
 

 

 

 

 
 

  פת הבאה בכסנין

, ולא בריך אחריו. אמר )מפת הבאה בכיסנין(רב הונא אכל תליסר ריפתי  )מ"ב א'(
)כלומר, אלו לרעבון נאכלו, ואכילה מרובה כזו לא נפטרת עדי כפנא  :ליה רב נחמן

)עליו כל שאחרים קובעים עליו סעודה, צריך לברך ( 1)אמר רב נחמן! אלא מברכה(

 .ברכת המזון(

 פת הבאה בכסנין, מברכין עליה המוציא.  :רבי מונא אמר משום רבי יהודה :אתני

 .)אלא ברכתה מזונות(אין הלכה כרבי מונא  :ואמר רב יהודה משמיה דשמואל

 לחמניות, מערבין בהן, ומברכין עליהן המוציא?! :והא אמר רב יהודה אמר שמואל

עלייהו. אבל היכא דלא קבע  דקבע סעודתיה )בלחמניות(שאני התם  )ומתרץ(
 .)אין מברכים המוציא אלא מזונות(סעודתיה עלייהו, לא 

 שיטות הראשונים 

מלאים  ,שהפת עשויה כמין כיסים ,פירש נו חננאלירב (1) :פת הבאה בכיסניןהגדרת 
פירש  רמב"ם (2). וסמ"גתר"י רשב"א, הערוך, . והביאו דבריו סוכר ושקדים ואגוזים

 רב האי גאון (3). 2או שעירב בה מיני תבלין ,או בשמן או בָחָלב עיסה שלשה בדבש
פירש כעכים. דהיינו, פת בין מתובלת בין שאינה מתובלת, שעושים אותה כעכים 

 .)להקל, כיון שהוא דרבנן( כתב שהלכה כדברי כולם 4והשו"ע. 3םיבשים, וכוססים אות

                                                

 רי"ף. וראה דק"ס. . 1

בדעת הרמב"ם נחלקו המפרשים. דעת ב"י שאם טעם תערובת מי הפירות או התבלין ניכר בעיסה, נקרא פת  . 2
הבאה בכיסנין. ודעת הרמ"א שזה נקרא פת גמור, אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש, שכמעט הם העיקר. 

 .כתב שכן עיקר )ס"ק כג(והגר"א 

ִדים ְוכֹל ֶלֶחם ֵציָדם( יהושע ט,ה,)יהונתן תרגם וכן האי גאון. . רב ומנהג בני אדם שאוכלים ממנו קימעא . 3  - ָיֵבׁש ָהָיה ִנק ֻּ
פת הבאה כתב  שלהי הל' ברכת הפירות( ,)ספר המנהגות לר"א מלונילאשר  "ררוה :כתב כלבואבל ה .רד"ק ראהו. כסנין

ברך לפניו ולא לאחריו דברכת בכסנין, פירוש, פת הבאה בעבור כסיסה ולא לרעבון, והוא פת העשוי מבשמים, מ
שהבשמים  ,ונראה לי לכך נקרא שמו נקודים .הוא כסני ,המזון פוטרתן, ותרגום נקודים של אשת ירבעם בן נבט

 .פוש נקודות נקודותיאינו מתורת כסני, ונקרא נקודים שנראה בו הע ,אבל יבש היה נקודים .נראין בו נקודות

 ת”בעזהשי
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, ולבסוף ולא כלום. מ"מרך בשבתחילה מב רי"ףכתב  :ברכה אחרונה לפת הבאה בכיסנין
)ושכן אינו מברך לאחריה כלום  ,כתב שיש מפרשים דכי אכיל לה שלא בקביעות רבינו יונה

שמברך בנ"ר.  המאורות וריבב"ןדעת  . ויש מפרשים שמברך בורא נפשות.(הרי"ףנראה ממה שכתב 
 .5השו"ע קפס . וכןג'שמברך אחריה מעין  ורשב"א ,רמב"ם, רא"ש . ודעתמרש"יוכן נראה 

בתוך הסעודה אינה טעונה ברכה כלל, לא ש, רשב"א דעת :פת הבאה בכיסנין בסעודה
טעונה ברכה לפניה משום דלאו למיזן אתיא אלא  ,סעודהה. לאחר 6לפניה ולא לאחריה

בין , שרבינו מאיר מרוטנבורגכתב בשם  המרדכי. אבל רא"ה וריטב"אוכן דעת  .7לקנוח
 .9השו"עוכן פסק  .8רא"שניה. וכן דעת ברכה לפ הטעונכך ובין כך 

 שדווקא בהני , נו יצחק הזקןירבבשם  ר"יתכתבו  :סעודה פת שלעולם אין קובעים עליה

                                                                                                                                                                         

וראה  .הבאה בכיסנין, לפי שהדרך לאוכלה יחד עם כיסנין דהיינו קליות שנקראת פתרש"י כתב או"ח קסח,ז.  . 4
 .)מ"א ב', ד"ה נמצא(רשב"א . )ערך כסן, עיי"ש(. ערוך (, ושאר ראשוניםבערוך )הו"ד רבנו חננאל -רא"ה וריטב"א. מקורות 

. )מ"א ב', ד"ה פר"ח(. תוספות הרא"ש ()ח"א, ברכת המוציא, סי' קמטאור זרוע  .(עשין כז)סמ"ג . )כט א ברי"ף, ד"ה שאין(תר"י 
. (מו)ערוך ערך כסן בשרב האי גאון . )הל' ברכות ב,יח(טב"א . רי, ד"ה רב הונא(מ"ב א'; )ל"ז ב', ד"ה והאי טריקתא דארעארא"ה 
 . )הל' ברכות, ג,ט(. רמב"ם (כד)סי' כלבו 

. רשב"א )כט ב ברי"ף, ד"ה תריסר(. רבינו יונה ת, ג,יא()הל' ברכו. רמב"ם )מ"א ב', ד"ה פת(רש"י  -. מקורות או"ח קסח,ו . 5
 .)גנזי ראשונים, ד"ה פת(. ריבב"ן )מ"ב א', ד"ה פת(. המאורות )סי' ל(. רא"ש )מ"ב א', ד"ה רב הונא(

וטעמא דמילתא,  .ובזה עדיפא מתאנים וענבים .)שהיא פת הבאה בכיסנין(פטר את הפרפרת  ,ברך על הפת וכדתנן . 6
מברך עליה  ,או דאכל מיניה כדי שאחרים קובעין עליו סעודה ,ואלו קבע עליה סעודה ,רת הויא פתמשום דפרפ

 .דין הוא שיפטור אותה בברכת הפת ,המוציא וג' ברכות, והלכך כל שבאה בתוך הסעודה

טר פרפרת דקתני ברך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון, דאלמא פת לא פ ,מתניתיןוכדמוכח  . 7
 עיי"ש. רשב"א. דאף היא נמי מזון היא. ,דברכת המזון פטר לה ,שלאחר המזון! ומיהו לאחריה אינה טעונה ברכה

", שלא לקנוח סעודה ולהנאת עצמן ולא להשביעשבאה "פת הבאה בכיסנין לסיכום, מחלוקת רשב"א ורא"ש, ב . 8
 א"ש אינו נפטר.מחמת הסעודה, בתוך הסעודה. לרשב"א נפטר בברכת הפת. ולר

)וספק דרבנן דלדידן דמספקינן בפת הבא בכיסנין  )ד"ה טעונים(וכתב הביה"ל . )וכן מבואר במג"א ס"ק כב(או"ח קסח,ח  . 9

אא"כ הוא פת כיסנין לכולי  ,אין לברך על פת כיסנין בתוך הסעודה להקל ושמא פת גמור הוא ונפטר בברכת המוציא(
 .והוא דק ויבש( ,ש בדבש וכי האי גוונאוגם נילו ,)דהיינו שממולאעלמא 

)דובשניות כגון לעק"ך וקיכלי"ך  ,בתוך הסעודה ,וכי האי גוונא ,דבאוכל דבר הנילוש בדבש ומי ביצים ,נראה ולדינא 

. ואם אוכל אפילו אם אוכלן לקינוחלא יברך בתוך הסעודה , יבשים )בייגלאך(או שאוכל כעבי"ן  ועוגיות ביצים(
דמשמע דרוב הפוסקים סוברין כן דזהו פת ים בפירות, המברך עלייהו בתוך הסעודה לא הפסיד, מדברים הממולא

 ., וב'הרחבות' ג,ח(9)אמנם ראה 'פניני הלכה' ברכות, ג,ח, הערה  כיסנין

 .)סי' ל(. רא"ש )סי' קלז(. מרדכי )מ"א ב', ד"ה אמר רב פפא(. רא"ה וריטב"א )מ"א ב', ד"ה וכלל(רשב"א  -מקורות  
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מועיל קביעות. אבל באלו הרקיקין הדקין ביותר, אין הקביעות שלהם  ,ובכיוצא בזה
וכעין זה  קביעות, ואינו מברך אלא בורא מיני מזונות. שאין קביעות אכילה בזה לעולם.

 .11השו"ע. ונראה שכן פסק 10הראבי"הכתב 

שאם אחרים , הרבינו מש בשם רא"שכתב  :קבע סעודה בשיעור שאחרים אינם קובעים
אינם קובעים, אפילו כשהוא קובע אינו מברך. דבתר רוב אזלינן, ובטלה דעתו אצל כל 

לה אפילו משהו, מברך עליו בתח ,שאם הוא קבע עליוכתב,  ראב"ד ובשםאדם. 
. וכן רבינו יונהלדעה ראשונה. וכן דעת  הרא"שוהסכים  ברכות. שלושהמוציא ולבסוף 

 .12השו"עפסק 

וש אם , שפירהר"ר אביגדורבשם  האגורשבולי הלקט וכתבו  :שיעור קביעות סעודה
 .13ולא סעודת עראי ,דוקא סעודת ערב ובוקר ,קבע סעודתו עלייהו

                                                

"הואיל ואחרים קובעים עליהם סעודה, אפילו בסתמא מהני למהוי קביעות, ואם שינה בטלה דעתו.  :זה לשונו. 10
ד"ה והא ) רשב"אראה ו , ובדיבורו משנה לקביעות, בטלה דעתו אצל כל אדם...".ואם אינו ראוי לקביעות לשום אדם

ויש מי שאומר שכל  :כתב והמאירי עליו.מבואר בדבריו שכל שבלילתו רכה, אינו לחם אפילו כשקובע ש (מר
שאדם מביא יין לשתות עמו או לשרותו בו, כגון ניבלאש ואובלייאש, שמביאין יין מבושם ושורין אותן בו, והם 

שכל אכילה שאינה אלא מדרך שמחה, ולא ממין פת הבאה בכיסנין, קביעות סעודה הוא. ואין הדברים נראין לי! 
 קבע! מצד רעב ובקשת שובע, אינה

, שבימי זקנותו )אות פ(. וכן כתב בהגהות על 'מעשה רב', בשיח אליהו )ראה משנ"ב ס"ק צ, וכן ס"ק לח(או"ח קסח,טו . 11
חידוש, שבמזונות שרגילים לקבוע עליהם סעודה של אכילת לפתן ובשר ושאר דברים, על זה דוקא  הגר"אהעלה 

. ם, אפילו אכל כשיעור שביעה, אין לברך ברכת המזוןאבל במזונות שאין רגילים לשבוע מהיש לברך בהמ"ז. 
. )ח"ב, סי' כב(כתב ששמע כן בשם ר"ח מבריסק. וראה שו"ת מנחת אשר  )ח"א סי' קפב(ובשו"ת תשובות והנהגות 

 .)הל' ברכות, סי' קיז(ראבי"ה  -מקורות 

אם הוא זקן או נער שאכילתן מועט ד ,ומכל מקום נראה ברור :)ד"ה אע"פ שהוא קובע(או"ח קסח,ו. וכתב בביה"ל . 12
כיון דכל בני מינם מסתפקין בשיעור  ,חייבין בהמוציא ובהמ"ז אם אכלו שיעור שדרכן תמיד לקבוע על זה ,בטבע

  אכילה כזו.

סגי כשאוכל שיעור שאחרים , אם אכלו עם בשר או דברים אחרים שמלפתים בו הפת, ש)ס"ק יג(כתב מג"א  
 )אות מז(. אבל כתב כף החיים )ס"ק כד(. והו"ד במשנ"ב עם דברים אחרים ם כןלין גרגילין לשבוע ממנו כשאוכ

שיש חולקים עליו, וגם העולם אין נוהגים כן, אלא כדמשמע מסתמיות לשון הטור ושו"ע. וראה שו"ת מנחת אשר 
)הל' ברכות ג,ט. הרמב"ם לא . רמב"ם ()סי' ל, עיי"ש במעדני יו"ט, ס"ק נ, ובדברי חמודות, ס"ק פחרא"ש  -. מקורות )ח"ב, סי' כג(

 .הזכיר את דברי רב נחמן, כל שאחרים קובעים עליו, וצ"ב. וראה 'ראשון לציון' לר"ח בן עטר(

 ,ואי לא ת,אלא אם אכל שיעור שבני אדם קובעין עליו מיקרי קביעו! ליתאו :הביא דבריהם, וכתב )קסח,ו(והב"י . 13
 ו.סתם דברי )או"ח קסח,ו(. והשו"ע לא

י תחומין שכתבו כמה אחרונים, שגם כאן נחשב שיעור קביעת סעודה כמו לעניין עירוב )ס"ק כד(וכתב המשנ"ב  
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 שולחן ערוך

 ימן קסח()או"ח, הלכות בציעת הפת, ס

ת  ו.  ַּ ִכְסִנין, ְמָבֵרְך ָעָליופ  ָאה ב ְ ב ָ ֲחָריו :הַּ ֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות, ו ְלאַּ לֹׁש;  :ב  ת ֵמֵעין ׁשָ חַּ ָרָכה אַּ ב ְ
 , ו  נ  ֶ ֵבעַּ ִממ  הו א לֹא ש ָ י ׁשֶ ִ ל פ  ף עַּ ֹעַּ ָעָליו, אַּ ֲאֵחִרים ְרִגיִלים ִלְקב  עו ר ׁשֶ ו  ׁשִ נ  ֶ ל ִממ  ְוִאם ָאכַּ

ךְ  :וְמָבֵרְך ָעָלי ֵברַּ ט, ו  ו  ְמעַּ נ  ֶ ֹו ֶלֱאכֹל ִממ  ְעת  דַּ ה ָהָיה ב ְ ִחל ָ זֹון; ְוִאם ִמת ְ ָ מ  ת הַּ ֹוִציא ו ִבְרכ ַּ מ   :הַּ
ת  ְרכ ַּ ֲאֵחִרים קֹוְבִעים ָעָליו, ְיָבֵרְך ָעָליו ב ִ עו ר ׁשֶ ל ׁשִ ְך ָאכַּ ר כ ָ חַּ ֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות, ְואַּ ב 

ךְ  רַּ ֹא ב ֵ ל  י ׁשֶ ִ ל פ  ף עַּ זֹון, אַּ ָ מ  ֲאֵחִרים ֵאין קֹוְבִעים  הַּ עו ר ׁשֶ ל ׁשִ ה; ְוִאם ָאכַּ ִחל ָ ֹוִציא ת ְ מ  הַּ
ת  חַּ ְבָרָכה אַּ ֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ו  א ב  הו א קֹוֵבעַּ ָעָליו, ֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאל ָ י ׁשֶ ִ ל פ  ף עַּ ָעָליו, אַּ

ל ָאָדם ֹו ֵאֶצל כ ָ ְעת  ְבֵטָלה ד ַּ לֹׁש, ד ִ ִין ׁשָ  . ֵמעַּ
ָאה ב ְ  ז.  ב ָ ת הַּ ַּ יםפ  ׁש אֹו  :ִכיְסִנין, ֵיׁש ְמָפְרׁשִ בַּ ִאים אֹוָתם ד ְ ל ְ מַּ ְ מ  יִסים ׁשֶ ִמין כ ִ י כ ְ ו  ָעש  ת ׁשֶ ַּ פ 

ְקָרִאים רישקלא"ש די אל חש"ו; ְוֵיׁש אֹוְמִרים  נ ִ ְבִלין, ְוֵהם הַּ ֵקִדים ְותַּ ׁשְ סו ָקר ֶוֱאגֹוִזים ו 
ֶמן אֹו ָחָלב ׁש אֹו ׁשֶ בַּ ה  ד ְ ֵעֵרב ב ָ ִהיא ִעָסה ׁשֶ ם  ׁשֶ עַּ ְהֶיה טַּ י ִ , ְוהו א ׁשֶ ֲאָפָאה  ְבִלין וַּ אֹו ִמיֵני ת ַּ
ִעָסה,  ר ב ָ ְבִלין ִנכ ָ ת ַּ רֹות אֹו הַּ ֵ י פ  ֵ מ  ֲערֶֹבת הַּ ן ת ַּ א ִאם כ ֵ מו ר, ֶאל ָ ת ג ָ ַּ ה ִנְקָרא פ  ז ֶ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ֹוִרין ל ק  ִמיֵני ְמִתיָקה ׁשֶ ׁש כ ְ בַּ ְבִלין אֹו ד ְ ה ת ַּ ְרב ֵ ֶהם הַּ רֵיׁש ב ָ ְבִלין ֵהם ִעק ָ ת ַּ ׁש ְוהַּ בַּ ד ְ ט הַּ ְמעַּ כ ִ  ,עקי"ְך ׁשֶ
"ם(; ְמב ַּ ת רַּ עַּ "י ְוָערו ְך ְוֵכן ֵיׁש ְלָפֵרׁש ד ַּ ׁשִ ֶלת  ְוֵכן נֹוֲהִגים )רַּ ב ֶ ין ְמתֻּ ת, ב ֵ ַּ הו א פ  ים ׁשֶ ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ

ים וְ  ָעִבים ְיֵבׁשִ ים אֹוָתם אֹוָתם כ ְ עֹוש ִ ֶלת, ׁשֶ ב ֶ ֵאיָנה  ְמתֻּ ין ׁשֶ כֹוְסִסין אֹוָתם, ְוֵהם ב ֵ
יִנים  ָבִרים נֹוְתִנים ָלֶהם ד ִ ד ְ ו  הַּ ָכל ֵאל  ל ְ ם ׁשֶ ל ָ ִדְבֵרי כ ֻּ ֲהָלָכה כ ְ ְקָרִאים בישקוני"ש, וַּ נ ִ הַּ

ִכְסִנין.  ָאה ב ְ ב ָ ת הַּ פַּ ְרנו  ב ְ ָאמַּ  ׁשֶ
מו   ח.  ֹוִרין אובליא"ש, ֶלֶחם ג ָ ק  ִליָלָתן ָעָבה ׁשֶ ב ְ ְחָמִני ֹות, אֹוָתן ׁשֶ ְמָבֵרְך ָעָליו לַּ ר הו א ו 

ֹוִרין ניבלא"ש, ְמָבֵרְך  ק  ים ְמאֹד ׁשֶ ק ִ ה ְודַּ כ ָ ִליָלָתן רַּ ב ְ זֹון; ְואֹוָתן ׁשֶ ָ מ  ת הַּ ִבְרכ ַּ ֹוִציא ו  מ  הַּ
ָדתֹו ֲעֵליֶהם, ְמָבֵרְך  ע ְסעו  לֹׁש; ְוִאם ָקבַּ ת ֵמֵעין ׁשָ חַּ ְבָרָכה אַּ ֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ו   ֲעֵליֶהם ב 

                                                                                                                                                                         

דאין לברך המוציא  בירא להואבל כמה אחרונים והגר"א מכללם חולקים וס .הוא ג' או ד' ביציםש ה(שס )סי'
, וכ"כ ערוך , שכתב שהוא שיעור כ"א וחצי ביצים)וראה שו"ע הרב אלא כשיעור סעודה קבוע שהוא של ערב ובקר ,ובהמ"ז

)שלא פירט כאן שיעור  כן נוטה יותר לשון השו"עשו. וכן באשכול מוכח שסובר כן .שיבולי לקטו שכתב וכמ, (השולחן

שבט שו"ת ראה ו .לכתחלה טוב לחוש לדעת המחמירים שלא לאכול ד' ביציםכל מקום כתב ד. ומקביעות סעודה(
הל' )אגור . )סדר ברכות, סי' קנט(שבולי הלקט  -. מקורות )ח"ב, סי' כג(ושו"ת מנחת אשר  (, אות אהכסי' ח"ז ) הלוי

 .סי' ריז(סעודה, 
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ֹוִציא ו   מ  ִנים הַּ ה, ְטעו  ד ָ ְסעֻּ ת הַּ ֹא ֵמֲחמַּ ל  ה ׁשֶ ד ָ ְסעֻּ תֹוְך הַּ זֹון; ְוִאי ָאִכיל ְלהו  ב ְ ָ מ  ת הַּ ִבְרכ ַּ

ת ֲעֵליֶהם,  חַּ ֹוְתִנים ִמְרקַּ נ  ים ׁשֶ ק ִ ֲחֵריֶהם, ֲאָבל אֹוָתם ְרִקיִקים ד ַּ ָרָכה ִלְפֵניֶהם ְולֹא ְלאַּ ב ְ
ְר  ִ מ  ת הַּ ִבְרכ ַּ ת ו  חַּ ְרקַּ ִ מ  י הַּ ב ֵ ן.ֵהם ְטֵפִלים ְלגַּ ְרת ָ ֹוטַּ ת פ  חַּ  קַּ

  הגדרת סיום הסעודה

רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב נתן. בתר דגמר סעודתייהו, אייתו )מ"ב א'( 
 לקמייהו מידי למיכל. שקל רב פפא וקא אכיל.

)אם סלק סילק אתמר  :?! אמר להו14לא סבר לה מר, גמר אסור מלאכול :אמרי ליה

 .אסור לאכול( ,לא ברכו הלחם וכל האוכל מעל השלחן, ועדיין

רבא ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, לבתר דסליקו תכא מקמייהו, שדרו להו 
לא סבר  :ורבי זירא לא אכיל. אמר ליה ,רבא אכיל .מבי ריש גלותא )מנה( ריסתנא

 .15אנן אתכא דריש גלותא סמכינן :לה מר סלק אסור מלאכול?! אמר ליה

)שאפילו גמר וסילק ולא , שמן מעכבו יו אחר אכילה()למשוח ידהרגיל בשמן  :אמר רב

 .משח ידיו, אוכל בלא ברכה(

ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, אלא כי הא דאמר רבי חייא בר אשי אמר  )ומסיק(
תכף לסמיכה שחיטה, תכף לגאולה תפילה, תכף לנטילת  ,שלוש תכיפות הן :רב

 ., אסור לאכול(מים אחרונים משנטלש)ידים ברכה 

 .16תיכף לנטילת ידיים, סעודה :(נ"ב ב')לענין מים ראשונים, פרק אלו דברים סינן להלן גר

 שיטות הראשונים 

 ליאון, שיר "ירש"י, רשב"ם, אור זרוע, רדעת  :גמר סעודתו ונטל ידיו, אסור לאכול

                                                

 . רש"י.אסח דעתיה מברכה ראשונה ומסעודתיה ,עד שיברך ברכת המזון, ויחזור ויברך על הבא לפניו, דכיון דגמר. 14

 קטע זה אינו מופיע ברי"ף.. 15

 .בית הלל שקודם מוזגים כוס לקידוש, ורק אח"כ נוטלים ידיים לסעודה ולכן סוברים. 16
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, שאם גמר סעודתו ונטל ידיו מים אחרונים, ורא"ה ,רמב"ם, ראב"ד, רשב"א, רבינו יונה
תוספות, רא"ש, רבינו עד שיברך ברכת המזון. ודעת  ,אינו יכול לאכול ולא לשתות

 18והשו"ע. 17, דאין איסור לאכול, אלא שצריך לברך תחילהומרדכי ,ירוחם, שיבולי לקט
 כסיעה ראשונה. פסק

ביארו דאיירי במים אחרונים. וכתב רש"י ורוב הראשונים  :לנטילת ידיים ברכה תיכף
במים ראשונים אינו צריך שרמב"ם, תוספות, ורבינו שמחה, בשם  הגהות מיימוניות

ביארו המימרא, בין לפני בהמ"ז בין לפני  ראבי"ה ורשב"אאבל  לתכוף נטילה לברכה.
כתב שיש  20והשו"ע. 19שלא להפסיק רגיל אף בראשוניםהיה  רא"שההמוציא. וכן 

  אומרים כסיעה א', ויש אומרים כסיעה ב', ושטוב ליזהר.

שמשנטל ידיו לאחר אכילתו, כתבו,  )ברכות(ותוספות  רש"י :נטילהאיזה הפסק נאסר לאחר 
. וכתבו לא לדברש)במים ראשונים( רגיל היה  רא"שוה אסור לאכול עד שיברך ברכת המזון.

 .22הרמ"א. וכן פסק 21יעור תכיפה, פחות מכדי הילוך כ"ב אמהדש )סוטה( תוספות

                                                

אם יאכל פעם אחרת ויברך ברכת המזון על שתי סעודות. דלא מצינו שיש חשש הפסק  ,בזה פקא מינהדמאי נ. 17
כגון בין נטילת ידים וברכת המוציא  ,רק בין הברכה ראשונה למעשה חשו להפסק ,בין מעשה לברכה אחרונה

 .)חולין(. רא"ש ילהלאכ

מעיקר הדין, עיי"ש. וכתב שכל זה לעניין אכילה.  )כסיעה שניה(נראה שמיקל  )ס"ק ב(ומדברי המשנ"ב או"ח קעט,א. . 18
אבל להפסיק בדיבור כשאינו רוצה לאכול ולשתות, או להתעסק באיזה עסק, אסור לכולי עלמא. אמנם ראה 

 מש"כ להלן בשם ערוך השולחן.

, רבי יהודה )ח"א סי' קעז(אור זרוע . )פסחים ק"ג ב', ד"ה לית(רשב"ם  .)מ"ב א', ד"ה ולית(רש"י  -עה א' סי –מקורות  
)ל א רבינו יונה . )מ"ב א', ד"ה ולית( רשב"א .ברשב"א( הו"ד). ראב"ד (ו,כ)הל' ברכות . רמב"ם )הו"ד באור זרוע(שירליאון 

 )פסחיםרא"ש  .)חולין פ"ו ב', ד"ה אסור(תוספות  -. סיעה ב' תיכף לגאולה()ד"ה  רא"ה. הגר"א בדעתו( "כוכ .רי"ף, ד"ה אלאב

 .)סי' קלח( מרדכי. )סי' קמז(שיבולי לקט  .(תולדות אדם וחוה, נתיב טז, ח"ז)רבינו ירוחם . (; חולין ו,הזי,

באותה סעודה  , שכתוב כל מי שתוכף לנטילת ידיים ברכה, אין השטן מקטרג)ברכות א,א(בירושלמי כן משמע ו. 19
וסברא ראשונה יבארו שאין השטן מקטרג על הסעודה הגהות מיימוניות. . )ואם במים אחרונים, מאי דהוה הוה(

 .)ס"ק ב( שחלפה. ביאור הגר"א

. מרדכי )ד"ה תיכף; סוטה ל"ט א', ד"ה כל(. תוספות )הל' ברכות ו,כ(. רמב"ם )מ"ב א', ד"ה ולית(רש"י  -מקורות  או"ח קסו,א.. 20
. הגהות מיימוניות )הו"ד בהגהות מיימוניות(. רבינו שמחה פרק שביעי, מ"ו ב', ד"ה בזמן(ד"ה ולית; ולהלן, ). רשב"א )סי' קלז(

. )הו"ד בטור, או"ח קסו, שמפרש המימרא במים אחרונים, ושבראשונים אין לחוש להפסק(. רבינו יואל )הל' ברכות, ו,כ, אות ע(
 הביא שתי הדעות.)עשין כז( . וסמ"ג )שו"ת, ח"א, סי' קנד(בי"ה . רא)הובא מעשהו בטור(רא"ש 

חוץ  ,קורא אני בהם תיכף לסמיכה שחיטה ,כל הסמיכות שהיו שם ("ג א')זבחים לכל הפסולין  רקבפ נןדאמרימ. 21
לא  ,אלמא כדי מהלך משער נקנור עד בית המטבחים, מזו שהיתה בשער נקנור שאין מצורע יכול ליכנס שם
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ועוד, שאסור לאכול עד שיברך ברכת  , רשב"ם, רשב"א23רש"ידעת  :אמר הב לן ונבריך
רבינו יונה, שאסור לאכול בלא ברכה ראשונה. ודעת  רא"ש ותוספותהמזון. דעת 
ר לאחר ברכה , דלאכול מותר אפילו בלא ברכה ראשונה. ולשתות מותראב"ד, ור"ן

 25.כרא"ש. ובמקום אחר סתם רא"ש ורבינו יונההביא דברי  24והשו"עראשונה. 

, שאם גמר בלבו שלא יאכל עוד, דינו רמב"ם ורא"הדעת  :גמר סעודתו והסיח דעתו מלאכול
 .26מאכילה , דלא חשיב היסח הדעתרבנו יונה, ראב"ד, ור"ןכנמלך, וחייב בברכה ראשונה. ודעת 

הא דאמרינן כי אמר הב לן , דתוספותכתבו  :מוך על שולחן אחריםהיסח דעת של הס
. היינו דוקא כי אמר בעל הבית אבל לא אורח ,ונבריך אסור למשתי וכן אסורים כולן

 .27השו"ע. וכן פסק המרדכיוכן כתב  ואף איהו גופא יכול לחזור ולאכול עם בעה"ב.

                                                                                                                                                                         

, משמע דלא הוי טפי מעשרים ושתים אמה מקום דריסת רגלי ישראל )פ"ה מ"א(ובמסכת מדות  .תכיפהחשיבה 
 .ומקום דריסת רגלי הכהנים שכל אחד היו י"א אמה

 ההליכ לוכשהולך ממקום למקום חשיב הפסק אפישכתב ש )ס"ק ג(. וראה מג"א )לגבי מים ראשונים(או"ח קסו,א . 22
אלא  ,פסיעה אחת הוי הפסק לושודאי לכתחילה התכיפה אפידן בדבריו, וכתב,  ג( )ס"קת. ובביאור הגר"א מועט

 . )ובברכת אליהו(הוא כ"ב אמה. עיי"ש  דלענין עיכוב

כתב, לגבי מים אחרונים, שדעת רש"י, הרמב"ם ושו"ע שרק להפסיק באכילה ושתיה )קפא,א( ובערוך השולחן  
. ואפילו למאן דאמר בריש סי' קסו, )קעט ס"ק א(ף משנה, ומג"א אסור, אבל דיבור לא הוי הפסק, ושכן כתבו כס

דבין נטילת ידיים להמוציא אסור להפסיק בדיבור, מכל מקום במים אחרונים, מותר. עיי"ש ביאורו. והמשנ"ב 
 ר' פסקה קודמת. -כתב שיש להיזהר לכתחילה אף בדיבור. מקורות )קעט ס"ק א( 

. אולם )ק"ג ב', ד"ה כיון דאמריתו. וכן ראה רא"ש ברכות, ו,לא, בדעתו(ובפסחים  לנטילת ידיים( )מ"ב א', ד"הכן כתב רש"י כאן . 23
)וכן כתבו משמע שמותר לאכול לאחר ברכה ראשונה  )פ"ו ב', ד"ה כיון דאמר(יש לציין שמדברי רש"י בכיסוי הדם 

 .תוספות, חולין, ד"ה אסור, בדעתו(

ראב"ד  -. מקורות )ס"ק ג(. וראה משנ"ב פסק כרבינו יונה )קעט, ס"ק ד( ר הגר"אובביאואו"ח קעט,א. או"ח קצז,א. . 24
 . השאר בפסקאות קודמות.)חולין, פרק כיסוי הדם, כט א ברי"ף, סוד"ה ומודה(. ר"ן )השגות, הל' ברכות ד,ז(

נטל הכוס לברך, הוי משנראה, שאם לא אמר הב לן ונבריך,  )נתיב טז, ח"ז(כתב עוד הב"י, שמדברי רבינו ירוחם . 25
, כמו בנטילת ידיים, משום דתיכף לנט"י ברכה, )ס"ק ז(. וביאר הגר"א )או"ח קעט,ג(. וכן פסק השו"ע היסח הדעת

ואסור להפסיק. והוא הדין כאן, משנטל כוס לברך, כמו שכתוב בברכות, נ"א ב', אין מסיחין על כוס של ברכה, 
 הגר"א.ופירש רש"י, משאחזו עד שיברך. עיי"ש בבי

לא התייחס לדיון זה, רק לגומר )קעט,א( דלא גרע מדין הב לן ונבריך. ובדעת הרא"ש לעיל, צ"ב. ולהלכה, השו"ע . 26
. מקורות נוספים, )ד"ה אלא(רא"ה )הל' ברכות ד,ז(. רמב"ם  -. מקורות )ד"ה ואפילו(סעודתו בסתם. וראה ביה"ל 

 בפיסקה לעיל.

שאף  ,שעת אמירתו הסיח דעתו בבירור, שאם אמר האורח הב לן ונברך, ובק י()ס"או"ח קעט,ב. וכתב המשנ"ב . 27
ולרא"ש אף  ,היינו לרבינו יונה בשתיה לבד)צריך לברך  ,ונמלך אח"כ ,שיאכל וישתה בעה"ב לא יאכל וישתה עמו

 ת”בעזהשי

 פ”תש טי"ט שב
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 

, שמי ששכח לאכול ו פרץי, ורבינמרדכ ,תוספותכתבו  :אתכא דריש גלותא סמכינן
 אינו היסח הדעת, דאנן אתכא דרחמנא סמכינן. )או נטל ידיו(אפיקומן ואמר הב לן ונבריך 

 .כתוספות פסק 28השו"עו. הרא"ש כתב שצריך לברך המוציא. וכן דעת ראבי"הבשם  ואגור

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, סימן קעט(

ר ְסעו ָדתוֹ  א.  מַּ ת  ג ָ ְרכ ַּ ָבֵרְך ב ִ י ְ ד ׁשֶ ֹות, עַּ ת  ֲחרֹוִנים, ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאכֹל ְולֹא ִלׁשְ ִים אַּ ל ָיָדיו מַּ ְוָנטַּ
ר זֹון; ְוִאם ָאמַּ ָ מ  ן ְיָבֵרְך  :הַּ א ִאם כ ֵ ֹות ֶאל ָ ת  ת ְוָאסו ר לֹו ִלׁשְ עַּ ד ַּ ח הַּ ְנָבֵרְך, ָהֵוי ֶהסַּ ב ָלן ו  הַּ

ה ִחל ָ יָנה  כ ִ  .ָעָליו ת ְ ֲאִכיָלה ד ִ אֵני, וַּ "ן ֲאִכיָלה ׁשָ ה ְלָהרֹא"ׁש; ֲאָבל ְלהר"ר יֹוָנה ְוָהרַּ ִתי ָ ׁשְ
ֲאִכיָלתֹו ֵאינֹו  ֲחזֹר לַּ ְלָחן ִאם ָרָצה לַּ ֻּ ׁש  קו  הַּ ו  ִסל ְ ֲאִפל  ֱאכֹל וַּ ק ָידֹו ִמל ֶ ִסל ֵ י ׁשֶ ִ ל פ  ף עַּ אַּ ׁשֶ

ל ָיָדיו לֹא ִנְסת ַּ  ֹא ָנטַּ ל  ל ׁשֶ כ ָ ֶחֶרת, ׁשֶ ם אַּ עַּ ַּ ְמֵרי ֵמֲאִכיָלה.ָצִריְך ְלָבֵרְך פ  ק ְלגַּ  ל ֵ
ר ב.  ו  ָאמַּ ן ֲאֵחִרים, ֲאִפל  ְלחַּ ל ׁשֻּ סֹוֵמְך עַּ ד  :ִמי ׁשֶ ת עַּ עַּ ד ַּ ח הַּ ְנָבֵרְך, ָלא ָהֵוי ֶהסַּ ב ָלן ו  הַּ

ִית.  ב ַּ ל הַּ עַּ ר ב ַּ י ֹאמַּ  ׁשֶ
ֹוס ְלָבֵרְך, הָ  ג.  כ  ל הַּ טַּ נ ָ ֶ ל ָיָדיו ִמׁש  ם לֹא ָנטַּ ְנָבֵרְך ְוגַּ ב ָלן ו  ר הַּ ת.ִאם לֹא ָאמַּ עַּ ד ַּ ח הַּ  ֵוי ֶהסַּ

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצז(

ל  א.  י ָמצו  ְלֵמיכַּ ְיֵתי ְלהו  ִמד ִ ִאי מַּ ל ֵהיָכא ד ְ י, כ ָ ִליׁשִ , ו ָבא ׁשְ ֶאָחד ְוָגְמרו  ָאְכלו  כ ְ ִים ׁשֶ נַּ ׁשְ
ְצָטֵר  י ִ ֵדי ׁשֶ ן לֹו ֶלֱאכֹל כ ְ ִבים ִלת ֵ י ָ ; ְוחַּ ְייהו  ֲהדַּ , ִמְצָטֵרף ב ַּ יה  ד ִמנ ֵ א עַּ ב ָ ֶהם ְוהו א ׁשֶ ָ ף ִעמ 

ֹא ָאְמרו   ל  ב ָלן ְוִנְבִריְך, ֲאָבל ִאם ָאְמרו   :ׁשֶ י, ֵאינֹו  :הַּ ִליׁשִ ְ ׁש  א הַּ ְך ב ָ ר כ ָ חַּ ב ָלן ְוִנְבִריְך ְואַּ הַּ
ֶהם.  ָ ֶרק ג' ׁשֶ  :הגהִמְצָטֵרף ִעמ  ֶ י פ  כַּ ֵמי )ָמְרד ְ ב ָלן ְוִנְבִריְך ד ָ הַּ ֲחרֹוִנים כ ְ ִים אַּ ת מַּ ְנִטילַּ ן ו  י ֵ ָאְכלו ( ְועַּ

 ט."ְלֵעיל סי' קע
 )או"ח, הלכות פסח, סימן תעז(

ְנָבֵרְך, אֹוֵכל  ב.  ב ָלן ו  ר הַּ ָאמַּ ל ָיָדיו אֹו ׁשֶ טַּ נ ָ ד ׁשֶ ר עַּ ל ֲאִפיקֹוָמן, ְולֹא ִנְזכ ַּ ח ְולֹא ָאכַּ כַּ ִאם ׁשָ
ֹוִציא. מ  ת הַּ ְרכ ַּ לֹא ב ִ  ..ֲאִפיקֹוָמן ב ְ

                                                                                                                                                                         

 .)ברכות, סי' קמ(. מרדכי תכא()מ"ב א', ד"ה אתוספות  -. מקורות ביה"ל, ד"ה אפילו( )ור' כשנטל ידיו דמהני "שוכ .(באכילה

הטור השמיט דעת תוספות ומרדכי, וכן הב"י לא הביא דבריהם, ואילו בשו"ע סתם בפשטות כדעת  או"ח תעז,ב.. 28
)ברכות, סי' . מרדכי )מ"ב א', ד"ה אתכא(תוספות  -תוספות, והרמ"א לא הביא דעת הרא"ש, וצ"ב בכל זה. מקורות 

 .)הו"ד באגור ובטור(. רא"ש )הגהות על סמ"ק מצוה ריט( רבינו פרץ. (תידהל' ליל פסח סי' ת)אגור . קמ(

 ת”בעזהשי

 פ”תש טי"ט שב
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 ו ברכת יין ופרפרת לפני המזון ובתוכ

 ברכת יין לפני המזון, בתוכו, לאחריו, ודין נמלך

, פטר את היין שלאחר )לפני הסעודה(ברך על היין שלפני המזון  :משנה)מ"ב א'( 
 .ברכת המזון( לפניבסוף הסעודה, בא )שהמזון 

, )שיין שלפני המזון פוטר(לא שנו  :אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי )מ"ב ב'(
אדעתא  ,)דדעתו לישב אחר המזון ולשתות, וכי בריך ברישאם טובים אלא בשבתות וימי

, ובשעה שאדם יוצא מבית המרחץ, ובשעת הקזת דם, הואיל ואדם דהכי בריך(
על היין. אבל בשאר ימות השנה, מברך על כל כוס וכוס  )בזמנים אלו(קובע סעודתו 

 .(ד)דהוה כנמלך ומתחיל בשתיה בכל חד וח

קלע לבי אביי ביום טוב. חזייה דבריך אכל כסא וכסא. אמר רב יצחק בר יוסף אי
 :?! אמר ליה)שביום טוב אינו נמלך(לא סבר לה מר להא דרבי יהושע בן לוי  :ליה

 .)איני רגיל לקבוע סעודה על היין(נמלך אנא 

בא להם יין בתוך המזון, מהו שיפטור את היין שלאחר המזון? אם  :איבעיא להו
ברך על היין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון,  ו()ממשנתנתימצי לומר 

וזה  ,לשתות )יין שלאחר המזון(משום דזה לשתות וזה לשתות, אבל הכא דזה 
 לא, או דילמא לא שנא? )אכילה שבמעיו(לשרות  )שבתוך המזון(

 :פוטר, ורב ששת אמר :אינו פוטר. רב נחמן אמר :פוטר, ורב כהנא אמר :רב אמר
 אינו פוטר. :. רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי דרב אמריאינו פוטר

 שיטות הראשונים 

, שיין ורא"ש ,רי"ף, רמב"ם, תוספותפסקו  :יין שבתוך המזון אם פוטר יין שלאחר המזון
, כרב כהנא )שאין לשרות פוטר את לשתות(שבתוך הסעודה אינו פוטר יין שלאחר הסעודה 

 ו אין אנו צריכים לאותו פסק, דאין אנו מושכים מיה תוספותוכל תלמידי דרב. וכתבו 

 



 

 

 

 

 

 .29ידינו מן הפת כלל

, ורשב"א ,תוספות, רבינו יונה, רא"שכתבו  :יין שלפני המזון אם פוטר יין שבתוך המזון
שאע"פ שאין יין שתוך הסעודה פוטר את שלאחר הסעודה, יין שלפני הסעודה פוטר את 

לשרות, ולשתות )שבתוך( לשתות, וזה י( )שלפנהיין שבתוך הסעודה. דשאני הכא, דזה 
. 30חשיב טפי מלשרות, ופוטר שפיר. ומזה הטעם יין של קידוש פוטר יין שבתוך המזון

 .31השו"עוכן פסק 

דהוא הדין נמי אם  רא"שדעת  :יין הבדלה שלפני המזון, אם פוטר יין שתוך הסעודה
אין צריך לברך על היין , הבדיל קודם שנטל ידיו , אף אםהבדיל על הכוס במקום סעודה

נראה דיין דהבדלה לא פטר  תוספות. ומדברי רבינו יונה ורשב"אשבתוך המזון. וכן דעת 
 .33כתוספות , ובשם יש אומריםכרא"שסתם  והשו"ע. 32אלא כשהבדיל אחר שנטל ידיו

דיין שלפני  ורבינו ירוחם רא"שדעת  :אם פוטרת ברכה אחרונה על יין שלפני המזון המ"זב
, כיון שבא לפתוח בני מעיים ולהמשיך אדם לתאות אכילה, ברכת המזון פוטרתו, ואין המזון

 , דבין ביין של ור"ן ,רמב"ן, תוספות. ודעת 34צריך לברך אחריו אף כשאין לו יין בתוך המזון

 
                                                

 .)קעד,ד, ס"ק ז(. והובאו הדברים להלכה במשנ"ב )מ"ב ב', ד"ה ששת(תוספות . )ברכות ד,יב(רמב"ם  -מקורות . 29

קודם אכילה הוא, דאין קידוש אלא במקום סעודה. ואע"ג דלמצוה קאתי, מכל מקום כיון ד )פסחים ק"א א'(דקיי"ל . 30
 .המזון( שלאחר)והרשב"א הוסיף שגם פוטר יין כבא לשתות דמי, ופטר ליה ליין שבתוך המזון 

שכן  )ס"ק יב( . וביאר בשער הציוןדעתו לשתות גם בתוך הסעודהוכל זה אם  :)ס"ק ו(או"ח קעד,ד. וכתב במשנ"ב . 31
. וכ"כ תוספות בפסחים. אכן מסוף דבריהם מזון()ליין בתוך השפוטר, כיון דדעתיה למשתייה  בתוספותמבואר 

. וכתב שכן דעתו לזה אפילו מסתמאמשמע קצת דבתוך הסעודה אדם רגיל לשתות והוי כאילו היה  (ברכות)ב
שבמדינתנו אין רגילים לשתות יין בסעודה, ואפילו בשבת אינו  )ס"ק ח(עוד הוסיף המשנ"ב  .מהרא"שמשמע 

רא"ש  .(, ד"ה ורב ששת; פסחים ק' ב', סוד"ה ידי יין)מ"ב ב'תוספות  -מקורות  .)כאביי(פוטר, אא"כ דעתו לזה מתחילה 
 .)מ"ב ב', ד"ה איבעיא(רשב"א  .)ברכות סי' לב; פסחים, פרק ערבי פסחים, סי' ד(

ודה , ועל כן בעינן על כל פנים שיטול ידיו לסע)שאינו אלא במקום סעודה(דאין הבדלה שייכת לסעודה כמו קידוש . 32
 מתחילה, דבזה בודאי אתחלתא דסעודה היא.

 .)ל' ב', ד"ה ואומר(רבינו יונה  .)ברכות סי' לב; פסחים, פרק ערבי פסחים, סי' ד(רא"ש  -עיי"ש. מקורות או"ח קעד,ד. . 33
 .שו"ת ח"א סי' תפו(; )מ"ב ב', ד"ה איבעיארשב"א 

דהתם סילק מלאכול  ,עונין ברכה לפניהם ולאחריהםדט ,לדברים הבאים אחר סעודה קודם ברכת המזוןולא דמי . 34
כגון  ,אבל דברים הבאים לפני הסעודה ;הלכך אין ברכת המזון פוטרתן ,ואותן דברים אינם בכלל סעודה כלל

 .כד( )פסחים, פרק בתרא, סי'בכלל הסעודה הן ונפטרין בברכת המזון. רא"ש  ,פרפראות ויין שבא לגרר ולהמשיך לסעודה

 ת”בעזהשי
 פ”תש טי"ט שב

 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 

 .כרא"שפסק  36והשו"ע. 35קידוש, ובין שאר יין שלפני המזון, צריך ברכה אחרונה

עיל, מ"א ב', אמר רבי חייא, פת פוטרת כל מיני מאכל, ויין ל :יין פוטר כל מיני משקין
 ,דכיון דלית הלכתא כוותיה במאי דאמר פת פוטרת תוספותפוטר כל מיני משקין. וכתבו 

ביין כתבו, ד רבינו יונה ורא"ש. אבל הכי נמי לית הלכתא כוותיה במאי דאמר דיין פוטר
 בין משקין שאר פוטרת יין רכתשב רבינו יונה. והוסיף הלכתא כוותיה ,פוטר מיהא

הא דאמרינן יין פוטר כל מיני , דרשב"א. וכתב 37השו"ע. וכן פסק לאחריהם ובין לפניהם
 .38פוטרן אלא שהיין ,שהן טעונים ברכה ,בקובע עצמו לשתות קאמר ,משקין

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, סימן קעד(

ִין  ב.  ל ִמיֵנייַּ ֹוֵטר כ ָ ִקין.  פ  ׁשְ ָרָכה ִראׁשֹוָנה  :הגהמַּ ו  ִמב ְ ם")הרֲאִפל  ׁשֵ ד ְמָבְרִכין ו ֵבית יֹוֵסף ב ְ יצַּ ֶרק כ ֵ ֶ ֹוְסִקים( י פ  פ   .הַּ

                                                

פוטרת מעין ג'  (=בהמ"ז)נתכוין שברכת המזון תפטור היין, אינו מועיל לדעת הרמב"ן, שאין ברכת ג'  ואף אם. 35
ראה לעיל, י"ב א', . )ואמנם לשיטת התוספות אם שותה לפני המזון ובדעתו לשתות גם בתוך המזון, נפטר ע"י ברכת המזון(

 ב'שיטות הראשונים' דיון בנושא.

, ולכן כתב להלכה, )משום דתליא בפלוגתא דהני ראשונים(שאין דין זה ברור  ,כתב )ד"ה וכן(ל או"ח קעד,ו. אמנם בביה". 36
עוד   .)שכן ברכת ג' פוטרת בדיעבד מעין ג'(שיכוין בעת ברכת המזון לפטור היין ששתה מקודם, ויוצא בזה בדיעבד 

דעת הרבה  ,ה בתוך המזוןואינו שות ,לענין מים ושאר משקין ששותה קודם המזון )ס"ק כה(כתב המשנ"ב 
, לבד יי"ש שוה ליין ,(ינם שייכים לסעודה כלל)שא שאין בהמ"ז פוטרתן ,אחרונים דצריך לברך עליהם ברכה אחרונה

לעניין אם פוטר בהמ"ז את היין ששתה אחר גמר הסעודה,  )ס"ק כז(. וראה עוד משנ"ב דהוא מעורר תאות המאכל
 שיש בזה דעות בפוסקים.

)מלחמות, פרק ערבי פסחים, רמב"ן . )תולדות אדם וחוה, נתיב טז, ח"א(. רבינו ירוחם )פסחים, פרק י' סי' כד("ש רא -מקורות  

. וראה עוד להלן, סוגית ברכה )כ"ד א', דפי רי"ף, ד"ה ולעניין(ר"ן  .)פסחים ק' ב', סוד"ה ידי יין(תוספות  .כ"ד א', דפי רי"ף(
 .)מ"ד א'(אחרונה על שבעת המינים 

  .ד"ה ופליגא( א רי"ף, )כטיונה  . ה"ר)ריש סי' כו(רא"ש . ד"ה ויין(מ"א ב', )תוספות  -. מקורות )וכן ר' רח,טז(ב או"ח קעד, .37

( עבס"ק  ,רח ;גס"ק  ,קעד) ב"והמשנ. (י הכיד"ה א "א ב',)מרשב"א . דמשקים הבאים בסעודה אינם טעונים ברכה כלל. 38

 ,הברכה בשעת לפניו שהיו המשקין את פוטר, קבע לא ואם. המשקין כל את פוטר אז היין על קבע שאם כתב
 ולא מאחר קידוש שמע שאם ב"המשנ והוסיף .לפניו היו שלא אפילו עליהם חשב אם גם שפוטר מקילין ויש

 ל"ובבה. לברך צריך אינו מעט אפילו טעם שאם ציין( טאות ) צ"ובשעה .המשקין על לברך צריך ,מהיין כלל טעם
 פוטר יין מעט שתה אם שאפילו ,האחרונים רוב כדעת ב"במשנ שסתם פ"שאע וכתב ,האריך( פוטר יין ה"ד קעד)

 מהכוס טעם שלא מחברו שיבקש או, לוגמיו מלוא פ"עכ ולשתות להחמיר לכתחילה נכון מ"מ משקין שאר
 עיי"ש. .המשקה בברכת אותו לפטור

 ת”בעזהשי

 פ”תש טי"ט שב
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ב| דף: 



 

 

 
 
 

ְפֵני  ד.  ל ִ ִין ׁשֶ יַּ זֹון, ד ְ ָ מ  תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ ל יַּ זֹון, ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך עַּ ָ מ  ֹות ִלְפֵני הַּ ת  ע ִלׁשְ ִאם ָקבַּ
ֹוְטר זֹון פ  ָ מ  ֹוֵטר הַּ ְלָחן, פ  ֻּ ׁש  ל הַּ יל עַּ ְבד ִ ַּ מ  זֹון; ְוֵכן הַּ ָ מ  תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ ֹוֵטר יַּ ו ׁש פ  ל ִקד  ִין ׁשֶ ֹו; ְוֵכן יַּ

ל ָיָדיו  ן ָנטַּ א ִאם כ ֵ ֹוֵטר, ֶאל ָ ָלה פ  ְבד ָ ת ֵיין הַּ ְרכ ַּ ֵאין ב ִ זֹון ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ָ מ  תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ י ַּ הַּ
ָלה, ִהְלכ ָ  ְבד ָ ִין קֶֹדם הַּ ֹא ְלהֹוִציא יַּ ל  ן ׁשֶ ו ֵ יל קֶֹדם ְנִטיָלה ְיכַּ ְבד ִ ַּ מ  סי' רצט  יין לקמן)ְועְך הַּ

ְסֵפק  ָסִעיף ז( ה, ד ִ ד ָ ְסעֻּ תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ ֹוֵטר יַּ ְך, פ  ן כ ָ ו ֵ ֹא כ ִ ל  ד ׁשֶ ְבִדיֲעבַּ ה; ו  ד ָ ְסעֻּ תֹוְך הַּ ב ְ ׁשֶ
ָנן ְלָהֵקל. ב ָ רַּ ָרכֹות ד ְ  ב ְ

ר ו.  חַּ זֹון,  ֵאין ְלָבֵרְך אַּ ָ מ  ְפֵני הַּ ל ִ ִין ׁשֶ ֹוֶטֶרת יַּ ֹו; ְוֵכן פ  ְרת  ֹוטַּ זֹון פ  ָ מ  ת הַּ ִבְרכ ַּ ה, ד ְ ד ָ ְסעֻּ ב ַּ ִין ׁשֶ י ַּ
ו   ֲאִפל  זֹון (לֹא)וַּ ָ מ  תֹוְך הַּ ִין ב ְ  ...ָהָיה לֹו יַּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רצט(

יל קֶֹדם ז.  ו  ִהְבד ִ ְלָחנֹו, ֲאִפל  ל ׁשֻּ ִין עַּ ל י ַּ יל עַּ ְבד ִ ַּ מ  זֹון  הַּ ָ מ  תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ י ַּ ֹוֵטר הַּ ל ָיָדיו, פ  טַּ נ ָ ׁשֶ
יל.  ִהְבד ִ ל ָיָדיו קֶֹדם ׁשֶ ן ָנטַּ א ִאם כ ֵ ר ֶאל ָ טַּ ָ לֹא פ  ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ָעָליו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ד ְ ׁשֶ

לׁש )תוס' :הגה ָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ֲחָריו ב ְ ה ָצִריְך ְלָבֵרְך אַּ ִחל ָ יל ת ְ ד ְמָבְרִכין( ְוִאם ִהְבד ִ יצַּ ֶרק כ ֵ ֶ י פ  כַּ  .ו ָמְרד ְ
ֲחרֹוָנה  ח.  ָרָכה אַּ ם ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ב ְ ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ָעָליו ג ַּ זֹון ׁשֶ ָ מ  תֹוְך הַּ ב ְ ִין ׁשֶ ֹוֵטר י ַּ פ  ׁשֶ כ ְ

ִביאו  לֹו יַּ  י ָ ֹוס ֶאָחד ְוָסבו ר ׁשֶ א כ  ָלה. ְוִאם ֵאין לֹו ֶאל ָ ְבד ָ ל הַּ ֹוס ׁשֶ ל כ  ל עַּ יל עַּ ִין יֹוֵתר ְוִהְבד ִ
אֹוֵמר  ֹוס, ֵיׁש ִמי ׁשֶ לֹא כ  זֹון ב ְ ָ מ  ת הַּ ְרכ ַּ ְך ב ִ ֵברַּ ְך לֹא ֵהִביאו  לֹו יֹוֵתר ו  ר כ ָ חַּ ֹוס ְואַּ אֹותֹו כ 

ָלה. ְבד ָ ל הַּ ֹוס ׁשֶ ל כ  ֲחרֹוָנה עַּ ָרָכה אַּ ִריְך ְלָבֵרְך ב ְ צ ָ  ׁשֶ

 את שלאחר המזון תברכה לפני המזון האם פוטר

 רך על הפרפרת שלפני המזון, פטר את הפרפרת שלאחר המזון.יב (:משנה) '()מ"ב א

רך על הפת פטר את הפרפרת. על הפרפרת, לא פטר את הפת. יב (:משנה)המשך 
 .)מאכל מבושל מחמשת מיני דגן( אף לא מעשה קדרה :בית שמאי אומרים

ל הפת איבעיא להו, בית שמאי ארישא פליגי, דקאמר תנא קמא ברך ע)מ"ב ב'( 
מעשה קדרה, ואתי בית שמאי למימר אפילו  )שפטר(פטר את הפרפרת וכל שכן 
 ;)ברכת הפת(מעשה קדרה נמי לא פטרה 

 ברך על הפרפרת לא פטר את הפת,  )לתנא קמא(או דילמא אסיפא פליגי, דקתני 

 ת”בעזהשי
 פ”תש טי"ט שב

 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 
 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 

, ואתו בית )ברכת הפרפרת(פת הוא דלא פטר אבל מעשה קדרה פטר  )ומדויק(
 ו מעשה קדרה נמי לא פטר? שמאי למימר ואפיל

 תיקו. )ומסיק(

 שיטות הראשונים 

דמיירי  תוספותפירש פת הצנומה בקערה. וביארו  רבינו חננאל :פרפרת שלפני המזון
לבאר דבריו, כגון שהיו אוכלים אותו על ידי  רבינו יונהדלית בה תוריתא דנהמא. וכתב 

להמשיך אכילה. וכעין זה  פירש פרגיות ודגים שאוכלים רש"י. 39דבש ומיני מתיקה
 41והשו"ע .40פירש דפרפרת היינו פת הבאה בכיסנין ורשב"א .)פירוש ב'( רבינו יונהפירש 
 .רבינו יונהוכביאור  כרבינו חננאלפסק 

שהנדון בסוגיא כשבירך על האחד ביאר  הרשב"א :בית שמאי ארישא פליגי או אסיפא
. ונפקא מינה אף מתכוין ודאי פוטר()דבסתם, ולא היה מתכוין לפטור בברכתו את השני 

. ולהלכה הוה ליה ספק דרבנן, ואמרינן דאסיפא פליגי, ולבית הלל פוטרת 42לבית הלל
. אבל מעשה קדירה לא פטר 43ברכת הפרפרת את מעשה קדירה, משום דחשיבא טפי

 פסק שגם מעשה קדירה  45רמ"אוה .המאיריוכן פסק  .44לכולי עלמא )בסתם(פרפרת 

                                                

דאינו מברך עליו אלא בורא  ,דהיינו חביצא ,ק או דבש עסקינןבק אותם פירורים עם מריבשדוביאר הב"י דבריו, . 39
 . עיי"ש. וראה לעיל סוגית חביצא, ל"ז ב'.מיני מזונות

ופת פוטרת אותה, למרות שאכלה לקינוח סעודה ולהנאת עצמן, ולא להשביע. רשב"א. והרא"ש חולק בזה, וסובר . 40
נה ברכה לפניה. והוזכר דיון זה לעיל, בסוגית "פת דפת הבאה בכיסנין שאכלה בתוך הסעודה שלא לשובע, טעו

 הבאה בכיסנין", לעיל מ"א ב'.

)ל' א', דפי רי"ף, ד"ה רבינו יונה . )ד"ה ברך(תוספות . בתוספות, מ"ב א', ד"ה ברך("ד )הורבינו חננאל  -או"ח קעו,א. מקורות . 41

על דברים הבאים לפני  לעניין ברכה אחרונה. )סי' ל( רא"ש. )מ"א ב', ד"ה וכל דברים אלו ואילך(רשב"א  .מתני', עיי"ש(
 .)סי' קעו,א, ס"ק ב(במשנ"ב  ראה סיכום, הסעודה

כשברך על פרפרת אם פוטר על כל פנים מעשה קדירה, דאי ארישא פליגי, פרפרת אינו פוטר מעשה קדירה . 42
 לכ"ע, ואי אסיפא פליגי, פוטר מעשה קדירה לפי בית הלל.

ת חשיבא טפי טובא, משום דאיהו פת ומעשה קדרה לאו פת, בדין הוא דפטרי ליה בסתם, כפת דכיון דהפרפר. 43
 אפילו במברך סתם. ,שפוטרת את הפרפרת ומעשה קדרה

דאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך  :וכפי שהוסיף לבאר )מ"א א'( רשב"א לעילכן מפורש בדברי . 44
 עיי"ש. .אלא דרך כונה אגרר

 ת”בעזהשי

 פ”תש טי"ט שב
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 

 .רתפוטר את הפרפ

, שאם בירך על הפרפרת, פטר בשר המאירידעת : בירך על הפרפרת פטר מעשה קדירה
 .46ודגים וכל מיני מזון, אע"פ שאין ברכותיהן שוות

מי שבירך על פירות , הטורכתב  :הביאו לו עוד פירות "כבירך על פירות שלפניו, ואח
פי שלא היו לפניו לברך אף על  ין צריךשלפניו ואח"כ הביאו לו יותר מאותו המין א

שני מיני פירות או שלושה או אפילו מין  דהאוכל ,ר"מ מרוטנבורגודעת . 47כשבירך
מפני היסח  ,אחד, אם אין כולם לפניו, מברך על כל אחד ואחד לבדו ברכה ראשונה

 שטוב ליזהר לכתחילה להיות דעתו על  49הרמ"א. והוסיף טורכפסק  48והשו"עהדעת. 

                                                                                                                                                                         

. ובדרכי משה כתב שאם בירך על הפרפרת )וייתכן שמקורו בהלכות הרמב"ם, ראה להלן(צ"ב מה מקורו או"ח קעו,א.  .45
בדברי תלמידי רבינו יונה יש פוטר מעשה קדירה, וכל שכן שאם בירך על מעשה קדירה שפוטר פרפרת. וצ"ב. ו

. וראה עיניים למשפט .ההלכה, ובפירושה( )בגירסתרבה  ובדעת הרמב"ם ג"כ יש מבוכה .גירסאות שונות, עיי"ש
וכו' וק"ל דהא וכו';  )מ"א א', ד"ה ולענייןרשב"א . )ל, א ברי"ף, ד"ה בית שמאי(. רבינו יונה )הל' ברכות ד,ו(רמב"ם  -מקורות 

 .)בית הבחירה, מ"ב א', ד"ה ברך(מאירי  .מ"ב ב', ד"ה או דלמא(

 .)ד"ה בירך על הפרפרת(. שטמ"ק )מ"ב א', ד"ה בירך על הפת(מאירי  -וכן נראית דעת השיטה מקובצת. מקורות . 46

אהא דאמר רב פפא הלכתא דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא . 47
, דמתניתין היא, כל שהוא עיקר ויש עמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה. רשב"אלאחריהם, הקשה 

, דהא דרב פפא בשלא היו לפניו הפירות בשעה שבירך על הפת, והוה אמינא דטפלה לא ז"הרותירץ בשם 
מיפטרא אלא בשהיתה לפניו מעיקרא דדעתיה עילויה בעידנא דבריך המוציא, קמ"ל כיון דטפלה נינהו לא בעו 

 וכתב הב"י, שנראה שזהו מקורו של הטור. ברכה.

, אלא היינו לומר שיהיה ממין ברכת דלא בעינן שיהא מאותו המין ממשה נרא :ובב"י ביאר דברי הטוראו"ח רו,ה. . 48
 )ס"ק כא(, שבכל גוונא נפטר באותה ברכה. אבל המשנ"ב השו"ע הראשון. וכן סתם בשו"ע. ויש שביארו בדברי

 אף, כר שהוא מין אחר לגמריידאם בירך על דגים והביאו לו שביאר שנפטר רק אם המין האחר הוא ממין פירות. 
 ,, אלא אם כן היה דעתו בהדיא לפטור אותם בברכהמכל מקום אינם נפטרין בברכתו בסתמא ,שברכותיהם שוות

 או שהיו לפניו עכ"פ על השלחן בשעה שבירך. 

החולקים  )ב"ח, פרישה וט"ז, וכהכרעת הרמ"א ביו"ד סי' י"ט לעניין שחיטה(שיש כמה אחרונים  )ס"ק כב(עוד כתב המשנ"ב  
ע, וסוברים דדוקא באותו המין ממש הוא דפוטר בברכתו בסתמא אף לאותן פירות שהביאו לו אח"כ, על דין השו"

ומכל מקום אם הביאו לו המין האחר בעוד  :אבל למין אחר לא מהני ברכתו בסתמא, וצריך לברך. וכתב המשנ"ב
 לה, וכן נראה להלכה.שלא כלה מין הראשון נראה שאין לברך כיון שהביאו לו בשעה שהיה עסוק עדיין באכי

; והו"ד בכלבו, הל' סעודה, סי' כד; והו"ד בב"י קעט,ה ד"ה וכתב )תשב"ץ קטן סי' שי, לתלמיד הר"מ מרוטנבורגמהר"ם  –מקורות  

 . )שער הברכות דרך א נתיב ה(ספר אוהל מועד וראה . )מ"א ב', ד"ה אמר רב פפא(רשב"א  .(עוד

אפילו בשלא משמע דהמחבר מיירי . מדברי הרמ"א "ד יט,ו, שפסק כדעה זו, וצ"ב()וראה שו"ע, יולחוש לדעה החולקת . 49
שכן כתבו הרבה אחרונים בדעת השו"ע, )ס"ק כ, שעה"צ אות כ( . וכתב המשנ"ב היה דעתו בהדיא על כל מה שיביאו

 ת”בעזהשי

 פ”תש טי"ט שב
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ב| דף: 



 

 

 

 

 

 כל מה שיביאו לו.

 ערוךשולחן 

 )או"ח, הלכות דברים הנוגעים בסעודה, סימן קעו(

ׁש;  א.  בַּ ָקם ִעם ָמָרק אֹו ד ְ ב ְ ד ִ ק ׁשֶ ק ד ַּ ת ד ַּ ַּ ֵרי פ  רו  ֵ ְינו  פ  הַּ ֶרת ד ְ ֶ ְרפ  ַּ פ  ֹוֵטר ֶאת הַּ ת, פ  ַּ פ  ל הַּ ְך עַּ רַּ ב ֵ
ת.  ַּ פ  ר ֶאת הַּ טַּ ָ ֶרת, לֹא פ  ֶ ְרפ  ַּ פ  ל הַּ ְך עַּ רַּ ֶרת, פ   :הגהב ֵ ֶ ְרפ  ַּ פ  ל הַּ ְך עַּ רַּ הו א ב ֵ ה ְקֵדָרה ׁשֶ ֲעש ֵ ֹוֵטר מַּ

ד ְמָבְרכִ  יצַּ ֶרק כ ֵ ֶ ָמָרא פ  ֶרת )ג ְ ֶ ְרפ  ַּ פ  ֹוֵטר ֶאת הַּ ה ְקֵדָרה, פ  ֲעש ֵ ל מַּ ְך עַּ רַּ ֹו; ְוֵכן ִאם ב ֵ י ֹוֵצא ב  ְיָסא ְוכַּ ין ד ַּ

ְמב ַּ  ָנה("ְורַּ ׁשְ ִ מ  ֵפרו ׁש הַּ  .ם ב ְ
 )או"ח, הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות, סימן רו(

ְך ֱהִביאו הו  ֵאין ְמבָ  ה.  ר כ ָ חַּ ְך ְואַּ רַּ ִביאו הו  ְלָפָניו; ב ֵ י ְ ד ׁשֶ ֶקה, עַּ ׁשְ ל מַּ ל אֶֹכל ְולֹא עַּ ְרִכין, לֹא עַּ
ָפָניו ְוֵהִביאו  לֹו יֹוֵתר  ל ְ רֹות ׁשֶ ֵ ל פ  ְך עַּ רַּ ב ֵ ֶחֶרת; ֲאָבל ִמי ׁשֶ ם אַּ עַּ ַּ ְלָפָניו, ָצִריְך ְלָבֵרְך פ 

ֵחר ׁשֶ  ין אַּ ִ ין, אֹו ִממ  ִ מ  ת ָהִראׁשֹון, ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך. ֵמאֹותֹו הַּ ִבְרכ ַּ תֹו כ ְ ְרכ ָ ֵהר  :הגהב ִ ְוטֹוב ִלז ָ

ִביאו  לֹו  י ָ ֶ ה ׁש  ל מַּ ל כ ָ ֹו עַּ ְעת  ה ִלְהיֹות ד ַּ ִחל ָ ת ְ ָעה ִסיָמן י"ט(ְלכַּ ית יֹוֵסף טו ר יֹוֵרה ד ֵ  .)ב ֵ
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