אך

יש להביא כמה ראיות הראשונים דלא
ס"ל כהרי"ד וס"ל דאם הוי אכילה א'

נפטר גם דברים שאינם פוטרים בדיעבד,
דהנה בתוס' מבואר דפרפרת היתה פוטרת
פת אי לאו משום חשיבות הפת ,ופרפרת
פי' התוס' דהיינו פת צנומה שברכתה
מזונות ,והרי דעת הב"ח והמג"א דאין פת

בדבריו דבתרי מילי דהם צורך

נפטרת בברכת מזונות אפי' בדיעבד,

סעודה נפטרים בברכה א' ,אפי'

ומבואר דנקטו בדעת התוס' דכיון דפרפרת

דאין ברכותיהם שוות ולכתחילה אין ברכת

מין פת והוי אכילה א' נפטר אע"ג דאין

א' מהם פוטר את השני.

הברכות פוטרות אפי' בדיעבד.

ומבואר

וטעמא

דמילתא נראה ע"פ מה שנתבאר
דברכת הנהנים זו ברכה על

כללות האכילה ,ומעתה נראה דבעצם היה

וכן

מבואר ברמב"ם שכתב דפרפרת היינו
אפי' תבשיל של פירות ומ"מ פוטר גם

דברים שהם שהכל ,אע"ג דברכת העץ אין
פוטרתם אפי' בדיעבד.

ראוי שכשמברך על דבר א' יפטרו כל
המאכלים אפי' מה שמברכים ע"ז ברכה
אחרת ,אלא דכיון דאין ברכותיהם שוות

ועוד

ברא"ש סי' כ"ו דדייסה בסעודה

זה גופא מחלק את האכילות ,ובזה נתחדש

אינה טעונה ברכה ,וכ' דממ"נ אי חשיבא

בסוגיין דאם שניהם משמשים לצורך

כנהמא וכדאמרי' הני בבלאי טפשאי

הסעודה ממילא נחשב הכל לאכילה א'

דאכלי נהמא בנהמא פת פוטרת פת,

אע"ג דאין ברכותיהם שוות ,ולכך נפטרים

ומבואר שכיון שנאכל כדרך אכילת פת

בברכה א'.

נפטר ע"י ברכת הפת ,אע"ג דבעלמא אינו

אלא

דהרי"ד ס"ל דכ"ז הוא דוקא כשהוי
ברכה

דעכ"פ

פוטר

בעלמא

יש להוכיח כן מדעת בה"ג הובא

נפטר אפי' בדיעבד בברכת המוציא.

ולפמשנ"ת

א"ש דס"ד דגם יפטור פת,

בדיעבד ,כמו האדמה על פירות האילן,

והיינו ג"כ משום דהוי

ממילא בכה"ג שתרויהו צורך סעודה

כאכילה א' ,אלא דקמ"ל דמשום חשיבות
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הפת אינו יכול ליטפל לדבר אחר ,ולכך

ממילא שייכא לדיני שינוי מקום ונמלך

אינו נפטר בברכת הפרפרת] ,ומיושב בזה

שהנושא הוא מצד חילוק האכילות וכמו

הסתירה בדברי הריטב"א שכתב כאן דאין

שנתבאר.

פרפרת פוטרת את הפת אפי' במכוון,
ובברכת בפה"א על פרי האדמה ומכון
לפטור פירות האילן כ' הריטב"א בדף מא.
דמהני כונה ,וכן פסק המשנ"ב ,והעיר
החזו"א דלכאו' הדברים סותרים זא"ז,
ולפמש"כ שזה דין מיוחד בפת א"ש[.

‚

י( ברא"ש

בערבי פסחים סי' כ"ד הביא
דעת הרי"ף שם דס"ל דבד'

כוסות מברכין ברכת מעין ג' אחרי הכוס
השני ואחרי הכוס האחרון ,והבעה"מ כ'

הווא פשיט"ל דלא שייך לפטור

דאיירי רק כשיש לו יין בתוך המזון,

פת ע"י דהוי אכילה א' ,ולכך

והקשה ע"ז הרא"ש וז"ל ועוד דאם איתא

העמידו בפת צנומה דהוי מין פת ולכך

דיין שלפני המזון טעון ברכה לאחריו

ס"ד דיפטר ,ומ"מ על הא דפטרה מעש"ק

כשאין לו יין בתוך המזון ,א"כ כשיש לו

לא הוקשה להם ,כיון דתרויהו אכילה א'

יין נמי בתוך המזון יצטרך לברך אחרי היין

נפטרים הם בברכה א'.

שבתוך המזון קודם ברהמ"ז ,דיין ששתה

והתוס'

בתוך המזון אינו טעון ברכה לאחריו דהוי

ט( ולפמש"כ

עולה דלהרמב"ם יש ג'

דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת

סוגיות חלוקות ,יש את

נפטרים

הסעודה,

ואיך

יתכן

שיהיו

דינא דעיקר וטפל שזהו דוקא במשמש

בברהמ"ז א' כיון שאין נזקקים ברכה א'

ממש ,ויש את דינא דדברים הבאים מחמת

באחרונה ,הלא מיד אחרי ששתה היין

הסעודה דהיינו דברים שבאו לשובע שזה

שלפני המזון נתחייב לברך אחריו ברכה

מטרת הסעודה ,והוי טפל לסעודה ולכן

שאינה צרכה ליין שבתוך המזון ,הלכך אין

נפטר בברכת הסעודה ,והכא הוא דין נוסף

מצטרפים כלל לפטור בפה"ג.

דאם ברך על הפת פטר את הפרפרת ,אע"פ
שאינו צורך הסעודה כיון שאינו בא
לשובע ,ואינו טפל לפת כיון שאינו בא
להכשיר את פיו ,ומ"מ כיון שנאכל עם
הפת להטעימו והוי אכילה א' נפטר ג"כ
בברכת הפת.

ואולי

ונראה

סברת הרא"ש עפ"י מש"כ דכדי
לפטור שני דברים בברכה א'

צריך שיהיה זה אכילה א' ,ומעתה נראה
דס'

הרא"ש

דאם

השתיה

הראשונה

מחייבת ברכה אחרונה ואין ברכה זו יכולה
לפטור את מה שישתה אח"כ ואינו עומד

זה הטעם למה כלל הרמב"ם דין זה

לאכול או לשתות עוד דבר שיכלל בברכה

בהדי דיני שינוי מקום ,ולא כ' יחד

אחרונה ,ממילא חייל עליה חובת ברכה

עם דיני דברים הבאים בתוך הסעודה וכבר

אחרונה והיא מנתקת את האכילות או

טרח בזה הכס"מ ,ולפמש"כ י"ל דכיון

השתיות ומשוי ליה אכילה לעצמה,

דטעם הפטור הוא מה שנאכל באכילה א',

וממילא אינה יכולה לפטור את מה
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שישתה אח"כ ומחוייב לברך עוד ברכה

וש"מ דאין מברכין איין שבתוך המזון,

על מה שישתה אח"כ.

דאי בריך אחריו א"כ ל"ל טעמא משום
הפסקה דברהמ"ז ,תיפו"ל משום שבירך

יא( ועפי"ז

נר' ליישב כמה סתירות

על היין ששתה.

שהקשו בדברי הרא"ש,
דהנה הקשו הא שיטת הרא"ש בברכות

והמבואר

ססכ"ו דיין דלאחר המזון טעון ברכה

מזה שכל מה שכשבירך על
היין

הוי

לברכה

סילוק

לאחריו ואינו נכלל בברהמ"ז ,וק' א"כ איך

ראשונה של היין ,הוא רק כשבירך על היין

יפטור יין שבתוך המזון את היין שלאחר

ברכת מעין ג' דאז בירך על היין ,משא"כ

המזון] ,ואף למאן דס' דלא פטר היינו

כשנפטר בברהמ"ז אי"ז נחשב שמברך על

משום דיין דלשרות אינו יכול לפטור יין

היין אלא שמברך על המזון ורק שהיין

דלשתות אבל בלא"ה הי' פוטר[ ,וצ"ע

נפטר בהאי ברכה כיון דשייכא לסעודה,

כיון דיין שבתוך הסעודה מחויב בברהמ"ז

ומש"ה אין ברהמ"ז מסלקת את ברכת היין

ואינו פוטר את היין שלאחר המזון ,א"כ

כיון שאי"ז ברכה על היין],ועוררני לזה

איך יכולים ליפטר בברכה ראשונה א'.

ידידי הרר"ש קראוס שליט"א[.

וכעי"ז

יש להקשות דהנה בגמ' בפסחים

וממילא

פשוט שגם אם כבר נתחייב

דף ק"ג מבואר דאם אמר הב לן

בברהמ"ז ואינו פוטר את היין

ונבריך צריך לברך שוב על מה ששותה

שלאחר המזון אינו יכול לחלק את

אח"כ משום דברהמ"ז הוי סילוק ,ולדעת

האכילות ,משום שחובת ברהמ"ז לא

הרא"ש תיקשי תיפו"ל משום שיין שקודם

אלימא מברהמ"ז גופיה שאינה מסלקת

הב לן ונבריך מחויב בברהמ"ז ,וממילא

כיון דאי"ז ברכה על היין.

כיון דטעון ברכה אחרונה לחוד ממילא גם
לא יפטר באותה ברכה ראשונה ,וא"א

וטעמא

למה הוצרכו לטעם דברהמ"ז הוי סילוק
דמיכל וברוכי בהדו הדדי א"א.

דמילתא משום שטעמו של
הרא"ש

הוא

כדנתבאר

דכשנתחייב ברכה אחרונה זה מחלק את
האכילה ,וממילא י"ל דכ"ז הוא כשהחובת

והנראה

בזה דהנה הרא"ש בברכות סי'

ברכה היא חובת המאכל הזה ,משא"כ

כ"ו הוכיח דיין שלאחר המזון

כשרק נכלל בברהמ"ז שאז אי"ז חובת

אע"ג דגורם ברכה לעצמו ומחויב בברכה

ברכה על האכילה ולכך אי"ז מחלק את

ראשונה מ"מ אינו מחויב בברכה אחרונה

האכילות.

דנפטר בברהמ"ז ,מההיא דתלמידי דרב
דחד מיניהו בריך אכסא קמא ואכסא

יב( והנה

העירו עוד על דברי הרא"ש

דברכתא ומפרש טעמא בפרק כיסוי הדם

דלכאו' סתר משנתו דבשו"ת

משום דמיכל וברוכי בהדי הדדי א"א,

כלל י"ד ס"ה וכן בהלכות פסח בקצרה כ'
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דלדעת רשב"ם דהטעם למה אין מברכין

להם ואך דנפטרים בברהמ"ז כיון שנאכלו

על המרור הוא משום שנפטרת בברכת

בסעודה.

הכרפס ,א"כ אי"צ לברך ברכה אחרונה על
הכרפס אם אכל כשיעור ,וצ"ע כיון

ומעתה

נראה דכל דברי הרא"ש נאמרו

דהמרור נפטר בברהמ"ז דהוי דברים

דווקא ביין דהוי דברים הבאים

הבאים בתוך הסעודה ,א"כ איך נפטרים

מחמת הסעודה ,ולכך חייל עליה חיוב

בברכה אחרונה א' כיון שהכרפס טעון

ברכה אחרונה על היין שלפני הסעודה כיון

ברכה אחרונה א' והמרור אינו טעון.

שאין הייו שבתוך הסעודה נכלל כלל
בהאי חיובא ,ולכך זה מחלק את השתיות

והנראה

דהנה נר' דחלוק פטור דברים

כיון שהיין שבתוך הסעודה ל"ש ליה כלל,

הבאים בתוך הסעודה דהוי

משא"כ במרור שאינם באים מחמת

ברכתם ברהמ"ז דהוי כלחם עצמו ,ונראה

הסעודה וע"כ אף שנפטרים בברהמ"ז

דאם יברך ברכה אחרונה ע"ז הוי ברכה

מ"מ אכתי הם נכללים בחובת הבר"נ,

לבטלה ,משא"כ בדברים שבאו בתוך

ולכך אכתי לא חייל עליה חיובא דברכה

הסעודה שלא מחמת הסעודה דאינם

אחרונה ולכך מצו ליפטר באותה ברכה

כלחם ועדיין מחויבים הם בברכה הראויה

ראשונה.
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בגדר ברכת הריח
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אמר

דהביא י"מ דמברך שהכל וע"ז הביא את

רבי חייא בריה דאבא בר נחמני אמר

דברי הר"מ מקוצי ,ונראה דהמכוון דיברך

רב חסדא אמר רב ואמרי לה אמר

שהכל מחמת דהוי ברכה כללית ,והנהו

רב חסדא אמר זעירי כל המוגמרות

סברי דברכת מיני בשמים אינו ברכה

מברכין עליה בורא עצי בשמים ,חוץ

כללית ,וע"ז חדית הר"מ מקוצי דמיחשיב

ממושק שמן חיה הוא שמברכין עליו בורא

לה ברכה כללית ועכ"פ טעם הדבר דמהני

מיני בשמים ,ועלה מותבינן דמבואר

הוא כשיעור ברכת שהכל דהוי ברכה

דמברכין רק על אפרסמון ועל ההדס

כללית על כל הדברים ולא פרטית.

שבכל מקום בורא עצי שמים ומסקינן
בתיובתא.

ופי'

הוא ,מברכינן מיני ולכן גם בדבר

רש"י דאין המכוון הדס בלבד אלא

דאין העץ קיים כמוגמר ,וכדברי רש"י

כל מין שהריח בו הוא בעץ עצמו,

מברך עלה מיני דברכה כללית הוא,

ולא בעינן שריפה כדי לארוחי ביה ,ולכן
לדינא על מוגמר יברך מיני בשמים ולא
עצי בשמים.

ולכאו'

וכוללת הכל ואף מה דלית ליה עיקר.

ופשוט

לפי"ז דחסרון זה דאין לו עיקר
הוא לא חסרון אלא במטבע

עיקר טעם הדבר הוא דברכת עצי

הברכה דא"א לברך עליו העץ ,דהא אין

מיוחס הוא אל העץ ,ואשר על כן

העץ קיים ,ועכ"פ זה היה המו"מ בגמ' אי

כל דהעץ אינו קיים ,כיצד יברך על העץ
שאיננו ,ולכן מברך מיני בשמים.

ובזה

לכן

כל מידי דלית ליה ברכה או ספק

חזי לברוכי עליה העץ או לאו ודו"ק.

אלא

דהא גופא צ"פ דלכאו' כיון דחסר

הנדון שהביא התוס' דברי הר"מ

במטבע הברכה מדוע יברכו עליה

מקוצי דבמקום דנכנס למקום

כלל הא ליכא עיקר ואין על מה לברך,

דאית ליה ספק במין הדבר המריח אי הוי

)ובעצם כדעת הראשונים דליכא ברכה בכה"ג(.

עץ או הוי עשבי יברך מיני והיינו דבמקום
ספק מברכין מיני.

ולכאו'

היה מתפרש הכוונה דיש כמה

·

והנה

מבואר בגמ' על מוגמר נדון אימתי

מינים עשבי ועצי ,ובא זה ולימד

מברכין עליה ומבואר משתעלה

על כולן ,וכפי איך שתוס' כותב מקודם

תמרתו ,והקשו בגמ' והא לא ארח ,וברש"י
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תעב
לא הריחו בו עדיין ולא נהנה ,והיינו

שהריח לריח שלאחריו ,והיינו דמעמיד את

דסברת הגמ' דאי"ז כברכת הפרי עכ"פ

הברכה על החפצא ,אך אם הברכה

לענין זה דהכא בעינן הנאה בפועל ,ולכאו'

במוגמר הוא על עצם העשן העומד א"כ

אם יריח באמת יועיל לענין מה שהריח

הרי כל ריח וריח לעצמו הוא ולא מסתבר

ולא לענין הריח העתיד להריח בו ,וזה

לשייך באופן אחר.

נראה בגמ' לא כך דמוגמר יש ברכה עליו
ובעינן איזה ריח כדי שיוכל לברך וצ"ב,
או דנימא דבאמת כל רגע שמוסיף ריח
מיד יברך ,וזה הא לא מסתבר כלל.

וביאור

באופן

דצ"ב דהרי התבאר דדעת רש"י
דעל מוגמר מברכין בורא מיני

בשמים והתבאר דתופס הברכה הוא דכיון
דהעץ כלה וכדברי רש"י דאין העץ בא

הענין נראה דהרי על גוף הנדון

לפנינו ,וכמבואר גם בתוס' דהנדון בגמ'

בגמ' נראה דכל הנדון היה על

היה מחמת כילוי העץ דאינו בעין ,וא"כ

מוגמר ולא על כל בשמים ,וגדר הדברים

הרי מה יוסיף תת מה דמברכינן על מקצת

דהחסרון דיש בריח זה לעומת ברכת

ריח הרי אין שייכות להדדי כלל ,וכי מה

הלחם וכדו' ,דהתם הרי מעמיד הדבר

דהמוגמר עומד לפניך ומתכלה זה מה

אצלו ,ולכן יש כבר שייכות לענין העמדת

דיצרפם להדדי ,הא להדיא דאין הברכה

הברכה ,אבל הכא בעשן אין מה שיעמיד

על העץ כלל ,ולכן מברכין בורא מיני,

אצלו ,ולהחשיב בזה קבלת הנאה ע"י

ושוב ממילא מה מועיל ומוסיף תת ,מה

איזה ממשות) ,וכ"פ בצל"ח(.

דהריח מקצת לענין הריח שלאמ"כ.

)ואיה"נ

דהיה לדון בסברא נוספת דהוא
מקרב עצמו אל הדבר סגי בזה,

ובסברת מה לי מקרב הדבר אצל האש ומה

‚

ונראה

להעמיד בעיקר ברכת מיני בשמים

לי מקרב האש אצל הדבר ,כך העירני

באופן אחר דהנה מבואר בדברי

הרא"ז פלאי ,אך שפיר יש לומר כהאמור(.

הטור בסימן רט"ז דבהיו לפניו כמה מינים
מכמה תופסי ברכה ,עצי ,עשבי ,ומיני,

ולכן

אמרינן בגמ' משתעלה תמרתו ,וזה

דמברך בורא מיני בשמים ופוטר הכל,

כבר מספיק שייכות להדבר ,וע"ז

והדבר צ"ב מה ענין ברכה זו דפוטרת הא

מתמהינן הא לא ארח והיינו דאיה"נ אילו

לכאו' לא מצינו בברכת שהכל כשהיו

יריח אפי' מעט שפיר העמיד את השייכות

לפניו כמה מיני מאכל דנוכל לפטור ע"י

לדבר וסגי בזה ,אבל הא מיהא שיעור

שהכל את כל שאר הברכות.

ההרחה הוא רק בכדי להעמיד את הריח
מיוחס אליו ודו"ק.

ואל

תאמר דהתם איכא דיני קדימה לכל
שאר הברכות ,דהכא ג"כ אי' לכאו'

אך

כ"ז נכון הוא באם מברכים על מקור
הריח דאז שייך לשייך את הריח

מעלה ודיני קדימה
בב"י(

)יעויין ברוקח מש"כ הוב"ד

ומ"ש.
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וביותר

דכל דברי הטור במקום דאית ליה
ברכת

בכלל

מיני

הבשמים

העומדים לפניו ,אך באם היו רק עשבי
ועצי אין פתרון זה קיים ,וכך גם דייק שם
דדעת הרמב"ם כדבריו מהא דמנה רק
עשבי ועצי דבעינן ברכה על כל אחד ולא

תעג

הברכה היא על כל דבר דאין לו תואר
מברך מיני ,וכאן חשיב כלית ליה תואר.

אלא

דברמב"ם בפ"ט ה"ב מבואר
דבמוגמר יברך על כל דבר המין

בו הוא הגיע ולשונו אם היה זה הנשרף
שנתן ריח עכ"ל.

כתב מיני דבאם היו מיני שוב היה פוטר,
ויש להבין דאיה"נ ניתן להבין דברכת מיני
ברכה דיעבד היא והיינו רק במקום ספק

ומבואר

מקור הריח ולא מיני לבד וזה

וכדו' אבל הא גופא צ"ב ופירוש מ"ש אי

דלא כמבואר בסוגיית הגמ' לפי הגירסא

אית ליה מיני או דלית ליה מיני בשמים

שלפנינו ,וכן משמע דנשרף והוא נתן

לפניו.

הריח והברכה חלוקה לפי"ז וכך דייק

יתירה

בתרתי גם דהברכה היא לפי

מדבריו הביה"ל בסעיף י"ב ,והוא ביאר
מזו מצינו להדיא בדברי האורחות

דלכן מיחשיב כאילו קיים דהא קמן

חיים להכלבו ח"א סעיף מ' ז"ל

דמברך על שם המוציא.

כתב הרמב"ם ז"ל אם היו לפניו עצי
בשמים ועשבי בשמים שמברך על זה

אך

בדברי רש"י גופיה לא מוכח כלל כך

וחוזר ומברך על זה שאין האחד פוטר את

ואדרבה יתכן דהא דמברך מיני הוא

שוות.

כיון דכאן אינו בעין ,וכן על כל דאינו בעין

חבירו

אחר

שאין

ברכותיהן

והראב"ד ז"ל כתב שאם היו לפניו עצי
בשמים ועשבי בשמים שמברכין עליהן
בורא מיני בשמים שכוללת הכל עכ"ל.

ובגוף

העמדת הטור את דינו בדעת
הרמב"ם א יש להוסיף עיון דדבר

חידוש הוא יותר מדעת רש"י דהרי בעיקר
ברכת הריח משיעלה תמרתו לכאו' ענינו

יברך וברכתו היא ברכת מיני.

ולפו"ר

שיעור הפלוגתתא הוא במציאות
אי עשן העולה מחפצא חשיב

כאילו עיקר קיים או דלא חשיב ,והיינו אי
הוי כמושק או לאו ,וכדקדוק דברי
הביה"ל דדעת הרמב"ם דבעינן קיים.

ובאמת

הביא הצפנת פענח דהדבר הוא

דאין כאן קיים מידי דכבר נשרף ולכן

מח' רש"י ותוס' לענין מעילה

מברך מיני ,ולפי המבואר עד כאן עיקר

דרש"י בפסחים כ"ו ע"א סובר דאין

`.
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תעד
מעילה דאין בו ממש ואילו הרמב"ם ה'

שייך לעצי דאינו יכול להוציאו כמבואר

מעילה בפרק ה' הט"ז פסק להדיא

בב"ח ועוד וא"כ הרי אינו ענין להדדי ומה

דמשתעלה תמרתו חשיב ליה קיים ומועל

טעם יקדם

בו.

באופן

)והמג"א דן או דבאמת מוציא עשבי את

עצי או שאין רוקח כזה(.

דבעצם ברכת מיני לדעת הרמב"ם

והברור

בזה הוא דאין החילוק בהברכות

קיים על כל דבר דאינו עץ ולא

בא כפירוט מעלת הדבר והעמדת

עשב כברכת שהכל המקויים על מינים

ברכתו ,אלא דכל ענינו הוא בירור הדבר

כאלה ,ולפי"ז על אינו בעין דאינו מברך

שממנו מריח ולא יותר מכך וכדיבואר ענין

ברכה זו הוא מחסרון חשיבות וכדו',

הדבר ,והאירוני לדמות דבר זה למה

וכדעת הריטב"א והרא"ה בסוגיין דריח

דמצינו בברכות אכילה כזאת לגבי בירור

שאין לו עיקר אין מברכין עליו כלל.

הירקות

)ריש פירקין(

אי איכא בהו בירור או

לאו ואף מאן דפליג סבר דהעץ ודאי חלוק

וא"כ

לכאו' היה מסתבר דברכת מין הוא

ושיעור הדבר הוא דבהעץ מלבד שינוי

הוא ולא ברכה כללית וחידוש

הפרי יש כאן שינוי ומעלה במקום הוצאת

יתירה הוא דבמקום דמברך על מיני יוכל

הפרי ,ולכן יש מקום להרחיב בזה הברכה

להוציא את עשבי ועצי ,דבשלמא לרש"י

ולפרט אך לא הוי בירור יותר.

דכל ברכת המין הוא ברכת אף על ריח
שאין לו עיקר א"כ ע"כ דהוי ברכה כללית
השתייכות

בלא

לדבר

מסויים

נמצינו

ברכה מפורטת וענין ברכות

אך

להרמב"ם תוספת חידוש הוא.

למדים דיש ברכה מבוררת ויש

הבשמים הנחלקים הוא לא בגוף הדבר
דיש יותר מעלה אי גדל בעשב או בפרי או
שמן ערב אלא ענינו בירור ,ולא מעלה,

„

יש

)ויש לחלק מדוע שאני מברכת אכילה דהתם רק ר"י

להקדים דהנה בעיקר חילוקי הברכות
בברכות הריח ,דהלא חזינן דאיכא

כמה וכמה תופסי ברכות בורא שמן ערב

סובר דבעינן לברר ,ואכמ"ל(.

ביאור

הדברים נראה דהא אי' בגמ' אמר

ועשבי ועצי ומיני ,ולכאו' הרי יש להבין

רב זוטרא בר טוביה אמר רב מנין

דאי"ז במעלת הדברים ,והיינו דאי"ז כהעץ

שמברכין על הריח שנאמר כל הנשמה

והאדמה דהעץ הוא מפרוט יותר מחמת

תהלל קה איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו

מעלתו מהאדמה.

אין הגוף נהנה ממנו זהו הריח ,ובאמת
כבר עמד הצל"ח דמ"ט לא מחוייב מחמת

והיינו

דהרי כבר תמהו המג"א בסקט"ז

סברת הגמ' ריש פירקין דאסור לאדם

וכך הוא גם בברכי יוסף ע"ד

להינות מהעוה"ז בלא ברכה ,ותי' דאין בו

הרוקח הוב"ד בב"י דברכת עצי קודם

ממש ועיי"ש במגיה דפי' דהוי ברכת

לעשבי כהעץ להאדמה והרי אין עשבי

השבח.
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אבל

תעה

לכאו' היה מקום לדון דתורף הנאת

עיקר וכדו' או עכ"פ מושק יברך עליו

הריח שונה לא רק ממקורו אלא

בורא מושק ,והיינ ודאיה"נ גם בברכת

כמבואר בגמ' דריח הנאתו היא לא בגוף

אכילה מצינו שהכל נהיה בדברו אבל התם

והיינו דאין מקור הריח בא לו לאדם אלא

הרי לא על הכל יש בירור ,אבל כאן כל

הריח גופיה באופן דשיעור הנאתו הוא לא

תוקף חילוקי הברכות האו לבירור וא"כ

מהעוה"ז בצורה שהיא נלקחת וכדו' אלא

מ"ש דעשבי מבררים ויש דבר שעומד

הדבר קיים או אפי' אם רק ע"י מוגמר לא

לעצמו.

הכילוי בא אליו אלא הריח שלו והיינו
שלא הכילוי מביא לו הנאה זו ,באופן

ונראה

לענ"ד דאיה"נ ברכת מיני אינו

דשינוי הברכה תופס רק כבירור בעלמא

נחשב בירור ולא ברכה כוללת

ואין מקום כלל למעלת הדבר כיון דריח

אלא שונה הוא משאר ברכות הריח ביסודו

אחד הוא ,ובאמת תמוהים דברי הרוקח

דכולהו אתו לבירורי המוצא והמין ,אבל

לאקדומי מילתא.

ברכת מיני הוא על הריח גופיה ולא על
מוצאו ,ולכן איה"נ מה דמברך על מושק

‰

אשר

מיני הוא לא מחמת בירור אלא יש ברכה

על כן נראה לדון דברכת בורא מיני

כוללת אבל הכלליות הוא לא מחמת המין

בשמים דמועיל אפשר בתרי אנפי

אלא מחמת דאז עומד הדבר על הריח
דברא ריח במיני בשמים.

או דנתפוס ככל האמור דיסודו הוא רק
בירור ודעת הטור דבכה"ג דיש אותו כיון
דכל הענין הוא לברר הברכה כך הוא גם
הדין )כך דנו כמה מחבירי(.

אך

אפשר לדון ולומר דכיון דנתפרש
דבעצם אין בברכת הריח אלא

בירורי דברים ,הרי יש להעיר טובא מדוע
נמצא בכלל איזה ברכה שהיא כוללת,
והיינו דכדגו' לדבר דעת ר"י בבורא מיני
דשאים וזרעים מבואר דבאם יאכל שרשים
יברך בורא מיני עצים כמבואר ברמב"ן דף

ולכן

אין תמיהה מדוע לא ביררו דבר זה
דאילו היה זה ברכה שבאה על

מינים כללים היה מקום לתמיהה זו ,אך
מכיון דאי"ז על מין כללי אלא על הריח
בריח הוא פרטי ,והא דבאמת לא חששו
להעמיד על המין עצמו ,הוא מכיון דכל
מה דהעמידו על בירור המין הוא כשבא
מאיזה מקום מסויים אבל כאן אין הבירור
מפרטו דלברך על הבהמה וכו' אי"ז מן
הענין וד"ק.

מ' ע"א ז"ל וזנגבילא לר' יהודה כיון דלאו
פרי הוא ושרשין נינהו לא בעי ברוכי עליה
פרי האדמה אלא מיני דשאים או בורא
מיני עצים עכ"ל.

ולכאו'

מעתה

ניחזי אנן דלעולם מה דמברך על
איזה מין בדיעבד או במקום ספק

מיני בשמים הוא לא מחמת דהוי על המין

א"כ מדוע יש ברכה מיני הרי היה

אלא דהעיקר הוא דמברך על הריח ושפיר

צריך דעל כל ההנהו דאין להם

סגי בזה.
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תעו

וכ"ז

הוא מחמת היות הריח דבר העומד

ריחות דאמרינן דיברך מיני כל אחד לפי

לעצמו והיינו כי לא הדבר בעצמו

שיטתו ,היה מקום לדון לכאו' דמה ענין

נלקח אלא הריח ממנו לכן יש ברכה זו

זה אצל זה הא לכאו' ברכותיהן אינן שוות

בריח שאין בשאר אוכלין דהאוכל בעצמו

כל עיקר וקיים דבכל אין ברכותיהן שוות

כלה עם הנאתו דו"ק.

אין דין קדימה כי אם חביב או מין ז'

וכאן

בא הטור בחידושו דבאם אית ליה
המינים לפניו וכמובן עומד להריח

א"כ אין ענין בהבירור של המינים כל
עיקר כין דהריח עומד לפניך ובעצם
בהעמידו בורא ריח שפיר העמיד הברכה,
ורק אי עומד לפניו מין אחד או שניים אז
יש כאן שני חלקי ריח.

והמדקדק

וכדו' ,באופן דלכאו' כלל לא בא לפנינו
הריחות ,וא"כ מדוע בכלל תפס הטור
בפשיטות לברך מיני הא לא שייכי אהדדי.

ובעצם

בכל קדימות כבדברי הרוקח
שהובא מדוע יקדם ואדרבה כי

נבא לדמות הדבר לברכות אכילה הרי העץ
והאדמה דאב"ש נפסק דליכא קדימה

)ויש

את דברי הטור יראה דכתב

נדון אי חביב וכדו'( ,ומדוע בכלל נוקט דאיכא

את דבריו רק במקום תלת

דין קדימה.

הא במקום תרי לא והיינו אפי' אם יהיה
מין של מיני בשמים ועצי בשמים בכה"ג

ובאמת

לא יועיל ורק בכולהו והענין כנתבאר
שפיר כיון דאז אין ענין בהבירור.

ואפי'

נימא דיש ענין הא גופא שיעמיד
הברכה על מיני והיינו על הריח

הרי דיש כאן יחס לריח אין טעם בכה"ג
להזכיר את המקור ומקום הדבר כי העיקר
בעצם היה לברך על הריח אלא דקבעו
חכמים מטבע של בירור ובמקום דבכל
אופן יברך מה ענין כי יוסיף בירור.

והראב"ד

ודאי סובר דכל ענין הבירור

דתמיהה
האחרונים

זו

היא

תמיהת

בדעת

הרא"ש

דהנה בסוגיא מבואר לגבי דין שמן והדס
פלוגתת ב"ש וב"ה ונחלקו הראשונים
האם הוי ברכותיהן שוות או דהוי אב"ש,
והרא"ש נוקט דעסקינן באב"ש וא"כ קמה
וגם ניצבה דהלא הרא"ש פירש בסוגיא
בדף מ"א דענין אין ברכותיהן שוות דאין
שייכות כלל ביניהם וז"ל דלא שייכי זל"ז
כלל עכ"ל ,ולכן אפי' בחביב דן שם יעויין
בדבריו בסי' כ"ה ,וא"כ תמהים האחרונים
יעויין במעדיו"ט ובמג"א סקי"ט.

הוא במקום שמבורר הוא
לעצמו אבל בזה גופא דעומד הוא להריח
שפיר סגי בזה.

אשר

נראה בזה דבאמת איה"נ אילו היו
דנים כל דבר לעצמו והיינו דכל

דבר עומד כפשוטו כבאכילה הרי היו

Â

ויש

הדברים תמוהים ,אבל כיון דזכינו דיסוד

להוסיף עוד ביסוד זה בגדר הריח

דין ריח ושינוי ברכותיו הוא דליהוי בירור

וברכתו ,והיינו בעומד לפניו כמה

אך ביסודו הכל ענין כאן שפיר יש לדון
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דלענין זה לא חשיב אין ברכותיהן שוות.

והיינו

דכל ענין אב"ש הוא דאין שייכות
בין הדברים כלל והיינו דשני

המאכלים שלפניו אינם משוייכים חד
לחבריה ,דזה אכילתו אכילה אחת מינו וזה
אכילת מינו ,זה העץ וזה האדמה ,ואין מה
שישייך אותם ,אבל במקום דבעצם הדבר
הוא אחד דהוא ריח ,אלא דקבעו ברכותיו
לבירור ולא כפירוט ענינו כנתבאר ,בכה"ג
הרי משוייך הוא להדדי ,דענין הנאתו אחת
היא ולא כאכילה דשני אכילות הן ב.

ולכן

שפיר נקט הטור דבבאין לפניו
חשיבי כאחד לענין זה ואין כאן

נדון של אב"ש ,דהכא הנאה אחת היא ורק
בירור ברכה הוא דאיכא ,ולכן שפיר אף
הרא"ש דן דיני קדימה ,וכ"ז כי ענין הריח
אחד הוא ,וזהו ברכת בורא מיני בשמים
שמברכים במקום דליכא בירור ובמקום
דאיכא כמה מבוררים לכתחילה עומד
ברכה זו כי הוי על עיקר ההנאה והיא

תעז

כיון

דהריח קיים כבר ולכן הריח מקצת
מגדיר הריח קיים ,לענין זה דשפיר

יכול להעמיד את הברכה על הריח ,וכלל
אין יחס אל עצמותו של הדבר ,וא"ש דעת
רש"י בזה דאיה"נ מברכים על דבר שאין
לו עיקר אבל צריך את הריח ושיעור הריח
שלפנינו הוא בהיותו מעלה תמרתו אלא
דאכתי לא ארח היינו או כאמור לעיל
ועכ"פ תופס הוא לענין זה דבעינן כאן ריח
קיים וזה יש בהריח מקצת ולא קשה
כדלעיל כיון דכל הברכה היא על הריח
עצמו.

)או

עיקר המכוון בקושיית הגמ' והא לא
ארח כלשון רש"י לא הריח בו עדיין ולא
נהנה ,וענין כוונתו דכיון דאין לו עיקר
חסר במציאות הריח עד שנהנה כי הריח
מקויים לפניו עם הרחתו ,ולא מקודם וע"ז
אמרינן שפיר דהוי כאכילה דלא שנא ,אך
אין הדבר מוכרח ,ולא בעינן לתופסת זו,
וסגי בראשונה(.

הריח.

ויתכן
Á

אמור

דנוכל לדון דאחר שזכינו לכל זה

דאף הרמב"ם דסובר דבעינן עיקרו
קיים ומגדיר הדבר כאילו בא

מעתה דלעולם כשהריח מקצת

משורשו ולכן מברך כפי שבא מין המין

דמברך וכמבואר בגמ' נראה דזה

והיינו דהברכה היא על המין ,מ"מ מודה

מועיל כיון דבירך מיני בשמים והיינו כיון

הוא לכך דיש ברכה שונה דהיא ברכת מיני

דבירך על הריח א"כ בעינן שיעלה תמרתו

והיא ברכת הריח בעצמו ולכן מביא הטור

וריחו ורק בכה"ג אהני מה דהריח מקצת

דהרמב"ם יכול שפיר לסבור דכך הוא

ויעלה אף על הריח הבא אח"כ.

תופס הברכה וא"ש.

.a

s`e xg` mewnn zekiiy i"r iccdl opieync zenewn `ki`c zeey odizekxa oi` ipica epivn f"irke
cg`k mz`iad dxezdc oeikc d"lyd ixac a"wq `"ix oniq `"bnd `iad ,mnvra mipin 'fa `ede y"a`c

.l"nk`e cgi iaiyg y"a` oiprl mb
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תעח

וכך

מתפרש דעת הראב"ד דהובא

דאין לו עיקר אין צורך בברכה כיון

מהאור"ח דסובר לעיקר דלעולם

דעיקרו איננו.

בשתי ריחות אפשר להעמיד ברכה זו
ולכאו' כל ענינו כיון דמעמיד ברכה
חיצונית ועיקרית שאינה צורכת את הצורך
בבירור בכה"ג ,דכל ענין הבירור הוא ביש
לפניך ריח אחד אך ביש כמה ריחות
הבאים לפניך אין טעם לברר כיון דהעיקר
הוא מה דמריח וענין אחד לכולם ,בשונה
משהכל שכל ענינו להעמיד ברכה כוללת
על כל דבר בנפרד וביחד כיון דכמה
הנאות הם.

וכך

מבואר לכאו' גם בדבריו הובא בתר"י
דבכה"ג דשמן ואין בו עיקר יברך

בורא מיני בשמים על השמן והיינו כאמור
דאז יברך על הריח הקיים ואף דשמן זה
אין מציאותו מתחילתו כך אלא כעת עירבו
בו ואם המין קיים מבואר דמברך בורא
עצי מ"מ יש ברכה על הריח כשאין עיקרו

דאדרבה

מה דיש כאן ריח אלא דביררו
הברכה על ענינו אבל לעולם עיגקר
הברכה היא על ההנאה והנאתו הוא הריח
וע"ז שפיר בעינן אפי' באין לו עיקר ,אלא
הנדון הוא כיון דאין לו עיקר אין כאן
בירור ושוב היחס הוא רק להריח וע"ז בא
ברכת בורא מיני על הריח ודו"ק.

ויתפרש

הנדון בתוס' לפי המתבאר ,האם
יברך שהכל או יברך מיני אינו

בנדון האמור בתחילת הדברים דהנדון
האם מיני הוא ברכה הכוללת כשהכל אלא
האם המכוון במיני הוא לברך על הריח
דאז במקום ספק יברך ברכה לא מסופקת
אלא ברכה מדינא כיון דאז מעיד כיון דיש
ספק את הברכה על הריח ,או דיברך ברכה
על המין ואז המין הוא שהכל ד.

קיים כיון דאז הברכה אינה על הדבר
ומקורו אלא על הריח ג.

עיקר הברכה בריח הוא לעולם

וכפי

האמור בתוה"ד דלא כל הראשונים
סוברים דריח שאין לו עיקר מברכין

ונדון

דבר דאין לו עיקר לפי"ז הוא לא

עליו ,והיינו הרא"ה והריטב"א פירשו כל

כפי האמור בריש הדברים דכיון

הסוגיא בכה"ג דיש לו עיקר ,ואי"ז מוכרח

דאין לו עיקר שוב א"א להטיל ברכה על

דפליגי על היסוד האמור דאפשר כמבואר

העיקר ,ובעינן ברכה כוללת ,וגם דכיון

דהוי רק סברא בחסרון בריח גופיה.

.b

xaeq wx m"anxdc ipin jxai `l urd lk lf`c b"dkac di`x oi` l"diad ixac `leli` m"anxac zn`ae
.`aedy itk dlirn 'lda exiaca x`eank xnbena ze`ivna miiw exwir mlerlc

.c

jxal oiprd lk ik rxbn ipinc okzi k"` `vtgd lr dkxa epiide zhxetn dkxa opirac `nip i`c epiide
zeillka xacd lr jxan f`c exaca didp lkdy znerl edlekk dl care lwlw dfae ziphxt dkxa

zkxa `l df f`e ipin jxan xity okle xexia wx `ed hexitd zenvr mb ixd gixd lr ipinc oeik la` ,w"ece
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הנה

הקושט ,ולא ברירא חסרונו מדוע מודה רב

נחלקו הראשונים בפי' דברי הגמ' על

כהנא האם כיון דבאמת אין כעת מידי

ענין ריח שאינו מעיקר ברייתו,

בתוך השמן או דיש ורק טחון הוא וזה

דעיקר הדין מבואר בגמ' כך אמר רב אדא

עצמו חסרון וכ"ז נדון הוא בהאי ,אבל הא

בר אהבה האי כשראת מברכין עלויה בורא

מיהא מבואר להדיא דאיכא חסרון בהך

עצי בשמים אבל משחא כבישא לא ורב

מילאת דאף בטמון בו הקושט וממנו מריח

כהנא אמר אפילו משחא כבישא אבל

השמן יש נדון

בהברכה ה.

משחא טחינא לא נהרדעי אמרי אפילו

אך

משחא טחינא עכ"ד הגמ'.

ובפירוש

הדברים פי' רש"י דעסקינן
במין בושם הנקרא קושט

ובעצמותו מברכין עליו עצי ,אך על השמן
שבו טמון הקושט נחלקו רב אדא בר
אהבה ורב כהנא אי מברכינן עליה עצי או
לאו ,וסברת רב אדא דכיון דאין נראה
לעינינו אלא השמן והיינו דלא חזינן
בהקושט גופיה ,והוי שפיר סברא לענין
ברכת עצי ולכאו' עלה פליג רב כהנא דאף

בתוס' נראה פי' דברי הגמ' במשחא
כבישא ו

בשמים כמי ורד וכדו' וקולט הריח ז ,ומפ'
החילוק בין משחא כבישה לעומת טחינא
הוא דהיה זה קרוב לטחינתו ואינו קולט
הריח כ"כ ולפי מהבואר לפנינו נראה
בתוס' דבתרוויהו אין עיקר וכל הנדון הוא
בשיעור היות הריח בתוכו ,ונפק"מ לכן
לענין ברכה אי מברכין עליה או לאו ,ולא
ברירא מה איכפת לן בשיעור הריח העיקר
שיש שם ריח וצ"ע.

דאין נראה לעינינו אלא השמן מ"מ אי"ז
סברא לענין מהציאות דהלא הריח מגיע
מהעץ שבתוכו ,ומברכין עליה שפיר עצי.

וע"ז

ועכ"פ

בפשוטו לא מבואר דין הברכה
באם אין את העיקר או העיקר

מובא נדון נוסף במשחא טיחנא

כ"א לפי שיטתו בדבר הפחות ממנו ,האם

את

בכלל מברכין או לאו ,וגם לא מבואר בזה

וברש"י
.d

דהנדון על מכמה מיני

פירש

דטחנו

בו
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.i"yx zrc oeekn

.e
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תפ
עצם הדבר לכאו' תלוי באם יש לו עיקרו
באם אין לו עיקר.

כלים המוגמרים אף דלית בהו עיקר
עליה ח

מברכין

ויעויין

והפרישה דעמדו בזה,

)והיינו דמאיזה טעם

בכלים המוגמרים איכא מקום לברוכי אף דליכא

È

והנה

דברי

הב"י

עיקר(

התר"י הביא דעת הר"נ דהאי
כרשתא הוא לא מין הנ"ל ,אלא

ובעיקר

.

הצד דמברכין בורא מיני בשמים

הוי שמן עם כמה מיני בשמים ועלה

אף על האי בושם דסיננו צ"ת

מברכינן עצי ,וכמבואר בדבריו הוי רק

ממ"נ דאי לית ביה עיקר ,צ"ב ממ"נ אי

במיני עצים ,הא שאר מינים עמו יברך

אמרינן ריח דאין לו עיקר ,הוי חסרון

בורא מיני ,ועוד הביא מהראב"ד דבעינן

בעצמות הריח ,והיינו היותו בלי עיקר,

דיהיה בו את העצים לתוכו ,הא לאו הכי

מחוסר הוא ,א"כ מדוע ברכת מיני הוי

הוי ברכתו בורא מיני אפי' בכולהו מיני

פתרון ,ואלא דהוי ליה ברכה על העיקר

)ויבואר עוד דהעתיק דברי הר"ח דהועתק בתוס'

והכא ליכא עיקר לברוכי עליה כלל ,ולכן

עץ,

ואינו גורס סוחטין כשיטתו דבעינן ביה עיקר(.

ומ"מ

לפו"ר מבואר דאי ליכא ביה עיקר
מברך

מיני

והרא"ה

בשמים,

והריטב"א כאן הביאו שני דעות או דמברך

חסרון עיקר הוא רק דאין מקום לברך עצי
כיון דאינו עצי ,אלא יוצא מן העצי ,א"כ
יש עדיין מקום לדון מדוע מיני הוא
הברכה הלא ידעינן דמעצי אתי ,ומה אמור
בעצי.

או דאינו מברך כלל ,ומבואר עוד דהסיקו
תרוויהו הריטב"א והרא"ה

)להלן בסוף

ובפרט

דהרי איכא מאן דאמר דלא

דאינו מברך כלל באם אין לו עיקר,

מברכינן עליה כלל בכה"ג

וטעם הדבר לכאו' כיון דאין בו עיקר חסר

דליכא עיקר ,ולכאו' תרי טעמי איתנהו

בתורת הבשמים שלו ,והצד דיברך בו עצי

ביה או דחסרונו הוא בעצם דלא מיחשיב

הוא מחמת היותו ריחו מעצי הבשמים.

או דעכ"פ אין על מה לייחסו דריח בלי

הסוגיא(

ולקושטא

דמילתא יש לעיין דהראב"ד
כפי איך שהועתק בדברי

התר"י נראה דאף באין לו עיקר מברך
בורא מיני ,אך הטור העתיק גם בדעתו
דבעינן עיקר כדי לברוכי עליה ,וגוף דברי

עיקר חסר בהיחס אל העץ ולומר מיני אי"ז
פתרון וא"כ לכן אינו מברך כלל והיינו
דלכאו' נראה דפליגי אי ברכת מיני הוא
פתרון למידי דלית ביה עיקר או לאו ,ולא
ברירא שיעור הנדון בעיקר הריח או
בברכתו.

הטור באמת צ"ע דכתב אכולי עלמא
דבעינן ביה עיקר ,והוא עצמו פסק לא
כדעת הרמב"ם להלן סי' רי"ז דסובר דאף
.g
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ואפי'

אי נימא דאית ביה עיקר קצץ א"כ
ממ"נ אי מצי לאשווי תורת עיקר
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נעמיד הברכה עליו ואי לאו מ"ט בעינן

ודן דעכ"פ הצד הזה הוא סיבה או כסיבה

ליה ומה איכפת לי שיעורו.

עצמית או כסיבה דעכ"פ כיון דלא ידענא

ובאמת

דהרא"ה והריטב"א בצד הברכה
באין לו עיקר מבואר דאין צד

היאך למידיינהו לכן דנים אותו כך.

והנה

מאן דסבר דבאין לו עיקר אין

לברכת מיני בשמים בכה"ג ,דאי אין לו

מברכין כלל ,יש לעיין האם מי

עיקר הנדון הוא לא לברך בורא מיני אלא

ורד חשיב כיש לו עיקר או אין לו עיקר,

יברך עליו בורא שמן ערב ,והיינו דפליגי

ולכאו' לפי המבואר כאן בדברי התר"י

על הראב"ד דאף בהצד דאיכא ברכה על

עדיף הוא ,דהיה מקום לדון דכיון דמבואר

ריח שאין לו עיקר מ"מ לא מברכין אלא

בדבריו דהוא בתוך הפרי הנברא ,א"כ

עליה גופיה והיינו על השמן בלא יחס

עדיף הוא מסברת הרא"ה דהוי כמי פירות,

למקור הריח וכדו' ולכאו' כפי מה

דהכא הוי לא פירוק המים מהבשר הפרי

דהוקשה ,ולכן באמת כל הצד דיברך בורא

אלא הוי איזה מים בתוך הפרי וז"ל התר"י

שמן ערב ,ואיה"נ אף מהאי דינא חזרו

מפני שאין מי הורד באין מעץ הורד עצמו

בהן ט.

אלא מהפרי הנברא בתוכו עכ"ל.

וא"כ

הרי איכא כאן ג' דעות או דלא

והיה

מקום להכריח דבר זה דיש מעלה

יברכו כלל או דיברכו מיני או

מיוחדת למי ורד יתר על שמן

דיברכו בורא שמן ערב ,וצ"ב הטעם לכל

השמנים ,דבמי ורד פסק השו"ע בסעיף ב'

צד כאמור.

דמברך עליו עצי ,והיינו דהחשיב כהורד
עצמו ואילו בסעיף ד' מבואר על שמן ערב

‡È

עוד

הביא בתר"י הנדון במי ורד
דהראב"ד סובר דמברך עליה

בורא מיני בשמים ואילו דעת הרמב"ם
ועוד דמברך עליה עצי ,ובעצם מבואר נדון
לגבי מי ורד אי עצי או מיני והתר"י דן
בביאור כוונתו דמי ורד אתו מפרי הנברא
בתוך הורד וממילא חסר בהיחס אל העץ,
.h

דמברך עליו בורא שמן ערב ,ומבואר
בשו"ע בסעיף ו' צד דיברך שמן ערב גם
על שמן דאין בו עיקר ,והיינו לכאו'
דהחסרון הוא זה שמעמידו בתופס הברכה
דבורא שמן ערב ,וזה לכאו' מורה על כך
דאף בשמן אפרסמון כ"ה דזה החסרון בו.

באופן

דא"כ מ"ש ורד דמברכין עליו
בורא פרי העץ ,הא לא הוי לכאו'

zlrn zngn `ed ezkxa mrh i"xzd zrlc axr ony `exa zkxa xwira ielz xacd x"etlc zn` od
zngn daxc` `l` dlrn i`d zngn `edc eyxit `l `"ahixde d"`xd eli`e epexqgn `le oenqxt`d

d"`xd eli`e ipin yi ivr zkxa oi` m`c drcd z` `ian i"xzd okle ,onyd lr `ed oecpd lkc `ed oexqg
`veid oi` `kd d"d ozenk odn `veid oi`c ixta enk dil iedc oeikc `ede ixnbl xg` mrhe xaq `"ahixde
ony `xea zeidl onyd zkxaa llk oexqg dil zil `linn aeye ,axr ony `xea eilr jxan okle ,ozenk odn
.axr
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כהך חסרון דאינו אלא שמן ומדוע עדיף

יברך עצי על הדברים גופייהו אבל הכא מי

הוא ,ובשער הציון תמה בזה ונשאר בצ"ע.

ורד אין בו עיקר דהרי מחוסר הוא הורד

ואפשר

לדון דהביאור בזה דמי ורד שאני

עצמו וא"כ מה"ת דהוי כהפרי ,והדבר
תמוה מאד.

הם בעדיפותם ולכן הוו עץ יותר
להאי צד מחמת מציאותם כהאמור ,דהוי
עצמות הדבר,

הראב"ד בחילוק דברים דעל

)וכעין האמור בדברי השו"ע לגבי

גוף הורד מברך הנותן ריח טוב בפירות,

שמן זית ,על הכותשו(.

אבל

ובאמת

דהרא"ש גם הביא מביא דעת

זה הכל אם נדון אותו כהך מעלה,
דמי ורד שאני ,אך בהאי מילתא

גופיה מבואר הרי בראב"ד דזה סיבה
לריעותא ,ובכלל כפי איך שהבין השער

ואילו על מי ורדים מביא את הרמב"ם
דהוי עצי בשמים וכותב דלא גרע ממשחא
כבישא.

והיינו

דמבואר דלא הביא את דברי
הראב"ד על מי ורד כלל ,וגם

הציון הרי חסר הדבר בעצם ונשאר בצ"ע

דהדין במי ורד דיברך עצי והוכיח ממשחא

מחמת כן.

כבישא אא"כ נימא דאין בו עיקר כלל,
ולפו"ר אי"ז כפשטות הדברים בפי' דברי

·È

בעיקר

דעת הראב"ד מצינו עוד לגבי מי
ורד

דכך

פירשה

הרשב"א

דמברכין שנתן ריח טוב בפירות וכך הדין
גם על הורד ומלבד עצם הסתירה מדברי
התר"י דהביא דהראב"ד סובר דברכתו
היא בורא מיני.

יש

הרשב"א.

‚È

בהכרעת

הדברים נראה כך דבגוף חסרון
דשמן ובושם שאין לו עיקר,

ולעומת זה יש לו עיקר דאמרינן דרק
בכה"ג מברכין עליה יש לדון האם הגדר

לעיין עוד דהרשב"א גופיה בסו"ד

דמברכין על העיקר ,או דלמא הגדר בזה

סומך את שיטתו ע"פ הרב האי גאון

הוא דלעולם הברכה היא על השמן דהוא

דסובר דמברך עצי בשמים ,והביא אף

העיקר לפניך ,אלא דאכתי בעינן עיקר כדי

להוכיח כך דכשם דבשמן השרוי בו עצי

לתת תורת ברכה להשמן.

בשמים מברכין ה"ה מי ורד עצמו יברך
עליו ,ובתרי חלקים אלו צ"ב דבעצם
דבריו הרי סותר משנתו דבתחילה נקט
דהברכה היא הנותן ריח טוב בפירות ,וכאן
עצי בשמים.

ועוד

נדון

זה תלוי בגדר החסרון של ריח שאין
לו עיקר האם החסרון הוא בהריח

גופיה דלאו חשוב הוא למיעבד ברכה על
שיעור כזה ,אך בדאיכא עיקר הרי מוציאו
מכך ויברך עליו ,או דלמא ודאי דהחסרון

יש לעין הרי דברי רה"ג הוי על

דאין על מה לברך ,ושוב ממילא בדאיכא

מקום דיש בו עיקר ,וא"כ ודאי

עיקר שפיר איכא על מה לברוכי.
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תפג

הובא דלכאו' אי נימא דהברכה

ברא"ש דבמקום תרי מסופקים כעשבי

היא על העיקר עצמו א"כ מה

ועצי ,דאז מברך מיני דהוא הכוללת של

שייך חילוקים בשיעור הכמות של העיקר

הנהו תרי וא"כ הרי עיקר הברכה היא

)וכדעת הטור בדעת הראב"ד שהביא התר"י לגבי

כוללת וא"כ מהו פתרון לחסרון עיקר.

משחא טחינא

וכבישא( ,הא ממ"נ אי הברכה

מחמת העיקר ועליה ,א"כ גם בסיננו
ונשאר מקצת ,אכתי שפיר נברך עליה ,ואי
מקצת אינו מספיק לתבוע ברכה ,שוב א"כ
יהיה זה גם חסרון בעצם הדבר ,ומהו האי
פלגינן דלענןי יקר אהני ולענין ברכה עליו
לא מהני דהא קמן דמברך בורא מיני.

ומוכח

הדבר בדברי הראב"ד בחילוק זה
ואפי' אי נימא דלא כהטור דבעינן

איזה שיעור מקצת אכתי מדוע העיקר
ברכתו מיני בשמים הא ניבריך עליה
בפירוט בורא שמן מבושם וכדו' או שמן

„È

וביאור

הענין ע"פ המתבאר דיסוד ברכת
מיני הוא ברכת הריח עצמו והיינו

דדברי הראב"ד שהובאו ברא"ש דיש
ברכה במקום ספק של בורא מיני ,מורה
על כך ,דהרי הגע בעצמך אחד שבירך
שהכל על אדמה יצא ,אך אם יהיה מאכל
בתערובת

שיעמיד שהכל לכתחילה
בדיעבד

ושיעור העיקר

)אי בעינן ליה(

הוא רק כדי

להעמיד את החשיבות בשמן.

וביותר

דבמקום דאיכא עיקר מרובה
דמברכין עצי אין זה מחמת

השמן ,אלא מחמת דכיון דאיכא הרבה
עיקר שוב ממילא אפי' אם לא נדון את

)ודאי שלא ורק

אהני( ,וכאן אדרבה הדין דליעביד

כך ,ולכאו' בדיעבד ומשמע להדיא דהוי
לכתחילה.

ערב ,וכמו שמברך על עצי ועשבי ,וע"כ
מבואר בזה דהברכה היא על השמן עצמו,

העץ

והאדמה,

וכי

יועיל

וכפי

מה דהובא דברי האורחות חיים
מהראב"ד דאפי' שלא במקום ספק

אלא במקום ודאי ,ולא בתערובת ,ויש
לפניו מין עשב ומין עץ ,יברך על תרוויהו
ברכה אחת היא ברכת בורא מיני ,ותמוה
הרי יש לכל דבר ברכה.

והביאור

בהכרח דכל ענין ברכת מיני

השמן נברך על העיקר ,אבל באם איכא

הוא לא ברכה פרטית ,וכמו

מקצת אז אמרינן דלא סגי למיעבד עליה

במעלת ברכת המאכל ,דהכא אדרבה עיקר

ברכה ,אבל לענין לאפוקי תורת אין לו

הברכה היא בעצם על הריח הבא לו לאדם,

עיקר מהאי שמן שפיר עביד ושוב עיקר

וזה אינו מיוחס בעצמותו אלא על הריח,

הברכה היא על השמן.

ורק קבעו חכמים כעין נתינת שם על כל
ריח אבל אדרבה אם יש כמה שמות יעמיד

וכאן

הנדון א"כ מהו תורת ברכת מיני

הברכה העיקרית היא ברכת מיני העומדת

בשמים המבואר בהראב"ד והיינו

כלפי הריח ושפיר הוא[ ולכתחילה ,דזה

דלכאו' מיני הוא כדברי הראב"ד שהוב"ד

עיקר הברכה.
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ולכן

א"ש היטב דעת הראב"ד בהנהו

דהדו"ד בדברי התר"י היה מקור דברי הטור לכך

תרי ,וכן יתפרשו דבריו דהביא

עיקר( ,וא"ש היטב

דדעת הראב"ד הוא דבעינן

התר"י דיברך מיני על כל ריח שאין לו

הנהו ד' מקומות בהם הראב"ד העמיד את

עיקר או עכ"פ יש לו עיקר קצת כדעת

שיטתו ברור מללו ,דלעולם ברכת מיני

הטור בדבריו ,דהוי עכ"פ שיעור כזה

היא ברכת הריח ועל הריח גופיה.

דהעיקר אין בו יותר מכדי לתת תוקף על

ÂË

השמן דטעון ברכה ,אבל שיעור הברכה
אינו יותר ממיני והיינו על הריח ,ושפיר
מעמיד הברכה על הריח,

ומעתה

נהדר למכוון דברי הרשב"א

)וכל הענין

מהראב"ד והוא כך ,דעל גוף

בהימצאות העיקר הוא כי אם להעמיד את צד הריח

הורד מברך הנותן ריח טוב בפירות ,וזה

אלא דבמקום דיש עיקר רב אז א"א להתעלם ודנים

נדון דהרשב"א הביא והרא"ש הביא

כפי העיקר(.

מהראב"ד וליכא מאן דפליג ע"ז כלל,
והרת"י לא הביא דין זה כלל ,וכל עסקו

וא"כ

אפשר להוסיף גם לדון על דברי

הוא רק עם המי ורד ,אבל הורד עצמו לא

הראב"ד לגבי מי ורד כפי איך

פירש בה ,ואף הרשב"א מה דמתחיל

)אילולא דברי התר"י בנדון דבריו(

אח"כ לדון על מי ורד אינו דן כלל דיהיה

והוא דמה דמברך על מי ורד ברכת בורא

ברכת הנותן ריח אלא ברכת עצי ,וענין

מיני ,הוא מחמת הדבר הפשוט דמברך על

החילוק ברור הוא דהענין הנותן ריח טוב

הריח ,ובזה סגי ולא בעינן יותר.

מבואר בדברי הראשונים בתוס' כאן ד"ה

שהובא בתר"י

ועל דבכל העומד לאכילה אין עליו ברכה

ויתכן

דמה דהביא את התר"י לתוספת

של בורא עצי י ,וביתר בירור בדברי התוס'

הדבר ,הוא בגוף המקור לזה,

רבינו יהודה כאן דהוא משום דהוי בעצם

והיינו דאי נימא כהטור דבדעת הראב"ד

פרי לאכילה ,וכל דאינו עומד לריח א"א

עסקינן עם עיקר ,א"כ מדוע מי ורד

לציין את הריח ולכן מבאר הנותן ריח טוב

מיחשיב דיש לו עיקר ,ע"ז העמיד דריח

בפירות בדגש על הפרי ולא על הבושם,

הורד קיים בעצמותו אך אי"ז מעיקרו,

ושוב ממילא א"ש היטב דלכן ורד דיש לו

ולכן לענין עיקר שפיר מיחשיב ,ולענין

ריח טוב ואינו עומד לריח ולכן שאני

ברכה שפיר הוי ברכת הריח הרגיל,

.i

)ואפשר

ברכתו.

`oke llk dkxa oi` dlik`dl cnerac 'qezd ixac oeekn z` yxitc `"xbd ixaca oiieric zn`a j
`ld zetqezd zrca ok xnel lkep ji`d rcei ipi`e l"fe cer azk j` 'qezd ixac 'ita z`f `iad l"diad

elke`l elhepykc zetqezd mya `icda eazk mlek [n"xdn zekxaa] xi`n epiax oke mgexi epiax oke xehd
oeyl lk hrnk my `zi`c [aexwn df qtcpy] zekxa lr dcedi epiax zetqeza zn`ae jxal aiig ea gixdle
minya ivr zkxa da epwz `l okl dlik`l oxwr oi`c meyn eheytk `ed mzpeky d`xi epiptly zetqezd
`.c"kr llk exii` `l ozp xy` zkxa oiprl la` gixdl wx oiekznyk elit
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אבל

תפה

מימיו ברור עומדים שפיר לריח,

הברכה היא על השמן ,אלא דמיחסר תואר

ולכן אינו כהורד ,אשר מעתה

ברכה ,ולכן בדאיכא עיקר מברכין על

במדוכה זו דברכתו עמדו הראשונים,

השמן גופיה את ברכת העיקר כי מחמתו

דהרשב"א העמיד רק דיש לו דין ברכה

בה הריח ,והיינו דלעולם הברכה היא על

ולדעתו יברך בורא עצי כעיקרו וכדברי רב

השמן עצמו כי זה בא לפניך וברכתו הוא

האי גאון ,והרא"ש ג"כ הביא רק את זה

לפי מה שהביא לו מהריח אך מברכין עליו

החלק ,ולעולם רק התר"י הביא את

בעצמו יא.

הראב"ד במקורו על מי ורד ודו"ק היטב
בדקדוק דברי הרשב"א דלא הביא על מי
ורד את הראב"ד וא"כ ליכא סתירה כלל.

ומעתה

ולכן

הוכיח דאם על דבר דאינו הריח
עצמו מברך כמו"כ מי ורד דהוא

מעצמו של ורד יברך בורא עצי וא"ש דלכן

ניחזי אנן בעיקר טעמו דמברך

מברך עצי כין דברכת השמן גופיה היא

עצי על מי ורד הוא מחמת

עצי.

דסובר דלא כדמשמע בדברי התר"י
דחשיב פחות וכפי איך שהובא כבר
בתוה"ד דמי ורד יש לו מעלה דהוא
בעצמו קיים ולכן סובר דיברך עליו עצי,
וע"ז הביא הרשב"א שפיר גם את הק"ו
והיינו דיברך עליו עצי כמו שמן השרוי בו

ולפי"ז

יש לדון בדעת הרשב"א דה"ה
בכל אין בו עיקר ,דיברכו עליו

עצי ואפי' אין בו כלום ,אא"כ נימא דבעינן
עיקר כמו דהתבאר בשביל לתת תוקף
להשמן וזה לא נצרך בריח הורד אבל
מכאן אין להוכיח.

כיון דהוא כעץ.

והיינו

דאין צד ברשב"א כלל דיברך
הנותן ריח טוב על מי ורד,

ומעולם לא אמר דבר זה ,ורק דן בברכה
אי הוי עצי וזה שפיר הוכיח משמן הכבוש
בו ,ויש לדון דלפי האמור הרי יוצא דדעת

המבואר

אימ ברכין עליה עצי כמקורו
או דמברכין עליה מיני על הריח ,ולעולם
הברכה היא שמן ולא על העיקר וביש לו
עיקר התבאר דשינוי הברכה הוא כי יתכן
לברך על העיקר בעצמו.

הרשב"א היא בהיפך מדעת הראב"ד
והיינו דאם הוכיח משמן השרוי דמברך
עליו כ"ש האי הרי יש החילוק האמור
דהכא איכא עיקר והכא ליכא.

וע"כ

כאן מח' בברכת השמן גופיה

ÊË

ולפי"ז

נבא לדון בדעת הרא"ה דסובר
דלעולם בעינן עיקר וסבור ,דכל

דדעתו דאדרבה שמן מברך עליו

דליכא עיקר יברכו בורא שמן ערב ,והיינו

בעצמו ,ואפי' בדאיכא עיקר בו

דלא הביא נדון לברך לא על מיני ולא על

`l `d f"ir xhtpc xnele ,ony lr jxai dn k"`e ivrd zkxa xwird lr jxan ixd k"l`c dfl di`xe .`i
`id dkxadc gxkdae ,ekezay mivrd z` yie onyd z` yi ipin ixz `kd `ki` 'e`kle ,llk xazqn
.gixd z` el `iand oick eilr ezkxa cner b"dka miiwd xwir xeriy yic mewna `l` onyd lr
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תפו
עצי ,והביאור בזה הוא דכיון דסבר דבעינן

ודעת

הרא"ה דאדרבה בעינן עיקר כדי

עיקר ובלדיכא או דלא יברכו כלל וא"כ

לאשווי תרות ראוי לברכה וכשאין

איכא ברכה מחודשת ,גדר הדבר דהעיקר

עיקר אם יש ברכה בהררח הוא על השמן

הוא לא רק כדי לאשווי תורת ברכה על

גופיה ובעינן ברכה על השמן גופיה דסובר

השמן ,אלא כדי להעמיד את השמן לעיקר,

דברכת מיני היא ברכה פרטית ולא כללית

והיינו דכדי לברך עליו ברכה ממיני

וא"ש היטב.

הבשמים ע"כ דבעינן עיקר ,כיון דהוא
עצמו אינו לא מין ולא ענין בהשמים.

ולפי"ז

היה מקום להטעים בדברי רש"י
דפי' בפלוגתת רב כהנא ורב אדא

ולכן

שורת הדין הוא דכדי להעמיד ברכה

בר אהבה דיסוד מהח' הוא באופן שלא

בהכרח בעינן עצמות הבשמים ואם

נראה לענינו אלא השמן דאפשר לומר

נימא דאיכא ברכה אפי' בלי עיקר ע"כ

דמהח' הוא האם איכפת לי במה דנראה

דמברך על השמן ,ואז מברך שמן ערב

לענינו השמן והיינו האם לכן זה סיבה

דפליג אף על כל המבואר בגדר ברכת

שלא לדון את הקושט ,אך אפשר לפרש

בורא מיני ,ולכן סבור דהבהכרח ציין

יותר מכך דהרי לפי חשבון הדברים יש

פירוט ברכה על הדבר ואם רוצים להעמיד

לדון רש"י כמאן האם סובר כהריטב"א

ברכה על השמן בעינן ברכת השמן גופיה

והרא"ה דהם פי' דמהח' היא האם על

וזה בורא שמן ערב.

כבישא מברכין כלל או לא מברכין והיינו
דאין צד דמחיוחס הוא לעצי וכוונת רש"י

וג'

שיטות חלוקות ביסודן איכא בהאי

לפי"ז במש"כ דהשמן הוא הנראה לענינו,

מילתא דעת הראב"ד דבכל המקומות

היינו דלכן זה סיבה להגדיר את העץ אינו

הוא דברכת מיני הוא ברכת הריח ושוב

קיים וע"ז ובזה יתפרש דמאן דסבר דלא

ממילא כל דאיכא מקום לברוכי על ריח

איפכת לי מכך הוא דמ"מ מוגדר קיים

אפי' בלא עיקר ,או עכ"פ דאין לעיקר

העץ ורק בכה"ג דאין קיום העץ כיון

אפשרות מספקת להטיל עליו ברכה,

דטחון היטיב בכה"ג שאני והוי אין עיקרו

בכה"ג יברך בורא מיני בשמים ,ולעולם

קיים.

כל ענין העיקר הוא רק כדי להעמיד ולתת
תוקף דיש כאן ריח חשוב וראוי לברכה.

או

כלך דרש"י סובר כדעת הראב"ד ויסוד
מהח' הוא האם מברכינן על השמן או

דעת

הרשב"א הוא דלעולם ברכת השמן

דלא מברכין על השמן ואיה"נ דנראה

הוא ברכה על השמן ואין ברכה

לענינו רק השמן אבל כל ברכתו הוא

כלל על העיקר ואפי' כשמברך עצי הרי

השמן ולא שורשו ומקור ריחו ,ולכן דעת

הוא כי דנים את השמן לפי האב שלו והוא

רב כהנא דיברכו על כבישא עצי ואילו על

)ולכן ענין העיקר אינו נדון

טחינא יברך מיני ואיכא מ"ד דאפי' על

העצי דנתנו בו ריח,

אלא כמבואר בראב"ד(.

טחינא דהוא השמן יברך על שורש הריח,

עריכת ברכות  /בגדר ברכת הריח

תפז

אבל לעולם לדעת רב כהנא דחלוק הדבר

וכמו"כ

זה מחמת כך דהוי ברכה על השמן.

בדעת התוס' נראה העיקר דפירש
החילוק אימתי הניח השמן ואי

נתפוס כהגירסא לפנינו דהוי ע"י סחיטה,

ובאופן

דיתפרש דעת מ"ד דחלוק טחינא

יתפרשו דבריו דודאי מברכין עליה בכל

על

גווני רק כדי לתת שמן ברכה בעינן דיהיה

שורשו והיינו על העץ וברש"י יש

זה ריח ראוי לברך עליו ובאם מחוסר

משמעות דהעץ לעולם קיים בתוכו דלא

קליטת הריח שפיר יש נדון אי שייך לברך

פירש כל ענין של סחיטה ,ועכ"פ הצד

על כזה שמן ברכת הריח שלו ,אבל באם

לדון לא כדעת רב אדא הוא מחמת האי

יש בו ריח מברכין על הריח.

מכבישא

דהברכה

היא

טעמא דמברך על השמן באופן דג' שיטות
בדבר ברכה על העיקר ממש ברכה על
השמן בעצמו או ברכה על השמן מחמת
עיקרו ובזה באו ג' מה"ד בגמ'.

ומ"ד

דרק בכרשתא סובר דזה הכל כשיש
את גוף הנותן ריח ואז מברך שפיר

עצי ולא מברכין את השאר ודו"ק.
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תפח

תערובת מיני ריח
xaiixy dpei axd

כתב

בשם הראב"ד

הרוב ,ובברכת הריח י"ל דלא מצאנו עיקר

הרא"ש

דשמן שבשמו יחד עם עצי בשמים

וטפל שאין אחד עיקר כלפי חבירו ,או

)פ"ו סל"ו(

ועשבי בשמים מברך עליו בורא מיני
בשמים .והו"ד בשו"ע רט"ז ס"ו.

וכיו"ב

כתב הא"ר בשם הכלבו שאם

מטעם אחר ,ולכך צריך לברך על הכל.

אך

אי"נ כן שהרי אין עיקר וטפל של
תערובת אינו

ככל

עיקר

וטפל

נתערבו כמה מיני משמים או

דעלמא שאין המיעוט טפל ומשמש לעיקר

שהם באגודה אחת וא"א להריח כל מין

מחמת שהוא מיעוט ,אלא שענינו הוא

בפנ"ע מברך בורא מיני בשמים ,והו"ד

מחמת שהכל מאכל אחד וראוי לברך על

במ"ב סקל"ז.

המאכל כבירכת הרוב דכך נקבע שם

ויל"ע

מאי שנא מתערובת של מיני
אוכלין

דאזלינן

בתר

רח ס"ז ואפילו בתערובת ששני המינים
ניכרים בפנ"ע אזלינן בתר רובא כמ"ש
המ"ב בסי' ריב סק"א ואפילו להח"א
דס"ל שם דכל שניכר ומובדל כל מין
בפנ"ע מברך שתי ברכות אכתי קשה
דלמה לא יברך שתי ברכות.

והנה

בתערובת במיני אוכלין היינו מחמת
שהכל מאכל אחד כש"נ ,וכ"ז היינו

דווקא כשהמאכל מעורב אבל כשאין
המאכל מעורב אין ראוי לקבוע שם אחד
לתערובת ובברכת הריח נראה שאע"פ
שההנאה הבאה לו לאדם היינו גוף הריח,
מ"מ הברכה חלה על הדבר הנותן ריח,

לפי הח"א מ"מ בריח שכיון

ולא על עצם הריח ,אלא על הדבר הנותן

שההנאה הבאה לו מעורבת משני

ריח.

מינם למה לא נילך בתר הרוב] .וכמבואר
בשמן ואניגרון דאזלינן בתר הרוב ,או בתר
העיקר עי' בסי' רב ס"ד בפוסקים[.

והיה

יקבע ברכת הריח כמו רובו.

רוב

כמבואר ברא"ש בס"ס ח וכ"פ בשו"ע סי'

וג"כ

המאכל כמו רובו .וא"כ למה בריח לא

ובאגודה

של בשמים כיון שהבשמים
ניכרים כאו"א בפנ"ע אין

ראוי לתת ברכת התערובת כפי הרוב כיון

מקום לומר דהא דמברך ברכה אחת

שכאו"א ניכר במקומו אין ראוי לברך על

משום

עצי הבשמים עשבי בשמים כיון שניכרים

דהמועט טפל לרוב אבל כל שאין בו דין

ומובדלים בפנ"ע ,ואע"פ שהריח הבא

עיקר וטפל לא שייך לומר שיברך אחר

אליו מעורב הוא מ"מ כאו"א ניכר הוא

בברכת

האכילה

היינו
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בפנ"ע והברכה חלה על גוף הבשמים,

תפט

והא

וכש"נ.

ונראה

עוד דאף אם ידוך הבשמים
במדוכה ויערבם ג"כ אין ראוי

לברך בתר הרוב שרק במקום שאוכל
הדבר שיש לומר שיש כאן מאכל אחד
הואיל ונהנה האדם ממנו באכילה של
גופם ואולם הכל כאחד בהנאה אחת צריך
לקבוע ברכת המאכל ואזילנן בתר רובא
וכש"נ ,אבל בבשמים שאינו אוכלם
ומכלם אלא עומדים ונותנים ריח במקומם
אין שום שייכות בין אחד לחבירו וכאו"א
נותן ריח לעצמו ,ואע"פ שהאדם המריחם
נהנה מכל המינים יחד ,מ"מ עיקרי
הבשמים הנותנים ריח אינם מעורבים
וא"א לברך עליהם ברכה אחת ואין

שאינו מברך ב' ברכות היה מקום
לומר שכיון שההנאה הבאה לפניו

הכל הנאה אחת וריח אחד אין ראוי לברך
שתי ברכות ,ואף אי נימא שתערובת של
שני מינים שווים מברך שתי ברכות
כשאוכלם י"ל שהיינו דווקא תערובת של
יבש ביבש ,שכל שיש כאן בפועל שני
צורות לברך על התערובת ואין סיבה
שאחד יהיה יותר מהאחר שאין יכול
להודות על התערובת הזו כשאין רוב
התערובת ממין הברכה ,וצריך לתת הודאה
על כל מין בפנ"ע] ,ומה"ט לא הוה הפסק
כיון שהכל צורך אכילת התערובת ,וכש"נ
שנהיה הכל דבר אחד[ .אבל בתערובת של
לח בלח שהכל נהיה מקשה אחת נראה
שא"א לברך שתי ברכות ,ולכך בבשמים
יברך בורא מיני בשמים.

שייכות בין אחד לחבירו.

אך

להפוסקים שמברכין גם על ריח שאין
לו עיקר ,והיינו ששם הברכה חלה על

גוף הריח א"כ למה בתערובת של מיני

אך

לפמ"ש לעיל שכל ריח וריח עומד
לעצמו ואין ראוי לדון תערובת א"כ

הדרא קושיא לדוכתא למה לא יברך ב'
ברכות.

בשמים לא יוכל לברך על גוף הריח ,אע"פ
שאין הדברים הנותנים ריח מעורבים.

ואולי

י"ל דאף אי נימא שהברכה חלה על
גוף הריח מ"מ אין הריח נידון

כאכילה .כיון שכאו"א אין לו שייכות עם
חבירו והוא מריח לעצמו שבא כל ריח
לעצמו לאיש המריח ,משא"כ באכילה
שהאדם נוטלו לאוכלו ראוי יותר לדון

והנה

נתערב ריח שמברכין עליו בריח
שאין מברכין עליו הולכין אחר הרוב.
ונראה בפשיטות שכמו שאם הרוב מריח
שאין מברכין עליו אינו טעון ברכה ,ה"ה
אם בירך כבר על הרוב והנידון כעת אם
צריך לברך מחמת המיעוט שלא בירך עליו
ג"כ אינו טעון ברכה.

ביטול שהכל דבר אחד שעושים בו
אכילה .וכיון שאין הכל נידון כדבר אחד

בשו"ע בסו"ס ריז מבואר שאם

ואע"פ

בעלמא אם יש כמה מינים לא

א"ש הא שאין דנים את התערובת אחר רוב

אזלינן בתר רוב לענין נוסח

התערובת אלא צריך לברך על כל

הברכה ,אלא צריך לברך בורא מיני

התערובת .ועדיין צריך להתיישב בזה.

בשמים אף מחמת המיעוט .מ"מ אם יש
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תצ
תערובת של מין שאין מברכין עליו כלל,

והנראה

אזלינן בתר רוב אם לברך על התערובת או
לא.

ומה"ט

י"ל דבריח הנתערב אין מברכין
שני ברכות ,שאם יברך תחילה

ברכת הרוב ,דלאחר שבירך על הרוב
יתבטל המיעוט ואינו טעון ברכה ,ואין
מברכין על המיעוט כמבואר בשו"ע .ומה
שאינו יכול לברך על המיעוט ואח"כ על
הרוב הוא משום שכיון שכאשר יברך על
המיעוט עדיין יהא אסור לו להריח כל
התערובת מדין רוב א"כ א"א לברך ברכה
שאחר הברכה לא יוכל בפועל ליהנות
ואינו נכון להודות להקב"ה על דבר שג"כ
אחר ההודאה עדין אינו יכול להריחו
מחמת שאזלינן בתר רוב .לכך מברך ברכה
אחת הכוללת הכל והיינו בומ"ב א.

ובעיקר

בזה דבודאי אם יש רוב שאין
מברכין עליו אינו יכול לברך

מחמת המיעוט כיון שבדיני התורה אזלינן
בתר רוב ואינו טעון ברכה ואיך יברך על
דבר שאינו טעון ברכה .אבל כשהכל חייב
ברכה ורק מיעוט הוא נוסח אחר של
ברכה ,הרי קודם שבירך לא שייך כלל
לדון שנלך בתר רוב כין שהכל טעון
ברכה ,אע"פ שרובו הוא ברכה אחת
ומיעוטו הוא ברכה אחרת מ"מ לענין חיוב
ברכה כולם שווים כאחד שטעונים ברכה.

ואע"פ

שזה טעון עצי וזה טעון עשבי אין
ראוי לדון ביטול ברוב לענין נוסח

הברכה ,כיון שלענין חובת הברכה לא
איכפ"ל כלל אם הוא עצי או מיני אין כאן
שום ספק שיוכל לדון עליו ביטול ברוב,
שהספק ברכה באיזה נוסח צריך לברך

דברי השו"ע צ"ע מאי שנא ממה

אינו ספק שיש בו ביטול ,שאי"ז דינים

שנתבאר לעיל שאם יש תערובת

אלא לקיום חובתו של הגברא האיך

של מיעוט ברוב מברכין בורא מיני

להודות להשי"ת כך או כך ,והרי הוא כמין

בשמים ,ואי מיעוט אינו מחייב ברכה למה

אחד שאין בו בטול ,ורק בנדון האם צריך

יברך בנוסח אחר מחמת המיעוט.

ברכה או לא שייך בזה ביטול.

`.

cg`d lr jxai m`e ,r"pta lcaene xkip mzdc epiid zekxa izy jxan yaia yai ly zaexrzay dne
ly zaexrza k"`yn ,lehia ea mipc oi`e ,r"pta lcaene xkipy ,dkxa `la ipyd lek`l i`yx `di `l

.aex oic zngn gixdln eilr xeq`l `"`y ,gix
`l"ed ixd ,dkxa `la gixdl leki eilr oikxan oi`y oinn aexd m`y r"eya azk dnl izrci `l df j
xac oicn zekxa wtqa oixingnn oi` h"dne] ,mpga jxal xeq`y t"r`e ,jxal lekiy oeik oixizn el yiy xac
.jxaiy xnel ie`x jxaiy i"r lehia oecl `ly epciay oeik n"n .[mpga jxal el xeq`e li`ed oixizn el yiy
`jxal jixv ,oexbip` lr okl mcew lkdy xak jxiae oexbip`a axrzpy onyc azk a"wq ax 'iq f"ha j
lhazp `l dnl r"ve.b"nxta y"ire .dkxa `la elke`l leki epi`y herin `edy t"r` onyd lr ztqep mrt
.aexa
jxia `ly cg` lk`n o`k yiy oeik l"i k"` ,zg` dkizg lkd dyrp oilke` ipin ly zaexrzy p"ntle
n"n ,aexd `ed lkdy ezkxay oexbip`dy t"r` ,r"dtea zkxa eilr jxan n"ne ,eilr jxal aiig ezvwn lr
.r"dtea ezkxa ony `ed df lk`na dkxa oerhd wlgdy oeik
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]ואף

תצא

אי נימא ששייך ביה ביטול מ"מ

שכל ריח וריח בא לו בפנ"ע היינו לענין

ראוי שלא להזדקק לביטול שהרי

שלא שייך לדון שהכל יש לו את ברכת

אין מבטלין איסור לכתחילה ,ולכך מברך

הרוב ,אבל מ"מ בוודאי לא נפקא מכלל

ברכת הרוב[.

כל ענין ביטול ברוב ואין המיעוט יכול

ואע"פ

שנתבאר לעל שלא שייך לדון את
כל התערובת כדבר אחד מחמת

לחייב הנהגת דין לעצמו ,כיון שמתבטל
ברוב.
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תצב

סדר הברכות בברכת הריח
ipexvg dnly axd
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ברכה
יונה

יכול לברך אפי' מיני בשמים מברך בורא

זו נתקנה על שמן אפרסמון

שמן ערב ]דאם ברכה זו עדיפא בכל מקום

כמבואר בגמ' )מג ,(.וביאר רבינו

דיש שמן שבשמו במיני בשמים יברך שמן

לפי שנמצא

ערב[ ,ודלא כהנת' לעיל דבורא שמן ערב

)לא :ד"ה ומשחא דאפרסמא(

בארץ ישראל והוא חשוב קבעו לו ברכה
בפני עצמו ,והו בב"י שם ,ועי' בל' רבינו
מנוח

)פ"ט ה"ג(

' לפי שהוא מופלג בריתו

היא הברכה המעולה ביותר.

ועמד

בקו' השעה"צ

)סקכ"ה(

וכ' בשם

מעלתו שמעצמו קבעו לו חכמים ברכה

הגר"א דבאמת דעה זו חולקת

בפ"ע' ,וכ"פ המשנה ברורה שם )סקכ"ג(,

וס"ל דלהכי מברך שם בורא שמן ערב,

וע"ש שהביא מהב"ח והפמ"ג דאם ברך

לפי שאין בו בשמים בעין וה"ה הכא,

בדיעבד בורא עצי בשמים יצא ,ומבואר

ובאמת הוא ברכה גרועה ,ועי' בב"ח

בדבריהם דברכת בורא שמן ערב עדיפה

דכ"כ מפורש דדעה זו ס"ל דשמן ערב

מהכל ויכול לברך אפי' בורא עצי בשמים

גרע ,ודלא כסעיף ד' .אכן צ"ע בדעת הב"י

ובכ"ז מחמת חשיבותו תקנו לו ברכה

עצמו דהביא על שמן אפרסמון את דברי

בפ"ע ,וכן מבואר בשעה"צ סק"מ דברכת

רבינו יונה הנ"ל.

בורא שמן ערב היא מבוררת טפי ואף על
עצי בשמים.

אכן

וכ'

)סק"ו(

שם השעה"צ דלפי טעם זה דהשמן
אינו בעין יחלוק זו הדעה גם על הדין

צ"ע דהביא הב"י מח' ראשונים האם

שמברך על שמן שכתשו עד שחזר ריחו

מברך על ריח שאין לו עיקר ,וגם

בורא עצי בשמים ,דלדעה זו יברך רק

להצד שמברך הביא ב' דעות האם מברך

בורא שמן ערב .אך הביא הביא את דברי

בורא מיני בשמים או בורא שמן ערב ,וכן

רא"ה והשטמ"ק

בשו"ע

)וכ"ה בריטב"א שלפנינו(

הביא דעה זו שמברך

דלהכי בשמן אפרסמון מברך בורא שמן

)ולא הביא הדעה של מיני בשמים(

ערב ,משום דאפילו בפירות אין משקה

וחשש לה שנכון לכתחילה לא להריח.

היוצא מהן כמותן וכל שכן בעץ ,ולהכי

ולכאו' מתבאר דאדרבא בורא שמן ערב

לא נוכל לברך עליו בורא עצי בשמים,

הוא הברכה הגרועה יותר ,וגם אם אינו

ולפי זה בזית דמשקה היוצא מהן כמותו

)בסעיף ו'(

שמן ערב
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וגם מברכין עליו בורא פרי העץ ,שפיר

תצג

ולדרך

זו צ"ע דברי הגמ' מדוע מברך על

מברכינן על ריחו בורא עצי בשמים ,ועי'

שמן אפרסמון בורא שמן ערב

בסו"ד שסיים 'ודע ,דשתי הדעות שהעתיק

ולא מיני בשמים ומה גרע מזיעת חיה

הטור ,ניכר שהוא מדברי הרא"ה הנ"ל,

וכד' .ואולי דעה זו מתיישבת עפ"י דברי

ומפני שלא היה הרא"ה לעיני הבדולח של

רש"י

הבית יוסף על כן דחק עצמו ותלה דברי

את הזוהמא אין מברך עליו בורא עצי

הטור בדעת הרמב"ם' עכ"ל .והאמת יורה

בשמים אלא בורא שמן ערב ,ומבואר

דרכו דבאמת הרא"ה גופיה כ' לגבי שמן

דברכת שמן עקב גרעא משאר ברכות מפני

'וכבר

שאינו נועד לריח אלא להעביר את

פירשנו למעלה שאפי' בפירות אין היוצא

הזוהמא ולכן אינו יכול לברך אפי' מיני

מהן כמותן כל שכן בעץ ,הילכא ליכא

בשמים ג.

אפרסמון

)בד"ה ומשחא דאפרסמא(

)נג .ד"ה שמן(

דשמן העשוי להיעביר

ליכא לברוכי עליה בורא עצי בשמים אלא
בורא שמן ערב' ,והוא לדרך הזו ובאמת
לדרכו בורא עצי בשמים עדיף על שמן

ולולי

ד' המ"ב הב"ח והפמ"ג היה מקום
לפרש

)ויסוד הדברים

מהגרי"ג( ,דהנה

ערב ,וכן עי' בדבריו בהמשך שדן האם

בשמן שיש בו חתיכות של עצי בשמים

לברך על ריח שאין לו עיקר וכ' בסו"ד

מברך עצי ,אך אם הוציא את העצים מברך

'ושמעינן מינה לכוליה

רק מיני ,וכ' הטור דכ"ז שנשאר עדיין

עלמא דכל היכא שסננו אותו ואין שם

מעט מהעץ ]וכוונתו דנשאר חתיכות

כלום מן הבשמים אין מברכין עליו כלומר

קטנות אך אין ניכר העץ ואא"א לברך 'עצי

על ריחו אלא בורא שמן ערב כמשחא

בשמים בכה"ג[ ,אך אם סינן את כל השמן

דאפרסמון' ,ומפורש דהך דעה שהביא

מהשאריות של העץ מברך בורא שמן

בטוש"ע שמברך על ריח שאין לו עיקר

ערב ,ולכאו' חזי' שברכת מיני בשמים

הוא דעת הרא"ה א ב.

עדיפה מבורא שמן ערב ,ומאידך לגבי

)בד"ה וכשורתא(

`.

l"i 'e`kl ,d"`xd zrcl yg `le minya ivr jxanc r"eyd mzq i`n` cxe inn my v"drya w"dyne
i"r `viy dn oiae ezhigq i"r cxed on `viy zigelgld in oia epiid cxe inc (h"iwq) diteb a"nd y"nk

zkxa oiprl epiid onvr zexitk epi` zexit ziixy inc i"q a"x oniqa l"qc o`nl elit`e ,mina lyazpe dxypy
`jxane minda hlwp gixd lk `kdc `"bnd mya v"drya my dxaq`cke ,'gixd zkxa oiprl `le cal dlik
.ixtd zkxak

.a

el oi`yk epiide' dxexa dpyna 'ke ,ef `zbeltl qpkdl `l icka gixdln xdfiy my r"eya 'k dkldle
`eixac x`iae ,'f"r mb `veie ipin e` ivr mdilr jxan mixg` minya el yiyk la` df myea `l

minya ipin `xea jxia m` oenqxt` ony lr s`c ,ixaqc mipexg`d zrc dfl sxvl yic ,mrhde my v"drya
el oi` `kd la` ,xwir el yic meyn `ed ipin e` ivra oenqxt` ony lr jxaa `veic `dc r"v eixace ,'`vi
.c"ecipl ef drc sxvl jiiy dne xwir

.b

dyrpc mbd jxal epwz ezeaiyg iptnc 'itd ,ezeaiyg iptn `ed axr ony `xea zxac 'nbd zhidxc s`e
.wece ,ea gixdl `le `ndefd z` xiardl

עריכת ברכות  /ברכות מג ע"א

תצד
שמן אפרסמון לכאו' יכול לברך מיני ]ולא

וכו' שלא ניתן בו הריח מתחלתו ושייך

גרע מקטף[ ובכ"ז ברכתו בורא שמן ערב,

טפי לברך עליו בורא ע' בשמים על

וחזי' דשמן ערב עדיף ונמצא דהטור סתר

שהוטבע בו כח הבושם בפנימיותו' עכ"ל,

את משנתו .ואולי י"ל דבאמת בורא שמן

ומבואר דברכת אשר נתן עדיפה על בורא

ערב עדיף ממיני ,אלא דכל זמן דיש
חתיכות מהעץ ברכתו היא על אותם
חתיכות שהם נתנו את הריח בשמן ,ומעתה
אם יש מעט חתיכות מהעץ לא יכול לברך
עצי אלא רק מיני וכנ"ל ,אבל אם סינן את
כל העץ ונשאר רק שמן ברכתו היא על
השמן ושייך שיברך בורא שמן ערב.

ועיקר

עצי

אכן

בשמים ד.

עי' בבה"ל

)ס"ב ד"ה או(

שהביא

מהתוספות רבינו יהודה שמחד כ'
)מג .ד"ה תנא הדס(

בתי' הגמ' שם 'ומשני תני

הדס וכל דדמי ליה לאפוקי אילן תפוחים
וחבושים שריחן טוב ואין עיקרם עשוי
להריח כמו הדס ,ולכן לא מיקרו עצי

דבר זה מוכרח דכשיש חתיכות

בשמים' ,ומבואר דלא מברך עליהו עצי

ברכתו על העץ עצמו ולא עלל

בשמים ,ומאידך איתא בגמ'

)שם בע"ב ,וכן

השמן ,דא"כ בכל שמן עם חתיכות מהעץ

מפו' בדבריו לקמיה נג .ד"ה דכל(

למה לא מברך שתי ברכות גן עצי על העץ

באתרוג וחבוש מברך עליה אשר נתן ריח

וגם מיני על השמן עצמו ,וע"כ דמברך על

טוב בפירות ,ומבואר בדבריו דהגם דאינו

העץ דהוא העיקר בזה שהוא נתן את הריח

יכול לברך עצי בשמים מברך אשר נתן

בשמן ,ודוק.

ריח טוב בפירות ונראה מדבריו דברכת

דהמריח

עצי בשמים עדיפא ,וכ"ה פשטות ל'

‡˘¯ ˙˙Â¯ÈÙ· ·ÂË ÁÈ¯ Ô

עי'

התוס'

)מג .ד"ה ועל ההדס(

'ומשני תנא הדס

)סעיף ס"ה ,והו"ד במ"ב סקכ"ה(

וכל דדמי ליה כלומר שעיקרו לריח

דהא דמברכים על שמן זית שכתשו

לאפוקי תפוחים וחבושים שאין עיקרן

עד שחזר ריחו בורא עצי בשמים 'והא

לריח אלא לאכול' ,והפי' כנ"ל דאינו

דאין מברכין על כל אלו הנותן ריח טוב

מברך בורא עצי בשמים אלא רק ברכת

בלבוש

נתן ה.

בפירות כמו באתרוג וכיוצא בו דהתם

אשר

שאני שגדל עם הריח אבל הכא אין הריח

מחלוקת האם מברך עשבי או נותן ריח

גדל עמם אלא בא ע"י כתישה וטחינה

טוב ,ולהך צד שמברך עשבי אין ראיה,

שנעשית בידי אדם אין שייך לברך הנותן

וממילא אולי זוהי גם כוונת התוס' ]וכל

.c

ושו"ר דבאחרות חיים הביא

zeiprle ,minya ipin `xea jxal lkei oiltlt r"yilbpr lrc lrc `iady (a"iwq) my v"drya 'k f"irke
sicr ozp xy`c x`eane ,b"pixnivn dizerixb i`nc ,'eke ozp xy` zkxa dlr jxal lkeic d`xp izrc

.minya ipinn

.d

my 'k `dc ,ixt lr 'ur' ly dkxa qteh jiiy `lc meyn `ed ivr jxan epi`c dn lkc zegcl oi`e
wx cner epi`c ezeaiygn cxic zngn wx `ed minya ivr jxan epi`c mrhd lkc dcedi epiax 'qez

.dkxad qteh zngn `le gixl

עריכת ברכות  /סדר הברכות בברכת הריח

תצה

הראיה היא מצד של ריח טוב ,וכמבואר

לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים מברך על

בתוס' רבינו יהודה[.

עצי בשמים ואחר כך על עשבי בשמים.

ועי'

בפמ"ג דסתר משנתו בקדימות עצי
להנותן ריח טוב דבפתיחה לברכות

)אות י'( כ' דאשר נתן עדיף על עצי ,ומאידך
בביאור לשו"ע

)א"א סקי"ט(

כ' דברכת עצי

בשמים עדיפא ו ,ועי' במש"כ להק' על
דברי הלבוש שם לגבי שמן זית שכתשו,
ואולי מחמת קו' חזר בו ]ועי בשעה"צ
)סקכ"ג(

ויש

מה שיישב קו'[.

בשמים' על דבר שברכתו הנותן ריח
טוב בפירות ,דלכאו' אם עצי עדיף לא
יהני ,אך אם נותן ריח טוב עדיף ]ונתבאר
דכ"ה הכרעת ההלכה[ לכאו' יהני אם יברך
עצי ,ולכאו' אין חיסרון בטופס הברכה
דמבואר דעל שמן זית שייכא ברכת עצי
בשמים ולכאו' ה"ה בכל פרי שייך לשון
)סי' רט"ז מש"ז סק"ד(

דמבואר דמהני בדיעבד ,אך עי' בגר"ז
ברכות הנהנין פי"א ס"ג(

אכילת הפירות דמברך על פרי העץ ואחר
כך על פרי האדמה לדעת בה"ג
ח(.

)ברכות פ"ו

כמו שנתבאר בסימן רי"א .וכ' הב"ח

והלבוש דאם בירך על של עץ עשבי
בשמים לא יצא דעשבים אינו כולל של
עץ .והק' המג"א

)סק"י(

דא"כ למה כתב

הב"י דצריך להקדים של עץ לשל עשבים
דהא שניהם שוים זה לזה דאין זה כולל

לדון האם יוצא בדעיבד כשברך 'עצי

'עצי .ועי' בפמ"ג

ונראה טעמו משום דמדמי לה לברכת

יותר מזה .ותי' 'ומיהו י"ל דעכ"פ שם
עשב כולל לכל הגדל באדמה ועצי אינו
כולל אלא הגדל באילן כן כ' הרא"ש גבי
פירות' ,ולכאו' כוונתו דהגם דעשבי אינו
כולל עצי מ"מ 'שם' עשבי כולל יותר
פרטים ,וע"ש בסו"ד דכ' דאולי עשבי
פוטר בדיעבד עצי .ועי' במ"ב

)סקל"ט(

שפסק כד' ברי האחרונים דעצי בשמים
אינו פוטר עשבי בשמים ,וכן עשבי אינו
פוטר עצי.

)לוח

דבספק נותן ריח טוב

או עצי בשמים יברך מיני ,ומבואר דאינו
יכול לברך עצי ולפטור שניהם ,ודוק .אך
הא מיהת מבואר דפירות אלו שם בשמים
עליהם ולכן ודאי יכול לברך מיני בשמים.

·ÌÈÓ˘· ÈÈÓ ‡¯Â

היא

ופוטרת הכל וכפסק הרמ"א

)סעיף י'(

'ואם בירך על כולם מיני בשמים ,יצא
ריש

·È·˘Ú ‡¯Â·Â ÌÈÓ˘· ÈˆÚ ‡¯Â
·˘ÌÈÓ

הברכה הגרועה מכולם דכוללת הכל
)טור

הסי'( .ואם צריך להקדים של עץ לשל

עשבי בשמים ,ע"ל סי' רי"א ,ועי' במשנה
ברורה שם שדימה לברכת שהכל שפוטרת

כ'

הב"י בשם הרוקח 'כתב הרוקח באו

.e

``ticre 'ivr'n `rixb ozp xy` zlrnc b"ntl df fx dlib in a"ve ,iayr lr sicr ozp xy`c 'k j
.'iayr'n

הכל.

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תצו
מד ע"א

בגדר דין עיקר וטפל
qe`xw oerny l`tx axd

א( כלל

גדול שנינו במתני' "כל שהוא

ש"מברך על העיקר" בזה "פוטר את

עיקר ועמו טפלה מברך על

הטפלה" ,והיינו שאע"ג שכל אכילה

וצריך

מחייבת ברכה מ"מ אכילה שהיא טפלה

להתבונן בגדר הך מילתא ,היאך יאכל

לאכילה שכבר בירך עליה אכילה כזו אכן

הטפל בלא ברכה .והיה מקום להעלות על

פטורה מברכה ,שכיון שבירך על העקר

הדעת שכונת המשנה שרק אכילת עיקר

שוב א"צ לברך על הטפל .אבל לכאו'

מחייבת ברכה אבל אכילת טפל אינה

אע"פ שיתיישב בזה ל' מתני' עדיין לא

מחייבת ברכה ,אבל כל לשון מתני' שולל

יתיישב הדין מה שכ' הפו' דשייך בזה דין

זאת לגמרי ,שלהדיא שנינו שרק ע"י

נמלך וכדו' ,דלהנ"ל אע"פ שבעצם טפל

שמברך על המליח פוטר את הפת ,ורק

חייב ברכה מ"מ אחר שבירך על העיקר

משום שהפת טפלה "לו" ,למליח ,אבל

שוב א"צ לברך על הטפל ומה איכפ"ל

עצם הדבר שהפת נאכלת בתורת טפל לא

שנמלך עליו ,כל שעדיין שם טפל עליו

סגי לפטרה מברכה .גם כבר ידוע להוכיח

א"צ לברך עליו כיון שבירך על

העיקר .א

כן ממ"ש הפו' ומקורו מד' התו' כאן שכל

)ואע"פ שזה היה יכול להיות ביאור בד' בעה"מ שכ'

דיני שינוי מקום של סי' קפ"ח והתפשטות

דגם היכא דנמלך על הטפל "כיון דטפלה נינהו לא

ברכה של סי' ר"ו ודיני נמלך כולם נוהגים

בעי ברכה" ולכאו' משמעו דטפל לא בעי ברכה ,וזה

גם לענין פטור הטפל מברכה הרי להדיא

הרי א"א וכנ"ל מל' מתני' ,אלא היה אפשר לפרש

שאין הדין שטפל פטור מברכה .גם

דכונתו כנ"ל שאחר שבירך על העיקר שוב א"צ לברך

מסברא הדבר קצת תמוה שיהיה טפל

על הטפל ,אבל עדיין לא נתיישבו בזה ד' הפו' שלא

פטור מברכה ,ובפרט בדין טפל של רוב

כתבו כן ובפרט שהמג"א כ' שגם בעה"מ אין זו כונתו

ומיעוט או של כל שיש בו מה' המינים

רק כונתו שבסעודה מסתמא דעתו על כל מה שיובא

שהוא לכאו' רחוק מאוד לומר שהמיעוט

ול"ה נמלך.(.

העיקר

ופוטר

את

הטפלה",

פטור מברכה.

אלא
אלא

יש לפרש בזה כרהיטת ל' מתני'

על העיקר עדיין הטפל חייב

שע"י

בברכה אלא שהוא נפטר בברכת העיקר,

שדין
`.

לכאו' מבו' מזה דגם אחר שמברך

עיקר

וטפל הוא

`zngn `ed exeht lky oeik n"n dkxa jixv lthd oi`y s`c xyt`c ,il `xixa `l mewn iepiy oiprl ok
dkxa aiig xwird on lek`l jiyndl dvx m` 'it`y xwird dkxa dzlk xak eiykre xwird lr jxiay

.zeppeazd jixv oiicry `l` 'e`kl 'p oke .eilr ekxiay xwirl lth `edy aeyg epi` lthd mb aey

עריכת ברכות  /בגדר דין עיקר וטפל

תצז

וה"ז ככל מברך על מאכל אחד ופוטר את

אליו.

האחר דבעי' שתהיה דעתו עליו בשעת

דהטפל לדבר שפטור מברכה אינו טעון ברכה אין

ברכה ולא שימלך אח"כ לאכלו .אלא

להוכיח כן.(.

שהדבר צריך ביאור ופירוש רב ,דבשלמא
בגוונא דמתני' שברכת העיקר היא שהכל
אפשר שיפטר הטפל בברכתו ,אבל היכא
שברכת העיקר הגפן וברכת הטפל האדמה
איך אפשר שיפטר ירק בברכת הגפן רק
משום שהוא טפל ליין ,דזה דבר שא"א
בשום פנים.

ואולי

אכן

)אכן אם נאמר כסברת האבנ"ז והאג"מ

אפשר דכיון דהפת טפל למליח
שטפל לפירות חשיב הכל כאכילה

אחת ובודאי שהעיקר באכילה זו הם
הפירות וכל השאר הם הטפלים באכילה
ואפשר שאף הפת נפטר בברכת הפירות.
וצריך להתבונן בזה ,ועי' שו"ת חת"ס סי'
מ"ז.

צ"ל דאה"נ ודאי דהטפל נפטר
בברכת העיקר ,אבל אין הכונה

גם

יש לדון לאור כל הנ"ל במה שדן

שנוסח ברכת העיקר קאי עם על הטפל,

הפמ"ג אי מהני לכוון שלא יפטר

דזה לכאו' לא יתכן וכנ"ל ,אלא הכונה

הטפל בברכת העיקר ,דלכאו' אם הוא

שתוכן הברכה והעשייה של הברכה קאי

נכלל בברכה אפשר להפקיעו ע"י שמכון

גם על הטפל ,והיינו דמה שהוא עושה ע"י

להדיא וכמו בכל שני מאכלים הנפטרים

ברכתו את אכילת העיקר לאכילה עם

בברכה אחת אבל אם ע"י ברכת העיקר

ברכה זה קאי גם על הטפל ,שאכילת דבר

שוב אין הטפל צריך ברכה אפשר דלא

שטפל לדבר שבירך עליו חשיב שאוכל גם

תליא בכונתו ,אכן בלא"ה צריך לעיין

הטפל בברכה.

דכיון דנמלך מהני להפקיע הטפל אמאי

והנה,

לא יהני לזה כונתו.

כתבו התוס' בסוגין דהאוכל פירות
ואוכל

לצרכם

מליח

ולצורך

ב( עתה

יש עלינו לדון בעיקר ההגדרה

המליח אוכל פת מברך על הפירות ופוטר

של "טפל" ,הנה האופן של

כולם .ולכאו' לפ"מ שצידדנו למעלה אולי

הטפל הגמור נמצא בד' הרמב"ם שכ'

בד' בעה"מ דאין הטפל כלול בברכת

שהנותן קמח כדי לדבק ,לצבוע או ליתן

העיקר אלא שכשמברך על העיקר שוב אין

ריח בתבשיל חשיב טפל ,וזהו באמת טפל

הטפל צריך ברכה יל"ע א"כ איך תיפטר

גמור ,שהוא בא כדי לשמש את העיקר.

הפת מברכה הא היא טפלה למליח ועל

אבל במתני' למדנו עוד אופן ,של אוכל פת

המליח הא לא בירך אלא שאין המליח

ומליח ,שבזה אין הפת בא לשמש את

טעון ברכה כיון שהוא טפל לפת ואיך יהני

אכילת המליח אבל עכ"פ הוא בא מחמת

זה לפטור את הטפל אליו ,אלא לכאו'

המליח ,שע"י ריבוי מליחות המליח נצרך

מוכח מזה שהביאור כנ"ל שע"י שמברך

האדם לפת ואין הפת בא לצורך עצמו

על העיקר חשיב שבירך גם על הטפל

כלל.

ומש"ה שפיר כחו יפה לפטור אף הטפל

עצמו ואוכל פת להעביר המליחות ל"ח טפל אלא

)ואף שודאי אדם שיש לו מליחות בפיו מחמת
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תצח

הו"ל אכילה גמורה ,היינו משום דגם כאן אין הפוטר

מברכה משום שהוא בא מחמת המליח,

של הפת זה שלא באה לצורך עצמה אלא לצורך דבר

אלא זה שהוא בא מחמת המליח הוא רק

אחר ,אלא הפוטר הוא שכיון שהוא בא לשמש דבר

סיבה שהמליח חשיב לחלק העיקרי

אחר הרי הוא העיקר והוא לעומתו טפל ,אבל עצם זה

באכילה

חשוב

שהוא משמש דבר אחר אינו נותן לו שם טפל(.

והעיקר פוטר הטפל ,אבל עיקר שם הפטור

והרמב"ם בחיבורו באמת לא הזכיר אלא

שנתחדש במתני' הוא שהחלק החשוב של

)אף שכמובן אין בזה שום

האכילה פוטר את הפחות חשוב .וא"כ

וגם

חידשו הראשו' שה"ה בכל מי שאוכל

בפירושו כאן כ' ש"פירוש "עיקר" הוא

אכילה אחת המורכבת משני מאכלים יש

השורש".

עלינו לדון מיהו העיקר באכילה זו והיותר

מיני עיקר וטפל אלו

דקדוק כיון שאף בגמ' לא הוזכרו אלא אלו(

והפת

לחלק

הפחות

חשוב ומיהו הטפל והפחות חשוב ,וזה

אבל

באמת מצינו עוד ענין של עיקר

נתחדש שמסתבר לקבוע שהרוב הוא

וטפל ,והוא לעיל ל"ו :שקיי"ל

היותר חשוב וכן שמין דגן הוא היותר

שכל שיש בו ממין דגן מברך עליו בורא

חשוב ,אבל היסוד בשניהם שוה שהיותר

מיני מזונות ומבו' בראשו' ובפוסקים

חשוב באכילה פוטר את האינו חשוב כ"כ,

דהטעם הוא משום דמין דגן חשוב ולעולם

רק שהסיבה להחשיבה אחר לאינו חשוב

הו"ל הוא עיקר ושאר התבשיל טפל.

הוא או ע"י שהוא מיעוט ,או ע"י שהוא

וכעי"ז מבו' גם בתשב"ץ שהובא בב"י

לעומת מין דגן ,או ע"י שהוא בא מחמת

בריש סי' ר"ב שכ' שהדין שמאכל

האחר או ע"י שהוא משמש אותו.

שמורכב מרוב דבר אחד ומיעוט דבר אחר
שדינו דאזלי' בתר רוב

)כמבו' ברא"ש לענין

אלא

שיש חילוק בין הדין של רוב ומין

הטעם

דגן לדין משמש ,שבטפל המשמש

הוא מדין עיקר וטפל ,שלעולם הרוב

או בא מחמת העיקר עצם זה שהוא בא

)וגם הגר"א שחלק

מחמת העיקר הוא גם סיבה לחשבו

שם הרי אף הוא כ' להדיא בריש סי' רי"ב שכל שיש

כאכילה אחת עם אכילת העיקר וגם סיבה

בו הוא מדין עיקר וטפל ,וכנראה כונתו שם רק לומר

לחשבו כהאינו חשוב באכילה זו ,אבל רוב

דע"כ מתני' לא קאי אהך גוונא דעיקר וטפל ואין לנו

ומין דגן אינו סיבה לחשבו כאכילה אחת

מקור לכלול בזה אף רוב ומיעוט ועי' דמשק אליעזר(.

עם המיעוט והאינו מין דגן ,אלא שאחר

וזהו חידוש גדול ,שהרי בהנך גווני לא בא

שיש סיבה אחרת לדונם כאכילה אחת,

הטפל בשביל העיקר ולא מחמתו אלא כל

והיינו ע"י שהם מאכל אחד וכל כה"ג ,בזה

אחד בא לצורך עצמו אלא שהם מעורבים

בא השם רוב או מין דגן לקבוע מיהו

יחד ולכאו' ל"ד כלל לגווני דמתני'.

החשוב והעיקר באכילה זו .אבל אם אין

אורז וכן מבו' ברשב"א לגבי חביץ קדרה(

חשוב עיקר והמיעוט טפל.

סיבה חיצונית הקובעתם יחד חשיבי כב'

אכן

הביאור הוא דהוה פשיט"ל לראשו'

אכילות נפרדות וכל אחד הוא העיקר

דאף במתני' אין הפטור של הפת

באכילתו ,ואינו נמדד לעומת חבירו.
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תצט

עוררוני בני החבורה שליט"א

תערובת אוכל ומשקה שלא נתבשלו יחד

שעדיין יש מקום להסתפק בגדר

שמברך אף על המיעוט בפ"ע אבל אם

הדין דרוב חשיב עיקר ,דיל"פ הכונה

האחד מין דגן מברך רק עליו ,ויש לפרש

כפשוטו דע"י התערובת חשיב אכילה

כנ"ל דס"ל שאוכל ומשקה שלא נתבשלו

אחת והרוב הוא חשוב עיקר האכילה .אך

חשיב אכילה אחת אבל ל"ח מאכל אחד

י"ל בנוסח אחר ,דודאי מצד עצם זה שיש

ומש"ה רוב ל"ח עיקר אבל מין דגן חשיב

כאן מאכל שהוא מרובה מחבירו זה אינו

עיקר.(.

אכן

טעם להחשיבו כעיקר האכילה ,אלא יסוד
הענין הוא דע"י התערובת חשיב מאכל
אחד ,והמאכל שהוא הרוב הוא חשיב
עיקר המאכל ,וכיון שהוא עיקר המאכל
ממילא חשוב ג"כ שהוא עיקר האכילה
ופוטר את הטפל ,אבל לולא זה שהיה
נחשב לעיקר המאכל לא היה נחשב לעיקר
האכילה ואע"פ שהוא הרוב.

)ויתכן

מאוד שזהו יסוד מחלו' האחרו'
בדין תערובת כששני המאכלים

ניכרים לעצמם ,שאם דין רוב הוא מחמת
שהוא העיקר באכילה ה"נ הרי הם אכילה
אחת והרוב הוא העיקר ,אבל אם ענין רוב
הוא לחשבו כעיקר המאכל ורק עי"ז חשיב
עיקר האכילה ,כה"ג שניכרים כ"א לעצמו
א"א לדונם כמאכל אחד .אלא שלפי"ז היה
אפשר מאוד לחלק דה"מ לענין תערובת
של רוב ומיעוט אבל לענין תערובת של
מין דגן יהיה דין כל שיש בו אף בניכר
כ"א לעצמו ,דרק ברוב אמרי' דאין לו
חשיבות ליחשב עיקר האכילה אם אינו
עיקר המאכל אבל מין דגן ע"כ כל
חשיבותו היא מצד מה שהוא עיקר
האכילה

אבל

הח"א

היה

פשיט"ל

אבל

אחד צריך לבא לדין עיקר וטפל ולא
דיינינן בזה דין רובו ככולו או ביטול ברוב
וכדו' לדון שאף המיעוט עצמו מקבל את
ברכת העיקר ,אלא המיעוט עדיין עומד
בברכתו רק שנפטר בברכת העיקר .וא"כ
היה נר' לכאו' פשוט שאם אוכל מהמיעוט
קודם אכילת הרוב שנדון בזה דין אוכל
טפל לפני העיקר שצריך לברך עליו את
ברכתו או ברכת שהכל אבל עכ"פ לא יוכל
לברך את ברכת העיקר אם מתחיל אכילתו
מן הטפל ,וכונתי בזה ב"ה לדעת מו"ז
שליט"א בספרו מקור הברכה סי' כ"ט ,וכן
ראיתי שנקט הגר"א אייזנטל שליט"א
בספרו מגילת ספר .אבל הגאון בעל שבט
הלוי זצ"ל נקט בספרו חלק ז' סי' כ"ז אות
ה' לא כן אלא כתב שאע"פ שמתחיל
באכילת הטפל יכול לברך את ברכת
העיקר כיון שהוא מאכל אחד ,ולא נתפרש
אם כונתו דכה"ג א"צ לבא לדין עיקר
וטפל שזה לכאו' תמוה מד' הפו' ,או כונתו
דאע"ג דבעלמא דין עיקר וטפל הוא רק
שהטפל נפטר בברכת העיקר כאן מדין
עיקר וטפל מקבל כל המאכל את ברכת
העיקר ,וצ"ע.

לדמותם ,ולכן מסתבר יותר שדעתו
דכשכ"א ניכר לעצמו ל"ח כלל אכילה
אחת .ובאמת ציינו שדעת הגר"ז לענין

לכאו' הא מיהת מבואר דגם במאכל

ואולי

י"ל דכונתו דודאי אין הטפל מקבל
את ברכת העיקר רק כונתו שמברך
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תק
על העיקר את ברכת העיקר ,אלא שמ"מ
יכול

להתחיל

הטפל,

באכילת

אבל

כמה מחברי החבורה ר"ל באופ"א.

ואף

דהחילוק הוא דלשרות המאכל

דבעלמא כתב כאן הט"ז בסק"ה דחשיב

חשיב שכעת נתעורר צורך בגופו לשתות

הפסק הכא דהוא מאכל אחד ל"ח הפסק,

והוא שותה למלאות הצורך ואין השתיה

ונ"מ דאף הוא מודה שאסור לדבר עד

מתייחסת לאכילה ,וה"ז דומה למי שנמאמ
מחמת אכילתו

שיתחיל באכילת העיקר ,וצ"ע.

לשתות,

ובא

דאע"ג

דהשתיה היא מחמת האכילה מ"מ ל"ח

מבו'

במג"א שהשותה כדי לשרות

טפל ,דעכשיו השתייה מתייחסת לצמאו

על

ולא לאכילה ,ול"ד לאכילה להעביר

המשקה ול"ח שהמשקה טפל לאוכל,

מליחות שאי"ז איזה צורך עצמי אלא הוא

ולכאו' יל"ע במה חלוק זה מכל אכילה

תמיד כסילוק בעלמא.

המאכל

שבמעיו

מברך

שבאה מחמת אכילה אחרת כגון להעביר
מתיקות או להעביר מליחות וכדו' דחשבי'
להאכילה השניה טפלה לראשונה ,וה"נ
הרי השתיה שבאה לשרות המאכל אינה
באה אלא מחמת האכילה ולתקנה ואמאי
ל"ח טפל .ואולי צ"ל דכמו שנת' למעלה
אין גדר הדין שזה שהוא בא מחמת
האכילה או משמש לו זהו הפוטרו ,אלא
זהו רק הסיבה להגדירו כאכילה אחת
ולחשוב את האכילה הראשונה כחלק

)והר'

מאיר שרון שליט"א ר"ל ע"ד זה
דמ"ש תו' דאם נחלש לבו מחמת

המתיקות ואוכל מליח לזה חשיב טפל
היינו דוקא כשהמליח בא לסלק המתיקות
וממילא תסור חולשת הלב ,אבל אם
המתיקות כדקאי קאי ולוקח מאכל להשיב
הלב מחולשתו בזה לא יחשב טפל ,ונ"מ
בכ"ז

לנצרכים

אכילתם ולוקחים הרפואה עם איזה משקה
מתוק (.וצ"ע בכל זה.

העיקרי באכילה ,וא"כ אולי י"ל דהיינו
דוקא בדברים הבאים מחמת אכילת

לקחת

רפואות

אחר

א( כלל

המאכל ,כגון להעביר מליחות וכדו' ,אבל

גדול שנינו במתני' "כל שהוא
עיקר ועמו טפלה מברך על

דברים הבאים מחמת עיכול המאכל ,אע"ג

העיקר

שודאי הם באים מחמת המאכל מ"מ אי"ז

להתבונן בגדר הך מילתא ,היאך יאכל

סיבה לחשבם כאכילה אחת עם אכילת

הטפל בלא ברכה .והיה מקום להעלות על

האכילה

הדעת שכונת המשנה שרק אכילת עיקר

ומחמתה .ולפי"ז צ"ל דמ"ש תו' דאם

מחייבת ברכה אבל אכילת טפל אינה

אוכל מליח מחמת שנחלש לבו מחמת

מחייבת ברכה ,אבל כל לשון מתני' שולל

מתיקות הפירות דחשיב המליח טפל

זאת לגמרי ,שלהדיא שנינו שרק ע"י

לפירות הכונה שחלישות הלב היא תוצאה

שמברך על המליח פוטר את הפת ,ורק

ישירה ומידית של האכילה ולא איזה

משום שהפת טפלה "לו" ,למליח ,אבל

השתלשלות ממנה.

עצם הדבר שהפת נאכלת בתורת טפל לא

המאכל,

כיון

שאינם

צורך

ופוטר

את

הטפלה",

וצריך
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תקא

סגי לפטרה מברכה .גם כבר ידוע להוכיח

הרי א"א וכנ"ל מל' מתני' ,אלא היה אפשר לפרש

כן ממ"ש הפו' ומקורו מד' התו' כאן שכל

דכונתו כנ"ל שאחר שבירך על העיקר שוב א"צ לברך

דיני שינוי מקום של סי' קפ"ח והתפשטות

על הטפל ,אבל עדיין לא נתיישבו בזה ד' הפו' שלא

ברכה של סי' ר"ו ודיני נמלך כולם נוהגים

כתבו כן ובפרט שהמג"א כ' שגם בעה"מ אין זו כונתו

גם לענין פטור הטפל מברכה הרי להדיא

רק כונתו שבסעודה מסתמא דעתו על כל מה שיובא

שאין הדין שטפל פטור מברכה .גם

ול"ה נמלך.(.

מסברא הדבר קצת תמוה שיהיה טפל
פטור מברכה ,ובפרט בדין טפל של רוב
ומיעוט או של כל שיש בו מה' המינים
שהוא לכאו' רחוק מאוד לומר שהמיעוט
פטור מברכה.

אלא

שדין

על העיקר עדיין הטפל חייב
בברכה אלא שהוא נפטר בברכת העיקר,
וה"ז ככל מברך על מאכל אחד ופוטר את
האחר דבעי' שתהיה דעתו עליו בשעת

יש לפרש בזה כרהיטת ל' מתני'
עיקר

אלא

לכאו' מבו' מזה דגם אחר שמברך

וטפל הוא

שע"י

ש"מברך על העיקר" בזה "פוטר את
הטפלה" ,והיינו שאע"ג שכל אכילה
מחייבת ברכה מ"מ אכילה שהיא טפלה
לאכילה שכבר בירך עליה אכילה כזו אכן
פטורה מברכה ,שכיון שבירך על העקר

ברכה ולא שימלך אח"כ לאכלו .אלא
שהדבר צריך ביאור ופירוש רב ,דבשלמא
בגוונא דמתני' שברכת העיקר היא שהכל
אפשר שיפטר הטפל בברכתו ,אבל היכא
שברכת העיקר הגפן וברכת הטפל האדמה
איך אפשר שיפטר ירק בברכת הגפן רק
משום שהוא טפל ליין ,דזה דבר שא"א
בשום פנים.

שוב א"צ לברך על הטפל .אבל לכאו'
אע"פ שיתיישב בזה ל' מתני' עדיין לא

ואולי

צ"ל דאה"נ ודאי דהטפל נפטר

יתיישב הדין מה שכ' הפו' דשייך בזה דין

בברכת העיקר ,אבל אין הכונה

נמלך וכדו' ,דלהנ"ל אע"פ שבעצם טפל

שנוסח ברכת העיקר קאי עם על הטפל,

חייב ברכה מ"מ אחר שבירך על העיקר

דזה לכאו' לא יתכן וכנ"ל ,אלא הכונה

שוב א"צ לברך על הטפל ומה איכפ"ל

שתוכן הברכה והעשייה של הברכה קאי

שנמלך עליו ,כל שעדיין שם טפל עליו

גם על הטפל ,והיינו דמה שהוא עושה ע"י

העיקר .ב

ברכתו את אכילת העיקר לאכילה עם

)ואע"פ שזה היה יכול להיות ביאור בד' בעה"מ שכ'

ברכה זה קאי גם על הטפל ,שאכילת דבר

דגם היכא דנמלך על הטפל "כיון דטפלה נינהו לא

שטפל לדבר שבירך עליו חשיב שאוכל גם

בעי ברכה" ולכאו' משמעו דטפל לא בעי ברכה ,וזה

הטפל בברכה.

א"צ לברך עליו כיון שבירך על

.a

`zngn `ed exeht lky oeik n"n dkxa jixv lthd oi`y s`c xyt`c ,il `xixa `l mewn iepiy oiprl ok
dkxa aiig xwird on lek`l jiyndl dvx m` 'it`y xwird dkxa dzlk xak eiykre xwird lr jxiay

.zeppeazd jixv oiicry `l` 'e`kl 'p oke .eilr ekxiay xwirl lth `edy aeyg epi` lthd mb aey
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והנה,

כתבו התוס' בסוגין דהאוכל פירות
ואוכל

ולצורך

של "טפל" ,הנה האופן של

המליח אוכל פת מברך על הפירות ופוטר

הטפל הגמור נמצא בד' הרמב"ם שכ'

כולם .ולכאו' לפ"מ שצידדנו למעלה אולי

שהנותן קמח כדי לדבק ,לצבוע או ליתן

בד' בעה"מ דאין הטפל כלול בברכת

ריח בתבשיל חשיב טפל ,וזהו באמת טפל

העיקר אלא שכשמברך על העיקר שוב אין

גמור ,שהוא בא כדי לשמש את העיקר.

הטפל צריך ברכה יל"ע א"כ איך תיפטר

אבל במתני' למדנו עוד אופן ,של אוכל פת

הפת מברכה הא היא טפלה למליח ועל

ומליח ,שבזה אין הפת בא לשמש את

המליח הא לא בירך אלא שאין המליח

אכילת המליח אבל עכ"פ הוא בא מחמת

טעון ברכה כיון שהוא טפל לפת ואיך יהני

המליח ,שע"י ריבוי מליחות המליח נצרך

זה לפטור את הטפל אליו ,אלא לכאו'

האדם לפת ואין הפת בא לצורך עצמו

מוכח מזה שהביאור כנ"ל שע"י שמברך

כלל.

על העיקר חשיב שבירך גם על הטפל

עצמו ואוכל פת להעביר המליחות ל"ח טפל אלא

ומש"ה שפיר כחו יפה לפטור אף הטפל

הו"ל אכילה גמורה ,היינו משום דגם כאן אין הפוטר

)אכן אם נאמר כסברת האבנ"ז והאג"מ

של הפת זה שלא באה לצורך עצמה אלא לצורך דבר

דהטפל לדבר שפטור מברכה אינו טעון ברכה אין

אחר ,אלא הפוטר הוא שכיון שהוא בא לשמש דבר

להוכיח כן.(.

אחר הרי הוא העיקר והוא לעומתו טפל ,אבל עצם זה

אליו.

אכן

לצרכם

מליח

ב( עתה

יש עלינו לדון בעיקר ההגדרה

אפשר דכיון דהפת טפל למליח
שטפל לפירות חשיב הכל כאכילה

אחת ובודאי שהעיקר באכילה זו הם
הפירות וכל השאר הם הטפלים באכילה
ואפשר שאף הפת נפטר בברכת הפירות.

שהוא משמש דבר אחר אינו נותן לו שם טפל(.

והרמב"ם בחיבורו באמת לא הזכיר אלא
מיני עיקר וטפל אלו

גם

)אף שכמובן אין בזה שום

דקדוק כיון שאף בגמ' לא הוזכרו אלא אלו(

וגם

בפירושו כאן כ' ש"פירוש "עיקר" הוא
השורש".

וצריך להתבונן בזה ,ועי' שו"ת חת"ס סי'
מ"ז.

)ואף שודאי אדם שיש לו מליחות בפיו מחמת

אבל

באמת מצינו עוד ענין של עיקר

יש לדון לאור כל הנ"ל במה שדן

וטפל ,והוא לעיל ל"ו :שקיי"ל

הפמ"ג אי מהני לכוון שלא יפטר

שכל שיש בו ממין דגן מברך עליו בורא

הטפל בברכת העיקר ,דלכאו' אם הוא

מיני מזונות ומבו' בראשו' ובפוסקים

נכלל בברכה אפשר להפקיעו ע"י שמכון

דהטעם הוא משום דמין דגן חשוב ולעולם

להדיא וכמו בכל שני מאכלים הנפטרים

הו"ל הוא עיקר ושאר התבשיל טפל.

בברכה אחת אבל אם ע"י ברכת העיקר

וכעי"ז מבו' גם בתשב"ץ שהובא בב"י

שוב אין הטפל צריך ברכה אפשר דלא

בריש סי' ר"ב שכ' שהדין שמאכל

תליא בכונתו ,אכן בלא"ה צריך לעיין

שמורכב מרוב דבר אחד ומיעוט דבר אחר

דכיון דנמלך מהני להפקיע הטפל אמאי

שדינו דאזלי' בתר רוב

לא יהני לזה כונתו.

)כמבו' ברא"ש לענין

אורז וכן מבו' ברשב"א לגבי חביץ קדרה(

הטעם
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הוא מדין עיקר וטפל ,שלעולם הרוב

מחמת העיקר הוא גם סיבה לחשבו

)וגם הגר"א שחלק

כאכילה אחת עם אכילת העיקר וגם סיבה

שם הרי אף הוא כ' להדיא בריש סי' רי"ב שכל שיש

לחשבו כהאינו חשוב באכילה זו ,אבל רוב

בו הוא מדין עיקר וטפל ,וכנראה כונתו שם רק לומר

ומין דגן אינו סיבה לחשבו כאכילה אחת

דע"כ מתני' לא קאי אהך גוונא דעיקר וטפל ואין לנו

עם המיעוט והאינו מין דגן ,אלא שאחר

מקור לכלול בזה אף רוב ומיעוט ועי' דמשק אליעזר(.

שיש סיבה אחרת לדונם כאכילה אחת,

וזהו חידוש גדול ,שהרי בהנך גווני לא בא

והיינו ע"י שהם מאכל אחד וכל כה"ג ,בזה

הטפל בשביל העיקר ולא מחמתו אלא כל

בא השם רוב או מין דגן לקבוע מיהו

אחד בא לצורך עצמו אלא שהם מעורבים

החשוב והעיקר באכילה זו .אבל אם אין

יחד ולכאו' ל"ד כלל לגווני דמתני'.

סיבה חיצונית הקובעתם יחד חשיבי כב'

חשוב עיקר והמיעוט טפל.

אכן

הביאור הוא דהוה פשיט"ל לראשו'
דאף במתני' אין הפטור של הפת

מברכה משום שהוא בא מחמת המליח,

אכילות נפרדות וכל אחד הוא העיקר
באכילתו ,ואינו נמדד לעומת חבירו.

אכן

עוררוני בני החבורה שליט"א

אלא זה שהוא בא מחמת המליח הוא רק

שעדיין יש מקום להסתפק בגדר

סיבה שהמליח חשיב לחלק העיקרי

הדין דרוב חשיב עיקר ,דיל"פ הכונה

חשוב

כפשוטו דע"י התערובת חשיב אכילה

והעיקר פוטר הטפל ,אבל עיקר שם הפטור

אחת והרוב הוא חשוב עיקר האכילה .אך

שנתחדש במתני' הוא שהחלק החשוב של

י"ל בנוסח אחר ,דודאי מצד עצם זה שיש

האכילה פוטר את הפחות חשוב .וא"כ

כאן מאכל שהוא מרובה מחבירו זה אינו

חידשו הראשו' שה"ה בכל מי שאוכל

טעם להחשיבו כעיקר האכילה ,אלא יסוד

אכילה אחת המורכבת משני מאכלים יש

הענין הוא דע"י התערובת חשיב מאכל

עלינו לדון מיהו העיקר באכילה זו והיותר

אחד ,והמאכל שהוא הרוב הוא חשיב

חשוב ומיהו הטפל והפחות חשוב ,וזה

עיקר המאכל ,וכיון שהוא עיקר המאכל

נתחדש שמסתבר לקבוע שהרוב הוא

ממילא חשוב ג"כ שהוא עיקר האכילה

היותר חשוב וכן שמין דגן הוא היותר

ופוטר את הטפל ,אבל לולא זה שהיה

חשוב ,אבל היסוד בשניהם שוה שהיותר

נחשב לעיקר המאכל לא היה נחשב לעיקר

חשוב באכילה פוטר את האינו חשוב כ"כ,

האכילה ואע"פ שהוא הרוב.

באכילה

והפת

לחלק

הפחות

רק שהסיבה להחשיבה אחר לאינו חשוב
הוא או ע"י שהוא מיעוט ,או ע"י שהוא
לעומת מין דגן ,או ע"י שהוא בא מחמת
האחר או ע"י שהוא משמש אותו.

אלא

)ויתכן

מאוד שזהו יסוד מחלו' האחרו'
בדין תערובת כששני המאכלים

ניכרים לעצמם ,שאם דין רוב הוא מחמת
שהוא העיקר באכילה ה"נ הרי הם אכילה

שיש חילוק בין הדין של רוב ומין

אחת והרוב הוא העיקר ,אבל אם ענין רוב

דגן לדין משמש ,שבטפל המשמש

הוא לחשבו כעיקר המאכל ורק עי"ז חשיב

או בא מחמת העיקר עצם זה שהוא בא

עיקר האכילה ,כה"ג שניכרים כ"א לעצמו
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א"א לדונם כמאכל אחד .אלא שלפי"ז היה

הלוי זצ"ל נקט בספרו חלק ז' סי' כ"ז אות

אפשר מאוד לחלק דה"מ לענין תערובת

ה' לא כן אלא כתב שאע"פ שמתחיל

של רוב ומיעוט אבל לענין תערובת של

באכילת הטפל יכול לברך את ברכת

מין דגן יהיה דין כל שיש בו אף בניכר

העיקר כיון שהוא מאכל אחד ,ולא נתפרש

כ"א לעצמו ,דרק ברוב אמרי' דאין לו

אם כונתו דכה"ג א"צ לבא לדין עיקר

חשיבות ליחשב עיקר האכילה אם אינו

וטפל שזה לכאו' תמוה מד' הפו' ,או כונתו

עיקר המאכל אבל מין דגן ע"כ כל

דאע"ג דבעלמא דין עיקר וטפל הוא רק

חשיבותו היא מצד מה שהוא עיקר

שהטפל נפטר בברכת העיקר כאן מדין

פשיט"ל

עיקר וטפל מקבל כל המאכל את ברכת

האכילה

אבל

הח"א

היה

לדמותם ,ולכן מסתבר יותר שדעתו
דכשכ"א ניכר לעצמו ל"ח כלל אכילה
אחת .ובאמת ציינו שדעת הגר"ז לענין
תערובת אוכל ומשקה שלא נתבשלו יחד
שמברך אף על המיעוט בפ"ע אבל אם
האחד מין דגן מברך רק עליו ,ויש לפרש
כנ"ל דס"ל שאוכל ומשקה שלא נתבשלו
חשיב אכילה אחת אבל ל"ח מאכל אחד
ומש"ה רוב ל"ח עיקר אבל מין דגן חשיב

העיקר ,וצ"ע.

ואולי

את ברכת העיקר רק כונתו שמברך
על העיקר את ברכת העיקר ,אלא שמ"מ
יכול

הפסק הכא דהוא מאכל אחד ל"ח הפסק,
ונ"מ דאף הוא מודה שאסור לדבר עד
שיתחיל באכילת העיקר ,וצ"ע.

מבו'
אבל

להתחיל

באכילת

הטפל,

ואף

דבעלמא כתב כאן הט"ז בסק"ה דחשיב

עיקר.(.
לכאו' הא מיהת מבואר דגם במאכל

י"ל דכונתו דודאי אין הטפל מקבל

במג"א שהשותה כדי לשרות
המאכל

שבמעיו

מברך

על

אחד צריך לבא לדין עיקר וטפל ולא

המשקה ול"ח שהמשקה טפל לאוכל,

דיינינן בזה דין רובו ככולו או ביטול ברוב

ולכאו' יל"ע במה חלוק זה מכל אכילה

וכדו' לדון שאף המיעוט עצמו מקבל את

שבאה מחמת אכילה אחרת כגון להעביר

ברכת העיקר ,אלא המיעוט עדיין עומד

מתיקות או להעביר מליחות וכדו' דחשבי'

בברכתו רק שנפטר בברכת העיקר .וא"כ

להאכילה השניה טפלה לראשונה ,וה"נ

היה נר' לכאו' פשוט שאם אוכל מהמיעוט

הרי השתיה שבאה לשרות המאכל אינה

קודם אכילת הרוב שנדון בזה דין אוכל

באה אלא מחמת האכילה ולתקנה ואמאי

טפל לפני העיקר שצריך לברך עליו את

ל"ח טפל .ואולי צ"ל דכמו שנת' למעלה

ברכתו או ברכת שהכל אבל עכ"פ לא יוכל

אין גדר הדין שזה שהוא בא מחמת

לברך את ברכת העיקר אם מתחיל אכילתו

האכילה או משמש לו זהו הפוטרו ,אלא

מן הטפל ,וכונתי בזה ב"ה לדעת מו"ז

זהו רק הסיבה להגדירו כאכילה אחת

שליט"א בספרו מקור הברכה סי' כ"ט ,וכן

ולחשוב את האכילה הראשונה כחלק

ראיתי שנקט הגר"א אייזנטל שליט"א

העיקרי באכילה ,וא"כ אולי י"ל דהיינו

בספרו מגילת ספר .אבל הגאון בעל שבט

דוקא בדברים הבאים מחמת אכילת
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המאכל ,כגון להעביר מליחות וכדו' ,אבל

מחמת אכילתו

דברים הבאים מחמת עיכול המאכל ,אע"ג

דהשתיה היא מחמת האכילה מ"מ ל"ח

שודאי הם באים מחמת המאכל מ"מ אי"ז

טפל ,דעכשיו השתייה מתייחסת לצמאו

סיבה לחשבם כאכילה אחת עם אכילת

ולא לאכילה ,ול"ד לאכילה להעביר

האכילה

מליחות שאי"ז איזה צורך עצמי אלא הוא

המאכל,

כיון

שאינם

צורך

ומחמתה .ולפי"ז צ"ל דמ"ש תו' דאם

ובא

לשתות,

דאע"ג

תמיד כסילוק בעלמא.

אוכל מליח מחמת שנחלש לבו מחמת
מתיקות הפירות דחשיב המליח טפל

)והר'

מאיר שרון שליט"א ר"ל ע"ד זה

לפירות הכונה שחלישות הלב היא תוצאה

דמ"ש תו' דאם נחלש לבו מחמת

ישירה ומידית של האכילה ולא איזה

המתיקות ואוכל מליח לזה חשיב טפל

השתלשלות ממנה.

היינו דוקא כשהמליח בא לסלק המתיקות
וממילא תסור חולשת הלב ,אבל אם

אבל

כמה מחברי החבורה ר"ל באופ"א.

המתיקות כדקאי קאי ולוקח מאכל להשיב

דהחילוק הוא דלשרות המאכל

הלב מחולשתו בזה לא יחשב טפל ,ונ"מ

חשיב שכעת נתעורר צורך בגופו לשתות

בכ"ז

אחר

והוא שותה למלאות הצורך ואין השתיה

אכילתם ולוקחים הרפואה עם איזה משקה

מתייחסת לאכילה ,וה"ז דומה למי שנמאמ

מתוק (.וצ"ע בכל זה.

לנצרכים

לקחת

רפואות
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מד ע"א

טפל קודם לעיקר
ontew jepg axd

בתרוה"ד

סי' ל"א דן בק' לו לשתות

טפל דקודם העיקר דמאבד שם אכילת פרי

אליבא ריקנא ,ואוכל קודם

וחפצא ואינו נאכל בתורת חשיבות של

מאכל מתובל אי צריך לברך על אותו

דבר ופרי העץ אין אכילת הגברא בזה

מאכל ,ובפתח דבריו דן בזה אי חשיב

כאכילת פה"ע ,אלא חפצא דאכילתו הוא

עיקר וטפל דוקא בב"א ,או אף בזא"ז ,או

כאכילת טפלות ואין מברך עליו ברכתו

דמשום בא להמתיק אי שייך ביה עיקר,

הראויה.

ומוכיח מצנון וזית דחשיב עיקר וטפל,
אלא דחזר בזה לדון דבצנון וזית העיקר

והנה

נאכל קודם ומברך עליו ,ובזה נפטר

יל"ע בהך דינא דטפל קודם דמברך
שהכל ,אי ענינו משום דעיקר פוטרו

הטפל .אבל בנ"ד הטפל נאכל קודם ,ואיך

למפרע ,או דפטורו שלא מחמת העיקר,

יתכן שיפטרנו העיקר אח"כ בברכתו

וחפצא

למפרע ,וכבר היה נהנה בלא ברכה.

אלא

משום

דחסר

באכילתו

דאכילתו אינו אכילתו ואית ביה שם
אכילת טפלות,ודמי זה לאכילה לרפואה,

והביא

בזה אח"כ מדברי או"ז דהאוכלים

וכדו' ,דאין מברך עליו אלא שהכל ,או

גרעיני גודגדניות ,למתק השתייה,

שמן דאוזוקי מזיק ליה דכת' הרמב"ם פ"ח

מברך עליהן שהכל ולא העץ ,הואיל והן

ה"ב דמברך שהכל ,וכ"ה נמי דינא הכי

באין רק למתק השתייה ,וכת' בזה דבנידון

דפטורו מחמת דהוי אכילתו שלא בתורת

דידיה נמי מברך על המאכל שהכל ,אפילו

חפצא זה ,ולכך ברכתו שהכל.

אם ברכתו בענין אחר ,אבל אינו פטור
לגמרי מחמת ברכת השתייה ,שהיא עיקר,
וצריך לחלק בין ההיא דצנון וזית ,כמו
שחלקתי ,היינו אי אוכל העיקר קודם.

ויש

שהוכיחו מדברי תרוה"ד דע"כ
פטורו מחמת דעיקר פוטר את

הטפל ,דרצה לפוטרו לגמרי מברכה ,אלא
דכת' דע"כ חייב בברכה דלא מהני למפרע

והנה

בדברי התרוה"ד מתבא' לכאו'

דכבר היה נהנה בלא ברכה ,היינו דאי לא

דאיכא ב' דינים בעיקר וטפל,

יברך הרי חסר ברכה אלא דחייב בברכה

חדא בטפל אחר העיקר דנפטר לגמרי

משום אסור ליהנות ,היינו דבעיקרו פטרו

מברכה ,והיינו דחייל בזה שם עיקר עליו

לגמרי מברכה ,ואי נימא דענינו דהוא

ונפטר בברכתו ,או משום דחשיב המשך

פטור דטפל מצד עצמו ,היאך יפטר לגמרי

אכילה כנתבא' בזה ,ומלבד זה איכא דין

הא מ"מ איכא הנאה ,ומה צריך בזה

עריכת ברכות  /טפל קודם לעיקר

תקז

לסברא מיוחדת דלא שייך למפרע דהרי

דהוכיח מהא דבז' מינים פחות משיעור

נהנה בלא ברכה ,וע"כ דבאמת הוא עיקר

אינו מברך עליו בור"נ ,ולכאו' אי עיקר

פוטר את הטפל ,אלא דמ"מ מברך קודם,

דברי תרוה"ד משום עיקר וטפל והעיקר

מחמת שלא יהנה בלא ברכה.

פוטרו אין טעם לראיתו ,אלא דהב"י נקט

אמנם

באמת למעיין בדברי תרוה"ד
בתחי"ד דאמר שלא יהנה בלא

ברכה ,לא קאמר כלל שיברך עליו שהכל,
ובאמת מחמת טעמא שלא יהנה בלא

דעיקר סברת תרוה"ד דחשיב דאי"ז אכילת
הדבר בתורת הך מאכל ,ואינו נאכל כפרי
ולכך מברך שהכל ,וע"ז הוכיח דאינו כן
מחסרון שיעור דלא אמרי' דנאכל כשאר
אוכלין ויהא ברכתו בור"נ.

ברכה ,רצה בזה לחזור ולדון דיהא ברכתו
הראויה לו ,ואין בו כלל דיני טפלות,

והביאו

בזה לדברי מהר"ח או"ז ל"ח

והיינו דהא דקאמר שלא יהנה בלא ברכה

דשם מקור הדין דגודגדניות

הדר בזה דמברך עליו ברכתו הראויה,

שהובא בתרוה"ד ,דאין מברך עליו אלא

ואח"כ הביא בזה דמדברי האו"ז מבוא'

שהכל ,וז"ל שהרי אפילו פת המתובלת

דמברך עליו שהכל ,ובזה באמת יש

בתבלין הרבה ,ורגילים לאוכלו למיתוק,

להסתפק מהו פטורו דהאו"ז דמברך

כתב אבא מארי זצוק"ל כשאינו אוכלו

שהכל ,ופשיטות דבריו נראה דאי"ז מחמת

לשם רעבון אלא לשם מיתוק בתחלה

עיקר וטפל דע"ז חילק דל"ש בזה עיקר

מברך עליו בורא מיני מזונות ,ולאחריו

וטפל מחמת דאוכלו לפניו ,אלא דחזר

בורא נפשות רבות ,ומ"מ יש לגמגם גם

ואמר דאוכלו שלא בתורת אכילת חפצא

בפת כי האי גוונא לא יברך בורא מיני

דיליה ומברך עליו שהכל.

מזונות אלא שהכל.

וצ"ב

בזה בכוונתו במה שאמר שלא יהנה

והיינו

דהוכיח מפת מתובלת דמברך עליו

בלא ברכה ,דמה צריך לזה דמדבריו

בור"נ ,ואינו מברך עליו ברכתו,

דס"ל בכאן דמברך עליו ברכתו הראויה,

ויותר מזה ר"ל דמברך שהכל בזה ,ולכאו'

והיינו דאי"ז עיקר וטפל ,ול"ל להך טעמא.

אי"ז עיקר וטפל התם דליכא עיקר ,ודוחק

)ולכאו' כוונתו דבאמת עיקר וטפל הוא מצד עצמו,

בזה דהתבלין הוא העיקר ,דהא מברך

אלא כיון דלא אהני ברכה למפרע ,א"כ אין בכאן

מזונות לדעת או"ז ,אלא עיקר כוונתו בזה

כוונת ברכה דיעשה בזה אכילה אחת ,וממילא צריך

לכאו' דכיון דאין נאכל בתורת חפצא

בזה ברכה בפ"ע ויתבא'(.

שהוא ,ונאכל שלא בתורת מזון אלא

ובב"י

רי"ב כת' לחלוק על דברי תרוה"ד
והוכיח מפסק הטור רי' בשם

לקינוח ,מברך עליו ברכה דשם אכילה
שאוכלו ,ולאו משום מברך על העיקר
ופוטר את הטפל.

הרא"ש ,דבשביל חסרון השיעור לא שייך
בו ברכה אחרת ,הכא נמי בשביל שבא
למתק השתייה לא תשתנה ברכתו ,והיינו

וברמ"א

בתשו' סי' א' דן גבי נט"י
באוכל מליח ופת ,וכת' בזה

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקח
דאין נט"י דהוא בכלל דין דמברך על

משום עיקר וטפל הוא ,דמאי ענינו אי

העיקר ופוטר את הטפל ,ולכך ליכא נמי

ברכת העיקר שהכל אי לא ,ומבוא' בזה

נט"י ,אך כת' כ"ז באוכל העיקר קודם אך

דגם אכילת טפלות קודם הוא טפל לעיקר,

באוכל קודם הטפל ,דמבוא' בתרוה"ד

וזה באמת מה דתמה בדברי התרוה"ד

דלית ביה הך דינא דעיקר וטפל ,נוטל ידיו

דמפסיד ברכתו העצמית ,והיינו דהבין

לפת ,ולכאו' מבוא' בדבריו להדיא דבטפל

בדברי תרוה"ד דסברתו דהוא טפלות

קודם לית ביה דין עיקר וטפל ואינו מאבד

בחפצא ותמה בזה ,והביא בזה דברי הב"י,

שם אכילת פת מיניה ליעשות חלק

ולשי' דוקא בעיקר שהכל מברך ברכת

מאכילת העיקר דבכך לא יהא נט"י כמו

העיקר.

אוכל העיקר קודם ,אלא דאיכא נט"י
והיינו דאית ביה שם אכיל פת ,ואף דמברך
שהכל בזה לא פקע נט"י כיון דפת הוא
אלא אוכלו בתורת אכילה בעלמא ,אך
מ"מ נידון בזה דאוכל פת אף שאינו
בתורת אכילת מזון ולכך איכא נט"י.

אך

במג"א רי"ב ד' כת' לחלוק על דברי
הרמ"א

שם

דהביא

להך

דינא

דתרוה"ד דבאוכל טפל קודם מברך שהכל,
וכת' דדברי האו"ז דוקא בגודגדניות דטפל
לשאר משקין ,והיינו משום דראוי לברך
על המשקה שהכל לפטור זה ,אך מפני
שאוכל הטפל תחלה ,מברך עליו ,לכן
מברך עליו כברכת העיקר ,אבל כשברכת
העיקר הוא דבר אח' ,אין מברך עליו
שהכל ,וכת' דמש"כ בתרוה"ד דהאו"ז
איירי אף ברוצה לשתות יין ,דמברך על
הגרעין שהכל הואיל והן טפלים הפסידו

והנה

עצם דברי המג"א צ"ב ,דהנה
מדבריו מתבא' דהיכא דהעיקר

הגפן מברך בפ"ע על הטפל ,ולא נתבא'
ברכתו ובמחה"ש וכן הוא במשנ"ב מעוד
פוסקים דמברך ברכתו הראויה ,והיינו
דמברך העץ ,דחשיב בפ"ע ,ולכאו' צ"ב
א"כ משום מאי אי העיקר שהכל מברך
עליו שהכל ,יברך עליו ברכתו הראויה,
דהא על כולן שאמר שהכל יצא דיעבד
הוא ,ומאי איכפ"ל דבכך אינו מפיש
בברכה ,ופוטר בזה העיקר.

ובפמ"ג

באמת נקט דכה"ג דאין העיקר
שהכל ,אין לו מה לעשות,

והיינו דברכתו הראויה לו לא שייך ,דהא
טפל הוא ,ומאידך ברכת העיקר לא שייך
לחול עליו דאי"ז חפצא זה ,ואי"ז הגפן.

ובמג"א

סק"ב כת' דהיכא דלא היה דעתו

ברכתן העצמי' ,ומברך שהכל ואח"כ

לפטור את הטפל כה"ג מברך

מברך על היין בפה"ג וצ"ע מנ"ל הא,

על הטפל אח"כ ,וברכתו שהכל ,וציין

וחלק אהך דינא והביא ג"כ מהב"י.

לדברי הרמ"א ,והנה צ"ע דהא פליג אדברי
הרמ"א ,ואין משמעות דבריו לחלק דדוקא

הנה

בדברי מג"א לחלק דתלוי מהו ברכת

בכה"ג דברכת העיקר שהכל ,גם צ"ע אי

העיקר ודוקא אי ברכת העיקר מברך

שייך הך סברא ,דהא כבר בירך על העיקר

שהכל על הגודגדניות ,והנה לדבריו ודאי

וחוזר ומברך על הטפל ,וא"כ כה"ג משום

עריכת ברכות  /טפל קודם לעיקר

תקט

מאי לא יברך ברכתו הראויה לו ,ויברך על

יפקיע ברכת שהכל מיניה ,ולכך אין לו מה

הפת ברכתו ,ולא שהכל.

לעשות.

והנה

לדברי פמ"ג היה נראה ליישב דברי
המג"א,

דעיקר

סברת

המג"א

דבאמת חייל בטפל שם עיקר ,ובאמת לא
שייך ביה ברכתו דהעיקר משוי ליה לטפל
אף מקודם דיהא בו בדין לברך עליו ברכת

ובזה

יש לבאר מש"כ בס"ק ב' והנה אי
נימא דאיירי דוקא במליח וכדו'

בזה יש לבאר בפשוטו לדברי הפמ"ג
דבאמת הוא חלק מהך אכילה ,ושם עיקר
עליו ,אלא דלא היה דעתו ,ולכך חוזר
ומברך שהכל.

העיקר ,והיינו דאי"ז דל"ח טפל אלא
באמת הוא טפל עד כדי דבדין דיפקע דין
ברכתו הראויה ,ולכך כת' דהיכא דהעיקר
שהכל ,נדון בו צד זה דהוא מכלל העיקר
ואי"ז בדיעבד דבאמת נתפס בו ברכת
העיקר ,דהוא מכלל העיקר ולכך מברך
עליו שהכל ,אך היכא דהעיקר הוא הגפן
וכדו' אף דהוא חלק מהעיקר ודאי לא
שייך בו לעשות ברכה על מין זה והוא אינו
הך מין ,ויותר מזה דגם לא נתפס בו כ"כ
שם הגפן מקודם דהא ל"מ הך ברכה עליה
בדיעבד ,ואינו מקויים בו צד הגפן ולכך
ל"ש לברך עליו ברכתו הראויה ,ולכך אין
לו מה לעשות ,ושהכל ודאי לא יברך
דבדין טפלות לעיקר לא יחול בו ברכת
שהכל ,ואי יחול בו הוא ברכת העיקר.

ואולי

אך

אף אי נימא דאיירי בכל גווני ,יש
לבאר דבאמת הוא חפצא דטפלות,

אלא דשם עיקר עליו מפקיעו מלחול בו
ברכת שהכל ,דבמה שהוא טפל הוא טפל
לעיקר ,ובכה"ג דבירך על העיקר בצד חלק
מהעיקר כבר יצא בברכת העיקר ,וכל מה
דמחוייב בברכה במה דאינו חלק מהעיקר,
דלא היה דעתו ,ובזה לא איכפ"ל מהו
עיקר דכל דין ברכתו הוא מחמת טפלות
בעצם ,וסגי בצד זה דלא הועילה ברכה
קמייתא דיברך ברכת שהכל למה שהוא
טפל בעצם ,בצד מה שאינו טפל לעיקר,
)וכמש"נ דבשעת ברכה נקבע בזה כהמשך אכילה,
וכה"ג לא חייל ומ"מ בצד טפלות שבו ודאי חייל,
אלא דקאי לעצמו כיון דאב"ש ,ובזה סגי בשהכל

דהוא טפלות בעצם(.

יותר מזה דבעיקר יסוד דבריו
מסכים עם דברי תרוה"ד דפקע

ולדברי

מחה"ש נר' דס"ל באופן אחר,

ממנו שם אכילתו ואכילתו בדין דיהא

דענינו אי העיקר שהכל א"כ אף

שהכל ,דאי"ז נאכל בתורת מינו ,אלא

הטפל חשבינן ליה ברכותיהן שוות ,דכיון

דס"ל דכל מה דנפקע הוא במה דהוא ג"כ

דעל הטפל אית ביה צד שהכל דהא על

נעשה חלק מהעיקר ,ודין העיקר מחייב לו

כולן שאמר שהכל יצא ,יכולין לראות בזה

שיברך עליו ברכת העיקר ,ולכך דוקא

דהוא חלק מאכילת העיקר ,דכיון דשייך

היכא דהעיקר שהכל שייך לקיים הך

בו לדון ברכה אחת ואי יברך עליו שהכל

ברכה ,דצד טפלות שבו שהכל ,וצד עיקר

יצא לכך נראה בזה כהמשך אכילה,

שבו נמי שהכל ,אך בהגפן צד עיקר שבו

וכמשנת דהברכה קובעת בזה דאוכל

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקי
אכילה אחת והמשך אכילה ,ולכך ס"ל

בב"י דאפושי בברכות עדיף והיינו דיותר

דהיכא דהעיקר שהכל א"כ הרי הטפל טפל

ראוי לברך עליו עוד ברכה ,ואי שהכל הוא

לעיקר וחזינן בזה אכילה אחת והמשך

תימה דנימא דיאכלו קודם ותורת טפל

אכילה ומברך עליו כבר עתה ברכת

עליו ומברך עליו שהכל.

העיקר ,דכיון דיברך שהכל יעשה בזה
אכילה אחת יהני בזה לדון בו טפלות
לעיקר ,דהוא חד אכילה ,אך היכא דברכת
העיקר הגפן ,ודאי לא שייך לדון דהוא
בכלל אכילת הגפן וממילא כבר תחיל בזה
אכילת העיקר ,ולכך מברך עליו ברכתו
הראויה ,ויל"ע בהא דס"ק ב' דהתם ע"כ

והנה

בט"ז

יש

להוסיף בזה ,דברמ"א הביא מהאגור
דהיכא דהטפל חביב מברך עליו

קודם ואח"כ מברך על העיקר ,והנה בדברי
האגור והרמ"א שהעתיקו צ"ב ,דהא בסוף
הסעי' מסיק הרמ"א דברכת הטפל קודם
הוא ברכת שהכל דמאבד עצמיות שלו,
וא"כ בהקדים החביב אכתי טפל הוא,

תרוה"ד אף בטפל קודם העיקר מברך
שהכל ,ואין מברך עליו ברכתו הראויה לו,
אלא שהכל ומשום מאי כאן מברך עליו
ברכתו הראויה לו.

והנה

אי נימא דכוונת האגור דכיון דהוא
חביב מפקיע הטפל ואי"ז טפל,

א"כ אי יאכלו אח"כ ג"כ יברך עליו ברכה
בפ"ע ,ומהו שכת' אפושי בברכות עדיף,
הא אף אי לא יקדים איכא תוספת ברכה
דאינו טפל ,ומתבא' לכאו' דאי אוכלו
אח"כ ודאי נפטר בברכת העיקר ,וא"כ
צ"ע משום מאי בקודם יברך עליו ברכתו
הראויה לו.

וא"כ ברכתו הוא ברכת שהכל ,והוא תימה
דא"כ יחזור בזה לדין דברכה המבוררת

ובא"ר

דמברך

ברכתו

הראויה ,א"כ תימה הוא דהא לדברי

כבר טפל הוא דנאכל אח"כ ולכך לעולם
ברכתו שהכל ,וצ"ע .א.

אי נימא דברכתו הראויה ,וכ"ה

וביאו'

דברי האגור לכאו' דכיון דהוא

קודם לברכה שאינה מבוררת ומקדים

חביב ע"כ אמור בזה דלא יעמיד

פה"ע או פה"א לשהכל ,והוא קודם לדין

החביב כטפל ,אלא יעמיד בו אכילה

חביב והיאך יברך עליו שהכל ,ולכאו' נר'

נפרדת ,ואף דכל מקום בטפל קודם לעיקר

דמברך עליו ברכתו הראויה לו ,וכ"ה

הוא נמי טפל ,ע"כ עיקר דברי האגור

לכאו' נראה מעיקר דברי האגור המבוא'

דבחביב יעמוד בפ"ע ולא יאכלנו בתורת

`.

aeygd xhtie aeyg epi`d lr jxaic oica epi`c ('d `"ix `"nxd ewqtc) `"ayxd zrcl xirdl yi dpde
`wece dxixb jxc aiagd xht `l aiag epi`d lr jxiac `kidc ,dkldl ok `"ayxd wiqne ,dxixba

,lthd lr lkdy jxai j`id `"bnd ixaca r"dlie ,lthe xwirc `da inp jiiy `"ayxd zxaq 'e`kle ,dpeeka
.xwird epiid aeygd xehti j`ide aeyg epi`d lr jxia `dc ,ezkxaa xwird jka xhti `l `d
`"bnd ixac cecig `ede d`xp dfn xzei j` ,dxixb jxc `le o`ka `ed dpeek jxc `dc 'ew epi` eheytae
zlik` zligz dfa `ki`c dfa mipc dzrc k"r ,xwird zkxa lthd lr jxanc oeik `dc l"tki` `l o`kac
.dfa df xhtp i`ceae ,xwird mr dlik` `cg `ede ,xwird

עריכת ברכות  /טפל קודם לעיקר

תקיא

טפל ,ולכך מקדימו ומטעם שמקדימו נמי

הראויה לו ,אלא שצריך לברך שלא יהנה

מברךל עליו ברכתו הראויה.

מן העולם בלא ברכה ,וכשמברך עליו

וביאו'

דכל מקום אמרי' דאיכא בזה
אכילה אחת וברכה אחת ,אך

בחביב מחמת חביבותו יקדימנו ולא

שהכל הרי בירך ,אבל פחות מכשיעור
שהוא נהנה מהפרי או מהדבר שאוכל ראוי
לברך עליו כברכתו ולכן אין לסור מדברי
אור זרוע ותרומת הדשן.

יעמוד כאכילה אחת ,דכיון דהוא חביב
חסר לו בקיום ברכה על חביבותו ולכך
יעמיד בו אכילה נפרדת ,ולא יעמוד
כהמשך אכילה ,אלא כאכילה נפרדת ,דלא
יהא בזה טפל דהוא המשך אכילה ,אלא
יברך עליו בפ"ע וע"כ בזה הוא עושה בו

ומפו'

לעיקר ,ומעתה לא ק' אלא דצ"ב
א"כ במש"כ בתשו' לחלק בנט"י אי אכל
פת קודם למתק או אח"כ ,הא תרוייהו
טפל לעיקר נינהו.

אכילה נפרדת ואינו המשך אכילה ,ומברך
עליו ברכתו הראויה לטו ,אך היכא
דאוכלהו אח"כ א"כ באמת אוכלהו בתורת
טפלות ויפקע ממנו ברכה ונפטר בברכת
העיקר ,ובמה שמקדימו ע"כ עביד בזה
דהוא אכילה נפרדת ולאו חדא אכילה הוא.

והנה

כ"ז לדרך המג"א דטפל לעיקר
ניחא ,אך לדרך הרמ"א ותרוה"ד

דהוא טפלות עצמית א"כ עדיין לא ניחא

וביאו'

ובאמת

דס"ל לרמ"א נמי דמשום טפל
לעיקר ,אלא היכא דאכלו אח"כ

לא העמיד בזה כלל אכילת פת ,דהא נעשה
כהמשך אכילה ולכך לית ביה נט"י ,דלא
עשה בזה אכילת פת ,והוא המשך אכילת
המליח ,אך היכא דהתחיל בפת ,אף דע"כ
המשך ומשוייך לעיקר ,מ"מ כיון דהתחיל
בו ע"כ חזינן בזה דהוא התחיל בו ,ועשה
בזה אכילת פת ולכך איכא נט"י.

דמ"מ הוא טפל בעצם ,וא"כ ברכתו יהא
שהכל.

בדבריו דנמי ס"ל דהוא טפלות

ויש

לבאר בזה בדברי תרוה"ד דבאמת

גם בדברי הרמ"א בדרכי משה

ר"ל דיהני בזה ברכה למפרע,

נר' דס"ל ביסוד הדין כמג"א

דבאמת משוייך לאכילה אח"כ ליפטר,

דמשום טפל לעיקר הוא ,דז"ל לדחות

וע"ז אמר שלא יהנה בלא ברכה ,היינו

דברי הב"י מהא דברכה אחרונה ,ואני תמה

דמ"מ איכא בזה דנעשה בו אכילה ואף

על דבריו אלו כי למה לא תשתנה ברכתו

דמשוייך לאכילה דאח"כ וחדא אכילה,

מאחר שהוא טפל לדבר אחר ,ואין עיקר

אי"ז המשך העיקר אלא בו מתחיל העיקר,

ההנאה מאותו דבר שיברך עליו כברכתו

וע"כ נעשה בו אכילה ומחוייב בברכה.

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקיב
מד ע"א

אם ברכת העיקר חלה על הטפל
oeqtlee ikcxn dyn axd

א[ בדין

עיקר שפוטר את הטפל עי'

שתיתו[ נחלקו הפוסקים בסימן רי"ב אם

סק"ט

מברך עליו כברכתו או מברך שהכל,

שמוכיח שאין פירושו שטפל פטור מברכה

וליכא מאן דאמר שנשתנה דינו להיות

אלא שברכת העיקר מהניא ג"כ לפטור את

כברכת העיקר ,והטעם בזה פשוט דודאי

הטפל באותו ברכה.

לא שייך בו ברכת בפה"ג שהרי אינו ממין

חזו"א

ועדיין

סימן

כ"ז

יל"ע היאך ברכת העיקר מהניא
לטפל ,דבאופן אחד י"ל דדין

טפל הוא שמשתנית ברכתו להיות כברכת
העיקר ,ונמצא דהשתא כשמברך ברכת
העיקר הרי הוא מברך ממש על הטפל ג"כ,
והא דאמר התנא 'זה הכלל כל שהוא עיקר
ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה' ,אינו ר"ל שמברך על העיקר ולא
על הטפלה ,אלא ה"ק שבמה שמברך
כברכת העיקר ה"ז פוטר גם את הטפלה
שזהו דין ברכתה ואינה טעונה ברכה

גפן כלל ,מיהו י"ל דדוקא כשמברך עליו
לחודיה לא שייך בו ברכת הגפן כיון שאין
באכילה שמברך עליה מין גפן כלל אבל
כשכולל בברכתו גם את היין שפיר שייך
ביה ג"כ ברכת הגפן כיון שנאכל לצורך
שתיית היין ,אך עדיין יש להוכיח ממה
שפסק השו"ע בסימן ר"ח סעיף ט' לענין
תערובת דגן ושאר קמחים ואין כזית
בכא"פ מהמין דגן שמברך בתחילה במ"מ
ולאחריה בנ"ר ול"א שכל המינים יצטרפו
עם המין דגן לשיעור כזית לברך על
המחיה.

לעצמה ,ובאופן אחר י"ל דעיקר הברכה
חיילא על העיקר ופוטר בדרך גרירא כל
מה שטפל אל העיקר שבירך עליו,
וכפשטא דמתניתין שמברך על העיקר
ופוטר את הטפל] .ועיין להלן העתקת
לשון החזו"א שמבואר בהדיא כהצד
הראשון[.

ונבאר

אלא

שי"ל דודאי לא נשתנה ברכת הטפל
לענין שיהיה מחויב בברכת העיקר,

ולכן אין הטפל מצטרף לשיעור כזית
לחייב ברכת מעין שלש ,וכן אם בירך עליו
מתחילה בפנ"ע מברך עליו כברכתו,
ודוקא היכא שמחויב בברכת העיקר

מתחילה הצד הראשון ,דהנה זה

מחמת העיקר ,דהיינו בברכה ראשונה או

ודאי שלא נעקר ברכת הטפל

בברכה אחרונה כשיש כזית מהעיקר ,אז

לגמרי להיות כברכת העיקר ,וכמה ראיות

אמרינן שהטפל ג"כ ראוי להיות נפטר

לזה ,דבאוכל הטפל קודם העיקר ]כגון

בברכה זו .וכן הוא לישנא דתנא בעיקר דין

שאוכל גודגדניות קודם שתיית היין למתק

טפילה 'מברך על העיקר ופוטר את

עריכת ברכות  /אם ברכת העיקר חלה על הטפל

תקיג

הטפל' ,והיינו שכל הלכה זו לענין פטורא

אבל כל שכולל בברכתו גם את העיקר,

נאמרה שיפטר בברכת העיקר ולא לענין

ה"ז ברכת הטפל ג"כ ,דזהו כל עיקר דין

שיחויב בברכת העיקר.

טפל שמשתנית ברכתו להיות כברכת

ב[ והנה

כשמברך על הטפל קודם העיקר
נחלקו הפוסקים אם מברך עליו

כברכתו או שהכל כדלעיל ,ולמג"א שיטה
שלישית בזה דמצד הדין יש לברך על
הטפל כברכתו אבל היכא שהעיקר ברכתו
שהכל מברך מתחילה שהכל על הטפל
ופוטר בזה גם את העיקר ,ומבואר
דמשכח"ל אופן שמברך על הטפל גופא
כברכת העיקר ]בגונא שהברכה מהניא

העיקר,

א,

ובדעת הפוסקים שחולקים על

סברת המג"א יתכן דס"ל כהצד השני שאין
משתנה ברכת העיקר אלא שהטפל נפטר
בגרירת העיקר שמברך עליו ,ולכן כ"ז
שייך דוקא כשמברך על העיקר עצמו אבל
אין שום טעם שיברך על הטפל שהכל
דאי"ז אלא ברכה בדיעבד ולא עדיף
מבעלמא שאין לברך שהכל לכתחילה.

ג[ הט"ז

רי"ב סק"ה בדין הנ"ל באוכל

לטפל בדיעבד[ ,אך באמת פשוט דשאני

גודגדניות למתק השתיה כתב

התם שהברכה מועילה לפטור גם את

וז"ל ,נראה דבגדגדניות וכיו"ב שבאים

העיקר וכה"ג מברך על הטפל כברכת

למתק השתיה אין שייך בהם פטור לגמרי

העיקר ,אבל כשמברך על הטפל לחודיה

כי כל מה שמביא תוך זמן שעוסקין

פשיטא שאינו מברך עליו כברכת העיקר

בשתיה מקרי קודם השתיה דהא לא בא

וכמשנ"ת.

למתק מה ששתה כבר רק מה שישתה

והנה

יל"ע בדברי המג"א מאי שנא
מבעלמא

שאין

לברך

שהכל

לכתחילה אלא שבדיעבד יצא ומאי שנא
הכא ,ולכאורה ס"ל דזהו באמת ברכתו של
הטפל ,דזהו דינא דטפל שנשתנה ברכתו
להיות כברכת העיקר ,ואף שאם בא לברך
על הטפל לבדו לא נשתנה ברכתו וכנ"ל,
`.

אח"כ שע"י זה יגרור לו תאוה לשתיה
אח"כ ממילא איקרי קודם לשתיה ולא
נפטר ע"י הברכה שבירך קודם השתיה
הראשונה דהא אינם באים להיות טפל
למה ששתה כבר דאינה לתועלת לו ע"כ.

והאחרונים

ז"ל תמהו עליו דהא הטעם
שגדגדניות

שאכל

קודם

b"dta jxaiy ipdi `l zeipcbcba la` ,lkdy ezkxa xwirdy `kid wx `ed `"bndc `pic lk okle
b"dta zkxay ,dligz dfl oi` ik `"fc ,zeipbcbd zkxa k"b f"d oiil zxhet dkxadc oeikc `nipe mdilr

oi` zeipcbcbd zlik`a rvn`a wiqtny oeike oiid i"r wx dlg dkxad xwir lke zeipcbcbl `kiiiy `l ixd
dkxady ixg` wx edf b"dta mzkxay dn lk ik zeipcbcbl liren f"i` mb `linne oiid lr llk dkxa o`k
lkl carica xhet lkdyc ezlik` lk l` zqgiizn t"kr ezkxac lkdy jxanyk k"`yn .xwirl dliren
zkxac oeik caric f"i`c l"i meyn i`e ,lthd lr lkdy jxiay dna caric ied m` oecl epl yi wxe ,xac
xg`c dxvwae ,lthd ly dligzkl dkxad dfy k"b aiyg `linne xwird ly dligzkl dkxad `id lkdy
lthd iabl carick aiyg `l aey lthd z`e xwird z` xehtl t"kr dliren dkxad lkdy zkxaay
.dligzkl ezkxa edf daxc`c
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תקיד
השתיה אינם נפטרים בטפלה כיון שאוכל

גדגדניות קודם השתיה כיון דכבר בירך על

קודם הברכה ואסור ליהנות מן העוה"ז

תחילת שתית היין ושפיר מהני לפטור את

בלא ברכה ,והט"ז גופיה בסק"ו הביא

הגדגדניות.

טעם זה משמיה דתרוה"ד ,וא"כ כ"ז שייך
דוקא קודם הברכה אבל כאן שבירך מאי
נפ"מ אם בא למתק השתיה הקודמת או
השתיה שאח"כ.

ועוד

הקשו עליו שסותר דברי עצמו
שבסק"ו הקשה על דינו של

התרוה"ד הנ"ל דלמה לא יברך בפה"ג
ויאכל הגדגדניות ואח"כ ישתה יין ,ע"ש
שדן שאכילת הגדגדניות חשיבא הפסק
בין הברכה להיין ,וקשה הלא אפילו אם
לא חשיב הפסק מ"מ הרי אכילתו אינה
באה למתק שתיה הקודמת אלא שתיה
שאח"כ ומוכח שאין נפ"מ בזה דכל טעמו
של התרוה"ד הוא משום שנהנה בלא
ברכה והיכא שכבר בירך תו לא שייך האי

אכן

כל זה יובן אם עיקר הברכה חיילא
על העיקר והטפל נפטר ע"י ברכת

העיקר דאז סובר הט"ז דבעינן שיתקיים
כבר הדין ברכה ביין שישתה אח"כ דכיון
שבירך כבר על העיקר שפיר מהני ברכתו
לפטור את הטפל בגרירת העיקר ,אבל אי
נימא דדין טפל עניינו שמשתנה ברכתו
להיות כברכת העיקר א"כ מה לי אם
נתקיים כבר הברכה על העיקר אם לאו ,הא
מ"מ כבר בירך בפה"ג על השתיה
הראשונה והטפל ג"כ זהו דין ברכתו
השתא ולמה לא יפטר באותה ברכה,
ולכאורה דברי הט"ז מורין להדיא כהצד
השני שלא נשתנה ברכת הטפל אלא נפטר
בגרירת העיקר דוקא ולכן כל שלא נפטר
העיקר לא נפטר הטפל.

טעמא.

ושמעתי

לתרץ בזה דהט"ז סובר שברכה
ראשונה אינה חלה מתחילה

לפטור כל מה שישתה אח"כ כיון שעדיין
לא הוברר שעתיד לשתות את אותו שתיה,
אלא כל מה ששותה אח"כ הוברר מאותה
שעה שהברכה נתייחסה גם לשתיה זו אבל
קודם לכן לא נגמר הברכה לגבי אותה
שתיה ,ולכן כשאוכל גדגדניות למתק
השתיה שאח"כ ,נמצא שעל שתיה זו עדיין

ובחזו"א

הטפל אין פרושו דטפל א"צ
ברכה דנטל חיוב ברכה ממנו כיון שהוא
רק טפל ,אלא פירושו שהטפל א"צ ברכה
דידי' ,אלא שצריך עתה ברכת העיקר והוי
עתה העיקר והטפל ברכותיהן שוות,
וברכת העיקר הוא גם ברכת הטפל ע"כ,
ודבריו ברורים שס"ל דחשיב ברכותיהם
שוות ממש .ולעיל אות ב' נתבאר להוכיח
כן גם מדברי המג"א.

לא נתקיים בה דין ברכה ואוכל הגדגדניות
בלא ברכה ,אבל לגבי תחילת השתיה

כתב וז"ל ,הא דעיקר פוטר את

והעולה

מזה לכאורה ,דהט"ז ]והחולקים

הברכה חלה בהכרח אף קודם שישתה

על המג"א[ ס"ל דטפל לא

]שמחויב לשתות מעט משום ברכה

שנשתנה ברכתו ממש להיות כברכת

לבטלה[ ,ובזה דן הט"ז בסק"ו שיאכל

העיקר אלא רק שהטפל נפטר אגב ברכת

עריכת ברכות  /אם ברכת העיקר חלה על הטפל

תקטו

העיקר ,אבל עכ"פ בעינן שעיקר הברכה

טפל הוא שמשתנית ברכתו להיות כברכת

תחול על העיקר ,ולכן בעינן שהעיקר

העיקר א"כ כ"ז שייך דוקא היכא שיש מין

נפטר כבר באותו הברכה ]חידוש הט"ז[,

מסוים שבעצמותו טפל] ,או מפני שאינו

אבל המג"א ס"ל כמש"כ החזו"א דחשיב

מתכוין לאכלו כלל או מפני שהוא מיעוט

ברכותיהם שוות ממש ,וזהו שכתב המג"א

במאכל[ ,אבל בתערובת ג' מינים שכל מין

שכשהעיקר ברכתו שהכל מברך על הטפל

הוא שליש אין כאן שום מין טפל שנימא

שאוכל תחילה שהכל דהשתא זהו ברכתו

ביה שתשתנה ברכתו .אבל אם יסוד דין

לכתחילה.

טפל הוא שנפטר אגב העיקר ,א"כ י"ל
דלא אזלינן בתר חשיבות המין דוקא ,אלא

ד[ בתערובת

של ג' מינים ,ששני מינים

יסוד פטורא דטפל הוא שכשמברך על

ברכתם בפה"ע ומין א'

העיקר ה"ז מהני לפטור את הטפל ג"כ,

בפה"א ,כגון תפוח ותפוז ובננה ,וכל מין

ולכן נהי שבתערובת דידן אין מין מסוים

הוא שליש המאכל ,הביאו בזה דברי

שחשיבותו פחותה אבל מ"מ אחר שמברך

פוסקי זמננו דב' מיני העץ חשיבי עיקר

העץ הרי ברכתו מהניא לרוב המאכל

לגבי מין האדמה ,ולכאורה ד"ז צ"ב רב

]דהיינו ב' מיני העץ[ ,ומשו"ה ה"ז מהניא

דבשלמא בב' מינים שמין א' הוא רוב אז

גם למין האדמה שהוא מיעוט ביחס לכלל

הוא חשוב עיקר האכילה ,משא"כ הכא

המאכל ,דזהו כל עיקר דינא דעיקר טפל

אין שום מין שהוא עיקר יותר מחבירו,

שברכה על עיקר המאכל מהני גם לטפל,

ומאיזה טעם יש לצרף את ב' מיני העץ

והיינו שיסוד הטפילות כאן אינו מחמת

לאחד שיהיו רוב כנגד מין האדמה וצ"ב.

המאכל גופא אלא מחמת שעיקר המאכל

ויתכן דתליא בחקירה הנ"ל ,דאם יסוד דין

נפטר בברכה אחרת ודוק.

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקטז

האם טפל פטור מברכה
bxa edil` axd

והקשו
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ידוע

מה שדנו לדון בדין עיקר וטפל אם
הטפל מחוייב בברכה ונפטר בברכת

העיקר או שהטפל פטור הוא מברכה.

עלה דלכאו' בבעל המאור
מדהרי"ף(

)כט.

מפורש לא כן שכ' וז"ל

אמר רב פפא הלכתא דברים הבאים מחמת
הסעודה פירוש ללפת עליהם את הפת אין
טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם

ופשטו

וז"ל

וא"ת מאי קמ"ל מתניתין היא זה הכלל כל

שנו

שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר

שהמליח עיקר שהוא בא להשיב הלב

ופוטר את הטפלה צריכא דאי ממתניתין

שנחלש מפני מתיקות הפירות והפת

הוה אמינא הני מילי בדבר שבא עם הפת

שלאחריו טפל ואינו בא אלא בשביל

דכי בריך אריפתא הוה דעתיה עליה נמי

המליח וא"ת פירות הוי עיקר ומליח טפל

אבל הכא דבעידנא דבריך ברכת המוציא

ולבריך על הפירות ולפטר כולהו וי"ל

אכתי לא אייתו קמיה הנך דברים הבאים

דמיירי שלא אכל הפירות באותו מעמד א"נ

מחמתה סעודה ולא הוה דעתיה עלייהו

בשעה שאכל פירות גנוסר לא היה שם

בשעת ברכה מעולם אימא ליבעי ברכה

עדיין מליח ופת דלא היה יודע שיחלש

בתחלה קא משמע לן כיון דטפלה נינהו

לבו מחמת המתיקות.

לא בעי ברכה.

אותה ממה שכ' התוס'
באוכלי

וכ'

פירות

)מא(.

גנוסר

החזו"א סי' כ"ז ס"ק ט וז"ל :מד א'
תוד"ה באוכל כו' א"נ בשעה שאכל

כו' לא היה וכו' ,מבואר מזה דהא דעיקר
פוטר את הטפל ,אין פירושו דטפל א"צ
ברכה ,דנטל חיוב ברכה ממנו כיון שהוא
רק טפל אלא פירושו שהטפל א"צ ברכה
דידי' ,אלא שצריך עתה ברכת העיקר ,והוי

ולפי"ז

אזלא ראיית החזו"א דמבואר
בדבריו תרתי ,חדא ,דבפת נפטר

הטפל ואע"פ שאינו לפניו ,ועוד לכאו'
מפורש בדבריו דכיון דטפילה נינהו אין
צריך ברכה ש"מ דטפל אינו נפטר בברכת
העיקר אלא פטור הוא מברכה.

אמנם

הראו בה לדברי המגן אברהם

)סימן

עתה העיקר והטפל ברכותיהן שוות,

ריב ס"ק ב'( שהביא דברי בעה"מ וכ'

וברכת העיקר הוא גם ברכת הטפל ,והלכך

עלה :צ"ל דוקא בפת דיש קבע לסעודה

כשלא היה הטפל בשעת ברכה ולא היה

ודעתו על כל מה שיביאו לו כמ"ש ססי'

דעתו עלוי' לא מפטר.

קע"ז אבל בשאר עיקר וטפלה בעינן שיהא

עריכת ברכות  /האם טפל פטור מברכה

תקיז

דעתו עליו וכמש"ל דאל"כ ה"ל לר"פ

אבל אם באו קודם סעודה פת פוטרתן

לומ' הדין אמתני' דכל שהוא עיקר וכו'

כדתנן בירך על הפת פטר פרפרת שלפני

ולאשמעינן אפי' אין דעתו עליו אלא על

המזון.

כרחך דוקא בפת אמרי' כן.

והנה

וצ"ע

אם פטר מחמת דעתו מאי שנא מידי

אע"פ שלשון בעה"מ דלא הי' דעתו

דאינו טפל דאינו נפטר בברכת

עליו בשעת ברכה כ' המג"א לבאר

הפת ,וצ"ל דזהו מש"כ דע"כ וטפילה

דבריו באופן אחר דב' מיני דעת הן א'

ליתנייהו משום דסבר כרש"י דרק מידי

כשהוא לפניו הב' שדעתו על כל מה

דמלפת חשיב טפל משא"כ דברים הבאים

שיביאו ודין בתרא נאמר רק בפת.

למזון ואין באים ללפת.
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והנה

במחזור ויטרי
חדשים

)סימן סח(

בביאור

כתב דברים

סוגיא

דר"פ

בדברים הבאים מחמ"ס ובביאור בבא
קמא דר"פ כ' כלומר דברים הרגילין לבא
מחמת ליפתן ללפת בו את הפת כגון בשר
ודגים ותבשיל והביאו בתוך הסעודה
לאחר שבירך על הפת אף על פי שלא היו

אלא

הבאים לאחר הסעודה וכ' המחזור
דברים הבאים ]לאחר[ סעודה שרגילין
לאוכלן בקינוח סעודה שלפני ברכת המזון
כגון פירות וכל מיני מגדים טעונין ברכה
לפניהן ולאחריהן דלא ליפתן הוא ולא
זייני ואפילו עשאן ליפתן בטלה דעתו ולא
מפטרי בפת ומיהו אם הביאום לפני
סעודה פת פוטרתן.

על השלחן בשעת ברכה .אינן טעונין ברכה
לא לפניהן ולא לאחריהן "דכי בריך
דלייתו הוא דבריך" והוה ליה פת עיקר
ופוטר את הטפילה.

שא"כ צ"ע דינא בתרא דדברים

וצ"ע

מאי אהני מ"ט הביאום לפני סעודה
פת פוטרתן ,ובפשוטו הביאום

הכוונה שמונח לפניו על השולחן קודם

דבריו הם סמך נפלא לדברי

ברכה ,וצריך ביאור בשלמא מש"כ ברישא

המג"א דחידש דפת פוטרת

דדייסא שהי' מונח לפניו קודם ברכה א"ש

מידי דטפל לסעודה אע"פ שלא הי' לפניו

שנפטר בברכת הפת דאע"פ שאם אינו

כיון דדעתו על כל מה שיביאו לו הלכך

לפניו לא נפטר כיון דאינו פת אבל מכ"מ

הוי כאילו הם לפניו.

כשמכוין להדיא נפיק בברכת הפת כיון

ולכאו'

אמנם

דמין פת הוא ,אבל פירות אינם ממין פת
הנה גבי שלא מחמת סעודה בתוך

ומה טעם נפטר משום שמונח לפניו.

הסעודה .כ' דאם באו בתוך
הסעודה לאחר שברך על הפת .מברך

ועוד

צ"ע איך יתכן דאוכל מונח לפניו

לפניהן הואיל ולא באו לפני הפת.

אלים יותר מאילו בא ממש ללפת

"וטפילה וליפתן ליתנהו" כר' זירא דאמר

שמבואר בסו"ד דפירות שעשאם טפילה

הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא.

בטלה דעתו אצל כל אדם ומכ"מ מונח

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקיח
לפניו מהני .וגם צ"ע איך מהני היו מונחים

שביאר מז"ה וכן עיקר .היה סמוך על

לפניו על השולחן א.

שולחן אחרים אף על פי שלא היה דעתו
על מינין העתידין לבא לפני ברכת המזון,
הואיל ובעל הבית יודע בהן הרי דעתו
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איברא

דלכאו' יש להוכיח דלא כהמג"א
דבפסקי ריא"ז

סומכת על דעת בעל הבית ,ואין צריך
לברך עליהן .ובאו' ו .כתב כל שהוא עיקר
ועמו טפלה ,מברך על הע]י[קר ופוטר את

)פ"ו או' ד' ה' ו'(

הטפילה .לפיכך פת פוטרת כל מיני מאכל

כתב :דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך

שהיה דעתו עליהם מתחלה ,שהפת הוא

הסעודה ,כגון בשר ודגים וכיוצא בהם,

עיקר הסעודה ,וכל מיני מאכל טפלין הן

שדרך בני אדם ללפת בהם את הפת ,אף

אצלו.

על פי שבאו לפניו בתוך הסעודה ולא היה
דעתו עליהם מתחלה ,הרי אילו אין טעונין

וכל

דברי הריא"ז סובבים סביב הדעת של

ברכה לא לפניהן ולא לאחריהן ,שהן

האוכל אם הי' דעתו או אע"פ שלא

נפטרין בברכת הפת .דברים הבאים שלא

הי' דעתו ,ונתבאר להדיא דדברים הבאים

מחמת הסעודה בתוך הסעודה ,כגון דייסא

מחמ"ס א"צ דעתו ואם דעתו עליו מהני

וכו' שאין דרך בני אדם ללפת בהן את

גם בדברים שאינם מחמ"ס ,וצ"ב מה טעם

הפת ,וכו' הרי אילו טעונין ברכה לפניהן

דברים שאינם מחמ"ס אם הי' דעתו עליהם

הואיל ולא היה דעתו עליהן מתחלה וכו'.

מתחילה פת פוטרתן ,הלא לא קיי"ל כר"ח

דברים הבאים לאחר הסעודה ,כגון מגדים,

דפת פוטר כל מיני אוכלים.

שהם באים לקנוח סעודה ,ואין דרך בני
אדם ללפת בהן את הפת ,הרי אילו טעונין

ועוד

האירני הר"ש חצרוני שליט"א דכן

ברכה בין לפניהן בין לאחריהן ,ואין

מוכח עוד ממש"כ שאם היה סמוך

נפטרין בברכת הפת .והוא שלא היה דעתו

על שולחן אחרים אף על פי שלא היה

עליהן מתחלה] ,כשבירך על הפת[ ,אבל

דעתו על מינין העתידין לבא הואיל ובעל

אם היה דעתו עליהן מתחלה כשבירך על

הבית יודע בהן הרי דעתו סומכת על דעת

הפת כולן נפטרין בברכת הפת ,כמו

בעל הבית ,ואין צריך לברך עליהן ,וקשה

`.

ickc xefgnd xaqc xyt`e dxicw ipine mibce xya epiid q"ngnc 'k xefgnd dpdc ycg xac l"i ile`e
mibce xyad oi` ztd z` ztlny t"r` zrc `la la` ztll ezrc `diy opira xwir ztd zeyrl

dfc ,zexita ztlnn sicr `le ,xwir md mb eaygi `l z"idnc mdipy zlik`a epevx eli`k iede ,lth miyrp
k"`yn ,xwir ztd `linn ztll ezrcy jxanc `ed izilc `zrc` 'ky edfc l"t` k"`e ,xwir dfe xwir
izni`c l"i f"itle ,xwir ztd zeyrl `"` df itlkc ezrc dlha ztil 'it` dcerqd xg` mi`ad mixac
`lth my eilr rawp `le lth `edy meyn wx dkxan xhtpc eppi` ipyde '`d lr jxanyk ezrc xza opilf
`linn mdizy zlik`a ezrce jxanc oeikc ezrc lehia dfa jiiy `l eiptl migpena la` ,dkxad zryad
.r"ve ,lthk 'il opifg
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הרי ס"ס אינו לפניו ,ש"מ דהקובע הוא
דעת האוכל ,אם דעתו עליהן או שאין

והנה

דעתו עליהן ,וד"ז צ"ב.

מקור דברי הריא"ז הוא מזקינו הרב
וכך הוא לשונו

)פסקי הרי"ד מא(:

אמ'

רב פפא היל' דברים הבאין מחמת הסעודה

הא

מיהא שמעינן בדבריו דפת פוטרת

בתוך הסעוד' אין טעונין ברכה לא לפניהן

לאו משום דדעתו עליו אלא אע"פ

ולא לאחריהן .פי' אילו הן מיני לפתן ,כגון

שאין דעתו עליו.

בשר ודגים ,שאינן נאכלין אלא עם הפת.
ואף על פי שבאו בתוך הסעוד' ,וכשבירך

ומכ"מ

צ"ב למה מידי דלא אתי מחמת

על הפת לא היתה דעתו עליהן ,אפי' הכי

פת אם הוא לפניו על השולחן

פת פוטרתן ,דכל מידי דמילפתא בהו פיתא

נפטר בברכת הפת.

כפת דמי ,וכי היכי דאם בא לו פת בתוך
סעודתו אינו מברך עליה ,הם הכי נמי

ואשר

במיני ליפתן אינו מברך עליהן.

יראה בביאור החילוק אימתי בא
הפרפרת דהנה הבאנו לחקור בדין

עיקר וטפל אם הטפל מחוייב בברכה

ומדבריו

ונפטר בברכת העיקר או דדין חדש נאמר
דטפל אינו מחוייב בברכה.

נראה גדר חדש דרואים את
הנטפל לאכילת הפת כפת

עצמה ואין כאן אכילה מחולקת ,וגדר זה
צריך ביאור טובא ,מה כוונתו אם כוונתו

ונראה

לומר דב' דיני עיקר וטפל יש טפל

דנשתנית ברכת הטפל לברכת העיקר

המחוייב בברכה ונפטר בברכת

כמש"כ החזו"א או דכוונתו דדמי לפת

העיקר ויש טפל שפטור מברכה ,וחלוק

לומר שפטור מברכה והיינו כמו שאם

דבר שבא מחמ"ס לדבר שמונח לפניו

יאכל פת אינו מתחייב בברכה חדשה כך

דהבא מחמ"ס א"צ דעת כיון שהוא טפל

הטפל פטור מברכה אבל לעולם פטור הוא

בעצם ,פטור הוא מברכה ,אבל דבר שאינו

מברכה.

בא מחמ"ס אינו טפל בעצם וטעון הוא
ברכה ומכ"מ חידשו הראשונים דאע"פ

וד"ז

נפשט מהמשך דבריו שכ' הרי"ד

שאינו טפל בעצם כ"ז כשאינו לפניו אבל

וז"ל שלא מחמת הסעודה לאחר

אם הוא לפניו הרי"ז כפת ומליח שאם הם

סעודה ,טעונין ברכה לפניהן ולאחריהן.

לפניו נפטר הפת בברכת המליח ה"נ

פי' אלה הם מיני פירות תאנים וענבים

נפטרו הפירות בברכת הפת משום שברכת

וכיוצא בהן ,שדרכן לבוא לאחר סעודה

הפת חלה על כל הסעודה וכיון שהוא

למתק פיו ,אם באו בתוך סעודתו ולא היו

לפניו נעשה מכלל הסעודה.

לפניו בעת שבצע על הפת טעונין ברכה
לפניהן ,שהרי לא היו לפניו בעת שבצע

אמנם

צ"ב מנא לן לומר דב' דינים נאמרו

וגם לאחריהן דלא נפקי בברכת המזון,

בעיקר וטפל.

אבל אם היו לפניו בעת שבירך "המוציא
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פוטרת הכל" ,כדפרישית ,וכדתנן בירך על

פוטר פרפרת שמעינן דהברכה פוטרת את

הפת פטר את הפרפרת.

הטפל.

וזהו

דבר תימה דמעיקרא נראה דהמאכל
נעשה טפל ואילו בסו"ד שינה וכ'

דהמוציא פוטר הכל ,ואם רצונו לומר
ברישא דטפל לפת נשתנית ברכתו למה
בסיפא שינה לומר דהברכה פוטרת הכל,
הו"ל למימר שאם היו לפניו נעשים כפת
וכפיתא דמי ,ועוד צ"ע דלכאו' דין זה
דהמוציא פוטר הכל הוא הוא דינא דר"ח
דאמר פת פוטרת כל מיני מאכל אבל אנן
לא קיי"ל הכי וכמו שכ' הרי"ד עצמו.

ומזה

נראה דכוונתו לעשותו כפת לא
לחייבו בברכת הפת אלא לפטרו

העולה

פטור או נפטר שנוי במח'
הראשונים ,פשטות דברי הבעה"מ דטפל
פטור מברכה ,אמנם המג"א ביאר דבריו
דפת דינא חדתא דפוטר משום דדעתו על
כל מה שיביאו וכ"מ במחזור ויטרי,
מאידך בשיטת ריא"ז מבואר דפת פוטרת
הטפל אע"פ שאין דעתו עליו ומוכח דטפל
פטור מברכה וכן מפורש בפסקי הרי"ד
דב' דינים הם הטפל לסעודה פטור הוא
מברכה ומשום דדינינן לי' כפת עצמו,
ומאכלים שאינם טפלים לפת אם מונחים
לפניו בשעת הברכה נפטרים בברכת הפת.

מברכה אע"פ שאינו פת וברכת הפת אינה

‰Î¯·· ÏÙËÂ ¯˜ÈÚ ÔÈ„· .‰
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עולה על הטפל מכ"מ טפל פטור מברכה,
ולפי"ז יתבאר דבריו היטב דב' דינים יש
הא' הבאים מחמ"ס נעשים כפת עצמו
ומשום שהם טפלים לגמרי הלכך אפי' לא
היו מונחים לפניו ואין דעתו עליהם מכ"מ
פטורים הם מברכה כיון שהם כפת עצמו,
ועוד נתחדש עיקר וטפל שנפטר בברכת
הפת ודין זה הוא רק כשהטפל מונח לפניו
בשעת בברכה.

ובדבריו

נתבאר עוד דיש מקור לב'

מדברינו :חקירה זו אם טפל

ומעתה

יש לחקור כך בברכה אחרונה אם
הטפל נפטר בברכת העיקר או

שפטור הוא מברכה ,דיש לחלק בין ברכה
ראשונה לאחרונה ,דאפי' אי נימא דבברכה
ראשונה מחוייב הוא בברכה ונפטר בברכת
העיקר היינו משום דאסור להנות מהעולם
בלא ברכה ,משא"כ בברכה אחרונה
יפטר ב.

והנה

נח' בגמ' תאנים וענבים שבאו בתוך

הדינים דמצינו ב' משניות

הסעודה ר"ה ור"נ אמרו טעונים

בעיקר וטפל ,דממתני' דפת ומליח שמעינן

ברכה לפני' ולא לאחרי' ור"ש אמר

דטפל כעיקר ופטור מברכה וממתני' דפת

טעונים ברכה בין לפני' בין לאחרי' ,וכ'

.a

zepdil xeq`c `pic `kilc eixaca x`eanc .bk zay mipyi 'qezn `zbelt dfa e`iad zepdil xeq` oicae
ezhiyl lif`c 'k a"ixbd iwenipe dpexg` dkxaa i"xd xingd :hn 'ca 'qez jci`n dpexg` dkxa itlk

.zepdil xeq`c oeik `xnegl zekxa 'qa
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רש"י דאם התאנים והענבים באים ללפת

לפניהם בין לאחריהם וכ' רש"י דלא פטר

פשיטא דפטורים מברכה ,וכי קאמרו ר"ה

אלא מידי דזיין ,והני לא זייני .וצ"ב למה

ור"נ דצריך לברך הוא כשבאים למתיקה

ביאר הטעם בדינו של ר' ששת ,ולא כ'

בתוך הסעודה .ומברך לפניהם דלאו טפלה

ביאור זה בהמשך דברי ר' ששת ולפרש

לאחריהם

דברכת

המזון

במה שאמר זה הכלל דאין לך דבר שטעון

חולק

שמברך

ברכה

ברכה לפניו ושם הול"ל דברכהמ"ז אינה

ולא

נינהו.

ור"ש

פוטרתן.

אחרונה ,ומבאר רש"י דברכהמ"ז פוטר רק
מידי דזיין והני לא זייני.

והדברים

פוטרת אלא מידי דזיין.

ועוד

צ"ב דאם ר"ה ור"נ סברו דברכת

צריכים ביאור שלכאו' מצינו

המזון פוטרת כל מילי דמאכל למה

בגמ' טעם אחר לדינא דר'

סתם רש"י דבריו וכ' דברכת המזון

ששת דבגמ' איתא כך :ורב ששת אמר

פוטרתן ,ולשון זה סתום מאוד ולכאו'

טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם

הו"ל למימר דברכת המזון פוטרת הכל.

שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין
טעון ברכה לאחריו אלא פת הבאה בכסנין
בלבד .משמע דסברתו ר"ש היא דכיון
דחייב בברכה לפניו ה"נ טעון ברכה
לאחריו לפיכך תאנים וענבים הבאים
בסעודה כיון שטעונים ברכה לפני' טעונים
נמי ברכה לאחרי' ,וא"כ צ"ב שרש"י נקט
טעם אחר מטעם הגמ'.

ולכאו'

ואשר

יראה בזה ע"פ המבואר לעיל
דשיטת

רש"י

דפלוגתת

האמוראים היא בדין עיקר וטפל בברכה
אחרונה מה טעם הטפל אינו מחוייב ברכה
בפני עצמה שר"ה ור"נ סברו דלעולם טפל
חייב בברכה ומכ"מ בברכת המזון נפטר
ג"כ על הטפל ,אמנם ר"ש חולק בה גופא
דלעולם הטפל אינו מחוייב בברכה דהא

יש לתרץ דקשיתי' לרש"י

ע"כ אינו נפטר בברכהמ"ז על דבר שאינו

דברכהמ"ז היא היא ברכה

מזון וא"כ למה אינו מחוייב ברכה אחרונה

אחרונה ,ולפיכך כ' דע"כ אין ברכהמ"ז

על הטפל אלא ש"מ דפטור הוא מברכה.

פוטרתו ,אלא שעדיין צ"ב א"כ מהו דאמר
ר"ש אין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין
טעון ברכה לאחריו הרי אין חולק בדין זה,
והשמיט ר"ש עיקר סברתו דאם בא לחלוק
מטעם דברכהמ"ז אינה חשובה ברכה
לאחרי' רק למזון ומה שאינו מזון אינו
נפטר בברכהמ"ז נמצא דהשמיט העיקר
וכ' הטפל.

ועוד

מעתה

אתו דברי רש"י כמין חומר דרש"י
כ' לפרש דברי ר"ה ור"נ דאינו

טעון ברכה לאחריו וכ' רש"י דברכהמ"ז
פוטרתו ותמהנו אם איתא דפליגי ר"ה
ור"ש אם ברכהמ"ז פוטר את המזון או
שפוטר הכל למה סתם רש"י ,ונראה
דרש"י לא סתם דוודאי סברת ר' ששת היא
סברא המוסכמת דברהמ"ז אינו פוטר אלא

צ"ב דדברי רש"י מוסבים על עיקר

מזון ומכ"מ סברת ר"ה ור"נ אמת דכמו

דברי ר"ש דאמר טעונים ברכה בין

דמצינו שהאוכל תאנים וענבים ללפת את
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הפת פטור מברכה אחרונה ותימה הרי

וראה

זה חדש מצאתי בשו"ת מהר"ח

ברכהמ"ז אינה פוטרת אלא צריך למימר

אור זרוע סימן לח שכתב וז"ל על

דכיון שהוא טפל נכלל הוא במזון ונפטר

גרעיני הפירות פסק רבינו יהודה שירליאון

א"כ אף תאנים וענבים בתוך הסעודה

שמברכין עלייהו בורא פרי העץ ,ונראה לי

שבאו למתק אע"פ שטעונים ברכה לפני'

דוקא כשאוכלן לשם אכילה אבל אם

מכ"מ לגבי כללות הסעודה חשיבי טפל

אוכלם לשם מיתוק כדרך שאוכלין גרעיני

ולפיכך נפטר בברכה אחרונה.

גודגניות כדי שיהא ערב לו לשתות

אמנם

ר"ש חולק וכפי שכ' רש"י דלעולם
אין ברכהמ"ז פוטרת אלא מזון,

וא"כ תמה על עצמך למה האוכל תאנים
וענבים ללפת אינו מחויב בברכה אחרונה
וע"כ צ"ל דטפל אינו מחויב בברכה,
ושפיר אמר ר"ש אין לך דבר שטעון ברכה
לפניו שאין טעון ברכה לאחריו והרצון
בזה דבשלמא דבר שאין טעון ברכה לפניו

אחריהם אין מברכין עליהם אלא שהכל.
שהרי אפילו פת המתובלת בתבלין הרבה
ורגילים לאוכלו למיתוק כתב אבא מארי
זצוק"ל

)עי' או"ז קמט(

רעבון אלא לשם מיתוק בתחלה מברך
עליו בורא מיני מזונות ולאחריו בורא
נפשות רבות .ומ"מ יש לגמגם גם בפת כי
האי גוונא לא יברך בורא מיני מזונות אלא
שהכל .עכ"ל.

והיינו שהוא טפל שייך לומר דאין טעון
ברכה לאחריו אבל האוכל תאנים וענבים
שמחוייב בברכה ראשונה א"כ מחויב הוא
בברכה אחרונה כיון דברכהמ"ז אינה
פוטרת תאנים וענבים ובשלמא אם הי'
טפל הי' נפטר מברכהמ"ז אבל כיון
שנתחייב בברכה ראשונה לא יפטר מברכה
אחרונה.

ולפי"ז

כשאינו אוכלו לשם

והנה

דבריו סובבים בדין עיקר וטפל
)כמבואר בב"י סי' רי"ב ובתרומה"ד(

וכתב לדמות האוכל פירות לשם שתי'
וכתב להוכיח בשם אביו רבינו האו"ז בפת
הבאה בכסנין דאמר ר"ש דטעונה לפניו
ולא לאחריו ,ומבואר מזה דדינא דר"ש
מיירי בדין עיקר וטפל ,וזה מוכח.

אפשר לפרש המשך דברי רש"י
באופן חדש דמה שאמר ר"ש

חוץ מפת הבאה בכסנין כוונתו לאוכל

והנה

דבריו צ"ע טובא מה ראי' מצא שם
דמשום דהוא טפל ירד בברכתו.

פהב"כ בסמוך לסעודה דאז אכילתו היא
טפילה לאכילת הסעודה שהרי אינו אוכלו

והמעיין

בדברי האו"ז

)סעודה קמט(

יראה

למזון ששבע מהסעודה ,וע"כ דסיבת

שפסק כרש"י ובדבריו שם

אכילתו למיתוק ,וע"ז אמרו דפטור הוא

מבואר הלוך וחזור דרש"י דיבר באוכל פת

מברכה אחרונה דמעין ג' ,וע"כ היינו

הב"כ לאחר הסעודה ,וזה ראי' למש"כ

טעמא דפטור משום דהוי אכילת טפילה

דהתם מדין עיקר וטפל אתי עלה וטעם

לסעודה שלפני' ,ומכ"מ מחוייב הוא

שהוא טפל כיון שבא מחמ"ס הסעודה

בברכת נפשות כדי שלא יאכל בלא ברכה.

שקדמה לאכילתו ואע"פ שבירך מכ"מ

עריכת ברכות  /האם טפל פטור מברכה

תקכג

עדיין הוא טפל .ומכ"מ אינו אלא מגרע

כלום ומכ"מ מברך נפשות ,ובזה א"ש

ברכה אחרונה שבו.

הוכחת מהר"ח או"ז דאם לאחרי' א"א לו

ומזה

מוכיח המהר"ח או"ז דה"ה טפל

ליפטר בלא ברכה וודאי אף לפני' טפל
צריך ברכה.

לפני' העיקר דמכ"מ ירד בברכתו.

ונח'

בזה האו"ז ובנו מהר"ח שהאו"ז
דברי רש"י(

)ע"פ

ויהי'

איך שיהי' שמעינן מדברי מהר"ח
או"ז דדינא דר' ששת תלי בדין

כ' דלפיכך נשתנית ברכה

עיקר וטפל.

אחרונה ,אבל ברכה ראשונה לא ,ואילו
מהר"ח סבר דא"כ אף לפני' לא יברך כי
אם שהכל

)ומהר"ח הוא מקור דברי תרומה"ד דהו'

בשו"ע סי' רי"ב(.

ונראה

]ועוד

שמעינן דיותר פשוט לפטור ברכה
אחרונה מדין טפל מאשר ברכה

ראשונה .והסברא נותנת דהטעם הוא

ביאור הדברים דכיון שאכלם

דברכה אחרונה אינה משום אסור ליהנות

לאחר סעודה נטפלו לסעודה

וא"כ מסתבר דעל האכילת הטפל לא נאמר

ומכ"מ מברכה ראשונה לא נפטרו כיון

דין זה משא"כ על דינא דאסור ליהנות

דבירך כבר ברכהמ"ז ,אבל לגבי ברכה

דאינו נפטר בקל.

אחרונה פטורים הם מברכה דכיון דאינם
באים למזון שהרי כבר שבע מהמזון ,וכל
סיבת אכילתו היא רק למיתוק ,לפיכך אין

וכן

מוכח לכאו' ברמ"א דמחד כ' בדרכ"מ
)רי"ב(

דממש"כ בסי' ר"ח דכמו דיין

המזון יכול להיות עיקר וא"א לו לברך

פוטר משקין מברכה לפני' כך פוטר

ברכהמ"ז או ברכה מעין ג' על אכילת

מברכה שלאחרי' שמעינן דאין חילוק בין

טפל ,ולפיכך הי' צריך להיות פטור

לפניו ללאחריו ,ומאידך בסי' קעז כ'

מברכה כדין טפל אבל כיון דא"א לאכול

הרמ"א דיין פוטר הוא סברא "אפילו" על

בולא כלום לפיכך מברך נפשות ,וזהו

ברכה ראשונה ,ומוכח דיותר חידוש

שדימהו רש"י לאורז דהתם נמי אמרו ולא

לפטור מברכה ראשונה ,ודו"ק.[,

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקכד
מד ע"א

בגדר החתימה של ברכת מעין ג' וברכת הארץ בברכהמ"ז
xincel iav axd

א .בגמ'

אמר ליה אביי לרב דימי ,מאי

היינו על המזון שאוכל ,והארץ היינו על

ניהו ברכה אחת מעין שלש

ארץ ישראל ,ולכאו' בברכת הארץ אין

וכו' ,מיחתם במאי חתים ,כי אתא רב דימי

צריך להזכיר את מזונו שאכל ,וכמו

אמר ,רב חתים בראש חדש ברוך מקדש

שבברכת בונה ירושלים אי"צ להזכיר את

ישראל וראשי חדשים ,הכא מאי ,רב

מזונו שאוכל .ומה שאומרים בחתימת

חסדא אמר ,על הארץ ועל פירותיה ,ורבי

ברכת הארץ על הארץ ועל המזון ,היינו

יוחנן אמר ,על הארץ ועל הפירות .אמר רב

ארץ שמוציאה מזון ,ואינה הודאה מיוחדת

עמרם ,ולא פליגי הא לן והא להו ,מתקיף

על מזונו] ,ויותר נראה שכיון שיכול

לה רב נחמן בר יצחק ,אינהו אכלי ואנן

להודות גם על א"י וגם על מזונו שיצא

מברכין ,אלא איפוך ,רב חסדא אמר ,על

מזה שייך להודות ע"ז[ .וא"כ גם בחתימה

הארץ ועל הפירות ,רבי יוחנן אמר ,על

שחותם על הארץ ועל פירותיה ,אי"צ

הארץ ועל פירותיה.

להזכיר את המזון שאכל ,אלא את הארץ
שקיבלנו.

והנה

בהו"א סברה הגמ' שבא"י אומרים
על הפירות ,ובחו"ל על פירותיה,

וע"פ

קושיא זו נראה לבאר את ההו"א

ובמסקנא בא"י אומרים על פירותיה,

של הגמ' ,שבאמת בא"י שמודה

ובחו"ל אומרים על הפירות .ולא נתבאר

על הפירות שיצאו מהארץ אומר על

מדוע להו"א אין אומרים בכל המקומות

הפירות ,אבל בחו"ל שאכל פירות שאינם

על פירותיה ,שכל קו' הגמ' נראה שמדוע

שייכים לארץ ,אומר על פירותיה ואינו

מברכים בחו"ל על פירותיה ואין מברכים

מודה על מה שאכל ,אלא על הפירות

על הפירות שאוכלים.

שיוצאים בארץ ,ואינו צריך להזכיר את מה
שאכל כיון שהוא חותם את ברכת הארץ

ב .והנראה,

ובהקדם דהנה בקו' רנב"י

ויש כאן הודאה על א"י שמוציאה פירות

שאינהו אכלי ואנן מברכין,

כעין מה שאוכל ]ואף נשתבחה א"י במינין
כגון אלו[.

ופרש"י ואנן מברכינן ,על פירותיה אארץ
ישראל לחודה קאי ,ואנן לא אכלינן
מינייהו ומברכים עלייהו ,יש לתמוה,

ורנב"י

חידש

בקושייתו,

שברכת

דהנה בברכת המזון צריך לומר ברכת הזן

החתימה של מעין שלש ,אינה

וברכת הארץ וברכת בונה ירושלים ,והזן

חתימה של ברכת הארץ ,אלא חתימה של

עריכת ברכות
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ברכת הזן ,אלא שבאגב הזכיר בה את

הפירות ,שגדר השבח של על הפירות הוא

חשיבות הארץ שמוציאה את הפירות

כברכת הזן ,בזה ודאי אין לומר שהעיקר

שאוכל ,ולכן הק' רנב"י שצריך להודות על

הוא בארץ שהיא המוציאה פירות ,ותי'

מזונו שאכל ,וכמו שבברכת הזן צריך

הגמ' שכיון שהארץ מוציאה פירות הכל

להזכיר את מה שאוכל.

הודאה אחת.

ונמצא

שבהו"א סברו שהחתימה היא
חתימה

הארץ,

ברכת מעין ג' אין הביאור

ובמסקנא חידש רנב"י שהחתימה היא

שיש כאן ג' ברכות שכלולה בברכה אחת,

חתימה של ברכת הזן והארץ הוא אגב הזן.

אלא

ג .ולפ"ז

של

ברכת

ד .ובאמת

יש שרצו לומר ,שבאמת כל

נמצא שבברכת הארץ של ברכת
המזון שחותמין על הארץ ועל

המזון ,ביאורו שמודה על מזון א"י והיינו
ארץ שמוציאה מזון ואינו מודה על מזון
חו"ל ,ורק בחתימה של ברכת מעין ג'
שנתקן כברכת הזן בזה הוא מודה על
פירות חו"ל ,אמנם הוא חידוש דבפשוטו
מברך על מזון חו"ל.

אמנם

יש קצת ראיה לזה ,שהנה בברכות
מט .גופא ,רבי אומר ,אין חותמין

בשתים ,איתיביה לוי לרבי ,על הארץ ועל
המזון ,ארץ דמפקא מזון ,על הארץ ועל
הפירות ,ארץ דמפקא פירות .והיינו שהוק'
ללוי שהרי כיון שאין חותמין בשתים כמו
מושיע ישראל ובונה ירושלים ,כיצד
חותמין בעל הארץ ועל המזון ,ותי' לו רבי
שמודה על הארץ שמוציאה מזון ,והיינו
הודאה אחת ,ולכאו' מה הק' עוד מעל
הארץ ועל הפירות של ברכת מעין ג' ומ"ש
מברכת המזון.

ולהנ"ל

אלא

שכולה

היא

ברכת

הזן,

שמזכירים בה גם את ענין ברכת הארץ
ועניין ברכת בונה ירושלים ,וראיה גדולה
לזה ממה שלא מזכירים בברכת מעין ג' כל
דבר שמעכב בברכת הארץ וברכת בונה
ירושלים ואם לא אמרם לא יצא יד"ח,
וכמו ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות
בית דוד בבונה ירושלים ,ומוכח שאין כאן
ברכת הארץ אלא רק את ענין הברכה.

וכן

יש להביא ראיה לזה ,ממה שמצאנו
שיש חילוק בין ברכהמ"ז לברכת

מעין ג' בנוסח הברכה ,שבברכת מעין ג'
אומרים ועל ארץ חמדה טובה ורחבה
שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה
ולשבוע מטובה ,ולא מזכירים את הארץ
לבד כמו שמזכירים בברכהמ"ז נודה לך
וכו' על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה
טובה ורחבה ואין מזכירים בזה ענין
אכילה כלל ,וכן בברכת בונה ירושלים
בברכהמ"ז אומרים ובנה ירושלים עיר
הקודש ומסיימים בזה ואין מזכירים בזה
ענין אכילה כלל ,ובברכת מעין ג' אומרים

נראה לבאר ,שבאמת בברכת

ובנה ירושלים עיר הקודש וכו' והעלנו

המזון שמודה על מזון א"י,

לתוכה וכו' ונאכל מפריה ונשבע מטובה,

בזה תירצה הגמ' שזה ארץ דמפקה מזון,

ולכאו' הביאור בזה ,שבברכהמ"ז הברכה

והכל הוא משבח א"י ,אבל בעל הארץ ועל

השניה היא ברכה על הארץ ,וברכה

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקכו
שלישית היא על בנין ירושלים ,ואי"ז שייך

על מזונו שאכל ,והרי עיקר החתימה היא

לאוכל שאכל ,משא"כ בברכת מעין ג'

בארץ.

שכל הברכה היא ברכת הזן ,ורק מזכיר בה
את ענין ברכת הארץ וענין ברכת בונה
ירושלים ,לכן משייך את זה למזון כיון
שזהו הברכה עצמה.

ולפי"ז

מעין ג' ,שיש בזה גם ברכת הזן,
א"כ מפני שמדין חתימת הארץ מסיים על
הארץ ועל הפירות ,כבר יש לנו להרחיבו

מתבאר היטב ,שחתימתה היא

כהודאה על מזונו שאוכל ,ואף שהעיקר

מעניין כל ברכתה שהוא ברכת

החתימה בארץ עדיף להודות על מזונו

הזן ,ולא חתימה לענינים שהוזכרו בה.

ה .והנה

ולכאו'

בתוס' ד"ה על העץ הק' וז"ל
וחותם בא"י אמ"ה על הארץ

ועל המחיה ועל הפירות ,ולא הוי חתימה
בשתים ,דהארץ היא המוציאה המחיה
והפירות ,וביאור דבריהם שאיתא לקמן
מט .שאין חותמין בשתים כגון מושיע
ישראל ובונה ירושלים ,ואיתא שם בגמ'
שעל הארץ ועל המזון וכן על הארץ ועל
הפירות אי"ז חתימה בשתים ,שביאור
הברכה הארץ שמוציאה מזון ופירות.
והוק' לתוס' שכשמברך על הארץ ועל
המחיה ועל הפירות ,הרי יש כאן ב'

שהוא שייך לארץ] ,וכמש"כ הלבוש[,
מאשר להודות על המזון של א"י.

ו .אמנם

היא המוציאה את שניהם.
הגר"א ס'י ר"ח סי"ב כתב וז"ל
וחותם כו' ,עתוס' שם ולא הוי
חתימה כו' וכמ"ש בגמ' מ"ט א' ,ועיקר
החתימה בארץ עכ"ל ,והיינו שביאר את
דברי התוס' שאי"ז חתימה בשתים כיון
שעיקר החתימה בארץ ,ולכן זה חתימה
אחת והיינו ארץ שמוציאה מחיה ופירות.

ומבואר

באמת נראה ,ובהקדם דהנה גם
לפי מה שכתבנו בתחילה וגם

לפמש"כ בדברי הגר"א ,א"כ בברכת
הארץ של ברכת המזון שחותמין על הארץ
ועל המזון ,ביאורו שמודה על מזון א"י
והיינו ארץ שמוציאה מזון ואינו מודה על
מזון חו"ל ,ורק בחתימה של ברכת מעין ג'
או שנתקן כברכת הזן ולפמש"כ אליבא
דהגר"א היינו שמ"מ מסיים בה לשון
שהיא חתימה לברכת הזן ,בזה הוא מודה
על פירות חו"ל.

חתימות המחיה והפירות ,ותי' ע"ז שהארץ

ובביאור

צ"ל ,שבאמת כיון שזה ברכה של

ויתכן

באמת שגם בחו"ל בחתימת ברכת
הארץ שחותמין על הארץ ועל

המזון ,ביאורו שמודה על מזונו שאכל,
אלא

שבאמת

הקשינו

שהרי

בבונה

ירושלים אינו מזכיר את מזונו כלל ,ועוד
שהרי כבר הזכיר ברכת הזן ומה חוזר
להזכירה ,נראה לחדש ,ששאני גדר ברכת
בונה ירושלים ,מברכת הארץ שברכת בונה
ירושלים היא ברכה שאינה שייכת למזון

בדבריו שהחתימה היא בחתימה

כלל ,משא"כ ברכת הארץ היא הרחבה

של ברכת הארץ ,ולפ"ז באמת

לברכת הזן ,שמודה על דבר הנעשה

יש לעיין בקו' הנ"ל שמדוע צריך להודות

בהקדם למזון זה שקיבלנו את ארץ

עריכת ברכות
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ישראל ,שהיא ארץ חמדה טובה ורחבה,

ברכת הזן] .ומה שאי"צ לזה ברכה

לאכול את פריה ולשבוע מטובה.

מיוחדת ,זה כמו שפועלים יוצאים את
הדאורייתא של ברכהמ"ז בזה שכוללים

ועפ"ז

מבואר שחותמין בברכת הארץ על

את בונה ירושלים בברכת הארץ ,ויעוי'

הארץ ועל המזון ,והיינו ארץ

בתוס' לעיל טז .שכת' שבאמת זה מדין יש

דמפקה מזון ,הוא שורש הברכה להודות

כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה,

על הארץ שממנו מזונו ,ולכן בבונה

ויעוי' ברע"א גליון הש"ס שם ואכמ"ל[.

ירושלים אין מזכירים את מזונו .ולכן גם

ואף התוס' שפליג על רש"י ,יכול לסבור

מודה בברכת הארץ על המזון שאוכל ולא

כן ,אלא שעכ"פ תיקנו לברכת הזן ברכה

על המזון שיצא בא"י ,שעיקר הברכה היא

לעצמה.

להרחיב את ברכת הזן ולהודות על הארץ
שממנה יצא מזונו .ולפי"ז אין חילוק בין

ח .וכן

ברכהמ"ז לברכת מעין ג' ולעולם בחתימה
מודה על המזון שאוכל.

יש להביא ראיה ,דהנה הלבוש
בסי' ר"ח כתב וז"ל וכי תימא

כיון דפירש הארץ ר"ל ארץ ישראל,
ופירות סתם שאנו אומרים כוונתינו על

ז .ונראה

להביא ראיה ברורה לזה ,שהנה

פירות חוץ לארץ ,אם כן אנו חותמין

שי' רש"י בדף מו .שנחלקו

בשתים ,דבשלמא בארץ ישראל שחותמין

אמוראים עד היכן ברכת הזימון ,ופרש"י

פירותיה הוי חדא מילתא על הארץ

שם וז"ל עד היכן ברכת הזימון ,שצריכין

המוציאה פירותיה ,אבל לדידן משמע

להיות שלשה ,וכשהן שנים לא יאמרוה,

דשתים נינהו ארץ ישראל ופירות של חוץ

וס"ל לר"ש וכך קיי"ל אליבא דרש"י ]שם

לארץ ,ואין שייך לומר הארץ המוציאה

בע"ב[ ,שברכת הזימון עד הזן ,והיינו

הפירות .אין זה קושיא ,דאף על פי דמלת

שאין אומרים ברכת הזן אלא במקום

הארץ פרטית היא על ארץ ישראל ,ועל שם

זימון .והק' ע"ז התוס' שם בד"ה עד היכן,

הפסוק דכתיב ]דברים ח ,יד[ וברכת את ה'

וז"ל ולא נהירא דברכת הזן דאורייתא ואיך

אלהיך על הארץ הטובה וגו' ,מכל מקום

יחיד פטור מינה.

מלת הפירות היא כללית וכוללת פירות
ארץ ישראל וכל פירות חוץ לארץ עמהן,

ונראה

ע"פ מש"כ שהחפצא של ברכת

והוי נמי חדא מילתא הארץ המוציאה

הארץ ,הוא להודות מהמזון שבא

פירות

פירותיה

ואגבה

מברך

אכל

מהארץ ,שלכן לרש"י באמת בברכת הארץ

שבעולם ,אי נמי מלת הארץ אף על גב

יוצאים גם יד"ח ברכת הזן ,שכל ברכה זו

דנתקנה על ארץ ישראל מכל מקום היא

היא הרחבה לברכת הזן ולהודות על הארץ

כוללת גם כל העולם ,וכשאומר על הארץ

שממנה יצאה מזונו .ורק בזימון מדין

ועל הפירות כוונתו על ארץ ישראל ואגבה

ברכת הזימון נתקן ברכה מיוחדת על

ארץ דחוץ לארץ ,ועל ארץ דחוץ לארץ

עריכת ברכות  /ברכות מד ע"א

תקכח
יהיה פירושו הארץ המוציאה הפירות

הנ"ל נראה לומר שבאמת גדר ברכת הארץ

הללו שאכלתי.

היא להודות על א"י ועל הארץ שהביאה
לו את מזונו ,אף שעיקר הברכה זה א"י,

ותו"ד

שהק' בחו"ל שאומרים על הארץ

שייך לכלול בזה את כל העולם.

ועל הפירות ,ופירות היינו פירות
של חו"ל ,א"כ זה חתימה בשתים ,שהרי

ועפ"ז

באמת נראה לבאר את עיקר דברי

אין לפרש בזה ארץ דמפקה פירות ,ותי'

הגר"א שעיקר החתימה של ברכת

תי' א' שכולל פירות של חו"ל עם פירות

מעין ג' היא בברכת הארץ ,ולכאו' מסברא

של א"י ,ותי' ב' שכולל בארץ את כל

היה ראוי יותר לסיים בברכת הזן ,אמנם

העולם .והנה להתי' הא' יתכן שכולל גם

אם ברכת הארץ היא הרחבה לברכת הזן,

את פירות חו"ל בשביל להודות על מזונו

א"כ ראוי להעמידה בחתימה שהיא כוללת

שאכל ,אבל מאי שייטא להודות על כל

קצת את ברכת הזן] ,ובפרט לרש"י שאף

העולם ,וכי היכן נתקנה ברכה כזאת ,וע"פ

נפטרים בה לגמרי בברכת הזן[.

עריכת ברכות  /על הנסים במעין ג' ובגדרי ברכת מעין ג'

תקכט

על הנסים במעין ג' ובגדרי ברכת מעין ג'
h`ilihpt dirny l`eny axd

ב .מקור

‡

כתבו

תוס' והראשונים מד .דבברכת מעין
ג' צריך להזכיר רצה בשבת וזכרנו

דברי ההגהת מיימוני הם
מתשו' מהר"ם רוטנבורג

)ד"פ תשו

ע'( ,ושם לכאו' מבואר טעם

לטובה ביו"ט ור"ח א .ונפסק בטושו"ע

הדברים .שכתב שם דעל הניסים נתקן רק

סי"ב( .ובב"י שם הביא מהגהות

בהודאה ובמעין ג' ליכא הודאה .והיינו

דבחנוכה ופורים

דרק בתפילה דאיכא מודים ובברכת הארץ

אין מזכירים על הניסים במעין ג' ,ופסקו

בברכהמ"ז דאמרינן נודה לך נתקן על

שם בשו"ע .וצ"ב מ"ש על הנסים דאין

הנסים דהוא הודאה ,משא"כ במעין ג' רק

במעין ג' מרצה ויעלה ויבוא דיש במעין

מזכירים הארץ ואין שם הודאה.

)ר"ח

מיימוני

)פ"ג מברכות הי"ג(

ג' .ואין לומר הטעם משום דעל הנסים
בברכהמ"ז אינו מעכב דאם שכח אינו
חוזר ומש"ה לא תקנו במעין ג' ,דהא גם
בר"ח אינו חוזר בשכח יעלה ויבוא ואפ"ה
מזכירים אותו במעין ג'.

ונאמרו

בזה כמה טעמים.

א .בביהגר"א

שם על השו"ע ביאר

ובלבוש

סי' ר"ח ג"כ כתב סברא זו
מדיליה

והוסיף

שם

דאף

דאומרים בסוף ונודה לך על הארץ וכו'
מ"מ זה אחרי סיום הברכות ואחרי כי אתה
ה' טוב ומטיב שהוא כנגד הטוב והמטיב
ורק כדי שיהיה סמוך לחתימה מעין
החתימה.

ובדברי

חמודות

)על הרא"ש פ"ו סי' מ"ב(

וז"ל ,דאף בברכהמ"ז

הביא דברי הלבוש וכתב עליו

א"צ להזכיר מצד הדין כמ"ש פ"ב דשבת

דהוא דחוק ,וכ"ש לפי מש"כ הלבוש

אלא מצד המנהג משא"כ כאן שאין מנהג

עצמו דאם שכח על הנסים בברכהמ"ז

כלל ,ע"ש ,עכ"ל .והיינו דאיבעיא להו שם

אומרו בהרחמן שאחרי טוב ומטיב וחזינן

בגמ' מהו להזכיר על הנסים בברכהמ"ז

דשייך להזכיר על הנסים בסוף ,ואף דהתם

ומסקינן דאינו מזכיר ואם מזכיר מזכיר

בשכח מ"מ הכא כיון דאין היכן להזכיר

בהודאה ,ופי' הגר"א דהיינו מנהגא ,ולא

לא גרע משכח וטפי עדיף לאומרו שם

נהגו במעין ג'.

משלא לאומרו כלל .עוד הק' דמל'

`.

,ipeniind xtqn ok e`iad 'qezc ,c`n wiiecne ,g"x mb eazk mipey`xde h"eie zay wx exikfd 'qeza dpde
.'b oirna dxkfd oic oi` g"xac m"anxa wiic zn`a g"xbde
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תקל
ההגה"מ משמע דא"צ להזכיר ואילו

ומש"ה רק מה שיש לו בברכהמ"ז דין

ללבוש נמצא דהבעיה דאינו יכול .ולכאו'

ברכה נמצא במעין ג' ,ומש"ה רצה וזכרנו

יש ליישב הקו' הא' בפשיטות ,דודאי עיקר

שבמעין ג' כלל לא נתקן כנגד רצה ויעלה

צורת על הנסים הוא בהודאה ,ומש"ה

ויבוא של ברכהמ"ז כיון דאין להם דין

ברכהמ"ז דאיכא בה הודאה נתקן בה על

ברכה ,אלא נתקן כנגד הברכה שלהם

הנסים ומש"ה גם בשכח אע"ג דא"א

בשכח ,דכיון דבשכח בשבת איכא ברכה

לאומרו בסוף כיון דאין שם הודאה,

בא"י אמ"ה אשר נתן שבתות וכו' וביו"ט

לכה"פ אומרה בלשון הרחמן הוא יעשה

ור"ח ג"כ איתא ברכה כנגד זה נתקן במעין

לנו וכו' ,כיון דהיה צריך לאומרה ,אבל

ג' ,ומש"ה נמצאת ההזכרה במעין ג'

במעין ג' דאין בה הודאה לא נתקן כלל.

במקום שבו אומרים ברכות אלו בשכח

ג .בדברי

חמודות שם כתב לבאר

דהיינו אחרי ובנה ירושלים לפני הטוב
והמטיב ב ג.

באופ"א ,דרק מה שכתוב
בתורה הצריכו להזכירו ור"ח כתיב וביום
שמחתכם וגו' ובראשי חדשיכם ,אבל
חנוכה ופורים אינם אלא מדרבנן .ובא"ר
)ר"ח ותרפ"ב(

הביא דברי הד"ח ,וכתב

דאישתמיטתיה תשו' המהר"ם דמבואר
שם הטעם כלבוש.

ד .מפורסמים

ויל"ע

בדברי הגר"ח ,דסו"ס טעמא בעי
מ"ט באמת בשבת ר"ח ויו"ט

איכא ברכה בשכח ואילו בעל הנסים
בחנוכה

ופורים

ליכא

ברכה

]וכמו

שהקשנו במעין ג'[ .וע"כ צריך לומר כא'
מהתירוצים שהבאנו כלפי מעין ג' דזה גם

דברי הגר"ח שיישב

הסיבה דלא נתקן ברכה בשכח ,לגר"א

נוספת

משום דהוא מנהגא ,וללבוש כיון דשייך

מ"ט מזכירים במעין

על הנסים רק בברכת ההודאה ואחרי ובנה

ג' הרצה והוזכרנו אחרי ובנה ירושלים

ירושלים ליכא הודאה ,ולד"ח משום דהוא

לפני הטוב והמטיב ולא כמו בברכהמ"ז

דרבנן .ומצאתי באמת בכס"מ

בהקדם קו'
דהק' הא"ר

)ר"ח י"ב(

)פ"ב מברכות

שמזכירים לפני ובנה ירושלים .ותי' הגר"ח

הי"ג(

דמעין ג' הוא קיצור של הברכות שבברכת

וחנוכה משום דאינו אלא מנהגא ,והיינו

המזון ולא קיצור של כל דברי ברכהמ"ז,

כדרך שכתבנו עפ"י הגר"א .וא"כ נמצא

.a

שכתב דלא נתקנה ברכה בפורים

'b oirna dxkfdc gqepd `ian g"x xeha dpdc ,g"xbd i"tr sqep xac x`iay xae v"xbd mya izrnye
dvxe xne` zayay u"ayzdn `iad i"aae ,epxkfe g"xae epgnye h"eiae dfd gepnd meia epngpe zaya

dkxad cbpk `ed gqepd xehlc mzzbelt x`iae ,u"ayzk ewizrd a"nae `"bnae ,epxkf g"xe h"eiae ,epvilgde
wx g"xae dgnyl xne` h"eiae gepnd mei oeyl edfe dgepnl xne` zayac welig yi zn`a mye gkyay
gqepk epxkfe g"xe h"eiae dvx xne` zaya d"yne `eaie dlrie dvx cbpk owzpc l"q u"ayzd la` ,oexkfl
.r"ve ,xehk epgnye h"eiae u"ayzk dvx zaya xnel mixeciqa qtcpk mlerd bdpnc xirde .`aie dlria

.b

dkxaa zeklne my oi`c l"qc .hn zekxa `"ayxa `aend c"a`xl s` mikiiy g"xbd ixacc d`xpe
.zeklne my v"` dreaw dpi`c oeikc `l` dlr dkxa my n"nc ,gkya
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דגם הגר"ח נצרך לאלו הסברות כלפי
שכח ,וא"כ כבר נאמר דזו גם הסיבה כלפי

תקלא

שמעתי

מקשים על הגר"ח דנהי דרצה

מעין ג' .ובפרט דבמהר"ם רוטנבורג דהוא

ויעלה ויבוא בפנ"ע אינם ברכה

מקור האי דינא מפורש הטעם דהוא משום

מ"מ לכאו' יש להם דין ברכה דהם כחלק

דבעינן הודאה ,וכמשנ"ת.

מברכת ירושלים ,דלא מסתבר דרק בשכח
נתחדש בהם דין ברכה ,אלא הביאור

ויתכן

דדברי הגר"ח משלימים לדברי

דבעצם הם בכלל בונה ירושלים ומחמת

ותרוייהו

זה חשיבי ברכה ,ומש"ה גם בשכח איכא

צריכי .והיינו דכשאנו באים לדון דיאמרו

בהו ברכה בפנ"ע .והדברים מפורשים

על הנסים במעין ג' יש לדון בתרי פני,

ברשב"א ברכות מט .דבגמ' אי' דבשכח

דכמו

אומר ברוך שנתן שבתות וכו' וכתב

דבברכהמ"ז איכא דין הזכרה הכ"נ יהיה

הרשב"א דבעי גם שם דהא חשיב ברכה

דין הזכרה בפנ"ע במעין ג' ,ועוד יש לדון

והא דבלא שכח לא בעי שם היינו משום

גם אם מאיזה טעם אין דין הזכרה בפנ"ע

דהם בתוך ברכה הסמוכה לחברתה דהשם

במעין ג' ,מ"מ כיון דבברכהמ"ז איכא על

דהברכה הקודמת קאי עליה והרי היא

הנסים ומעין ג' הוא קיצור דברהמ"ז

כפותחת בברוך .ומעתה יש להקשות על

מה"ט יהיה בו ג"כ על הנסים .ודברי

הגר"ח בתרתי ,חדא דמסתברא דגם על

המהר"ם רוטנבורג מבארים מ"ט לא נתקן

הנסים דנתקן בתוך ברכת הארץ ג"כ חשיב

הזכרה במעין ג' בפנ"ע כיון דנתקן רק

כחלק מהברכה והשם קאי עליה ]ורק

דכיון

בשכח לא תקנו ברכה[ ,וא"כ אית ליה דין

דבברכהמ"ז נתקן בהודאה א"כ גם במעין

ברכה ומ"ט לא נתקן בקיצור במעין ג'.

ג' יאמרו כיון דהוא קיצור של ברכהמ"ז

ובזה יתכן דכל דברי הרשב"א הם רק

ולא איכפ"ל דליכא שם הודאה דזו רק

ברצה ויעלה ויבא דרק הם חשיבי חלק

סיבה דלא ייאמר שם מחמת עצמו .ולזה

מהברכה אבל על הנסים אינו חלק

מהני דברי הגר"ח דלא קיצרו במעין ג'

מהברכה אלא רק נזכר בתוך הברכה .אבל

אלא רק ברכות ועל הנסים אינו ברכה.

אכתי קשיא במה שביאר הגר"ח בשבת

אבל גם אחרי דברי הגר"ח יש לדון דסו"ס

ויו"ט דנזכרים רק בסוף כנגד הברכה ולא

אחרי דיש קיצור ברכות יהיה בו דין

לפני בונה ירושלים כנגד הרצה והיעלה

הזכרה כמו בברכהמ"ז ולזה צריכים את

ויבוא ,דהא מבואר ברשב"א דיש להם דין

דברי המהר"ם דלא נתקן שם כיון דליכא

ברכה.

המהר"ם

חדא

דלא

בהודאה,

גרע

אבל

מרוטנבורג

מברכהמ"ז

אכתי

קשה

הודאה .ונמצא דודאי הטעם דלא נתקן
ברכה בשכח על הנסים והטעם דלא נתקן

וכדי

ליישב זה צריך לומר תוספת הסבר

על הנסים במעין ג' הוא כדברי מהר"ם

בדברי הגר"ח ,דאין הכונה דרצה

משום דבעינן הודאה ,והגר"ח בא לדון רק

ויעלה ויבא אינם ברכה ובמעין ג' נכנס רק

מ"ט לא ייאמר מדין קיצור ברכהמ"ז.

ברכות ,אלא דאף דהם חלק מהברכה ואית
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תקלב
להו דין ברכה מ"מ מעין ג' הוא קיצור של

מברכהמ"ז מדאו' משום דאינן בברית

כל ברכה ונכנס בו רק חלק של כל ברכה

ותורה ואמרינן לקמן כל שלא אמר ברית

ולא כל דבר שנמצא בברכה .ומש"ה על

ותורה לא יצא יד"ח ,עכ"ד .ולבד מה

הנסים דהוא חלק מברכת הארץ הרי

דמוכח דס"ל כמאירי דברית ותורה מעכב

אומרים במעין ג' על ארץ חמדה טובה

דאל"ה אין זו סיבה לפטור נשים ,עוד

וא"צ להוסיף עוד חלקים מהברכה,

הוכיחו הנשמת אדם והחזו"א מדבריהם

וכמו"כ רצה ויעלה ויבא דהם חלק מברכת

דס"ל דברית ותורה דאו' ,דאם הוא רק

ירושלים א"צ להזכיר דהא אומר ובנה

מדרבנן ומדאו' א"צ איך אפשר לפוטרם

ירושלים ,ורק את הברכה הנוספת דבשכח

מדאו' מטעם דאינן בברית ותורה .וא"כ

דהיא נתקנה כברכה בפנ"ע הרי צריך

לדבריהם תיהדר קו' הראשונים כיון

לקצר אותה במעין ג'.

דברית ותורה דאו' מ"ט לא נזכר במעין ג'.

ויסוד

זה מוכח מסוגיא ד'ברית ותורה'.
דהנה אי' בגמ' מט .כל שלא אמר

ברית ותורה בברכת הארץ לא יצא יד"ח.
והק' הרא"ה והריטב"א א"כ מ"ט במעין ג'
לא אמרינן ברית ותורה ,ותי' דמוכח מזה
דאין הכונה דמעכב ולא יצא יד"ח אלא לא
יצא כראוי .ובפשוטו ס"ל דברית ותורה
לאו דאו' ,דאם היה דאו' לא שייך לומר
דאינו מעכב ,אלא הוא דרבנן ,ורק דס"ל
דאם מדרבנן קבעוהו לעיכובא הרי שהיה
צריך לתקנו גם במעין ג' ,ותי' דאינו מעכב
ואז א"ש דלא תקנוהו במעין ג' .אבל
המאירי שם בסוגיא כתב דאם לא הזכיר
מחזירים אותו ,וכן מסקנת הטור קצ"א,
והיינו דס"ל דהוא לעיכובא ,ולדידיהו
תיקשי

קו'

הרא"ה

והריב"א.

ויתכן

דהמאירי והטור ג"כ ס"ל דהוא מדרבנן
)ע"ש בב"י וב"ח( ,ורק בזה פליגי דס"ל דאף
דתקנוהו לעיכובא מ"מ לא תקנוהו במעין
ג' כיון דהוא רק מדרבנן.

אולם

ושמא גם לשיטתם יש ליישב דיתכן דס"ל
דמעין ג' דרבנן ,ולא תקנו שם כל דבר
לא

אפי'

בברכהמ"ז

דברים

שמעכבים

)וכ"כ בשיעורי

מדאו'

הגריש"א( .אולם

אכתי תיקשי בשי' הרשב"א ,דהרשב"א כ:
כתב כתוס' דפטורות מדאו' משום שאינן
בברית ותורה וע"כ דס"ל דהוא דאו',
ומאידך הרשב"א לה .וכן מד .כתב דמעין
ג' דאו' ,ולדידיה תיקשי א"כ מ"ט לא
אמרינן ברית ותורה במעין ג'.

ונראה

ליישב עפ"י משנ"ת בדברי
הגר"ח .דהנה הרשב"א שם מד.

ביאר לשיטתו דגם מעין ג' דאו' דהחילוק
בין ברכה"ז למעין ג' הוא דברכהמ"ז הוא
ג' ברכות ומעין ג' אינו ברכה גמורה.
ונראה דאין הכונה רק דמעין ג' אינו ג'
ברכות אלא ברכה אחת ,אלא ביותר דמעין
ג' הוא קיצור של כל ברכה וברכה ולא רק
שאין הפתיחה והחתימה של כל ברכה
אלא גם אין את כל דברי הברכה אלא רק

אכתי תיקשי לשי' תוס' ,דבתוס' כ:

את עיקר הברכה .ונתבאר דזו כונת הגר"ח

פטורות

דמעין ג' הוא קיצור של הברכות דאין

ביארו

הצד

דנשים
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כונתו לאפוקי רק דברים שאין להם דין
ברכה אלא גם מה שיש לו דין ברכה גדר

תקלג

הבאנו

לעיל את קו' הא"ר מ"ט במעין ג'

הקיצור של מעין ג' הוא שאומרים בו

ההזכרות הם אחרי ובנה ירושלים,

קיצור וחלק מכל ברכה ,ומה"ט על הנסים

ואת ישוב הגר"ח על קו' זו .אולם הרי"י

אף שיש לו דין ברכה מ"מ סגי במה

ברנשטיין דייק מלשון הרמב"ם

שאומרים חלק מהברכה .וא"כ הכ"נ

דפליג על הראשונים וס"ל דאין כלל דין

בברית ותורה אף דהם חלק דמעכב בברכת

היכן לומר את ההזכרה במעין ג' ,שכתב

הארץ מ"מ סגי במה שאומר החלק העיקרי

וז"ל ,ובשבת ויו"ט אומר בברכה זו

בברכת הארץ וא"צ לומר כל חלק] .ועי'

בכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר

באשר לשלמה שג"כ תי' ענין ברית ותורה

בברכהמ"ז ,עכ"ל ,ולא כתב כלל ככל

עפ"י הגר"ח ובאופ"א ,ע"ש[.

הראשונים היכן לאומרה ,ומשמע דיכול

)פ"ג הי"ג(

לאומרה היכן שרוצה ]ועי' בא"ר שכ'

ה .עפ"י

הבנה זו בדברי הגר"ח אמר
הרי"י

באופ"א,

)וכ"כ

ברנשטיין
ברשימות

שיעורים

לחלק
לרי"ד

סולובייציק( .דיתכן דחלוק גדר רצה ויעלה
ויבוא מגדר על הנסים ,דרצה ויעלה ויבא
הם דין 'הזכרה' שצריך להזכיר היום,

באופ"א עפ"י ל' הרמב"ם[ .וצ"ב באמת
מ"ש מברכהמ"ז דאומרה בנחמה.

וכמו"כ

האחרונים מ"ט לא נתקן על
הנסים במעין ג' ,וכעת נראה לבאר
באופ"א .

ואילו על הנסים אינו דין הזכרה דאינו
מועד ,אלא הוא דין תוספת הודאה ,והיינו
דבמודים ובברכת הארץ מודים על הרבה
דברים ותקנו חז"ל בימים שארע בהם הנס
להודות גם על הנס .וא"כ נמצא דרצה
ויעלה ויבא אינו חלק מברכת ירושלים
אלא רק נמצא תוכה ,משא"כ על הנסים
הוא חלק מברכת הארץ דמוסיפים להודות
גם על דברים אלו .וא"כ במעין שלש
כמשנ"ת בגר"ח דהוי קיצור הברכות ונתקן
שם רק חלק מכל ברכה א"כ א"צ לומר שם

דהנה

בפשוטו ברכת מעין ג' היא ברכה
המורכבת מג' ברכות ,מזון ארץ

וירושלים .אולם נראה לחדש דלעולם
עיקר ברכת מעין ג' מיסודה היא ברכת הזן
על המזון ,ורק אומרים בתוכה גם ענין
ארץ וירושלים] .ודוגמא לזה מש"כ
החזו"א דגם אם מעין ג' לא מהני במקום
ברכהמ"ז מ"מ ידי ברכת הזן יצא וממשיך
מנודה לך ,והיינו משום דעיקרה הוא
ברכת הזן[.

על הנסים שהרי אומר חלק מברכת הארץ
וא"צ להזכיר כל החלקים ,משא"כ ברצה

הבאנו

לעיל

את

ביאורי

והנה

בגמ' מח :איכא פלוגתא דתנאי

ויעלה ויבא דהם דבר נפרד מהברכה לא

דלרבנן אומרה בנחמה ולר"א יכול

סגי במה שמזכירים במעין ג' חלק

לאומרה בכל ברכה שרוצה ולת"ק לכתחי'

מהברכה ,דגם במעין ג' בעי הזכרה.

אומרה בנחמה ובדיעבד אומרה בכל
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תקלד
ברכה .ונראה ,דבאמת רצה ויעלה ויבוא

במעין ג' ברכת הודאה] .ויתכן דיש בזה

לברכת

כדי ליישב גם מ"ט ליכא ברית ותורה

מיסודם

אינם

שייכים

דוקא

ירושלים אלא הם דין הזכרה בברכהמ"ז,

במעין ג ,ודו"ק[.

ומש"ה לר"א אומרם בכל ברכה שרוצה,
וגם לרבנן נהי דמקומה בברכת ירושלים

ועפ"י

יסוד זה יבוארו עוד כמה דברים.

מ"מ עיקר דינה הוא בברכהמ"ז רק דתקנו

א .דהנה בנוסח הברכה מעין ג'

לאומרה בתוך ברכת ירושלים .משא"כ על

אמרינן ונאכל מפריה ונשבע מטובה ,והק'

הנסים דנתקנה בתוך ברכת הארץ נראה

הגרי"ז והא אין נוטעין אילנות בירושלים,

דאינה מדין הזכרה בברכהמ"ז אלא בדוקא

ועוד מהו הל' ונברכך עליה בקדושה

כחלק מההודאה של ברכת נודה לך

ובטהרה ,ותי' דהכונה לפירות מעש"ש

ושייכת דוקא לברכת הארץ שהיא ברכת

שמביאים לירושלים ונאכלים בטהרה .ויש

הודאה] ,ובזה נראה דמודו ר"א ורבנן

להעיר מ"ט לא אמרינן נוסח זה גם

דאומרה דוקא בברכת הארץ[.

בברכהמ"ז .ונראה ,דהנה גם בנוסח ברכת
הארץ במעין ג' אמרינן 'שרצית והנחלת

ומעתה

נראה דלפימשנ"ת הא ברכת

לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה'

מעין ג' אינה קיצור של ברכת

ובברהמ"ז לא אמרינן הכי .ונראה הביאור

הארץ וירושלים אלא היא ברכת הזן

לפי משנ"ת ,דבברכהמ"ז אנו מודים על

שאומרים בה ארץ וירושלים .ומעתה

הארץ עצמה ומבקשים על ירושלים עצמה

יבוארו דברי הרמב"ם דנהי דבברכהמ"ז

וא"צ לקושרם לענין המזון ומש"ה לא

אומרה בנחמה מ"מ בברכת מעין ג' אין

נזכר המזון בברכות אלו ]ורק בחתימת

ברכה של ירושלים ואין מקום מסויים

ברכת הארץ אמרינו על הארץ ועל המזון[.

לאומרה .ומ"מ אין זו סיבה דלא תהיה

משא"כ מעין ג' כיון שעיקרה ברכה על

כלל הזכרה במעין ג' כיון דעיקרה היא

המזון הרי גם כשאומרים בה ארץ

הזכרה בברכהמ"ז ולאו דוקא בירושלים.

וירושלים צריך לשייכם לענין המזון,

ומש"ה אומרה בכל מקום שרוצה כיון

ומש"ה בארץ מודה על הארץ שמוציאה

דאין ברכת ירושלים .ובזה מיושב גם מ"ט

פירות 'לאכול מפריה ולשבוע מטובה',

אין על הנסים במעין ג' כיון דנתקן דוקא

ובירושלים מבקשים ג"כ מענין המזון

בברכת ההודאה ובמעין ג' אין ברכת

שנזכה למזון הקדוש בירושלים והיינו

הודאה ואין היכן לאומרה ומש"ה אינה

מעש"ש כמ"ש הגרי"ז וזהו 'בקדושה

שייכת כלל] .ויתכן דזו כונתה מהר"ם

ובטהרה'.

רוטנבורג

שכתב

דלא

נתקנה

אלא

בהודאה ,והלבוש פי' כונתו דנתקן רק
היכא דהנוסח הוא הודאה משא"כ במעין

ב .ברא"ה

מד .כתב דמעין ג' דאו'
והחילוק

בין

ברכהמ"ז

ג' נוסח ברכת הארץ אינו בלשון הודאה,

למעין ג' דבברכהמ"ז בעי ג' ברכות

אולם לדברינו יתכן דכונתו דכלל ליכא

חלוקות .וכ' הרא"ה דאעפ"כ אם בירך

עריכת ברכות  /על הנסים במעין ג' ובגדרי ברכת מעין ג'

תקלה

מעין ג' במקום ברכהמ"ז או ברכהמ"ז

היה אומרו ,וכ' הב"י דלא היה חושש כיון

במקום מעין ג' יצא דמדערבינהו רחמנא

דאומר ונברכך עליה בקדושה ובטהרה הוי

אתא למימר דאם החליף יצא .ומשמע

מעין החתימה .אמנם הב"ח שם כ' בטעם

ברא"ה דגם להא בעי קרא דברהמ"ז מהני

רא"ש דלא שייך הכא לתקן מעין החימה

במקום מעין ג' ולכאו' תיקשי ל"ל קרא

סמוך לחתימה דזה שייך רק בברכה

דמה גירע בזה דלכאו' רק הוסיף דחילק

פרטית אבל הכא אם יעשה כן יהיה נראה

הברכות .ולפמשנ"ת יתכן דכיון דאין הגדר

כאילו לא נתקנה ברכה זו אלא על המזון

רק דמעין ג' הוא קיצור אלא הוא ברכת

בלחוד ולכלול בה ג"כ ארץ וירושלים,

הזן ואומר הארץ וירושלים בתוך הזן

ומש"ה לא היה אומרה כדי להראות שכל

וכמשנ"ת דגם בהם ההודאה והבקשה היא

מעין ג' שקולין זה כזה ,עכ"ד .אולם

על ענין מזון א"כ סד"א דאם חילקם ולא

הסמ"ג הרי לא חשש לטענה זו ,וגם הב"י

אמר בארץ וירושלים בתוך הזן לא יצא,

לא פי' כן בדעת הרא"ש ,ולדברינו א"ש

ושפיר איצטריך קרא.

דלא חשו לטענת הב"ח משום דבאמת
עיקר הברכה היא המזון ושפיר מסמיכים

ג .בטור

סי' ר"ח הביא בשם הסמ"ג שיש

רק אותו לחתימה] .וגם מה שחותמים 'על

לומר לפני החתימה ונודה לך

הארץ ועל המחיה' מ"מ העיקר הוא

על הארץ ועל המחיה כדי שיהא מעין
החתימה סמוך לחתימה ,אבל הרא"ש לא

המחיה וכמ"ש המג"א

)ר"ח סקי"ז(

דילג ולא אמר 'על הארץ' יצא[.

דאם

הערות

עריכת ברכות  /הערות דף לה ע"א

תקלט

פרק כיצד מברכין

78
דף לה ע"א
בטעם החיוב דברכה ראשונה ואחרונה
בגמ'

אלא סברא הוא אסור לאדם להנות

שיטעום ומשמע אפי' טעימת כל שהוא דמנלן

וכו' וכתב הרשב"א בד"ה הכי דמהך

אפי' כ"ש.

סברא ילפי' חיוב ברכה לפניו ולאחריו

וי"ל

דילה"ק מדוע יש חובת ברכה פעמים על

וילה"ק סתירה ברשב"א לדף לט .שכתב

אותו מאכל ובע"כ דהוי ב' גדרים של

שיעור

חיוב ברכה בברכה לפניה זה על מה שיש לאדם

דהחיוב הוא מסברא משא"כ ברכה דלאחריו

אוכל מזומן להנות ממנו וב"א זה על ההנאת

וצ"ע.

אכילה.

דהטעם

עוד

דברכה

לפניו

לא

צריך

יש לדון בדברי הגמ' מנה"מ דת"ר וכו'
מלמד

שטעונים

ברכה

וממילא

לכן ב"א זה בשיעור אכילה וב"ר זה

לפניהם

אפי' כ"ש דזה על בריאת החפץ

ולאחריהם מכאן אר"ע אסור לאדם שיטעום

להנאה וא"כ זה הפשט מכאן אר"ע מזה שיש

כלום קודם שיברך צ"ב מדוע ר"ע דבר דוקא

ב' חיובי ברכה מזה הוציא כ"ע דברכה לפניה

על ברכה לפניה עצ"ב לשון ר"ע דאסור

זה אפי' בכל שהוא.
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בגדר האיסור ליהנות מהעוה"ז בלא ברכה
שקלו

וטרו בסוגייא מנה"מ דאיכא חובת

לברך ,וכמצוות עשה ,אך בגמ' מבואר דהוא

ברכה ,ומסקנת הסוגייא דסברא היא

איסור ליהנות מהעולם בלי ברכה ,ובהמשך

אסור לו לאדם שייהנה מהעוה"ז בלא ברכה,

הסוגייא הביאו ת"ר אסור לו לאדם שייהנה

וכ' רש"י סברא הוא דכיוון דנהנה צריך להודות

מהעוה"ז בלא ברכה ,וכל הנהנה מהעוה"ז בלא

למי שבראם ,והנה באמת היה נראה דליכא

ברכה מעל ,ומבואר דאיכא בזה איסור מעילה,

למשמע מינה איסורא ,אלא רק חיוב ומצווה

ויתכן דמעיקרא כשאמרו איסור סמכו על סברא

עריכת ברכות  /הערות דף לה ע"א

תקמ
זו ,דכשנהנה בלא ברכה ,הוי מעילה ,ומשו"ה

ברכה וכו' ,הרי שכיוון להתיר מצד דינא

אמרו דאיסורא נמי איכא בזה ,וצ"ע.

דהמרדכי ,וזה חילק כנ"ל ,דכיוון דמבואר בגמ'
דאיסורא נמי איכא ,א"כ א"א להתיר האכילה

והנה

איכא נפק"מ טובא בזה ,דאם חיוב

היכא דא"א לו לברך מחמת אונס ,וברור.

ברכה אינו רק מצווה ,הרי ידועים דברי
המרדכי דמותר ללבוש בגד של ד' כנפות בלי

אמנם

באמת תמהו טובא על הביאוה"ל ,דהרי

ציצית בשבת ,ואף שמבטל מצוות ציצית ,מ"מ

קיי"ל דאונן אוכל בלי ברכה ,והיינו

אין איסור ללבוש בגד של ד' כנפות ,אלא רק

דכיוון דפטור מכל המצוות ,הוא פטור אף

יש חיוב ומצווה ליתן ציצית בד' כנפות ,וכיוון

מחיוב ברכה ,והנה זה שייך אם חיוב ברכה הוי

שהוא אנוס בדבר שהרי א"א לו ליתן בשבת,

רק מצווה ,אך אם יש איסור לאכול בלי ברכה

א"כ למה נאסור עליו ללבוש ,ואי"ז כמכניס

פשוט שאונן חייב בכל התורה כולה ,ואם א"א

עצמו לאונס ,דכיוון דאין בדבר איסור כלל

לו לברך ,אה"נ נאסור לו לאכול] ,וממילא

וכנ"ל ,לא חשיב שמכניס עצמו לבטל מצווה,

מסתברא שנוכל להתיר לו אף לברך ,דאינו בא

דהמצווה בלא"ה לא תתקיים ,ומעתה יש לדון

בתורת מצווה אלא כהכשר אכילה ,וכמו

בגוונא שהוא אנוס ואינו יכול לברך ,דאם כל

דוודאי שרי ליה לשחוט כדי לאכול[ ,וכן מצינו

יסוד החיוב ברכה הוא רק מצווה וחיוב ,א"כ

בבעל קרי דאמרו בגמ' דאינו מברך לפניו ,הרי

הוי כמו ציצית ,דכיוון שהוא אנוס וא"א לו

שכיוון שאינו יכול לברך ,התירו לו לאכול בלי

לברך ,לא שייך לאסור עליו לאכול כדי שלא

ברכה ,ודלא כהביאוה"ל ,וצ"ע רב בזה.

תתבטל מצוות ברכה ,אמנם לפמשנ"ת דבגמ'
מבואר דאיסורא נמי איכא ,ולכאורה כנת'

והנראה

בזה ,דהנה אמרו בגמ' אמר רבי

מטעם מעילה ,א"כ וודאי אף כשהוא אנוס על

חנינא בר פפא ,כל הנהנה מן

הברכה ,לא נוכל להתיר לו לאכול בלי ברכה,

העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה

וברור.

וכנסת ישראל ,ופירש"י גוזל להקב"ה את
ברכתו ,וכבר עמד עליו המהרש"א למה לא

והדברים

מבוארים להדיא בביאוה"ל סימן

פירש כפשוטו שגוזל את הדבר שנהנה ממנו,

ס"ב ד"ה שלא יהא ,שבמשנ"ב

דהרי אמר בסמוך דקודם ברכה לה' הארץ

שם ס"ק ט' כ' דאותן השותים בבית המרחץ

ומלואה ,אך הנראה בדברי רש"י דבאמת לא

שלא כדין הם עושין ,דהרי אסור לברך שם

שייך לדון מעילה וגזילה בעיקר החפצא,

וא"כ אסור לו לשתות ,ובביאוה"ל כ' וז"ל

דוודאי עניין מה שאמרו לה' הארץ ומלואה

ובאמת לענ"ד דבר זה פשוט מאוד דאין

אינו כעניין קדושת הגוף ,אלא כל עניינו

להתיר משום שהוא אנוס על הברכה שאינו

כקדושת דמים שיש להקדש תביעת דמים על

יכול לברך ,דזה היה שייך לומר רק אם היו

החפץ ,וגדר המעילה הוא מה שלקח מהקדש

אומרים חז"ל דהוא מצוה לברך ובאמת הלא

את הדמים שהיו ראויים לבוא אליהם בלקיחתו,

אחז"ל ברכות דף ל"ו דאסור ליהנות בלי

וזה אף יסוד המעילה בנהנה בלא ברכה ,דיש

עריכת ברכות  /הערות דף לה ע"א

תקמא

להקב"ה כביכול תביעת דמים והיינו הברכה

בו מעילה כמבואר בפסחים כ"ט :דחמץ של

שהיה בדין שיברך ,וכשנהנה בלי ברכה הוא

הקדש אין בו מעילה למ"ד דאסור בהנאה אף

כגוזל להקב"ה את ברכתו ואת תביעת הדמים

לאחר הפסח ,והוא פשוט דכיוון דאין לו דמים

שיש לו בחפץ.

לא שייך תביעת הקדש כלל ,דהרי כל כוחם

ולפי"ז

נראה דזה יסוד החילוק בין הנמצא

בקדושת דמים הוא לתבוע את דמי החפץ ,וה"נ

בבית המרחץ לאונן ובע"ק ,דאמנם

אונן ובע"ק כיוון דלגבייהו לא שייכא ברכה

וודאי כמש"כ הביאוה"ל יסוד דין ברכה הוא

כלל ,א"כ הנאה דידהו חשיבא כהנאה שאין לה

איסור ואין היתר לאכול באנוס מלברך ,אך מ"מ

דמים ואין עליה תביעת דמים כלל ,ומשו"ה

כל זה היכא דמעיקר הדין הוא ראוי לברכה

שרינן להו לאכול בלא ברכה ודו"ק] ,אך יש

ובזה שייך גדר זה דגזילה ומעילה ,אמנם בע"ק

לפלפל בגדר חיוב ברכה אי קאי על ההנאה

ואונן ,כיוון דמעיקר דינם אינם ראויים לברכה,

כמש"כ או דקאי על החפצא ולפי"ז לא דיינינן

לגבייהו הוי כהקדש דמים האסור בהנאה דאין

לפי גברא זה אלא לפי כל העולם ודו"ק וצ"ת[.
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בענין ברכת מעין ג' דאוריתא
א .החינוך

מ' ת"ל כתב שמינים המחויבים

והנה

בגמ' כאן יליף דין ברכה לאחרי' מקודש

בברכה מן התורה הם רק אותם

הלולים והקשה הרשב"א שם דכיון דכל

דזייני כגון תמרים ויין ודבלת תאנים אבל

ז' המינים הם בכלל דין ברכה דאו' מקרא

רמונים וענבים ותאנים לחים וזיתים מכיון שלא

דואכלת ושבעת וברכת מה אצטריך עוד קרא

זייני אינם מחויבים בברכה מה"ת ,כי התורה

דקודש הלולים לכרם וכן ללמוד זית מיני'.

לא תחייב אלא על מזון ומפני כן סמך לחם אל

ולפ"ד החינוך א"ש ,דהא חיוב ברכה הנלמד

הברכה ,יעו"ש בדבריו .והנה לכאו' אם קאי

מקרא דואכלת ושבעת וברכת לא קאי אלא על

קרא דואכלת ושבעת וברכת על ז' המינים א"כ

מינים דזייני אבל ענבים וזיתים אינם בכלל זה.

בהכרח יתחייבו כל ז' המינים בברכה מדאו',

ב .בגמ'

להלן ע"ב הקשו דכיון דיין סעיד

ואיך יתכן לחלק בזה בין המינים .ונראה כונתו,

יהא מחייב בג' ברכות ומשני דלא

דאף שכל ז' המינים הם בכלל דין הברכה דאו',

קבעי אינשי סעודתא עלי' .והאחרונים הקשו

זהו רק מצד המין ,דהוו מין שישנו בכלל דין

דהא טעמא דרבנן דאין מברכים ג' ברכות על ז'

הברכה דאו' ,אבל בכך לא סגי ועוד דין נוסף

המינים מבואר בגמ' דף מ"ד משום דארץ

יש דבעינן שיהא ג"כ מידי דזיין ,וזה ילפינן

הפסיק הענין ,ומאחר דכתיב בקרא גפן ג"כ,

ממה שנאמר לחם ובעינן מידי דזיין דומיא

הרי להדיא דנתמעט יין מג' ברכות ,ע"י הא

דלחם.

דארץ הפסיק הענין .ונראה ,דהנה לר"ג דאית

עריכת ברכות  /הערות דף לה ע"א  -דף לו ע"ב

תקמב

לי' דז' המינים מחויבים בג' ברכות ולית לי' הא

י"ל שיהו מחויבים בג' ברכות מחמת דהוו מידי

דארץ הפסיק הענין ,הרי דין זה של ג' ברכות

דסעיד ,דומיא דלחם ,והנפ"מ לפ"ז במה

בז' המינים אינו מחמת דהם זייני אלא חיובם

שנתמעטו הוא דאינם מחויבים בברכה אלא רק

הוא מחמת מינם ,דעצם מה שהם ממין שבעה

באופן שקבע סעודתו עליהם ,וכדמשני באמת

מחייבם בג' ברכות .ומלבד זאת עוד יש דין

דמכיו דלא קבעי אינשי סעודה על יין אינו

אחר של חיוב ג' ברכות בלחם ,ממה שנאמר אף

מחויב בברכה] .ואף שכתבו תוס' דף ל"ז דאף

לחם בתורה לגבי ברכה ,וחיוב זה אינו מחמת

ר"ג דלית לי' ארץ הפסיק הענין ומחייב ג'

מינו אלא משום דסעיד .ומעתה הרי א"ש ,דאף

ברכות בז' המינים אי"ז אלא כשקבע עליהם,

לרבנן דס"ל ארץ הפסיק הענין י"ל שלא

ודאי דאי"צ קביעות גמורה ,שהרי מבואר בגמ'

נתמעטו בזה ז' המינים אלא לענין כן דאין

דהא דאינו מברך לרבנן ג' ברכות על יין הוא

מחייבים בג' ברכות מחמת מינם ,אבל אכתי

משום דלעולם אינו בא בתורת קביעות.[.
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דף לו ע"ב
ברכת הקורא
קורא

ר"י אמר בפה"א ושמואל אמר שהכל,

ועיין

במאירי שס"ל ג"כ שבעי לב' הטעמים

ועין ברא"ש שכתב דלמס' בעי לב'

אך כתב בתו"ד דהמציאות שונה וצלף

הטעמים גם לא נטעי אדעתא דהכי וגם סופו

והעלין והתמרות סופן להקשות - ,ממילא אף

להקשות אך בתר"י הביא רק הטעם בלא

התם יש תרתי לריעותא.

נטעי אדעתא בהכי ,הפנ"י ס"ל דבעי ל"ב

ויש

לבאר הטעם שצריך לב' הטעמים דבפרי

הטעמים ומשו"ה מקשה על קושיית הגמ'

גמור הרי ל"מ מה שלא נטעי אדעתא

מצלף שאמנם לא נטעי אדעתא דהכי אך אין

דהכי וכמש"כ כאן הרא"ה א"כ מה"ט שסופו

תרתי

להקשות אי"ז פרי גמור ואז תופס טעמא בלא

סופו

להקשות

משא"כ

כאן

יש

לריעותא.

נטעי אדעתא דהכי.
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בדין פלפלי
בדין

פלפלי רטיבא מצינו ב' ביאורים

הרמב"ן כתב דזה כגופו של אילן ואי"ז פרי העץ

בראשונים בטעם שמברך בפה"א

וכ"כ לגבי ברכת קני סוכר דמה"ט מברך בפה"א.

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב
והב"י

הביא את שיטת הרשב"א בשו"ת

תקמג

אך

לתוס' והרשב"א י"ל דאי"ז עיקר הפרי

דמברך בפה"א דלא נטעי אבעתא

]דהרי ר"י פליג על סברת לא נטעי אדעתא

דהכי אם עדין אינו מברך שהכל דקצת נטעי

דהכי ואולי י"ל דמודה לזה רק ביחס להורידו

אדעתא דהכי והנה שיטת תוס' דעל קני סוכר

לבפה"א ולא לשהכל וצ"ת[.

מברך העץ א"כ בע"כ פליג על סברת

ונ"מ

הרמב"ן.

בכ"ז אם ברך העץ על פלפלי רטיבא
האם יצא בדיעבד דעיין במג"א ר"ו גבי

עלי צלף דאם ברך העץ בדעיבד יצא דיש לזה

ופלפלי

רטיבא ס"ל לתוס' שמברך בפה"א

שם פרי העץ וכל מה שמברך בפה"א דאינם

מטעמא דהרשב"א ונ"מ מזה לדין

עיקר הפרי.

לדין קורא דשיטת לעיל לו .דמברך בפה"א
ומדוע לא מברך העץ והתינח לשיטת הרמב"ן

אך

לרמב"ן אין לזה שם פרי העץ דהוי גופו
של אילן וכן נ"מ בקני סוכר וקורא לר"י

י"ל דהוי כגופו של אילן.

אם בירך העץ האם יצא בדיעבד.
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ברכת גרעיני ירקות
נחלקו
ה"נ

התוס' והרשב"א בדין גרעיני הפירות,

נלמד מריבוייא בזה מודים התוס' להרשב"א

דדעת תוס' דכי היכי דחייבים בערלה

דאי"ז עניין לברכה[.

מברך

עלייהו

בפה"ע,

אמנם

דעת

הרשב"א דכל חיובם בערלה אתא מריבוייא

והנה

התוס' והרשב"א איירו בגרעיני הפירות,

דאת פריו את הטפל לפריו ,וא"כ אי"ז עניין

אך בגרעיני ירקות לכאורה ליכא נפק"מ

לברכה כלל ,וכיוון דאינם עיקר הפרי מברך

בפלוגתתם דהא עיקר ברכתם בפה"א ,אך

עלייהו בפה"א.

באמת נראה לדון דפלוגתתם היא אף בגרעיני
ירקות ,דהנה בסימן ר"ד סעיף א' כ' השו"ע

]ובדעת

התוס' נחלקו המג"א והפמ"ג,

דשחת דהיינו תבוארה שלא הביאה שליש

דבמג"א ר"ב ס"ק י"ז מבואר

מברך עליו שהכל ,והק' המג"א מ"ש מבוסר

דהתוס' סוברים דאף דלעניין ערלה אתא

שמברך עליו בפה"א ,וכ' המג"א דלעולם

מריבוייא מ"מ שפיר מצינן למילף מיניה לעניין

מחתינן ליה חד דרגא ,ובפרי העץ הוא יורד

ברכה ,ולפי"ז נקט המג"א דכי היכי דעל

לברכת בפה"א ,אך בירקות הוא יורד לברכת

הגרעינים סוברים התוס' לברך בפה"ע ,ה"ה

שהכל ,ולפי"ז נראה ברור דה"נ גרעיני הירקות

נמי על שומר הפרי יש לברך בפה"ע דאף הוא

לדעת הרשב"א מחתינן להו לברכת שהכל,

איתרבי לעניין ערלה ,אמנם הפמ"ג שם כ'

דהרי דין הבוסר והגרעינים שווה ,דתרוייהו

דהתוס' סוברים דגרעינים לא נלמדו מדרשא

אינם עיקר הפרי ,וכיוון שנת' בדברי המג"א

דאת פריו אלא מסברא ,אך לעניין שומר דוודאי

דלעולם מחתינן חד דרגא ,מעתה גרעינים

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב

תקמד
להרשב"א כיוון דאינם עיקר הפרי מחתינן להו

לכארוה נראה וודאי דיש לברך על גרעיני

חד דרגא ובירקות יברך שהכל.

הפירות בפה"א ועל גרעיני ירקות יש לברך

והנה

שהכל.

השו"ע סימן ר"ב סעיף ג' הכריע לדינא
דהתוס' דעל גרעינים יש לברך בפה"ע,

וצ"ע

על מה שנהגו העולם לברך על גרעיני

אמנם המשנ"ב שם הביא דהרבה אחרונים

דלועין ואבטיחין בפה"א היכא דנטעי

חולקים ע"ז וכן הוא דעת הגר"א וס"ל

להו אדעתא דהכי ,והרי לדעת הרשב"א

כהרשב"א דיש לברך בפה"א ,ובמשנ"ב לא

וכהכרעת הרבה אחרונים והגר"א ,יש לברך

הכריע בזה הכרעה גמורה ,ובפשוטו י"ל ספק

עלייהו שהכל ,ואולי אפשר לדון דהנך גרעינים

ברכות להקל ולברך בפה"א דבזה יוצא לכו"ע,

חשיבי פרי גמור דבאמת הם יותר טובים מהפרי

אמנם במג"א ר"ו א' חידש דכל דבר שאינו

עצמו כידוע ,ומשו"ה אין להם דין גרעינים

עיקר הפרי אף שלכתחילה ברכתו בפה"א מ"מ

כלל ,אך באמת הביאוה"ל הסתפק בכעי"ז בפרי

אם בירך עליו בפה"ע יצא ,ולפי"ז נמצא דאף

שקורין סאפטאלין ,שיש בתוכו כמין שקד

בגרעיני הפירות אם בירך בפה"ע יצא לכו"ע,

שהוא פרי גמור אם נידון כגרעין או כפרי בתוך

אך באמת במשנ"ב אף דבסימן ר"ו הביא לדברי

פרי והניח בצ"ע ,ולכאורה ה"ה בענייננו ,ואולי

המג"א ולא הזכיר חולק ע"ז ,מ"מ לעניין

בנידו"ד עדיף טפי שהגרעין הוא עיקר יותר מן

גרעינים מבואר בכל דבריו במשנ"ב ובשעה"צ

הפרי ,וצ"ע לדינא.

דלהרשב"א אינו יוצא בברכת בפה"ע ,וכן בדין

]ודע

דמה שכ' בכמה מספרי המחברים דהיכא

הבוסר בסעיף ב' מבואר בדבריו דאם בירך על

דנטעי לפרי אדעתא דהגרעינים ,הם

בוסר בפה"ע לא יצא להשיטות דיש לברך

חוזרים לעיקר ברכתם ,לא השגיחו בפשוטות,

בפה"א ,וצלע"ג] ,ועיין שעה"צ סימן ר"ח ס"ק

דהרי ברור דכל פלוגתת התוס' והרשב"א היא

מ"ד ואולי שייך אף בגרעינים ובוסר וצ"ע[,

בגרעינים שנטעי אדעתא דהכי ,דאל"כ כו"ע

ועכ"פ להמבואר במשנ"ב דלא יצא בדיעבד

מודו דמברך שהכל ,וא"צ לפנים[.
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בטעם דמברכין בתערובת כברכת הרוב
הב"י

בתחילת סי' ר"ב כ' בשם התשב"ץ

בתחילה מברך עליו במ"מ ,בד"א כשהי' המין

דבתערובת של ב' מינים מברכין כברכת

הזה חשוב אצלו ולא היה טפילה ,אבל אם הי

הרוב ,דהוי כמו עיקר וכל שהוא עיקר ועימו

טפילה אינו מברך אלא על העיקר ופוטר את

טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה.

הטפילה ,זה כלל בברכות כל שהוא עיקר ועימו

אכן

בדברי הרמב"ם נראה להוכיח דלאו

טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה

מה"ט ס' דמברכין כברכת הרוב ,דהנה

וכו' ,שכל דבר שמערבין אות לדבק או ליתן ריח

ז"ל הרמב"ם בפ"ג מברכות וכן כל תבשיל

או לצבוע את התבשיל הרי זה טפילה ,אבל אם

שעירב בו מה' המינים בין קמח ובין פת

עירב כדי ליתן טעם בתערובת הרי הוא עיקר.

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב
והנה

בפשטות מבינים שבדין כל שיש בו

תקמה

וא"כ

מדברי הרמב"ם שכ' שאם יש עיקר לא

נתחדש דבמין דגן לא אזלינן בתר עיקר

אזלינן בתר דגן ,יש להוכיח דרוב לאו

אלא בתר דגן ,ומה שאם ניתן לדבק לא אזלי'

מטעם עיקר הוא דהא אזלינו בתר דגן אף אם

בתריה היינו משום דאז לא ניתן בשביל הדגן

יש רוב ממין שאינו מין דגן ,אלא דינא אחרינא

שבו.

הוא דאזלינן בתר רוב וכמו בשאר דיני התורה

אך

ברמב"ם מבואר לא כך שהרי כ' שכל

דאזלינן בתר רוב] ,אך יש לדחות קצת דלעולם

הטעם למה לא אזלינן בתר דגן כשניתן

י"ל דהרוב הוא העיקר ,אך כ"ז רק כשאין ממין

לדבק היינו משום דבכה"ג הוי טפל ,וא"כ ע"כ

דגן ,אבל במקום שיש מין דגן הוי המין דגן

דבניתן לטעם הוי הדגן עיקר.

עיקר ולא הרוב[.
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בדינא דכל שיש בו מחמשת המינין
חביץ

קדירה וכן דייסא רב יהודה אמר שהכל

בורא נפשות .ומקורו באבודרהם בשם הרבינו

נהיה בדברו רב כהנא אמר במ"מ

יונה ,ותמהו בזאת דמאי שנא דאם עשה פת

בדייסא גרידא כו"ע לא פליגי דבמ"מ כי פליגי

דמברך על המחיה ומאי שנא דאם בישלו

בדייסא כעין חביץ קדירה רב יהודה אמר שהכל

בקדירה מברך בורא נפשות דאי לא חשיב דגן

סבר דובשא עיקר רב כהנא אמר בורא מיני

משום שאין בו כזית בכדי אכילת פרס ולהכי

מזונות סבר סמידא עיקר א"ר יוסף כוותיה דרב

מברך בתבשיל בורא נפשות א"כ אף בפת.

כהנא מסתברא דרב ושמואל דאמרי תרוויהו כל

ובביהגר"א כ' דהוא ט"ס וצ"ל דאף בפת נמי

שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני

מברך לבסוף בורא נפשות .ומתבאר עכ"פ דהך

מזונות.

דינא דכל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו

ובשו"ע

סי' רח סעי' ט עירב קמח דוחן

על המחיה היינו דוקא בכזית בכדי אכילת פרס

ושאר מיני קטניות עם קמח של

אבל אם אין בו כזית בכדי אכילת פרס אין

חמשת מיני דגן ובישלו בקדירה מברך בורא

מברכין עליו על המחיה .ובפשוטו נראה מבואר

מיני מזונות ועל המחיה ואם עשה ממנו פת

בזה דהא דאמרי' דכל שיש בו מחמשת המינין

מברך המוציא וברכת המזון ודוקא שיש באותו

מברכים עליו בורא מיני מזונות אין הבי' דכל

קמח מחמשת המינים כדי שיאכל ממנו כזית

התבשיל נעשה ברכתו מזונות ועל המחיה אלא

דגן בכדי אכילת פרס אבל אם אין בו זה

דחשיב ליה למזונות עיקר ולהכי מברכין עליה

השיעור מחמשת המינים אינו מברך לבסוף

ופוטר השאר ,ולכך דוקא אם יש בו כזית בכדי

ברכת המזון אלא בתחילה מברך המוציא כיון

אכילת פרס מברכין עליו על המחיה .אולם

שיש בו טעם דגן אף על פי שאין בו כזית בכדי

במג"א כ' לדקדק בד' השו"ע בסעי' ב דאם

אכילת פרס ולבסוף על המחיה ואם בישלו

עירב קמח עם דבש דלא בעי' שיהא בו כזית

בקדירה מברך תחילה בורא מיני מזונות ואחריו

בכדי אכילת פרס וכ' בסו"ד דהחילוק הוא

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב

תקמו
דדוקא בעירב עם שאר קמחים הוא דבעי' כזית

הברכה הוי על הכזית דגן ולהכי בעי' כזית ,אבל

בכדי אכילת פרס מן הדגן.

בברכה בתחילה דלא בעי' כזית כלל א"כ אמאי

כ' לתלות דין זה בפלוגתת

בעי' דיהא כדי אכילת פרס  .וע"כ מבואר דהוא

רש"י ותוספות לקמן דף מא

מטעם אחר דדוקא בכזית בכדי אכילת פרס הוא

ע"ב גבי פת הבאה בכיסנין דשי' רש"י דמתוך

דחשיב הדגן ולא בטיל ,ובהא הוא דאיכא דינא

ובביהגר"א

שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים

דכל שיש בו) ,אלא דהא לא ברירא בדעת הרא"ה אי

ומאכלה מועט לא הטעינוה ברכה מעין ג' מידי

בעי' שיאכל דוקא מן התערובת או דכל שיש בעיסה

דהוה אפת אורז ודוחן דאמרי' בפרקין בתחילה

מחמשת המינים כל העיסה חשיבא כמזון (.ודוגמא

בורא מיני מזונןת ולבסוף ולא כלום ,ובתוס'

לזה מצינו גבי חלה דאיכא בראשונים דס"ל נמי

הק' דלא נהירא דהא אמרי' דכל שיש בו

דבעי' כזית בכדי אכילת פרס לחיוב חלה בעיסה

מחמשת המינין צריך ברכה מעין ג' .ומבואר

מן החיטים והאורז ואף דהתם אין השיעור כלל

בד' הגר"א דבזה פליגי רש"י ותוס' דלרש"י

לחיוב הוא כזית אלא ה' רבעים וע"כ דהוא

בעי' שיהא בו כזית בכדי אכילת פרס ולהכי

שיעור בחשיבות דרק טעם דכזית בכדי אכילת

בפת הבאה בכיסנין דנותנים בה תבלין הרבה

פרס חשיב .ומעתה לפי"ז יש לומר לשי' הרבינו

ליכא כזית בכדי אכילת פרס ,אבל התוס' ס"ל

יונה דס"ל דבעי' כזית בכדי אכילת פרס גבי

דלא בעי' כזית בכדי אכילת פרס ושפיר מברכין

ברכת על המחיה אי"ז דכל האכילה הוי דוקא

על המחיה.

משום הדגן אלא דרק אז חשיב ליתן שם דגן

וברע"א

שם בסעי' ב' נקט דלא בעי' כזית
בכדי

אכילת

פרס

דמצטרף

התבשיל לשיעור .וכ"כ בשם הפרי חדש.

ובביה"ל

בעיסה ,וא"כ אף באכל כזית לבד מתחייב
בברכה ,אלא דעכ"פ בעי' שיהא בו כזית בכדי
אכילת פרס אך אין צריך שיאכל כל הפרס .אכן
בביהגר"א ובמשנ"ב נקטו דאינו חייב בברכה

הביא עוד בזה דלפי מה שדקדק

אלא באכל כל הפרס ,ונראה דטעמם דאי סגי

הגר"א דמברכין המוציא אף שאין

בכזית א"כ אף בברכה ראשונה ניבעי דיהא בו

בו כזית בכדי אכילת פרס מהא דאמרו כל שיש

כזית בכדי אכילת פרס.

בו מחמשת המינין משמע אף שאין בו כזית
בכדי אכילת פרס ,וכ' הביה"ל דא"כ לגירסת
הרי"ף שגרס בגמ' דכל שיש בו מחמשת המינין

אמנם

יש להקשות טובא בשי' הרבינו יונה

מברכין לפניו מזונות ולאחריו על המחיה ע"כ

דאין מברכין על המחיה אלא ביש בו כזית בכדי

נמי דס"ל דלא בעי' כזית בכדי אכילת פרס,

אכילת פרס דהנה שי' הרבינו יונה לקמן דף לז

דכל שיש בו משמע אפי' שאין בו כזית בכדי

ע"ב והביאו הב"י סי רי דכל דבר שאינו אוכל

אכילת פרס.

ממנו אלא פחות מכזית אין מברכין עליו אלא

והנה ברא"ה )וציין לזה בביה"ל( כ' דכל שאין בו

שהכל ,וא"כ צ"ע אמאי בלית ביה כזית דגן

כזית בכדי אכילת פרס אין מברכין עליו

בכדי אכילת פרס מברך בתחילה בורא מיני

אף בתחילה .וצ"ב דבשלמא גבי ברכה לאחריו

מזונות והא כיון דאף ברכה מזונות בעיא כזית

בעי' כזית בכדי אכילת פרס משום דבאמת

א"כ הא לא אכל כזית דגן ומאי שנא מברכת על

י"ל בזה באופ"א והוא בהקדם דלכאו'

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב

תקמז

המחיה דאי לית ביה כזית בכדי אכילת פרס

אכילת פרס אבל לענין ברכת על המחיה דבעי'

אינו מברך.

דיהא משבעת המינים בהא לא אהני דינא דכל

עוד

יש להקשות במש"כ הגר"א דשי' רש"י
דאין מברכין בפת הבאה בכיסנין על

המחיה היינו משום שאין בו כזית בכדי אכילת
פרס לכאו' צ"ב לפי"ז מאי מייתי רש"י לסייע

שישבו אלא דלא בטיל הדגן אבל התערובת
כולה אין מברכין עליה על המחיה דהא לא מז'
המינים היא ,וע"כ בעי' שיאכל כזית בכדי
אכילת פרס ,דרק על אכילת הדגן הוא דמתחייב
בברכת על המחיה.

מאורז דמברכין בתחילה בורא מיני מזונות
ולבסוף על המחיה והא אינו ענין לזה כלל דהא
שפיר חלוק הוא ברכת על המחיה דבעי' כזית
להכי בעי' שיהא כזית בכדי אכילת פרס אבל
ברכת מזונות דאין בה שיעור להכי לא בעי'
כזית בכדי אכילת פרס ומאי שייטא לדינא
דאורז.

ואשר

ומעתה

הרי דברי רש"י מתבארים היטב
דבאמת הא דחלוק הכא גבי דין

כזית בכדי אכילת פרס אי"ז רק משום דבברכה
ראשונה לא בעי' כזית אלא משום דבברכה
ראשונה שפיר חייל שם מזון בכל העיסה  ,והך
חילוק מייתי לה רש"י מדינא דאורז דמברכין

נראה בזה דבאמת חלוק הוא ברכת

עליו מזונות ולבסוף בורא נפשות וכדנתבאר

מזונות מברכת על המחיה וכדמצינו

דאף דיש בו שם מזון אך עכ"פ אינו מז'

גבי אורז שכ' הראשונים דאינו מברך על

המינים] .והא דהוצרך רש"י להא והא בלא"ה

המחיה משום דלא הוי מז' המינים  ,ומתבאר

מברך משום דלא בעי' כזית אפשר די"ל

בזה דחלוק ברכת מזונות דתליא בשם מזון

דפשיטא ליה לרש"י דבדינא דכל שיש בו לא

מברכת על המחיה דתליא בשם ז' המינים,

נאמר דהדגן לא בטיל לתערובת אלא דהוא נותן

ומעתה נראה די"ל דגבי ברכת מזונות שפיר

שם מזון בכל התערובת וע"כ א"כ הא דגבי על

מברכין עליו אף שאין בו כזית בכדי אכילת

המחיה לא מברכין עליו באין בו כזית בכדי

פרס דבהך דינא דכל שיש בו מחמשת המינים

אכילת פרס היינו משום דשאני על המחיה

נתחדש דחייל שם מזון בכל התערובת ולהכי

דבעי' ביה מין ז' וכדנתבאר ועלה הוא דמייתי

מברכין על כולה אף שאין בה כזית בכדי

רש"י מדינא דאורז [.
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כל שיש בו לעניין ברכת המוציא
במג"א

בסי' קס"ח סקכ"ח אחרי שדן לגבי

הרוב ,ובמחה"ש ביאר ספקו דהמג"א דדן

וחידש שמה

כשיש רוב מזונות ומיעוט המוציא האם אמרי'

שחיברם אח"כ הוי כעירסן דהוי כזית ולכך

כל שיש בו שתהא ברכתו המוציא ,או דכיון

ברכתו המוציא ,סיים וז"ל ומ"מ אם עירב בהם

דבין כך ובין כך הוי מחמשת המינים לא אמרי'

קמח וטגנם בשומן או לשו צ"ע אם נלך אחר

ביה כל שיש בו.

ברכת הקניידלאך,

עריכת ברכות  /הערות דף לו ע"ב  -דף לז ע"א

תקמח
והנה

דבריו מחודשים מאד ששייך לדון כל

אמנם

בגוף דברי המג"א אינו מוכרח ,די"ל

שיש בו להמוציא ביחס למזונות) ,ואולי

דכוונת המג"א דיש לדון דהואיל

קצת סמך לזה בביאור הגר"א סי' ר"ח ס"ט שכ'

ועירב דברים אחרים אולי אין הדיבוק מחזירו

דאמרי' כל שיש בו למזונות וכ"ש להמוציא ,ובדמשק

לכזית ,ורק היכא שמדבק את הפירורים עצמם

אליעזר תמה מאי כ"ש ,ולהמחה"ש א"ש(.

אמרי' דהדר לקמיתא והוי כזית.
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דף לז ע"א
בפטור על המחיה גבי אורז ודוחן
ברש"י

דף מ"א כת' גבי פת הבאה בכיסנין

גמור לכך אין ברכתו על המחיה ,ולזה כת'

דאין מברכין אחריה מעין שלש,

רש"י להשוות דין פת הבאה בכיסנין ,דג"כ

דמתוך שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים

אי"ז מזון גמור ולכך אין מברכין על

ושקדים ,ומאכלה מועט ,לא הטעינוה ברכה

המחיה.

מעין שלש ,מידי דהוה אפת אורז ודוחן,
דאמרינן בפרקין בתחלה בורא מיני מזונות

אלא

ולבסוף ולא כלום.

דבאמת צ"ב בטעמא מ"ש לענין במ"מ,
חשבינן ליה לאורז כמזון ,ולענין על

המחיה לא ,ומהכ"ת ומה טעם לחלק ביניהם.

והנה

ברא"ש סי' ח' כת' דהא דאין מברכין על

)והנה דעת הח"א דבמ"מ פוטר דיעבד הכל ,וע"כ

אורז על המחיה משום דתקנת על

שאני במ"מ דעיקרו הוא כברכה כללית על שם מזון

המחיה הוא דוקא מז' המינים ואורז אינו בכלל

וצ"ע(.

שבעת המינים ,ולכאו' לפי"ז צ"ב טובא מה
ראה רש"י באורז דבתחלה מברך מזונות
ולבסוף ולא כלום ,הא גבי אורז ללא שייך
ברכת על המחיה כיון דאינו מז' המינים.

והנה

בתוס' שם מ"א הק' ע"ד רש"י ,ולא
נהירא דאמרי' כל שיש בו מחמשת

המינין צריך ברכה מעין שלש ,וגי' התוס' דדין
כל שיש בו אמור נמי גבי על המחיה ,וזה הק'

ויש

שביארו דעת רש"י דהא דאין מברכין

על רש"י ,אך רש"י ע"כ לא גרס ליה ,ולכאו' גם

על המחיה באורז ,ע"כ דלא ס"ל

מסברא הק' התוס' ,דמ"מ דין כל שיש בו כמו

כרא"ש ,ואי"ז מחמת דדוקא בז' המינים כן,

דמחייב בברכת מזונות ,יחייב נמי בברכת על

אלא טעמא דמילתא ,כיון דאורז אינו מזון

המחיה לאחריה.

עריכת ברכות  /הערות דף לז ע"א
ודעת

תקמט

רש"י ע"כ דס"ל דדין כל שיש בו לא

לגבי על המחיה דהא אי"ז שבעת המינים,

אהני אלא לברכת מזונות ,אך לברכת

ובאמת דעת רש"י הוא כדעת הרא"ש וע"ז

על המחיה לא אהני הא דכל שיש בו ,וכן מבוא'

הביא לדין דאורז ,דכמו דבאורז חזינן דברכתו

בדברי הגר"א ר"ח סעי' ט' דדעת רש"י דדין כל

מזונות ולא על המחיה ,היינו משום דמזונות

שיש בו הוא בדוקא לברכת מזונות אך היכא

אינו שייך בז' מינים ,משא"כ על המחיה הוא

דמעורב ואין כזית בכדא"פ )דבכה"ג יתחייב בלא

בדוקא בשבעת המינים ,ולכך באורז אין

דין כל שיש בו מחמת שיעור תערובת מזונות( ,אין

מברכין על המחיה ,והוא טעם נמי דכל שיש בו

בדין כל שיש בו לחייב בברכת על המחיה ,אלא

אין מברך על המחיה ,כיון דאין שאר תערובת

דבאמת צ"ב וטעם דמ"ש דלענין מזונות אמרי'

מז' המינים דיברך עליו על המחיה.

כל שיש בו ולא לענין על המחיה.

ומה

דנר' בזה דס"ל לרש"י דעיקר דין כל שיש
בו דמברך מזונות ופוטר השאר ,הוא

משום דבעיקר תקנת ברכת מזונות ,אינו דוקא
על ה' מינים בלבד אלא דכל שיש בו מה'
מינים ,נמי זהו עיקר דין וקביעות ברכתו ,והכל
בכלל שם מיני מזונות דזהו תקנת ברכתו ,והא
דנפטר דובשא בדייסא וחביץ קדרה בברכת
מזונות ,אי"ז משום דהמזונות פוטר לשהכל,

ובזה

בכיסנין המעורב הרבה דאין מברך על
המחיה ,אך היכא דאיכא כזית בכדא"פ מברך
על המחיה ,וכמבוא' בדברי הגר"א ר"ח שם,
ודוקא באכל ג"כ כזית בכדא"פ ,דהיינו דודאי
אהני כל שיש בו לענין ברכה אחרונה דאינו
מתבטל וחשיב ליה לקמחא ,אלא דלא אהני
דיהא כל תערובת בכלל ברכת על המחיה כיון
דאי"ז משבעת המינים.

אלא דכל שיש בו מה' מינים ברכתו מזונות
היינו דהדובשא ג"כ ברכתו ג"כ מזונות ,ואי"ז
נפטר במזונות אלא זהו ברכתו בתערובת ,דכל
שיש בו קבעו בכל תערובת זו דשייך במיני
מזונות וכך ברכתו.

ובזה

מבוא' היטב דבדוקא בפת הבאה

אלא

דעדיין צ"ב למש"נ הגר"א בדעת רש"י,
מאי מייתי ליה רב ששת כלפי תאנים

וענבים תוה"ס ,להא דטעון ברכה לפניו ואין
טעון ברכה לאחריו ,וכמשה"ק התוס' ומשום

נראה דבאמת טעמא דרש"י דלא אמרי'

מאי לא מייתי לאורז ,ומה ראה נמי בפהב"כ

כל שיש בו לגבי על המחיה ,היינו

דאין טעון לאחריו משום מאי יטעון ברכה

משום דאינו משבעת המינים ,דכל הא דמברכין

לאחריו ,ואולי הא גופא דכלפי ברכה אחרונה

מזונות היינו דהתערובת עצמה נמי מזונות,

לא אמרי' להך דכל שיש בו אמרו בזה דאין

וברכת הדובשא נמי מזונות ,ומ"מ לא אהני

טעון לאחריו ,וצ"ע.
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עריכת ברכות  /הערות דף לז ע"א

תקנ

בדין כוסס חיטה
הכוסס

את החיטה מברך בפה"א הקשה

ע"ד להוציא את זה מהעץ וכגון קורא ומה"ט

השער הציון ר"ד סק"ז שהרי לא

אין לזה חשיבות של פרי אך כאן נוטע ע"ד

נטעי לאכול את החיטה חיה עי"ש שדחה

להוציא את זה מהשדה כשזה חיטה ואין

עפמש"כ בביאוה"ל סימן ר"ב ד"ה דמכיון

גריעותא בחשיבות הפרי.

דמיני דגן חשיבי ל"א הך סברא דכל הסברא
שלא נטעי אדעתא דהכי שמה"ט אי"ז פרי
חשוב אך ה' מיני דגן זה פרי חשוב בעצם.

אמנם

ברשב"א גבי גרעינים ג"כ נקט סברת
לא נטעי אדעתא דהכי חזינן שסברא זו

אי"ז רק סברא ביחס לחשיבות הפרי אלא גם

ויל"ע

בעיקר הקושיא דהרי מה שמצינו בלא

סברא בחשיבות מעשה האכילה דאם לא נטע

נטעי אדעתא דהכי זה בלא נוטע כלל

ע"ד לאכול את זה רק אי"ז מעשה אכילה חשוב.
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בענין ברכת מעין ג' בכוסס חיטים
ג .התוס'

דף ל"ז נסתפקו בכוסס את החיטים

הוא לדעת הרשב"א ,אבל בחי' הרא"ה בדף ל"ו

האם מברך ברכה מעין ג' .והנה

כתב הטעם שאין מברכים ברכת מעין ג' על

הרשב"א בדף ל"ו כתב בשם הראב"ד שאינו

חיטים שלמות הוא משום שלא אמרה תורה

מברך עליהם ברכה מעין ג' משום שאין בו לא

לברך אלא על מידי דזיין ,יעו"ש בדבריו,

כלכלה ולא מחי' ולא מזון ,ואילו בדף מ"ד

והדברים צ"ב ,דהא הברכה האמורה בתורה

כתב הטעם משום שאינו נאכל כן לרבים ,ונראה

היא על כל ז' המינים ,והיכן מצינו שנאמרה

דקאי הרשב"א לגבי ב' ענינים חלוקים ,שבדף

ברכה בתורה על מידי דזיין דוקא .ומשמעות

ל"ו כתב לדון לחייבו בברכת על המחי' ,וע"ז

דברי הרא"ה היא דקאי לגבי ברכת על המחי',

כתב דבאופן שכוסס את החיטים אין בו לא

וסובר דברכת על המחי' אינה דין בפ"ע של

כלכלה ולא מחי' ולא מזון ועל כן אינו מברך

ברכה ,אלא שמה שנמנו חטה ושעורה בכלל

ע"ז ברכת על המחי' ,אבל מלבד זאת הרי עוד

מינים שנשתבחה בהם אר"י ,זהו רק מחמת מה

יש לדון לחייבו מצד עצם מה דהוי חטה והר"ז

שעושין מהם מידי דזייני ,ורק באופן זה דזייני

ממין שבעה וי"ל דמטעם זה יתחייב בברכת

הוא דהוו בכלל ז' המינים ,ועל כן אין כאן ב'

מעין ג' ככל ז' המינים ,ואע"ג שאין בו לא מחי'

אופנים לדון לחייבו בברכה ,דמאחר שחיטים

ולא מזון ,וע"ז כתב הרשב"א בדף מ"ד דמאחר

שלמות לא זייני הרי אינם כלל בכלל ז' המינים

שאינו נאכל כן לרבים אי"ז האופן המחויב

ואינם בדין ברכת מעין ג' .ודברים אלו הם כעין

בברכת מעין ג' מצד מה דהוי מין חיטה .וכ"ז

דברי החינוך ]המיוחס לרא"ה[ הובא לעיל דלא

עריכת ברכות  /הערות דף לז ע"א  -דף לז ע"ב

תקנא

כל ז' המינים ישנם בכלל חיוב ברכה דאו' אלא

הראב"ד דהא דבעינן שיעור לברכה מעין ג',

רק מינים דזייני.

זהו רק לברכה הבאה מחמת שבח המין דלזה

והנה

הרשב"א בדף ל"ז הביא דעת הראב"ד

בעינן אכילה חשובה של כזית מאותו המין,

דעל פירורין של פת פחות מכזית מברך

ומשא"כ ברכת על המחי' שאינה באה מחמת

לאחריהן ברכת מעין ג' ,ותמה עליו הרשב"א

שבח המין אלא מחמת המזון והמחי' שבכך,

דהא מבואר בגמ' דף ל"ח דאף ברכת מעין ג'

שבזה לא מצינו דין שיעור כזית ,וי"ל דמחי'

צריכה שיעור כזית .ונראה לפמש"כ ,דסובר

ומזון הוא אף בפחות מכזית.

uiaelcpn miig axd

דף לז ע"ב
אם אפשר לקיים במנחות מצוות אכילת מצה
שיטת

רש"י דבמנחות אדם יוצא ידי"ח בפסח

תע"א ה' דאסור לאכול מצה שנילושה במים

וקשה הרי אי"ז לחם עוני דיש בזה

ושמן בער"פ עי"ש משום דבדיעבד יוצא בה

שמן והוי מצה עשירה ,שו"ר שכה"ק הצל"ח

בפסח.

ותירץ דהך מ"ד לא ס"ל דין לחם עוני אלא רק
כלפי דין נאכל באנינות עי"ש עוד תירץ דאיירי

ויש

כאן בפסח שני וחידש דאין דין לחם עוני בפסח
שני ודחה מלשון רש"י יעוי"ש.

לפרש טעם הדבר משום שס"ל דיש ב'
דינים יש דין מצה ויש דין לחם עוני ודין

מצה יוצא ולא דין לחם עוני רק קרא דלחם עוני
עכ"פ הוי גילוי דבעינן שהמצה תהיה לחם ולכן

וי"ל

הביא רש"י קרא דלחם עוני.

עוד לשיטת מהר"ל דהובא במג"א

oiihypxa l`xyi awri axd

בשיטת רש"י בתחילתו עיסה וסופו סופגנין
בסוגיא

דחביצא פי' התוס' בדעת רש"י דס"ל

דפליגי על ר"ת הביאו פי' רש"י בסוגיין דלחם

דאף ע"י בישול וטיגון הוי לחם

העשוי לכותח הוא עיסה שאופין בחמה וכתבו

עיי"ש ,ולפי"ז צ"ל דרש"י סבר כר"ת דבעיסה

דהא דכעבין חייבין הוא משום דהוא מיחלף

עבה הוי לחם אף אם לבסוף בישלה אלא דהכא

בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח ,עיי"ש,והנה

בסוגיין הקשו התוס' על פי' רש"י מדעת ר"ת

עיין

שכתב

וא"כ יל"ע מהו דעת רש"י ,והנה בראשונים

וז"ל:ערוכה ומקוטפת כגלוסקאות נאות גלי

בלשון

רש"י

בד"ה

כעבין

עריכת ברכות  /הערות דף לז ע"ב

תקנב
דעתיה דללחם עשאה ,עכ"ל,ויל"ע דאי חיובו

ביה ואין הבישול או החמה מונע מלחול בו שם

משום דמיחלף אמאי בעי' לזה דגלי דעתיה

לחם ,אבל היכא דאין מעשיה מוכיחין דלשם

דללחם עשאה ,ומלשון רש"י משמע דפטורא

לחם וכגון בנעשה לכותח כלמודין דכתב רש"י

דלחם העשוי לכותח הוא משום דלאו ללחם

דאין מקפיד על עריכתו בזה שוב לא אמרי'

עשאה ,אלא דא"כ אמאי בעי' לזה דאפאו

דע"י חמה יהיה לחם ולכך באמת פטור מחלה

בחמה הא אף אם אפאו בתנור יש לפטרו משום

כיון שלבסוף אין בו שם לחם ,ומ"מ כל זה הוא

זה וכמו בעיסת כלבים.

דוקא משום שאפאו בחמה ,אבל אם אפאו
בתנור א"כ ע"י האפי' עצמה חל ביה שם לחם

והנראה

מבואר מדברי רש"י הוא דבאמת

ותו לא צריכינן להא דמעשיה מוכיחין ולא

בעיקר הדין סבר רש"י כדעת ר"ת

שייך האי חילוק ,ולכך צריך לזה דאפייתו

דהיכא דאיכא עיסה עבה חייב בחלה אף אם

בחמה ,ולפי"ז נמצא דאי"ז חיסרון בכלמודין

חשב לעשותו סופגנין או לאפותו בחמה אלא

דלא עשאו לשם לחם אלא אדרבא הוא מעלה

דבזה ס"ל לרש"י דמה שהוא חייב בחלה הוא

בכעבין דמעשיה מוכיחין עליה ולכך יכול

משום שנעשה לחם ע"י הבישול ]ובאמת

לחול ביה שם לחם אף ע"י חמה ,ולפי"ז א"ש

באטריות אפשר דסבר דהוא פטור אף מחלה

דבאמת בסוגיא דחביצא איירי שם בגוונא

וכדחזי' דיש מן הראשונים דס"ל כן[ אלא

דמעשיה מוכיחין דהא נעשה לאכילה כלחם

דמ"מ כיון דבעלמא בישול הוא סיבה להפקיע

אלא שהוא מבושל ולכך אית ביה שפיר שם

משם לחם והכא אמרי' דע"י הבישול אית ביה

לחם אף לפרש"י ,ולפמשנ"ת מדוקדק היטב

שם לחם ,לכך אמרי' דכל זה דהבישול נותן לו

לשון הגמ' דמעשיה מוכיחין ,דלשאר הפי' הא

שם לחם זהו רק היכא שמעשיה מוכיחין עליה

אינו ענין של הוכחה אלא של מציאות.

דנעשית לשם לחם בזה אמרי' דכיון דהעיסה
עבה ומעשיה מוכיחין שוב היכא שהוכשר

אלא

דמהראשונים הנ"ל משמע שלא למדו כן

לאכילה ואף ע"י בישול או חמה מ"מ שם לחם

בפרש"י וצ"ע.

xbxapie edil` axd

בחילוק טורקנין לשאר פהב"כ
מצינו

דיש כמה מיני מאפים שהוזכרו בגמ'

חביצא )סי' קס"ח ס"י( -כ' המ"ב )סקנ"ז( 'דע

דמברכים עליהם מזונות ,ובחלקם

דבכל הני שנזכר בסעיף זה ובסעיפים

גם אם קבע עליהם סעודה אכתי ברכתם

שאחריו אפילו קבע סעודתו עליהם ואכל כדי

מזונות ,וחלקם מברך עליהם המוציא וברכת

שביעה מברך במ"מ ואחריו מעין שלש משום

המזון.-

דלא הוי בכלל לחם כלל רק כמיני קדירה

עריכת ברכות  /הערות דף לז ע"ב

תקנג

בעלמא' ,וכן הוא לגבי טריתא כמפו' בשו"ע

באמת כן קובע עליו יהיה לו חשיבות של

)סט"ו( א.

לחם ,ועצ"ע.

טרוקנין -ומאידך לגבי טרוקנין כ' השו"ע )שם(

ונמצא

דלפהב"כ יש ודאי תואר לחם ,אבל

מברך

לטרוקנין אין תואר לחם ומ"מ אם

המוציא ,וכ"ה לגבי לחמניות להתוס' ודעימיה

קובע יש בו תואר לחם ומברך עלון המוציא,

דהוא ניבלא"ש ,דמברך מזונות ואם קבע מברך

ולפ"ז ודאי דיש עדיפות לפהב"כ על טורקנין.

המוציא ]ולכאו' הוא ממש כטרוקנין[ ,ועל

ויש להביא ראיה לזה מהא דכ' הפמ"ג )א"א

כולנה דינא דפת הבאה בכיסנין ]דהביא

סקי"ג ד"ה עדיין( דבפת הבאה בכיסנין מהני

השו"ע )בס"ז( ג' דעות מהו[ דמברך עליהם

לצרף

אבל

מזונות ובדקבע מברך המוציא וג' ברכות ,וצ"ב

בטרוקנין בעי' שיאכל שיעור קביעות סעודה

דאם

קבע

עליה

סעודה

מהטרוקנין

מה החילוק ביניהם.

והנה

בשר

ודגין

הנאכלים

לגבי פהב"כ ודאי מובן הדין שחלוק

וכן

עמה,

עצמם ב.

מדוקדק ל' הר"מ )פ"ג ה"ט( דלגבי טורקנין

ברכתו אם קבע עליו סעודה או לאו,

כ' 'עיסה שנאפת בקרקע כמו שהערביים

דהא פהב"כ היא פת גמורה ורק מחמת דאין

שוכני המדברות אופים הואיל ואין עליה צורת

רגילים לקבוע עליו מברך מזונות ,וממילא אם

פת מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות ,ואם

באמת קובע עליו ודאי דתהיה ברכתו המוציא,

קבע מזונו עליה מברך המוציא' .וכ' על

ולגבי טרוקנין כ' התוס' ושועה"ר )סי' קס"ח

טרוקנין 'אע"פ דאין צורת פת' ,ומאידך לגבי

ס"ט( דהגריעותא מחמת דאין דרך לאכלו,

פהב"כ כ' 'וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או

והוא ממש ככיסנין .אך צ"ע להמג"א )סק"מ,

בחלב או שעירב בה מיני תבלין ואפאה והיא

והו"ד במ"ב סקפ"ח( דטרוקנין גרע מחמת

הנקראת פת הבאה בכסנין אף על פי שהוא פת

דבלילתו רכה מאד ,ומבו' דהוא משום דלית

מברך עליה בורא מיני מזונות ,ואם קבע

ליה תוריתא דנהמא ,וצ"ע מה החילוק בין

סעודתו עליה מברך המוציא' ולשון הר"מ על

אין

פת הבאה בכיסנין 'אע"פ שהוא פת מברך

תוריתא דנהמא ובכ"ז בחביצא לא מהני

מזונות' ,ומבו' דפהב"כ הוא פת ממש ויש בו

קביעות סעודה ובטרוקנין כן.

יותר סיבה ללחם.

טריתא

לכאו'

)וחביצא(

לטרוקנין

דבשניהם

המוכרח דגם בדבר שאין לו תוריתא
דנהמא יש בזה כמה דרגות דאם

`.

ויש

שהוכיחו מד' המ"ב לא כן ,דהנה לגבי
סוכה כ' )סי' תרל"ט סקכ"א( שאינו יוצא

`(a"vwq) a"na ef drc 'ede ,dlga zaiig dilr raw m`e oipwexhl `inc `zixhc (`"nwq) `"bnd 'k ok
.driay ick lk` m` 'e`cl yegl iabl

.a

dxe`kl rnyn ,eilr "epefn" raw azk `rx`c `aekac n"xd 'l z` wiicc my b"nta 'ieric ipexirde
n"xa ok` .mibce xya mr epiid dcerq raw [my] azk oipqikae .mibce xya mr `l ,df ztn dcerqd lk

b"ntd oiadc 'ifg zdin `d ok` .b"ntd ly eyecigl llk weic oi` ef `qxible 'epefn' mdipya 'k lwpxt 'cdn
.oipwexhn zt zxev xzei el yi k"adty `xaqn
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תקנד
יד"ח כזית ראשון של סוכות בפהב"כ וז"ל 'ולא

הבאה בכיסנין ]דבסוכה בעי' דיקבע עליה

מיני תרגימא דספיקא דאורייתא הוא וגם לא פת

סעודה בכדי דייצא יד"ח כזית ראשון של ליל

כיסנין אלא פת גמור' ,ומאידך לגבי מצה

סוכות[ ,ולכן יוצא יד"ח אף בדלא קבע עליה

בהנידון האם יוצא יד"ח בטרוקנין כ' )סי' תס"א

סעודה .אבל המעיין היטב במ"ב שם )ובייחוד

סק"ט( 'וע"ש דאין רשאי לברך עליו המוציא

בשעה"צ שהפנה לד' השערי תשובה דדן אם שבת

אא"כ קבע סעודתו עליו ואיתא בגמרא דאדם

קובעת לסעודה ,דלעולם יברך המוציא ,ולכאו' ה"ה

יוצא בזה י"ח מצה בפסח דהוא חשוב לחם

בנידו"ד פסח יקבע( יראה דדעת המשנה ברורה

עוני' .ויש שביארו דדעת המ"ב דיוצא י"ח מצה

דבאמת אינו יוצא יד"ח מצה בטרוקנין אא"כ

בטרוקנין גם בדלא קבע עליו סעודה ,ומוכרח

יקבע עליו סעודה.

דלטורקנין יש בו יותר תואר לחם ואפילו מפת
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בביאור דברי המג"א דשוה דין לחם דמצה להמוציא
במג"א

קס"ח ט"ז הק' ע"ד הרמב"ם

ויישוב

קו' האחרונה נר' דדעת המג"א בזה

דפהב"כ היינו עירב בה שמן דבש

דהא דממעט מצה עשירה מלחם עוני

או חלב וכו' ,מהא דהרמב"ם פסק בחו"מ,

אי"ז מיעוט וחיוב בליל יו"ט ראשון דפסח

דמצה שלשה במי פירות יוצא בה י"ח בפסח,

באכילת לחם עוני ,אלא הוא בעיקר שם פת,

ואי מיקרי לחם לענין מצה ה"ה לענין המוציא,

דלחם עוני היינו דהוא פת למזון וממעט מצה

וכת' די"ל דהרמב"ם דוקא נקט דבש שמן וחלב

עשירה היינו דאי"ז לחם למזון אלא לקינוח,

דמברך במ"מ דגם לרמב"ם לגבי מצה אין יוצא

וזהו שם המיעוט מלחם עוני דבעינן לחם דמזון

דהוי מצה עשירה ,אך שאר מי פירות מברך

ולא לחם דקינוח ,ומעתה מבוא' דדין האמור

המוציא.

גבי מצה שוה דינו להמוציא דהפקעת פהב"כ

ובפמ"ג

הק' ע"ד המג"א ,דהא מבוא' בגמ'
ל"ח דטרוקנין מברך עליהן במ"מ,

וכיון דאי קבע מברך המוציא יוצא נמי י"ח
מצה.

עוד

מהמוציא משום דלאו לחם למזון אלא לקינוח.

ויש

ליתן טעם בזה לדברי הפמ"ג תרל"ט
סקט"ו

בא"א,

וכן

בסו"ס

תרמ"ג

במשב"ז ,דאין יוצאין יד"ח בליל א' דסוכות

הק' במש"כ ליישב דברי הרמב"ם דחלוק

בלחם הנילוש במי פירות דומיא דמצה ,ולכאו'

שמן ודבש דבהו אין יוצא י"ח מצה דהוה

אין בזה ביאו' דהא מצה לא בעינן בליל א'

מצה עשירה ,ולכך נמי אין מברך המוציא,

דסוכות ,ומהכ"ת דבעינן לחם עוני ,אך למבוא'

ותמוה הא לכאו' טעמא דמצה עשירה דלאו

בדברי המג"א עיקר מיעוטא דמצה עשירה

לחם עוני ולאו משום חסרון שם לחם.

דחסר בשם פת למזון אלא הוא פת דקינוח ,וזה
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תקנה

ממעטינן מלחם עוני דבעינן לחם דמזון ,ולא

דחסרונו גבי המוציא דאין עליו צורת פת ולא

עשירה דהוא לחם לקינוח ,ולכך שייך נמי

משום דפהב"כ ופת לקינוח ,אלא עיקר הפקעתו

בגז"ש דט"ו ט"ו.

דחסר בשם פת ,והיכא דקבע עליה סעודה ע"כ
חשיב עי"ז לאשווי שם פת עליה ,וה"נ גבי מצה

ומעתה

נר' יתיישב נמי הקו' הראשונה בדברי

אף דאין מברך עליו המוציא ,מ"מ כל היכא

המג"א ,דכל מש"כ המג"א דשוה

דאהני ביה ליתן עליו שם פת ואית ביה קביעות

המוציא למצה היינו היכא דאית ליה שם פת,

יוצא בו יד"ח מצה.

אלא דהפקעתו דהוא פהב"כ ,היינו דאי"ז פת
למזון אלא לקינוח ,ובהא שוה מצה להמוציא

וכן

הוא דקדוק לישנא דגמ' גבי טרוקנין ,אמר

ואי יוצא יד"ח מצה היינו דשם לחם עוני ופת

מר בר רב אשי ואדם יוצא בהן יד"ח

למזון עליה ,וא"כ יברך נמי המוציא ,כיון דפת

בפסח ,מ"ט לחם עוני קרינן ביה ,דקדק לומר

למזון הוא ,אך בטרוקנין עיקר חסרונו דחסר

דקרוי לחם עוני ,היינו דאינו חסר בשם פת

בשם פת עליה ,וכמש"כ הרמב"ם פ"ג ה"ט

למזון דהר"ז לחם עוני.

ontew jepg axd

דף לח ע"א
דעת הבה"ג במי פירות
איתא

בגמ' 'ואמר מר בר רב אשי האי

ול'

הבה"ג הוא )הלכות ברכות פ"ו( 'דובשא

דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל

דתמרי דתארו להו מיתרא שהכל ,דאמר

נהיה בדברו .מאי טעמא זיעה בעלמא הוא.

מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי מברכינן

כמאן כי האי תנא דתנן דבש תמרים ויין

עליה שהכל ,מאי טעמא ,זיעה בעלמא הוא

תפוחים וחומץ ספוניות ושאר מי פירות של

דקיימא לן הלכה כרבי יהושע דתנן דבש

תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ,ורבי

תמרים ויין תפוחים וחומץ ספניות ושאר כל

יהושע פוטר.

מיני פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב בקרן
וחומש ור' יהושע פוטר .דובשא דדאיב מן

וכ'

התוס' )ד"ה דובשא( האי דובשא דתמרי

תמרי בורא פרי העץ'.

מברכין עלויה שהכל וכן משקין מכל מיני
פירות בר מתירוש ויצהר כדאמרינן גבי ערלה
ולאפוקי מה"ג שפירש דמיירי שנתן לתוכן
מים א.
`.

.`kd t"xezae oe`ilxiy i"x 'qeza d"ke

ועי'

ברא"ש )סי' י"ב( שהביא את דעת הבה"ג
'וכתב בעל ה"ג והוא שנתן בו מים דאי

לבדו הוא מברך עליו בורא פרי העץ דאישתני
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תקנו
לעלויא כמו שמן זית ולא נהירא דהוי כמו

דהוי זיעה בעלמא דאזוקי מזיק ליה אבל אם

היוצא מן הרמונים ומן התאנים דאמרינן בפרק

הניח חטובות תמרה וזב מהן דבש שלא ע"י

כל שעה )דף כד ב( דחשבינן להו זיעה בעלמא

האור לאו זיעה הוא אלא פרי העץ והכתוב

ואין סופג את הארבעים אלא על היוצא מן

קראו דבש ,וקצת סיוע יש לדברי מהא דשליק

הזיתים ומן הענבים גבי ערלה ולא עדיף מיין

את התמרים לא דמי למיא דכולהו שלקי ,אע"פ

תפוחים .ואפשר דטעמא דגאון משום דבקרא

שהדברים מתמיהין מצד עצמן דהא מוקמינן

כתיב ודבש ולא כתיב תמרים ואם כן קרא

להא דמר בר רב אשי כי הא דרבי יהושע,

איירי בדבש הזב מאליו מן התמרים ובכלל

וההיא דרבי יהושע אפילו במשקה והדבש

שבעת המינין הוא ומברך עליו בורא פרי העץ

הנסחט ממנו הוא ,ועוד דהו"ל כיוצא מן

וברכה אחת מעין שלש ולא דמי ליוצא מן

התאנים ומן הרמונים וכו' ,ומ"מ לגבי דבש

הרמונים ומן התאנים וליין תפוחים דהני

תמרים אפשר כדברי הגאון ז"ל דדבש כתיב

יוצאים על ידי כתישה וסחיטה אבל הזב מאליו

בפרשה ולא תמרים דאלמא אף על הדבש

מן התמרים היינו דבש האמור בפסוק ושכר

מברך בורא פרי העץ ולבסוף מעין ג' והיינו

העשוי מן התמרים או שכר שעורים מברכין

בדבש הזב מאליו' עכ"ל.

עליו שהכל כדאיתא בפ' המוכר פירות )דף צו

ב(' עכ"ל.

ומריש

ד' הרא"ש נראה דטעם הבה"ג הוא
משום דדבש אישתני לעילויא כמו יין

ושמן ,ולפ"ז ד' הבה"ג הוא בכל מי פירות
שאישתני לעילויא ,אכן בהמשך דבריו ומסו"ד
נראה דכל חידושו של הבה"ג אינו אלא בדבש
תמרים ולא בשאר מי פירות ,משום דאית בי'
קרא ולפי"ז לא דיבר הבה"ג אלא בדבש
תמרים.

והנה

והרשב"א

מביא ד"ז בשם קצת מרבוותא,
ולא

פירש

מיהם

וכנראה

דהכוונה לבה"ג .אמנם יש חילוק בין המובא
בתוס' והרא"ש למש"כ הרשב"א ,דהתוס'
ודעימי' כתבו דעירבו עם מים ,ואילו ברשב"א
מבואר דכל עיקר החילוק הוא דשראו ובישלו
במים .ועוד חזינן ברשב"א דטעם דהוי זיעה
הוא משום דעל ידי הבישול מזיק לי' ,וכ'
הרשב"א דלפי"ז א"ש מה טעם מי שלקות
מברך אדמה ואילו בדבש אמרינן דברכתו

הרשב"א )לח (.כתב 'אבל בפירושי

שהכל ,והמכוון בדבריו דלפי"ז י"ל דאם אין

הגאון ר"ה ז"ל ראיתי שכתב בשם

הדרך לעשות כן הוי היזק לפרי או לירק ,אבל

קצת מרבוותא ז"ל דהא דמר בר רב אשי דוקא

כשהדרך לעשות כן אינו היזק ובהכי מברך

בששרה את התמרים במים ובשלן כה"ג הוא

כברכת הירק ב.

.a

`ed `nlra drif `nrh i`n lkdy eilr oikxan ixnzc `yaec i`d' (s"ixd 'cn .fk) dpei epiax 'k dpd
``xea jxane drif dil opipiic `l oira did m` la` `ed drifc opixn` oira epi`yk `wecc yxtnc zi

`ed mixne` yi mze` zpeekc 'ity yie .'oira epi`' k"yna ezpeek dn minezq mixacde .'oekp df oi`e urd ixt
dlr 'ke el` dpei epiax ixac `iad qcxtd xtqa dpdc ,xzeiae .epeyla ok rnyn `lc r"ve .b"dad zrc
'qcxtd 'qac xzeiae .dycg `xaqe `ede b"dad 'cl llk jiiy oi` i`ceec x`eane ,'yac x`ez el oi`y xnelk
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והנה

תקנז

יש לדקדק דלשונות הרשב"א והרא"ש

שאין מתבשלים לעולם ולהכי קיימי למעבד

חלוקים הם ,של' הרשב"א הוא 'ומ"מ

מינייהו חומץ מכ"מ כיון דגרועים הם ביותר לא

לגבי דבש תמרים אפשר כדברי הגאון ז"ל

חשוב אלא כזיעה בעלמא אבל דבש הזב

דדבש כתיב בפרשה' ,אמנם הרא"ש כתב

מאיליו מתמרים כיון דדבש כתי' בקרא ולא

'ואפשר דטעמא דגאון משום דבקרא כתיב

תמרים אינו דאיקרי זיעה אלא פרי עץ גמור

ודבש ולא כתיב תמרים' ,ונמצא דנח' האם

הוא הלכך מברכים עלי' בפה"ע ולבסוף מעין

הבה"ג עצמו ס"ל רק בדבש תמרים ,או דאפשר

ג'' .ומפורש דכל דברי מקצת מרבוותא הם רק

דנודה להבה"ג אלא בדבש תמרים הגם

בדבש ולא בכל מילי ,וכד' הרא"ש .ונמצא דד'

דהבה"ג עצמו ס"ל כן בכל מי פירות שאישתנו

הרא"ש הוא מקצת רוובתא של הנמו"י ,ודלא

לעילויא.

כהרשב"א.

והדברים

מפורשים בס' הפרדס שכ' 'וכתב

עוד

יש לברר דהנה כ' הרשב"א 'אבל

הרשב"א ז"ל דמ"מ לדברי כולם

בפירושי הגאון ר"ה ז"ל ראיתי שכתב

בדבש הזב מעצמו מן ]התמרים[ שאין מברכין

בשם קצת מרבוותא ז"ל דהא דמר בר רב אשי

]עליו[ אלא שהכל .אלא שלא כתב כן מרנא

דוקא בששרה את התמרים במים ובשלן כה"ג

ורבנא האי גאון ז"ל שכתב בשם הגאונים ז"ל

הוא דהוי זיעה בעלמא דאזוקי מזיק ליה'.

דהא דמר בר רב אשי דוקא בששרה תמרים

ויל"ע מה הכוונה אזוקי מזיק ליה ,ולמי הוא

במים ובשלם כה"ג הוי זיעה בעלמא ]דאיזוקי[

מזיק.

מזיק ליה ,אבל אם זבו התמרים מעצמם הדבש
בלא בישול פרי גמור הוא וראוי ודאי לברך
עליו בפה"ע ,שהכתוב קראו דבש כדכתיב ארץ
זבת חלב ודבש והיינו דבש תמרים .והמפרשים
האחרונים ז"ל מודים לו בדבש תמרים בלבד.
וכן עיקר ,אעפ"י שהדברים מתמיהין כפי

ויש

הפרי ירד בדרגה לכן אין מספיק חשיבות
לזיעה דיברך עליה את ברכת הפרי ,וכעין סברת
הבה"ל לגבי שלקות דאם הפרי נתקלקל
בבישול וכעת ברכת הפרי עצמו שהכל אין
ברכת מי השלקות אלא שהכל.

הגמרא' ,והוא כהנ"ל בדעת הרשב"א.

ומאידך

בנימוק"י כ' וז"ל 'כ' רבינו האי גאון
בפירושיו בשם מקצת מרבוותא

דבתמרי ששראן במים ובשלם איירי דהני הוא

שפי' דהבישול מזיק להפרי וכיוון דעיקר

ולא

נראה מלשונו דקאי על הפרי ,וביותר דאם
עיקר סברת הבה"ג דמי פירות אישתני

לעילויא מה"ת דאם ניזוק הפרי אין הזיעה
נתשבת לעילויא.

דהוו זיעה בעלמא כיין תפוחים ורימונים דהוי
זיעה דלא מיקרי משקה אלא של יין ושמן

ולכאו'

המכוון דמזיק ליה היי' לזיעה ,והפי'

בלבד דעדיף המשקה טפי מן הפירות אבל שאר

דע"י ששורה ומבשל את הפרי במים

המשקין לא וחומץ סיפואניות שהם ענבים

יוצא יותר מי פירות ,אבל מי פירות אלו פחות

`zeeaxn zvw mya 'ky oe`b i`d `paxe `pxn mya `"ayxd ixac z` `iad k"g`e ef dhiy ,zehiy 'a `iad
.md miyexit 'ac 'etne ,mlyiae mina m`xyy ixiinc
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תקנח
טובים ]אם מחמת הבישול עצמו ,ואם מחמת

יין ושמן בלבד דעדיף המשקה טפי מן הפירות

דיוצא יותר מים ואינם טובים כהמים שיוצאים

אבל שאר המשקין לא וחומץ סיפואניות שהם

מעצמם או בסחיטה מועטת ,וכדוג' שמן היוצא

ענבים שאין מתבשלים לעולם ולהכי קיימי

מן הזית היוצא ע"י סחיטה מרובה איכותו

למעבד מינייהו חומץ מכ"מ כיון דגרועים הם

פחות[ ,ולכן מי פירות היוצאים ע"י בישול

ביותר לא חשוב אלא כזיעה בעלמא אבל דבש

נחית דרגא ולכן לא מברך עליהם בורא פרי

הזב מאיליו מתמרים כיון דדבש כתי' בקרא

העץ אלא רק שהכל.

ולא תמרים אינו דאיקרי זיעה אלא פרי עץ גמור

ושו"ר

את ל' הנמו"י בד' הבה"ג שכ' 'כ'

הוא הלכך מברכים עלי' בפה"ע ולבסוף מעין

רבינו האי גאון בפירושיו בשם מקצת

ג' .ומבואר מדבריו בדעת הבה"ג דהזיעה

מרבוותא דבתמרי ששראן במים ובשלם איירי

וגריעות המי פירות הוא במים עצמם וכהנת'

דהני הוא דהוו זיעה בעלמא כיין תפוחים

בדעת הבה"ג ]אכן לא הכיר בדבריו דכל מי

ורימונים דהוי זיעה ,דלא מיקרי משקה אלא של

פירות אזוקי מזיק ליה[.

ipexvg dnly axd

בסתירת הסוגיות בפטור מי פירות
בגמ'

אמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי

חלק מהפרי ונאסרו עימו ,אך עוד יל"ד

מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו מאי

דכששותה את המשקין היוצאין ממנו הרי הוא

טעמא זיעה בעלמא הוא ,והעמידו בגמ' דאתיא

כמו שאוכל את הפרי דמעיקרא] ,ודוגמא לדבר,

כר' יהושע דפטר את השותה מי פירות של

נגרם מאיסוה"נ ,דע"י שנהנה מהנגרם ,הרי הוא

תרומה ,ומבואר דמה דפטר ר' יהושע מי פירות

כנהנה מהגורם[.

מקרן וחומש הוא מטעם דזיעה בעלמא נינהו,
אמנם בחולין ק"כ :רהיטת הסוגייא דטעמא דר'

ולפי"ז

י"ל דצריכינן לשני הסוגיות ,דהנה

יהושע דפטר בשותה מי פירות הוא משום

הרשב"א בחולין שם הק' מהיכ"ת

דשתייה לאו כאכילה וכן מבואר שם ברשב"א,

לפטור את השותה טבל ,הרי כל מה שדנו שם

]ועיי"ש ברמב"ן שפירש באופ"א[ ,וצ"ע

בסוגייא לפטור שותה חלב וכו' הוא מטעם

דבסוגיין מבואר דמדין זיעה נגעו בה ולא

אכילה כתיבא ביה ,אבל בטבל באמת לא כתיב

מטעם שתייה לאו כאכילה ,דזה וודאי לא

אכילה ומהיכא ילפינן לפוטרו ,וצ"ב בתירוצו

מסתבר לפרש מה שאמרו בסוגיין זיעה

שם דלכאורה אינו מתרץ קושייא זו ,והנראה

כאכילה,

בזה דאה"נ וודאי לא מצינן לפטור את השותה

דלכאורה אין בזה טעם כלל לגבי ברכה ,וצ"ע.

טבל אם באנו לחייבו על המשקין דהשתא,

בעלמא,

דהכוונה

לשתייה

לאו

דהא לא כתיב ביה אכילה ,אמנם עיקר הפטור

ואולי

י"ל ,דבכל מי פירות יש לנו לדון

הוא כמבואר בסוגיין ,דהמשקין חשיבי זיעה

בתרתי ,גם מצד המשקין בעצמן דהם

בעלמא ואין לאוסרן מצד עצמן כלל ,וכיוון
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תקנט

שכן כל מה שיש לנו לדון לחייב עלייהו הוא

החלב דהשתא אחר שנעשה משקה ,ובזה

מצד השם פרי דמעיקרא וכנ"ל דכששותה את

וודאי מסברא יש לחייב על השתייה לולי

המשקין הוא כאוכל את הפרי ,ולזה שפיר

דאכילה כתיבא ביה ,אך במי פירות שעיקר

אמרו שם דשתייה לאו כאכילה ,ואף דלא

חיובם אינו אלא על הפרי דמעיקרא דהוא

כתיבא ביה אכילה ,מ"מ י"ל דלזה לא בעינן

בעצמו אוכל ,בזה י"ל דסברא היא דעל אוכלין

קרא ,דכל מה שהוצרכו שם גבי חלב דאכילה

אין מתחייב רק ע"י אכילה ולא ע"י שתייה,

כתיבא ביה ,הוא משום דבאנו לחייבו על

ודו"ק.

ii`lt .f xcpqkl` axd

בביאור מה שחילק הרמב"ם בין דבש תמרים לשאר מ"פ
עיין

ברמב"ם פ"ח מהל' ברכות שבה"ב כתב

חשב עליו לאוכלין מתטמא טומאת אוכלין,

דינא דמ"פ וז"ל :הסוחט פירות והוציא

למשקין בטלה דעתו ,ושאר כל מי פירות כולן

מהן משקין מברך עליהן בתחלה שהכל ולבסוף

לא אוכל ולא משקה ,חשב עליו בין לאוכלין

בורא נפשות ,חוץ מן הענבים והזיתים וכו',

בין למשקין בטלה דעתו ,עכ"ל.

עכ"ל ,ואח"כ כתב דין דפירות וירקות חיין
ומבושלין ורק בסוף ה"ד כתב דינא דדבש

ומקורו

הוא בתוספתא פ"ב דטהרות ,אלא
דהראב"ד כתב שם בהל' טו"א ה"ד

תמרים דמברכים עלייהו שהכל.

דהתוספתא איירי בזב מאליו וזהו לשיטתו

ויל"ע

אמאי הפרידם לב' הלכות נפרדות הא

בסוגיין דכל מה דאמרי' זיעה בעלמא זהו רק

טעמייהו שוין דברכתם שהכל משום

על זב מאליו ,אבל הרמב"ם דפסק דכל דבש

דהוי זיעה בעלמא כמבואר בסוגיין.

עוד

יל"ע קצת במש"כ שם בה"ה לגבי הקנים

תמרים ברכתו שהכל פי' התוספתא כפשוטה.

ומבואר

המתוקים וז"ל :ואני אומר שאין זה פרי

דיש בדבש מה שאין בשאר מ"פ
דאית ביה טפי תורת אוכל משאר
מ"פ.

ואין מברכין עליו אלא שהכל ,שלא יהיה דבש
אלו הקנים שנשתנה על ידי אור גדול מדבש
תמרים שלא נשתנה על ידי האור ומברכין עליו

וכן

לגבי מתיקותן חזי' דהם מתוקים טפי

שהכל ,עכ"ל ,אמאי נקט טפי לראי' דבש

משא"פ עיין מגיד משנה הלכות גזלה

תמרים משאר מ"פ ,וכן חזי' שכתב את דינם

ואבדה פרק טו הלכה טז שכתב על מה שפסק

לאחר שכתב דין הדבש ולא כתבם עם דין

שם הרמב"ם דתמרים שמשיר אותן הרוח

המ"פ.

מותרות ,וז"ל :מפורש בגמ' )דף כ"ב (:והני
מילי דהיתר התמרים יותר מזיתים וחרובין מפני

והנה

עיין ברמב"ם פ"א מטו"א הכ"א שכתב

שהבעלים מוחלין להם מפני שהבהמות והחיות

וז"ל :דבש תמרים לא אוכל ולא משקה,

אוכלים אותם מחמת מתיקתן ואין אוכלים שאר
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תקס
פירות כגון זיתים וחרובין והכין איתא בגמרא,

שחשב עליו ומ"מ ברכתו שהכל כ"ש האי דבש

עכ"ל.

דסוכר דיהיה ברכתו שהכל.

ועיין

עוד בשו"ת חת"ס או"ח סי' קצ"ז שכתב
דראשית הדבש הוא דבש

תמרים ג.

ובאמת

יל"ע לפי מה דפסק הרמב"ם הנ"ל
דדבש תמרים דחשב עליו לאוכלין

יש לבאר דברי הרמב"ם דבתחילה

מתטמא טו"א ,א"כ אמאי בכה"ג לא נימא לר"י

כתב דינא דמ"פ דשא"פ דאלו ודאי

שיתחייב בקרן וחומש ,וכן אמאי פסק בסתמא

זיעה בעלמא ואינם לא אוכל ולא משקה

בפי"א מהל' תרומות ה"ב דאין עושין תמרים

וברכתן שהכל ואח"כ כתב דיני הפירות

של תרומה דבש הא בכה"ג שחשב עלייהו הוי

והירקות עצמם אמתי נחשבים לאוכל ואח"כ

שפיר אוכלין ,וכן חזי' בהל' ברכות הנ"ל

כשבא לכתוב דתמרים שעשאן כמו עיסה מברך

דלעולם ברכתו שהכל ,וצ"ע הגדר בזה ,ומ"מ

העץ דאכתי פרי הוא שם כתב דמ"מ דבש

חזי' דבדבש תמרים טפי אית ביה שם אוכל

תמרים אע"ג דנמי שם אוכל ביה קצת לענין

משאר מ"פ וכנ"ל.

ולפי"ז

טומאה וכנ"ל לענין ברכה ברכתו שהכל.

ואח"כ

ואולי

י"ל עוד ,דאיכא חידוש טפי בדבש

כתב דינא דקנים המתוקים ,דעיין

משאר מ"פ ע"פ סברת מהר"ם שהביא

בתוס' לעיל דף לו :שכתב דהצוקר

המג"א סי' ר"ד ס"ק ט' לגבי מי שלקות דמחלק

מקרי דבש ועיי"ש בציונים דכן הוא בעוד

דשאני היכא דהמים עבים ביותר עיי"ש ואף

ראשונים וכן הרמב"ם כאן קראם דבש אלו

דהרמב"ם לא פסק כדבריו מ"מ אפשר דזהו

הקנים ,וא"כ י"ל דזהו דכתב הרמב"ם לדינם

חידושא טפי בדבש כיון דסמיך טפי משאר

לאחר שכתב דינא דדבש תמרים דע"ז כתב

מ"פ ,ויל"ע.

דכ"ש הוא מדבש תמרים דלא נשתנה ,ולהנ"ל
נקט דוקא דבש תמרים דכיון דזהו ראשית
הדבש ושם אוכל ביה לענין טומאה בגוונא

ולכל

הנ"ל א"ש הא דנקט מר בר רב אשי
חידושו טפי על דובשא דתמרי.

xbxapiie edil` axd

כמה תמיהות בדברי המשנ"ב בדין מי פירות
א .הביאוה"ל

.b

סי' ר"ב סי"א ד"ה על אותם

שם דעל מי צימוקים מברך שהכל להרשב"א,

תמה על המבואר בשו"ע

דהא מדמברך על הפרי עצמו העץ ש"מ

eiyeciga oiir zexitd lk lr 'b oirn jxal epl didc `iyewa my x`ypy dne ,f"itl ayiiy dn y"iire
mipin md dxezd dhxity dn lkc eikc k"yn jxc lr l"i cere ,dfa ayiil azky dn d"p sc mixcp lr

`edc xazqn k"`e daxd mipin llekd xac `le r"pta oin `ed `xwc yac s`c rnyn k"` dfn df mipey
.r"lie ,yacd ziy`x `edc mixnz `edc yac
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תקסא

שטובים לאכול גם מבושלים דאל"כ היה מברך

בע"ב דשלקות שנגרעו בבישולם גם על

שהכל כמבו' בסי"ב ,וא"כ למה על המים מברך

ומבואר

שהכל הא דרכו בבישול.

וצ"ע

הרי בט"ז בסק"י מפורש דלרשב"א לא
סגי שיהיה דרכו בבישול אלא בעי' ג"כ

שיהיה דרכו לשתות מימיו ,ופמ"ג שם כ' דכ"ה
גם ברמב"ם פ"ח ה"ד והוא ששלקן להוציא
מימיו ,וכן ציין גם למג"א ר"ה סק"ו יעו"ש.

והכי

מימיהם

אין

מברכין

בפה"ע

כהביאוה"ל אכן אכתי צ"ב גדר הדברים.

ג .נחלקו

הפוסקים בפירות יבשים שכשהם
יבשים דרכם בבישול ,דלב"ח

נחשב דרכו בבישול ,ולמג"א לא ,והב"ח סק"ח
כ' דפלומין יבשים מברך העץ דדרכו בשליקה,
ובשעה"צ ס"ק ס"ד כ' דאפשר דכ' כן רק

נמי מסתברא ,דמה יהני מה שדרך הפרי

בפלוימין שתמיד דרכם בבישול ובשאר מילי

לישלק אם אין נעשה כן לצורך שתיית

יודה למג"א.

המים ,וצ"ע תמיהת הביאה"ל.

ב .הביאה"ל

שם בסו"ד כ' דעל מי שריית
תפוחים גם להרא"ש יברך

שהכל ,דהואיל והתפוחים עצמן מתקלקלים
בבישולן ומברכים עליהם שהכל ,מימיהם לא
עדיף מהם.

ויש

ותמוה

דהא הט"ז בסק"י כ' דצימוקים
ברכתם העץ משום שכשהם יבשים

דרכם בשריה ,וע"כ שמש"כ בפלומין קאי בכל
דברים היבשים ,וכ"כ הפמ"ג ולבושי שרד שם.

ד .במשנ"ב

ס"ק נ"ד כ' דמי צימוקים
ברכתם

העץ

לתמוה ,דהא מה שעל הפרי מברך שהכל

שלרשב"א

אי"ז משום שאינו פרי ,אלא הואיל ויש

ולרא"ש שהכל ,אם בירך על הפרי העץ צ"ע

בו קלקול ואינו טוב לאכול במצב זה אין בו

אם יברך על המרק שהכל ,דלרא"ש כבר יצא

'חשיבות פרי' ,ולו יסור הקלקול ממנו ודאי

בפה"ע וע"כ יברך על דבר אחר שהכל .ויש

ישוב לברך עליו העץ .ומעתה ,על מי הפרי

להעיר על מה שהצריך לברך על דבר אחר

דאין בהם הך קלקול דמבושל ]ורק גוף הפרי

שהכל ,דבס"ק נ"ג כ' דבדיעבד אם בירך

נתקלקל ונימוח בבישול[ ודאי יש לנו לברך

בפה"ע יצא ולא הצריך לברך על דבר אחר,

העץ ,וצ"ע שו"ר שכבר מבואר כן ברשב"א

ואולי כוונתו כאן רק ליר"ש.

ieey l`eny axd

בעניין טרימא ,וביאור דברי הטור
הטור

הביא את דינא דטרימא וז"ל תמרים

דוקא שעירב בו מים אבל אם הוא בעיניה

שכתשן קצת ואינן מרוסקין לגמרי

בפה"ע ורבי' יצחק לא היה מחלק ,והרמב"ם

בפה"ע ,ועל דבש הזב מהן שהכל ובה"ג כתב

ז"ל כתב דבש תמרים שהכל אבל תמרים
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תקסב
שמיעכן ביד והוציא מהן גרעיניהן ועשה מהן

ושלימותו הוא בהוויתו עם חלק המשקה ,ובזה

עיסה מברך עליהן בפה"ע ולסוף ברכה אחת

מחלק את טרימא דמברך העץ דהמשקה שלה

מעין ג' עכ"ל.

עמו ,לעומת ריסוק דאין המשקה עמו.

והיינו

דבתו"ד במח' בשיעור הכתישה
דהפרי ,הביא את דבש הזב ואח"כ

הביא את דברי הרמב"ם דפליג אשיעורא
קמייתא ,וכבר עמד בזה הב"ח ,ותורף דבריו
דכיון דהרמב"ם פליג אתרוויהו ממילא הביא
את דבריו בהדדי וצ"ב.

ואשר

ומבואר

פרי העץ ,הוא באם יש לו את חלק
המשקה שלו ,וזאת אף דהמשקה כשהוא
לעצמו ברכתו שהכל וכמבואר בדינא דמי
פירות ,וע"כ דגדר הדבר גם שם הוא כיון
דהמשקה לבד גם הוא חסרון דהעץ בעינן
דיהיה המשקה עם בשר הפרי.

יראה בזה דהרי בעיקר הנדון בטרימא
מבואר

בכמה

אופנים

בדבריו דהרכב הפרי לברכת בורא

בראשונים

דבפשוטו עיקר הענין דהוי חסרון בתואר הפרי

ומעתה

אחד להון דהיפרדותם זה מזה ,הוא

והיינו דע"י כתישתו או ריסוקו אינו עומד
בצורתו ,וע"ז כתוב חילוקים בשיעור הכתישה

א"ש דלעולם טרימא ומי פירות טעם

הגורם לברכת שהכל ,ולכן הביא הטור את
הדבר מתחילה דין טרימא והיינו דין הפרי ואז

והריסוק.

דין המשקה של הפרי והנדון מה שיעור הדבר

אך

דירד ממעלתו דלא נחשב פרי.

בדברי המאירי מבואר באופ"א דעיקר
הנדון הוא דע"י כתישה וריסוק ממילא

יוצא ממנו חלק המשקה שבו ,וחסרונו הוא

וע"ז

הביא בענין אחד את דברי הרמב"ם ,כיון

בשלימות מרכיבי הפרי ,ולכאו' אפי' אם הפרי

דהכל נדון אחד מהו שיעור חסרון הפרי

אינו בצורתו כלל ,אם הוא מעורב עם המשקה

בהיפרדותו ,ובאמת דאפשר דזה גם טעמו של

אין חסרון בזה ,וכל חסרונו הוא במה דקיים

הרמב"ם דליכא חסרון בצורת הפרי כלל העיקר

בפירוד ,והיינו דזה כל הנדון דבעינן פרי שלם,

דיהיה קיים עם המשקה.

qieeiic jexa edil` axd

בסוגיא דטרימא
בדברי

רש"י מבוא' דהא דטרימא מברך העץ

כך אין מברך עליו העץ ,וצ"ב מי גרע מפרי

היינו במרוסק קצת ,ועולה מדברי

דמברך

המרוסק

לגמרי,

דמבוא'

ברש"י

רש"י דהיכא דמרוסק לגמרי מברך עליו

שהכל ,ולאידך כיון דאי"ז זיעה משום מאי

שהנ"ב ,וכ"כ בתרוה"ד סי' כט'.

כת' רש"י דיברך שהנ"ב ,ומדברי הגמ' לכאו'

ולכאו'

יל"ע דהא גבי דובשא דתמרי בעינן

מוכח דכל היכא דלאו זיעה בעלמא ,יברך

בגמ' לטעמא דזיעה בעלמא ,ומשום

עליו העץ.

עריכת ברכות  /הערות דף לח ע"א
עוד

תקסג

יל"ע היכא דריסק לגמרי מה דינו לגבי

דבכה"ג אישתני צורת הדבר באכילתו ,ודמי

תרומה אי פקע מיניה שם תרומה ,והנה

לשלקות וכעי"ז ,ולכך כיון דבצורת הדבר אינו

בכל דברי הגמ' מבוא' דדוקא מי פירות

נאכל כבתחילה ישתנה נמי ברכתו ,ואפ' משום

ודובשא דתמרי פקע מיניה שם תרומה ,אך

דאישתני לגריעותא ,אך גבי דובשא דתמרי

במרוסק לגמרי לא ,וכן נקט בד"א תרומות

התם פשיטא ליה לגמ' דאי"ז צורה מסויימת

פי"א דאף לדעת רש"י ,אף דאסור לעשות כן

בפרי עצמו ,אלא הוא שינוי ונעשה בכאן חפצא

לשנות מברייתו ,שם תרומה לא פקע מיניה,

אחרת בדבר ונהפך להיות בשם דובשא ,ובזה

וצ"ב כיון שכן יברך עליו נמי העץ.

ל"ש לדון דאי"ז עיקר צורת האכילה בפרי

והנה

בתרוה"ד דן בכל לטויירג"א מאי ברכתו
אי שהנ"ב או העץ ,ותלה זה בדברי

רש"י דמרוסק לגמרי מברך שהכל ,ויעוי"ש מה

באופן זה ,אלא הפרי עמו עומד בצורה אחרת,
וע"ז יש לדון אי מצד ההשתנות הוא גם זהו
פריו ,ולכך קאמר בגמ' דאי"ז פריו דזיעה
בעלמא.

דהביא מהומלתא דבי הנדואה ,ולכאו' צ"ב הא
לעיל דף ל"ו נח' בגמ' גבי ברכת הקמח מה
דינו ,וכן גבי שמן שו"ט בגמ' משום אית ליה
עילויא אחרינא ,ולכאו' מה ראה בדברי רש"י
דינו ,תלוי בדין קמח ,דהוא ג"כ מרוסק לגמרי.

והוא

נמצא

דבאמת מעלת ריסוק הפרי דלא פקע
שם פרי מיניה זהו גריעותו ,דמ"מ

אי"ז צורת אכילת הפרי ,ולכך יפקע ברכתו ,אך
דובשא הא דפקע מיניה שם פרי ממילא הוא

קו' ג"כ בעיקר דברי רש"י ,דהכניס

צורה חדשה היאך הוא עיקר הפרי ,ולכך יש

עצמו להכריע הכא בפלוגתתא גבי

לדון אי איכא שם פרי עתה ,וממילא זהו צורת

קמח ,ואי טרימא היינו בדוקא מרוסק קצת,

אכילת פרי עתה ,ויברך העץ ,וגבי שמן זית הכי

תלוי בדין קמח אי ברכתו בפה"א או שהכל.

דינא ,דבאמת אדעתא דהכי נטעי ,ול"ש בו לדון

אלא

דילה"ק ביותר דהא בגמ' לעיל ל"ו גבי
שמן זית קאמר אי משום אית ליה

עילויא אחרינא וכו' ,ולכאו' עדיין לא נפיק
מכלל המרוסק לגמרי ,ומשום מאי כל שמן זית

דין המרוסק לגמרי ,דאי"ז כלל שם פרי מחמת
מה דהוא זית מתחילתו ,דמשום כך נימא דכיון
דנתרסק בטל מיניה שם פרי ,דהשם פרי שלו
הוא מחמת של עתה ,ובו הרי זהו פריו ומברך
העץ.

לא נדון בו דין מרוסק לגמרי ,דלא יברך העץ.

אך

באמת נראה דענין נידון דברי רש"י גבי

ובזה

יש לבאר נמי דנידון הגמ' לעיל גבי

מרוסק לגמרי ,אי"ז שייך בהא דלעיל

קמח ,משום דאית ליה שם אחר,

דאי"ז אישתני דנעשה בזה החפצא אחרת,

וחפצא דבשם קמח ,ואי נראה בו תכלית הפרי,

ופקע שם פרי ,דהא גבי תרומה באמת בכלל

הרי אין חסר כלום בריסוקו ,אלא דנח' אי מהני

פריו הוא ,וחידוש דכת' רש"י במרוסק היינו

האישתני והשם קמח להיות בכלל זהו פריו.
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תקסד

במכוון דברי הרשב"א בדין שתיתא
בגמ'

מבואר על רכה דלרפואה עבדי לה

באניגרון רפואה היא וא"כ ע"כ אין חסרון

וברכתו שהכל ,ובטעם הדבר נחלקו

ברפואה ,אלא דא"כ כל האריכות בדבריו

הראשונים האם מחמת דהוי רפואה נגרע
מברכתו ,או דכיון דשלא כדרך הוא ,מגרע
ברכתו.

מיותרת וסגי במה דהוי כדרך.

וברור

מללו דאין הכוונה רק מטעם דרכו,
ואין דרכו בכך ,אלא כדבריו דודאי

והנה

בדברי הרשב"א צ"ב ,דבקושייתו תמה

איכא חסרון במה דהוי לרפואה ,ושמן באניגרון

מ"ש משמן באניגרון דהוי לרפואה,

מאריך בטעמו מדוע אינו נגרע אע"פ דהוי
לרפואה.

ובכ"ז מברך עליה בפה"ע ,ובתי' מתחילה
משמע דחוזר בו ,ודן גם את הצד דהוי שלא
כדרך ,אך בתו"ד גם מוסיף את הענין דהוי

ודבריו

ואילו אניגרון עומד לאכילה ואינו

לרפואה ,ולא מכוון בדבריו מה כוונתו ,דז"ל
ואפשר לומר דשאני הכא דכיון שאין דרכו
ליהנות ממנו בהכין ,אלא לרפואה בעלמא ,ואין
עיקר הנאתו בהכי ,לא מברכינן עליה אלא
שהכל דלאו במילתיה קאי עכ"ל ,ולכאו' בד'
לשונות גאלו מברכתו ,אין דרך ,לרפואה ,אין
עיקר הנאתו ,ולאו במילתיה קאי ,וצ"ב.

מתפרשים דשמן עומד לרפואה ומזיק

מזיק ,ובהצטרפותם יחד למאכל ע"י כשם
שהאניגרון פועל בחסרון המזיק ,כמו"כ הרי
הוא מרכיב באכילה זו ,ולכן גם מוריד את שם
הרפואה על האכילה כיון דאניגרון אינו עומד
רק לרפואה ,ומ"מ ברכתו היא העץ כיון דמטרת
האכילה היא קובעת העיקר ,אבל לעולם זה
שאוכלו לשם רפואה אינו מטיל על האניגרון

וכן

תוספת דבריו המרובה לגבי שמן באניגרון

שם רפואה) ,כי האניגרון גופיה אינו רפואה(,

מורה לא כך וצ"ב כוונתו ,דז"ל אבל שמן

ומאידך ע"י תיקון האניגרון בחלק המזיק את

ע"י אניגרון דרך הנאתו הוא בדרך שתיה ,אלא

השמן ,ממילא הוא חלק מהמאכל ופוקע שם

שכל שהוא לבדו מזיק ומכשירין אותו ע"י

רפואה מיניה ,ושוב הדר לה תורת עיקר על

אניגרון ,וכשהוא עושה האניגרון עיקר אי

השמן.

אפשר לברך עליו ,משום דה"ל אניגרון עיקר
ושמן טפלה לו ,אבל כשמתכוין לרפואה ה"ל
שמן עיקר ,ודרך הנאתו ,לפיכך מברכין עליו
בורא פרי העץ ואף על פי שהוא מתכוין
לרפואה כדאמרן דמ"מ דרך עיקר הנאתו הוא
כנ"ל עכ"ל.

באופן

דאע"פ דהשמן עומד לרפואה ואין
אכילתה מורגלת בהיותה לבדה ,מ"מ

במה דמעמידו בתיקון ע"י תוספת מאכל,
מביאו לידי ברכתו הראויה ,ואדרבה מחמת
מטרתה לרפואה ,וזה כונת הרשב"א להעמיד
דשתיתא רכה כל הסיבות אזלו לה ,דהוי

ולא

ברירא האם כוונתו רק לענין הדרך כפי

לרפואה ,ואין הדרך לאכלו כך כיון דאילו היה

תחילת דבריו וכך היה מסתבר דהא שמן

אוכלו כך ממילא היה זה נותן שם אוכל אף

עריכת ברכות  /הערות דף לח ע"א  -דף לח ע"ב

תקסה

דהוי לרפואה ,וכן ליכא הנאה והיינו דהנאה

הדרך הוא עצם המציאות מה דאינו עומד

היה מחזירו וכשם שהאניגרון מחזיר דין ברכת

במילתיה דאילו היה עומד במילתיה אף דהוי

העץ.

לרפואה אם אינו מזיק יתכן היה דיברך את
ברכתו הראויה ,וכמבואר בגמ' לעיל דכל

ובאחרונה

הביא דאינו עומד במילתיה

הטעם בטרימא הוא מחמת דאינו עומד

וכוונתו דאף אחר דאין דרכו

במילתיה ,וכל הנהו תלת דרך ורפואה והנאה
הינם סיבות לאהדורי למילתיה.

ליהנות הפוטרו מברכתו הוא לא הרפואה ולא
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דף לח ע"ב
בענין החסרון דדברים שדרכם בבישול
לכאו'

נחלקו ראשונים בטעמא דדברים

טובים מבתחילה .וברשב"א כ' דהוא משום

שדרכם בבישול דתחילתם שהכל,

דלאחר בישולם הם פגומים ,ומשמע שזה שהם

דברש"י ד"ה שלקו מבואר דהחסרון הוא דאי"ז

פגומים זו הסיבה לברך שהכל ,ולא מה שהיו

עיקר פריו דאכתי לא בא לדרך אכילתו ומשמע

לפני כן יותר טובים.

שזה חסרון בחפצא דפרי גרוע כזה אי"ז בגדר
פרי.

ובתוס'

והנה

בהגהות אשר"י כ' דפרי דאשתני יורד
דרגא א' להאדמה ,אבל כ' ,דגם פרי

מבואר שסגי במה שהם טובים

שנתבשל כפרונ"ש שנתבשל ואשתני יורד

מבושלים יותר מחיים ,והיינו דאי"ז

לשהכל ,וגם זה לשיטתו שאם החסרון הוא מה

חסרון בפרי שאכלתו היא אכילה גרועה אלא

שאשתני זה ענין יחסי ואפשר להבין שיורד

חסרון באכילה ,דאם יכול לאוכלה באופן טוב

דרגא א' ,משא"כ אם החסרון מה שהוא פגום

יותר זה חסרון באכילה במצב הזה.

אין חילוק אם הוי פרי פגום או ירק פגום ובכל

והנה

אופן מברך שהכל.

ברשב"א הוכיח מהא דר"ח ס"ל דעל
מרור מברך בפה"א ש"מ דגם שארי

דהנה

במג"א ר"ה סק"ב ובגר"א ר"ה ס"ה

ירקות חוץ מתומי וכרתי .והנה בפשוטו המרור

מבואר דכדי לבאר דינא דעומד ליאכל

אי"ז עומד ליאכל ע"י בישול ומשמע כרש"י

ע"י כיבוש דתחילתו שהכל וסופו האדמה

דהחסרון והא עצם זה שהאכילה גרועה.

הוצרכו לזה שכבוש כמבושל.

וכעי"ז

נחלקו גם בדברים שתחילתם האדמה
שסופן שהכל ,דתוס' כ' דהוא משום

דאשתני לגריעותא ,דהיינו שכעת הם פחות

ולכאו'

זה מובן רק לדעת התוס' וכמו
שהעתיק

השו"ע

שזה

משום

שטובים מבושלים יותר מחיים ,וצריך שיחשב

עריכת ברכות  /הערות דף לח ע"ב

תקסו
שתי צורות של אכילה ,ולכן צריך להביא מזה

שליט"א למה לא ניחא ליה לרמב"ן לומר

שכבוש כמבושל .אבל לרש"י שהחסרון הוא

דראויים ע"י הדחק כירקות שאין נאכלים חיים.

מה שלא בא לכלל דרך אכילתו ,א"כ אפי' אם

וכעי"ז תמה הנשמ"א על מה שהראושנים

כבוש אינו כמבושל ס"ס אינו נאכל רק ע"י

בגרעינים ובוסר כ' דאם הם ראויים מברך

כבישה.

עליהם ברכת הפרי ,ואם אינם ראויים אין מברך

אכן,

כמה אחרונים פירשו כוונת המג"א

עליהם כלל ,ולמה לא כ' דאם ראויים קצת
מברך עליהם שהכל.

סק"ג ,שצריך שלא יאכל כלל כשהוא
חי ,ולפ"ז ע"כ המג"א ס' כרש"י ,וכל מש"כ
הוא רק לדרך הגר"ז ,שגם המג"א מודה שאם
נאכל למיעוט בנ"א אכתי הוא בכלל נאכל
כשהוא חי ,ולפ"ז המג"א כתוס' וא"ש שהביא
ע"ז מכבוש כמבושל.

והנה

ולכאו'

כל הקושיא היא רק לשיטת רש"י
שהחסרון והא מה שאינם ראויים

כ"כ זה הסיבה לברך עליהם שהכל ,אבל לדעת
התוס' שהעתיק השו"ע שהסרון הוא מה שיש
אופן אחר לאכלו באופן טוב יותר ,א"כ

ברמב"ן ל"ו ב' תמה ע"ד ר"ש דפלפלי

בגרעינים ופלפלין ודאי לא ק' .וגם בבוסר יש

יבשתא שהכל דממ"נ אם הם ראויים

ליישב ע"פ המג"א והגר"א דהוצרכו לדין

יברך עליהם ברכת הפרי ,ואם אינו ראויים לא

כבוש כמבושל כדי שיהיה ב' מצבים שונים,

יברך עליהם כלל .ותמה ידידי הרר"ש קראוס

לפ"ז י"ל דבוסר אי"ז ב' שלבים שונים בפרי.
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בדין מרק שבישלו עם ירקות ובשר
בשו"ע

סי' רה סעי' ב' על המים שבישלו

שאני דשם הירקות נקבע עליהם ואי"ז רק

בהם הירקות מברך הברכה עצמה

משום טעמא ולהכי לא דמי לאגוז ודבש אבל

שמברך על הירקות וכו' והני מילי כשבשלם

גבי מים עם בשר ס"ל להט"ז דאין שם הבשר

בלא בשר אבל אם בשלם עם בשר מברך עליו

נקבע במים ולא חשיבי מי בשר ואכתי שם מי

שהכל .ובט"ז כ' עלה דא"ל מ"ש מאגוז

שלקות עלייהו וע"כ קשיא ליה אמאי אזלי'

המטוגן עם דבש דלא אזלי' בה בתר הדבש

בתר הטעם דמ"ש מאגוז ודבש דאין מברכין

דאגוז יש לו טעם עצמו ג"כ ולא בטיל מחמת

ברכת הדבש.

הדבש עכשיו משא"כ במים דלית ליה טעמא
כי אם מה שקיבלו מן הבשר אזלי' בתר

וביותר

מוכרח כן בד' דמאי קשיא ליה כלל

בישרא .ומתבאר בזה לכאו' בד' הט"ז דהא לא

דלא יברכו את ברכת הבשר והא אי

קשיא ליה בכל דינא דמי שלקות אמאי מברכין

נברך עלייהו ברכת האדמה ננמי משום טעם

עליהן ברכת הירק ומ"ש מאגוז דאין מברכין

הירקות הוא ומאי אומיה האי מהאי וע"כ

ברכת הדבש ,והיינו דפשיטא ליה דמי שלקות

דקשיא ליה דכיון דשם מי שלקות עלייהו אמאי

עריכת ברכות  /הערות דף לח ע"ב

תקסז

אזלי' בתר הטעם דהבשר והוי כאגוז דאין

שנתערב ביין דלא אזלי' בתר הטעם ,וכ' דא

מברכין עליו משום טעם הדבש.

דדוקא בדבר שיש בו מין חיוב ומין פטור הוא

גדולה בזה במה שהעיר הרב ש.

דאזלי' בתר הטעם אבל בברכה דאיכא חיוב

פנטילט שליט"א לדון היכא דבישל

לשכר ואיכא חיוב ליין אזלי' בתר העיקר ולא

מי שלקות עם עצמות בשר ,דאף לשי' הרא"ש

בתר הטעם ,ולפי"ז יש לומר דהכא במים כיון

דס"ל דדינא דמי שלקות הוי דוקא היכא

דאין חיובם אלא בשותה לצמאו הרי נמצא

דמבשל לצורך הירקות אבל הא מיהא דלענין

דהמים פטירי מברכה וע"כ שפיר אזלי' בתר

דין הבשר לא בעי' שיהא מי בשר בכדי להפקיע

הטעם כדין טעם חיוב דאזלי בתריה.

ונפק"מ

ברכת האדמה אלא כל שיש טעם בשר סגי בהא

עוד

כ' הט"ז דאף במשקה שקורין בארש"ט

להפקיע ברכת האדמה) ,וכ' לדון די"ל בשי'

עם בשלו עם בשר )עיין משנ"ב( אין

הרא"ש דהא דבעי' דישלק לצורך הירקות לא הוי

מברכין עליו שהכל ,ומבואר בד' דאף היכא

משום דבעי' דיחול שם הירקות עלייהו וזה דוקא ע"י

דברכתו הוא מחמת טעם ירקות מ"מ אם אח"כ

שטפל הוא לירק ,אלא דיסוד הדבר משום דבעי'

בישלו עם בשר תו לא פקע ברכתו ,והיינו

דיהא אוכל ולא משקה ורק ע"י דמתבשל לצורך אוכל

דדוקא היכא דבישל הבירקות ובשר כאחד הוא

הוא דחשיב ליה אוכל ,וע"כ ממילא היכא דבישל עם

דאזלי' בתר הבשר אבל עם קודם בישל הירקות

ירקות ועצמות כיון דשפיר אית עליה שם אוכל מחמת

מברך עליו האדמה .ובשעה"צ כ' דבזה אף

הירקות  ,הרי ממילא אחר דאית עליה שם אוכל חייל

האליה רבה דפליג וס"ל דבחומץ שבישלו עם

נמי עליה דין ברכת העצמות  ,וביותר דלענין ברכת

ירקות מברך ברכת האדמה מ"מ הכא לא גרע

שהכל לא בעי' כלל שם אוכל וא"כ שפיר מברך עליו

ברכתו הראשונה.

ברכת שהכל כדין העצמות(.

אלא

ובבי'

דבריו נראה דהיינו דכיון דהיכא דכבר

דצ"ע לפי"ז המשך ד' הט"ז שכ' לחדש

חייל עליה שם ירקות לא פקע מיניה ,

דאם בישל ירקות בחומץ אין לברך

ודוקא בחומץ דברכתו שהכל שפיר אם אית

כברכת הירות כפי ברכתו של המשקה ,והיינו

ביה טעם האדמה מברכין עליו ,אבל היכא

דבהא כיון דאית להו טעם עצמן הוי כאגוז

דכבר אית ביה חשיבות דהאדמה לא גרע

הדבש,

ברכתו לברכת שהכל ,דשמו הראשון לא פקע.

ולהנתבאר הא במי שלקות לא שייך כלל להא

אך שמעתי מהרב י .שרייבר שליט"א לבאר

דשפיר שם הירקות עלייהו ולהכי שפיר י"ל

באופ"א די"ל דהיכא דברכתו הוא משום דהוי

ודבש

דאין מברכין עליו ברכת

דבהא מברכין אף ברכת הירקות אף דאית להו
טעם עצמן ,וצ"ת.

ובעיקר

מי שלקות נמצא דחשיבותו הוא מכח )טעם(

הירקות דאית ביה בהא לא מגרע הבשר ברכתו,

ד' הט"ז שכ' לחלק דמים כיון דלית

כשם שאינו מגרע ברכת הירקות עצמם ,אבל

להו טעמא אזלי' בתר הטעם משא"כ

היכא דברכתו מחמת עצמו כגון בחומץ בהא

בדבר שיש לו טעם ,נראה לדון להוסיף בזה

פליג האליה רבה דמ"מ ע"י הירקות משתנה

עפ"י ד' הט"ז גופיה לעיל סי' רב בדין שכר

ברכתו.
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תקסח

בהצד דחסרון שלקות דאכילתה גרועה
הנה

נחלקו הראשונים בחסרון דבר הנאכל

ר"ב סעיף י"ב נקט לעיקר דהנדון אי דרכו בכך

ע"י בישול ,האם החסרון דלא הגיע

או אין דרכו בכך ,והיינו דהנדון האם הגיע

הדבר לכלל הפרי שבו או דאיה"נ הוא הגיע

לכלל הפרי או לא ,וז"ל כל הפירות שטובים

לכלל פריו ורק כיון דיש לו מעלה אחרינא

חיים ומבושלים ,כגון תפוחים ואגסים ,בין

ממילא חסר בו ,וקבע בה הנדון האם הוי חסרון

חיים בין מבושלים מברך בפה"ע; ואם אין דרך

בהחפצא או באכילה.

לאוכלם חיים אלא מבושלים ,אכלם כשהם

ויש

להוסיף לדון דלכאו' בדברי השו"ע נשנה

חיים ,מברך שהכל; כשהם מבושלים ,בפה"ע
עכ"ל.

דבר זה בסתירה ,והיינו דלכאו' הכלל
האמור בהגיע לכלל פרי ענינו דתלוי בדרכו

ואילו

בסימן ר"ה סעיף אכתב וז"ל על

להאכל כך ,ואילו בצד דאי"ז בחפצא ממילא

הירקות מברך בורא פרי האדמה,

הוי דבר התלוי באכילה ואז הלשון הנופל עליו

ואפילו בשלם; וכן כל פירות וקטניות שטובים

הוא טוב יותר ואינו טוב יותר.

חיים ומבושלים ,מברך עליהם לאחר בישולם

ביתר

ביאור דאם הגדר הוא לקבוע האם הפרי
הגיע לכלל פריו או לאו לכאו' לא סגי

במה דטוב יותר כשהוא מבשול דמה בכך הרי

כברכתם הראויה להם קודם שיבשל; אבל קרא
וסילקא וכרוב וכיוצא בהם ,שטובים מבושלים
יותר מחיים ,כשהם חיים מברך שהכל ,לאחר
בישולם בורא פרי האדמה עכ"ד.

כעת הוא גם טוב ,אך אם העיקר הוא במה דהוי
בהאכילה אז שפיר תלוי הוא במה דיש צד יותר

ועמדו

בזה ודעת רב האחרונים דהעיקר הוא

טוב ,ואדרבה רק באם הוי דרך הפרי להאכל

האם הוי דרכו בכך או אין דרכו בכך,

בצורה מסויימת זה יכול לקבוע בהפרי דזהו

אך דעת המג"א כמבואר בדבריו בסימן ר"ה

עיקר צורתו והדרך קובעתו לכך.

וכבר ציין לכך בסימן ר"ב דהעיקר הוא בטוב

ובדקדוק

לשון הרשב"א תמצא דבר זה
דפירש דרכו ליאכל ואין דרכו,

ובזה תלה דבשליקה פגים ליה ,ומ"מ באם דרכו
בתרוויהו אין השליקה פוגמתו ,ולכאו' מה ענין

יותר ואינו טוב יותר ,דהביא דברי התר"י דאינו
כהנפסק בשו"ע דהוא סובר דאם נאכל כשהוא
חי אע"פ שטוב יותר במבושל לא איפכת לי
ומברך ברכתו הראויה ,ואילו בשו"ע נקט
לעיקר לא כך.

דרך בכאן הלא העיקר הוא אי הוי תיקון
בחפצא או לאו ,וע"כ דזה הנדון דהקובע של

ובהכרח

הבישול אם הוא תיקון או לאו ,זה אם דרכו או
אין דרכו.

וא"כ

יש לדון טובא דהרי עמדו האחרונים
בסתירת דברי השו"ע בדבר זה דבסימן

פירש את דברי השו"ע דהעיקר הוא
אי הוי טוב יותר או לאו ,וכל

האחרונים כבר נחלקו ע"ד יעויין בדבריהם.

אך

א"כ צ"ב דהרי בסעיף ו' מבואר בשו"ע
דלפת כשהוא כבוש מברך האדמה ובחי

עריכת ברכות  /הערות דף לח ע"ב
שהכל וכתב המג"א ועדו דכבוש כמבושל,

תקסט

ולכאו'

מבואר בזה דהרי זה ברור אף בדברי

ולכאו' אי עיקר הטעם הוא מצד טוב יותר

המג"א דכל החסרון באכילה הגרועה

ואינו טוב יותר א"כ מה איכפת לי אי כבוש

בהיותו חי הוא רק מחמת מה דיש לו אכילה

כמבושל או לאו כמבושל אפי' אי כבוש אינו

יותר טובה במבושל ,אבל לא דנים את החסרון

כמבושל עכ"פ הא מיהא אית ליה מעלה

בגוף האכילה דהיא גרועה ואפי' אי הוי ע"י

בהיותו כבוש וא"כ שפיר יש לו צד יותר טוב

הדחק וכמבואר לעיל ל"ו ע"ב לגבי בוסר
דמברך ברכתו הראויה

ומגרע וצ"ע ,ובשלמא אי העיקר בדרכו ואין

)האדמה( א.

דרכו א"ש דהעיקר הוא בחפצא ובעינן דין
כבוש כמבשול לאשווי תורת חפצא אחרת כדי

ורק

גדר הדבר דזה דאית ליה צד אכילה

להגדיר דזה פריו ,אך אם העיקר דיש לו צד

מעולה מגרע את האכילה הזאת ,באופן

מעלה אחרינא א"כ מה איכפת לי בדיני כבוש

דאפשר דלקבוע את שני האכילות לגדר שני

כמבושל העיקר דיש לו צד מעלה בהיותו

אכילות ,כדי שאחת תפקיע את חברתה ,בעינן

כבוש יותר על היותו חי.

להגדיר דיש כאן שני אכילות ולא רק שינוי
בעלמא ,ולכן בעינן בישול לעומת חי וכבישה

עוד

תמיהה איכא דהנה בסי' תע"ה סק"י כתב

רק כשהיא כמבושל לעומת חי.

המג"א דאין יוצאין על המרור בברכת
בורא פרי האדמה כי אינו ראוי לאכול חי,
והביא זאת השעה"צ בסק"ו והביא את דברי

וכמו"כ

שפיר צירף המשנ"ב שהסיק בכל
הסוגיא

כדעת

החיי"א

והגר"ז

החק יעקב דמ"מ כיון דע"י טיבול ראוי לאכילה

סברת הראשונים ,דהנדון הוא הגיע לכלל הפרי,

ממילא אהני ,והיינו דהמג"א פליג דלא מהני

ומ"מ דן כהמג"א לגבי נאכל ע"י טיבול ,כיון

ראוי ע"י טיבול ולכאו' אי נימא דהעיקר בדברי

דהעיקר הוא לקבוע את המציאות האם מוגדר

המג"א מצד דטוב יותר ואינו טוב יותר א"כ

הדבר כאכילה שונה או לאו ,וע"ז הביא את

צ"ב מה הביא השעה"צ לפי"ד הרי דעת

דברי המג"א דלעולם הנדון הוא האם הטיבול

המשנ"ב בכמה מקומות לעיקר כדעת החיי"א

הוא חלק מאכילתו כחי או לאו והמג"א אינו דן

דהנדון דזה פריו.

הדבר כאכילה שונה.
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בדברי הרא"ש במי שלקות שנעשו לצורך המים
בתשו'

הרא"ש )כלל ד' אות טו( כתב להגביל

אחר הטעם ,אבל במי בישול שעורים שעיקר

את דינא דמי שלקות דה"מ היכא

הבישול בשביל המים אין המים נמשכים אחר

דעיקר בישולם בשביל הירקות דאז הולכים

`.

השעורים .והביאוהו הב"י והדרכ"מ סי' ר"ב.
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תקע
ויש

להסתפק בעיקר סברת הרא"ש ,האם

לצורך שתית המים אלא לצורך אכילת השלקות

כונתו דכל מה דהמים מקבלים ברכת

א"כ ע"י השלקות המים כבר אינם מוגדרים

השלקות הוא רק משום דטפלים להם וזה ע"י

כמשקה וממילא יברכו עליהם כטעם העיקרי

שעיקר הבישול בשביל הירקות דאז המים

שבהם דהוא טעם העצמות ,דלא בעינן שיהיו

טפלים ומקבלים ברכת הירקות ,או דאין המים

טפלים לקבל הברכה ]דאז נימא דבעינן שיהיו

צריכים להטפל לשלקות כדי לקבל ברכתם אלא

טפלים לעצמות[ אלא רק כדי שלא יחשבו

רק בעינן שהמים לא יחשבו כעומדים למשקה

משקה ,ומה איכפ"ל ע"י מה לא נחשב כמשקה.

אלא כמאכל )וכעין סברת המרדכי( וזה ע"י שלא

ואף דע"י העצמות לא יכולים ליחשב כמאכל

בישל לצורך שתיית המים אלא לצורך השלקות

מ"מ כיון דהבישול לצורך שלקות ואינו משקה

דאז המים נחשבים חלק מהתבשיל ואפשר

ממילא המים מקבלים ברכת הטעם העיקרי

לברך עליהם בפה"א מחמת הטעם הנמצא

שבהם .והוא חידוש לדינא.

בהם] .ויתכן דתלוי במחלו' האחרונים בכונת
הרא"ש ,דהדרכ"מ פי' דהרא"ש בא לבאר מ"ט

ויתכן

דיש בזה כדי ליישב קו' האחרונים על

הטעם הנמצא במים ברכתו בפה"א והתהל"ד

הרא"ש ,דבסוגיא דשלקות בעי בגמ'

פי' דהרא"ש בא לבאר מ"ט אין הטעם בטל

מיא דשיבתא אם ברכתם כשיבתא דבא

למים ,ודו"ק[.

למתוקי או לא דנעשה לעבורי זוהמא ,והק'
הבית מאיר והדרך החיים דהא מבואר שם

ויתכן

לדון לפי"ז היכא דבישל במים שלקות

בגמ' דאחרי הבישול אין בשיבתא טעם כלל

ועוד דבר שלא עומד לאכילה אלא

וא"כ ודאי לא נעשה לצורך אכילתו אלא

לזורקו והוא עיקר הטעם יותר מהירקות.

לצורך שתית המים ,וא"כ לשי' הרא"ש גם אם

ולדוגמא המבשל מרק עם ירקות ועצמות בשר,

נעשה למתוקי לא יברכו בפה"א .ולפימשנ"ת

דכתב הטור סי' ר"ה דבירקות ובשר מברך

יתכן ליישב דהתם השיבתא נתבשלה בתוך

שהכל ופי' המג"א משום דטעם הבשר עיקר

תבשיל ולא רק במים וכמבואר במחה"ש ר"ה

יותר מהירקות ,והכא העצמות אינם עומדים

סק"ו ,וצ"ל דמיירי באופן שאין שאר הדברים

לאכילה אלא לתת טעם במרק ואח"כ יזרוק

שבתבשיל יכולים לתת למים ברכתם ]ויתכן

העצמות .ויל"ע מה דין המים בכה"ג ,דבפשוטו

באופן שאין בהם טעם חזק ,או דהם שהכל

לרא"ש וכפי משנ"ת בצד א' בכה"ג לא יקבע

והשיבתא שהוא בפה"א הוא עיקר[ ,דאם היה

טעם המים ע"י העצמות כיון דהוא זורקם ואין

ניתן לטעמא לא איכפ"ל דאח"כ זורקו ואין

המים טפלים להם ,אלא יקבלו ברכת הירקות

המים טפלים לו ,דכיון דמחמת שאר הדברים

]שגם נתנו טעם אלא דטעם הבשר הוא יותר

שבתבשיל חשיב שלא נעשה לשתיה אלא

חזק ,ויל"ע[ ,אמנם לפימשנ"ת בצד הב' יתכן

לתבשיל ,ושוב אזלינן בתר הטעם העיקרי אף

לדון בדבר החדש דכיון דכל התבשיל לא נעשה

שהוא מהשיבתא.
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תקעא

בביאור דעת הראשונים בדבר הנאכל חי כמבושל
הנה

הביא בתוס' וכ"ד כמה ראשונים דדבר

ויש

מקום לדון ובהקדם דהרי לפו"ר נדון

הנאכל חי ונאכל מבושל מברך ברכתו

הסוגיא האם בישול פוגם במאכל או

הראויה ,ואף דנתבשל והיינו דהרי הרשב"א

שאינו פוגם והיינו דר"נ סובר דבזה פליגי

הביא דעת הראב"ד דאעפ"כ כיון דנתבשל אפי'

ובפשוטו הוי בכל צד ,ואילו ר"ח חילק אי

לר"ח דהנדון הוא דאית ליה אכילה אחרנייתא

איכא השבחה ע"י הבישול או לאו ,ולכאו'

מ"מ מברך ברכתו הראויה.

בדעת ר"נ דמבואר דהבישול בצעם משנה את
מהות הפרי עכ"פ לחד מ"ד ,הנדון האם מ"ד

ובאמת

דכ"מ בדעת רש"י דפירש בדקדוק

דפליג ,ועכ"פ ר"ח האם חולק וסובר דלעולם

וז"ל וכל ירק שאין דרכו ליאכל חי

אין בבישול ריעותא כלל בעיקר החפצא וכל

שמתחלתו אם אכלו חי שהכל הוא מברך עכ"ל,

הנדון הוא רק אי איכא בזה מעלה בהאכילה או

והיינו דכל מה דאיכא דין ברכה הראויה

דליכא ,והיינו דאין ריעותא בבפגימת מהות

במבשל הוא אם מתחילה היה שהכל כהדגשתו

הפרי ע"י הבישול.

בדבריו שני פעמים.

ועכ"פ

וכל

מה דמצינו כמבואר בגמ' לענין מצה

היה מקום לדון דתלוי בנדון האם

ומרור הוי רק סברא של בעינן טעם מצה

הצד דמבושל מברך ברכתו הוא

ומרור וליכא ,וכן לענין המוציא בבישול

בהגיע לכלל הפרי דאז כבר בא לכלל פרי

שלאחר אפיה דאית ליה תנאים רבים להחשב

מקודם ,וא"כ הבישול מגרעו ,או דהעיקר הוא

פת ,הוי רק נדון תוריתא דנהמא.

דכל החסרון הוא במה דאית ליה אכילה גרועה
דהא קמן אית ליה אכילה מעלייתא וע"ז
אמרינן דהכא דראוי הוא בכל צד אין בו חסרון.

או

דנימא דודאי דאיכא חסרון בזה ורק דזה
עצמו דדרכו בכך הרי הוא מחזירו לדינו

והיינו דאיה"נ הבישול ודאי משנה את הפרי

והדבר

מדוקדק מאד בדברי רש"י דהא כתב

אבל כיון דכך הוא דרך אכילתו א"כ משלים

את סברת הגיע לכלל פריו והוא

הוא את חסרונו ולכן לא גורע או אפי' מקבל

לכאו' סובר כדעת הראב"ד ,ואילו תוס' סובר

תורת ברכה ,אבל ודאי דהבישול משנה את

דהנדון הוא האם טוב יותר או דאין טוב יותר

הפרי ,והיינו דכליפ פרי העץ יש כאן בעצם

ולכן בכה"ג לא גרע.

מעלה וחסרון.

אך

הלא הרשב"א ועוד ראשונים בפשוטו

באופן

דיש מקום לדון דכל צד השלמת

סוברים כהצד דהנדון הגיע לכלל הפרי,

מעלת פגימת הבישול הוא רק באם

)דהא כתב בדבריו דהעיקר הוא אי הוי דרכו בכך או

הוי דרכו בכך דאז מעלתו זו משלימה היא את

דאין דרכו בכך( ומ"מ מודו בכה"ג דבתרוויהו

החסרון של הבישול ,אבל באם אין דרכו בכך

מברך ברכתו הראויה.

יותר אלא דגם כך ראוי הוא א"כ אין זה מספיק
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תקעב
סיבה לתקן את פגימת הבישול דהרי בפועל

שיעור המח' הוא דהאמוראים פליגי אי איכא

נשתנה ונפגם ,ודרכו ליאכל גם בלי בישול וזה

מקום לתיקוני בדרך הוראשנםי פליגי אי איכא

דאוכלו גם בבישול אכתי אי"ז סיבה לתקן את

מקום לתיקוני במה דעכ"פ ראוי לאכילה אף

מה שבפעול נגפם ורק כשנוצר דרך אכילה

בכה"ג.

שלא היה מקודם בזה מתקן את פגימת הבישול.

אלא
וא"כ

דנפק"מ גדולה לפי"ז דבכה"ג דראוי

יתכן דדעת הראב"ד דאפי' נימא דלא

להאכל חי ומבושל אך הדרך לאוכלו חי

כהצד דהגיע לכלל פרי ואדרבה כל

בכה"ג ודאי יברך על החי ברכתו הראויה דהא

הצד דהבישול הרי מגרע ובעינן לתקנו ,ובזה

כל חסרונו הוא רק באם בישלו בעי תיקון אך

דעת הראב"ד דלעולם רק באם מחדש את דרכו

באם אינו מבשל לא בעי תיקון כלל ,ואם ראוי

ואכילתו בזה אע"פ דכ"כ נגרע ונפגם פריו מ"מ

שפיר לכאו' מה דאין הדרך אי"ז חסרון.

הוי בברכתו הראויה ,אבל הכא דאכתי נגרע
פריו זה דאף בכה"ג אכלינן ליה אי"ז מספיק

וצ"ב

דהביה"ל הביא דעת החיי אדם וכך
מסיק דלעולם פרי הראוי חי ודרכו

סיבה לתקן את פגימת הבישול.

להאכל במבושל ברכתו היא שהכל ,אא"כ נימא

באופן

דלעולם בישול פגים ליה להפרי אלא

דכ"ז רק לדעת החיי אדם דסובר באמת לעיקר

דאית ליה צד תיקון ממקו"א בזה

כהצד דשלקות מברכים עליו מחמת הגיעו לכלל

פליגי הראשונים האם סגי במה דאכלינן ליה

הפרי ולכן אף בכה"ג אכתי לא בא לכלל הפרי

בכה"ג או דבעינן דדרכו ליאכל רק בכה"ג.

ואף בזה הקובע הוא דרכו אע"פ דראוי שפיר.

ובעצם

כו"ע מודו והיינו בין ר"ח ובין ר"נ

ועכ"פ

נפק"מ רבתי בדבר הראוי להאכל חי

דבישול פגים ורק שיעור הנדון או

כבמבושל ,אלא דדרכו במבושל

דלעולם אי"ז פגימה כל עיקר ,או דאיכא מקום

בכה"ג אי נימא דבישול הוא הריעותא א"כ

לתקוני ע"י דרכו וכדו' או דלעולם לא מצינן

בכה"ג ליכא לריעותא ואי נימא דלעולם הצד

לתיקוני האי פגימה ,אבל בהצד דאיכא פגימה

הוא כחיי אדם יהיה תלוי בזה.
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בסוגיית שלקות
א .בהא

דמדמי הגמ' דין שלקות שנשתנו

הגמ' לגבי ברכה שכיון שנתבשל לא דנים את

לדין מצה ומרור מבשולים ,עי'

התיקון שהיה לו מחמת גידול הקרקע ולכך אין

בבית אפרים סי' מג' שכ' דס"ד שהטעם של ר"י

לברך עליו בורא פרי האדמה] ,ולגבי מרור כ'

הוא שכיון שבישל את המצה ויש כאן תיקון

שם דמבואר בפסחים דבעי זרעונים דומיה

חדש אין דנים את התיקון הראשון דהיינו

דמצה ,וכיון שנתבשל ואין דנים שהתיקון בא

האפיה ,ולכך מקרי מצה מבשולת ,ובהא מדמי

מהאדמה תו לא מקרי זרעונים ,עיי"ש[ -.אמנם
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בגמ' דחינן דשני מצה דבעי טעם מצה וליכא

תקעג

והיינו

וכן לענין מרור.

ב .כ'

דהראב"ד סבר שדינו של ר"ח הוא
משום דין שינוי וע"פ הגדר שכ' לעיל

התוס' בשם הרשב"א דלר"ח אפי' דבר

בשם הבית אפרים ,אלא דסבר ר"ח שבמקום

הראוי לאוכלו חי אם לא נתגרע

שהקרקע לא הכשירה את הפרי לאכילה כלל

בבישול מברך אדמה ,ותומי וכרתי הגם שלא

אין לדון שהבישול הוא תיקון חדש ,דמראש

הופסדו ע"י הבישול מ"מ אין זה אלא מחמת

דנים שהקרקע העמידה את הפרי לאכילה ע"י

טעם הבשר שנתערב בהם ,אבל שיטת הראב"ד

הבישול ,ולכך אין הבישול הפקעה לתיקון

שכל שראוי לאוכלו חי אפי'לא תגרע כלל

הקרקע ,ורק במקום שאפ' לאוכלו אפי' בלא

מברך שהכל.

תיקון הבישול יש לדון שהבישול העמיד תיקון

ויש

לבאר שנח' אם שורש דינו של ר"ח

אחר מהקרקע ,ולכך סבר הראב"ד דכל

הוא משום דין שינוי בהחפצא דהפרי,

שהעמידה הקרקע איזה תיקון כבר יש לדון
שהבישול הוא תיקון חדש.

אלא דס"ד דגמ' דאפי' שנתעלה בבישולו
ברכתו שהכל ור"ח חידש דכה"ג לא מקרי

משא"כ

הרשב"א סבר שעיקר סברת ר"ח

שינוי ,או דלעולם אין לדון שע"י השליקה

אינו משום שיש כאן תיקון חדש,

נשתנה גוף הפרי ,אלא ר"ח סבר דאפי' לא

אלא עצם הגריעותא של הפרי סברא הוא

נשתנה גוף הפרי אם נתגרע ע"י הבישול

להורידו מברכתו ]ואפ' משום שחסר בחשיבות

סברא הוא לברך עליו שהכל ,דחסר בחשיבות

האכילה[ ולפי"ז רק במקום שהבישול הפסיד

אכילת הירק.

את הפרי ירד מברכתו הראויה ודו"ק.
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בענין דבר שדרכו ליאכל ע"י טיבול
בשערי

תשובה צידד דכל מה דמברכים על

ונראה

ליישב דברי השערי תשובה אף לדעת

בצלים רכים האדמה היינו דוקא

החק יעקב דשאני התם דע"י טיבול

במדינות שדרך לאכלם רכים בלא פת ,אבל

בחומץ ה'חריין' עצמו נאכל והוא העיקר ומקרי

במדינותינו שלעולם אין דרך לאכול שומים

נאכל כשהוא חי ורק שצריך להטעימו ע"י

חיים אף כשהם רכים בלא פת אין מברך עליהם

טיבול בחומץ ,משא"כ הכא הבצלים אינם

אלא שהכל.

נאכלים כלל כשהם חיים ,ומה שנאכלים ע"י

ובשעה"צ

כ' דמחק יעקב סי' תע"ה
לענין

מרור

משמע

לפת ורק ניתנים להטעים את הפת.

דאף

שאינו ראוי לאכילה כ"א ע"י טיבול דחומץ
מקרי ראוי לאכלו חי וא"כ ה"נ בכהאי
גוונא.

פת אי"ז נחשב שהם נאכלים כיון דהם טפלים

והכי

דייקא לשון השע"ת שכ' 'שאין אוכלים
אותם כ"א טפל לפת ואין אין חיוב
ברכה לעולם עליהם'.
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תקעד

בטעמא דבעינן טעם מצה וליכא
פסק

הרמב"ם פ"ח ה"ג פירות או ירקות

ולכאו'

בע"כ דזה נגרע בהבישול וא"כ הרי

שדרכן להאכל חיים אם בשלן או שלקן

יש לתמוה טובא מדוע זקוק הרמב"ם

מברך עליהן בתחלה שהכל ולבסוף בורא

לומר רק את סברת בעינן טעם מצה נימא

נפשות ,וירקות שדרכן להאכל שלוקין כגון

מחמת דנגרע בעצם וסגי בהא.

כרוב ולפת אם אכלן חיין מברך עליהן בתחלה
שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות ,ואם בשלן

ואפש"ל

רקיק המבושל נגרע או לאו ,אך

או שלקן מברך עליהן בורא פרי האדמה
ולבסוף בורא נפשות רבות ,דברים שדרכן

הא גופא מה הכריח את הרמב"ם לדון כך ואילו
את הרי"ף לדון כך ובמה פליגי.

להאכל חיין ומבושלין אכלן בין חיין בין
מבושלין מברך עליהן בתחלה ברכה הראויה
להן עכ"ל.

דבזה גופא פליגי ר"ח ור"נ האם

ובביאור

הדבר נראה ובהקדם )ויש להאריך

עוד בזה( דלעולם עיקר החסרון
בשלקות הוא דבישול מגרע את החפצא של

ופסק

כר"ח ,ובזה כדעת התוס' ודעימיה,
ודלא כדעת הראב"ד דאיכא חסרון

בדבר שדרכו לאכול חי ומבושל דלעולם
הבישול פוגם.

ולכאו'

הדבר ,דלאו במילתיה קאי ,וזה בכל בישול ואין
נפק"מ כלל בשיעורו של הבישול ,אלא כל
בישול משנה את הדבר ,וכל הנדון בסוגיא הוא
דצד האכילה ,אם בדרכו בכך ,אם בעצם מה
דנאכל ,מתקנו ממקום אחר ,ואף דלאו

א"כ במצה דאינו יוצא יד"ח הטעם
הוא מחמת דהבישול פוגם בו ,אא"כ

נימא דהוי כדבר הראוי להאכל בין חי ובין
מבושל ,וא"כ בע"כ בעי לטעם האמור בגמ'

במילתיה קאי ,והיינו דצד ריבוי האכילה או
עכ"פ דהוי כשיעור האכילה בזה מתקן את מה
דקלקל בהבישול ,ולעולם כל המח' סוגיא אי
סגי בתיקון זה או לאו ולא בשיעור הקלקול.

דאף לר"א בעינן טעם מצה וליכא ,דבאמת כ"פ
הרמב"ם בהל' מצה פ"ו ה"ו והיינו דבעצם
הבישול אינו מגרע בו.

ויתכן

לפי"ז דיסוד הסברא דבעינן טעם מצה
הוא דעכ"פ לענין מצה לא מצי ע"י צד

האכילה דאית ביה לאהדורי למילתיה ,וזהו

ודבר

זה צ"ב דהא קמן דהוכיח הרי"ף את כל

שיעור החסרון ,ולא מחמת דבמצה יש חסרון

דבריו דאין הלכה כר"ח) ,כדעת רוב

חדש דשיעור קלקול כזה מגרע ,והיינו הבישול

ברקיק

לא מגרע ובכ"ז המצה נתגרעה בטעמה ,ושיעור

המבושל ,דעד כאן לא קאמר ר"א אלא משום

פגימה זה ,תופס רק לענין מצה ,אלא דודאי

דבעינן טעם מצה וליכא ,ומוכיח מיניה לדין

ההלכה היא אותו חסרון כמו שאר בישול אלא

תומי וכרתי דאף דאיכא בישול המגרע מ"מ

דבשאר דברים אהני צדדי האכילה והתיקון

אי"ז חסרון.

שבזה ובמצה דבעינן טעם מצה אי"ז מועיל.

הראשונים בדבריו(,

מטעמא

דר"א
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וכאן

תקעה

באנו לדון בביאור המח' דהרמב"ם

שבעצם הסברא היא דשיעור הקלקול הוא כ"כ

פוסק דבעצם לענין המוציא סגי

ואין בו הפתרון הקיים לענין ברכה ,א"כ סובר

בתיקון שע"י צד האכילה ,ומ"מ לענין מצה

דלא יתכן דלעולם אם החסרון הוא חסרון

נגרע ולא סגי בתיקון זה.

בעצם ,אף לענין ברכה קיים חסרון זה ,דלא
שייך לחלק בין מצה לענין ברכה לענין זה,

ובזה

אתי סברת הרי"ף דכאמור מוכרח לסבור

ואדרבה אם כתוב דשיעור בעינן טעם מצה הוא

דשיעור הקלקול הוא כשיעור תומי

העמדת חסרונו דקיים בכל צד ,על כרחך דאף

וכרתי ,ומ"מ הוכיח ,והביאור דכיון דכל הנדון

לא לענין מצה לא היה כאן כ"כ חסרון ,וזה

הוא בקלקול ויש כאן תיקון ,סובר הרי"ף דכיון

מחמת דבישול אינו מגרעו כ"כ ,וע"כ דלא כרב

דאמור דהטעם במצה דבעינן טעם מצה,

חסדא.

qieeiic jexa edil` axd

דף לט ע"א
בצירוף ז' המינים לברכת בו"נ
מבואר

דבעי' כזית כדי לברך ברכת מעין

ולכאורה

צ"ל דהתם מיירי באכל שיעור

שלש ,ובתוס' בשם ר"י דן אם לבו"נ

המחייב בברכת מעין ג' אלא

אי"צ שיעור ומשמע קצת דנידון הוא בשתיה

שספק לו אם זו ברכתו או מברכת מעין ג' ,ואז

גרידא ,והנה לקמן מט ב' הובא כן בתוס' ושם

אם בירך ברכת בו"נ לא יצא יד"ח שהרי חייב

משמע דדין הוא בבו"נ ולא בשתיה ,ולכאורה

בברכת מעין ג' ,אמנם בכה"ג שלא אכל

משום דדי בהנאת אכילה כדי לברך עליו ברכה

בשיעור לחייב ברכת מעין ג' מהני אכילתו זו

אחרונה ,משא"כ בברכת מעין שלש שרק

לחייב ברכת בו"נ עם אכילת שאר מינים.

בשיעור יש לדון שאכל אכילה חשובה
והמחייבת ברכה זו.

והנה

אלא

שלפי"ז עולה שאכילה דז' מינים
מחייבת בפחות מכשיעור לברכת מעין

במג"א כתב שחצי זית מז' מינים וחצי

ג' בברכת בו"נ ,וכן משמע במחצית השקל

זית משאר פירות מצטרפים ומברך עליו

בפשטות

שביאר בדברי

המג"א,

ואמנםן

בו"נ והק' שם הגרעק"א בגליון שהמג"א בר"ח

בראשונים משמע לא כן דהנה שיטת הר"י הנ"ל

כתב שבספק אם מברך ברכה אחרונה דבו"נ או

דמברך בו"נ גם בכה"ג שאכל פחות מכזית,

מעין ג' אם בירך בו"נ לא יצא בדיעבד דאי"ז

והנה דן הרשב"א דלשיטתו באם אכל מז'

ברכה כללית כברכת שהכל ,ולכאורה א"כ צ"ע

המינים נמי יברך בו"נ אע"פ שעיקר הברכה

מ"ט כאן סבר דמצטרף אכילת ז' מינים לשיעור

עליהם ברכת מעין ג' אבל אם אכל פחות

לברכת בו"נ.

משיעור לחובת ברכה זו יברך עליה לכה"פ
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תקעו
בו"נ ,וכתב שכיון שמינו מחייב ברכת מעין ג'

אהני אכילת חצי זית מז' המינים להשלים את

אין שינוי שיעור מחייב ברכה אחרת ורק שינוי

האכילה ודין הוא דמצטרף אע"פ שאינו מחייב

מין מחייב בבו"נ.

בברכה זו ,אמנם א"כ ילה"ק דיצטרף באכילה

ומבואר

זו להשלים שיעור אכילת ז' המינים ויברך מעין
שאכילת ז' המינים אינו מצטרף

ג' כיון שבאירנו שאי"צ מחייב לברכה וצ"ע.

לאכילה המחייבת בברכת בו"נ
ושוב צ"ע על המג"א מ"ט מברך באכילת חצי
זית משאר מינים וחצי זית מז' המינים בו"נ הרי
אין ז' המינים חייב ברכת בו"נ כלל ,ודוחק
לומר שהמג"א חלק על הרשב"א בזה וצ"ע.

ועוד

צ"ע דהנה באחרונים דנו באוכל חצי זית
ממין דגן וחצי זית משאר ז' המינים אם

יברך מעין ג' או לאו ודעת הגר"ז שיברך מעין
ג' והיינו שיזכיר בברכה גם על העץ ופרי העץ
וגם על המחיה ,ואמנם הקיצור שו"ע פסק
דיברך בו"נ ,והנה לקישו"ע מבואר להדיא
דאכילת חצי שיעור מז' המינים מחייב בברכת
בו"נ שאם לא מ"ט יברך הרי לא כל אכילה
המחייבת כלל בברכת בו"נ ,אמנם בשיטת
הגר"ז יש להק' דמבואר דאפי' באכילה פחותה
מחצי זית אינו מחייב בבו"נ ומשמע דלא

אלא

לאכילה המחייבת בברכה אלא דצירוף
לברכת בו"נ קלה היא מהמחייב בברכת מעין ג'
דבבו"נ כיון שאכל משאר מינים צריך לו
משלים לאכילה שהרי אין הברכה נקבעה למין
מסויים וכיון שיש כאן אכילה די בזה לחייב
בברכת בו"נ ,ואע"פ שאם אי"צ שיעור דכזית
לבו"נ ל"א דאכילה דז' מינים יחייבו בו"נ כיון
שאכילתם מחייבת לברכת מעין ג' אלא שחסר
בשיעור ,אבל בשאכל משאר מינים אלא שחסר
בגדר של אכילת שיעור מהני לזה לצרף אכילת
ז' מינים להחשיבו אכילה הויא מחיבת בברכת
בו"נ ,ומשא"כ לעניין ברכת מעין ג' ששם
האכילת מין מז' המינים היא המחייבת בברכה
זו ולזה צריך צירוף דאכילת ז' מינים דוקא ולא
מהני ע"י אכילת שאר מינים.

כהמחצית השקל ,אלא אם נדון דחובת ברכה
אחת היא ברכת מעין ג' אלא דיד בה ב' הזכרות
ומשו"ה אכל שיעור המחייב לברכה זו וממילא
חל בו חובה לזרכה זו דוקא ,אלא דחידוש הוא
דבפשטות כיון שהזכרתם שונה חיוב ברכה
לעצמה היא אלא שהקיום מתקיים באמירה
אחת בלבד ,וצ"ב דלפי"ז נמצא סותר בזה את
סברת המג"א.

נראה דתרוייהו אמת דבאמת בעי'

וא"ש

לפי"ז דאי"ז סתירה לשיטת הגר"ז
וסבר דאכילת ז'מינים מחייבת בתורת

אכילה ולא בתורת מין המחייב ברכת בו"נ,
ובאמת בכה"ג שאכלו חצי שיעור ממין דגן
ומין ז' מינים מצטרף שפיר שהרי אז יש כאן
צירוף לאכילת ז' מינים לברכת מעין ג' ולזה
מהני צירוף מב' מינים של ז' המינים ודוק' בזה.

והנה

יתכן היה לומר דכוונת המג"א דאי"ז
צירוף המחייב בברכה דבאמת אכילת

והעירוני

דלשיטת הראב"ד המובא ברשב"א

ז' המינים אינו מחייב ברכה זו אלא שיש כאן

בסוגיין שאי"צ שיעור כזית לעל

צירוף למעשה אכילה דכיון שאכל משאר

המחיה ,וע"כ דחלוק מדין מעין ג' בז' המינחים

המינים רק שחסר בשם אכילה לחייב ברכה לזה

דמבואר להדיא דרק בשיעור מברך כך ,ושאין
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תקעז

צריך צירוף לעל המחיה ולכאורה לפי"ז לא

שונות הם ואמנם יתכן שבאמת הפוסקים

יתכן שיצטרף לז' המינים כיון שב' ברכות

דמצטרף חלקו ע"ז.

oiihyplxw iav ac axd

דין בריה בהובא לפניו שלם
דעת

הרא"ש דכל שהובא לפניו הפרי שלם,

וכיוון שהוא מוזהר שלא לאוכלו אינו בא לפניו

חשיב בריה ונכנס לספק ברכה אחרונה,

לאכול ,וכל מה שבאנו לדון בו הוא אחר

וכבר העיר הפמ"ג דבאיסורים וודאי לא מהני

שהכניס לפיו ,וכעין סברא זו מצאנו בחזו"א,

מה שהובא לפניו שלם וצריך שיכניס לפיו

דאף להראב"ד דמברכים על מאכלות אסורות,

שלם ,וכ' דברכה שאני ,וצ"ב דלכאורה בכללי

היינו ברכה אחרונה ,אך ברכה ראשונה חשיב

החשיבות של בריה לא מסתבר לחלק בין

כאין פת לפניו שהרי הוא מוזהר שלא לאוכלו.

איסורים לברכה ,וכן מבואר ברעק"א חולין
ק"ב :שדימה דין ברכה לאיסורין לעניין עצמות

אלא

דלפי"ז יצא נפק"מ גדולה לדינא,

ולא ס"ל לחלק דברכה שאני] ,ואמנם שם הוא

דבאוכל בריה של איסור ]להסוברים

להיפך דבאיסורין העצמות משלימות לבריה

דיש ברכה על דברים אסורים[ ,יודה הרא"ש

משא"כ בברכה לדעת רבינו יונה ,אך באמת

דלא סגי במה שהובא לפניו שלם ,דבאמת אין

התפארת צבי הק' שם גם להיפך דלדעת

חילוק כלל בין ברכה לאיסורים ,וכל החילוק

הרא"ש לא יצטרך לאכול העצמות[.

הוא בין מאכל היתר למאכל איסור ,אך עוד

ויתכן

לדון סברא חדתא ,דבאמת אין חילוק

נפק"מ עצומה יצא מזה ,דחולה שאוכל איסור

ואף

משום פיקו"נ ואוכל פחות מכשיעור ,לדעת

באיסורים היה בדין דהובא לפניו שלם חשיב

הרא"ש צריך לחלקו קודם שיובא לפניו ,דכיוון

בריה ,ומה דצריך שיכניס לפיו שלם ,הוא

דלא אזהריה רחמנא שלא לאוכלו ,שוב הוי כמו

משום דבאיסורים לעולם אינו נידון כהובא

בברכה דסגי בהובא לפניו שלם לחושבו בריה,

לפניו שלם ,דוודאי בעינן הובא לפניו לאוכלו,

וצ"ע לדינא.

כלל

בין

איסורין

לברכה,
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דף לט ע"ב
ברכת בורא נפשות במקום מעין ג'
במג"א

סי' ר"י סק"א כ' דחצי זית מז' מינים

מצטרפים לברך עליהם בנ"ר ,ולכאו' הביאור

וחצי זית מדבר שברכתו בורא נפשות

בזה דבכל ז' מינים מלבד מה שהם פרי העץ הם
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תקעח
גם בורא נפשות ולכן באופן שלא אכל כשיעור

ברכה לבטלה ,ואע"פ שחצי זית פת חצי זית

לברך מעין ג' מ"מ יכול לברך בנ"ר כיון שיש

מזונות מצטרפים לעל המחיה ,והיינו דכל פת

כזית של בנ"ר.

היא גם מחיה מ"מ הוי ברכה לבטלה כיון שגם

ואפילו

שמי שברך בנ"ר על דבר שברכתו
מעין שלש קיי"ל שלא נפטר ,היינו

משום שצריך להוסיף גם את השבח של מעין
ג' ,ולכך צריך לברך שוב מעין ג' אבל באופן

אחרי שבירך מעין ג' הוא מחויב לברך ברכת
המזון כדי להוסיף שבח זה ,ואע"פ שבפועל לא
יוכל לברך בהמ"ז כיון שאנו מסופקים מהו
פהב"כ מ"מ עצם זה שיש עליו חיוב בהמ"ז
אסור לו לברך מעין ג' ,וכנ"ל.

שא"א לברך מעין ג' משום שאין שיעור ,יברך
בנ"ר.

והקשה

אך

מ"מ תקשי קושיית הגרע"א לדידן

רעק"א דלכאו' המג"א סותר משנתו,

דפסקינן דבפהב"כ אפשר לברך מעין ג'

שהמג"א כתב בשני מקומות )בסי'

ומבואר דנקטינן דכיון דבפועל אינו יכול לברך

ר"ב לגבי מי שריית צימוקים ,ובסס"י ר"ח( כשיש

בהמ"ז ]אפי' שאם יבא אליהו ויאמר שפת היא,

ספק אם לברך מעין ג' או בורא נפשות ,שלא

יהיה מחוייב שוב לברך בהמ"ז[ ,חייב לברך

יברך כלום ,ולכאו' כיון דמספק לא יוכל לברך

לכה"פ מעין ג' ואי"ז ברכה לבטלה.

מעין ג' א"כ למה לא יברך בורא נפשות.

ולכאו'

היה נראה ליישב קושיית הגרעק"א

ופסקינן

ג"כ דבספק מעין ג' ספק בנ"ר כמי

דבדבר שאפשר לברך עליו מעין ג'

שריית צימוקים לא מברך בנ"ר,

אף שבפועל אינו יכול לברך מחמת ספק אסור

ולכאו' מבואר מזה דנקטינן דגם במקום שא"א

לו לברך מעין ג' ,וכמו אם אדם אינו יודע נוסח

לברך מעין ג' אין בנ"ר פוטרתו ,וא"כ צ"ע איך

של מעין ג' רק בנ"ר ,אסור לו לברך בנ"ר,

אנו מצרפין חצי זית מז' מינים וחצי זית משאר

והטעם משום שכיון שגם אחרי שיברך בנ"ר

מינים ,הא נקטינן דז' מינים אינם בכלל בנ"ר.

אכתי יהיה עליו חיוב לברך מעין ג' הוי כמו
ברכה לבטלה ,וכל מה שמותר לברך ברכה
הפוטרת בדיעבד ,הוא רק באופן שאחרי שיברך
לא יוטל עליו ברכה אחרת.

ולפ"ז

לא קשיא ממה שכ' המג"א דשני חצאי
זיתים מצטרפים לבנ"ר ,דהכא דליכא

כלל חיוב של מעין ג' משום שאין שיעור לכן
מברך לכה"פ בנ"ר כיון שכל ענב הוא גם בנ"ר.

אך

והנראה

שלעולם ברכת בורא נפשות מתאים
גם לז' מינים ולכן מצטרפים חצאי

זיתים לבנ"ר ,ומה שלא מברכים בנ"ר כשאי
אפשר לברך מעין ג' מספק זהו מטעם אחר,
דסברא הוא דבמקום דקבעו חז"ל ברכה
חשובה של מעין ג' הם הוציאוהו מכלל הברכה
האחרת של בנ"ר ולכן להצד דהוי מז' מינים
שברכתם על העץ אסור לברך עליו בנ"ר דהוי

לכאו' כ"ז ניחא להמג"א לשיטתו שכתב

ברכה לבטלה ,אבל חצי זית של ז' מינים דלא

בסי' קסח גבי פהב"כ דבספק מזונות ספק

תקנו לברך עליו מעין ג' ממילא לא הוציאוהו

המוציא אסור לברך מעין ג' ,וכ' כהב"ח דהוי

מברכת בנ"ר ולכך מצטרף לחצי זית של בנ"ר.
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וכ"ז

במעין ג' ובנ"ר ,שזה שני ברכות

תקעט

צ"ל

דמ"מ התם מברך על מין של ז' מינים

נפרדות ,אבל בבהמ"ז ומעין ג' זה

ברכת מעין ג' וכשחז"ל תקנו על ז'

אותו ברכה רק שמעין ג' זה קצור של בהמ"ז

מינים ברכת מעין ג' הם הפקיעוהו מלברך עליו

ולכן בפהב"כ גם לצד שהוא פת אפשר לברך

בנ"ר ,ומ"מ כשמצרפים אותו לחצי זית אחר לא

מעין ג'.

עליו אנו מברכים בנ"ר ,אלא על הצירוף של

ואפילו

שני חצאי זיתים.

שמבואר ברא"ש סוף סי' ט"ז דלא
מסתבר שמעין ג' יהיה דווקא בכזית

ובנ"ר גם בפחות מכזית ,דמסתבר דעל מין

והדברים

מפורשים ברשב"א דף ל"ז שכ'

שראוי לברך עליו מעין ג' בשביל חסרון

דפחות מכזית בז' מינים אין

השיעור לא שייך ברכה אחרת ]כך פי' כמה

מברכים אחריו אפי' בנ"ר ,דכל שטעון ברכה

אחרונים בכוונתו[ ומשמע מזה שגם במקום

דאו' ופטרת ליה משום דבציר שעורא לא תרמי

דלא רמיא עליה מעין ג' א"א לברך בנ"ר.

עליה ברכה אחריתי.

ieey l`eny axd

בגדרי שלם ובריה
בדין

שלם יל"ע אם גדרי שלימות לענין ברכה

שלם והרי כל גרגיר הוי בריה חזינן דאף שהוי

נדון כגדרי בריה בשאר אוכלין לענין

בריה אי"ז דבר שלם.

ברכה ונ"מ לזית בלי גרעין שדנו הראשונים
האם מקרי שלם לענין בריה וכן גרגיר רימון
דמקרי בריה האם נימא דמקרי שלם.

ויש

לבאר משום שדין שלם יסודו לברך על
דבר מכובד ובריה אי"ז דבר מכובד

לברכה כשלם וכן כלפי קנין חליפין אי"ז דבר

ויש

לומר ששלם זה רק רימון שלם ויש

חשוב לקנין ומשא"כ כלפי חיוב ב"א יסוד דין

להוכיח מגמ' ב"מ מז .לאפוקי דבר

בריה הוא מכיון שהוי אכילה גמורה מקרי

שאינו מסוים חצי רימון ,וברש"י שם כתב

שגמר אכילתו לכן הוי מעשה אכילה חשוב אך

המסוים דבר שלם וצ"ב מדוע חצי רימון אינו

עדין אי"ז חפץ חשוב.
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תקפ

דף מ ע"ב
גדר ברכת מעין ג' במעשר שני
גופא

אמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת ה'

ותהלה ותהלתם היינו שהם קדושים וצריכים

אינה ברכה ור"י אמר כל ברכה שאין

לאכלם בקדושה בירושלים.

בה מלכות אינה ברכה ,והוכיחו כדברי רב מהא
דתניא לא עברתי ממצותיך וכו' לא עברתי
מלברך ,ועיין רש''י דהאי וידוי קאי אברכת
המצות.

וא"כ

י"ל שפיר דברכת מעין ג' על המעשר
יש בזה קיום של דין הילול דבזה ג"כ

מהלל את השם על אכילת המעשר ,וא"ש דזה
מישך שייך לוידוי מעשרות בזה שביטל הך

אמנם

ברכה.

הריטב''א ביאר דהמכוון הוא על ברכה
אחרונה

דמעין

ג'

וסבירא

ליה

להריטב"א דברכה מעין ג' הוי דאו' ,וקשה א"כ

ובנוסח

מה זה שייך לוידוי מעשרות והרי חיוב הברכה
אי"ז דין בהמעשר.

אחר י"ל דאם לא יברך מעין ג' הוי
ביטול של הדין הילול דאי''ז הילול

אם עובר עבירה בשעת ההילול ,והיינו דבזה
דיש חיוב להלל בברכה ,ואינו מהלל הוי עבירה

וביאר

והוי סתירה להילול.

ידידי הרב שמואל פנטיליאט עפי"ד
הריטב"א והרשב"א בריש פרקין

דאיתא קדש הילולים וכו' עי"ש כל הסוגיא

ועפי''ז

י''ל גם מה שמקשים על מה שאומר

וביארו הראשונים דלא מחליפים ה' וח' אלא

בוידוי לא אכלתי באני ממנו ,ומדוע

דין חילול נלמד ממק"א רק כאן זה פירוש

זה קשור לוידוי מעשרות ,איסור האכילה

שההילול הוא בחילול ועל הפדיון.

באנינות ,דאי"ז קיום במעשר ,ובע"כ מוכיחים
מזה דזה דין במעשר שלא יאכל באנינות ,ואי"ז

וביאור

הדבר דהא מהכא ילפי' לדין ברכה,

דין בהאונן שלא לאכול דו"ק.

הוא כמבואר ברמב"ן עה"ת דברים
כ ,ו ,כתב שכונת הפסוק שיהללו את השם
הנכבד בשמחה בעת ההיא.

ולהנ''ל

י''ל דאף אם אי''ז דין במעשר אך
אם עובר עבירה בשעת ההילול הוי

ביטול ההילול] ,וודאי שזה רק עבירה שקשורה

ויעויין

בדברי החזו"א ערלה סימן י"א סקי"ט

ישירות למעשר ולא כגון חילול שב''ק בשעת

דכתב דהכונה הילול לשון שבח

ההילול וכדו'[.
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תקפא

דף מא ע"א
בדברי הרא"ש והתר"י בקדימת האכילה בחביב
בהא

דלרבנן חביב עדיף ,פתח הרא"ש את

כללא דיאכל מעט גם לגבי ברכותיהן שוות וגם

המכוון בזה וז"ל ורבנן סברי חביב

לגבי אין ברכותיהן שוות ,באופן דאמור בזה

עדיף פי' אם אחד מהמינים חביב תדיר עליו

תרי ענינים חלוקים ,האחד עצם הסדר האמור,

אפילו רוצה עתה לאכול מין אחר תחלה 'מברך

ובנוסף הדין דלא חשיב הפסק.

על החביב ויאכל ממנו קצת ואח"כ יאכל מין
אחר' עכ"ל.

דבתחילת

דבריו לגבי ברכותיהן שוות,
והיינו דלא שייך הפסק לענין

ויש

להבין מה הדגש בכך דיאכל קצת ושוב

ברכה כלל ,כתב יאכל מעט מהמין דחביב

יחזור ויאכל המין האחר ,הא עיקר דעת

ואח"כ יאכל השאר ,ולא הזכיר ולא מידי מדין

רבנן הוא דחביב עדיף ולא ז' מינים ומה הדגש

הפסק ,וברור מללו כיון דאי"ז מענינא ,דהא לא

בסדרי האכילה ,ביותר דבצד דז' מינין עדיף לא

שייך הפסק בכה"ג.

כתב כ"ז.

ולכאו'

נראה דזה כוונת המעדני יו"ט כאן
לבאר בצטטו את דברי התר"י דכתב

ג"כ כהרא"ש ,וסיים דבריו דאי"צ לחזור ולברך
אח"כ על המין החביב ולא חשיב הפסק דדעתו
לאכול מזה ,והיינו דבא לחדש דין נוסף דלא
תימה דכיון דבירך שוב חייב לגמור ואינו יכול
לחזור לסדרי אכילתו דיחשב הפסק ,דלאו הכי

ולאחמ"כ

דיאכל

ודבר

הא בברכותיהן שוות עסקינן ,וא"כ מה
יפסיק הלא הברכה קיימת כל העת ,ומלבד זאת
כפי שיבואר בדברי התר"י גופיה מוכח לא כך,
וכמו"כ מ"ט לא כתוב זאת לגבי קדימת ז'
מינים.

דלפו"ר

ויחזור

מעט

ויאכל,

וסיים את דבריו דלא הוי הפסק ,וכאמור כ"ז
כתב רק לגבי אין ברכותיהן שוות ,ואף דברי
הרא"ש אזלו לגבי ברכותיהן שוות ,באופן
דדברי

הרא"ש

והתר"י

ודאי

דלא

אתו

לאמושעינן דלא הוי הפסק וא"כ צ"ב מה ענין
הסדר האמור.

הוא ,ואהני בכל אופן.
זה צ"ב טובא דאיך יתכן הפסק בכה"ג,

כתב על אין ברכותיהן שוות

ונראה

דאתו לאשמועינן ,דהיה מקום להבין
את הכלל האמור בחביב עדיף,

דלעולם כיון דכל החשיבות הוא מצד החפצא
דחביב עליה ,ממילא לעולם הקדימה לא קיימת
בברכה כל עיקר ,דאין כאן ברכה חשובה כלל,
אלא חפצא המועדפת אצל האוכלה ,ולכן כדי
להקדים את הברכה ניבעי שיאכלה כולה,

בדברי התר"י נראה להדיא דתרי

והיינו לקבוע גם את סדר האכילה ,בכך שהוא

ענינים הם ,והיינו דהביא האי

אוכל קודם את החביב ואח"כ את המין השני,
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תקפב
דכדי להקדים את הברכה ,מחייב אכילת הדבר

דחביב הוא דממילא מחשיב להברכה כשהוא

החביב קודם ,וגוף הדין דחביב קודם הוא

על דבר חביב ,ואי"צ גם להקדים סדרי האכילה

דמחוייב לקבוע את אכילת החביב קודם ולכן

כדי שממילא תוקדם הברכה.

דרק

בכה"ג

מוגדר

אכילתה

בעי

כולה

והא

גופא אתו לאשמועינן בזה ,ובחד מתרי

שלפניו,

אנפי או דסגי במה דאוכל מעט לענין

שהברכה עומדת על דבר חשוב) ,ולא על

קדימת האכילה ,אך זה קצת דחוק ,או דיתכן

החביב באכילתו דהרי באכילה זו חביב לו דבר

דלעולם תחילת הדין הוא מצד החפצא ,אבל

אחר ,וא"כ לא האכילה הזאת קובעתו לכך ,באופן

הקדימה ממילא היא בהברכה ,ואף דהברכה

דהברכה באמת חשובה יותר ולא צריך להקדים את

מצד עצמה אין לה מעלה ,מ"מ גדר הדין

כל האכילה לצורך זה(.

ובזה

מוקדמת א.

אפשר להוסיף דהלא דעת הרא"ש
דדין חביב לא נקבע לפי האכילה
ע"כ

א"כ

החשיבות

הוא

בכך
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בענין דיני קדימה בז' המינים
הט"ז

ומג"א סי' רי"א כתבו דברכת התמרים

שעורים מאחר שסמוכין יותר לארץ ,ועל כן

קודמת לברכת תבשיל של שעורים,

בברכה לפני' דקיימי התמרים ותבשיל של

וסברי דהסמיכות בקרא לארץ עדיפא מדין

שעורים לפניו ,יש לו להקדים את התמרים לפי

הקדימה של ברכת במ"מ לברכת בפה"ע,

שהם בעצמם חשובים יותר ,אבל בברכה

והאבן העוזר הקשה עליהם מדברי הרמב"ם

לאחרי' דלא קיימי המינים לפניו ,מעתה אין

פ"ח הט"ו שכתב ,שתה יין ואכל תמרים ואכל

כאן דיני קדימה אלא בהברכות בלבד ,ועל כן

תבשיל של ה' מיני דגן מברך באחרונה על

יש לו להקדים את ברכת על המחי' שהיא

המחי' ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן

חשובה יותר.

ועל העץ ועל פרי העץ כו' ,ומבואר דקדימת
ברכת על המחי' לברכת על העץ עדיפא מן

והנה

הטור סי' רי"א הביא דברי רבינו פרץ

הקדימה של הסמיכות לארץ .ונראה לישב

דברכת היין חשובה וקודמת לברכת זית

דחלוק בזה דין ברכה לפני' מדין ברכה לאחרי',

ותמר אע"ג שסמוכין לארץ יותר מיין ,בין

דבאמת ברכת במ"מ וכן ברכת על המחי' עדיפי

בברכה שלפניו ובין בברכה שלאחריו .והב"י

מברכת בפה"ע וברכת על העץ ,ואלא שלגבי

הביא מדברי הרמב"ם הנ"ל שמבואר מדבריו

המינים עצמם עדיפי התמרים מתבשיל של

לגבי ברכה שלאחריו כדברי רבינו פרץ,

`.
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תקפג

להקדים ברכת היין לתמרים .אכן בביאור

דקיימי המינים לפניו אזלינן בתר חשיבות

הגר"א שם כתב דהרמב"ם פליג על הר"פ

המינים בעצמן ,ובזה יש להקדים זית ותמר

וסובר דברכת זית ותמר קודמת מאחר שסמוכין

מכיון שסמוכין לארץ טפי ,ומשא"כ בברכה

לארץ יותר מיין .ואף שמבואר בדברי הרמב"ם

שלאחריו דאזלינן בתר חשיבות הברכה ועל כן

לגבי ברכה שלאחריו כדברי הר"פ ,צ"ל שסובר

יש להקדים את ברכת היין שהיא ברכה חשובה

הגר"א לחלק בזה וכמש"כ ,דבברכה שלפניו

יתר כמש"כ רבינו פרץ.
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דעת הב''ח בקמחא דחיטי אם הם בכלל מעלת ז' מינים
בב"ח

סי' רי"א ס"ג כ' אבל אם אין

שהכל ,ואין חשיבות של ז' מינים לקדימה היכא

ברכותיהם שוות וא' ברכתו בפה"ע

שהז' מינים ברכתו שהכל והשני ברכתו בפה"ע,

וא' ברכתו שהכל ,אפי' היה השני מין ז' כגון

אבל אה"נ דקמח קודם לשאר שהכל.

קמח של חיטים דמברכים עליו שהכל בפה"ע

ולפ"ז

קודמת.

ומבואר

צ"ע דברי המג"א סק"ח שכ' בשם
הב"ח דקמח אינו בשבח ז' מינים

להדיא בדבריו דאף קמח של חיטים

ומזה הוציא דגם בוסר אינו בכלל שבח ז' מינים

הוי בכלל מעלת ז' מינים וקודם

ולכאו' הוא היפך דברי הב"ח ,וצ"ע.

לשאר שהכל ,ורק במקום שהשני ברכתו
בפה"ע ,בפה"ע קודם לשהכל שהוא מין ז'.

ולפי"ז

יתפרשו דברי הב"ח ברי"א ס"ו
כדלהלן ,וז"ל ,נראה דקמח חיטים

גם

צ"ע דלכאו' דברי המג"א הם נגד דברי
הרשב"א דף ל"ו שכ' דלדעת ר"ת שחיטה

הוא בכלל מעלת ז' מינים גם קמח נחשב לז'
מינים ,וצע"ג.

נמי שברכתו שהכל אע"פ שהקמח הוא גוף ה'
מינים ]כלומר ,והוא בכלל שבח ז' מינים[ ,ולא
דמי לדבש שאינו גוף ז' מינים אלא זיעה
]כלומר ,דמשום דהוא זיעה אינו בכלל שבח ז'
מינים ,משא"כ קמח שאינו זיעה הוא בכלל
שבח ז' מינים וקודם לשאר שהכל[ ,אפ"ה אין
הקמח

נחשב

כלל

לחשיבות

ז'

מינים

מדמברכים עליו שהכל.

כוונתו,

דא"א לפרש דחיטה קדומת לזית
כשהוא דמח כיון שמברכים עליו

והעירוני

ר"מ זילבר שליט"א ,דלפי דברי
תתישב תמיהת המג"א קפ"ב

סק"ב דתמה על מש"כ הב"ח דשיכר שעורים
קודם לשאר שתיה משום דהוי מכלל ז' מינים,
ותמה המג"א דהא שיכר לא הוי בכלל ז' מינים
דהא מברכים עליו שהכל.

ולפמש"כ

א"ש דהב"ח לשיטתו שגם דבר
שברכתו שהכל הוא בכלל מעלת

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"א

תקפד
מין ז' ורק במקום שהוא כנגד בפה"ע ,פה"ע

שאר משקין שברכתם שהכל ,מש"ה שיכר

קודם א"כ התם שהנידון להקדים שיכר כנגד

קודם .והדברים מאירים בס"ד.
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בדין אינו בדין שיפטור שאינו חביב לחביב
הרשב"א

חידש דחביב אינו נפטר בברכת

למין שבעה ,והכריע שאם בירך על אתרוג

שאינו חביב דאינו בדין שיפטור

חביב ,אל יברך שוב על הזית ,דהרי לדעת

שאינו חשוב את החשוב ,ועיין רמ"א רי"א ה'

הרמב"ם הוא פטר את הזית בברכת האתרוג,

ובמשנ"ב שם דמבואר דהכי נקטינן לדינא,

וא"כ ה"נ יש לנו לחוש לדעת הרמב"ם דחביב

וצ"ע על מנהג העולם שלא חששו לדין זה ,ויש

היינו החביב באותה שעה וברור.

שדנו ע"פ הגינת וורדים המובא ברעק"א דדעת
בעה"ב מהני בזה והרבה פעמים איהו לא גרע
מדעת בעה"ב ,אך צ"ע רב לדינא אם זה סברא
נכונה.

אך

היה נראה לי לדון בדבר חדש ,דכל מה
דנקטינן לדינא דהרשב"א הוא דווקא

בהובאו שניהם לפניו והוא הקדים את שאינו
חביב ,אך היכא דהובא לפניו מין אחד ובירך

אך

באמת נראה לדון דאף להרא"ש דאזלינן
בתר החביב תדיר ,מ"מ כל זה שייך דווקא

בהובאו שניהם לפניו ,דכל השם חביב ושאינו
חביב נקבע כלפי מה שהובא לפניו ,ובזה הוא
דחשבינן לשאינו חביב פחות חשוב מהחביב,
אך כשלא הובא לפניו החביב יותר ,לא שייך
לדון את המין הראשון כאינו חביב ,ודו"ק
הייטב.

עליו ,ושוב הוא בא לאכול מין אחר שחביב
עליו יותר ,בזה ליתא לדינא דהרשב"א והוא

והגע

בעצמך ,הנה יש לחקור בגוונא שהובאו

נפטר בברכת המין הראשון אף שאינו חביב כמו

לפניו ג' פירות האחד חביב מחבירו,

השני ,וטעמו של דבר יש לבאר בתרתי ,ובהקדם

ומאיזה טעם א"א לו לברך על היותר חביב,

יש לדון ע"פ דעת הרמב"ם דחביב היינו מה

]אם משום גלגל החוזר אי משום שהוא מאכל

שחביב לו באותה שעה ,ולדידיה נראה פשוט

איסור במקום סכנה או כל טעם אחר[ ,האם יש

כדברינו ,דכיוון דבשעה שנטל המין הראשון לא

לו להקדים עכ"פ את השני בדרגת החביבות,

היה לו מין אחר ,א"כ הוא החביב לו באותה

וצ"ע לדינא ,ולכאורה יש להכריח כן מכל

שעה ,דכל שלא הובא לפניו מין חביב יותר הוא

חביב דעלמא ,דהרי לעולם יש לו חביב יותר

חשיב החביב ופשוט ,ומה שאח"כ בא לפניו מין

בסוף העולם ,ואם כל חשיבות חביב היא דווקא

אחר חביב יותר לא יהני לדון מלמפרע דהמין

למה שיותר חביב מהכל ,לעולם לא נמצא

הראשון לא היה חביב ,דבאותה שעה שבירך

קדימה של חביב עד שיקח את המין החביב לו

וודאי האו היה החביב ודו"ק ,ואם כנים דברינו

ביותר ,אך זה וודאי אינו ,דפשוט דאף אי

יש בזה טעם מספיק למנהג העולם ,דהרי חשש

אזלינן רק בתר החביב ביותר ,מ"מ היינו

המשנ"ב ס"ק ל"ג לדעת הרמב"ם דחביב קודם

החביב ביותר ממה שהובאו לפניו ,אך מי שלא
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תקפה

הובא לפניו אינו מעלה ומוריד כלל בחשיבות

זה אם היה אוכל תפוחים ובירך עליהן

מה שהובא לפניו ודו"ק ,וא"כ מה איכפ"ל

"ואח"כ הביאו לפניו" אגוזים וכו' אבל אם

שהובא לפניו אחר הברכה סו"ס בשעת הברכה

אינן חביבים אינן פוטרין את האגוזים אלא

היה המין הראשון חשוב ולא שייך ביה סברת

א"כ נתכוין להם מתחלה ,הרי להדיא דאף

אינו בדין שיפטור שאינו חשוב את החשוב,

בהובאו לפניו רק לאחר הברכה דיינינן להו

ודו"ק.

לסברת אינו בדין שיפטור ,אך אכתי הסברא
הראשונה נכונה ,דלדעת הרמב"ם שפיר מצינן

אמנם

עוררוני דבדברי הרשב"א מבואר

להצריך דווקא הובאו לפניו בשעת הברכה,

להדיא לא כן ,שהרי כ' ולפי פירוש

והרשב"א י"ל דסובר כהרא"ש.

iil`t .f xcpqkl` axd

בדברי הרשב"א שקדימת ז' מינים הוא בצירוף מעלת בפה"ע
ברשב"א

כתב בתו"ד וז"ל :אבל מאן דאמר
בשאין

ברכותיהם

שוות

שהרי מקדימים את החיטה אע"פ שברכתה

נמי

בפה"א.

מחלוקת ס"ל דאף בהקדמת ברכותיהם בין
פה"ע ופה"א קפדינן בשיש בהם מין ז'.

ב'

ברשב"א לעיל מיניה כ' ודכוותה נמי איכא
הכא באין ברכותיהם שוות דאפי' אהקדמה

מבואר

ברשב"א שמה שמקדימים בין

בלחוד קפדינן ,כגון בדברים שמברכים עליהם

ברכותיהם שוות את המין ז' לאו

שהכל ודברים שברכותיהם בפה"ע או בפה"א,

משום מעלת מין ז' בלחוד מקדימין ליה ,אלא

דלכו"ע פה"ע ופה"א קודמים לשהכל ,ומבואר

בצירוף שהמין ז' ברכתו בפה"ע והלאו מין ז'

ברשב"א שלא פירש כהתוס' דקדימת העץ

ברכתו בפה"א.

להאדמה היא משום קדימת הברכה ,שברכת
בפה"ע

ולכאורה

מבוררת

טפי

מבפה"א,

ובפה"א

הרשב"א בזה לשיטתו בתרתי ,א'

מבוררת טפי משהכל ,אלא הקדימה היא משום

דכתב דכוסס חיטה אין בו מעלת

החשיבות של החפצא שמאכלים שברכתם

ז' מינים ,וע"כ באין ברכותיהם שוות ,תמיד

בפה"ע או בפה"א הם חשובים ממאכלים

המין ז' הוא הבפה"ע והלאו מין ז' הוא

שברכתם שהכל] ,ולכן דימה זאת הרשב"א

הבפה"א.

לפלוגתת ב"ש וב"ה יעוי"ש[.

משא"כ

לתוס' ושאר ראשונים דס"ל דגם

וממילא

ברור שכל דברי הרשב"א שקדימת

בכוסס חיטה יש את המעלת מין ז'

ז' מינים הוא בצירוף החשיבות של

ומקדימים ליה באין ברכותיהם שוות ,מבואר

בפה"ע ,הוא לשיטתו דגם מעלת בפה"ע הוא

שמשום מעלת מין ז' בלחוד מקדימים ליה,

חשיבות בחפצא ,ולכן זה אותו ענין של

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"א

תקפו
חשיבות של ז' מינים ,ושייך לומר שהקדימה

למעלת ז' מינים שהוא חשיבות בחפצא של

הוא משום הצירוף של שני החשיבויות יחד.

המאכל ,וא"כ פשוט שא"א לצרף את שני
הדברים ,וע"כ דמשום מעלת מין ז' לחוד

אבל

לתוס' שהמעלה של בפה"ע הוא מעלה

מקדימים ליה ,וא"ש לפי"ז דאף בכוסס חיטה

בברכה ,שהברכה מבוררת טפי אי"ז ענין

שהוא בפה"א מקדימים ליה כמש"כ התוס'.
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בענין קדימת ברכה המבוררת
הנה

מצינו בכמה דוכתי שיש קדימה לברכה

בהקדמה

של הבה"ג -התוס' והרא"ש ושא"ר

מבוררת ,א( בגמ' לט .איתא דברכת

העתיקו דבריו שזה משום שברכת

בפה"ע ובפה"א קודמין לברכת שהכל ,ב(שיטת

בפה"ע מבוררת טפי ,אכן בבה"ג גופיה נראה

הבה"ג שבפה"ע קודם לבפה"א ,ג( בטור מביא

שזה משום חשיבות הפירות שפירות עץ

דברכת מזונות קודמת לשאר ברכות ,ד( הרמ"א

חשובים

כמש"כ

בסי' רי"א ס"ה מביא בשם האגור דברכת

הביאוה"ל ריש סי' ר"ב] ,אכן בלבוש שם

המוציא קודם לברכת מזונות.

משמע דפירות העץ אינם חשובים יותר מפירות

ויש

להסתפק בכל הני קדימות אם הקדימה

האדמה ,ולפי"ד ע"כ הוי חשיבות בברכה
שמבוררת יותר[.

היא משום שהברכה חשובה יותר,
ולפי"ז כל הקדימה היא דווקא כשמברך את
הברכה הראויה ,או דהקדימה היא משום
חשיבות המין ,וא"כ גם במקום שיברך עליהם
שהכל יהיה קדימה מצד מעלת המין ,ונראה
לציין מה שמצינו בזה.

בקדימה

טפי

מפירות

האדמה

בקדימה

של ברכת מזונות -מצינו בזה ג'
דעות בביאור הקדימה ,הטור כ'

דהוא משום דהוי ברכה מבוררת יותר ולפי"ז
דוקא כשבירך מזונות ,ובשו"ע ס"ו כ' בשם
הגה"מ טעם אחר דהוא משום שחשובים שאם

של ברכת הפירות ע"פ ברכת

עושים מהם פת מברכים המוציא ובהמ"ז,

שהכל -בתוס' שם כ' שהקדימה

ולפי"ז הוי חשיבות במין ואפי' אם יברך עליהם

היא משום שהברכה מבוררת יותר ,וכ"כ

שהכל ,ורבינו יונה כ' דמעלתם משום דזייני,

הרא"ש ועוד ראשונים דף מ"א ,ולפי"ז רק

ויש להסתפק בכונתו אם הכונה דהמין חשיב

כשמברך את ברכתם הראויה ,אך ברשב"א דף

משום דזיין ,או דהברכה חשובה דנקבעה על

מ"א כ' שזה משום מעלת הפירות שחשובים

מזון וכך משמע בלשונו שכ' דהוי ברכה מענין

יותר ,ולפי"ז הוא אפי' כשמברך שהכל ,וברש"י

מזון ,ועיין אהע"ז שהעיר בחילוק הטעמים.

דף ל"ט .ד"ה ומלגלג כ' לתרויהו דהוי ברכה
חשובה לדברים חשובים וצ"ע איזה לשון
עיקר.

בקדימה

של המוציא ע"פ מזונות -ברמ"א
משמע שהוא קדימה בברכה ,אכן

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"א

תקפז

העירו דמדכ' הפמ"ג סי' קס"ח שפת גמורה

דאיכא נמי קדימה בחפצא דהא כה"ג תרויהו

קודמת לפהבכ"ס שקבע עליה סעודה ,ש"מ

ברכתם המוציא ומ"מ אית ליה קדימה.
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בדין קדימה בחביב בחתיכה אחת
אמרו

בביצה כד :לא יאכל אדם שום ובצל

הדבר שמברך עליו ,וחלק ממנו חביב א"צ

מראשו אלא מעליו ,ואם אכל הרי זה

להקדים לאכול החביב.

רעבתן .והובא בשו"ע סי' ק"ע ס"ט.

ופירש

ובסנהדרין

קב :אמרו שצריך לבצוע על

המ"ב כי השום מבפנים הוא המשובח

הפת ממקום שקרים בישוליה

שבו ,והעלין שמלמעלה גרועין מהן

והיינו שזהו מובחר שבפת ,כמ"ש המ"ב בר"ס

ומחזי כרעבתן כשיתחיל לאכול מראשו .ולכאו'

קס"ז ,ומבואר ששייך ענין כבוד הברכה אף

איירי ג"כ כשאוכלו שלא בתוך הסעודה ,וצ"ע

בחתיכה אחת.

הרי כיון שמברך על השום א"כ אדרבה צריך
לברך על החביב קדם כמ"ש בסוגיין.

ויש

ובפשוטו

נראה דכיון שהוא דרך רעבתנות
לאכול מתוכו של השום ,אין דינא

שר"ל שאין דין חביב כ"א בב' דברים

דחביב קודם ,אדרבה מידת דרך ארץ עדיף

ומברך על אחד מהם ופוטר חבירו כה"ג

מברכה שיברך על החביב וכמ"ש בקידושין נג.

חביב קודם ,אבל לא בדבר אחד שמקצתו חביב

דהצנועים מושכין את ידיהם מלחם הפנים,

ומקצתו אינו חביב ,שאז הברכה חל על כל

אע"פ שמצוה גמורה היא.
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כוסס חטה לקדימה ולברכת מעין שלש
נחלקו

הראשונים בסוגיין אם כוסס חטה הוא

שהרשב"א סבר שהטעם הוא משום שאינו

בכלל ז' מינים לקדימה ,דהתוס'

בחשיבות ז' מינים ,דר"ת שסבר שמברכים

והרא"ש ותר"י כתבו דגם בכוסס חטה איכא

מעין ג' סבר דהוי בכלל ז' מינים ויהיה לזה דין

מעלת מין ז' לקדימה ,ואילו הרשב"א כתב דאין

קדימה ,ובזה הרשב"א חולק עליו.

חטה בכלל המעלה של שבעת המינים ,דכל
המעלה של ז' מינים הוא רק בלחם ,וכתב תדע
שהרי אינו מברך על חטה ברכת מעין שלוש.

ומבואר

שנחלקו
מברכים

הראשונים
מעין

מ"ט

שלוש

אבל

התוס' ושא"ר שסברו שיש לחטה דין
קדימה ובכל זאת סברו שלא מברכים

על חטה ברכת מעין ג' ,ע"כ מטעמא אחרינא

אין

הוא שלא תיקנו ברכת מעין ג' רק באכילה

בחטה,

חשובה ,וחטה אכילה שלא כדרך הוא ומשו"ה

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"א

תקפח
לא מברכים ע"ז ברכת מעין ג' כמש"כ התוס'

בזה אין לחלק בין חיטה לקמח ,אבל שאר

דף לז' ע"א.

ראשונים דס"ל דמעין ג' תלוי בחשיבות

והרשב"א

שהוכיח שאין דין קדימה מדלא
מברך ע"ז ברכת מעין ג' ,ע"כ

האכילה א"כ עד כאן לא שמענו בר"ת
שמברכים ברכת מעין ג' רק בחיטה דעכ"פ
אכילה היא ,אבל קמח דלא רגילי אינשי

לית ליה האי סברא.

למיספי קמחא לא.

והנה

הרשב"א בדף ל"ו כתב דלדעת ר"ת
שמברך על חיטה ברכת מעין ג' ה"ה
על קמח יברכו ברכת מעין ג'.

ונראה

ולכן

כתבו הטור והשו"ע בסימן ר"ח לחוש
לשיטת ר"ת רק בחיטה ולא בקמח

שכ"ז הרשב"א לשיטתו שסבר

ונתיישבה בכך קושיית רעק"א בגליון השו"ע

בחשיבות

שם שהקשה מדוע התעלם השו"ע מדברי

שמעין

ג'

לא

תלוי

הרשב"א ולפמש"כ א"ש.

האכילה רק במעלת שבעת המינים ,ממילא

ieey l`eny axd

ברכת הכוסס שעורה המבושלת
ברא"ש

כ' בתו"ד 'ואף אם תרצה להעמידו

קליות של שעורים אבל אם בישל את השעורים

בכוסס את החיטה י"ל כך ,כל

]ולא עשאם דייסא[ ברכתם בפה"א לכו"ע,

המוקדם בפסוק הזה בדברים שברכותיהן שוות

ולפ"ז אפשר לדחוק דכונת הרא"ש בשעורים

עמו חיטה לגבי שעורה ,ומבו' ברא"ש שכוסס

מבושלים ,וכבר עמד בזה הא"ר בסי' רי"א

שעורה ברכתה בפה"א ככוסס חיטה.

סק"ח.

והנה

בב"י סי' ר"ח הביא בזה ג' דעות ,דעת
הכלבו דכוסס שעורים וכן קליות של

שעורים ברכתם שהכל ,ודעת האבודרהם
שאינו מברך כלל ,ודעת הטור שברכתם
בפה"א.

ובדרכי

אכן

בגר"א מבו' לכאו' דלא כדברי הא"ר,
שהביא בסי' רי"א ס"ק ט"ו את דברי

הרשב"א דכוסס חיטה אינה מז' מינים ,וכ'
דנפק"מ מדבריו דכוסס חיטה לא יקדם לכוסס
שעורה ,וכ' דלפי מה שפסק ברמ"א ר"ח ס"ד

משה כ' דע"כ אין זה כוונת הטור

דכוסס שעורה ברכתה שהכל אין נפק"מ בזה

שהרי בגמ' מבואר שכוסס חיטה

כיון דבלא"ה האדמה קודמת לשהכל ,ומבו'

ברכתו בפה"א משמע דווקא חיטים הראויים

מדברי הגר"א דלדעת הרמ"א דכוסס שעורה

לכוס אבל שעורים לא ,וצ"ע מדברי הרא"ש

ברכתה שהכל אין שום גוונא דשעורה תהיה

שמבואר דכסיסת חיטה ושעורה ברכתם שווה.

בפה"א ,וכך גם משמע מלשונו של הרמ"א שם

ולכאו' מוכח מזה כמש"כ הא"ר סי' ר"ח סק"ו

שלא מצא אופן שיברך האדמה בכוסס רק

שכל המחלוקת היא רק בכוסס שעורים או

בכסיסת חטים.

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"א  -דף מא ע"ב
ולפ"ז

הדרא קושיא לדוכתה מדברי הרא"ש
דמפורש

דכוסס

שעורה

תקפט

בפה"א] ,ועיין מחה"ש רי"א סק"ח ד"ה ואין
קושיא מש"כ בזה[ וצ"ע.

ברכתו
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דף מא ע"ב
ברכה על משקין בתוך הסעודה
דעת

המחזור ויטרי דהשותה מים בתוך

על כל דבר ודבר בפ"ע ,וכולם שייכים בברכת

הסעודה צריך לברך לפניהם ,ואף

המוציא] ,וכמו שעוררני הר"ר אליהו ברוך

דוודאי חשיבי כבאים מחמת הסעודה וכמו

דיויס דבמקרא אשכחן בכמה דוכתי ד"לחם"

שהק' על יין ,אך מ"מ ברכת הפת לא שייכא רק

היינו סעודה ,וזהו שברכת המוציא מישך

במידי דזיין ומים לא זייני כמבואר בריש פירקין

שייכא על כל הסעודה[ ,וזהו שחילק דכל זה

וא"כ א"א לפוטרם בברכת הפת ,אמנם הביאו

שייך על כל האוכלין והמשקין דזייני ,אך מים

התוס' דדעת ר"ת ור"י דאף מים נפטרים ,והק'

דלא זייני ,בהו לא שייכא ברכת המוציא וא"א

על סברת המחזור ויטרי מדינא דר' חייא דיין

להם ליפטר בברכת הפת.

פוטר כל מיני משקין אף דוודאי ברכת היין לא
שייכא גבייהו ,וחזינן דכיוון דהיין ראש וראשון

ודעת

ר"ת ור"י לכאורה נראה דהם סוברים

לכל המשקין הוא פוטר לכל המשקין בברכתו,

דגדר פטורא דדברים הבאים מחמת

וה"נ דברים הבאים בשביל הפת נפטרים

הסעודה הוא כדין עיקר וטפל ,דהכל טפילים

בברכתה אף דבאמת אינם שייכים בברכה זו

אצל הפת ,וכי היכי דבעיקר וטפל מודה

כלל.

המחזור ויטרי דלא איכפ"ל שהטפל אינו שייך
בברכת העיקר ,כן הוא בדברים הבאים מחמת

והנה

בזה כו"ע מודו דבעיקר וטפל דעלמא

הסעודה.

לא משגחינן אם ברכת העיקר שייכא
בטפל או לא ולעולם הטפל נפטר בברכת

ולפי"ד

באנו למחלוקת גדולה ביסוד דינא

העיקר אף לפי מה שהסכימו רוב רבותינו דטפל

דדברים הבאים מחמת הסעודה אם

אינו פטור מברכה ,וטעם הדבר ברור ,דגדר

הוא דין עיקר וטפל הפשוט ,או דין חדש דכל

פטור טפל אינו שהברכה נתפסת עליו בעצמו,

הסעודה נפטרת בברכת הפת ,ויש בזה נפק"מ

דוודאי הברכה חיילא רק על העיקר ,אלא

גדולה לדינא ,במי שאוכל דברים מחמת

שהטפל מחמת טפילותו נעשה כחלק מן העיקר

הסעודה קודם שבירך על הפת מה יברך עליהם,

ועי"ז הוא נפטר בברכת העיקר ,אמנם לעניין

]ובבשר ודגים וכדו' י"ל דכשאוכלם קודם

דברים הבאים מחמת הסעודה ,בזה סובר

הסעודה אינם חשובים באים מחמתה ,אך

המחזור ויטרי דגדר הפטור הוא דהברכה חיילא

נפק"מ בדברים הבאים לגרור תאות האכילה,
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תקצ
דחשיבי באים מחמת הסעודה עיין משנ"ב

האוכלין והמשקין ,אפ"ה לא משגחינן אם

קע"ד ס"ק ל"ט[ ,דאי חשבינן להו כטפל גמור,

הברכה שייכא על אותם אוכלין אם היה מברך

הרי כ' הרמ"א סימן רי"ב דטפל קודם העיקר

עליהן בפרטות ,ולפי"ז יש לפרש דאף ר"ת ור"י

מברך שהכל ,אמנם אם יסוד הדין הוא כמבואר

מודים למחזור ויטרי דיסוד דינא דדברים

במחזור ויטרי דכל הסעודה מישך שייכא

הבאים בסעודה אינו מדין עיקר וטפל ,ואפ"ה

בברכת הפת ,אך לא שמעינן לדונו כטפל אצל

לא איכפ"ל שברכת הפת לא שייכא על מים

הפת ,וא"כ קודם הסעודה יברך כעיקר ברכתו.

וכמו ביין הפוטר כל המשקין.

והנה

ר"ת ור"י הוכיחו דבריהם מדינא דיין
פוטר ,ונראה כוונתם דהתם חזינן וודאי

דאף דכל המשקין לא שייכי בברכת היין ,אפ"ה
הם נפטרים בברכתו ,ומוכח מזה דיסוד דינא
דדברים הבאים בסעודה הוא כדינא דעיקר
וטפל ,וזהו דינא דיין פוטר כל המשקין דכל
המשקין טפילים אצלו.

אמנם

]ובלשון

התוס' יש לדקדק ,דלגבי יין כ'
דיסוד הפטור הוא משום שהוא

ראש וראשון לכל המשקין ,והוא כמבואר
במג"א ,אמנם לגבי פת כ' דיסוד הפטור משום
שהפת פוטרת כל הדברים הבאים בשבילה ,וזה
יותר נראה כסברת עיקר וטפל ,ונראה בזה,
דבאמת דינא דיין פוטר הוא כמבואר במג"א,

באמת יעויין במג"א ריש סימן קע"ז

וזהו שהוכיחו נגד סברת המחזור ויטרי דאף אם

דמבואר בדבריו וכמו שפירשו הפמ"ג,

גדר דינא דדברים הבאים בסעודה אינו מדין

דיסוד דינא דר' חייא דפת פוטרת כל מיני

עיקר וטפל ,אפ"ה לא איכפ"ל שאינם שייכים

אוכלין ויין פוטר כל מיני משקין ,אי"ז מדין

בברכת הפת ,אך לעיקר הדין סוברים ר"ת ור"י

דברים הבאים בסעודה וודאי לא מדינא דעיקר

דלדידן דלית לן לדר' חייא וכמש"כ התוס'

וטפל ,אלא הוא דין חדש דכיוון דיין חשוב

לעיל מ"א :בהא גופא פלגינן עליה ,דלא

יותר מכל האוכלין ופת חשובה מכל האוכלין,

פטרינן רק מטעם דברים הבאים בסעודה

ועוד דברכתה חשובה דהיא כעין דאורייתא

וכעניין עיקר וטפל ,ומ"מ מדר' חייא נשמע

מק"ו דלאחריו מברך לפניו לא כ"ש ,משו"ה

לדידן לדחות לסברת המחזור ויטרי ודו"ק,

דין הוא שיפטרו את כל האוכלין והמשקין

ועיין מהרש"א שנתקשה בזה וכ' דר"ת ור"י

בברכתן ,ומבואר דאף כשלא באנו מדין עיקר

חולקים על מש"כ התוס' לעיל דאין הלכה כר'

וטפל אלא בעינן שהברכה תחול על כל

חייא ,ולא הבנתי הכרחו[.
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בדעת הרשב"א בדין פת הבאה בכיסנין בסעודה
בכמה

פרקים כתב הרשב"א התייחסות
למעלת פת הבאה בכיסנין לגבי

סעודה ולכאו' סתר משנתו בזה בתלת.

דהנה

בעיקר דברי רב פפא על מה אזלו דבריו
וחידושו כתב הרשב"א דלא הוי על כל

מידי דמשביע לא על בשר ודגים ולא על פת
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תקצא

הבאה בכיסנין ולא על מעשה קדירה ודבר זה

דהוי בתורת פת דלא בעינן ברכה ,וכבירך עלה

העמיד ע"ד המשנה והנדון בכוונתה בגמ' וז"ל

גופא הוא ,אלא דהוי בשיעור של פת דבדין הוא

והיינו דתנן ברך על הפת פטר את הפרפרת

דיפטר ,ושפיר מסתבר הוא כיון דעיקר ענינו

ואמרי' עלה בגמרא וכ"ש מעשה קדרה כלומר

בבא לשובע ,וכאן מביא קמ"ל דמעלת שביעה

כ"ש מעשה קדרה דלהשביע ומן הדין פת

זו היא ביתר מעלה דהיא כמעלת השביעה

פוטרתה עכ"ל ,והי ינו כדעת ב"ה דאהני

דאיכא בפת ,וכראייתו דאילו קבע סעודתו

בתורת כ"ש.

עליה )והיינו דתורת מיזן ושובע עליה(.

באופן

דתורת הפטור בפת בסעודה הרי הוא
מחמת היותו בא לשובע וכדמוכח

מהאי כ"ש מעשה קדירה ותרוויהו שוו לענין
זה ולכן כל חידוש הוא ר"פ הוא בפירות
וכדברי הרשב"א.

עוד

וכן

מוסיף לדון לגבי ברכת המזון בכה"ג
דבאו לאחר סילוק הטבלא דניפטר וז"ל

ומיהו לאחריה אינה טעונה ברכה דברכת
המזון פטר לה דאף היא נמי מזון היא ודין
הוא שתהא ברכת המזון פוטרתה ,מה שאין

הביא דתמרים דזייני יתכן דלא ניבעו בהן

כן בתאנים וענבים עכ"ל.

ברכת המזון והוא דהוי כפת הבאה
בכיסנין וז"ל ולאו דוקא פת הבאה בכסנין
אלא אפילו תמרי דמה טעם לפת הבאה

ולהדיא

דיפטר וכאן לא עלה בהזכרת

בכיסנין משום דאף איהי מזון כפת והלכך

הדברים ענין הפת אלא היותו למזון ולשובע

ברכת המזון פוטרתה בסופה ,מההוא טעמא

)ובעצם הוי כדבריו לגבי תמרים(.

דסברת הדברים דהוי מזון ובדין הו

גופיה מפטרי תמרי בברכת המזון בסופן
עכ"ל.

הרי

ולהלן

בדינא דפרפרת ומעשה קדירה במתני'

דמעלת פת הבאה בכיסנין הוא מחמת

ובביאור פלוגתת ב"ש וב"ה אי הוי על

היותו מיזן ולא מחמת היותו כפת אלא

פת ופרפרת או על פרפרת ומעשה קדירה,

שיערו מעלת הפת שלו הוא במה דהוא מיזן.

ושוב

דן הרשב"א על פת הב"כ דאפי' בא
בתוך הסעודה ג"כ לא בעינן ביה ברכה

וז"ל וטעמא דמילתא משום דפרפרת הויא פת
ואלו קבע עליה סעודה או דאכל מיניה כדי
שאחרים קובעין עליו סעודה מברך עליה
המוציא וג' ברכות ,והלכך כל שבאה בתוך

כמבואר בגמ' מ"ב ע"ב פירש הרשב"א להצד
דהנדון על פרפרת ומעשה קדירה והיינו דפת
גם ב"ש מודו דפרפרת נפטרת בברכתה והנדון
הוא על לפטור עם הפרפרת את המעשה קדירה
ואף דברכותיהן שוות מ"מ כתב הרשב"א דהוי
בסתם ואיה"נ בכוונה שפיר יפטר ,וכן להיפך
מבואר דמעשה קדירה אינו פוטר פרפרת
ובכוונה ודאי שיפטור.

הסעודה דין הוא שיפטור אותה בברכת הפת
עכ"ל.

מבואר

והנדון

בדבריו דמעלת פת הב"כ הוא דבדין
הוא דיפטר בברכת הפת והיינו לא

דבסתם יפטור רק פרפרת את המעשה
קדירה והיפך רק באם מכווין יפטר,

כתב

הרשב"א

וז"ל

וב"ה

סברי

דכיון
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תקצב
דהפרפרת חשיבא טפי טובא משום דאיהו פת

לתמרים ,ומאידך לעיל משמע דהוי דין דבדין

ומעשה קדרה לאו פת ,בדין הוא דפטרי ליה

הוא דיפטור.

בסתם ,כפת שפוטרת את הפרפרת ומעשה
קדרה אפילו במברך סתם עכ"ל.

ואין

לומר דזאת האחרונה אינה קושיא
דכוונתו התם רק לאידך גיסא והיינו

והיינו

דסיבת הפטור הוא דהוי כפת הפוטרת

דהטעם דאין פטור בברכותיהן שוות דמעשה

מיני המאכל ואף דזה אינו פת אלא

קדירה יפטור את הפרפרת ,וע"ז פירש דהוא

מזון מ"מ דן הרשב"א דיש לו מעלה זו ,וצ"ב

מחמת אינו בדין שיפטור אינו חשוב ,ואיה"נ

רב הא עד עתה לא אמר דבר זה ואדרבה דימה

טעם הפוטר בפרפרת את המעשה קדירה הוא

לתמרים וכדו' ,וא"כ מדוע יש לו האי מעלה

מצד מעלת פת הפוטרת ,דהרי א"כ מה דימה

לדעת ב"ה.

להתם הא סוגיא אחרת היא לגמרי ואינה מענינו
כלל ומה סיים והיינו טעמא ,הא שפיר נימא

וגדולה

מזו וזה האיר ידידי הר"י שרייבר

דבאמת אינו חשוב פוטר ,אלא דהכא בעינן

דהרשב"א לעיל מ"א ע"א בסוגיא

מעלת פת דאל"כ מדוע היה צריך לומר כאן

דקדימה בברכות פירש את דבר הפוטר בברכת

מעלת פת יותר מהתם דהיו לפניו ב' מיני פירות

הפרפרת את הפת וז"ל מיהו אפילו לת"ק דהתם

ובתרוויהו הלא ברכותיהן שוות וצע"ג.

דאמר דפרפרת פוטר מעשה קדרה הכא לא פטר
אלא במתכוון לפטור את הזית אבל בלא

ואין

מתכוון לא דאינו בדין שיפטור מי שאינו

לומר דמה דהביא ברשב"א הסברא
דכ"ש מעשה קדירה יתכן דזה גופא

חשוב את החשוב דרך גררה אלא דרך כונה,

היה נדון בגמ' האם מעלת הפרפרת מעלתה

והיינו נמי טעמא דההיא דהא משמע אפילו

היא כשובע ואז שפיר כ"ש מעשה קדירה וע"ז

לת"ק פרפרת שהיא חשובה פטרה מעשה

ב"ש חולק ,והצד השני בגמ' הוא דמעלת

קדרה ,אבל מעשה קדרה לא פטר את

פהב"כ חייבת להיות בהיותה כפת ממש ולענין

הפרפרת עכ"ל.

זה דוקא פרפרת פוטרת ולא להיפך ולכן ב"ש
גם ע"ז חולקים.

ופירש

את טעם מעלת פרפרת למעשה קדירה
דהוא משום דהוא חשוב הוי ליה

ובהצד

הראשון ב"ש פליגי גם על פת לענין

כדהתם דהמין החשוב פוטר את שאינו חשוב

פרפרת ומעשה קדירה וכן על פרפרת

ולהיפך מעשה קדירה אינו פוטר כדהתם דהוי

לענין מעשה קדירה דהא אם מבואר פת לא

מצד אינו בדין שיפטור אינו חשוב את החשוב

פוטרת דבר זה ודאי דפרפרת לא תפטור והטעם

אלא בכוונה.

יבואר כעת להלן וז"פ.

וא"כ

הרי מבואר טעם חדשו לא כהטעם

וא"כ

נראה בס"ד לומר דאין כאן סתירה

האמור כאן והוי סתירה משולשת עצם

דאדרבה הדברים האמורים לעיל בדין

הדבר דדן מעלת פת לפרפרת זה לכאו' לא

קדימה אזלו לל"ק דאז העיקר הוא מזון ושובע

הוזכר אלא כמעלת מזון והא קמן דדימה זאת

וחשיבות וכדו' ,ולכן כל דבריו בדברי ר"פ הוו
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ג"כ במטבע זה דשובע וכפי כל ראיותיו ורק

פטר אבל מעשה קדרה פטר ואפילו בסתם

דבריו בדף מ"ב ע"ב הוי להך לישנא דפת

ושלא במתכוין לפטור עכ"ל.

פוטרת שפיר פרפרת ויתכן דאפי' מעשה
קדירה ,ולכן בהכרח דהכל הוא מתורת הפת

הרי

דאיכא עליה ,ולכן אף כשדן בדעת ב"ה רק
מהאי טעמא הוא ודו"ק.

להדיא דדן לענין הלכה ,דהנדון בגמ'
בהספק הוא איך לפרש את דעת תק

וכלשונו והוה ליה ספק בדרבנן ,ולכאו' לאור
האמור הרי יוצא דלל"ק המח' היא בתרוויהו,

כל

זה אינו ,דהרי הרשב"א כתב להדיא בסו"ד

ולכאו' ודאי דהלכה היא כב"ה ומה נדון יש

בדף מ"ב ע"ב ז"ל ומ"מ לענין פסק הלכה

בזה ,והיינו דלל"ק לכאו' אין סוגיא כזאת

מספקא לן אי ב"ש ארישא פליגי או אסיפא

דפרפרת תפטור את המעשה קדירה ורק לל"ב

פליגי והוה ליה ספק בדרבנן ואמרינן דבסופא

במשנת

וא"כ

הדרינן

להסתירה

הגדולה

הרשב"א בכ"ז.

פליגי ובית הלל סברי דפרפרת פת הוא דלא
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בענין אכל פת ולא קבע עליה
השו"ע

סי' קע"ד ס"ב פסק יין פוטר כל מיני

אכן

המ"א שם הביא של"ה שכ' דקיי"ל שיש

משקין והביא ע"ז הט"ז ס"ק ב' את

קבע ליין והוכיח זאת ממה שכ' השו"ע

דברי המרדכי שדוקא אם היו שאר המשקים

סי' קע"ד סעי' ד' שכ' אם קבע לשתות לפני

לפניו בשעה שבירך על היין אז פוטר היין

המזון וכו' מבו' דשייך קביעות על היין וא"כ

אותם ע"כ.

לכאו' הדר דינו של המרדכי דלא בעי' שיהו
המשקים לפניו מכיון שקבע על היין ולכן כ'

וכ'

הגר"ז דכ"ז בלא קבע על היין אבל אם

הגר"ז שכאשר קבע על היין א"צ שיהו

קבע על היין מועיל אפי' לא היו המשקים

המשקים לפניו.

לפניו ובאמת כן מ' ל' המרדכי שכ' וז"ל אבל
היכא שאין המשקין לפניו בשעה שבירך על

ונמצא

בשי' המרדכי דהיכא שהמשקים לפניו

היין והוצרך לברך על המשקין דהא השתא

ברכת היין פוטרתם אפי' שלא קבע

בזמן הזה ליכא קבע לשתות יין ולא שייך ביה

והיכא שאין המשקים לפניו אין ברכת היין

לומר הסיבו לשתות ולא פטר משקין הבאים

פוטרתם אא"כ קבע וכ"כ גם המ"א בס"ק י"א

לאחריהם מלברך לפניהם ע"כ מ' מלשונו שכל

דהמקדש פוטר שאר משקים אע"פ דקדוש אינו

הטעם דבעי' משקים לפניו הוא משום שבזה"ז

נחשב קבע על היין ובע"כ כל הטעם שנפטרו

ליכא קביעות על היין מ' מלשונו דאם היתה

המשקים הוא משום שהיו לפניו וא"כ חזי' דלא

קביעות על היין לא היה צריך שיהו המשקים

בעי' לב' הדינים ביחד אלא סגי או שיהו לפניו

לפניו ורק שבזה"ז אין קביעות על היין.

או שיקבע עליהם.
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תקצד
ובנ"א

כלל נ"ה בי' את שי' האחרונים הנ"ל

שפוטרת אפי' בכה"ג וא"כ זהו דין שפת פוטרת

]שמקורם הוא מן המרדכי[ בכך דיין

כל מיני מאכל ואין להתחשב בכך שכל מה

יש לו דין ממש כמו לחם והיינו דלענין לחם

שאוכל הלחם הוא בכדי לפטור המאכלים

פסק השו"ע סי' קע"ז סעי' ד' דאפי' לא היו

מברכה ומשכך פטור מלברך והניח המ"א

לפניו בשעת ברכת המוציא ואח"כ הובא לפניו

בצ"ע.

הלפתן דא"צ לברך ובי' המג"א סי' רי"ב הטעם
משום שדעתו על כל מה שיביאו לפניו בעת

וכ'

לפטור המאכלים האחרים מברכה נחשב

הסעודה ונחשב שהיתה דעתו ע"ז וממילא ה"ה
גם ליין דאם קבע על היין אפי' לא היו שאר
המשקים לפניו א"צ לברך ומשום שהיתה דעתו
על כל מה שיביאו לפניו בעת משתה היין
והטעם שיש להשוות יין ללחם הוא משום דר'
חייא השווה אותם בברכות מ"א ב' דפת פוטרת
כל מיני מאכל ויין פוטר כל מיני משקים ונהי
דלענין פת לא קיי"ל כוותיה אבל לענין יין כן
ועל כן עדיין יש להשוות יין לפת דאפי' דלא
קי"ל כר"ח ממש לפטור אפי' תאנים וענבים
מברכה אבל מ"מ מה שפת כן פוטרת יש
להשוות יין אליה שיפטור גם הוא.

הנ"א דהיכא שאוכל הלחם רק בכדי

ללא קבע על הלחם וכל מה שנסתפק המ"א
הוא משום דיש צד לומר דאין הלכה כר' חייא
כלל ולכן חייב לברך על המאכלים אך לענין יין
דודאי קיי"ל כר"ח כמש"כ הראשונים דכל מה
דנדחה ר"ח הוא לענין לחם א"כ אפי' לא קבע
על היין מהני היין לפטור מברכה ומיהו בעי'
שיהו המשקים לפניו משום דסו"ס לא קבע על
היין וכל מה שפסק השו"ע סי' קע"ז ס"ד דאפי'
לא היה האוכל לפניו אין מברך הוא משום
דקבע על הלחם ואז דעתו על כל מה שיביא
בשעת הסעודה אך הכא שלא קבע אין נחשב
שדעתו ע"ז ולכן צריך שיהו המשקים לפניו

ומהא

וע'.

דכ' המ"א סקי"א גבי קדוש דמהני חזי'
דסגי בהיו לפניו ואפי' לא קבע על היין

וכ' ע"ז הנ"א שהוא לשי' בסי' קע"ז סק"א
שנסתפק המ"א היכא שכל מה שאכל לחם היה
רק בכדי לפטור את הלפתן אם מהני או לא ובי'
הפמ"ג בא"א את ספקו האם מה שדברים
הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה נפטרים
זהו מחמת טפלות וכדו' דאז יש לומר שאי"ז
נחשב לבא מחמת הסעודה אם כל מה שאוכל
לחם הוא רק בכדי לפטור אותם מברכה או
דהבי' במה דדברים הבאים מחמת הסעודה

והנה

הנ"א השווה בין לא קבע על יין לבין
היכא שאוכל לחם בכדי לפטור את

המאכלים דשניהם נחשבים ללא קבע ויל"ע
לפ"ז היכא שאוכל לחם בכדי לפטור מאכלים
ואח"כ הביאו לו עוד לפתן שלא חשב עליו
שלא יועיל לפוטרו אפי' לפי הצד של המ"א
שכן מועילה אכילת הלחם לפטור המאכלים
ומשום שהכא נחשב ללא קבע על פת ובלא
קבע על יין הדין הוא שצריך שיהו המשקים
לפניו ובל"ז צריך לברך על המשקים וצ"ע דלא

נפטרים הוא משום דלענין זה קיי"ל כר"ח

מבו' כן בשום מקום.

והיינו דנהי דלא קיי"ל כר"ח לענין שפת תפטור
את כל הדברים הבאים בסעודה אבל לענין
דברים הבאים מחמת הסעודה קיי"ל כר"ח

ועוד

יש להעיר דהנה המ"א כ' דהנכון הוא
שלא יאכל הפת ויברך על הפירות כדי
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לצאת מן הספק חוץ משבת ויו"ט והטעם

מ' דאם היה אפשר לכוין היה עדיף כך אכן

דשאני שבת ויו"ט כ' הלבושי שרד והמחה"ש

באמת ק"ק דהרי יכול לברך עליהם קודם

והח"א דהוא משום דבשבת חייב לאכול פת

שיברך המוציא ויש לישב דאכתי יהיה ספק על

ולכן ודאי שהפת עיקר והביאם המ"ב אכן ל'

ברכה אחרונה וע'[ ולהפמ"ג קשה דא"כ כל

הפמ"ג הוא דמכיון שחייב לאכול פת א"כ הרי

פעם בשבת שלא רצה לאכול הפת ולמרות זאת

מיד הוא נכנס לספק דהרי כבר לא יכול לברך

ההלכה היא שאין מברך על המאכלים משום

על הפרות דשמא נפטרו מברכת הפת ]דכך מ'

ספק אם הביאו לא מאכל שלא היה לפניו דצריך

ממש"כ וז"ל ולכוין לא צאת בהמוציא צ"ע ע"כ

לברך וזה לא אישתמיט בשום דוכתא כן וצ"ע.
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בענין יין פוטר מיני משקין
השו"ע

בסי' קע"ד סעי' ב' כ' דיין פוטר כל

היין מהני קבע זה גם כאשר שותה בדרך עראי

מיני משקים והט"ז סק"ב הביא את

דמכיון שבדר"כ יש קבע על יין מהני גם כאשר

דברי המרדכי דבעי' שיהו המשקים לפניו ונח'

אין שותה את היין בקביעות אמנם דעת המ"א

בזה האחרונים אם בעי' שיקבע על היין בכדי

בי' הנ"א דס"ל דביין יש את דינו של ר' חייא

שיפטור את המשקים ואין מועיל שהמשקים

דיין פוטר כל מיני משקים ואפי' שלא קבע על

לפניו אא"כ גם קבע על היין או דסגי בכך

היין יש את הדין שפוטר וכ' שע"ז מיוסד ספקו

שהמשקים לפניו אפי' לא קבע על היין דדעת

דהמ"א סי' קע"ז לענין היכא שאוכל פת בכדי

הנ"א דבעי' לתרוייהו דהיינו גם שיקבע על היין

לפטור מברכה שאר מאכלים האם מהני בכה"ג

וגם שיהיו המשקים לפניו ודעת המ"א והגר"ז

או לא וכ' שהספק הוא דאם קיי"ל כר"ח מהני

ועוד דסגי בכך שהמשקים לפניו.

אפי' שאין רוצה לאכול כעת לחם וא"כ יוצא

ובשעה"צ

סק"ה כ' דודאי דלא בעי' שיקבע
על היין וז"ל ואף דמהלבוש מ'

דהשו"ע מיירי בדקבע על היין וכן מצדד בע"ת
וכן הסכים בנ"א לדינא הרבה אחרונים חולקים

שאין הטעם משום שקבע על היין אלא אדרבה
הטעם הוא דאפי' שלא קבע מ"מ נפטר מברכה
ובטעם הדבר כ' הפמ"ג בא"א סי' קע"ז סק"א
דיין ברכתו חשובה או שהוא סעיד ולכן ברכתו
פוטרת שאר משקים.

ע"ז הלא המה השכנה"ג וא"ר ושל"ה בספר
ע"ב וכן המ"א לק' בססקי"א ע"כ.

והנה

ויש

בזה נפ"מ דהרי היכא שקבע על היין כ'

השעה"צ כ' דהמ"א והשל"ה קיימי

המ"ב דלא בעי' שיהו המשקים לפניו

דהנה

והיכא ששותה עראי בעי' שיהו המשקים לפניו

השל"ה הובא בנ"א כלל נ"ה וכ' הנ"א שם

ולכאו' לדעת השל"ה דכל שתיה היא קביעות

דטעמו הוא משום דס"ל דלהלכה קי"ל דיש

א"כ לעולם לא יצטרך שיהו המשקים לפניו

קבע על היין גם בזה"ז ומכיון שיש קבע על

ורק המרדכי ס"ל דבזה"ז אין כלל קביעות אך

בחדא

שיטתא

ויל"ע

בזה
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לדידן שיש קביעות לא יצטרכו שיהו המשקים

כאשר אין דין של קבע דכל טעמו של השל"ה

לפניו ובזה ודאי שאין פוסקים כמותו וא"כ

הוא משום דתמיד שתיית היין נחשבת לקבע

דעת השל"ה לכאו' אינה מועילה להצטרף

ובזה הרי לא קיי"ל כוותיה ומשכך מי אמר

לחלוק על הנ"א דכל טעם השל"ה הוא משום

דסגי בכך שיהו המשקים לפניו גם כאשר לא

שתמיד זה נחשב לקביעות אכן אכתי לכאו' אין

קבע אולי בלא קבע אין מועיל שיהו המשקים

מקור מדבריו לענין שיועיל משקים לפניו

לפניו וכמש"כ בנ"א וצ"ע.

oiwaxc lyit mgexi axd

בדין מלפת בדבר הבא לקינוח סעודה
הראשונים

הסמיכו דבריהם ע"ד הירושלמי

מהסעודה ,ולכאו' לכן היה נראה תוספת

בהעמדת מידי דלא מיחשיב

הגבלת התר"י דבעינן תחילה וסוף ,דבהכי

מחמת סעודה ,להחשבו מחמת סעודה וכחלק

קובעו כמלפת ,אך אם מבואר דבתחילת

ממנו ,וזה ע"י היותו מלפת הפת ,ולאוכלו ע"י

הסעודה אהני אפי' בלא ליפות בסוף א"כ ע"כ

ליפות ובלא ליפות ,אך חילקו האופנים דהנה

הליפות שונה והוי כדי לקבועו כתחלית

התר"י נוקט דחלוק אם באמצע הסעודה התחיל

הסעודה ומ"ש.

בליפות אז אהני לאוכלו בלא ליפות ,רק אי
בתחילה ובסוף מלפת הוא בפת ,אך באם זהו
המאכל שעליו קובע ובתחילת הסעודה מלפת
בו ,בכה"ג אהני אם אוכלו לבדו אפי' בלא
ליפות בסוף.

והדבר

צ"ב בתרתי גם דהלא ענין הליפות בו
הוא רק להעמידו כמלפת לפת וטפל

לו ,וא"כ כיצד בכלל מועיל לענין לקבוע חלק

`.

ובכלל

אם מבואר דבכולהו יש איזה זמן
דאפשר לאוכלו בלא ליפות בלי

ברכה ע"כ דההשתייכות הוא כעיקר הסעודה
ושוב ממילא צ"ב איך ע"י ליפות מועיל ומה
החי' מתי בא לסעודה ,ועיין בהערה כאן דעות
החלוקות בדברי הראשונים בזה א.

ובהקדם

יש להביא דרש"י במחז"ו סי' ס"ח
דכתב דקינוח סעודה לא מועיל מה

,seqe dligz i"r `l` ipdn `lc xaeq `"ayxd ixdc ,dfa zewelg zerc 'c epivnc mipey`xac zn`ae
`l` mipey`xdc `nrhn `l llk j` ,eteq oiprl rvn`a 'it` zetil ipd`c xaeq `"ahixd eli`e

opira `l mlerl okle ,dkxaa eze` miaiign k"g`e dkxaa aiiegn epi` cg` wlgc `"`c ,dycgd ezxaqn
lka zetil ipdn `lc ipenin 'bdd zrcn iwet`l ,dlilyd jxca mipey`xd e`iad jci`le - .seqa zetil
dfc oecl mewn did 'e`kle ,mc` lk lv` ezrc dlhac `niz `lc `id mipey`xa zx`eand `xaqde ,ipeeb
dcreqd mvr zeriawl jiiy `l zetilc `"te`a `nipc e` ,zetil ipdn `lc mrha ipenin 'bdd ixac oeekn
`wlgk ecinrdl ipdn i` zewelg zehiy 'ca mipey`xd ewlgpc ote`a - .eil` xacd zlthd oiprl `l
a"ve ,dl opirac mi`pzda ewlgpe ,ervn`a wx e` ,dcerqd zligza i` k"` mbe ,e`l e` zetil i"r dcerqdn
.eixac weliga i"xzd zrc xen`k
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תקצז

דמלפת בפת ,כיון דבטלה דעתו אצל כל אדם,

והיינו דהדבר בעצם עומד לקינוח בהכי אם

אך סיים דאם הביאום לפני הסעודה פת

ילפת לא יועיל ,דהרי הביא לקינוח והליפות לא

פוטרתן ,ולכאו' הרי פירש דבטלה דעתו

עושהו למפלת ובהכי בטלה דעתו אצל כל

ומ"ש.

אדם ,אבל בכה"ג דזהו הסעודה והיינו

ומכוון

דבריו לכאו' הוא דתחילת הסעודה

בתחילתו הרי בהכרח זה מה שמעמיד כאן ולכן

היינו דמלפת בה בתחילת הסעודה,

שפיר אהני.

והעמיד זה הקינוח לעיקר הסעודה וללפת בו

ושוב

ממילא נראה דסברת התר"י היא לא

וכדברי התר"י ,ובזה כתב דלא איפכת לן

בשיעור הליפות דעל ידי זה יקבע

מבטלה דעתו ,והענין בזה כי עיקר סברת בטלה

כחלק מהסעודה דבזה מה דהוא מעמידו מצד

דעתו מגדיר את אכילתם יחד כאכילה שכנית

עצמו לכך סגי ,וכל ענין הליפות בהכרח אינו

ולא כאכילה מיזגית אפי' דליפת בהם אין

מענין דבר זה ,דהלא אין בכוח ליפות אלא

שייכות באכילה כי אם מה דהכניסם לפיו יחד.

להעמידו כטפל לפת ,ולא כעיקר הסעודה,

דאם זה הדבר היחיד בסעודה אז בעצם

ובע"כ דהקובע לסעודה הוא עצם מה דהוא

יתכן דאפי' ליפות לא היה צריך ,כי זהו

מעמידו ,אלא דאיכא בטלה דעתו וע"ז אמרינן

סעודתו אלא דאכתי נימא בטלה דעתו ,וע"ז

דלכן צריך ללפת בו ,להעמידו באמת כשייך

אמרינן דע"י ליפות הרי קובע הדבר במציאות,

לסעודה לענין בטלה דעתו ,ולכן דעת התר"י

ובהכי לא שייך לומר בטלה דעתו כיון דזה

דבכה"ג דכבר אכל ואי"ז עיקר הסעודה ,בעינן

המציאות שמעמיד באכילתו ,והיינו דשיעור

שיעור מרובה כדי לבטל הבטלה דעתו ולכן

הליפות לא אתי אלא כדי לבטל את הבטלה

בעינן תחילה וסוף אך הטעם דבאמצע יכול

דעתו כדי לקבוע בו שייכות לסעודה ,ולכן

לאוכלו בלא ליפות הוא מחמת היותו חלק

בכה"ג דהמחז"ו עסקינן דבא בסוף הסעודה,

מעיקר הסעודה.

ורק
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בענין ברכה אחרונה על מים ששתאן עם יין
הטור

בסי' ר"ח כ' בשם הרא"ש וז"ל דאם

והנה

לק' סי' רי"ב הביא הב"י את דעת הכלבו

שתה יין ומים שאין לו לברך על המים

דבעיקר וטפל דהדין הוא דא"צ לברך

בונ"ר כי ברכת היין פוטרתן אע"פ שאינו מעין

על הטפל זהו רק בברכה ראשונה אבל לענין

ברכתן מידי דהוה אברכה ראשונה דקיי"ל יין

ברכה אחרונה צריך לברך וכ' הב"י וז"ל ולי

פוטר כל מיני משקה משום חשיבותו אע"ג

נראה דבר פשוט דכשם שפוטר מברכה שלפניה

שאינו בכלל בופה"ג ה"ה בברכה אחרונה ע"כ

כך פוטר מברכה שלאחריה וסו' דעלמא הכי

והב"י הביא הגה"מ שהסמ"ק הניח דבר זה

הוא והכי מ' בהדיא מדאר"פ דברים הבאים

בצ"ע ולענין הלכה כדאי הוא הרא"ש לסמוך

בתוך הסעודה מחמת הסעודה אינם טעונים

עליו ע"כ.

ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ע"כ וכ' הד"מ

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"ב

תקצח
סק"א וכן נראה לי דמ' מסו"ס ר"ח דכל דפוטר

שאר מיני המאכל אכן דינו של ר' חייא אינו

מברכה ראשונה פוטר גם כן מברכה אחרונה

שייך כלל לדינים של עיקר וטפל ולכן פוטר גם

ע"כ והיינו דהוכיח ממש"כ הרא"ש דיין פוטר

כאשר לא קבע על הפת.

מים גם מברכה אחרונה וצ"ע על הב"י שלא
הביא זאת וכ' לחלוק על הכלבו מדעתו.

וא"כ

יש לומר דאין להוכיח מן הרא"ש שכ'
דיין פוטר מים מברכה אחרונה לדין

והיה

יתכן לומר דחלוק ביסודו מה שהיין
פוטר את המים לבין מה שהעיקר פוטר

את הטפילה והוא דמה שהעיקר פוטר את
הטפילה הוא משום דלטפילה אין חשיבות

הכלבו דעל טפל חייב בברכה שלאחריה ומשום
דאפי' אי נימא דאין נחשב לטפל לענין ברכה
שלאחריה מ"מ ביין לא יצטרך לברך משום
דביין זהו דין אחר ואין לו שייכות לדין של
עיקר וטפל וע'.

ביחס לעיקר ויש לדון האם מה שאין לה
חשיבות הוא רק לפניה או שגם לאחריה.

אך

וכן

להיפך הרא"ש לא יכל להוכיח ממה
דמבו' בסו' בברכות מ"א ב' דדברים

יין מה שפוטר שאר משקים אינו משום
עיקר וטפל אלא הוא מדינא דר' חייא

דאמר פת פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל
מיני משקים ובבי' די"ז כ' הפמ"ג בא"א סי'
קע"ז סק"א או משום דברכת מעין ג' ביין הוא
דאו' וילפי' ק"ו לברכה לפניו ואפי' אי הוה

הבאים בתוך הסעודה אין טעונים ברכה לא
לפניהם ולא לאחריהם דהתם זהו רק ענין לדין
של עיקר וטפל אכן ביין הרי אינו דין רק לענין
של עיקר וטפל דהרי בלא קבע על היין דגם
בזה פטר שאר מיני משקים ובזה אין שייך לומר
הטעם של עיקר וטפל וצריך לזה הוכחה מצד

הברכה שלפניו דרבנן מ"מ ברכה חשובה היא

עצמה.

או משום שליין שקבעו לו ברכה לעצמו יש
חשיבות אבל אין הטעם משום עיקר וטפל אלא

והדרכי

משה שכן הוכיח מדברי הרא"ש

זהו דין בפ"ע ולכן כ' הפמ"ג דגם כאשר לא

לענין עיקר וטפל יתכן לומר דעיקר

קבע על היין הוא פוטר את שאר המשקים

ההוכחה הינה מעיקר סברת הרא"ש לבאר דיין

אע"פ דלזה ודאי שאין דין של עיקר וטפל כמו

פוטר שאר מיני משקים מברכה שלאחריה

שמבו' שם להדיא בדברי המ"א שם שנסתפק

משום שמה שפוטר מברכה שלפניה פוטר גם

האם יש את הדין של ר"ח לענין פת כאשר אין

מברכה שלאחריה מ' שזוהי סברת הרא"ש דאין

קובע את סעודתו עליה דאם אין הלכה כר"ח

לחלק בין ברכה ראשונה לאחרונה וא"כ ה"ה

א"כ ודאי שכאשר לא קבע עליה אין פוטרת

נמי הכא דאין לחלק וע' ]ולכאו' קצת מ'

שאר מיני מאכל והיינו משום דאין הפת יכולה

מלשונו דעיקר ההוכחה הינה מסברת הרא"ש

להיחשב עיקר לענין שנאמר שהיא פוטרת את

ולא מגוף הדין וזהו כמו שנת' וע'[.
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תקצט

פת הבאה בכיסנין בתוך הסעודה
גמ'

ור"ש אמר אין לך דבר וכו'  -שיטת

ולאחריהם"  -משמע מדבריו שכל הדין של

הרשב"א דפהבב"כ בתוך הסעודה הגם

סילוק טבלא אינה אלא כלפי הדין שפהבב"כ

שאינה מדברים הדברים הבאים מחמת הסעודה

מברך לפניה ,אבל כלפי תאנים וענבים אם

מ"מ פטורה מברכה לפניה ,ויש מקום לבאר

מברך לאחריהם לא הזכיר דבעי סילוק טבלא.

דכיון שהיא באה לפתוח את תאבון הסעודה
וגם שייך בה ברכת המוציא ,משא"כ בתאנים

וע"כ

שפטור בתאנים וענבים בתוך סעודה

וענבים הגם שגם הם באים לפתוח את תאבון
אכילת הפת ,מ"מ אין שייך בהם נוסח הברכה
של המוציא.

הוא כנ"ל ,דכיון שכ' הרשב"א שהטעם

מברכה אחרונה משום שהם באים לפתוח את
התאבון והוו טפלים לפת ,א"כ כיון שבגמר
אכילתו אפי' קודם סילוק הטבלא ע"כ שאין

אמנם

ברשב"א מדוקדק דאין זה הטעם ,דעי'

דעתו באכילתן כדי לפתוח את התאבון ,אינו
נפטר בברכת הפת ב.

ברשב"א שכ' דהא דאמרינן דלאחר
הסעודה חייב בברכה היינו דוקא בימיהם שהיו
מסלקים את הטבלא ,אבל בימינו גם לאחר
שגמר מלאכול ,מ"מ כל היכא שמנח תכא קמיה
לא סלק דעתו מלאכול ,ודבר זה ק' בסברא דכיון
שכ' הרשב"א שהטעם שפטורים מברכה הוא
משום שהם באים לפתוח את תאבון האכילה,
א"כ כיון שגמר אכילתו א"כ ע"כ שאין דעתו
באכילת התאנים וענבים אלא בשביל קנוח

ומעתה

בפהבב"כ בתוך הסעודה ,שבזה כ'
הרשב"א שעד סילוק הטבלא מקרי בתוך
הסעודה ,אינו משום שהיא פותחת את תאבון
הסעודה וכנ"ל ,אלא שכל שאוכלן בתוך
סעודתו מקרי אכילתו אכילת קבע ,וא"כ חייב
מדינא מחוייבים בברכת המוציא כדין הקובע
סעדותו על פהבב"כ ,וא"כ ודאי שיפטרו

סעודה ,ולא בשביל המשכת התאבון.

באמת

עי' ברשב"א ז"ל "נמצא עכשיו פסקן

צ"ל שטעם הפטור מברכה ראשונה

בברכת הפת.

ועי'

בשו"ע שפסק דלא כהרשב"א שפהבב"כ

של דברים לפי מה שכתבנו ,וכו' ופת

בתוך הסעודה חייב לברך ברכה ראשונה,

הבאה בכסנין דהיינו כגון אובלי"יש וכו' אינן

וכ' הרעק"א "אולם ק' לי א"כ אמאי מברך

טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ,ואם

בפהבב"כ בדאוכלים לקנוח בתוך הסעודה .וכן

באו לאחר הסעודה דהיינו לאחר סילוק

בלחמניות לעיל סימן קס"ח דמברך לפניהם.

טבלא טעונין ברכה לפניהם ואין טעונין ברכה

נימא מגו דהוי קובעת לפת הוי קביעות גם

לאחריהם ,ופירות כגון תאנים וענבים וכו' ואם

עלייהו .וממילא מדינא ראוי לברך המוציא ופת

באו לאחר הסעודה טעונין ברכה לפניהם

פוטרתן וצ"ע" וזהו כמו שכ' בסברת הרשב"א.

.a
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ולפי

דברינו התוס' שכ' את דין סילוק הטבלא

הרשב"א שיש לפוטרו מטעם אחר ,דכיון

כלפי כל הדברים שבאים בתוך הסעודה,

שנמצא אכתי בסעודתו מתוך דהוי קביעות

ע"כ דלא סבר דגדר הפטור מברכת המזון,

לעניין הפת הוי קביעות לגבי שתיית היין,

משום שבאו לפתוח את התאבון וכנ"ל ,אלא

והשותה יין בקביעות מברך עליו ברכת המזו

דסבר שברכת המזון פוטרת כל הדברים

כמבואר בריש פרקין עיי"ש.

הנאכלים כחלק מהסעודה ,ודו"ק.

ב .ומעתה

ומהרשב"א

סעודה כל אכילותיו נחשבות

מתבאר מה דלכאו' ק' להרשב"א
בטעם שפהבב"כ שאוכלן לאחר

סעודה אפי' ר"ש מודה פטור מברכה אחרונה
כיון דזייני ,דהיינו דנעשה לחלק מהסעודה,
א"כ מ"ט לא יפטר גם מברכה ראשונה כדין

לאכילת קבע ,אלא דק' דהרשב"א איירי
שלאוכלן לאחר המזון ואפ"ה כ' דהוי קביעות
מחמת הסעודה ,ולגבי פהבב"כ בארנו בדעת
הרשב"א שלאחר סעודה אין זה אכילת קבע,
ומשום הכי חייב בברכה ראשונה.

אוכלן בתוך הסעודה ,ולפי הנ"ל י"ל דנהי
שנחשב לחלק מאכילת הסעודה חשב כחלק
מהסעודה ,אבל לגבי קביעות כיון שגמר
סעדותו אין אכילתו אכילת קבע אלא כשאר
פהבב"כ ודו"ק.

ג .ועי'

הנ"ל מבואר כדברינו שבתוך

ונראה

לחדש ,שכל דברי הרשב"א לגבי יין
היינו דוקא קודם סילוק הטבלא,

דאכתי נחשב שקאי בקביעות הסעודה וכמו
שכ' לעיל ,אבל לאחר סילוק הטבלא אין זה
קביעות גם לגבי יין ,ואינו יפטר בברכת המזון

ברשב"א דכ' שהשותה יין לאחר

ודו"ק.

המזון מתוך שהרבה בשיחה לפי
דברי התוספות חייב לברך ברכה אחרונה ,ואינו
נפטר בברכה אחרונה של הסעודה ,אבל כ'

אלא

דעי' במג"א קעד סק"ט שכ' כלפי דין יין
דהיינו דוקא לאחר סילוק טבלא ,וצ"ע.

onceb dpei axd

בדין ברכת המזון על תמרים ודייסא
כ'

תר"י בסוגיין וז"ל ואמרו רבני צרפת

ברהמ"ז פוטרת מעין ג' ,ויש סיוע לזה מדאמרי'

דמהכא שמעינן דברכת ג' אינה פוטרת

בגמ' חמרא סעיד ומשמח והוינן בה א"ה נברך

מעין ג' ,ואם אכל דייסא או כיוצ"ב אחר המזון

עליה ג' ברכות ומהדרינן לא קבעי אינשי עליה,

אע"פ שהברכה שלו מעין ברכת המזון אין

וכיון דאי לאו דלא קבעי היינו מברכים עליה ג'

ברהמ"ז פוטרתו כו' ,מיהו נראה דדוקא בשאר

ברכות כמו על הפת דין הוא שתהא לו זאת

דברים אבל ביין פוטרת מעין ג' ,ואם שתה

המעלה יותר משאר מינים דברכת ג' תפטור

לאחר הסעודה אינו מברך לאחריו דגבי יין

אותו.

עריכת ברכות  /הערות דף מא ע"ב
והנה

תרא

בשו"ע סי' ר"ח סי"ז כ' דאם אכל דייסא

שהקשו כן גבי יין ולא הקשו בתמרים כן משמע

ובירך ברהמ"ז אין ברהמ"ז פוטרתו,

דיותר פשוט הוא דיין מיזן זיין מתמרים ,וכיון

אבל אם שתה יין או אכל תמרים ובירך ברהמ"ז

שפוטרת התמרים בדיעבד ה"ה נמי דפוטרת יין

בהמ"ז פוטרתם.

בדיעבד.

וכ'

האחרונים דמקורו הוא מתר"י הנ"ל
דחילק בין יין לשאר דברים ומשמע

דדיסא כשאר דברים ,ובפר"ח כ' דאע"ג שיש
סיוע לדברי השו"ע מרבינו יונה מ"מ הואיל
ולא מסתברא שתמרים יהיו עדיפי מדייסא
עכצ"ל דכוונת תר"י שאר דברים לבר מדייסא.

אכן

באבן העוזר כ' דדברי תר"י הם כשאכל

ומעתה

אם כדברי השו"ע שגם מש"כ תר"י
בסוגיין דיין נפטר בברכת הפת ה"ה

תמרים ,א"כ יכל להביא בפשיטות בק"ו
מתמרים וכמו בדף י"ב ,וע"כ דתמרים אינם
נפטרים בברכת הפת ,ומש"ה כשדן ביין אם
נפטר בברכת הפת הוצרך לדון מסברא בעלמא
דבדין הוא שתהא לו זאת המעלה וכו'.

פת ובירך ברהמ"ז ואז רק יין נפטר ,אבל
דייסא ותמרים אינם נפטרים ,וכל מה שתמרים
נפטרים הוא כשבירך עליהם ובכה"ג כ"ש
שתמרים נפטרים.

ונראה

להביא כמה ראיות לביאור זה בדברי
תר"י דהנה לדברי השו"ע דלא חילק

בין בירך עליהם לבין היכא דבירך על הפת,
א"כ כשכ' תר"י שיין נפטר ממילא ה"ה תמרים
כמש"כ בגמ' בדף י"ב ,וא"כ ע"כ שמש"כ תר"י
שאר דברים היינו לבר מתמרים ,וא"כ מנליה
דלא נימא דהיינו נמי לבר מדייסא ,אכן לאבן
העוזר א"ש שכשאכל פת גם תמרים לא נפטרים
ואז רק יין נפטר וכמש"כ תר"י.

והנה

והנה

סברא זו ל"ש בתמרים ,דהא בתמרים לא
הקשו א"ה נבריך עליה ג' ברכות וגם

מזה מוכח דתמרים ל"ד ליין ,וא"ש לפי"ז מה
שחילקם הרבינו יונה לב' סוגיות ,דבדף י"ב כ'
שגפן נפטר אם שכח ובירך עליו בהמ"ז ,ובזה
מבואר בגמ' דף י"ב דתמרים נפטרים ולכך כ'
בפשיטות דגם יין נפטר בק"ו מתמרים ,אבל
בסוגיין דן במי ששתה יין לאחר המזון וכה"ג
לא מצינו דתמרים יפטרו ,ולכן הוצרך לבוא
לסברא מחודשת דכיון דאי הוי קבע עליה היה
מברך ג' ברכות ממילא כשאכל בסעודת פת יש
לו ליפטר בברהמ"ז ,וי"ל דסברא זו שייכא רק
כשאכל בסעודת פת שאז כיון שהוא מברך

בדף י"ב איתא בתר"י בשם רבני צרפת

ברהמ"ז על הקביעות של הפת יכול לכלול את

שגם על יין אם שתה אותו ושכח ובירך

היין מה"ט ,אבל כשמברך על יין ברהמ"ז ל"ש

ברהמ"ז יצא ,וכן נר' בפירוש סוגיית הגמ'

סברא זו דהא לא קבע והתם צריך את הק"ו

דפרכינן ביין נברך עליה ג' ברכות ,ומדחזינן

מתמרים שהביא בדף י"ב.
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תרב

בדעת הרשב"א בפטור ברכה בדברים הבאים בסעודה
כתב

הרשב"א וז"ל וטעמא דמילתא משום

ובזה

דפרפרת הויא פת ואלו קבע עליה

תאוות המאכל בעינן ביה ברכה לפניה,

סעודה או דאכל מיניה כדי שאחרים קובעין
עליו סעודה מברך עליה המוציא וג' ברכות,
והלכך כל שבאה בתוך הסעודה דין הוא
שיפטור אותה בברכת הפת עכ"ל.

ואיתמר

ולא לאחריה וביאור פשרה זו צ"ב.

ולהנ"ל

יתכן דהרי גרירת תאות המאכל הוא
מחמת אכילת הדבר הנותן לו תענוג

וממילא גורר תאות המאכל באופן דהאכילה

בה מילתא ביה מדרשא דעיקר סברת

הינה אכילת דבר לתענוג ותכלית האכילה היא

הרשב"א הוא דפת הב"כ תורת פת

לגרור תאות המאכל.

עליה ,וע"ז מביא סימוכין דהא שייך בה
קביעות ושוב ממילא בע"כ הוי כפת.

אך

א"ש דעת הרשב"א דדבר הבא לגרור

א"כ צ"ב הא דפירש לאחמ"כ וז"ל אבל
אם באה לאחר סעודה טעונה ברכה לפניה

משום דלאו למיזן אתיא אלא לקנוח עכ"ל,
והיינו דבאם באה לאחר המזון לא מהני במה
דהוי פת לענין זה וצ"ב הא אכתי נימא דכיון

ושוב

אי נימא דעיקר הברכה והפטור בברכת
הפת

)וכדמשמע בריטב"א ועוד( א"כ שפיר נימא כדעת
הרבה ראשונים הוב"ד בדברי המג"א קע"ד
ס"ק י"ד דבא לגרור תאות המאכל היא סיבה
לפטור מברכה ראשונה וזה כוונת קושיית הגמ'
אי הכי יין נמי נפטריה כיון דבא לגרור תאות
המאכל.

דהוי פת א"כ ליהוי כפת ואף הכא מישך שייך
האי סברא ,וכן מהא דנפטר בברכת המזון
לכאו' מורה הוא ג"כ על כך דתורת פת עליה
וא"כ מ"ש.

היא

ביחס

לגוף

הסעודה,

אך

אם העיקר בסעודה הוא המזון והשובע,
א"כ שפיר כל דבא רק לתכלית של שובע

וגוף האכילה אינה עומדת לכך ,לא מהני
לפטור ברכה ראשונה וז"ב.

וע"כ

דביאור דבריו דלעולם העיקר הוא במה
דכיון דהוי מין פת והוא דכיון דאילו

קבע עליה סעודה ,והיינו דעיקר הדבר הוא
במה דהוי בכלל קביעות סעודה ,והיינו דשייך
בו צד שובע ומזון וזה הפוטר )ובזה הוי מין פת(.

באופן

דעיקר כוונת הרשב"א דלעולם כדי
להפטר בברכת הפת בעינן דיהיה זה

עם צד שובע ומזון שזהו מהותו של פת ולכן
פת הבאה בכיסנין יש בו צד שובע בגוף
האכילה דאילו קבע עליה סעודה ,אבל דבר

וממילא

בבא לאחר סעודה דהוא בא לקינוח,

הבא לגרור תאות המאכל דבגוף האכילה לא

לא סגי בזה ,דאין בו צד שובע ,ולכן

שייך אילו קבע ,ואין בזה רק תכלית של שובע,

ברכה ראשונה בעי ,באופן דהקובע את הדבר

בהכי ברכה ראשונה שפיר חייב ,אך ברכה

לסעודה הוא בהיותו בא לשובע ומזון.

אחרונה כיון דתכליתו הוא שובע שפיר נפטר.
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תרג

ביאור הטעם דמרור חשיב במחמ"ס
א .כתבו

תוס' על מה שהעולם מקשים למה

דיש קיום מצוה בשאר אכילת מרור דבסעודה

לא מברכים בפה"א על אכילת

דזה מין ירק והוי דהבמח"ס.

המרור דמכיון דרחמנא קבעיה חובה דכתיב על
מצות ומרורים יאכלוהו הוי כדברים הרגילים

וכך

מוכח ברבינו יונה שהוסיף להקשות
מבשר ק"פ דאי"ז במחמ"ס וצ"ב הרי

לבא בסעודה.

בשר הוי דברים הבאים לשובע דכתב ר"י

ולכאורה

מבואר בתוס' דקיום מצות מרור

מקודם לכן דהוי במחמ"ס ובע"כ דמכיון

אינו רק בכזית מצומצם דאטו

שאוכל את הבשר מחמת המצוה זה מפקיע את

יהיה עליו לדקדק בשיעור הכזית שלא יקח

זה מליחשב במחמ"ס וה''נ י''ל דזה קושית

ביותר מכשיעור דא"כ יחויב דברכת הנהנין

תוס' רק על הכזית שאוכל מחמת החיוב דזה

ובע"כ דאף ביותר מכזית יש קיום מצוה.

יפקיע את האכילה מלהיות במחמ''ס.

אמנם

י"ל דאף אם ליכא קיום מצוה ביותר

ב .עוד

יש להוסיף בזה דהנה כתבו התוס'

מכזית שרי לי' לאכול בלי ברכה כיון

דמכיון דרחמנא קבעיה חובה לכן

שמין מרור בליל פסח הוי דברים הרגילים

מקרי במחמ"ס ויל"ע הרי החיוב של אכילת

לבא מחמת זה שיש חיוב דכזית ,ואף במה

מרור אינו מחיב לכאו' לאוכלו דוקא בסעודה

שליכא קיום מצוה סו''ס הוי ממין הדבר

ויכול לאכול את המרור גם אחרי ברהמ"ז

שרגיל לבא.

דאמנם כתבו תוס' דיש חיוב לאוכלו לאחר
המצה דכתיב על מצות ומרורים ואכלוהו ]ואף

ובאמת

י"ל דילה"ק מה מקשים תוס' הרי

בזמן דליכא פסח צריך לאוכלו דומיא דזמן

מרור מין ירק הוא וירקות לכאורה

הבית[.

הוי דברים הבאים מחמת סעודה בד"כ וכמש''כ
תוס' בפסחים קטו .ד''ה והדר א"כ מה מקשו

אך

לכאו' קשה אמאי חייב לאוכלו דוקא

תוס' וי"ל דאה"נ אך ס"ל לתוס' בקושיתם

בסעודה ומבואר בתוס' דאם יאכל את

דמכיון שאוכל את המרור מחמת החיוב זה

המרור לאחר שברך ברהמ"ז על המצה לא

עצמו מפקיע את האכילה כאכילה מחמת

מקרי על מצות ומרורים יאכלוהו דברהמ"ז הוי

הסעודה דזה אכילה מחמת החיוב.

הפסק בין האכילות ,ועין ברבינו יונה שכתב
טעם אחר דמרור חשיב במחמ"ס משום שמכיון

ולזה

מתרצים תוס' דמכיון דהחיוב לאכול את

שחיב לאוכלו דעתו לאוכלו בסעודה ולא כתב

המרור בסעודה מקרי במחמ"ס אך כ"ז

משום שהחיוב הוא לאכול את המרור בסעודה

על הכזית של החיוב וא"ש אף אם לא נימא

דוקא וכתוס'.
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תרד

העושה קידוש אי פוטר שאר משקין בזמנינו
אמר

ר"פ דדברים הבאים לאחר הסעודה
טעונים ברכה

לפניהם

שיין פוטר כל מיני משקין שאינו פוטר גם מה

ולאחריהם,

והיינו שאין הלחם פוטר אלא רק מה שבא תוך
הסעודה.

שבא לאחר שתיית היין.

וכ"כ

לדינא המג"א בסי' ר"ח סקכ"ד דאמר
הב לן וניבריך דטעון ברכה שלפניו,

ר"ח חידש שפת פוטרת כל מיני אוכלין

ה"ה שטעון ברכה לאחריו דהו"ל כדברים

ויין פוטר כל מיני משקין ,בין מברכה

הבאים לאחר הסעודה ,שטעונים ברכה לפניהם

ראשונה ,ובין מברכה אחרונה ,וקי"ל כותיה

ולאחריהם ,וה"ה השותה יין ואמר הב לן

ביין ולא בפת .ויל"ע אי גם ביין דינו הוא

וניבריך אינו פוטר שאר משקין מברכה ראשונה

שלאחר הסעודה שהסיח דעתו משתיית יין

ואחרונה דהו"ל כדברים הבאים לאר הסעודה ג.

והנה

פוטר או לא.

והנה

לר"ח פטורא דפת פוטרת הוא כמו דינא
דיין פוטר שפוטרין שניהם גם דברים

שלא מחמת הסעודה ,ואנן קי"ל כוותיה רק
ביין ,ויסוד דינא דיין פוטר כל מיני משקין,
היינו שהוא ראש לכל המשקין וכולן טפלים לו
כמש"כ הרא"ש בסכ"ט ,ואינו כמו דינא דלחם
פוטר כל מיני אוכלין ,דלחם שפוטר היינו דבר
ששייך לסעודה.

ואע"פ

שכתב שם שהשל"ה חולק ע"ז מ"מ
מבואר בשל"ה גופיה שטעמו שעדיין

נקרא תוך הסעודה ,ומה"ט אע"פ שצריך ברכה
לפניו מחמת שהסיח דעתו ,מ"מ א"צ ברכה
אחרונה שברכת מעין ג' פוטרו .ומה"ט ס"ל
להשל"ה שג"כ בפת אם אמר הב לן ונבריך
אע"פ שטעון ברכה לפניו אינו טעון ברכה
לאחריו מחמת שעדיין תוך הסעודה הוא.

]אך

במ"ב שם פסק כהשל"ה שא"צ ברכה
לאחריו על משקין הבאים אחר שאמר

ולר"ח

דפת פוטרת כל מיני אוכלין היינו ג"כ

הב לן וניבריך ,ואפ"ה לענין פת פסק בבה"ל

מה"ט דיין שהכל טפלים לה לפי

)קעז ס"ב ,ובשעה"צ סי' קעד סקל"ב( שטעון ברכה

שהיא חשובה.

ולר"ח

לפניו ולאחריו ,וכמ"ש השל"ה ,וכבר העיר בזה
החזו"א[.

מבואר ברשב"א ובתר"י דאינו פוטר
אלא מה שבתוך הסעודה אבל מה

אך

במג"א בסי' קעד סוף סקי"ד מבואר

שבא לאחר הסעודה אינו נפטר ,שאין לזה

בפשוטו דהשותה רביעית מים קודם

שייכות לסעודה ,ומימלא מסתבר שה"ה בדין

אכילה ,ואח"כ מברך ברכהמ"ז על הכוס של יין

.b
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תרה

א"צ לברך ברכה אחרונה על המים ששתה

שאדם השותה בימינו יין קודם הסעדה אינו

קודם הסעודה ,מחמת שברכת מעין ג' שמברך

פוטר יין שבתוך הסעודה מחמת דהו"ל נמלך[,

על היין שלאחר המזון פוטרו מברכת בנ"ר על

אינו פוטר שאר משקין .וכן אם סילק היין מעל

המים ששתה קודם הסעודה] ,כ"פ הלבו"ש

השולחן הו"ל כסילוק הפת מעל השולחן

דברי המג"א ,וכ"נ קצת במחצה"ש[ ואע"פ

ומשקין ששתה אח"כ הו"ל כדברים הבאים

שאין שום שייכות בין שתית המים לשתית היין

לאחר

לפניהם

מ"מ נפטרו המים מברכה אחרונה ,וע"כ שדינא

ולאחריהם .ויש לצרף בזה ג"כ שיטת הח"א

דיין פוטר כל מיני משקין היינו מחמת שהכל

שיין פוטר כל מימני משקין בעינן שיקבע

שתיה אחת היא ,ואע"פ שלא באו כאחד ,סגי

סעודתו על היין.

הסעודה

שטעונים

ברכה

לברך על חלק מהשתיה ,אך לפי"ז אם יין פוטר
מים שלפניו ,בוודאי יפטור היין המים שבאו

ואף

לאחריו ,שהכל שתיה אחת .וז"א כש"נ מדברי
המג"א בסי' ר"ח סקכ"ד.

לפי"ד רבינו יונה שבעינן שיהא סילוק
השולחן] ,וכן המנהג כמש"כ בבה"ל סי'

קעז ס"ב[ ,היינו דעדיין נמשך סעודת הפת כל
זמן שלא סילקו השולחן ,אבל בשתית יין שאין

ובמ"ב

פי' דברי המג"א בסי' קעד שאיירי

נהוג כלל לשתות אחר קידוש ]וק"ו בעושה

שמברך ברכהמ"ז על כוס שכר ,ולכך

קידוש על מיץ ענבים שאין רגילות לשתותו

נפטר בברכה אחרונה של ברכת השכר שברכתו

שלא בזמן קידוש[ ,נראה שלאחר גמר שתיית

בנ"ר על מה ששתה קודם הסעודה ,אבל אם

היין הו"ל כלאחר הסעודה .ועכ"פ בשומע

מברך על כוס יין אין ברכת מעין ג' שמברך על

קידוש בשבת בבית הכנסת וסילקו כבר המפה

היין לאחר הסעודה פוטר המים שקודם

של היין נראה שאינו פוטר שאר משקין.

הסעודה .ולפי"ז א"ש דברי המג"א שג"כ בדין
יין פוטר כל מיני משקין הדין הוא שאם הסיח
דעתו משתית היין אינו פוטר שאר משקין
דהו"ל כדברים הבאים לאחר הסעודה.

אך

במ"ב )קעד סקל"ט( מבואר שג"כ בימינו יין
של קידוש פוטר כל מיני משקין שבאים

בתוך הסעודה ,אע"פ שבמ"ב גופא כתב
שבזמה"ז צריך לברך על יין שבתוך הסעודה

ולפי"ז

העושה קידוש והסיח דעתו משתית

מחמת דהו"ל נמלך ,ואולי בזמן המ"ב אע"פ

יין או ששמע קידוש בבית הכנסת

שלא היה דעתו לשתות עוד יין אחר ,מ"מ מיין

והסיח דעתו מלשתות יין שוב ,וכ"ה כמדומה

של קידוש אינו נחשב נמלך ,דרק מיין אחר

המנהג בזמה"ז ]כמש"כ במ"ב )סי' קעד סק"ח(

אסח דעתיה ,וצ"ע הטעם בזה.
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תרו

דף מב ע"א
בשיעור לברהמ"ז
בגמ'

רב הונא אכל תליסר ריפתי בני תלתא

חובת ברכה ,או דלמא לא כיון דאכתי הוי פחות

תלתא בקבא ולא בריך אמר ליה רב

מכזית.

נחמן עדי כפנא אלא כל שאחרים קובעים עליו
סעודה צריך לברך ,וברש"י פי' בב' אנפי או
דאיירי כלפי דין פת הבאה בכיסנין ,ובפי' השני
פירש דאיירי בפת גמור ולא בירך משום שלא
שבע ,ומשום דסבירא ליה דחיוב ברכה בעי

וא"כ

או כביצה ,דבזה למרות ששבעו בפחות
מכזית ,מ"מ הקפידו לאכול כזית ואז לברך ,או
כביצה שזה שיעור אכילה שבד"כ שבעים כך
פי' את דברי הגמ' בהא דהחמירו.

שביעה.

וע"ז

מפ' דזה מה שדקדקו ע"ע לכאול כזית

ובזה
ר"נ משיב דעד כמה שאחרים קובעים

באנו לישוב הדבר דבאמת אין השביעה
מחייב בפנ"ע רק האכילה ,והתם בגמ'

ע"ז חייב בברכה ,וצ"ב הטעם בזה הלא
סו"ס ליכא בזה שביעה ,ולכאו' מבואר בזה
דסבירא ליה דכל דין ושבעת איונ דין שביעה
אלא ענינו הוא להגדיר את האכילה למעשה
אכילה ולכן אהני שפיר מה דאחרים קובעים
עליו ,אבל לעולם אין בהשביעה מחייב בפני
עצמו .ומכיון דרוב אנשי שבעים מכך מקרי
ואכלת.

והנה

היה גם אכילה וגם שביעה.

ובעיקר

מה שמבואר כאן ברבותיו של רש"י
דאין השביעה מחייב בלחוד ,כן

משמע לשון הר"מ פ"א ה"א דהמחייב זה
אכילה רק הוסיף הר"מ תנאי דבעי שביעה.

ועין

פרמ"ג דנסתפק ריש סימן ר"י בשהה
באכילתו יותר מאכ"פ ועדיין שבע ,האם

מחוייב ברכה או לאו ,ועין שער הציון שם אות
הקשה רש"י ע"ז דוכי לית לי' לר"ה מה

י' דביאר דזהו הספק דאם המחייב הוא שביעה

דמבואר לעיל כ' ע"ב והם החמירו ע"ע

לא איכפת לן דהוי יותר מכדי אכילת פרס

עד כזית וכביצה .הרי מבואר דאף באכילה

דהעיקר האו בהשביעה ושפיר שבע ,אבל אם

לחוד בלא שביעה ג"כ איכא לחיוב ברכה.

בעינן ג"כ למעשה אכילה אכתי ליכא מעשה

וי"ל

אכילה.

בפי' דעת רבותיו של רש"י עפמש"כ
בשו"ת חת"ס או"ח סימן מ"ט פי'

ולהנ"ל

לכאו' יש לפרש דכיון דהשביעה אין

מחודש בדברי הגמ' שם דאיה"נ עסקינן באכל

בה רק כדי להגדיר את האכילה

פחות מכזית אבל מ"מ באו בזה לידי שביעה

דיחשב כאכילה ,יש לדון דאף ביותר מכדי

ולכן הוי ספק האם גם בכה"ג רמיא עלייהו

אכילת פרס יחשב אכילה ודו"ק.
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תרז

אכל כיסנין בספק קביעות סעודה
דעת

האבן העוזר ,דמי שאכל מפת כיסנין

בספק כיסנין שיש לו צד על המחייה אי הוי פת

שיעור שביעה ,אף אם אין בו שיעור

כיסנין ,בזה מספק אמרינן ליה דמידי דאורייתא

שאחרים קובעים עליו סעודה ,מ"מ חייב
בברכת המזון ,ואף דשיעור קביעות סעודה אינו
אלא בשיעור שאחרים קובעים ,מ"מ אנן לא
ידעינן איזה נקרא פת כיסנין ,דהרי נחלקו
הראשונים בדבר ,ורק מחמת הספק אמרינן ליה
דיברך על המחייה ,וא"כ היכא דאכל שיערו
שביעה הוי ספק דאורייתא וצריך לברך
ברכהמ"ז ,אמנם הגרעק"א נחלק עליו ,ודעתו
דבהכרח אין כאן ספק דאורייתא] ,דכלפי
דאורייתא אין חילוק כלל בין כיסנין לפת
גמורה,

והארכתי

בדבריו

במקו"א[,

וכ'

הגרעק"א שני תירוצים למה אין בזה ספק
דאורייתא ,או דמדאורייתא אינו מתחייב עד

עכ"פ נפיק בברכת על המחייה.

והנה

שמעתי לדון דלכאורה איכא נפק"מ
טובא בין שני תירוצי הגרעק"א ,במי

שאכל פת כיסנין ,ונסתפק לו אם אכל ממנו
שיעור קביעות סעודה ,דלתירוץ השני דיוצא
בברכת מעין שלש ,א"כ הכא נמי וודאי נימא
ליה דיצא מכלל ספק דאורייתא במה שיברך על
המחייה ,אמנם לתירוץ הראשון ,דכל מה דלא
חיישינן לספק דאורייתא היינו משום שלא אכל
ממנו שיעור קביעות סעודה ,א"כ הכא שנסתפק
לו בהא גופא ,ודלמא אכל מיניה שיעור קביעות
סעודה ,הדר הוי ליה ספק דאורייתא ,ויתחייב
בברכת המזון.

שיאכל שיעור שאחרים קובעים עליו סעודה,
וזהו שיעור שביעה שאמרו בכל מקום דהוי

ויעויין

במשנ"ב ס"ק כ"ד לעניין פלוגתת

דאורייתא ,אך כל שלא אכל שיעור שאחרים

האחרונים בשיעור קביעות סעודה,

קובעים עליו ,אף אם הוא עצמו אכל שיעור

אם שיעורו בד' ביצים או בסעודת ערב ובוקר,

ששבע ממנו ,אינו מתחייב בברכת המזון

והכריע המשנ"ב דלכתחילה טוב לחשוש ולא

דאורייתא ,או דמדאורייתא יוצא אף בברכת על

יאכל שיעור ד' ביצים ,והנה לעניין ספק פת

המחייה דמנין ברכות לאו דאורייתא.

כיסנין לא אמרינן ליה לכתחילה שלא יאכל,
והיינו משום דהוי ספק דרבנן וכמש"כ

ובהגהות

הגרעק"א לספר אבן העוזר הוסיף

האחרונים ,וצ"ת למה בספק קביעות סעודה

בזה דברים ,דאף דזה וודאי מי

הורה המשנ"ב דלא יאכל לכתחילה ,אך

שנסתפק לו אם בירך ברכת המזון ,לא נאמר לו

לכאורה המכוון בזה וודאי ,דבזה הוי חשש

דיברך על המחייה ויצא מידי ספק דאורייתא,

דאורייתא ,כיוון דיש לו ספק דלמא קבע עליה

דהרי אין לו צד על המחייה כלל ,וממנ"פ אם

סעודה ,וזה כתירוץ קמא דרעק"א ,דכל מה

בירך פטור מכלום ,ואם לא בירך רמי עליה

דמקלינן הוא מטעם דלא אכל שיעור חיובא

ברכת המזון] ,עיי"ש שדימה זה לספק קרא

דאורייתא ,אך כל שיש לו ספק על השיעור,

קר"ש שחוזר וקורא אותה בברכותיה[ ,אך

בזה באמת יתחייב בברכת המזון.
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אמנם

מקום איתי לדון דבאמת אף לתירוץ

דאורייתא ,ולא דמי כלל לסברת הגרעק"א

השני ברעק"א דמה דלא חיישינן

בספק כיסנין ,דהתם יש צד על המחיה על אותה

לספק דאורייתא בספק כיסנין ,הוא משום

אכילה המספקתו בברכת המזון ,אך הכא דמצד

שיוצא בברכת על המחייה ,מ"מ היכא דנסתפק

האכילה המספקתו אין לו צד על המחיה ,לא

לו אם אכל שיעור קביעות ,לא יהני ליה לצאת

יהני ליה מה דיתחייב מעין שלש מצד אחר,

בברכת מעין שלש ,דכבר הזכרנו למה שהוסיף

דסו"ס האכילה המסופקת מחייבתו ברכת

הגרעק"א דזה ברור דבספק אם בירך ברכהמ"ז,

המזון.

לא יהני ליה שיברך על המחיה ויצא מכלל ספק
דאורייתא ,דהרי ממנ"פ לא רמי עליה לברך

ומעתה

נראה לדון ,דאף בגוונא דידן במי

ברכה זו ,וצל"ע לדינא ,במי שאכל פת ונתחייב

שנסתפק לו אם אכל שיעור קביעות,

בברכת המזון דאורייתא ,ונסתפק לו אם בירך,

אף בזה לא יהני ליה שיברך על המחיה ויצא

וקודם שבירך חזר ואכל פת כיסנין או מיני

מכלל ספק דאורייתא ,דאף דיש לו צד חיוב

קדירה ונתחייב בברכת מעין שלש ,היכי לדיינו

מעין שלש אם לא אכל קביעות סעודה ,אך מ"מ

דיינא להאי דינא ,דלכאורה הוא יכול לצאת את

על צד האכילה של שיעור קביעות ,בזה אין לו

הספק דאורייתא בברכת על המחיה ,והכא אי"ז

צד על המחיה ,והוי כמו שנזדמן לו על המחיה

כמו כל ספק בירך ,דהרי באמת רמי עליה ברכת

מצד אחר ,ואף דוודאי אכילת הקביעות היא

מעין שלש מצד מה שאכל אח"כ ,וצ"ע לדינא.

אותה אכילה של פחות מכדי קביעות ,אך אכתי
יש לדון כנ"ל ,דכלפי האכילת קביעות ,לא

וסברת

הלב נוטה דוודאי לא נימא ליה לברך
על

המחיה

ולצאת

מכלל

איכפ"ל באכילת פחות מקביעות ,והיא כאכילה
אחריתא ,ודו"ק בזה.

ספק
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בדעת רש"י דעל אובלייא"ש מברך מזונות
בגמ'

מבוא' דפת הבא בכיסנין וכן לחמניות

דגובלא בעלמא ,ולכך אין מברך המוציא אי לא

היכא דקבע סעודתיה עליה מברך

קבע סעודתו עליהן.

המוציא ,ובלא קביעות אין מברך המוציא,
ובפרש"י אובליא"ש בלע"ז ,ובתוס' תמהו
דא"כ אפילו לא קבע נמי לבריך המוציא שהרי
הוא לחם גמור ,שהרי סופו עיסה ,וכן ברא"ש

וכ"פ

עבה אף דדקין מברך המוציא ,ונילי"ש
מברך מזונות אי לא קבע והיינו בלילתן רכה,
בכה"ג רק בקבע מברך המוציא.

תמה בזה בדעת רש"י דתחילתו וסופו עיסה,
והתוס' מפ' דלחמניות היינו נילי"ש ,והוא
לכאו' טרוקנין המבוא' בתוס' לעיל ל"ח

בשו"ע קס"ח דאובלייא"ש דבלילתן

והנה

ביישוב דעת רש"י כת' באבן העוזר
דרש"י ס"ל דהך אובלייאש אי"ז רק

עריכת ברכות  /הערות דף מב ע"א

תרט

משום דדקין מאד ,אלא כמש"כ בדף מ"א

האובלייא"ש לרש"י נראה דעיקרו דאין נאכל

דפהב"כ הוא דמביאין עמהן פת שנלושה עם

כמות שהוא לעצמו ,ועשייתו ליאכל וליתן

דמתוך

בתוכו אחר אפייתו אגוזים וכו' ,ולכך כת' רש"י

שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים

לעיל מ"א לדמות לזה פהב"כ ,דענין פהב"כ

ומאכלה מועט לא הטעינוה ברכה מעין שלש,

דעיקר הפת הוא נילוש עם תבלין והוא פת

והיינו דבאמת לרש"י אובלייאש היינו נילוש

קינוח ,ודמי לאובלייא"ש דנותנין בו אחר

ותבלין עם אגוזים וכו' ,ולכך אין ברכתו

אפייה אגוזים וכו' ,היינו נמי דאכילתו נאכל

המוציא.

כפת קינוח.

תבלין כעין אובליאי"ש

אלא

וכמש"כ

דצ"ע באמת דיחלקו בזה רש"י ותוס' על
מציאות הדבר ,והתוס' לא איירי במה

ועתה

מברך המוציא אף דהוא בלילה עבה

דאיירי רש"י ,ונשתנה מציאות הדבר.

ובדקדוק

כלחם ,מ"מ כיון דעשייתו דק היינו משום
דברי רש"י לעיל כת' דאייירי
בכעין אובלייא"ש ולאו היינו

אובלייא"ש ,ובאמת אובלייא"ש הוא כמו
שנקטו התוס' דהוא בלילה עבה דדקין הן ,אלא
דא"כ צ"ע באמת קו' התוס' ,משום מאי אין
מברך עליו המוציא ,גם צ"ע דברי רש"י דף
מ"א

דהשווה

אובלייא"ש

לפת

הנילוש

בתבלין.

ובביאו'

נראה דדעת רש"י הא דלחמניות אין

דעיקר אכילתו הוא לאכול עם אגוזים וכדו',
וזה חדית רש"י דלחמניות כיון דאין אכילתו
בפועל כאכילת פת ,ואינו עומד לאכול לזון,
אלא עיקרו ליאכל בתורת קינוח ליתן בו אגוזים
לכך אין מברך עליו המוציא ,והיינו דלא
איכפ"ל אי מציאותו כלחם ,כיון דאין עומד
ואי"ז לפת אכילה אלא פת העומד לקינוח ,סגי
בהא דמשו"ה אין מברך המוציא ,והר"ז

דעת רש"י נראה דס"ל דאובלייאש

כפהב"כ דאין פת מזון אלא קינוח ,אך היכא

הוא בלילה עבה ,ואי"ז נילוש

דקבע סעודה עליה הייינו דמשוי ליה כפת מזון
מברך המוציא.

בתבלין ,ומ"מ אין מברך המוציא ,וענין
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בדברי הט"ז בפת ממולא
בשיטה

הראשונה שהביא בשו"ע דפת הבאה

ודבר

זה לכאו' צריך לפנים ,דהרי בפשוטו

בכיסנין הוא בממולא ,כתב המשנ"ב

עיקר הענין בפת ממולא ,הוא דלא

בס"ק ל"ג דדברי הרמ"א על נילוש דבעינן

מהני מה דהשתנה עצם מציאות הפת ע"י

שינוי בטעם הרבה ,אזלו אף על דעה ראשונה

לישתו ,אלא בעינן שינוי בצורתו ,והיינו

דהוי בממולא ,והיינו דלעולם אם לא ישתנה

דנילוש כל השינוי הוא בלישה גרידא ,ואילו

הטעם הרבה ,לא יועיל מידי הממולא.

הכא הוי שינוי בעצם צורת הפת ,ובאופן דיתכן
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תרי
דחומרא נוספת אמורה בתנאי זה ,דלא סגי

דבר זה צ"ב דאם כדברי המשנ"ב דיש תנאי של

בשינוי בעיסה ,אלא צריך לראות שינוי בעצם

טעם שאינו נבלע בפת ,בהכרח הרי הוא לפי

הצורה של הפת ,ואין מקום לדון שינוי הטעם

שעת אכילתו ,ודחוק מאד לומר דנקבע בשעת

כלל בזה.

אפיה על הפת שם של דבר שאם יאכלוהו לא

ובדברי

המשנ"ב דהוסיף דלא סגי במילוי
גרידא לאלא בעינן טעם הרבה ,יסוד

יהיה מורגש טעמו אלא טעם הדבר הנוסף ,ולכן
גם אם כעת בא לפניך פת לבדה אכתי מיגרע
גרע.

הדבר דכדי לאשווי לפת יחס למילוי ,ולא לדון
כ"א לעצמו) ,ועכ"פ לא לדון דאי"ז שינוי בהפת(

נצרך שטעם המילוי יהיה מודגש ,ועי"ז נגרע
או חשיבות הפת או טעם הפת.

והנה

ואפי'

נאמר דיש טעם בפת בעצמה ע"י
המילוי ,יש לדון דכיון דלא סגי

במילוי גרידא ,ע"כ ענין הטעם הוא לשייך את

לשון המשנ"ב הוא דהטעם אינו נכנס

המילוי לעצמו של פת ,וצריך את התוספת

ונבלע בגוף הפת) ,וכשיעור נילוש דהוי

הזאת ,ובכ"ז הטעם אינו נחשב לקובע שם

בגוף הפת( ,דאז נימא דכאילו איכא תרתי

פהב"כ ,והקובע לו שם פהב"כ הוא רק המילוי,

למעליותא ,גם שינוי בפת ,וגם שינוי בהופעת

בתוספת התנאי של טעם ,וא"כ כל שאינו

הפת ,דמלבד דתימה ענין הצירוף ,גם לשונו

ממולא כעת ,ונדון רק דנשאר טעמו ,זה אינו

להדיא דהוי רק טעם המודגש באכילת הדבר,

דלא יהיה עדיף טעם בלא מילוי ,ממילוי בלא

והיינו דלכן יש יחס להופעת הפת במילויה,

טעם ,ואדרבה מיגרע גרע ,דהלא העיקר הוא

דבשעת אכילתו הרי הוא לפניך עם טעם.

המילוי ולא הטעם.

וא"כ

הרי תמוה איך אחז המשנ"ב בחבל
בשני הקצוות ,גם דנצרך טעם לאשווי

תורת כיסנין בממולא ,וכן את דברי הט"ז
דבהוציא המילוי ,הוי ליה פת הבאה בכיסנין,
הרי כשהוציא עומד הפת לבדו ,בלא מילוי
ובלא טעם.

שמא

ואילו

היה ענין המילוי דבר בעצם ,היו
מתפרשים דברי הט"ז דכיון דפת זו

היא במציאות פת ממולאת ,כשם שהיותה באה
במילוי ,הרי היא בחסרון מחמת צורת הופעתה,
נאמר בה תנאי דשעת אפייתה קובעתה ,אבל
אם חזינן דלעולם לא סגי בעצם המילוי דבעינן

תאמר דעיקר הסברא דכבר נקבע עליו

עוד תנאים ,כאמור לא מסתבר כלל דטעם דכל

שם כיסנין בשעת אפיה) ,כלשון הט"ז(,

מהותו ענין האכילה ,יקבע בשעת אפיה ,וצ"ב.
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בדין ממולא אחר אפייה
הביאוה"ל

ססי"ג כתב להכריע בפלוגתת
הרמ"א

והט"ז

האם

טיגון

משוי

ליה

פת

הבאה

בכיסנין,

דתליא

בפלוגתת הר"ש ור"ת ,דלר"ת דחל שם לחם
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תריא

בעיסה תו לא חייל עליה שם פת הבאה

שם לחם דבממולא אי"צ לזה ]ולהאבן העוזר

בכיסנין.

גם בנילוש אי"צ[.

ותמוה

הרי האבן העוזר העלה צד זה ,ודחאו

ובאמת

המשנ"ב בסקכ"ז ביאר דין זה מטעם

דהא חזינן דכל ממולא ממלאים אותו

אחר דכיון דנאפה עם מילוי פירות

אחרי שהוא עיסה ולא אמרינן דכיון שחל שם

אין דרך לקבוע על לחם כזה ,דהיינו שבעינן

לחם תו לא פקע ,וא"כ מדוע התעלם הביאו"ל

שיהיה המילוי בשעת אפיה שאז המילוי מתמזג

מקושיתו.

בלחם ,ואח"כ אפי' אם יוציא את המילוי
הרושם עדיין נשאר בלחם ואכתי לחם ממולא

ולכאו'

הוא.

צ"ל דחלוק החסרון של נילוש שזה
הפקעה בעצם הלחם שזה צריך

שיחול קודם שחל השם לחם ,משא"כ ממולא

ולפי"ז

נראה דאפי' אם הכניס את המילוי

שאי"ז חסרון בלחם עצמו אלא באכילה שנאכל

לאחר אפיה אם חזר ואפה הוי פת

עם המילוי וזה אפשר שיחול גם אחרי שחל שם

הבאה בכיסנין ,ואפי' שבנילוש כ' האחרונים

לחם.

]לגבי קניידלך[ שצריך נילוש קודם אפיה
ראשונה ,התם הוא משום שצריך שיהיה נילוש

והנה

בט"ז ובגר"ז מבואר שממולא הוא רק

קודם שחל שם לחם ,משא"כ בממולא שאי"צ

כשמילא קודם אפיה ולהנ"ל הרי א"א

קודם שחל שם לחם ,ורק צריך שיתחבר באפיה

לומר שהוא משום דבעינן שיחול קודם שחל

ולזה מהני אפיה שניה.
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בגדרי ממולא ונילוש לפת הבאה בכיסנין
א.

ובמשנ"ב

הבין בדברי הט"ז דבממולא
לכו"ע בעי' שיהא טעם המילוי

בשיטת

הרמב"ם דפת כיסנין היינו נילוש במי

עיקר ,וכן נראה קצת מפשטות דברי השבה"ל

פירות ודבש ,דקדק הב"י דלא בעי'

בסי' קנט וכן במג"א בסקט"ו דכתבו דמברך

שיהא המי פירות עיקר אלא סגי במה שטעמן

אף על הבצק אף שהמילוי עיקר משום כל שיש

ניכר ,והרמ"א פליג דבעי' שיהא הדבש

בו ונראה מדבריהם שהבינו בפשטות דבממולא

והתבלין עיקר .ובשי' הר"ח דפת כיסנין היינו

הייינו באופן שהמילוי עיקר ,וצ"ב לשי' השו"ע

ממולא בדבש וסוכר לא נתפרש מהו שיעור

מ"ש מנילוש דסגי שטעם הדבש ניכר ,ושו"ר

המילוי דבעי' להחשיב הכל כפת כיסנין,

דבשל"ה בשער האותיות אות ק' סי' רסא'

ופשטות דברי הט"ז נראה דבממולא אף לשי'

ובגר"ז בסדר ברכה"נ פ"ב סעי' ז' מפורש

הרמ"א לא בעי' שיהא הטעם עיקר וצ"ב מ"ש.

דבעי' מילוי עיקר להחשיבו ממולא.
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תריב
ועוד,

דהנה מדברי המג"א בסוף סקט"ז נראה

ובזה

יובנו דברי הביה"ל גבי שומשמין ,דכל

דהבין בשי' הרמ"א דס"ל דבעי' שיהא

דברי הדרכ"מ דלא מהני קביעות אינם

מעורב במי פירות ודבש בלבד וכל שעירב בו

אלא גבי נילוש ,דכיוון דשם הפת כולה נקבע

אפי' מעט מים ברכתו המוציא ,ובזה יישב

בתר מיעוט טעם שוב לא יהני לה מה שדרך

סתירת הרמב"ם יעו"ש ,ויל"ע מ"ש מממולא

לקבוע עליה סעודה דאינה פת גמורה מצ"ע,

דאפי' שיש בו פת גמורה ברכתו בומ"מ כיוון

משא"כ בממולא בשומשמין שהפת מצד עצמה

דעיקרו למתק וה"נ בנילוש.

היא פת גמורה אלא דהמילוי שבה הוא

הביה"ל

כתב גבי העיסה שעושין בפורים
וממלאין

אותה

בשומשמין

מפקיעה מלהחשב פת ,בזה כל שדרך לקבוע
עליה סעודה שוב אין חשובין השומשמין
להפקיעה מתורת פת.

שברכתה המוציא משום שרגילות לקבוע עליה
סעודה ואינה לקינוח ותענוג בלבד ,וידוע
לתמוה ע"ז מדברי הדרכ"מ שתמה על שיטת
הב"י דאפי' במעט מי פירות ,כל שטעמן ניכר
ברכתן בומ"מ ,והדרכ"מ תמה ממנהג כל
ישראל שמברכין על מיני לחם המתובלין,
ומבואר דהבין דאם כה"ג הוה חשיב נילוש ופת
כיסנין ,לא מהני מה שנוהגים כולם לקבוע
סעודה עליהן ,ודלא כדברי הביה"ל הנ"ל וצ"ע.

והחילוק

ומה"ט

אי"ז עניין גם לדברי המג"א בשי'
הרמ"א שבכל שהוא מים בנילוש

ברכתו המוציא ,דהיינו רק בנילוש דהנדון במה
לקבוע שם הפת וס"ל להמג"א שכל שיש בו
מים והעיסה מצ"ע היא עיסה גמורה שוב לא
יפקיעו המי פירות את שם העיסה מלהיות פת
גמורה ,אולם בפת כיסנין דמעיקרא אין המילוי
בא כהפקעה לפת עצמה אלא כהפקעה לתוצאה

שנראה מזה דשאני נילוש ממולא

של חשיבות האכילה שבה בזה וודאי דאף בפת

דבנילוש קביעת הפת כיסנין שבו

גמורה יכול המילוי להפקיעה.

היא בגוף הגדרת הלחם למה הוא עומד ,דכיוון
שנעשה בזה לחם ממותק יש לדון איך שמו אי

והשתא

יתכן לדון דייצא נמי ידי חובת מצה

לאכילה הוא עומד או למיתוק ,ובזה בא נדון

בפת כיסנין דממולא אף דהמג"א

השו"ע והרמ"א במה סגי להפקיעו מלחם רגיל

מדמה מצה לברכה ,דכל דבריו אינם אלא

אי במה שיש בו צד מיתוק או שכל עיקרו

בנילוש שהשם פת כיסנין שבה הוא בגוף

למיתוק ,משא"כ בפת ממולא שהפת מצ"ע היא

הגדרת השם פת בזה הבין המג"א דלא שנא

פת גמורה והמילוי לעצמו הוא הפקעה גמורה

ברכה ממצה ,אולם בממולא שאין המילוי בא

וא"כ טעם הפקעת הפת אינה בגוף הפת מצ"ע

כהפקעה לשם פת מצ"ע אלא ביחס לחשיבות

אלא דהצירוף מפקיעה דאינה עומדת לאכילה,

האכילה יתכן דייצא אף יד"ח מצה ,ועד"ז

ובזה יתכן דאו דבעי' שיהא מילוי עיקר לבטל

אפשר ליישב עוד דברי המג"א מטרוקנין דחזי'

הפת או דסגי במיעוט ,ואי"ז עניין לדרי השו"ע

שם דחלוק מצה מברכה כמבואר בסעי' טו

והרמ"א.

ודו"ק ואכמ"ל.
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וכל

תריג

הדברים הנ"ל מתבארים גם להדיא

שיורגש הטעם ,ונראה מדבריו דלא בעי' שיהא

מהביה"ל בסעי' יז דפשטידא הממולאת

המיתוק עיקר ואף להרמ"א דבנילוש בעי'

בבשר וגבינה ברכתו המוציא ואפי' בלא קבע

שיהא הדבש עיקר ,ויל"ע אמאי ומ"ש ,כן יל"ע

סעודה והביא מהריא"ז הטעם משום דדרך

מנ"ל דבעי' שיורגש הטעם אף בממולא ,זאת

לקבוע עליהם סעודה ,ומלשונו שם מדוקדק

ועוד דא"כ לכל מ"ד נילוש ע"כ ס"ל אף ממולא

דכל דבריו אינם אלא בסתם לחם העשוי

לכה"פ לשי' השו"ע דבנילוש סגי במה

לשבוע ,אבל בלחם הנילוש לא יהני מה שדרך

שמרגישים הטעם ,דהא אף בממולא בעי' טעם

לקבוע סעודה ,וגם מוכרח כן דאל"כ דבריו

בעיסה והוה אף נילוש ,ויעוי' בביה"ל בס"ט

דלא כהדרכ"מ הנ"ל וע"כ שחלוק ממולא

דמשמע להדיא לא כן וצ"ב.

מנילוש וכנ"ל ,ויעוי' בחמד משה שכתב גם
מעי"ז.

שוב

עוררוני לדברי הביה"ל בסעי' יד' דעיסה
שניטגנה בשמן לשי' ר"ת אינה פת

הבאה בכיסנין דנילוש כיוון דכבר חל עליה שם

עוד

יל"ע הא דכ' הט"ז בסק"י דממולא אף
לאחר שהוציאו המילוי ברכתו בומ"מ

כיוון דכבר בשעת אפיה הוה פת כיסנין ,ולכאו'
לדינא אין לדבריו משמעות דהא בכל ממולא
איכא נמי נילוש ומשום צד נילוש שבו יהא
ברכתו מזונות.

פת בעיסה ,ויש לתמוה דהא כל ממולא כבר חל
עליה שם פת בעיסה ,וכבר העיר כן האבן
העוזר ונקט מה"ט דאף עיסה שנטגנה בשמן

וע"פ

דהטעם שבעי' למ"ד נילוש הוא

דינה כפת כיסנין ,ודברי הביה"ל צ"ע ,וע"כ

לקבוע את העיסה כעיסת מי פירות ולזה בעי'

צ"ל כנ"ל דשאני נילוש דעניינו לקבוע דשם

שיהא לישה ממש במי פירות והמי פירות יהיו

העיסה אינה לחם ,לזה כל שכבר חל שם עיסת

חלק מגלגול העיסה ,ולזה לא סגי במה

לחם משעת גלגול תו לא פקע ,משא"כ ממולא

שהמילוי נותן טעם בעיסה דכה"ג לא יצליח

דגריעותו מלחם גמור הוא לעניין חשיבות

המילוי למעט משם הפת שבה ,אולם למ"ד

האכילה ,לעניין זה לא מהני מה שהיה לה שם

בעיסה

עיסה מתחילה.

·
המשנ"ב

בסקכ"ח כ' דבעי' שיורגש טעם
המילוי בעיסה וכמו שמסיים

לבסוף וכוונתו לדברי השו"ע בנילוש דבעי'

`.

ממולא,

הדברים דלעיל אולי יתבאר יותר,

דההפקעה

אינה

עומדת

לכשעצמה אלא לחשיבות אכילתה ,לזה סגי אף
בנותן טעם חיצוני שלא מגוף העיסה כגון
הטעם הבא מן המילוי ,דשוב אינה פת חשובה.

ומה"ט

אף להרמ"א דבעי' שיהא טעם
העיסה עיקר היינו רק

בנילוש א,

אולם בממולא שאין הטעם בא לקבוע את

r"eydle ,`nlrc mgl oicn drwtd jixv oipqik ztc l"qc yac aex 'ira `"nxdlc epx`ia xg` mewnae
`w"ece ,dlgn gikedy dn y"eri i"aa n"ke ,zeriaw zlik`l zcner dpi`y dna ibq `l` drwtd v"i

.f"hwq seqa `"bnd ixaca cer
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תריד
בעיסה עצמה וגם אינו יכול לקבוע חשיבות

דברים נפרדים שצירופן זל"ז ארעי ,וכה"ג

בעיסה עצמה וכנ"ל ,סגי אף במעט טעם.

המילוי לא יבטל חשיבות העיסה ,ואך באופן

ועיקר

מה שהצריך המשנ"ב נתינת טעם

שנתן המילוי טעם אף בעיסה הוא מחשיבן

בעיסה ,מסתמא הוא משום דאם

לאחד ,ומשו"ה אף לשי' הרמ"א אי"צ יותר

המילוי לא נתן טעם הווה הפת והמילוי כב'

מנתינת טעם בעלמא ולא בעי' טעם עיקר.
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בטעמא שפרפרת פוטרת מעשה קדירה
בירך

על הפרפרת לא פטר את הפת .מבואר

דהיינו פת הבאה בכיסנין להרשב"א פוטר

בגמ' ]לכה"פ לחד לישנא[ דבירך על

מעשה קדירה ,וס"ל להרשב"א שמעלה זו שפת

הפרפרת לב"ה פטר מעשה קדירה ,ולב"ש לא

פוטרת מעשה קדירה נאמר גם בפת הבאה

פטר מעשה קדירה.

בכיסנין.

וכתב

הרשב"א ]מב [:שלא נחלקו אלא כשלא
נתכוין לפטור בזה את זה ,אבל אם

נתכוין לפטור בברכת הפרפרת את המעשה
קדירה לכו"ע נפטר מעשה קדירה ,וכן מעשה
קדירה לכו"ע פוטרת פרפרת ,הואיל וברכותיהן
שוות.

והוסיף

ויסוד

זה שפרפרת אע"פ שמברכין עליה
מזונות יש לה מעלה לפטור שאר

דברים כמו פת ,מבואר ג"כ בדברי הראב"ד על
הרי"ף ]בדמ"א [:וכ"נ בתוס' הרא"ש .ובחי'
הרא"ה והריטב"א והמאירי גם כתבו כן,
ומבואר להדיא בדבריהם שפוטר ג"כ בשר

הרשב"א דמשמע דאפילו לב"ה בירך

ודגים שברכתן שהכל] .וצ"ע למה לא הוזכר

על מעשה קדירה לא פטר את

בפוסקים ,וג"כ במ"ב סי' רי"ב בשעה"צ ס"ק כ
מבואר להיפוך שאינו פוטר[.

הפרפרת ,ואע"פ שברכותיהן שוות ,מ"מ כיון
שבירך סתם אינו פוטר.

ובטעמא

דב"ה דפרפרת פוטרת מעשה
קדירה,

פי'

הרשב"א

דכיון

דהפרפרת חשיבא טפי טובא ,משום דאיהו פת

והוסיף

על מעשה קדירה לא פטר את
הפרפרת ,ואע"פ שברכותיהן שוות ,מ"מ כיון
שבירך סתם אינו פוטר.

ומעשה קדרה לאו פת ,בדין הוא דפטרי ליה
בסתם ,כפת שפוטרת את הפרפרת ומעשה
קדרה אפילו במברך סתם.

והיינו

הרשב"א דמשמע דאפילו לב"ה בירך

ובחי'

הרשב"א לעיל מא .כתב שאם בירך על
אינו חביב לא פטר את החביב ,וחוזר

משום מעליותא כמו שפת גמורה

ומברך על החביב אא"כ נתכוין לפטור ג"כ את

פוטרת מעשה קדירה ,כמו"כ פרפרת

החביב בברכתו .וכ"פ הרמ"א בסי' ריא ס"ו.
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וכתב

הרשב"א שם דהיינו טעמא דב"ה דברך

תרטו

וצ"ע

שסתר משנתו שבסוגיין כתב דטעם

על הפרפרת פטר את מעשה קדירה,

פטורה דפרפרת מחמת שיש לזה

ובירך על מעשה קדירה לא פטר את הפרפרת

מעלת פת .שפוטר מעשה קדירה ,ואילו לעיל

לפי שפרפרת חשובה יותר ממעשה קדירה

כתב שטעם פטורו הוא משום שפרפת חשובה

ולכך ברך על הפרפרת פטר מעשה קדירה ,אבל

ופוטרת מעשה קדירה שאינה חשובה כמותה,

בירך על מעשה קדירה לא פטר את הפרפרת

ולאו משום מעלת פת אתאן עלה ,שהרי דימה

לפי שאינו בדין שיפטור אינו חשוב את

זאת לשני מיני פירות שחשוב פוטר את האינו

החשוב.

חשוב ולא להיפך .וצע"ג.
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ביסוד פטור דברים הבאים מחמת הסעודה
ראיתי

להסתפק בדברים הנפטרים בברהמ"ז

בר"נ הוי ברכה לבטלה ,וחשיב טעונים ברכה

משום שבאו מחמת הסעודה או משום

במקומם וכמו שאכן מבואר בתוס' בפסחים

שבאו בתוך הסעודה ,וקדם ובירך לאחריהם את

)קא :סוד"ה אלא( דיין בסעודה שהוי באים

ברכתם הראויה אי הוי ברכה לבטלה או ברכה

מחמת הסעודה נחשב לטעונים ברכה במקומם,

שאינה צריכה.

משא"כ דברים שבאו בתוך הסעודה שלא

ושורש

הנידון בזה האם משום שבאו

מחמת הסעודה אי"ז כסעודה עצמה והיא

בסעודה ברכתם ברכת המזון ,או

טעונה בר"נ ורק שנפטרים בברהמ"ז וממילא

דאכתי ברכתם היא הברכה הראויה להם ואך

אם בירך בר"נ הוי רק ברכה שאינה צריכה

דנפטרים בברכהמ"ז משום דהם מכלל הסעודה

ואי"ז נחשב טעונים ברכה במקומם.

הואיל ובאו בסעודה.

ולכאו'

נפק"מ גם לגוונא דאכל מדברים אלו

וארוחנא

בהא לישב דברי הרא"ש שם סי'

בתוך הסעודה ואח"כ שינה את

כד' וז"ל דאם איתא דיין שלפני

מקומו ,מי הוי כדברים הטעונים ברכה במקומם

המזון טעון ברכה לאחריו כשאין לו יין בתוך

או לא,דאם הם טעונים ברהמ"ז הוי כטעונים

המזון ,א"כ כשיש לו יין בתןך המזון נמי יצטרך

ברכה במקומם ,ואם הם טעונים ברכת בר"נ

לברך אחר יין שלפני המזון ,דיין שבתוך המזון

ואך דנפטרים בברכהמ"ז א"כ לכאו' אי"ז

אין טעון ברכה לאחריו דהוי דברים הבאים

טעונים ברכה במקומם.

מחמת המזון,ואיך יתכן שיהיו נפטרים בברכה

ולכאו'

יש מקום לחלק מסברא בין דברים

ראשונה אחת כיון דאינם נזקקים ברכה אחת

שבאו מחמת הסעודה דהוי כלחם

באחרונה ,הלא מיד אחר ששתה היין שלפני

עצמו והם טעונים ברכהמ"ז ואם בירך עליהם

המזון נזקק לברך ברכה באחרונה שאינה
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תרטז

צריכה ליין שבתוך המזון הלכך אין מצטרפים

והמים שבתוך הסעודה נפטרים בברכהמ"ז א"כ

כלל ליפטר בברפה"ג.

איך נפטרים בברכה אחת.

ומקשים

העולם דהרא"ש סתר משנתו
דבשו"ת כלל יד ה כ' דלדעת

אכן

לפמש"כ י"ל דהנה סברת הרא"ש היא

רשב"ם דהטעם למה אין מברכים על המרור

דהואיל וכבר סיים לאכול כל מה שנכלל

הוא משום שפוטרים אותו בברכת הכרפס ,א"כ

בברכה ממילא חייל עליה הברכה וזה מנתק את

אי"צ לברך ברכה אחרונה על הכרפת אם אכל

האכילות ומחייב ברכה נפרדת ,וממילא י"ל

נפטר

דכל דברי הרא"ש הם דוקא ביין דהם באים

בברכהמ"ז דהו"ל באים בתוך הסעודה ,א"כ

מחמת הסעודה וממילא ברכתם הראויה היא

איך נפטרים בברכה אחת כיון שהכרפס טעון

ברכהמ"ז ,ולכך חייל חיובא דברכה אחרונה על

ברכה אחרונה והמרור אין טעון.

היין שלפני המזון כיון שאין היין שבתוך המזון

הקשו מדברי הרא"ש בפרקין סי' כ"ט

נכללים כלל בהאי חיובא,משא"כ במרור ומים

שכ' דהרוצה להסתלק מהספק ישב

שאינם באים מחמת הסעודה ורק שנפטרים

במקום הסעודה ויברך על המים ע"ד לשתות

משום שבאו בתוך הסעודה ,א"כ אכתי הם

תוך הסעודה ,ובפשוטו איירי אפי' כששתה

נכללים בחיוב בר"נ ורק שנפטרים בברכהמ"ז,

רביעית ונתחייב בברכה אחרונה ,וצ"ע דכיון

וכיון שהם נכללים בחיוב בר"נ לכך לא חייל

דהמים שקודם הסעודה טעונים ברכה אחרונה

אכתי חיובא ולכך מצו ליפטר בברכה א'.

כשיעור,

ועוד

וצ"ע

דכיון

דמרור

הוא
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דף מב ע"ב
יין של הבדלה קודם הסעודה
דעת

הרא"ש דמה שיין שלפני הסעודה פוטר

א"כ בטל הטעם לדונו כבא מחמת הסעודה

יין שבתוך הסעודה ,לפי שאף היין

וא"א לו ליפטר בברכת המזון ,וחלוק מקידוש

שלפני הסעודה בא מחמתה דהוא גורר תאות

דבא לצורך הסעודה דקידוש במקום סעודה.

המאכל ,ומשו"ה אף הוא נפטר בברכת המזון,
ולפי"ז כ' המג"א סימן רצ"ט ס"ק י"א,

אמנם

לגבי ד' כוסות מבואר להדיא ברא"ש

דבהבדיל על שולחנו סובר הרא"ש דאם לא

שם דב' הכוסות הראשונות אינם

שתה יין בתוך סעודתו שוב הוא צריך לברך

טעונות ברכה אחרונה דנפטרות בברכת המזון,

ברכה אחרונה על היין של הבדלה ,דכיוון

ומבואר דאף שלא שתאם רק מחמת מצווה ולא

ששתאו למצווה בעלמא ולא לגרור האכילה,

לגרור האכילה ,אפ"ה הם נפטרים בברכהמ"ז,
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וצ"ע רב מה חילוק בין זה להבדלה ,ובשלמא

דזה תלוי במה שהכרפס נפטר בברכת המזון,

כוס ראשון הוי נמי כוס של קידוש ,אך על כוס

וזה לכאורה ממש כסברת הבעה"מ שהרא"ש

שני קשה ,וצ"ע.

נחלק עליו ,וצ"ע איך סתר משנתו בדין יין.

והנה

דעת הבעה"מ דדין יין שלפני הסעודה

והנה

זה מבואר וודאי דסובר הרא"ש לחלק

תלוי אם שתה בתוך הסעודה או לא,

בין יין שבא מחמת הסעודה ,לירקות

דאם שתה בסעודתו ונמצא דהיין שלפני המזון

דאינם באים מחמת הסעודה אלא בתוך

פוטרו מלברך על היין שבתוך המזון ,בזה אף

הסעודה ,אך צ"ב ביסוד החילוק ,והנראה בזה,

פטרינן ליין שלפני הסעודה מברכה אחרונה

דהנה עיקר סברת הרא"ש במה שנחלק על

דהוא נפטר בברכהמ"ז ,אך היכא דאינו שותה

הבעה"מ צ"ב ,מהיכ"ת לדון דכיוון דאינם

בתוך הסעודה ,בזה הוא טעון ברכה אחרונה על

שווים בברכה אחרונה מעתה א"א להם ליפטר

היין שלפני הסעודה ,אמנם הרא"ש נחלק על

זה בברכתו של זה ,אמנם המחוור בכוונת

סברא זו ,וכ' דאם כשאינו שותה בתוך הסעודה

הרא"ש ,דכיוון שהיין שבתוך המזון אינו טעון

הוא טעון ברכה על היין שלפני הסעודה ,מעתה

ברכה אחרונה ,נמצא דכשגמר שתייתו שלפני

אף א"א לו לפטור את היין שבתוך הסעודה,

הסעודה מיד הוא נזקק לברכה אחרונה ,דלעניין

דכיוון שהיין שלפני הסעודה צריך ברכה

ברכה אחרונה נסתיימה האכילה המחייבתו

אחרונה ]לולי שיפטור את היין שבתוך המזון[,

בברכה ,וכיוון שסיים אכילתו שוב א"א לו

ואילו היין שבתוך המזון אינו טעון ברכה

לפטור השתייה שלאחר מכן דהוי כסעודה

לאחריו א"א להם להצטרף ,ומשו"ה הכריע

אחריתי] ,ובזה ניחא לי קצת מה שיש להק',

הרא"ש דמה שיין שלפני המזון פטור מברכה

דלכאורה להרא"ש מי שאכל קליות לא יוכל

הוא מטעם שגורר המאכל וכנ"ל ואי"ז תלוי אם

לפטור ירקות בברכה ראשונה ,דהרי על קליות

ישתה בסעודה או לא.

יש סוברים דמברך מעין שלש ונמצא דאין

והנה

וודאי זה קושייא אלימתא על המג"א
שכ' דבהבדלה הדין תלוי אם ישתה

בתוך הסעודה או לא ,דהרי הרא"ש עצמו לית
ליה הך סברא ,וכבר עמד בזה המג"א עצמו שם
וכ' לחלק בדוחק דמצווה שאני ,אך באמת כבר

ברכתן האחרונה שווה ,וכן מי שבירך על מין
דגן לא יפטור את האורז ,דהרי אורז מברך
לאחריו בורא נפשות ,אמנם לדברינו באכילה
אחת ממש שאינו מפסיק בה כלל ,י"ל דלא
שייכא סברא זו דחשיב כהפסק וסעודה חדשה,
ודו"ק[.

העמידו את הקושייא על דברי הרא"ש עצמו,
דבהל' פסח וכן בשו"ת הרא"ש כלל י"ד סימן
ה' הסכים לדעת רשב"ם דהירקות שאכל

ובזה

יש לבאר החילוק בין יין לירקות ,דיין
שבא

מחמת

הסעודה

והוא

פטור

בכרפס פוטרים את המרור ואף דאין הירקות

מברכה בעצם ,בזה וודאי יש לדון כנ"ל דמיד

באים לגרור האכילה ,וזה וודאי נגד מה

כשסיים השתייה שקודם הסעודה הוא נזקק

שהכריע דיין שלפני הסעודה א"א לו לפטור

לברכה אחרונה ,אמנם ירקות שאינם באים

אא"כ בא לגרור האכילה ,וביותר מדוקדק שם

מחמת הסעודה רק דנפטרים בברכת המזון

ברא"ש דתלה דין זה שהכרפס פוטר המרור,

מכיוון שבאו בתוך הסעודה ,בזה לא חשבינן
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שסיים האכילה המחייבתו בברכה אחרונה,

היין שבתוך הסעודה ושוב אף הוא נפטר

דבאמת אף הירקות שבתוך הסעודה מחייבים

בברהמ"ז ושוב באמת יש לו לפטור את היין

אותו ברכה אחרונה ,אלא שהם נפטרים בברכת

שבתוך הסעודה ודו"ק ,אך הנכון בדעת

המזון] ,ולו יצוייר שייאנס מלברך ברהמ"ז

הרא"ש ,דבאמת דברים שלפני הסעודה יש

מסתברא דנימא ליה לברך בורא נפשות אף אם

להם ליפטר בברכת המזון דברכת המזון עולה

על עיקר הסעודה לא נימא ליה הכי[ ,וכיוון שכן

כנגד כל הברכות ,אלא דהיכא דנזקק לברכה

לא חשבינן ליה כנזקק לברכה אחרונה ואין כאן

אחרונה אחרת שוב לא פטרינן ליה בברכהמ"ז,

הפסק וחילוק סעודה ממה שאכל לפני הסעודה,

אך כל שלא נזקק לברכה אחרונה הוא נפטר

ושפיר הוא פוטר את הירקות שבסעודה.

בברכהמ"ז ,וכעי"ז שמעתי מידידי הר"ר אליהו
ברוך דיוויס לבאר בדברי הבעה"מ.

אמנם

זה עדיין צ"ב איך כ' הרא"ש דנפטר על
הכרפס מברכה אחרונה הרי ביין דעתו

ולפי"ז

נוכל ליישב לדינא דהרא"ש בד'

דכל שאינו גורר לא לבד שאינו פוטר את היין

כוסות ,דפטר אף את הכוס שני

שלפני הסעודה ,אלא שהוא טעון ברכה

מברכה אחרונה ,והקשינו דלכאורה מה חילוק

אחרונה ,והיה אפשר דבזה מודה הרא"ש

בין זה ליין של הבדלה ,אמנם לפי"ד ניחא,

להבעה"מ דכל שהוא פוטר את המרור שוב זה

דכיוון שעל היין של הקידוש הוא לא נזקק

סיבה לדונו כבא מחמת הסעודה ולפטור אף את

עדיין לברכה אחרונה דהרי הוא יכול לפוטרו

הכרפס מברכה אחרונה ,אך לא נהירא לאמר

בברכת המזון ,מעתה יש לו לפטור אף את

כן ,דלפי"ז לא מבואר סברת הרא"ש לחלוק על

הכוס השני דהרי לא דיינינן ליה שסיים שתייתו

הבעה"מ ביין ,דלמה לו לדון את היין כטעון

ונזקק לברכה ,וכל שלא נזקק לברכה הוא יכול

ברכה אחרונה ושב לדון דאינו פוטר את היין

לפטור בברכת המזון ,ויש לדקדק עוד הרבה

שבתוך הסעודה ,נימא איפכא ,דהוא פוטר את

בזה.

ii`lt .f xcpqkl` axd

בסברת זה לשרות וזה לשתות
בגמ'

זה לשתות וזה לשרות  -התוס' פסק

הסעודה שפיר כ' התוס' דבעי סילוק פת ,והיינו

כתלמידי דרב ,דיין תוך הסעודה אינו

דכ"ז שלא סילקו הפת אכתי קאי בסעודתו,

פוטר את היין שלאחר הסעודה דזה לשתות וזה
לשרות ,וכ' עוד "ומיהו אין אנו צרכים לאותו

ודו"ק.

אבל

הרשב"א פסק נמי כתלמידי דרב ,ולא

פסק דאין אנו מושכין את ידינו מהפת כלל"

הזכיר שאין אנו צרכים לאותו פסק,

וצ"ב ,מאי נפק"מ אם מסתלק מהפת אי לאו הא

והיינו כנ"ל שכל שבא לשתות אינו נפטר

כל שבא ע"מ לשתות אינו יפטר ביין שבא

בלשרות ואפי' ששותה את שניהם בתוך

לשרות ,והניחא לעיל לגבי דברים הבאים מחת

הסעודה.
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הדין דלשרות אינו פטור לשתות,

הפת אלא דטעון ברכה רק משום הסברא דגורם

יש לבאר דכיון דב' ענינים

ברכה לעצמו ,וכיון שמעיקר הדין אינו טעון

חלוקים הם אין האחד נפטר בברכת חברו,

ברכה ,אינו בדין שיפטור את "הלשתות" שאינו

וע"ד מ"ש הרשב"א בשם הראב"ד לבאר

בא מחמת הסעודה דטעון ברכה מעיקר הדין,

בטעמא דיין תוך הסעודה גורם ברכה לעצמו

]שוב שמעתי כן בשם הגרש"ז אוייערבאך

עיי"ש.

זללה"ה[.

וכ"כ

ברא"ה דטעמא דלשרות הוי כאכילה

ד.

ויש

ועניין חלוק הוא משתיה אינו נפטר

לתלות

אלו

הראשונים,

הדרכים
דברשב"א

בדברי
כ'

בברכתו ,ועוד כ' דאם שתה יין קודם הסעודה

"ודקדקו מכאן ]היינו ממתני' דיין קודם המזון

אינו צריך לברך על היין שבסעודה ,שהצד

פטור את היין שלאחר המזון[ מקצת רבוותא

אכילה בלשרות נפטר בברכת הפת א ,והצד

ז"ל ,דיין שלפני המזון כל שכן דפטר יין

שתיה שבו נפטר בברכת היין שקודם הסעודה ב.

שבתוך המזון ,משום שלפני המזון חשוב ועדיף

אלא

דעי' בתוס' ועוד ראשונים דכ' דיין
דקודם המזון שבא לשתות ק"ו שפוטר

את היין של תוך המזון שבא לשרות ,דאם

טפי ופטר ליה לגרוע ,ויין קדוש והבדלה אף
על גב שלמצוה קאתי מ"מ כיון דקודם אכילה
הוא כבא לשתות דמי ופטר ליה ליין שבתוך
המזון ושלאחר המזון".

לשתות ]קודם סעודה[ פוטר לשתות ]לאחר
סעודה[ כ"ש שלשתות יפטור לשרות ,ע"כ דלא
סברי שהביאור במה דאין לשרות פוטר לשתות
הוא משום דהוא ענין חלוק ,דא"כ ה"נ נימא
דלשתות לא יפטור לשרות ,ומאי ק"ו איכא..

ג .וע"כ

ומהא

דלא היה ברירא לרשב"א לדמות יין
של הקידוש והבדלה ליין של קודם

המזון הגם דחייבים בברכה מעיקר דינם ,מוכח
דסבירא ליה שהחשיבות דיין לשתות מלשרות

צריך לבאר כמ"ש הרשב"א ז"ל

הוא בחפצא ,ולכך ס"ד דיין של הקידוש

"אבל הכא זה לשתות וזה לשרות

והבדלה ,שאינו כדי לשתות אפשר שהוא שווה

ואינו בדין שיהא הגרוע פוטר את החשוב".

בחשיבתו ליין הבא לשרות ,,וע"ז כ' הרשב"א
דמ"מ שהוא קודם אכילה הרי הוא כבא

ויש

לבאר בזה ב' דרכים ,או דהלשרות

לשתות ג.

בחפצא הוא פחות חשוב מהלשתות ,או
שכל שהוא בא "לשרות" ה"ה כדבר הבא
מחמת הסעודה ,דמעיקר הדין נפטר בברכת
`.

אמנם

בתוס' בפסחים ק :דימה לגמרי את
הקידוש והבדלה ליין דקודם המזון,

ied `l n"n zexyl `a dcerqd jezy mbde ,`ed welg oiprc meyn envrl dkxa mxeb oiic `d xaqc
.ynn dlik`k

.a

`zezylc inp xaq ,miwelg mipiipr 'a eedc dizye dlik` iabl mzd inp xaqc c"a`xdy gxkd oi` mpn
.miwelg mipiipr inp eed zexyle

.b

.w"ece ea xfg `teb dfny xnel rnyna epi`e
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דעיי"ש שכ' להוכיח דברכת היין על הבדלה

והרשב"א

וקידוש ]אפי' לרב ור"י דלא מצרכי קידוש

שלא הזכיר את הא דסילוק הפת
דסבר

כמ"ש

בדבריו

לעיל

במקום סעודה[ פוטרת את היין שישתה בתוך

דלשתות הוא מעליותא בחפצא ,וא"כ אפי'

הסעודה ,דהכי משמע במתני' דברך על היין של

קודם סילוק הפת איכא בו האי חשיבותא ולא

קודם המזון פטר את היין שלאחר המזון דזה

יפטר בברכת הלשרות.

וזה לשתות ,ק"ו ברך על היין של קודם המזון
שהוא לשתות פטר את היין של תוך המזון

ו .אחר

כתבי כל הנ"ל חשבתי עוד דרך אחרת
שהגריעותא בלשרות הוא ממה שאין

שהוא לשרות.

שתייתו מחמת עצמו אלא מחמת הסעודה -

והיינו

דלא היה סבירא ליה כלל לחלק בין
קידוש והבדלה ליין של קודם המזון,

וע"כ משום דסבר שהחשיבות בלשתות הוא
במה שחייב בברכה מעיקר דינו ,וא"כ ה"נ י"ל
לגבי יין של קידוש והבדלה דכיון שחייבים
בברכה מעיקר דינם ,ק"ו דיפטרו נמי את היין

ולפי"ז יש לבאר את כוונת הרשב"א במה שכ'
שגם קידוש והבדלה פוטרים את היין של תוך
המזון "דמ"מ כיון דקודם אכילה הוא כבא
לשתות דמי ופטר ליה ליין שבתוך המזון
ושלאחר המזון"  -והיינו כיוו שהוא קודם
אכילה ואינו נאכל מחמת הסעודה חשוב טפי
מיין שבא לשרות.

דלשרות שאינו טעון ברכה מעיקר דינו.

ומעתה

יש לפרש דמ"ד דאין ההבדלה
פוטרת את היין של תוך המזון ,סבר

שהלשתות הוא חשוב בחפצא ,וחשיבות זו

וגם

לדרך זו א"ש הא דהרשב"א לא הביא את
דברי התוס' של סילוק שולחן דאפי' תוך

סעודה כל ששתהו שלא מחמת הסעודה יש
לדון בו את החשיבות הנ"ל ודו"ק.

שייכת רק בלשתות ולא בהבדלה ודו"ק.

ז .ע'
ה .ולפי

בטור קעד שהזכיר את הדין דקידוש

הנ"ל יתבאר מ"ש התוס' דאנו שאין

והבדלה פוטרים את היין של תוך

מסלקים ידינו מהפת יין של תוך

המזון ,ועי' בב"ח שכ' לדקדק דאין הקידוש

הסעודה שבא לשרות פוטר את היין של סוף

פטור את היין שלאחר המזון  -ויש לפרשו ]וכן

הסעודה ,ולא אכפת ליה להתוס' במה דס"ס

משמע קצת בדבריו  -שכל מה שפוטר הקידוש

הוא בא לשתות ,דהתוס' לשיטתו דסבר

את היין של תוך הסעודה הוא רק משום דהוא

שהמעליותא בלשתות הוא במה שטעון ברכה

נחשב כחלק מהסעודה ,ולהכי לגבי הבדלה בעי

מעיקר דינו כיון שבא לאחר סעודה ,אבל אנו

נטלית ידים ]והיינו כיון שאין שותהו אלא רק

דאין מסלקים ידינו מהפת א"כ אכתי נחשב

למצווה ולא בשביל שתייה ,ולא דמי ליין קודם

כדברים הבאים מחמת הסעודה ,וכמו שכ'

המזון ,ודו"ק[ אבל בלאו הכי הוי כשאר דברים

התוס' בסוגיה דדברים הבאים וכו' דאין מצוי

המופלגים שאינם פוטרים את היין של תוך

אצלונו הדין דלאחיר סעודה ,וא"כ אינו טעון

המזון ,ומעתה כ' הב"ח שלאחר המזון קידוש

ברכה אלא רק משום דגורם ברכה לעצמו,

והבדלה לא תפטור שאין הקידוש הוא נחשב

ושפיר נפטר בברכת הלשרות.

כחלק משתייתו.

עריכת ברכות  /הערות דף מב ע"ב
ואפ'

תרכא

נמי לפרש בדרך אחרת שקידוש כיון

עדיפא טפי ,והיינו או לדרך דעדיפות השלתות

שאינה באה לשתות נהי דעדיפא טפי

הוא בחפצא ,או משום שכיון ששתהו בפ"ע
לכך עדיפא מלשרות ,ודו"ק.

מיין שבא לשרות אבל כלפי יין שבא לשתות

onceb dpei axd

בדין נמלך לעניין ברכה אחרונה וקביעות סעודה.
בראשונים

מבואר בכמה מקומות דהיסח

מבואר להדיא כך ברש"י דבהב לן נמי מברך

הדעת אינו גורם ברכה אחרונה

ביה"מ.

שתאמר ,אלא נפק"מ בה רק לעניין ברכה
ראשונה בלבד ,שאחר שהסיח דעתו מאכילת
המאכל שברך עליו תחילה יחזור שוב ויברך
אם רוצה לחזור ולאכול ממנו ,כן משמע ברש"י
בחולין פו ב' דביאר דאחר אמירת הב לן ונבריך
אינו אוכל עד שיברך לפניו ,ואמנם בסוגיין
ובפסחים קג ב' משמע דבעי' ביה"מ ,וכ"כ
הרמב"ן בפסחים כד ב בדפה"ר וז"ל דלא
חזינא שום הפסק אלא להטעינו ברכה לפניו,

והנה

יתכן עוד נפק"מ בזה דהנה לעניין צירוף
אכילות לברכה אחרונה כגון בשמש

שאוכל ומברך על כל פת מה הדין באוכל פחות
משיעור בכל פעם וצריך לברך על כל אכילה
בפנ"ע אם מצטרף האכילות לעניין חובת ג'
ברכות או לאו ,שאם חל בו חובת ברכה
אחרונה י"ל שאין האכילות מצטרפות כלל,
משא"כ אם לא חל חובת ברכה אחרונה אלא
שצריך לברך לפניה בזה י"ל שמצטרף לעניין

אבל לאחריו לא מצינו אלא בעקירות מקום
ובדברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן,
אבל בחד מושב אפי' בנמלך אין לנו.

חובת ברכה אחרונה.

ובאמת

שצ"ב מ"ט חלוקים ברכה ראשונה
ואחרונה בדין זה ולכאורה משום

ואמנם

שיטת הבעה"מ בפסחים על הרי"ף
בק"ט שיש לברך בנמלך אף ברכה

אחרונה ,וז"ל שם וכן כתב רבינו האי גאון ז"ל
לא חזי לנא מאן דמברך על הגפן אלא בתר
כלהו כסי כיון דחד מושב נינהו וליכא נמלך
בברכה לבסוף סגיא .ומבואר שאם היה נמלך

שברכה ראשונה עניינה ברכה על האכילה ואם
אין דעתו שוב לאכול יש הפסק בין הברכה
לאכילה משא"כ ברכה אחרונה חלה רק אחר
גמר האכילה ויתכן דנמלך אינו פעולת גמר
האכילה ומשו"ה אין חובת ברכה אחריה ,וא"כ
מהא"ט נמי יצטרף לשיעור חובת ברכה
אחרונה.

כן יברך ברכה אחרונה על הכוסות הראשונות.
וכן משמע ברש"י בסוגיין דכתב דאחר סילוק

ועוד

נפק"מ יתכן בזה לעניין קביעות

שולחן אסור לאכל עד שיברך ביה"מ ואע"פ

סעודה דבנמלך אע"פ שצריך לברך

שיש לחלק דבסוגיין הוי סילוק וגמר הסעודה

שוב מזונות לפניה עכ"ז תצטרף האכילה

משא"כ בנמלך בעלמא אבל בפסחים קג ב'

השניה לאכילה הראשונה לשיעור קביעות

עריכת ברכות  /הערות דף מב ע"ב  -דף מג ע"א

תרכב

סעודה ויברך אחריהם ביה"מ ,כיון שבנמלך

ובאמת

לא קי"ל כשיטת בעה"מ להלכה

לא חל עליו חובת ברכה אחרונה ולא לקבע

ואינו מתחייב בברכה אחרונה רק

מגר לאכילה וא"כ נעשה אכילה של קביעות

בכה"ג שעקר ממקומו ובנט"י דבהם הוי גמר

וחייב ביה"מ ,ובאמת שכן משמע בשו"ע

סעודה ,אבל בנמלך אי"צ לברך אחריה

קס"ח ו' דכתב וז"ל ואם מתחלה היה בדעתו

ולכאורה משו"ה מצטרף לקביעות אכילה,

לאכול ממנו מעט וברך בורא מיני מזונות,

ואמנם עדין אף אם נאמר כהבעה"מ יתכן לדון

ואח"כ אכל שיעור שאחרים קובעים עליו

דלכה"פ לעניין צירוף לכשיעור אולי מצטרף

יברך עליו בהמ"ז ,אף על פי שלא ברך

אף לדבריו דכיון שאכל פחות פחות מכשיעור

המוציא תחלה .ובשעה"צ שם בסקכ"א כתב

נמצא שלא נתחייב בברכה אחרונה וא"כ אין

דבכה"ג שלא היה דעתו לאכול אלא פחות

מחלק לאכילות וודאי אף לדבריו מצטרפים

מכשיעור ודאי לא היה דעתו להמשיך והוי

הכל לאכילה אחת ,ואמנם מאידך נראה שאי"צ

מצטרף

חובת ברכה ודי בזה דההפסק קובע חובת ברכה

כנמלך,

ומבואר

דאפי'

בנמלך

אחרונה כדי לדון ע"י מחלק באכילות.

לקביעות סעודה.
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דף מג ע"א
בדין ברכת הריח
והא

לא ארח  -וצ"ב מה היה הס"ד ,ועי' בב"ח

אלא צריך לברך עוד פעם ,והיינו דהברכה חלה

בריש סימן רט"ז שכתב לבאר ,דס"ד

רק על חפצא זה ,משא"כ בברכת הריח דאין

דבאוכל לא שייך שיברך לאחר האכילה ,דא"כ

כאן חפצא המחייב בברכה ,הברכה הוא על

על חלק זה שאכל לא בירך ,משא"כ הכא שגם

המעשה דידיה במה שהוא משתמש ויש לו

לאחר שהריח הוא עדין בזמן האכילה ,וכוונתו

הנאת הריח.

צ"ב ,דהלא על רגע זה שהריח כבר לא יברך.

ובזה
ונראה

יש לבאר קושית הגמ' ,דבעלמא

לומר בזה דחלוק דין ברכת הריח מדין

דהברכה הוא על החפצא שייך ברכה

ברכת האכילה ,דבברכת האכילה

עוד קודם המעשה כיון שהחפצא הוא לפניו,

הברכה הוא על החפצא של האוכל ,ולא על

משא"כ כשהברכה הוא על המעשה שהוא

מעשה האכילה דידיה ,ואחד מהראיות לזה הוא

משתמש ס"ד דזה שייך רק כשהוא משתמש,

מדינא דתורמוס ,דמבואר בזה דכשהיה בדעתו

דקודם חשיב כמו דבר שלא בא לכאן עדין.

לברך על מאכל זה ונפל בידו אינו יד"ח הברכה

]ואולי יש לפרש עפי"ז גם דברי הב"ח ,וצ"ע[.

עריכת ברכות  /הערות דף מג ע"א
והנה

תרכג

לכאו' מצינו בכמה דברים דחלוק ברכת

השמן הוא ברכה על החפצא של השמן ,ואין זה

הריח מברכת האכילה ,אחד ממה שכתב

ברכה על הנאת הריח ,דאדרבה כתב רש"י בדף

הרמב"ם דכשיש תערובת של רוב ומיעוט

נ"ג שהשמן אינו עומד לריח אלא רק להעביר

ושאין מחייב של ברכה על הרוב אינו מברך

את הזוהמא ,וא"כ אין כאן כלל השתמשות של

ואף שיש לו הנאה גם מהמיעוט ,ואילו לגבי

הריח ,אלא דהכא תיקנו ברכה על החפצא של

ברכת אוכלין בוודאי שלא יהיה הדין כן.

השמן ,וא"כ חוזר דינו להיות כמו ברכת
האכילה דצריך לברך על כל אחד ואחד.

אלא

דהביאור הוא כמש"נ דבברכת הריח
החיוב הוא על מעשה דידיה מה

והנה

מבואר בדף נ"ג ע"א דעל ריח של איסור

שעושה ההשתמשות של הריח ,וחשיב כל

אין מברכים ,וכבר תמה בזה הפמ"ג על

הנאת הריח למעשה אחד של השתמשות

דעת הראב"ד הסובר דעל אכילת איסור

בהריח ,וצריך לדון האם המעשה דידיה מחייב

מברכים ,דמאי שנא ריח של איסור שאין

ברכה או לא ,וכיון שיש כאן רוב שאינו מחייב

מברכים עליו.

ברכה אין כאן מעשה של הנאה לחייב עליה

והנה

ברכה.

עוד צ"ע בזה במה דמבואר דבבשמים
של ערוה אין מברך ע"ז ,והוא לכאו' גם

ובזה

יש לבאר שיטת הטור והראב"ד

משום דין ריח של איסור ,והנה לגבי דין מאכל

דכשהביאו לפניו כמה מיני בשמים,

האסור ,בפשוטו רק אם האיסור הוא גוף

הדין דמברך ברכה אחת שיוצא בה ידי כולם,

האכילה בכה"ג אין מברכים ע"ז ,משא"כ

וכבר תמה הב"י דמאי שנא מברכת האכילה

באופן שהוא איסור מן הצד ,כגון באיסור

דכשהביאו לפניו מברך על כל מין ומין כדינו,

אכילה קודם תפילה וכדומה בכה"ג בוודאי

ואולם למבואר י"ל דחלוק בזה ברכת האכילה

דהדין דמברך ע"ז ,ועי' ברע"א בשו"ע ע"ז,

מברכת הריח ,דברכת האכילה שהוא חיוב

ולכאו' גם איסור להריח בבשמים של ערוה הוא

לברך על החפצא של האוכל ,בזה לגבי ברכת

דכוונתה דאין האיסור גוף הריח.

הריח שהחיוב הוא על מעשה ההשתמשות של

ונראה

הריח ,בזה.

דלפי המתבאר בגדר ברכת הריח שאין
הברכה בזה על החפצא ,אלא על

והנה

יש ליישב בזה מה שתמוה לכאו' על

ההשתמשות של הריח ,י"ל דלכך כל שמעשה

בע"ב

ההשתמשות הוא באיסור בכה"ג אין מברך ע"ז,

שיטתם,

מהדין

המבואר

אפי' שהוא איסור מן הצד.

דכשהביאו לפניו הדס ושמן מברך ב' ברכות,
וקשה דלפי דבריהם מאי טעמא לא יברך בורא
מיני בשמים על שניהם.

ובזה

יש לומר דחלוק בזה ברכת השמן

אכילה דהברכה הוא על החפצא ,וממילא דאף

משאר ברכת הריח ,דהנה ברכת

שנעשה המעשה האכילה באיסור אין זה מגרע

יש לומר דגם לדעת הראב"ד דסובר דעל
אכילת איסור מברכים עליו ,היינו רק על

ולהנ"ל

עריכת ברכות  /הערות דף מג ע"א

תרכד
בחובת הברכה ,משא"כ בברכת הריח שהחיוב

הראב"ד מודה דכשמעשה השתמשות הריח

הוא על גוף מעשה השתמשות הריח בזה גם

הוא באיסור אין מברכים ע"ז.
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האם הברכה על הריח או על הבשמים
יש

להסתפק בכל ברכת הריח האם הברכה אי

מה הרכת המאכל ואזלי' בתר העיקר או הרוב,

על החפצא של הבשמים שממנו יוצא

אבל ריח שאני דדמחד יש ריח אחד גדול

הריח ,או דהברכה היא על הריח לבד ,ויש לדון

שמחמתו צריך לברך ,ומאידך ריח זה מגיע מב'

בזה מכמה וכמה מקומות ,ואולי עפי"ז יתבארו

דברים שונים ובכה"ג אין לדון דיברך ברכה

כמה נ"מ.-

אחת על הכל ]ובזה ניזל בתר העיקר או הרוב[,

והנה

בפשוטו הברכה הוא על הריח ,אך יל"ע
בדבר זה בעצמו דלכאו' הריח הוא ריח

אחר מהריח שברך עליו ,ודוחק לומר דמברך
על הריח שיגיע מחר ,עי' עלה.

א .כ'

אלא בעי' דיברך ב' ברכות דכלפי הבשמים
עצמם אין כאן תערובת ,ודוק .וכל סברא זו
שייכא אם הברכה היא על הבשמים עצמם די"ל
דיש כאן ב' בשמים וכנ"ל ,אבל אם הברכה היא
על הריח יש כאן ריח אחד גדול ויברך על
העיקר או הרוב בריח זה ,ודוק.

האליה רבה )סק"ב( 'כתב הכלבו ושארי
פוסקים דאם נתערבו עצי בשמים

ועשבי בשמים מברכין בורא מיני בשמים ע"כ.

ב .כ'

הטור )סי' ר"ו( ,המרדכי )סי' קמ"ט(

ומזה יש ללמוד באגודה שקורין פישל"א

הראבי"ה )סי' ק"כ( ,והו"ד במג"א

שקשורה עצי עם עשבי ,וכ"כ באור חדש

)סקי"א( ובמ"ב )סקמ"ג( דיטול את ההדס וכל

]ברכות חוש הריח סוף אות א[ ,ושמעתי שזקיני

דבר שמברך בו בימינו ,ולכאו' כ"ז א"ש יותר

הגאון ז"ל היה מקטם מין אחד תחלה ובירך

אם הברכה היא על החפצא דהבשמים ,אבל אם

ואח"כ בירך על המין האחר)ו(ת באגודה' ,וכ"פ

הברכה היא על הריח מדוע בעי' שיטול בימינו,
ואינו מוכרח א.

המשנה ברורה )סקל"ז( .ולכאו' מדוע לא יברך
על העיקר או הרוב בתערובת וכאכילה דקי"ל
)סי' רי"ב( דאם שניהם עיקריים מברך את ברכת
הרוב.

ולכאו'

`.

ג .איתא

בגמ' )נג' (.תנו רבנן היה מהלך חוץ
לכרך והריח ריח ,אם רוב נכרים

אינו מברך ,אם רוב ישראל מברך .רבי יוסי

המכוון בזה דבאכילה יש כאן מאכל

אומר אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך ,מפני

אחד שצריך לברך עליו ובזה דנים

שבנות ישראל מקטרות לכשפים .ולכאו' היאך

i"qeq) xehd siqede ,el`nya onyd z`e epinia oiid z` lhep lld zialc 'nba `zi`c ,cer xirdl yie
epinia onyd lhep jk xg`e eilr dlgz jxane epinia oiid fge` ea gixdl aeh onye oii eiptl e`iad' (a"ix

el`nya onyd z` fg`ic 'ira dligzkln recn epinia elhep onyd lr jxanyk k"g` m` 'e`kle ,'jxane
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תרכה

אזלי' בתר רובא הא הבשמים עצמם הם קבוע

הנהנין קי"ל )בסי' קע"ח( שהולך ממקום למקום

וכל קבוע כמחצצה על מחצה דמי .ולכאו' אם

חשיב שינוי מקום וצריך לברך שוב .ותי' 'וצ"ל

נאמר דהברכה אינה על הבשמים אלא על הריח

דשאני הכא דלבסוף הוא מריח אותן בשמים

א"ש דהריח הוא פריש ב .ושו"ר דדברי הגמ'

שהריח מקודם ולכן א"צ לברך דדמי ליצא

שם הם גם לגבי ברכת הריח דלכאו' הברכה שם

מסוכתו על דעת לחזור כמ"ש ססי' תרל"ט

היא על האבוקה והדק"ל .ואכן המג"א )סיי'

עמ"ש סי' רי"ח ס"ג וסימן ח' סי"ד ,משא"כ

רח"צ סקי"ג( עמד בזה וכ' דאולי הברכה על

באכילה דאוכל דבר אחר ולכן צריך לברך

האור ולא על האבוקה ,וצ"ב כוונתו ,וע"ש

ולפ"ז אם כשחזר מריח בבשמים אחרים צריך

דאולי גם במחצה מברכים ,ועי' במ"ב )סי רי"ז

לברך ,עוד יש לתרץ דהכא אינו מחוסר מעש'

סקכ"ג( דפסק ה"ה גם במחצה על מחצה מברך,

אלא כשנכנס מריח ממילא ולכן מהני דעתו'.

וע"ש בבה"ל דתמה בזה.

ולכאו' הנך ב' תירוצים גם תליא בהא ,דלתירוץ

ד .עי'

במג"א )סי' רי"ח סק"ה( רעמים וזועות

קמא דמברך על הדבר בעצמו הוא להצד

וריח בושם למה מברך בכל פעם ולא

דהברכה היא על החפצא ולא על הריח ,אבל

פעם בל' יום כברכת הבשמים .ותי' 'דהתם אינו

אם הברכה על הריח בזה תירץ דריח אינו

רואה אותו הדבר בעצמו וריח בושם אף על פי

מחוסר מעשה ולא לא מסיח את דעתו ,וכן עי'

שהוא אותו הדבר מ"מ כיון שהנאתו דומה

במג"א בסי' רי"ח שציין לדבריו אלו ,וכן עי'

לאכילה מברך כל פעם ,והראב"ן כתב כי ריח

בבהיגר"א דהשווה את הדינים.

אינו הדבר בעצמו כי הריח מוסיף והולך וכ"כ
אבודרהם סוף שער ח' .ולכאו' תליא בהא דאם

ודבר

זה נ"מ למעשה כמו שרימז במג"א שם

הברכה הוא על החפצא לשזה שפיר חילק

מה הדין יצא וחזר ומריח על בשמים

המג"א בין בושם דהוא אותו הדבר בעצמו

אחרים ,דלתי' קמא הוא ב' בשמים ויברך שוב,

משא"כ ברקים ורעמים ,דאם מברך על הריח

אבל לתי' בתרא לא יברך שוב ,ועי' במ"ב )סי'

לכאו' הריח הוא כל זמן ריח חדש ,ולכאו' בתי'

רי"ז סק"ז( שפסק לא יחזור ויברך שוב אף אם

הב' הלך בדרך זו דהברכה על הריח אלא

מריח מבשמים אחרים ,והדגיש שם בשעה"צ

דהריח מוסיף והולך ,והוא להצד דהברכה היא

דדבריו הם לתי' בתרא של המג"א ,ולגבי קו'

על הריח ,ודוק.

המג"א מאי שנא מרעמים כ' המ"ב )סי' רי"ח

וכן

עי' בדבריו )סי' רי"ז סק"ג( שהק' מדוע

סקי"ג( כתירוץ בתרא של המג"א שנתבאר דהוא

לגבי ריח אם נכנס ויוצא ודעתו להריח

להצד דהברכה היא על הריח ולא על החפצא,

שוב אינו צריך לחזור ולברך ,ולגבי ברכת

ונמצאו דברי המ"ב מתאימים.

ipexvg dnly axd

]dligznc daiq zn`a oi` j` ,wifgi jk mdipy z` dligzn wifgdl dvex m`c `l` ,`weec e`l `ed ile`e
.[el`nya onyd z` wifgi

.a

.wece ,gixd ribn mdne f"rd mdc mnvr minyd lr `ed oecipd 'e`klc dfa ayiizdl jixve
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תרכו

ברכת בורא מיני בשמים
הנה

הדין דהמברך במ"ב יוצא על הכל,

דמאי טעמא לא יברך ע"ז בורא מיני בשמים,

ובפשוטו הוא כדוגמת מה דמצינו

דבפשוטו בוודאי דיוצא בזה.

בברכת שהכל דעל הכל אם אמר שהכל נהיה

ולכאו'

בדברו יצא.

ואולם

הנה הראשונים ]הובא בשו"ע בסו"ס
רי"ז[ נחלקו האם אתרוג של מצוה

מברך עליו ,והטעם שלא יברך הוא מחמת
שאסור באכילה ולא חשיב פרי לברך ע"ז הנותן
ריח טוב בפירות ,וצ"ע דמאי טעמא לא יברך
ע"ז בורא מיני בשמים ,שהרי כל הטעם שאינו
מברך ע"ז הוא משום דלא חשיב פרי ,והרי
יוצא בברכת בורא מיני בשמים גם על הפירות
כמש"כ הטור ,וא"כ מאי טעמא לא יברך
בכה"ג בורא מיני בשמים.

וכן

מבואר בזה דמה דברכת בורא מיני
בשמים פוטר הכל ,אין זה כדין

ברכת שהכל שהיא ברכה על הכל ,אלא
דבברכת הבשמים כל מין מחייב ברכה
לעצמו ,אלא דהוא רק דין בהקיום ופטור,
דכשבירך בורא מיני בשמים על כל מין ומין
נפטר דהוא גם בכלל בורא מיני בשמים,
]ודוגמא לזה הוא מה שהמברך ברכהמ"ז על
התמרים נפטר בזה[ ,וממילא דרק בכה"ג דיש
חיוב על כל מין או משום שהוא פרי או משום
שהוא מיני ,שוב יכול לברך ע"ז בורא מיני
בשמים ,אבל אם אינו בכלל פרי ,וגם אינו

צ"ע במה שכתבו האחרונים דעל פלפלין

בכלל עצי בשמים ,לא נתחייב בברכה של
מיני.

וכדומה אין מברכים דלא חשיב פרי ,וצ"ע

oiihyt` awri axd

דף מג ע"ב
בדין קדימה בברכת ההדס לשמן
ת"ר

הביאו לפניו שמן והדס דעת ב"ה

שהוא כבריתו להקדימו לפרי מרוסק או כגון

שמברך על ההדס ואח"כ על השמן

שלקות ומ"ש מברכת הריח והתינח אם נאמר

וכתב הרא"ה בטעמא דמילתא משום שהדס

דברכת הריח הוי ברכת השבח וכמש"כ בספר

הוא כבריתו לכן ברכתו קודמת לברכת השמן

ציונים לתורה.

ומבואר דדבר שלא השתנה מבריתו חשוב טפי.

דהוי
וצריך

ברכת השבח א"ש דבשמים שהם

ביאור שלא מצינו בהלכות קדימה

כבריתם כפי שנעשו בידי''ש קודמים

בברכת הנהנין מעלה לקדימה בפרי

לשבח לדבר שנעשה בידי אדם ומה"ט דין זה
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נאמר רק בברכת הריח ולא בכל ברכת הנהנין

ועי"ל

תרכז

בכ"ז דאי נימא דדין ברכת הריח הוי

ועי' או''ש פ''ט מברכות שביאר דטעם קדימת

ברכת השבח אין כלל גריעותא דאב"ש

ההדס זה משום שברכתו מצויה יותר וי''ל דהוי

וכל הגריעותא דאב''ש זה נאמר דברכת הנהנין.

קדימה של תדיר.

ב.

ויש

עוד בהנ"ל עין מג"א רטז י"ט שהקשה
דהרי אין ברכותיהם שוות ובכה"ג

אין דין קדימה לחד מ"ד וכמש"כ הרא"ש

להביא סמך לזה דהוי ברכת השבח דיש
להעיר מדוע נכנס באמצע סוגית ברכת

הריח דיני ברכת האילנות ולהנ"ל מכיון
שתרויהו זה דין ברכת השבח מה"ט זה נכנס
כאן.

ומישב דהדס חשיב טפי.

ועין
וצ"ב

מג"א רטז סעיף א .וז'ל' דברכת היין

בטעמא דמילתא דאטו להדס יש

קודם לשמן דברכת הנאה קודמת

חשיבות יתירה על מין ז' וכמו שאין

ומשמע בדבריו די"ל דברכת הריח אי"ז ברכת

קדימה למין ז' באב"ש ה"ה להדס ועין רשב"א

הנאה אלא ברכת השבח ,ובמג"א ריח ס"ה

דף מא שהקשה קושיא זו על בריתא דלהלן גבי

מתקשה מדוע ברכת הריח זה כל פעם ולא כדין

שמן ויין דאב"ש ואילו על שמן והדס דמקודם

ברכות דדינם אחת לשלשים יום ומעצם קושיא

לכן לא הקשה וי"ל דס"ל כהך גרסא שמובא

זו מוכח שסבר דהוי ברכת השבח אך בתירוצו

ברא"ה דאירי בב"ש עיי"ש.

שם נראה שחזר בו.

oiihypxa l`xyi awri axd

דף מד ע"א
טפל הנאכל קודם עיקר הנפטר מכח גרירה
א .עי'

בט"ז סק"ה שכ' שהאוכל גדגדניות

וביותר,

דהכי נמי מבואר בט"ז סק"ו שאחר

כדי למתק השתיה ,יש לברך שהכל

שהעמיד ברכה על העיקר אפי'

על הגודגדניות אפי' אם כוונתו למתק את

דאכתי לא אוכל לעיקר מ"מ אין הטפל טעון

השתיה ,שאין כוונתו למתק את השתיה ששתה

ברכה כלל ,דעיי"ש שהק' מ"ט אם אוכל את

מכבר אלא את מה שישתה מכאן ולהבה ,וצ"ב

הטפל קודם העיקר מברך שהכל ,ולא יברך את

דהא הברכה שברך על היין בתחילה גורר

ברכת העיקר ויאכל מיד את הטפל ,דאין לומר

אחריו את כל מה שישתה מכאן ולהבא ,א"כ

דהוה הפסק בין ברכה לאכילת העיקר ,דהא

מה אכפת לן שכוונתו למתק את היין שישתה

בהמוציא הוה דבור הפסק בין ברכה לאכילה

מכאן ולהבא מ"מ כיון שכבר העמיד על היין

ואפ"ה אם אמר הביאו מלח או לפתן לא הוה

זה ברכה יש לגדגדניות להפטר בברכת היין.

הפסק כיון דלצורך האכילה ,ה"נ אכילה זו
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תרכח
לצורך השתיה היא ולא הוי הפסק ,וי"ל דכאן

שהכל ויפטור בזה את הקפה ,וצ"ב שעד כמה

הוה הנאה אחרת מן השתיה ע"כ הוה הפסק,

שהקפה נפטר בברכת היין נמצא כבר העמיד

הרי דאילו לא היה הפסק מכיון שכבר העמיד

ברכה על שתיית הקפה ,וא"כ אכתי יש לחוש

את ברכת העיקר שוב אין הטפל טעון ברכה.

שנפטר הסוכר בברכת היין כיון שהוא טפל
להקפה.

ואולי

י"ל ]בט"ז סק"ה[ שעיקר הנפטר מכח
גרירה לא פוטר את הטפל ,ולכך כ'

וע"פ

הנ"ל א"ש שאפי' לפי הצד שהקפה

שכיון שאין הגודגדניות טפלות אלא ליין

נפטר בברכת היין ,מ"מ אין חלה ברכת

ששותה אחר הברכה שהוא אין נפטר אלא מכח

היין חלה על הקפה עד שישתהו ,ולכך קודם

גרירה א"כ טפלו טעון ברכה לעצמו ,אלא

השתיה יכול לברך על הסוכר שהכל ולפטור

דלפי"ז אין החילוק בין אם בא למתק את היין

בזה את הקפה.

שכבר שתה או שבא לשתות ,אלא אם בא
למתק את היין שעליו החיל את הברכה או את
היין הנגרר ]ונפק"מ דאפי' אם בא למתק את
היין ששתה מכבר כל שלא בא למתק את היין
שהעמיד עליו את הברכה טעון הטפל ברכה[
ואין זה במשמע ,ודו"ק.

ב .אלא

ג .אמנם

ק' דהתם סי' קעד נראה שהסכים
לדינא עם פסק הנשמת אדם ,אבל

כאן בשעה"צ סקכ"ב כ' ז"ל "ולא העתקתי
דברי הט"ז בסעיף קטן ה' ,שחולקים עליו
החמד משה והמאמר מרדכי והפרי מגדים" הרי
דפסק שכיון שכבר העמיד ברכה על היין ,אין
לו לברך על הטפל.

נראה לבאר דסבר הט"ז שאין הברכה
חלה על היין הנגרר אלא עד שישתה

ויש

לומר דיש לחלק שלגבי עיקר וטפל חוץ

את היין ,וכיון שאכילת הגודגדניות קודמת

ממה שכתבנו לדון שאין ברכת היין חלה

לשתיית היין שטפלה אליו ,נמצא שאכתי אין

על הקפה עד שישתה את הקפה משום של

הברכה חלה על העיקר ,והטפל טעון ברכה,

העמיד את הברכה על הקפה בעצמו א ,יש לדון

משא"כ בסק"ו איירי הט"ז שיעמיד את הברכה

עוד סברא נוספת שלא תחול הברכה על הקפה

על יין העיקר בעצמו.

עד שישתהו ,והוא דכיון שכל מה שנפטר הוא

ויסוד

זה מצינו כבר בביאור הלכה קעד בשם
הנשמת אדם ]כלל נה[ שפקפק בדין

מה' טפלות אין לדון טפלות עד שעת אכילת
הטפלות ובסברא זו לא מצינו מאן דפליג בזה
ודו"ק.

שברכת היין של הקידוש פוטר את כל המשקים
שישתה בתוך הסעודה ,ולכך כ' שהרוצה
לשתות את הקפה יברך תחילה על הסוכר
`.

אמנם

עי' במשנ"ב סי' קסח סקמ"ו שכ' לגבי
רקיק

עם

מרקחת

שעליו

בגוונא

dlik`dn wlg `edy epiipr lk lthac ,mc` znypdc epicn f"hdc epic `xazqn ith 'e`kl df gqep itle
ly dkxad zrya cin xhtiy `ed oic k"`e ,dlik`d lk z` zxhet dizydy ze`xl yi k"`e zncwd

dkxad oi`y oecl yi dpey`xd dizyd mr ynn zg` diizy epi`y `nlra xxbpd xaca k"`yn ,xwird
.w"ece diizyd cr legz
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תרכט

שהרקיק הוא טפל ,שאפי' שנשאר לו בסוף

מ"מ כבר נפטר בברכת העיקר ,עוד יש לומר

אכילתו קצת רקיק בלא מרקחת אין הרקיק

באופ"א שהגם שאכלו לבסוף לחוד ,אכתי שם

טעון ברכה ,וכן מתבאר בדברי המג"א שם

טפל עליו.

סקכ"ב לגבי פת כיסנין ממולאות שאפי'
שהוציא את המרקחת מתוך הפת ,מ"מ אין לו
לברך על המרקחת וברכתו הויא לבטלה עיי"ש.

ומ"מ

משמע שיש לדון תרות טפל מיד בשעת
ברכת העיקר ולאו רק בשעת אכילת

הטפל ,ואולי יש לחלק דהתם מעיקרא היה טפל

והביאור

בזה שכיון שברך על העיקר חלה

גמור ,משא"כ לגבי קפה שאינו דין טפל גמור

הברכה כבר על הטפל שהיה

הוא אלא רק משום דיין הוא ראש לכל
המשקין ,וצ"ע.

בשעת הברכה ,ואפי' שאח"כ כבר אינו טפל

onceb dpei axd

בקדימת טפל לחביב בשיטת הרמ"א
מבואר

ברמ"א בשם התרוה"ד שאם מקדים

ובאמת

הגר"א פליג וראייתו מהגמ' מא א'

את הטפל קודם אכילת העיקר מברך

דמבואר להדיא דאף בטפל דז'

עליו שהכל ,וחדית לן בזה תרתי חד שבכה"ג

המינים מברך על העיקר ולא על הטפל

שמקדים את הטפל צריך לברך עליו ,ועוד חדית

מקושיית הגמ' של אליבא דר"י עי"ש ,וא"כ

לן שאין הכוונה שבטל דין טפל שבו ונעשה

מק' הגר"א מ"ש חביב שמברך עליו אע"פ

כעיקר אלא עדיין טפל הוא ובזה יברך עליו

שהוא טפל ,והדברים צ"ב.

שהכל ,ובטעם הדבר נראה דמשום שבטפל אין
לו את חשיבות האוכל שבו ולא מברך עליו
כברכתו.

ולכאורה

מבואר בזה שדוקא חביב כיון
שסברא היא בחשיבות האכילה

בטפל שאע"פ שהוא טפל עדיין חביבותו

והנה

עוד נקט הרמ"א בשם האגור דהביא

מחשבתו לאוכל ,משא"כ ז' המינים שהוי

מהאו"ז שאם הטפל חביב עליו מברך

חשיבות בחפצא ולא באכילה וכיון שטפל הוא

עליו קודם שיאכל מהעיקר ,ומשמע דסבר שאם

לא איכפ"ל חשיבותו ,ולפי"ז י"ל דמהא"ט

בירך קודם על העיקר פטור מברכה על הטפל

מברך עליו כברכתו הראויה לו דאמנם הוי טפל

ורק אם יקדים את הטפל מצי לברך עליו,

ואם בירך על העיקר שוב אינו יכול לברך על

ואמנם מאידך משמע דמברך עליו כברכתו

הטפל שהרי נתקיימה לו ברכה אבל עדיין כל

הראויה לו והדברים צ"ב דמ"ש מאם מברך

שלא בירך על העיקר מברך על הטפל כברכתו

קודם על הטפל שאז ברכתו רק שהכל ולא

דכיון שהוא החביב יש לו חשיבות באכילתו

כברכתו.

ומחיייב בברכה.

oiihyplxw iav ac axd
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תרל

ביסוד דין טפל שהובא אחר העיקר
הב"ח

העמיד שני שיטות בדין פת ומליח,

לית בה חשיבות פת כלל שהרי הוא פטור אף

דלדעת הרמב"ם והסמ"ג כל שאוכל

לברך עליה ברכת המזון וליטול ידיו ,וודאי היא

את המליח מחמת שהוא צריך לו ולא מחמת

נפטרת בברכת המליח אף לדעת רבינו יונה,

שתאב לאכול ,דיינינן את הפת לטפילה למליח

וצע"ג] ,ועיין בצל"ח שכ' כדברינו ולא הזכיר

ופוטרה בברכת המליח ,אמנם בדעת רבינו יונה

כלל לדברי הב"ח[.

כ' הב"ח דפת מחמת חשיבותה לעולם לא
נעשית טפילה אלא רק לפירות גינוסר שהם

ושמעתי

רבינו יונה כשיאכל את הפת יברך

חשובים ,אך אם אוכל את המליח מחמת שאכל
דבר מתוק וכדו' אין הפת נעשית טפילה לו
ומברך על הפת ושוב פוטר בה את המליח כדין
דברים הבאים בסעודה.

להק' ביותר ,דהרי באמת לדעת

עליה שהכל ,וכדין אוכל טפל קודם העיקר
דהב"ח עצמו נקט דמברך שהכל ,וא"כ איזה
נפק"מ מצא הב"ח בין רבינו יונה להרמב"ם
ועיי"ש שכ' דזה ספק ברכות ,והרי באמת

וכ'

הב"ח דלפי"ז ,אם כשאכל את הפירות

ברכותיהן שוות ,דבין על הפת ובין על המליח
יש לו לברך שהכל ,וצ"ע רב בכל זה.

גינוסר עדיין לא היו לפניו הפת והמליח,
ונמצא דאינו יכול לפטור את הפת בברכת
הפירות וכמש"כ התוס' ,בזה באנו לפלוגתת
הרמב"ם והסמ"ג עם רבינו יונה ,דלהרמב"ם
והסמ"ג ,כיוון דעכ"פ אוכל את המליח מחמת
שצריך לו ולא מחמת שתאב לאוכלו ,א"כ הוא
נפטר בברכת המליח ויברך על המליח ויפטור
את הפת ,אך לדעת רבינו יונה דאין הפת נעשית
טפילה למליח ,ורק היא טפילה לפירות גינוסר,
בזה שכבר בירך על הפירות ולא פטר את הפת,
לא מצי לפוטרה בברכת המליח.

ודבריו

אך

הנראה בהכרח בדעת הב"ח ,דס"ל דאם
הובאה לפניו הפת אחר אכילת הפירות,

לא חשבינן לה כטפילה אצל הפירות ,וכל השם
טפל שייך רק אם הובא הטפל בשעה שעדיין
העיקר קיים ,אך אם כבר נאכל העיקר ,לא שייך
לדון את הטפל כטפל אצל העיקר שכבר אינו
בעולם ,ואה"נ יש לו לברך על הפת המוציא
וליטול ידיו עליה ולברך ברכת המזון ,דאין לה
תורת טפל כלל ,וא"כ פשטו דלדעת רבינו יונה
א"א לו לפטור את הפת בברכת המליח ,דפת
החשובה אינה נעשית טפילה למליח ,וברור.

תמוהים מאוד ,מה נפק"מ אם הפת
הייתה לפניו בשעה שאכל את

והנה

כ' החזו"א ,דבדברי התוס' מבואר דיסוד

הפירות גינוסר או שבאה לו אח"כ ,סו"ס כיוון

דין טפל אינו שהטפל פטור מברכה,

שכל אכילת הפת הוא להכשיר את אכילת

אלא דהטפל נפטר בברכת העיקר ,ומשו"ה אם

הפירות ומחמתם הוא אוכל את הפת ,א"כ הפת

לא היה הטפל בשעה שבירך על העיקר צריך

טפלה לפירות ,וכיוון שהיא טפילה להם וודאי

לברך על הטפל ,אמנם לפי"ד אין ראייה זו
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תרלא

מכרעת ,דהרי בדברי הב"ח מבואר דטפל שלא

טפל כלל ,ואפשר דמשו"ה הוא צריך לברך

הובא לפניו בשעה שאכל את העיקר אין לו שם

עליו ,ופשוט.

ii`lt .f xcpqkl` axd

בענין הנכללים בברכת מעין ג'
בטור

סי' ר"ח כ' בשם הרא"ש אכל תפוחים
ושתה

יין

צריך

לברך

בר"נ

ומבואר

בשעה"צ שנקט שמבואר ברמב"ם

על

שגם להצד דסגי בחתימה מ"מ אין

התפוחים מלבד המעין ג' שמברך על היין ,וכ'

נפטר פרי האדמה בחתימת על הארץ ועל

המג"א דל"ד לאכל תאנים ותפוחים דנפטר

הפירות ,ולכאו' היינו משום דסתם פירות הם

הכל בברכת מעין ג' וא"כ ה"נ ביין יפטרו

פרי העץ ופירות האדמה אינם בכלל ולכן גם

התפוחים במעין ג' של היין להפוסקים דס"ל

אי"ז בכלל החתימה.

דחותמים ביין על הארץ ועל הפירות ,דמ"מ
כיון שבפתיחה הוא מזכיר רק יין אין תפוחים

אכן

בכלל ואינו יוצא דאזלינן נמי בתר פתיחה.

צ"ב מנליה להשעה"צ הא ,דלכאו'
הסברא הפשוטה בדברי הרמב"ם שמה

שהדגיש שכולם פרי העץ ולמעט פירות

וכמה

אחרונים כ' דאם חתם על הארץ ועל

האדמה היינו משום שסבר דאזלינן נמי בתר

הפירות יצא גם על התפוחים ,משום

פתיחה ,ואה"נ דאם ישתה יין ויאכל פירות אינו

דחתימה לחוד מהני אף דבפתיחה הזכיר גפן,

נפטר משום שבפתיחה הזכיר על הגפן ובאמת

והעתיקם המשנ"ב סקס"ד.

הרמב"ם לא הזכיר הך גוונא.

ובחיי

אדם כ' דממילא אף באכל מפרי

אך

אכתי י"ל דגם פירות האדמה יוכלו ליפטר

האדמה ושתה יין נפטר כיון דחותם

באופן שאין סתירה מהפתיחה ,וכגון

על הארץ ועל הפירות דכולל גם פרי האדמה

שפתח בטעות על האדמה ועל הפירות

דהני נמי פירות נינהו.

שממילא יפטר בזה גם פירות האדמה.

ובשעה"צ

שם אות ס"ד דחה דבריו מלשון

וממילא

צ"ב דכיון שהביא המשנ"ב את

הרמב"ם שסיים דנפטר משום

דעות האחרונים דאזלינן בתר

שכולם פרי העץ הם ,משמע שפרות האדמה

חתימה לחוד ,א"כ אפשר שגם פירות האדמה

אינם נפטרים.

יפטרו ואין הכרח ברמב"ם נגד זה וכשנ"ת.

ieey l`eny axd
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תרלב

בדין כוסס את החיטה
בגמ'

ור"ג ההוא מיבע"ל למעוטי כוסס את
החטה .מבו' לכאו' דלולא ארץ הפסיק

הענין היה דין כוסס את החטה כדין לחם.

ולכאו'

כיון דלא אימעיט אלא מארץ הפסיק

או

י"ל דכל מה דמייתר להו לרבנן ארץ הפסיק
הענין לשאר מינים הוא רק משום דאית

להו מיעוטא אחרינא )מקרא או מסברא( לכוסס
את החטה ואל"ה הוו דרשי לה כר"ג ,ועי'
רשב"א.

הענין היה לנו לדונו לרבנן כשאר ז'
המינים שאף הם נתמעטו מארץ הפסיק הענין,
ובראשו' שדנו בדין ברכה אחרונה של כוסס את
החטה לא משמע כן.

ואפשר

וברשב"א

לעיל מ"א מבו' פי' מחודש
בסוגיין ,דפי' דדרשת ר"ג כלל

אינה "ארץ הפסיק הענין" ,אלא דרשה בפ"ע
"לארץ...

קרא

לחם"

אתא

דאי הוה קאי קרא ד"וברכת" על

דמדסמכיה

כוסס את החטה ממש אה"נ א"א

לאשמועי' דארץ חטה לא קאי כלל אכוסס

היה לחלק בין כוסס את החטה לשאר ז' מינים,

חטה ,ונ"מ אף לענין קדימה .ואז צ"ל או

אבל אחר דלא קאי קרא ממש עליה שוב אפשר

דרבנן מודו להך דרשה ומ"מ ס"ל דיש

לחלק מסברא ולומר דמסתבר דכוסס את החטה

לדרוש גם ארץ הפסיק הענין או דזה ס"ל

אינו בכלל קרא ד"וברכת" כלל.

מסברא.

qe`xw oerny l`tx axd

בענין ברכת המזון דרבנן
כתב

הפמ"ג סי' רע"ז ]בא"א ,א'[ ומה

יש כאן תורת ברכה מה"ת .ובזה יתישב מה

כזית

שמקשים עוד ,היאך נפטר ע"י ברכת המליח

דברכהמ"ז דרבנן ואכל תאנים וענבים הרבה

לאחריו

הטפילה,

למ"ד מעין שלש דין תורה איך יברך

מאחר שברכת המליח אינה אלא מדרבנן

ברהמ"ז על פת דרבנן ויוציא תאנים וענבים

וברכת הפת היא מדאו'.

שיש

מהעיון

הוא

באכל

מברכהמ"ז

שעל

הפת

דחייב עלייהו מן התורה כו' .עכ"ד .ונראה,
דאף היכא שהחיוב בברכה הוא רק מדרבנן,

וכמו"כ

נראה מטעם זה ,דהיכא שאכל עד

אבל עכ"פ כשמברך חשיב דיש כאן חפצא

פחות מכדי שביעה וברך ברכהמ"ז

של ברכה גמורה מן התורה ,מאחר דאי"ז

מדרבנן ושוב חזר ואכל והשלים שביעתו

ברכה לבטלה מחמת שמחויב בה מדרבנן.

בפחות מכזית ,דאינו מחויב לחזור ולברך

ובכדי לפטור תאנים וענבים אי"צ שיהא

ברכהמ"ז מחמת החיוב דאו' שמתחייב ע"י

מחויב בברכה זו מה"ת וסגי במה שעכ"פ

שבא לכדי שביעה ,ונימא דמדאו' כיון שלא
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תרלג

נתחייב בברכה כל זמן שלא שבע חשיב דאכתי

אלא מדרבנן מ"מ ברכתו בעצמה יש עלי' תורת

לא ברך כלל ,אלא אע"ג דחיובו בברכה אינו

ברכה אף מדאו' וכמש"כ.

uiaelcpn miig axd

בדברי החזו"א בנוסח ברהמ"ז על ז' המינים
בחזו"א

סי' ל"ד כ' דמה שהקשתה הגמ' לה:

דקושיית הגמ' שיתקנו ג' ברכות בנוסח של יין,

על יין א"ה ליבריך עליה ג' ברכות,

א"כ אין מכאן הוכחה כלל דזיין יותר מתמרים

דע"כ אין הכונה שיברכו ג' ברכות בנוסח של

דהא אין מברכים בנוסח הזן כלל ,ורק

ברהמ"ז ,שהרי בברכת מעין ג' מברכים על יין

שמברכים ג' ברכות משום דסעיד ומשמח ,אבל

בנוסח לעצמו על הגפן ועל פרי הגפן ואין

כשיברך בנוסח של ברכהמ"ז י"ל דרק תמרים

מברכין עליו בנוסח של על המחיה ,א"כ ה"נ

יפטרו דזייני אבל יין לא ,ולכאו' מוכח מזה

כשס"ד שיברך ג' ברכות היינו נמי בנוסח של

דלא כהחזו"א ,אלא"כ נחלק בין לכתחילה

גפן ,וכמו"כ לדעת ר"ג מד .שמברך ג' ברכות

לבדיעבד דהחזו"א איירי בלכתחילה אלא

היינו נמי בנוסח של גפן.

דצ"ב מנין פסיקא ליה לחלק בזה.

ואע"ג

דבגמ' יב .מבואר דתמרי נפטרים
בברהמ"ז של פת ,היינו דווקא

בדיעבד אבל לכתחילה צריך ברכה המיוחדת
ליין דוקא.

אכן

)אכן

והראב"ד בהשגות פרק ערבי פסחים
כ' דיין אינו נפטר בברהמ"ז ולא הזכירו כלל
מהסוגיא בדף לה ,:ומשמע דנקטו דל"ש כלל
לנידון זה ומזה סייעתא להחזו"א(.

לכאו' דברי החזו"א נסתרים מדברי
הרשב"א דף מב .סוד"ה יין שכ' שיין

שלאחר המזון אי"צ לברך אחריו מעין ג' משום
שנפטר בברכת הפת דהואיל וקבע אפת אהני
קביעות נמי ליין ,וכשקבע איין מברך ג' ברכות
כמבואר בגמ' לה ,:ומבואר מדבריו דהג'
ברכות היינו הברכות של ברהמ"ז.

מאידך הרמב"ן במלחמות והר"ן

ומה

שהקשה החזו"א מברכת מעין ג' דנקבע
ליין נוסח לעצמו ואין פוטרים אותו

בנוסח של על המחיה ,י"ל ע"פ מש"כ הט"ז
בסי' ר"ח סקט"ז דגם מה שנפטר בברכת הזן
אינו נפטר בברכת על המחיה ,משום דזן מיקרי
אך מחיה אינו וא"כ י"ל דגפן מזון הוא ולא

וכן

מוכח ברא"ש ותר"י דף יב .שהוכיחו דיין

מחיה ,ומש"ה בברכת מעין ג' דעל חמשת

נפטר בברהמ"ז מהא דפריך גבי יין נבריך

המינים מברכים על המחיה ובזה אין יין בכלל

עליה ג' ברכות ולא פריך הכי גבי תמרים ש"מ

ולכן נתקן לו נוסח בפנ"ע על הגפו וכו',

שיין זיין יותר מתמרים ,וא"כ אם תמרים

משא"כ ברכת המזון שרק כוללת לשון זן

נפטרים בברהמ"ז כ"ש יין ,ואי כדברי החזו"א

פוטרת את היין דהא זיין.
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