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 קביעת סעודה -פת הבאה בכסנין

 :פת הבאה בכסניןברכת הגמרא במסכת ברכות עוסקת ב

רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין כי 

אתא שמעינהו דקא מברכי המוציא אמר להו מאי ציצי דקא שמענא דילמא המוציא לחם מן 

אין דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין  הארץ קא מברכיתו אמרי ליה

מברכין עליה המוציא ואמר שמואל הלכה כרבי מונא אמר להו אין הלכה כרבי מונא אתמר 

אמרי ליה והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל לחמניות מערבין בהן ומברכין עליהן המוציא 

 (א,מב) . עודתיה עלייהו לאשאני התם דקבע סעודתיה עלייהו אבל היכא דלא קבע ס

בנוסף לזהות המאכל . הגמרא אינה מסבירה מהי אותה פת ומדוע דינה שונה מלחם רגיל
אם קובעים סעודה ברכתו  -פסיקת ההלכה לא חד משמעית ומשתנה בנסיבות, שאיננה ברורה

סנין מהי אותה פת הבאה בכי -מדברי הגמרא עולים שתי שאלות. המוציא ואם לאו ברכתו מזונות
 .וכיצד מגדירים קביעת סעודה

 :בהלכות ברכות פרק ג הלכה טפוסק ם "הרמב

עיסה שנאפת בקרקע כמו שהערביים שוכני המדברות אופים הואיל ואין עליה צורת פת 

וכן עיסה שלשה  .ואם קבע מזונו עליה מברך המוציא, מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות

ה מיני תבלין ואפאה והיא הנקראת פת הבאה בכסנין בדבש או בשמן או בחלב או שעירב ב

 .ואם קבע סעודתו עליה מברך המוציא, אף על פי שהוא פת מברך עליה בורא מיני מזונות

כמו , ם מסביר שמדובר על פת שעירבו בה תבלינים נוספים המשנים את טעמה"הרמב
והשולחן ערוך פסק , יםבזהות הפת ישנם שתי דעות נוספות בראשונ. לחמניות ממותקות בימינו
 :את שלושת הדעות להלכה

ואם ; ברכה אחת מעין שלש: ולאחריו, בורא מיני מזונות: מברך עליו, פת הבאה בכיסנין

: מברך עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, לקבוע עליו אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים

ף על פי שהוא קובע א, יוואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים על... המוציא וברכת המזון

 . דבטלה דעתו אצל כל אדם, אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש, עליו

פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוקר : יש מפרשים, פת הבאה בכיסנין

א שהיא עיסה שעירב "וי; ו"ש ריאלחש"והם הנקראים רישקולא, ואגוזים ושקדים ותבלין

והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או , דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאהבה 

אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או , א שזה נקרא פת גמור"וי -א"רמ), התבלין ניכר בעיסה

מ "וי; (וכן נוהגים, ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר"דבש כמיני מתיקה שקורין לעקי

, שעושים אותם כעבים יבשים וכוססין אותם, ינה מתובלתבין מתובלת בין שא, שהוא פת

והלכה כדברי כולם שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים , ש"והם הנקראים בישקוני

 (ז-ו,קסח)  .שאמרנו בפת הבאה בכסנין

המגדיר בורקס ממולא כפת , השיטה הראשונה המובאת בשולחן ערוך היא דעת רבינו חננאל
א לגבי רמת המתיקות "ע והרמ"ם ונחלקו השו"נייה היא דעת הרמבהשיטה הש. הבא בכיסנין

ון שמסביר שכעכים יבשים אהשיטה השלישית היא דעת רב האי ג. עבור הגדרה זו הנדרשת
ע פוסק להלכה ששלושת המקרים "השו. כדוגמת בייגלה וקרקרים מוגדרים כפת הבא בכיסנין

ע הראשונים לא נחלקו אלא כל אחד דיבר "כתבו חלק מהפסוקים שכפי שעולה מהשונחשבים כך ו
  .(על אתר ערוך השולחן וביאור הלכה)על מקרה אחר 

 :הלבוש מסביר? מה הסיבה שפת הבאה בכיסנין היא אינה פת רגילה

אלא על פת שתחלתו עיסה והוא הנקרא לחם ... אין מברכין המוציא ושלש ברכות דאורייתא

ציא ושלש ברכות אפילו בכזית אלא בלחם שדרך דלא קבעו חכמים המו... בפי רוב בני אדם

 )ו, ח"קס)      .רוב בני אדם לקבוע עליו סעודתו

. ולכן אין בו שביעה כפי שהגדירה התורה, אנשים לא קובעים את סעודתם על סוג פת זה
ע מדובר על שיערו שביעה של "כפי שעולה בלשון השו. מכאן אנו חוזרים לשאלת קביעת סעודה

 . אדם
ביצים או שיעור שאינו קבוע שמקובל  4בעקבות כך יש פוסקים שכתבו שמדובר על כמות של 

כמו )אנשים אוכלים מאפים רבים הרי ש, על מנהג העולם הקשו אחרוניםה .שמשביע את האדם
בכמות אכילה זו יכולים להגיע לידי שביעה  .ז"ולא מברכים המוציא וברהמ( כנסיםבקידושים או ב

יש שהגנו על המנהג בכך שמשערים רק . ת כל המינים לכאורה כבר מתחייביםואם מצרפים א
רק לשיעור החיוב ז אוירבך הציע שמצרפים "הגרש. בדברים שהם פת ולא בכל מני אוכלים

כדוגמת , (ב פרק נד הערה קלב"ח מירת שבת כהלכתהש) עם הפתמאכלים הנאכלים ממש יחד 
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ומאפים  שמשערים כמה עוגות, לעומתושטיין פסק פיינרב ה. קרקר עם ממרח או עם דג מלוח
ואז כבר חייב ; אדם אוכל לשובע כאשר אוכל בנוסף אליהן גם בשר ודגים ושאר מאכלים נוספים

 (.ח ג סימן לב"אגרות משה או)בברכת המוציא 
ת "חידוש הלכתי של הרב אשר וייס בנושא כפי שהוא מביא באריכות בשו נזכירבהקשר זה 

פיצה ועוד , מאפים, בדבריו הוא מתייחס ללחמניות מזונות. כו-כב ב סימנים מנחת אשר חלק
לכן . ע ומסביר את העקרון של קביעת סעודה לא ככמות אכילה"מקרים השייכים להגדרת השו

בדבריו עולה חידוש . הוא סובר שדין לחמניות מזונות הם כדין פת הבאה ככיסנין ולא כפת רגילה
מיני מאפה . עת מהרגלי האכילה וכיצד מקובל לאכול מאכלים אלושהגדרת קביעת סעודה נוב

ם מאשר "נעיר כי הסברו מסתדר יותר עם דברי הרמב) אינם קובעים סעודה' על הדרך'שנאכלים 
 :בספרו דילוגים מתוך הסימנים השוניםבנביא את דבריו . (ע"לשון השו
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