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Ê¯ ÔÓÈÒ
é"ùøéô] àøôå÷ éðéî ìòå àòéáä ìò éîéãáà øá ÷çöé éáø øîà àúéàã ù"ééò ,:ãî óã 'îâá àåä úåùôð àøåá úëøá ìù ïéãä øå÷î

àéî åìéôà øîà ô"øå ,àì àéî ìáà à÷øé åìéôà øîà ÷çöé 'øå ,àì à÷øé ìáà ,ø"ðá óåñáìå ìëäù êøáî äìçúá [øùá éðéî ìë

[àðãéáò ä"ã] 'ñåúä åáúëå .[íéî ìò óà åðééäå ,àôô áøë óà é"ùøéôå] åäìåëë àðãéáò àðøëãî éëã àðîéæ àðà éùà áø øîà .'åëå

.[à"ä ç"ô] í"áîøäå ù"àøä å÷ñô ïëå ,ø"ðá à÷øé øúáå àéî øúá ïéëøáîã éùà áøë íéâäåð åðà ïëã1

Ì˘· ‰Î¯·‰ ˙‡ Ì˙ÂÁ Ì‡‰

:íúåç åðéà åà íéîìåòä éç é"àá ø"ðá úëøá óåñá íúåç íà å÷ìçð íéðåùàøä

.à.å"éø ë"ëå [èî÷ 'éñ à"ç] à"áùøá ä"ëå [.áì óã] äðåé åðéáø áúë ïëå ,äîéúç øëæåä àì ïãéã àøîâá

.á.íåúçì åâäð àì íìåòä î"îã äøåøá äðùîä áúëå .à"øâä òéøëä ïëå ù"àøä âäð ïëå ,äîéúç äøëæåä éîìùåøéá

‰Î¯·‰ ÁÒÂ�

ù"àøäå øåèä çñåð íðîà ,é"øàä éáúëá àåä ïëã óéñåäå ,àøáù äî ìë ìò àìå úàøáù äî ìë ìò íéøîåàù à"âîä áúë

.äøåøá äðùîä ÷éúòä ïëå ,àøáù äî ìë ìò à"ééçä íéëñä ïëå à"øâäå

ä"á÷äù àéä äæá äðååëäù ùøéô íùå ,ãéîú úëñî óåñ è"åé 'ñåúì à"âîä ïééöå ,÷åáã àåäù äøéöá éç úáéú ,íéîìåòä éç êåøáÅ

.íéîìåòä ìëì úåéç ïúåðä àåäù åðééäå ,íéîìåòä ìù íééçä àåä

Á¯ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ
. .ãî óã äðùîá àåä ,ùìù ïéòî äëøáå ,õòä ìò êøáî íéðéîä úòáùî úåøéô ìòù ïéãä øå÷î

.ò"ôá äëøá íäì åòá÷ ïëìå ,é"à íäá äçáúùðù íúåáéùç éðôî àéä åìàä íéðéîä ìò åæ äëøáì íòèäù [à ÷"ñ] æ"èä áúëå

äøåúáù íé÷åñôäî äì ïðéôìé ë"àå ,äøåúä ïî àéä ùìù ïéòî úëøá áåéç [èø é"ñåñ] øåèä éôì àäã [à ÷"ñ æ"î] â"îôä äù÷äå

äëøá ìù àúééøåàã áåéç øåèä éôìù øîåì â"îôä ïãå ,'úëøáå úòáùå úìëàå' øîàð ë"çàå úåøéôä íâ åøëæð íù ,[á÷ò úùøôá]

úçà äëøáá äøåúä ïî éãå ,[úëøáå úòáùå úìëàå øîàð íçì ìò ÷øã éô] ïéðòä ÷éñôä íçì úáéúã åìàä íé÷åñôäî åðéà åæ

íäá äçáúùðù úåøéôä ìù íúåáéùç íåùî 'â ïéòî äëøá êøáì åð÷éú íéîëçå ,úåùôð àøåá úëøá ïåâë ,'â ïéòî äðéà åìéôà

.[à ÷"ñ ö"äòùá äøö÷á åàáåä åìà íéøáã] .é"à

· ÛÈÚÒ
íéáåúë äøåòùå äèéçã] é"à ïäá äçáúùðù àéä ïâã éðéî úùîç ìù äìòîäã øåèä áúëúìåáéùå ,íéèéç ïéî ïä ïéîñåëå ,÷åñôá

יברך שלא צידד גמורה,ולכן חובה אינה מים על בנ"ר שברכת נקט שהחזו"א ד] אות ז [פרק מהחזו"א והנהגות דינים בספר כתב .1

הדין שמעיקר אף בנ"ר, יברך לא פרס אכילת בכדי רק שתה אם אבל רביעית, שתיית כדי בתוך מים רביעית שתה אם אלא מים על בנ"ר

פרס. אכילת בכדי מצטרפת משקין ששתיית כהגר"א נקט
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øàåáîä ïéãä òáåð íúåáéùç êåúîå ,àéöåîä êøáî úô ïäî äùò íàå ,íãàä äéçé íäéìòã ãåòå ,[íéøåòù ììëá ïä ïåôéùå ìòåù

.èåòéî àåä åìéôà î"îá êøáî íéðéîä úùîçî åá ùéù ìëã ,óéòñä êùîäá

Ô˘˙Î Â‡ Ô˜Ï˘˘ Ô‚„ È�ÈÓ ˙˘ÓÁ ,Ú"Â˘‰ ÔÂ˘Ï

åðééä 'ï÷ìù' ò"åùä ë"ùîã à"âîä äæî ÷ééãîå ,[:âò óã úáù 'îâ ïééò] äàåáúá ïéòøâä ìù äôéì÷ä úøñä àéä äùéúëä ïéðò

ñåøâì êéøöù åáúë à"øâäå ø"îàîäå íéøôà ãéä íðîà .ïìäì øàåáîëå äæá êéøàäå ,äôéì÷ä úøñä éìáå íéîìù íìùéáùë óà

.'åëå ñéâøéèå à÷ìéç éáâì [.æì óã] 'îâá øàåáîë î"îá êøáî íìùéáå í÷ìéç íàù ïéãä èåùô ïëà æ"éôìå ,'ï÷ìéçù' ò"åùá

Ô˜Ï˘˘ Ô‚„ È�ÈÓ '‰

:àåä [ã óéòñ ïìäìå äæ óéòñ] íé÷ñåôä øàù éøáãîå åéøáãî äìåòäå ,äæá êéøàäù [á ÷"ñ] à"âîá ïééò

.à.à"äôá êøáî åëòîúð àìå ïúôéì÷ äøñåä àìù íéîìù äàåáú éðéòøâ ìùéá

.áåëòîúðå" (ññåëä ä"ã .æì óã) 'ñåú ïåùìå] ,î"îá êøáî äôé åëòîúðå ïúôéì÷ äøñåä àìù íéîìù äàåáú éðéòøâ ìùéá

åëòîúðå ïúôéì÷ äøñåä íà ïëù ìëå ,[â ÷"ñ] äøåøá äðùîáå ,[á ÷"ñ] à"âîá íäéøáã åàáåäå ["àñééã ïéòë éåäã äôé

.äôé

.â÷ôñ äæ éøä ,íéîéìù íéðéòøâä åøàùð àì æ"éòå úö÷îá åëòîúðå ,íúôéì÷ äøñåä àìå , íéîìù äàåáú éðéòøâ ìùéá

.à"øâä øåàéáá òîùî ïëã áúëå ,[çé ÷"ñ ïìäì] ö"äòùä ë"ë ,î"îá åà à"äôá êøáî íà

.ã[á ÷"ñ] à"âîä áúë ,íéîìù íéðéòøâä åøàùðå ,ììë å÷áãð àìå åëòîúð àìå ïúôéì÷ äøñåäù äàåáú éðéòøâ ìùéá

:íéðåùàøä äæá å÷ìçðù

.å÷áãð àì àìéîîå ,åëòîúð àìã íéîìù íîöò íéðéòøâäù ïåéë à"äôá íúëøá äðåé åðéáø úòãìå ,î"îá íúëøá í"áîøä úòãì

,äãåòñä êåúá àìà íìëàé àìù ïåëðäã â"îôä áúëå2íâ òîùî ïëã ö"äòùä áúëå .[åè ÷"ñ] äøåøá äðùîá íéøáãä åàáåäå

.êë ïìëåàì íãà éðá êøã íâù ö"äòùá óéñåäå ,à"äôá ïúëøáã áúëù ù"ééò ,ìòåù úìåáéù éðéòøâ éáâì [æ ÷"ñ] à"âîá

.ä.[â"îôä úåòîùîî è ÷"ñ ö"äòù] î"îá êøáî ,úö÷ å÷áãðå ïúôéì÷ äøñåäù äàåáú éðéòøâ ìùéá

.ååéäù äîî íéðè÷ æ"éò åùòðå , íééçéøä úðéçè é"ò ïéòøâä óåâî úö÷î íâå ,ïúôéì÷ äøñåäù äàåáú éðéòøâ ìùéá

ïéà äéçîä ìòå î"îá êøáì ïéâäåðä ,ìåùéáä é"ò åëòîúð àìå [äðéðô éñéøâ - ïôéåøâ ìéøòôá éåöîù åîë] ,íãå÷

.íãéá úåçîì

.æïëå ,[ã"ä â"ô] í"áîøä ïåùì åæ ,î"îá êøáîå äøéã÷ äùòî æ"ä íìùéáå äùìùì åà íéðùì í÷ìéçù äàåáú éðéòøâ

äùìùì åà íéðùì í÷ìéçù äàåáú éðéòøâ ,à"øâäå ø"îàîäå íéøôà ãéä åéøáãá åäéâäù äî éôì [á óéòñ] ò"åùä ïåùì

.[äæì äæ å÷áãð àì íà ïéãä äî äøåøá äðùîá øëæåä àìå] ,î"îá êøáîå äøéã÷ äùòî æ"ä ,íìùéáå3

השעה"צ וכתב לדינא. נוקט הוא וכך בפה"א, שברכתן יודה הרמב"ם דגם דנראה שכתב אפרים עוללות מספר הביא כ] [ס"ק בשעה"צ .2

ס"א]. נד [כלל אדם בחיי משמע דכן

מצד בזו זה נדבקים שאינם גריסים לגבי שנקט ד] אות כז סי' הלכה בירור הברכה וזאת [ספר הביאו זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם .3

סמיך שלו שהרוטב [טשולנט] חמין בתוך הם אם ורק במ"מ, ולא בפה"א מברך סמיך אינו שרוטבו מרק בתוך הם שאם הקשה, טבעם

מזונות. מברך זל"ז דבוקים הם ומחמתו
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Ó"Ó· ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ�ÈÓ‰ ˙˘ÓÁÓ Â· ˘È˘ ÏÎ

,ùáã íäá ïúðå åìùáúðå úùúëîá åùúëðù íéèéç åðééäå ,äøéã÷ õéáç ïéòë àñééãá éàøåîà éâéìôã :åì óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

ìàåîùå áøã ,î"îá êøáîù äëìäì ì"éé÷å ,ø÷éò àãéîñ øáñå î"îá øîà àðäë áø ,ø÷éò àùáåãù íåùî ìëäù øîà äãåäé áø

.î"îá êøáî íéðéîä úùîçî åá ùéù ìë åäééååøú éøîàã

åéùåãéç] à"áùøä ïåùìî àéáä é"áäå .ø÷éò íéáùçð íä î"î ,èåòéîä íä ïâã éðéîå øçà ïéîî áåøä åìéôàù [æ 'éñ] ù"àøä áúëå

.î"îá êøáî ,åøéùëäì åá úðúéð úìåñäå ,ùáãä úîçî àåä äæä ìëàîä ìù åø÷éòù óàã [:åì óã

åøå÷îå ,î"îá êøáî åðéàå ,ìëàîä ø÷éòì ìôè äæ éøä å÷áãì éãë ÷ø ìëàîá ïúéð ïâãä íàù [å"ä â"ô] í"áîøä áúë íðîà

.äéì éãáò àîìòá é÷åáãì ,éôè àçîé÷ äá åãùã àäã ,à"äôá åúëøá àçîé÷ äéá åùôî åìéôà à÷ìéñã àìéùáúã [.èì óã] 'îâá

ÏÈ˘·˙‰ ·Â¯ Ì‰ Í‡ ˜·„Ï Â�˙È�˘ Ô‚„ È�ÈÓ

÷áãì ÷ø åðúéðù ïåéë ,î"îá ïéëøáî ïéà áåø íä ïâãä éðéî øùàë íâù äàøð àøáñîù äìéçúá áúëù [ã ÷"ñ ïìäì] æ"èá ïééò

[ìë ä"ã :åì óã] 'ñåú ìù ÷ôñä äæù è÷ðå ,ìëåàä úåîëî äðäð ñ"åñù ïåéë äæá ÷ôúñð ë"çàå .ìëàîä ììëá íéáùçð íðéà

.íéã÷ùá ïéðúåðù çî÷ä ïéðòá

÷"ñ] ö"äòùä áúë ïëìå ,ìëàîì ìôè áùçð åðéàå äéøúá ïðéìæà áåø àåä çî÷äù ïåéëã ,æ"èä ìò âéùä íéøåáéâ ïâî øôñá íðîà

.ììë äëìäì äéúååë è÷ð àìå æ"èä éøáã úà èéîùäù [âé4

[˘ÈÙ ÚËÏÈÙÚ‚] ÌÈ‚„Â ¯˘· ˙ÂˆÈˆ˜

éãë ÷ø åðúðù ïåéëã ,íçì åà çî÷ íäá ïúéðù óà ìëäù íéâãå øùá úåöéö÷ ìò ïéëøáîù [ì 'éñ ç"åà] øæð éðáà ú"åùá áúë

.à"åæçä è÷ð ïëå ,÷áãì éåùòë æ"ä äçôðì éãë åà äöéö÷ä úà ÷áãì56

‚ ÛÈÚÒ
äãåòñä êåú åòîâìå øéîçäì áåèã 'ñåú åáúëå .ìë ä"ã :åì óã 'ñåúá àåä ,íéã÷ù êåúì ïúéðä çî÷á äæ óéòñáù ïåãéðì øå÷îä

ä äæë ìëàîáù íåùî àåä 'ñåú äæá åøéîçäù äîã ø"àä áúëå .ð"îî øåèôå ,àéöåîä úëøá øçàìéãë íâ çî÷ä úà ïúéì êøã

.÷áãì ÷ø ïúéð íà éàãåá øòùì äù÷ ïëìå ,áìä ãåòñì

ìéùáúá éøééî àìà ,ìëäù àìà î"îá åúëøá ïéà ë"àã ,åúåà íéúåùù íéã÷ù ìù ä÷ùîá éøééî àìã áúëù [â ÷"ñ] à"âîá ïééòå

.äìéëà êøãá ìëàðä áò

àì éúëàã à"òø éùåãéçáå êìîä ïâ øôñá åäîú ,ð"îî øåèôå äãåòñä êåúá äæ ìëàî ìëàéù [ò"åùäå] 'ñåú åáúëù äî ìò

äãåòñä êåúá úåøéô ìëåàë éåä ë"à ,íéã÷ù àåä ìëàîä ìù åø÷éòå ÷áãì ÷ø ïúéð çî÷äù ãöä ìò àäã ,äëøá ÷ôñ éãéî åðàöé

לספר שציין בפמ"ג עיין בעלמא, לדיבוק רק בה ניתן והקמח והבשמים, הדבש הוא עיקרה כל לעקי'ך דעוגת הט"ז שם שכתב מה גם .4

אחרונים. הרבה השיגו וכן במ"מ, וברכתה בכיסנין הבאה פת דהוי שנקט משה חמד

רה-רו]. [עמ' ברכות שני חוט ובספר הים זיו בספר בשמו הובא .5

להיות אלא הפירורים באו שלא כיון שהכל, ברכתו מאוד ערב הציפוי אין שאם לחם, פירורי עם המטוגן בשניצל להורות מקובל וכן .6

המאכל גוף מעיקר הוא כשהקמח היינו במ"מ, עליו מברכין התבשיל את להטעים שבא דקמח הראשונים שאמרו [ומה לבשר. תבלין כעין

מבחוץ]. דק ציפוי או תבלין כעין מפוזר כשהוא ולא המאכל, בעצם להשתתף ובא
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[âé ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .äãåòñä êåúá êøáî åðéà î"îá åúëøáå ãåòñì ïúéð çî÷äù ãöä ìò åìéàå ,íäéìò êøáì êéøöå

'éñá øàåáîë ,äãåòñä êåúá íäéìò êøáî åðéàå íäéìò åúãåòñ úåòéá÷ ø÷éò ,åìàä íéã÷ùì êéøöù äìåçá éøééîã ïåéëã áùééì

.[â"ñ] æò÷

àìù íâ åìëàì ìëåéå ð"îî äæá àöéå ìëäù êøáé ,äãåòñä êåúá åìëàì [ò"åùå] 'ñåú åëéøöä äîì äù÷äù [ä ÷"ñ] æ"èä

íéã÷ùä íàå ,'â ïéòî êøáî ø÷éò çî÷ä íàù ,äðåøçà äëøá ïéðòì úéæë ìëàéùë àåä ÷ôñä êà ,ð"äàã õøéúå .äãåòñä êåúá

ìëäù úëøáù óàã áúëù ø"îàîä éøáã úà àéáä [æè ÷"ñ] ö"äòùá íðîà .'â ïéòî úøèåô äðéà ø"ðá úëøáå ,ø"ðá êøáî ø÷éò

.äãåòñä êåúá ìåëàì óéãòå , äìéçúëì äæ ïéà î"î ,ð"îî úøèåô

„ ÛÈÚÒ
.æì óã àúééøáá àåä à"äôá åúëøáù íéèç ññåëä ìù ïéãä øå÷î.

ìåùéáä é"ò øùàë ÷øå ,à"äôá êøáî ,ììë åëòîúð àìå úåîéìù ïäùë úå÷åìù íéèéç ìù úåéì÷ ìëåàä ä"äã íéðåùàøä åáúëå

.äæá íéðéãä éèøô úà åðáúë [á óéòñ] ìéòìå .î"îá êøáî æà äøéã÷ äùòîëå àñééãë úåéäì íéèéçä åëôä

êøã ïéàå äù÷ ìëàî àåäù ïåéë ,ìëäù àìà à"äôá êøáî åðéàù áúëù åá ìëä éøáã úà é"áä àéáä íéøåòù ññåëä éáâì

éëøãäå .à"äôá êøáî íéøåòùá íâù øáåñù àìà ,ïë åðéà øåèä úòãù é"áä áúëå .úåéåì÷ íéøåòù éáâì íâ úàæ áúëå ,ïë åìëåàì

íééåàøä ìò àìà à"äôá ïéëøáîù øîåì ïéåëúð àì î"î ,àîúñá åéøáã áúëù óàã ì"éã ,øåèä éøáãî äéàø ïéàã áúë äùî

.äìéëàì

úùîç ìëì åúðååëù [ã ÷"ñ] à"âîä áúëå ,à"äôá êøáî ïâãä úà ññåëä áúë øáçîäù ,à"îøäå øáçîä ú÷åìçî úòáåð äæîå

.ùàá íééåì÷ åìéôà ìëäù êøáî íéøåòùáù ,åá ìëäë ÷ñô à"îøäå ,éðàù íéøåòùã áúëù åá ìëä éøáãî é÷åôàì ,ïâã éðéî

Ô‚„ ÒÒÂÎ· ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯·

[äéçîä ìòå î"îá åúëøá àäúù àñééãë äùòðù ãò ìùáúð àìù] ïâã ìò äðåøçà äëøáù åáúë í"áîøäå â"äáäù øåèä áúë

àéäïåéëã åà ,äîãàä éøô ìòå äîãàä ìò çñåðá 'â ïéòî äëøá êøáé éìåàù ,äæá å÷ôúñä [ññåëä ä"ã .æì óã] 'ñåúäå .ø"ðá

ù"àøäå 'ñåúä åáúë ïëìå ,åá øæç ë"çàå 'â ïéòî êøáîù äìéçúá øáñ ú"øå .úàæ ùãçì åðì ïéà àøîâá äæ çñåð åðéöî àìù

.äãåòñä êåúá àìà äæë ïâã ìëàé àìù ïåëðù [àîéà ä"ã .åì óã] à"áùøäå [è 'éñ]

íéøåòù ññåëäù åá ìëäë ÷ñôù à"îøä úèéùì óàã åðééäå ,íééç íéøåòùá íâ àåä 'ñåú ìù ÷ôñäã [å ÷"ñ] à"âîä áúëå

øàåáîù ,çî÷ì éîã àìã à"âîä áúëå] .'â ïéòî êøáî éìåà ÷ôúñäì ùé äðåøçà äëøá ïéðòì î"î ,à"äôá àìå ìëäù êøáî

ë"àùî ,úôá àðéøçà àééåìéò 'éì úéàå åúééøáî äðúùä çî÷ã ,äæá å÷ôúñä àìå ø"ðá åéøçàå ìëäù åéðôì êøáîù (ä óéòñ)

äëøá ïéðòì à"âîää äáúë ïàëå ,çî÷ ìù äðåùàø äëøá éáâì (.åì óã) 'îâá úàöîð åæ àøáñ .ïúééøáî åðúùð àìù úåéç íéøåòù

.[äðåøçà

êøáîù àîúñá áúë ò"åùäã ,ø"ðá êøáîù ò"åùäî òîùîù [æ ÷"ñ] à"âîä áúë ,äãåòñä êåúá àìù ïâã ìëàù òøéà íà

.'ñåú ìù ÷ôñä úà àéáä ë"çà ÷øå ø"ðá

ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·˘ È�ÈÚ¯‚Ó ˜¯Ó Ï˘·Ó‰

íéîä ïéàù øùôàã ,÷øî úìéëàì åúðååëã ,íéî äáøä åá ïúåðå ìòåù úìåáù ìù íéîìù íéðéòøâî ìéùáú äùåòäù à"âîä áúë
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úùîçã íåùî ÷øîì íéìèá íéðéòøâä ïéàå ,ìëäù íéîä ìòå ,à"äôá íéðéòøâä ìò ,úåëøá éúù êøáì êéøöå íéðéòøâäì íéìèá

êøáî ïâã éðéî úùîçî åá ùéù ìë ìù ïéãä úà àéáäù äë ÷"ñ à"âîá ù"ééò] .áø 'éñ ò"åùì à"âîä ïééöå ,éáéùç íéðéîä

åùòð àìã ,à"äôá úëøáá åøàùð íéðéîä úùîç ïàë ìáà ,î"îá àéä íéðéîä úùîç úëøá íúäã ò"ö÷ äøåàëì íðîà ,î"îá

ïîæáã è÷ðå ,à"âîä ìò àîòè éàäî ÷ìç øæåòä ïáà øôñá íðîà .÷øîì íéìèá íðéàù úåáéùç ùé íäì íâù ïìðîå ,àñééã

äðùîä äëìäì è÷ð ïëå ,î"îá åúëøáù ïâãì ÷ø ùé ïâã éðéî ìù äìòîäã ,÷øîì íéìèá íä éøä à"äôá àéä ïâãä éðéòøâ úëøáù

.[æë ÷"ñ] ö"äòùáå [âë ÷"ñ ïìäì] äøåøá

÷øîä íâù øùôà î"îå ,äáåøî àåäù óà ÷øîì íéìèá íä ïéàù íéðåøçàä íéîéëñî ,î"îá àéä ïâãä éðéòøâ úëøáù ïôåàáå

÷"ñ] á"ðùîä êà ,íéã÷é äëøá åæéà äøòäá ïééòå .÷øîä ìò ìëäùå íéðéòøâä ìò î"îá úåëøá éúù êøáé ïëìå íäì ìèá àì

.÷øîä ìò ìëäù úëøá íéã÷éù áúë [âë7

Ê ÛÈÚÒ
.æì óã 'îâá àåä æøåà éðéãì øå÷îäæøåà ìéùáú ìòã ïðé÷ñîã ù"ééò ,.ø"ðá äéøçàìå î"îá äìéçúá ïéëøáî æøåà úôå

,äãåòñä êåúá àìà åìëàì ïéà ÷ôñä úîçîù åøåäù ùéå ,æ"ééø æ"òìá àø÷ðù äî àåä æøåà íà äìàùá åëéøàä íéðåøçàäå

.áø äùòîá à"øâä è÷ð ïëå ,æ"ééø àåä æøåàù àîìòã ïééâåñã áúë úåãåîç íçìá êà8

ÏÂ˘È·‰ È"Ú ÍÚÓ˙�˘Î ˜¯ Ê¯Â‡‰ ÏÚ Ó"Ó· ÔÈÎ¯·Ó Ì‡‰

:ìåùéáä é"ò êòîúð àìå íìù àåäùë ìùáúðù æøåà ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

åìùáì êøãù íåùî íòèäå ,íìù àåäùë åìùéáùë óà î"îá êøáî æøåàáã [úôäå ä"ã ó"éøä éôãá .åë óã] äðåé åðéáø úòã [à

åðéáø ïë ÷ééãå .[íìùáì î"ò íéñéøâì íúåà ÷ìçì ïéìéâøù ïçåãáå ïâã éðéî 'äá ë"àùî] íìù àåäùë íâ ìéùáú åðîî úåùòìå

.àúééøáä ïåùìî äðåé

.à"äôá êøáî íìù àåäùë åìùéá íàã åáúë ,æ"àéøäå æ"åàäå äãåäé åðéáø 'ñåúå íçåøé åðéáøå ù"àøä êà [á

à"îøäå .î"îá êøáî íìù àåäùë óàã é"áá åúð÷ñîë äæå ,î"îá êøáî åìùéá íàã àîúñá åáúë [ø"àäå ç"áä ïëå] ò"åùäå

.[à"øâäå î"ãä íùá (åë ÷"ñ) á"ðùî Y úö÷ êòîúð íà óà åðééäå] î"îá êøáî ìåùéáä é"ò êòîúð íà à÷åãã åáúë íéðåøçà ãåòå

.íìù àåäùë ìùáúðù æøåàá î"îá êøáî ïéàã à"îøä úòãë ø÷éòäå ,äæá åëéøàä íéðåøçà äáøäã áúëù [ãò ä"ã] ì"äéáá ïééòå

èøôáå ,î"îá êøáé ò"åëìå ,íìù éø÷éî àì øáë åðìù æøåàá åîë äôéì÷ä äøñåäù ìëù øùôàã â"îôä íùá ì"äéáä àéáä íðîà

î"îá êøéá íà [çìîå íéîî õåç] ìëàî ìë ìòã à"ééçäå ø"àäå äùéøãä íùá [íå÷îá ä"ã ì"äéá é óéòñ] æñ÷ 'éñá øàáúð øáëù

כתב ושם ברכות, שתי שמברך במ"מ], שברכתן [קניידלך לביבות מעט בו שיש במרק ו] ס"ק רה [סי' המג"א לדברי רע"א ציין עוד .7

הלביבות, על ואח"כ המים על תחילה שיברך שם] והמחה"ש כאן רע"א מצטט וכן ראשון, בדפוס היה שכן שלפנינו הגירסא [לפי המג"א

אך המרק, ברכת להקדים כתב לא רח] [סי' דידן ובמג"א הלביבות. על תחילה שמברך תיקנו אפרים והיד חיים הנתיב המקו"ח, ואילו

על שמברך זה [ובאופן אחר. דבר על שהכל לברך דעדיף הביא החיי"א ובשם המרק, ברכת להקדים כתב כג] ס"ק [להלן ברורה המשנה

הגרעינים]. על במ"מ ברכת יקדים אחר דבר

במ"מ בירך אם ומלח ממים חוץ מאכל מיני כל על שהרי יצא, האורז על במ"מ בירך שאם פשוט דבלא"ה לא] [ס"ק בשעה"צ וכתב .8

במ"מ. מברך בודאי במ"מ, מברכין דזיין דחזינן מידי כל דעל הסוברים עד] סוד"ה בביה"ל [מובאים פוסקים דיש ובפרט יצא,
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.ìëäù åîë úììåë äëøá àéäã àöé9

¯Á‡ ÔÈÓ ÂËÂÚÈÓÂ Ê¯Â‡ Â·Â¯˘ ÏÈ˘·˙

úåèéùôá è÷ð [àé ÷"ñ] à"âîäå .í"áîøä úòãá äæá ÷ôúñä é"áäå ,î"îá åúëøá æøåà åáåøù ìéùáúù áúë [ç 'éñ] ù"àøä

.[ìëäù êøáî øçà ïéî æøåàá áøòúðù ìëã áúëù (è ÷"ñ) æ"èäë àìãå] ,àáåø øúá ïðéìæàù

Ê¯Â‡ ÏÈ˘·˙ ÏÚ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Í¯È·

óñåé éëøáä áúë ,æøåà ìù úô åà ìéùáú ìò äéçîä ìò êøéáå äòèù éî ïéðòìå .úåùôð àøåá àéä æøåà ìò äðåøçàä äëøáä

.[è ÷"ñ] ú"òùá íéøáãä åàáåäå ,äáåç éãé àöéã åëìåî é"øäî íùá

.é"ëøáä íù áúë ïë ,æøåàä úà íâ äæá øèô äéçîä ìò êøéáå ,æøåà íò ãçé ïâã éðéî 'ä ìù úåðåæî éðéî ìëàù éî ïëå10

Á ÛÈÚÒ

ÔÁÂ„ ˙Ù

êà ,áìä úà ãòåñå ïééæ ïçåãä,ùîî ïâã ïéî éåä æøåà éøåð ïá ïðçåé 'ø úòãìå] .æøåàìå ïâã éðéî 'äì ÷ø î"îá úëøá åðéöî àøîâá

:íéðåùàøä äæá å÷ìçðå .[ïçåã éáâì åæë äòéã åðéöî àìå

:íéîòè 'á à"âîä áúë à"äôá ïéëøáî ïéàã àäå] .åøáãá äéäð ìëäù àéä ïçåã úô úëøáù åáúë [é"ä â"ô] í"áîøäå ó"éøä [à

øîåì øåîâ úô ïéãå ,àúåéìòîì äðúùðù óà äîãàä éøô àøåá úëøá äá êééù àìå éøô úøåúî àöé éøîâì äðúùðù é"ò .à

.[äæ ïôåàá ïçåãä úìéëà êøã ïéàù ãåòå .á .ïâã éðéî 'äî åðéàù ïåéë ïàë êééù àì àéöåîä

.äîãàä éøô àøåá ïéëøáîù ,[øåèá àáåä] â"äáä úòã [á

ìåëùàäå [à"áùøá àáåä] ã"áàøä úòã ïëå ,äðåé åðéáø åîò íéëñäå ,ïåàâ íùá [.åë óã] äðåé åðéáøá àåä ïëå ,ù"àøä úòã [â

åàáåäå ,î"îá åúëøáù íäøãåáàäå ç÷åøäå ,éøåî íùá é"éîâääå æ"àéøäå [ó"éøä ìò] ä"àøäå ,é"ùø íùá è÷ìä éìáùäå æ"åàäå

.ì"äéáá åìàä íéðåùàøä

ìë åéä àì éìåàã áúëå ,ì"ðä íéðåùàøä ìëë àìã àîúñá áúë äîì ì"äéáä äîúå ,ìëäù êøáîù í"áîøäå ó"éøäë ÷ñô ò"åùäå

.åãéá úåçîì ïéà ïçåã úô ìò î"îá êøáì äöåøäù áúë ïëìå ,åéðôì åìà

Ò¯È˙ ˙Ù

â"îôä áúë ïëìå .ñøéú çî÷î úô úåùòì ïëøãù úåðéãî ùéå ,'õééå éùò÷øòè' íùá äøåøá äðùîáå íé÷ñåôá àø÷ð ñøéúä [à

úô ìù åúëøáù ,[áé ÷"ñ] à"âîä íâ åáúëù äðåé åðéáø ìù éðùä íòèä éôì ,à"äôá ñøéúä úô úëøá äøåàëì åìà úåðéãîáã

.úô äæî úåùòì êøã ïéàå ìéàåä ìëäù ïçåã

åúòéøæ ø÷éòã ,éëäã àúòãà éòèð àìã ïåéë ,ìëäù àìà à"äôá êøáì ïéà î"îã áúë [ð 'éñ ç"åà] øôåñ íúç ú"åùá íðîà [á

שיברך נשתנה חשיב לא וגם תבשיל, בגדר זה דאין בפה"א, דמברך ברכה] ותן [ספר זצ"ל אויערבאך הגרש"ז דעת אורז פריכיות לענין .9

פ ברכה שערי [ספר זצ"ל ואזנר הגר'ש דעת וכן חימום.שהכל, ע"י נדבקו כיון במ"מ לברך נקט זצ"ל אלישיב והגרי"ש ט"ז].

.21 הערה רח סי' והערות ביאורים וע"ע

הדגן. מיני על המחיה על ואח"כ האורז על בנ"ר תחילה שיברך זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורה ולכן .10
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ñøéú çî÷ éìåà ñ"úçä ÷ôúñä î"îå ,à"äôá êøáì ïéà ïëìå ïééøô ø÷éò åðéà úôäå ,úåæååà íåèéôå úåôåò êøåöì àåä ñøéúä ìù

.äãåòñä êåúá àìà åìëåàì àìù ïåëðäã áúë ïëìå ,î"îá åúëøáå æøåà ììëá àåä

·Ï‰ ˙‡ ÌÈ„ÚÂÒÂ ÌÈ�Ê‰ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÈ�Ë˜ È�ÈÓ

î"îá åéðôì êøáîå ,æøåàë åðéã úô åà ìéùáú åðîî äùòù áìä úà ãòåñå ïæä ïéî ìëã ïåàâ íùá [.åë óã] äðåé åðéáø áúë

.ñøéú úô ìò î"îá êøáì óñåð óåøéö ùé åæ äèéù éôìã [ãò ä"ã] ì"äéáä áúëå .ù"àøä 'ñåúá áúë ïëå ,ø"ðá åéøçàìå

˙ÓÒÂÎ ÏÈ˘·˙

úîñåëî úéùòðä úôå ,úåéðè÷ øàùë äðéãù íéðåøçà äáøä åè÷ðå ,'é÷øàèàè øùá' äøåøá äðùîáå íé÷ñåôá äðåëî úîñåëä

ãåòñä êåúá àìà åæ úô ìëàé àìù ïåëðã áúëù ñ"úçäë àìãå] .ìëäù äúëøá.[äì ÷"ñ ö"äòùá áúë ïëå ,ä

˙ÂÈ�Ë˜ È�ÈÓ Ï˘ ÏÈ˘·˙· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

àìà ,íéîìù à÷åã åàìã á"ðùîä áúëå] íéîìù åøàùðå ,íééç åîë íéìùåáî äìéëàì íéáåè ïäå úåéðè÷ ìùéá íàã à"îøä áúë

.à"äôá ïúëøá ,[éøîâì åëòîúð àìù ìë

áø 'éñ] ìéòì ïééòå ,êëá ïúìéëà êøã ø÷éò ïéàù íåùî äæ íðîà ,ìëäù ïúëøá úåéðè÷ çî÷î ìéùáú ïåâë ,éøîâì åëòîúð íàå

.äæ ïôåàá ïúìéëà êøã êà éøîâì å÷ñøúðù úåøéô ïéãá [ãî ÷"ñ á"ðùîáå æ"ñ

.åúáåç éãé àöéù [á"éñ àð ììë] íãà ééçä íùá [î ÷"ñ] á"ðùîá àáåä ,éøîâì êòîúðù ìéùáú ìò à"äôá êøéá íà ãáòéãáå

.[æ óéòñ óåñ] áø 'éñ à"îøá ïééòå

úåùòì ììë êøã ïéàù íåùî ,à"äôá úëøáá àöåé àì ìéùáú åðîî äùòù úåéðè÷ çî÷á éìåàã [ãî ÷"ñ] ö"äòùä ÷ôúñä íðîà

.úåéðè÷ çî÷î ìéùáú11

Ë ÛÈÚÒ

˙ÂÈ�Ë˜ Â‡ ÔÁÂ„ ÁÓ˜ ÌÚ Ô‚„ ÁÓ˜ ˙·Â¯Ú˙

ñøô úìéëà éãëá úéæë øåòéù ïâãá ùéùë [à12:úô ïàùòå

.àúëøá åéøçàìå àéöåîä åéðôì êøáîå ñøô úìéëà éãëá ïâã úéæë ìëàù àöîð ,úáåøòúä ïî ñøô øåòéù ìëà íà

.ïåæîä13

ולא חיים לאוכלן שדרכן כפירות הוי קטניות מקמח תבשיל לעשות הדרך דאין דכיון הכוונה אם השעה"צ, של הספק בטעם לעיין יש .11

שעשה כיון ואולי בפה"א. בירך אם יו"ח בדיעבד כאלו בפירות שגם אחרונים בשם המשנ"ב כתב ג] ס"ק רו [סי' דלעיל צ"ע אך מבושלים,

כלל. קיימת צורתו שאין כיון שהכל וברכתו מטרימא טפי גרע קמח, מהקטניות

ואזיל ביצים. ג' ולהרמב"ם ביצים ד' הוא פרס שיעור דלרש"י ורמב"ם, רש"י מחלוקת מג] [ס"ק המשנ"ב הביא פרס שיעור לענין .12

בקמח יש דאם רש"י, כשיטת להחמיר המשנ"ב נקט המזון ברכת חיוב ולענין קליפתה]. [בלי ביצה חצי הוא שכזית תוס' בשיטת המשנ"ב

ברהמ"ז. מברך התערובת בכל משמינית אחד הפחות לכל דגן

שיעור אין לחוד בדגן אך זו, מפת שביעה שיעור אכל אם הסתפק והפמ"ג פת. כזית אוכל כדין מדרבנן הוא בזה המזון ברכת חיוב .13

שאם בכזית) ד"ה ס"ו קפב סי' (לעיל הביה"ל שכתב למה דומה זה [ואין התורה. מן בברהמ"ז לחייבו המינים שאר מצטרפים אם שביעה,

שקמח הכא משא"כ הפת, את ללפת בא הנוסף המאכל דהתם שביעה, לשיעור מצטרף ה"ז הפת את ללפת ע"מ הפת עם אחר דבר אכל
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.ñøô úìéëà éãëá úéæë äá ïéàù úáåøòú åîë åðéã úáåøòúäî ñøô øåòéù ìëà àì íàå14

.áî"îá åéðôì êøáî ,úáåøòúä ïî ñøô øåòéù ìëà íà ,ìéùáú åàùòå ñøô úìéëà éãëá úéæë øåòéù ïâãá ùéùë

.äéçîä ìò åéøçàìå

éãëá äá ùé êà ,ñøô úìéëà éãë ïâã úéæë øåòéù úáåøòúá ïéàù ïôåàá úô åàùòå ñøô úìéëà éãëá úéæë úáåøòúá ïéà íà [á

.àéöåîä åéðôì êøáî ,ïâã íòè úúì

:íé÷ñåôä å÷ìçð åéøçàìù äëøáä ïéðòìå

à.åáúëå .äæá ÷ìçð àì à"îøä íâå ,ò"åùä ÷ñô ïëå ,äéçîä ìò åéøçàì êøáîù äðåé åðéáø íùá àéáä íäøãåáà øôñá

.[åî ÷"ñ á"ðùî] úáåøòúäî úéæë ÷ø ìëàù óà äæã ç"äãäå ú"òùäå â"îôä

á.øàåáéù ìéùáúî àðù éàîã ãåòå ,äéçîä ìò åéøçàìå àéöåîä åéðôìù øáã åðéöî àìã äæá åù÷úä íéðåøçàäî íéáøå

.ò"åùá àåä ñ"èã áúëå ,ø"ðá åéøçàì êøáîù à"øâä è÷ð ïëìå ,î"îá åúëøáù ïìäì

.äãåòñä êåúá àìà åìëàé àìù ïåëðäã [æî ÷"ñ] á"ðùîä áúë ,ò"åùä éøáã áùééì åçøè íéðåøçà äáøäù ïåéë íðîà

.ò"åùäë íéâäåðä ãéá úåçîì ïéàã áúë íâå

íùá [ïçåã ä"ãåñ] äáåùú éøòùá áúë ,ñøô úìéëà ïîæ øåòéùá ïâã úéæë ìåëàì ÷éôñäå ,äøäîá åæä úáåøòúä úà ìëà íà

éøäù ,æ"îäøá ò"åëì êøáîù [âé 'éñ] íéøôà úéá ú"åù.ñøô úìéëà éãëá ïâã úô úéæë ìëà

ïéðòìù íåùî åîòèå ,æ"îäøá êøáîù [ú"òùá àáåä âé 'éñ] íéøôà úéá ú"åùá áúë ,äòéáù éãëá åæä úáåøòúä úà ìëà íàå

ì"äéáä áúë êà .[åðéà ä"ã ì"äéá ïééò] ïâãë úåéäì úáåøòúä ìë úà êôäî ø÷éòë íòèã ú"ø úèéùì ùùç àúééøåàã æ"îäøá

.ïë òîùî àì [ãì ÷"ñ] à"øâä éøáãî ïëå ò"åùä éøáãîù

.ø"ðá åéøçàìå î"îá åéðôì êøáîù íé÷ñåôä åîéëñä ìéùáú åàùòå ñøô úìéëà éãëá úéæë øåòéù úáåøòúá ïéà15

íùá ïëå ,ù"àøä úåòîùîå æ"åàä íùá [äøã÷á ä"ã] ì"äéáä áúë ,ïâã íòè äá ïéà íà ìáà ,ïâã íòè úáåøòúá ùéùë äæ ìë

.[â ÷"ñ äæ ïîéñá æ"èäë àìã] ,ø"ðá åéøçàìå ìëäù åéðôì êøáî â"äëáù ,íé÷ñåô ãåòå ø"àäå à"âîä16

המינים]. משני לאכול שרוצה אלא הדגן, קמח את להטעים בא אינו הקטניות

פרס. אכילת בכדי כזית בו אין כמו הוי ג"כ פרס, אכילת מכדי יותר ושהה במתינות אכל אם וה"ה .14

שהביא ואחריו] [ד"ה ביה"ל ועיין המחיה. על מברך בזה שגם סוברים אלא] ד"ה מא: [דף שתוס' הביא לב] [ס"ק הגר"א ובביאור .15

בנ"ר. שמברך ורש"י והרא"ש יונה כרבינו נקט לדינא אמנם כן, הרי"ף דעת שגם דאפשר

כ מצה, אכילת מצות פרס,16.לענין אכילת בכדי כזית בתערובת ויש דוחן קמח עם דגן קמח עירב שאם יד] ס"ק תנג [סי המשנ"ב תב

בכא"פ כזית שיעור בתערובת יש דכאשר שכתב ברא"ש המובא חיים כהר"ר בזה דסובר התערובת, מכל כזית אוכל אם אף חובה ידי יוצא

להחמיר דנכון וסיים דוחן, מקמח מיעוט ורק דגן מקמח רוב שיהא דוקא דבעינן די"א הביא ואח"כ כדגן, להיות התערובת כל נהפכת

תורה. בשל

הרמב"ן שיטת חלה מצות ולענין מצה מצות לענין מצינו שבזה ואורז, מחיטים פת העושה דין כאן הביאו לא והמשנ"ב השו"ע והנה

הנידון את הביא טו] [ס"ק והמג"א בחלה, חייב וכן מצה י"ח בזה יוצא ולכן חימוץ, לידי לבוא לו וגורם האורז את גורר שהדגן וסיעתו

[והשע"ת וחלה. מצה לדיני ברכות דיני בין לחלק יש אם דן יג] [סוס"י אפרים בית ובשו"ת חלה. מצות לדיני שוים ברהמ"ז דיני אם בזה

בתערובת רק ולא דוחן, בקמח דגן קמח תערובת לגבי גם דבריו פתח אפרים שהבית יראה והמעיין אפרים, בבית דינים חילוקי כמה העתיק
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ÔÈÏ·˙Â ˘·„ ÌÚ Ô‚„ ÁÓ˜ ˙·Â¯Ú˙

ùáã íò çî÷ úáåøòúá íâ àìà ,ô"àëá úéæë ïâãá àäéù ïðéòá çî÷á çî÷ úáåøòúá ÷ø àìù [çî ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë

ì"äéáá êéøàäå] .äéçîä ìò êøáì ìëåéù éãë ô"àëá úéæë ïâãäî ìëàéù ïðéòá úåéðè÷ íò íéñéøâ úáåøòúá ïëå ,á"åéëå ïéìáúå

.[(åè ÷"ñåñ) à"âîäë àìã ,íéðåøçà äîëî ïë àéáäì (äøéã÷á ä"ã)

ÔÈÏ·˙Â ¯ÎÂÒÂ ˘·„ ‰·¯‰ ‰· ˘È˘ ‰‚ÂÚ

óà ,úéæë øåòéù äðîî ìëà íà äéçîä ìò êøáì íìåòä íéâäåð ê÷òì øò÷åö úàø÷ðä äâåò ïéðòìù [çî ÷"ñ] á"ðùîä áúë

êà ,íéôøèöî íä ïëìå ïâãä úà øéùëäì íéàá ïéìáúäå ùáãäù íåùî àåä âäðîì íòèä éìåàù áúëå ,úéæë ïéà ãåçì ïâãáù

.úéæë øåòéù ïâãá àäéù øäæäì áåè äìéçúëìã á"ðùîä íééñ

ùåøéô] ,úéæëì óà ïéôøèöîå äñéòä áâà ïéìèáã äàøð íéîùáå ïéìáúá úåùåìéðáå ì"æå áúëù [ç ÷"ñåñ åë 'éñ] à"åæçá íâ ïééòå

.ò"öá à"åæçä íééñå ,[äãåòñ úåòéá÷ øòéù ïéðòì ÷ø àìå17

¯˘·· Â‡ ÔÈÏ·˙· ÌÈ‡ÏÂÓÓ ‰„ÈË˘Ù Â‡ ‰‚ÂÚ

àìù ù"ëã åðééäå ,ì"ëò óøèöî éåìéîä ïéà 'â ïéòî úëøáì óà éìåàå ì"æå ,íéàìåîî íéñéë éáâì [ç ÷"ñ åë 'éñ] à"åæçä áúë

.æ"îäøá ïéðòì ñéëäì éåìéîä óøèöî íà äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ïéðòì ÷ôúñäå ,åîöò ïâãäî úéæë ìëà àì íà æ"îäøá êøáé

È ÛÈÚÒ

˘Ï˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯·‰ ÁÒÂ� ÔÈ�Ú·

‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÍÏ ‰„Â�Â ‰ÓÈ˙ÁÏ ÍÂÓÒ· ¯ÓÂ‡ Ì‡‰

êåîñá äîéúçä ïéòî àäéù éãë ,"[úåøéôä ìòå åà] äéçîä ìòå õøàä ìò êì äãåðå" äîéúçì êåîñá øîåì áúë ÷"îñä [à

.äîéúçì

.úàæ áúë àì áø äùòîá íâå ,äæ ïåùì åàéáä àì à"âîäå ùåáìä ïëå ,úàæ øîåà äéä àì ù"àøä [á

.äæ ïåùì øëæð íéðåùàø äîëáù ïåéë åãéá úåçîì ïéà åøîàì äöåøäù [àð ÷"ñ] ö"äòùá áúë íðîà

‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚÂ Ì‚ ¯ÓÂ‡ Ì‡‰ Ô‚„ È�ÈÓ ÏÚ ‰Î¯·‰ ˙ÓÈ˙Á·

.äìëìëä ìòå äéçîä ìòå õøàä ìò é"àá øîåà ïâã ìò 'â ïéòî úëøá úîéúçáù åáúë øåèáå íäøãåáà øôñá [à

.äæ ïåùì íéøîåà ïéàù åáúë æ"åàäå æ"àéøä ,è÷ìä éìáùä ,ù"àøä í"áîøä ,ó"éøä ,ç"øä ,â"äáä [á

íâ .åøîåàì àìù åáúë íéðåùàøä áåøù íåùî àåäù [áð ÷"ñ] ö"äòùá áúëå ,äæ ïåùì àéáä àì [ð ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

השע"ת]. שהביא כפי אורז בקמח

את יאכל אם אלא י"ח יוצא שאינו והמג"א הפר"ח בשם מה] ס"ק תנה [סי' המשנ"ב כתב תבלין, מיני עם שהתערב מקמח מצה ולענין

קמח שיהא תורה בשל להחמיר דנכון יד] [סוס"ק תנג בסי' שכתב למה [שם] המשנ"ב וציין זו. באכילה דגן כזית שיהא כדי הפרס, כל

האחרות. כהשיטות מקילין בדיעבד ורק רוב, הדגן

זצ"ל אלישיב הגרי"ש נקט וכן מהעוגה, כזית כשאוכל המחיה על לברך המנהג על תמה עא] סי' ח"א [או"ח משה אגרות ובשו"ת .17

.[46 עמ הברכה וזאת [ספר דגן כזית שיאכל עד המחיה על לברך שלא
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.[á úåà æ"ô úåâäðäå íéðéã] åøîåàì âäð àì à"åæçä18

È"‡· ÂÏ„‚˘ Ô‚„ È�ÈÓ· ‰ÓÈ˙Á‰ ÁÒÂ�

óñåé éëøáá åéøáã åàáåäå ,äúééçî ìòå õøàä ìò é"àá íúåç é"àá åìãâù ïâã éðéî ìëåàäù áúë [é ÷øô] çøôå øåúôë øôñá [à

.[é ÷"ñ]

àåä íòèäù [ã"éä ç"ô] ù"åàä áúëå .ïë íåúçì àìù àåä âäðîä íâå ,ù"àøáå ó"éøáå í"áîøá àöîð àì äæ çñåð íðîà [á

.úåøéô ë"àùî ,[é"à úåøéôî íäù øëéð àìå] åôàðå åùåìéðå çî÷ åùòðå åðçèðù ,íìåãéâî åðúùð ïâã éðéîù íåùî

Ï‡¯˘È ı¯‡Ó Ì‰ Ì‡ Ì‰· ˜ÙÂÒÓ˘ ˙Â¯ÈÙ

óéñåäå ,úåøéôä ìò íúåç é"àî åà ì"åçî íä úåøéôä íà ÷ôñ ùéå ,é"àì äëåîñä ì"åçá úåøéô ìëåàäã [æè ÷"ñåñ] à"âîä áúë

.úåøéôä ïéðî òãåé åðéàå é"àá ìëåà íà ä"äã [ãð ÷"ñ] á"ðùîä19

‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ÁÒÂ�

àìà íé÷åìç íéðééðò éðù ìò äîéúç åæ ïéàù [ìò ä"ãåñ .ãî óã] 'ñåú åáúë ,õøàä ìò äàãåä äîéúçá óéñåîù äî ïéðòá

.[âð ÷"ñ] á"ðùîá íéøáãä åàáåäå [.èî óã] 'îâá àåä íéøáãä øå÷îå ,úåøéôä úàå äéçîä úà äàéöåîä õøàä ìò íéãåîù

‡È ÛÈÚÒ
à"âîä áúë íðîà .ù"àøäå äðåé åðéáø åáúë ïë ,"õøàä ìò" íâ øéëæäì ùé ïéé ìò 'â ïéòî úëøá úîéúçáù ò"åùä áúëù äî

.àáåëéòì äæ ïéàù [ìòå ä"ã .ãî óã] 'ñåúäî òîùîù [æé ÷"ñ]20

ÔÈÈ‰ ÏÚ ‰Î¯·· ‰ÓÈ˙Á‰ ÁÒÂ�

óã] 'ñåúá òîùî ïëå ,["äéúåøéô ìòå" é"àáå] "úåøéôä ìòå õøàä ìò" øîåà ïééä ìò äîéúçáù áúë [ã"éä ç"ô] í"áîøá [à

.ç"áä áúë ïëå ,[ìòå ä"ã .ãî

à"âîä áúëå ,[äðôâ éøô ìòå é"àáå] "ïôâä éøô ìòå õøàä ìò" íúåçù åáúë [âî 'éñ] ù"àøäå ã"áàøäå äðåé åðéáø íðîà [á

.âäðîä ïëã [æè ÷"ñ]

áúë [çì ÷"ñ] à"øâäå ."ïôâä éøô ìòå" íúåçù áúë [áé óéòñ] ïìäìå ,òéøëä àìå úåòãä éúù úà àéáä [äæ óéòñ] ò"åùäå

éøäù "úåøéôä ìòå" íúåçù ø÷éòäùúòáùî úåøéôä øàùá åîë íúåçù î"ù ,ïééä úëøáá äîéúç äøëæåä àì [.ãî óã] 'îâá

.àöé éàãåá úåøéôä ìòå íúç íà ìáà ,"ïôâä éøô ìòå" øîåì âäðîäù òîùî íéðåøçàáã àéáä [åð ÷"ñ] á"ðùîäå .íéðéîä

ופשטיה. נהרא ונהרא לאומרו שנהגו מהגדולים ויש .18

הב"י אמנם הפירות", "על לברך יש הספק שמצד יונה רבינו והורה לא"י", מחו"ל פירות "כשמביאים הוא שלפנינו יונה רבינו לשון .19

לא"י" הסמוכה "חו"ל [ולשון בא"י, גדלו אם ספק שיש והיינו לחו"ל, מא"י שיצאו פירות על דקאי יונה מרבינו הביאו והמג"א והב"ח

הן]. מא"י שמא מסתפקים מדוע לבאר כדי ואולי אותה, הוסיף והמג"א ובב"ח, בב"י ולא יונה ברבינו נמצא לא

הזכרת מעכבת פירות על או דגן על ג' מעין בברכת אך מעכבת, אינה בחתימה הארץ שהזכרת נקטו היין בברכת רק אם לעיין ויש .20

הברכות. בכל מעכב זה שאין או הארץ,
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·È ÛÈÚÒ
äéîøé 'ø øîà [ñ ÷"ñ ö"äòùá àáåîä] éîìùåøéä ïåùìå .éîìùåøéá àåä ùìù ïéòî úëøáá òøåàîä ïéòî úøëæä ìù ïéãä øå÷î

:ïë åâäð íà íéðåùàøä å÷ìçðå .äì ùçéîì ïéëéøö ïðà äì ùç àøéòæ 'øå ìéàåä

.'â ïéòî úëøáá òøåàîä ïéòî øéëæäì åâäð àìù åáúë à"áùøäå [ìò ä"ã .ãî óã] 'ñåú [à

.úåèéùôá äæ ïéã åàéáä í"øäî íùá õ"áùúäå [çî 'éñ] ù"àøä ,äðåé åðéáø ,[â"éä â"ô] í"áîøä [á

øîåì äðååëäù â"îôä áúëå ,çô÷ 'éñì ïééöù äæá øáãä íòèì à"âîä æîøå .[çé ÷"ñ] à"âîä áúë ïë ,àöé øéëæä àì íà ãáòéãá

úáùá øæåç åðéà êë ,äáåç åðéà ç"øá úô úìéëàù íåùî àåáéå äìòé øîà àì íà æ"îäøá ìò øæåç åðéà ùãç ùàøáù íùëã

.äáåç åðéà úåøéôäå ïâãä úìéëàù íåùî ,'â ïéòî ìò è"åéå

:íéôñåð íéîòè 'á óéñåä [ñ ÷"ñ] ö"äòùä

.à.'â ïéòîá òøåàîä ïéòî øéëæäì ììë íéâäåð ïéàù íéøáåñä íéðåùàø ùé

.á."äì ïðéùééçã" ìéòì ïåùìä äàáåäù åîëå ,äìéçúëì àìà åðéàù òîùî éîìùåøéá íâ

˙Â‡ÁÒÂ� ÈÙÂÏÈÁ

.åðîçðå [åðéðôìù àñøéâá] øåèäå ,åðöéìçäå äöø õ"áùúä ïåùì ,úáùá [à

.åðçîùå øåèáå ,äáåèì åðøëæå [çé ÷"ñ] à"âîäå õ"áùúä íùá é"áä ïåùì ,áåè íåéá [á

.äæä ïåøëæä íåéá äáåèì åðøëæå øîåì áúë [äñ ÷"ñ] íééçä óëáå ,äðùä ùàøá òøåàîä ïéòî úôñåä äøëæåä àì ò"åùáå øåèá21

:íéîòè äîë äæá åøîàðå ,'â ïéòî úëøáá òøåàîä ïéòî ïéøéëæî ïéà íéøåôáå äëåðçá

,[.ãë óã] úáù 'îâá øàåáîë ,äàãåä úëøáá äð÷úð íéñðä ìò úøéîàù áúë [ò 'éñ âàøô ñåôã] âøåáðèåøî í"øäî ú"åùá [à

ïéà ,"êì äãåðå" äîéúçä éðôì íéøîåàù åðéâäðîì óàã [áôøú 'éñ äëåðç 'ìä] ø"àä óéñåäå .äàãåä ïéøéëæî ïéà 'â ïéòî úëøááå

.äîéúçä ïéòî äîéúçì êåîñì éãë ÷ø àìà äàãåä úøëæä íåùî äæ

.ùìù ïéòî úëøáá äåð÷éú àì ïëì ,âäðî àìà äðéà æ"îäøáá íéñðä ìò úøéîàù ïåéëã áúë à"øâä [á22

ïåæîä úëøááù íéøáã àìà íéøéëæî ïéà 'â ïéòî úëøááã [ãåòå íéùãçä ÷ñéøáî æ"éøâä éùåãéç] åàéáä ÷ñéøáî ç"øâä íùá [â

éå úáù úøëæä ïéðòì ïëìå ,äëøá ïäá àëééùïééãòå íéìùåøé äðåá íúç øáëå ,íéìùåøé äðáå íãå÷ íøéëæäì çëù íàù ç"øå è"å

,ç"øå è"åéå úáù íéøéëæî 'â ïéòî úëøáá íâ ïëì ,çô÷ 'éñá àáåîë ò"ôá äëøá äð÷úð áéèîäå áåèä úëøá ìéçúä àì23ë"àùî

.'â ïéòî úëøáá äúåà íéøéëæî ïéà ,äëøá çñåð øîåà åðéà äçëù íàù ,íéøåôå äëåðçá íéñðä ìò úøëæä

פירש [ולא בברכתו. יוה"כ להזכיר שצריך קי] הערה לט [פרק שש"כ בספר כתב ג', מעין ברכת המחייב דבר ביוה"כ שאכל חולה .21

לטובה]. וזכרנו שיאמר וצ"ל יזכיר, מה

של להזכיר מהו שהסתפקו כד.] דף [שבת בגמרא מקורו לכאורה מנהג, אלא אינה בברהמ"ז הנסים על שאמירת הגר"א שכתב מה .22

ה"ו] ברכות [פ"ב ברמב"ם וכן הגמ' שבהמשך וקצ"ע בהודאה". אומרה לאומרה בא ואם אומרה, "אינו בגמ' ואמרו בברהמ"ז, חנוכה

מנהג. אלא שאינו כתבו ולא בברהמ"ז, הנסים על שאומר בפשיטות כתבו ס"א] תרפב [סי' ובשו"ע

אומרים המזון שבברכת אף ירושלים, ובנה אמירת אחרי ור"ח ויו"ט השבת את ג' מעין בברכת מזכירים זה דמטעם הגר"ח אמר עוד .23

ירושלים, בונה חתימת אחרי רק בברהמ"ז נאמר ויו"ט שבת הזכרת של הברכה שנוסח משום ירושלים, ובנה חתימת קודם ויבוא ויעלה רצה

לכן. קודם להזכיר כששכח
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˙Â¯ÈÙ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙˘Â Ô‚„ È�ÈÓ ÏÎ‡

.äîéúçá ïëå íéøáãä 'â úà åúëøáá èøôî íéðéîä úòáùî úåøéô ìëàå ,ïéé äúùå ,ïâã éðéî ìëà íàù â"äáä íùá øåèä áúë

íéøáãä åàáåäå ,úåøéôå ïôâ éøôå ,ïâã äàéöåîù õøàä ìò äãåîù íåùî [íéðéðò éðùá ùåøéô] íééðùá äîéúç éåä àìã óéñåäå

íéëøáîù åöøéúå ,úåøéôä ìòå õøàä ìò 'â ïéòî äëøáá íéîúåç êéà åù÷äù [.èî óã] 'îâá àåä íéøáãä ùøåù .[èé ÷"ñ] à"âîá

.úåøéô à÷ôîã õøàä ìò

˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ Ë¯ÙÓ Ì‡‰

÷"ñ] äøåøá äðùîá íéøáãä åàáåäå ,úåøéôä ìòå äéçîä ìòå õøàä ìò íåúçì åáúë äãåâàáå éëãøîáã [ë ÷"ñ] à"âîä áúë

äàáåäù äòéãäë íéøáåñ äãåâàäå éëãøîä àäã ,â"îôá àáåäå ø"àä äæá øéòä øáëå ,ò"ö íéøáãäå .à"øâä ããöî ïëù áúëå ,[àñ

ìò íåúçì âäðîäù [æè ÷"ñ] à"âîä àéáäù äî éôì ë"àå ,à"øâä úòã ïëå ,"úåøéôä ìòå" ïéé ìò íúåç éðååâ ìëáã [àé óéòñ]

.ïéãä ïàë äðúùé äîì ,"ïôâä éøô ìòå" ïéé24.úåøéôä ìòå ïôâä éøô ìò íåúçì âäðîä äæá íâù áúë äøåøá äðùîáå

‚È ÛÈÚÒ
àîìòáù óàå ,[æ"èä ç"ô] í"áîøá àåä íéçåôúä úà íâ øèåôå 'â ïéòî êøáî íéçåôúå íéðéîä 'æî úåøéô ìëàù éîù ïéãä øå÷î

õò ïéî íä íéçåôúä íâã éðàù àëä ,'â ïéòî úøèåô ø"ðá úëøá ïéà àëôéà ïëå ,úåùôð àøåá úëøá úøèåô 'â ïéòî úëøá ïéà

.íéçåôúä íâ íéøèôð ,õòä ìò êøáî ä"àìáù ïàë êà ,'â ïéòî úëøá íäì òåá÷ì íéáåùç íðéàù àìà25

ÌÈÁÂÙ˙ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙˘

.ïééä úëøáá àöåé åðéàå ø"ðá íéçåôúä ìò êøáî íéçåôú ìëàå ïéé äúù íàù [áî 'éñ] ù"àøä áúë

íúåçù íéøáåñäìã ,ïéé úééúù ìò äîéúçä çñåðá [àé óéòñ] ìéòì äàáåäù ú÷åìçîá éåìú äæ ïéãù à"áùøä íùá àéáä é"áäå

íðîà .íéçåôú íâ ììåë äæ éøä úåøéôä ìòå õøàä ìò íéîúåçäì êà ,íéçåôúä ìò ç"åé åðéàù èåùô ïôâä éøô ìòå õøàä ìò

íòèäã [àë ÷"ñ] à"âîä áúëå .úåàçñåðä éúù úà àéáä [àé óéòñ] ìéòìù óà ,íéçåôúä ìò íâ êøáîù úåèéùôá áúë ò"åùä

úôá î"î ,úåøéôä ìò øéëæî äîéúçáù éäðã íåùî àåä.íéçåôúä úà øèåô äæ ïéàå ïôâä éøô ÷ø øéëæî äçé

(è"ñ ð ììë) à"ééçä ïåùì] .äáåç éãé àöé úåøéôä ìò íúç íàù øùôàã åáúë íéðåøçà äîëù àéáä [ãñ ÷"ñ] äøåøá äðùîä

àð÷ 'éñ) ÷"îñ úäâäá øàåáî ïëå ,ç"é àöéã øàåáî à"áùøáù íåùî åîòèã áúë íãà úîùðáå ,"úåëøá ÷ôñ éåäã äàøð éìå"

íåúçéù åìàä íéðåøçàä åáúë ïëìå .[äëøáä úçéúôá úøëæåîä äãùä úáåðú ììëá íä íéçåôúäã áúëù ù"ééòå ,(àë úåà

.ïééä ìò êøáé ë"çàå ø"ðá êøáì íéã÷éù åà ,íéçåôúä ìò ø"ðá êøáé æàå ,ïôâä éøô ìòå õøàä ìò ïééä úëøáá

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯Ù ËÁÒ

úëøáá àöåé åðéà ,íéðéîä úòáùî éøô ìëà íâå ïäéîéî úà äúùå íéçåôú èçñ íàã [äë ÷"ñ áø 'éñ] à"âîä íùá à"òø áúë

.íéçåôúä éî ìò ø"ðá êøáì êéøöå ,õòä ìò

לחוד יין שותה דכאשר נהי לכן יין, על חותם כיצד בשו"ע הוכרע לא יא שבסעיף דכיון לומר המג"א דכוונת שכתב במחה"ש ועיין .24

ופירות. גפן ולפרט דברים בתוספת להרבות לו מה המינים, מז' פירות אכל וגם יין כששתה מ"מ הגפן, פרי ועל לחתום נהגו

סד] [ס"ק בשעה"צ אך בנ"ר, יברך ולא האדמה, פרי גם לפטור יכול הפירות על שחותם שבחתימה לומר דן ט] סעיף נ [כלל החיי"א .25

נפטר אינו האדמה שפרי ומשמע עץ", מין "שהכל משום התפוחים את דפטר הא בטעם כתב שהרמב"ם משום דבריו, הביא שלא כתב

בזה.
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àìà äð÷ú åì ïéàå ,ø"ðá åúëøá à"áùøäìå ,õòä ìò åúëøá ù"àøäì ,ìåùéáä éî úà äúùå íéðéîä úòáùî éøô ìùéá íàå

.[â"äðëäë àìã à"âî] äãåòñä êåúá åúåúùì

„È ÛÈÚÒ
íâ 'â ïéòî äëøáá äìéçúëì àöåé íéçåôúå íéðéîä 'æî úåøéô ìëà íàù íùëã ,è÷ðù ìàéçé ø"øä åéçà éøáã úà àéáä øåèä

.'ïôâä ìò' úëøáá äìéçúëì àöåé íéáðò ìëà íâå ïéé äúù íà ä"ä ,íéçåôúä ìò

úëøáá äìéçúëì úàöì éàùø íéáðò ìåëàìå ïéé úåúùì àá íà ,äéðôìù äëøá ïéðòì ä"äã äàøð åæ àøáñ éôìã øåèä áúëå

.â"äôá

ìò ãøôðá êøáì êéøö äéðôìù äëøáá ïéáå äéøçàìù äëøáá ïéáã ì"ñ àìà ,ì"ðä åéøáãì äãåä àì ù"àøäã øåèä íééñ êà

íâ íéðéîä 'æì íéçåôúä íéìôèð ïëìå ,õòä éøô àøåá àéä äéðôìù äëøáä íéçåôú éáâã íåùî àåä íòèäã é"áä áúëå .íéáðòä

,ò"äôá àìà â"äôá íäéìò íéëøáî ïéà äéðôìù äëøáá íâù íéáðòá ë"àùî ,"õòä éøô ìòå õòä ìò" àåäù 'â ïéòî úëøá ïéðòì

,(åè óéòñ) ïî÷ìãëå àöé â"äôá íéáðò ìò êøéá íà ãáòéãáù óàå] .ãøôðá 'õòä éøô' øéëæäì êéøö äéøçàìù äëøáá íâ ïëì

.[ò"äôá íúëøá äìéçúëì î"î

.ù"àøäë ÷ñô ò"åùäå

ıÚ‰ È¯Ù ‡¯Â· ÔÈÈ ÏÚ Í¯È·

éãé àöé àì õòä éøô àøåá úëøá ïéé ìò êøéáå äòè íàù ,éåì úéáì é"øäîå úåùãç íéðô øôñ íùá [áë ÷"ñ] à"âîä áúë

(:ð óã) àúééøáá øæòéìà 'ø úòã äæë ïééáù óàù äæá äðååëäå ,íéî åëåúì ïúð àìù ÷æç ïéé ìò óà åðééäã óéñåäå] .åúáåç

.[â"äôá åúëøá éðååâ ìëáã éøáñå éâéìô íéîëç î"î ,ò"äôá åúëøáù

âîä éøáãëåúåøéàî íéðô ú"åùá ,äæá à"âîä ìò íé÷ìåç íéðåøçà äáøäå .íéøåáâ ïâî øôñáå ïåùîù úåøéæð øôñá íâ áúë à"

éäðã íåùî àåä íé÷ìåçä íòè .[èé 'éñ à ììë] íéãøå úðéâ øôñî íâ ïë àéáäå ,à"òø úäâäáå ,øæåòä ïáà øôñáå [çð 'éñ à"ç]

àøåá íéøîåà éøäù ,éøô àø÷ð ïééäù ïåéëå ,àöé øúåé úéììëä äëøáä úà êøéáùë íâ î"î ,úøøåáî øúåé àéä â"äôá úëøáã

.õòä éøô úëøáá åúáåç éãé àöåé ð"ä ,ïôâä éøô

.áé óã] 'ñåúáã ,íéðåùàøä äæá å÷ìçðù àéáä [æñ ÷"ñ] ö"äòùáå ,òéøëä àìå úåòéãä éúù úà àéáä [ò ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

,àöé àìù øàåáî í"øäî íùá éëãøîá ïëå [àì ä"ã26.àöéù øàåáî [ã"éä ã"ô úåëøá 'ìä] à"áèéøä íùá é"ëøáá ïëå ,ä"àøáå

õòä éøô ìòå õòä ìò ïééä ìò êøéá íàù ,äðåøçà äëøáá íâ úëééù åæ ú÷åìçîã áúëù [÷ôñî ä"ã çé óéòñ] ì"äéáá ïééòå

.åúòéñå à"âîä úòãì ç"é àöé àì

ÂË ÛÈÚÒ
ìò äîãàä éøô àøåá êøéá íàù ïðéøîàã àäì úàæ äîéãå ,ù"àøä íùá øåèá àåä àöé â"äôá íéáðò ìò êøéá íàù ïéãä øå÷î

.àöé õòä éøô

.ò"åùä ÷ñô ïëå ,àöé ïôâä éøô ìòå ïôâä ìò êøéáå íéáðò ìëà íàù ,äðåøçà äëøáá ä"ä àîúñîã é"áä áúëå

אלו. תוס' דברי משום כהמג"א נקט שמשון נזירות בספר .26
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ÌÈ·�Ú‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ‚"‰Ù· ˙Î¯·· ÔÈÂÎ˙�Â ÌÈ·�Ú ÏÂÎ‡ÏÂ ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ‡·

øåèäå ù"àøäî òîùî íéáðòä úà íâ øåèôì ïéåëúðå ïééä ìò â"äôá êøéáå íéáðò ìåëàìå ïéé úåúùì àá íàù é"áä áúë

äæá å÷ìçðù úéæä úà íâ øåèôì ïéåëúðå ïåðöä ìò à"äôá êøéáå ,úéæå ïåðö ìåëàì àáù éîì åúåîãì ùéù óéñåä êà ,àöéã

[:çë óã] äðåé åðéáø åìéàå ,[ìáà ä"ã íù] 'ñåúá íâ åéøáã åàáåäå ,ç"é àöåé åðéàù è÷ð [ìáà ä"ã .àî óã] é"ùø ,íéðåùàø

.ç"é àöéù áúë

øåèôì ïéåëúðå äîãà éøô ìò à"äôá êøéá íàù äðåé åðéáøë úåèùôá ÷ñô [á"ñ åø 'éñ] ìéòì êà ,äæ ïéã ùøéô àì [ïàë] ò"åùäå

.àöé ,õò éøô íâ

è÷ð ïëìå ,[àöé àìù é"ùøë ÷ñô à"âàùäù ú"òùä àéáäå] ,ïé÷ìåç ùéã àéáä ú"òùáù àéáä [é ÷"ñ íù] äøåøá äðùîäå

.ò"äôá êøáì æàå êìîð úåéäì áåè øúåéå , êøáìå øåæçì ïéàå äëøá ÷ôñ éåäã ú"òùä

ÊË ÛÈÚÒ
[íäéøçàì ïéáå íäéðôì ïéá é"ùøéôå] ìëàî éðéî ìë úøèåô úô àééç ø"à ,:àî óã 'îâá øîàð ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïééã ïéãä ø÷éò

.[íäéøçàìù äëøáî ïéáå íäéðôìù äëøáî ïéá àåä äæ ïéã íâù òîùîå] ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïééå

éøäù ,íäéðôìù äëøáî øèåôã àäî å"÷î ïäéøçàìù äëøáî øèåô ïééù ïéãä úà ãîì [ãë ÷"ñ à"âîá àáåä ,ð÷ 'éñ] éëãøîäå

íéàöîðä ïé÷ùî øàù øèåôä ïééã ä"äå ,äéøçàìù äëøáî íéøåèô ä"ôàå äéðôìù äëøáî íéøèôð íðéà äãåòñä êåúá úåøéô

.íäéøçàìù äëøáî íâ øèåô äëøáä úòùá åðéðôì

úà øèåô ïééä íäáù íéðôåàä åøàáúðù [â ÷"ñ] äøåøá äðùîá ù"ééòå .äéðôìù äëøá ïéðòì [á"ñ ãò÷ 'éñ] ìéòì ùøôúð äæ ïéã

:ïé÷ùîä

äúéä àì åìéôàå ,â"äôá êøéáù äòùá åéðôì åéä àìù ïé÷ùî åìéôà øèåôù íéðåøçà äîë åîéëñä ,ïéé úåúùì åîöò òá÷ íà [à

ö"äòùá íéàáåîä íéðåøçà ãåòå ø"îâãäå ä"ìùäå â"äðëäå î"ãä åáúë êë ,úåúùì íééñù íãå÷ åéðôì åàáù ìë ,íäéìò åúòã

.à"ééçäå æ"èäë àìãå ,[æ ÷"ñ ãò÷ 'éñ]

÷"ñ ãò÷ 'éñ] á"ðùîä áúë ,ïé÷ùî øàù åéðôì åàéáä ë"çàå ,ãåò úåúùìî åúòã çéñäå åúééúù øîâå ïééä ìò åîöò òá÷ [á

áúë äéøçàìù äëøá ïéðòìå .[ïééä úééúù øîâ íãå÷ ïé÷ùîä ìò åúòã äúéä ë"àà] ,äéðôìù äëøá íäéìò êøáì êéøöù [â

äãåòñá åîëå ,ïééä úééúùî åúòã çéñäù óà ïé÷ùîä øàù úà úøèåô ïééä úëøáã íéðåøçà äáøä íùá [âò ÷"ñ ïàë] á"ðùîä

åéðôì åàéáä ë"çàå úåúùìî åúòã çéñäù ïééá ð"ä ,äéøçàì àìå äéðôì êøáîã ,ìåëàì øæçå êìîðå êøáðå ïì áä øîà íàù

.ïé÷ùî

,ìëàå øæçå êìîð ë"çàå êéøáéðå ïì áä øîàù éî íâù è÷ð à"âîäã ,à"âîäë àìã íéðåøçà äáøä åè÷ð êëã ö"äòùá áúëå

ïî íäéãé åëùî ïéã øùàî äøé÷ò éôè àáéùç êéøáéðå ïì áä úøéîàã à"âîä øáåñã ,äéøçàìå äéðôì åæ äìéëà ìò êøáì êéøö

.äæá à"âîäë àìã ÷ñô äøåøá äðùîä øåîàëå ,åéøçàìå åéðôì êøáîù [á"ñ] æò÷ 'éñá øàáúðù úôä

úøéîàî êìîðù ìëã ì"ñã íúèéù úà øàéáå] ,à"âîä ìò å÷ìçù ì"ðä íéðåøçàä éøáã úà äìéçúá àéáä [æ ÷"ñ æë 'éñ] à"åæçäå

,øáãá òøëä ïéàù áúë ë"çàå ,[äùãç úåòéá÷ àéäù úôä ïî íéãé úëéùî ë"àùî ,úîãå÷ä åúåòéá÷ì øæç ,êéøáéðå ïì áä

øåùé÷ ïéà áåù ø÷éòä úìéëàî åúòã çéñäù ïåéë ìáà ,åéìò åúòã íà àìà ø÷éòì ìôèð ìôèä ïéà íìåòìã ,à"âîäë ì"é øéôùã

.ìôèä ïéáå ø÷éòä ïéá

'éñ] äøåøá äðùîä åè÷ð êë ,äéðôìù äëøáî ïééä íøèô â"äôá úëøá úòùá åéðôì íéøçàä ïé÷ùîä åéäå ïééä ìò òá÷ àì [â

á"ðùîä è÷ð äðåøçà äëøá ïéðòìå .íãà úîùðäå ãéîú úìåòäë àìãå ,éëãøîä éøáã úåòîùîî íéðåøçà äáøä íùá [â ÷"ñ ãò÷
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.øèåô ïééä éàãåáã [âò ÷"ñ ïàë]

úòùá åéðôì ïé÷ùîä åéä àìå ïééä ìò òá÷ àì [ããò÷ 'éñ] á"ðùîä àéáä ,äëøáä úòùá íäéìò åúòã äúéä êà ,â"äôá úëøá

äëøá ïéðòì íâ íéìé÷î íäã ä"äã [àò ÷"ñ ö"äòùáåáãò ÷"ñ] ïàë áúëå .èòðá í"øäîå æ"øâä íäå ,äæá íâ ïéìé÷î ùéã [â ÷"ñ

.äéøçàìù

úà åàéáä íà óà äéðôì êøáì êéøö ,íäéìò åúòã äúéä àì íâå äëøáä úòùá åéðôì ïé÷ùîä åéä àìå ïééä ìò òá÷ àì [ä

.[áò ÷"ñ] äøåøá äðùîá øàåáîë äéøçà êøáì êéøö ïëå ,[â ÷"ñ á"ðùî ãò÷ 'éñ] åéðôì ïééäù äòùá ïé÷ùîä27

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÂÁÙ ÔÈÈ ‰˙˘

äúù íâå ,úéòéáøî úåçôå [åéîâåì àåìîî øúåé ð"à] ïéé úéæëî øúåé äúùù íãà äùòé äî ò"öá çéðäù [ò ÷"ñ] ö"äòù ïééò

àöîðå ,úéòéáø åà [úéòéáø áåø] åéîâåì àåìî åà úéæë ,äðåøçà äëøá ïéðòì ïé÷ùî øåòéù åäî ïðé÷ôñî éø 'éñá àäã ,íéî úéòéáø

ïôâä ìò úëøáá áééåçî åðéàù ãö êäìå ,ø"ðá úëøáá áééåçî àåä ïéà úéòéáøî úåçôá íâ ïôâä ìò úëøáá áééåçîù ãö êäìù

ìëàî åà éøô úéæë ìëàé íà ÷ø ÷ôñä éãé úàöì úåøùôà åì ïéà ë"àå ,ø"ðá êøáì àåä áééåçî ,úéòéáøî úåçô äúùù ïåéë

.ø"ðá íäéìò êøáéå ,åúòã çéñäù ïåéë ïééä úééúùì ìôèð åðéàù óñåð ä÷ùî úéòéáø äúùé åà ,ø"ðá åúëøáù øçà28

ÊÈ ÛÈÚÒ

‡ÒÈÈ„ ÏÚ Ê"Ó‰¯· Í¯È·

úëøá äéìò êøéáå äòèå [ïéðñéëá äàáä úô øãâá ïðéàù] úåðåæî éðéî øàù åà àñééã ìëàù éîá å÷ìçð íé÷ñåôäå íéðåùàøä

:ïåæîä

óã) 'îâäî úàæ åãîìù úôøö éðáø íùá êë àéáä äðåé åðéáø] .àñééã úøèåô ïåæîä úëøá ïéàù äðåé åðéáø íùá àéáä é"áä [à

åáúëå ,íúøèåô æ"îäøá ïéàå íäéøçàìå íäéðôì äëøá íéðåòè ,úôä ïî íäéãé åëùîù øçà ,äãåòñä øçàì íéàáä íéøáãù (:àî

.[åúåà úøèåô ïåæîä úëøá ïéà úôä ïî åéãé êùîù øçà àñééã ìëà íàù åðééäã úôøö éðáø29

ההוראה: גדולי נחלקו משקין שאר פוטר אם ענבים מיץ לענין .27

והבדלה קידוש עליו ועושין לעצמו ברכה קובע זה דגם דפוטר, [78 הע' ט פרק פסח הל' שלמה [הליכות זצ"ל אויערבאך הגרש"ז דעת א.

חשיבות. לו ויש

בני שדרך העיקרי המשקה שהוא משום פוטר דיין כתבו והמרדכי שהאו"ז משום פוטר, שאינו לחוש דראוי נקט זצ"ל אלישיב הגרי"ש ב.

בודאי לוגמיו ממלוא פחות ענבים ממיץ שותה שאם זצ"ל הגריש"א של בשמו שכתבו [ויש ענבים. במיץ שייך זה ואין לשתותו, אדם

משקין]. שאר פוטר אינו

יברך א"כ מרביעית פחות שהוא כיון הגפן על מברך אינו שבפועל דכיון השעה"צ, על תמה ה] אות הנהנין [ברכות ברכה עמק ובספר .28

יפטרנו. מה העיקר על מברך שאינו והכא פוטרתו, העיקר שברכת אלא מברכה פטור שהטפל הגדר אין וטפל עיקר בדיני שהרי בנ"ר,

צד להך ולכן בה, מחוייב שהעיקר הברכה היא בה מחוייב שהוא הברכה אך בברכה, מחוייב הטפל שאמנם סובר שהשעה"צ נראה אמנם

מ"מ הזו, הברכה את מברך אינו שבפועל ואף בהם, מחוייבים שהמים הברכה גם היא זו הגפן, על לברך מחוייב לוגמיו מלוא שבשיעור

אחרונה ברכה לענין אז מכזית, פחות ששתה כגון מברכה לגמרי פטור כשהעיקר ורק בנ"ר, שיברך חדש חיוב המים על מוליד זה אין

ברכתו את הטפל על מברך כה"ג וכל מברכה, פטור דהעיקר העיקר, בברכת מחוייב שהוא לומר שייך לא דכאן המים, על בנ"ר מברך

הראויה.

אחר דייסא אכל שאם כתב רק יונה ורבינו בדיעבד, יצא דייסא על ברהמ"ז בירך אם יונה רבינו לפי שגם כתב העוזר אבן בספר .29

כתב עוד המזון. בברכת הדייסא את לפטור ולא הפת, על וברהמ"ז הדייסא על ג' מעין לברך היא הנכונה ההנהגה הפת, מן ידיהם שמשכו
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,ùìù ïéòî úøèåô ùìù úëøáù íéðåàâä íùá àéáäù ù"ééò ,àñééã úøèåô æ"îäøáã áúë [ó"éøä éôãá :ãë óã íéçñô] ï"øä [á

.[(.áé óã úåëøá) 'îâá øàåáîë éðééæã íéøîú ìò ïëå] éðééæã úåðåæî éðéî øàùå àñééã ìò éà÷ã ùøéôå

.ùìù ïéòî êøáì êéøö åðéà äìéçúëì íâå ,äúøèåô æ"îäøá ,úôä ïî íäéãé åëùîù øçà àñééã ìëà íàù ï"øá òîùîå30

àìå ,éðééæã íåùî íéøîú øåèôú æ"îäøáù ììë øáúñî àìã åáúë à"ééçäå à"øâäå ò"äàäå à"òøå ç"øôäå äìåâä øàáä íâ

ðééæ àåäã ,àñééã øåèôú.éôè à

àðéøçà àéåìéò ïâã éðéîì ùéù ïåéë î"î àðééæ àñééãã éäðã ì"ñã ,ò"åùäå äðåé åðéáø úøáñ úà øàáì áúë [äë ÷"ñ] à"âîäå

.úøèåô æ"îäøá ïéàå 'â ïéòî äëøá à÷åãá íäì äòá÷ð ïëì ,úôá

ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù ÏÚ Ê"Ó‰¯· Í¯È·

íçì åäæù ïåéë ,ïéðñéëá äàáä úô úøèåô æ"îäøá ò"åëìù ,[âð 'éñ à"ç] íéãøå úðéâá íâ ïë àöî áåùå ,àøáñî à"òø áúë

.ïåæîä úëøá ò"åëì åá àëééù ïëì ,æ"îäøá êøáî äòéáù øåòéù åðîî ìëà íàå ,øåîâ

ÔÈÈ ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯È·

:ïéé ìò æ"îäøá êøéáù éîá å÷ìçð íéðåùàøä

åù÷ä éøäù àåä íòèäå ,ïéé úøèåô ïåæîä úëøáù åáúë ù"àøäå úôøö éðáø íùá [ð"à ä"ã ó"éøä éôãá .å óã] äðåé åðéáø [à

øàåáîù ïåéëã ãåòå ,ïéé ìò äãåòñ ïéòáå÷ à"ðá ïéàù íåùî åöøéúå ,çîùîå ãéòñ àäã úåëøá 'â ïéé ìò åëøáéù [:äì óã] 'îâá

.[.â÷ óã] íéçñô éáøò ÷øôá ä"æøäå í"áùøä úòã ïëå ,ãéòñã ïéé ù"ë ,éðééæã íåùî íéøîú ãáòéãá úøèåô æ"îäøáù [.áé óã]

.ïéé úøèåô æ"îäøá ïéàã åáúë [ó"éøä éôãá :ãë óã ,.â÷ óã íéçñô] ï"øäå ï"áîøä [á

.äùòî ïéðòì [ìáà ä"ã] ì"äéáä è÷ð ïëå ,úøèåô æ"îäøáã ÷ñô ò"åùäå

ÔÈÈ ‰·¯‰ ‰˙˘

.äìéëàä úåàú øøåâ æ"ä ïéé äáøä äúù íà ìáà ,áìä úà ãòåñ äæ éøä ïéé èòî äúù íà ÷øã åøîà [:äì óã úåëøá] 'îâá

øàáúî äáøä øåòéùã ì"äéáä áúëå] .äáøä äúùì èòî äúù ïéá íé÷ñåôä å÷ìéç àì äîì ë"àã [úëøá ä"ã] ì"äéáä äù÷äå

åá ìçå ïééä é"ò åáì ãòñð øáë ,èòî äúù äìéçúáù ïåéëã áùééì áúëå .[úéòéáø ìù úåñåë ùìù àåäù (ç÷ óã íéçñô) 'îâá

åøîàù äîã øùôàã áúë [å ÷"ñ ãì 'éñ] à"åæçäå .ò"öá íééñå ,äáøä úåúùì êéùîäù óà ò÷åô åðéàå ,åúøèåô æ"îäøáù ïéãä

.æ"îäøá åá àëééù áöî ìëá ïëìå ,ãéòñå øæåç æàù ,äòéáù øåòéù äúåùù ãò åðééä äìéëàä úåàú øøåâ ïéé äáøäù 'îâá

‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ ‰˙Â˘‰

:íéðôåà äîë äæá áúëù [ìáà ä"ã] ì"äéáá ïééò

לא הדייסא, את לפטור בפירוש נתכון ולא בסתמא ברהמ"ז בירך אם הפת, מן ידו שמשך אחר דייסא שאכל הנ"ל בציור יונה רבינו דלפי

עה] [ס"ק בשעה"צ וכתב יצא. הדייסא את גם לפטור בפירוש נתכוין אם אך ברהמ"ז, אחר שלש מעין לברך וחייב הדייסא, את פטר

יונה. רבינו דברי בביאור נכונים שדבריו

דייסא אכל דאפילו ועוד יצא, הדייסא את לפטור נתכוין ולא בסתמא ברהמ"ז בירך אם גם הר"ן דלפי שכתב עה] [ס"ק בשעה"צ עיין .30

את לפטור נתכוין כשלא אף פוטרתו ברהמ"ז הסעודה תחילת הדייסא.קודם

על ג' מעין לברך לכתחילה צריך הפת, מן ידיהם שמשכו אחרי דייסא אכל שאם ה] ס"ק קעו [סי' בשעה"צ כתב הלכה, לענין אמנם

יצא. לא בסתמא אך יצא, הדייסא את לפטור להדיא ונתכוין ברהמ"ז בירך אם בדיעבד ורק בברהמ"ז, לפוטרה ולא הדייסא
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.åúøèåô ïåæîä úëøáã ,åéøçà êøáî åðéàå åéðôì êøáî äãåòñä êåúá ïéé äúåùä [à

:íéðåùàøä äæá å÷ìçð æ"îäøá íãå÷ úôä ïî íäéãé åëùîù éøçà äúù [á

.à.åøèåôì ùåøéôá ïéåëúð àìù óà åúøèåô æ"îäøáã ä"æøäå à"áùøäå äðåé åðéáø úòã

.áêøèöéå øèåô åðéà àîúñá êà ,åøèåô æ"ä ïééä úà øåèôì àéãäì ïéåëúð íà ÷øã [åë é"ñåñ å"ô úåëøá] ù"àøä úòã

.ùìù ïéòî êøáì

.âåô æ"îäøá ïéà ïééä úà øåèôì àéãäì ïéåëúð íà óàù ï"øäå ï"áîøä úòã.åúøè

.äãåòñä óåñ ãò úôä ïî åðéãé íéëùåî åðà ïéàù ïåéë åðéðéá íééåöî åìà íéðéã ïéàù íéðåùàø øàùå 'ñåú åáúë øáëå

‰„ÂÚÒ· ‰˙˘ ‡ÏÂ ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ÔÈÈ ‰˙˘

.åúøèåô æ"îäøá ïéà ï"øäå ï"áîøäå ä"æøä úòãì .à

äìéçúëìù ì"äéáä áúë íðîà ,[å"ñ ãò÷ 'éñ] ò"åùä ÷ñô ïëå äìéëàä úåàú øøåâ ïééäù ïåéë åúøèåô æ"îäøáù è÷ð ù"àøä .á

.äãåòñä íãå÷ äúùù ïééä úà øåèôì ïåæîä úëøáá àéãäì ïéåëì ïåëð

ÌÈ¯Ó˙ ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯È·

.éðééæ íéøîú íâå ìéàåä ,àöéù [.áé óã] 'îâá øàåáî íéøîú ìò ïåæîä úëøá êøéá íà

˙Â¯ÈÙ ¯‡˘ ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯È·

äøåøá äðùî] åúáåç éãé àöé àìù íéðåùàøä ìë åîéëñä ,íéçåôúå íéáðòå íéðàú ïåâë úåøéô øàù ìò ïåæîä úëøá êøéá íà

.[æò ÷"ñ

ÔÊ‰ ˙Î¯· ˜¯ Í¯È·

úèéùìå ,íéøîúå ïéé åúèéùì] ùìù ïéòî åúëøáù øçà ìëàî úøèåô æ"îäøáù ïôåàáù [ãé 'éñ ÷"ô] ù"àøäå äðåé åðéáø áúë

úà êøáî åðéàå ,åúáåç éãé àöé ìëä úà ïæä íúçå ïåæîä úëøá ìù äðåùàø äëøá êøéá íà ,[ìéòìãëå íéøîúå úåðåæî ï"øä

êøáì ïéàå ,úçà äëøá ÷ø äð÷úð [àñééãå] íéøîúå ïéé ìòù íåùî àåä íòèäã ù"àøä áúëå .æ"îäøá ìù úåôñåðä úåëøáä

.úåôñåð úåëøá

áúëå .úàæ øéëæî åðéà ïæä úëøá ÷ø êøéáù ïàëå ,íéìùåøéå õøà íâ íéøéëæî 'â ïéòî äëøáá àäã [àìà ä"ã] ì"äéáä äù÷äå

éøáã úà àéáä ë"çàå .ãáòéãá áëòî åðéàå ,äìéçúëì àìà íéìùåøéå õøà øéëæîù 'â ïéòî äëøáá åð÷éú àìù øîåì åðéçøë ìòã

ïàîì æ"éôìã ì"äéáä íééñå .ïðáøãî àìà äøåúä ïî äðéà 'â ïéòî äëøáù çëåî äæîù áúëù [ïéëøáî ãöéë ô"ñ] äðåé åðéáø

.ò"ö ïëà ú"äî äëøá àéåä 'â ïéòîã ì"ñã

ú"äî áåéç ïéà ,äøåúäî àéä 'â ïéòî äëøáã íéøáåñäì óàù øùôàã áúëù â"îôä éøáã àéáä [à ÷"ñ ìéòì] ö"äòùá íðîà

.àåäù ìë äëøáá éã äøåúä ïîã [â ÷"ñ ãì 'éñ] à"åæçä áúë æ"éòëå .ùìù ïéòî êøáì åëéøöä íéîëçå ,úçà äëøáá àìà

àöé íà [ã ÷"ñ ãì 'éñ] à"åæçä ÷ôúñð ,ïæä úëøá íééñå æ"îäøá äéìò êøáì ìçäå äòèå ïéðñéëá äàáä úô ìëàù éî ïéðòìå

íéôñåð úå÷éôñá ÷ôúñðù à"åæçá ù"ééòå] .àáåëéòì àéä íéìùåøéå õøà úøëæäù øùôà äøåîâ úô àåäù ïåéëã ,ãáì åæ äëøáá ç"é

.[ïéðñéëá äàáä úôá
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ÁÈ ÛÈÚÒ
÷î.æì óã] 'ñåúá àáåäù éîìùåøéäî úàæ ãîìù ù"ééò ,[ì 'éñ] ïùãä úîåøúäî àåä 'â ïéòî äëøáá ÷ôñî ìåìëì ïéàù ïéãä øå

.äîãàä éøô ìòå äîãàä ìò 'â ïéòî äëøá êøáì êéøö éìåà ÷ôñä úîçî ,åéîéî úåîéìù íéèéç ìëà àì äéîøé 'øã [ññåëä ä"ã

ïéàù çëåî àìà ,'äîãàä éøô ìòå äîãàä ìò' úåáéúä úà ÷ôñä úîçî óéñåéå õòä ìò êøáéå õòä éøô íò ïìëà àì äîìå

.÷ôñä úîçî ìåìëìå óéñåäì

àì ,ø"ðá åúëøáå íéîë åðéã åà ïôâä ìò åúëøáå ïééë åðéã íà åá ÷ôúñäì ùéù ä÷ùî äúù íàù à"îøäå é"áä åàéáä äæîå

.÷ôñî ìåìëé

'ø éîìùåøéáù íùëå ,÷ôñä úîçî ìåìëéù êîñ ìò äæë ìëàî ìëàé àì äìéçúëìã ÷ø áúë ã"äúäã áúë [èé ÷"ñ] æ"èäå

åîéëñäå ,÷ôñä úîçî ìåìëì åæ äöò úåùòì àìù ÷ôñá ñðëð øáë íàù äæî ãåîìì ïéà êà ,úåîéìù íéèéç ìëà àì äéîøé

.ø"îàîäå ø"àä ,æ"èä åîò

àìù 'äîãàä éøô ìòå äîãàä ìò' úåáéúä úà óéñåäì éøééà éîìùåøéáã ,éîìùåøéäî ã"äúä úééàø ø÷éò ìò ïåãì áúë à"òø]

íé÷ôåñî åðàù àìà äëøá ìù òåãé çñåð äæù ïôâä ìò óéñåîùë ë"àùî ,÷ñôäì éôè ùåçì ùé ïëìå ,ììë åæë äëøá çñåð åðàöî

,äøùò äðåîù úìéôúá äòèù éîá (á"éñ ç÷ 'éñ) ò"åùä éøáãì à"òø ïééöå ,÷ñôä éåä àìã ì"é äæá ,åéùëò åøîàì êéøö íà

äìéôú çñåð äæù ïåéë ÷ñôä éåä àìã ò"åùä áúëã ,ìåç íåéá úáù úìéôú øîàù åà ç"ø åðéàù íåéá àåáéå äìòé øîàù ïåâë

.[ïåëðä ïîæá åðéàù ÷ø òåãé31

éôì àåäå ,íéîë åà ïééë àåä íà åðéãá ÷ôåñîù ä÷ùî äúùù ã"äúä ìù øåéöá úøçà äöò áúëù [÷ôñî ä"ã] ì"äéáá ïééòå

ìò êøéá íà äðåøçà äëøá ïéðòì ä"äã [ð ììë] íãà úîùðä áúëå ,ãáòéãá àöé ïéé ìò ò"äôá êøéá íàù [åè óéòñ] øàåáîä

ì"ðä ä÷ùîä úà íâ øåèôì ïéåëéå õòä ìò êøáéå íäî úéæë ìëàé ,íéðéîä 'æî úåøéô åì ùé íà ë"à ,ç"é àöé õòä ìò úëøá ïéé

.ïéé àåäù ãö êäì

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ˜ÙÂÒÓÂ È¯Ù ÏÎ‡

åúëøáå íéðéîä úòáùî åðéà åà ,'â ïéòî åúëøáå íéðéîä úòáùî àåä íà ÷ôåñîå éøô ìëà íàù ùåáìä íùá à"âîä áúë

áúë à"âîäå .ò"öå ,ø"ðá êøáì øúåé áåèå ,[÷ôñî ìåìëì àìù ò"åùäë è÷ð ùåáìäã] õòä ìò åá ìåìëéå ïéé äúùé àì ,ø"ðá

÷"ñ) á"ðùîä øàéáå] .[âé óéòñ] ù"îë ð"îî àöåéã õòä ìò êøáì øúåé áåè åëåúá ìåìëì øáã íåù åì ïéà íàã äàøðã äæ ìò

ìò êøáéå [ïâã éðéî 'äî ãçà åà] ïéé ç÷éì ìëåé ÷ôñä ììëî åàéöåäì íéðéîä 'æî øçà éøô åì ïéà íàã à"âîä úðååëã (àôïôâä

(âé óéòñ) åðéöîã àä ïéòëå ,õòä ìò ïåùì åá äîéàúî î"î íéðéîä 'æî åðéà äæ éøô íà óàã , õòä ìò ìåìëéå [äéçîä ìò åà]

.[äøòä äàøå .íéçåôúä ìò íâ àöåéå õòä ìò êøáî íéçåôúå íéáðò ìëà íàã32

לסברא מקור מצא ורע"א מקור, ללא כאלו בחילוקים מסברא לחלק שאין כתב אך רע"א, של כחילוקו לחלק דן עצמו התה"ד אמנם .31

הנ"ל. קח בסי' זו

זה שפרי צד להך דאף העץ, על רק מברך אלא דגן, מיני ה' או יין על שמברך איירי לא שהמג"א משמע היה המשנ"ב דברי לולי .32

בזה. יוצא לכתחילה שאף ותפוחים ענבים באכל יג] [סעיף וכדאשכחן העץ, על בברכת בדיעבד ויוצא הוא עץ פרי מ"מ המינים, מז' אינו

העץ'. 'על רק שמברך משמע אך המג"א דברי ליישב כתב והפמ"ג יג, מסעיף לחלק שכתב עיי"ש הא"ר, בדבריו פירש וכך
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äìèáì äëøáì ùåçì ùé øúåéã ,[ø"ðá êøáéù ùåáìä ù"îë àìã] ììë åéøçà êøáé àì ä÷ùî àåä íàå :åéøáã óåñá à"âîä áúë

.ïðáøã úåëøáä ìëã ,äëøá àìá ïìëåàìî

Ë¯ ÔÓÈÒ
‡ ÛÈÚÒ

.àéòáä àèéùôéà àìå ,ïìäì øàåáéù ïôåàá àøîâá å÷ôúñð íùå ,.áé óã úåëøá àøîâä úééâåñá àåä á-à íéôéòñáù íéðéãä øå÷î

:àøîâä úñøéâá å÷ìçð ïëå ,àøîâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

úåëìîäå íùä úà øîàå çúôå ,ïéé àåäù øáñå äòèå øëù ñåë åãéá äúéäù ïôåàá àåä àøîâá ÷ôñä :'ñåúå é"ùø úèéù [à

.åøáãá äéäð ìëäù íééñå øëù àåäù äëøáä òöîàá øëæðå ,â"äôá íééñì ã"ò

íâô æ"ä ,øëùì àìå ïééì ïéåëúð 'ä äúà êåøá úøéîà ø÷éòáå úåéäù åà ,éåàøë íééñ ñ"åñã ,äáåç éãé àöé íàä àåä ÷ôñäå

.äæ ÷ôñá äùòîì ïéãä äî øàåáé ïìäìå ,÷ôñä èùôð àìå äëøáá

éåàøë êøéá ñ"åñ éøä ,äëøáá áëòú äðååëäù åðàöî ïëéäã ,äæ ùåøéô ìò äù÷ä [ãé 'éñ úåëøá ÷"ô ù"àøá àáåä] ã"áàøä

.úáëòî äðååëä ïéàå

øîåì úòã ìò ä"îà é"àá øîàå çúôå øëù ìù ñåë åãéá äéäù àøîâä ìù ÷ôñá ñøâ [à"éä ç"ô] í"áîøä :í"áîøä úèéù [á

é"àá úøéîàá àåä äëøáä ø÷éòù íåùî íòèäå .åúáåç éãé àöéã äëìäì ÷ñôå ,â"äôá àìà ìëäù íúç àìå äòè óåñáìå ,ìëäù

êéøàä (ù"÷ 'ìä à"ô) î"ëäå] .øëù ìò ììë êééù åðéàù äëøá çñåð øîà ìòåôáù äæá ïðéçâùî àìå ,éåàøë ïéåëúð æàå ,ä"îà

úëøá úö÷ åá êééùù ,íéáðòî éåùòä øëùá ÷ø íéøåîà åéøáãù íäì áúëù ìéðåì éîëçì åúáåùú àéáäå ,í"áîøä úèéùá ãåàî

.[äæ ìò äù÷äù î"ëá ù"ééòå ,â"äôá

øëæð áåùå ,â"äôá íééñì úòã ìò ä"îà é"àá øîàå çúôå ïéé àåäù øåáñ äéäå åãéá øëù ñåë æçà íàù í"áîøá òîùî êãéàîå

à"ô) î"ëä åáúë ïëå] ,ïééì ïéåëúð äëøáä ø÷éò ïîæáù ïåéë ,ìëäù øîàù óà åúáåç éãé àöé àì ,ìëäù íééñå øëù åãéá ùéù

åúðååë øúá ìéæà äîìå úáëòî äðéà äðååëä àäã í"áîøä ìò äù÷ä ã"áàøäå .[í"áîøä úòãá (â ÷"ñ) à"âîäå (ç"ä ù"÷

.äëøáä ø÷éò ïîæá

ç"ô úåëøá 'ìä úåâùäá ã"áàøä] íéðåùàøä íðîàéãé àöéù øîåì ïëúé àìã åè÷ðå ,í"áîøä ìò å÷ìç [íéðåùàø ãåòå à"éä

.øëùì äëøáä úìéçúá ïéåëúðù äî éðäî àìå ,øëù ìò ììë úëééù äðéàù â"äôá úëøá åéôá àéöåäù â"äëá äáåç

.[á óéòñ] ïìäì úøàáúî ï"áîøäå ó"éøä úèéù [â

øîàå äòè ë"çàå ìëäù øîåì ïéåëúð ä"îà é"àá úøéîà ïîæáå øëù ñåë æçåàäã ,í"áîøä úèéù úà àîúñá ÷éúòä ò"åùä

êà ,â"äôá øîåì ïéåëúð ä"îà é"àá úøéîà ïîæáå øëù ñåë æçàù éøééîã é"ùø úèéù úà àéáä íéøîåà ùé øåúáå ,àöé â"äôá

.øëùì ììë äîéàúî äðéàù äëøáì äúéä äëøáä ø÷éò ïîæá åúðååëù óà ç"é àöé äæáù ,ïâåäë íúç óåñáì

àìå ,øëùì ììë íéàúî äæ ïéàå â"äôá úëøáá íúç ñ"åñã ,í"áîøäë úåøåäì ïéàù åáúë íéðåøçàä áåøå à"âîäå æ"èä êà

.äðåëð äëøá øîà àì ìòåôáùë äëøáä ø÷éò ïîæá åúðååë àéðäî

.äáåç éãé àöéù ò"åùä ÷ñô ïëìå ,ïâåäë íééñ ìòåôáù éøééîã é"ùøë äëìäì íé÷ñåôä åè÷ðå

ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯·· ˜ÙÒ ÔÈ„

íù óåñáì ÷øå â"äôáì ïéåëúð äëøáä ø÷éò àåäù é"àá úøéîà ïîæáù] ò"åùá àáåîä øåéöá ä÷ôúñð àøîâä é"ùø éôì äðäå
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åîëå ,ì÷äì úåëøá ÷ôñ ïðéøîàã ì"ñã íåùî àåä ç"é àöéù ò"åùä áúëù äîå ,èùôð àì äæ ÷ôñå [éåàøë íúçå øëù äæù áì

.í"áîøäå ó"éøä åè÷ðù

úåúùì äöåø íàå ,äëøáä éãé àöé àìå ,àøîåçì à÷éôñã è÷ðå ó"éøä ìò ÷ìçù é"ø úèéù äàáåä [àì ä"ã .áé úåëøá] 'ñåúáå

.ì÷äì úåëøá ÷ôñ ïðéøîà àì éàîàã 'ñåú ìò äîú [â ÷"ñ] à"âîäå .úôñåð íòô êøáì êéøö

àìå÷ä úååöîä úëøáá ÷øã [êòéãåäì ä"ã íù] í"áùøä éøáãá ùøéôù [.á÷ óã íéçñô] à"ùøäîä éøáãì ïééö à"òø úäâäáå

éìá ìåëàì øåñà éøäù ,äëøá éìá ìåëàì ÷ôñá ì÷äì ïéà ïéðäðä úëøáá ìáà ,ì÷äì úåëøá ÷ôñã ïðéøîàå ,êøáì àìù àéä

.ìòî åìéàëå äëøá

éìá ìåëàì åì øéúäì ïéà êøéá àì åà íééåñî ìëàî ìò êøéá íà ÷ôåñîù éî ,í"áùøäå é"ø éôì àîìòáã à"òø áúë äúòîå

åì øåñà â"äëá ïëìå ,äìèáì äëøá êøáî àöîðå êøéá øáë àîù êøáì åì øéúäì ïéà íâå ,ìòåî àöîðå êøéá àì àîù äëøá

,àöé íà äá íé÷ôåñî åðàù äëøá êøéáù ïôåàá éøééà 'îâä éøäù ,ìëàéå úéðù êøáéù 'ñåú åøîà àøîâä ìù øåéöá ÷øå .ìåëàì

àöé àì íà ð"îîã] ,äìèáì úçà äëøá äúéäù àöîð ìëàéå åéùëò êøáé íà íâå äìèáì äëøá êøéáù àöîð ìëàé àì íàã

êøáéù 'ñåú åøîà ïëìå ,[äìèáì àéä äéðùä äëøáä éæà äáåç éãé àöé íàå ,äìèáì äúéä àéäù àöîð äðåùàøä äëøáá ç"é

.ìëàéå úéðù

îà ïéðäðä úåëøáá íâù í"áîøäå ó"éøäë íé÷ñåôä åè÷ð äëìäì íðîà.[â óéòñ] ïìäì øàåáîëå ì÷äì úåëøá ÷ôñ ïðéø

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‰�ÂÂÎ· ˙ÂÚË

ïåæîä úëøáá ìáà ,ì÷äì ïðáøã úåëøá ÷ôñã ïðáøã úåëøáá ÷ø àåä 'îâáù ÷ôñá íé÷ñåôä åì÷äù äîã [â ÷"ñåñ] à"âîä áúë

úëøáá ïë äéä íà ,é"ùø ìù øåéöá íâ äøåàëìã ì"äéáä áúë æ"éôìå .÷ôñá ì÷äì ïéà äøåúä ïî áééçã äòéáù éãë ìëà íà

àúééøåàã ÷ôñã ç"é àöé àì ,íìåòä úà ïæä éåàøë êéùîäå øëæð áåùå õòä ìò úëøáì ïéåëúð ä"îà é"àá úøéîà ïîæáù ,ïåæîä

øúá ïðéìæà àìã úåèéùôá åè÷ðå é"ùø úèéù ìò åù÷ä ï"áîøäå ã"áàøäã ,øåøá øáãä ïéà àðéã ïéðòìù áúë êà .àøîåçì

éàãåá àöé àúééøåàã æ"îäøáá íâ åúèéùìå ,ç"é àöé éàãåá úåéåàøä úåáéúä úà åéôá àéöåäù ìëã ,äëøáä úà ìåñôì äáùçîä

.ïåæîä úëøá êøáìå øåæçì åì úåøåäì íà àðéãì ò"ö ë"àå ,äáåç éãé

øëæð ë"çàå ,íéôåôë ó÷åæ úëøáì ïéåëúð ä"îà é"àá øîàù äòùá íàã íãà ééçä íùá [ë ÷"ñ åî ïîéñ] äøåøá äðùîä áúë

øéúî úëøá êøáì ìëåé àì àìéîîù ô"òàå ,äëøáä úìéçú úòùá áùçù åîë íééñé ë"ôòà ,íéøåñà øéúî úëøá íéã÷äì êéøöù

íàù íåùî àåä åæ äàøåäì íòèäå .[íéøåñà øéúî êøáé àì áåù íéøåñà øéúî úëøáì íéôåôë ó÷åæ úëøá íéã÷ä íàã] íéøåñà

æàã äìéçúî áùçù éôë íåúçì óéãò ïëìå ,é"ùø úèéùá øàåáîëå ,÷ôñî ÷ø äëøáä úáåç éãé àöé íéøåñà øéúî íåúçéå äðùé

.äìéçúëì äîìù äëøá éåä

åéðôì ïéàå úéìèä úà åðîî åç÷ìå ,úéìèä ìò êøáì ïéåëúä ä"îà é"àá øîàùë íàù äøåøá äðùîä áúë [àî ÷"ñ] ç 'éñáå

äðåùàøä åúëøá àäúù øùàî óéãò äæå ,ïéìéôúä ìò ÷ôñî äøùë äëøá åæ àäúå ,ïéìôú çéðäì å"á÷à íåúçé ,ïéìéôú àìà

.[äìèáì äëøá ùùç ïéà íúäã íéôåôë ó÷åæì äìéçúî ïéåëúðù íãå÷ä øåéöì äîåã åðéàå] .äìèáì

· ÛÈÚÒ
àúòãà çúô ïðéñøâ àì íúèéùìå .àøîâä ìù ÷ôñá [ù"àøä ùåøéô éôì] ó"éøäå ïåàâ éàä áø úèéù àåä äæ óéòñ ìù øå÷îä

ìëäù' ï÷éúå ã"ëåúá øëæðå 'ïôâä éøô àøåá' øîà åãéá äéäù øëùä ìò äëøáä úîéúçáù äðååëäå ,àøîçãá çúô àìà àøîçã
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,äìéçúá øéëæäù úåáéúä øúá ïðéìæàã åà ,àöéå åúåòè úà ï÷éúù åìù äîéúçä øúá ïðéìæà éà â"äëá 'îâá å÷ôúñðå ,'åøáãá äéäð

.ì÷äì úåëøá ÷ôñã íåùî ,àìå÷ì ïðéè÷ðå .àöé àìå ,äëøáä úîéúç ø÷éò ïäù33

æîä úëøááã æ"àéøä íùá [â ÷"ñåñ] à"âîä áúëåìçäùë íàù åðééäå ,äæ ÷ôñá ì÷äì ïéà äòéáù øåòéù ìëà íà àúééøåàã ïå

àöé àì ,'åëå íìåòä úà ïæä êéùîäå úô ìëàù øëæð áåùå ,õòä éøô ìòå õòä ìò øîàå úåøéô ìëàù äéä øåáñå äòè êøáì

.äæ ïéãá å÷ôúñð 'îâáù ïåéë ç"é

,ç"é àöé íìåòä úà ïæä êéùîäå øëæð áåùå ,äéçîä ìò øîåì ìéçúäù äúéä úåòèä íà î"îã [å ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå

.àåä ïåæî ïéî éîð äéçîã

Â�Â˘Ï· ‰ÚË˘Î ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ˙ÂÚË

é"àá úøéîà ïîæá øåáñ äéäùë åðééä ,ïåæîä úëøá ïéðòì æ"àéøä íùá à"âîä øéîçäù äîã äàøðã [êåúå ä"ã] ì"äéáä áúë

øåæçì ìåëé ,õòä ìò øîàå åðåùìá ì÷úðù àìà úô ìò êøáîù òãé íà ìáà ,øëæð ë"çà ÷øå úåøéôä ìò êøáî àåäù ä"îà

.áé óã úåëøá] 'ñåúî äæä ÷åìéçä úà ì"äéáä ãîìå .àúééøåàã æ"îäøáá íâ éðäî ïëìå ,àøîâá ÷ôñ äæ ìò ïéàå ï÷úìå ã"ëåúá

äúéä ä"îà é"àá úøéîà ïîæá åìù äðåëä íà ÷ôñî øéîçä é"øù óàã ,[àøáéàî í"øäî íùá éëãøîáå] ç"ø íùá [àìå ä"ã

.ïãéã ïåãéðá ð"äå ,ç"é àöé åðåùìá ì÷úð ÷øå øëù ìò äúéä äðåëä íà î"î ,ïééä ìò34

סיים וגם בפה"ג, לסיים דעת על אמ"ה בא"י ואמר יין שהוא סבור והיה שכר, כוס בידו שהיתה דבציור כתב ג] [ס"ק המג"א והנה .33

כאן, להחמיר יש ברכות בספק שהחמירו והמרדכי תוס' דלפי והיינו פוסקים, הרבה לפי יצא לא שהכל, ואמר בתוכ"ד תיקן אך בפה"ג

בזה מחמיר הרמב"ם וגם בזה, תיקון דמהני ס"ל דלא ואפשר תיקן, אח"כ ורק בפה"ג שחתם כזה בציור כלל הגמ' איירי לא רש"י ולפי

מקדש וחתם יו"ט בתפילת שטעה במי ס"א] תפז [סי' מהשו"ע המג"א הביא עוד בפה"ג. לאמירת התכוין אמ"ה בא"י אמירת שבשעת כיון

בא"י דכשאמר [והיינו יו"ט שהוא יודע שהוא משום תיקונו דמהני השו"ע דכתב והזמנים, ישראל מקדש ואמר בתוכ"ד עצמו ותיקן השבת

יצא. לא א"ע ותיקן נזכר השבת מקדש שאמר אחרי ורק שבת שהוא סבור היה שאם מזה ומבואר יו"ט], על לברך נתכוין אמ"ה

בדיבורו נתקל לבסוף ורק אמ"ה, בא"י באמירת נתכוין ולזה שכר, כוס בידו שיש שידע באופן רק כאן היקל שהשו"ע המג"א כתב ולכן

בתוכ"ד. תיקון מהני ולזה בפה"ג, ואמר

לדינא נקטו דכן יין, שהוא סבר הברכה תחילת שבזמן באופן אף גווני, בכל מקילין דלדינא נקט אלא כהמג"א נקט לא המשנ"ב אמנם

מעכבת, אמ"ה בא"י אמירת בזמן שהכוונה הרמב"ם לשיטת חוששין דאין והיינו תקפב], [סי' והגר"א שלום והנהר והמאמ"ר והא"ר הלבוש

וסיעתו. כהרי"ף להקל יש ולכן הנהנין בברכות גם נאמר להקל ברכות שספק נוקטים וגם

ה] ס"ק תפז [סי' ברורה המשנה כתב וכן תיקונו, מהני גווני שבכל לדינא נקט ה] ס"ק תפז [סי' עצמו שהמג"א ב] [ס"ק בשעה"צ וכתב

ותיקן יו"ט שהוא נזכר ואז השבת מקדש ביו"ט שחתם מי אזיללענין יו"ט, שהוא ביודע דוקא שכתב ס"א) תפז (סי' [השו"ע בתוכ"ד.

סי' (שם השו"ע ללשון והמקור הברכה, תחילת בזמן האדם כוונת הוא הברכה שעיקר כהרמב"ם בסתמא שנקט רט) (סי' הכא לשיטתו

הברכה תחילת שבזמן בציור שהחמיר ר"י בשיטת אזיל ושם ולא), ד"ה יב. דף (ברכות בתוס' הוא יו"ט" שהוא יודע שהוא "אחרי תפז)

שבת]. שהוא סבר השבת מקדש אמירת בזמן אם יחמיר וה"נ יין, שהוא סבר

משמע יין, בידו שיש וסבר טעה אם לבין בתוכ"ד, תיקון דמהני בלשונו נתקל רק שכר על שמברך ידע אם בין הנ"ל החילוק בעיקר .34

בזמן ורק שכר, שהוא שידע כראוי נתכוין אז שאם אמ"ה, בא"י אמירת בזמן בכונתו תלוי הדבר שעיקר מחה"ש] [פמ"ג, מהאחרונים

אמירת בזמן אם גם ולפי"ז יין. שהוא סבר אמ"ה בא"י אמירת בזמן אם משא"כ בתוכ"ד, תיקון מהני אז בפה"ג, וחתם טעה החתימה

שכר שהוא בתוכ"ד נזכר ושוב בדיבורו, נתקל ולא בפה"ג, חתם ולכן יין שהוא וסבר טעה החתימה ובזמן שכר שהוא ידע אמ"ה בא"י

בתוכ"ד. התיקון מהני שמחמתה הסברא עיקר אינו בדיבורו נתקל לשון הפוסקים שנקטו מה ולפי"ז תיקונו. מהני ג"כ שהכל ואמר
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ÌÈ¯ÂÚ Á˜ÂÙ ˙Î¯·· ˙ÂÚË· ‰ ˜"ÒÂÒ ‡"‚Ó‰ È¯·„·

,íéøåò ç÷åô øîàå ã"ëåúá ï÷éúå ,íéîåøò ùéáìî øîàå åøåáéãá äòèå íéøåò ç÷åô øîéîì éòáã àëéäã [ä ÷"ñåñ] à"âîä áúë

åãéá øëù ñåë äúéäù ò"åùä ìù øåéöäî àðù éàîã ,à"âîä ÷ôúñð äîá åù÷úä íéðåøçàäå .íéøåò ç÷åô éãé àöé íà ò"ö

.ã"ëåúá ïå÷éú éðäîã â"äôá øîàå åøåáéãá äòèå

:íéðåøçàá úåòéñ éúù äæá ùéå

àéùå÷á øàùðå àðéãì ïë íéëñä â"îôä íâå ,äæá à"âîä ÷ôúñð àìå ,ç"é àöéù à"âîä éøáãá äéâäì áúë íééç áéúð øôñá [à

.à"âîä ìù å÷éôñ ìò

àöéã åì÷ä åáù ò"åùáù øåéöì ùîî äîåã äæ ïéàã ,à"âîä ìù ÷ôñä úà åøàéá íéøôà ãé úäâäáå äááøî ìåâã úäâäá [á

:íé÷åìç íéîòè äæá åøîàå ,ç"é

.àóåñáìù àìà ,ìëäù øîåì àéä åúáùçîù øëéð ïëìå åãéá øëù ñåë ùéù éøééà ò"åùä ìù øåéöáã áúë ø"îâãä

,äìãáäá ùàä éøåàî àøåáå íéîùá éðéî àøåá úëøá ïéðòì íâ ø"îâãä áúë æ"éòëå] .ò"åùä ì÷éä äæáå ,åøåáéãá ì÷úð

÷ôúñð äæáå ,íéøåò ç÷åô øîåì àéäù åúáùçî ìò çéëåéù øáã ïéà íéøåò ç÷åô úëøáá ë"àùî .[ïî÷ì øàåáéù

.äîéúçä ï÷úì ã"ëåú äøæç àéðäî íà à"âîä35

.áäúò àëééù àìã ,äøåîâ úåòè àéä â"äôá úëøá øëù ñåë ìò êøáîù ò"åùáã ,øçà ÷åìéç áúë íéøôà ãé úäâäá

øîåì ïéåëúðá ìáà ,â"äôá úëøá ììëùéáìî úëøá íâ éøäù ,äøåîâ úåòè åæ ïéà íéîåøò ùéáìî øîàå íéøåò ç÷åô

éøáã éôìå] .íéîåøò ùéáìî ìù äîéúçä úà øå÷òì åðå÷éú éðäî íà à"âîä ÷ôúñð ïëìå ,êøáì ãîåò àåä íéîåøò

.[ïìäì øàåáéù éôëå äìãáää úëøáá ïìäì à"âîä ÷ôúñð àì äîì ò"ö íéøôà ãéä

.åãéá íéîùáäù ø"îâãä ïåùì úà äìãáää úåëøá éðéã ïéðòì àéáä [å ÷"ñ] á"ðùîäå

úèéù úà ,ì"ðä íéðåøçàä úåèéù éúù úà äøåøá äðùîä àéáä íéîåøò ùéáìîå íéøåò ç÷åô úëøá ïéðòì [ë ÷"ñ] åî 'éñáå

.äæá ÷ôúñä à"âîäù åè÷ðù ú"òùäå ø"îâãä úèéù úàå ,íéøåò ç÷åô éãé àöéù â"îôäå íééç áéúðä

‰Ï„·‰ ˙Î¯·· ‰ÚË

ì÷úð äëøáä úîéúçá êà ,íéîùáä ìò êøáì ïéåëúðå åãéá íéîùáä úà ç÷ì ïééä úëøá éøçà íàù [ä ÷"ñåñ] à"âîä áúë

éøåàî àøåá äúò êøáéå íéîùáä äëøá éãé àöé ,íéîùá éðéî àøåá øîàå ã"ëåúá åîöò ï÷éúå ,ùàä éøåàî àøåá íúçå åøåáéã

.ùàä36àøåá úëøá íéã÷äì êéøöù øëæð ë"çàå ,ïë íúçå ùàä éøåàî àøåá êøáì ïéåëúð äëøáä úìéçú úøéîà úòùá íà ìáà

íéøáãä åàáåäå ,íéîùáä ìò ë"çà êøáéå ùàä éøåàî àøåá úëøá éãé àöé ,íéîùá éðéî àøåá øîàå ã"ëåúá ï÷éúå íéîùá éðéî

.[å ÷"ñ] á"ðùîá

דברים הוי זה ובלי ניכרת, מחשבתו שתהא דבעינן לחברו אדם שבין ענין כאן אין דהא ביאור, טעונה לכאורה הדגמ"ר של זו סברא .35

עורים. פוקח לומר חושב שלבו או מחשבתו, על המוכיח מעשה יש אם נ"מ ומאי המקום, לבין שבינו ענין זה אלא שבלב,

חיים הנתיב ולפי עורים. פוקח ברכת ידי יצא אם דצ"ע השחר, ברכות לענין [בסמוך] לעיל המג"א שכתב ממה שנא מאי צ"ע לכאורה .36

הדגמ"ר וכמש"כ ניחא, לעיל שהובא הדגמ"ר לפי וכן דיצא, להמג"א ס"ל שם דגם ניחא, המג"א בדברי הגירסא את שתיקן לעיל שהובא

לברך שמחוייב משום הוא המג"א של שספיקו שכתב לעיל שהובא אפרים היד לפי אך ניכרת, ומחשבתו בידו שהבשמים דמיירי עצמו

וצ"ע. גמורה, טעות כאן ואין האש מאורי בורא בברכת גם מחוייב ה"נ ערומים, מלביש ברכת גם
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‡"Ó¯· ÌÈ‡·ÂÓ‰ Ï"È¯‰Ó È¯·„·

.úéæðëùà äáåùú íùá [åø é"ñåñ ìéòì] é"áá íâ äàáåäå ,î"ãá ïàë àáåîä [áö 'éñ] ì"éøäî úáåùúá àåä à"îøä éøáã øå÷î

øøáåä ñåëäî íòè øùàëå ,ïéé äéä íäéðôì íâù ,åúëøáá íéøçà íâ àéöåäì ïéåëúðå â"äôá ïéé ñåë ìò êøéá íàù ì"éøäîä áúëå

íåùî àåä êøáìå øåæçì ö"àù íòèäã ì"éøäîä áúëå .úåúùìå óñåð ïéé ç÷éì ìåëéå äëøáä éãé àöé ,íéî ñåëá ùéå äòèù åì

.íäéðôì ïéé ùé åúëøáá íàéöåäì åúòãù íéøçàìù ãåòå ,ïéé úåúùì åúòã äéäù

:äúùéù øçà ïéé ìò äìç åúëøáã àäì íéîòè 'á áúë ì"éøäîäù àöîðå

ìôðå åéìò êøéáå åìëàì éøô ìèðù éîá [å"ñ åø 'éñ] ìéòì ò"åùäî äù÷äù î"ãá ïééòå .äîåúñ åæ ïåùì ,ïéé úåúùì åúòã äéä [à

,óñåð ïéé úåúùì åúòã äúéäù éøééî ì"éøäîäù ì"öã î"ãä áúëå .ïéîä åúåàî åéðôì äéä íà óà êøáìå øåæçì êéøöã ,ãáàå åãéî

.[å"ñ åø 'éñ] à"îøä ÷ñô ïëå ,óñåðä ïééä ìò äìç äëøáäù ã"áàøä íùá [åø é"ñåñ] é"áä áúë â"äëáå ,åæä ñåëáù ïééä ãáìî

àöîð ,åúëøá êîñ ìò íäéðôìù ïééäî úåúùì íéàùøù íéøçàä éáâì äìç äëøáäù ïåéëã àåä ì"éøäîä áúëù éðùä íòèä [á

úùøåôî åúòã äúéä àìù óà éøééî äæ íòè éôìù òîùîå] .êøáîä ç÷éù óñåð ïééì íâ äëøáä àéðäî ïëìå ,äìèáì äëøá äðéàù

.[àîúñá àìà úôñåð ñåë úåúùì

íâ äìèáì äëøá äúéä êøáîä ìù äëøáäù êåúîã àîéð äáøãàå ,äëøá éãé åàöé íéøçàä íà ÷ôúñä [ä ÷"ñ] à"âîä íðîà

.äáåç éãé åàöé íéøçàäù òîùî à"îøä éøáãîù óéñåä êà ,äæá ò"öù áúëå ,ç"é åàöé àì íä

ïåùàøä íòèäã ,ë"ë äéì à÷éñô àì ò"ôá íòè ìëù íåùî íéîòè éðùì êøöåä ì"éøäîäù äàøðã [è ÷"ñ] ö"äòùá áúëå

ä"ã :èì óã] 'ñåú úòãã ,íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú ,óñåðä ïééä ìò åúëøá äìç ïëì [óñåð ïéé úåúùì åúòã äúéäå úåéäù]

ïîæá ïéåëúðù äî ìò ÷ø äìç äëøáä íúèéùìã ,äìèáì åúëøá àéåä ïéé ãåò úåúùì åúòã åìéôàã [ë 'éñ] ù"àøäå [àúëìäå

.à"âîä äæá ÷ô÷ôù åîëå ,à÷éñô àì éðùä íòèäå .äëøáä

âñã [å"ñ åø 'éñ] à"îøä è÷ð äëìäì íðîàã"áàøä úòã àéáäù [÷ø ä"ãåñ] ì"äéáá ù"ééòå ,óñåð ïéé úåúùì åúòãù äæá é

,ïééä ï÷ð÷ êåúá åìéôàå ,åéðôì ïééä äéäù ÷ø ,ãåò úåúùì àéãäì åúòã äúéä àìù ïôåàá óàã è÷ìä éìáùäå37ìåçúù äæá éâñ

.ì"ðä ì"äéáì ïééö [ç ÷"ñ ïãéã óéòñ] äøåøá äðùîäå ,ì÷äì úåëøá ÷ôñã ì"äéáä íù íééñå ,ïééä øàù ìò äëøáä

‰ÈÈ˙˘Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ· ˜ÒÙ‰ ·˘Á� ‰Ó

åúëøáù ì"éøäîä ì÷éä äîì ë"àã à"âîä äù÷äå ,íéî äæù äàø ñåëä ïî íòè øùàëù øàåáî ì"éøäîáù [ä ÷"ñ] à"âîä áúë

øùôàå ì"æå à"âîä áúëå .äééðùä ñåëä úééúù ïéáì â"äôá êøéáù äëøáä ïéá ÷ñôä àéåä äîéòèäù àîéð ,øçà ïéé ñåë ìò ìåçú

.ì"ëò ò"öå ÷ñôä éåä àì äìéëà ë"â àéäù ïåéë äîéòèã ì"ñã38

úåúùì äúòî àåáéùëå ,÷ñôä æ"ä 'åëå åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå äìèáì åúëøáù øáñ êøáîä íàù [áé ÷"ñ] ö"äòùá áúë

.êøáìå øåæçì êøèöé ïéé ìù úøçà ñåë39

אדם. החיי כתב וכן .37

בנ"ד רק אלא הפסק, זה שאין מים ישתה היין לשתיית הברכה ובין יין, על בפה"ג [לדוגמא] יברך אדם דאם לומר המג"א כוונת דאין נראה .38

הפסק. נחשב ואינו בפה"ג לברכת כ"כ סותר זה אין לכן מהיין, לטעום שנתכוין בטעות, נעשתה המים שטעימת

הפסק. הוי דלא שנקט שלום כהנהר דלא דזה וכתב .39
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‚ ÛÈÚÒ
[à"ñ] äæ ïîéñá ìéòì ïééòå .ã"éä ç"ô í"áîøá àåä ïéðäðä úåëøáá íâ êøáìî øåèô êøéá íà ÷ôåñîäù ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

íòèäù [.á÷ óã íéçñô] à"ùøäîä áúëå ,øéîçäì ïéðäðä úåëøáá ÷ôñù [àìå ä"ã .áé óã úåëøá 'ñåú] é"ø úòãã åðàáäù

íâ ì÷äì úåëøá ÷ôñã íé÷ñåôä åè÷ð äëìäì íðîà .ìòî äëøá éìá ìëåàäå ,äëøá éìá æ"äåòäî úåðäéì øåñàã íåùî àåä

.ïéðäðä úåëøáá

˜ÙÒ· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡

÷"ñ æñ÷ 'éñ ìéòì] äøåøá äðùîä àéáä ïëå ,éàùø åðéà øéîçäì äöåø íà íâã [ä ììë] íãà úîùðäå [äçéúô] â"îôä åáúë

éòáéî àìå ,äìèáì äëøá ùùç íåùî àåä øéîçäì éàùø åðéàã àäì íòèäã ,[àë ÷"ñ åèø 'éñ] ö"äòùá äæì íòèä áúëå ,[èî

àùú àìã åàì ìò íéîëç äåëéîñäù ïåéë î"î ,ïðáøãî äøåñéàã íéøáåñäì óà àìà ,äøåúäî äøåñà äìèáì äëøáã íéøáåñäì

.÷ôñá øéîçäì ïéà ïëì ,åùðåò ìåãâ íâå ïéåàì øàùî øåîç àåäù àåùì êé÷ìà 'ä íù úà

Í¯·Ï ·ÈÈÂÁÓ˘ ‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ ˘È ¯˘‡Î

íäéøáã åàáåäå ,[äçéúô] â"îôä ããéö ïëå ,êøáì áééç åðéà àáåéçì à÷éôñ ÷ôñ ùéùë íâù [å óéòñ ä ììë] íãà ééçä áúë

.[ë ÷"ñ åèø 'éñ] äøåøá äðùîá40äæá ùéã ,úéæë åá äéä íà ÷ôåñîå íìù éøô ìëàù ïåâë àåä äæì à"ééçä áúëù àîâåãäå

äëøáá áééçî äéøáù äëìä àîù ,úéæë åá äéä àìù ì"úàå ,êøáì áééçå úéæë åá äéä àîù ÷ôñ ,äðåøçà äëøáá åáééçì ñ"ñ

úéæëî úåçôá óà äðåøçà.

‰Î¯· ˜ÙÒ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈ�Â¯Á‡· Â‡·Â‰˘ ˙ÂˆÚ

éãé àöé åéúôùá àéöåä àìå åáìá äëøá êøéáù éîù àéä í"áîøä úèéùù ïåéëã [íéãøå úðéâä ìòáî] êìîä ïâ øôñá áúë [à

íùä úà àéöåî åðéàù ïåéë äìèáì äëøá ùùç äæá ïéàå ,äëøáä çñåð úà åáìá øäøäé äëøá ÷ôñ ìù äø÷î ìëá ïëì ,äáåç

÷"ñ à"à äô÷ 'éñ] â"îôäå [ä ÷"ñ] éëãøî øîàîä åáúë ïëå .åéúôùá àèáîùë àìà àåù úòåáù øåñéà ïéàù íùëå ,åéúôùá

.[ë óã úåëøá] ç"ìöäå [à

åîòèå ,'åëå àîìòã àëìî àðîçø êéøá ,úéîøàá ïåâë ,ùãå÷ä ïåùìá àìù ,úøçà ïåùìá øîàéù áúë [.áé óã úåëøá] é"ðôä [á

ñ"úç éùåãéçá ïëå [âë 'éñ] à"òø ú"åùá êà .àùú àì øåñéà äæá ïéàå éåðéëë àìà åðéà ùãå÷ä ïåùìá åðéàù íùã íåùî àåä

äëøá øåñéà ïéðòì íâ íù ïéã äæì ùé ,äëøá êåúá äæä íùä úà øîåàù ïåéëã åè÷ðã ,äæá åøéîçä íéðåøçà ãåòå [á óã íéøãð]

.äìèáì

ספק בכל וה"נ ספיקא, בספק גם מקילין דרבנן טומאה שבספק פסק ה"ו] מקואות [פ"י שהרמב"ם משום הוא החיי"א של שטעמו נראה .40

דרבנן.

אחרונים, ועוד הפר"ח בשם לח] ס"ק תפט [סי' העומר ספירת בהלכות המשנ"ב שפסק ממה להקשות יש בברכות, ס"ס של זה דין ובעיקר

שלא את"ל ואף יום, באותו ספר ספק ספיקא, ספק משום בברכה הימים בשאר לספור יכול הימים, באחד לספור שכח שמא שמסופק שמי

אלא גמור, ס"ס דהוי משום המשנ"ב כוונת דאין [24 הערה פי"א פסח שלמה [הליכות הגרשז"א וכתב בפ"ע. מצוה הוא יום כל שמא ספר

לברך. ויכול הפוסקים רוב על סמכינן נוסף ספק לזה שמצטרף כל לכן בפ"ע, מצוה הוא ויום יום כל הפוסקים רוב שלפי דכיון
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'åëå 'ä äúà êåøá .... ãåã êøáéå é÷åñô úà øîàéù áúëù äàåáú éøô øôñ íùá àéáä [à ÷"ñ çëù 'éñ ã"åé] äáåùú éçúôä [â

äìèáì äëøá ùùç ïàë ïéàå ,äá ÷ôåñîù äëøáä çñåð úà íééñéå ,úåëìîå íù íò äëøá øîàù àöîðå ,äëìîîä 'ä êì ãò

.÷åñô øîàù ïåéë41

Ô�·¯„Ó Â‡ ‰¯Â˙‰Ó ‰·ÂÈÁ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯· Ì‡‰

:íéðåùàøä äæá å÷ìçð íðîà ,äøåúä ïî àéä ùìù ïéòî äëøáù äøåàëì äàøð [.äì óã ïéëøáî ãöéë ÷øô ùéø] àøîâä úèéäøî

,[åøúé úùøô] ïåàâ éàçà áøã úåúìàùá áúë ïëå .äøåúä ïî äáåéçù áúë ,[é"áá àáåäù â"îñá àáåä] úåìåãâ úåëìä ìòá [à

.[æè 'éñ] ù"àøäå [äì óã] à"áùøä áúë ïëå

àåä 'â ïéòî úëøá áåéçù ì"ñã òîùîå ,àúëîñà íä íé÷åñôäù ïðéè÷ð àéâåñä úð÷ñîìù åáúë [àìà ä"ã .äì óã] 'ñåú [á

øîåì åäåáééç àì äîì äøåúäî äáåéç íàã â"îñä äù÷äå] .é"áá àáåîä â"îñä áúë ïëå ,[á"éä ç"ô] í"áîøä áúë ïëå ,ïðáøãî

.[ùîî úåëøá 'â

úèéùì åùùç íéðåøçàä íðîà .äøåúä ïî äðéà ùìù ïéòî äëøá êà ,äøåúäî äáåéç ïåæîä úëøá ÷øù í"áîøäë è÷ð ò"åùäå

úåøéôî åà ïâã éðéî ìù ìéùáúî äòéáù éãë ìëà íàù åøåä ïëìå ,äøåúäî äáåéç 'â ïéòî äëøáù íéøáåñä ì"ðä íéðåùàøä

.ïðëøãî àìà äðéà 'â ïéòî äëøáù àåä ø÷éòäù è÷ð [à ÷"ñ ãì 'éñ] à"åæçäå .êøáéå úéæë ãåò ìëàé ,åéøçà êøéá íà ÷ôåñîå

[‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÂ‰„ ÌÈ¯·ÂÒ‰Ï] ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ· ·ÈÈÁ˙ÈÂ ÏÎ‡È ˙Â¯ÈÙ ‰ÓÎ

[å"ñ ð ììë] íãà ééçä áúëàäã äîú [ä ÷"ñ ãì éñ] à"åæçäå .äòéáù øåòéù ìëåàùë àìà 'â ïéòî úëøá áåéç ïéàù äàøðã

íéìëåà à"ðáù êøãë úåøéô ìëà íàù øáúñîã áúë ïëìå ,äòéáù éãë øåòéù íäá øîåì êééù äîå ,äòéáùì íéìëàð íðéà úåøéô

.úéòéáøá éâñå åàîö úååøäì àåä äòéáùä ïéðò ïééá ïëå ,[ú"ã éåäã íéøáåñäì] äøåúä ïî áééç42åáúë àì íéðåøçàäù ïåéë íðîà

.ò"öá à"åæçä úàæ çéðä êë

¯ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ

‡Â‰˘ ÏÎ ÏÚ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ÔÈÎ¯·Ó

äæä íìåòäî úåðäéì øåñàã ,àøáñî úàæ åáúëå ,øöá ä"ã .èì óã 'ñåúá àåä àåäù ìëá äðåùàø äëøá ïéëøáîã àäì øå÷îä

êøáî úåðåæî àåäù ìë åðééäã ,äéåàøä åúëøá ìëàî ìë ìò êøáîå .[:çì óã] à"áùøäå [æè 'éñ] ù"àøä åáúë ïëå ,äëøá éìá

יאמר ושוב בפה"ג, וכו' דוד ויברך שיאמר וכתב כיין, או כמים דינו אם משקה על שמסופק למי זו עצה כתב זצ"ל אויערבאך הגרש"ז .41

לשתות. שיוכל כדי כן שעושה כיון הפסק זה ואין בדברו, נהיה שהכל וכו' דוד ויברך

שנראה בהן שחושש נראה אלו, עצות הביא לא ברורה שהמשנה שמזה כתב קסב] ס"ק ההלכה ציון ביכורים [פ"ה אמונה דרך ובספר

לבטלה. כברכה

נ]. [כלל בנשמ"א גם הוא וכן רביעית, היינו דשתייה דשביעה ה] ס"ק רי [סי' המג"א וכלשון .42
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.ò"äôá êøáî õòä éøô àåäù ìëå ,î"îá43

Û¯˘ ÔÈÈ· ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ¯ÂÚÈ˘

:óøù ïééá äðåøçà äëøá øåòéùá å÷ìçð íé÷ñåôä

úéòéáø úåúùì íãà éðá êøã ïéà éøäù ,úéòéáøî úåçô øåòéùá äðåøçà äëøá ïéëøáî óøù ïéé úééúùáã áúë [à ÷"ñ] æ"èä [à

.åá íéìéâø à"ðá áåøù øåòéùë àåä øåòéùä àìà ,ù"éé44

íâ ïë ÷ìçð ë"àã ,íéðåù íé÷ùî éâåñ ïéá äæá ÷ìçì øáúñî àìã áúëå ,åéìò ÷ìçðå åæë äòéã àéáä [ã ÷"ñ ö÷ 'éñ] à"âîä [á

.à"âîä éøáãì ïééö à"òøå ,úéòéáøá ïé÷ùîä ìë øåòéùã äëìä äòá÷ð êë àìà ,íé÷åìç úåðéé ïéá

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó Ï˘ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡

éöçëå [úéæë ìëåàùë 'â ïéòî íäìù äðåøçà äëøáù] íéðéîä úòáùî úéæ éöçë ìëà íàù â"äðëä íùá [à ÷"ñ] à"âîä áúë

øàù úéæ éöçå úô úéæ éöçá ä"äù äàøðã à"âîä áúëå ,ø"ðá êøáî ,[íäî úéæë ìëåàùë ,ø"ðá ïúëøáù] íéìëàî øàùî úéæ

.íéìëàî

[æè óéòñ] ù"àøá àáåäù [øéöá ä"ã .èì óã] 'ñåúä ìòá é"ø úòã äæá óøéöã ,â"äðëä ìù åîòè úà àéáä [á ÷"ñ] ö"äòùáå

ù"àøä íâù øîåì ãö ùé úéæë ìëàù ïåéëå ,úéæëî úåçô àåä íà íéðéîä 'æî éøô ìëåàùë íâ ø"ðá êøáì ùéù øáåñä ,øåèáå

ð"à] 'â ïéòî ïúëøáù íéìëàîá íâù â"äðëä éøáã óåñá øàåáîå ,"àëééù éìéî ìëà" ø"ðá úëøáã â"äðëä íééñå ,êøáîù äãåé

.ïìäì øàåáîëå ,ø"ðá úëøá àëééù [úôá óà

'æî éøô ìù úéæ éöç óøöð êéà ë"àå ,'â ïéòî úøèåô äðéà ø"ðá úëøáù òîùî [åë ÷"ñ çø 'éñ] à"âîáù äù÷ä åúäâäá à"òøå

.ø"ðá úëøáì íéðéîä

àëééù ø"ðá úëøáã øàáúî ì"ðä â"äðëä éøáãî íðîàø"ðá úëøáá éã àäé àìù íéîëç åð÷éú úéæë ìëåàùë êà ,íéìëàîä ìëá

.ø"ðá úëøá åäá àëééùã ïéìëåà øàùî íéðéîä 'æ òøâ àì úéæë ìëà àìùë ìáà ,'â ïéòî êøáé àìà

ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁÂ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ ‰˙˘

øåòéùù ïì èåùô äéä íàã ,ïé÷ùî øàùî úéòéáø éöçå ïéé úéòéáø éöç äúùù éî äùòé äî ÷ôúñäì ùéã [ã ÷"ñ] ö"äòùá áúë

íéìëàî øàùî úéæ éöçå íéðéîä 'æî úéæ éöç ìëàù éîã àéîåã ,ø"ðá êøáî äéä ë"à úéòéáøá àåä ïé÷ùî ìò äðåøçà äëøá

óéòñ óåñ] ò"åùá øàåáîë ,úéæëá àåä ïé÷ùîá äðåøçà äëøá øåòéùù øùôàã ,÷ôñ ùéù ïåéë êà ,ìéòì àáåîë ø"ðá åúëøáù

.ø"ðá úëøá åá àëééù àì åúå 'â ïéòî úëøáá ïéé úéòéáøä éöçä äáééçúð ãö êäì ë"à ,[äæ45

אחאי דרב השאילתות [ודעת המאכלים. סוגי בכל שהכל, מברך שהוא כל דעל שכתב אני] ד"ה כז. דף [סוף יונה רבינו דעת לאפוקי .43

כדבריו]. קיי"ל לא אך וקציעה, במור ועיין מכזית, פחות על כלל מברכין שאין בו), בכל (מובא

תוס' דהא שמשון], והנזירות אפרים היד גירסת [כך שיעור צריכה אינה בנ"ר שברכת אומרים יש דהא ועוד כתב, הט"ז דברי בסוף .44

משיעורא. בציר אפילו בנ"ר דמברכין כתב שר"י בתוס' דעיי"ש בדבר, נסתפקו

מעין לברך וצריך בה די שאין אלא יין, על גם שייכא בנ"ר שברכת כיון בנ"ר, שיברך לדינא דהעיקר כתב עד] סי' [ח"א אג"מ בשו"ת .45

ג', מעין יברך לא הרי מרביעית פחות כששתה אבל ג', מעין לברך שצריך כיון לבטלה ברכה הוי יין רביעית על בנ"ר בירך אם ולכן ג',

בנ"ר. יברך לא למה בפועל, מברך וכשאינו ברביעית, שיעורו שמא הספק מחמת
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ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯Ù ˙ÈÊÎ ÈˆÁÂ ˙Ù ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡

:íéðéîä úòáùî úéæ éöçëå úô úéæ éöçë ìëàù éî ïéãá å÷ìçð íéðåøçàä

.à.'â ïéòî äëøá êøáîù áúë [æ óéòñ ç"ô ïéðäðä úëøá øãñ] æ"øâä46

.á.ø"ðá åëøáéù åáúë [ã ÷"ñ çø 'éñ] íééçä óëäå éç ùéà ïáä ïëå [ã 'éòñ àð éñ] ò"åù øåöé÷ä47

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯·Ï ‰˜˘ÓÂ ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯ˆÓ Ì‡‰

:úå÷åìç úåøáñ éúù ãöî ïåãì ùé ,ïéôøèöî éà ä÷ùîå ìëåà ïéðòì

.à.øåòéùì ãçé ïéôøèöî íðéà ïëìå ,ä÷ùîäî åúàðä òáèî äðåù ìëàîäî íãàä ìù åéòî úàðä òáèù ïëúé

.á.äæì äæ ïéôøèöî íðéà íøåòéùá íéåù íðéàù íéøáãù àîìòá ì"éé÷

:íéðôåà äîë äæá ùéå

äðùîäå ,ïéôøèöî íðéà äéúùå äìéëàã ë"äåé úåëìäî úàæ ãîìå ,ïéôøèöî ïéàã à"âîä áúë ,ä÷ùî äúåùå ìëàî ìëåàä [à

ïåéë éôøèöî àì ë"äåé ïéðòì ÷ø éìåàã å÷ô÷ô äùî ãîçäå à"àäù ïééö (ä ÷"ñ) ö"äòùáå] .à"âîä éøáã úà ÷éúòä äøåøá

ïéðòì íâ äæî äæ äðåù ä÷ùîäå ìëàîä úðåëúù øáåñ à"âîäå .ïéðäðä úåëøá ïéðòì ë"àùî ,äéúòã éáåúéá éåìú ë"äåéã àáåéçù

.[ïéðäðä úëøá

.åîò áøåòî åðéàå øùáäî ãøôð áèåøäù ïåéë ,ïéôøèöî ïéà åìù áèåøäå øùá íâ

ìëåàì ìôèðä ä÷ùîã , àìëåàë àìëåà éøåùëà ìëã [:ô óã àîåé] ë"äåé ïéðòì íâ åðéöî ïëã ,ïéôøèöî åáâ ìòù øéöå ÷øé [á

÷øã åáúë [ì"î÷ ä"ã íù àîåé] é"åúáã íåùî à"âîä ìò âéùä [æé óéòñ ð ììë] à"ééçäå .ìëåàë áéùç åîòè úà øôùì àáå

ä éøáã åàáåäå ,ä÷ùîë éåä ä÷ùîá åìåáéèù øáãá é"èð áåéç ïéðòì ïåâë íéøáã øàùì êà ,ìëåàë éåä ë"äåé ïéðòìö"äòùá à"ééç

íò íéáøåòîä ìëåàä éøéùëîù éðôî" åæ äëìä ìò áúëù [æ"ä øåùò úúéáù á"ô] í"áîøä éøáãì ïééö ö"äòùä êà .[ç ÷"ñ]

.ë"äåé éðéãì àìà òâåð äæ ïéàù òîùîå ,"íéáåùç ïä ìëåàë ìëåàä

.àéãäì ïë åáúëù [äìåò ä"ã .è÷ óã íéçáæ] 'ñåúî úàæ ãîìå ,úéæëì óøèöî ïééäù à"âîä áúë ,ïééá åúéô äøù [â

åéøáã åàáåäå .äðåøçà äëøá øåòéùì úå÷ìùì ïéôøèöî íà ÷ôúñäì ùéù à"ééçä áúë ,úå÷ìùä úëøáë íúëøáù úå÷ìù éî [ã

.[à ÷"ñ] äøåøá äðùîá48

בנ"ר. מברכת לגמרי הופקע ג' מעין בברכה המאכל שנתחייב כל מ"מ המאכלים, בכל שייכא בנ"ר שברכת דאף סובר שהמשנ"ב ונראה

יברך לא אפ"ה עיכול, שיעור שיעבור עד הברכה נוסח עם סידור לידו יגיע שלא ויודע ג' מעין לברך יודע ואינו יין רביעית ששתה [ומי

לא בכזית, שנתחייב גליא שמיא שכלפי צד דלהך השעה"צ נסתפק ולכן בנ"ר]. יברך שבכה"ג בפשיטות כתב הנ"ל אג"מ ובשו"ת בנ"ר.

ורביעית יין כזית בשתה משקין שאר פוטר יין דין לגבי ע] ס"ק רח [סי השעה"צ של בספיקו הביאור גם וזה בנ"ר. ברכת כלל בו שייכא

ברכת בי' שייכא ולא הטפל של ברכתו גם היא זו אחרונה, ברכה מחוייב יין כזית דאם הוא דהגדר השעה"צ סובר שם דגם משקים, בשאר

המשקין שאר אין ג', מעין ברכת נוסח יודע ואינו משקין משאר ורביעית יין רביעית שתה שאם נוקט שהשעה"צ גם [ומסתבר בנ"ר.

בפועל]. נאמרת כשאינה אף ברכתם היא העיקר דברכת בנ"ר, לברך אותו מחייבים

העץ, לפרי מתאים זה שאין כיון המחיה על לומר שייך דלא הברכה, נוסח יהא מה תמה יא] ס"ק בדה"ש נא [סי' השולחן בקצות .46

דגן. למיני מתאים שאינו כיון העץ על לומר שייך ולא

ש [הליכות למעשה ז"ל אויערבאך הגרש"ז נקט דכן שהעידו ויש זצ"ל.47. אלישיב הגרי"ש גם הורה ושכך ס"י], פי"ב פסח למה

שיעורן אין והרי למאכל יצטרפו ואיך ברביעית, שיעורן מ"מ בפה"א ברכתן שלקות דמי דנהי תמה עה] סי' ח"א [או"ח אג"מ בשו"ת .48
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,úéæëá åøåòéùå ìëåàì ä÷ùîä óøèöî ,äìéëà êøãá àåä íà ìëåàì ä÷ùî óåøéö ïéðòã áúë [èé ÷"ñ ã 'éñ íåé ìåáè] à"åæçäå

.úéòéáøá åøåòéùå óøèöî åðéà äééúù êøãá àåä íàå

Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î· ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡

.ñøô úìéëà éãëá åìëà íà àìà úéæë ìò äðåøçà äëøá áåéç ïéàã äàøðã [à ÷"ñ] à"âîä áúë49óã] é"ùøî òîùî ïëã áúëå

éøáãî äàøð ïëå] .äéúòã àáúééî àì øúåé êùåîî ïîæáå ,ñøô úìéëà éãëá äìéëàã øîåì ùé ð"äå ,úéæëá äìéëàã øîàù [.èì

ïâãä çî÷á ùé íà àìà äéçîä ìò åà æ"îäá êøáî ïéàã ,úåéðè÷ çî÷ íò ïâã çî÷ úáåøòú ïéðòì (çø 'éñ é"áá) íäøãåáàä

.[ñøô úìéëà éãëá úéæë øåòéù

áúë êà ,äðåøçà äëøá ïéðòì ë"àùî ,äéúòã éáåúé ïðéòáã ,ñøô úìéëà éãë ïðéòá ë"äåé ïéðòì ÷ø éìåà øîåì ïã â"äðëäù óàå

.äðåøçà äëøá ïåãéðá ð"ä ,ë"äåéì ïéåù äøåúáù äìéëà éøåñéà ìëù ïðéæçã ïåéëã à"âîä

Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î ‡Â‰ ‰ÓÎ

:ñøô úìéëà øåòéùá å÷ìçð íéðåùàøä

.à.íéöéá 'ã úìéëà éãë åøåòéùù øáåñ é"ùø

.á.íéöéá 'â úìéëà éãë åøåòéùù øáåñ í"áîøä

ùé ïëì ,ïðáøãî àìà áééç åðéà úô åìéôà úéæë ìëåàä éøäù ,ïðáøã úåëøá ïéðòá àåä ïàë ïåãéðäù ïåéëã äøåøá äðùîä áúëå

.äðåøçà äëøá êøáî åðéà íéöéá 'â úìéëà éãëî øúåé ääù íàã í"áîøäë ì÷äì

‰ÚÈ·˘ È„Î ˙Ù ÏÎÂ‡‰

,ñøô úìéëà éãëá úéæë ìëà àì íà óà ,äøåúä ïî ïåæîä úëøáá áééç äòéáù øåòéùá úô ìëàù éîã äàøðã â"îôä áúë

úìéëà éãëá úéæë ìëàéù ïðéòá ïëìå ,úòáùå úìëàå áéúë àäã ,øåøá äæ ïéàã [é ÷"ñ] ö"äòùá æ"ò áúëå .åúìéëàî òáù ñ"åñã

50.÷"åãå íééñå ,ñøô úìéëà éãëá ìëàé ãçà úéæëù äæá éâñã óéñåäå .ñøô

‰ÈÈ˙˘· ÛÂ¯Èˆ‰ ¯ÂÚÈ˘

úúéáù ã"ô] í"áîøä úèéù ,úéòéáø úééúù éãëá àåä ïé÷ùî úééúùá óåøéöä øåòéù íà úåòéã 'á àéáä [áéøú 'éñ] ò"åùá

á"ä øåùòä[àé ÷"ñ] ö"äòùá áúë äðäå .[â"ä úåîåøú é"ô] ã"áàøä úèéù ,ñøô úìéëà éãëá åà [ã"ô àîåé àúôñåú ô"ò

שוה.

שההפסקה להקפיד צריך אינו לשיעורין לאכול שהוצרך חולה ולכן השנייה, האכילה סוף עד הראשונה האכילה מתחילת ומשערין .49

המשנה שלשון וכתב יח], ס"ק לט [סי' החזו"א כתב כן עצמה, האכילה זמן את גם משערין אלא פרס, אכילת כשיעור תהא האכילות בין

ולא המאכל של הבליעה מתחילת משערין אחרונה ברכה שלענין הלוי שבט בשו"ת וכתב מדוייק. אינו וכו'] יט ס"ק תריח [סי' ברורה

משערין אם דורינו פוסקי נחלקו מצה אכילת מצות [ולענין מעיו. הנאת על היא אחרונה שברכה החת"ס שכתב כיון הלעיסה, מתחילת

מהבליעה]. או מהלעיסה

לא למעשה אמנם פרס, אכילת בכדי שיאכל מכזיתים דהיינו מ"אכילה" תהא שביעתו שכל דבעינן לומר צד להשעה"צ שהיה משמע .50

שישבע. עד ויאכל ויחזור פת יאכל זה ומלבד בכא"פ, אחד בכזית וסגי כן נקט

בכא"פ. תהא הפת שאכילת יקפיד ושבע, דברים שאר עם פת בסעודה האוכל השעה"צ דלפי לעורר ויש
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,åéîâåì àìîá àåä áåéçä ë"äåé ïéðòìã ,úéòéáø úééúù éãëá äæ äéä ë"ôòàå äúùå øæçå ääùå äúù øîåì êééù ë"äåé ïéðòìã

÷éñôäå äúùù ìë äøåàëì ,úéòéáø øåòéùá àìà äðåøçà äëøá êøáî ïéàù úåëøá ïéðòì ìáà .úéòéáø áåø éåä éðåðéá íãàáã

åñåë äúåùäå ,íéîòô 'áá ñåë úåúùì à"ðá êøãù ïåéëã äàøðù ö"äòùä áúëå .úéòéáø úééúù éãëá äéä àì øáë äúùå øæçå

áúëå ,íéúåùå íéøæåçå èòî íé÷éñôîå íéúåùä à"ðá êøãë åðééä úéòéáø úééúù éãë åøîàùëã øáúñî ïëì ,ïøâøâ æ"ä úçà úáá

.íãà úîùðäë àìã äæã

.ñøô úìéëà éãëá úôøèöî äééúùù ø÷éòäù è÷ð à"øâä êà ,úéòéáø úééúù éãë êéøöäì àåä âäðîäå

ÌÈÓÁ ÔÈ˜˘Ó ‰˙Â˘‰

íúåúùì êøãä ïéà éøäù ,íéðåøçàä ïéá äáø ú÷åìçî äæá ùéã äøåøá äðùîä àéáä ,äô÷å äú ïåâë íéîç ïé÷ùî äúåùä ïéðòì

íç ä÷ùî úéòéáø äúùéù éôè çëùî ,ñøô úìéëà éãëá àéä ïé÷ùî úééúùã òéøëäù à"øâä úòãìå] .úéòéáø úééúù éãëá

.[ô"àëá

ïéøééùî äùòî éùðàã á"ðùîä óéñåäå .âäðîä ïëå ,ììë äðåøçà äëøá êøáì àìù [ç"äãå à"ééç ,ù"äçî] íéðåøçàä áåø åè÷ðå

ïéãä ø÷éòîù à"øâä úòãì ïë úåùòì ïåëðã éàãåáã óéñåäå .úéòéáø úééúù éãëá úåúùì åìëåéå èòî ïðèöéù úéòéáø øåòéù

åúåúùìå úéòéáø øåòéù ñåëá øééùì ïåëð ïëìå ,úéòéáø úééúù éãëá àåäù íéøáåñäì ùåçì ïåëðã àìà ,ñøô úìéëà éãëá åøåòéù

.úéòéáø úééúù éãëá

ÔÈ¯Ú˘Ó „ˆÈÎ Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÚÈ˘

ääåù àåä ïîæ äîë ïåòùá äàøé ë"äåé éðôìù ,ë"äåéá ïéøåòéùì ìåëàì êéøöä äìåç éáâì [àë ÷"ñ çéøú 'éñ] á"ðùîä áúë

,åúìéëà áö÷ úà ãøôðá íãà ìëá ïéøòùîù äæ ïåùìî òîùîå .äìéëàì äìéëà ïéá ë"äåéá ïéúîé äæ øåòéùëå ,íéöéá 'ã úìéëàá

.éðåðéá íãàá ïéøòùîã áúë [çé ÷"ñ èì 'éñ] à"åæçä êà

‰È¯· ÔÈ„

åéìò êøéáå úéæ ìëà ç"åéøã åá øàåáîù éîìùåøéä úà åàéáä íéðåùàøä øàùå [æè 'éñ óåñ] ù"àøäå [øöá ä"ã .èì óã] 'ñåú

ç"åéøù äùòîä àáåä ïãéã 'îâáå .íìù éøô åðééäã ,åúééøáë éøô éåäå ìéàåä ,úéæëä øåòéùî èòîî ïéòøâäù óà ,äðåøçà äëøá

éìááä íà íéðåùàøäå 'ñåú å÷ôúñðå .ìåãâ úéæë äéäù åöøéúå ,ïéòøâä åðîî ç÷ìð éøäù úéæë ïàë ïéàã 'îâá åù÷äå ,çéìî úéæ ìëà

ìùåøéä ìò ÷ìåçàìù øäæäì ïåëðã åáúë ÷ôñä úîçîå ,ååä íéùòî éðùã åà ,äðåøçà äëøá äéøá ìò ïéëøáîã øáåñ åðéàå éî

.úéæëî äúåçô äéøá ìåëàì

:äéøá éåä éúîéà éîìùåøéä úòãá íéðåùàøä å÷ìçðå

íò åìëà íà àìà äéøá áéùç àì ,íìù úéæ åì àáåä íàã åáúë [.èì óã úåëøá] à"áùøäå [àìå ä"ã .èò óã àîåé] 'ñåú [à

.åìëåàì êøãä ïéàù äî íâ ,ìëä ìëàéù ïðéòáã åðééäå ,äéøá áåùç àì ïéòøâä úà ÷øåæå ìëåàä úà ÷ø ìëåà íà êà ,ïéòøâä

.åìëà àìå ïéòøâä úà ÷øæù óà äéøá æ"ä ,åáù ìëåàä ìë úà ìëàå íìù úéæ åéðôì àáåä íàã áúë [æè 'éñ] ù"àøä [á

êøãù éøô ë"àùî] .äéøá éåä àì úéæ ïåâë ïéòøâä íò åìëåàì êøã ïéàù éøô àåä íàù áúë [ó"éøä éôãá :æë óã] äðåé åðéáø [â

.[åéðéòøâ íò åìëà íà äéøá æ"ä ,íéáðò ïåâë ïéòøâä íò åìëåàì51

וצ"ב. עיי"ש, כזית, שגודלו אחר פרי אלא זית אכל לא דריו"ח פירש יונה דרבינו לפרש נדחק המג"א .51
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â"äëáã øáåñ íàä ,ïéòøâä íò åìëà àåäå ïéòøâä íò åìëåàì êøã ïéàù éøôá øáåñ äî äðåé åðéáø úòãá äùî éëøãä ÷ôúñðå

íò åìëà åìéôàã åà ,[ïéòøâä íò åúåà ïéìëåà ïéà ììë êøãáù íåùî àåä äéøá éåä àìã áúëù äîå] ,à"áùøäëå ,äéøá éåä

.ïéòøâä úà ìëà àì åìéàë æ"äå íãà ìë ìöà åúòã äìèáã ,äéøá åðéà ïéòøâä

÷ôñá ñðëäì àìù øäæäì ïåëðã áúë ò"åùä êà ,ììë àðéã êä ì"ñ àìã äæî äàøðå ,äéøá ïéã ììë åàéáä àì í"áîøäå ó"éøäå

.äéøá ìåëàì àìå

à"øâäå úåãåîç éøáãä åáúëå .äéøá éåä àì åðîî ïéòøâä ç÷ì íà ìáà ,àåäù úåîë åìëà íà àìà äéøá éåä àìã áúë à"îøä

ïéòøâä åðîî ìèðå íìù åéðôì àáåä íàù áúëù ù"àøäë àìå ,ïéòøâä úà íâ ìåëàì êéøöù à"áùøäå àîåéá 'ñåú úèéùë äæã

.äéøá éåä ìëåàä úà ìëàå

íäî ìèð íà ïëìå ,íéðéòøâä úà íâ ìåëàì êøãäù íéðåîéøå íéáðòá éøééîå ,ù"àøäë ÷ñô à"îøäù ì"éã áúë [ã ÷"ñ] à"âîäå

î"î ,ïéòøâä íò åìëåàì êøã ïéàù úéæ ïåâë éøôá íâù [è ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë äëìä ïéðòì êà .äéøá éåä àì ïéòøâä úà

.äéøá ïéã ììë åàéáä àìù í"áîøäå ó"éøä úòã úà äæì óøéöå ,äéøá éåä àì ìëåàä úà ÷ø ìëàå ïéòøâä úà øéñä íà

ÔÈÚ¯‚‰ ÍÂ˙·˘ ÏÎÂ‡‰ ˙‡Â È¯Ù·˘ ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÏÎ‡

óà äéøá æ"ä ,ïéòøâä úôéì÷ úà ÷øæå ,ïéòøâä êåúá ùéù ìëåàä úà íâå éøôáù ìëåàä úà ìëà íàù [ã ÷"ñ] à"âîä áúë

àìã ,ïéòøâä íò åìëàù éø÷éî à"áùøäå [àîåé] 'ñåú éôì óàù øîåì åúðååëù òîùîå .ïéòøâä úà ìåëàì êéøöäù à"áùøäì

ìëàù äæá éâñ åúèéùìã ,äéøá éåä â"äëáã àèéùô ù"àøäìå] .ø"àä áúë ïëå ,ïéòøâä úôéì÷ úà íâ ìëà ç"åéøù øîåì øáúñî

.[ïéòøâä úà ìåëàì ììë ö"àå ìëåàä úà ÷ø

úåèùô éøäù äæ ïéãá ãàî ÷ô÷ô éëãøî øîàîäù óàã ö"äòùá óéñåäå ,à"âîä ìù äæä ïéãä úà àéáä [è ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

.åéøáã å÷éúòä íéðåøçà äîëù ïåéë à"âîä éøáã ÷éúòä î"î ,úåîéìùá ïéòøâä íò åìëàã àåä à"áùøäå àîåéá 'ñåú ïåùì

ÌÈ¯Â¯ÈÙ ˙ˆ˜ Â�ÓÓ ÂÏÙ�Â Ï˘·˙�˘ È¯Ù

íéøåøéô úö÷ äðîî åìôðå äìùáúäù äéøáù [à÷ 'éñ ã"åé] é"áá àáåäå [àøåã éøòù úåäâä] é"àøäî íùá [ã ÷"ñåñ] à"âîä áúë

íéìôåðù àåä úåìéâøù ïåéë ð"äå ,éøôäî ìåëàì êøãù äî ìëåàù äæá éãù ù"àøäë äéì àøéáñã à"âîä áúëå .äéøá éø÷éî ïééãò

.åðîî ìåëàì êøãù äî éøôäî ìëåàù àø÷ð æ"ä ,ìåùéáä é"ò íéøåøéô úö÷ éøôäî

éøäù ,äéøá äæ ïéà äæ øåéöáã äëìäì [ç ÷"ñ] á"ðùîä áúë ,ù"àøä éôì ÷ø àåä é"àøäîä ìù äæ ïéãù áúë à"âîäù äæ êåúîå

.äéøá ïéã ììë ì"ñ àìã í"áîøäå ó"éøä úòã äæì óøéö [âë ÷"ñ] ö"äòùáå .ù"àøäë ÷ñô àì à"îøä

ÌÈ�˘Ï Â˜ÏÈÁÂ ÌÏ˘ È¯Ù ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰

.äéøá éåä àì åúìéëà éðôì íéðùì å÷ìéçù ìëã à"ééçä íùá [àë ÷"ñ] ö"äòùä áúë52

הוי לא בידו כשאוחזו מעט מעט ממנו אכל רק לפיו, בשלימות הפרי את הכניס לא אם דה"ה כתב מטות] פ' א [שנה חי איש בן בספר .52

זצ"ל. אלישיב הגרי"ש בשם הברכה וזאת בספר כתב וכן בריה,



 תשפ"א אבדש ועל החומר הנלמד בח שאלות לחזרה
  רי –רח סי' הלכות ברכת הפירות או"ח 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ח סעיף אר ימןס

  מה טעם קבעו ברכה מיוחדת מעין שלש אחרי חמשת מיי הפירות?) 1  .א
  ברכת מעין שלש הוא מן התורה או מדרבן?) 2
  ) מה הכווה ב'דבש' שבחמשת המיים?3

  
  סעיף ב

 ) אלו הן חמשת מיי דגן?1  .ב

 ברכין על כוסמת ותירס?) מה מ2

 ) חמשת מיי דגן שחילקן לשים או הסיר קליפתן ע"י כתישה, ובישלן, מה ברכתן?1  .ג

  ) והאם בעין דוקא שיתדבקו על ידי הבישול? 2

חמשת מיי דגן שעירב עמהם דבש או מיים אחרים הרבה יותר ממיי הדגן, להטעימם, ) 1  .ד
 מה ברכתו לפיו ולאחריו?

  תבשיל שהכיס שם מחמשת מיי דגן לא לטעם ולא לסעוד רק לדבקו, מה ברכתו?) 2
  ומה הדין אם הכיס הרבה קמח לדבקו?) 3
  ) ומה הדין אם הקמח הוא רוב?4
  

  סעיף ג

 שקדים עם קמח שעושים לחולה, מה ברכתו, ומה הטעם;תערובת   .ה

  ) כשעושים אותו כדי שיסעוד לבו?1
  כשמכיסים הקמח לדבק בעלמא?) 2

 הכרעת השו"ע להחמיר ולאכלו תוך הסעודה.  .ו

  ) אם הוא רק לדבק הרי בטל לגבי השקדים, והרי צריך לברך העץ אף באמצע הסעודה?1
  ) אם הוא ספק, למה לא יברך שהכל?2

  
 סעיף ד

 האוכל דגן חי או קלוי או שלוק, מה ברכתן לפיהם, ומה הטעם;  .ז

  כשהגרעיים שלמים? ) 1
  כשתמעכו במקצת ולא שארו שלמים?) 2
  כשהוסר הקליפה ע"י כתישה?) 3
  ) כשתדבקו ע"י הבישול?4
 ) ומה הדין בשעורים שהוסר קליפתן וגם מקצת מהן גופא ע"י טחית הריחים? 5

 מה דעת הרמ"א באוכל שעורים שלמים, אפי' קלויין באש, ומה טעמו?) 1  .ח

   ומה הדין בשעורים מבושלים?) 2

 ) בכל הדברים ה"ל, מה מברכים לאחריהם, ומה הטעם?1  .ט

  ) ומהי הכרעת השו"ע בזה? 2
  

  סעיף ה

קמח של חטים או של שעורים, שטחן רק קצת או דק דק או קלוי, מה מברכים לפיו   .י
 מה הטעם? ולאחריו, ו

  
 סעיף ו

 קמח מחמשת מיי דגן שבישלו במים או בשאר משקין, מה מברכין עליו, ומה הטעם;  .יא

  ) כשהוא רך וראוי לשתיה?1
  כשהוא עב וכבר איו ראוי לשתיה?) 2
  כשהוא עב שאפשר ללועסו? ) 3

גריסים, האם מברך רק על הגריסים או רק על המים או קצת מים והרבה מרק העשוי מ) 1  .יב
 שיהם?על 

  ומה הדין אם המרק עשוי מכוסמת ומים?) 2
  ומה הדין אם המרק עשוי משעורים שלמים שהוסרו קליפתן?) 3



  
 זסעיף 

 מה מברכין על האורז לפיו ולאחריו, ומה הטעם;  .יג

 כשאוכלם חי?) 1

  כשבישלם והם עדיין שלמים? )2
  ) כשבישלם ותמעכו אפי' קצת?3
  ) כשטחם ועשה מהם פת או תבשיל? 4

עשה תבשיל שמעורב בו אורז עם עוד דברים, האם מברך כברכת האורז או כברכת   .יד
 התבשיל;

 כשהאורז הוא רוב?) 1

  שיל הוא רוב?כשהתב) 2
  

  סעיף ח

 מהי הברכה הראויה לברך על דוחן?) 1  .טו

  מה מברכין על פת העשוי מדוחן?) 2
  מהן הטעמים לברכה זו על הפת?) 3
  ) האם יש פק"מ להלכה בין הטעמים?4
   ) ומה מברכין על תבשיל העשה מקמח דוחן?5

  מה מברכין על לחם תירס?  .טז

 מה מברכין על תבשיל העשוי מקטיות, באופים דלהלן;  .יז

  כשהקטיות שארו שלמים וטובים מבושלים כמו חיים?) 1
  כשהקטיות שארו שלמים אבל אים טובים כ"כ מבושלים כמו חיים?) 2
  יכר צורתן ותוארן, כמו דייסת כוסמת?כשהקיות תמעכו קצת ועדיין ) 3
  כשמיעכן דרך כלי מוקב, ועשו כקמח?) 4
  כשבישל לכתחילה קמח העשוי מהקטיות?) 5
   כשבישל קטיות שלמים ומיעכן בכף?) 6
  ) במקום שברכתו שהכל, מה הדין בדיעבד אם בירך האדמה?7
  

  סעיף ט

עירב קמח דוחן עם קמח של חמשת מיי דגן, ובישלם בקדירה, מה מברכין עליו לפיו   .יח
 ולאחריו באופים דלהלן;

 כשיש בקמח מחמשת מיי דגן כדי שיאכל כזית בכדי אכילת פרס?) 1

   כשאין בקמח מחמשת מיי דגן כדי שיאכל כזית בכדי אכילת פרס?) 2

עירב קמח דוחן עם קמח של חמשת מיי דגן, ועשה ממו פת, מה מברכין עליו לפיו   .יט
 ולאחריו באופים דלהלן;

 כשיש בקמח מחמשת מיי דגן כדי שיאכל כזית בכדי אכילת פרס?) 1

  ) כשאין בקמח מחמשת מיי דגן כדי שיאכל כזית בכדי אכילת פרס?2
ית בכדי אכילת פרס, אבל הוא לא אכל רק ) כשיש בקמח מחמשת מיי דגן כדי שיאכל כז3

   מקצת מהפת שלא היה בו שיעור כזית דגן?

 כמה הוא פרס, וכמה  הוא כזית?) 1  .כ

  האם בעין לחיוב ברכת המזון דוקא כזית בכדי אכילת פרס מהקמח מחמשת מיי דגן?) 2
כת , שיתחייב בברכמה צריך להיות הקמח מחמשת מיי דגן ביחס לקמח דוחן ) אם כן,3

  ?המזון

  האוכל פת פחות מכשיעור כזית, האם מברך המוציא?  .כא
  כשיש בו טעם דגן?) 1
  כשאין בו טעם דגן?) 2

 עירב קמח אורז עם קמח מחמשת מיי דגן, האם דיו כקמח דוחן ה"ל?  .כב

  עירב חמשת מיי דגן עם דבש ותבלין, מה ברכתו לפיו ולאחריו?) 1  .כג
   וקטיות, מה ברכתו לפיו ולאחריו?עשה טשולט עם גריסים ותפו"א ) 2
מהו מהג העולם לברך צוקע"ר לעק"ך, שהוא פת כיסין שמעורב בתבלין הרבה, ) 3

  לאחריו, ומה הטעם?

יש לפיו פת מחמשת מיי דגן ואיה קיה, ופת מעורב ויש בו כזית בכדי אכילת פרס   .כד
 י לברך המוציא?מחיטה, על מה עדיף טפ

  

 

  



 סעיף י

 ;מעין שלשבוסח ברכת   .כה

  האם אומרים 'ואכל מפריה ושבע טובה'?) 1
  האם מסיימים 'ועל הכלכלה'?) 2
  ) היכן מוזכר בברכה זו עיי הברכות שבברכת המזון?3
  רבע?) ולמה קראת מעין שלש ולא מעין א4

 איך הוא וסח סיום הברכה בדלהלן;  .כו

 כשאוכל פירות א"י בא"י?) 1

  כשאוכל פירות חו"ל בחו"ל?) 2
  כשאוכל פירות א"י בחו"ל? )3
  ) כשאוכל פירות חו"ל בא"י?4
  הם פירות א"י או חו"ל? ) כשמסתפק אם 5
  

  סעיף יא

 בוסח סיום הברכה על היין;  .כז

  לא הזכיר 'על הארץ'? מה הדין בדיעבד אם) 1
לכתחילה  -איך הוא וסח הברכה, על הארץ ועל הפירות או על הארץ ועל פרי הגפן ) 2

  ובדיעבד?
  

  יבסעיף 

 אורע בברכה מעין שלש?האם צריכין לכתחילה להזכיר מעין המ) 1  .כח

  בד אם לא הזכיר, ומהן הטעמים?ומה הדין בדיע) 2
  כיר, ומה הטעם?והאם בחוכה ופורים צריכין להז) 3

 ;אכל מזוות ופירות משבעת המיים ושתה יין, כולל הכל בברכה אחת  .כט

  אותה?מה סדר הקדימה בתחילת הברכה, ואיך אומר ) 1
  איך אומר בחתימה?) 2
  האם צריך להזכיר גם יין וגם פירות?) 3
  הזכיר יין?  ) ומה הדין בדיעבד כשלא4
  

  סעיף יג

 ;אם ברכת מעין שלש פוטרת ברכה אחרוה על שאר דברים, כדלהלן, ומה הטעם  .ל

  אכל פירות משבעת המיים וגם תפוחים?) 1
  מימיהן?אכל פירות משבעת המיים וסחט תפוחים ושתה  )2
  ) אכל תפוחים ושתה יין?3
  אכל בשר או פרי האדמה ושתה יין או אכל פרי משבעת המיים?) 4
  ם ומזוות?אכל בשר ודגי) 5
  

  טו-ידסעיף 

 ;שותה יין ואוכל עבים  .לא

 האם ברכת פרי הגפן פוטרת העבים?) 1

  'על העץ'? האם ברכת 'על הגפן' פוטרת) 2
  גם העבים, האם יצא?  ותכוין לפטור) בירך בורא פרי הגפן על היין 3
  ) בירך בטעות על העבים בורא פרי הגפן, האם יצא?4
  ) בירך בטעות על היין בורא פרי העץ, האם יצא? 5
  ) בירך בטעות ברכה אחרוה על העבים 'על הגפן', האם יצא?6
  
  סעיף טז

 ;השותה יין ומים או שאר משקין  .לב

 באלו ג' תאים פוטרת ברכת 'על הגפן' את ברכת 'בורא פשות 'על המשקין?) 1

  כדי לפטור ברכת 'בורא פשות' האם סגי שישתה יין כמלא לוגמיו או בעין רביעית?) 2
  ין אם שתה פחות משיעור זה?ומה הד) 3
  

 סעיף יז

, האם ברכת אכל דייסא או שאר תבשילין מחמשת מיי דגן או פת כיסין בתוך הסעודה) 1  .לג
  המזון בסוף הסעודה פוטרת אותן?

  האם פטרו מברכה מעין שלש? אם אכלן שלא בתוך הסעודה, ובירך בטעות ברכת המזון, ) 2

 שתה יין בתוך הסעודה, ובירך ברכת המזון, האם צריך לברך גם על הגפן, ומה הטעם?) 1  .לד



לברך על הגפן וסף ) שתה יין אחר גמר סעודתו לפי שבירך ברכת המזון, האם צריך 2
  לברכת המזון?

  ) שתה יין רק קודם הסעודה, האם על הגפן פטר בברכת המזון שלאחר הסעודה?3
מלברך על הגפן,  ) שתה יין שלא בתוך הסעודה, ובירך בטעות ברכת המזון, האם פטר4

 ומה הטעם?

 ?, ומה הטעםבירך על התמרים ברכת המזון במקום על העץ, האם יצא) 1  .לה

  הדין אם זכר אחרי שגמר ברכת הזן, ומה הטעם?ומה ) 2
  ) ומה הדין אם זכר לפי שחתם ברכת הזן?3

  
  חסעיף י

 שתה משקה ואיו יודע אם ברכתו על הגפן או בורא פשות, ויש לו יין, מה יעשה?) 1  .לו

  שתה משקה ואיו יודע אם ברכתו על הגפן או בורא פשות, ואין לו יין, מה יעשה?) 2
  יכול לקחת פרי משבעת המיים, לברך עליו על העץ ולכלול על הגפן, ומה הטעם?) והאם 3
  ר גם את היין?) והאם יכול לברך על העץ ולפטו4
  ) ומה יעשה כשאין לו משקה אחר?5

אכל פרי עץ ואיו יודע אם הוא משבעת המיים, האם יכול לאכול מזוות או לשתות יין   .לז
  העץ, ומה הטעם?גם על לברך ברכה מעין שלש ולכלול 

  
   סימן רט סעיף א

לקח כוס משקה שברכתו שהכל, והתחיל לברך בדעה לומר שהכל, וטעה וחתם בורא פרי ) 1  .לח
  אותו, ומה הטעם?הגפן, האם מחזירין 

לקח כוס משקה שברכתו שהכל וסבר שהוא יין, והתחיל לברך בדעה לומר בורא פרי ) 2
  צא, ומה הטעם?הגפן וזכר וחתם שהכל, האם י

לקח כוס יין וסבר שהוא מים, והתחיל לברך בדעה לומר שהכל, וזכר וחתם בורא פרי ) 3
  יצא, ומה הטעם?הגפן, האם 

  
 בסעיף 

 בירך על כוס מים בורא פרי הגפן ותוכ"ד זכר ואמר מיד שהכל, האם יצא, ומה הטעם?) 1  .לט

  ומה הדין אם זכר לאחר כדי דיבור?) 2
  שהוא יין, האם מועיל גם אם זכר לאחר כדי דיבור?ואם בתחילת הברכה היה סבור ) 3

אכל לחם ובברכת המזון התחיל ברוך וגו' והמשיך על העץ ועל פרי העץ וזכר תוכ"ד   .מ
  ;והמשיך הזן את העולם, האם יצא

  ) כשרצה לברך הזן וטעה והתחיל על העץ?1
  כשטעה וסבר שאכל פירות ורצה להתחיל על העץ?) 2
  כדי שביעה, דברכת המזון רק דרבן? ) ומה הדין אם לא אכל3

אכל לחם ובברכת המזון טעה שסבר שאכל מזוות והתחיל ברוך וגו' על המחיה וזכר   .מא
  תוכ"ד והמשיך הזן את העולם, האם יצא, ומה הטעם? 

 טעה בברכות הבדלה;   .מב

) היה צריך לברך על הבשמים, וכיון בתחילת הברכה לברך על הבשמים, וכשל בלשוו 1
בורא מאורי האש, וזכר שצריך להקדים בשמים וסיים מיד בורא מיי בשמים, מה וסיים 
  יעשה?

  סיים בורא מאורי האש?) ומה הדין כשתכוין לברך על האש ו2

בירך על כוס מים בורא פרי הגפן, והוציא אחרים הרוצים לשתות יין בברכתו, ואח"כ רוצה   .מג
 לשתות יין;

  האם צריך לחזור ולברך הגפן?) 1
  האם בעין שיהיה גם דעתו בברכתו לשתות עוד יין?) 2
  ומה הטעם לא חשב שתייתו את כוס המים להפסק?) 3
  אם הפסיק בדיבור או שאמר ברוך שם כבוד מלכותו, האם צריך לחזור ולברך?) 4
כ ואם לא היה יין לפיהם וחשב להשקותם מכוסו, ומצא שיש לו רק מים, האם אח") 5

  צריך לברך על יין? 
  
  
  
  
  
  

  סעיף ג



הברכות שלפי האוכל וברכת 'בורא פשות', שסתפק אם בירך, האם צריך לברך, ומה ) 1  .מד
  הטעם?

  ברכת המזון, שסתפק אם בירך, האם צריך לברך, ומה הטעם?) 2
 האם צריך לברך, ואיך, ומה הטעם? ברכה מעין שלש, שסתפק אם בירך, ) 3

  
  סימן רי סעיף א

 ) מאיזה שיעור אכילה או שתיה מברכין ברכה שלפיהם, ומה הטעם?1  .מה

האם מברך עליהם ברכה אחרוה, ומה שתה פחות מרביעית,  וא) אכל פחות מכזית 2
 הטעם?

 ;דיי צירוף לכזית  .מו

 אכל חצי זית משבעת המיים וחצי זית אחר, האם מצטרפין לברכת בורא פשות?) 1

  אכל חצי זית פת וחצי זית דבר שמברכין עליו בורא פשות, האם מצטרפין?) 2
  שי סוגי משקין האם מצטרפין לרביעית?) 3
  האוכל פחות מכזית והשותה פחות מרביעית, האם מצטרפין?) 4
  ) ציר שע"ג ירק האם מצטרף לכזית, ומה הטעם?5
  ) אכל פת עם רוטב האם הרוטב מצטרף?6

מעט ושתהה הרבה באכילתו, יותר מכדי אכילת פרס, האם מצטרף אכל כזית פת מעט ) 1  .מז
 לעין כזית ולעין חיוב ברכת המזון דאורייתא?

 פת סופגין שתפח, ובעצם אין בו כזית, האם מברך עליו?) 1  .מח

  היה כזית וצטמק בשיעורו, האם מברך עליו?) 2

 לרביעית?שתה והפסיק וחזר ושתה עד שהשלים לרביעית, האם מצטרף ) 1  .מט

  ה או קפה חם, שהדרך לשתותו כך? ומה הדין בשתיית ת) 2

.  1 ( ,ה ג"כ בכזיתב או של רימון, שהוא בריה, האם שיעורו לברכה אחרוהאוכל גרגר של ע
  ומה הטעם?

  ומה הדין אם תרסקה קודם אכילה?) 2
  יה?אם הוציא הגרעין או חתך קצת מהפרי או שפל קצת ע"י הבישול, האם מיקרי בר) 3
  ומה הדין אם הגרעין איו ראוי לאכילה?) 4
  ומה הדין אם בתוך הגרעין יש דבר שראוי לאכול?) 5

 מהו שיעור שתיה להתחייב בברכה אחרוה על היין או שאר משקין, בכזית או ברביעית? ) .  1א

  ומי שאין לו שיעור זה כמה ישתה? ) 2
  

 סעיף ב

  דלהלן;הטועם את התבשיל, האם צריך לברך, באופים   .ב
  ) כשטועם פחות מרביעית ופולט?1
  ) כשטועם פחות מרביעית ובולע?2
  ) כשטועם יותר מרביעית ופולט?3
  טועם יותר מרביעית ובולע? ) כש4

 האם מברך ומה הטעם? ) הטועם ומתכוין גם להות מזה, .  1ג

  ) הטועם מהרבה קדירות, מכל אחת פחות מרביעית, האם צריך לברך?2
 כוין גם לאכול?) ומה הדין אם מת3

 פיהם, האם צריך ברכה?) עישון סיגריות, ששואבין עשן הטבק ב.  1ד

  אוכל, האם צריך לברך?) הלועס לתיוק ואיו 2
  


	מלל1: חודש מנחם אב תשפ"א


