הגאון רבי דניאל אשר הכהן קליינמאן
שליט"א
רב קהל נחלת דוד

שיעור

בענין ברכת הנהנין
למי שאבד לו חוש הטעם

ירחי כלה תש"פ

םעטה שוח ול דבאש ימל ןינהנה תכרב ןינעב

מראה מקומות
הגאון רבי דניאל אשר הכהן קליינמאן שליט"א
שיעור בענין ברכת הנהנין למי שאבד לו חוש הטעם
•שערי תשובה סימן רד ס"ק יז בשם מחזיק ברכה (שם ס"ק א) ,ובקיצור שלחן ערוך סימן נ
סעיף ח  -האוכל ביצה לצחצח גרונו ,חייב ברכה ,כיון שמזין.
•ספר החיים סימן רד חולק וסובר דאין צריך ברכה אם לא נהנה.
•גמרא סוף פרק גיד הנשה (חולין קג ע"ב) אכל חצי זית והקיאו וכו' עד סוף הסוגיא .ופירוש
רש"י שם ד"ה הרי  -משמע דהנאת גרונו היינו שטועם טעם המאכל.
•צ"ע מאי שנא משותה מים לצמאו .עיין משנה ברכות מד ע"א השותה מים לצמאו וכו'.
ובגמרא שם ע"ב ,והשותה מים לצמאו לאפוקי מאי וכו' עד סוף הפרק .ובתוספות מה ע"א
ד"ה דחנקתיה.
•שו"ת הלכות קטנות חלק ב סימן רפב.
•ביאור הלכה סימן רד סעיף ז ד"ה השותה.
•מגן אברהם סימן קצז ס"ק יב ,האוכל אכילה גסה וכו' .שערי תשובה שם סוף ס"ק ח.
•שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן קיא ד"ה ודע דעלה במחשבה.
•דעת תורה למהרש"ם סימן רד סעיף א ד"ה על דבר שאין גידולו.
•גמרא ברכות לה ע"ב ,שמן זית וכו' כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי .ופירוש רש"י שם
ד"ה אזוקי.
•רמב"ם הלכות ברכות פרק ח הלכה ב ,כסף משנה שם ומ"ש שאם שתה השמן.
•חמד משה סימן רב ס"ק ב; ס"ק ד.
•חידושי מהר"ם בנעט ברכות לה ע"ב ד"ה אוזוקי.
•מנחת שלמה ברכות שם ד"ה שיהנה.
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משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 249
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הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ירחי כלה תש"פ

עמוד מס 83

םעטה שוח ול דבאש ימל ןינהנה תכרב ןינעב

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ספר החיים קלוגר ,שלמה בן יהודה אהרן עמוד מס 83

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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ספר החיים קלוגר ,שלמה בן יהודה אהרן עמוד מס 84

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

א"טילש ןאמניילק ןהכה רשא לאינד יבר ןואגה

אוצר החכמה
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 120הודפס
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ד מס 84

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

תלמוד בבלי >עוז והדר<  -א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס 119

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

םעטה שוח ול דבאש ימל ןינהנה תכרב ןינעב

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 247

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 247

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 247

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

שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן קיא:
ודע דעלה במחשבה לפני דאפשר לחלק ביום הכיפורים בין שלא כדרך הנאה שעירב בדבר מר ובין שאוכל בשר חי,
והוא לפי שהאיר לנו משה בתורתי ה"נ אבא מאוה"ג ז"ל בתשובתי ,דביוה"כ לכולי עלמא תליא בהנאת מעיו ,כיון
דביתובא דעתא תליא מלתא ,וליכא ישוב הדעת ממש רק כשאוכל לתוך מעיו ,כמו חיוב ברהמ"ז דבעי שנכנס למעיו.
ויש מקום לומר כיון דתליא בהנאת מעיו לא בעי הנאת גרונו וכשמערב בדבר מר הגם שאין נהנה בגרונו דחיך אוכל
מר יטעם ,מ"מ מיתבא דעתא שפיר על ידי הנאת מעיו דמה להנאת מעיו אם מר או מתוך בטנו מלא ושבע ומיתבא
דעתו שפיר ,אבל אוכל בשר חי בוודאי לא מייתבא דעתיה שפיר באכילה זו .ועיין משנה למלך הלכות מאכלות
אסורות פרק ג הלכה יב דמסופק בכרך לאיסור בסיב אם חייב כמו דאינו יוצא ידי מצה ,ולבסוף כתב וציין לעיין סוף
פרק גיד הנשה פלוגתא דריו"ח ור"ל אם על הנאת גרונו חייב או על הנאת מעיו ,יש למשמע מדבריו דלריו"ח בעי
דוקא גם הנאת גרונו ובמעיו לחוד ליכא איסור ,ולר"ל תליא הכל בהנאת מעיו בלא הנאת גרונו חייב לפי זה ביום
הכיפורים דתליא בהנאת מעיו כמו בכל איסורים לר"ל תליא בהנאת מעיו ובלא הנאת גרונו חייב ,כן נראה בכוונת
המל"מ .ואינו מוכרח דלא בא אלא להוכיח פלוגתא זו דר"י ור"ל ,ולאמת נראה לר"ל בוודאי גם הנאת גרונו בעי ,אלא
דס"ל אכילה שבתורה היא כדרך האוכלים שנכנס לגרונו עד מעיו ,ולא מגמע ופולט ,אבל ודאי גם הנאת גרון בעי,
ולר"י סגי בהנאת גרון לחוד בלי שנכנס עד למעיו ,אבל בהא כולי עלמא מודים שגם הנאת גרון בעי ואם כרך מצה
בסיב גם לר"ל אינו יוצא כן נראה לי ברור .ובמקום אחר הארכתי יותר בזה ואכ"מ יותר רק מה דנפקא מינה לענין
יוה"כ דביוה"כ הגם דתליא בהנאת מעיו מ"מ גם הנאת גרון בעי כמו בכל איסורים לר"ל.

||7

ירחי כלה תש"פ

םעטה שוח ול דבאש ימל ןינהנה תכרב ןינעב

דעת תורה  -או"ח ב שוואדרון ,שלום מרדכי בן משה הכהן עמוד מס 151

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

דעת תורה  -או"ח ב שוואדרון ,שלום מרדכי בן משה הכהן עמוד מס 151

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

גמרא ברכות לה ע"ב:
גופא :אמר רב יהודה אמר שמואל ,וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ .היכי
דמי? אילימא דקא שתי ליה (משתה)  -אוזוקי מזיק ליה! דתניא :השותה שמן של תרומה  -משלם את הקרן ואינו
משלם את החומש ,הסך שמן של תרומה  -משלם את הקרן ומשלם את החומש! אלא :דקא אכיל ליה על ידי פת .אי
הכי ,הויא ליה פת עיקר והוא טפל; ותנן ,זה הכלל :כל שהוא עיקר ועמו טפלה  -מברך על העיקר ופוטר את הטפלה!
אלא :דקא שתי ליה על ידי אניגרון; דאמר רבה בר שמואל :אניגרון  -מיא דסלקא ,אנסיגרון – מיא דכולהו שלקי.
אם כן ,הוה ליה אניגרון עיקר ושמן טפל .ותנן ,זה הכלל :כל שהוא עיקר ועמו טפלה  -מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה! הכא במאי עסקינן  -בחושש בגרונו .דתניא :החושש בגרונו  -לא יערענו בשמן תחלה בשבת ,אבל נותן
שמן הרבה לתוך אניגרון ובולע - .פשיטא!  -מהו דתימא; כיון דלרפואה קא מכוין  -לא לבריך עליה כלל ,קמשמע
לן :כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי.

רש"י ד"ה אוזוקי:
אוזוקי מזיק  -לגופיה ,ואין זו אכילה שטעונה ברכה ,דגבי ברכה ואכלת כתיב.

רמב"ם הלכות ברכות פרק ח הלכה ב:
הסוחט פירות והוציא מהן משקין מברך עליהן בתחלה שהכל ולבסוף בורא נפשות ,חוץ מן הענבים והזיתים שעל
היין הוא מברך ד בורא פרי הגפן ולבסוף ברכה אחת מעין שלש ,ועל השמן בתחלה הוא מברך בורא פרי העץ ,במה
דברים אמורים שהיה חושש בגרונו ושתה מן השמן עם מי השלקות וכיוצא בהן שהרי נהנה בשתייתו ,אבל אם שתה
ה השמן לבדו או שלא היה חושש בגרונו מברך עליו שהכל ,שהרי לא נהנה בטעם השמן.

כסף משנה שם:
ומ"ש שאם שתה השמן לבדו שמברך שהכל .תימה דכיון דאזוקי מזיק אין לברך עליו וכן פירש"י וכך כתב הרי"ף ז"ל
ואי שתי ליה משתא אזוקי מזיק ליה ולא מברך עליה וכבר תמה עליו הטור בסימן ר"ב .ורבינו מפרש שלא אמרו אי
דשתי ליה אזוקי מזיק אלא לאפוקי מה שאמרו שיברך עליו בורא פרי העץ אבל כיון דאע"ג דאזוקי מזיק נהנה הוא
מברך [שהכל]:
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םעטה שוח ול דבאש ימל ןינהנה תכרב ןינעב

חמד משה >מהדורה חדשה<  -או"ח :גדליה משה בן צבי הירש הלוי ) {0}(2עמוד מס 118

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

חמד משה >מהדורה חדשה<  -או"ח :גדליה משה בן צבי הירש הלוי ) {0}(2עמוד מס 118

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

חמד משה >מהדורה חדשה<  -או"ח :גדליה משה בן צבי הירש הלוי ) {0}(2עמוד מס 118

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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