
MEZONOT BREAD – So Why Do Some People Wash On It? 
 
 

 מס' ברכות דף מ''ב ע''ב
ִכי ַרב ְיהּוָדה ֲהָוה ָעֵסיק ֵליּה ִלְבֵריּה ֵבי ַרב ְיהּוָדה ַבר ֲחִביָבא. ַאְייתֹו ְלַקַמְייהּו ַפת ַהָבָאה ְבִכָסִנין.  

"ַהמֹוִציא". ָאַמר ְלהּו: ַמאי "ִציִצי" ְדָקא ָשַמְעָנא? ִדיְלָמא "ַהמֹוִציא ֲאָתא, ַשְמִעיְנהּו ְדָקא ְמָבְרִכי  
ַפת   ְיהּוָדה:  ַרִבי  ִמּׁשּום  ָאַמר  ַרִבי מּוָנא  ְדַתְנָיא,  ִאין.  ֵליּה:  ָאְמִרי  ְמָבְרִכיתּו?  ָקא  ָהָאֶרץ"  ִמן  ֶלֶחם 

ָאַמר ְלהּו: ֵאין ֲהָלָכה    .ְוָאַמר ְשמּוֵאל: ֲהָלָכה ְכַרִבי מּוָנא  ַהָבָאה ְבִכָסִנין ְמָבְרִכין ָעֶליָה "ַהמֹוִציא",
ָבֶהן,   ְמָעְרִבין  ַלְחָמִנּיֹות  ִדְשמּוֵאל  ִמְּׁשֵמיּה  ְדָאַמר  הּוא  ָמר  ְוָהא  ֵליּה:  ָאְמִרי  ִאְתַמר.  מּוָנא  ְכַרִבי 

עֹוְדֵתיּה ֲעַלְייהּו, ֲאָבל ֵהיָכא ְדָלא ָקַבע ְסעֹוְדֵתיּה ּוְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן "ַהמֹוִציא"? ָשאֵני ָהָתם ְדָקַבע ְס 
 .ָלא –ֲעַלְייהּו 

 
 

 שלחן ערוך או''ח סי' קס''ח סע' ז'
 ַפת ַהָבָאה ְבִכיְסִנין, 

ֵקִדים ֵיש ְמָפְרִשים: ַפת ֶשָעׂשּוי ְכִמין ִכיִסים ֶשְמַמְלִאים אֹוָתם ְדַבש אֹו סּוָקר ֶוֱאגֹוִזים ּוְש  •
 ְוַתְבִלין, ְוֵהם ַהִנְקָרִאים רישקלא"ש די אל חש"ו;  

ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשִהיא ִעָסה ֶשֵעֵרב ָבּה ְדַבש אֹו ֶשֶמן אֹו ָחָלב אֹו ִמיֵני ַתְבִלין ַוֲאָפָאּה, ְוהּוא   •
תְָגמּור,ְְוְ ֶשִּיְהֶיה ַטַעם ַתֲעֹרֶבת ַהֵמי ֵפרֹות אֹו ַהַתְבִלין ִנָכר ָבִעָסה,   ָראְפַּ הְִנק  זֶׁ ִריםְׁשֶׁ ֵיׁשְאֹומ 

תְַּ הַּ ׁשְו  בַּ ד  טְהַּ עַּ ִכמ  ּקֹוִריןְלעקי"ְךְׁשֶׁ ִתיָקהְׁשֶׁ ִמיֵניְמ  ׁשְכ  בַּ ִליןְאֹוְד  ב  ֵבהְתַּ ר  םְהַּ ָלאְִאםְֵכןְֵיׁשְָבהֶׁ ִליןְְאֶׁ ב 
מ ְ תְרַּ עַּ ָפֵרׁשְדַּ ֵכןְֵיׁשְל  ָערּוְךְו  ִׁש"יְו  ֵכןְנֹוֲהִגיםְ)רַּ "ם(;ֵהםְִעָּקר,ְו   בַּ

ְוֵיש ְמָפְרִשים ֶשהּוא ַפת, ֵבין ְמֻתֶבֶלת ֵבין ֶשֵאיָנּה ְמֻתֶבֶלת, ֶשעֹוִׂשים אֹוָתם אֹוָתם ְכָעִבים   •
 ְיֵבִשים ְוכֹוְסִסין אֹוָתם, ְוֵהם ַהִנְקָרִאים בישקוני"ש, 

 ֶהם ִדיִנים ֶשָאַמְרנּו ְבַפת ַהָבָאה ְבִכְסִנין. ַוֲהָלָכה ְכִדְבֵרי ֻכָלם ֶשְלָכל ֵאלּו ַהְדָבִרים נֹוְתִנים לָ 
 
 

 שו''ע או''ח סי' קס''ח סע' ו'
ְוִאם ָאַכל  ַפת ַהָבָאה ְבִכְסִנין, ְמָבֵרְך ָעָליו: בֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות, ּוְלַאֲחָריו: ְבָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ָשֹלש;  

 ִציאִמֶמנּו ִשעּור ֶשֲאֵחִרים ְרִגיִלים ִלְקֹבַע ָעָליו, ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא לֹא ָׂשֵבַע ִמֶמנּו, ְמָבֵרְך ָעָליו: ַהמֹו
; ְוִאם ִמְתִחָלה ָהָיה ְבַדְעתֹו ֶלֱאֹכל ִמֶמנּו ְמַעט, ּוֵבַרְך: בֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות, ְוַאַחר ָכְך ָאַכל  ּוִבְרַכת ַהָמזֹון

ְוִאם  ִחָלה;  ִשעּור ֶשֲאֵחִרים קֹוְבִעים ָעָליו, ְיָבֵרְך ָעָליו ִבְרַכת ַהָמזֹון, ַאף ַעל ִפי ֶשלֹא ֵבַרְך ַהמֹוִציא ְת 
ָאַכל ִשעּור ֶשֲאֵחִרים ֵאין קֹוְבִעים ָעָליו, ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא קֹוֵבַע ָעָליו, ֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאָלא בֹוֵרא ִמיֵני  

 . ְמזֹונֹות ּוְבָרָכה ַאַחת ֵמַעִין ָשֹלש, ִדְבֵטָלה ַדְעתֹו ֵאֶצל ָכל ָאָדם 
 
 

 משנה ברורה 
 כתבו האחרונים 

 דאם אכלו לבדו צריך שיאכל שיעור שאחרים רגילים לשבוע ממנו לבדו  •

ואם אכלו עם בשר או דברים אחרים שמלפתים בו הפת סגי כשאוכל שיעור שאחרים   •
 רגילין לשבוע ממנו כשאוכלין ג"כ עם דברים אחרים  

כיון שאם   אך אם אכלו לבדו ושבע ממנו אף שאחרים לא היו שבעין ממנו לבדו אבל •
אכלו אותו עם דברים אחרים היו שבעין ממנו ג"כ לא אמרינן בטלה דעתו וצריך לברך  

 עליו המוציא ובהמ"ז. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ערוך השלחן 
ודע שכמה גדולים צעקו ככרוכיא על מה שנתפשט בדורינו בכל המדינה שבעת איזה שמחה 

פת הבאה בכיסנין ואוכלים בלא  עורכים שלחן עם כמה מיני דגים וכמה מיני בשר, ואוכלים עם 
נטילת ידים ובלא 'המוציא' וברכת המזון, אלא בברכת 'מזונות' ולבסוף 'על המחיה', ואוכלים 
בזה  ספק  שום  ואין  חלה.  בוימי"ל  שקורין  שמן  על  האפוי  ומחלה  מהגלוסקאות  מאוד  הרבה 

ול הרבה מהפת, מכל  דצריכין ליטול ידיהם ו'המוציא' וברכת המזון, ואפילו אם יזהרו שלא לאכ
אף   וכו'  ידיהם  ליטול  חייבים  מהלפתן  שבעו  אם  הקודם  שבסעיף  הגדולים  לדעת  הא  מקום 
כשאוכלים מעט פת, ובוודאי כד' ביצים אוכלים. ורק מעט מהיריאים נזהרים בישבם על שלחן  
המון  רוב  אבל  סתם,  פת  על  'המוציא'  ומברכים  ידיהם  או שנוטלים  הרבה,  לאכול  לבלי  כזה 

)וכדיְראל אין שומרים עצמם מזה. על כן בוודאי חלילה לעשות כן, אך אין בידינו למחות כידוע.  יש
ללמדְקצתְזכותְנראהְלעניותְדעתיְקולאְמלשוןְהרי"ףְבענייןְזה,ְשכתבְבזהְהלשון:ְ"מסקנא:ְהיכאְְ

מברךְעליהְְְְ-דאכלְלהְבתורתְכיסניןְמברךְ'בוראְמיניְמזונות'ְוכו',ְוהיכאְדאכלְלהְבתורתְקביעותאְְ
'המוציא'ְוג'ְברכות"ְעכ"ל.ְומשמעְמלשונוְדאינוְתלויְבשיעורְקביעתְהסעודהְאלאְבאופןְהאכילה,ְביןְְ
הבגדיםְְ פושטיןְ גמורהְ סעודהְ שבאכילתְ ידועְ וזהְ קבע.ְ לאכילתְ ההכנהְ וביןְ עראיְ לאכילתְ ההכנהְ

יְהכנה,ְוישְאוכליןְמעומדְְהעליוניםְויושביםְסביבְהשלחן,ְאבלְבאכילותְאלוְחוטפיןְואוכליןְכמהְשהןְבל
ומהלךְכידועְוסובריםְדזהְלאְמקריְקביעתְסעודה.ְוזהְשאמרוְבגמרא:ְ"כלְשאחריםְקובעיןְוכו'”ְצריךְְ

 לדחוקְלפירושְזהְגםְכןְבאופןְשכתבנו,ְוכלְיראְאלקיםְירחקְאתְעצמוְמזה,ְוהואְרחוםְיכפרְעון(.
 

 שו''ת מנחת אשר ח''ב סי' כ''ב

 
 
 
 
 


