?MEZONOT BREAD – So Why Do Some People Wash On It
מס' ברכות דף מ''ב ע''ב
ַרב יְהּודָ ה הֲ וָה עָ סֵ יק לֵיּה לִ בְ ֵריּה בֵ י ַרב יְהּודָ ה בַ ר חֲ בִ יבָ א .אַ יְיתֹו לְ קַ מַ יְיהּו פַ ת הַ בָ אָ ה ְבכִ סָ נִ ין .כִ י
ֲאתָ אַ ,ש ְמעִ ינְ הּו ְדקָ א ְמבָ ְרכִ י "הַ מֹוצִ יא" .אָ מַ ר לְ הּו :מַ אי "צִ יצִ י" ְדקָ א ָשמַ ְענָא? ִדילְ מָ א "הַ מֹוצִ יא
ְהּודה :פַ ת
לֶחֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ" קָ א ְמבָ ְרכִ יתּו? אָ ְמ ִרי לֵיּהִ :איןְ .דתַ נְ יָאַ ,ר ִבי מּונָא אָ מַ ר ִמּׁשּום ַר ִבי י ָ
הַ בָ אָ ה בְ כִ סָ נִ ין ְמבָ ְרכִ ין עָ לֶיהָ "הַ מֹוצִ יא" ,וְאָ מַ ר ְשמּואֵ ל :הֲ ָלכָה כְ ַר ִבי מּונָא .אָ מַ ר לְ הּו :אֵ ין הֲ לָכָה
כְ ַרבִ י מּונָא ִא ְתמַ ר .אָ ְמ ִרי לֵיּה :וְהָ א מָ ר הּוא ְדאָ מַ ר ִמ ְּׁשמֵ יּה ִד ְשמּואֵ ל ל ְַחמָ נִ ּיֹות ְמעָ ְר ִבין בָ הֶ ן,
עֹודתֵ יּה
עֹודתֵ יּה ֲע ַליְיהּו ,אֲבָ ל הֵ י ָכא ְדלָא קָ בַ ע ְס ְ
ּומבָ ְרכִ ין ֲעלֵיהֶ ן "הַ מֹוצִ יא"? ָשאנֵי הָ תָ ם ְדקָ בַ ע ְס ְ
ְ
ֲע ַליְיהּו – לָא.

שלחן ערוך או''ח סי' קס''ח סע' ז'
יסנִ ין,
פַ ת הַ בָ אָ ה בְ כִ ְ
ּושקֵ ִדים
אֹותם ְדבַ ש אֹו סּוקָ ר ֶואֱגֹוזִ ים ְ
יסים ֶש ְממַ לְ ִאים ָ
• יֵש ְמפָ ְר ִשים :פַ ת ֶשעָ ׂשּוי כְ ִמין כִ ִ
וְתַ בְ לִ ין ,וְהֵ ם הַ נִ ְק ָר ִאים רישקלא"ש די אל חש"ו;
אֹומ ִרים ֶש ִהיא עִ סָ ה ֶשעֵ ֵרב בָ ּה ְדבַ ש אֹו ֶשמֶ ן אֹו חָ לָב אֹו ִמינֵי תַ ְבלִ ין ַואֲפָ אָ ּה ,וְהּוא
• ְויֵש ְ
יםְׁשזֶׁהְנִ ק ָראְפַּ תְגָמּורְ,
ֶׁ
שּיִ ְהיֶה טַ עַ ם תַ ֲערֹבֶ ת הַ מֵ י פֵ רֹות אֹו הַ תַ בְ לִ ין נִ ָכר בָ ִעסָ הְ ,ויֵׁשְאֹומ ִר
ֶ
יןְלעקי"ְךְׁשכִ מעַּ טְהַּ דבַּ ׁשְוהַּ תְַּבלִ יןְ
ֶׁ
ּקֹור
הְׁש ִ
ָאְאםְכֵןְיֵׁשְבָ הֶׁ םְהַּ רבֵ הְתַּ בלִ יןְאֹוְדבַּ ׁשְכ ִמינֵיְמ ִתיקָ ֶׁ
אֶׁ ל ִ
מבַּ "ם);
תְר ְ
יםְ(ר ִׁש"יְועָ רּוְךְוכֵןְיֵׁשְלפָ ֵרׁשְדַּ עַּ ַּ
ַּ
םְעּקָ רְ,וכֵןְנֹוהֲ גִ
הֵ ִ

אֹותם כְ עָ ִבים
אֹותם ָ
עֹוׂשים ָ
• ְויֵש ְמפָ ְר ִשים ֶשהּוא פַ ת ,בֵ ין ְמתֻ בֶ לֶת בֵ ין ֶשאֵ ינָּה ְמתֻ בֶ לֶתֶ ,ש ִ
ְכֹוס ִסין אֹותָ ם ,וְהֵ ם הַ נִ ְק ָר ִאים בישקוני"ש,
יְבֵ ִשים ו ְ
נֹותנִ ים ָלהֶ ם ִדינִ ים ֶשאָ מַ ְרנּו ְבפַ ת הַ בָ אָ ה ְבכִ ְסנִ ין.
וַהֲ ָלכָה כְ ִדבְ ֵרי ֻכלָם ֶשלְ כָל אֵ לּו הַ ְדבָ ִרים ְ

שו''ע או''ח סי' קס''ח סע' ו'
בֹורא ִמינֵי ְמזֹונֹותּ ,ולְ אַ חֲ ָריוְ :ב ָרכָה אַ חַ ת מֵ עֵ ין ָשֹלש; ו ְִאם אָ כַל
פַ ת הַ בָ אָ ה בְ כִ ְסנִ יןְ ,מבָ ֵרְך עָ לָיוֵ :
ִממֶ נּו ִשעּור ֶש ֲאחֵ ִרים ְרגִ ילִ ים לִ ְקבֹעַ עָ לָיו ,אַ ף עַ ל ִפי ֶשהּוא ל ֹא ָׂשבֵ עַ ִממֶ נּוְ ,מבָ ֵרְך עָ לָיו :הַ מֹוצִ יא
בֹורא ִמינֵי ְמזֹונֹות ,וְאַ חַ ר כָ ְך אָ כַל
ּובִ ְר ַכת הַ מָ זֹון ; ו ְִאם ִמ ְת ִחלָה הָ יָה בְ דַ עְ תֹו ֶל ֱאכֹל ִממֶ נּו ְמעַ טּ ,ובֵ ַרְךֵ :
ִשעּור ֶש ֲאחֵ ִרים קֹובְ עִ ים עָ לָיו ,יְבָ ֵרְך עָ לָיו בִ ְר ַכת הַ מָ זֹון ,אַ ף עַ ל ִפי ֶשל ֹא בֵ ַרְך הַ מֹוצִ יא ְת ִחלָה; ו ְִאם
בֹורא ִמינֵי
אָ כַל ִשעּור ֶש ֲאחֵ ִרים אֵ ין קֹובְ עִ ים עָ לָיו ,אַ ף עַ ל ִפי ֶשהּוא קֹובֵ עַ עָ לָיו ,אֵ ינֹו ְמבָ ֵרְך אֶ לָא ֵ
ְמזֹונֹות ּובְ ָרכָה אַ חַ ת מֵ עַ יִן ָשֹלשִ ,דבְ טֵ לָה דַ עְ תֹו אֵ צֶ ל כָל אָ דָ ם.

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
• אך אם אכלו לבדו ושבע ממנו אף שאחרים לא היו שבעין ממנו לבדו אבל כיון שאם
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
עורכים שלחן עם כמה מיני דגים וכמה מיני בשר ,ואוכלים עם פת הבאה בכיסנין ואוכלים בלא
נטילת ידים ובלא 'המוציא' וברכת המזון ,אלא בברכת 'מזונות' ולבסוף 'על המחיה' ,ואוכלים
הרבה מאוד מהגלוסקאות ומחלה האפוי על שמן שקורין בוימי"ל חלה .ואין שום ספק בזה
דצריכין ליטול ידיהם ו'המוציא' וברכת המזון ,ואפילו אם יזהרו שלא לאכול הרבה מהפת ,מכל
מקום הא לדעת הגדולים שבסעיף הקודם אם שבעו מהלפתן חייבים ליטול ידיהם וכו' אף
כשאוכלים מעט פת ,ובוודאי כד' ביצים אוכלים .ורק מעט מהיריאים נזהרים בישבם על שלחן
כזה לבלי לאכול הרבה ,או שנוטלים ידיהם ומברכים 'המוציא' על פת סתם ,אבל רוב המון
יש ראל אין שומרים עצמם מזה .על כן בוודאי חלילה לעשות כן ,אך אין בידינו למחות כידוע( .וכדיְ
ללמדְקצתְזכותְנראהְלעניותְדעתיְקולאְמלשוןְהרי"ףְבענייןְזהְ,שכתבְבזהְהלשון"ְ:מסקנאְ:היכאְ
דאכלְלהְבתורתְכיסניןְמברךְ'בוראְמיניְמזונות'ְוכו'ְ,והיכאְדאכלְלהְבתורתְקביעותא ְְ -מברךְעליהְ
'המוציא'ְוג'ְברכות"ְעכ"לְ.ומשמעְמלשונוְדאינוְתלויְבשיעורְקביעתְהסעודהְאלאְבאופןְהאכילהְ,ביןְ
ההכנהְ לאכילתְ עראיְ וביןְ ההכנהְ לאכילתְ קבע ְ.וזהְ ידועְ שבאכילתְ סעודהְ גמורהְ פושטיןְ הבגדיםְ
העליוניםְויושביםְסביבְהשלחןְ,אבלְבאכילותְאלוְחוטפיןְואוכליןְכמהְשהןְבליְהכנהְ,וישְאוכליןְמעומדְ
ומהלךְכידועְוסובריםְדזהְלאְמקריְקביעתְסעודהְ.וזהְשאמרוְבגמרא"ְ:כלְשאחריםְקובעיןְוכו'”ְצריךְ
לדחוקְלפירושְזהְגםְכןְבאופןְשכתבנוְ,וכלְיראְאלקיםְירחקְאתְעצמוְמזהְ,והואְרחוםְיכפרְעון).

שו''ת מנחת אשר ח''ב סי' כ''ב

