יצחק מרדכי הכהן רובין
רב ומו"צ בהר נוף עיה"ק ירושלים
ודיין בבד"צ בראשות הגר"נ קרליץ

שבת קדש פרשת בהר תשע"א

כל שיש בו מחמשת מיני דג מברכי עליו בורא מיני מזונות
סדרת שיעורים הלכות ברכות – שיעור א'
איתא בברכות ד לו :רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המיני מברכי עליו בורא מיני מזונות .והיינו שא
שבעלמא לגבי תערובות של מאכלי שוני אנו הולכי אחרי הרוב או אחרי העיקר ,מ"מ לגבי חמשת מיני דג א שה מיעוט
בתערובת ה נחשבי עיקר ושאר המאכל טפל לה ,ולכ ברכתו היא בורא מיני מזונות.
ונתבאר בגמ' בהמש הסוגיא ד לט .אמר רב אשי כי הוינ בי רב כהנא אמר ל תבשילא דסלקא דלא מפשו בה קמחא בורא
פרי האדמה ,דלפתא דמפשו בה קמחא טפי בורא מיני מזונות ,והדר אמר אידי ואידי בורא פרי האדמה ,והא דשדי בה קמחא טפי
לדבוקי בעלמא עבדי לה.
ונקטו הראשוני על פי גמרות אלו שיש להבחי מה מטרת נתינת מיני הדג בתבשיל ,א מטרתו לסעוד את הלב אזי ברכתו
בורא מיני מזונות ,אמנ א מטרתו היא לדבק ולעבות את המאכל ,אזי ברכתו היא כברכת עיקר התבשיל כל מי וברכתו.
אלא שישנ מקרי בה לא מוכרע בצורה ברורה מהי מטרת נתינת מיני הדג בתבשיל וכפי שדנו התוס' בברכות ד ל"ו:
ד"ה כל ,גבי מאכל של שקדי הנעשה לחולה ,ולכ כתבו שטוב להחמיר לאוכלו בתו הסעודה .ויש בזה ציורי שוני שיתבארו
לקמ.
ויש לידע שלעניי ברכה אחרונה על מאכל שמעורב בו מחמשת מיני דג יש לבדוק בכל מקרה הא יש במיני הדג כזית
בכדי אכילת פרס ,ויש בדי זה פרטי נוספי שיבוארו אי"ה בהמש.
עוגות גבינה שמעורב בה מעט קמח
עוגות גבינה שעשויות מגבינה וביצי וקורנפלור ומערבי
בה כמה כפות של קמח ,נראה שכיו שאי מטרת נתינת הקמח
לית טע אלא לדבק ,אזי ברכת העוגה היא שהכל נהייה בדברו.
עוגת גבינה שיש בתחתיתה שכבת בצק דקה
עוגת גבינה שיש בתחתיתה שכבת בצק דקה ,יש להבחי בזה
בי ברכה ראשונה שהיא במ"מ ,כיו שמטרת מיני הדג לית טע
ולסעוד את הלב .ולעניי ברכה אחרונה א אי בשכבת הבצק כזית
בכדי אכילת פרס הרי שברכה האחרונה היא בורא נפשות רבות.
מאכל שמצופה בקמח או פירורי לח ]שניצל[
יש לדו במאכל המצופה בפירורי לח או בקמח הא ברכתו
שהכל נהיה בדברו וכפי שנהוג עלמא ,או שמא כיו שפירוי הלח
נותני טע טוב בתבשיל ברכתו במ"מ ,כדי כל שיש בו חמשת
מיני דג.
ושאלה זו באה כבר בדברי הפוסקי עיי בספר פתח הדביר
סי' ר"ח ס"ב ,שד בשאלה של דגי המטוגני בשמ שהיו
עוטפי אות בקמח ,וכתב שברכת שהכל כיו שהדגי איתנהו
בעניייהו והקמח לתשמיש הדגי הוא בא ,וכתב שכ"כ ג האור
החיי בספר פרי תואר.
ויש לדו ולבאר סברתו מה כוונתו לתשמיש הדגי הוא בא,
ועיי"ש שאיירי א שנות טע טוב בדגי.
והנה מובא בש הגרש"ז אויערבא זצ"ל שנת טע להא
שמברכי על שניצל שהכל ,והוא משו שצטרת הקמח ופירורי
הלח שלא ידבק הבשר לסיר בשעת הטיגו ,ונמצא שעיקר נתינת

ה' מיני הדג ה לסיבה צדדית  ,ונמצא שהרי זה כמו שבא לדבק
שאינו נחשב לעיקר.
אמנ אפשר לבאר באופ אחר שיש מצבי שבה מערבי
תבלי בתו אוכל ומטרתו הוא לית טע אבל לא בתורת עיקר
המאכל אלא בתורת תבלי בעלמא ,ופשוט שאי זה נחשב כדבר
עיקרי בתבשיל ,א שלולא שהיו שמי אותו טעמו של התבשיל
היה תפל.
ונראה שמה שכתוב בלשונות הפוסקי שה' מיני דג באי
לתת טע אי כוונת טע בתורת תבלי ,אלא שבאי לסעוד את
הלב ולהיות עיקר בתבשיל ,ואז א שה מיעוט ה העיקר ,אבל
אי המכוו שמי שיהיה לו תבלי מה' מיני דג שישימו מעט מזעיר
בתבשיל שהוא יהיה עיקר.
ולכ א שהקמח ופירורי הלח משני את טעמו של השניצל
לאי ערו ,מ"מ ה באי בתורת תבלי ולא בתורת עיקר.
סלט ירקות ע קרוטוני
ומ האמור לעיל נלמד שסלט ירקות שמערבי בו "קרוטוני"
שברכת מזונות ,אי צרי לבר עליה כלל ,אלא מבר בורא פרי
האדמה על הסלט ופוטר את הקרוטוני שאינ אלא כתבלי לסלט
ודינ ככל טפל שאי מברכי עליו.
מרק ע שקדי מרק או קרוטוני
ויתכ שג מרק ששמי בו מעט שקדי מרק או קרוטוני וכל
מטרת כעי תבלי ולא באי לשובע נפשו ,שדינ כדי טפל ואי
לבר עליה כלל] .אמנ הדבר מתחלק בי טבעי בני אד ודו"ק[.

