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·¯ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ
:íéðôåà 'â åðéöî úåøéôäî íéàöåéä ïé÷ùî úåëøá ïéðòì

.àäîåøú ìù íä íàå ,äìøò íåùî íäéìò ïé÷åìå ,àîìòá äòéæ íðéàå ùîî éøôë íðéã íéúéæîå íéáðòî íéàöåéä ïé÷ùî

.ùîåçå ïø÷ ïìëåàä øæ áééç1,õòä éøô àøåá åúëøá úéæ ïîù :ïéé ïéáì úéæ ïîù ïéá ÷åìéç äæá ùé äëøá ïéðòìù àìà

ìëàîì ìôè åðéàå ÷éæî åðéàùë ,åéìò ïéëøáîù ïôåàä úà àåöîì åëéøàäù ù"ééòå] .[:äì óã úåëøá] 'îâá øàåáîë

.[åá áøåòî àåäù

.áàøåá úãçåéî äëøá åì äð÷úð ,ùåðà ááì çîùé ïééå øîàðù ,çîùî àåä íâå úô åîë áìä úà ãòåñ àåäù êåúî ,ïéé

.ïôâä éøô2.[ç"é àöé ïéé ìò æ"îäøá êøéá íàù ò"åùá øàáúð (æé óéòñ çø éñ) ïìäìå]

.âååä à"ø éôì ,íéàðú äæá å÷ìçðù [.çì óã] 'îâá øàáúð íéçåôú ïééå íéøîú ùáã ïåâë úåøéô øàùî ïéàöåéä ïé÷ùî

íà äîåøú ïäùë ïìëåàä øæ ïéðòì å÷ìçð ïëå] .ìëäù åúëøáå àîìòá äòéæ éåä òùåäé 'ø éôìå ,ò"äôá åúëøáå éøô

.[ùîåçå ïø÷ íìùî

Ï˘Â·Ó ÔÈÈ

:ìùåáî ïéé ìù åúëøá éäî å÷ìçð íéðåùàøä

.à:äë óã íéçñô) ï"ø ,(íù) à"áùøå ï"áîø ,(é 'éñ íù) ù"àø ,(àîéìéà ä"ã .æö óã á"á) 'ñåú] íéðåùàøä áåø úòã

óåñ é"ô] íéçñô éîìùåøéá àåä ïëã 'ñåú åàéáäå ,ïôâä éøô àøåá åúëøáù [(áë÷ 'éñ úåëøá) éëãøîäå (ó"éøä éôãá

.çñôá úåñåë òáøà éãé ìùåáî ïééá ïéàöåéã [à"ä

.áç"åà øåèá íéàáåî] úàéâ õ"éøäå ïåàâ éàä áø úòãå [ì"ðä .æö óã á"á 'ñåúá àáåä] é"ùø íùá äéòîù áøä úòã

.ìëäù åúëøá ìùåáî ïééã [ç"ñ áøò 'éñ

.àúåòéøâì éðúùéàã åáúë é"ùø íùáå ,àúåéìòîì äðúùð ìùåáî ïééã áúë ù"àøäã àéä ú÷åìçîä íòè

‰ÎÏ‰Ïéúù úà ò"åùä àéáä [áøò 'éñ] ùåãé÷ éðéãáå .â"äôá ïéëøáîù íéðåùàøä áåø úòã úà ò"åùä àéáä úåëøá éðéãá :

åúëøáù ïðéè÷ð äëøá ïéðòì î"î êà ,ìùåáî åðéàä ìò ùã÷é ,íòèá ïéåù ìùåáî åðéàäå ìùåáîä íàù äëìäì ïðéè÷ð ïëìå ,úåòéãä

.â"äôá3

לח.] דף ברכות רשב"א [עיין סיבות: שתי בראשונים נאמרו כפרי חשיבי זית ושמן שיין בטעם .1

הן ולכן מודה], ד"ה קמג: דף [שבת רש"י וכלשון לכך, עומדים דרובם והשמן היין לצורך היא והזיתים הגפנים של נטיעתם עיקר א.

הפרי. כעיקר חשובים

דף [חולין בגמ' עיין בעלמא, כזיעה ולא חשוב כמשקה החשיבתם, דהתורה ויצהר, תירוש בתורה שנאמר משום ב.

קכ:].

והפוסקים, הראשונים בזה שנחלקו ע] ס"ק רח [סי' ברורה המשנה ציין העץ, פרי בורא היין על בירך אם בדיעבד .2

שם ובמרדכי יב.] דף [ברכות בתוס' ואילו י"ח, יצא שבדיעבד והריטב"א הרא"ה דדעת הביא סז] ס"ק [שם בשעה"צ

י"ח שיצא כתבו אדם והחיי העוזר והאבן מאירות הפנים האחרונים, בזה נחלקו וכן יצא. דלא מבואר מהר"ם בשם

דספק ברורה המשנה וסיים יצא, שלא נקטו גיבורים והמגן שמשון והנזירות הלוי ר"י בשם והמג"א בדיעבד,

להקל. ברכות

מזה ויוצרים אלו אדים ואוספים עולים, שביין האלכוהול של שהאדים עד היין את שמבשלים והיינו [קוניאק], מיין העשוי יי"ש ולענין .3
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ÌÈ·�Ú ıÈÓ

ììë ñåñúì ìçä àì ïééãòù íéáðò õéî íâù åðééäå ,íåéä ùåãé÷ åéìò øîåàå íéáðò ìåëùà íãà èçåñ àúéà [:æö óã] á"á îâá

.ññåú ïééãò àåäù ïéé ìò â"äôá ïéëøáîã ä"äã [äñ÷ 'éñ à"ç ú"åù] à"áùøä ãîì äæîå ,ïééë åðéã4

¯Î˘· ·¯Ú˙�˘ ÔÈÈ

øëùäå ø÷éò ïééä æàã ,â"äôá êøáî ïéé áåøä íà ,áåøä øúá ïðéìæà øëùá ïéé áøòúð íàã áúëù õ"áùøä éøáã úà àéáä à"îøä

.ìëäù êøáî øëù áåøä íàå ,åì ìôè5

ø÷éòì øëùä úà ïðéáùç àìã ì"ñã íåùî àåä åîòèã [êøáî ä"ã] ì"äéáä áúëå ,â"äôá êøáî áåø øëùäùë íâù à"øâä úòãå

.ïééì ñçéá6

úà ãéñôî øçà âåñî øëùã øîåì åðåöøã à"âîä øàéáå ,íéðàú øëùá à÷åã éøééîã äéâä ê"ùäù àéáä [â ÷"ñ] à"âîä äðäå

âåñ ìë éáâì íéøåîà åéøáãù çëåî åîöò õ"áùúáù àéáä [ãé ÷"ñ] ö"äòùáå .ìëäù åúëøá áåø àåä ïééä øùàë óàå ,ïééä íòè

äãéñôî åúáåøòúù øçà ä÷ùî àäé íàã ,úøáúñî à"âîä úøáñ ø÷éòù ö"äòùä áúë íðîà ,íéðàú øëù à÷åã åàìå ,øëù

.áåø àåä ïééä øùàë óà ìëäù åúëøá àäú ,ïééä íòè úà7

והחיד"א היין, של כוחו עיקר נמצא שבו כיון בפה"ג, שברכתו כתב וקציעה מור בספר הדעות: נחלקו חריף, משקה שהוא היי"ש, את

יין, כדין הזה המשקה דין שאין רצט] סי' [ח"ד הרדב"ז ומשו"ת רצא] סי' [ח"ג התשב"ץ משו"ת והביא עליו חלק ברכה מחזיק בספר

שכבר והביא שהכל, שברכתו נקט ולכן יין, ומראה מטעם ומראיתו טעמו דנשתנה כתב וגם במגע, אוסרו גוי ואין

רבינו ארחות בספר הובא כן בפה"ג, קוניאק על לברך הורה החזו"א [אמנם המנהג. הוא דכך הראשונים העירו

פו-פז]. עמ' ח"א

זצ"ל אויערבאך הגרש"ז א. זמנינו: פוסקי נחלקו ליין, וליהפך לתסוס ראוי שאינו לכך גורם שהפיסטור מפוסטר, ענבים מיץ ולענין .4

כתבו וכן לתסוס, ראוי כשאינו אף ממנו פוקע אינו כשנסחט, יין שם בו חל שכבר כיון בפה"ג, שברכתו ד] סי' ח"א שלמה [מנחת כתב

פסח הלכות יצחק שבות [בספר הובא זצ"ל אלישיב הגרי"ש ובשם ב. נח]. סי' [ח"ט הלוי שבט ובשו"ת יד], סי' [ח"ח יצחק מנחת בשו"ת

שנותן ענבים למיץ שהכוונה וביאר שהכל, שברכתו חיים הארחות בשם בב"י המוזכר ה"ארופי" כמו דדינו שהכל, שברכתו שנקט יא] פרק

יעשה שלא גורם בו הניתן שהעפר כיון שהכל עליו שמברכין שכתב א) סי' (תשובה הכנה"ג לשון הוא דכן יתסוס, שלא שגורמת אבקה בו

למיץ יין דין שיש מבואר הכנה"ג) מבעל הוא (שגם חיי בעי ובתשובות ה), (סי' הר"ן שבתשובות כתב הנ"ל מנח"י בשו"ת [אמנם יין.

השני השלב לגבי רק ודן יין, מתורת מפקיעו אינו העפר עירוב שעצם שם ונתבאר נאסר, גוי בו נגע ואם הנ"ל, העפר בו שניתנה הענבים

סותרות תשובות ב' שיש ונמצא יין. תורת ממנו נאבד אם דנו זה שלב ועל דבש, כמו שנקפה עד אותו מבשלים שהיו ה"אירופי" של

צז:] דף [ב"ב המאירי ע"פ דבריו שכתב הנ"ל כח] סי' [ח"ט הלוי שבט בתשובת וע"ע יין]. דהוי מבואר הר"ן ובשו"ת הכנה"ג. מבעל

בפה"ג. ולברכת לקידוש ולא לנסכים אלא פסול אינו המשכר, יין לידי בא שאינו מתוק יין סוג שגם

משא"כ נאסר, ואינו לגביו בטל היין רוב הוא השכר שאם אמרינן ביין, גוי מגע לענין שאף משמע שבתשב"ץ יד] [ס"ק השעה"צ וכתב .5

סי' [יו"ד והט"ז טז] ס"ק רד [סי' המג"א בזה נחלקו בשכר, נתערב ואח"כ גוי מגע מחמת שנאסר יין היה אם [אמנם רוב. הוא היין אם

אוסר.קיד ה"ז טעם שנותן כל המג"א ולפי מששה, באחד ובטל במים כנתערב דינו הט"ז שלפי ס"ד],

רביעית שתה אם שלאחריה ברכה ולענין שהכל, יברך רוב כשהשכר לכן כהרמ"א, כתבו אחרונים שהרבה דכיון הביה"ל כתב אמנם .6

ג'. מעין ויברך רביעית בשיעור אחר יין ישתה רוב, והשכר בשכר, מעורב יין

שהכל, ברכתו טעמו שנפסד דמשעה אמרינן רוב, הוא שהיין באופן דאף סברתו] את לדינא שנקט [והשעה"צ המג"א בדברי מבואר .7

בא"ר וע"ע אליעזר]. דר' אליבא חי יין כמו בפה"ע, יברך מ"מ בפה"ג, ברכת לענין יין מעלת ממנו נאבדה אם דאף לדון מקום [דהיה

שהכל. שמברך ומשמע בפה"ג, מברך אינו טעמו מפסיד מים מיעוט שגם באופן רפה היין שאם תמיד העולת בשם שכתב י] ס"ק רד [סי'
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äùùî ãçà ïééá ïéàùë óà â"äôá åúëøá íé÷ùî øàùá ïéé áøòúð íàù [æè ÷"ñ ãø 'éñ] à"âîá øàåáîã àäî â"îôä äù÷äå

.áåø ïàë åëéøöä äîìå ,â"äôá åúëøá äùùî ãçà ïééá ùéùë [ã ÷"ñ ãé÷ 'éñ ã"åé] æ"èäìå ,ïé÷ùîá

íéëøáîå ø÷éò ïééä äæáå ,íéîá ïéé ïéâæåîã àä ïéòëå íäá ïééä úà âåæîì êøãù ïé÷ùîá éøééî íúäã [íàå ä"ã] ì"äéáä áúëå

.èåòéî àåä íà àìà ïééì ìôèð øëùä ïéà ,ïééä úâéæî ìù êøã åæ ïéàù øëùá ïéé áåøéò ë"àùî ,åéìò

:ïé÷ùî øàùá ïéé úâéæîá íéðéã é÷åìéç äîë ùéù àöîðå

åéìò ïéëøáî íéîá äùùî ãçà ïééä íà ,íé÷æç åéäù àøîâä ïîæáù úåðééáã ,[ä"ñ ãø 'éñ] ïìäì åðéã øàáúð íéîá ïéé úâéæî [à

.â"äôá

åéìò êøáî íòè ïúåð ïééäù ìë à"âîäìå ,äùùî ãçà ïøåòéùå íéîë íðéã æ"èäì ,ïééä úà ïäá âåæîì êøãù ïé÷ùî øàù [á

.â"äôá8

.åçéáùäìå ïééä úà íéòèäì åàá ïéìôìôäå ùáãäå ,èåòéî ïééäù óà â"äôá åúëøá ,ïéé ùéìùå ïéìôìô ùéìù ,ùáã ùéìù ïåèéãðå÷ [â

àìå íéðàú øëùá à÷åã øîàð äæ ïéã ê"ùä úòãìå] .ìëäù êøáî øëù áåøä íàå â"äôá êøáî ïéé áåøä íà ,øëùá ïéé áøéò [ã

.[ïë áúë àì õ"áùúä êà ,à"âîä è÷ð êëå ,øëù øàùá

.äøåøá äðùîäå à"âîä åè÷ð ïë ,áåø àåä ïééäù óà ìëäù êøáî ,åîòè úà ãéñôîä ä÷ùîá ïéé áøéò [ä

.ìëäù åúëøá äâéæî ìù øúåé èòåî øåòéùá ïééä íòè ãáàð íàù [êøáî ä"ãåñ] ì"äéáä áúë ,íéùìç úåðééäù åðéðîæáå

· ÛÈÚÒ
äæéàå éøô íéáùçð åðîî íé÷ìç äæéà ,óìö ïéãá ú÷ñåò äúìéçúå ,á"òå à"ò åì óã úåëøá àøîâä úééâåñá àåä ïéãä øå÷î

âåñä êùîäáå ,äìøò éðéã íò úåëøá éðéã äæá ååùäå ,éøô íéáùçð íðéà íé÷ìç,éøôì øîåù íéùòðä íéøáã ìù ïåãéðá å÷ñò àé

éðéãì äìøò éðéã 'îâá äæá ååùäå .éøô íù åá ìç éøôä úçéîö ìù áìù äæéàî ,øçà ïåãéð àáåä äæ ïéðòìå ,äìøò ïéðòì éøéñàã

ïéãä úåëøá éðéã ïéðòì íâù à"áùøäå ù"àøä åáúëå .úåøéôä åá åçîöù äòùî úéòéáùá éøô õò õåö÷ì øåñéà ùéã ,úéòéáù

.ïë

,[àéâåñá íù øàåáîëå] ïáìä ìåô øåòéùì òéâäùî àìà õòä éøô àøåá úëøá øñåá éáðò ìò ïéëøáî ïéàù ,àðéãì ù"àøä áúë ïëìå

íåùî àåä íòèäã à"âîä áúëå .[åøåòéù ä"ã :åì óã] 'ñåúá øàåáî êëå ,äîãàä éøô àøåá êøáî äæ øåòéù éðôìã ò"åùä áúëå

.à"äôá åúëøá éøôä ø÷éò åðéàå ïìéàä ìò ìãâù øáã ìëã

íâ àäã ,åìàä íéøáãä ìò åù÷ä [ä ÷"ñ çð ììë] íãà úîùðá ïëå ,[æ ÷"ñ] à"øâä øåàéáá ïëå úåøéàî íéðô ú"åùá íðîà

éø÷éî äìøò ïéðòìù óàã åè÷ð ïëìå ,úåøùòîä úðåòì åòéâéù åðééäå ,ìëåà åùòéù ãò úåøéôä úà ìåëàì åøñà úéòéáù ïéðòì

,øùòî áåéç ïîæá éåìú äëøá ïéðòìù øáúñîå ,äìéëàì éåàøä éøô åðéà ïééãò î"î ,úéòéáùá úåðìéà úöéö÷ øåñéà ïéðòì ïëå ,éøô

áúë êë] äîãàä éøô àøåá êøáî ïëì íãå÷å ,õòä éøô àøåá êøáî úåøùòîä úðåòì òéâäùî ÷øå ,äìéëàì éåàø àåä æàù

àìà ò"äôá êøáì ïéà úåøùòîä úðåòì éøôä òéâäù íãå÷ã åðééäå ,ïë âåäðì ùéù [íù] ì"äéáä áúëå .[øàùå ä"ã ì"äéáä

,à"äôá9.êåîñì éî ìò åì ùé ò"åùäë âäåðäù óéñåä êà

רד]. [סי' האלו המג"א דברי את השמיטו והגר"ז אדם החיי .8

והעוללות אדם החיי לשיטת חשש שהביה"ל להלן יבואר הדחק ע"י רק נאכלים דאם הדחק, ידי על שלא אף לאכילה כשראויים והיינו .9

האור. ידי על ימתקו אם אלא בפה"ע זה על מברכים שאין אפרים
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‡"Ó¯‰Â Ú"Â˘‰ ˙˜ÂÏÁÓ

ùé íéúéæå íéáåøçáã áúë à"îøäå ,øåèá àåä ïëå ,ò"äôá ïéëøáî éøô åàéöåéùî ,íéáðòî õåç úåðìéàä ìë øàùã áúë ò"åùä

,àéöåéùî àåä úéòéáùá úåðìéà úöéö÷ øåñéàì øåòéùä ù"á éôìã ,[é"î ã"ô] úéòéáù äðùîá àåä íéøáãä øå÷î .øçà øåòéù

åéøáã áúë äîì øåèä ìò é"áä äù÷ä øáëå .àéöåéùî úåðìéàä ìë øàùå ,øçà øåòéù íéáåøçå íéúéæå íéáðòì ùé ä"á éôìå

.øåèä éøáãë íúñ ò"åùá î"îå ,éàîù úéáë10

.åéøáãá øöé÷ù àìà ïë ÷åñôì ïéåëúä ù"àøä íâù äàøðã [æ ÷"ñ] à"øâä áúëå ,ììä úéá éøáãë è÷ð à"îøäå

˜Á„‰ È„È ÏÚ ÏÎ‡�‰ ¯ÒÂ·

åìéôà äìéëàì éåàø åðéàù ãò øúåéá õåôòå øî àåä ë"à àìà ,ò"äôá åúëøá éøôä àöéù äòùî úåðìéàä ìëáù ò"åùä áúë

.õòä éøô àøåá åúëøá ÷çãä é"ò ìëàð éøôä íàù äæî øàåáîù [çé ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .÷çãä é"ò

ðîàäîì ÷çãä éãé ìò àìà ìëàð åðéàù ïåéëã ,äæ ïéã ìò å÷ô÷ô íéøôà úåììåòäå [ä ÷"ñ àð ììë íãà úîùð] íãà ééçä í

ïëù ìëå ,ìëäù êøáî éç åìëåàä ,ìåùéá éãé ìò ÷ø ïéìëåà íãà éðá áåøù éøôã [ïìäì] áé óéòñì íãà ééçä ïééöå ,éøô áùçéé

íãà ééçä éøáã åàáåäå ,ìëäù êøáî íäéøáã éôìå .äæ ïôåàá ïúåà íéìëåà íðéà à"ðá áåøå ,ììë éøôä øîâð àì ïééãòù àëä

êøáì ïéà ÷çãä é"ò àìà íééåàø åéä àì íàù ,íãà ééçä éøáãë áúëù [øàùå ä"ãåñ] ì"äéáá ïééòå ,[çé ÷"ñ] äøåøá äðùîá

.ò"äôá11

.íéøôà úåììåòäå à"ééçä éôì íâ ò"äôá åúëøá ,ìåùéá é"ò éøôä úà ÷úéî íàå

éãé ìò ÷ø ìëàðä éøôî ,ò"äôá åúëøáù ò"åùä áúëù ÷çãä éãé ìò àìà ìëàð åðéàù øñåá éøô àðù éàî à"ééçä úéùå÷ éáâì

ïðéøîà äæáå ,øåîâ éøô úåéäì ãéúò íãà äùòî àìì íâ àåäù éôë øñåá éøôã [êøáî ä"ã áé óéòñ ïìäì] ì"äéáä áúë ,ìåùéá

äìéëàì éåàø åðéà øåîâ àåäùë íâù éøô ìáà .ò"äôá åúëøáå éøô éåä ,÷çãä ãé ìò óà äìéëàì éåàø äéäðù äðåùàø äòùîù

.ìëäù åúëøá ïëìå ,ìùáúéù ãò éøô íù ø÷éò åéìò ïéà ,ìåùéá éãé ìò àìà12

˜Â˙ÈÓ È"Ú ˜¯ ÏÎ‡�‰ ¯ÒÂ· È¯Ù

÷øô] úåãåîç éøáãä íùá [ä ÷"ñ] à"âîä áúëå .ììë åéìò ïéëøáî ïéà øúåéá õéôò åà øî àåäå øîâð àìù éøôã ò"åùä áúë

êøáî øåàä é"ò ï÷úéîù íéøîä úåøéôä éðéòøâã] â óéòñì ïééöå ,ìëäù êøáî øåàä éãé ìò ï÷úéî íàù [è úåà ïéëøáî ãöéë

מרים מ"מ שישרשרו, לשיעור כשהגיעו אף חרובים שהרי שביעית, מדיני ברכות דיני ללמוד שאין דנראה הבית] [בדק הב"י וכתב .10

של לשלב קודם הפרי שיוציאו זה שלב דהרי משיוציאו, בפה"ע עליהם לברך שאין כ"ש דא"כ צע"ג והדברים לאכילה. ראויים ואינם הם

ז]. [ס"ק הגר"א הקשה וכן ישרשרו,

לעונת הפרי שהגיע קודם בפה"ע לברך שאין והפמ"א הגר"א שיטות את לכן קודם שהביא למה בהמשך אדם, החיי את הביא הביה"ל .11

הפרי אין שאם החיי"א, דברי את הביא זה ועל לסמוך, מי על לו דיש בידו למחות אין כהשו"ע שהנוהג הביה"ל סיים אך המעשרות,

שבמקרה מזה ללמוד אין אבל בפה"ע, לברך שלא החיי"א שיטת גם מצטרפת שבכה"ג והיינו בפה"ע, לברך אין הדחק ידי על אלא נאכל

בזה שגם תפוחים], לגבי דבריו בסוף הביה"ל שהביא [וכמו הדחק ידי על אלא נאכל אינו ואעפ"כ המעשרות לעונת שהגיע פרי שיהא

התפרש לא בפה"ע, יברך שלא הביה"ל נקט שבזה הדחק, ידי על אלא נאכל ואינו לעונה"מ הגיע שלא בפרי [גם אדם. כהחיי מורה היה

דמתוך אדם החיי טענת מצד שהכל יברך או בפה"א, מברך עונה"מ דקודם והפמ"א הגר"א שיטת מצד בפה"א יברך אם יברך, מה בדבריו

שהכל]. ברכתו הדחק ע"י אלא נאכל שאינו

לאכי לתקנו עכשיו שאפשר כיון בישול, ע"י הנאכל דפרי אחר, באופן לחלק כתב א] ענף נז סי' ח"א [או"ח אג"מ ובשו"ת ע"י12. לה

בטלה לא ולכן שהוא, כפי להיאכל אלא תקנה לו אין האילן מן שנתלש מאחר בוסר, פרי אבל דעתו, בטלה בישול בלי האוכלו בישול,

בפה"ע. וברכתו האוכלו דעת
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äìéëàì íééåàø íðéàå íéøî íäù ïåéëã íåùî íòèã áúëå .[èé ÷"ñ] äøåøá äðùîä àéáä ïëå ,[êø æåâà ïéðòá] ãé óéòñìå [ìëäù

.àîìòá õòë àìà íéáùçð íä ïéà

åäæù ïåéëã íéøáåñå ,åæ àøáñ ìò ïé÷ìåçã ,[â óéòñ] à"øâä úåòîùîî ïëå ,íéøôà úåììåò øôñî àéáä [èé ÷"ñ] ö"äòùä íðîà

éôìå] .ò"äôá åúëøáå éøôë úåéäì øæç øåàä é"ò å÷úéîù ìë ,øî àåäù àìà éøô íù åá ìç åìãåâ úðéçáîå ,ìëàðä éøôä óåâ

úåøùòîä úðåò éðôì àåä íà à"øâä éôìù ö"äòùä óéñåä íðîà .åîöò éøôá ÷ø àìå úåøéôä éðéòøâá íâ äæ ïéã øîàð à"øâä

.[à"øâä úèéù àåä ïëã ìéòì øàåáîëå ,à"äôá ÷ø ò"äôá êøáé àì13

:íé÷ñåôä ïéá úå÷åìçî 'â äæá åàáåäù àöîðå

úåøéàî íéðôä úòãìå .[øúåéá íéøî íðéà íà] ò"äôá íäéìò ïéëøáî úåøéôä åàöéùî ò"ùåèäå à"áùøäå ù"àøä úòãì [à

ïëì íãå÷å ,úåøùòîä úðåò éðôì ò"äôá ïéëøáî ïéà à"øâäå.äîãàä éøô àøåá ïúëøá

úåììåòäå à"ééçäå ,ò"äôá åúëøá ò"åùä úòãì ,÷çãä éãé ìò àìà ìëàð åðéà êà éøô íùì àåä éåàø åìãåâ úðéçáîù éøô [á

.éç åìëåà àåäå ìåùéáá åëøãù éøô ïéòë éåäã ,ìëäù åúëøá íúòãìå äæá å÷ô÷ô íéøôà

åéìò ïéëøáî åéä àìù ãò øúåéá õåôòå øî àåä êà ,ò"äôá åéìò êøáì éåàø äéä øáë ìãåâä úðéçáî êà ,øåîâ åðéàù éøô [â

òîùî ïëå ,íéøôà úåììåòä úòãìå ,ìëäù åúëøá äøåøá äðùîäå à"âîäå úåãåîç éøáãä úòãì ,øåàä éãé ìò å÷úéîå ,ììë

.äéåàøä åúëøá åéìò êøáî øåàä éãé ìò å÷úéîù ïåéë ,à"øâäî

‚ ÛÈÚÒ
:úåøéôä éðéòøâ ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

ïéëøáîù åáúë [éáâìãîå ä"ã ó"éøä éôãî :äë óã] äðåé åðéáøå [ãé÷ 'éñ] éëãøîäå [ã 'éñ] ù"àøäå [éôéì÷ ä"ã :åì óã] 'ñåú [à

.éøôäî ÷ìç íéáùçð íäù ïðéæç äìøò ïéã íäá âäåðù äæîã ,ò"äôá íäéìò

ìôèä úàã àø÷ã àééåáéøî àåä äìøò ïðéã íäá âäåðù äîå ,ò"äôá íéðéòøâä ìò íéëøáî ïéàù áúë [:åì óã] à"áùøä [á

.úåøéôä éôéì÷ ïðéáøîãëå ,åéøôì

à"øâäå äùéøôä ë"ëå ,à"äôá êøáî à"áùøäìù íäøãåáà øôñá áúëå ,íéðéòøâä ìò êøáî äëøá åæéà à"áùøá ùøôúð àìå

ë"ëå] ìëäù êøáîù åáúëù ø"àäå ç"øôäë àìãå ,[áë ÷"ñ ö"äòùá íäéøáã åàáåä] éëãøî øîàîäå íééçä êøãäå øæåòä ïáàäå

."äîì éúòãé àìå" ç"øôä éøáã ìò áúë à"òøå .[à"áùøä úòãá õ"áùøä

.[âë ÷"ñ] äøåøá äðùîä àéáä ïëå ,à"äôá êøáîù à"øâä ë"ëå ,à"áùøä úèéùì íéðåøçà äáøä åîéëñä äëìäìå

.íéðåùàøä áåø úòã ïëù ç"é àöé ò"äôá íéðéòøâ ìò êøéá íà ãáòéãáù íééçä êøãá áúë

ù"øá àáåîä éîìùåøéá øàåáîëå ,ò"äôá íäéìò êøáî íööåîì íééåàøå úåçì ïäá ùéù íéðéòøâã [â ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçä áúë

מר שהיה מה לן איכפת ולא פרי הוי שמיתקו דכל אפרים, כהעוללות נראה ג] [סעיף הגר"א מדברי שגם יט] [ס"ק השעה"צ וכתב .13

בפה"א. שמברך לעונה"מ הגיע לא אם לבין בפה"ע, ברכתו שאז לעונה"מ הגיע אם בין בזה חילוק יהא הגר"א שלפי אלא בתחילה,
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åúëøá àìéîîå øùòîá áééçå ìëåà áéùç íäìù õéîäù äæî çëåîå ,äîåøú øåñéà íäá ùé åìàë íéðéòøâã [ä"î úåîåøú à"éô]

.ò"äôá14

¯Â‡‰ È„È ÏÚ Ô˜˙ÈÓ˘ ÌÈ¯Ó ÌÈ�ÈÚ¯‚

.ìëäù êøáî øåàä é"ò ï÷úéîå íéøî åéä íéðéòøâä íàù ò"åùä áúë

ù"à ïëì ,éøôä ø÷éòë íðéà íéðéòøâäù åúèéùì à"áùøäã [æ ÷"ñ] à"âîä äù÷äå ,[:åì óã] à"áùøä éùåãéçá àåä ïéãä øå÷î

åúåîãì ùé ë"à ,ò"äôá íéðéòøâä ìò íéëøáîù íéðåùàøä áåøë ò"åùä ÷ñôù äî éôì êà ,ìëäù êøáî ï÷úéîå íéøî íä íàã

øàåáîë ò"äôá íúëøáù ,ï÷úéîù íéøîä íéã÷ùì.[ä óéòñ] ïìäì

.éøôä ø÷éòî íéáùçð íä ïéàù íéîéëñî 'ñåúä íâ äìéëàì íééåàø íðéà øùàëã ,éðàù íéðéòøâã à"âîä õøéúå

.[åë ÷"ñ] ö"äòùá àáåäå ,àöé ï÷úéîù íéøî éðéòøâ ìò äîãàä éøô àøåá êøéá íà ãáòéãáù ç"äãá áúëå

„ ÛÈÚÒ
áåøá î"î ,ïîùä ìù åðéã ø÷éò àåä ïëù óàã øàáúä íùå ,:äì óã 'îâá àåä õòä éøô àøåá àéä ïîùä úëøáù ïéãä øå÷î

øåéö àøîâá åàöî àìå ,åîò ìëàðù ìëàîì ìôè àåäù íåùî åà ,óåâì ÷éæî ò"ôá ïîùù íåùî åà ,ïë ïéëøáî ïéà íéø÷îä

ïåøâéðàäå ø÷éò ïîùä äàåôøì åìëåàù ïåéëã ,[à÷ìéñã àéî] ïåøâéðàá áøåòî åìëåàù åðåøâá ùùåçá àìà ò"ôá ïîùä ìò ïéëøáîù

.õòä éøô àøåá ïîùä ìò êøáîå ,åì ìôè

:ïìäìãëå íéðéã éèøô äîë äæá ùéå

åìéôàå [æë ÷"ñ] äøåøá äðùîä óéñåäå ,÷éæî é÷åæàù ,ììë åéìò êøáî åðéà ììë úáåøòú éìá úéæ ïîù äúåùä ò"åùä áúë [à

ïåéëã øåèä åéìò áúëå ,ìëäù êøáîã áúë (á"ä ç"ô) í"áîøä] .÷éæî é÷åæàã ,êøáî åðéà äàåôøì åúåà äúåùå åðåøâá ùùåç

.[åéìò êøáî åðéàù é"éîâäáå ó"éøá øàåáî ïëå ,åéìò êøáì íå÷î ïéà ÷éæî é÷åæàã

,úôì ìôè àåäù íåùî ,ïîùä ìò êøáî åðéà úô íò ïîù ìëåàä [á,ïîùä åð÷éæé àìù éãë úô íò åìëåàå åðåøâá ùùåç íàå

:íé÷ñåôä åá å÷ìçð

.à.ò"äôá êøáîå ,åì äìôè úôäå ø÷éò ïîùä â"äëáù åáúë [áéø 'éñ ïìäì] ç"áäå [ç ÷"ñ] à"âîä

.áúôä ìò êøáîå åéãé ìèåðå ,ïîù äáøä äîò ìëåàù óà ,ø÷éò úôä â"äëá íâù åáúë ú"òùäå éáö úìçðä ,ø"àä

.ïîùä ìò êøáî åðéàå

úôä ò"åëì äæá ,åðîî òåáùì íâå ,[åðåøâá ùùåçù íåùî åìëåàù] ïîùä åð÷éæé àìù éãë íâ ,úåøèî éúùì úôä úà ìëåà íàå

.ïîùä úà øèåôå ,åéìò êøáîå ø÷éò

:[à÷ìéñ éî] ïåøâéðàá áøåòî ïîù ìëåàä [â

.à.õòä éøô àøåá êøáîå ,ìôè ïåøâéðàäå ø÷éò ïîùä ,åðåøâá ùùåçù íåùî åìëåà íà

שראוי לגרעין מתייחס אינו דהרשב"א לומר מקום היה [ולכאורה שהכל. ברכתם גווני שבכל משמע שברשב"א החזו"א כתב אמנם .14

מ"ב) (פ"ב בעוקצין במשנה אך שהכל. ברכתו אבל במעשר, וחייב תרומה דין בזה יש ולכן פירות מי כעין הוא רק גמור, כאוכל למוצצו

רק ואולי משקה, ולא אוכל שהוא וחזינן אוכלין, טומאת לענין האוכל לשיעור מצטרף לחה תמרה של דהיינו רוטב של דגרעין איתא

הוא]. מדרבנן
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äáøä áøòîùë à÷åãã áúë ø"àäå .ïîù èòî ïåøâéðàá áøòîùë óà åðééäã áúë ç"áä :äæ ïéãá íé÷ñåôä å÷ìçðå

÷"ñ] ö"äòùáå .[åðåøâá ùùåçù íåùî ÷ø åìëåà àäã ,úåîëá åðîî áø ïåøâéðàäù óà] ø÷éò áùçð ïîùä æà ,ïîù

ïåøâéðàä àì íàå ,ø÷éò ïîùä æà ,åðåøâ úàåôø êøåöì äá éã ïúéðù ïîùä úåîë íàù ,òéøëäì øáúñîã áúë [âì

.ø÷éò

.á.[ïåøâéðàä ìù åúëøá äî øàåáé ïìäìå] .ø÷éò ïåøâéðàäù àøîâá øàåáî ,ïåøâéðà êåúì ïîù ïúðå åðåøâá ùùåç åðéà íà

íéðåùàøä äæá å÷ìçð íðîà:

.à.ø÷éò ïåøâðéàä î"î ïåøâéðàä êåúá ïîù äáøä ïúð íà íâù úåéðåîééî úåäâäå [á"ä ç"ô] í"áîøäå â"äáä úòã

.áóàã ,åðîî áø ïåøâéðàäùë óà åéìò êøáî ,ïåøâéðàä êåúì ïîù äáøä ïúð íàã àåä øåèá àáåîä óñåé ø"øä úòã

.óñåé ø"øäë øåèä úòãå ,ïîùäî äðäð î"î äàåôøì åìëåà åðéàù

.äàåôøì åìëåà åðéàå åðåøâá ùùåç åðéàù ïåéë ïîùä ìò êøáî åðéàå ,ø÷éò ïåøâéðàäù í"áîøäå â"äáäë ò"åùä ÷ñôå

:íé÷ñåôä å÷ìçð äæ ïåãéðá íâ

.àïîùä íà êà ,ïîùä ìò äáåøî àåäùë åðééä ,åðåøâá ùùåç åðéàùë ø÷éò ïåøâéðàäù ïðéè÷ðù äîù òîùî æ"èäî

.æ"èäë ããöîù òîùî â"îôäîã [äì ÷"ñ] ö"äòùä áúëå ,ø÷éò àåä äáåøî

.áí"øäî íâ ããöî ïëã ö"äòùä áúëå .ø÷éò ïåøâðéàä î"î ,ïåøâéðàäî äáåøî ïîùäùë óàã áúë [é ÷"ñ] à"âîä ìáà

ö"äòùäå [âì ÷"ñ] äøåøá äðùîä ïåùìîå .ò"öá ö"äòùä íééñå ,íäøãåáàá òîùî ïëå [éëãøîì åøåàéáá] èòðá

.ïî÷ìãëå à"âîäë àðéãì è÷ðù òîùî [åì ÷"ñ]

¯˜ÈÚ ‡Â‰˘Î ÔÂ¯‚È�‡‰ ÏÚ Í¯·Ó ‰Ó

äîú [àé ÷"ñ] à"âîäå .à"îøä ÷ñô ïëå äðåé åðéáøá çëåî ïëã [ãì ÷"ñ] á"ðùîä áúëå ,ìëäù êøáîã áúë [á"ä ç"ô] í"áîøä

úà áùéé à"øâäù [ãì ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .äîãàä éøô àéä ,à÷ìéñã àéî ïåâë úå÷ìù éî úëøáã ïðé÷ñô äø 'éñá àäã

.[äééúùì àìå äìéëàì íéàáä úå÷ìù éî ë"àùî] ,ìëäù åúëøá äæáå äééúùì åð÷éúù éøééî àëäã ,à"îøä ÷ñô

àéáäå ,à"äôá ïåøâéðàä ìù åúëøá ïîù íò åááøéòù àëä íâã íäøãåáàäå æ"àéøäå â"äáä úòãù àéáä [åì ÷"ñ] ö"äòùáå

ïëå ,ìëäù êøáî ,ïåøâéðàä ìò äáåøî ïîùäù àëéä ìáà ,à"äôá êøáî äáåøî ïåøâéðàäù àëéäã ,äæá äòøëä áúë ø"àäù

.íéøåáâ ïâîä ÷ñô15

‰ ÛÈÚÒ
íéã÷ùã ,íéøîä íéã÷ù ïéáì ,[íé÷åúî íéã÷ù íéàø÷ð íäå] úåøéô øàùë äìéëàì íééåàøä íéìéâø íéã÷ù ïéá å÷ìéç íé÷ñåôä

àåä íäá ìëàðù äî ø÷éòå íéðè÷ ïäùëå ,ò"äôá êøáî íéìåãâ íäùë ïëìå ,íéìåãâ íäå íééøô øîâðùë íúìéëà ø÷éò íé÷åúî

[áé ÷"ñ] äøåøá äðùîáå ,[à"ñ] ãø 'éñá øàåáîë ,ìëäù ïúëøá ïëì ,êë íùì íúåà íéòèåð íãà éðá ïéàå ,úéðåöéçä äôéì÷ä

.[çëú 'éñ] à"áùøä úáåùú ïåùìî ÷éúòäù

ì÷ä ïúìéëà ø÷éòå íéðè÷ ïäùëå ,é÷æî é÷åæàã ììë íäéìò êøáî åðéà íìëåàäù ,íéøîä íéã÷ù ïéã ùøôúä ïãéã óéòñáåäôé

האניגרון בגרונו חושש אינו אם מ"מ האניגרון, על מרובה השמן כאשר שגם יא], [ס"ק כהמג"א נקטו והמג"ג שהא"ר מזה ומבואר .15

עיקר.
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.ò"äôá ïúëøá ,úéðåöéçä

àöîðå ,íéðè÷ ïäùë ïúôéì÷ úà ìåëàì ã"ò éùðéà åäì åòèð ,íéøî ïä ïìãåâáù ïåéëã íåùî àåä íòèäã [â 'éñ] ù"àøä áúëå

.íééøô øîâ åäæù

˙Â¯˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ¯Ó‰ ÌÈ„˜˘ ÔÈ„

íéøåèô íéøîä íéã÷ùã (è"ä øùòî à"ô) í"áîøäå (â 'éñ å"ô úåëøá) ù"àøäå (íù) 'ñåú éôì] ïðé÷ñî [:äë÷ óã ïéìåç] 'îâá

äîì ,â"äáä ìò [íù] ù"àøä äîú æ"éôìå .[ìëåà åðéàù íåùî àåä íòèäã í"áîøä áúëå] ,íðèå÷á ïéáå íìãåâá ïéá øùòîî

åëøáé àì ð"ä øùòîî åäì ïðéøèô íàå ,úåëøá éðéãì øùòî éðéã ååùä [.åì óã] àéâåñá éøäå ,ò"äôá íéðè÷ä ìò êøáì áúë

éáéùç àìå ììë ïúåà ïéøùòî ïéàù ,óìö éìò ïéðòá úåëøá éðéãì øùòî éðéã ïéá ÷åìéç åðéöîã ù"àøä áúëå .ìëäù àìà ò"äôá

íúåðè÷á íéøîä íéã÷ù ð"äå ,úå÷øé ïéã íäì åðúðå ,äëøá éìá æ"äåòäî úåðäéì øåñàã à"äôá ïäéìò ïéëøáî ë"ôòàå ,úå÷øéë óà

êøáî åðéà ïëì ,ïäî ïéðäðå úö÷ äìéëàì íééåàøå éëäã àúòãà éòèðù ïåéë î"î ,éøôä øîâð àìù íåùî øùòîî íéøåèôù óà

.ìëäù16.[øåèä ë"ëå ò"äôá êøáì ÷éñî ù"àøäù òîùîå]

Ô˜˙ÈÓ˘ ÌÈ¯Ó ÌÈ„˜˘

÷ñô ïëå ,ò"äôá êøáî íéøîä íéã÷ùä úà ÷úéî íàù [â 'éñ] ù"àøäå [íéøîåàå ä"ã ó"éøä éôãá :áë óã] äðåé åðéáø áúë

.[íéìùåáî ïìëåàå íééç ìåëàì ïééåàø ïéàù úåøéô øàùë äæ éøäã úåãåîç íçìä íùá (åì ÷"ñ) äøåøá äðùîä áúëå] .ò"åùä17

ÌÏ„Â‚· ÌÈ¯Ó‰ ÌÈ„˜˘ ˙ÙÈÏ˜

,ìëäù ô"ëò êøáé àì äîì äæá äù÷úðù ì"äéáá ïééòå ,íéëøáî ïéà ïìãåâá íéøîä íéã÷ù úåôéì÷ ìò íâù òîùî ò"åùäî

.äìéëàì äôéì÷ä éæç àì éìåàã áúëå

Â ÛÈÚÒ
ïäå ,ïéñéøô÷ .á .éøôä ø÷éò ïäå ,úåðåéáà .à :íé÷ìç 'ã ùé óìöáù íù øàáúäå ,.åì óã úåëøá 'îâá àåä óìö ìù ïéãä øå÷î

.íéìò .ã .íéìòä â"ò úåìáé ïéîë àåäå ,úåøîú .â .éøôä øîâ ïîæá ìôåð àåäå ,úåðåéáàä áéáñù çøôå äôéì÷ åîë

:úåëøá ïéðòì íäéðéá ÷åìéç ùéå

[à˙Â�ÂÈ·‡

.øùòîá íéáééçå ,ì"åçá íâ äìøò íåùî íéøåñà ïäå ,õòä éøô àøåá ïúëøá ò"åëì

בפה"ע, שיברך פסק והא"ר שהכל. יברך לא למה ומעשרות ערלה לענין פרי שם להם שאין כיון דמ"מ הרא"ש, על תמה יו"ט ובמעדני .16

בפה"ע. שברכתו והפמ"ג והגר"ז והגר"א הטור וכ"כ משמע, ברא"ש אך

ם  פטורי ם  המרי ם  שקדי ו שלם , שבי קודם  חיים  כשהן  אף  מהם  ש  מפרי ו במעשר  בים  חיי פירות  דשאר  לגמרי , דמי  לא  כרחנו  על  ם  אמנ .17

כשהן  למתקן  ע "מ  עתן  נטי קר  עי ן  שאי דכיון  צ "ל  ו ה . אמונ בדרך  שם  כתב  וכן  ה "ט ], מעשר  [פ "א  ברמב "ם  כדמשמע  תקן  שמי לאחר  אף  ממעשר 

טעי  דנ בנ "א  יש  ד צ "ל  למתקן , אדעתא  גם  טעי  שנ שרד  שי  בו הל שכתב  מה  [ו חיים . ם  אכלי נ ם  שאינ ת  לפירו לגמרי  דמו  לא  לכן  ם , גדולי

כן ]. עושין  הרוב  אין  אך למתקן  אדעתא 

פריין שגמר המרים שקדים כגון והיינו ממעשר, פטור ואפ"ה בפה"ע, עליו שמברכין פרי דיש מחודש, מצב ונמצא

הכ"א]. תרומות [פ"ד אמונה דרך ועיין בתלוש. להם בא
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[áÔÈÒÈ¯Ù˜,

.íéøúåî ì"åçá êà ,íøñåàù ùé é"àá äìøò ïéðòìù 'îâá ïðé÷ñî

:äëøá ïéðòì íéðåùàøä å÷ìçðå

÷ôñ éåä ë"à ,ì"åçá äìøò ÷ôñë åúåà åðã äìøò ïéðòìù êåúîã ,à"äôá ïúëøáù åè÷ð [å"ä ç"ô] í"áîøäå ó"éøä ,â"äáä [à

.à"äôá êøáì ùé ÷ôñîå ,äëøá ïéðòì íâ18

äå ä"ã :åì óã] 'ñåú [áäìøò ïéðòì ÷øå ,õòä éøô ïúëøá ïëìå éøô ååä ïéñéøô÷ã ø÷éòì ïðéè÷ðù åè÷ð [â 'éñ] ù"àøäå [àúëì

.[÷ôñ øãâá åðéàù óà] ì"åçá åúåîë äëìä õøàá ì÷éîä ìëã íåùî ,ì"åçá íéøúåî

‰ÎÏ‰Ï,÷ôñä úîçî äëøá éãé àöéù à"òø áúë ò"äôá êøéá íà ãáòéãáå .÷ôñä úîçî à"äôá êøáì åáúë ò"åùäå øåèä :

øéëæä àìå] .äîãà ÷ôñ õò ÷ôñ éåä ïéñéøô÷ä àôåâ ó"éøä éôìù íåùî ïäå ,ò"äôá ïúëøáù åè÷ð ù"àøäå 'ñåúäù íåùî ïä

.[øùòîî íéøåèôå ììë äìøò ïäá ïéàå ,éàãå ïéãî õò åðéà ïéñéøô÷ù è÷ðù ã"áàøä úèéù úà à"òø

[â˙Â¯Ó˙

,ïéñéøô÷ä åîë ÷ôñä úîçî äæ íâù åà ,éàãå ïéã äæ íà ùøôúä àìå ,à"äôá ïúëøáù úåèéùôá íé÷ñåôä åè÷ð äëøá ïéðòì

.[ììë ïéìòäå úåøîúä ïéã øéëæä àì í"áîøäå]

úåðåéáàä ÷øù øáåñ ò"øå ,øùòîá úåáééç úåøîúä íâù øáåñ à"øã ,[íù úåëøá] àéâåñá íéàðúä å÷ìçð úåøùòî ïéðòì äðäå

úåðåéáàù ,úéòöîà äèéù øîàéù àðú åðéöî àìã ,úåøîúä úà íâ øùòìå à"øë øéîçäì íéëéøö åðééä äëìäì äøåàëìå .ïéáééç

úåøîúä ìò ïéëøáîù äøîàù àúééøáäù øîåì ïã [å ÷"ñ á 'éñ úåøùòî] à"åæçäå .íéøåèô úåøîúå øùòîá ïéáééç ïéñéøô÷å

à"åæçä áúëå .úåøîúä úà ù"ëå ,î"åøúî ïéñéøô÷ä úà íâ øèô (ã"ä úåîåøú á"ô) í"áîøáå] .úéòöîà äèéù àéä à"äôá

.[úåøîú ù"ëå ,éøô íðéà ïéñéøô÷ù ïðé÷ñô éàãå ïéãîù è÷ð í"áîøäù (íù)

ã[ÌÈÏÚ‰

.åäãéã àúòãà íâ éòèðù íåùî éøô úö÷ éáéùç î"îå ,äìøò ïäá ïéàå øùòîá ïéáééç ïéàå à"äôá ïúëøá ò"åëì

‰Ê‰ ÔÓÊ·

,ìëäù ïéìòä ìòå úåøîúä ìò ïéëøáî äæä ïîæáù é"ëøáä áúëö"äòùá åéøáã åàáåäå ,åäãéã àúòãà íéòèåð ïéà åðéðîæáù ïåéë

.[àî ÷"ñ]19

להרי"ף, אף בקפריסין ערלה נוהגת שבא"י מדבריו ומבואר והרי"ף. הבה"ג דברי בביאור ומדלגבי] ד"ה כה: [דף יונה רבינו כתב כך .18

מתרומ בפ"ב פרי, אינו שקפריסין ודאי כדין פסק הרמב"ם אמנם הקפריסין. את לעשר גם צריך ולפי"ז הגמרא, פסקכפשטות [ה"ד] ות

בדעת נקט שהרמב"ם ובפלוגתא] ד"ה ו ס"ק ב סי' [מעשרות החזו"א וכתב בהן. נוהגת ערלה שאין כתב [ה"ג] מע"ש ובפ"י לעשרן, שא"צ

ערלה בהן אין בא"י וגם ודאי, מדין אלא ערלה, משום מותרין שהקפריסין לו:] דף [בגמ' בר"א מר נקט הספק מחמת דלא והרי"ף הבה"ג

ממעשר. פטורים וגם

ולכן  ן , סי הקפרי לשם  בא  הצלף  של  עה  טי הנ קר  עי מו  שבמקו הנ "ל  המהר "י  עוד  כתב  ו פראג 'י , מהר "י  בשם  ם  הדברי את  א  שהבי י "ש  ועי .19

האלו , הברכ "י  מדברי  שלמד  ם ] הדברי ף  בסו רב  לסי ' הוספות  קנו  סי ' [או "ח  ו "א  בחז ן  ועיי בפה "ע . עליהם  ם  מברכי מו  שבמקו כתב 

ם . המקו מן ו ה הדבר לפי הז ם להרגלי אכילה משתנ י ם הקשור שבנידוני
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ÔÁ˜È¯˘ ÌÈÊÂÙ˙ ˙ÂÙÈÏ˜

:øëåñå ùáãá úåç÷åøî íéæåôú úåôéì÷ ïéãá å÷ìçð íéðåøçàä

ïéñéøô÷ì éîã àìå] ,åîöò éøôäë ïä éøä äìøò ïéðòì åáøúðå éøôì øîåù ïäù ïåéëã ,ò"äôá ïúëøáù áúë [æé ÷"ñ] à"âîä [à

éìò íâ ,çå÷éø éìá íéìëàð ïðéàù íåùî éàå .á .ïåîéø éôéì÷á äìøò ïéã åðéöî ïëå ,[éøôì øîåù øãâá ïðéàù øàáì 'îâá åëéøàäù

íééåàø íéæåôú éôéì÷ã à"âîä íééñ ãåò .â .íðå÷éú ø÷éò àåä ïëù ïåéë ò"äôá ïúëøá ë"ôòàå ,çå÷éø é"ò àìà íéìëàð íðéà ãøå

.íééç íãåòá íâ äìéëàì úö÷

.íãà ééçáå úåøéàî íéðô ú"åùá íâ åáúë à"âîä éøáãëå20

.íéæåôúä úåôéì÷ úà øùòì ùéù øáúñî à"âîä éôìå

ìò íéòèåðå ìéàåä éøô úö÷ éáéùçã óàã ,ïéñéøô÷ì åîãã íåùî åîòèå ,à"äôá ïúëøáù øîåì êéøàä [åè ÷"ñ ãø 'éñ] æ"èä [á

,äìøò ïéðòì àìà î"÷ôð äæ ïéà éøôì øîåù àéåä æåôúä úôéì÷ù óàå] .à"äôá ïúëøáå éøôä ø÷éò íðéà î"î ,ïìëåàì úòã

âäåð åðéà éòáø òèð ïéãù äæî 'éàøäå ,éøôäî ÷ìç àéä äôéì÷äù øîåì àá äæ éåáéøã ùøôì ïéà êà ,åéøôì ìôèä úàî éáøúéàã

.[éòáøá àìå äìøòá àìà éøôì ìôèä äáøúð àìã (ãöø 'éñ) ã"åéá øàåáîë úåøéôä éôéì÷á

.äðè÷ä ãéáå æ"øâáå òùé éãâá øôñá åáúë æ"èä éøáãëå

ïðéà íâå ,ììë åìà ïéôéì÷ã àúòãà éùðéà éòèð àìã íåùî ,ìëäù ïúëøáù åáúë [âø 'éñ] àáø åäéìàá ïëå ãéîú úìåò øôñá [â

.íééç ïäùë ììë äìéëàì úåéåàø

ìëå ,åúòã äìèá åìëåàäå ,ììë íéìëàð íðéà çå÷éø éìá ïîöò ãöîã øàáì êéøàäù ù"ééò ,[á ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçä íâ áúë ïëå

ãîåò åáåø íà àìà éøôë áéùç àì çå÷éø é"ò àìà éåàø åðéàù éøôã à"åæçä áúë äæáå ,ïúåà ïéç÷øîù ãöî àåä ïåãì ùéù äî

ïéã ïäá âäåð àìã íâ áúë äæ íòèîå] .ìëäù ïúëøáå ììë éøô éåä àì úå÷øæð ïáåøå úåç÷øð úåôéì÷äî èåòéî ÷ø íà ìáà ,êëì

.[úéòéáù

øáëå ,ìëäù êøáì ùé ÷ôñä úîçîã [íééçä êøãä íùá] äùòîì è÷ðå ,ì"ðä úåòéãä ùìù úà àéáä [èì ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

.à"åæçä úòã ïëù øàáúä

Ê ÛÈÚÒ
úö÷ ùåúëä øáã ìë é"ùøéôå ,åäî àîéøè àáøì ïðáøî àåää ì"àã .çì óã àøîâä úééâåñá àåä åëòîúðù úåøéô ìù ïéãä øå÷î

øåñàå àîéøè ïäî úåùòì øúåî äîåøú ìù øîúã éñà áøã àøîéî äæì åàéáäå ,åúëøá éäî àáø úà ìàùå ,÷ñøúî åðéàå

é"ùøéôå .àø÷éòîãë éîéé÷ åäééúìéîá è"î ,ò"äôá åäééìò ïéëøáî àîéøè åäðéãáòå éøîú àúëìäå ïðé÷ñîå ,øëù ïäî úåùòì

íâù äæî ïðéæçå ,ïúåà ïéæîå ãéñôîù áùçð åðéàù íåùî àåä ,àîéøè äîåøúä ìù íéøîúäî úåùòì øúåîã àäã [øúåî ä"ã]

.ò"äôá ïúëøá ïëìå ,åäééúìéîá éîéé÷å åðéðôì ïéòá íéîéé÷ íéøîúäã ïðéøîà àîéøè ìù áöîá

.êòîúðù óà ïéòá àöîðë éøôäì ïðéáùç éà äæ ïåãéð ïéðòì ,äæá äæ íééåìú äîåøú ãñôä éðéãå úåëøá éðéãã àéâåñá øàåáîå

ולענין גמור, פרי הוו לאכילה הראויות הפירות דקליפות דס"ל משום והוא נג], [כלל בנשמ"א התבאר החיי"א של טעמו .20

לאכילה ראויות שאינן ורימונים אגוזים קליפות לגבי [ורק לפריו, הטפל את של הריבוי בלי גם אסורות הן ערלה

אלפי שהביאו רואים שאנו וכפי אלו, דקליפות אדעתא גם דנטעי והוסיף ערלה]. איסור בהן שיהא זה לריבוי הוצרכנו

רוב דמ"מ החיי"א דברי על כתב רב] לסי' הוספות קנו [סי' והחזו"א התפוזים. בהם דגדלים ממדינות קליפות של ליטרות

וברכתו כלל אוכל בגדר אינו נרקח, רובו ואין ריקוח, או בישול ע"י רק חי לאכול ראוי שאינו ומאכל נזרקות, הקליפות

שהכל.



zenewn i`xn

12

È¯Ó‚Ï ˜Ò¯˙‰˘ È¯Ù

ä é÷ñô øåöé÷á íâ úàæ áúëå] øåèä áúë ïëå .÷ñåøî åðéàå èòî ùåúë éøôäù åðééä àîéøèã áúë é"ùø [à,[áé é"ñåñ ù"àø

.ìëäù åúëøá éøîâì ÷ñøúä íàù òîùîù [èë 'éñ] ïùãä úîåøúá äæî ÷ééãå

ïúëøá éøîâì ïëòéî åìéôàù òîùîå ,ò"äôá ïúëøá "äñéò ïéîë ïàùòå åãéá ïëòéîù íéøîú" áúë [ã"ä ç"ô] í"áîøä íðîà [á

.ò"äôá

÷éñîå ,ïúëøá äî ùáãå ïéìáú ïäá ïéáøòîå ,éøîâì íéçåîéðù ãò íúåà íéìùáîù úåéðãâãåâá ïã [ì"ðä èë 'éñ] ïùãä úîåøúáå

ã"äúä éøáã åàáåäå .ìëäù ïéëøáî ÷ôñá î"î ,÷ôñ øáãá ùé íà óàã áúëå ,ì"ðä øåèäå é"ùø úèéù íåùî ìëäù íäéìò êøáì

.[ãø é"ñåñ] é"áá

‰ÎÏ‰Ïà"îøäå .ìëäù ïúëøá éøîâì åëòîúðáù øåèäå é"ùøë ÷ñô àìù åðééäå ,í"áîøä ïåùì úà ÷éúòä [äæ óéòñ] ò"åùä :

,ìëäù ïäéìò êøáì íéøîåà ùéã àéáä ë"çàå ,úåéðãâãåâî ïéùåòù [àìãéååàô] äáéøä ìò ò"äôá êøáì ùé ò"åùä ÷ñô éôìã áúë

.ø÷éò äàøð ïë éë àöé ò"äôá êøéá íà ãáòéãá ìáà ,ìëäù êøáì äìéçúëì ùåçì áåèã íééñå21

ÂÁÂÓÈ�Â ÂÏ˘·˙� ÔÈ·Ï È¯Ó‚Ï ÂÎÚÓ˙� ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ˘È Ì‡‰

:à"îøä úòãá å÷ìçð íé÷ñåôä

åçåîéðå åìùáúðù úåéðãâãåâá à÷åã åðééä ,ìëäù êøáìå äìéçúëì ùåçì áåèã à"îøä áúëù äîã åáúë ø"àäå à"âîäå ùåáìä [à

éøîâì åëòîúðù óà åìùáúð àìù íéøîúá ìáà ,[íäéìò ìëåà íù ïéàå ä÷ùîë åùòðã äùéøôä íùá à"òø óéñåäå] ,éøîâì

.õòä éøô àøåá ïúëøáù à"îøä äãåî

ùåúë" øãâá åðéàù ìë ïëìå ,é"ùø úèéùì ùùç à"îøäù åè÷ð à"øâäå úåãåîç íçìäå ãéîú úìåòä ïëå â"äðëùá íðîà [á

.é"ááå ã"äúá çëåî ïëã [æî ÷"ñ] ö"äòùá áúëå ,à"îøä úòãì ìëäù äìéçúëì åúëøá ,éøîâì êòîúð àìà "úö÷

ïéá ÷ìçì ì"éé÷ äëìäì î"î ,éøîâì åëòîúðù íéøîúá íâ ÷ìåç à"îøäù ì"úà óàã äøåøá äðùîä áúë äëìä ïéðòì íðîà

ä"ã) ì"äéááå] ,ò"åùäë ò"äôá ïúëøá úö÷îá ïúøåöå ïøàåú øëéðå åçåîéð àìù ,íéé÷ ïùîî êà éøîâì åëòîúðáã :íéðôåàä éðù

àìå ïúøåö ìë åãáàå åçåîéð úåéðãâãåâäù äáéøá ÷øå ,[æ"àéøä é÷ñôå ç÷åøäå æ"åàäå êåøòäå í"áîøä úòã ïëù àéáä (íéøîú

àáåîä íäøãåáàäî çëåî ïëå ,ä"àøä áúë êëù ì"äéáá ïééöå] .ìëäù äìéçúëì êøáì à"îøäë ïðéè÷ð äæá ,íä äî ììë øëéð

.[(è ÷"ñ äø 'éñ) à"âîá22

àøåá úëøáù ïåéëã ,ùìù ïéòî äëøá êøáì äøåøá äðùîä è÷ð ,íéðéîä úòáùî éøô äæ àäé íà ,äðåøçà äëøá ïéðòì íðîà

øá éðååâ ìëáù í"áîøäë ø÷éòäù øàåáî åîöò à"îøá íâå ,[âé óéòñ] çø 'éñá øàåáîë ùìù ïéòî úøèåô äðéà úåùôðåúë

.ùìù ïéòî êøáé ïëì ,ò"äôá

אם21. מד] ס"ק רח [סי' בשעה"צ הסתפק קטניות, מקמח העשוי תבשיל כגון כלל, מרוסק לאוכלו דרך שאין ובמאכל

בפה"ע. בברכת בדיעבד י"ח יצא

של22. טעם בו יש ועדיין דק דק נטחן לא אם אף שהכל, חיטים קמח על שמברכים ס"ה] רח [סי' שהתבאר דמה יז] [סעיף הגר"ז כתב

שנתמעכו. בתמרים משא"כ בטחינתם, לגמרי החיטים תואר שהשתנה משום הוא חיטים,
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Ô˜Ò¯Ï Í¯„˘ ˙Â¯ÈÙ

[:åì óã] 'îâä äøîà äîì ,ìëäù ïúëøá éøîâì å÷ñøúðù úåøéôã é"ùøî òîùîã äî éôìã äù÷ä [èë 'éñ] ïùãä úîåøúá

áúëå .ùáãá íéðåúðä íé÷åçù íéîùáî éåùòä çøîî ìù âåñá éøééîã [:àë óã àîåé] é"ùøéôå ,à"äôá àúìîåä ìò ïéëøáîã

ïéàù øáã ë"àùî ,éøôä úëøáë ïúëøáå åäééúìéîá éîéé÷ éáéùç ïëì íéîùáä ìë ÷åçùìå ùåúëì éëäá åäééçøåàù êåúîã õøúì

.÷ñåøîå êåòî øéãú úåéäì åëøã

äìéçúëì óà ÷åñéø é"ò àåä åìàä úåøéôä úìéëà áåø íà" [é"ñ àð ììë] íãà ééçá åøå÷îù [ãî ÷"ñ] äøåøá äðùîä ïåùì äðäå

"êëá åúìéëà êøã ø÷éòù" áúëù [çì ÷"ñ çø 'éñ] á"ðùîá ò"òå .÷åñéø é"ò äìéëàä áåø àäúù ïðéòáã òîùîå ,"ò"äôá êøáî

.["êëá ïëøãù" ïåùì è÷ð èé ÷"ñ ö"äòùá âø 'éñá íðîà] ."êëá åúìéëà êøã áåøù" áúë [áî ÷"ñ íù] ö"äòùáå

äèéçñì úåøéôä ìù ïáåø íà à"áùøä úèéùìã ,úåøéôä ïî íéàöåéä ïé÷ùî ïéãá ÷ñåòä [ùéå ä"ã ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçä éøáãîå

íâ åá íéùîúùî à"ðá áåø íàã àìà ,êëì íéãîåò úåøéôä áåø àäéù ïðéòá àìã øùôàã ãåîìì ùé ,éøôä ø÷éòë ä÷ùîä ïéã

íééñå ,äèéçñì ãîåò éø÷éî éøéôá åîë ïé÷ùîá åäì àçéð à"ðá áåøù ìëã øùôàå ,óéñåäå ,äæá éâñã øùôà ä÷ùîä úèéçñì

ïëå ,êëì ãîåòù áùçéäì äæá éâñ åîöò éøôä åîë éøôä ÷ñøá ì"çéð à"ðá áåø íàù ,úåøéô ÷åñéø ïåãéðá øîåì ùé ð"äå .ò"öá

"éøôäë åá ïéðäðå ä÷ùîä ìò íúåáéáç éáäé à"ðá áåøù" [ãåò ä"ã íù ïìäì] à"åæçä áúë.

[‰¯ÈÙ] ÌÈ˜ÒÂ¯Ó ‰Ó„‡ ÈÁÂÙ˙≈

íúëøá ïëìå ,íéé÷ åùîî éúëàã ,éøîâì åëòîúðù íéøîúë íðéã éøîâì íéëåòî äîãà éçåôúù [î ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë

.ìëäù àìå à"äôá23.[ìëäù ïúëøá ïúøåö ìë äãáàå øãðìáá å÷ñøúð íà íðîà]

Ô˜ÒÈ¯˘ ÔÈÓ˘ÓÂ˘

ïéàù éðôî íòèä øîåì êéøöã à"âîä áúëå .ìëäù ïúëøá ïðçèù ïéîùîåùã áúë íäøãåáàäù àéáä [è ÷"ñ äø 'éñ] à"âîä

äåîúì êéøàä øæåòä ïáà øôñáå .[íéé÷ ïùîîù åëòîúðù íéøîúì àìå ïãéã óéòñáù àìãéååàôì éîãã åðééäå] ììë ïäéìò ïúøåö

ì"éé÷ àäãíéèéç çî÷ã åè÷ðã äîå ,[æ"ñ] áø 'éñá íéðåøçàä úð÷ñî ïëã óéñåäå ,ïúëøá äðúùð àì éøîâì ï÷ñéøù úåøéô ìëã

íòèäù áúëù [úôäå ä"ã ó"éøä éôãî .åë óã] äðåé åðéáøî íâ àéáäå ,úôá àðéøçà àéåìéò äéì úéàã íåùî àåä ìëäù ïúëøá

.êëá úåéðè÷ä úìéëà êøã ïéàù íåùî àåä ìëäù åúëøá úéðè÷ úôã

òéøëä øáëã ò"ö äøåàëìå ,òéøëä àìå øæåòä ïáàä ïéáì à"âîä ïéá åæä ú÷åìçîä úà àéáä [æé ÷"ñ äø 'éñ] äøåøá äðùîäå

ùãçúð äîå ,øæåòä ïáàäë àìã äæå ,ìëäù äìéçúëì ïéëøáî úîéé÷ úåùîîä ïéàù àëéäã [áî ÷"ñ áø 'éñ] äøåøá äðùîä

.ò"äàä éøáãá

Á ÛÈÚÒ
,àîìòá äòéæ àìà åðéàã íåùî àåä íòèäù 'îâá åøîàå ,.çì óã úåëøá 'îâá àåä ìëäù åúëøá íéøîú ùáãù ïéãä øå÷î

ì"ñã à"ø éôì ë"àùî] .íéçåôú ïéé ìòå íéøîú ùáã ìò ïé÷åì ïéà äìøò ïéðòìù øáåñä òùåäé 'øã àáéìà äæù 'îâá åôéñåäå

.[ò"äôá ïúëøáù øåáñé ð"ä ,åìàä ïé÷ùîä ìò äìøò íåùî ïé÷åìù

תשובות23. [קובץ הגריש"א כתבו כן בפה"א, ברכתן ניכר התפו"א של שממשן כיון תפו"א, ובגודל תפו"א של מטוגנות בלביבות וכן

ברכה]. ותן בספר [הובא והגרשז"א לב] סי' ח"ג
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äðåé åðéáø éãéîìú åáúë ïëå ,ìëäù ïúëøá úåøéôä ïî ïéàöåéä ïé÷ùî ìë ä"äã [áé 'éñ] ù"àøäå [éàä ä"ã] 'ñåúä åáúëå

.ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå ,à"áùøäå

‰ËÈÁÒ È„È ÏÚ Ô˙ÏÈÎ‡ ·Â¯˘ ˙Â¯ÈÙ

÷åìéçä äî [çé 'éñ ù"àø .çì óã à"áùø] íéðåùàøä åù÷äå ,à"äôá ïúëøá àúáéùå à÷ìéñ ìù ìåùéá éîã àúéà [.èì óã] 'îâá

ä÷éìù é"ò ïúìéëà áåø àúáéùäå à÷ìéñäù ïåéëã à"áùøä õøéúå .ìëäù ïúëøáù äèéçñ é"ò ïéàöåéä ïé÷ùî ïéáì ìåùéáä éî ïéá

àîìòá äòéæ ïä åðîî íéàöåéä ïé÷ùî ,éøôä óåâ úà ìåëàì àéä úåìéâøäù úåøéô êà ,íäìù ìåùéáä éîì íâ éøô ïéã ùé ïëì

,äèéçñ ïéáì ìåùéá éî ïéá ÷ìçì áúë [çé 'éñ] ù"àøäå .ìëäù ïúëøáå äòéæë íðéã íäìù ìåùéá éî ä"äå ,ìëäù ïúëøáå éøô àìå

."õòä éøô àøåá êøáîù øùôà" éøôä úà ìùáî øùàë ë"àùî ,éøôä íòè åá ïéà äèéçñ é"ò àöåéä ä÷ùîã

,íéðåøçà äîë äðäå24áåøù úåøéôá óàã øáåñå à"áùøä ìò ÷ìåç ù"àøäã åè÷ð ,[ãð ÷"ñ ö"äòù] äøåøá äðùîä íììëáå

äæù òîùî ,ìëäù ïéëøáîù àîúñá áúë [â"ñ äø 'éñ ïìäì ïëå äæ óéòñ] ò"åùäù êåúîå ,ìëäù íúëøá äèéçñ é"ò íúìéëà

,à"áùøäë àìã òéøëä àìå ÷ôñä úîçî ÷ø ïë è÷ð ò"åùä éìåà øîåì ïã êà ,äèéçñ é"ò ïúìéëà áåøù úåøéôá óà ,éðååâ ìëá

úëøá åìà úåøéô ìù õéî ìò êøéáå äòè íà åðééäã ,ãáòéã ïéðòì àðéî à÷ôðã áúëå .éëãøî øîàî øôñá áúåë êëù àéáäå

,êøáîå øæåç åðéà ÷ôñä úîçî ÷ø íà êà ,ìëäù êøáìå øåæçì êéøö ë"à à"áùøäë àìã òéøëä ò"åùä íàù ,ò"äô àøåá

.ò"äôá úëøáá ç"é àöéù ïëúéã

êøáîå éøô ä÷ùîä áéùç äèéçñá åëøã ø÷éòã àëéäã à"áùøäì äãåî ù"àøäù øîåì ïã [ãåò ä"ã ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçäå

àîìòáã â"òàã áúëù [èë 'éñ] ã"äúä éøáãî ïë ãîì ïëå ,ò"äôá åúëøáã ì"ñã ,øëåñá øåèä úèéùî íâ ïë ãîìå ,ò"äôá

.÷ñøäî éøô íù ò÷ô àì êëá éøôä úìéëà êøã íà î"î ,éøô úøåúî àöé éøîâì ÷ñøúðù éøô25

úåøéô åðééäã [ãð ÷"ñ] ö"äòùä ïåùì ,éøô ä÷ùîä áéùç êëá éøôä úìéëà êøã íàã à"áùøä è÷ð åéáâìù áåøä úøãâä éáâìå

,éøôá åîë ä÷ùîá åäì àçéð à"ðá áåø íàã ããéö [ãåò ä"ãå ùéå ä"ã ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçäå .äèéçñ éãé ìò "ïúìéëà áåø"ù

.äèéçñì ãîåòä éøô éø÷éî

ÌÈÊÂÙ˙ ıÈÓ

àîìòá äòéæ áéùç õéîä íàã ,úéòéáù úùåã÷ ïäá ùéù íéæåôúî õéî èåçñì øúåî íà ÷ôúñä [ä ÷"ñ âì 'éñ ç"åà] à"åæçä

åîë éåä àìà äèéçñ øàùî óéãò æ"ä ,ñåëä êåúì éøôä øùá ìë úà ïéøòîù äìéâøä äèéçñã øîåì äèðå ,éøôä ãñôä äæ éøä

,àîéøè26î"î ,àîéøèë àìå õéîë éåä íà óàå ,úéòéáù úåøéôî àìãéååàô úåùòì øúåî àìéîîå ,ò"äôá äúëøá ïéãä ø÷éòîù

äùòîìã íééñå .à"áùøä ìò âéìôã àëéìã øùôàã óéñåäå ,éøôë õéîä áéùç äèéçñì åá íéùîúùî à"ðá áåøù éøô à"áùøäì

.ò"ö

,ìëäù úëøá íéæåôú õéî ìò à"åæçä êøéá äùòîìù à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä íùá áúë [à ÷ìçì úåôñåä] åðéáø úåçøà øôñáå

.úåøåäì ìáå÷î ïëå

כב].24. ס"ק רה [סי' בשעה"צ המובאים שלום ונהר משה חמד נד], [ס"ק בשעה"צ הובא מאמ"ר

ל25. מוכח תמרים, לדבש הסוכר את שדימה הקנים, בסוכר ה"ה] [פ"ח הרמב"ם מדברי עיקראמנם כל אם דגם דס"ל כאורה

שהכל. וברכתו פרי נחשב המיץ אין שלו, המיץ עבור הוא הפרי של גידולו

ואולי26. בפה"ע, ברכתו דלכו"ע קצת כתוש בגדר הוי א"כ קיים, המרוסק התפוז של שממשו דכיון צ"ע לכאורה

הפוסקים. במחלוקת דתלוי שנימוח לפרי טפי דמי לאכילה ולא לשתייה עומד שהכל כיון
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È¯Ù ıˆÂÓ‰

äáåùúäî à"òø àéáä [â"ñ éø 'éñ] ïìäìå ,ò"äôá êøáî éøô õöåîäù [æ 'éñ] íééç íéî úáåùúá ç"øôä íùá à"òø úäâäá áúë

.úéòéáøá àìå úéæëá àéä äðåøçà äëøá øåòéùù ì"ðä

úà èìåôå ,ä÷ùîä úà àéöåäì åñòåìå åéôì éøôä úà ñéðëîù éøééî ç"øôäã éç ùéà ïáä íùá [âñ úåà] íééçä óëä áúëå

éãëá úéòéáø øåòéù õåöîéù éåöî àì éë ,äðåøçà äëøá êøáî åðéàå ìëäù åúëøá ,åööåîå åãéá éøôä úà ÷éæçî íà ìáà ,ìëåàä

.úéòéáø úééúù27

Ë ÛÈÚÒ
ïéàù êåúîù í"øäîì ì"ñå ,âøåáðèåøî í"øäî íùá øåèá àåä ,íìåòì íéìùáúî ïéàù íéáðò íäù ,íéáðò éôåñ ìù ïéãä øå÷î

.íäî àöåéä õîåçäî éôéãò àìå ,õîåçì àìà íéãîåò íðéàù ,íéì÷ìå÷î íéáðò íä éøä íìåòì ìùáúäì ïôåñ

õîåçã ,(.çì óã úåëøá) àøîâá øàåáîë ìëäù àéä åìàä íéáðòä ìù õîåçä úëøá]úåéðåôñ28,òùåäé 'ø éôì ìëäù åúëøá

.[íìåòì íéìùáúî ïéàù íéáðò éôåñ åðééä úåéðåôñã ùøéôå

ãîåòù øñåá éðàùã õøéúå .à"äôá åéìò ïéëøáîù [á óéòñ] ìéòì øàáúðù ,øñåáî åìà íéáðò àðù éàî äù÷ä [ë ÷"ñ] à"âîä

.íéáðò éôåñ ë"àùî ,à"äôá úëøáì ãøåéå úçà äâøã åúåà ïéãéøåîù éã ïëìå ,ïéé åðééäã àéåìéòì éðúùéàã ä÷ùî åðîî úåùòì

.íéì÷ìå÷î íéáðò íäù íéáðò éôåñ ë"àùî ,åøîâð àìù àìà åäðéð àéìòî íéáðòã ,øñåá éðàùã ÷ìéç [ð ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

˙ÂÏ·Â�

:åøåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .àøîë éìùåá åðééäã àøîâá åùøéôå ,ìëäù úåìáåðä ìò ïéëøáîã àúéà [:î óã] äðùîá

äúù÷ä 'îâäù] .àìå÷ì÷ì åðúùðã àøîâá òîùîã à"âîä óéñåäå ,åùáéå íôøùå íåçä íìùéáù íéøîú åðééäã ùøôî é"ùø [à

äæî òîùîå .àúåòéøâì åðúùð àì éøäù é"ùøéôå ,ò"äôá íäéìò êøáé àì äîì çåøä ïøéùäù íéøîú åðééä úåìáåðã ùøéôã ïàîì

.[àúåòéøâì åðúùðã íåùî àåä ,åùáéå íåçä é"ò åôøùðù íéøîúá ìëäù ïéëøáîã àä íòèã29

.ïåùàø ùåøéôá [éàîã ÷"ô] ù"øá àåä ïëå ,åáø íùá äãåäé åðéáø 'ñåúå ,æ"àéøä íâ åáúë äæ ùåøéôëå

åà øôòá ïúåà íéðúåðå ,ïìéàä ìò íéìùáúî ïéàù íéøîúì äðååëäù åùøéô ù"øäå ç"ø íùá æ"åàäå ù"àøä 'ñåúå êåøòä [á

.íîçúäì ïáúá

:äæ ïéãá íéðåøçàä å÷ìçðã àéáäù [íìùáù ä"ã] ì"äéá ïééòå

.àåìéùáäå ïáúå øôòá íéøîúä úà íîéç øáë íàã ,úåøéàî íéðô úåáåùúá àåä ïëå úåãåîç íçìä íùá àéáä ø"àä

שאם27. הפוסקים, חילקו פירות מציצת ולגבי שכ], [סי' בשו"ע כמבואר אסורה פירות דסחיטת שבת, בהלכות גם כזה חילוק ומצינו

מותר, ה"ז ולועסו הפרי את מכניס אם ואילו בכך], סחיטה דרך שאין משום שהתירו [ויש סחיטה משום שאסרו יש בידו הפרי את אוחז

יב]. ס"ק [שם ברורה במשנה כמבואר מהפרי, משקה כהוצאת ולא כאכילה ליה דחשבינן

ועושין28. לעולם מתבשלים ואין החורף בימות בגפנים הנמצאים ענבים ופירש"י סתווניות, חומץ היא הגירסא קכ:] [דף [חולין ובגמ'

חומץ. מהן

להיאכל29. דרכן שתמרים וכיון האור, ע"י נתבשלו כאילו התמרים את בישל שהחום פירשו שרד הלבושי וכן כא] ס"ק [א"א הפמ"ג והנה

שלא משמע "ויבשו" רש"י שכתב דממה וקצ"ע חי. להיאכל שדרכן ירקות שאר כדין שהכל, ברכתן לכן אותן, מקלקל והבישול חי

שהכל. ברכתן ולכן לאכילה, כ"כ ראויים ואינם נתקלקלו אלה שתמרים לומר רק אלא שנתבשלו, לפירות לדמותו נתכוין
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.øôòá ïúåà ïîèù íãå÷ åðééä ìëäù ïéëøáîã äîå ,ìëäù àìå ò"äôá ïúëøá

.áéøáãî çøëåî ïëã ì"äéáä áúëå ,ìëäù ïúëøá åìéùáäå øôòá íðîèù øçà óàã ø"àä àéáä äùéøôä íùá íðîà

ïéà ïðîèù íãå÷ ë"àå ,ììë äìéëàì íééåàø íðéà øôòá íðîèù íãå÷ã áúëù æ"åàáå é"ø 'ñåúá àáåîä ìàððç åðéáø

.åìùáúðå øôòá ïðîèù øçà àåä ìëäù ïúëøáù åøîàù äîã ë"òå ,ììë íäéìò êøáî

.ò"äôá åà ìëäù ïúëøá åìùáúðå øôòá ïðîèù øçàì íà ,ò"öá äæ ïéã ì"äéáä çéðäå

.âì"äéáä áúëå .åìùáúðù íãå÷ ïìéàäî åìôðù íéøîú åðééä úåìáåðã ì"äéáä áúë äðåé åðéáø éãéîìúå í"áîøä íùá

ò"äôá ïúëøá éøôä úà åàéöåéùî úåðìéàä ìë øàùáã [á óéòñ] ìéòì øáåñã íåùî ,äæ ùåøéô àéáä àì ò"åùäã

ë"ùî éôìã ì"äéáä óéñåä êà .ïúëøá äðúùú õòäî ïøéùä çåøäù é"òù äáéñ ïéà ë"àå [äìéëàì íééåàø íà]

ì"äéááíå÷î ùé ,úåøùòîä úðåòì úåøéôä åòéâäù éðôì ò"äôá ïéëøáî ïéàã à"øâäå à"îôä úòãã [á óéòñ] ìéòì

øúåé áåè äìéçúëìã ì"äéáä áúë [êøáî ä"ã] ïìäìå ,ìëäù ïúëøá ïìåùéá íãå÷ ïìéàäî åøùðù íéøîúù øîåì

.àöé ò"äôá êøéá íà ãáòéãáå ,úö÷ äìéëàì íééåàø íà ìëäù êøáì

È ÛÈÚÒ
ìéùáú éî] úå÷ìù éîã 'îâá åøîàù äî à"áùøä úòãìã åðééäå ,[ç óéòñ] ìéòì äàáåäù íéðåùàøä ú÷åìçî úàáåî äæ óéòñá

é"ò ïúìéëà êøã ïéàù øçà ÷øé åà éøô ìáà ,ìåùéá é"ò íúìéëà áåøù úå÷øéá ÷ø àåä ,à"äôá ïúëøá [à÷ìéñ ïåâë úå÷øé ìù

.ìåùéáë àåäù äééøùá ä"äå ,ìëäù åúëøá åìåùéá éî ,ìåùéá

é"òù íåùî àåä ,[ìëäù åúëøáù úåøéôä ïî èçñðä ä÷ùîì ãåâéðá] à"äôá ïúëøá úå÷ìù éîã íòèäù áúë [çé 'éñ] ù"àøäå

íòè úà íéîä åìáé÷ù ãò íéîá éøô äøù åà ìùéá íà æ"éôìù øùôàå ù"àøä íééñå .éøôä óåâ ìù íòèä ø÷éò àöåé ìåùéáä

,ò"äôá ïúëøá éøôä30.äæ óéòñá ò"åùá úåàáåîä úåòéãä éúù ïä åìàå

‰ÎÏ‰Ïêøéá íà ãáòéãá êà ,ìëäù êøáî äìéçúëìã íéðåøçàä íùá [âð ÷"ñåñ] äøåøá äðùîä àéáä úåøéô ìåùéá éî äúåùá :

.[ò"äôá åúëøá ù"àøä úòãì àäã ,ì÷äì úåëøá ÷ôñã] àöé ò"äôá

ÏÂ˘È· È"Ú Ì˙ÏÈÎ‡ ·Â¯˘ ˙Â¯ÈÙ

êéøö ïéà à"áùøäì íâ éìåàù øîåì ïãù [ìò ä"ã] ì"äéáá ïééòå .ò"äôá ïúëøáù à"áùøä äãåî ìåùéá é"ò ïúìéëà áåøù úåøéô

à"áùøäå ù"àøä ú÷åìçîå ,äåùá íééç ïéìëàðù åîë íéìùåáî íéìëàðù äæá éã àìà ,ìåùéá é"ò åìàä úåøéôä úìéëà áåø àäéù

ïëã áúëå ,ìëäù ïúëøá à"áùøäìå ò"äôá ïúëøá ù"àøäìã ,íéìùåáî íâ äìéëàì íéáåè êà ,íééç ÷ø íéìëàð úåøéôäùë àéä

.à"áùøä éùåãéçá òîùî

íéìùåáî úìéëà àçéð à"ðá áåøìù ìë àìà ,úåøéôä úìéëà áåø ö"àã ë"â øîåì ïãù [ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçä ïåùì åðàáä øáëå

.ìùåáîä ä÷ùîä ìò ò"äôá ïéëøáî ,íééç úìéëàë

אלא30. בפה"א, ברכתן שלקות מי שהרי זה, בדין מסופק שהוא הכוונה אין "אפשר", לשון כתב שהרא"ש דאף ט] [ס"ק הט"ז כתב

דפשוט כתב ורע"א סחיטתו. לבין הפרי בישול בין החילוק טעם שזה דאפשר היינו אפשר, לשון שכתב ומה בפה"ע, שברכתו סובר הרא"ש

סברא רע"א פירש [ולא אפשר. לשון כתב ולכן האילן, בפירות איירי והרא"ש ירקות, על נאמר שבגמ' שלקות דמי דדיני הוא שהחילוק

זה]. נידון לענין ירקות לבין פירות בין לחלק
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àìà ò"äôá ìåùéáä éî ìò ïéëøáî ïéà ù"àøäì íâ ,íéìùåáî àìå íééç ÷ø äìéëàì íéáåè úåøéôä íàù ì"äéáä áúë ãåò

.ìëäù åúëøá åîöò éøôä åìéôà éøäù ,ìëäù

ÏÚ ‰"„ Ï"‰È·‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�È„‰ ÌÂÎÈÒ

éî ìò êøáî à"áùøäì óàã øîåì ïã ,äåùá íéìùåáîå íééç àéä íúìéëà êøã íâå ,íéìùåáîå íééç äìéëàì íéáåèä úåøéô [à

.ò"äôá ìåùéáä

ïëøã ïéà éøäù ìëäù íúëøá à"áùøä úòãì äæá ,íéìùåáî íâ äìéëàì íéáåè íä ìáà ,íééç ïäùë ÷ø úåøéôä úìéëà êøã [á

,íéìùåáî ìëàéäì31.íéìùåáî ìëàéäì ïëøã ïéàù ïì úôëéà àìå ,íéìùåáî íâ ìåëàì íéáåèù ïåéë ,ò"äôá ïúëøá ù"àøäìå

úåøéôäù ïåéë ìëäù ïúëøá ù"àøäì óà äæá ,íééç ïäùë àìà äìéëàì íéáåè íðéà íâå ,íééç ïäùë ÷ø úåøéôä úìéëà êøã [â

.ìëäù ïúëøá ìåùéáä éîù ù"ëå ,ìëäù íúëøáå íéìùåáî íäùë íéáåè íðéà

.åæ øéòì äëìä òáå÷ åðéà úøçà øéò ìù âäðî êà ,øéòä éùðà âäðî øçà äæá ïðéìæàã [ç ÷"ñ äø 'éñ] äøåøá äðùîä áúë

àðú íúåà åéä à"ðá øàùì íâ íàù àìà ,äðåùî íúâäðä àäú àìù ïðéòáã [ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçä áúë î"îåéåáéø ïåâë] íé

.[à"ðá øàù ìöà íúòã äìèá éëä åàì éàã] ,íúåîë íéâäåð åéä [úåøéô

ÌÈ˘·È ÌÈÙÈÊ˘

:íìùéáù íéùáé íéôéæù ïéãá å÷ìçð íé÷ñåôä

.ìåùéá é"ò àéä íéùáéä úåøéôä ìù ïúìéëà êøã ìë éë ,ò"äôá ïúëøá à"áùøäì íâ äæáù ç"áä úòã [à

àéä íúìéëà êøã ø÷éò íééç úåøéôäùë î"îã ,ìëäù ïéëøáîù à"áùøä øáåñ äæá íâù íéøåáñå íé÷ìåç ø"àäå à"âîä [á

éùðéà åäì éòèð àì î"î êà ,ìåùéá é"ò ÷ø íä íéìëàð ïëà æàå ,íéôéæù íéùáééî à"ðá èåòéî ÷øå ,íéìùåáî àìå íééç íäùë

.[áð ÷"ñ] äøåøá äðùîä ÷ñô ïëå ,íìùáì úòã ìò

úåøéôä áåøì åòèð àîúñî ,åìàä úåøéôäî äáøä íù íéìãâù úåðéãîáù ,[íù] äøåøá äðùîá àáåäå ,íãà ééçä áúë íðîà

.ò"äôá ìåùéáä éî úëøá à"áùøäì íâ ïëìå ,íìùáìå ïùáééì î"ò

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ ‰˜˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘

ñ"åñã ,úéòéáøá ïøåòéù î"î ,à"äôá åà ò"äôá ìåùéáä éî úééúù ìò êøáîù ïôåàá óàã [à ÷"ñ à"à éø 'éñ] â"îôä áúë

.àåä ä÷ùî32

מי31. ברכת להרשב"א ומ"מ ומבושלים, חיים נאכלים שהפירות מיקרי בישול, ע"י הפירות את אוכל חשוב שמיעוט באופן גם ולכאורה

ברכתן ולהרא"ש בו. סגי לא חשוב, אפילו מיעוט אבל מחצה, על מחצה עכ"פ או בישול, ע"י אכילתם רוב שתהא דבעינן שהכל, הבישול

ומבושלים. חיים לאכול הטובים פירות בגדר שהם כיון בפה"ע

לח.32. [דף התוס' מש"כ ע"פ הוא דהטעם וכתב הבישול, מי על שהכל מברכין דהעולם כה] סי' ח"ב [יו"ד משה אגרות בשו"ת כתב

התוס' דברי והובאו שהכל. מברכין דבשתייה האי] שהאניגרוןסוד"ה שבציור בשו"ע שם מש"כ בביאור יא] ס"ק ס"ד רב [סי' הגר"א בביאור

קומפוט או מרק כעין הנאכל שמשקה יוצא [ולפי"ז בפה"א. מברך סילקא מי שעל אף שהכל וברכתו השמן, על ולא עליו מברך עיקר

שהכל]. ברכתו לשתייה נועד ואם בפה"ע, ברכתו
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‰˙Â ‰Ù˜ ˙Î¯·

óàå ,ìëäù äô÷ ìò ïéëøáîù [á"éñ æ"øâáå á 'éñ á"ç á÷òé úåáùá àáåä] ïøäà äèî çøô ú"åùî àéáä [èé ÷"ñ] è"äáä

àåä à"äôá úå÷ìù éî ìò ïéëøáîã àäã [ä ÷"ñ äø 'éñ] à"âîä áúëù ïåéë î"î ,åìùáì àúòãà äô÷ä úà éùðéà éòèðù

ïúëøá ,ììë úå÷øéä ìéáùá ìåùéáä ïéàùë ìáà ,áèåøä úà ìåëàì íâ íéìéâøù àìà ,úå÷øéä øåáò àåä ìåùéáä ø÷éò øùàë

.ìëäù åúëøá äæáå ,ä÷ùîä êøåöì ÷ø àìà äô÷ä úà ìåëàì éãë åúåà íéìùáî ïéà äô÷á ð"äå ,ìëäù

.ìëäù äú ìò íéëøáî äîì íâ øàáî äæ íòè

ãø 'éñ] äøåøá äðùîä àéáä ïëå ,à"äôá ïúëøá àúáéùã àéîã àøîâá øàáúðù [úáù] ñéðà ïéáì äú ïéá äî åù÷ä íéðåøçàäåÆÆ

áùçð ìéùáúäù ïåéëå ,åîéòèäì éãë ìéùáúá úáùä úà ïúðù ïôåàá éøééà 'îâäù [å ÷"ñ áø 'éñ] ãåãì äìäúä áúëå .[áë ÷"ñÆÆ

.ìëäù åúëøá ïëì ä÷ùîä úà íéòèäì åãòåðù äú éìòá ë"àùî ,ïë ïåãéð åìù áèåøä íâ ìëåàë

‡È ÛÈÚÒ
ù"àøäå à"áùøä å÷ìçðù ,íéðàúå íé÷åîéö ìù äééøùå ìåùéá éîá ïãù ù"ééòå ,óñåé úéáá àåä äæ óéòñáù íéøáãä øå÷î

äèåùô äöéòä äéðôìù äëøá ïéðòìå .äùòîì êøáé äî ,ò"äôá íúëøá ù"àøä úòãìå ,ìëäù ïúëøá à"áùøä úòãìù ,íúëøáá

,úåøéô íâ ãáòéãá úøèåô åæ äëøáã ,ìëäù êøáì33ïé÷ùî äúùé àì íéîù àøéù é"áä áúëå .äéøçàìù äëøáì êøáé äî êà

.ïúøèåô ïåæîä úëøá ð"îî æàã ,äãåòñä êåúá àìà åìà

Ì‰È�ÙÏ Í¯·Ó Ì‡‰ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÂÏ‡ ÌÈ˜˘Ó ‰˙Â˘‰

äëøá êøáîå ,éøôä ïéãë ìåùéáä éî ïéã ù"àøä éôì àäã ,÷ôñ ììëá àöé àì äãåòñä êåúá äúåùùë íâã äù÷ä ì"äéáä

,äãåòñá ïé÷ùî øàù äúåùë éåä äøåàëì ,ìëäù åúëøáå éøôä úòéæ àìà äæ ïéàù à"áùøä éôìå ,äãåòñä êåúá íâ äéðôìù

íéøáã åîë àåä ìåùéáä éî ìù äæ áèåø éøäã ,äéðôì êøáî à"áùøäì íâù äæî ïðéæçã ì"äéáä áúëå .êøáî åðéàù ïðéè÷ðã

,ïé÷ùî øàùë àìå ,äãåòñä úîçî íéàá íðéàù.ìëäù êøáé äãåòñá åìà ìåùéá éî úåúùì àåáéùë ïëìå34

àöåéå úåùôð àøåá íúëøáù íéî äúùéå ,'â ïéòî úëøá åéìò êøáîù íéðéîä úòáùî éøô ìëàéù àåä ò"åùä áúëù úôñåð äöò

.ð"îî

'â ïéòî úëøá êøáì ïåëð äæ ïéàù [ì 'éñ] ïùãä úîåøúä éøáã éô ìò é"áä áúë ,ïéé åì ùé êà íéðéîä úòáùî éøô åì ïéàùëå

י"ח33. יצא כבר הרא"ש לפי דהא הבישול, מי על שהכל יברך אם המג"א הסתפק מהצימוקים, חלק על העץ פרי בורא בירך כבר ואם

נד]. [ס"ק ברורה במשנה והובא שהכל, אחר דבר על שיברך וכתב בפה"ע, בברכת

תלוי34. הדבר פירות בישול מי של רוטב שלענין נראה משקין, מיני כל פוטר שיין הדין שלענין שכתב יז] ס"ק רד [סי' מג"א עיין

כמשקה הוי להרשב"א ואילו כמשקה, ליה חשבינן דלא פוטרו, יין אין פרי כדין הרוטב שדין הרא"ש דלפי והרא"ש, הרשב"א במחלוקת

הוא הביה"ל דברי דיסוד פירות, כדין הסעודה בתוך מברך להרשב"א דגם שכתב הביה"ל לדברי סותרים דבריו שאין ונראה פוטרו. ויין

ולכך ולמתיקה לקינוח הבא כמשקה אלא מהסעודה כחלק הנחשבים משקים כשאר אינו מ"מ פרי, נחשב זה משקה שאין להרשב"א שגם

פוטרו. שיין לענין משקה חשיב ומ"מ הסעודה, בתוך גם עליו מברכין

הפמ "ג  ציין  לא  [ו משקה . דרך  תו  או תה  שו דסו "ס  פוטרו , יין  מ "מ  בפה "ע  שול  הבי מי  שברכת  להרא "ש  שאף  כתב  כו ] ס "ק  [א "א  הפמ "ג  ה  הנ ו

אף  ה  לפני כלל  מברך  אינו  הסעודה  דבתוך  אלא  ה "ל  כהבי דלא  שלמד  אפשר  ו  דברי ולפי  כן ]. כתב  שלא  הנ "ל  יז ) ס "ק  רד  (סי ' המג "א  לדברי 

מה  כמדו ו מברך , ו  שאינ בסעודה  שכר  כשותה  י  והו ן , משקי כשאר  הסעודה  ך  בתו תו  או תה  שו מ "מ  ברכה , ן  לעני כפרי  דדינו  הי  דנ להרא "ש ,

שלפניה . ברכה  על  כלל  העירו  שלא  ם  אחרוני ושאר  השו "ע  דברי  סתימת  משמע  שכן 
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ùùç ïéàùë óà ÷ôñä úîçî ïéôéñåî ïéàã ,äîéúçá ïëå ,"õòä éøô ìòå õòä ìòå" úåáéú íâ ÷ôñä úîçî óéñåäìå ,ïééä ìò

.äìèáì äëøá

óéñåäì éàùø ÷çãä úòùáù áúëù [çø é"ñåñ] æ"èä ìò êåîñì ùéã [àøåáå ä"ã] ì"äéáä áúë úøçà äöò åì ïéàùë íðîà

.÷ôñä úîçî

,úåùôð àøåá êøáéù â"äðëä íùá [åë ÷"ñåñ] à"âîä áúë ,åìàä ìåùéáä éî úà äúù ÷ø íéî àìå ïéé åì ïéà øùàëå35à"âîäå

ò"öá íééñ36àùú àì ùùç äá ùé äìèáì äëøáå ïðáøã úåëøáã ,ììë êøáé àìù òîùî [çø é"ñåñ] à"âîáù â"îôä áúëå .

.[àøåáå ä"ã] ì"äéáä è÷ð ïëå ,àúééøåàã

,íéðéîä úòáùî úåøéô ìù ìåùéá éî ìù áèåø úøèåô äðéà íéðéîä úòáùî éøô ìò ùìù ïéòî úëøáù øàáúî é"áä éøáã ø÷éòî

.[úåùôð àøåá íäéìò êøáìî íéðéîä 'æî íðéàù íéøçà úåøéô úøèåôù óà] .éøô éåä àìã ì"ñã à"áùøäì37

˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ Ì‚ ÏÎÂ‡˘Î ÏÂ˘È·‰ ÈÓ ÏÚ Í¯·Ó Ì‡‰

:øàáúî [éøô ä"ã] ì"äéáäå [ãð ÷"ñ] äøåøá äðùîä éøáãî

.àéåäã ,áèåøä ìò êøáî åðéà úåòéãä ìëìù øáúñî ,áèåøä íò ãçé úåéåøùä åà úåìùåáîä íéðàúä úà ìëåà íà

.úåøéôì ìôè

.ááèåøä ïéà äæá ,úåøéôä ìò 'â ïéòî äëøá êøáì ìëåéù éãë úåøéô èòî ÷ø ìëåàå ,áèåøä ìéáùá åúðååë ø÷éò íà êà

ìëåéù éãë íéî úéòéáø íâ äúùé ,à"áùøäå ù"àøä ú÷åìçîá äéåìú áèåøä ìù äðåøçà äëøáù ïåéëå ,úåøéôì ìôè

.ùìù ïéòî íâ êøáì38

ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â· ÌÈ˜ÂÓÈˆ‰ ÈÓ ÏÚ Í¯·Ó È˙Ó

÷"ñ] æ"èä åáúëå .â"äôá åúëøáå ,øáã ìëì ïééë äæä áèåøä áùçð ,íé÷åîéöä ïî íé÷åîéöä éî úà êùîù øçàù ò"åùä áúë

פוטרת35. נפשות בורא דברכת הסובר ורדים הגינת דעת משום שהוא רח] סי' [סוף המאמ"ר כתב הכנה"ג של בטעמו

הכנה"ג של שטעמו דאפשר כתב שלום נהר ובספר הגינ"ו]. דברי על שם נחלק עצמו [והמאמ"ר שלש. מעין ברכה גם

הרא"ש. של הספק מחמת דהרשב"א פשיטותיה שבקינן לא בפה"ע, ברכתן אם ליה מספקא עצמו שהרא"ש דכיון הוא

המח36. האחרונים: נחלקו "וצ"ע" הכנה"ג דברי על המג"א מש"כ הרא"שבביאור שלפי חושש שהמג"א כתב השקל צית

היא ג' מעין ברכת שמא חשש שהמג"א פירשו שרד והלבושי והפמ"ג ג'. מעין לברך דצריך לבטלה, היא בנ"ר ברכת

לחומרא. דאורייתא וספיקא עוד], לשתות תאב ואינו שביעה כדי כששתה דהיינו הפמ"ג [והוסיף מדאורייתא,

ג'37. שמעין דאפשר בנ"ר, שברכתו ופרי ג' מעין שברכתו קדרה מעשה שאכל במי שהסתפק האגודה דברי שהביא כו] [ס"ק מג"א עיין

אין זה סעיף של הנידון דלגבי המג"א [וכתב ג'. מעין ואח"כ בנ"ר תחילה לברך כתב ולכן הפרי, של הבנ"ר את גם פוטר המחיה על של

יותר]. ומבוררת יותר חשובה ברכה שהיא ג' מעין להקדים שיש כו) וס"ק כה, סוס"ק (א"א הפמ"ג וכתב בנ"ר. להקדים א"צ ולכן ספק

ועוד38. מבושלות], [או שרויות כשהן גם לאכילה טובות אלו שתאנים וצ"ל בפה"ע, היא השרויות התאנים שברכת מבואר מהביה"ל

אינו להרא"ש גם שבכה"ג על] ד"ה י [סעיף הבה"ט כתב כבר שהכל, וברכתן מבושלות או שרויות כשהן לאכילה כ"כ טובות אינן שאם

שהכל. אלא בפה"ע מברך

שרד הלבושי וכתב הרוטב. ולאכול לשרותם דרך שהרי בפה"ע, היא הרוטב ברכת להרשב"א גם דבצימוקים הקשה י] [ס"ק הט"ז והנה

אכילתם, דרך זו שנתייבשו אחר כי להרשב"א, גם בפה"ע בישולם מי ברכת יבשים [פלוימ"ן] ששזיפים כהב"ח דס"ל לשיטתו, שהט"ז

שהכל. ברכתן להרשב"א ולכן צימוקים, לאוכלן בשביל אינה הגפנים של נטיעתם עיקר דסו"ס וסבר חלק כב] [ס"ק המג"א אבל
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.[ì"ðä àéùå÷ä åì äù÷åä éìåàù ì"äéáä áúëå ,éç ïâãá àìå ÷åìù ïâãá ÷ø àåä à"äôá úëøá áúëù (á"ä â"ô) í"áîøäå]

¯ÒÂ· Ì‰˘Î ÌÈ·�Ú ÏÎÂ‡‰

íéìëåà äáøäã ùåáìä áúëå .ìëäù êøáî åðéà äîì ïééòì ùéå ,à"äôá êøáî øñåá íäùë íéáðò ìëåàäã øàåáî [á óéòñ] ìéòì

åìãâé øùàëù éðàù øñåáã áúë [êøáî ä"ã] ì"äéáäå .áåùç èåòéî äæ ïéà éàãåá î"îã ò"ö äøåàëìå ,øñåá ïúåéäá íéáðòä úà

ë"àùî ,éøô áåùç ïëì ,÷çãä é"ò íéìëàðå éøô íù íäéìò ìç øñåá íúåéä úòùî øáëù ïåéëå ,íééç ìëàéäì íééåàø åéäé íéáðòä

.éøô íù íäéìò ìç àì ,ììë íééç íéìëàð íðéàù úåøéô

,åúáåç éãé àöé ,ìùåáî àìå éç ìëàðä ìùåáî éøô ìò åà ,ìùåáî àìà éç ìëàð åðéàù éç éøô ìò ò"äôá êøéá ãáòéãá íà

çø 'éñ ö"äòùáå â ÷"ñ íù] äøåøá äðùîáå ,[åø é"ñø ú"òùá àáåä] úåøéàî íéðô ú"åùá áúë êë ,àåä äîãàä éøô ñ"åñã

.[âî ÷"ñ

¯Á‡ ¯·„ ÁÎÓ ÂÏÂ˘È·· Á·˙˘Ó‰ È¯Ù

[úçëùî ä"ã] 'ñåú åù÷äå .íîòèå íúåáéùç òøâî ìåùéáäù íåùî ,ìëäù ïúëøá åìùáúðù éúøëå éîåúù øàåáî :çì óã 'îâá

ìùáî øùàë çáúùî íîòèù ïðéæç àäã [åè 'éñ] ù"àøäå [.æë óã] äðåé åðéáøåøùáä ìéáùá åðééäã åöøéúå ,øùá íò íúåà íé

.[à"ñ äø 'éñ] à"îøá íäéøáã åàáåäå ,íëåúáù çìîäå

åúëøá äúéä ùáã éìá åìùá íàù óà ,ò"äôá åúëøá ùáãá ïâåèîä æåâàã [âé 'éñ ïàë] àáåîä ïéãäî [â ÷"ñ] æ"èä äù÷äå

àá íðå÷éúù éðä óà ïìéàä úåøéôáã ,úå÷øé ïéáì ïìéàä úåøéô ïéá ÷ìçì ùéù æ"èä áúëå .å÷úîî ùáãäù ïðéøîà àìå ,ìëäù

íåùî éìåàå ,ò"ö äæá àøáñäå] .íúøáñ úà íéðåùàøäå 'ñåú åøîà úå÷øéá ÷øå ,ò"äôá ïúëøá î"î ,úøçà äáéñ úîçî íäì

.[ò"öå ,éôè éáéùç ïìéàä úåøéôã

íåùî ò"äôá åúëøáù åáúëå ,ùáãá ïâåèîä æåâà ìù äæ ïéã åàéáä øáë ù"àøäå äðåé åðéáøù [ä ÷"ñ] à"âîä ïééö øáë íðîà

÷"ñ] äøåøá äðùîäå .ìëäù ïúëøáù êåîñá ìéòì åáúëù éúøëå éîåú ïéáì æåâà ïéá ÷åìéçä íòè åøàéá àì íðîà ,ø÷éò æåâàäù

ù"àøäå äðåé åðéáøå 'ñåúä ìù ì"ðä àøáñã íîòèá åøàéáå ,[æ"èäë àìã] íéðåøçàä øàù åè÷ð êëã àéáäå ,à"âîäë ÷ñô [æ

ìéáùá ÷ø äàá íåùä úðéúð ø÷éòù ,øùá ìéùáúá ïúéðä íåù ìù åæ àîâåãá ÷ø úåøîàð ,øùáä çëî àìà çáúùî åðéà íåùäù

ïâåèîä æåâà ìáà ,ìëäù åúëøáå äæä íòèä úà íéáùçî ïéà â"äë ìëå ,àìéîî ÷ø øùáä íòè ìá÷î íåùäå ,øùáä úà íéòèäì

íéîá åìùéá éì äîå ,ïîéòèäì àáå åì ìôè ùáãä éøä ,åçéáùîä àåä ùáãäù êëá äîã ò"äôá åúëøá ,ø÷éò æåâàäù ùáãá

à"äôá úå÷øéä ìò êøáî ,úå÷øéä úìéëàì íâ åúðååëå úå÷øé íò øùá ìùéá íàù íéðåøçàä åáúë äæ íòèîå .ùáãá åìùéá åà

.åçáùåä øùáä ììâá ÷øå ìåùéáä úîçî àúåòéøâì úåðúùäì äæä úå÷øéä òáè íà óà

ıÓÂÁ· ÂÏÂ·ÈË· Â‡ ˙Ù ÌÚ ˜¯ ÂÓˆÚ È�Ù· ÏÏÎ ÏÎ‡� Â�È‡˘ ˜¯È

íäéìò êøáé äî ,úô íò àìà íîöò éðôá íéìöáå ïéîåù ïéìëåà ïéà íìåòìù åðúðéãîá ò"öã [â ÷"ñ äø 'éñ] äáåùú éøòùá áúë

åàáåäå ,[çøëåî åðéàã à"âîä æ"ò áúëå ,ä ÷"ñ íù à"âîá àáåä] ç"áä ù"îë ìëäù êøáì àøáúñîã áúëå .úô àìá íìëåàùë

למעלה. שהבאנו הביה"ל לדברי השעה"צ ציין ואח"ז חיה. לאוכלה ע"מ החיטה את זורעים אין שבודאי אף בפה"א שברכתו החיטה את

דלא לומר שייך ולא הפרי עיקר זה והרי שהכל, מברך חיים להאכל דרכן שאין בפירות למה השעה"צ דברי דלפי צ"ע הדברים ולכאורה

וצ"ע. דהכי, אדעתא נטעי
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.íãà úîùðá ããöî ïëù áúëå ,[ä ÷"ñ äø 'éñ] äøåøá äðùîá åéøáã

äðéà [úô íò éç ìëàðù óà åîöò éðôá éç ìëàð åðéàù éø÷éî ìöáã] ì"ðä ú"òùä úøáñ ø÷éòã áúë [æ ÷"ñ] ïåéöä øòùáå

õîåç éìá åìéôàå ,éç ìëàð éø÷î õîåçá ìåáéè é"ò éç ìëàðù øáãã áúë øåøî ïéðòì [âòú 'éñ ïìäì] á÷òé ÷ç øôñáã ,äçøëåî

úäâäá íù áúë ïëå ,à"äôá êøáî,ìëäù êøáì øúåé áåèã ö"äòùä áúë äùòî ïéðòì êà .[äø 'éñ] æ"øâá òîùî ïëå ñ"úç

.êë øáåñ åðéàù òîùî [âòú 'éñ] à"âîä éøáãîù ïåéë

,øçà ÷øé åì ïéàùë ñôøëì åúåà ìëåàù ïôåàáù áúëù [é ÷"ñ äòú 'éñ] à"âîá ïééò ,øåøîì øãñä ìéìá ìëàðä ï"ééøçä ïéðòìå

.[ììë åéìò êøáì ïéà ïëìå óåâì ÷éæî àåäã â"îôä óéñåäå] .ïéìôìôë æ"äå ììë éç åìëåàì êøã ïéàù ïåéë ììë åéìò êøáé àì

ïééöå .äìéëàì éåàø úåéäì êéøö øåøîäù íéøáåñä íé÷ñåô äîë åàáåä âòú 'éñáã ,à"âîä ìò äîú [ìåáéèá ä"ã íù] ì"äéáäå

åúëøá íäéøáãìå ,ñ"úç úäâäá áúë ïëå ,õîåçá ìåáéè é"ò äìéëàì éåàøù ïåéë éç ìëàð éø÷îã ì"ðä á÷òé ÷çä éøáãì ì"äéáä

ììëîå äìéëàì úö÷ éåàø æ"ä ,äðùä ìë íúéô åá íéìáåè à"ðá äáøäå ,øøåôî íúåà íéìëåàù íåéäëã ì"äéáä óéñåäå .à"äôá

.àöé àì ìëäù úëøá

íâ åéìò êøáì êééù ë"àå ,åæ äìéëàì àðîçø 'éáùçà ,äæä äìéìá øåøîä úà ìåëàì äáééç äøåúäù êåúîã ïåãì óéñåä ãåò

.àöé àì ìëäù úëøá éãéî ô"ëòå ,à"äôá úëøá

.ìëäù êøáîù øùôà éç ïééøçä úà ìëåàùë óàã â"îôäî àéáäù [æè ÷"ñ âø 'éñ] ö"äòùá ò"òå

Ï˘Â·Ó Â�È‡˘ ¯Ê‚

à"ðá íéìéâø åðéîéá íðîà ,ìùåáî åìëåàì êøãäå ìéàåä ìëäù íéëøáî ìùåáî åðéàù [ï"éøäòî] øæâ ìòù [ïàë] æ"èä áúë

.ìùåáî ïéáå éç ïéá à"äôá åúëøáù åðéðîæ é÷ñåô íéè÷åð ïëìå ,éç íâ åìëåàì4445

ÌÈÓ ÈÏ· ÌÈÏ˘Â·Ó ÌÈÏˆ·

íé÷îèöîù íéî éìá íéìùåáî íéìöá î"î ,ìëäù íúëøá íéìùåáî íéìöáù äëìäì ïðéè÷ðù óàã [å ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë

.àéåìéòì åðúùðã ,à"äôá íúëøá íéçáúùîå46

לסימןלסימןלסימןלסימן המקומותהמקומותהמקומותהמקומות במראהבמראהבמראהבמראה כעתכעתכעתכעת ולעייןולעייןולעייןולעיין לעבורלעבורלעבורלעבור נכוןנכוןנכוןנכון העניןהעניןהעניןהענין בבבבלהשלמתלהשלמתלהשלמתלהשלמת סעיףסעיףסעיףסעיף כאן כאן כאן כאן רהרהרהרה להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך אחאחאחאח""""ככככ ורקורקורקורק

‚È ÛÈÚÒ
.åè 'éñ ù"àøáå äðåé åðéáøáå úçëùî ä"ã :çì óã 'ñåúá àåä ò"äôá åúëøáù ùáãá ïâåèîä æåâà ìù ïéãä øå÷î

íúåà òøâî ìåùéáä íìùéá íàù éúøëå éîåúá íéðåùàøäå 'ñåúä åáúëù äîì äîåã äæ ïéàã [ä ÷"ñ áø 'éñ] à"âîä áúëå

זצ"ל44. אויערבאך הגרש"ז כתב חי, גם לאוכלו שרגילים למקום ובא בישול, אחר רק מסויים פרי לאכול שדרך ממקום ההולך לענין

המקום כמנהג נוהג לחזור דעתו ואם אליו, שבא המקום כמנהג נוהג לחזור דעתו אין שאם התשובות] בקונטרס ברכה ותן בספר [הובא

משם. שבא

שרוב45. אף חיים, כשהם גם בפה"א שברכתם ברכות] [הלכות שני חוט בספר כתב חיים, אלא קלויים שאינם ושקדים בוטנים לענין

מייבשת רק מהותי שינוי בהם עושה אינה והקלייה חיים, כשהם לגמרי שראויים דכיון הטעם לבאר ויש קלויים. אותם אוכלים העולם

ברכתו]. נשתנית לא קר כשהוא כשאכלו גם חם, כשהוא תמיד הנאכל שמאכל [וכמו מהותי, שינוי זה אין אותם,

לעילויא.46. שינוי הוי באמת אך לטרוח, רוצים שאינם אלא גריעותם, משום זה אין כך מבשלים אדם בני מיעוט שרק ואף
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úîçî àåä çáùäã ïðéøîà àì àëä åìéàå ,ïîåùä úîçî àåä çáùäã ,åçáùåäå ïîåù íò íìùéáù ô"òàå ,ìëäù íúëøáå

ìåùéáä ø÷éòù éúøëå éîåúá ÷øå ,ò"äôá åúëøá ïëì åçéáùäì àá ùáãäå ,æåâàä àéä äìéëàä ø÷éò æåâàäã àåä ÷åìéçäå .ùáãä

åùòðù äæá ïðéçâùî àìå ,ìëäù ïúëøá òøâî åîöò ìåùéáäù ïåéëã ïðéøîà äæá ,øùáä úà ìáèì åàá íéîåùäå øùáä àåä

.ïîåùä úîçî øúåé íéáåè

„È ÛÈÚÒ
ïëì ,êø åãåòá åìëåàì éùðéà éòèð àìã íåùî íòèäù é"áä áúëå ,àøáñî é"áä è÷ð ïë ,ìëäù åúëøá åúåà íéç÷øîù êø æåâà

àìå ,åúôéì÷á åúåà íéç÷øî êø æåâàäùëã óéñåä [ò ÷"ñ] á"ðùîäå .à"âîäå æ"èä åáúë ïëå ,íéëøä íéã÷ù ïéãë ìëäù åúëøá

úèéùì íâ ïéãä úà øàáì éãë úàæ óéñåä äøåøá äðùîäù øùôàå .[íéëøä íéã÷ùá íâ àåä ïëå] éëäã àúòãà éùðéà éòèð

ïëìå] ,á"öåéëå øå÷å úåôéì÷ ìò ÷ø éøôä ø÷éò ìò úøîàð àì éëäã àúòãà éòèð àì úøáñù íéøáåñä åúòéñå [ãø 'éñ] ò"äàä

.[åàéöåéùî úåøéôä ìò ò"äôá ïéëøáî

ÂË ÛÈÚÒ
:øëåñ éð÷ õöåîä úëøáá ïëå øëåñä úëøáá å÷ìçð íéðåøçàäå íéðåùàøä

:øëåñä úëøá ïéðòì

.àøëåñä úëøáã à"øâäå æ"èäå ç"áä å÷ñô ïëå ,øåèäå éëãøîäå ù"àøäå 'ñåúå ç"øäå äðåùàø äòéãá â"äáä úòã

.äéãéã àúòãà éòèðã ,øëåñä éð÷ ìù éøôä åäæù íåùî íòèäå .ò"äôá

.áíòèá â"äáä áúëå .íéðåàâä ìë úòã ïëù [á"ä à"ô] í"áîøä áúëå ,à"äôá êøáîù äééðù äòéã àéáä â"äáäå

íéàúî àì ,éøô íéìëåà åðà ïéàå éøô åðéà åðîî àöåéä õéîäù ïåéë î"î ,õò øãâá àåä åîöò äð÷äù óàã åæ äòéã

ö"à äæìã ,à"äôá ïéëøáîå ,ò"äôá êøáì ììë.óìö éìò ìò à"äôá íéëøáîù åîëå ,éøô ùîî

.âïäéîéî ïéìùáîå ïúåà ïéèçåñù íé÷åúîä íéð÷ä :åðåùì ÷éúòðå ,ìëäù øëåñä ìù åúëøáù áúë [ä"ä ç"ô] í"áîøä

íéð÷ ïúåà õöåîäù åøîà ïëå ,ò"äôá åøîà úö÷îå à"äôá åéìò ïéëøáîù åøîà íéðåàâä ìë ,çìîì äîãéå äô÷éù ãò

øåàä é"ò äðúùðù íéð÷ä åìà ùáã àäé àì ,ìëäù àìà åéìò ïéëøáî ïéàå éøô äæ ïéàù øîåà éðàå ,à"äôá êøáî

.ì"ëò ,ìëäù åéìò ïéëøáîå äðúùð àìù íéøîú ùáãî ìåãâ

êéùîäù äîå ,íéð÷ä úà õöåîä ìò éà÷ ìëäù àìà ïéëøáî ïéàå éøô äæ ïéàù øîåà éðàå í"áîøä áúëù äîù é"áä áúëå

.ìëäù åúëøáù ,øëåñä ìò éà÷ 'åëå íéð÷ä åìà ùáã àäé àì í"áîøä

úåøáñ ùìù í"áîøá úåáåúëù ùøéôå ,åîöò øëåñì íâ íéñçééúî í"áîøä éøáã ìëù è÷ðù øàáúî [ìò ä"ã] ì"äéáä éøáãîå

úøåö ïàë ïéàù äæ íòèîã è÷ð í"áîøä êà ,ò"äôá ïéëøáî ïéàù íéøáåñä íòèá â"äáä øàéáù åîëå ,éøô äæ ïéà .à :úå÷åìç

øåàä é"ò äðúùðù íéð÷ä ùáã àåä øëåñä .â .íéøîú ùáãì äîåã äæ éøä .á .ìëäù ÷ø à"äôá íâ ïéëøáî ïéà ììë éøô

.÷øéî åà éøôî àöéù ììë øëéð ïéàå47

נשתנה47. זה שדבש אמר הענין שלהפלגת אלא תמרים, כדבש דהוי אחת סברא אלא ברמב"ם שאין לומר מקום היה הביה"ל דברי ולולי

דבש על בפה"ע שמברכין לח) (דף הסובר ר"א לפי [אך בעלמא. זיעה דהוא התמרים כדבש דהוי הסברא שמתחזקת כ"ש וא"כ האור, ע"י

פרי זה שאין אומר ואני הרמב"ם שאמר מה וגם בפה"ע. ברכת להפקיע בפ"ע עומדת האור ע"י דנשתנה זו סברא אין תפוחים, ויין תמרים

וכו'". דבש יהא "שלא ברמב"ם כתוב וכאילו וכו" דבש יהא "לא וכתב שהמשיך במה אלו דבריו מבאר הרמב"ם אלא בפ"ע, סברא אינה
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,øåàä é"ò äðúùðùå éøô äæ ïéàù úåøáñä úåîéé÷ íéð÷ä øëåñ éáâìù ì"äéáä áúëå48ìò íé÷åìç íéðåùàøå íéðåàâ äáøäù óà

.àöé à"äôá åà ò"äôá êøéá íà ãáòéãáå ,ìëäù êøáì ùé ÷ôñî î"î ,í"áîøä

,øåàä é"ò äðúùðã àøáñä ÷ø ,éøô ïàë ùé éøäù ,éøô äæ ïéàù äðåùàøä àøáñä íâ úîéé÷ àì øëåñ ÷ìñî äùòðä øëåñ éáâìå

.àöé à"äôá êøéá íà ãáòéãá äæá íâå ,ìëäù êøáì íìåòä íéâäåð î"îã ì"äéáä áúë äæ éáâìå

,ìëäù åéìò êøáìå øëåñ ìåèéì ,äëøá ÷ôñ ùéù äø÷îá [äñ ÷"ñ çñ÷ 'éñ] ìéòì äøåøá äðùîä áúëù äî ò"ö÷ ì"ðä ìë éôì

.ìëäù åéìò ïéëøáî ñ"åñã ì"éå ,ú÷ôåñî åúëøá åîöò øëåñä éøäå ,[ïéé ä"ã á"ñ ãò÷ 'éñ] ì"äéáá áúë ïëå

ÊË ÛÈÚÒ
.:åì óã àøîâá àåä ùáé ìôìô ìò ìò íéëøáî ïéàù ïéãä øå÷î

äàðä úö÷ íãàì ùéù çìîì éîã àìå ,íúìéëàá äàðä ïéàù íåùî àåä íéëøáî ïéàù íòèäå ,íéùáé íéðéìáú øàùá ïéãä ïëå

.[ä ÷"ñ ãø 'éñ] ïìäì äøåøá äðùîá øàåáîë ,åéô êåúì åðúåðùë

íòèäå ,à"äôá êøáî íìëåàå øëåñ íò ìôìôä úà åà [øòáâðéà] ìéáâðæä úà áøòî íàù [ãé ÷"ñ æ"î] â"îôäå ùåáìä åáúëå

ø åùòð øëåñä é"ò éë.íéçì àìà íéùáé íðéàùë åìà íéðéìáú åîë íðéãå ,íééåà

ÊÈ ÛÈÚÒ
íéùîúùî åéäå .ò"äôá åúëøá ïëìå êë åìëåàì íéìéâø êà ,ùáé àåäùë éøééî èà÷ùåî æåâàù øàáúî â"îôäå à"âîä éøáã êåúî

äúåùå àîö åðéà íàù ,úéæ ïîù éáâ [ã óéòñ] ìéòì øàáúðù åîë åðéã ,øëù êåúì åðúåðùë ïëìå ,ìåùìùä øåöòì äàåôøì åá

.áåø àåä íà ø÷éò øëùä ,äàåôøì íâ äúåùù óà ,àîö íâ àåä íàå ,ò"äôá êøáîå ø÷éò æåâàä ,äàåôøì ÷ø øëùä úà

ÁÈ ÛÈÚÒ
:[íéçì 'éô] íéáåèø íéìôìô ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

[ç 'éñ ú"åù] à"áùøä áúë ,õò ìò ìãâ ìôìôäù óàå .à"äôá êøáîù [æ"ä ç"ô] í"áîøäå ó"éøäå ïåàâ éàä áø úòã [à

ïåéë êà ,ïéìáúë íéøçà ïéìëåàá ïåúðå ,÷åçùå ùáé àåäùë åìëåàì î"ò åúòéèð ø÷éòù ïåéë ,ìëäù åéìò êøáì éåàø äéä úîàáã

.à"äôá åúëøá ïëì ,éëäã àúòãà úö÷ éòèðå íéáåèø íãåòá íéìëàð ïäî èòîù

.à"øâä ÷ñô êëå ,ò"äôá ïéëøáîù åè÷ð [å 'éñ] ù"àøäå à"áùøäå ã"áàøä [á

‰ÎÏ‰Ïêøéá ì"éé÷ã ïåéë à"äôá ÷ôñî êøáì î"ãá áúëã ,åâéùä àì à"îøä íâå ,í"áîøäå ó"éøä úòãë åëøãë ÷ñô ò"åùä :

.àöé à"äôá õòä éøô ìò

.àöé ò"äôá íéáåèøä éìôìôä ìò êøéá íà ãáòéãáù [áé÷ ÷"ñ] íééçä óëá áúëå

כברכת 48. ן  מברכי ל  ישו שבב קט  נ ו ל , שו לבי סחיטה  בין  [שחילק  להרא "ש  ן  דבי ימת , קי לא  ם  תמרי דבש  כ י  דהו הסברא אך 

הכ "מ  ה  הנ ו בפה "ע . כאן  לברך  היה  ך  צרי הן ], מי מי א  צי להו האלו  ת  רו הפי דרך  אם  י  תלו [שהדבר  להרשב "א  ן  ובי הפרי ],

צה  המצי א "כ  ו צה , למצי ם  לאלפי תם  או מוכרים  ם  הקני שגדלו  ת  במקומו שהרי  דהכי , אדעתא  טעי  דנ סברא  כאן  ן  שאי טען 

כתב  ה "ל  הבי ו זו . סברא  בל  קי לא  הגר "א  וכן  ע "ז  תמה  הט "ז  אך  בעלמא . עה  י ז כמו  היא  טה  הסחי ו הפרי  קר  עי היא 

הפרי . קר  עי הוא  הסוכר  א "כ  ו הסוכר , ל  בשבי טעות  הני ת  שדו אלפי  ש  י ם , הקני את  מוצצים  ם  אלפי שכמה  דכמו  דסובר 
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È¯Ù‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ‰

êøáé ,à"äôá åúëøáå éøôä ø÷éò åðéàù åà ,ò"äôá åúëøáå éøôä ø÷éò àåä íéåñî éøô íà ÷ôåñî àåäù ìëã à"îøä áúë

éøôä ø÷éò åðéàù äî ìò ò"äôá êøéá íà íâ ã"ãéðáù óàå .ãáòéãá àöé õòä éøô ìò à"äôá êøéá íàã ì"éé÷ éøäù ,à"äôá

éøôá ìåìë õòä éøôã ,à"äôá úëøá ìù ãáòéãáä óéãòù [á"éñ àð ììë] à"ééçä áúë ,õò ìò ìãâ àåä ñ"åñù ïåéë ãáòéãá àöé

.õò ìò ìãâ ñ"åñã åéôî ø÷ù àéöåä àìù ììâá ÷ø ç"é àöéù ,éøôä ø÷éò åðéàù øáã ìò ò"äôá úëøá ìù ãáòéãá ìò ,äîãàä

‰¯ ÔÓÈÒ

· ÛÈÚÒ
.é÷ìù åäìåëë é÷ìù åäìåëã 'åëå àéî ,àúôìë àúôéìã àéî à÷ìéñë à÷ìéñã àéî éì àèéùô ô"ø øîà àúéà [.èì óã] àøîâá

:äæ ïéãá úåèéù äîë íéðåùàøá åøîàðå

íå÷îá úå÷ìùë úå÷ìùä éîù ,ïäéîéî úåúùì î"ò úå÷øéä úà ÷ìù øùàë à÷åã øîàð äæ ïéãù áúë [ã"ä ç"ô] í"áîøä [à

.íúåúùì ïëøãù

êåúî ïëìå ,úå÷øéä úìéëà ìéáùá íìåùéá ø÷éò øùà úå÷ìùá ÷ø øîàð äæ ïéãã áúë [åè 'éñ ã ììë] äáåùúá ù"àøä [á

,íòèä øçà íéëìåä ìåùéáä éîá íâ úå÷øéä íòè ïúéðù49÷ø àìà ÷øéä úìéëàì åðéà íìåùéá ø÷éò øùà úå÷øé åéäé íà ìáà

.ìëäù àìà à"äôá úå÷ìùä éî úëøá àäúù ïðéøîà àì äæá ,ä÷ùîä ìéáùá5051

ä÷ùîã íåùî íòèäå ,íúåà äúåù øùàë àìå ,ïéìëåàä úà íäá ìáèî øùàë ÷ø øîàð úå÷ìù ïéãã è÷ð [äë÷ 'éñ] éëãøîä [â

óøèöî ÷øîä â"òù øéöã íù àúéàã äîì äðååëäå ,[:ô óã] àîåéá òîùî ïëã [å ÷"ñ] à"âîä áúëå .éîã ìëåàë ìëåàì àáä

.úáúåëë øåòéù ïéðòì ÷øéì52éëãøîá øàåáîå .ïìäì àáåéù éôëå ,éëãøîäë òîùî [çì óã] 'ñåúä éøáãáù áúë [íù] à"âîäå

.ìåùéá é"ò ÷ø àìå äèéçñ é"ò ÷øéäî àöé íà íâ à"äôá åúëøá ,ìëåàä úà ìáèì ä÷ùîá ùîúùî øùàëã

‰ÎÏ‰Ï,ìëäù íéçåôúî çñôá äùòðä ä÷ùîä ìò êøáì áúë ïëìå ,÷ôñë úàæ è÷ð [å ÷"ñ] à"âîä íéðåùàøä ïéá åæ ú÷åìçîá :

åøéëæä àìå ,ù"àøäå í"áîøä úåèéùì ø÷éòá åñçééúä ,åàéáäù äøåøá äðùîá ïëå úåáéáì éî éáâì åéøáãáå .éëãøîä úèéù íåùî

הנמצא49. הירק לטעם גם גדולה חשיבות יש לכן הירק, אכילת לצורך הבישול כוונת שעיקר דמתוך הוא הרא"ש בשיטת הביאור לכאורה

הירקות בטעם די שאין הרא"ש סובר בזה כלל, הירק לאכילת כוונתו אין אם משא"כ הירק, אכילת של נוספת כצורה והוי הבישול במי

הבישו מי לשתיית ליתן הירק.כדי אכילת שם ל

סחיטה50. ע"י היוצאים משקין על למה יח] [סי' לרא"ש שהוקשה למה נוסף יישוב יש הרא"ש של אלו שבדברים משה הדרכי וכתב

שלפי הד"מ וכתב סחיטה. ע"י מאשר בישול ידי על הפרי גוף טעם יוצא דיותר שם הרא"ש ותירץ שלקות. ממי שנא ומאי שהכל, מברכין

במי שיש הטעם את מחשיבים אנו אז ורק לאוכלן, השלקות את במבשל רק נאמר שלקות מי דדין נוסף, חילוק יש בתשובה הרא"ש דברי

לאיבוד. הולך הנסחט הפרי שהרי כלל, זה ענין שייך לא פירות שבסחיטת הד"מ וסובר בפה"א, עליו לברך השלקות

וסובר51. הרמב"ם על חולק הרא"ש אם התפרש לא אך השלקות, לאכילת מבשל שיהא דבעינן כהרא"ש ס"ל דלא משמע הרמב"ם מדברי

שגם מלפפונים], של בישול מי [וכגון המרק, את לשתות דעת על הירקות את בישל לא כאשר אף בפה"א, השלקות מי על דמברכין

גם הרא"ש שלפי שסובר משמע הלביבות, בישול מי גבי ו] [ס"ק המג"א ומדברי השלקות. מי את לשתות דעתו שתהא בעינן להרא"ש

בפה"א. מברך המרק שתיית לשם בישל כשלא

טיבול.52. של באופן רק נאמר אם שלקות מי של לדין ראיה אין אך לאוכל, הבא משקה של הסברא לגוף ראיה רק יש ביומא מהגמ'
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éî ïéðòá ïìäì øàåáéù éôëå äëìäì ÷ôñ éåäã åè÷ð àìà ,åæ ú÷åìçîá íé÷ñåôä åòéøëä àìå .éëãøîä úèéù úà äëìä ïéðòì

.úåáéáì

‡"·˘¯‰ ˙ËÈ˘

øîàð úå÷ìù éî ïéãã áúëù [é 'òñ áø 'éñ] íé÷ñåôá äàáåäù [.çì óã] à"áùøä úèéù úà óéñåäì ùé úå÷ìù éî ìù ïåãéðì

úøáñå ,éøôä ø÷éò ìù úåáéùç ùé ìåùéáä éîì íâù ïðéøîà äæ íòèîã åðééäå ,ìåùéá é"ò àéä íúìéëà êøã ø÷éòù úåøéôá ÷ø

øùàë àåä úå÷ìù éî ïéãù í"áîøä úèéùá ìéæà à"áùøäù äàøð äæîå .äèéçñ ïéáì ìåùéá ïéá ììë ú÷ìçî äðéà à"áùøä

.åìàä à"áùøä éøáãì ïééö [á ÷"ñ] æ"èäå .[á"öåéëå úåáéáì éîá ììë àëééù àì à"áùøä úøáñå] .÷øîä úà úåúùì î"ò ìùáî

[ÁÏ Û„] 'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘

,äæá íéîòè äîë åáúëå ,íéøåòùî éåùòä åðìù øëù ìò úåðåæî éðéî àøåá íéëøáî ïéà äîì åù÷ä [éàä ä"ã .çì óã] 'ñåú

.ìëäù ïéëøáî äééúùáã àåä éùéìùä íòèäå

,í"áîøá åøå÷îå ,[äàåôøì ïîùä úà åá ïúåð åðéà øùàë] ìëäù ïåøâéðà ìò íéëøáîã à"îøä áúëù [ã"ñ áø 'éñ] ìéòì ïééòå

äæ ìò êøáì ùé ë"àå ,à÷ìéñã àéî àåä ïåøâéðàã àúéà [:äì óã] 'îâá àäã [àé ÷"ñ íù] à"âîä äù÷äå ,é"øúá áúë ïëå

øàåáîëå ,ìëäù ïéëøáî äééúùìã [àé ÷"ñ íù] à"øâä õøéúå .úå÷ìù éî ììëá ïä à÷ìñã àéîã [.èì óã] 'îâá øàåáîë à"äôá

è÷ð à"øâäù øàåáîå .["ìëäù åúëøá äééúùì åð÷úîù àëäã" ïåùìá à"øâä úà àéáä (ãì ÷"ñ íù) á"ðùîäå] .[çì óã] 'ñåúá

.úå÷ìù éî éðéãì íâ éëééù 'ñåúä éøáãù

åàùì ùéåäééúùìã ì"ñ àìã øàåáîå ,÷øîä úà úåúùì úå÷øéä úà ìùáî øùàë úå÷ìù éî ïéã áúë [ã"ä ä"ô] í"áîøä àäã ì

éî úà ìëåàù àëéä ïéá ÷ìçì á"ðùîä ïåéë äæì éìåàå .ìëäù êøáîã ïåøâéðàá åîöò í"áîøä ÷ñô äîì ò"öå ,ìëäù êøáî

äééúùì åìàä ìåùéáä éî úà ï÷úîù àëéä ïéáå ,[÷øîä úà äúåùù í"áîøá àø÷ð äæ íâå] ÷øî úìéëàë äìéëà êøãá úå÷ìùä

.ò"öå ,äééúù êøãá äúåà äúåùå

ïéã íäì ùé øùàë àìà à"äôá úå÷ìù éî ìò êøáî åðéà ïëàã ,éëãøîä úèéùì íéîéàúî 'ñåúä éøáãù áúë [å ÷"ñ] à"âîäå

.ä÷ùî ïéã íäì ùéùë àìå ìëåà53

Ï˘Â·ÓÎ ˘Â·Î

éî øãâá æ"ä ,íòè íäá åðúðù ïôåàá íéîá úå÷øé åùáëð íà ïëìå ,ìùåáîë ùåáë ïðéøîà úå÷ìù éî ïéã ïéðòì íâù é"áä áúë

øåîâ íòè íéðúåð íðéàù íéøáã ùéã ,ùáëðá øáãä òáè éôì éåìú øáãäù [ñ ÷"ñ áø 'éñ] ïåéöä øòùá ìéòì ïééòå .úå÷ìù

.êùåîî øúåé ïîæ øåòéù êéøö íäáå ò"ìòî øåòéùá54

ÌÈÁÂÙ˙Ó ‰˘Ú�‰ ‰˜˘Ó

íéçåôúî çñôá äùòðä ä÷ùîä ìò êëìã íééñå ,éëãøîäå ù"àøä úèéù úà ë"çàå ,í"áîøä úèéù úà àéáä [å ÷"ñ] à"âîä

שיטת53. משום שליקה, ע"י אכילתם שדרך באופן אף שלקות מי על שהכל לברך העולם שמנהג כתב כה] סי' ח"ב [יו"ד אג"מ בשו"ת

המרדכי]. לשיטת גם לחוש המנהג הנ"ל המג"א [ולפי התוס'.

של54. חזק טעם במרק שיהא שבעינן שכיון זצ"ל אלישיב והגרי"ש זצ"ל אויערבאך הגרש"ז בשם [120 [עמ' הברכה וזאת בספר וכתב

ואם הירקות, בלי אוכלו [אם שהכל עליו ומברכים שלקות מי דין לו אין וגזר אדמה תפוחי רק בו שנתבשלו שמרק מסתבר לכן ירקות,

ט)]. (ס"ק משנ"ב הירקות, על רק ומברך טפל המרק המרק, עם הירקות את גם אוכל
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úòã ìò úåøéôä úà ìùéáù ïåéë ,í"áîøä éôì ò"äôá åúëøá äæ ä÷ùîù ì÷ùä úéöçîá øàéáå .íìåë éãé àöåéå ìëäù êøáî

äùòðã ,ìëäù åúëøá éëãøîä éôì ïëå ,íéçåôúä êøåöì ìùáî åðéàù ïåéë ìëäù åúëøá ù"àøä éôì êà ,ä÷ùîä úà úåúùì

.[é ÷"ñ] äøåøá äðùîá åéøáã åàáåäå ,ïéìëåà åá ìáèì àìå äéúùì55

¯˘·Â ˙Â˜¯È ˜¯Ó

ìùáúð íà ìáà ,÷øîá úå÷øé ÷ø åìùáúðùë à÷åã åðééä à"äôá úå÷ìù éî ìò íéëøáîã àäã ,ò"åùáå øåèá àáåäå ù"àøä áúë

.ìëäù úå÷ìùä éî úëøá ïëìå ,úå÷øéä íòèî øúåé éø÷éò øùáä íòè ,øùá íâ

ïåæîì åàáù ïåéë ,íéìôè íðéà íîöò úå÷øéä ,øùáä íòèì ìôè ÷øîáù úå÷øéä íòèù óàã [âé ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå

.à"äôá íäéìò êøáî íúåà ìëåà íàå ,òáåùìå56

ÌÈ�ÂÙÙÏÓ Ï˘ ‰˘È·Î‰ ÈÓ

íéøáãä åàáåäå ,íéîá íòè ïúéì î"ò åùáëð àìù ïåéë ,ìëäù íúëøá íéðåôôìî ìù äùéáë éîã [é ÷"ñ áø 'éñ] æ"èä áúë

î"ò íìùéáùë àåä úå÷ìù éî ïéã ø÷éòã ì"ñù í"áîøä éôì åéøáã áúëù øùôàù áúëù â"îôá ù"ééòå .[ç ÷"ñ] á"ðùîá

.ä÷ùîä úà úåúùì57

ÌÚË ÂÏ ˘È˘ ‰˜˘Ó· ˙Â˜¯È Ï˘·Ó‰

ã ,íéîá íìùáîùë åðééä úå÷ìù éî ìò à"äôá êøáîã àäã [ä ÷"ñ] æ"èä áúëíòèì ì÷á íéìôèð íäå éîöò íòè ïéà íéîì

úëøá ,õîåçá úå÷øé ìùéá íà ïëìå .äðúùî ä÷ùîä úëøá ïéà ò"ôá íòè åì ùéù ä÷ùîá íìùáîùë ìáà ,íäá òìáðä úå÷øéä

.éîöòä åîòè èùøåáä ãéñôä àì àäã ,à"äô àøåá êøáî ,à"äôá åúëøáù èùøåáá øùá íò úå÷øé ìùéá íàå ,ìëäù íéîä

.[áé ÷"ñ] äøåøá äðùîá åéøáã åàáåäå ,íãà ééçä ë"ëå

ìëäù úëøáù ö"äòùä áúë õîåçá úå÷øé ìåùéá ïéðòì î"îå ,æ"èä ìù åðéã ìò ÷ô÷ô ø"àäù [èé ÷"ñ] ïåéöä øòùá àéáäå

åúëøáù äãåî ø"àä íâù øùôàã [ë ÷"ñ] ö"äòùá áúë ,à"äôá åúëøáù èùøåáá øùáå úå÷øé ìåùéá ìù øåéöä ïéðòìå .àôéãò

íééñ êà ,ìëäùì åúëøá òøâéú øùá íòèá åçéáùäù íåùîù øáúñî àìå ,à"äôá èùøåáä úëøá äúéä øáë éøäù ,à"äôá

.øçà øáã ìò à"äôá äìéçúî êøáìå ø"àä úòãì ùåçì áåè øúåé äæá íâù

È¯Ó‚Ï ÂÎÚÓ˙�˘ „Ú ˙Â˜¯È Ï˘È·

àúéúù ìò î"î ,úåðåæî éðéî àøåá íéîä ìò êøáî íéîá [êìãééð÷ ïåâë] úåáéáì ìùáîä ù"àøä éôìù óàã [å ÷"ñ] à"âîä áúë

áèåøä íâ î"îá íúëøáù úåáéáì ùé øùàëù íåùî íòèäå ,[ã"ñ] çø ïîéñá øàåáîë ,ìëäù êøáî [äëø çî÷ úñééã] äëø

à"âîä áúëå .åéìà ìèáúäì øáã äì ïéàù àúéúùá ë"àùî ,[úåáéáìä éìá åúåà äúåùùë óà] î"îá åéìò êøáîå íäéìà ìèá

øàåáîë ìëäù êøáî éøîâì åëòîúðå ïìùéá íàå ,à"äôá íéîä ìò êøáî íéîá úåéðè÷ ìùéá íàù ,úåéðè÷á íâ ïéãä äæ ïéòëã

.[ç"ñ çø 'éñ] à"îøá58

מברכין55. אין זה דמטעם [סי"ב] ובגר"ז ה] סי' [ח"ב יעקב שבות בשו"ת דבריו והובאו מ] סי' [ח"א אהרן מטה פרח בשו"ת וכתב

המשקה. לצורך רק אותם מבשלים דאין משום ותה, קפה על בפה"ע

פוטרתם.56. שהכל וברכת למרק טפלים הם הרי המרק את ללפת רק ולשובע למזון באו לא הירקות אם אמנם

שהכל. וברכתו שלקות מי דין בזה אין במרק, הירקות טעם שיהא ענין שום לו שאין שבמקרה די"ל בזה מודה הרא"ש שגם אפשר אך .57

הבישול.58. ממי שלקות מי דין ופקע שהכל, הכל על שמברך נקט ובזה הבישול, כדי תוך נתבשלו שהקטניות דמיירי במג"א משמע
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Ô‚„ È�ÈÓ Â‡ ˙Â·È·Ï Ì‰· ÂÏ˘·˙�˘ ÌÈÓ

ã"éøä é÷ñô íùá áúë æ"éòëå ,úåðåæî éðéî àøåá íéîä ìò êøáî íéîá ïâã éðéî ìùáîäù è÷ìä éìáù íùá [å ÷"ñ] à"âîä áúë

äàøð øúåéã [íéøåáéâä éèìùá àáåä] æ"àéøä äæ ìò áúëå .î"îá êøáî úåáéáì íäá åìùáúðù íéî äúåùäã [øîà ä"ã èì óã]

.åúåúùì êøãù úå÷ìù éîì äîåã åðéàå ,úåáéáìä éî úà úåúùì êøã ïéàù ïåéë ,ìëäù êøáîù

úèéùì ìáà ,íéîä úà úåúùì î"ò ìùáîá øîàð úå÷ìù éî ïéã ø÷éòù í"áîøä úèéùì äîéàúî æ"àéøä úøáñù à"âîä áúëå

.úå÷ìù éî ïéã íéîì ïúéì éãë úåáéáìä êøåöì ìùáîù äæá éã ù"àøä59ùøôúð àìå ,[çë 'éñ] àéðú øôñá áúë ïëã à"âîä ïééöå

òîùî åéøáã êùîäî êà ,ìëäù êøáì åè÷ðã ù"àøäå í"áîøä úåèéùì ùùåçù åà î"îá êøáîù àðéãì øáåñ íà à"âîá

á äðùîä áúëå .í"áîøä úèéùì ùùåçã åðééäå ,ìëäù àéä áèåøä úëøáùç÷é ãåçì áèåøä úà ìëåà øùàëã [àé ÷"ñ] äøåø

.áèåøä úà ð"îî øåèôì éãë ,úéæë ìëàéå ìëäù åúëøáù øçà øáã ç÷éå ,úéæë ìëàéå î"îá êøáéå úåáéáìäî èòî

.úåáéáìì ìôè àåäã ,áèåøä ìò êøáì ö"àå î"îá ïäéìò êøáî ,÷øîä íò úåáéáìä úà ìëåà íàù à"âîä óéñåä ãåò

éúù êøáì êéøöå úåáéáìì ìôè ÷øîä ïéà â"äëá ,÷øîä ìéáùá äðååëä ø÷éòå úåáéáì èòîå çî÷ èòî íò ÷øî ïéùåò íà íðîà

.úåáéáìä ìò î"îáå áèåøä ìò ìëäù ,úåëøá

:íéðåøçàä éìåãâ äæá å÷ìçðå íéðåù íéñåôã ïéá à"âîä éøáãá úåàñøéâ éôåìéç ùé úåëøáä øãñ ïéðòìå

.à,úåáéáìä ìò ë"çàå áèåøä ìò äìéçú êøáì åáúë [æ ÷"ñ] à"âîä ìò [çø 'éñ] à"òø éøáãá ïëå ì÷ùä úéöçîá

ïåéë úåèòåî ïäù óà ø÷éò úåáéáìä éìåàã ,ø÷éò ÷øîäù à"âîäì àøéøá àìã ì÷ùä úéöçîá áúë øáãä íòèáå

à"âîä ùùç àîùã ïåãì íå÷î äéä ãåò .åéìò êøáî ïéðéîä úùîçî åá ùéù ìë ïéãì åúðååë 'åàëìå ,ïâã éðéîî ïäù

.î"îá åúëøáå ÷øîä ìò íâ úå÷ìù éî ïéã â"äëá àäé ù"àøä úèéùìù60

.áàìå ,÷øîä ìò ë"çàå úåáéáìä ìò äìéçú êøáîù åè÷ð ïåùîù úåøéæðäå íéøôà ãéäå íééç áéúðäå íééçä øå÷îä

.÷øîä úà úøèåô úåáéáìä úëøá àîù åùùç

ìò êøáî àîúñá áúë ÷ø ,áèåøä úëøá úà íéã÷îù àéãäì áúë àì íâå ,åæä ú÷åìçîä úà àéáä àì [àé ÷"ñ] á"ðùîäå

àìå äòéîâì åø÷éòå íéî äáøä åá ùéù íéñéøâ ÷øî éáâì (âë ÷"ñ) çø 'éñáå] .áèåøä úà íéã÷îù òîùîå ,úåáéáìä ìòå áèåøä

.øçà øáã ìò ìëäù êøáì øúåé áåèã à"ééçä íùá óéñåäå .[÷øîä úëøá íéã÷äì ùøåôîá áúë äìéëàì

Ô‚„ È�ÈÚ¯‚ Â· ˘È˘ ˜¯Ó

ìò êøáé ë"çàå ÷øîä ìò ìëäù êøáì [æ ÷"ñ çø 'éñ] à"âîä áúë ,÷øîä úåúùì åúðååë ø÷éòù ïôåàá äáåøî ÷øîä íà

.[à"äôá åà î"îá íúëøá íà øàáúé çø 'éñáå] .äéåàøä íúëøá úà íéðéòøâä

המ כתב רח] [סי' הנפה.ולהלן נקבי דרך שהעבירן כגון לגמרי נתמעכו שהקטניות מיירי שהכל, שמברך הרמ"א דמש"כ יג] [ס"ק ג"א

חוזר הירקות, את לגמרי ריסק ואח"כ שלקות, מי כדין בפה"א המרק שברכת באופן ירקות מרק בישל שאם לדינא, חידוש מתבאר ולפי"ז

על שחל דמאחר צ"ע ולכאורה רה]. לסי' התשובות קונטרס ברכה ותן [בספר זצ"ל אויערבך הגרש"ז כתב דכך שו"ר שהכל. לברכת הכל

בפה"א ברכת שדין דכיון וי"ל הירקות. את יאכל אם גם דינו ישתנה ואטו הירקות, את כשריסק הדין ישתנה למה בפה"א ברכת דין המרק

ודו"ק. אבדו, או שנאכלו לירקות דמי ולא המרק, של דינו גם נשתנה ריכוכם ע"י הירקות דין שנשתנה כל לירקות, המרק מביטול נובע

כן]. משמע לא במג"א לכאורה אך הנ"ל, בציור בפה"א לברך שנקט נה) עמ' טו (חלק לוי מבית בקובץ הביא זצ"ל ווזנר הגר"ש [ובשם

לשתותם.59. דרך אם אלא בפה"א השלקות מי על מברכין אין להרא"ש דגם כתב ה] ס"ק נד [כלל אדם ובנשמת

ללביבות,60. טפל שהמרק הרא"ש סברת נאמרת לא מועטות והלביבות מרובה כשהמרק ואולי לזה, חשש דלא נראה המחה"ש מדברי אמנם

ה]. ס"ק נד [כלל בנשמ"א כתב וכן
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êëã òîùîå ,ìëäù ÷ø êøáî äáåøî ÷øîä íà ïëìå ,ïâã éðéî ìù úåáéùç íäì ïéà à"äôá íéðéòøâä úëøá íàù ò"äàä úòãå

.[æë ÷"ñ çø 'éñ] ö"äòùá äëìäì è÷ð

.÷øîä úà øèåôå î"îá íäéìò ÷ø êøáî ,î"îá ïúëøáå ïéáåøî ïéñéøâä íàå

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯·Ï ˙Â˜Ï˘ ÈÓ ¯ÂÚÈ˘

äðåøçà äëøá ïéðòì íäéìò ä÷ùî ïéã î"î ,éøô ïéãë úå÷ìùä éî ìò à"äôá êøáîù óàã [äò 'éñ à"ç ç"åà] î"âà ú"åùá áúë

øáëå] .úéòéáøá íøåòéùåéî ìò øîàð àì ä÷ùî éðéî ìë øèåô ïééã ïéãäù áúëù (æé ÷"ñ ãø 'éñ) à"âîä éøáã ìéòì åàáåä

òöîàá äëøá ïéðòìå .íù à"âîä éøáã øéëæä àì êà ,øèåô ïééã áúë (åë ÷"ñ à"à áø 'éñ) â"îôäå .à"äôá ïúëøá øùàë úå÷ìù

à"áùøäì óà éøô ïéãë äãåòñä òöîàá úåøéô ìåùéá éî ìò íéëøáîù (êåúá ä"ã à"éñ áø 'éñ) ìéòì ì"äéáä è÷ð äãåòñä

.[ìëäù íúëøáù

‚ ÛÈÚÒ
úåøéôäî ïéàöåéä ïé÷ùîë éåäã áúë øåèäå ,à"äôá êøáîù áúë ìàéçé åðéáøã ,ìàéçé åðéáøå øåèä å÷ìçð úå÷øéä úà èçñ íà

åéìàî àöåéä ä÷ùî ÷øã ìàéçé åðéáøë äàøð äéä àøáñä ãöîù [å ÷"ñ] æ"èä áúëå .[áø 'éñ] ìéòì øàåáîë ìëäù ïúëøáù

øàåáîù ù"àøä éøáã åàáåä [ç"ñ] áø 'éñá àäã ò"öå .øåèä ãâð úåøåäì äù÷ êà ,äèéçñ é"ò àöåéä àìå àîìòá äòéæë éåä

.äèéçñ é"ò øùàî ìåùéá é"ò éøôä óåâ íòè àöåé øúåéã ,úå÷ìùì äîåã åðéàå ìëäù íúëøá äèéçñ é"ò íéàöåéä ïé÷ùî óàù

,[éøôä ÷ñø éìá ä÷ùîä úà äúùùë óà åðééäå] ,éøôä úëøáë åúëøá øåèäì íâ äùéúë é"ò àöåé ä÷ùîä íàã æ"èä ë"ùî íâ

.[ãé ÷"ñ] äøåøá äðùîä ÷ñô ïëå ,[íù] ù"àøá ììë ïë òîùî àì

ÔËÁÂÒÏ Í¯„˘ ˙Â¯ÈÙ

[å"ñ] áø 'éñ úàáåîä à"áùøä úèéùìù óàã åðééäå ,ìëäù êøáî ïèçåñì êøãù úåøéôá óàã [ãé ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë

.ìëäù àìà úåøéô úèéçñ éî ìò íéëøáî ïéà íìåòìù øáåñå ÷ìåç ù"àøä î"î ,éøôä ïéãë íðéã åìà úåøéôî íéàöåéä ïé÷ùî

úëøáë íäéìò ïéëøáî äèéçñá úåøéôä ìù íëøã íàù øîåì ïãå äæá ÷ô÷ôî [ä ÷"ñ âì 'éñ] à"åæçäù [à"ñ áø 'éñ] åðàáä øáëå
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„ ÛÈÚÒ
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‰ ÛÈÚÒ
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ïëìå ,äîãàä êåúá çì÷ íäì ùéù åìà íä äàøðëå ,úå÷øé ìù éììë íù àåäù òîùî [è ÷"ñ] à"âîá êà ,[àúôìë àúôìã

øáëå] .ìëäù åúëøá éç àåäùëå ,ìùåáî ìëàð àåäù åè÷ð ò"ùåèáå .úôì ïåãéðá íéìåìë íééåñî ïéî ãåòå øæâ íâù íù áúë

.[ìùåáî ïéáå éç ïéá à"äôá åúëøá ïëìå éç øæâ ìåëàì íéìéâø åðéîéáù ìéòì åðàáä



  
  
  
  
  
  

 תשפ"א סיוןדש ועל החומר הנלמד בח שאלות לחזרה
  רב, רהאו"ח סי' 

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

        

 
 רב סעיף א ימןס

  והרי גידולם מן הארץ? מה טעם קבעו ברכה מיוחדת על פירות העץ ) 1  .א
  ברכה מיוחדת על היין? מה טעם קבעו) 2

  בלי דריכה, מה ברכתו? מהעביםיין שזב מעצמו   .ב

 ;יין מבושל  .ג

 האם שתה ברכתו, ומה הטעם?) 1

  ים כדי לעשות מהן יין?והאם יש פק"מ אם בישל היין עצמו או בישל הצימוקים והעב) 2

 יין קודיטון, שותין בו דבש ופלפלין;  .ד

 רכתו, ומה הטעם?מה ב) 1

 היין ע"י התערובת?  ומה הדין אם איבד טעם) 2

 תו, ומה הטעם? לעה, שטעמו מר, מה ברכ יין  .ה

 יין שתערב בשכר, מה מברכין עליו;  .ו

 כשהרוב יין והמיעוט שכר?) 1

  ?, ומה הטעםכשהרוב יין אבל טעמו תבטל) 2
  ן צימוקים שלו? ומה הדין ביין מזוג כיי) 3
   כשהרוב שכר והמיעוט יין?) 4
לעין ברכה ראשוה כשהרוב שכר ומיעוט יין, ) מהי הכרעת הביאוה"ל למעשה 5

  ואחרוה?

  ק"מ בין שכר תאים לשאר מיים? ) האם יש פ1  .ז
  מה הטעם?ו)2

מה שתה הכא דברוב שכר שתה ברכתו, ולקמן ביין מזוג, די לו שיהיה היין יותר ) 1  .ח
 שה גד המים או אפילו פחות מכך?מאחד בש

בטלו או עכ"פ ירב יין במשקין צריך ששים למה שתה הכא ממה שכתב ביו"ד דבע) 2
  ששה?

  
 סעיף ב

 ; הבוסר  .ט

 מה מברכין עליו מעיקר הדין, לפי שהגיע לכפול הלבן ואח"כ?) 1

  כיון שלא ודע לו שיעורו עד אימתי מברכין עליו האדמה? )2
  ) אם לפי מראית העין גמר בישולו, האם צריך להמתין שיהיה גדול ביותר?3
  ) ומה הדין אם החרצים ראים מבחוץ? 4

 שאר כל אילות;  .י

  האם מברכין העץ על פירות קטים?) 1
  ומה הדין אם הם מרים ואים אכלים אפילו ע"י הדחק?) 2
  ומה הדין בכה"ג אם מתקן על ידי אור?) 3
  ) ומה הדין אם הם מרים אבל אכלים ע"י הדחק?4
  ל ידי אור? ) ומה הדין בכה"ג אם בישלן או מתקן ע5
  ) מהי הכרעת הביאור הלכה להוג לגבי הברכה על פירות קטים?6



מיי פירות שמרקחין ומטגים בדבש בעודם קטים מאד, שבלאו הכי לא היו ראויין ) 1  .יא
 לאכול כלל מה ברכתן לאחר ריקוחן?

  ) תפוחים ממתי מברכין עליהם העץ?2
  ק ומתקן באור?לאכול רק ע"י הדח ) ומה הדין בתפוחים שהיו ראויין3
  ין ועל זיתים?) מאימתי מברך העץ על חרוב4
  

 סעיף ג

 ;גרעיי הפירות, מה ברכתן  .יב

  כשהם מתוקים, לכתחילה ובדיעבד?) 1
  כשהם מרים שאים ראויים לאכול אפי' ע"י הדחק?) 2
  ?, לכתחילה ובדיעבדכשמתקן ע"י האור) 3
  ) כשאוכלן אחר שאוכל הפרי?4
  

  סעיף ד

 ;האם מברכין על שמן זית, ואיזה ברכה, ומה הטעם  .יג

 כששותה אותו כמות שהוא?) 1

  כשחושש בגרוו ושותהו כמות שהוא?) 2
  פת כדי ללפת את הפת? עם -עט או הרבה מ -כשאוכלו ) 3
  ) כשאוכלו כיון שחושש בגרוו ואוכל עמו מעט פת שלא יזיקו?4
  שביע רעבוו?) ומה הדין בכה"ג כשמתכוין גם לאכול הפת לה5

או משקה אחר,  איגרוןל שמן זית שעירבו עם ע -רכה ראשוה ואחרוה ב -מה מברך ) 1  .יד
 מועיל לגרון ואיו מזיק, ומתכוין לרפואה?הה מהשמן ובאופן ש

  והאם יש פק"מ אם ותן מעט שמן או הרבה?) 2
  ומה מברך כשאיו מתכוין לרפואה רק לאכילה? ) 3
  בזה אם האיגרון מרובה או השמן?  ) והאם יש פק"מ4
  ) כשחושש בגרוו האם סתמא הוי כמכוין לרפואה? 5
  

  סעיף ה

 ;שקדים המרים  .טו

  מה מברך עליהם כשהם קטים, ומה הטעם? ) 1
  ומה מברך עליהם כשהם גדולים, ומה הטעם? ) 2
  אחר, ומה הטעם?ומה מברך עליהם כשהם גדולים ומתקן ע"י האור או דבר ) 3

ן, מה מיי פירות חמוצים או מרים, שאים ראויים לאכילה כלל, ומתקן או בישל) שאר 1  .טז
  מברך ומה הטעם?

  ומאי שא מהבוסר בס"ב?) 2
  

 סעיף ו

שהוא  צלף שעליו ראויין לאכילה, ויש בעליו כמין תמרים, אביוות שהוא הפרי, וקפרסין  .יז
 ;הקליפה

  מה מברך על העלין והתמרות, ומה הטעם? ) 1
  ומה מברך על הקפרסין, לכתחילה ובדיעבד, ומה הטעם? ) 2
 רך על האביוות, ומה הטעם?) ומה מב3

  כתחילה ובדיעבד?ל -ש מה מברכים על קליפות תפוזים שמטגין בדב  .יח
  

 סעיף ז

 ) תמרים שמיעכן ביד והוציא מהם גרעייהם ועשה מהם עיסה, האם שתית ברכתן?1  .יט

   ?מה מברך עליהם לכתחילה ובדיעבדעד שימוחו לגמרי,  תבשלומרקחת מפירות ש) 2
  מהי הכרעת המ"ב להלכה?) 3
  או בורא פשות? התמרים מעין שלשלעין ברכה אחרוה, האם מברך על ) 4
  כילתן הוא ע"י ריסוק? פירות שרוב א) 5
אותם בדבש וסוכר, מה ברכתן לכתחילה  ) מיי פירות קטים שסוחטין אותן ומרקחין6

  ובדיעבד?
  

  סעיף ח

דבש הזב מהתמרים או שיוצא ע"י כתישה וסחיטה, האם ברכתו העץ או שהכל, ומה ) 1  .כ
 הטעם?

  מיץ היוצא מכל מיי פירות מאליהן או ע"י סחיטה, מה ברכתן ומה הטעם? ) 2



  ) ומה הדין בפירות שרוב אכילתן הוא ע"י סחיטה? 3
  

  סעיף ט

 סופי עבים, שאין מתבשלין לעולם, מה ברכתן?) 1  .כא

  מה הפי' ובלות?) 2
  תמרים שעל ידי שריפת החום תייבשו ותבשלו ושתו לקלקולא, מה מברכים עליהם?) 3
תמרים שאין מתבשלין על האילן רק תולשים אותם ומחממין אותם בעפר ומתבשלין, ) 4

  ברכה ראשוה ואחרוה?פי שטמן בעפר ואח"כ, ל -מה מברכים עליהם 
  ) ומאי שא מבוסר בס"ב?5
  ) תמרים שפלו מעצמן מהאילן קודם בישולן, מה ברכתן?6
  ) תמרים שפלו מהאילן מחמת הרוח, מה ברכתן? 7
  

  סעיף י

 דיי ברכת המים ששרה בהם או שבישל בהם פירות;  .כב

  מה מברכין על המים ששרה בהם פירות מעת לעת, ומה הטעם?) 1
  ין אם הפירות אים ותים טעם גמור במעת לעת, ושראן מעת לעת או יותר?ומה הד) 2
  ) ומאי שא ממיא דסילקא ודכולהו שלקי שמברכים האדמה?3

  מה הדין אם הפירות רוב אכילתן הוא ע"י בישול או כבישה?) 1  .כג
  רק שיש שמיבשין אותן ואח"כ מבשלין אותן? ומה הדין בפירות שדרכן לאכלן חיים) 2
  שזיפים יבשים או דובדבים, מה מברכים על המים שתבשלו או כבשו בהם?) 3
  ) ומה מברכים על המים שתבשלו בהם תפוחים ואגסים? 4

 ) לפי הביאוה"ל האם מיירי השו"ע בפירות שראויין לאכול בין חיים ובין מבושלים?1  .כד

  ) ומה מברכים בכה"ג על הפירות?2
  האם בעין שיהיו טובים לאכול בין חיים ובין מבושלים? ) ולדעת הרא"ש3
 , ומה הטעם? ) ומה מברכים על תפוחים השרויים במים4

  
 סעיף יא

 מים ששרה או שבישל בהם צימוקים ותאים, מה ברכתו הראשוה, ומה הטעם;  .כה

  כששותה המים בפי עצמו?) 1
  כשאוכל הפירות עצמן ושותה עמהן או אחריהן המים?) 2
  כוותו בשביל המים ובירך על פרי אחת בתחילה?) כש3

כשהצימוקים היו לחים קודם או  - מהצימוקים, האם ברכתו הגפן משכןמי צימוקים ש) 1  .כו
 ?יבשים

  והאם גם כשלא משך המים והם מעורבים, מברכים על המים הגפן?) 2

  ;לעין ברכה אחרוה  .כז
 אחרוה כששתה מי צימוקים? מהן האופים שכתב השו"ע להתהג לעין ברכה) 1

  קים עצמם?והאם מהי גם לטעום מהצימו) 2
  תם, מה יעשה?) אם אין לו במה לפטור או3
 יף ולכלול גם על) אם יש לו יין, האם מהי שישתה יין וברך על הגפן? והאם מותר להוס4

  העץ?
  ) כששותה אותו באמצע הסעודה, האם צריך לברך ברכה ראשוה, ומה הטעם? 5
  ) כשצריך לברך מעין שלש ובורא פשות, מה מברך קודם, ומה הטעם? 6

  
  סעיף יב

 מה מברכין על הפירות כשהן חיים וכשהם מבושלים, ומה הטעם;  .כח

  חיים ומבושלים?לאכלן  פירות שטוב) 1
  חיים?רק  ןלפירות שטוב לאכ) 2
  פירות שטוב לאכלן רק מבושלים?) 3
  ומה הדין כשטוב לאכלן גם חיים ורוב בי אדם אוכלין אותן מבושלים, והטעם?) 4

  
 יד-סעיף יג

אגוזים שגמר גידולן וקליפתן קשה, המטוגים בדבש ללא קליפתן, האם מברך עליהם ) 1  .כט
  העץ או שהכל כברכת הדבש או שיהם, ומה הטעם?

  ומה הדין כשהאגוז שבור לחתיכות?) 2
  וך לגמרי שאין יכר צורתו כלל? ומה הדין כשהוא מע) 3
  אגוזים רכים, שלא גמר בישולם, שמבשלים אותם בדבש, מה ברכתן, ומה הטעם?) 4
  



  סעיף טו

באר שיטות הראשוים והפוסקים לעין ברכת הסוכר העשה מסחיטת קי סוכר ) 1  .ל
  ובישול מימיהן?

  ומה מברך המוצץ קי הסוכר בעצמן?) 2
  על סוכר העשה מבישול בוריקעס? ) ומה מברכין3
  ) ומהי הכרעת הביאור הלכה לברך על כל סוגי הסוכר האלו לכתחילה?4
  ) ומה הדין בדיעבד אם בירך העץ או האדמה?5
  
  יז-סעיף טז

 ? ) פלפל, זגוויל, ציפורן וכדו', שדרכן לאכול רק ע"י תערובת, מה הדין כשאוכלן לבדן1  .לא

  מה מברכין על קמון?) 2
  ה מברכין על אגוז מושקאט?ומ) 3

 מי שותן מושקאט לתוך שכר לרפואה, מה מברך עליו;  .לב

  ) כשאיו צמא ואיו שותה אלא לרפואה?1
  ) כשתאב לשתות השכר גם ללא הרפואה?2
  

 סעיף יח

 פלפל וזגוויל כשהן רטובים, מה ברכתן ומה הטעם?   .לג

 מה ברכת הפירות דלהלן;  .לד

 פירות שיודע בהם שהם עיקר הפרי?) 1

  פירות שיודע בהם שאין עיקר הפרי?) 2
  ואיו יכול לברר? אם הוא מסופק בהם אחר שלמד) 3
  ) אם הוא מסופק בהם מפי שלא למד?4
  דע מה הוא?) אם איו יו5
  

  סימן רה סעיף א

ירקות וקטיות שטוב לאכלן חיים ומבושלים, מה מברכין עליהם כשהם חיים ) 1  .לה
  ובמבושלים?

  ירקות שטובים מבושלים יותר מחיים, מה מברכין עליהם כשהם חיים ובמבושלים?) 2
  ) ומה הדין אם דרך רוב בי אדם לאכלן גם כשהם חיים?3
  ) ומה הדין אם אין דרך בי אותו מקום לאכלן חיים?4
  ) ומה הדים אם הם יותר טוב במבושלים רק אם מבשלן עם בשר וכדו', ולא בעצמן?5
  כבושים או מלוחים, שדרך בי אדם לאכלן כך כשהם חיים, מה ברכתן?) ירקות 6
  ) קטיות ופולים יבשים, שאין דרך לאכל רק מבושלים, מה ברכתן?7
  ) חומוס קלוי או מבושל או מטוגן, ששתה למעליותא, מה מברך עליהן?8
  מה ברכתו?חסה מעורב עם שמן וחומץ, כשאוכל ) 9

  ליד הבשר? ) ומה הדין אם אוכלו כסלט10
  ) מה מברך על הקלח של הכרוב?11

  שום רך או בצל שדרך לאכלו גם חי, מה ברכתו כשהוא חי?) 1  .לו
  שום או בצל שהזקין, שאיו ראוי לאכלו חי, מה ברכתו כשהוא חי?) 2
  ) ומה הברכה על שום ובצל כשהם מבושלים? 3
  ) בצל מטוגן, ששתה למעליותא, מה ברכתו? 4

תים לגריעותא, וכמתבשלים עם בשר משתבחים מחמת הבשר, מה ירקות שבבישולם מש  .לז
 אחרי שתבשלו עם בשר? ברכתן

  
  סעיף ב

 איזה ברכה מברכים על אוכל או משקה דלהלן;  .לח

, שאין בהם אלא טעם הירק, אבל הבישול היה גם בשביל מים שבישלו בהם ירקות) 1
 הירקות?

  לאכול הירקות?ומה הדין כשהבישול היה רק בשביל המים ולא ) 2
  ) מים שבישלו בהם תפוחים, כדי לשתות המים עם טעם תפוחים?3
  ?ואוכל רק המרק ) מים שבישלו בהם ירקות עם בשר, שיש בהם טעם הבשר והירקות4
  ואם אוכל המרק עם הירק?) 5
  ) מים שכבשו בהם מלפפוים, שהכבישה היא לצורך המלפפוים ולא לצורך המים?6
  וב אשי העיר והגים לטבול בו פתם, כששותה אותם לבד?) ה"ל, במקום שר7
  ) רוטב של כרוב חי?8
  ) רוטב שבישל בו כרוב?9



  ) מים שכבשו בהם סלק ומבשלן לבד? ומה הדין כששותה אותה חי?10
  ) משקה בארשט העשויה ממי סובי וקמח?11

 ;פתיתים או אטריות או קיידלעך שבישלם במים  .לט

  המים לבד?מה מברך כשרוצה לשתות ) 1
  ומה מברך כשאוכל גם האטריות והקיידלעך?) 2
ת ט לביבות בהרבה מים ועיקר כוואם בישל רק מעומה מברך על הלביבות ועל המים ) 3

  הבישול בשביל המים?

) ירקות שבישלו אותם בחומץ או בשאר משקה שיש בו טעם בפי עצמו, האם המשקה 1  .מ
 גרר אחר הירקות?

) ירקות שבישלו עם בשר במשקה בארשט שהוא מי שריית סלק, מה מברך על המשקה 2
  אח"כ, ומה הטעם?

  ) ומה הדין כשאוכל גם הבשר? 3
  סעיף ג

 ) אם סחט את הירקות ויצאו מים, מה מברך על המים, ומה הטעם? 1  .מא

  ) ומה הדין אם דרכו למסחטיהו? 2
  ) ומה הדין בדיעבד אם בירך האדמה?3
  ) ומה הדין אם כתשן, ומה הטעם? 4
  

  ה-סעיף ד

פירות או ירקות שתבשלו וחתכן לחתיכות קטות ועדיין יכר צורתן, האם שתה ) 1  .מב
 ברכתן, ומה הטעם?

  שומשמין שטחן, מה ברכתן ומה הטעם?) 2
  מה מברך על לפת, כשהוא חי וכשהוא מבושל  או כבוש?) 3
  ומה הדין אם בישלו לבד? ) 4
  
  



 ז"שאלות ונידונים מעשיים בחומר הנלמד בחודש כסלו תשע

  רה, רב' ח סי"או

========================================================== 

  

 .סלט אבוקדו שמרוסק לגמריסלט אבוקדו שמרוסק לגמריסלט אבוקדו שמרוסק לגמריסלט אבוקדו שמרוסק לגמרי  .א

 .כאשר מחמת הצבע הוא ניכר מה מברך עליו .1

 .רך עליהם העץ האם יצאבי, שנטחנו לגמרי' וכדו, תפוחים, קיוי, גזר, עגבניות .2

מה  ,ניכר מה הוא, חלקים קטנים של הקליפה שלא נטחנו היטב, הגרעינים, אם מחמת הצבעו .3
 .ברכתו

 .או אינם נאכלים' כגון סלט חצילים וכדו, האם יש חילוק בין אם הגרעינים הם כאלו הנאכלים .4

והאם יש חילוק  - .מה מברך עליהם, שבטחינה נשארו הקליפות שלא נטחנו' רסק תפוחים וכדו .5
 .בזה בין מיני הפירות והירקות שהקליפות נאכלים כשלעצמם או רק בתערובת

ניכר א נשתנה ועדיין לשכועדיין יש לדון האם , א כל שניכר"דעת הרמ, דעת המחבר כשממשן קיים
או , בותוניכר משאיר עליו חשי נשאר עדיין מאכל אלא ירד מדרגתו רק כאשר ברכתו  נשאר עליו מדינא

, ברך עליו ברכתושדבר שדרכו להאכל מרוסק מ ב"כן במה שמבואר במו .שגם כאשר נהפך למשקה כן
ד מבואר שכשדרכו בכך גם כשנעשה "ז סק"ובמשב. נהפך למשקה הטחינה מחמת האם גם כאשר

א הוא על "א מבואר שכל דינו של הרמ"א על המג"וברע .כ נשתנה טעמו"אא, משקה נשאר בברכתו
א "ובחזו. וזהו ברכתו מעיקר הדין. א שאם בירך העץ יצא"כ גם בזה כתב הרמ"וא, שקהכשנהפכו למ

אמנם עדיין אפשר שכל שניכר או , מבואר שכאשר הוא בדרגה שנתרסק למגר יחשיב כזיעה בעלמא
  .ה ואינו תלוי במשקהעכ לזי"שדרכו בכך שלא נחשב שנשתנה ממילא לא נחשב ג

או שצריך שכל מהותו יהיה , מחמת דבר צדדי כגרעינים נחשב ניכרכאשר ניכר ובגדר הניכר יש לדון 
או שעצם זה , האם מפני שעדיין לא נתבטל לגמרי, ואפשר שתלוי בטעם שניכר קצת מציל ,ניכר קצת

ובפשטות שבלי זה אינו  ,מ כתב והוציא גרעיניו"ובר.  כ חשיבות עצמית לברכה"שניכר מהו נותן לו ג
אינם נאכלים כ מתבאר שאפילו גרעינים כאלו ש"הוציא  א דוקאאלא כונתו אין זה ואם , כ"מרוסק כ

ד "ב בסימן ר"אבל במ. מאחר והוא חלק מהפרי חסר באינו ניכרמ "מ ,ואינם נחשבים כחלק מהמאכל
ובפשטות , וניכר היינו שניכר קצת צורתו, ב מבואר שנימוח לגמרי היינו שנפסד צורתו העצמית"סקנ

ב "כ כאן סקמ"כ מש"וא. 'היינו מצד מהותו ולא מצד כל חלק צדדי שלו וכדומתבאר שסובר שניכר 
  .היינו שמצד עצמו אינו ניכר כלל מהו, איבד כל צורתו העצמית ואינו ניכר כלל מהו

  

 ....רסק תפוחים שיש בה כמה חתיכות קטנות של תפוחיםרסק תפוחים שיש בה כמה חתיכות קטנות של תפוחיםרסק תפוחים שיש בה כמה חתיכות קטנות של תפוחיםרסק תפוחים שיש בה כמה חתיכות קטנות של תפוחים  ....בבבב

 .ם או מהרסקוהאם יש חילוק בין אם מתחיל לאכול תחלה מה –. ועל הרסק מה מברך עליה  .1

או חתיכה , בה כמה חתיכות קטנות ונשארחתיכות לבין שהאם יש חילוק בין אם השאיר בכונה  .2
 .אחת קטנה שלא נתרסקו

לאחד מהם אין , נתנם לשתים מהמסובים ,כאשר יש בו כמה חתיכות וחילק את הרסק לשתי צלחות .3
יצא ממקומו , גם חלק מהרסקבירך עליה תחלה העץ ואכל וכן  -, מה מברך עליו, כל חתיכה בפנים

 .איזה ברכה יברך על ההמשך, וחזר

 .מה ברכתו, כ חתיכות קטנות של תפוחים"רסק תפוחים שמכניסים בה אח .4

והאם בכל רסק , ומקום לכתחילה בכל רסק לקחת חתיכה מאותו מין ולברך עליו, האם יש תועלת .5
 .יש לכתחילה לחפש ממינו ושהכל

  .האם ניתן לברך עליו אדמה ,פופקורן -. א שמרוסק לגמרי"פירי תפו .6



ובדיעבד , מה ברכתן לכתחילה, עוגיות קוקוס, וקפה, קאקו שנאכל כשמעורב עם סוכר, מוצרי סויה .7
 .כשבירך העץ ואדמה

מה  ,כשאכלן בפני עצמו או בתערובת, ממתק קוקוס, חלבה, טחינה, שקדיה, בוטנים, ממרח תמרים .8
 .ברכתו לכתחילה ובדיעבד

כ חתיכות קטנות שבתוכו כל שהם ניכרים "וא, ב שלא ניכר צורתן כלל"א כתב במ"ניכר להרמ דרגת האינו
או שמחמתם , ועדיין יש לדון האם נימא שהם בטלין וגם הם ירדו מחשיבות, הם עצמם לא ירדו מברכתם

התחיל וביותר שיוכל גם ל,  וממילא יכול לברך העץ, נחשב שכל המאכל נשאר בחשיבותו כי הוא חלק ממנו
ועוד שאם הטעם מפני שנותן שמו על הכל יש לדון עוד הגם אם צריך לברך שוב . מהחלק מהרוסק לגמרי

ב שאם כבר אכל את המילוי ונשאר "שמבואר במ וכמו בפת הבאה בכיסנין, ם נשאר ברכתומחמת שינוי מקו
, בים שברכתו כמו הרובוכמו פירות מכמה מיני ברכות המעור, הבצק עצמו גם נשאר מזוזנות כי שמו עליו

ח כתבו שחתיכת פרי ממין "ח וכה"ב כ"וברב פעלים ח. ושגם אם נשאר רק מהמיעוט לא נשתנה ברכתו
א שסובר שזהו "כתב שאם בירך העץ על פרי יצא לא רק לדעת הרמ', א ג"א צ"ש ח"ובמנח, הרסק פוטרו

י בישול או "שינוי האם נשתנה רק עובצורת ה –. י כי באמת עדיין פרי הוא"עיקר ברכתו אלא גם לדעת רש
ב שכאשר נשתנה לדבר "אמנם מבואר במ, י בישול"ב כתב ע"אבל במ, מ כתב מיעכו ביד"בר, גם ריסוק

ח שכל שדרכו להאכל כאשר הוא מרוסק "ח סקל"ובר, ד"ב סקמ"ומבואר במ –. אחר לגמרי הופקע ברכתו
ח "ח סקל"על מוצרי סויה וכמבואר בסימן ר כ יש לדון"וא, עיקר ברכתו גם כשאינו ניכר כלל, לגמרי

ועוד הרבה דוגמאות שהוזכרו שאפילו שאינו ניכר ברך , שאפילו נעשו מקמח כל שזהו דרכו מברך אדמה
ע על חלק מהואפנים האם הוא "אלא שיל, ש על קקאו הנאכל מעורב עם סוכר"וכן דן במנח, עיקר ברכתו

או , ה לפת אפילו שזה עיקר צורת אכילתו נשתנה ברכתוב שמאחר ונשתנ"דומה לפת קטניות שמבואר במ
אמנם עצם זה שמעורב עם עוד מאכלים בצירוף . ששונה כי שם נעשה פת וכאן הוא עוד צורת תבשיל

ב "ז ובמ"ג ס"ז לקמן סימן ר"ד  וכעי"ב סקמ"ח ובמ"א סקי"שנשתנה אינו סיבה להפקיע שמו כמבואר במג
ל "אלא שאפשר שהוא דומה לסוכר שכתב הביה. ברך עליו ברכתושם שכשדרכו בריסוק אפילו עירוב מ
וכעין סברא של נשתנה כתב . א"ז סקי"ח משב"ג בר"וכן נראה בפמ, טעם לשהכל שנעשה דבר אחר לגמרי

אלא שבאלו שעיקר  -. ז לענין פת קטניות כלומר שאפילו כשדרכו אם הוא אחר לגמרי איבד שמו"ז סי"הגר
י מריחה שהוא "נו בממרח יש לדון האם למרות שעיקר צורת אכילתו הוא רק עי טפילות דהיי"אכילתן ע
או , יטול שמוי ריסוק גמור וממילא שמו עליו ואינו נחשב ב"מ למעשה עיקר אכילתו הוא ע"טפילות מ

י תערובת "אבל כאשר העיקר ע.  ז כצורת אכילה"שמאחר ועיקר אכילתו בטפילות אינו יכול לקבוע עי
כ גם שקדיה "ב מבואר שלאו דוקא כל אכילתו אלא עיקר אכילתו וא"ובמ.  ז שנשאר עליו שמו"מבואר בסט

ד "ח סקמ"צ בסימן ר"בואר בשעהוביותר שאפילו אם אין רוב אכילתו כך מ, אם רוב אכילתו הוא כך' וכדו
א דהיינו שלמרות "שגם כאשר נטחן לגמרי אם הוא גם נאכל כך הרי הוא בכלל סוגיא דילן של פובידל

כ גם באלו יועיל אדמה והעץ מאחר והרבה "וא, כי זה עיקר הברכה, שלכתחילה שהכל אבל בדיעבד ברכתו
ב אמנם שם הטעם כי נחלקו עד "עוזר כמבואר במא והאבן ה"ולענין טחינה נחלקו המג -, אוכלים אותו כך

מ שלתחילה יש להמנע "וכתב באגרו. ה"א ס"מ ח"כ באגרו"כמה דרכו כי עיקרו הוא לעשות שמן וכמש
כ גם בכל פובידלא שספק אם עיקרו האם יש להחמיר ולחפש לצאת "ע לדבריו א"ויל, מלאכלו ללא פת

  . ברכה עיקרית

  

 ....תירס תפוחתירס תפוחתירס תפוחתירס תפוח, , , , שלוהשלוהשלוהשלוה, , , , פופקרןפופקרןפופקרןפופקרן  .ג

 .עיקר ברכתו לכתחילה מה .1

ומחמת זה לא מזהים איזה , שפיררן במגרדת לחתיכות דקות מאוד, א"תפו, אגסים, תפוחים .2
 .מין הוא מה מהרך עליו

 .או צבע מאכל ומחמת זה אינם ניכר מהו מה ברכתו, שפך עליהם שוקלדש' פתיתי אורז וכדו .3

 .מה ברכתן, רפרוסות לד, ציפס, קורנפלקס, מנה חמה .4



', ע מרוסקים וכדו"וכן פשטידות מתפו, א"קוגל מפרוסות דקות או ריסוק של תפו, לביבות .5
מה מברך , אבל מחמתם אינו ניכר, כשהם הרוב ושאר התערובת הוא מיעוט או להטעים

 .עליהם

אבל אלו , י בישול"י מיעוך או ע"או רק ע, דנו הפוסקים האם כל נשתנה צורתו מתבטל ברכתו
ואפשר שתלוי  האם ניכר הוא תנאי , ה נחתכו דק"וממילא ה, חשב נשתנהאינו נ י חום"ע ושנתעוות

ח שמבואר שחתכן דק לא נשתנה ברכתן "ה ס"אבל לקמן ר - . בברכה או דרגה של ירידה מחשיבותו
ב כיון שניכר צורתן ותארן במקצת משמע שבלי זה לא אפילו שבעצם נשאר ולא נתרסק ורק "כתב המ

כ ניכר שאפשר שכל החיסרון של נתרסק הוא ביטול "לדון בכונתו משאמנם עדיין יש . אינו ניכר
ממילא באלו למרות שבאמת אינו ניכר מהו אבל , והניכר הוא הגדרה לקיומו וביטולו, חשיבותו ומהותו

ולכן לא , לא מפני שנשתנה צורתו לגמרי אלא כי כשהדבר קטן מאוד קשה להבחין ולהבדיל בין המינים
וכן תלוי שאם  - .שונה שזהו צורתו, אם עיקר נטיעתו במין מסויים לכךאמנם   .נתבטל מהותו וברכת

אבל אם , שכבר נתבטל לגמרי כל שחזר וניכר יברך ברכתו' ניכר הוא תנאי בברכה גם מנה חמה וכדו
וכן אלו שעצם זה שמיעכן מצד  -, הוא הגדרה בביטול מהותו אפשר שלא יועיל מה שחזר להיות ניכר

אפשר שתלוי בזה , היה ניכר קצת אלא שבתוספת עירוב שאר דברים גרם לו שלא יהיה ניכרעצמו עדיין 
למרות שעכשיו אינו , והניכר הוא סיבה של חשיבות שעדיין משאירו, שאם עצם הריסוק מאבד מעלתו

אבל אם הניכר הוא דרגה המעכב את , אבל בעצם כבר אין לו מעלת הניכר שיציל, ניכר מסיבה צדדית
  .כשאינו ניכר רק בצירוף אין חיסרון, מהותו ביטול

   .ענבים שנטחנו או נתרסקו היטב בבלנדרענבים שנטחנו או נתרסקו היטב בבלנדרענבים שנטחנו או נתרסקו היטב בבלנדרענבים שנטחנו או נתרסקו היטב בבלנדר  .ד

 .מה יברך עליהם תחלה וסוף .1

 .האם יברך בסוף על העץ ,בירך עליהם מספק תחלה שהכל .2

 .האם יברך עליו בורא נפשות, ע"רסק תפו, אכל אחרי הרסק ענבים .3

במקומות שעיקר , ו מיץ תפוזים או גזרא, והיה על השולחן רסק תפוחים, בירך על פרי העץ .4
או , והאם צריך לכתחילה לכוין שלא לפטור, האם עליו לברך שהכל, יעוד שלהם הוא למיץה

 . לפטור

 .ושהכל, או אדמה, האם מהראוי לחפש תחלה בעץ, כשרוצה לאכול את כל הרסקים השונים .5

זכר לכוין על הרסק האם ר בסתמא על המים ולא "בירך בנ, ע"ורסק תפו' שתה כוס מים וכדו .6
 .יצא

' בזלכן לענין ברכה אחרונה , במאחר והעיקר להלכה שגם במרוסק לגמרי נשאר בברכתו ב"מבואר במ
, לעיו שהכל בתחלה בירךויש לדון האם כונתו גם באופן ש, 'מינים כשאין לו אחר יברך אחריו מעין ג

, או שהוי תרתי דסתרי, יברך תחלה שהכל' וכן לכתחילה כרוצה לאכלו ויודע שלבסוף יברך עליו מעין ג
נ "כי יוצא ממ' דמאחר ואחריו מברך מעין ג, ז בטעם שמברכים על כיסנין מזונות"הגרכ "וכעין מש

עוד יש לדון כאשר אכל גם שאר פירות וגם מברך על  –. א לברך תחלה המוציא דהוי תרתי דסתרי"א
להיפך יחשב האם עכשיו מספק  ,א גם שאר פירותהאם מאחר ועל העץ מוצי, על העץ' הרסק של המין ז

והאם מחמת כן גם לא יוכל להקדים תחלה בורא נפשות  ,שיוצא עליו בעל העץ הרסק תפוחים כפרי 
כ כשאכלו עם ענבים חל עליו "א, א עיקר ברכתו הוא העץ"ב שאפילו פובידל"דמאחר וכמבואר במ

וכן למרות שמבואר שכל ברכה שהיא  -. תחילהר לפחות לכ"י בנ"ברכת על העץ ולא יוכל להפקיעו ע
ובירך תחלה , ולכן אם היה על השולחן העץ ואדמה, רק בדיעבד כל שלא כיון עליה להדיא לא יצא בה

כ כשבירך העץ אפילו לא כיון "א, אבל כאן להיפך מאחר ועיקר ברכתו העץ, אדמה מברך שוב העץ
ואפילו על משקה , א הוא העץ"ברכת הפובידלב שעיקר "עוד יש לדון שמאחר ומבואר במ -, יפטר

, א"י טחינה יש את דין פובידל"שאם זהו עיקר ונעשה ע, ד"ז סק"ובמשבא "א  על המג"מבואר ברע
כ מאחר וכל ברכה שיוצא בה לכתחילה גם אם לא כיון להוציאו והוא לפני יצא כשבירכה על דבר "א

גזר , יתירא מכך לא רק ברסק תפוחים -. כלכ שה"כ כשבירך על כל פרי העץ שלא יברך אח"א, אחר
וגם לדעת , א מברך העץ"כאשר רוב הולכים לסחיטה לדעת הרשב' אלא אפילו מיץ תפוזים וכדו', וכדו



ד שאפשר שבאלו שדרכן רק מספק הכריע לברך שהכל כי בזה "ב סקנ"צ ר"ש מתבאר בשעה"הרא
צ "כ כהשעה"ה נוטה ג"ג סק"א ל"ובחזו.  א נראה שאינו מספק"ה סקכ"צ סימן ר"אמנם בשעה, יוצא

א אין צריך רוב בפועל אלא כל "ועוד שגדר רוב בנ, א כשדכו בכך מברך עליו העץ"שלדעת הרשב
אבל יתירא מכך לענין תפוזים , וזהו המצוי מאוד בזמנינו, כ נחשב רוב"א ניחא להו בכך ג"שרוב בנ

ע אינו שייך "נסחט לתוך המשקה לכו א שבכל אותם מיני פירות שכולו ממש"ממבואר בחזו' וכדו
א שהעיקר להלכה "א אלא תלוי בסוגיית טרימא ובזה הרי מבואר שדעת הרמ"ש ורשב"למחלוקת רא

ולהיפך יש לדון שאם כל הטעם  –. ל"מ הנ"כ לדבריו יהיה בזה כל הנפק"וא, ושהכל רק כי יצא, העץ
ולא כיון , כשבירך על דבר אחר שהכל כ"א, אבל בפשטות אין זה עיקר ברכתו, של שהכל הוא כי יצא

  .האם לא יצא, עליו להדיא

        ....כ טחן אותו בתוכוכ טחן אותו בתוכוכ טחן אותו בתוכוכ טחן אותו בתוכו""""ואחואחואחואחמרק אפונה שבישלו מרק אפונה שבישלו מרק אפונה שבישלו מרק אפונה שבישלו   ....הההה

 .לפני הטחינה ואחרי, מה ברכתו .1

 . את האפונה ואחרי זמן מסויים של הבישול שכבר קיבל טעם הירקות הכניס גם בשרבישל בו  .2

כ "אח, רי שחלקם כבר התבשלוהכניס חלקם רק אח, בישל קמופוט ממיני פרי העץ ואדמה .3
ואם אחרי הבישול טחן וריסק את הכל  -. מה מברך עליהם, חילק את הפירות מהמים שלהם

 .מה מברך עליהם, ביחד

, או לא כיון, בירך על הירקות אדמה וכיון להוציא את המרק, מרק ירקות שבישלו עם בשר  .4
 .האם יברך שהכל

 .יברך על המרק מה, וגריסים, בישל מרק ירקות עם שזיפים .5

או בישל מרק  –. מה יברך על המרק, בישל מרק ירקות עם עצמות בשר כאלו הנותנים טעם .6
 .ירקות והכניס בו גם אבקת מרק מה מברך עליו

הוציא את הירקות מה , בישל מעט ירקות בתוך כמות גדולה של מים וניכר בו טעמו היטב .7
 .מברך על המרק

או שניכר איזה ירק , עם חזק אבל לא ניכר של איזה מיןהאם בכל אלו יש חילוק אם מורגש ט .8
 .בושל בו

כ אוכל את "אכל רק את הירקות והפסיק ואח, בישל מרק ירקות עם ירקות ובשר ותבלינים .9
ומה הדין אם כבר בירך בורא נפשות על , האם יש שיעור זמן שמאז מברך שהכל, המרק

 . הירקות

אבל טעם הפרי לא נשתנה , ונכנס טעם חזק במים, חומץ, ירקות פירות שנכבשו משך זמן במים .10
 .כלל למעלה וחיסרון מה יברך על המים

 

ש כל "ג כתב שלדעת העו"ובפמ, ט כתב שצריך שהמים עצמם יהיו בצורה של ממשות"ד סק"א ר"במג
 - . אבל כשהמים הם רוב בטל, או ללא מים כלומר שהמים הוא היוצא מהפירות, הדין נאמר רק במעט מים

כ יש לדון "וא, כי הבשר הוא חשוב ועיקר, מבואר שהסיבה שכשבישל עם בשר מברך שהכל] ג"סקי[ב "במ
וכן כאשר מבשל , כ"אבל אין להם חשיבות כ, שאמנם נותנים טעם' מה הדין כאשר מבשל עם עצמות וכדו

 עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם כיז "כ בגר"וכ. האם נדון מי החשוב או הרוב או העיקר, בכמה מינים ביחד
 עיקר חשוב שבמרק הדגן טעם, מ"במ עליו שמברכין דגן ממין תבשיל של מרק אבל, הירקות מטעם יותר
  .המינים מכל חשוב דגן שמין הבשר מטעם יותר

שאינו יכול הלטפל ולהגרר אחר נותן טעם השני בין ] ב"סקי[ב "וכאשר יש לו טעם עצמי מבואר במ
דהיינו , ובין למנוע ממנו להחיל עליו שמו, הטעם העצמי שלולהפקיעו מברכתו הראשנוה דהיינו 

אינם טפלים לירקות ' ומאידך כשזה מי חומץ וכדו, שכשמבשל עם בשר וירקות לא יפקיע ממנו ברכתו
מבואר שכאשר נכנס ] כ"סק[צ "ובשעה.  ר כשהשני חשוב טפי מקבל שמו"ורק לדעת הא. לקבל טעמם

  .  א להפקיע ממנו שם מי שלקות"ע כבר א"חר אפשר שלכוכ טעם א"תחלה טעם הירקות ורק אח
, המשקה טפל אליו ואינו מברך עליו, ו מבואר שכשגם אוכל לפחות כשאין עיקר השתיה"צ סקס"בשעה 

א שכיון דמגופיהו קאתי "כ הריטב"וכעין מש, ה שביאר כן שהוא דין מיוחד"אמנם בפשטות נראה מהרא
 .אליו שיעור נחשב שיטפל ע עד איזה"כ יל"וא, הוא טפל אילו



   

 ....וכן מיץ גזר טבעיוכן מיץ גזר טבעיוכן מיץ גזר טבעיוכן מיץ גזר טבעי, , , , מיץ תפוזים טבעימיץ תפוזים טבעימיץ תפוזים טבעימיץ תפוזים טבעי  ....וווו

 .כ הביאו לפניו מיץ תפוזים טבעי האם מברך עליו שהכל"אח, בירך על היין .1

 .שותה אותו בתוך הסעודה האם צריך לברך עליו .2

 .אכל ממנו מעט מאיזה שיעור מברך ברכה אחרונה ,בישל מרק ירקות .3

 

ש אבל לענין תוך "א והרא"דה שלמרות שמי פירות שנשרה בהם נחלקו הרשבה בתוך הסעו"ל ד"מבואר בביה
כ "וכ, ז כפירות שבכל מצב מברך עליו בסעודה"והרי, ע מברך עליו כי אינו נחשב לענין זה כמשקה"הסעודה לכו

הולך  ורוב, א כל מיץ תפוזים גם מאחר ועיקרו עומד למיץ"וביותר שלדעת החזו', ו דין ד"ז סק"א משב"ג רי"בפמ
כ "וא, כולו נכנס לתוכו הרי הוא כטרימט, גם עצם מהותו מאחר וכאשר הוא נסחט, ע נחשב כפרי"לזה שבזה לכו

מ "אגרו, ה"ס מ"ת חת"עדיין שו, ולענין ברכה אחרונה במי שלקות האם בכזית או רביעית -. יחשב כאכילת הפרי
ולענין אם נחשב , ה"ח סק"ר קנ"ז בא"וכעי, טרב מבואר לענין פוטר משקין שאת זה אינו פו"ובמ  -. ה"א ע"ח

  .ה"ח ס"א קנ"כטיבולו במשקה גר

  

 ....עגבניה ירוקה שקשה לאכלה אבל רגילים לאכול אותהעגבניה ירוקה שקשה לאכלה אבל רגילים לאכול אותהעגבניה ירוקה שקשה לאכלה אבל רגילים לאכול אותהעגבניה ירוקה שקשה לאכלה אבל רגילים לאכול אותה  ....זזזז

 .האם מברך עליה אדמה או שהכל .1

רך בוכל מיני פירות גמורים בגודלם אבל עדיין קשים לאכילה מה מ, אגסים, אבוקדו, מנגו .2
 . אבל מצד טיבם אין דרכם בבישול, כוז נתרכ"בישל אותם ועי -, עליהם

גרנד מה מברך עליהם כשהם  וכן תפוחי -.כלו או מוצצו מה מברך עליוולימון חי הא .3
, ע מבושלים"ומה מברך על תפו -. והאם תלוי בדרגת חמיצותם -. וכשאכלם חיים, מבושלים

 .ואפויים

תיכות קטנות מערבם חתכו אותם חיים לח ,י שכובשים אותם נאכלים"שרק ע' חצילים וכדו .4
 .מה מברך עליהם, אתרוגים מרוקחים מרים או מתוקים –. מה ברכתם, בתוך סלט ירקות

או לא ניכר מה מברך , כשניכר מהותו, מגורד, טחון, או מרוסק, חרין שחתוך לחתיכות קטנות .5
כשאכלן בפני עצמם ' ציפקה וכדו, וכן פלפל חריף–.  ומה מברך עליהם בליל הסדר, עליהם

 .והאם תלוי מאיזה מדינה מגיעים חריפים אלו –. מברך עליהם מה

' וכן דגים וכדו -.כשאוכל את הפלפל בפני עצמו מה מברך עליו, פלפל ממולא באורז .6
 .אוכל את העגבניות בפני עצמם מה מברך עליהם, שנתבשלו או נאפו ביחד עם עגבניות

 .פירות וירקות שבקופסאות שימורים מה מברך עליהם .7

בסוף הבישול  –. מה מברך תחלה וסוף, שקדים, אגוזים, צימוקים, תמרים, ענבים, טיגן ,בישל .8
 .וקיבלו טעם טוב מה יברך עליהם, או דבש, או סוכר, לדושפך עליהם שוק

   

אבל כשנאכלים חיים , ה"ב סק"כמבואר במ, כשמחמת חריפותם אינם נאכלים חיים כשחיים מברך שהכל
וכן כאשר מחמת . צ האם מחמת זה כשאוכלם לבדו נחשב שלא כדרכו"שעהב שם וב"דן במ ,י פת"רק ע

ע האם כאשר מחמת שהם קשים "ויל. ב"ב סקס"א כמבואר במ"מרירותם או חמיצותם אין ראויין לרוב בנ
א אוכלים אותו מבושל אבל הוא טוב גם חי אינו מפקיעו "אבל עצם זה שרוב בנ –. ע אינם ראויין"לע

ב דן "צ סק"אמנם בשעה. א"ב סקס"כמבואר במ, א אוכלים אותו כן"הרבה בנכש, מברכתו שהוא חי
אבל  - . א אוכלים אותו חי מברך עליו ברכתו"א לענין ברכתו כשהוא חי אפילו מיעוט בנ"שלדעת המג

 –. ז שכשאכלו לבדו מברך שהכל"כשכל דרכו להאכל מחמת צורת הנאתו רק בתערובת מבואר בסט
אפילו אם הוא טוב , א באותו מקום לאכלו חי"א שאם אין דרך בנ"בשם הח ה שטובים כתב"ל ד"ובביה

אמנם יש לעיין שאם כל הטעם בכל אלו שלא נטעי אדעתיה  –י הדחק מברך עליו שהכל "להאכל חי שלא ע
כ יש לדון שגדר הברכה יקבע לפי המקום שנטעו ואם במקומות אלו רגילים לאכול גם דברים "א, דהכי

וכשנאכלים חיים ומבושלים  –. אר עליהם ברכתם ולא לפי המקום שעכשיו דנים עליויש חריפים מאוד
ה על אותם שכל שאינם נפגמים בבישול מברך "ל ד"י בישול מתבאר בביה"אפילו אם אין רוב אכילתם ע

אבל , ובזה עצמו מתחלק כי יש אופנים שכמתבשלים בפני עמם נפגמים ומברך שהכל, עליהם ברכתם
ב "ג מבואר במ"שבכה, ומטרת הבישול הוא גם בשביל הירק עצמו, ם התוספת אינו נפגםכשמתבשלים ע

יהיה תלוי האם עיקר ' וממילא בפלפל וכדו. שנמדד לפי בישול זה ולא לפי בישול עצמי] ז"ובסקס, ז"סק[



 כתב שגם אם] נ"ז ובסב"סט[ז "ובגר –. או להשביח את עצמו, המטרה להשביח את המלוי או הנאפה עמו
וכאשר אין דרכו כלומר שהוא נפגם גם –. חזר למעלתו' כ טיגנו בדבש וכדו"ירד מחמת בישול סתם ואח

ולענין מי שלקות מבואר  –. ה"ב סקס"מינים כמבואר במ' ר אפילו בז"לענין ברכה אחרונה מבואר בנ
ה "לכאורה הו, אלא לפי הענין עד כמה נתן בו טעם' ס שאינו תלוי לפי כללי כבישה וכדו"צ סק"בשעה

ואינו , ובין כבישה, בין לענין בישול, תלוי בדרגת ביטול הטעם, לענין להוריד ממנו מעלתו שלא יחשב כחי
י בישול עם "י בישול במים ולא ע"ולא גרע מבישול עצמו כשיורד ע, תלוי בהגדרת שם בישול וכבישה

      .מאכל אחר שמתחלק לפי הענין

 ....וכן קליפות תפוחיםוכן קליפות תפוחיםוכן קליפות תפוחיםוכן קליפות תפוחים. . . . סוכריםסוכריםסוכריםסוכריםאו מאו מאו מאו מ, , , , קליפות של תפוזים ממותקיםקליפות של תפוזים ממותקיםקליפות של תפוזים ממותקיםקליפות של תפוזים ממותקים  ....חחחח

 .ואם בירך עליהם העץ, לכתחילה, ברכתםמה  .1

 .תפוחים אגסים מיובשים מה ברכתם .2

וכן קליפות לבנות של , מה מברך על השאריות שנשארו בתפוז, תפוזים שנסחטו היטב .3
, ורוצה לאכול את הקליפה, קילף צנון בצורה דקה מאוד, קליפה הדקה של הבוטנים, התפוזים

 . לים בפני עצמם מה ברכתםכשנאכ

כתב  ב"ג סק"א ל"חזווב . ובדיעבד יצא בברכתו, ט הכריע שהכל"ב סקל"נחלקו האחרונים לענין קליפות ובמ
אלו שבדרך ' אמנם קליפות בטנים וכדו, שאפילו שהרבה הולך לאכליה אחרי תיקון אבל הנזרק הוא הרבה יותר

חשב כחלק מהפרי ואפילו כשהוא לעצמו ישאר בברכתו או כלל נאכלים עם הפרי עצמו יש לדון שמחמת כן נ
, מלבד אלו שנאכלים עם הפרי כי זהו עיקר צורתו. שהוא רק טפל אליו וכשהוא לעצמו לא יהיה עליו ברכתו

  .י לענין קליפת הצנון"ג סק"ב ר"וכמבואר במ

        ....תפוחיםתפוחיםתפוחיםתפוחים, , , , גרעיני אגסיםגרעיני אגסיםגרעיני אגסיםגרעיני אגסים  ....טטטט
 .האם מברך עליו, כשאכלם מיד אחרי אכילת הפרי .1

 .כשאכלן בפני עצמם מה ברכתם, מילון, דלעת, חמניות, אבטיחגרעיני  .2

 .מה מברך עליהם, או אחרי פרי אחר מאותו המין, אחיו, אכלם עם הפרי .3

 .או לא, האם יש חילוק בין אם נתכוין בשער הברכה עליהם .4

 .או שקלה אותם בבית מה ברכתם, קלו אותם ונמכרים כך .5

ע ובירך עליו כברכת הפרי האם "ן שבבית בפנאכל סתם את הגרעינים של האבטיח או מילו .6
  .יצא

המרים אחרי תיקון .  ב"וכן אם רק החך נהנה מהם כמבואר במ, המתוקים נחשבים כעיקר הפרישדעת המחבר  
ואם , מבואר שהרבה אחרונים חולקים על המחבר וסוברים שאינו נחשב כעיקר הפרי ומרך אדמהב "ובמ, שהכל

שגם ב "בממבואר  עוד -. ע"ג שהטפילות הוא לכו"צ סקכ"ומבואר בשעה. לפרי אוכל אחר הפרי מסתבר שטפל
אמנם יש בזה חילוק בין גרעיני אבטיח  - . ד כן מברך כמהו"נוטעים ע מ כאשר"עת החולקים על המחבר מלד

 אמנם גם לדעת -. הנמכרים שמגיעים מזן שנטעי אדעתא דהכי לבין מי שיקלה אותם בבית מהרגיל שקנה' וכדו
שזה גם לדעת ' י קליה וכדו"מ יש לדון באלו שאינם נאכלים רק ע"ומ -. החולקים הרי יורד רק לדרגת אדמה

ועוד שאם כל מהותו אינו נאכל אלא בפני עצמו ולא עם , וממילא יורד לגמרי בדרגה ,המחבר נחשב אינו נאכל
לו חשיבות אולי  שקר אפילו שיוכאשר הוא חלק מהפרי והוא אינו עי ,אפשר שנחשב לפרי בפני עצמו ,הפרי

דן , כ"או מפרי אחר ג. האם דוקא כשהוא חלק ממנו,  ב שאם אוכל אחר שאוכל הפרי"כ המ"ומש –. ע"יורד לכו
ח "ז כתב השד"ובעצם מתחלק לכמה דרגות אוכלם עמהם אוכלם אחר הפרי שע. א"כ' ד ברכות א"ח אס"שדב

פרי  וא, אוכל מפרי אחר של אותו המיןל עדיין יש לדון אם אב, אבל עדיין נחשב כחלק מאכילתו, שאינו מברך
 –. שאין כל רגילות לאכלו אחריו שאולי לא שייך בו טפילות' כזה שאין בו כלל קשר כגון גרעין משמש וכדו

. מ הרי הוא פרי העץ"א לענין פרי שלא נגמר דמ"ו סק"א ר"כ המג"ואם בירך עליהם העץ ואדמה האם יצא כמש
כ "אבל לדעת הסוברים שרק ירד דרגה א. שאין מברכים עליו שהחיינו דאינו פריכתב א "יף אומץ כא יוס"חידוב

ואם בירך תחלה על הפרי ולא כיון כלל על הגרעין האם יתחלק  -  .בהכרח שרק ירד ממעלתו אבל שם פרי עליו
או למעלה יקדים ם מספק והא. ממנו ולכן הוא ברכתואם אכלו מיד או לא כי אז רק יצא וכשהוא ביחד הוא חלק 

 שכשם ל"י, שיורד בדרגא, ועוד מרדכי מאמרוה, א"הגר כ"ואם כמש –. שהכל או שכאן הוא טפל במהותו
 מברכת להורידם יש ואבטיח דלעת גרעיני אף, א"לבפה ע"בפה מברכת דרגא בהו נחתינן הפירות שבגרעיני

    .לשהכל א"בפה
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