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מראה מקומות
הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
תוכן השיעור

שיעור בענין זמן ברכת המזון וברכה מעין שלש

•מהו המחייב ,האכילה או השביעה? [נפקא מינה בהקיא קודם שהספיק לברך].
•עד מתי אפשר לברך?
•האם ברכת מעין שלש פוטרת ברכת המזון? וכשאינו יודע נוסח ברכת המזון ,האם שיברך לכל הפחות
מעין שלש?
•בירך ברכת המזון כשחיובו היה רק מדרבנן ,ושוב נתחייב מדאוריתא ,כגון שהיה צמא בשעת ברכת המזון
ואחר כך שתה ,לדעת הראב"ד ,האם צריך לברך שוב?
•אכל כשהוא קטן ושבע והגדיל ועדיין הוא שבע ,האם מברך שוב?
•במשקה חם וקר שאינו יכול לשתות רביעית בבת אחת ,האם יכול לברך ברכה אחרונה?
•בקידוש בשבת כשאוכל כזית מזונות ושותה קצת יין ,האם מזכיר היין בברכה אחרונה?
•במחייב של ברכת המזון דאורייתא ,שצריך לאכול כדי שביעה ,האם צריך לאכול הכל בכדי אכילת פרס
או רק הכזית האחרון?
•בברכה אחרונה ,האם יכול לכוון לפטור רק דבר אחד ולא דבר אחר?

מראה מקומות
•גמרא ברכות כ ע"ב ,א"ל רבינא לרבא נשים בברכת המזון וכו' עד המשנה.
•ברכות מח ע"א ,ינאי מלכא וכו' ,רש"י ותוספות שם ד"ה עד שיאכל.
•ברכות מט ע"ב ,עד כמה מזמנין וכו' עד המשנה ,רש"י ותוספות שם.
•שלחן ערוך סימן קפד סעיף ו ,מגן אברהם שם ס"ק יא.
•משנה ברורה שם ס"ק כב ,וביאור הלכה ד"ה בכזית.
•שלחן ערוך סימן רח סעיף ט ,ומשנה ברורה שם.
•שלחן ערוך סימן רי סעיף א ,משנה ברורה שם ס"ק א.
•גליון רבי עקיבא איגר לשלחן ערוך אורח חיים סימן קפו סעיף ב.
•חזון איש אורח חיים סימן כח ס"ק ד ,ועיי"ש בשאר דברי החזון איש ,אם הזמן הראוי לברך ברכת המזון
מיד כשגומר לאכול או אפשר להמתין עד שיתעכל המזון.
•שערי תשובה ריש סימן רח גבי אכל והקיא.
•שולחן ערוך סימן קפד סעיף ה ,עד מתי אפשר לברך .מגן אברהם ס"ק ט ,ופרי מגדים.
•משנה ברורה שם ס"ק יח לגבי סעודות גדולות ,ובביאור הלכה ד"ה אם אינו יודע ,ובשער הציון אות יט.
•הגהת הרמ"א סימן קצז סעיף ד ,הביא דעת המרדכי ,שמדאורייתא אינו חייב בברכת המזון אם צמא.
•ועיין בקובץ תשובות [להגרי"ש אלישיב זצ"ל] חלק א סימן כב ,שכתב לפי זה ,דאם בירך ברכת המזון
בשעה שהיה צמא ושתה אחר ברכת המזון יצטרך לחזור ולברך.
•וכן כתב החזון איש אורח חיים סימן כח ס"ק ב.
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מגן אברהם סימן קפד ס"ק יא:
בכזית .ומדאורייתא בעינן דוקא שאכל ושבע ממש ,דלא כעולת תמיד ולבוש ,דוק ותשכח.

מגן אברהם סימן קפד ס"ק ט:
עד שיתעכל .ובאבודרהם כתוב ושיעור עיכול באכילה מועטת הוא כדי הילוך ד' מילין והוא שעה וחומש והוא כפירוש
התוספות ,דלפירש"י הוי באכילה מרובה ד' מילין ובאכילה מועטת הוי פחות .ובאמת כל הפוסקים לא חלקו בין רב
למעט ,דס"ל דזהו איתמר אליבא דר"ל אבל אנן קי"ל כר"י .ונ"ל דהאי עיכול תחלת עיכול הוא ,דסוף עיכול הוי עכ"פ
ו' שעות ,כמ"ש צרור המור פרשת משפטים ,ובשבילי אמונה כתוב שיעור מרובה ,ע"ש .ובסעודות גדולות לפעמים
יושבים ד' או ה' שעות קודם שמברכין ,ואינו נכון לדעת רש"י ולכן יש לברך מיד .וי"ל כיון שעוסקין בשתיה ובפרפראות
כלא נתעכל דמי .וצ"ע מי שאכל מעט ולא שבע ממנו היאך ישער ,דהא מתחלה ג"כ היה רעב .ונ"ל דמשער אם הוא
רעב כ"כ כמו שהיה קודם שאכל .ונ"ל דאין אנו בקיאים לשער זה ,ואם אירע ששהה אחר אכילתו יאכל מעט קודם
ברכת המזון ,ואם הסיח דעתו יברך המוציא תחלה .נ"ל דמי שרוצה לפטור שני אכילות או שני שתיות בברכה אחת
ושהה בנתיים כדי שיתעכל ,צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה .עיין סימן קע"ח ומ"ש סי' ק"ץ ס"ב:
פרי מגדים שם:
ובסעודות גדולות ,הואיל ואכלו פת כדי שביעה וממשיכין אח"כ בשאר מינים ,אף שאלו לא אכל היה רעב כבר מלחם
מכל מקום עתה שבע הוא .או אפשר כל זמן שאין האצטומכא נח ,עדיין לא מתחיל העיכול ,ואין אתנו יודע עד מה.
עיין מה שכתבתי באות הקודם:
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גליון רבי עקיבא איגר לשלחן ערוך סימן קפו סעיף ב:
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 י"ל דאם בירך קודם הלילה .דכשהחשיך צריך לחזור
ולברך כיון דבעידן דבירך לא היה חייב מה"ת לברך א"י לפטור חיובא של דאורייתא .עיין מג"א סי' רס"ז סק"א ד"ה
וצ"ע עיין שם .אח"כ הראה לי חתני הרב מהו' שמואל ני' דכעין זה נסתפק בס' 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 דבהמ"ז.
אבל בזה נידון דידן בעידן אכילה הגברא בעצמותו אינו בר חיובא .י"ל דלעולם לא מתחייב מדאורייתא .וצ"ע לדינא.
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