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איתמר: הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה; אמר רב הונא: טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה 

לאחריהם. וכן אמר רב נחמן: טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם; ורב ששת אמר: טעונין ברכה 

לפניהם בין לאחריהם, שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו אלא פת הבאה בכסנין בין 

בלבד. ופליגא דרבי חייא, דאמר רבי חייא: פת פוטרת כל מיני מאכל, ויין פוטר כל מיני משקים. אמר רב פפא, 

יהם ולא לאחריהם, ושלא אין טעונים ברכה לא לפנ -הלכתא: דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה 

טעונים  -טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם; לאחר סעודה  -מחמת הסעודה בתוך הסעודה 

  ברכה בין לפניהם בין לאחריהם.

שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו: דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא 

דגורם ברכה  שאני יין, -ם: הואיל ופת פוטרתן. אי הכי, יין נמי נפטריה פת! לפניהם ולא לאחריהם? אמר לה

 לעצמו.

 תוספות מסכת ברכות דף מא עמוד ב

ולכאורה מיירי ביין בלא סעודה דאי בהדי פת תיפוק ליה דפטר ליה פת דאפי' יין  -ה"ג ויין פוטר כל מיני משקין 

ובע ברכה לעצמו אלא מיירי בלא סעודה ואפ"ה יין פוטר נמי רצה לומר הספר בסמוך דפטור אי לאו טעמא דק

ולית הלכתא כוותיה שהרי מפת פוטרת אין הלכה כמותו אלא כפסק רב פפא א"כ גם מהא דקאמר יין פוטר וכו' 

 לית הלכתא כוותיה.
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ים ולא ידעתי למה והרי גמ' מפורשת היא ודע שלא מצאתי ברמב"ם ובטור דין זה דיין פוטר כל מיני משק

בברכות ]מ"א:[ ובחולין ]קי"א:[ ורק רבינו הב"י כתב דין זה בסעיף ב' וגם הרא"ש פסק כן בפ"ו ]סי' כ"ו[ וכן 

תר"י פסקו שם כן ונ"ל דלפי סוגית הש"ס אין הלכה כן והכי איתא שם איתמר הביאו לפניהם תאנים וענבים 

מברך לפניהם וכו' ופליגא דר' חייא דאמר ר"ח פת פוטרת וכו' ויין פוטר ע"ש ואנן בתוך הסעודה אמר רב הונא 

קיי"ל כרב הונא וממילא דלית הלכתא כר"ח אך הרא"ש ותר"י כתבו שם דנהי דבפת לית הלכתא כוותיה דר"ח 

אין אבל ביין הלכה כמותו ע"ש והרמב"ם והטור לא ס"ל כן ובאמת לא אבין דעת הרא"ש ותר"י דהרי כמו ש

הפת פוטרת תאנים וענבים מפני שאינן מעניין הסעודה כמו כן פשיטא ששארי המשקין אינן מעניין היין ולמה 

יפטור אותם לדידן דלא קיי"ל כר' חייא בפת וצ"ל דהרא"ש ותר"י סברי דיותר יש קירוב שארי משקין ליין ממה 

שהרי כתב ופליגא דר"ח וכו' ואי ס"ד דביין  שיש קירוב תאנים וענבים לפת וגם מדברי הרי"ף נראה דלא ס"ל כן

פסק כמותו ה"ל לבאר אלא וודאי דדחאו מהלכה ובע"כ צ"ל כן דאל"כ למה כתב כלל הך ופליגא דר"ח דאי 

לעניין תאנים וענבים הא הביא דברי רב הונא אלא וודאי בשביל יין כתב כן כלומר דגם בזה לא קיי"ל כר"ח 

לא הולכין להקל בספק דרבנן והבה"ג קבעה להלכה ע"ש בפ"ו וכן פסק באור ולפ"ז הוה ספיקא דדינא אך ממי

זרוע הגדול ]סי' קנ"ה[ אך רבותינו בעלי התוס' כתבו שם דגם מיין לית הלכתא כר"ח ע"ש ]ויש להסתפק אם 

גם השומעים ברכת בפה"ג ויצאו בברכתו אם גם בהם פוטר כל מיני משקים מברכה כשלא שתאו מכוס של 

 תו"ס פסחים ק'. ד"ה ור"י[:ברכה וע
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עוד יש חשיבות ליין דכשם שפת פוטר כל מיני מאכל שבסעודה כמו כן יין פוטר כל מיני משקים ]גמ' שם[ אפילו 

מברכה ראשונה ואפילו שלא בשעת הסעודה דבשעת הסעודה א"צ להיין דהפת פוטרתן דכשם שהפת יש לו 

 סועד כמו כן היין יש לו מעלה שמשמח כדכתיב ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעדמעלה ה

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעא סעיף א. 4



יין הרבה, שותה, מפני שכשהוא שותה משום דמיסעד סעיד, אבל אם רצה לשתות  ויין ד מעט לא ישתה, 

 גורר תאות המאכל.הרבה 
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כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים פירוש עיקר נטילת ידים הותקנה על הפת שנאחז בידים שהנטילה היא 

משום סרך תרומה ורוב התרומות הם מהפת אבל לפירות א"צ נטילת ידים שאין תרומתן מן התורה אלא 

בשלשה דברים הענבים אחר שיעשה מהן יין והזיתים אחר שיעשו שמן שלא מצינו תרומה מן התורה אלא 

דכתיב ראשית דגנך תירושך ויצהרך אבל המשקין כיון שאינן נאחזין בידים שאדם שותה אותן על ידי הכלי לא 

היו צריכין נטילה מן הדין אלא מפני שהמשקין הם עלולים יותר שמקבלין טומאה מהידים שהם שניות כמו 

"ז( כל הפוסל את התרומה מטמא משקין התרומה ונעשו ראשונים לטמא דברים אחרים כדאמרי' )פרה פ"ח מ

 להיות תחלה ולפיכך החמירו בהם והצריכו לכל דבר שטיבולו במשקין נטילת ידים. מפי מורי הרב נר"ו:

 ספר חסידים )מרגליות( סימן נח. 6

והאוכל וידיו מלוכלכות בתבשיל והוא רוצה לשתות יין יקנח ידיו ויברך על היין וישתה שנאמר )תהלים קל"ד  

 )מובא בכף החיים קעד,ב(.  שאו ידיכם קודש וברכו את ה'.ב'( 

 


