הגאון רבי זאב שמידט שליט"א

שיעור

בענין דברים הבאים
בתוך הסעודה

ירחי כלה תש"פ

הדועסה ךותב םיאבה םירבד ןינעב

מראה מקומות
הגאון רבי זאב שמידט שליט"א
שיעור בענין דברים הבאים בתוך הסעודה
•גמרא ברכות מא ע"ב ,אמר רב פפא וכו' ,עד ריש מב ע"א ,דגורם ברכה לעצמו .ורש"י שם.
•רבינו יונה דף כט ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה ורבינו יצחק הזקן.
•שלחן ערוך סימן קעז סעיף א ובמשנה ברורה שם.
•מגן אברהם סימן קסח ס"ק כב בסופו כללא דמילתא ,לענין קינוח (.)dessert
•ביאור הלכה סימן קסח סעיף ח ד"ה טעונין ,לענין עוגה (.)cake
•שלחן ערוך הרב סימן קעז סוף סעיף ב לענין ברכה אחרונה.
•שער הציון סימן קעז אות ז ,לענין זמן הזה שרגילים לאכול קינוח בסוף הסעודה.
•ארחות רבינו חלק א עמוד פא לענין הנהגת החפץ חיים.
•תוספות פסחים קטו ע"א ד"ה והדר ,לענין מרור שמגרר אכילה.
•טור סוף סימן רעב לגבי כוס קידוש ,שתי סברות שאין ברכה אחרונה.
•קיצור שלחן ערוך סימן מג סוף סעיף ג ,מה מגרר האכילה.
•תוספות ברכות מב ע"א סוף ד"ה אי הכי (מתחיל בדף מא ,ב) לענין שתייה תוך סעודה.
•שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן כא אות ב לגבי אכילה שאינה לשביעה.
•שלחן ערוך סימן קעז סעיף ב ,לגבי  viennese tableוכן לגבי ערב פסח שחל בשבת קודש.
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מגן אברהם סימן קסח סוף ס"ק כב:
ודבר שבא לקינוח ,כגון עוגות דקות כעבין יבשין או מיני מתיקה שכתב בסעיף ז ,צריכה ברכה ואין הפת פוטרתן
דומיא דלחמניות .ועיין סעיף יג בהג"ה מ"ש ,ועיין בית יוסף סימן קעז שיש להרשב"א שיטה אחרת אך לא קי"ל כוותיה.
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טור אורח חיים סוף סימן ערב:
כתב רב עמרם :כוס של קידוש כל זמן שלא בירך ברהמ"ז חייב לברך עליו ברכה אחרונה .והני מילי שאין לו כוס
לברהמ"ז ,אבל אם יש לו כוס לברהמ"ז ,כיון דאכתי לא אסח דעתיה דהא אית ליה כוס של ברכה ,לא בעו לברוכי
אחר כוס של קידוש ,שנפטר בברכה של ג' ע"כ .ואיני מבין דבריו ,כיון שכתב שאם בירך ברהמ"ז שנפטר מלברך על
הקידוש והוא צריך לברך ברכת המזון ,אם כן למה מחייבו לברך ברכה אחרונה על של קידוש ,מה לי יש לו כוס או אין
לו כוס .אלא לעולם כוס של קידוש צרכי הסעודה ונפטר בברכת המזון ,ואין צריך לברך עליו ברכה אחרונה ,הילכך
פוטר יין שבתוך המזון .ומיהו י"ל כשיש לו כוס לבהמ"ז ודעתו לשתות עוד ,ברכה אחרונה שעל כוס של בהמ"ז פוטר
של קידוש .ולדעת רב עמרם שסובר שבהמ"ז פוטר כוס של ברהמ"ז מברכה אחרונה אגב זה נמי פוטר של קידוש,
אבל אם אין לו כוס לבהמ"ז צריך לברך ברכה אחרונה על של קידוש .דאע"ג דברכה אחת מעין ג' פוטרתו ,ברכת ג'
אינה פוטרתו .ואדוני אבי ז"ל כתב כסברא הראשונה ,דיין שלפני המזון נפטר בברהמ"ז אפילו אין לו לברהמ"ז כוס,
דכיון שבא להמשיך האדם לתאות המאכל חשיב כדברים הבאים מחמת הסעודה .וכל שכן בכוס של קידוש שהוא
צורך סעודה טפי ,דקי"ל אין קידוש אלא במקום סעודה.

קיצור שלחן ערוך סימן מג סוף סעיף ג:
ויש שרגילין לאכול בין מאכל למאכל איזה דבר שממשיך תאות האכילה ,כגון זית מלוח' ,לימונים' ,מלוחים ,צנון,
וכדומה ,זהו נקרא מחמת הסעודה .כיון שעל ידי כן הוא יאכל יותר ,ולכן אין צריך לברך עליו שהפת פוטרו.
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