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 לחמניות מזונות-פת הבאה בכיסנין מהו

 

 אע"פ שכבר הלכו בהם הנמושות, אבל יש לברר שיטות הפוסרים לעניין ברכת לחמניות מזונות וכדו'.

 

 יסוד פת הבאה בכיסנין

 פטרו חז"ל פת הבאה בכיסנין מברכת המוציא אא"כ קבע עליו?  באמת ראשית יש לחקור למה

כתב בפרק ג' מהלכות ברכות שהיא עיסה שנילושה בדבש או  והרמב"םוז"ל )קס"ח ז'(  הב"יכתב 

בשמן או בחלב או שעירב בה מיני תבלין ואפאה. והיה נראה לומר דהיינו דוקא בשלא נתן מים אלא 

מעט אבל אם נתן בה מים הרבה אף על גב שנתן בה גם כן שאר משקין כיון דמיעוטא נינהו בטלים הם 

סה דין פת לכל דבר והכי דייק לישניה שכתב שנילושה בדבש וכו' דאם לא כן לגבי המים ויש לאותה עי

הוה ליה למימר עיסה שנתן לתוכה דבש וכו' אלא דממה שכתב או שעירב בה מיני תבלין איכא למידק 

איפכא דהא תערובת תבלין דבר מועט הוא ואפילו הכי מוציאו מתורת לחם לענין המוציא ותדע דהא 

)חלה פ"ב מ"ב( דחייבת בחלה ואפילו הכי אינו מברך עליה המוציא כל  תנןי פירות עיסה שנילושה במ

שלא קבע עליה הילכך על כרחך לומר דלאו במידי דמיקרי לחם תליא מילתא אלא לא קבעו חכמים 

לברך המוציא ושלש ברכות אפילו בכזית אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו דהיינו עיסה שנילושה 

י שום תערובת אבל כל שיש בה שום תערובת ממי פירות או מתבלין כיון שאין דרך בני במים לבד בל

אדם לקבוע סעודתן עליו לא חייבוהו לברך המוציא ושלש ברכות אלא אם כן אכל שיעור שדרך בני אדם 

לקבוע עליו והוא שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה דומיא דעירב בה מיני תבלין שטעמם ניכר בעיסה 

 , עכ"לנראה עיקר וזה

מדבריו מוכח שבה"א ס"ל שעיסה שנילושה ברוב מי פירות חסר לו בשם לחם לעניין המוציא, אבל עיסה 

שנילושה ברוב מים דינו כלחם גמור לכל דבר ומברכים עליו המוציא אפ' לא אכל אלא משהו. שוב חזר 

לא קבעו חז"ל לברך המוציא אלא  ,בו הב"י והוכיח מתבלינים שאפ' נילושה ברוב מים ויש עליו שם לחם

 .על לחם שדרך רוב בנ"א לקבוע עליו סעודה

וממסקנת דבריו מוכח כמש"כ בשיעור הקודם שעיקרו של פת הבאה בכיסנין הוא לחם אלא שמשום 

 שאין דרך בנ"א לקבוע עליו אין מברכים עליו המוציא.

 ?סעי' ו'( ו "חקססי' )או"ח  לבושה , וכ"כ)?( ברבינו מנוחוכדבריו כן מוכח 

גדולי הפוסקים, עיקר הגדרת פת הבאה בכיסנין תלוי בדרך של  נמצא לכאורה שלדעת רובם ככולם

וכל דבר )שהוא לחם( שדרך רוב בנ"א לקבוע עליו סעודה דינו כלחם גמור לברך עליו  ,קביעת סעודה

לא לקינוח ומתיקות המוציא אפ' במשהו, וכל דבר שאין דרכם של רוב בנ"א לאוכלו בקביעת סעודה א

או לכסיסה דינו כפת הבאה בכיסנין ומברכים עליו מזונות אא"כ אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע 

 עליו.

 אלא שעדיין נשאר לנו ריבוי הדעות בהגדרת פת הבאה בכיסנין ע"פ היסוד הזה.
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 הדרך החיים שיטת

או  תשאין שום מחלוק לדינאנקט דברי הב"י כפשוטם וכתב ( על סי' כ"ח)קונטרס אחרון  דרך החייםה

 , אלא הכל לפי ראות עיני המורה לשאר דרכי אכילה במקומו וזמנו.בין ג' מיני פת הבאה בכיסניןספק 

)כמו שמובא בשמו בכמה ספרים, וכן שמעתי  הרה"ג הרש"ז אוירבאך זצ"לוכדבריו כן הורה לדינא 

 מפי הרה"ג הרב נויברט זצ"ל(.

)שם( הביא ג' שיטות במהותו של פת  הב"יאלא שדבריו לכאורה תמוהים ונגד דברי השו"ע. שהרי 

, ומסיק שהוא ספק בדין דרבנן וספק י פירות וכדו', ממולא וכעכים יבשים(מ)נילוש ב הבאה בכיסנין

ות ונזעל דבריו היאך מהני מ ההקש והב"חשתם יברך מזונות ומעין ג'. ברכות להקל, הלכך על שלו

ומעין ג' להקל ולצאת מידי הספק, הלא איזה ברכה שיברך על דברים המסופקים האלו הוא ספק ברכה 

 ליישב דבריו.רבים מגדולי האחרונים לבטלה, והאריכו 

)כגון  ת הב"ח עליו ובין מדברי המתרצים קושייתויקושיובין מדברי  ודעימיה ומוכח בין מדברי הב"י

שא' מג' מינים האלו דינו כפת הבאה בכיסנים שכולם הבינו  וכו'( מ"ב, זגר", פמ"ג, מ"א, ט"ז, הדרישה

ודעימיה  הדגול מרבבהוכן מוכח מדברי  והב' האחרים דינם כלחם גמור שמברכים המוציא על כלשהו.

בביאור הלכה( שכתבו שאין לברך על ספק פת הבאה בכיסנין בתוך  גר"ז ומ"ב, האבן העוזר)כגון 

מחשש שמא לחם גמור הוא, שס"ל שיש ספק בדבר וא"א לסמוך על ראות עיני המורה ודרך  הסעודה

 רוב בנ"א בזה"ז.

נמצא לשיטתו ברור שלחמניות מזונות ופיצה אם דרך רוב בנ"א היום הוא לאוכלם בקביעת סעודה דינן 

 כלחם גמור ומברך המוצא אפ' על משהו.

 

 הב"י ודעימיה שיטת

שפת הבאה בכיסנין היא  הוא עצמו כתבש שהזכרנו לעילי מחוסרי הבנה, באמת לכאורה דברי הב"

. הלא עינינו בין ג' ציורים האלונחלקו הפוסקים באמת היאך ולחם שאין דרך בנ"א לקבוע עליו סעודה, 

למה א"כ , ורואות שרוב אנשים ודאי אינם קובעים סעודת לא על עוגה ולא על קרקרים וגם לא על פיי

 ובאמת למה לא ס"ל כדעת הדרך החיים?. לא כולם ודאי פת הבאה בכיסנים הםלהסתפק כלל ה

 ונראה שיש לבאר דבריו בא' מב' אופנים:

שאכן הסיבה שלא תקנו חז"ל לברך המוציא על פת הבאה בכיסנין הוא משום שדעת הב"י הוא  י"ל

מדור לדור. נמצא שלא שאין דרך אנשים לקבוע עליו סעודה, אמנם אחרי תקנתם אין דבר זה משתנה 

ולא נשאר לנו  ,תיקנו "שכל שאין קובעים עליו אינו המוציא" אלא ש"פת הבאה בכיסנין" אינו המוציא
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ו הראשונים והביאו אלא לברר לאיזה מין מאפה )לחם( נתכוונו חז"ל שאין לברך עליו המוציא, ובזה נחלק

 .ך הג' סוגים של פת כיסנין()אלא שק"ק וכי בזמן חז"ל היו קובעים על ב' מתו ג' דיעות

נמצא לפ"ז שפת הבאה בכיסנין של חז"ל אין מברכים עליו המוציא אפ' אם בזה"ז רוב קובעים עליו 

סעודה, ומאידך מאפה שהיום רוב בנ"א אין קובעים עליו אבל וודאי אינו ה"פת הבאה בכיסנין" שאיליו 

 כוונו חז"ל ברכתו המוציא.

להיות מזונות מאחר שבזמן חז"ל לא קבעו על כעכים יבשים כזה ומה עפ"ז נראה שברכת מצה חייבת 

 י' או"חחלק )יביע אומר השמהיום קובעים עליהם אין בו שום משמעות. ובאמת נראה שכן הוא דעת 

( לא )חלק ב' סי' י"ב אות ג' וד' אור לציון( ומנהג הספרדים, אלא שלא נהגו כן האשכנזים וגם י"ח סי'

 הבין כן.

לעורר שע"פ ביאור זה אפשר להבין דעת הט"ז בפשטידא שדינו כפת כיסנים משום שלא חילקו עוד יש 

חז"ל בין לחם ממולא בפירות לבין לחם ממולא בבשר ודגים ופטרו כולם מברכת המוציא אע"פ שברור 

צ"ע שהוא כתב טעמו לומר קיי"ל כוותיה, לרוב הפוסקים שהיום קובעים עליו. אבל לדעת המ"א, ש

 ידא הוא לחם גמור משום שקובעים עליו בפועל ומוכח דס"ל שאזלינן בתר השתא.שפשט

 

לא די במה שאין ש לעולם משארים "דרך בנ"א לקבוע עליו ע"פ השתא, אלא לדעת הב"יש "נ י"לא

לפ"ז אם רוב  צריך ג"כ שיהא שמו "פת הבאה בכיסנין".וא המוציברכת לפוטרו מ לבד קובעים עליו

קובעים עליו היום ודאי לחם גמור הוא, אבל אם אין רוב קובעים היום עדיין צריכים לברר אם הוא א' 

 מהג' מינים שפטרו חז"ל מברכת המוציא.

 האור לציוןעפ"ז לכאורה מיושב מנהג האשכנזים לברך המוציא על מצה, וכן נראה להדיא שהוא דעת 

ולפ"ז גם  ם ביאור זה, ונלפע"ד שהוא העיקר להלכה למעשה.בפשטידא תוא המ"אגם דעת  )שם(.

 פיצה ולחמניות מזונות לכאורה פשוט שברכתם המוציא.

 

 שיטת הדעת תורה

)סי' קס"ח ?( כתב לחדש שמש"כ הב"י שבעינן שניכר טעם הדבש שנילוש בעיסה לא  הדעת תורה

וב מי פירות ברכתו מזונות אפ' אין מיירי אלא בנילוש ברוב מים ומיעוט מי פירות, אבל אם נילוש בר

 טעמם ניכר כלל.

, לכאורה דבריו תמוהים, שהרי כל הפוסקים תלו דין פת הבאה בכיסנין במה שאין דרך לקבוע עליו כנ"ל

 ואם אין טעם המי פירות ניכרים כלל אין סיבה שימנע אדם מלקבוע עליו שהרי טעמו כטעם לחם גמור.
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ב"י שאין זה מספיק ה ס"ל כמש"כ לעיל בדעתו ,אין דרך לקבוע עליובאמת שמיירי באוקימתא ש י"ל

, אבל דחוק מאוד לפרש דבריו כלומר או נרגש או רוב מי פירות ועדיין בעינן סימני פת הבאה בכיסנין

 כן.

 

שס"ל שהכל תלוי בתקנת חז"ל שאין המוציא אלא על קמח ומים בלבד ולא אזלינן בתר הנהוג  עי"ל

 .השתא כנ"ל

גם פי' זה קשה ממש"כ הדעת תורה עצמו שם שמצה ברכתו המוציא משום שקובעים עליו, ומוכח אבל 

 שאזלינן בתר השתא. 

שמי פירות כאלו דינם  ע"ק ממש"כ שלא נעשה פת הבאה בכיסנין ע"י מיץ היוצא ע"י סחיטה משום

 .נרגש היטבסעודה משום שהוא מים אע"פ שטעמו  בזמן חז"ל גם על זה קבעו א, וכיכזיעא בעלמ

שתקנו לברך מזונות על כל לחם ממולא ולא אזלינן בתר  גם לפ"ז לכאורה צ"ל בפשטידא כדברי הט"ז

 .רגילות דהשתא

 

 שס"ל שיש דין שכל שאינו רוב מים אינו "לחם" לעניין המוציא. עי"ל

 אבל קשה שא"כ למה כתב דעת תורה שלא מהני מי אורז ומי תפ"א משום שאין טעמן משונה, הלא

לעניין ברכת מי שלקות י"א שאינם מים. ואולי י"ל משום שאין טעמן שונה יש להם דין מים לעניינינו, 

 וצ"ע.

ע"ק ברוב מים ונרגש טעם הדבש היטב, הלא ודאי אין קובעים עליו ואפ' לרמ"א הוא מזונות, אבל הלא 

 עדיין לחם הוא ולדברי הדעת תורה חייב להיות המוציא.

 

 הדעת תורה שממולא וכעכים ונילוש במיעוט מי פירות הם לחם שאין קובעים עליהם כוונת ולעולם נ"ל

וכדו'. אבל הוסיף שברוב מי פירות יש דין שאינו  , ואזלינן בתר השתא כגון במצה ופשטידאכמש"כ הב"י

 לחם כלל, וזה תלוי בדין מים ומי פירות. 

מת שכל הטעם לומר בו מזונות הוא מחולפ"ז לא כתב להוציא מיץ ע"י סחיטה אלא בלא נרגש טעמו 

גם  אין קובעים עליו, אין לחלק בין זיעא בעלמא למי פירות ע"י בישול.שאינו לחם, אבל אם נרגש היטב ו

נראה שס"ל שהוא מזונות מיץ משוחזר מתרכיז, אם נותן טעם גמור בעיסה עד שאין דרך לקבוע עליו 

שבט הלוי שאין ציץ כזה דינו כמי פירות אלא במקום אע"פ שבאמת רובו מים, ולא כתבו המנחת יצחק ו

 שאינו ניכר היטב בלבד.
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 היוצא מדברינו

לדינא נ"ל שהסכמת רוב הפוסקים האשכנזיים הוא כביאור השני בדרך השני. לכן כל שרוב קובעים עליו 

הלכך מצה, פשטידא, חלה מתוקה, ולחמניות מזונות כולם לחם גמור הם  .היום ודאי לחם גמור הוא

לברך עליהם המוציא על משהו )ואפ' לספרדים למד אור לציון כדברינו, אלא שכתב שאין למחות בנוהגים 

כביאור הראשון בדרך השני שהכל תלוי בזמן חז"ל. והרע"י לכאורה פסק לדינא כביאור ראשון בדרך 

 השני(.

אע"פ  יש מקום להקל ולברך מזונות גם על לחמניות מזונות שלדעת המברכים מזונות על מצהראה גם נ

, בתנאי שניכר טעם המי פירות בעיסה. אבל אם לא ניכר טעם המי שדרך רוב בנ"א לקבוע סעודה עליו

 במיץ סחוט ורק אולי בחלב בלבד. אלא לשיטת הדעת תורה, ולא פירות בעיסה, אין שום צד להקל

 

 


