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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    באבאבאבאשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        
  

        בדי� צירו� אוכל משבעת המיני� ומאכלי� אחרי� לברכה אחרונהבדי� צירו� אוכל משבעת המיני� ומאכלי� אחרי� לברכה אחרונהבדי� צירו� אוכל משבעת המיני� ומאכלי� אחרי� לברכה אחרונהבדי� צירו� אוכל משבעת המיני� ומאכלי� אחרי� לברכה אחרונה
 

וכ� , ח א� בר� בורא נפשות"ל דמי שמחויב לבר� מעי� שלש לא יצא יד"הנה קיי  .א
כ מי "אול� אעפ. א� בר� מעי� שלש ח"ב לבר� בורא נפשות לא יצא ידיהמחוי

שאכל חצי כזית מדבר שברכתו מעי� שלש וחצי כזית מדבר שברכתו בורא נפשות 
 . חייב לבר� בורא נפשות

דלשבעת המיני� נתקנה ברכה מעולה של מעי� שלש ושוב אינ�  ובטע� הדבר נראה  .ב
�ת מעי� המיני� המחייבו בברכ' כל שלא אכל שיעור מז אול�, יוצאי� בפחות מכ

ומצטרפי� , פ משאר האוכלי�"לש לא גריעי עכשחיוב מעי�  ולא באו לכלל שלש
 .לחיוב מעי� שלש

וביחד , אול� יש להסתפק במי שאכל משבעת המיני� דבר שספק לו א� יש בו כזית  .ג
�דכא� יתכ� שהוא חייב במעי� , ע� זה אכל פחות מכזית משאר האוכלי� הא� יבר

 .רכת בורא נפשותושוב לא שייכא כלפיו ב, שלש
לגבי שתה פחות מרביעית יי�  1וכבר הסתפק בכעי� זה המשנה ברורה בשער הציו�  .ד

א דבכזית מהיי� כבר "דהא י, ופחות מרביעית משאר המשקי� הא� יבר� מעי� שלש
 .כ לברכת בורא נפשות"ואי� יצטר� א, התחייב בברכת מעי� שלש

דא� , יוכל לבר� בורא נפשות נ"ממ' דלכאו, ב לא הבנתי"ואמנ� את ספיקו של המ  .ה
רביעית הרי חייב בבורא נפשות ' וא� לא בעי, בעינ� רביעית יצטר� היי� למשקי�

או [ואולי מדובר שהמשקי� היו פחות מכזית , מחמת שתיית המשקי� א� בלא היי�
א דהשיעור המחייב "והלא י, ובמשקי� לא היה, שביי� היה כביצה או כמלא לוגמיו

 .]כביצה או כמלא לוגמיו ברכה אחרונה הוא
ב בשער הציו� אי� הדי� א� שתה פחות מרביעית יי� "ובמקו� אחר הסתפק המ  .ו

דמכיו� שיש צד , הא� יבר� ברכה אחרונה על המשקי�, ורביעית משאר משקי�
דוכי משו� שאי� אנו , שמחויב בברכה על היי� שוב אינו יכול לבר� בורא נפשות

 .ההלכה יתחייב לבר� יודעי� את
ב שבמקו� שצרי� "דהא הסתפק במ, לדבריו ש� מוב� ספיקו הראשו� בפשיטותו  .ז

וממילא שוב , לבר� על היי� א� בפועל אינו מבר� לא יוכל לבר� על שאר מהשקי�
 .ה"ודו, נ יוכל לבר� בורא נפשות"ל שממ"אי� מקו� לטענה הנ

הוא דהנה מה שיי� פוטר שאר משקי� , ג"צ השני צע"אול� עיקר ספיקו של השעה  .ח
 .ובפשטות כל שלא ביר� על העיקר בפועל לא נפטר הטפל, מדי� עיקר וטפל
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או שאי� , הא� הטפל נפטר בברכת העיקר, דהנה דנו האחרוני� בגדר די� עיקר וטפל  .ט
שכל שלא ידע בשעת ' סובחזו� איש הוכיח מדברי התו, הטפל זקוק כלל לברכה

 הרי שהטפל חייב בברכה ,בברכת העיקר שיאכל את הטפל חייב הוא לבר� על הטפל
כ בעניננו שסו� סו� אינו מבר� על היי� מדוע לא "וא, אלא שנפטר בברכת העיקר

 .יתחייב לבר� על שאר המשקי�
, ח נראה שפירש שמה שכשלא היה טפל לפניו חייב לבר� עליו"ואול� מדברי הב  .י

 אלא משו� שדבאופ� כזה אינו נחשב לטפל, ג לא פטרו העיקר"אי� זה משו� שבכ
כ יאכל מליח ופת הכל נטפל אל "שא� כשאכל� ידע שאח, כגו� בפירות גינוסר[

ולדבריו יש מקו� , ]אול� לא ידע בכ� אי� המליעח והפת נטפלי� לפירות, הפירות
 .צ"להבי� את ספיקו של השעה

נ א� נימא שהטפל פטור מברכה א� "דממ, צ"אול� באגרות משה תמה על השעה  .יא
א שהיי� חייב "צ את ספיקו בכ� שי"מדוע תלה השעה ,קרא� אי� מברכי� על העי

הלא ג� א� בודאי אי� היי� חייב ברכה נטפלי� אליו , בברכה א� בפחות מרביעית
 .ע"וצ, שאר המשקי�

שכל שחייב היי� בברכה שוב לא התחייבו שאר המשקי� , ב היא"ושמא סברת המ  .יב
שאר המשקי� אול� א� לא התחייב היי� בברכה בודאי חייבי� , בברכה אחרת

 .בברכה
מ שיש לבר� על המשקי� בורא נפשות "ב הכריע באג"והנה להלכה בספיקו של המ   .יג

שכל שאינו מבר� על היי�  נ�דלמעשה נקטי, ]כל שיש בה� שיעור בפני עצמ�[
 .חייבי� שאר המשקי� בברכה

מ כתב שא� במקו� שאי� בשאר המשקי� שיעור בפני עצמ� יבר� בורא "אלא דבאג  .יד
מו הוא משו� שכתב לחדש שמי שאכל פת או דבר משבעת המיני� ואינו וטע, נפשות

שיבר� בורא , ועד שימצא סידור יעבור שיעור עיכול, יודע לבר� רק בורא נפשות
אלא תמיד , משו� שבעצ� פת ושבעת המיני� חייבי� ה� ג� בבורא נפשות, נפשות

� א� לא יוכל אול, ושוב לא יבר� בורא נפשות, מחוייב לבר� ברכה מעולה מזו
 .ש"עיי, פ בורא נפשות"לבר� ברכה אחרת יבר� עכ

א לעני� שתה ספק יי� ספק "נחלקו כבר בדבר הלבוש ע� המג' ע דלכאו"ודבריו צל  .טו
ועיי� ג� בביאור , לא יבר� כלל א"דללבוש יבר� בורא נפשות ולמג, משאר המשקי�

 .ע בזה"וצ, ולדבריה� אי� לבר� כלל, הלכה שנראה שנקט כמג� אברה�

        
        

 


