מדר ברכת הנהנין ו  -ז

תשז

השכר עיקר ומברך עליו שהכל ופוטר את המושקאט הואל ובליעת המושקאט הוא על
ידי השכר וכלעדו לא היה בולעו ת " :

( כ:א

)

,

נגביל נענדו רטוב שהוא ראוי לאכילה מנרכין עליו נורא פרי האדמה

ילא נירא

פרי העץ לפי שאינו עיקר הפרי כי הוא שורש תחת הקרקע ת וכן ~ נגביל יבש
שעשה ממנו מרקחת מברכין עליו בורא פרי האדמה וכן בפלפלים יבשים שאף שנעשו
[

ראוים לאכילה על ידי הדבש אין הדבש חשוב עיקר אלא טפל שהרי הוא בא להכשירם
ולתקנם וכן בשמים שחוקים ומעורבים עם צוקער כמו שרגילים לכתוש ~ נגביל יבש ולערבו
עם צוקער שקורין ( מאנין פולווער ) אף שאיק ראויים לאכילה כלל נפם עצמם אין הצוקער
חשוב עיקר אלא טפל כיון שהוא בא להכשירם ולתקנם תנ :

( כב

)

במה

דברים אמורים במיני בשמים ותבלין שדרכם להאכל על ידי טיגון בדבש או

על ידי תערובת צוקער או דבר אחר שהן חשובין עיקר כגון ~ נגביל ופלפלין וצפורן
וכיוצא בהם אבל מיני בשמים ותבלין שאין דרכם להאכל אלא כשמתבלין בהם התבשיל
ואן התבשיל הוא עיקר ואין האכילה נקראת על שם התבלין כלל וכאיל אינן ע מד ם

,

,

.

לאכילה כלל כגון ציטווער וכיוצא בו אין שם פרי עליו ואף אם תיקנו והכשירו לאכילה
כמות שהוא כמו שרגילין שצולין ציטווער ואוכלין לרפואה אין מברכין עליו אלא שהכל
כיון שאין נוטעין אותו על דעת לאכלו כלל אלא על דעת ליחנו בתבשיל ואין צריך לנמר
אם טגנו בדבש או שעירבו עם

צוקערתי ,

וכן השבת ( שקורין עניש ) והכמון ( שקורין קימ " ל ) הואיל ואין דרכם לאכול אלא לימנם

,.

,

בתבשיל למעם בלבד לפיכך אף כשבשלם בפני עצמם א אכלם ח " ן א נ מנרך עליהם

אלא שהכל נהיה בדברו ת אבל כשצולין נגביל לרפואה מברכין עליו בורא פרי האדמה
כיון שנעשה ראוי לאכילה על ידי ~ ה ת ~ : ,
[

סורק ז
על

.

כל דבר שאין גד1ל 1מן האר ן כגץ נשר נהמה חיה 1ע1ף דגים 1חלנ וגנינה וניצים
מים ומלח ודבש מברכים שהכל נהיה בדברו  .וכן כמהין ופטריות ( שקורין שוועמליך )

אף שגידולם מן הארץ שמלחלוחית הארץ הם גדלים על העצים ועל הכלים כיון שאין
יניקתם מן הארץ אלא מן האויר אינם נקראים פרי האדמה ומברכין עליהם שהכל נהיה
בדברו " :

( ב ):יכן

כל דבר שנשתנה לקלקול נשתנה ברכתו המיוחדת לו ומברכים עליו ברכה

הכוללת שהיא שהכל נהיה בדברו כגון הפת שעיפשה ותבשיל שנשתנה צורתו
ונתקלקל מעט אגל אם נתקלקל לגמרי עד שאינו ראוי לאכילה כלל אפילו על ידי הדחק
אין מברכין עליו כלל וכן בפת שעיפשה

[

.

וכן " ן שהחמיץ עד שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו מברכין עליו שהכל נהיה

מא
כיב

בשד "" ר ממ "
וכהה במע
~"

מג יכ " ה בשוער

ם ""

.

רב מ " ג ישע .

מ ~ יכה בשד " ר

מ"

ושא ,
ד וע " נ
רג עת""ה
רג

סי ' רג
בשד " ר ס
יכה בשוע
מה וכ " ח
מד

ט " ו יש " נ .

' רד סיד ושח .

י

רג ת " ש " נ .
פרון ז

א וכ " ח בשוע " ר

מ"

רד מ " א וש " ג .

ב וכ " ה בשד " ר שם מ " ב

ישח ,
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תשח
בדברו  .ואם נעשה דוס

"

גמור דהינו שהוא חוק כל כך שכשמשליכים אותו על הארץ

הוא מבעבע ומעלה רתיחות אין מברכין עליו כלל מפני שמניקו ואם עירבו במים עד
שהוא ראוי לשתיה מברך עליו שהכלי :

( ג) יכן

כל מיני פירות שבשלם במים ועשה מהם משקה ואפילו שכר שעורים מברכים

עליו שהכל ולא בורא מיני מנונות הואיל והוא צלול ועומד לשתיהי :
( ך)

ין שריחו חומץ ומעמו יין עדיין שם " ן עליו ולא נשתנית ברכתו אבל אם מעמו
חומץ אף על פי שריחו יין מברכין עליו שהכל :
[

( וו

)

" ן מבושל מברכים עליו בורא פרי הגפן  ,וכן " ן שמערבים בו דבש ופלפלין אף על
פי שנשתנה מעם היין על ידי הדבש ופלפלין לא נשתנה לגריעותא וברכתו בורא

פרי הגפןי :
(ן )

ין שנתערב בו אחד משאר משקין אם נתערב כל כך עד שנפכר טעם היין אין לברך

בורא פרי הגפן אלא שהכל כיון שנשתנה לגריעותא ואם נתערב בו דבר שאינו
מפכיד מעם היין הולכין אחר הרוב " ויין שמגו במים אפילו המים הם הרוב מברכים עליו
בורא פרי הגפן אם הוא יין חוק שראוי לשתותו על ידי מזיגה גדולה כזו ודרך בני אדם
לשתותו במקום יין על ידי מזיגה כזו שאם לא כן במלה דעתו אצל כל אדם  .ואם היין
הוא אחד מששה במים שיש במים ששה פעמים כמותו אין מברכין עליו בורא פרי הגפן
בכל ענין ן :

(ז

)

אין מברכין על המים שהכל נהיה בדברו לפניהם ובורא נפשות רבות לאחריהם אלא
כששותה לצמאו אגל אם שותה להבליע לוגמתו שהנקתו אינו מברך לא בתפלה

ולא בכוף לפי שאין הנאה לאדם בשתיית המים אלא בשעה שהוא צמא

'

אבל שאר

משקים שיש הנאה לגוף בשתייתן ובמעמן צריך לברך עליהן בתחלה ובכוף אף על פי
שאינו תאב להם ואינו שותה ברצון אלא מחמת אונכ לוגמתו שחנקתו ' " :

( ח ) יכן

כל

ומשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה אם מעמן מזב והחיך נהנה

האוכליי
עליהם תחלה וכוף אף על פי שאינו תאב להם כלל ואינו אוכלם אלא
מהם מברך

מחמת אונכ חליו אבל אם הם רעים שאין לו הנאה מהם אף על פי שמתרפא בהם אינו
מברך לא בתחלה ולא בכוף ( ואם אינם מזבים ולא רעים לגמרי יש מי שרצה לזמר
שלעולם מברך עליהם שהכל ) ' [ :

יכן

( כן )

חולה האוכל ביום הכפורים או מי שאוכל דבר איכזר מפני הככנה כיון שנהנה

צריך לברך תדלה וכוף אף על פי שאינו נהנה ברצון כלל אלא מחמת אונכ חליו ' נ :

(י

)

דבש

שבישלו עם מיני בשמים כתושים כדי לבשמו כמנהג הולכי דרכים הדבש עיקר

והבשמים מפלים ומברך שהכל שהרי הבשמים באים לתקן הדבש ולהמעימו  .אבל
מיני מרקחת מפירות או עשבים או מיני בשמים מרוקחים בדבש אפילו הם כתושים ביותר
שם אם ""דנ  ,יש " נ ,
בשוע""רר שם
יכהח בשד
גד וכ "
ה וכ " ח בשוע " ר שם מ "

י

ט יכה בשד " ר שם מ " ט

י

ושע .

ראה  .גם לקמן הלכה כא .

וש ג" .ג .
ו וכ " ח בשוע " ר שם מ " ז וש "

יש"" נ .
מידג וע
שם מ "
בשויצר שם
יא יכ""הה בשוחר
יב

שם מת""חח ש ש ""נ .נ ,
בשוע""רר שם
יכהה בשיע
זח יכ "

יג וכ" ה בשד" ר שם מחו ושט .

.

מדר ברכת הנהנין ז
ימעירבים

תשט

בדבש הם חשובים עיקר ומברכים עליהם ברכתם ( כמו שנתבאר בפ " ו ' י ) אפילו

הוא הרבה

ממנון . ,

במה דברים אמורים במרקחת ( שהיא עשויה לקיום לאכול ממנה מעט מעט לפרקים

ילא

לאכלם הרבה למנון ולתבשיל לפיכך אין הדבש נחשב עיקר אף על פי שהוא הרוב ) אבל

תבשיל ( שהוא עשוי לאכילה ) הנעשה מתערובת דבש ומינים אחרים שאינם מה ' מיני דגן
כגון פירות וקטניות הולכים אחר הרוב ואם הרוב הוא דבש הוא עיקר ופוטר את הפירות
אפילו אינם כתושים ומעורבים עמו אלא עומדים בעינם בתוכו כיון שנתבשלו יחד ונעשו
תבשיל אהד והוא הדין לשאר משקין הנץ ממיס " ן אלא אס כן הא ' הוא עיקר והשני אינו

אלא לתקן ולהכשיר אכילת חבירו ' י :

( יא

כל הפירות שכחטן להוציא מימיהם אין מימיהם חשובים כמותם לברך עליהם

)

בורא פרי העץ אלא מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו ( ולכן מברכים על המשקה

ווישניק או מאליניק שהכל נהיה בדברו ) חוץ מזיתים וענבים "
כמותם וראוי לברך עליהם בורא פר' העץ ' " .
י

שהמשקה היוצא מהם

אלא שהיין מפני חשיבותו גורם ברכה לעצמו ברכה מבוררת ופרטית יותר והיא בורא פרי
הגפן והשמן אינו מברך עליו כלל כששותהו לבדו מפני שהוא מזיק לו ואם אוכלו עם
פת או מערבו בשאר משקין

( כמו

שרגילין ליחנו

לשכר ) הפת

או המשקין עיקר ומברך

על הפת או על המשקה ופוטר את השמן אלא אם כן חושש בגרונו ושותהו לרפואה
מעורב בשאר משקין שאף על פי שהשמן מועט הוא עיקר שמכוין בו לשתותו לרפואה

ולכן מברך עליו בורא פר' העץ

( יב:

)

1פ1טר את המשקה שתא טפל א

*

1

[

:

כל הפירות אפילו יתים וענבים ששראן או בישלן במים אף על פי שנכנס טעם

~
מברך על אותם המים אלא שהכל נהיה בדברו אפילו נתייבשו
הפרי במים אינו
ודרך לאכלם על ידי בישול מכל מקום אין עיקר נטיעתם על דעת כן "
[

במה דברים אמורים בפירות שדרכם להאכל היין אבל מיני ירקות שדרך אכילתם על ידי
בישול מי בישולם כמותם שעל דעת כן נוטעים אותם לאכול גם מימיהם עמהם או עם
פת ולא יצאו מתורת אוכל לגמרי לפיכך מברכים עליהם ברכת הירקות אף אם בא
לשתותם בפני עצמם

[[

ויש אומרים שכל הפירות מי בישולם או שריתם כמותם ומברך עליהם בורא פרי העץ
אם בא לשתותם בפני עצמם כיון שעיקר בישול המים בשביל הפירות ויש להמשקה טעם
הפרי

[נ

והלכך לכתחלה יברך על המרק שהכל ויוצא לדברי הכל אבל אם אכל מתחלה הפרי
ובירך עליו בורא פרי העץ ואחר כך בא לשתות המרק לא יברך על המרק שהכל כי שמא
נפטר כבר בברכת בורא פרי העץ על כן טוב שישתה דבר אחר תחלה לברך עליו שהכל ז :
[

בשוע " ר שם מט " ו יש " נ .
הלכה 'ד ,
טנ יכ " ה
יד
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יז

יח
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"ח

יט יכה

' ב יא '

לך ,
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'

ושד ,
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נ
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יש" נמ " .א יש " נ .
שם רב
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וכ

3ג יכה

בשיער שם ש " נ .

3ד וכ" ח בשוער שם יש " נ ,
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( יג) יכל

ה לצאת ידי כפק ברכה ראשונה אבל בכפק ברכה אחרונה כגון מי שר " ת

או ~
בישול צימוקים או תאנים או שאר פירות משבעת המינים שברכתם האחרונה
היא מעין ג ' וכששותה המרק לבדו יש להכתפק אם יברך מעין ג ' או בורא נפשות רבות

לא ישתה כשיעור אלא תוך הכעודה או יאכל פרי מ ~ ' המינים ( כשיעור ) וגם ישתה מים

.

( כשיעור ) כדי שיצמרך לברך מעין ג ' וגם בורא נפשות רבותנ : ,
( יך )

כל ןה כששראן או בישלן על דעת לאכלן עם מימיהם שאן תורת מרק עליהם

אבל אם שראן או בישלן לשתות מימיהם לבדם אין שם מרק עליהם אלא שם

משקה ולדברי הכל מברך עליו שהכל נהיה בדברו ובורא נפשות רבותנ  ,ולכן

מברכיי על

מים מבושלים עם עלים ( שקורין מיי " א ) או על מי שר " ת תותים ותפודים ( שקורין עפי " ל
קוואכ או יאגיד " כ קוואכ ) שהכל נהיה בדברו ( וכן על שתיית הקאוו " י ) :
( כן )

יכן מיק

של כל מעשה קדרה מחמשת המינין אין המרק נחשב כתבשיל לברך

עליו בורא מיני מנונות אם בא לשתותו בפני עצמו אלא אם כן בשלו כדי לאכול

, ,

התבשיל אבל אם עיקר הבישול בשביל המרק לבד כס שמבשלין שעורים לחולה לשתות
המרק מברכים עליו שהכל נהיה בדברו וממעם ~ ה מברכים על שכר שעורים שהכל נהיה
בדברו ולא בורא מיני מ ונותנ ~

~
ואפילו אם אוכל ג " כ התבשל עם המרק ( כגון שעושין תבשיל משעורים או שבולת שועל

שקורין גר " יץ ) ונותנים מים הרבה שאין ראוי רק לשורפונח ( שקורין ~ ז " פ ) אין המרק נפמר
בברכת התבשיל שאינו מפל אליו כלל כיון שעיקר הבישול בשביל המרק  .ומכל מקום כדי

,

,

,

לעשות על צד היותר טוב ראוי לבדך תחלה על המרק לשתות ממג נפני עצם מעט
ואחר כך יברך על התבשיל בורא מיני מזונות שגם התבשיל אינו נעשה מפל אל המרק
אף על פי שעיקר הבישול בשבילו לפי שמין דגן הוא חשוב ואינו נעשה מפל להפסיד
ברכתו כל שבא לימן מעם בקדירהנן :

( מז

)

אבל תבשיל מין דגן שהגרעינים שלמים ועומדים בעינם שברכתו בורא פרי האדמה
הרי המרק כמרק של שאר פירות שאפילו עיקר הבישול בשביל אכילת הפירות

אין מברכים על המרק אלא שהכל נהיה בדברו לכברא הראשונה הואיל ואין דרך אכילתן
על ידי בישול ואף חמשת מיני דגן אין דרך אכילתם על ידי בישול כשהם שלמים ועומדים
בעינם אלא לעשות מהם פת או תבשיל לאחר שנכתשו או נמחנו שמפני ~ ה אין מברכים
עליהם בורא מיני מונות מפני חשיבותם אלא לאחר שנכתשו או נמחנו שהוא דרך
אכילתם

ן

( כמו שנתבאר

בפ " א

1

" ).

אבל מיני קמניות שדרך אכילתם על ידי בישול גם בעודם שלמים ועומדים בעינם מברכין
על המרק בורא פר ' האדמה לדנר ' הכל ינ
והוא שאין עיקר הבישול בשבל המרק לבדו אבל אם עיקר הבישול בשביל המרק בין
במיני קמניות בין במיני דגן מברכין עליו שהכל אף אם אוכל גם כן התבשל עמו ואינו
שם" םרב מ " ב ישע .
בשל" "דר מ
יכה בשוע
3ה וכה
נו
וש " ג  ,ושם כ' דהיעי מלבד מ '
על 'בהם .
צמיק ' ם שתורת ין ' "
נח ~ " ה בשיע " ר שם וש " ג .
בז
לגימעי  ,לצולעו ( את המרק ) ,

נט יכה בשל " ר שם ש " נ ,
בשיער שם וע" נ .
הלכה ח ,
ללאיכ" ה
לב ~ " ה בשיע" ר שם וש " ג ,

תשיא

מדד בדכת הנהנין ז

.

טפל אליו כלל ואינו נפטר בברכתו  .אלא לעשות על צד היותר טוב ראוי לברר תחלה
על המרק ולשתות ממנו מעט בפני עצמו אחר כך ' ברך על התבשיל אם הוא מין דגן
אבל אם הוא ממיני קטניות לא יברך על התבשיל כלל לפי שהוא טפל אל המרק ונפטר
בברכתו כיון שעיקר הבישול בשבילו וכן בפירות שעיקר בישולם לצורך המרקי :

( יז

אבל מינ ' ' רקות אף אם נתבשלו לצורך המרק מברך עליו ברכת הירקות כיון שכל

)

העולם מבשלים אותם לאכילה ואן המרק בטל לגב ' התבשיל
המרק בשבל ה שבישלם לצורך מימיהם כ ' בטלה דעתו אצל כל אדם מה שאין כן ה '
מינ ' דגן ומינ ' ~קטמת שהישלם לצורך מימיהם לא שיך קמר בהם כל כך בטלה דעתו
כ ' הרבה עושין מהם כעין ד " כא בלא רוטב והרבה עושין מהם פת והרבה אוכלין קטניות
ח " ן וכן פירות שדרכם להאכל ח " ן וגם היבשים שאין דרכם להאכל ח " ן הרבה שורין
אותן לצורך מימיהם כמו שרג ' לין באגמים ' בשים ובצמוק ' ענבים לפיכך מברך עליהם
שהכל נהיה בדברו לדבר ' הכל כמו שנתבארת :
( וו ) מי שר " ת פירות שנכבשו בהם להתקים ( כגין קריי " ט יאיגרק ' " כ ) אין מברכ ם
עליהם אלא שהכל לפי כברא הראשונה אף על פי שנכנס טעם הפר' במים הואיל
לא נשתנית ברכת

.

.

ולא נכבשו בהם כד ' שיתנו בהם טעם ולא היתה הכוונה כלל על המים שיהיו מוכשרים
ומוטעמים יותר בטעם הפר ' שיכנס בהם כמו שהכוונה הוא בבישול ירקות גם על המים
שיהיו מוטעמים בטעם הירק שלכך נחשבים כמותם אבל לפי כברא האחרונה כיון שעיקר

. . .

שריתם הוא בשביל הפירות מברכין עליהם כברכת הפר ' ששורה בו י " :

( יכו

יכל

)

ה במרק שנתבשל

בי

המאכל א שנשרה נ עד שנתן ב טעם אבל אם לא

~
נשרה בו אלא שעירכן לאכלם יחד ובא לשתותו בפני עצמו צריך לברך עליו בפני

עצמו "

ואם בא לאכלן ביחד אין צריך לברך עליו כלום אפילו הוא יין מפני שהוא טפל

למאכל ונפטר בברכתו ואם עיקר כוונתו על המרק והמאכל הוא לתת בו טעם המרק

.

עיקר ואם כוונתו על שניהם אין הולכים בו אחר הרוב אלא מברך על שניהם  ,תחלה על

המאכל ויאכל ממנו מעט ואחר כך שהכל נהיה בדברי על המרק יאפיל

אם המאכל הוא

מין דגן אינו נחשב עיקר לפטור המרק בברכתו לפי שאף מין דגן עצמו שנעשה רך וראוי
לשתיה כמרק אין מברכין עליו בורא מיני

מ ~ ונותןן ( כמו שנתבאר

בפ " אן " ) .

מה שאין כן במרק שנתבשל בו המאכל או נשרה בו ונתן בו טעם שהר ' הוא בטל לגבי
המאכל וכאוכל הוא חשוב הואיל ועיקרו בשביל המאכל כמו שנתבאר לסברא האחרונה
או מפני שדרך המאכל לאכול המרק עמו או עם הפת כמו שנתבאר למברא הראשונה ין :
( מ) :

ואפילו במרק שנתבשל בו לא נחלקו אלא כשנתבשל בו הפר ' לבד בלא בשר אבל
אם נתן בשר גקדירה אין לנרך על המרק אלא שהכל נהיה נדברי אם נ"א

לשתיתי

בפני עצמו אפילו במרק של ' רקות כי טעם הבשר שבמרק חשוב עיקר ' ותר מטעם הירקות
או הפר ' אבל מרק של תבשיל ממין דגן שמברכין עליו בורא מיני מנונות הר ' טעם הדגן

.

שם שיש "ננ,.
בישיוע""רר שם
יכ"" ה בשוע
לד ~
לג

.

.

לה יכ " ה בשיער שם ושה ,
לו ~ " ה בלוה ברה " נ פ "

.

ט " ב כשוע " ר

י

המלחדת לו לדבר ' הכל .
ברכהר מ
על בשוע "
לברךוכ " ה
לז

לח הלכה ט .

מ"

רב מ " ג :

"

רב כ " ג יש " נ,

לט יכ " ה בשיע" ר שם וש " ג ,

מדד בדכת הנהנין ז

תשיב

שבמרק חשוב עיקר ' ותר מטעם הבשר שמין דגן חשוב מכל המינים ( כמו שנתבאר
לעיל ת ) ת " :
( נקו )

כרקות

שנתבשלו בשמץ או במשקה שקורין בארש " ט או במשקה אחר הלץ ממיס

אין מברכין על המרק ברכת הירקות לפי כברא ראשונה שאין מי ' רקות חשובים
כמותם אלא מפני שמבשלים בהם עד שיתנו טעם בהם ויאכלום גם כן ומאחר שיש

להחומץ או שאר משקה עוד טעם של עצמו הר ' טעם

1ה עיקר ולא אמרו שמרק הירקות

כמותם אלא במים שאין להם טעם הנאה של עצמן אלא למי שהוא צמא

ת~

אבל לסברא

האחרונה אס עיקר הבישול בשביל הירקות הר ' המרק בטל אצלם ונחשב כמותם כישנתנו
בו טעם אף על פי שיש להם עוד טעם שלהמתנ :

( כב

)

תמרים שסיעכם ביד והוציא גרעיניהם ועשה מהם עיסה וכן כל כיוצא בהם
משאר פירות אף על פי שאין דרכם בכך לא נשתנית ברכתם ומברך עליהם בורא

..

פר ' העץ הואיל ולא נשתנה תארם לגמר ' ואינן דומין לחיטים

שנטחנו ברחיים שאף שלא

נטחנו דק דק כקמח גמור אלא יש בהן טעם חטים רא ין לאכילה קצת חיק אף על פ

.

כן אין מברכין עליהן בורא פר ' האדמה אלא שהכל נהיה בדברו ( וכן כיוצא בהן בשל

קטניות אפילו מבושלים ) ( שקורין גרויפי " ן של מלך ) לפי שנשתנה תאר החיטים לגמר '
בטחינתם אף על פי שלא נטחנו דק דק כקמח גמור מה שאין כן בתמרים וכיוצא בהם
שנתמעכו עדיין תאר פר '

עליהם תי.

.

. .

אבל אגוז שכתשו ביותר עד שאינו ניכר במהותו ותוארו וכן שומשמין שטחנן היטב מברך

עליהם שהכל נהיה בדבר הואיל אין דרכם בכך אבל דבר שדרכ בכך כגץ ~ נגביל
ובשמים שחוקים ומעורבים עם צוקער או מרוקחים בדבש לא נשתנית ברכתם וכן ורדים
וכיוצא בהם מפירות שדרך אכילתן הוא לחתכם דק דק ולטגנם מברך עליהם ברכתם
אפילו כתושים ביותר עד שאין ניכר תארם כלל לפי שגם 1ה הוא דרך אכילתן ת " :

( מזג) יכן

פירות מבושלים או מטוגנים שנמוחו על ידי הבישול כגון גודגדניות מטוגנים

שקורין

( פאווידל " א ) ונשתנה מהותם ותארם

.

עליהם שהכל נהיה בדברו אבל אם לא נמוחו

הואיל ואין

לגמר' בבישולם

11

דרך אכילתם מברך

רק שנתרסקו ונתמעכו

ועדיין ממשן קים ניכר מהותם ותארם לא נשתנית ברכתם אף על פי שאין
אכילתם ת : ,

( מזך ) ויש אומרים שאפילו פירות שנימוכו

לגמר ' בבישול

11

דרך

או שנכתשו ביותר עד שאין

מהותם ותוארם ניכר כלל לא נשתנית ברכתם בין היין בין מבושלים אם לא נשתנו
לגריעותא ואף על פי שאין דרך אכילתם

בכך " .

ואין דומין לחטים שלא נטחנו דק דק כקמם גמור אלא יש בהם טעם חטים וממשם ואף
על פי כן מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו לפי שהחטים יש להם עילוי אחר לעשות
מהן פת לפיכך מאדר שנשתנו מברייתם על ' די טחינה ולא הגיעו בשינוי 1ה למעלתם
האחרונה שהיא מעלת הפת הר ' שינויים 1ה מוציאן ומורידן מתורת פר ' שהיתה עליהם

.

במע " .ר שם מ " ד ישע .
הלכה ב
וס" ה
מאפ " נ
מ

ושד,וערג ,
שם ש " ז
בשועהר שם
יכהה .בשד "
מה וכ"
מד

שם ממ "
הלכה ו ,
בשיע " ר
כדלדול
מב יכה
מג

סו וכ" ה בשוגר שם וש " ג,

י

ש "נ.

מז יכה

בשיע" ר

שם ש " נ ,

מדר ברכת הנהנין ז  -ח

תשיג

קודם שנשתנו אבל פירות שאין עושין מהם פת אין שינוחם 1ה שעל ידי כתישה או מיחוי

הבישול מוציאם מתורת פרי אלא אם כן נשתנו לגריעותא במעמם על ידי בישולן " כמו

שנתבאר ( בגעותן ) .
אבל מיני קמניות הואיל ודרך לעשות מהן פת לפעמים הרי שנויים מברייתם במחיגתם
מוציאם מתורת פרי ואפילו על ידי קצת מחינה או כתישה במכתשת כנהוג בדוחן וכיוצא
בו ממיני קמניות שעושין מהם דייכא ( שקורין קאש " ע מגרופי " ן ) ( אבל לכברא הראשונה
אפשר שבכתישה או מחינה מועמת לא נשתנית ברכתם ויש לברך על דייכא
האדמה מאחר ש 11היא דרך אכילתה )

(

11

בורא פרי

.

ולענין הלכה כפק ברכות להקל בדיעבד אבל לכתחלה מברך שהכל לצאת לדברי הכל " :
(

סורק ח
ברכה

אחרונה בין של אוכלין בין של משקין צריכים שיעור שאין מברכין אותה אלא
אם כן אכל כשיעור הרשי להיות נקרא אכילה ולא טעימה או שתה כשיעור

הראוי להיות

שתיה " .

ואין אכילה פחותה מכוית ואין שתיה פחותה מרביעית הלוג שהוא ביצה ומחצה בקליפתה
ואפילו שותה משקה חריף וחוק שדרך כל אדם לשתות ממנו מעם כמו ע " ש אין הנאת

רביעיתי .

שתייתו חשובה אם אין בה שיעור שתיית כל המשקים שהוא

.

ויש מכתפקים בברכה אחרונה של " ן אם מברכים אותה על כוית ומזב ליזהר שלא לשתות

אלא פחות מבדת א רביעית אבל בדיעבד שכבר שתה כזית ואין לו כדי רביעית אין צריך
לברך אחריו :
(

(ב

)

אכל כחצי 1ית ושהה מעמ וחזר ואכל כחצי 1ית אם יש מתחילת אכילה ראשונה
עד כוף אכילה אחרונה יותר מכדי אכילת פרכ ( שהוא כחצי ככר של ששה

ביצים )

אינן מצמרפין 1ה עם 1ה ואפילו לא הפכיק כלל באכילתו אלא שהה כל כך מתחילת
אכילת הכזית עד

כופוי.

וכל שלא שהה יותר מכדי אכילת פרכ מצטרפות שני אכילות להחשב כאחת אפלו אם
הוא בענין שהשניה נחשבת ככעורה אחרת לענין ברכה ראשונה כגון ששינה מקומו

בינתים " .
וחצי ככר 1ה משערים בפת חמים שנאכלת מהר ומיכב ואוכלו בלפתן ואינו פונה אנה
ואנה ואוכלו מהר : ,

(ג

)

לפיכך קמח של א ' מחמשת מיני דגן שעירב עם קמח של מיני קמניות ועשה ממנו
פת אף על פי שמברך עליו המוציא שהדגן עיקר אפילו אם הוא מועם כמו שנתבאר

( בפ " גי ) מכל מקום אינו מברך לאחריו ברכת המנון אלא אם כן יש בקמח הדגן כנית
בשיער שם וש " ג ,
הלכה י .
מט יכ " ה
מח

יש""גנ..
שם וש
ברה""ננ שם
בלוח ברה
יכ""הה בליח
גב וכ

וע  ".נ ,
בשוערשםשםיש " נ
ננאוכ "הח" הבשוע " ר

וע "ב נ .וש " ג ,
שםב ה "
ברה "ננ פ "
בלוח ברה
יכ""הה .בלוח
דה יכ

.

"

פיגל ח

א יכ " ה בלוח ברה " נ פ " ב ה " א

וע " נ ,

הלכהבלוח ברה " נ שם וע " נ .
ז 1יכ " ה

י

.

