
dkld oipw
2

1 מס'
תשפ"א שבועות עד אייר חודש

הנהנין ברכות הלכות
הסימן סוף עד ו מסעיף קסח סימן או"ח

מ"דרשו" בכתב אישור קבלת ללא וכד' לצלם להעתיק, אין רב. עמל הושקע אלו מקומות במראי לבכם: לתשומת



zenewn i`xn

2

çñ÷çñ÷çñ÷çñ÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
:íçì éðéã åøîàð íéðåãéð äùìùá

.íçì úøåú äéìò ùéù äñéòî àìà äìç ïéùéøôî ïéà [à

.íçì úøåú äöîä ìò ùéùë àìà ïéîéé÷î ïéà ,çñôä ìéìá äöî úåöî [á

.íçì úøåú åì ùéù äôàî ìò àìà ïåæîä úëøáå àéöåîä úëøá ïéëøáî ïéà ,äúëøá éðéã [â

:íéàáä íéôéòñá åøàåáé íéðéãä éøãâ

ïéðñéëáïéðñéëáïéðñéëáïéðñéëá äàáääàáääàáääàáä úôúôúôúô

ïéðòì åéìò íçì úøåúù óàã [.áî óã úåëøá] ïéðñéëá äàáä úô àåäå ,óñåð âåñ 'îâá ùãçúð ïéðäðä úåëøá ïéðòì íçì éðéãá

àøåá àìà ,ïåæîä úëøáå õøàä ïî íçì àéöåîä úëøá äéìò ïéëøáî ïéàù [.áî óã úåëøá] 'îâá ì"æç åøîà î"î ,äìç úùøôä

,äéçîä ìòå úåðåæî éðéî1.ïåæîä úëøáå àéöåîä êøáîå åéãé ìèåð äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìåëàì àá íà ÷øå2åùøôúé åìà íéðéã

.[æ óéòñ ïìäì úùøôúî ïéðñéëá äàáä úô úåäî] .äæ óéòñá

äìëåàùë úåðåæî éðéî àøåá úëøá äãåòñä êåúá åéìò ïéëøáîù àåäå ,ïéðñéëá äàáä úôá [:àî óã úåëøá] íéîëç åøîà óñåð ïéã

.äúøèåô ïåæîä úëøá àìà ,äéçîä ìò ïéëøáî ïéà äéøçàå ,ä÷éúîå çåðé÷ úøåúá3.[ç óéòñ] ïìäì åùøôúé åìà íéðéã

äãåòñäãåòñäãåòñäãåòñ úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù åäîåäîåäîåäî

øåòéù ìëàù ìëã ,íãà éðá úåìéâø éôì àìà ,åîöò éðôá íãà ìë éôì ããîð åðéà äãåòñ úåòéá÷ øåòéùã øàåáî [.áî óã] 'îâá

ä"äå ,òáù àì åîöò àåä íà óà ïåæîä úëøáå àéöåîä êøáîå åéãé ìèåðå ,øåîâ úôë åðéã äãåòñ åéìò òåá÷ì ïéìéâø íãà éðáù

åúòã äìèá ,äãåòñ åéìò òåá÷ì íéìéâø íãà éðáù øåòéùäî èòåî øåòéùá ïéðñéëá äàáä úô ìò äãåòñ íãà òá÷ íà àëôéà

.äéçîä ìòå î"îá êøáîå ,íãà éðá áåø øúá ïðéìæàã4

המוציא יברך שלא חכמים דאמרו מדרבנן, אלא התורה מן חילוק אינו בכיסנין הבאה פת לבין גמורה פת בין זה חילוק ריהטא לפום .1

חובתו ידי יוצא איך צ"ע שבע, הוא אך סעודה עליו קובעים שאחרים משיעור בפחות בכיסנין הבאה מפת שאכל מי אמנם במ"מ. אלא

דפוס בשו"ע הובא העוזר אבן על [הגהה רע"א וכתב המזון. בברכת מהתורה חייב הוא הרי מפת ששבע כיון והרי שלש, מעין בברכת

ושבעת בתורה שכתבו מה דגם מהתורה, ברהמ"ז חיוב בזה אין שבע בזה שהאדם שאף שנאמר או תירוצים: משני אחד דצ"ל יוהנסבורג]

גם ברהמ"ז מצות מתקיימת התורה שמן דנימא או רבותיו], בשם עדי ד"ה . מב דף רש"י [ועיין ממנו שבעים אדם בני שסתם שיעור היינו

והמג"א התורה, מן אינו ברכות שחילוק שכתב קצא) (סי' ב"י [ועיין מדאורייתא. אינו נפרדות לברכות הברכות דחילוק שלש, מעין בברכת

אינו הברכות שחילוק כהב"י נקט [ס"ח] הגר"ז גם מה"ת]. הוא ברכות דחילוק דס"ל וחותם) ד"ה טז. (דף מתוס' הביא ס"א) קצא (סי'

מה"ת.

בכיסנין, הבאה פת שהוא אלא פת, תורת למאכל כשיש דוקא נאמר וברהמ"ז המוציא ומברך ידים נוטל סעודה קביעות שבשיעור זה דין .2

סעודה. קביעות שיעור ממנו אוכל אם גם המחיה ועל במ"מ ברכתו דגן מיני של תבשיל בגדר שהוא כל אבל

הסימן. בהמשך מתבארים תבשיל ואימתי פת מיקרי אימתי זה דין פרטי

פוטרתו. המזון דברכת אחריהם מברך ואינו לפניהם שמברך סעודה, קינוח שאר או פירות באוכל הדין וכן .3

נקטינן. דהכי וכתב כהראב"ד] [ודלא והרא"ש הרמב"ם בשם הב"י הביא כך .4
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:äãåòñ øåòéù ïéðòá äøåàëì äøéúñ 'îâá åðéöîå

äìåòäå ,äæ øåòéùá íéàðú å÷ìçðå ,ãçà ìëì úåãåòñ éúù ïåæî àåä ïéîåçú áåøéò øåòéùã àúéà [:áô óã ïéáåøéò] äðùîá [à

.íéöéá 'â àåä øåòéùä í"áîøä éôìå ,úô ìù íéöéá 'ã àéä úçà äãåòñ øåòéù é"ùø éôìã äëìäì äæî

ì"ðä øåòéùá úô ïúåðã ,ùéìù é"ò åúùàì úåðåæî ïúåðä éáâì íâ íéøîàð ì"ðä íéøåòéùäã [:áñ óã úåáåúë] 'îâá øàáúð ãåò

.[úåøâåøâå ïîùå úåéðè÷ äæì óéñåîå] äãåòñ ìëì

,ùîåçå íéöéá âî àåäù úìåâìåâì øîåò øåòéùá øáãîá ìàøùé éðáì ãøéù ïîä éáâì [:âô óã ïéáåøéò] 'îâá åøîà êãéàî [á

åøîà ïàëîã'á ïåæîã øàåáîå .åéòîá ì÷ìå÷î ïàëî úåçô ,ïúáòø êë ìò øúé ,êøåáîå àéøá äæ éøä [íåé éãî] åæ äãéîë ìëåàä

.íéöéá àëî øúåé àåä äãåòñä ìë øåòéùù àöîðå ,ùîåçå íéöéá âî àåä úåãåòñ

úåáåúë äðùîáù ì"ðä øåòéùäã áéùäå ,ïåàâ íåìù øù áøì åæä äøéúñä úà äù÷äù [:ãñ óã úåáåúë] ã"éø 'ñåúá ïééòå

,úåáåúëá äðùîä ïåùìëå ,ìàøùéáù éðòì åáééç äæå ,äîùðä íåé÷ éãë ,äãåòñ ìù øúåéá ïè÷ä øåòéùä àåä [:áô óã ïéáåøéòáå]

.íåéì ùîåçå íéöéá 'âî øåòéù ãò ,åãåáë éôì ìëä ãáåëîá ìáà

íéðúåðù àëä ìáà ,ïúôéì éìá ìëåàì àåä íéöéá âî øåòéùã ì"éã åöøéúå ,ïë åù÷ä [íù úåáåúë ÷"îèù] äðåé åðéáø éãéîìú íâ

.êë ìë úåìëåà ïðéà ùéàä åîë äëàìîá íé÷åñò íðéàù êåúî íéùðã ãåòå .íçì ë"ë úìëåà äðéà íéøáã øàù äì

,øúåé íéìëåà à"ðá áåø ìáà ,íééðòì àåä íéöéá 'ã åà 'â øåòéùù ïåàâ íåìù øù áø õåøéúë áúëù [ç"ñ çñ÷ 'éñ] æ"øâá ïééòå

úô ìëåà ïéáì ,úìåâìåâì øîåò øåòéùë åøåòéùù ãåçì úô ìëåà ïéá ÷åìéç ùéù ,äðåé åðéáø ìù ÷åìéçä úà íâ óéñåä øâñåîáå

.íéøáã øàù íò

:íé÷ñåôä å÷ìçð ïéðñéëá äàáä úôá äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ïéðòìå

÷"ñ] ö"äòùä àéáäå ,ìåëùàä øôñá íâ ïë çëåîã [ãë ÷"ñ] äøåøá äðùîä àéáäå ,øåãâéáà áøä íùá è÷ìä éìáùä úòã [à

òîùù íãà ééçä áúë ïëå ,ãáì úô úìéëà ïéáì íéôñåð íéøáã íò äìéëà ïéá ÷ìéçù äîá [âé ÷"ñ] íäøáà ïâîá íâ çëåîã [èé

äòåá÷ äãåòñ øåòéùë àåä äãåòñ øåòéùã ,[äë 'éñ æ"ç éåìä èáù ú"åùá áúëù åîë] øôåñ íúçä âäðî äéä ïëå ,à"øâä éôî

.ø÷åáå áøò ìù

.íå÷îä éùðà áåø âäðî éôì äðéãîå äðéãî ìëá éåìú äæù øáúñîå ,äæ øåòéù íé÷ñåôá ùøôúð àìå5

àåä ë"ááä úô ïéðòì äãåòñ úåòéá÷ øåòéùã [î"îá éðéã] íééçä êøãäå [:èò óã àîåé ë"äåé 'ñåú øôñ] áéáç í"øäî úèéù[á

.íéöéá 'â í"áîøäìå ,íéöéá 'ã äøåòéù é"ùøìã åðééäå ,ïéîåçúå úåøéöç éáåøéòì úëøöðä úôä øåòéùë

áøòå ø÷åá ìù äøåîâ äãåòñ øåòéù ìëåàùë à÷åãù äðåùàøä äòéãë ø÷éòì è÷ðù øàåáî [ãë ÷"ñ] äøåøá äðùîä ïåùìîå

.íéöéá 'ã øåòéù ìåëàì àìù íéøéîçîä úòãì ùåçì áåè äìéçúëìã áúë êà ,æ"îäøáå àéöåîä êøáî6øáã àåä íà ïëù ìëå

בכיסנין הבאה מפת ומעלה ביצים שש שיעור אכל דאם שכתב הגר"ז], בשו"ע במוסגר [הובא להגר"ז הנהנין ברכות בסדר משמע וכן .5

משש אולי דנסתפק והיינו בודאי, ברהמ"ז מברך ביצים כא שיעור אכל ואם ברהמ"ז, ולברך פת כזית לאכול וראוי ברהמ"ז, בספק ה"ז

מהגמ' לעיל שהובא וכפי סעודה שיעור שהוא פשוט ה"ז ביצים כא ובשיעור וערב, בוקר של גמורה סעודה שיעור הוי כבר ומעלה ביצים

מקום. בכל המדינה אנשי רוב במנהג תלוי שהדבר לב] סי' ח"ג [או"ח אג"מ בשו"ת כתב וכן פג:], דף [עירובין

הדין שמעיקר דכיון לב] סי' ח"ג או"ח אג"מ [בשו"ת וכתב ביצים, ג' הוא שהשיעור הרמב"ם לשיטת בדין חשש לא ברורה המשנה .6

ד' הוא שהשיעור רש"י כשיטת אלא החמיר לא לכתחילה החשש לענין לכן עירוב, סעודת בשיעור די שאין הראשונה כשיטה נקטינן

ביצים.
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åúåà ïåãì ïéìé÷î åðàù óà äæáù ,[æ óéòñ] ïìäì øàáúéù éôëå ,äøåîâ úô åà ð"ëááä úô àåä íà àðéãî åá ÷ôúñäì ùéù

.ì"ðä úåøéîçîä úèéùì ùåçì ùé éàãåá î"î ,úåëøá ÷ôñ úîçî ð"ëááä úôë

âéâéâéâé ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ íäøáàíäøáàíäøáàíäøáà ïâîáùïâîáùïâîáùïâîáù íéðéãäíéðéãäíéðéãäíéðéãä 'â'â'â'â

úà ìëåà íà ïëìå .íéøçà íéøáã íâ ìëåà úôä ãáìîù òîùî "äãåòñ äéìò ïéòáå÷ù" 'îâä ïåùìîù [âé ÷"ñ] à"âîä áúë [à

êøáì úôä øåòéù ,á"öåéëå øùá íéìëåà íâå íéìëàîá úôä úà íéúôìîù úåãåòñä êøãë íéôñåð íéøáã íò ïéðñéëá äàáä úôä

.äðîî òáùéå ìëåà àåäù íéúôìîä íéøáãä íò úô ìù äæë øåòéù íéìëåà à"ðá íúñù øåòéùë àåä æ"îäøáå àéöåîä åéìò7

.àïàë ïéà ,íéôñåð íéøáã íò úôä úà ìëåàùë íâã åáúëù äàøðå ä"ã [åè ÷"ñ] íééç úøåúáå [ç"ñ] æ"øâá ïééò

íéöéá 'ã åà 'â ,áåøéò úãåòñ àåä ïëù ,úôä ïî íéöéá 'ã åà 'â úåçôä ìëì ìëåàùë àìà äãåòñ úåòéá÷ øåòéù

åðéà ,òáùå íéìëàî øàùî äáøä ìëåà íà åìéôà ,äæ øòéùî úåçô úô ìëåà íà êà .ïúôì íò ìëåàù óà ,úôî

.ïë íéøåî íðéà åðéðîæ é÷ñåôî íéáø íðîà .ïåæîä úëøáå àéöåîä êøáî89

.áãá áúëêøáî á"åéëå øùá ïåâë úôä úà íéúôìîä íéøáã úôä íò ìëåàùë ÷øã [î"îá úëøá éðéã] íééçä êø

.äøòä äàøå ,óøèöî åðéà úôìì àìå ò"ôá ìëåàù øáã ìáà ,àéöåîä10

.âøåòéù ìëàéù ãò ïåæîä úëøáá áééç åðéàù â"îôä ù"îë äèåð úòãäå ì"æå áúëù [ã ÷"ñåñ ãì 'éñ] à"åæçá ïééò

íàù àöîð ,ïëì åîã÷ù åéøáãá øåîàä éôìå .ì"ëò ,ø÷éòä äá äéäé úôäù úçà äãåòñá åúòéáù øåòéù åà äòéáù

ïðéøîà àì ,òáùå ïéðñéëá äàáä úô úéæë ìëà úãøôð äìéëàá ë"çàå ,úåùôð àøåá åéøçà êøéáå íéøáã øàù ìëà

.äéçîä ìòå î"îá êøáî àìà ,æ"îäøáå àéöåîä êøáéù ïéðòì ïéôøèöî íéìëàîä øàùù äæá

.åððîæ é÷ñåôî äæ ïéãá åøîàðù úåôñåð úåøáñ äøòäá ïééòå11

נאכלת והיא עירוב סעודת שיעור הוא זה שיעור שהרי ביצים, ד' או ג' אינו סעודה קביעות דשיעור השעה"צ למד האלו המג"א מדברי .7

לפתן. עם

המוציא מברך המאכלים ומשאר ממנה שבע אם פת, של מועטת כמות אכל אם שאפילו דמשמע מא] סי' ח"ד [או"ח אג"מ בשו"ת עיין .8

כזה. שיעור לכתחילה לאכול שאין ואמרו ספק, דהוי נקטו זצ"ל אויערבאך והגרש"ז זצ"ל אלישיב הגרי"ש גם מכזית. יותר שיאכל ובלבד

סע קביעות שיעור בעינן אם ממולאים, כיסים העשויה בכיסנין הבאה בפת להסתפק שכתב ח] ס"ק כו [סי' בחזו"א עיין בכיסים9. ודה

מברך שלא נראה עצמן מהכיסין כזית אכל לא שאם דמסתבר [והוסיף סעודה. קביעות שיעור להשלים מצטרף המילוי שגם או עצמם,

ודגים בשר אכל אפילו דהא זה לספק מקום אין המג"א דברי לפי ולכאורה מצטרף]. המילוי אין שלש מעין ברכת לענין אף ואולי ברהמ"ז

אין ביצים ד' או ג' משיעור שבפחות כהגר"ז נוקטים היינו אם ורק מצטרף. העוגה של שהמילוי שכן וכל סעודתו, להשלים הם מצטרפים

החזו"א. נתכוין שלזה משמע לא אך זה, לשיעור משלים המילוי דאולי לספיקו, מקום יש סעודה קביעות לשיעור משלימים דברים שאר

שיהא בעינן דבכה"ג וקטניות, ודגים כבשר בסעודה, לבוא הרגילים דברים שאר בלי לחוד, אלו כיסים שאכל מיירי שהחזו"א לבאר ויש

החזו"א הסתפק וע"ז לשובע], בסעודה הנאכלים דברים לשאר דמי לא והאגוזים הסוכר של [דהמילוי לחוד, בפת סעודה קביעות שיעור

את המלפתים דדברים המג"א של דינו עיקר על שנחלק מהחזו"א להוכיח אין לכאורה אך עצמה. הפת לשיעור משלים המילוי מ"מ אם

הסעודה. קביעות לשיעור מצטרפים הפת

היה וכן שביעה, לשיעור מצטרפים הם הרי פת ללא ודגים בשר כשאוכל שגם מא] סי' ח"ד נו, סי' ח"א [או"ח האג"מ דעת אמנם .10

זצ"ל. אלישיב הגרי"ש מורה

מאכלים, אליה לצרף שרגילות כזו פת בסוג אלא בכיסנין הבאה לפת מאכלים שאר לצרף שייך שלא הורה זצ"ל אויערבאך הגרש"ז .11

ברכות שני [חוט זצ"ל קרליץ הגר"נ דעת וכן סעודה, להיחשב וכיו"ב בשר עם מצטרפות אינן מתוקות עוגות אבל וכיוצ"ב, מציות כגון

לבשר. מצטרפת עוגה שגם כתב לב] סי' [ח"ג אג"מ בשו"ת אמנם ו], [ס"ק
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äãåòñá ãåçì úô ïéìëåà íãà éðá íúñù øåòéùá àåä äìù äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ,íéøáã íåù éìá ãåçì ë"ááä úô ìëà [á

.íéøáã øàù éìá

áúë ,íéúôìîä íéøáã øàù íò åúåà íéìëåà íà åðîî íéòáù à"ðáù äæë øåòéù åæ äéäå ,äðîî òáùå ãåçì ë"ááä úô ìëà [â

.æ"îäøáå àéöåîä êøáîå åéãé ìèåðå äøåîâ úôë åðéã äæá íâù à"âîä

íéöéáíéöéáíéöéáíéöéá 'ã'ã'ã'ã åàåàåàåà 'â'â'â'â øåòéùäùøåòéùäùøåòéùäùøåòéùäù úåèéùäìúåèéùäìúåèéùäìúåèéùäì äãåòñäãåòñäãåòñäãåòñ úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷ éðéãéðéãéðéãéðéã

øåòéù ïéðòì [:áô óã ïéáåøéò] äðùîä úèéäøîã ,äëåáî äæá ùé úôá åà íéèéçá ïéøòùî íà íéöéá 'ã åà 'â øåòéù ïéðòì [à

ïæùë åúùàì íãà áééçù úåðåæîä øåòéù ïéðòì [:ãñ óã úåáåúë] äðùîá åìéàå ,äééôàä øçàì úôá ïéøòùîù òîùî áåøéò

áúëå ,[ïéðòìå ä"ãåñ çñ÷ 'éñì úåèîùäá åð÷ 'éñ ç"åà] à"åæçä äæá øéòä øáëå .íéèéçá øåòéùä úà åðúð ùéìù é"ò äúåà

(åðú 'éñ ç"åà é"áá àáåä) à"áùøä òéøëä íéöéá âî àåäù äìç øåòéù ïéðòìå] .äåù úåéäì ïøåòéù áåø÷ úôå íéèéçã øùôàã

éà åìà íéðåãéðá êéøàäù à"åæçá ù"ééòå .(ïéáåøéò ä"ã íù) à"åæçá àáåäå ,úôá àìå äñéòá àìå íéèéçá àìå ,çî÷á ïéøòùîù

.[úôá åà çî÷á ïéøòùî

åðééä ,íéöéá 'ã øåòéùî øéîçäì ïåëðã äîã [åîùá à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä øñîù ô 'îò à"ç åðéáø úåçøà] à"åæçä äøåä [á

.íéðéìáúä óåøéö éìá çî÷ íéöéá 'ã øåòéùá12íéöéáä úîçî äâåòä çôðá óñåðù äî ïéáùçî ïéàã äæá äðååëä äøåàëìå]

.[íéîå çî÷î äâåòä äúéä íà çôðä äéäù äî ÷ø ,íéðéìáúä øàùå øëåñäå13

äøåú éðéã ìëìã [çñ÷ 'éñì úåèîùä åð÷ 'éñ ç"åà] à"åæçä áúëå .[ç"î á"ô ïéö÷åò] àéäù úåîë úøòúùî úéðâôåñ úô [â

] àúééøåàã æ"îäá ïéðòì íéöéá 'ã øåòéùì ïäå æ"îäáì úéæë ïéðòì ïä ,àéäù úåîë ïðéøòùîìù äòéáù øåòéùá ïéøòùîã ì"úà

.[äéãéãá àìå à"ðá áåø14

øåîàä éôì íðîà] ,÷"îñ íééúàî øåòéùá øéîçäì ïåëðã äøåú ìù ïéøåòéù øôñá ì"öæ é÷ñáééð÷ é"éøâä ïøî áúë äùòî ïéðòìå

.[íéðéìáúä é"ò øöåðä çôðä úà äæ øåòéùî úåëðì ùé à"åæçä íùá ìéòì

øéòöøéòöøéòöøéòö øòðáåøòðáåøòðáåøòðáå ï÷æáï÷æáï÷æáï÷æá äãåòñäãåòñäãåòñäãåòñ úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

ïëøãù øåòéù åìëà íà æ"îäáå àéöåîäá ïéáééç ,òáèá úèòåî ïúìéëàù øòð åà ï÷æã øåøá äàøðã [éô ìò óà ä"ã] ì"äéáä áúë

.äæë øåòéù ìò òåá÷ì íðéî éðá ìë êøãù ïåéë ,åéìò òåá÷ì15

ו לבד12. שבדגן אף מהעוגה כזית על לברך נוהגים שהעולם מח] ס"ק רח [סי' ברורה המשנה כתב אחרונה לברכה כזית שיעור שלענין אף

אגב בטלים שהתבלינים דנראה וז"ל ח] סוס"ק כו [סי' החזו"א כתב וכעי"ז להכשירו, שבא כיון לדגן מצטרף דהתבלין כזית, שיעור אין

אינו ביצים בד' דמחמירין ומה וערב, בוקר סעודת שיעור שהיא הפוסקים כדעת שהעיקר סעודה קביעות שיעור לענין מ"מ וצ"ע, העיסה

התבלינים. את מצרפין דאין החזו"א נקט בזה חומרא, אלא

מצרפין דאין לענין דבריו עיקר כל אלא בפת, או בקמח או בחיטים משערין אי לעיל שהובא לנידון שייכת החזו"א של זו הוראה ואין .13

לשיעור. התבלינים את

בנ"א רוב דאם נראה וערב, בוקר של גמורה סעודה שיעור לענין אמנם בדהשתא, דמשערין מסתבר שיעורה ונתמעט הפת את מיעך אם .14

סעודה. קביעות שיעור הוי זו מפת שבעים היו

יותר. קטן שלהן סעודה קביעות שיעור פחות, שאוכלות טבען אם נשים, דה"ה זצ"ל אויערבאך הגרש"ז והורה .15
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äãåòñäãåòñäãåòñäãåòñ úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù ìåëàììåëàììåëàììåëàì êìîðåêìîðåêìîðåêìîðå úåðåæîúåðåæîúåðåæîúåðåæî éðéîéðéîéðéîéðéî àøåáàøåáàøåáàøåá êøéáêøéáêøéáêøéá

,äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìëà ë"çàå ,î"îá êøéáå èòî ìåëàì åúòãá äéä äìéçúî íàù [ì 'éñ] ù"àøä áúë16óåñáì êøáî

åðéà ïëìå ,óéñåîù äîá äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ïéà ìåëàìå óéñåäì êìîðù äòùáù éøééîã [ãé ÷"ñ] à"âîä áúëå ,ïåæîä úëøá

äîá äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ùé íà êà ,ìëåàå óéñåîù äî ìò íééãé ìèåð åðéà íâù òîùîå ,óéñåîù äî ìò àéöåîä êøáî

.àéöåîä êøáìå åéãé ìåèéì êéøö ìåëàìå óéñåäì ãéúòù

äæá ÷ìçì ùé ,úåòéá÷ øåòéù äúòî ìåëàì êìîð úéæ éöç ìëàù øçàìå î"îá úëøá ë"ááä úô úéæë ìò êøéá íàã à"òø áúëå

:íéðôåà 'á ïéá

.àúëøáá åúåà øèô øáëã ,àéöåîä åéìò êøáî åðéà ,äìéçúî åéìò êøéáù úéæä éöç úà ìåëàì åéùëò êéùîî íà

,äøåîâ úô ïéã äæä úéæä éöç ìáé÷ úåòéá÷ øåòéù ìåëàì ãîåòù äúòîù óà êëìå ,úô íâ úøèåô åæ äëøáå ,î"îá

.äøåîâ úô íâ ãáòéãá úøèåô î"îá úëøá î"î17

.á.àéöåîä åéìò êøáé ,åì åàéáéù úôñåðä úôäî ìåëàì ìéçúé íà êà

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
íéàáù á"åéëå ïéðñéëá äàáä úô àìà ,íéâãå øùá åðééä åàì ïéúéðúîá éðú÷ã úøôøô ì"æå [ììëå ä"ã :àî óã] à"áùøä áúë

,àéä ïéðñéëá äàáä úô ïéáì äøåîâ úô ïéá íéðéãä é÷åìéç ùøåùù øàåáîå .ì"ëò òéáùäì àìå ïîöò úàðäìå äãåòñ çåðé÷ì

.âåðòúìå çåðé÷ì äàá ë"ááä úôå òéáùäì äàá äøåîâ úôù

äðåòè ïëìå] .äá ùéù úå÷éúî éðéî àìà ïåæî åðéà ð"ëááä úôã åáúë [íéøîåàå ä"ã ó"éøä éôãá .èë óã] äðåé åðéáø éãéîìú íâ

.[äìéçúî ìëàù úôì úìôèð äðéàå äãåòñä êåúá äéðôì äëøá

.úåøéô åîë ,âåðòúì äãåòñä óåñá úìëàð äéìò òá÷ àìù ð"ëááä úôã øàåáî [åéøáã ä"ã :àî óã] à"áèéøá íâ

éùåøéô åðàöî ïéðñéëá äàáä úô úåäî ïéðòìå:íé÷åìç í

.àíúåà íéàìîîå íéîå çî÷ ìù äñéòî íéñéë ïéîë äùåòù ,íéñéë ïåùì åðééä ïéðñéëù åáúë êåøòäå ìàððç åðéáø

.íéæåâà åà øëåñ åà ùáãá18

קטנה, כמות על בסתמא בירך דמתחילה אלא חדשה, ברכה ומחייבתו "נמלך" בגדר היא הנוספת שאכילתו באופן מיירי דלא וצ"ל .16

לאכול. שמוסיף מה על שלפניה ברכה לברך מחוייב אינו נוספת לאכילה קטנה מאכילה להמשך בנ"א של שדרכם ומתוך

והנה רע"א. בדברי כדמשמע גמורה פת תורת לו יש מעכשיו שהרי הזה, זית החצי את שיאכל קודם ידים ליטול שצריך נראה ומ"מ .17

לאכול יתחיל כאשר המוציא יברך רע"א לפי שגם נראה סעודה, קביעות שיעור עוד לאכול דעתו עליו בירך שכבר הזה זית החצי מלבד אם

את תחילה ואוכל עליו, בירך שכבר זית החצי בצירוף אלא סעודה קביעות שיעור לאכול עתיד שאינו באופן לעיין ויש הנוספת. מהפת

מברך, ואינו קביעות שיעור לפניו אין דמעתה או המוציא, מברך הנוספת הפת את לאכול ממשיך כאשר האם עליו, בירך שכבר זית החצי

מברך דאינו ואת"ל ברהמ"ז, רק המוציא מברך דאינו שיעור, יש שאכל מה עם יחד אך קביעות, משיעור פחות להוסיף שנמלך דמי דומיא

תורת בספר נקט וכן בדבריו], רע"א נתכוין שלזה [ואפשר המוציא, יברך בזה ולכאורה הנוספת. מהפת לאכול יתחיל אם הדין יהא מה

משלים כזית חצי גם הנוספת, מהפת מתחיל אם משא"כ לשיעור, משלים הוא אין בירך, שכבר הזית מחצי מתחיל דאם [סופר] חיים

לשיעור.

הכוונה אם וצ"ע עכ"ל. לבסוף, שמסיים וכמו בעיסה, ניכר המילוי שטעם ג"כ דמיירי ומסתברא וז"ל כח] [ס"ק ברורה המשנה כתב .18
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.ïåæîä úëøáå àéöåîä äéìò êøáî [äðéáâ åà íéâã åà øùáá äàìåîîä äñéò àéäù] àãéèùôã [æé óéòñ] ïìäì ïééò

,ä÷éúîìå äãåòñ çåðé÷ì ÷ø äéåùò ð"ëááä úôã ð"ëááä úôì àãéèùô àéîã àìã [ãö ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå

.øùá íò úô ìëåàë éåäå òåáùì éãëå ïåáòøì ìëåàì êøã àãéèùô ë"àùî

.áé"ùø áúë ïëå ,áìç åà ïîù åà ùáãá äùåìéðù äñéò àéä ïéðñéëá äàáä úôã ùøôî [è"ä úåëøá â"ô] í"áîøä

.ïéìáú íò äùåìéðä úô åðééäã [:àî óã]

äúëøáå ð"ëááä úô ììëá æ"ä äñéòá øëéð úáåøòúä íòèù ìëã áúë é"áä ,åæ äèéù øåàéáá à"îøäå é"áä å÷ìçðå

,ïë âäðîä ïéàã áúë à"îøäå .ùáã ìù úáåøòúá éâñ àìà ,ãåçì ùáãá äùåìéð äñéòä àäúù ïðéòá àìå ,î"îá

úô áùçð àìã äàøð àìà ,äáøä íéìáåúî íçì éðéî ìò àéöåîä ïéëøáî ïéàåùéðáå íéáåè íéîéå úåúáùá éøäù

.íäá äùåìéð äñéòä ø÷éòùë àìà ð"ëááä

ø÷éòä íä æ"éòù ãò ãàî äáøä íòèä ïäî ùâøð æ"éòù ,íéî èåòéîå íäî áåøä àäéù ïðéòá áìçå ïîùå ùáãáã æ"èä áúëå

.[âì ÷"ñ] äøåøá äðùîä å÷éúòäå ,ìôè äñéòä íòèå19

.â.èòåî äìëàî ïëìå äúåà ïéññåëù ãåàî äùáé úô åðééä ïéðñéëá äàáä úôã ,êåøòäå ïåàâ éàä áø úèéù

äàáä úôì íéååù äéðéã êà ïéðñéëá äàáä úô íùá ìåìë åðéà àåäã úåéðîçì àø÷ðä úô âåñ ùéù [.áî óã] àøîâá ãåò åðéöî

.[ç óéòñ] ïìäì äæ ïéã øàáúéå ,æ"îäøáå àéöåîä êøáî äãåòñ äéìò òá÷ íà ÷øå ,'â ïéòîå úåðåæî äéìò ïéëøáîù ,ïéðñéëá

àðéãìàðéãìàðéãìàðéãì úå÷åìçúå÷åìçúå÷åìçúå÷åìç ë"ááäë"ááäë"ááäë"ááä úôáúôáúôáúôá úåðåùäúåðåùäúåðåùäúåðåùä úåèéùäúåèéùäúåèéùäúåèéùä íàäíàäíàäíàä

:àðéãì å÷ìçð ïéðñéëá äàáä úô øåàéáá úåðåùä úåèéùä íà å÷ìçð íé÷ñåôä

.àäñéò ÷ø íéñéë úøåö ïéà øùàëù åøáñé ,íéàìåîî ïéñéëë äéåùòä úô àéäù íéøáåñäù åðééäå ,å÷ìçðù áúë é"áä

úåëøá ÷ôñù áúë äùòî ïéðòì êà .àëôéà ïëå ,æ"îäøáå àéöåîä äúëøá ,úññëðä äùáé úô åà ùáãá äùåìéðù

.úåëøá ùìù êøáì íåáééç àìå ,ùìù ïéòîå î"îá êøáî ì"ðä íéâåñä äùìùäî ãçà ìë ìò ïëìå ,ì÷äì20

הלשו פתכפשטות של השני האופן לגבי היינו בעיסה הטעם שניכר דמיירי לבסוף השו"ע שמסיים דמה הטעם, ניכר לבד שבעיסה ן

מהיכ"ת הבבכ"נ פת שם לזה נותן שהמילוי הראשון באופן אבל הבבכ"נ, פת שם לה נותנים בעיסה התבלין או הדבש שתערובת הבבכ"נ,

גובר ולא המילוי, טעם היטב ניכר הזו הפת את אוכל שכאשר לומר רק ברורה המשנה כוונת ואולי המילוי. של טעם בעיסה גם שיהא

סוס"ק [להלן ברורה המשנה וכלשון הבבכ"נ, פת זה אין מהמילוי ולא מהעיסה הטעם עיקר ויהא מילוי מעט רק יהא שאם העיסה, טעם

מאד". הרבה הטעם נרגש יהיה שעי"ז עד כ"כ הרבה המילוי שיהא בעינן מהם שממלאין הראשון בציור "וכן לג]

1%] ענבים מיץ ברוב נילושות הן אשר מזונות" "לחמניות בשם המכונות לחמניות בסוג זמנינו פוסקי ונחלקו טעמם19. אך מים ומיעוט [5

על להקל וסמכו הבבכ"נ, פת ה"ז ענבים מיץ הוא שהרוב דכיון סי"ז] ח"ט יצחק מנחת [שו"ת שנקטו יש מתוקה. לחלה שוה כמעט

דמ"מ שנקטו ויש רגיל. לחם כמו כמעט כשהטעם אף מים במיעוט שהקלו שם] [דע"ת המהרש"ם ועל קסח,ז] החיים [ספר קלוגר הגר"ש

לשובע, לאכילה מתאים טעמם אלא סעודה, לקינוח ונעשות לתענוג הנאכלות כעוגות שייחשבו עד כ"כ חזק המתיקות טעם שאין כיון

וזה מהם, ושבעים מאכלים ושאר סלטים בצירוף אותן שאוכלים נוסף, מכשול מצוי אלו לחמניות ובסוג המוציא. וברכתן גמור פת ה"ז

הבבכ"נ. פת דחשיב את"ל גם וברכהמ"ז המוציא מחייב

ולכן מדרבנן, אלא אינו שלו ברהמ"ז וחיוב שבע, אינו הוא גם מסתמא סעודה, קביעות שיעור אכל כשלא דמיירי דכיון הב"י כוונת .20

משיעור פחות שאכל לה דמשכחת העוזר אבן ספר על בהגהה רע"א הקשה אמנם ברהמ"ז. ולא ג' מעין שיברך ברכות בספק מקילינן

שרע"א שהבאנו לעיל [1] בהערה ועיין שלש. מעין בברכה יוצא ואיך התורה מן בברהמ"ז דמחוייב שבע, הוא אך עליו קובעים שאחרים

וארץ מזון בה שמזכיר ג' מעין בברכה סגי התורה דמן התורה, מן חיוב אינו ברכות ג' דחילוק או דברים, משני אחד מכריח דזה כתב
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è"äî øéîçäå] ÷ôñ éåäã è÷ðù ,ç"áä íùá íâ à"âîä ïë àéáä ãåòå ,[çé ÷"ñ] à"âîá íâ åàáåä åìàä é"áä éøáã

.äãåòñä êåúá àìà ïìëåàì àìù21[

ééçäå [ç"ñ ïìäì] äááøî ìåâãä åáúë ïëå ,÷ôñ éåäã é"áäë àéáä [áé óéòñ] æ"øâä íâêåúá äëøá ïéðòì íãà

.êøáì ïéà ÷ôñîã ,äãåòñä

.áåãåîù øùôà ,äæá íé÷ìåç íé÷ñåôäù àéãäì øëæð àìù ïåéëã áúë éëãøî øîàî øôñáù àéáä [äëìäå ä"ã] ì"äéáä

òáåùì äìëåàì íéìéâø ïéàù úô ìëã ,åæ àøáñ ÷æçì êéøàäù ïåøçà ñøèðå÷á ù"ééòå ,íééçä êøãá øàåáî ïëå ,éããäì

òîùî ïëå] .àì åà 'îâá å÷ñò äáù ð"ëááä úô åæ íà î"÷ôð ïéàå ,ùìù ïéòîå î"îá äúëøá âåðòúìå çåðé÷ì àìà

.[ð"ëááä úô éðéã íðùé á"åéëå ùáãá äùåìéðù äñéòì íâå íéàìåîî íéñéëì íâã áúëù (:àî óã) à"áùøá22ïëå

.à"åæçä äøåä ïëå íéøôà úéá ú"åùá àåä23

çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
.æ"îäøáå àéöåîä êøáî íäéìò äãåòñ òáå÷ íà êà ,î"îá ïúëøáã àúéà íùå (.áî) óã àøîâá àåä úåéðîçì ìù ïéãä øå÷î

.çåðé÷ì úåìëàð åìà àìà ,òéáùäì éãë äôàðä øåîâ íçì øãâá ïðéà ïëìå ,ãàî úå÷ãå úåëø ïä úåéðîçìù íéðåùàøä áåø åè÷ðå

:äæá ùé éðååâ éøúã äëøá ÷îò øôñá áúëå

.àäãåòñ òá÷ àìùë êà ,æ"îäøáå àéöåîä êøáî äãåòñ íäéìò òá÷ íà ïëìå ,íäéìò íçì úøåú ïééãò úå÷ã úåéðîçì

.úåðåæî ïúëøá24

.áàúéøèë íðéãå æ"îäøáå àéöåîä êøáî åðéà äãåòñ òá÷ íà íâ ïëìå ,ììë íçì úøåú íäì ïéà øúåéá úå÷ã ïä íà

.[åè óéòñ] ïìäìã25

שבע. הוא אם אף בו שבעים אינם שאחרים שיעור כשאוכל דאורייתא חיוב שאין או וירושלים,

בתוך אלא יאכלם לא שמים שירא כתב לא ולמה הדיעות, ככל להקל מספק דנקטינן שכתב השו"ע על שתמה רע"א בהגהת עיין .21

ור"ת הר"ש מחלוקת בענין [סי"ג] להלן שכתב כשם הביאהסעודה, כא] ס"ק [להלן המג"א על שרד בלבושי אמנם שבישלה. עבה בעיסה

הבבכ"נ פת הוא דאם מספק, נפקינן לא הסעודה בתוך דגם הסעודה, בתוך לאכול שכתבו רע"א ועל הב"ח על תמה העוזר אבן שבספר

מברכין. אין גמור פת הוא ואם לקינוח, כשאוכלה הסעודה בתוך עליו מברכין

דסו"ס הבבכ"נ פת שאינן אף ס"ח], [להלן בשו"ע גם וכמבואר הבבכ"נ, פת דיני כל יש ללחמניות דגם מב.] [דף מהגמ' משמע וכן .22

לקינוח. אלא אותן אוכלין אין

אחריהן מברכין ולא הבבכ"נ פת מיני ג' מכל ולפעמים עוגות סוגי מכמה וכיו"ב מצוה ובבר בקידוש שאוכלים העולם מנהג ולמעשה

נוהגים הסעודה בתוך הבבכ"נ פת על ברכה לענין אמנם והדה"ח. המאמ"ר לשיטות מתאים לכאורה וזה שלש, מעין אלא המזון ברכת

כיסים ועל הסעודה, בתוך לברך אין אותה שכוססין פת ועל עוגיות ועל לעקיך עוגת שעל טעונים], ד"ה ס"ח [להלן כהביה"ל רבים

הפסיד. לא שהמברך כתב ממולאים

שליט"א. קנייבסקי הגר"ח בשם איש מעשה בספר מובא כן .23

[ודלא בתוכו. ואופין ירקות עלי על ושופכים מים הרבה עם קמח שמערבין "נאלסינקי" הנקרא מאכל זה דבכלל הפוסקים וכתבו .24

שהט"ז והקשה קביעות, דמהני גרס הפמ"ג האחרונים, נחלקו הט"ז ובמסקנת סעודה. קביעות להם מהני שלא דבריו באמצע שכתב כהט"ז

קביעות]. דל"מ גרס שרד והלבושי א"ע, סותר

המוציא. מברך עליהם קבע שאם כלחמניות דינם "פאנקייק" הנקראות חביתות ובימינו

מזונות, ברכתן גווני ובכל סעודה קביעות להו מהניא דלא זצ"ל אויערבך הגרש"ז דעת "בלינצ'עס" הנקראות דקות חביתיות לגבי .25

הברכה]. וזאת [ספר סעודה קביעות להו דמהניא הביאו זצ"ל אלישיב הגרי"ש ובשם
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íéâåñ 'á ïéá ä÷åìçä úà ìáé÷ àìù (è ÷"ñ) æ"èäë àìãå] äøåøá äðùîä áúë ïëå ,íé÷ñåô äáøä åè÷ð åéøáãëå

íà ÷ôñ éåäã íåùî ,äãåòñä êåúá àìù äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìëàé ìà éðååâ ìëáù áúë ïëìå ,úå÷ã úåéðîçì ìù

.[úåòéá÷ øåòéù éðäî

äãåòñääãåòñääãåòñääãåòñä êåúáêåúáêåúáêåúá úåéðîçìúåéðîçìúåéðîçìúåéðîçì ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

äàá äðéàù íåùî àåä íòèäå ,ïéðñéëá äàáä úô ìò äãåòñä êåúá ïéëøáîù íéðåùàøä áåø éôì øàåáî [:æì óã] àøîâá

êë êà ,äãåòñä êåúá ïäéìò ïéëøáî íà 'îâá ùøôúä àì [ïúåäî ìéòì øàáúðù] úåéðîçì ïéðòìå .äãåòñ çåðé÷ì àìà òéáùäì

.[è úåà ã"ô] é"éîâäá àåä ïëå [ì 'éñ] ù"àøä áúë

íäéìò êøáî åðéà åðåáòø òéáùäì ïìëåà íà ìáà ,çåðé÷ì åðééäã äãåòñä úîçî àìù ïìëåà íà à÷åã äæù ò"åùá ÷ñôð íðîà

.äãåòñä êåúá

éá÷ øåòéù ïäî ìëåà íà î"î ,çåðé÷ì ïìëåàá óàù [áî ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë ãåòéøäù ,íäéìò êøáî åðéà äãåòñ úåò

.úôä ìò äãåòñä úìéçúá àéöåîä êøéá øáëå àéöåîä ïúëøá äæ ïôåàá

äãåòñääãåòñääãåòñääãåòñä êåúáêåúáêåúáêåúá ïéðñéëáïéðñéëáïéðñéëáïéðñéëá äàáääàáääàáääàáä úôúôúôúô ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

øôñá êà ,äãåòñä êåúá ïäéìò ïéëøáî [æ óéòñá íéàáåîä] ïéðñéëá äàáä úô ìù íéðôåàä 'â ìëáù [áë ÷"ñ] à"âîä áúë

åà ïéðñéëá äàáä úô àåä íà íéâåñäî ãçà ìë ìò ÷ôñ åðì ùéù ïåéëã åáúë íãà ééçáå à"òø éùåãéçáå æ"øâáå äááøî ìåâã

ïéðñéëá äàáä úô úåäîá ì"ðä íéøåàéáäù øùôàã áúë éëãøî øîàî øôñáå .äãåòñä êåúá êøáì ïéà ÷ôñî ë"à ,ùîî úô

íééåùòä ð"ëááä úô âåñáã ì"äéáä áúë àðéãìå .[ïë åè÷ðù íéðåøçà äîë úèéù (æ óéòñá) åðàáäù éôëå] éããäà éâéìô àì

êé÷òì úåâåò ïåâë íéâåñä øàùá êà ,ïë åùøéô íéðåùàøä áåøù ïåéë ãéñôä àì äãåòñä êåúá íäéìò êøáîä ,íéàìåîî íéñéëë

êé÷òìä úà øåèôì àéöåîä úëøá ïîæá ïéåëéù åìà ìò íâ áúë íãà ééçäù àéáäå] .äãåòñä êåúá êøáé ìà ,úåéâåò ïåâëå

.[úåéâåòäå

úç÷øîúç÷øîúç÷øîúç÷øî íäéìòíäéìòíäéìòíäéìò ùéùùéùùéùùéù íé÷é÷øíé÷é÷øíé÷é÷øíé÷é÷ø ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

:äøåøá äðùîäî íéìåòä íéðéãä

êøáî åðéàå äéåàøä äúëøá úà úç÷øîä ìò êøáî ,úç÷øîä úà ÷éæçäì íéùîùî ÷ø íé÷é÷øäå ,úç÷øîì åúðååë ìë íà [à

.íé÷é÷øä ìò

:íéðôåà éðù ïéá äæá ïéçáäì ùé íé÷é÷øä úìéëàì íâ åúðååë íà [á

.à.íéðéîä úùîçî åá ùéù ìë ïéãë ,î"îá ÷ø êøáîå ãçà ìëàî äæ éøä ãçé åôàð úç÷øîäå íé÷é÷øä íà

.á.íäéðù ìò êøáî íäéðùì åúðååëå ãçé åôàð àì íàå

èèèè óéòñóéòñóéòñóéòñ
åáúëå .ïåæîä úëøá åéøçàì êøáî åðéàù íâ øàáúð íùå ,à"ä å"ô éîìùåøéá àåä úéæëî úåçôá íâ åéðôì êøáîù ïéãä øå÷î

.èì óã úåëøá 'ñåú] äëøá éìá æ"äåòäî úåðäéì øåñàù ïåéë ,àåäù ìëá êøáî åéðôì êà ,ììë åéøçà êøáî åðéàù íéðåùàøä

.[æè 'éñ íù ù"àø ,øöá ä"ã
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éééé óéòñóéòñóéòñóéòñ
.àöéáç ïéãá :æì óã 'îâä úéâåñáå ,æøåàä úà ññåëä ãò äèçä úà ñåëä àéðúäåî .æì óã àúééøáá àåä ïéãä øå÷î

åè÷ð äðåé åðéáøå ù"àøäå 'ñåú êà ,åìùáúðù úô úåëéúç åðééäã åáúë éëãøîäå é"ùø ,àöéáç ïéðò øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.÷øî é"ò å÷áãð àìà åìùáúð àìù úô úåëéúç åðééä àöéáçã

:äëìäì ÷ñôð ïëå ,äæá úå÷åìç 'â äðåé åðáø éãéîìú åáúëå ,íúòéñå 'ñåú úèéùë íé÷ñåôä åè÷ð äëìäìå

[àåìùáðùåìùáðùåìùáðùåìùáðù úôúôúôúô éøåøéôéøåøéôéøåøéôéøåøéô:

,àîäðã àúéøåú åá ùé íà î"÷ôð ïéàå ,æ"îäøáå àéöåîä êøáîå úô ïéã äá øàùð ,úéæë [ìåùéáä íãå÷] äá ùéå äìùáúð úôä íà

.íçì øàåú íäá àäé íà óà ,ìåùéáä é"ò úô úøåú íäî úò÷ôð úéæë íéøåøéôá ïéà íàå

åëä .æì óã àúééøáá àåä ïéãä øå÷îàéöåîä äéìò êøáî äìéçúá úåîéé÷ úåñåøôäù ïîæá äìùéáå äàôà äðçè 'åëå äèéçä úà ññ

.ùìù ïéòî úçà äëøá äéìò êøáî óåñáìå úåðåæî éðéî àøåá äéìò êøáî äìéçúá úåîéé÷ úåñåøôä ïéà íà ,'åëå õøàä ïî íçì

î"îá êøáî äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìëàé åìéôàå ,úô úøåú éøîâì íäî ò÷ôð úéæë íéøåøéôá ïéà øùàëù [çë ÷"ñ] à"âîä áúëå

.'â ïéòîå

÷ìçúðå÷ìçúðå÷ìçúðå÷ìçúðå ìùáúðùìùáúðùìùáúðùìùáúðù úéæëúéæëúéæëúéæë

úøåúî ÷éôî àì ìåùéáäù ïåéë ,íé÷ã íéøåøéôì ìåùéáä øçà øøôîù óà ,ìåùéáá úéæë òãåé éåäå ì"æå [çë ÷"ñ à"à] â"îôä áúë

äæ ìëá ò"öå ,ë"çà ïéøøôîù óà â"äë êìãééð÷ ä"äå ,'åëå òøâî àì ÷ã ÷ã øøôîùë ë"çà åú ,úéæë ìåùéá úòá äéäù íçì

[íà ä"ã] ì"äéáä íðîà .íçì úøåú äæî ò÷ô àì úåðè÷ úåëéúçì úéæëä úà å÷ìéçù éøçà íâã éôè ããöîù òîùîå .ì"ëò

.äæ ïéãá ÷ôúñî â"îôäù áúë

.íçì úøåú ïäî ìèá úéæë ïäá ïéàù úåëéúçì úéæëä úà ÷ìéç íàù øàåáî ñ"úç úäâäá ïëå øæåòä ïáà øôñáå

úåëéúçì ÷ìçî íàã óéñåäå ,ñ"úçäå ò"äàä éøáãë çëåî ïëà àéâåñá ú"ø ùåøéô éôìã áúë [àöåéä ä"ã ä ÷"ñ åë 'éñ] à"åæçäå

÷"ñá íðîà .úôäî íìù úéæë ñòåìùë àìà àéöåîä úëøá äì úçëùî àì ë"ìàã ,úô úøåú ìèáî äæ ïéà ãéî ìëåàå úåðè÷

.úô úøåúî äìèáî úéæë ïäá ïéàù íéøåøéôì úôä ÷åìéçù àéâåñäî äéàø ïéà ,äéúååë ì"éé÷ã ù"øä éôìã áúë 'å

ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá åäîåäîåäîåäî

,[äë ÷"ñ à"à â"îô] ìùáî åðéà éðù éìë êà ,ùàä â"ò åðéà íà ïéáå ùàä â"ò àåä íà ïéá ,ïåùàø éìëá àìà ìåùéá ïéà [à

,íéîä åðáìúðù ïåâëå íçì úøåú íäá ïéà íà àìà] úô úøåú íäî äøàùð éðù éìëì íñéðëäù úéæë íäá ïéàù íéøåøéô ïëìå

.[àé óéòñ ïìäìãëå

÷"ñ] à"âîäå .úéæë ïäá ïéàù úåëéúçî úô úøåú òé÷ôî åðéàå ìùáî åðéà éåøéòù áúë [èé÷ 'éñ] éëãøîä ,ïåùàø éìëî éåøéò [á

[äãåòñì õåçî] ìåëàìî òðîäì ùé ïëì ,ìùáî åðéà åà ìùáî éåøéò íà úåòéã 'á øåèá åàáåä [çñ 'éñ] ã"åéáù øçàîù áúë [äë

åðéà àä ,ìùáî éåøéòù íéøáåñäì óàã øéòä [à"à] â"îôäå .àúééøåàã ÷ôñ éåäã íäî òáùå ìëà íàù ù"ëå ,åìàë íéøåøéô

úô úøåú úøàùð ,úéæë ïäá ïéàù íéøåøéô ìò äøòî øùàë ë"àå ,[ä ÷"ñ á÷ 'éñ ã"åé] ê"ùá øàåáîë ,äôéì÷ éãë àìà ìùáî

ä éøáã ÷éúòä [áð ÷"ñ] äøåøá äðùîä íðîà .äôéì÷ éãë ìù ì"ðä øåòéùì úçúîù äî ìò.÷ôñ éåäã à"âî
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ïåâéèïåâéèïåâéèïåâéè

:úáçîá ïîùá ïåâéèá ùé íéðôåà 'á

.àêë ,íçì úøåú òé÷ôî åðéà éàãåáå äøåîâ äéôà àìà ïåâéè äæ ïéà ,úôä óøùéú àìù éãë ïîù èòî ÷ø åçéðä íà

.[ãé óéòñ ïìäì] à"îøá åàáåäå íé÷ñåôä åáúë

.áìåùéáë åðéà ïåâéèù òîùî [åì ÷"ñ ïìäì] à"âîá ,ïåâéèä íòè úà ìá÷ú úôäù î"ò ïé÷ùî øàùá åà ïîùá ïâéè íà

.åéøáãì çøëä ïéà íéðåøçàä úòã éôìã [åë ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë íðîà ,íéøåøéôäî úô úøåú òé÷ôî åðéàå

óã] àøîâä úééâåñîù óéñåä êà ,ìåùéáë ïåâéèù úö÷ çëåî äðåé åðáø éãéîìú éøáãîù áúë [áð ÷"ñ] ö"äòùáå

.äùòîì ò"öá ö"äòùä íééñå ,äæá äéúååë åîéé÷ àáøå úùù áø ïëå ,ìåùéáë åðéà ïåâéèù òîùî ééáà éøáãá [:æì

å ÷"ñáå ,úô úøåú òé÷ôî åðéàå ìåùéáë åðéà ïåâéèù çëåî àéâåñá ú"ø úèéù éôìã áúë [á ÷"ñ åë 'éñ] à"åæçäå

à"åæçä è÷ð è ÷"ñá íðîà ,äæá å÷ôúñä íéðåøçàäù ïééöå ,àéâåñäî äéàø ïéà äéúååë ì"éé÷ã ù"øä 'éô éôìù áúë

.úô úøåú òé÷ôî åðéàå ìåùéáë åðéà ïåâéèù úåèéùäë

[á÷øî÷øî÷øî÷øî éãééãééãééãé ìòìòìòìò å÷áãðå÷áãðå÷áãðå÷áãð àìààìààìààìà åìùáúðåìùáúðåìùáúðåìùáúð àìùàìùàìùàìù úôúôúôúô éøåøéôéøåøéôéøåøéôéøåøéô

íäá ùé íàù àáøå óñåé áø íéøáåñå ,[:æì óã] 'îâá àáåîä àöéáç àéä åæ ,÷øî é"ò å÷áãð àìà åìùáúð àì úôä éøåøéô íà

å÷áãðù éøçà íâ øùàë ä"äå] å÷áãðù íãå÷ úéæë íäá äéä àìù óà æ"îäáå àéöåîä íúëøá ["àîäðã àúéøåú"] íçì øàåú

ìåùéáî òåøâ äæ ïéàã ,íçì øàåú íäá ïéàùë óà æ"îäáå àéöåîä ïúëøá å÷áãðù íãå÷ úéæë íäá äéä íàå ,[úéæë íäá ïéà

.äðåùàøä ä÷åìçá øàåáîë ,àîäðã àúéøåú ïéàùë óà úéæë ùéùë úô íù ìèáî åðéàù

íçìíçìíçìíçì øàåúøàåúøàåúøàåú åäîåäîåäîåäî

íçì øàåú äæ ïéà íçì àåäù øåøáå øëéð àìù ìë æ"éôìå .ò"åùá àåä ïëå ,íçì àåäù øåøáå øëéðù åðééä íçì øàåúã áúë é"áä

.éøîâì çåîéð àì íà óà

óà àìà ,äëìäì éëä ì"éé÷ àìã (çë ÷"ñ) à"âîä áúë êà .éøîâì çåîéðùë åðééä íçì øàåú ãåáéàã áúë (èé÷ 'éñ) éëãøîäå]

àöéáçã é"ùøë ùøéôù åúèéùì éëãøîäã óéñåäå ,íçì àåäù øåøáå øëéð åðéàù ìë íçì øàåú ãáàðã ïðéøîà éøîâì çåîéð àìùë

åçåîéð àìùë åðééäå ,íçì øàåú íäá êééù ,úéæë íäá ïéàå åìùáúðù óàã 'îâá ùøôúðù åúèéùì àöîðå ,åìùáúðù íéøåøéô åðééä

ïðéìèáî á"åéëå ÷øî é"ò å÷áãðù íéøåøéô éáâì íâ ïëìå ,éðååâ ìëá úéæëî úåçôá íçì íù ìèá åìùáúðáù ì"éé÷ ïðà ìáà ,éøîâì

.[éøîâì äçåîéð àìùë óà íçì øàåú

åøàåú äðîî ãáàð àìù ïåéë æ"îäáå àéöåîä äéìò ïéëøáî úéæë íéøåøéôá ïéà íà ,äðâèðù äöîã [è ÷"ñ åë 'éñ] à"åæçä áúë

.ìåùéáë åðéà ïåâéèå ,íçì26

ראוי יבשים, כעכים בגדר היא שמצה דכיון סד] סי' ורדים הגינת [לבעל המלך גן ספר בשם הביא פא] סי' [ח"ח מהרש"ם בשו"ת .26

הלחם כצורת ואינה המצה שנטגנה כל לכן פסח, של לחמו דזהו משום המוציא מברכין שבפסח אלא בכיסנין, הבאה כפת דינה להיות

אמנם מזונות. ברכתה קביעות שיעור אכל לא שאם בכיסנין, הבאה כפת להיות דינה וחזר עלה, להוסיף דלא הבו אמרינן פסח של הרגיל

אלו, לדברים מקום אין לקינוח, הנעשית פת בגדר שאינה משום מצה, על המוציא ברכת השנה בכל המברכים האשכנזים למנהג לפי"ז

המוציא. ברכתה לחם תואר לה שיש כל אלא

מזונות. ברכתן לחם תואר בהם שאין דכיון וכתב ושמן, בביצה שנילושו מכזית קטנים מצה לשברי התייחס לז] [סעיף השולחן הערוך

מזונות. ברכתה לאו ואם המוציא, ברכתה שאז לחם תואר לה יש באם תלוי זה דין האשכנזים מנהג שלפי ונמצא
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êìãééð÷êìãééð÷êìãééð÷êìãééð÷ ìòìòìòìò äëøáääëøáääëøáääëøáä ïéãïéãïéãïéã

ä"ã] é"ùøéôå ,æ"îäáå àéöåîä åúëøáå úô úøåú íäá ùé ïñøò íàù úéæë íäá ïéàù äöî éøåøéô éáâì àúéà [:æì óã] àøîâá

:ïñøò ìù äæ ïéã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå .ïàôàå øæçå ãçé íìáéâå øæçù [ïñøòùá

.àæ"éôìã áúëå ,úéæë äá ùéù úôë íðéãå ãçà ùåâì åëôäð ïàôàå ïìáéâå øæçù é"òù ùøéôù äàøð [çë ÷"ñ] à"âîäî

î"î ,íçì øàåú íäá ïéàù óàå ,úéæë ïäá ùéù ïåéë àéöåîä ïúëøá íéîá íéìáåâî äöî éøåøéôî íééåùòä êìãééð÷

.úéæë íäá ùéù ìë íäî ø÷òð äæ íù ïéà äìéçúî úô íù íäì äéäù ïåéë27

.á.øåáéç áéùç àì ìåùéá éãé ìò êà ,íçì úéæë áùçéäì øåáéç äéì ïðéáùç äééôà éãé ìò à÷åãã áúë øæåòä ïáà øôñá

æàã áèéä ìùåáî ìãééð÷ä øùàë ,ìåùéáä óåñá à÷åã åðééä î"î ,øåáéç áéùç ìåùéáä é"òã ì"úà óàã áúë ãåò

úãìåñ ãéäù äòùî ìåùéáä úìéçúî øáë êà ,ãçà ùåâ åðéà ïééãò ìåùéáä úìéçúá ìáà ,ùîî ãçà ùåâ éåä

àì úô úøåú ò÷ôðù éøçàå ,úéæë íäá ïéà ïééãòù íéøåøéôäî úô úøåú òé÷ôäì ìåùéá áéùç ,äøéã÷áù ìéùáúá

óéñåä êà .úô íù åéìò øæåç àìå àñééã úéæë åîë éåä äúòîù ,úéæë åá ùéù ãçà ùåâ óåñáì åùòðã àä éðäî

ãò ìãééð÷ä úà øøôé [úô úøåú åì ùéå úéæë áéùç ìåùéá éãé ìò óàù] øéîçäì äöøéå åô÷åð åáéìù éîã ò"äàä

àøé åìéôà äæá ,ïé÷ùîá åà íéöéáá åà äàîçá ìãééð÷ä úà ùì íàå .øéîçäì ãö íåù ïéà æàå úéæë åá àäé àìù

,'â ïéòîå úåðåæî éðéî àøåá äúëøáù ,ïéðñéëá äàáä úô éåä î"î úô ïéã íäá àäé íà óàã ,øéîçäì ö"à íéîù

.äãåòñä êåúá àìà íìëàé àì æà äãåòñ úåòéá÷ øåòéù íäî ìëàé íà ÷øå

íäî ìèá ,íéöéáå ïîåùá åà íéîá äöîä éøåøéô ìù ìåáéâä ïîæáù íåùî åîòèå ,à"âîä ìò ÷ìçð [è ÷"ñåñ åë 'éñ] à"åæçä íâ

.úéæë åá ùéù óà íçì ïéã ìãééð÷ì øéæçî ìåùéáä ïéà ïëìå ,[íçì úøåú ïéìèáî íéî íâù àé óéòñ ïìäì øàåáîëå] íçì øàåú28

øùôà ïë çî÷î úô ïéôåàù íùëã ,øåîâ íçìë íðéã æà íúåà äôàå íéîá äöîä åà úôä éøåøéô úà ùì íàù à"åæçä óéñåäå

ùì íàå .úô íù íäî ìèáù úô éøåøéôî úô úåôàì.ïéðñéëá äàáä úôë íðéã ïé÷ùî øàùá åà äáøä ïîåùá íéøåøéôä úà

àåä íàå ,'â ïéòîå úåðåæî åúëøá ïâåèî åà ìùåáî ìãééð÷ã øæåòä ïáàäë íéðåøçàä áåø íùá [èð ÷"ñ] äøåøá äðùîä ÷ñô ïëå

áåøá ùåìéð íàå ,[äæá øéîçé åô÷åð åáì íàù ò"äàä ë"ùî åðééäå] äãåòñä êåúá àìà åìëåàì àìù ïåëð íéîá ùåìéð íà ,éåôà

.ïéðñéëá äàáä úô ïéãë úåðåæî åúëøá ïîåù

àéàéàéàé óéòñóéòñóéòñóéòñ

,íçì íù åðîî ãáàå äúøåö äãñôðù ïîéñ äæ éøä úôä úîçî íéîä åðáìúä øùàëå ,øîà ä"ã :æì óã 'ñåúá àåä ïéãä øå÷î

[âñ ÷"ñåñ äøåøá äðùî]

÷"ñ] à"âîä áúëå .íçì øàåú ïðéòá àì úéæë ùé íàã ,úéæë íéøåøéôá ïéàùë à÷åã åðééäã [ì ÷"ñ] à"âîäå [ãé ÷"ñ] æ"èä åáúëå

,äçåîéð àì ÷ø äáøä äééåøùá óà éøééàã òîùîå ,äçåîéð àìù äéåøù äöîá äöî ç"é ïéàöåéã [ã"ñ] àñú 'éñá àúéàã äîã [ì

.íçì ïéã éøîâì íäî ãáàù úéæë ïäá ïéàù íéøåøéôá äöî úáåç éãé àöéù øáúñî àìã ,íìù úéæë äøåùù éøééîã ì"ö

מבושלים. אלא אפויים אינם קניידלך שהרי שבישלם, להיכא גם כוונתו מ"מ ואפאן, שחזר דמיירי רש"י לשון מצטט שהמג"א ואף .27

גדול מלחם נחתכו הפירורים דאם נוספת סברא בגמ' [ונאמרה כזית בה שיש כפת דינם ערסן דאם בגמ' שאמרו דמה מאיר הבית דעת .28

שאין חתיכות דגם ששת כרב דקיי"ל למאי אבל יוסף, לרב רק היינו כזית] בהן שאין הפירורים על גם לחם שם נשאר כזית בו שנשאר

להלכה. אלה חילוקים הובאו לא ולכן האלה, לחילוקים א"צ לחם תואר בהן יש אם מרק ידי על כשנדבקו בטילות אינן כזית בהן
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äæ ïéàå ,øëùä ìò ìëäù úëøá ÷ø êøáî íòè äá ïúéù éãë øëùä êåúì ÷ã ÷ã íçì èòî ïúð íàù [ì ÷"ñ] à"âîä áúë

äðùîä ïåùì] ììë áåùç øáãå úåùîî åá ïéà íçìäã ,åéìò ïéëøáîå ø÷éò àåä íéðéîä úùîçî åá ùéù ìë ïðéøîàã àäì øúåñ

.àîìòá ïéìáúë ÷ø àìà ìëàîäî ÷ìç úåéäì íéðúéð íéøåøéôä ïéàù åðééäå ,[áñ ÷"ñ äøåøá

áéáéáéáé óéòñóéòñóéòñóéòñ
.èé÷ 'éñ éëãøîá àåä ïéãä øå÷î

ìéàåä 'éô ,"÷åîéñå ìéàåä" íçì øàåú ãáàã éëãøîä éøáãá é"áä ñøâù àñøéâä ô"ò äæå ,íåãà ïééá éøééàã áúë à"îøä äðäå

äèåð ì"äéáä ïëìå ,íçì øàåú ìèá ïééä òáöá òáöðù íåùî åèàã ãàî äîú [ïééá ä"ã] ì"äéáä íðîà .ïééäî úôä íãàúðå

ïééì íåãà ïéé ïéá ìãáä ïéàå ,úôä ÷åîéðù ãò ïééá áø ïîæ ääùù åðééäå ,"÷åîéðå ìéàåä" éëãøîá åñøâù íéøôñä áåø úñøéâì

.àðéãì ò"öå ,à"îøäë äùòîì ì÷äì ãåàî äù÷ù íééñå ,ïáì

ïééáïééáïééáïééá úôúôúôúô äøåùääøåùääøåùääøåùä

:íéðôåà äîë ïéá íé÷ñåôä äæá å÷ìéç ïééá úô äøåùä

.úôä ìò ÷ø êøáîå úôì ìôè ïééä ,äìéëàä ÷úîì éãë ÷ø ïééá äøåùå ,úôä ìéáùá åúðååë ø÷éò íà [à

.ïééä ìò ÷ø êøáîå ïééì äìéôè úôä ,ïééä úåôéøç âéôäì éãë úôá åäøåùå [ù"ééä åà] ïééä ìéáùá åúðååë ø÷éò íà [á

ù"àøäå äðåé åðéáøå 'ñåú úåòîùî ãâð äæã äîú [àñ ÷"ñ] ö"äòùáå ,íäéðù ìò êøáîù à"âîä áúë íäéðùì åúðååë íà [â

.[íù] æ"øâá àåä ïëå [â ÷"ñ áéø 'éñ ïìäì] åîöò à"âîá íâ àáåä ïëã ö"äòùä óéñåäå ,úôä ìò ÷ø êøáîù àîúñá åáúëù

åøîàîä íùáå] .äéåøùä úôä ìò êøáé ë"çàå ò"ôá ïéé úö÷ ìò â"äôá äìéçúî êøáì äìéçúëì ïåëðã äøåøá äðùîä áúë ïëì

,ì"ðä ïôåàá ë"â äùòéã ,íäéðùì åúðååë ë"âã ,äô÷á äúåà äøåùå ïéðñéëá äàáä úô ìëåàá ä"äã äøåøá äðùîä ÷éúòä éëãøî

ïéðñéë úôä úà äøùé æàå ,ìëäù øëåñ èòî ìò êøáé ë"çàå ,î"îá úëøá äééøù éìá ò"ôá ïéðñéë úôä ìò êøáì áåè øúåéå

.[ìëàéå äô÷á

âéâéâéâé óéòñóéòñóéòñóéòñ
:íéøáãä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå ,äìçá úáééç ïéðâôåñ äôåñå äñéò äúìéçú àúéà [ä"î à"ô] äìç äðùîá

äìéìáá äúåà ìáéâù åðééä äñéò äúìéçúã [íù äìç äðùîä ìò] ù"øä ïëå [éìåëã ä"ã :æì óã íéçñô 'ñåú] ú"ø úèéù [à

,äáò29äáééçúðå íçì íù äá ìç äáò äìéìá åúìéçúù ìëã íéîëç åøîàå ,ïé÷ùî øàùá åà íéîá äìùéáù åðééä ïéðâôåñ äôåñå

.äðâéè åà äìùéá àìà äúåà äôà àìù óà äìçá

äéìò ïéëøáî ïîùá äðâèð åà äìùáúð ë"çàù óà ,äáò äìéìáá äùåìéðù ìëã ,ïë ïéãä úåëøá éðéã ïéðòì íâù ú"ø óéñåäå

.ïåæîä úëøáå àéöåîä

íçì äæ ïéà àîäðã àúéøåú àìì ìáà ,àîäðã àúéøåú ìëàîì àäéù [àéöåîä úëøá ïéðòì] äæá óñåð éàðú ú"ø óéñåä íðîà30

äì ïéàùë óà ,äìçá úáééç äñéòäù (íçì ä"ã :æì óã) úåëøáá ïëå íù 'ñåúá àúéà äìç úùøôä ïéðòìå] .úåðåæî åúëøáå

.[úåéøèéà åðééäã ù"éùîéøå ïåâë àîäðã àúéøåú

úåëøá 'îâá úàáåîä] àúééøáäî ïëå ,ïéðâôåñ äôåñå äñéò åúìéçúã äðùîä ïåùì úåèùôî àåä åúèéùì ú"ø ìù åúééàø ø÷éò

אף מזונות וברכתה מחלה, ופטורה סופגנין וסופה תחילתה בכלל זה הרי טיגנה או שבישלה סופגנין וסופה רכה בלילה תחילתה ואם .29

קביעות. שיעור אכל אם

המוציא. ברכתם לר"ת ולכן לחם תואר להם יש וקרעפליך דפשטידא הרמ"א וכתב .30
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àìà úåéåôà ïðéàù úùçøîå úáçî úçðî íâ ,úåçðîä ìë ìò òîùî àîúñå ,àéöåîä úëøá úåçðîä ìò ïéëøáîù [:æì óã

.ïîùá úåðâåèî

äéä àìà ,äìùáúðù äáò äìéìá ìò àéöåîä êøáì âäåð äéä àì âøåáðèåøî øéàî åðéáøù [æè 'éñ äòù ìë ÷øô] ù"àøä áúëå

.äìùáúðù äñéòä úà øèåôå ,øçà íçì ìò àéöåîä êøáî31

úéæëúéæëúéæëúéæë äáäáäáäá ïéàùïéàùïéàùïéàù äñéòäñéòäñéòäñéò

÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .úåðåæî äúëøáå úô íù äðîî ò÷ôð äìùéáù úéæë äá ïéàù úôã ,àöéáç ïéãá [é óéòñ] ìéòì øàáúð

äá ùéùë à÷åã åðééä ,àéöåîä äúëøá äðâéè åà äìùéáù äáò äúìéìáù äñéòã ú"ø ë"ùîã èåùô æ"éôìã íéðåøçàä íùá [çò

òé÷ôî ìåùéáä äéä äøåîâ úô øáë äúéä åìéôà éøäù ,íçì úøåú äðîî òé÷ôî ïåâéèä åà ìåùéáä ,úéæëî úåçô ìáà ,úéæë

.íçì úøåú32

.íçì úøåú òé÷ôîå ìåùéáë éåä ïåâéè íâù ïàë äøåøá äðùîä ïåùìî øàåáîå

ïîùáïîùáïîùáïîùá äðâèðùäðâèðùäðâèðùäðâèðù äñéòäñéòäñéòäñéò

ïéàã ,ïéðñéëá äàáä úô éåä î"î úô éåäã éäðã ,úåðåæî äúëøáù ú"ø äãåî ,ïîùá äñéòä úà ïâéè íàù [èé ÷"ñ] æ"èä áúë

.ïîùá äðâéè íà ïéáå ïîù éåáéøá äñéòä úà ùì íà ïéá ÷åìéç

àëìå] .øæåòä ïáàäå éëãøî øîàîäå íåìù øäðäå äùî ãîçä ,æ"èä ìò å÷ìç íéðåøçà äáøäù àéáä [ìëå ä"ã] ì"äéáä íðîàäøå

úåðâåèî åéä åìàä úåçðîä éøäå ,úùçøîå úáçî úçðî ìò àéöåîä ïéëøáîã àäî åúèéù úà ãîìù ú"ø éøáãá íéùøåôî íéøáãä

.[àéöåîä ïäéìò ïéëøáî ä"ôàã ïðéæçå ,ïîùá

ù"øäù"øäù"øäù"øä úèéùúèéùúèéùúèéù [á[á[á[á

äáééçúð äúåà úåôàì åúòã ìåáéâä ïîæá íàù ,äúðëä íééñì íéðååëúîù ïôåàä éôì òá÷ð äñéòä ïéãù è÷ðå ú"ø ìò ÷ìç ù"øä

ïîæáù ,äìçá áééç ïéðâôåñ äôåñå äñéò äúìéçúã åøîà äæ øåéö ìòå ,äìçá áééåçî äðâéè åà ,äìùéáå ë"çà êìîð åìéôàå] äìçá

ììëá äæã ,äìçä ïî øåèô æ"ä äðâèì åà äìùáì åúòã äúéä ìåáéâä ïîæá íà êà ,[êìîð ë"çàå úåôàì åúòã äúéä ìåáéâä

.ïåâéè åà ìåùéá é"ò ïéðâôåñ äúåùòì åúòã äúéä ìåáéâä ïîæá éøäù ,ïéðâôåñ äôåñå äúìéçú33

øåèôù [íéãåîìë äàùò] íééåñî ïôåà ùéù ,çúåëì éåùòä íçì ïéãî ,ìåáéâä ïîæá åúðååë øúá ïðéìæàã åéøáã ãåñé úà ãîì ù"øä

.çúåëì äúåùòì åúòãù ïåéë äìçä ïî äøåèô î"îã ,äáò äìéìá àéä äñéòäù óà ,äìçä ïî34

וסופה שתחילתה לחם, דין בה שאין עיסה יש שאם איתא דבירושלמי כהירושלמי, כאלו בעיסות מאיר רבינו נהג חלה, הפרשת ולענין .31

בהפרשת חייבת העיסה שכל חכמים תיקנו לחם, דין לה שיהא באופן לאפותה ע"מ מעט ממנה לקח אם אך החלה, מן שפטורה סופגנין

בהפרשת כולה את מחייב וזה כפת, ולאפות מעט כזו מעיסה ליקח לצוות המהר"ם נהג ולכן חלה, כשיעור ממנה יטלו שמא גזירה חלה

בברכה. להפריש ויכול חלה

ודעת לחם, תורת מהן בטל אי מכזית פחותות לחתיכות נחתך ואח"כ שנתבשל בכזית הסתפק שהפמ"ג שהבאנו י] [סעיף לעיל ועיין .32

לחם], תורת מבטל שאינו החזו"א כתב שבזה האכילה בשעת למחתך [פרט החזו"א כתב וכן לחם, מתורת מבטל דהחיתוך והחת"ס האה"ע

בשעת שלא לחתוך יש [ולהחזו"א מכזית. פחותות לחתיכות הסופגנין את לחתוך ור"ש, ר"ת המחלוקת של מספק לצאת עצה יש ולפי"ז

האכילה].

סט]. [ס"ק ברורה המשנה העתיק וכך לחם, מתורת מבטלה הטיגון או שהבישול הוא הר"ש ולשון .33

הלישה בזמן דעתו שהיתה סולת במנחת או תנור מאפה במנחת דמיירי הר"ש כתב המוציא, ברכת המנחות על מברכים דהיו הא ולגבי .34

לאפותה.
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.ù"øäë åè÷ð [:åë óã äìç úåëìä] ï"áîøäå [á"éä äìç úåëìä å"ô] í"áîøä íâ

äúëøáäúëøáäúëøáäúëøá äîäîäîäî äìùáìäìùáìäìùáìäìùáì êìîðåêìîðåêìîðåêìîðå äúåôàìäúåôàìäúåôàìäúåôàì î"òî"òî"òî"ò äìáâúðùäìáâúðùäìáâúðùäìáâúðù äñéòäñéòäñéòäñéò

ùøôúð àìå ,ïéðâôåñ äôåñù óà äìçá äáééçúðå äìç íù äá ìçù ù"øä áúë ,äìùéáå êìîðå äúåôàì î"ò äìáâúðù äñéò

úòùá úòá÷ð äëøáäã ,úåðåæî äúëøáù øàåáî äðåé åðéáøå íçåøé åðéáø éøáãîå ,î"îá åà àéöåîä äúëøá íà ù"àøáå ù"øá

ìáéâ íà ïëìå ,ìåáéâä ïîæá ìç áåéçä äìç ïéðòì ÷øå ,àéöåîä úëøá ïéðòì íçì äæ ïéà äìùéá àìà äàôà àìù ìëå ,äéôàä

.äìçá áééç úåôàì ã"ò

éðéã ïéáì äìç úùøôä éðéã ïéá ÷åìéç ïéàù òîùî ù"àøäå ï"áîøäå ù"øä éøáã úåèùôîù áúëù [åâäðå ä"ã] ì"äéáá ïééòå

àìà äôà àì óåñáìù óà àéöåîä êøáîù íâ åøîàéù øáúñî äìçá áééçúð úåôàì î"ò ìâìâ øùàëù ïåéëå ,àéöåîä úëøá

.äòéáù øåòéù ìëàù éî ïéðòá àáåéù äî ïî÷ì ïééòå .ð"÷äå ç"áä åáúë ïëù àéáäå ,ìùéá

ú"øåú"øåú"øåú"øå ù"øäù"øäù"øäù"øä ú÷åìçîáú÷åìçîáú÷åìçîáú÷åìçîá äëìäääëìäääëìäääëìää é÷ñôé÷ñôé÷ñôé÷ñô

íà íâù äðåé åðéáøå íçåøé åðéáø éøáã úà íâ è÷ðå ,'â ïéòîå î"îá êøáîù ù"øä úòã úà àîúñá àéáä [äæ óéòñ] ò"åùä

ùéë ò"åùä àéáä ú"ø úèéù úàå ,úåðåæî êøáî äðâéè åà äìùéáå êìîð ë"çà íà ,äúåôàì åúòã äúéä äñéòä ìåâìâ ïîæá

.äãåòñä êåúá äìéëà ïéãá ïìäì ïééòå .äãåòñä êåúá àìà ìëàé àì íéîù àøéå ,ù"øäë âäðîäù áúëå .íéøîåà

áúë [ã ÷"ñ íù] ê"ùä êà ,ú"ø éøáã úà ììë àéáä àìå ,ù"øä úòã úà ÷ø ò"åùä àéáä [â"ñ èëù 'éñ] äìç úåëìäáå

úåéøèà äðîî úåùòì äãòåðù äñéò ìò óàå ,äëøá éìá äìç ùéøôäì áúë ïëìå ,åäå÷éúòä íé÷ñåô äîëù ú"ø úèéùì ùåçì

ùéøôäì åáúë.äëøá éìá äìç

äìùáúðùäìùáúðùäìùáúðùäìùáúðù äñéòäñéòäñéòäñéò äãåòñääãåòñääãåòñääãåòñä êåúáêåúáêåúáêåúá ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

äìùáúðù äáò äìéìá ìù äñéò ìëàé ìàå ú"ø úèéùì ùåçé íéîù àøéã [÷"îñ íùá â úåà â"ô é"éîâäá åøå÷îå] ò"åùá áúë

÷ôñî åðèìîð àì äãåòñä êåúá äìëåàùë íâ ë"à ,ïéðâôåñ äôåñå äìùáúð äñéòäù ïåéëã ä"ìùä äù÷äå .äãåòñä êåúá àìà

ïîùá äùåìéð àì äñéòäù ïåéëã õøéúå .ïéðñéëá äàáä úôî àôéãò àìã ,äãåòñä êåúá äéìò êøáì ùé ù"øä éôì àäã ,äëøá

.äãåòñä êåúá äéìò ïéëøáî ïéàå àãéøâ ìéùáúë àéä éøä ,á"åéëå ùáãå íéæåâàá àìåîîä ñéëë äééåùò äðéàå íéîá àìà ùáãå

íðéàå ïé÷ùî øàùá åùåìéð àìù óà íéùáé ïéëòë ìò ïéëøáîù åðéöî ïéðñéëá äàáä úôá àäã æ"ò äù÷ä [äì ÷"ñ] à"âîäå

ë"àùî ,çåðé÷ì ÷ø ììë êøãá íéìëàð íúåà ññåë íãàù ïéùáé ïéëòëã ,÷ìçì ùéã ø"àä áúëå .åæ äñéò ð"ä ë"àå ,àìåîî ñéë

äñéòù éøééîã õøúî à"âîä .[çåðé÷ì úìëàð äìùáúðù äñéò íâù øáåñ à"âîäù (àøéå ä"ã) ì"äéáä áúëå] .äìùáúðù äñéò

äøåøá äëìä øôñ íùáå .äãåòñä êåúá êøáî åðéà ù"øäì íâ ïëìå ,çåðé÷ì àìå ïåæîå ìéùáúì àá éàãåá äæå øùáá äàìåîî åæ

.åìàä íéðéîä úà úøèåô àéöåîä úëøá â"äëáå ,äæä ìëàîä úà øåèôì àéöåîä úëøá ïîæá àéãäì ïéåëéù ì"äéáä áúë

äòéáùäòéáùäòéáùäòéáù éãëéãëéãëéãë äìùáúðùäìùáúðùäìùáúðùäìùáúðù äñéòäñéòäñéòäñéò ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

ïåæîä úëøáá áééåçî àåä ú"ø éôìã ,àúééøåàã ÷ôñ æ"ä äðîî òáùå äìùáúðù äñéò ìëà íàù äàøðã [ãì ÷"ñ] à"âîä áúë

÷ñôä ø÷éò àäã à"âîä ìò åù÷ä øéàî úéáäå â"îôäå .[èì ÷"ñ] à"øâäî òîùî ïëå ,÷ôñî ïåæîä úëøá êøáî äæáå ,äøåúä ïî

ïéà ïëàã [åâäðå ä"ã] ì"äéáä æ"ò áúëå .ïåæîä úëøá êøáì ö"à ë"àå ,ú"ø úèéùì ùåçì åøîà àøîåç úøåúá ÷øå ù"øäë àåä

øùôàã ,øåîâ ÷ôñ ùé ïëà äæáå ,äìùéáå êìîð ë"çà ÷øå ,äúåà úåôàì áùç äñéòä ìåâìâ ïîæáù äø÷îá àìà äæá øéîçäì

ïëå ,æ"îäá êøáé òáùå ìëà íà äæáå ,àéöåîä äæä ìéùáúä ìò ïéëøáîù íéãåî åúèéùá íéëìåää íéðåùàø ãåòå åîöò ù"øäù

.[äò ÷"ñ] äøåøá äðùîä ÷éúòä
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ú"øì óà åúáåç éãé àöåé 'â ïéòî êøáî øùàë íâã ø"îâãä äù÷ä ,òáùå ìëàù éî éáâì [ãì ÷"ñ] ì"ðä à"âîä éøáã ø÷éò ìòå

óàå ,æ"îäá ìù úåëøáä 'â ìë ïéðò úà øéëæî ùìù ïéòî úëøáá éøäù ,ïåæîä úëøáá äøåúä ïî áééçå øåîâ úô åäæù ì"ñã

åëøá ÷åìéç ,úåëøá 'âì ï÷ìçî åðéàùö"äòùá áúëå .ùìù ïéòî úëøáá éãå àìå÷ìå ïðáøã ÷ôñ ÷ø éåä áåùå äøåúä ïî åðéà ú

úëøá ìò êåîñì àìå íðå÷éúë úåëøáä 'â ìë úà êøáì áééçù øáúñî ,äøåúä ïî áééç íà ÷ôñ åì ùé ñ"åñã ïåéëã [àò ÷"ñ]

.'â ïéòî

íçìíçìíçìíçì øàåúøàåúøàåúøàåú äéôàäéôàäéôàäéôà øçàìøçàìøçàìøçàì ùéùëùéùëùéùëùéùë àéäàéäàéäàéä ú"øú"øú"øú"ø úèéùãúèéùãúèéùãúèéùã à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

åáúëå .ú"øå ù"øä å÷ìçð äæáå äúôàð àìù äñéòá éøééî óéòñä ìë àäã ,øåàéá äëéøö "äéôà øçàì" áúëù à"îøä ïåùì

éøééî àìã ë"â áúë (åì ÷"ñ) à"âîäå] .ïåâéè åà ìåùéáá àìà ììë äééôàá éøééî àìå ÷åã÷ãá äðéà åæ ïåùì ïëàã íéðåøçàä

úáçîá äôàù àìà íçì øàåú áéùç àìå ,äøéã÷á ìùáúð àìù ïôåàá éøééîã úåøåäì äééôà ïåùì è÷ð à"îøäù àìà ,äééôàá

ìåùéáá óàã à"âîä ìò å÷ìç íéðåøçàä íðîà .íçì øàåú úìèáî äðéà åæë äìåòôå [íéî éåáéøá àìù ùåøéô] íéîá åà ä÷ùîá

.[úåëéúçá úéæë øåòéù äéäé íà] úô ïéã äæì àäé íçì øàåú úåàéöîá àäé íà

ãéãéãéãé óéòñóéòñóéòñóéòñ
äá àöåé íãàå éðåò íçì øãâá éåä ,äàôà ë"çàå ïéçúåøá äúåà èìçù äñéòã íù àúéàã .î óã úåîáé 'îâá àåä ïéãä øå÷î

øàåáîå ,äùéùàå èåìçì èøô éðåò íçì åøîàù (:åì óã íéçñô) 'îâäî åù÷äù (ïåéë ä"ã) 'ñåúá ù"ééòå] .çñôá åúáåç éãé

,äñéò äúìéçúù ïåéë ú"ø úèéùì íçì éåäã ,ë"çà äàôà àìùë éøééî íéçñô 'îâáã ú"ø õøéúå .éðåò íçì øãâá åðéà èåìçù

á"ô] ù"àøä áúë ïëå õøéú ãåòå .äùéùàã àéîåã ìåãâ èåìçá éøééîã õøéú ãåò .ë"çà äàôà íà ë"àùî ,éðåò íçì éåä àì êà

íéçñô 'îâá åìéàå ,éðåò íçì àáéùç ïëìå ììë íçì íù äì ïéà äééôàä íãå÷ã ,äëø äìéìáá éøééà úåîáé 'îâáã [âé 'éñ íéçñô

.äøéùò äöî íù äéì àéåùî äèéìçäã äáò äìéìáá éøééà

.[äàôàå äèìçù äëø äìéìá ïéáì ,äöî ç"é äá àöåé ïéàù äàôàå äèìçù äáò äìéìá ïéá äæ ÷åìéçë ÷ñô [ãðú 'éñ] øåèäå

íùëã äàøðã é"áä áúë ïëå .äìç úùøôäå àéöåîä úëøá ïéðòì íçì àáéùç äàôàå äèìçù äáò äìéìá íâù øåèä áúë íðîà

.åàôàù èåìç ìò æ"îäáå àéöåîä êøáî ïë çñôá äöî ç"é àöåéù

àìù ïîù èòî ÷ø ïúð íàå ,ò"åëì íçì äðéà ïîùá äðâèð íà íðîà ,øåîâ íçì àáéùç äàôàù äëø äìéìáù à"îøä áúëå

.øåîâ íçì éåäå äééôà éåä äñéòä óøùéú

äúôàðäúôàðäúôàðäúôàð ë"çàåë"çàåë"çàåë"çàå ïîùáïîùáïîùáïîùá äðâèðùäðâèðùäðâèðùäðâèðù äñéòäñéòäñéòäñéò

úô éåäã ,äúôàð ë"çàå ïéçúåøá äèìçðù äñéòë äðéãù íçåøé åðéáø íùá é"áä áúë ,äúôàð ë"çàå ïîùá äðâèðù äñéò ïéðòì

äàáä úô ì"åäå ,ïîùá ùåìéð åîë áùçð ïîùá ïåâéèäù íéðåøçà øàùå æ"èä íùá áúë [äô ÷"ñ] äøåøá äðùîä íðîà .øåîâ

îá éø÷éò íòè àåä ïîùä íòèù ïôåàá äðâéèùë éøééîã äøåøá äðùîä óéñåä êà ,î"îá äúëøáù ïéðñéëá,çî÷ì ñçéá äæ ìëà

.ïéìáúá äùåìéðù äñéò ïéðòì [æ óéòñ] à"îøä ë"ùî ïéòëå35

בספר כתב [ועפי"ז המזון. ברכת של שאלה בזה שיש אמר שהחזו"א קכא] עמ' [ח"ג איש מעשה בספר הובא איטריות קוגל לענין .35
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åèåèåèåè óéòñóéòñóéòñóéòñ
.çì-:æì óã úåëøá 'îâá àåä äæ óéòñá íéàáåîä àúéøè ìùå ïéð÷åøè ìù ïéðéãä øå÷î

ïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøè

ïäå ,ïáøòîå çî÷å íéî äëåúá ïúåðå ,äøéëá àîåâ ïéùåòù åðééäã åùøéô ù"àøäå é"ùøå ,àòøàã àáåë ïä ïéð÷åøèã àúéà 'îâá

.úåøáãîä éðëåù íéáøòä ïéùåòù åîë ò÷ø÷á úéôàðä äñéò äæù àúéà [è"ä â"ô] í"áîøáå .íù ïéôàð

àåä àîìòá àìáåâ àåä àîäð úøáñ éî ì"à ,äéåìéò ïéëøáî éàî àòøàã àáåë éàä óñåé áøì ééáà ì"à àúéà [.çì óã] 'îâá

éãé äá àöåé íãàã à"øá øî øîàã íù àúéà ãåò] .æ"îäáå àéöåîä êøéáå äéìò åúãåòñ òá÷ àøèåæ øî ,î"îá äéåìéò ïéëøáîå

ïëìå ,íéîå çî÷ áåøéò àìà äøåîâ äñéò åðéàã àåä "àîìòá àìáåâ" 'îâá øåàéáäå .[äéá ïðéø÷ éðåò íçì è"î ,çñôá åúáåç

äñéò åôåñå ïéðâôåñ åúìéçúì ù"àøä úàæ äîéãå ,íçì øàåú äæá ùé àîåâá äôàðù êåúîã øåèáå ù"àøá øàåáîå .î"îá åúëøá

.äìçá áééçã

òøâ àëäã ì"öå .úåðåæî åúëøá ïàë äîìå ,àéöåîä äéìò ïéëøáîå øåîâ úô éåä äñéò åôåñå ïéðâôåñ åúìéçú àäã ò"ö äøåàëìå

úåáéùçá äæ ïåøñç] .øåîâ íçìì äéáùçà øãäã äãåòñ æ"ò òá÷ íà àìà î"îá åúëøá êëìå ,åáù íçì úåáéùçá øñçðå éôè

,äìçá åáééçì øåîâ íçì éåä ïë êà ,äëøá ïéðòì ÷ø àåä íçì36íçì øàåúá íâåô åðéà úåáéùçá ïåøñçä çñôá äöî ïéðòì ïëå

.[éðåò

úôúúùî [äøéëá àîåâá åà ò÷ø÷á àìà ñôìà åà øåðú êåúá äðéàù] úéùòð åæ úôù äòåøâä äøåöä íà ùøôúð àì ïééãòå

[î ÷"ñ] íäøáà ïâîáå .íéîå çî÷ áåøéò ÷ø àìà äñéò ïàë ïéàù äæá ÷ø àåä ïåøñçä ìëù åà ,úôä úåáéùçá ïåøñçä íòèá

.ò"ùåèáå ù"àøá òîùî ïëå ,ãàî äëø ïúìéìáù íåùî àåä äëøá ïéðòì øåîâ úô åðéàù íòèä ø÷éòù òîùî37ä"ã] ì"äéáäå

úîçî àåä úåáéùçä øãòäù åðééäå ,úô úøåö äéìò ïéà ò÷ø÷á úôàðä åæ äñéò éë àåä ïåøñçäù òîùî í"áîøáù àéáä [çî÷

úåôàìå ùåìì êøã ïéàù íåùî àåä àéöåîä êøáî ïéàù íòèäù áúëù ùåáìä úà íâ ì"äéáä àéáäå ,úôä ìù äòåøâä äøåöä

í"áîøä ïåùìáå] ,î"îá äúëøá àäú ãàî äëø äìéìá àäú àì íà íâ æ"éôìù ì"äéáä áúëå .î"îá åúëøá ïëìå ,àòøàã àáåëá

.[äñéò íù äæì ùéù òîùî ò÷ø÷á úéôàðù äñéò38

המזון]. ברכת מספק יברך שביעה כדי מהקוגל אכל שאם מ) ס"ק ברכות (הלכות שני חוט

קביעות שיעור ממנו אכל אם אף מזונות שברכתו ונקטו השמן, ריבוי בגלל כתבשיל הקוגל את להחשיב היה ירושלים גדולי ומנהג

לסמוך. מה על לו יש בזה שהמחמיר הוסיף אך הדין, עיקר דזהו סכ"ב] ח"ב השבת [מאור זצ"ל אויערבאך הגרש"ז כתב סעודה,וכן

[אחר כאפייה חשיבא האש ע"ג בקדירה בכיסנין,דהנתינה הבאה פת דין לקוגל דיש כתב ל] סי' ח"ג תשובות [קובץ זצ"ל אלישיב והגרי"ש

סעודה. קביעות שיעור אכל אם אלא מזונות, ברכתו ולכן בכיסנין הבאה כפת עושהו בו הנבלע השמן אך האיטריות], בישול החליטה,

לחם הוי ומ"מ לקינוח, רק אלא שובע לאכילת נעשתה שלא כיון ברכה לענין לחם חשיבות בה אין בכינסין, הבאה דפת הא וכעין .36

מצה. ולענין חלה לענין

בצורה ולא חשיבות, בו שיש באופן בתנור תבנית בתוך או במחבת כזו בלילה יעשה אם והטוש"ע הרא"ש לשיטת דאף לדון יש אמנם .37

[וכשם סעודה, קביעות בזה שמועילה כשם בזה תועיל האפייה של החשובה דהצורה דאפשר המוציא, ברכתה תהא חשיבות, לה שאין

שברכתו עיסה וסופו סופגנין בתחילתו להרא"ש כלול זה ויהא בקרקע], האפייה של הפשוטה בצורה תלוי הכל להלן המובא הרמב"ם שלפי

בעלמא גובלא והן רכה ובלילתו שהואיל ניבלי"ש על שכתבו הזקן ר"י בשם ותר"י יהודה רבינו ותוס' הרא"ש תוס' מדברי אמנם המוציא.

המוצא] מברכין סעודה קבע שאם ניבלא"ש שהן לחמניות על כתב ס"ח) (לעיל [ובשו"ע סעודה, קבע ואפילו המוציא עלייהו מברכין לא

בעלמא. גובלא דהוו וטריתא כטרוקנין דינם אפייה של חשוב מעשה בהם נעשה כאשר שגם משמע ולטריתא, לטרוקנין ודימו

הוא". בעלמא "גובלא הגמ' לשון את הרמב"ם יפרש איך וצ"ע .38
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äãåòñääãåòñääãåòñääãåòñä êåúáêåúáêåúáêåúá ïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøè ìòìòìòìò ïéëøáîïéëøáîïéëøáîïéëøáî íàäíàäíàäíàä

ì àìå ,ïéìéùáú øàùë òáåù úìéëà úøèîì åùòð ïéð÷åøèäù òîùî íé÷ñåôäå àøîâä úèéäøîììë åîã àìå ,âåðòúìå çåðé÷

.äãåòñä êåúá íäéìò ïéëøáî ïéàù äàøð ïëìå ,ïéðñéëá äàáä úôì39ïìäì øàåáé ììë íçì úøåö äì ïéàù àúéøè éáâì óàå]

.[äãåòñä êåúá ïéëøáî ïéàù ø"àä íùá

äãåòñ íäéìò òá÷é àì íàù àöîðå ,äöî éãé ïéàöåé ïéð÷åøèáã (è ÷"ñ àñú 'éñ) äøåøá äðùîä àéáä äöî úìéëà úåöî ïéðòì]

.[äöî úìéëà ìù ò"î íéé÷éå î"îá êøáé40

àúéøèàúéøèàúéøèàúéøè

,"çúøî ìéáâ" åðééäã ïåùàøä ùåøéôä úà äæ óéòñá åàéáä ò"åùäå øåèäå ,äìçî äøåèôã àúéøè ïéãá íéùåøéô 'â åàáåä 'îâá

àîåâá åðéàù êåúîã [çé 'éñ] ù"àøä æ"ò áúëå .ú÷ñéð àéäùë äøéëä ìò ïéëôåùå óëá ïéùçåáå éìëá íéîå çî÷ ïéðúåðù é"ùøéôå

.åéìò íçì úøåú ïéàå èùôúî æ"ä

ïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøèïéð÷åøè ïéáìïéáìïéáìïéáì àúéøèàúéøèàúéøèàúéøè ïéáïéáïéáïéá ÷åìéçä÷åìéçä÷åìéçä÷åìéçä

ïéð÷åøèìù àåä ,äìçî äøåèôä àúéøè ïéáå ,äìçá ïéáééçù ïéð÷åøè ïéá ÷åìéçä ø÷éòù òîùî [àî ÷"ñ] à"âîáå øåèáå ù"àøá

.äøéëä ìò èùôúîù ïåéë ììë íçì úøåú äì ïéà àúéøèì ë"àùî ,äìçá íéáééç ïëìå ,àîåâá åôàðù ïåéë íçì úøåú óåñáì ùé

à"âîá åìéàå ,ïéð÷åøè øùàî øúåé äëø äìéìáá äéåùò àúéøèù äæá àåä ÷åìéçäù òîùî ùåáìáù áúë [î ÷"ñ à"à] â"îôäå

,äùéì úö÷ ùé ïéð÷åøèáù áúëù [àî ÷"ñ à"à] â"îôá ò"òå .íçì úøåúá àåä ÷åìéçä ø÷éòù øåèäå ù"àøäî ì"ðë òîùî

.àúéøèá ë"àùî

äãåòñäãåòñäãåòñäãåòñ úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷úåòéá÷ øåòéùáøåòéùáøåòéùáøåòéùá àúéøèàúéøèàúéøèàúéøè ìëåàäìëåàäìëåàäìëåàä

íçì úøåú äì ïéàù áúëå àúéøè ïéã àéáä ë"çàå ,äìçá ïéáééçå àéöåîä íäéìò êøáîù áúëå ,ïéð÷åøè ïéã äìéçúá àéáä øåèä

àòéøâ àúéøèù òîùî 'îâä úåòîùîîã äîú é"áäå .úåëøá 'âå àéöåîä êøáî åéìò åúãåòñ òáå÷ íàå íééñå ,î"îá äúëøáå

.ò"åùä ÷ñô ïëå ,äãåòñ úåòéá÷ äá éðäî àì éàãåá ë"à ,íçì úøåú äì ïéàù øåèäå ù"àøä åáúëù ïåéëå ,ïéð÷åøèî

ïéðòì àìà àúéøèì ïéð÷åøè ïéá ÷åìéç åðéöî àì í"áîøáå ó"éøáå ù"àøáù ïåéëã ,øåèä ÷ñô úà ÷éãöäì áúë [àî ÷"ñ] à"âîäå

ïéëôåùù ïåéë àúéøèå ,ìåâìâá àáåéç ø÷éò äìç úùøôäù ïåéë ,àúéøè ïðéøèô äìç úùøôä ïéðòì à÷åãã ì"é ïëì ,äìç úùøôä

ïéðòì íâù åðéöîã ò"ö à"âîä éøáã äøåàëìå] .äãåòñ åéìò òá÷ íà àåä øåîâ íçì äééôà øçàì ìáà ,ìåáéâ íåù åá ïéà åúåà

ïéàù ,éôè àòéøâ àúéøèã è÷ð à"âîäù ì"öå .â"îôä äù÷ä ïëå ,äñéò åôåñå ïéðâôåñ åúìçú ïéãá ,úáééçî äééôàä äìç úùøôä

.[ììë äñéò åá

משמע לא מ"מ הוא, עוני לחם לאו לתענוג אותו אוכלין שלפעמים דכיון דסד"א מצה י"ח בזה דיוצא הא לענין הב"י שכתב ואף .39

אכילתו. צורת עיקר היתה שזו

אלא בסוכה אכילה מצות ידי יוצאין שאין מבואר נא] [ס"ק תרלט בסי' דהא קלא] הערה פ"ד [שש"כ זצ"ל אויערבאך הגרש"ז והקשה .40

רק גמור לחם אלא לחם, של אחר סוג שהוא ותענוג לקינוח שבא לחם שאינו שאני דטרוקנין הגרש"ז ואמר הבבכ"נ. בפת ולא גמור בפת

סעודה. עליו לקבוע רגילים שאין
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìúåòéá÷ øåòéùá àúéøè ìåëàì ïéà äæä ÷ôñä úîçîã áúë ø"àäùå ,ò"åùä ÷ñô ìò ÷ìç à"âîäù [ö ÷"ñ] á"îä áúë :

.äãåòñä êåúá àìà äãåòñ41ôñáù àéáä ãåò.ò"åùä ÷ñô úà íéé÷ì áúë íéøåáéâ ïâî ø

æèæèæèæè óéòñóéòñóéòñóéòñ

à÷ãðäãà÷ãðäãà÷ãðäãà÷ãðäã àîäðàîäðàîäðàîäð

.ììë íçì úøåú äéìò ïéàù íåùîå ,äìçä ïî äøåèôù øîàð äéìòù ,àúéøè åäæ 'îâá àðùéì ãçìã :æì óã 'îâá àåä øå÷îä

.à÷ãðäã àîäðá ð"ä äéìò åúãåòñ òá÷ íà íâ î"îá àúéøè ìò ïéëøáîù è÷ðù [íãå÷ä óéòñ] ò"åùä úòãìå

,äáò äìéìáá éøééîã òîùî éøäù ,äæ íçìá ïåøñçä úãå÷ð äî ùøôúð àìå42éìåàå ,[ãåôéù â"ò äðúéì à"à äëø äìéìáã]

.íçì øàåú åá ïéà íâ éìåàå ,íçì áùçð åðéà ïëì äìöð àìà øåðúá äôàð åðéàã íåùî43íéöéááå ïîùá äçéùîäù øáúñî àìã]

àéöåîä ïéëøáîå ,äìçá úáééçå ïéðñéëá äàáä úôë úåçôä ìëì åðéã íéöéáå ïîùá ùåìéð åìéôà éøäù ,íçì íù åðîî äòé÷ôî

.[äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìëà íà

çúåëìçúåëìçúåëìçúåëì éåùòäéåùòäéåùòäéåùòä íçìíçìíçìíçì

äúåà ïéôåà ïéàù íåùî é"ùøéôå ,äìçä ïî äøåèôã äéìò åøîàù àúéøè éäåæ àøúá àðùéììã ,:æì óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

øîåà äãåäé 'ø ,àîòè éðú÷ãë íúäã åöøéúå ,äìçá áééç çúåëì éåùòä íçì àééç 'ø éðúãî 'îâá åù÷äå ,äîçá àìà øåðúá

íçììã äéúòã éìâã íåùî é"ùø áúëå ,äìçá ïéáééç [úåàð úåà÷ñåìâë úôèå÷îå äëåøò é"ùøéô] ïéáòë äàùò ,ïéçéëåî äéùòî

.íéøåèô [íúëéøò ìò ãéô÷ä àìù ,àîìòá íéøñðë] ïéãåîìë äàùò ,äàùò

íçìä úà åôà øùàëå ,úô éøåøéôå àáìçã éáåéñðå çìî åá íéáøòî åéäù ìåáéú âåñ àåä çúåëäù àåä çúåëì éåùòä íçì ïéðò

.äîçá àìà øåðúá ïéôåà åéä àì çúåëä úøèîì ÷ø

.äìç ïéðòì íçì áéùç äîìå äîçá àìà øåðúá ììë äôàð åðéà ñ"åñã øåàéá êéøö ,úåà÷ñåìâë åàùò øùàë äìçá áééçã àäå

ë"çà ÷øå øåðúá åúåôàì ìåáéâä ïîæá åúðååë äúéäù ,äàùò íçììã äéúòã éìâ é"ùø ïåùì úà ùøéô [âî ÷"ñ à"à] â"îôáå

.éáö úìçðäî äàøð ïëã áúëå ,äìçá áééç ïëìå ,êìîð

àéöåîäàéöåîäàéöåîäàéöåîä êøáîêøáîêøáîêøáî úåà÷ñåìâëúåà÷ñåìâëúåà÷ñåìâëúåà÷ñåìâë äàùòäàùòäàùòäàùò íàäíàäíàäíàä

÷øã øáåñã ,äæ ÷åìéç áúë àì ò"åùäå .î"îá êøáî ïéãåîéìë åàùòùë ÷øå ,àéöåîä êøáî úåà÷ñåìâë åàùò íàù øåèä áúë

.àéöåîä úëøá ïéðòì àìå ì"ðä ÷åìéçä øîàð äìç áåéç ïéðòì44

מברכין אין מ"מ כלל, לחם תורת לטריתא שאין השו"ע לפי שגם נקט שהא"ר מזה ומבואר הסעודה.41. בתוך עליו

בשיפוד להיצלות שנועדה זו עיסה למה צ"ע איטריות, או סופגנין לעשותה סופו אפילו חלה, בהפרשת מחוייבת עבה שבלילה ר"ת לפי .42

החלה. מן פטורה

אינה וגם פת, צורת עליה אין זה באופן שנאפית זו פת דה"נ אפשר קמח] ד"ה סט"ו [לעיל בביה"ל שהובאו והלבוש הרמב"ם לפי .43

עסקינן והכא המוציא, לברך סעודה קביעת בהו ומהניא בחלה, החייבין טרוקנין על זאת כתבו והלבוש שהרמב"ם [אלא פת. אפיית דרך

סעודה]. קבע אפילו במ"מ ומברך החלה מן שפטורה בטריתא

בתנור, ואפאוהו מהעיסה חלק כשנטלו דוקא הוא כגלוסקאות בעשאה חלה דחיוב שכתב מ"ה] פ"א [חלה הר"ש דברי את הב"י והביא .44

המוציא. ברכת לענין דה"ה דמשמע הר"ש והוסיף חלה, שיעור בתנור ויאפו ימלכו שמא גזירה העיסה כל על חלה שיפריש חז"ל גזרו שבזה
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,úåà÷ñåìâë ïàùò íà äìç úùøôäá áééç [èëù 'éñ] äìç úåëìäá ïëìå ,÷ôñë äæ ïéã è÷ð ò"åùäù [âî ÷"ñ] à"âîä áúëå

.ì÷äì úåëøá ÷ôñã ïðéøîà úåëøá ïéðòì ë"àùî

,äîçá åàôàå êìîð ë"çàå øåðúá åúåôàì ïéåëúð ìåâìâä ïîæáù éøééî úåà÷ñåìâë ïàùòã úåèéùôá áùééì ùéã áúë â"îôäå

øúá ïðéìæà àéöåîä úëøá ïéðòì êà ,ù"øä éôì íâ ïéðâôåñ äôåñå äñéò äúìéçú éø÷éî äæã äøåúä ïî áééç æ"ä äìç ïéðòìã

.àéöåîä ïéëøáî ïéà äôàð àìù ïåéëå [âé óéòñ ìéòì] ò"åùá øàåáîë ,ìòåôá äééôàä

åúòãá êìîé àîù ,äð÷ú íåùî àìà åðéà úåà÷ñåìâë åàùòá äìç ïéùéøôîã àäã øáåñ ò"åùäù ì"éã áúë [çî ÷"ñ] à"øâäå

.àéöåîä úëøá ïéðòì êééù äæ ïéàå ,íçì øàùá àôìçéîã íåùî åà

è÷ð àúééøåàã ùùç ïéðòìù åðééäå ,äãåòñä êåúá àìà äòéáù éãë äæ íçìî ìåëàì ïéàã [áö ÷"ñåñ] äøåøá äðùîä áúë î"îå

.à"âîäå øåèäë øéîçäì á"ðùîä

ññññæéæéæéæé óéòóéòóéòóéò
æ"àéø é÷ñôá áèéä øàåáî íéøáãä íòèå ,äéòùé åðéáø íùá øåâàä éøáãá àåä úôë äðéã øùáá äàìåîî àãéèùôù ïéãä øå÷î

ä÷éúî éðéî ïéòë åúåà ïéìëåàù ïéìáú éðéî åà ùáãá àìåîîä úôë äæ ïéàã [ã"éø 'ñåúä ìòá ì"ðä äéòùé åðéáø àåäå] ä"æî íùá

ïåáòøì ïìëåàì êøãäå ,äãåòñ úåòéá÷ì úåéåùò úå÷øé éðéî åà íéâã åà øùá úåàìåîîä åìàä úåãéèùôä àìà ,äãåòñ çåðé÷ì

.ä"ìùä íùá [ãî ÷"ñ] à"âîä áúë ïëå ,äãåòñ çåðé÷ì àìå òåáùìå

äàáä úô ååä íäéðùå ,íéâãå øùáá äàìåîî äñéò ïéáì úåøéôá äàìåîî äñéò ïéá ÷åìéç ïéàã øîåì êéøàä [ë ÷"ñ] æ"èä íðîà

øîåì äéòùé åðéáø àáù äî ø÷éòå ,äãåòñ íäéìò òá÷ùë à÷åã åðééä æ"îäøáå àéöåîä êøáîù äéòùé åðéáø áúëù äîå ,ïéðñéëá

.ø÷éò äñéòä àìà ø÷éò éåìéîäù ïðéøîà àìã àåä

åðééäã áúë äéòùé åðéáø éøáã úà àéáäù éøçàã ,æ"èä éøáãë áúëù [çë 'éñ] éúáø àéðú øôñî àéáäù [ãî ÷"ñ] à"âîá ò"òå

.äãåòñ íäéìò òá÷ íà à÷åã

ïåáòø úìéëàì äùòðù øùá àìåîî ïéáì çåðé÷ì åùòðù úåøéô àìåîî ïéá ÷ìçîã ,ì"ðëå åîòè øàåáî äéòùé åðéáø éøáãá íðîàå

àìùë óà àéöåîä êøáîù ä"ìùäå ò"åùä úåèùôë ø÷éòäù ,ì"äéáá åéøáãë äøåøá äðùîä è÷ð äùòî ïéðòìå .òåáùì î"ò

.úåðåæî íúëøá çåðé÷ì åùòðå øùá éúéúôá íéìáåúî íé÷é÷ø âåñ åéäé íà ÷øå ,äãåòñ òá÷45

לא ובשו"ע גווני]. בכל כגלוסקאות בעשאה [ומחייבין הר"ש על חולקין דיש כתב הלש] ד"ה א שער חלה [פסקי שברשב"א הב"י וסיים

הדין את כן פירשו לא הראשונים ששאר משום הוא דהטעם וכנראה ברכות, בהלכות ולא חלה בהלכות לא כלל, הר"ש דברי את הביא

כגלוסקאות. עשאה של

בשמן, נילושה הפשטידא עיסת שאם כתוב ט] סי' [ח"א משה דבר שבשו"ת המוציא, שמברך השו"ע דברי על הביא יוסף הברכי והנה .45

כ"כ נחית דלא הט"ז בשיטת אזיל שבעיקרו יראה משה הדבר בדברי המעיין אמנם דבר. עמא דכן הברכ"י וכתב כיסנין, כדין במ"מ מברך

הוי בודאי בשמן נילוש שאם הוסיף ואח"כ הט"ז, דברי את בתחילה שהביא ועיי"ש לקינוח, נעשה לבין שובע לאכילת נעשה בין לחילוק

תלויה השאלה עיקר לדינא, כמותו נקט ברורה המשנה ואשר עצמו ישעיה ברבינו המובאת הסברא לפי לכאורה אמנם בכיסנין. הבאה פת

הנעשה המאכל צורת זו אם גמורה כפת דינו בשמן בנילוש גם לכאורה וא"כ תענוג, לאכילת או שובע לאכילת נעשה זה מאכל האם

הבבכ"נ]. כפת דינו יהא לקינוח, נעשה הוא שבה אחרת צורה למאכל תהא אם [אמנם לשובע.
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íéöéááíéöéááíéöéááíéöéáá äùåìéðùäùåìéðùäùåìéðùäùåìéðù äñéòäñéòäñéòäñéò

íéâãå øùáù íùëã ,àéöåîä äéìò ïéëøáîå øåîâ úôë äðéã úéôàðå ïîåù éìá íéöéá éîá äùåìéðù äñéòù äàøðã à"âîä áúë

íéöéáá äùåìéðä úôá í"åëò éìåùéá øåñéà ïéàù äæî íâ úàæ à"âîä ãîìå] ,íä ïåæî ïéî íéöéáä ïë úô úøåúî íéìèáî íðéà

.î"îá åúëøáå ùáãá ùåìéðë íéöéáá ùåìéðã áúë è÷ìä éìáùáù à"âîä àéáä óåñáìå ,[(:æè óã äöéá 'ñåú)

éìåùéá àìå í"åëò úô øãâá æ"ä ë"ááä úô ïéã äæì ùé íà íâã ,í"åëò éìùéá ïéãî ììë ãåîìì ïéàã áúëù à"òø éøáãá ïééòå

.æ"îäáå àéöåîä êøáî ,äãåòñ äéìò òá÷ íà éøäù ,í"åëò

òá÷ íà àìà úåðåæî ïúëøáå ,ïéðñéëá àáä úôë íéöéáá úåùåìéðä úåéâåòä ïéãã åè÷ð ç"äãäå æ"øâäù àéáä [ãö ÷"ñ] á"ðùîäå

.äãåòñ íäéìò

נילוש אם דאף "פיצה", הנקרא מאכל לגבי טל] עמוד התשובות בקונטרס ברכה ותן בספר [הובא זצ"ל אויערבאך הגרש"ז הורה ועפי"ז

קביעות משיעור פחות באוכל אף וברהמ"ז המוציא ומברך גמורה כפת דינו סעודה עליה לקבוע שהדרך במקומות מ"מ פירות, מי ברוב

הבבכ"נ. כפת שדינה נקט סעודה, זה מאכל על לקבוע הדרך שאין מקום ולענין סעודה.

עצמו. האוכל האדם בדעת תלוי ה"ז לקינוח, האוכלים ויש סעודה לקביעות האוכלים שיש ובמקום

עליה סעודה קבע עצמו האוכל א"כ אלא במ"מ, ברכתה מ"מ עליה לקבוע הדרך אם שאף הנ"ל בספר הביא זצ"ל אלישיב הגרי"ש ובשם

אלו]. בסברות האחרונים שנחלקו שהבאנו ז-ח סעיפים לעיל [ועיין מכשיעור. פחות אוכל אם אף המוציא ברכתה שאז



 ז"תשע חשוןדש ועל החומר הנלמד בח שאלות לחזרה

  ו עד סוף הסימן' קסח מסעי' ח סי"או

  ל"צ וביאוה"שעה ב"משנ, א"ומג ז"טע "שו, מ"וד י"מיוסדות על טור וב
 ---------------------------------------- 

 קסח סעיף ו ימןס

 ;איזה ברכה מברך על פת הבאה בכיסנין  .א

  ?כשאוכל מעט) 1

  ?ל כשיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו סעודהכשאוכ) 2

  ?כשאוכל שיעור שאחרים אינם קובעים עליו והוא קובע עליו) 3

  ? ואוכל שיעור שאחרים אינם קובעים עליוכשהוא זקן או נער שאכילתן מועטת ) 4

ככל ' המוציא'ולא ' בורא מיני מזונות'מה הטעם שנשתנה פת הבאה בכיסנין לברך עליו ) 1  .ב

 ? פת

  ?'המוציא'ולמה כשאוכל שיעור שקובעים עליו מברך  )2

 ;באיזה אופן משערין השיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו  .ג

 ?כשאוכל הפת הבאה בכיסנין לבדו) 1

  ?כשאוכל אותו עם בשר או דברים אחרים שמלפתין בו) 2

כשאכלו לבדו והוא שבע ממנו ואחרים לא היו שבעים ממנו לבדו רק עם דברים ) 3

  ? אחרים

 ?כמה הוא שיעור קביעות סעודה לגבי עירובי תחומין) 1  .ד

  ?וכמה הוא השיעור כאן לגבי ברכת המוציא וברכת המזון) 2

 ?ומהי ההנהגה הראויה לכתחילה לשער שיעור קביעות סעודה) 3

כ נמלך "ואח', בורא מיני מזונות'מתחילה היה בדעתו לאכול רק מעט ובירך שבאופן   .ה

 ;רים קובעים עליולאכול יותר בשיעור שאח

כשיש  וא ,כשיש שיעור קביעות במה שלא אכל עדיין - ' המוציא'האם צריך לברך עכשיו ) 1

  ?שיעור קביעות רק עם מה שכבר אכל

  ?האם צריך לברך שוב מזונות, אם אינו צריך לברך המוציא) 2

  ?א בירך מתחילה המוציא רק מזונותוהאם מברך ברכת המזון כשל) 3

  

  סעיף ז

שפת הבאה בכיסנין היינו פת שממלאין אותה , ע"ראשונה בשו שהיא דעה, י"שת רלדע  .ו

 .'בדבש או סוכר וכדו

 ?האם דינא הכי אף כשהפת נילושה רק במים כשאר פת) 1

  ?ומה הטעם, גם כשהעיקר אצלו המילוי והאם) 2

  ? והאם סגי במילוי מעט או צריך שיהיה נרגש טעמו הרבה מאד) 3

  ?אינו אוכל את העיסהי לבדו כשמוציאו ועל המילוומה מברך ) 4

  ? כשהוציאו ממנו כל המילוילבדו ומה מברך על העיסה ) 5

 .'שפת הבאה בכיסנין היינו עיסה שנילושה בדבש או שמן וכדו, ע"לדעה שניה בשו  .ז



  ? י שעירב מינים אלו נשתנה הטעם"מה הדין אם היה הרוב ממים וע) 1

  ? ומה הטעם, ו התבלין ניכר בעיסההאם צריך שיהיה טעם המי פירות א) 2

  ?כ"האם מיקרי פהב, לחם שנותנין בו כרכום או מעט צימוקין להטעימו ולנאותו) 3

 ; א"לדעת הרמ  .ח

 ?ומהי ברכתו, איזה דין יש לפת זה של דעה שניה) 1

  ?כ"כמה תבלין צריך להכניס בעיסה כדי שיהיה פהב) 2

ת היחס ביניהם למים כדי שיהיה מה צריך להיו, כשנילוש בדבש או שמן או חלב) 3

  ?כ"פהב

  ? כ"כמה צריך להיות היחס בין הביצים למים כדי שיהיה פהב, כשנילוש בביצים) 4

האם דינו כפת או , עיסה שנילושה במים שנתבשלה קודם עם מעט שיבולת שועל) 5

  ?כ"כפהב

 ? פת גמורכ או "האם הוי פהב, שנילושו עם מעט שמן ותבלין, חלות מתוקות שלנו, להלכה  .ט

 ; ע"לדעה שלישית בשו  .י

 ?כ"האם גם כשלשין את העיסה במים לבד דינו כפהב) 1

  ?ומה הטעם אין לו דין פת )2

  ?ע חולקים זה עם זה או שמודים אהדדי"דעות אלו בשו' האם ג) 1  .יא

  ?ואיך ההכרעה להלכה) 2

  ?לידי חומרא של ברכה שאינה ראויההוא אתי , איך כתב ונהגו להקל) 3

  

  סעיף ח

 ;והם דקים, ועושים אותם מקמח ומים כשאר פת, לחמניות שבלילתן עבה  .יב

  ?מה ברכתן) 1

  ?מה בין זה לכעכים יבשים) 2

 ;מה ברכתן, וגם נעשים מתערובת קמח ומים, חביתיות שבלילתן רכה  .יג

  ?כשהם דקים ורכים ביותר) 1

  ?כשאינם דקים ורכים כל כך) 2

  ?כשהם דקים ורכים וקבע עליהן סעודתו) 3

האם צריך לברך עליהם לפניהם , תיות שאוכל בסוף הסעודה לקינוח ומתיקהחבי  .יד

 ;ומה הטעם, ולאחריהם

 ?כשאוכל מהם מעט) 1

  ?כשאוכל מהם שיעור קביעות סעודה) 2

  ?ומה הדין כשאוכל מהם להשביע רעבונו) 3

 ?האם צריך לברך עליה בסעודה, עוגה ממולאת בתפוחים) 1  .טו

  ?האם צריך לברך עליהם', כמו קוגל וכדו, בשיללמזון ולתמעשה קדירה הבאים ) 2

האם צריך , פת הבאה בכיסנין שאוכל בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה רק לקינוח  .טז

 ;לברך עלייהו

  ?כמו עוגה ועוגיות, כשאוכל דבר הנילוש בדבש ומי ביצים) 1

  ?כשאוכל כעכים יבשים) 2



  ?כשאוכל מדברים הממולאים בפירות) 3

 ;האם מברכים על המרקחת או על הרקיקים, ם עליהם מרקחתרקיקים דקים שנותני  .יז

  ?כשאוכלם ביחד) 1

  ?כשאוכל המרקחת מלמעלה ונשאר הרקיק ואוכלו בפני עצמו) 2

 ?ף נשאר עוד קצת רקיק בלא המרקחתובסו, כשאוכלם ביחד) 3

, הרקיקים וגם על המרקחת כשהרקיקים מתוקים וטובים למאכל בעצמן וכוונתו גם על  .יח

 ;מה מברך

  ?הרקיקים והמרקחת יחדכשנאפו ) 1

 ?כשהניח המרקחת אחר שנאפו הרקיקים) 2

  

 סעיף ט

  ?מה מברך לפניו ומה מברך לאחריו, האוכל פת גמור פחות מכביצה  .יט

  

 סעיף י

האם נשאר ברכתו המוציא וברכת המזון או שמברך עליו , ובישלופת שפירר לפירורין   .כ

 ;מזונות וברכה מעין שלש

  ?חד מהם כזית ואיבד תואר לחםבאבהם או כשיש ) 1

  ?כשיש באחד מהם כזית ואוכל אחריו הפירורין הקטנים) 2

  ?כשיש באחד מהם כזית אבל אוכל רק הפירורים הקטנים) 3

  ?כ פיררו לפירורין קטנים"כשבשעת בישול היה כזית ואח) 4

  ?כשאין באחד מהם כזית ויש בו תואר לחם) 5

האם נשאר ברכתו המוציא , י דבש או מרק"קם עפת שפיררו לפירורין ולא בישלו ודיב  .כא

 ;וברכת המזון או שמברך עליו מזונות וברכה מעין שלש

 ?אם יש בפרוסות או באחת מהן כזית) 1

  ?אם אין בפרוסות כזית ויש בהם תואר לחם) 2

  ?אם אין בפרוסות כזית ואין בהם תואר לחם) 3

 ;האם דינם כנתבשלו, באופנים דלהלן  .כב

 ?י הלחם"שני ולא נתלבן המים ע כשהניחם בכלי) 1

  ?י הלחם"כשהניחם בכלי שני ונתלבן המים ע) 2

  ?כשהניח הפירורין בקערה ועירה עליהם מים רותחים מכלי ראשון) 3

 ?האם נחשב כנתבשלו, במשקה במחבתאת הפירורים  נוטיגאם   .כג

  ?כשטיגן פרוסות שיש בהם כזית) 1

  ?כשטיגן פרוסות שאין בהם כזית) 2

  ;מה ברכתו, העשויין מפירורי לחם שגיבלן בשמןקניידלעך   .כד

  ?כשבישלם בקדירה או טיגנן במחבת במשקה) 1

  ?כשאפאן בתנור) 2

  ?ומה הדין כשגבלן במים לבד ואפאן) 3



ן באכל מהם מה הדי', בורא מיני מזונות'כשמברך עליהם  ]בסעיף זה[ל "בכל האופנים הנ  .כה

 ?ומה הטעם, כדי שביעה

דק ואין בהם כזית ואינו לא מבושל ולא מחובר רק מפורר דק  ,פת שפיררו לפירורין) 1  .כו

 ?ומה הטעם, האם מברך המוציא, ולא תואר לחם

  ?ומה הדין אם שרה הפירורין במים זמן מועט) 2

  ?ז"ומה הדין אם שרה הרבה זמן עד שנתלבנו המים עי) 3

  

 סעיף יא

מה מברך על , י השריה"צנימים שאין בהם כזית שמניחים בשכר והשכר מתלבן ע) 1  .כז

  ?הצנימים

מה מברך על , ואם נתן חתיכות קטנות של צנימים לתוך השכר כדי שיתן בו טעם) 2

  ?החתיכות

  

   סעיף יב

 ?ומה הטעם, האם מברך עליו המוציא או מזונות, פת השרוי ביין אדום או לבן) 1  .כח

  ?על היין' הגפן'והאם מברך ) 2

  ;על היין על הפת או האם מברך, או ביין שרף השורה פת כיסנין ביין  .כט

 ?כשכוונתו על המזונות) 1

  ?כשכוונתו על שתיהם) 2

מהי הדרך הנכון לברך על המזונות , בו פת הבאה בכיסניןלהטביל לשתות קפה והרוצה   .ל

 ?ועל הקפה

  ? מה מברכין עליהם ומה הטעם, לחמים שעושים לכבוד יום טוב וצובעים עם מי כרכום  .לא

  

  סעיף יג

ויש בה כזית ויש לה תואר , כ בישלה במים או טיגנה בשמן"ואח ,בצק שנילוש עב כמו פת  .לב

 ; לחם

  ?ומה הטעם, האם ברכתו המוציא, ע"לדעה ראשונה בשו) 1

  ?ומאי שנא מפירורי לחם שנתבשלו ויש בהם כזית) 2

  ?ומה הדין אם אכל הרבה וקבע סעודתו עליהם) 3

דלענין הפרשת חלה מיקרי , ומה הדין אם בשעת לישה לא היה בדעתו לטגנו או לבשלו) 4

  ?לחם

 ?ומה הדין אם נתן במחבת רק מעט שמן כדי שלא ישרף) 5

  ?מה טעם ברכתו המוציא ,ע"לדעה שניה בשו) 1  .לג

  ?ע"מהי הכרעת השו) 2

  ?והאם גם באוכל רק מעט ללא קביעות סעודה) 3

  ?והאם גם בשהיה דעתו בשעת לישה לבישול וטיגון) 4

  ?והאיך נפטר בברכת הפת) 5



  ?ומה פירושו, בזה א"מה המנהג שהביא הרמ) 1  .לד

 ?מ אם אכל כדי שביעה או לא"האם יש נפק, לנוהגים להקל) 2

  ?ומה הסברא לחלק ביניהם) 3

  ?תחילה היה דעתו לאפותו או לבשלומ אם מ"והאם יש נפק) 4

  ?האם מיקרי אפיה או בישול, אם אפה במחבת במשקה או בקדירה במים) 1  .לה

  ?המוציא יש לדון לברך עליוהאם , יש בה תואר לחםבלילה עבה שנתבשלה ו) 2

 ;ונילושו במים בלבד או בשמן ודבש -א וקרעפליך הממולאים בבשר או בפירות "פשטיד  .לו

  ?מה מברך עליהם כשאינו קובע סעודתו עליהם, ע"ל בשו"הדעות הנ' לפי ב) 1

  ?ומה מברך עליהם כשקובע סעודתו עליהם) 2

  ?באה בכיסניןהאם מטוגן נידון כפת ה, להלכה  .לז

  

 סעיף יד

 ?האם הוי לחם גמור ומברך המוציא, כ אפה אותו בתנור"פת שחלטו ברותחין ואח) 1  .לח

  ?כ אפה אותו בתנור"ומה דין הפת שטיגנו בשמן ואח) 2

 ?מה ברכתו, בלילה רכה שאפאו בתנור או באלפס ללא משקה) 1  .לט

  ?ומה הדין אם טיגנו במשקה) 2

  ?האם מיקרי משקה, לא ישרף העיסהמעט משקה שמושחין בו האלפס ש) 3

  

  סעיף טו

 .שעושין גומא בכירה ונותנין שם קמח ומים מעורבין ונאפה שם, טרוקנין  .מ

  ?בקבע ובלא קבע -מה ברכתו ) 1

  ?א ולהלבוש"להמג, ם"להרמב, ומה הטעם) 2

 .שלוקחים קמח ומים מעורבים ושופכין על הכירה והוא מתפשט ונאפה, טריתא  .מא

  ?קבע עלייהומה ברכתו כשלא ) 1

  ?ומה הדין בקבע) 2

  

 טזסעיף 

מה . דהיינו בצק שאופין בשפוד ומושחין אותו בשמן או במי ביצים, נהמא דהדנקא) 1  .מב

 ?ברכתו בקבע ובלא קבע

  ?ומה הדין אם עשאה ערוכה ונאה כעין גלוסקא) 2

  ?בקבע ובלא קבע -  ומה דין לחם שאפאו בשפוד) 3

  

   סעיף יז

 .וא מרקחת של מיני פירות או בשר הנאפית בין דפי עיסהוה, א הנאפה בתנור"פשטיד  .מג

 ?מה מברך עליו בלא קבע עליו סעודתו, ע"לדעת המחבר בשו) 1

  ?ומדוע, והאם דומה לפת הבאה בכיסנין) 2

  ?ומה הטעם, ומעורב בו פתיתי בשר ומה הדין אם עשוי רקיקין קטנים) 3



 ;שנילושו במי ביצים, עוגיות  .מד

  ?אה בכיסניןהאם הוא בכלל פת הב) 1

  ?איך ינהג ירא שמים) 2

  ?ומה הדין אם הוא דק ויבש) 3

 ?ואיך יאכלנו, ואיזה ברכה, האם מברך עליו, א שאפאו במחבת במשקה"פשטיד  .מה

  
  
  

 ז"שאלות ונידונים הנוגעים למעשה בנלמד בחודש חשון תשע

  ו עד סוף הסימן' קסח מסעי' ח סי"או

-------------------------------------- --   

  
  

 ....אכל מזונות ובירך עליהם בטעות המוציא וברכת המזוןאכל מזונות ובירך עליהם בטעות המוציא וברכת המזוןאכל מזונות ובירך עליהם בטעות המוציא וברכת המזוןאכל מזונות ובירך עליהם בטעות המוציא וברכת המזון  ....אאאא

 .האם יצא בברכה ראשונה ואחרונה .1

 .'עוגיות וכדו, בסקויטים, האם יש חילוק בזה בין מיני עוגות ממולאים .2

 . אכל מיני מאפה שספק האם מוגדרים כפת כיסנים מה יברך עליהם תחלה וסוף .3

 ]. ד"ד סק"וסימן ל, ח"ו סק"א כ"חזו, ד"ט סקי"צ ר"שעה, ז"סי ח"א על סימן ר"רע, אבן העוזר, ו"ז סק"ט[

, ת חייב רק אם אכל כדי שביעה"הוא כי מה' א מבואר שבעצם הוא לחם גמור וכל הטעם מהני במעין ג"ברע

ז "א שגם לא אכל כדי שביעה נחשב ששייך בבכהמ"ולכן כתב הרע] צ"כ האבן העוזר וכן מבואר בשעה"וכ[

ולכן כל שאינו ברור לנו שיש שם חשיבות של פת ואינן בכלל כיסנין , שמזונות פוטרת הכלז כתב "ובט. ויצא

לכן לחם כזה שאין רגילים רוב ' ת יוצא גם במעין ג"ז כתב דמאחר ומה"ז כתב בגר"וכעי. 'מברך מזונות ומעין ג

ז תוקן על "וברכהמ ז שמאחר"ועוד כתב בגר. ז"ל עליו ברכהמ"א לקבוע עליו ירד מחשיבותו לא תקנו חז"בנ

וממילא כדי שלא יהיה . ז"חסר בחשיבות ואין מברך עליו ברכהמ, לחם חשוב כל שלא נתברר לנו שהוא בכללו

, מ שייך רק על לחם וכיסנין הוא לחם"א כתב שודאי שהמוציא וברכה"ובחזו - . תרתי דסתרי מברך עליו מזונות

ד דן האם בפת כיסנין "ד סק"ובסימן ל.   כ קבע עליו"אאמ "אלא שמאחר ואין קובעים עליו לא תקנו עליו ברכה

  . יצא בברכת הזן לחוד

 ....לחמניות הנילושות במי צימוקיםלחמניות הנילושות במי צימוקיםלחמניות הנילושות במי צימוקיםלחמניות הנילושות במי צימוקים  ....בבבב

ומתחלק לשתי אופנים ושאלות , כמצוי בלחמניות מזונות. [האם יש חילוק אם יש בהם טעם אין בהם טעם .1

 ]ויש שהטעם מחמת התוספת סוכר ולא מצד מי הצימוקים, יש שאין בהם טעם

 .האם צריך לחשב בכל אחד מהם כמה אחוזי מים מעורב בו', כשלשין בצק עם מרגרינה וכדו .2

עוגיות שנאפים בצורה רגילה ומיד בסיום האפיה בעודם רותחים מטבילים אותם בתוך שוקולד שהומס  .3

ומתפשט הטעם , או שמטבילים אותו בתוך סיר שעל האש ובו שוקולד ועוד דברים הנותנים טעם, ורותח

 .מה מברכים עליו, כולוב

  ].  ז"ב וכ"ל ד"ביה, ג"ב סקל"מ, ז"ז סק"ט, א"רמ, מחבר, מ"דרכ, ח"ב, י"ב[

ולמסקנא מבואר בדבריו שלא קבעו , י מבואר בתחלה שצריך להפקיע ממנו שם לחם"בב. לענין נילוש עמו

אבל כל , שום תערובתדהיינו עיסה שנילושה במים בלבד בלי , חכמים המוציא אלא בלחם שהדרך לקבוע עליו



מ כתב שאין המנהג כדבריו שהרי בשבתות "ובדרכ, כיון שאין דרך בי אדם לקבוע עליהם, שיש בה מתערובת

כ עיקר "כ שלא יצא מתורת לחם אא"ע, וניכר בהם המראה ובטעם, מברכין המוציא על מיני לחם המתובל הרבה

אלא , מפני שסובר שצריך להפקיע שם לחם מ אינו חולק"ובפשטות הדרכ - . העיסה נילוש באותם דברים

האם דבר שהרגילות לקבוע עליו , מ"מ כדי להגדירו שאינו מהדברים שקבעו עליו ברכה"י והדרכ"שנחלקו הב

או שעצם זה שאנשים קובעים , ז מופקע משם פת"אבל בצורתו הוא שונה מלחם הרגיל שמקמח ומים האם עי

מאחר וזה ' וממילא ודאי שמשפרי אפיה וכדו  - . דר עדיין כפתעליו בשבת בהכרח שבכמות מועטת כזו מוג

ולהלכה במחבר כתב עיסה שעירב בה דבש או שמן או  -. ע נחשב כפת"צורת עשיית הפת וכולו טפל אליו  לכו

שאז אפילו אם הרוב הוא , ב שנילוש עמו"כ המ"והיינו כמש, והוא שיהיה ניכר טעם המי פירות בעיסה, חלב

ורק כשיש הרבה , א כתב שזה נחשב לפת גמור"אבל הרמ, ה הטעם מיקרי פת הבאה בכיסניןאם נשתנ, מים

ז "ושיהיה רוב כדי שעי, ב ביאר שצריך שיהיה הטעם שלהם נרגש יותר מהקמח"שכמעט הדבש הוא העיקר ובמ

י "בבא סובר כהצד הראשון "והיינו מפני שהרמ, ויש לדון האם תלוי לדבריו ברוב. נרגש מהם הרבה מאוד

או . וכן להיפך כשיש רוב ואין טעמו ניכר האם בטל ממנו שמו, שצריך להפקיע ממנו שם לחם וכגדרי ביטול

ז נראה שהעיקר שיהיה "ובט,  י"שהעיקר הוא בהגדרת מהות המאכל מצד עצמו אבל ביסוד אינו חולק על הב

אמנם עדיין יש לדון   -. ן בדבריוח ויש לדו"ועיין בב, ב שהמטרה שיהיה ניכר היטב"ז במ"וכעי, ניכר היטב

אמנם בביאור  - . גם אם ניכר היטב אפשר שאינו יכול לבטל את עיקר שמו ומהותו, שכאשר הוא מועט ממש

כ אין לו כל מעלה וכח "ה הרבה מבואר שהעיקר בכל זה הוא שמחמת כן יהיה ניכר היטב הטעם ואל"הלכה ד

כלומר שכאשר במציאות הרוב אינו מים , שיש לשתי הדברים אמנם עדיין יש לדון –. להפקיע מברכת המוציא

ג אפילו אינו ניכר טעמו "וממילא בכה, כי כשהמים מתבטלים אין עליו כלל שם לחם, יש עוד סיבה לברך מזונות

ז ועוד אחרונים "עוד צורה של נילוש שמברך מזונות הוא דעת הט –. כי מהות לחם הוא קמח ומים, כלל

כ טיגנו בשמן "שגם אם נילוש בצורה הרגילה אבל אח, ז פסק כמותם"ה וכ"ל ד"והביה א"החולקים על המג

  . נחשב כנילוש עמו' וכדו

 ....''''עוגה שיש בה מילוי של כמות קטנה של שוקולד או תרכיזי טעם וכדועוגה שיש בה מילוי של כמות קטנה של שוקולד או תרכיזי טעם וכדועוגה שיש בה מילוי של כמות קטנה של שוקולד או תרכיזי טעם וכדועוגה שיש בה מילוי של כמות קטנה של שוקולד או תרכיזי טעם וכדו  ....גגגג

 .וכן חלות מתוקות מה מברך עליהם   -.   מה מברך עליו, כאשר טעמו ניכר מאוד בכל המאפה  .1

וכן לחמניות שנילושו במי פירות או שעשויים  -. וקטנים האם יש ביניהם חילוק לענין ברכה בורקס גדולים .2

 . מה מברך עליהם' מבצק עלים שממולאים בנקנקיות וכדו

מה , פיצה שנילושה במים וטעם הגבינה צהובה ושאר הדברים שמעליו ניכרים היטב גם בפיצה עצמה .3

והאם יש הבדל בין  –. וטעמו ניכר' נילושה במי פירות וכדו ומה הדין כאשר גם הפיצה עצמה, מברך עליה

 . פיצה גדולה או פיציות קטנות

שהמילוי לא , כמצוי בחלק מעוגות שמרים שבחנויות, עוגה מבצק רגיל עם מילוי בכמות גדולה באמצע .4

 .האם מברך מזונות, נותן טעם במאפה עצמו

או , או הרבה, וניכר מעט, דים שאין בהם מילוימה מברך כאשר אוכל רק את הצד, ואם נתן טעם במאפה .5

 . בכלל לא מהמילוי

 .שניכר טעמם היטב במאפה' שוקולד וכדו, י מילוי קרם"וחיברם ע, אפה שתי שכבות של עוגה מבצק רגיל .6

כ ממלאים בהם קרם "כגון שכבות שתחילה אופים את הבצק ואח, והאם שונה כאשר זהו צורת עשייתו .7

 . כ ממלאים אבל כך הוא עיקר אפייתו מלכתחילה"ת שרק אחאו פחזניו, ומקפיאים

  ].ל שם"ז וביה"סי, ח"צ סקכ"שעה, י"ז ס"גר, ג"ב סקל"מ, ז"ט, א"מג[



והמילוי צריך , שבעצם הוא פת גמור, ב"א ובמ"כמבואר במג, לענין מילוי שיסודו שמברך עליו מזונות הוא

. לם מברכים על הקמח היה צריך לברך כעל המילוילהיות בדרגה ומצב שהוא העיקר ממש עד שאילולא שלעו

ז באופן שהוא ממולא בדברים המשביעים שמאחר ובמהותם הם לעולם טפלים לפת "א והט"ולכן נחלקו המג

אין מילוי זה מוציא , או שבא לעיקר הסעודה, ז שכל שבא ללפת"כ בגר"וכמש, אין בכוחם להפקיע ממנו שם פת

כ כולו מי ביצים שאינו מקבל "א אא"ן לענין מי ביצים נחלקו הפוסקים על המגולכ[, את הפת מתורת לחם גמור

ל "וכן מבואר בביה[, ב שצריך שיהיה נרגש ויותר מטעם העיסה"ומבואר במ]  צ"שם פת כלל כמבואר בשעה

,  צ שבמילוי גם לדעת המחבר צריך שיהיה נרגש הטעם הרבה מאוד"יתירה מכך מבואר בשעה, ]ה שכמעט"ד

אמנם אפשר שכונתו רק , נראה שאפשר שתלוי גם האם נעשה לשבוע או לקינוח ותענוג] ה שכמעט"ד[ל "ובביה

, ז שצריך שיהיה נרגש טעמו גם בפת"מ מבואר בט"ומ –. באופנים כאלו שאינם מוגדרים מחמת המילוי לגמרי

, כ תיפוק ליה מצד נילוש"דא, דהיינו שניכר היטב כרוב, ובזה ודאי שאין כונתו שיהיה ניכר בדרגה כמו בנילוש

ב שאינו חוזר לברכת המוציא כי מאחר "ז הביאו המ"כ למה כשנפרד מהמילוי צריך לטעם שכתב הט"ועוד שא

ג שאם אינו נותן כלל "אלא כמבואר בפמ, ז כנילוש"ל שהרי"תיפו, ונאפה בצורה כזו חל עליו שם פת כיסנין

וכן אחרי שכבר , כאשר נקרא ונחשב לאחד כבר מקבל שמוואם היסוד ש. טעם נחשב שכל אחד הוא בפני עצמו

יש לעיין האם כאשר המילוי לא , כלומר שהעיקר הוא הגדרת שמו, חל עליו שם פת כיסנין נשאר כך ברכתו

או שמתחלק לפי , מ נחשב בפועל אחד ומקבל שם כיסנין גם על הקצוות"האם מ, וגם הטעם לא בכולו, בכולו

ויש לעיין האם כאשר , כ אינו יכול להפקיע ממנו שמו"והיינו דאל. ריך שיאפה עמוז כתב שצ"ובגר –. מקומו

ואפילו ללא אפיה אבל בצורה , צורת עשייתו הוא בשתי שלבים נחשב כן כדבר אחד ויכול להפקיע ממנו שם פת

  . כ יחשב כאחד"ג. שמאחדת אותם

בדברים הנאכלים על השובע מברך א מאחר והוא ממולא "ז שלדעת המג"א והט"ולענין המחלוקת של המג

ש "וכ, ז כתב שגם ירקות מוגדר בזה לשובע וגם אם בא ללפת את הפת בכללו"ובגר, וזהו כונת המחבר, המוציא

אבל מבואר , ז מברך המוציא"ב שבאופן של סי"פסק המ, ז מברך מזונות"ולדעת הט, א"כמשמולא בתפו

ולכן חילק בין , דבר שבמהותו קובעים עליו סעודה אלא מפני שהוא, א"ל שזה לא מטעמיה של המג"בביה

כ קטנים "משא, ולכאורה לדבריו בורקעס גדולים שהרגילות להגיש בסעודות מברך המוציא, גדולים לקטנים

מאידך לדבריו מיני מאפה כאלו שממולאים במיני מתיקה אבל  - , ככיבוד בעלמא' שנותנים גם בקידושים וכדו

ל "ולדעת הביה, א יברך מזונות"לדעת המג', ל וכדו"יינו כאזני המן שהוזכר בביהדה, ניתנים כחלק מהסעודה

אמנם אפשר שמאחר והבורקעס עשוי מבצק עלים שהוא מצד עצמו נכסס ונפרך  –. י"כ בברכ"וכ. יברך המוציא

ן בכח זה רק מפני שאי, א שלשובע נשאר המוציא"כלומר בין לדעת המג, יש לדון לשתי צדדים, וברכתו מזונות

אבל כאשר מצד עצמו אין לו שם פת אינו מקבל מחמת כן , מה שבא לשובע וטפל אליו להפקיעו מהמוציא

, ל שבא לשובע גם אם מצד עצמו אין לו שם פת כל ההרכב ביחד נותן לו שם פת"כ לדעת הביה"משא, המוציא

.  נו מספיק לתת לו שם לחםל להדיא כאשר עשוי כסתם לחם כלומר שסתם צורת האכילה לשובע אי"אמנם בביה

וגם הגבינה במהותו שבא , וכעין זה יש לדון בפיצה שנילושה במי פירות אבל הגודל בצורה שקובעים סעודה –

  .או שגם בזה הלשובע מעמידו על חשיבות פת, האם מחמת הנילוש לא מקבל כלל שם פת, לשובע

 

 .רוצה לאכול מיני מזונותרוצה לאכול מיני מזונותרוצה לאכול מיני מזונותרוצה לאכול מיני מזונות  .ד

 .תוך הסעודההאם יש מקום להחמיר לאכלו רק ב .1

או שגם משביע כעוגת שמרים טורט ' כמלאים קרמים וכדו, האם יש חילוק בין עוגות שמהותם למתיקה .2

 .'וכדו

 . והאם בבורקס יש יותר מקום להחמיר .3



א "וברע, ח כתב שיש להחמיר לאכלו רק בתוך הסעודה"ולכן בב, י מבואר שבמינים אלו הם מצד ספק"בב

אלא שלדעת המאמר מרדכי . ש יחמיר לאכול בתוך הסעודה"כיר המחבר שירל הקשה למה לא הז"הביאו הביה

  . ה טעונים מבואר שממולא היא הדעה העיקרית"ל ד"ובביה. כל האופנים בכלל פת כיסנין

 

 ....חלות מתוקות מעט או הרבהחלות מתוקות מעט או הרבהחלות מתוקות מעט או הרבהחלות מתוקות מעט או הרבה  ....הההה

 .כאשר הרגילות לאכלם בסעודות שבת האם יש צד שאין מברך עליהם המוציא .1

 .ם לקבוע עליהם את הסעודה מה ברכתםבורקס גדולים שדרך בני אד .2

 .לחם וחלות עם כל המשפרי אפיה שבהם האם יש אופנים .3

 .שעיקרו מקמח ומים ומתובל התבלינים' וכן ביסלי וכדו. חטיפים העשויים רק מקמח ומים מה ברכתם .4

 .או חדשים מה מברך עליהם, שנשארו מפסח, בשאר ימות השנה, בפסח -מצות  .5

שמהות לחם הוא דבר שרגילין לקבוע ] ועוד, א"ט ע"רבינו יונה כ, ה פת"ב ד"א ע"מ י"רש[מבואר בראשונים 

כ כיסנין הוא "משא, והוא דבר שעשוי למזון ובהם אפילו אכילה מועטת יש לה שם אכילת לחם, עליו סעודה

האם זה  אלא שנחלקו  -, א לאכול ממנו הרבה"או שמחמת כל סיבה א, או לקינוח, דבר שמהותו הוא או לתענוג

, לפחות לענין ברכה אין לו שם לחם, הגדרה כללית שכל מה שבמהותו אינו נאכל לשובע אלא לקינוח או תענוג

אבל למעשה אינו נמדד לפי כל אחד אלא תלוי רק , או שגם אם זה סיבה, וממילא הדבר מתחלק לפי מצב וענין

בין לענין דברים שבמהותם וצורתם הוא , דיםוגם בזה עדיין הנידון מתחלק לשתי הצד -. ל"בהגדרות שקבעו חז

וכן להיפך דבר שאין בו כל תערובת של דברים  -, כפת הבאה בכיסנין אבל דרך בני אדם שקובעים עליו סעודה

בעמק ברכה כתב שלמרות   -. 'אבל מהותו וצורת אכילתו הוא כחטיף וכדו, וגם צורתו שאינו נפרך, אחרים

ל ולא לפי מה שקובעים "מ עיקר הגדרים הוא לפי מה שקבעו חז"מ, א לתענוגשהעיקר הוא כי אינו למזון אל

וממילא המחלוקת הוא רק מה נקרא פת , וכל מה שנחשב ונקרא פת הבאה בכיסנין לא קבעו ברכות אלו, סעודה

 . כיסנין

וא שמחמת עדיין יש לדון אחרי שיסודו ה, אלא הוא הגדרה כללית, אלא שגם אם אינו נמדד כל אחד לפי עצמו

ובאופן , האם הלתענוג הוא תנאי בהגדרת כיסנין, שהוא לתענוג אוכלים ממנו רק מעט ואין אוכלים ממנו למזון

 - , שמופקע לגמרי מלתענוג דהיינו כשהוא ממש למזון גם  אם צורת אכילתו הוא רק מעט אינו נחשב ככיסנין

או שזה .  בר שהוא מתוק גם אם יקבעו עליו נשאר עליו שם פת כיסניןד, וכן להיפך אם לתענוג הוא שם ההגדרה

אבל כשכל עיקרו אינו עומד כפי הגדרת כיסנין גם אם הוא לתענוג יחשב , רק עוד תנאי בסיסי לכל פת כיסנין

א ממילא אינו תלוי במהותו אל, וכן להיפך אחרי שקבעו שפת כיסנין כל שאינו קובע עליו לא תקנו עליו –. כפת

מאחר , ולענין מצה נחלקו הפוסקים מה ברכתו ויסוד המחלוקת האם למרות היותו נכסס –. האם קובעים עליו

 ,  ולכן אחרי פסח גם כי זהו מהותו, מ"קבעו עליו ברכה, ועיקר עשייתו הוא כדי לקבוע עליו

לא קבעו חכמים לברך ו, א קובען סעודתו עליו"לשון הלבוש הקרוי לחם בפי כל שהוא המשביע ביותר ורוב בנ

וגם , א"ובפשטות לדבריו הקובע הוא מה דרך בנ, על כזית אלא על דבר שדרך רוב בני אדם לקבוע סעודתם עליו

א לקבוע "לדבריו אפשר שאינו דבר המשתנה אלא הגדרות מהו שינוי מהותי שדיו בזה להגדיר שאין דרך בנ

א "קבוע עליו אבל מיני לחמים שיתבאר שאין דרך  בנא ל"ז כתב שלא תקנו אלא בלחם שדרך בנ"ובגר –. עליו

ז וכל אלו שדנו בזה למה לא חיישינן "ח הט"וכן הב, י שהקשה שהוי ברכה לבטלה"ובב.  לקבוע סעודה עליהם

כלומר , ולא המוציא' וכן כל הפוסקים שדנו למה מברך מספק מזונות וממעין ג, לברכה מוכח שסברי שזה ספק

הוא כי לא קבעי עליה וכן שנאכל כארעי ולקינוח אבל ישנם גדרים בזה כלומר דבר  למרות שיסודו וסיבתו

כ "דאל. מ"ל קבעו שאין לו מספיק חשיבות לברך עליו המוציא וברכה"שמוגדר בשם פת הבאה בכיסנין עליו חז



ת עיני אמנם בדרך החיים כתב שלפי זה הכל תלוי בראו  - .  ר ודעימיה שהכל בכלל פת"למה לא קבעו כהמאמ

ממינים שהדבר ' ב בכמה מקומות נקט על הג"ובמ -. א"ז והמג"אבל להדיא בדבריו שזה דלא כהט, המורה

ובהכרח , ר דינו שונה"ורק הוסיף שלפי המאמ, וכן לענין בתוך הסעודה כתב שרק מספק אינו מברך, במחלוקת

עצמו כי מאידך לענין ממולא במזון ולכאורה סותר , ל שאינו הגדרה כללית של דברים שאין קובעים עליהם"שס

מ אינו "א שלמרות שבעצם גם אם ממולא בדבר שהוא למזון מברך עליו המוציא מ"ה פשטיד"ל ד"מחלק הביה

מ אם "ומ, אלא בסתמא הדבר עשוי כולו למזון ומברכין עליו המוציא] א"כהמג[תלוי בעצם זה שהוא למזון 

, ה שכמעט לענין פורים"ל ד"כ בביה"וכ  -. דקות כן מפקיעאותו דבר עצמו עשוי לקינוח כלומר במציות ה

כ לכאורה גם לענין נילוש אותו דבר "וא, שאפילו אם יהיה רוב אם עושים אותו כדי לשבוע ולחם גמור הוא

  .ולכאורה הדברים סותרים עצמם, עצמו תלוי לצורך מה נעשה

  

  

 ....עוגות ממולאיםעוגות ממולאיםעוגות ממולאיםעוגות ממולאים, , , , ביגלךביגלךביגלךביגלך, , , , נכנס לשמחה מביאים לו עוגיותנכנס לשמחה מביאים לו עוגיותנכנס לשמחה מביאים לו עוגיותנכנס לשמחה מביאים לו עוגיות  ....וווו

 .עליו להחמיר שלא לאכול משלשתם האם .1

 .וכן כמה שיושבים ואוכלים ביחד מיני מזונות האם יש לחשוש שיתחייבו בזימון .2

ואם אכל  –. או לאכול סלטים האם עדיף לברך עליהם תחלה, ולשתות, או בורקס, רוצה לאכול מהמזונות .3

 .האם מברך עליהם ברכה ראשונה ואחרונה, מהמזונות תחלה

 .מ"האם חוזר על ברכה, כ בסעודה שכח להזכיר רצה"אח, ר קידוש על מיני מזונותעשה בשבת בבוק .4

בירך על המחיה ורוצה להמשיך באכילת הפירות האם יש לו לחשוש לצאת שוב ' אכל מזונות פירות וכד .5

 .ברכה ראשונה מאחר

, מהראויאו לפחות , האם צריך, ונמצאים שם אנשים שאכל פת', בורקס כוד, נמצא בשמחה אכל עוגה .6

 .'ולא יברך מעין ג, שיבקש שיוציאו אותו בברכת המזון

', השלישי עוגיות לעקאך וכדו, השני בורקס, אחד רוצה לאכול מציות או פריכיות, יושבים שלשה בשמחה .7

 .האם יכולים לכתחילה לבקש שאחד מהם יוציא את כולם במזונות

כ "הם מספק א' דלא כהמאמר מרדכי שכל הגב "וכן להלכה מתבאר במ, י"דנו האחרונים שאם כמבואר בב

ז כתב "וכעי, אלא שאפשר שלענין טפילות חסר לו במהותו בחשיבות, באופנים אלו הספק לחומרא הוא להיפך

ה "ל ד"ובביה –. הזכרה שנחשוש שכבר יצא בכיסנים] ה"ברכות כ[י "כ בקה"ועיין מש, א"ת ר"ד מהד"בטוטו

או , כ שיבקש שיוציאו"וא, לכן כשיוצא ספק לצד ההפכי אינו מברךטעונים מבואר שהוא ממש בגדרי ספק ו

ז ועוד "ובפרט לדעת הגר, ז"שלמעשה לענין ברכה אחרונה מיהת מאחר וחסר בחשיבות לא נקבע עליו ברכהמ

א לדון ספק כי נקבע עליו "אמנם בחלק מהאופנים ודאי מהני וא –. שכל שאינו מבורר לחשוב לא תיקנו עליו

  . מזונות

 ....בסקויטיםבסקויטיםבסקויטיםבסקויטים, , , , עוגיות יבשותעוגיות יבשותעוגיות יבשותעוגיות יבשות, , , , וגות ממולאיםוגות ממולאיםוגות ממולאיםוגות ממולאיםעעעע  ....זזזז

 .האם יש חילוק ביניהם מאיזה שיעור לחשוש לברכת המזון .1

 .הרגיל בבוקר במקום ארוחת בוקר לאכול מזונות מה השיעור לברכת המזון .2

 .האם שונה כאשר אוכל רק כדי לטעום עד שיאכל או שזה במקום הארוחת בוקר .3

 .או שמטעמי בראיות אוכל רק מעט, זואם אוכל רק מעט כי בטבעו שבע מכמות כ .4

 .ז"או מלווה מלכה רק מזונות האם נכנס לספק ברכהמ' אוכל בסעודה ג .5



 ].ד"ת סק"שע, פ"ה אע"ל ד"ביה, ד"ב סקכ"מ, ז"ס[

, ש אם הוא דברים שיש להסתפק מדינא"וכ' לענין להחמיר כתב מד' או ד' ב אחרי שהביא הדעות שמג"במ

ומבואר במחבר שהולכים אחרי , שהעיקר להלכה שממולא הוא פת כיסניןל "כ יש לדון לדעת הביה"וא

ל כתב שאם הוא בכלל כאלו שסגי להם אכילה זו "ובביה, שיעור שאחרים קובעים והוא עצמו בטלה דעתו

מהותה , אמנם כאשר כל מהות אכילתו הוא להמנע מלאכול עכשיו סעודה ולא להיות רעב. ס"נחשב לקב

  . ז"ביא מחלוקת האם סעודת שבת קובעת לברכהמת ה"ובשע, ס"אינה קב

 ....''''מגיע לבר מצוה וכדומגיע לבר מצוה וכדומגיע לבר מצוה וכדומגיע לבר מצוה וכדו  ....חחחח

 .כ אוכל משאר המאכלים במונחים על השולחן מה יברך"אוכל מעט עוגה ואח .1

 .'וכדו, א"סלט תפו, דגים בשר, בלינצעס, טשולנט, כ קוגל"האם יש חילוק בין אם אכל אח .2

או שנמצא , ת תחלה כדי לברך לישב בסוכהוכן נכנס לסוכה לאכול ארוחת צהרים ואוכל מעט מזונו .3

האם אחרי כל הארוחה יתחייב או , בשמחה וטועם מעט מזונות רק כדי לפטור דברים אחרים מספק

 . ז"נכנס לספק ברכהמ

' האם יש חילוק בין אם העוגה שאוכל הוא כזו שמזינה או שכל מהותו על כל מיני קצפות קרמים וכדו .4

 .שאינה אלא כמתיקה

 .מאיזה שיעור מתחיל לחשוש לקביעות סעודה', וכדו, קרם, צימוקים, ממולאת בשוקולד אוכל עוגה .5

 . האם יש מקום לחשוש כשהמזונות ושאר המאכלים ביחד לא יגיע לשיעור שרגיל לקבוע בוקר וערב .6

ז "גר. ט"צ סקי"שעה, ח"ת סק"שע, ח"באר היטב סק, ח"צ סקי"שעה, ד"ב סקכ"מ, ש"מחה, ג"א סקי"מג[

 ]. ב"ב ס"פ נ"סדבה

דרגות דהיינו כשאוכל פת לבדו נמדד בשיעור קביעות ולא בשיעור ' ב מבואר שיש ב"א וכותיה במ"במג

ואם אכלו לבדו , וכשאכלו עם דברים אחרים נמדד לפי הכמות שרגילים לשבוע עם שאר דברים, שביעה

בפשטות תלוי , אכליםועל איזה מ -. ושבע והוא שיעור שאחרים היו שבעים עם דברים אחרים מתחייב

א האם הוא מפני שבכל מקום שיש פת הוא נחשב לאכילה העיקרית והשאר טפילה "בהבנת יסוד המג

דנחשב כשבע ממנו לפי שהלפתן ] נ"ח ובסבה"ס[ז "כ בגר"או כמש, וממילא נחשב הכל כאכילת הפת

ח שרק דברים "בדה כ"וכ. ב כתב דברים שמלפתים בו"אבל במ, א כתב דברים אחרים"במג -. טפילה לו

אמנם גם זה עדיין מתחלק בין מיני מאפה שנאכלים מיהת כעיקר האכילה שאפילו אם . שמלפתים בו

כ עוגות "משא, ס אחת"המאכלים שעמו אינם נחשבים כמוגדרים כמלפתים אותו אבל הכל נחשב ללקב

. הכל ביחד לסעודה כאלו שכל מהותם הם כמיני מתיקה בעלמא אינם יכולים לתת משמעות של חיבור של

א "כ המג"ויש לעיין האם תלוי במש, כ כאשר אוכל את המזונות רק מסיבה צדדית"ולכאורה בזה תלוי ג -

או ששם גרע דכדי , א לענין שפת פוטרת שאר מאכלים רק כאשר חפץ לאכול מהפת"ז סק"בסימן קע

מת כן מקבל הפת הבאה אבל כדי להחשיב ולצרף הכל כסעודה אחת שמח, שיפטור צריך לקבל טפילות

 פת הפת במקום כתב שכשיאכל] ו"א נ"ח[מ "ובאגרו. ג מהני"בכיסנין חשיבות עצמית של סעודה גם בכה

 הרבה שאוכלין והבשר הדגים משום רק הוא והקביעות השביעה ועיקר ,מעט שיאכל אף ,בכיסנים הבאה

תו וטעמו בזהו הוא רק כי זה דרך מ נראה שכונ"ד סוס"אמנם בח. ז"בברכהמ יתחייב כ"ג חתונות בסעודת

אבל לא כאשר אוכל את המזונות מסיבה צדדית של ספק ברכות , וצורת הסעודה שאוכלים רק מעט פת

צ מבואר שאם "ובשעה - . א"ת הביאו החולקים על עיקר דינו של המג"אמנם בבאר היטב ובשע', וכדו

רק משיעור שקובעים עליו בוקר  א ששאר דברים מצטרפים בהכרח שהשיעור"חוששים לדינו של המג

ו "כ[א "ובחזו. ביצים' ז כתב שהוא רק כאשר מהפת עצמו אוכל לפחות ג"ובגר. 'ביצים וכדו' וערב ולא ד



דן האם גם המילוי שבתוך המזונות למרות שאינו מצטרף לכזית האם מצטרף לשיעור קביעות ] ח"סק

  . א"זכיר כלל דברי המגא דבפשטות תמוה שלא ה"ויש לדון האם תלוי במג, סעודה

 ....כ אכל עוגהכ אכל עוגהכ אכל עוגהכ אכל עוגה""""ואחואחואחואח', ', ', ', סלטים וכדוסלטים וכדוסלטים וכדוסלטים וכדו, , , , נכנס לשמחה אכל טשולנטנכנס לשמחה אכל טשולנטנכנס לשמחה אכל טשולנטנכנס לשמחה אכל טשולנט  ....טטטט

 .מה יברך אחריו .1

ואולי גם רצוי , מ האם יועיל"כאשר רוצה לאכול מכל מה שמגישים בשמחה מבלי להכנס לספק ברכה .2

 . כ יאכל את העוגה"שיאכל תחלה משאר המאכלים יברך עליהם ברכה אחרונה ואח

מה , ס"וביחד יש בו שיעור קב, כ המשיך ואכל עוד מזונות"ואח' ת ובירך אחריו מעין גאכל מעט מזונו .3

 .יברך

כ יאכל "וימתין מעט ואח' כ רוצה לאכול עוד לכתחילה יברך מעין ג"ז כתב שכאשר אכל מעט ואח"בגר

ל "יהל כמבואר בב"כלומר למרות שס. מ"כ באכילה שניה יברך ברכה"כ ישבע אח"אא' עוד ויברך מעין ג

וגם אם בירך , מ שמתחייב מחמת שביעה מצטרף גם אכילה קודמת"ה בכזית שלענין ברכה"ד ד"סימן קפ

אבל כאשר תלוי בחשיבות הסעודה של קביעות סעודה אין שתי , כבר לא יפטור עכשיו כי מצטרפין

ז שכל "ד דן שלדעת הרדב"ד סק"א סימן ל"בחזו, אבל כאשר לא בירך עליו תחלה, האכילות מצטרפות

ה לפת כיסנין שאכלו לבסוף ואולי אפילו אחרי "האם ה, ת"ז מה"ששבע בפועל מהלחם חייב בברכהמ

 .   ז"יתחייב ברכהמ, ומחמתה שבע, ברכה אחרונה

 ....מסתפק האם אכל שיעור קביעות סעודהמסתפק האם אכל שיעור קביעות סעודהמסתפק האם אכל שיעור קביעות סעודהמסתפק האם אכל שיעור קביעות סעודה  ....יייי

 . ל פתאו יטול ידיו ויאכ, או יחפש מי שיוציאו, או יברך שוב, האם יצא' ואם בירך מעין ג -, מה יברך .1

 .או קרקרים, או עוגיות, האם יש חילוק בין אם אכל עוגה ממולאת .2

 .האם יש חילוק בין אם שבע מחמתו או לא  .3

האם עליו מיד להפסיק , ס"מתחיל לאכול מזונות ועולה בדעתו שמא ימשיך ויאכל כשיעור קב .4

 .או יכול להמשיך לאכול עוד מעט כל שודאי לא יגיע לשיעור זה, באכילה

אחרי , ס בצירוף כל הסעודה שבהמשך המוציא"בירך עליה כדין קב, הרים שתחלתה בורקסארוחת צ .5

 . עאם מותר לו לסיים את הבורקס, שאכל חלק ממנו נמלך שלא לאכול יותר מאכלים אחרים

  ]. א"וסקכ, ג"א סקי"אש. ז"ח סי"א על סימן ר"רע, אבן העוזר. ח"וסקע, ד"צ סקי"ט שעה"ר[

אין , או אינו נאכל כעיקר האכילה, אלא שמאחר ואין קובעים עליו, סנים שם לחם עליולא מיבעיא אם בעצם כי

ת "ואפילו אם מה, ת"ז מה"וממילא כשקובעים עליו מקבל חשיבות העיקרית וחוזר לברהמ, לו את חשיבות לחם

עצם  כי, מ"ת מברך עליו ברכה"עדיין אפשר שכאשר קובע עליו מה, ז"חסר לו במהות חשיבות לחם לבכהמ

באבן העוזר כתב שהטעם  -.  ת"הדבר שקובע עליו סעודה ושייך לפרשת לחם הוא עוד סיבה לחייבו מה

, ת"ולכן אם שבע או קביעות סעודה מתחייב מה, ת חיובו רק כששבע"הוא כי מה' שבכיסנין מהני מעין ג

ת "או כי להלכה מה' ן גכתב שהטעם שבכיסנין מהני מעי] ז"ח סי"על ר[א "אבל ברע, וממילא ספיקו לחומרא

ג חילק בין מיני הפת "ובפמ',  ת יוצא גם מעין ג"או כי מה, מ הוא על שיעור שאחרים שבעים בו"חיוב ברכה

כ שברכתם ודאי מדינא "משא, ס לחומרא"שאלו שרק מספק מברך מזונות בצירוף ספק קביעות סעודה הוי ס

צ כתב שכאשר אכל שיעור כדי "ובשעה -. רבנןכ שקביעות עושהו ללחם רק מד"א כתב ג"ובסקכ. מזונות

אחרי שמחויב ' ת יוצא במעין ג"ח שגם אם מדינא מה"צ סקע"וממילא מבואר בשעה.  שביעה הוי דאורייתא

 . 'מ גם בספק אינו יוצא במעין ג"בברכה

 ....או ביסקויטיםאו ביסקויטיםאו ביסקויטיםאו ביסקויטים, , , , עוגהעוגהעוגהעוגה, , , , עוגיותעוגיותעוגיותעוגיות, , , , באמצע הסעודה יש על השולחן בייגלךבאמצע הסעודה יש על השולחן בייגלךבאמצע הסעודה יש על השולחן בייגלךבאמצע הסעודה יש על השולחן בייגלך  ....יאיאיאיא



 .האם מברך עליהם, חמת זה נהיה יותר שבעאוכל או מנשנש מהם ולמעשה מ .1

וכן מציות שהובאו כדי לאכול עמו הערינג , וכן שקדי מרק שלא מכניסם לתוך המרק אלא אוכל מעט מהם .2

 .האם צריך לברך עליהם, ואוכל מהם תוך הסעודה בפני עצמו

האם מברך  ,וגם מציות, וגם עוגה שנילושה בדברים אחרים, אוכל באמצע הסעודה גם עוגה ממולאת .3

 .מזונות

 .האם מברך עליהם בסעודה' וממולאת בשוקולד וכדו, עוגה העשויה מבצק עלים .4

 .באמצע הסעודה אוכל גלידה העשויה חלקה מעוגה האם מברך עליה .5

 .בכל אלו האם יש הבדל אם אוכל מהם באמצע הסעודה או לבסוף .6

לכוין להדיא , עט מזונות לפני הסעודהלברך על מ, עדיף בכל מיני המאפים -האם כדי לא להכנס לספיקות  .7

לאכול באמצע הסעודה מעט מהעוגה כשעדיין לודאי , בהמוציא לפטור את כל מה שיביאו לפניו בהמשך

 . 'וופלה וכדו, לברך על ביסלי, לא שבע לשובע

אמנם בביאור הלכה . ה פת הבאה בכיסנין"ב שה"א הובא במ"ובמג, במחבר כתב על לחמניות שאינו מברך

ואפילו אוכל להדיא , כ באמצע הסעודה שלא יברך מספק"א, ריך שמאחר ולדידן הם מזונות רק מספקהא

ז כתב "ובגר. א משמע שלכתחילה יכוין המוציא לפטור נילוש"ומהח. כ הוא גם ממולא וגם נילוש"אא, לתענוג

ז יש "ולפי –. ולתענוג גם על נילוש אם הוא במצב כזה שלולא היות קמח עיקר היה מברך שהכל והעיקר לעידון

ובמחבר  - .  ולהוציא כולם, נ"ל יוכל לברך ממ"מינים גם ללא הקולא של הביה' לעיין כאשר מביאים לו מכל הג

והוסיף , ב כתב דהיינו שלא אכלן להשביע רעבונו רק לקינוח ומתיקה"ובמ, כתב כשאכלן שלא מחמת הסעודה

צ שאם אכלן להשביע רעבונו אפילו אכלן רק מעט "עהא ועוד הרבה אחרונים שהובאו בש"ב כדעת המג"במ

אמנם עדיין יש לעיין האם  –. א"ז שסובר שאינו תלוי בדעתו אלא בדרך האכילה לרוב בנ"אינו מברך ודלא כהט

ומה הדין כאשר בפועל גם שבע ממנו או  - . או להיפך דוקא לשובע, צריך שיהיה כונתו דוקא לקינוח ותענוג

אמנם בכל  –. ש היטב"ה וירא נראה קצת שבחלק מהאופנים נחלקו הפוסקים עיי"ל ד"הובבי. מוסיף לשביעה

וכן לצרף את דעת , אלו יש לצרף להיפך לקולא את שיעור קביעות סעודה הקטן והרי אכל גם פת שבירך עליו

 –. אלא שתלוי האם לדבריו צריך שיהיה ללפת, א שפת עם שאר מאכלים מצטרפים לקביעות סעודה"המג

וממילא לעולם לא , ז הקשה שנימא שמיגו שהוי קביעות לפת הוי גם לפת כיסנין"א בסימן קע"א על המג"ברעו

כלומר אפילו , ה וירא מבואר שבכל האופנים כונה להדיא בברכת המוציא פוטרתן"ל ד"ובביה –. יברך מזונות

מכויל להדיא למזון ולא לקינוח וכן מבואר שם שכאשר  –. ואפילו קבע עליהו, באלו המינים שאינם בכלל לחם

כ ההמשך יפטר כי כל כחלק מאותו המין ממש כבר נכלל בתוך המוציא כל המשך המין ודאי "וממילא אח, מהני

 .  כבר נגרר ונפטר

 . . . . או הטביל אותם בתוכואו הטביל אותם בתוכואו הטביל אותם בתוכואו הטביל אותם בתוכו, , , , פירורי לחם שהניח עליהם צבע מאכלפירורי לחם שהניח עליהם צבע מאכלפירורי לחם שהניח עליהם צבע מאכלפירורי לחם שהניח עליהם צבע מאכל  ....יביביביב

 . מה ברכתם .1

אבל במצב של עכשיו אינו , טב יהיה ניכר שזה לחםואם ינקו אותם הי, לבן, פירר את הלחם ועירבם בגבינה .2

 .מה מברך עליו, ניכר מהו

מה , או גדולות, ויש בהם חתיכות קטנות, כ עושים מהם קוגל"ואח, שאריות חלה שמשרים אותם במים .3

 .או אפה אותם, והאם יש חילוק אם בישל אותם, מברך עליהם

ומקפיאים , ועוד חומרי טעם, שוקולד, וף שמןאו חלה טחונה בציר, כדורי שוקולד העשוים מקמח מצה .4

 .מה מברך עליהם, אותם



ויש לעיין האם צריך שעכשיו יראה ויהיה ניכר או שכאשר מצד עצמו , לשון המחבר שניכר וידוע שהוא לחם

ב מבואר ששרוי ביין מברך "ובסי. ניכר אפילו שמחמת דברים חיצוניים לא ניכר נחשב שאיבד תואר לחם

כתב שודאי מיירי בשרוי בו ] ה שפת"ל ד"ל הביאו הביה"סק[ג "ובפמ. ינו שנחשב שאיבד תואר לחםוהי, מזונות

אמנם בקוגל שקודם משרה במים צריך . כ כשצובעין אינו נחשב נשתנה"משא, אלא שלא נתלבן הפת מחמתו

  .וולכן רק אם יש כזית מברך עלי, שזהו סימן שאבד ממנו תואר הלחם, שהמים לא יתלבנו מחמתו

 ....קציצות בשר שעשוי בתערובת של חתיכות לחם ובשרקציצות בשר שעשוי בתערובת של חתיכות לחם ובשרקציצות בשר שעשוי בתערובת של חתיכות לחם ובשרקציצות בשר שעשוי בתערובת של חתיכות לחם ובשר  ....יגיגיגיג

 .מה מברך עליהם, או טיגנו, כ בישלו אותה"ואח, כאשר הכינו את הקציצה עשו מהכל עיסה אחת גדולה .1

 .מה ברכתו, קוגל שעשו אותה כעיסה אחת גדולה ביחד עם חתיכות חלה .2

 .החלההאם שונה כאשר פותחים וחותכים אותו בתוכו עדיין ניכר חתיכות  .3

או רק בטיגון , כאשר עירבן עם הביצה ושאר הדברים נדבקו, מצה בריי שנעשה מחתיכות מצה קטנות .4

 .מה מברך עליהם, עצמו

ואם אפה עוגיות מקמח מצה ובכל עוגיה אין שיעור  - . קניידאלך שנעשו מקמח מצה מה מברך עליהם .5

ושאר מיני , שמן, קמח מצה עם שוקולדאו שלש את ה -. מ"האם ראוי שיצא המוציא מאחר וכן ברכה. כזית

 .מה מברך עליהם, ואם קבע עליהם סעודה -, ואפה בהם עוגה, תבלינים

, ולא מפני שנעשה מחדש אלא שנחשב כחיבור, א שכל שחיברו שוב מחדש נחשב כאחד לענין כזית"דעת המג

דש אלא כחיבור וכמו כ לא נחשב לדבר ח"וביותר שאפילו אפאן שוב ג, ולכן רק אם היה תחלה כבר לחם

א מיירי להדיא דוקא בכזית מפני שנחשב עדיין כמבושל ואין בו תואר לחם "שהוכיח התהלה לדוד דהמג

א "ש והנשמ"ולדעת המחצה, כלומר שאינו נחשב אפיה מחודשת אלא חיבור, וממילא בפחות מכזית לא מהני

, חברן כלומר שגיבול בלבד אינו מחברןז ביאר כונתו שהבישול מ"אבל באבהע, כונתו שהגיבול עצמו מחברן

ב כתב שהסכמת כל האחרונים שגם כאשר "אבל המ -. א יהיה שנוי במחלוקת"כ יש אופנים שגם דעת המג"וא

אבל אם אפאן הוי ספק האם נחשב כדבר חדש ולכן יאכלו בתוך , יש בו מחמת הגיבול כזית אינו נחשב כחיבור

ב שחיבור לאו מידי אלא שאפיה במים "ואם הביאור במ, דבר חדשאבל גיבלו במים ואפהו נחשב כ, הסעודה

ספק אם נחשב לחדש או לדבר ' ודאי שיש לה מעלה של דבר חדש לחלוטין ואפיה אחרי שנילוש בשמן וכדו

צ לענין מצה שמצד אחד כתב שמצה שאחרי האפיה  "וכן מוכח להדיא גם בשעה, הישן וממילא אינו חיבור

מ "ומ, אה שוב אינו נחשב כמצה עשירה כלומר שאינו נחשב מחמת האפיה כדבר חדשנילושה במי פירות ואפ

צ לחשוש שלא לצאת בו כזית מצה כמבואר כאן כלומר שלענין הדאורייתא חושש שמא הוא כן "כתב בשעה

ב שאפיה "כ המ"כ זהו מש"א] ע למה לענין הגדרת אפיה מחודשת מים ושאר דברים משנהו"ויל. [דבר חדש

נ מברך "ממ' מפני שאם לשו בכמות גדולה של שמן וכדו', בתוך הסעודה רק אם לשו במעט שמן וכדויאכלנו 

מ יהיה שאם קבע עליו "אבל הנפק, ואם הוא ישן אין בו כזית, עליו רק מזונות דאם הוא דבר חדש הרי פת כיסנין

אבל , כמבושל פחות מכזיתז "והרי, מ כי אפשר שהוא לא דבר חדש וגם לא דיבוק"כ לא יברך ברכה"סעודה ג

כתב שכל שנתרכך וחזר וגיבלו אפילו שיש כזית כל שאין כזית מחמת הגוף הראשון במקום ] ט"סק[א "בחזו

ואם הוא במים , ואם חזר ואפאו נחשב כאיפה מחודשת לגמרי, אחד שנהרס אלא שחזר וגיבלו אינו נחשב חיבור

דאין חיוק בין אפאה מקמח או מפת , ז ככל פת כיסנין"יהר' ואם בהרבה שומן וכדו, מ"ז המוציא ובהרכה"הרי

א בין אם "אבל לדעת המג - . ז כפת גמור"ובמעט שומן הרי, מ"ס חייב ברכה"כלומר שלדבריו בקב, שנתבטל

לשו במים ובין אם מעט שמן ובין אם הרבה ואפאו לעולם יברך עליו המוציא כי הוי רק חיבור ולא אפיה 

מ האם כאשר "א שסובר שהוי חיבור אבל אינו כדבר חדש מ"ש לדון אפילו לדעת המגאמנם עדיין י -. מחודשת

כ "וכעין מש[, לא נראה מבחוץ כלל נימא שלענין זה נחשב כדבר חדש וממילא לא יועיל תוריתא דנהמא בפנים



אינו אבל , א הוא רק מחברו לחתיכה לענין לכזית"או שגם לדעת המג] ק"שעירוי מפקיעו אפילו שהוא רק כד

. ומרוח בעלמא, ז כלחם מכוסה"וממילא הרי, עם שם אחר להפקיעו משם לחם, משפיעו להחשיבו כדבר אחד

ז כדיבוק "והרי, א כלומר שדינו כמבושל פחות מכזית"ב דלא כהמג"בטיגון לענין להחזירו כדבר אחד מסיק המ

כלומר שאינו ודאי שיש לו , הסעודהאבל לענין פחות מכזית ויש בו תואר לחם כתב שנכון לאכלו בתוך , בעלמא

א שכל שמחלקו קודם "ובפרט לדעת החזו. מ למצה בריי"ונפק. מעלת בישול שמפקיע משם לחם לתבשיל

לענין מצה ואפילו ] ט"שם סק[כ להדיא "וכ. ע"ואפילו בשעת האכילה עצמה נשאר בצ, נחשב שאין בו כזית

 .   שלהדיא לא משתנה צורתו

 ....קפואה מהפריזרקפואה מהפריזרקפואה מהפריזרקפואה מהפריזרהוציא לחמניה או חלה הוציא לחמניה או חלה הוציא לחמניה או חלה הוציא לחמניה או חלה   ....ידידידיד

חתך ממנו חתיכה כדי , או בתוך שקית בתוך הדוד עצמו כשרותח, הניח אותה על הדוד של המים להפשיר .1

 .לאכול האם יברך עליה המוציא

ואם חתך , האם יצאו] מצוי כשרק מסביב הפשיר קצת[, כ חילק לכל אחד חתיכה קטנה"בירך המוציא ואח .2

 .מה יברכו, באו שאר המסובין לאכול כ"לחתיכות קטנות והניח על השולחן ואח

והאם שונה כאשר לא רואה שלא השתנה כלום בצורת   -. ל האם יש הבדל כמה זמן שהה במים"בכל הנ .3

 . החלה

או שתחלה קילף את השכבה , כ חתך חתיכה ממנו ואכל"ואח, אם כדי להפשיר שפך עליה מים רותחים .4

 .א בהמוציאהאם יצ, העליונה של הלמניה וחתך מעט ממנה ואכל

או שהכניס חתיכות לחם תוך הסיר עצמו מיד אחרי , קטנות, הכניס לתוכה חתיכות לחם, מרק רותח בצלחת .5

 .מה מברך עליהם, שכיבה את האש

או , והוא חלק  עיקרי של הארוחת צהרים מה מברך עליו, בישלו, לקח שאריות חלה ועשה ממנו קוגל .6

 .שאכל ממנו כמות גדולה ושבע מחמתו

ואפילו שגם כשאינו עומד על , ר שעמד על האש"מ כתב כ"אמנם מ, מתבאר שתלוי בגדרי בישול] ב"סקנ[ב "במ

מאידך לענין , ד"כתב שדוקא אם התבשל כשעירו מאכב, ]ח"ו סק"כ[א "אמנם בחזו, ר"האש נחשב עדיין כ

או רק , לחם ויש לדון האם מחמת זה מתבטל מכל הפת שם, ק"ב שנכנס לספק שמבשל כד"עירוי מבואר במ

ה "ד[ל "ובביה. ק יחזור לשמו"ועוד יש לדון האם כאשר יוריד את הכד, ע אינו מבשל"כי יותר מזה לכו, ק"בכד

ומאחר ויסודו כי נהפך  –. כ פיררו מה דינו"ג להסתפק כאשר בשעת הבישול היה כזית ואח"הביא מהפמ] אם

לכן שונה מבישלו לכתחילה שאפילו היה כזית ו, אלא שמאחר ותחלתו היה לחם צריך יותר להפקיעו[לתבשיל 

ועוד מבואר . לכן גם קביעות סעודה לא מהני בהו] ט"סקמ[ב "ובמ] ח"סקכ[א "וכמבואר במג] אינו מברך עליו

כתב ] ה"ו סק"כ[א "ובחזו -. ה שהופקע לגמרי עד שגם אם ישבע ממנו לא יהיה ספק דאורייתא"א סקכ"במג

ובטעם , ומעלת בישול שעושהו לתבשיל.  מהני אבל אם לא אכלן מיד מהנילחלק שאם פיררן ואכלן מיד לא 

מבואר שלעולם כל בישול עצם הבישול ] ח"כ -ז"סקכ[א "במג, שכאשר הוא כזית אפילו אין בו תואר לחם

אבל ,  ובהכרח שכאשר הוא כזית חייב כי עצם היותו כזית משאיר לו חשיבות של לחם, מפקיעו מתואר לחם

 .  שלעולם בישול עושה שינוי כל שהוא ומפקיעו אבל בכזית צריך שינוי גדול להפקיעו מפת באבן העוזר

 

  


	מלל1:     שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש אייר תשפ"א


