הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
ראש ישיבת דעת אהרן

שיעור

בענין לחמניות
"מזונות"

ירחי כלה תש"פ

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב

מראה מקומות
הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
שיעור בענין לחמניות "מזונות"
הנושאים המתבררים בשיעור
•יבואר האם יש כזה דבר 'לחמניות מזונות'?
•יבואר האם צריך ליטול ידים ולברך 'המוציא' על פיצה?
•מה דין עוגת פאי ( ,)pie cakeרוגלך ,בורקס ועוד?
•מהו שיעור הקביעות שאוכלין מפת הבאה בכיסנין ,המחייב ברכת המוציא וברכת המזון?
תוכן הענינים
•גדר פת הבאה בכיסנין.
•האוכל פת הבאה בכיסנין בסוף הסעודה ,האם צריך לברך עליה?
•האוכל פת הבאה בכיסנין בשיעור שקובעין עליו סעודה.
מראה מקומות
•סוגיית הגמרא פת הבאה בכיסנין :ברכות מא ע"ב; מב ע"א.
•שלמי ניסן סימן ע -עב.
•טור ובית יוסף אורח חיים סימן קסח סעיף ו -ח.
•שלחן ערוך אורח חיים שם ,ט"ז ומגן אברהם שם.
•משנה ברורה וביאור הלכה שם.
•ערוך השלחן שם.
•דעת תורה מהרש"ם שם סעיף ז.
•עמק ברכה דין לחם לענין ברכה אות ב.
•להורות נתן אורח חיים חלק ז סימן ח.
•אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן לב.
•אבן העוזר סימן קסח סעיף ז ,הגהות רעק"א עליו.
•עיין היטב קונטרס אחרון על דרך החיים [הובא בשלמי ניסן].

||2

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

תלמוד בבלי >עוז והדר<  -א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס 114

ירחי כלה תש"פ

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

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב

||4

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 149

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  150הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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ירחי כלה תש"פ

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב

||6

משה ברורה עם פסקי חזון איש  -ב כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 151

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

ערוך השלחן  -א )או"ח א( אפשטיין ,יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי עמוד מס 311

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ערוך השלחן  -א )או"ח א( אפשטיין ,יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי עמוד מס 311

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

||7

דעת תורה  -או"ח ב שוואדרון ,שלום מרדכי בן משה הכהן עמוד מס 102

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ירחי כלה תש"פ

עמק ברכה פומרצ'יק ,אריה בן זאב עמוד מס 58

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

||8

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

להורות תן  -ז געשטעטר ,תן בן עמרם עמוד מס 21

ירחי כלה תש"פ

||9

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

ירחי כלה תש"פ

להורות תן  -ז געשטעטר ,תן בן עמרם עמוד מס 22

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב
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הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

פיישטיין ,משה בן דוד עמוד מס  325הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
אוצר החכמה
אה"ע ג(
תכת
או"ח ג,
הודפס ע"י
) 325יו"ד ב,
משה  -ה
עמוד מס
אגרות
טיין ,משה בן דוד
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אגרות משה  -ה )יו"ד ב ,או"ח ג ,אה"ע ג( פיישטיין ,משה בן דוד עמוד מס  326הודפס

ירחי כלה תש"פ

"תונוזמ" תוינמחל ןינעב

אבן העוזר סימן קסח:
תו כתב הב"י [שם] דעל כל אלו פת כסנין אין מברך עליהם המוציא וג' ברכות אלא א"כ קבע עליו או שאכל
שיעור שאחרים קובעים ,עכ"ל .וכתב הל"ח [דברי חמודות שם פ"ו סימן פח] דלא דק ב"י מה שכתב אם קבע
עליו כו' ,אלא דהכל תלוי בשיעור שאחרים רגילין לקבוע עליו כמו שכתב ב"י עצמו לעיל [סימן קסח .קמז ,א
ד"ה פת] עכ"ל .ולי נראה פשוט דעת הב"י ויפה דק הב"י ,דהב"י [שם ד"ה ולענין] כתב טעמו בצידו הא דאין
מברכין עליהם המוציא וג' ברכות משום דספק ברכות דרבנן להקל אזלינן .פירוש לדבריו ,דודאי בדיעבד יוצא,
הן אם בירך המוציא או אם בירך בורא מיני מזונות ,וזה דספק ברכות דסבירא ליה להב"י דאם בירך על לחם
גמור בורא מיני מזונות יצא ,דהא פת הבא בכסנין לחם גמור לחלה ולמצה כדפירשתי ,ואפילו הכי לא תקינו
חכמים לברך המוציא אלא בלחם שרגילין לקבוע עליו ,הרי בלחם גמור שייך נמי לברך בורא מיני מזונות .ותו
דלהראב"ד [הובא ברשב"א שם לז ,ב ד"ה אמר ר' יוסף] [והובא] בסימן זה בב"י [קמח ,א ד"ה ומ"ש] ,על פחות
מכזית פת מברכין לכתחלה בורא מיני מזונות .והפוסקים לא נחלקו עליו ,אלא משום דהברכה בתחלה לא
נשתנית בשביל פחות מכשיעור ע"ש .וכן מצינו בפת אורז מברכין עליו בורא מיני מזונות בסימן ר"ח [סעיף ז],
הרי דבלחם שייך נמי לברך בורא מיני מזונות .וכן בפת הבא בכסנין אם בירך המוציא יצא לכולי עלמא ,חדא
דכבר נתבאר דלחם גמור הוא לכל מילי רק דלא תקינו כו' ,ותו כיון דאם קבע עליו מברך המוציא ,על כן אפילו
בלא קבע אם בירך המוציא יצא ,דכהאי גונא כתבו תלמידי רבינו יונה [שם כט ,ב ד"ה מיהו] הביאו ב"י סימן
ר"ח [קפו ,א ד"ה כתב ה"ר] דברכת המזון פוטר ליין ,וטעם ,כיון דאיתא בגמרא [שם לה ,ב] דהיה ראוי לברך
ברכת המזון על היין ,רק כיון דלא קבעי אינשי עליה ,לכן כיון דאם היה קובעין היה מברך לאחריו ברכת המזון,
לכן גם עתה נפטר בברכת המזון עיין שם[ ,אף] דלעולם אין מברכין אחר היין ברכת המזון אפילו הכי בדיעבד
נפטר כו' .קל וחומר כאן דאי קבעי עליה מברך המוציא ,לכן גם עתה יצא בהמוציא בדיעבד .וכיון שכן כל אחד
מאלו פת הבאה בכיסנין ,דספק ברכות הוא אזלינן להקל שלא לצטרך לברך שלש ברכות ,לכן מברך נמי בורא
מיני מזונות ובסוף על המחיה ,דלחם נמי בכלל מזון הוא כדפרישית .וכיון דעיקר טעם ,דלקולא אזלינן בדרבנן,
לכן אנן דלא ידעינן איזה היא פת הבא בכסנין ,אף שלא אכל שיעור שרגילין לקבוע עליו ,אם הוא קבע עליו
ושבע ממנו ,דאז ספק דאורייתא שמא לחם הוא ומברך ברכת המזון מן התורה עליו ,כיון דהוא שבע ממנו ,לכן
מברך אחריו ג' ברכות והמוציא וזה ברור ,ולקמן בסוף הסימן אכתוב בקצרה דינים העולים מסימן זה:

גליון הגרעק"א על אבן העוזר:
באבן העוזר בד"ה נתברר מזה עוד .בסוף הדבור לכן מברך אחריו ג' ברכות והמוציא וזה ברור .עדיין אינו מספיק
דאם נחליט דלחם גמור כיון דהוא שבע ממנו חייב בבהמ"ז מה"ת .א"כ אף בפת הבב"כ אמאי אינו מברך כה"ג
בהמ"ז .הא הוא לחם גמור למצה ולחלה אע"כ צ"ל או דגם בלחם גמור מה שחייבה תורה ואכלת ושבעת היינו
מה שאחרים רגילים לשבוע .או דצ"ל מה"ת יוצאים בברכה מעין ג' דאין מנין ברכות דאורייתא .ע' בב"י סי' י'
ובמג"א שם א"כ בספק פת הבאה בכיסנין הוי רק ספק דרבנן ועיין:

| | 12

א"טילש ןלפק ןסינ יבר ןואגה

ירחי כלה תש"פ

דרך החיים לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה עמוד מס 263

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

דרך החיים לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה עמוד מס 264

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה

דרך החיים לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה עמוד מס 263

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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