בעניי ברכת מאכל המכונה "טורטייה"
ובגדר פת הבאה בכיסני
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
שיעור ליל שבת הגדול  פרשת צו תשע"ה

מאכל המכונה "טורטייה" ישנ אופני שוני להכנתו  ,והנידו שלפנינו הוא לגבי מקומות בה המאכל מיוצר
מקמח חיטה ,ודר בני אד למלאות בתוכו מיני אוכל שוני  ,כגו ירקות ,ביצי  ,בשרי טחוני למיניה  ,דגי
וכדומה .והנה לכאורה בהשקפה ראשונה היה מקו לומר דהואיל והוא עשוי מקמח חיטה ויש לו תוריתא דנהמא,
ובלילתו עבה ,הרי שיש בו את כל התנאי של פת ויש לבר לפניו ברכת המוציא ולאחריו ברכת המזו ,וזאת א
במקרה שלא קבע סעודה על "הטורטייה" ,ודינו כדי פת גמורה שהאוכל ממנה אפילו כל שהוא מבר לפניה
ברכת המוציא.
אמנ יש לעיי בכל זה ,היות וכפי המצוי דר אכילתה של ה"טורטייה" הוא בצורה של עראי ,והיינו שאי
האנשי רגילי לאכול אותה בדר קביעות סעודה ,אלא בדר עראי להשקיט את רעבונ  ,וא שפעמי כתוצאה
מאכילה זו ה מדלגי על סעודה ,מ"מ צורת הדבר היא כאכילת עראי ולא כאכילת קבע ,וכמו שישנ אנשי
שבשעות הבוקר אוכלי חתיכת עוגה ,ועל ידי זה משקיטי את רעבונ .
וא שקיימא ל שהאוכל אפילו פירור מפת גדולה צרי לבר עליו המוציא ,זהו דוקא כאשר הפת הגדולה
מוגדרת כפת גמורה ,אמנ "טורטייה" זו יתכ ומוגדרת כפת הבאה בכיסני ,שרק כאשר אד קובע סעודתו עליה
מבר ברכת המוציא ,א כל זמ שאוכל אותה שלא בדר קביעות סעודה מבר עליה בורא מיני מזונות.
וא שלכאורה הדברי נראי כמחודשי  ,אמנ כאשר מעייני היטב בסוגיא דפת הבאה בכיסני ,נראה יותר
שהברכה הראויה ל"טורטייה" היא ברכת בורא מיני מזונות ,וכפי שיתבאר להל.
מחלוקת הראשוני בהגדרת פת הבאה בכיסני
א .איתא בגמ' ברכות ד מב .רב יהודה הוה עסיק ליה
לבריה בי רב יהודה בר חביבא אייתו לקמייהו פת הבאה בכיסני,
כי אתא שמעינהו דקא מברכי המוציא אמר להו מאי ציצי דקא
שמענא דילמא המוציא לח מ האר קא מבריכתו ,אמרי ליה
אי דתניא רבי מונא אמר משו רבי יהודה פת הבאה בכסני
מברכי עליה המוציא ואמר שמואל הלכה כרבי מונא ,אמר להו
אי הלכה כרב מונא.
ועוד ש בגמ' איתמר אמרי ליה והא מר הוא דאמר משמיה
דשמואל לחמניות מערבי בה ומברכי עליה המוציא ,שאני
הת דקבע סעודתיה עלייהו אבל היכא דלא קבע סעודתיה
עלייהו לא.
ומבואר בגמ' זו דפת הבאה בכיסני ולחמניות מברכי
עליה בורא מיני מזונות ,וא קבע סעודתו עליה ברכת
המוציא .ונחלקו הראשוני בביאור דברי הגמ' .ומצינו בזה ג'
שיטות :א[ .שיטת הר"ח – שפירש דפת הבאה בכיסני זוהי פת
העשויה בצורה של כיסי ממולאי  .ב[ .שיטת הרמב" ורש"י –
דזוהי פת המעורבת ע תבלי או מיני מתיקה .ג[ .שיטת הערו
בש רב האי – דהוא כמי כעכי דקי שכוססי אות.
דברי האחרוני בהכרעת הדי במחלוקת מהי פת
הבאה בכיסני
ב .וכתב הב"י דכיו שמצינו מחלוקת בדי זה אמרינ דספק
ברכות להקל ,ולכ אנו נוקטי לקולא כדעת כול ועל כל אחד

מהמיני המוזכרי בראשוני מברכי בורא מיני מזונות ולא
המוציא אא"כ קבע עליה סעודה.
וע' בגר"ז סי' קס"ח סי"ב ,ובדגול מרבבה וברעק"א על
השו"ע סי' קס"ח ס"ח שהבינו בשיטת הב"י דכיו דמספקא ל
איזה מהשיטות היא השיטה המחוורת לכ מספקא ל לפי כל
שיטה הא מי זה הוא פת גמורה או פת הבאה בכיסני ,והיינו
דיתכ שכיסי הממולאי שלדעת ר"ח יש לו די פהב"כ ולרש"י
והרמב" דינו כפת גמורה ,וכ להיפ ,ולכ מספק יש לבר על
כל מי ממיני אלו בורא מיני מזונות ,וכתב בה"ל סי' קפ"ח ס"ח
ד"ה טעוני דלפ"ז ג א אוכל מיני אלו בסו הסעודה יש
להסתפק א לבר עליה  ,דשמא דינ כפת והאוכל פת באמצע
הסעודה פטור מברכה ,א שמא דינ כפהב"כ וצרי לבר
עליה  ,ולכ מספק לא יבר ,ועיי"ש מש"כ דא אוכל דברי
הממולאי בפירות המבר לא הפסיד] .ועי' לקמ אות ה' עוד
נפק"מ בדי זה[ .ועיי"ש שהביא את דעת המאמר מרדכי הסובר
דלא נחלקו השיטות ביניה במהות פת הבאה בכיסני אלא רק
בביאור התיבות "פת הבאה בכיסני" והיינו דלכו"ע כל פת
שאינה באה לשובע אלא לקינוח ותענוג דינה כדי פהב"כ,
ומאיד כל פת הבאה לשובע דינה כפת גמורה אלא דנחלקו
באיזה סוג פת איירי הגמ' שקראה לזה בש פת הבאה בכיסני,
אבל לעני דינא אי ביניה מחלוקת כלל.
ראיות מדברי הראשוני לדברי המאמר מרדכי
שאי מחלוקת במהות פת הבאה בכיסני
ג .והנה לכאו' יש לדו ולסייע לשיטת המאמר מרדכי אב"א
מראיה ואב"א מסברא ,דהנה יעויי בדברי הראשוני בביאור

הסוגיא דבפת הבאה בכיסני שהזכירו בתו דבריה כמה
דוגמאות ,ועי' טור סי' קס"ח שהביא את ג' השיטות המובאות
בראשוני בהגדרת פהב"כ ומיד בסמו הביא די לחמניות רכות
שג ה פהב"כ ]וה סוג אחר לגמרי[ ,ומקורו הוא בגמ' בסוגיי
שהביאה די פהב"כ ובסמו די לחמניות ,וכ הוא בשבולי
הלקט סי' קנ"ט ,שהזכיר דכובא דארעא ולחמניות ופהב"כ אי
קבע סעודתו על פת ואח"כ הביאו לפניו אלו לקינוח סעודה
מבר עליה במ"מ ,ומבואר מדבריו דלחמניות ופת הבאה
בכיסני ה שני מיני נפרדי  ,ובכל זאת מתייחסי לכל המיני
הללו כדי פהב"כ.
וע"ע ברשב"א ד מא :ד"ה נמצא שהעתיק את פרש"י
ופירוש הר"ח בהגדרת פת הבא בכיסני ,ולכאו' ריהטת דבריו
מורה שהבי שאי מחלוקת ביניה בעצ הדי וכל המחלוקת
היא מה הביאור בדברי הגמ' שכינתה את המאכל בש "פת
הבאה בכיסני".
ראיות לדעת המאמר מרדכי מדברי גדולי האחרוני
ד .וכ מצינו לכמה מגדולי האחרוני שנקטו כ כדבר
מוחלט :א[ .הדר החיי – וז"ל בהלכות ברכות אות ג' ]נדפס
בהגדת מעשה ניסי – וכעת בספר דר החיי השל [ ,פת שאי
דר העול לקבוע עליו סעודה ולא לאכול ממנו שיעור שביעה
נקרא פת הבאה בכיסני כמו לעקו שנילוש ברוב דבש ומיעוט
מי  ,או עיסה שנילוש במי פירות או בבצי  ,או פת שנילוש
במי וממולא בפירות כמו שעושי בפורי או קיכלי" יבשי
א שנילוש במי מבר במ"מ .ועיי"ש בקו"א שהביא את דברי
הט"ז והמג"א שביארו את דברי הב"י דהלכה כדברי כול להקל
משו דמידי דרבנ הוא ,והקשה דהא ברהמ"ז דאורייתא ,עיי"ש
מש"כ בזה] ,ויש להוסי ולהקשות דהרי פהב"כ דינה כלח
גמור לעני חיוב חלה דאורייתא ולעני מצה דאורייתא[ .וכתב
לתר וז"ל נראה מזה דעיקר טע הפטור בפת הבאה בכיסני
הוא משו דכיו שעל פת כזו אי רגילי לקבוע עליו סעודה לא
חשוב לבר עליו המוציא וג' ברכות ,ולפ"ז הכל תלוי בראות
עיני המורה וכל שהוא פת שאינו מדר העול לקבוע עליו
סעודה לפי ראות עיניו יש לו די פהב"כ ועיי"ש שהארי בביאור
די זה .ב[ .ג בשו"ת בית אפרי אור"ח סי' י"ב כתב בתו
הדברי לבאר את דברי הב"י שאי מחלוקת בי השיטות השונות
בראשוני וז"ל "ולא פליגי בעיקר הדי רק בפתרו מילת כיסני"
יעו"ש .ג[ .וכ נקט הערו השולח סי' קס"ח ס"ה.
ראיות ממנהג העול דהעיקר כדברי המאמר מרדכי
ה] .א[ .מנהג העול דהאוכל בזה אחר זה עוגה מתוקה שיש
בתוכה מילוי וכעכי ]המכוני קרקרי [ מבר במ"מ ואינו נוטל
ידיו .ולכאו' לדעת האחרוני ]הגר"ז ורעק"א ומשנ"ב[ היה צרי
לבר המוציא וליטול ידיו ,דלכאו' לסברת והבנת בדברי הב"י
הטע דאי אנו מברכי על מציות ]קרקרי [ המוציא הוא ,דאנו
חוששי שמא הלכה כדעת הערו דס"ל שברכתו במ"מ ,והא
דאי אנו מברכי על עוגה מתוקה המוציא דשמא הלכה כדעת
הרמב" ורש"י הסוברי דברכתו במ"מ ,וא"כ באופ זה שאוכל
בזה אחר זה שני מיני שממנ"פ יש לבר עליה המוציא ,היה

בדי לבר המוציא ,וא את"ל דלא מברכי המוציא דאכתי לא
נפקינ מידי ספק דסו"ס יתכ דדעת המאמ"ר היא הדעה
המחוורת ,מ"מ אמאי לא נוטלי ידי ]בלי ברכה[ לצאת ידי ספק
פת] .ועי' גר"ז סי' קס"ח סו"ס י"ב ובסידור פ"ב שכתב שבעל
נפש הרוצה להחמיר על עצמו לא יאכל מאכל שהוא ספק פהב"כ
אלא א"כ אוכלו בתו הסעודה למזו ולשובע[ .ולכאו' הטע
הוא דנוקטי לעיקר דכל פת שאינה באה לשובע אלא לתענוג
וקינוח סעודה ברכתה במ"מ ודינה כפהב"כ.
]ב[ .השותה קפה ואוכל ג עוגה משתדל להקדי את
הברכה על העוגה ואח"כ על הקפה ,כדיני קדימה המבוארי
בשו"ע סי' רי"א ס"ג .ולכאו' א חיישינ שהעוגה היא בספק פת
היה לנו לחוש שמא שתיית הקפה הרי היא כשתיית קפה באמצע
סעודת פת שהיא נטפלת לפת ופטורה מברכה ,וא שהדבר עדיי
ספק מ"מ היה מ הראוי להשתדל להקדי את שתיית הקפה לפני
אכילת העוגה ]ועיי שו"ת אור לציו ח"ב פרק י"ב סעי י"א
שכתב להיזהר בזה מחמת טע זה[ .וכ יש לדו דבכל אופ
שאוכל פהב"כ ע שאר מיני לפת שכתבו הפוסקי דבאופני
מסויימי נחשב שיעור הפהב"כ כשיעור שקובעי עליו סעודה,
ולכאו' בכל גווני היה צרי להקפיד לאכול את מיני הליפת קוד
לפהב"כ שהרי על הצד שפהב"כ דינה כלח גמור היו צריכי
מיני הלפת להפטר בברכת הפבה"כ דומיא דסעודת פת דכל
הדברי הבאי ללפת הפת נפטרי בברכת הפת] .אמנ אפשר
לדחות ולומר דבדר"כ השותה קפה ע עוגה אי שתייתו באה
לשרות את האכילה וא"כ אפשר שבכה"ג מ הדי היה צרי
לבר על שתיה זו א בתו הסעודה כמבואר בשו"ע סי' קע"ד
ס"ז ובפוסקי ש  ,וכ באופ שאוכל מיני לפת ע העוגה היה
צרי לבר על לפת זה א היה אוכלו בתו הסעודה[.
]ג[ .מנהג בני אשכנז לבר על מצה בכל השנה ברכת
המוציא לח מ האר ]דלא כמנהג הרבה מבני ספרד המברכי
על מצה בשאר ימות השנה בורא מיני מזונות[ וא א אוכל
שיעור שאי דר בני אד לקבוע עליו סעודה ,והטע בזה דאנו
דני את המצה כפת גמורה ,ולכאו' יל"ע אמאי לא חששו לדעת
הערו בש רב האי המובאת בב"י ובשו"ע שפת שכוססי אותה
הרי היא בכלל פת הבאה בכיסני וברכתה במ"מ ]ושזהו באמת
טע מנהג בני ספרד שהוזכר לעיל לבר עליו במ"מ לחוש לדעה
זו[ ,אלא טעמא דכיו שהרגילות היא לאכול מצה לאכילת שובע
תו אי עליה ש פהב"כ אלא ש פת גמורה וברכתה המוציא.
וחזינ דאי אנו מפרשי כפשוטו דכל פת שכוססי אותה
ברכתה במ"מ אלא שאנו נוטי לפרש דפת כזו שאינה באה
לשובע אלא לאכילת תענוג אזי א כוססי אותה זהו סימ
דנחשבת כפת שאינה באה לשובע .אבל היכי דברור ל שבאה
לשובע ברכתה המוציא בודאי .וא"כ יש ללמוד לשיטה זו ג
בהיפ שכל פת שאינה באה לשובע אי אנו מתחשבי בזה
שאינה פת שכוססי אותה ונימא שבגלל כ ברכתה המוציא אלא
דני כל מקרה לגופו וא ניכר לנו שהפת באה לקינוח ברכתה
במ"מ א שאינה נאכלת בדר כסיסה.

בביאור הטע שאי מחלוקת לדינא בי השיטות מה
היא פת הבאה בכיסני
ו .ובביאור טע הדבר דבאמת אי מחלוקת לדינא בי
השיטות אלא רק בביאור התיבות "פת הבאה בכיסני" .נראה
דכיו שפת הבאה בכיסני ש פת עליה לכל דיני תורה
ומדאורייתא חייבת בחלה וכו' וכפי שכתב הכס"מ פ"ג מברכות
ה"ט ,אלא כיו שאינה באה לשובע נתנו לה חכמי ש של "פת
הבאה בכסני" ,ואמרו דכל פת שאי דר בני אד לקבוע עליה
סעודה אינה נקראת פת גמורה ולא מברכי עליה המוציא
וברכהמ"ז אלא א"כ קבע סעודתו או שדר בני אד לקבוע
סעודתו ]וכפי המבואר בפוסקי [.
וז"ל הכס"מ ש "הלכ ע"כ דלאו במידי דמיקרי לח תליא
מילתא אלא לא קבעו חכמי לבר המוציא וג' ברכות אפילו
בכזית אלא בלח שדר בני אד לקבוע עליו דהיינו בעיסה
שנילושה במי לבד בלי שו תערובות ,אבל כל שיש בה שו
תערובות ממי פירות או תבלי כיו שאי דר בני אד לקבוע
סעודת עליו לא חייבוהו לבר המוציא וג' ברכות אא"כ אכל
שיעור שדר בני אד לקבוע עליו והוא שיהיה טע התערובות
ניכר בעיסה דומיא דעירב בה מיני תבלי שטעמ ניכר בעיסה,
וזה נראה עיקר ,עכ"ל.
ועי' בחידושי הרשב"א ברכות ד לח :ובריטב"א ש בד
מב .במה שביארו את החילוק בי היכי שקבע עליו או שלא קבע,
והיוצא מדבריה דפת הבאה בכיסני היא סוג פת כזו שמחד
נידונית כפת גמורה ומאיד נדונית כדי דייסא ]והיינו כדי מיני
מזונות שלא בצורת פת[ ,והאד לפי סוג אכילתו נות לפת את
שמה ,יעו"ש.
ולפי כל הנ"ל מוב היטב שתלוי הדבר בעיני חכמי שבכל
דור ודור לקבוע מהי פת הבאה לשובע ומהי פת הבאה לתענוג
וקינוחא ,ויתכנו מקרי בה הדבר משתנה בי ע לע ומדינה
למדינה ובי תקופה לתקופהב.
הברכה על מיני מציות ]המכוני קרקרי[
ז .יש להסתפק במיני מציות ]המכוני קרקרי [ שיש מה
שסדר עשיית כעי עשיית מצה רגילה וישנ סוגי מציות שה
עשויי באותו אופ בכמות ויחס שווה בי הקמח והמי וכו'
כמו מצה רגילה מה תהא ברכת  ,שהרי קיימ"ל דהאוכל פירור
מלח גמור מבר עליו המוציא לח מ האר וה"ה לאוכל
חתיכת מצה קטנה הבאה ממצה גדולה דמבר המוציא וא"כ
א

ובשני עברו היה מצוי מאכל המכונה "בייגל" שהיה נמכר בצורות
שונות ומבחו היה נראה בצבע חו  ,והורו כמה מגדולי ירושלי זצ"ל
]ובה דו"ז הגרש"ז אויערבא זצ"ל[ שיש לבר עליה בורא מיני מזונות,
וא שלפי סדר עשיית היה מתאי יותר לבר עליה המוציא ,מ"מ סברו
הגאוני זצ"ל שכיו ש"בייגל" זה אינו בא לאכילת קבע ושובע אלא משמש
כמאכל להשקיט רעבונו ,ממילא אי לו ש לח ודינו כפת הבאה בכיסני.
ב
ומתו הבנה זו מתבאר היטב לאיד גיסא ,מדוע יש לבר ברכת
המוציא על אות לחמניות המכונות "מזונות" ,דכיו שה באי לאכילת
שובע ולא לאכילת עראי דינ כפת גמורה ולא כפת הבאה בכיסני.

אפשר דה"נ נימא שמציה כזו הדומה למצה יצטר לבר עליה
המוציא.
ונראה שברכתה היא בורא מיני מזונות דהואיל ודר רוב בני
אד לאכול מציות אלו שלא לקביעות סעודה אלא בתורת אכילת
עראי לכ א שהעיסה נעשית באותו אופ ממש ,מ"מ המצה
הגדולה ברכתה המוציא ]וא על חתיכת מצה קטנה הבאה ממצה
גדולה יברכו המוציא[ ואילו על מציה יברכו במ"מ .וא שלכאו'
בהשקפה ראשונה נראה הדבר כמתמיה ,יש להביא ראיה לדבר
מדברי המשנ"ב סי' קס"ח ס"ק צ"ד גבי פשטידא הממולאת בשר
שברכתה המוציא וכתב ע"ז המשנ"ב ונראה פשוט דא עשויי
רקיקי קטני ומעורב בה פתיתי של בשר וניכר שאי עשויי
כי א לקינוח אחר הסעודה דינו ממש כפת שמעורב בפירות
ובשאר מיני מתיקה דאינו מבר עליה ברהמ"ז בדלא קבע
עלייהו .וחזינ להדיא מדבריו דעל אותו סוג עיסה יש שוני
בברכה והדבר תלוי בצורה החיצונית של המאפה] .ועיי בספר
אורחות רבנו חלק א' הנהגות או"ח אות נ"ט ,שמר החזו"א זצ"ל
הורה לבר על מציות קטנות במ"מ[.
והביאור בזה הוא ע"פ כל מה שנתבאר לעיל ,שעיקר הסברא
דפהב"כ ברכתה במ"מ כיו שאינה נאכלת לשובע ולקביעות
סעודה ,וא"כ י"ל דיש בזה הבחנה נוספת והיינו דפעמי הקובע
את דר בני אד ורגילות באכילה הוא הסוג שממנו הפת
עשויה ,ופעמי שצורת הפת ג היא משמשת כסימ א דר בני
אד לאוכלה לשובע או לאו ,וה"נ בנידו"ד כיו שהמאכל בצורה
זו אינו בא לאכילת שובע אלא לאכילת עראי דינו כדי פהב"כ.
הברכה על מיני מאפה המכוני "קרוטוני"
ח .ולפ"ז נראה דה"ה מיני מאפה החתוכי בצורת ריבועי
קטני ]המכוני קרוטוני [ שדר בני אד ליתנ במרק או
בסלט ,ויש העושי אות מחתיכות לח גמור ]והיינו שלוקחי
פרוסת לח וחותכי אותה לריבועי קטני ואופי אות
בתנור ,ויש שג מטגני את החתיכות הקטנות בשמ ,יש
המטגני בשמ עמוק ויש המטגני בשמ שאינו עמוק[ .והנה
א חתיכות הפת שבאו מפת גדולה נאפו בתנור הרי שברכת
המוציא ]כמבואר בשו"ע סי' קס"ח ס"ט[ .וא טוגנו בשמ עמוק
יש להבחי בזה בי א החתיכות גודל כזית שאז ברכת המוציא
דלא אבד מה תוריתא דנהמא ,משא"כ א החתיכות קטנות
מכזית דאז טיגו בשמ עמוק מפקיע מה ש פת וברכת
במ"מ ,וא טוגנו בשמ שאינו עמוק תלוי הדבר במחלוקת
הפוסקי א טיגו בשמ שאינו עמוק דינו כאפיה או כבישול,
עיי מג"א סי' קס"ח מובא במשנ"ב ש ס"ק נ"ו ועי' חזו"א סי'
כ"ו סק"ט ולכ יש לאוכלו רק בתו הסעודה .אבל א ייצרו
באופ מיוחד "קרוטוני " כנ"ל והיינו שלא באו מלח גמור אלא
נאפו בצורה זו של ריבועי מתחילה ,נראה דברכת תהיה בורא
מיני מזונות ,דבאופ כזה אי דר בני אד לקבוע עליה סעודה
ואי באי לאכילת שובע .ג נראה דא אפו חתיכות פת במטרה
מפורשת כדי לעשות "קרוטוני " דברכת במ"מ ,דלכאו' אי
אנו מתחשבי בזה שה נעשו בב' שלבי ] :א[ .אפיית פת] .ב[.
חיתו לחתיכות קטנות.

מיני מאכל המכוני "קרוטוני" ו"שקדי מרק"
דינ כטפל לעניי ברכה
ט .וכל זה באופ שאי לדו בה די טפל ,דיתכנו אופני
בה הקרוטוני משמשי כטפל ,דבזה בכל גווני אי לבר
עליה כלל ,כדי עיקר וטפל המבוארי בס' רי"ב .וכגו
קרוטוני הניתני בתו סלט ירקות ,שה ממש בגדר טפל .וכ
קרוטוני הניתני בתו מרק יש לה "די טפל" שה באי
כעי תיבול של המרק ,דאי מטרת אכילת כדי לשבוע מה ,
אלא עיקר מטרת להטעי את המרק ,והוא הדי והוא הטע
שג מאכל המכונה "שקדי מרק" הנאכל בתו המרק יש לו "די
טפל" שעיקר מטרתו היא כנ"ל היא להטעי את המרק ,ובכה"ג
יש לדמותו למאכל המכונה "שניצל" המצופה בפירורי לח ,
וברכתו היא שהנ"ב ,והטע בזה הוא שפירורי הלח שמצפי
המאכל ,באי כדי להטעי אותו וכעי תבלי הבא לתת טע
משובח במאכל ,שודאי דינו כטפל ,א שרוצי וחפצי בזה
שית טע טוב במאכל ,וה"ה אות פירורי לח המצפי את
השניצל מטרת לשמש כעי תבלי להטעי את המאכל.
ולכ ג אות קרוטוני ושקדי מרק יש לה די טפל כאשר
ה ניתני במרק וכדומה ,ואי לבר עליה כלל וככל די עיקר
וטפל.
הברכה על מיני מאפה המוכני "בורקס"
י .מאפה המכוני "בורקס" עשוי מבצק עלי וממלאי
אותו במיני שוני כגו תפוחי אדמה או גבינה או שאר ירקות
וכדומה .ויל"ע מה ברכתו ,והנה בצק עלי נעשה מקמח מעורב
ע כמות גדולה של מרגרינה ועושי ממנו סוגי מאכלי שוני ,
ויל"ע א ריבוי השמ שבתוכו נות לו ש של פהב"כ או דינו
כפת גמורה .ולכאו' תלוי הדבר א דר בנ"א לאכול מיני מאפה
מעי אלו לשובע כדוגמת פת או דאינ באי אלא לאכילה של
קינוח ותענוג] .ושמענו דישנ מאפיות המקפידות להכי בצק
שרובו שמ או מרגרינה כדי שיהיה בדי עיסה שנילושה רובה
במי פירות וכמבואר בפוסקי סי' קס"ח ס"ז[.
והנה א הבצק הוא מסוג כזה שדר בני אד לאכול אותו
לשובע ,מ"מ יתכ מאד שהדבר יהיה תלוי בצורה בה נאפה
"הבורקס" דא נאפה בחתיכות קטנות שדר בנ"א לאוכל
לאכילת עראי ,תהיה ברכת במ"מ והוא ע"פ מש"כ לעיל באות
ז' .וא נאפה בחתיכות גדולות באופ שדר בני אד לאוכל
לקביעות סעודה ,בזה יש לדו ע"פ דברי הט"ז ומג"א סו"ס
קס"ח גבי פשטידא הממולאת בבשר או בגבינה שדעת הט"ז
שדינא כפהב"כ ודעת המג"א שדינה כפת גמורה והכריע הבה"ל
כדעת מג"א ,ויש לדו עוד א סוג הבצק שעשוי ע הרבה שמ
יכול לשמש כפת גמורה או שתמיד בא רק לאכילת עראי ,וצ"ע.
הברכה שיש לבר על "טורטייה" העשויה מקמח
חיטה
יא .לפי כל מה שנתבאר לעיל יש לדו ולומר שהואיל ומאכל
זה המכונה "טורטייה" אינו מאכל שבני אד אוכלי אותו
לשובע נפש כדוגמת פת ,אלא עיקרו בא להשקיט את רעבונו
של האד  ,וכל צורת אכילתו היא במטרה של אכילת עראי ,לכ

אי עליו ש פת גמורה ,אלא פת הבאה בכיסני ,ויש לבר לפניה
בורא מיני מזונות ,ורק א קובע עליה סעודה יש לבר המוציא.
וכל זה הוא ג בגוונא שמי שאוכל את אותה "טורטייה" מדלג
מחמת אותה אכילה על פת שחרית וכדומה ,מ"מ אכתי עיקר
צורת אכילתה הוא בדר של עראי להשקיט את רעבונו] .ואינו
דומה כלל למאכל המכונה "פיצה" שש עיקר צורת המאכל הוא
לשבוע ,ולכ א שיש אינשי האוכלי מאכל זה בדר הילוכ
ברחובות עיר ,אינו מגרע מעיקר מטרת אכילתו הבאה לשובע
ולהיות עיקר סעודה ולא רק להשקיט את רעבונו ,ודו"ק[.

העולה מכל הנ"ל
א .חזינ מדברי גדולי הפוסקי שנקטו לעיקר
שההגדרה מה היא פת הבאה בכיסני אינה קשורה בהכרח
לחומרי מה מיוצרת הפת ,אלא בעיקר למה פת זו
משמשת ,ויתכנו אופני שוני כאשר מאות חומרי
מייצרי סוגי שוני של פת ,שבמקרה אחד יברכו על פת
זו המוציא ובמקרה אחר יברכו בורא מיני מזונות] .אות א' –
ו'[.
ב .מיני "מציות" העשויי כמצה ברכת בורא מיני
מזונות ,א שאופ עשיית והרכב החומרי שמה עשו את
העיסה הוא זהה .והטע כיו שבצורת כעת ה באי
לאכילת עראי ואי דר בני אד לאכול "מציות" אלו על
מנת לשבוע מה ] .אות ז'[.
ג .מיני מאכל המכוני "קרוטוני " המיוצרי במיוחד
בצורה של ריבועי קטני  ,ברכת בורא מיני מזונות ,א
שא ה יבואו מלח גדול תהיה ברכת המוציא כברכת
הלח ] .אות ח'[.
ד .יש לידע שבהרבה מ המקרי "קרוטוני " מוגדרי
כטפל לעניי ברכה ,ולכ אי לבר עליה אלא על העיקר,
ולכ כאשר ה באי בתו מרק או סלט ,אי לבר עליה
כלל] .עיי אות ט'[.
ה .ג מאכל המכונה "שקדי מרק" כאשר הוא נאכל
בתו מרק ,אי לבר עליו כיו שיש לו "די טפל" ]עיי אות
ט'[.
ו .מאכל המכונה "בורקס" ברכתו בורא מיני מזונות
]אות י'[.
ז .נראה שמאכל המכונה "טורטייה" העשוי מקמח
חיטה ובלילתו עבה ויש לו תוריתא דנהמא ,מ"מ ברכתו היא
בורא מיני מזונות ,והטע כיו שעיקר מאכלו הוא בדר
עראי ,ואי דר בני אד לאכול מאכל זה לשובע ,אלא כדי
להשקיט את רעבונ  ,ונתבאר מדברי גדולי הפוסקי
שבכה"ג יש לדו שאי למאכל מסוג זה ש של פת גמורה
,אלא דינו כפת הבאה בכיסני ,ורק א אכ יקבעו סעודה
על מאכל זה יברכו לפניו המוציא ולאחריו ברכת המזו.
]אות י"א[.

