הגאון רבי אשר וייס שליט"א

שיעור

בענין ברכת המזון

ירחי כלה תש"פ

ןוזמה תכרב ןינעב

מראה מקומות
הגאון רבי אשר וייס שליט"א
שיעור בענין ברכת המזון
בגדר האכילה המחייבת ברכת המזון

•גמרא ברכות כ ע"ב נתבאר דחיוב ברכת המזון מדאורייתא רק אם אכל כדי שביעה.
•מגן אברהם סימן רי ס"ק א .ופרי מגדים אשל אברהם שם .ומשנה ברורה שם ס"ק א .ושער
הציון שם אות א.
•מנחת חינוך מצוה תל.
•ביאור הלכה סימן קפד סעיף ו ד"ה בכזית בשם תשובות הרדב"ז.
•שו"ת חתם סופר אורח חיים סימן מט.
בסיבה המחייבת ברכת המזון

•מכתבי תורה להאמרי אמת מגור הערתו שם סימן לג בענין אכל פחות מכזית אחר ברכת
המזון ושבע אם מתחייב בברכה .ותשובת השפת אמת לבנו שם סימן לד.
•ביאור הלכה סימן קפד סעיף ו ד"ה בכזית מש"כ בענין זה.
•גליון רבי עקיבא איגר לשלחן ערוך סימן קפו סעיף ב.
•מכתבי תורה שם בענין אכל פת ושבע משאר מיני אוכלין .ותשובת השפת אמת שם.
•ביאור הלכה שם מענין זה.
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א"טילש סייו רשא יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

תלמוד בבלי >עוז והדר<  -א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס 72

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

מגן אברהם סימן רי ס"ק א:
ואם אכל מעט וחזר ואכל מעט ,אם שהה יותר מכדי אכילת פרס ,נראה לי דאין מצטרף ,וכמ"ש סימן תרי"ב וכן
משמע ביומא דף פ' ,דלא מיתבא דעתיה בהכי .וכן משמע מפירש"י דפירש דטעמא דבעי כזית בברכה אחרונה היינו
משום דכתיב אכילה ואכילה בכזית ,ואם כן בחלב ודם ובכל איסורין נמי כתיב אכילה ואם שהה בכדי אכילת פרס
לא מיקרי אכילה ,והוא הדין לענין ברכה .וכן משמע ממ"ש סימן ר"ח סעיף ט .ועיין סימן תעה סעיף ו .ולענין שתיה,
עיין סימן תריב שיעור הצירוף.
ובעולת תמיד סימן רז כתב בשם כנסת הגדולה לחלק בין יום הכיפורים לברכת המזון ,וס"ל דבברכת המזון אפילו
שהה יותר מכדי אכילת פרס מצטרף .ולי נראה כמו שכתבתי ,דהא כל אסורין שבתורה שוין ליום הכיפורים בזה.

פרי מגדים אשל אברהם שם:
ומה שכתב על עולת תמיד ,כן כתב הפרי חדש בשו"ת מים חיים סימן א' ,דכל איסורים נמי יותר מכדי אכילת פרס אין
מצטרף .ומכל מקום י"ל ברכה על הנאת מעיו מצטרף .ומיהו אם אכל עד ששבע בברכת המזון ,חייב מן התורה אף
שאכל מעט מעט .ורק אם אכל כזית דמברך ברכת המזון ואכלת ,אז אמרינן דיותר מכדי אכילת פרס אין מצטרף ,וצ"ע.
תלמוד בבלי >עוז והדר<  -א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס 72

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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ירחי כלה תש"פ

ןוזמה תכרב ןינעב

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 269

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 269

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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א"טילש סייו רשא יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 199

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 199

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 199

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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ירחי כלה תש"פ

ןוזמה תכרב ןינעב
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מכתבי תורה אלתר ,אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב עמוד מס 55

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

א"טילש סייו רשא יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ
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מכתבי תורה אלתר ,אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב עמוד מס 57

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ירחי כלה תש"פ

ןוזמה תכרב ןינעב
גליון רבי עקיבא איגר לשלחן ערוך סימן קפו סעיף ב:

קטן חייב מדרבנן .מסתפקנא באכל ביום האחרון של שנת י"ב לעת ערב קודם לילה ,ובתחלת הלילה שנעשה גדול
עדיין לא נתעכל המזון ,אם מחוייב מדאורייתא לברך .ואם נדון דהוא דאורייתא ,יש לומר דאם בירך קודם הלילה,
דכשהחשיך צריך לחזור ולברך ,כיון דבעידן דבירך לא היה חייב מן התורה לברך אינו יכול לפטור חיובא של דאורייתא.
עיין מגן אברהם סימן רסז ס"ק א ד"ה וצ"ע עיין שם.
אחר כך הראה לי חתני הרב מהו' שמואל נ"י ,דכעין זה נסתפק בספר חכמת אדם ,באם אכל כשהוא אונן ונקבר
המת קודם דנתעכל המזון אם צריך לברך .ויש לחלק ,דהתם החיוב נמשך מהתחלת אכילה עד אחר עיכול .אלא
דבעידן דעוסק במצוה .היינו באנינות פטור מלברך .בזה י"ל דתיכף כשגמר המצוה צריך לעשות מצותו דברכת
המזון .אבל בזה נידון דידן בעידן אכילה הגברא בעצמותו אינו בר חיובא ,יש לומר דלעולם לא מתחייב מדאורייתא.
וצ"ע לדינא.

||8

