
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שאלה 

 , אך כעת אינו צמא כלל, האם מברך על המים. שיהיה פחות צמא בעת הצוםהשותה מים לפני צום רק בכדי 

 

 תשובה 
 .באומרים שמברך  ויש, איש אומרים שאינו מברך 

 ברכה על שתית מים לפני צום –ביאור מושג 
נהיה בדברו, אבל אם נתקעה לו בגרונו חתיכת בשר,    מברך שהכל   מאונויהרוות את צ שהשותה מים ל  בוארמ  גבגמרא 

שצמא למים, אבל   כשהוא כיון שעל מים מברך רק ובשביל להוריד אותה מגרונו שותה מים, אינו מברך על המים,

והטעם שאינו    אינו מברך על המים.אם שותה את המים לצורך אחר כגון להוציא עצם מגרונו או לבלוע כדור לרפואה  

כיון שמים בעצמם אין להם טעם ואין הנאה בשתייתם, רק הצמא הרוצה   , צימאונואת  רוות  הותה מים לרק כשש   ברך מ

 נהנה בשתייתם, ורק אז מברך עליהם את ברכת הנהנין. ולהרוות צימאונ

 

כעת בעת השתיה אינו צמא כלל, יש אומרים שאינו מברך  אך השותה מים לפני צום בכדי שלא יצמא במשך הצום, 

שמברך על   יש אומריםכיון שרק כשצמא ונהנה מהמים מברך עליהם ובמקרה זה אינו צמא ואינו נהנה,  על המים,

ואין זה חיסרון שאינו  , את גופו במיםכוונה להנות מהמים כדרכם דהיינו להרוות  שותה את המים עםהמים כיון ש

רפואה שאינו מתכוון כלל להרוות  כעת אלא הצמא יהיה לאחר זמן, ואין זה דומה לשותה מים לבלוע כדור ל צמא

 .  לא כעת ולא לאחר זמן מאונויצ

 שאלה 
מיץ ענבים ואינו מכיל מים, ואחרים שכתוב שיש    100%מיץ ענבים, מצויים היום בשוק שני סוגים, אחד כתוב עליו  

קידוש ושל  מים. האם מים אלו מצטרפים יחד עם מיץ הענבים לרביעית של    30%בהם מים, ולעיתים מעורבים בהם  

 ברכה אחרונה. 

 תשובה 
ולברכה   ,יש אומרים שהמים המעורבים במיץ הענבים נהפכים לחלק ממיץ הענבים ומצטרפים לשיעור לקידוש

להיזהר שבכוס הקידוש תהיה רביעית מיץ ענבים בלא  לדעתם יש , וה, ויש אומרים שהמים אינם מצטרפים דאחרונה 

 ית מיץ ענבים בלא המים. המים, וכן לברכה אחרונה יש לשתות רביע 

 האם מים מצטרפים לשיעור מיץ ענבים  –ביאור מושג 
 ,ז, ואדרבה זה העילוי של היין החי שהוא חזק מדי לשתייה ויין דרכו להיות מזוג ומעורב במים ומותר לערב בו מים 

 מתמזגים עם היין ונהפכים לחלק שהוספת המים משביחה אותו ומביאה אותו לטעמו המשובח, לכן לכל הדעות המים  

 
 חוט שני ריבית עמ' קל"ו. הגרי"ש אלישיב אשרי האיש ח"א פל"ו אות י"ח, הגר"נ קרליץ א
 הגר"ש וואזנר ח"ט סי' מ"ב, וכתב שכן מנהג העולם, מו"ר הגר"מ דייטש שליט"א. ב
 ברכות מ"ד ובתוס' שם. ג
למיץ ענבים,  ק"ווצימוקים מי בישול הגר"נ קרליץ חוט שני ברכות סי' ר"ב סקי"ח, ולמד זאת מהא דמהני מזיגה ליין חלש ו ד

אור לציון ח"ב סי' כ' י"ח,  שו"ת  .וביאר דמזיגה מהני להחשיב המים לשיעור רביעית לכוס של ברכה ושיעור ברכה אחרונה

הגר"ש וואזנר בקובץ מבית לוי חי"ז עמ' מ"ט דמותר ליתן מים במיץ ענבים כל עוד מורגש טעם מיץ הענבים, ומשמע שיש דין 

 ן דמותר להוסיף אך אינו מתמזג ונחשב כמיץ ענבים עצמו ויל"ע.אך אינו מוכרח דיתכ ,מזיגה
הגרש"ז אויערבך מנח"ש ח"א סי' ד', הגרי"ש אלישיב שיעורי הגרי"ש ברכות עמ' שע"א, ולדעתם גם מעט מים פוגם ומפסיד  ה

 מיץ הענבים את ברכת בפה"ג, אך גם אם לא היה מפסיד, וודאי אינו מצטרף לשיעור.מ
 סי' ר"ד ס"ה. ו
 סי' רע"ב ס"ה. ז

 שואל ומשיב
  ה לכל נפשוהלכות המצויות בתוספת ביאור בלשון השו

 הלכות ברכות-נושאי העלון 
 גיליון רט"ו מנחם אב תשפ"ב

 



 . חממנו הן לשיעור רביעית בכוס של ברכה והן לשיעור ברכה אחרונה 

 

וכמו כן אין המזיגה במים משביחה את טעמו אלא מחלישה אותו ומדללת   עם מים, מיץ ענבים אין דרכו להיות מזוג

מים כל עוד מיץ ענבים הוא הרוב ולא נחלש   הענביםמיץ רב ביאם ע  שבדומה לייןאת טעמו, בכל אופן יש אומרים 

, כמו ביין המים מתערבבים ומתמזגים ונהיים לחלק ממיץ הענבים, ומצטרפים לשיעור כוס של  טעם המיץ ענבים

ברכה ולשיעור ברכה אחרונה. יש חולקים ואומרים שרק ביין שהמים משביחים את היין וזו דרך היין לערב בו מים,  

מיץ  יין, אך במיץ ענבים שאין דרך לערב בהם מים, הם אינם מצטרפים, ויש לוודא שיש רביעית נהפכים המים ל

, או להשתמש  ולברך ברכה אחרונה רק לאחר ששתה רביעית ממיץ הענבים עצמו  , יםבכוס של ברכה בלא מ ענבים 

 . 100%במיץ ענבים 

 שאלה 
אלץ לכפות זאת עליו, או חולה שאינו רוצה לאכול  המחייב את בנו הקטן לאכול ארוחת ערב ובנו אינו מוכן לכך ונ

 . ומחייבים אותו לאכול, האם הם צריכים לברך על המאכלים

 

 תשובה 
 .טיש אומרים שחייבים לברך על המאכל 

 המכריח את בנו הקטן לאכול האם הבן מברך על אכילתו  –ביאור מושג 
והטעם הוא כיון שלא  אפילו אם נהנה ממנה, מובא בראשונים שאם אנסו וכפו אדם לאכול, אינו מברך על האכילה, 

 .י שהאכילה היא בעל כורחו כשייך לחייב אותו לברך על הנאתו 

לכאורה הוא הדין אם אב כופה את בנו הקטן לאכול, או רופא כופה חולה לאכול, לא היה עליהם לברך כיון שאין 

כפת על האדם אינה לטובתו  י כילה לרצונם, אלא שיש המבארים שהפטור מברכה הינו באופן שהאכילה שנהא

רק האדם בגלל גילו הצעיר אינו מבין את תועלתה או בגלל מצבו הרפואי קשה לו   ,וותועלתו, אך אם היא לתועלת 

טורו אותה חז"ל מברכה כיון שהיא  ואינו רוצה לאכול, עד שנאלצים לכפות את המאכלים עליהם, אין זו הכפייה שפ 

 והם חייבים לברך.  לתועלתם 

 שאלה 
 הטועם סלט חומוס, מה מברך עליו. 

 תשובה 
 .יב, ויש אומרים בורא פרי האדמה יאיש אומרים שמברך שהכל 

 

 מהי ברכת סלט חומוס  –ביאור מושג 
, וגרגירי חומוס טחונים היטב הנקרא סלט  הנקראים ארבע"סהחומוס נאכל בשתי דרכים, גרגירי חומוס מבושלים 

המבושלים פשוט שמברך בורא פרי האדמה, סלט חומוס נעשה מגרגירי חומוס שהתרסקו לגמרי    הגרגירים חומוס. על  

יום לסלט החומוס, אם כן הגם שלא ניכר תואר  ולא ניכר עוד תואר וצורה שלהם, אכן רוב גרגירי החומוס מיועדים ה

, כך מבארים הסוברים שברכת סלט חומוס  בורא פרי האדמה  וצורת פרי החומוס כיון שזו הדרך לא איבדו את ברכתם

כיון שלא ניכר כלל שסלט  רוב גרגירי החומוס מיועדים לסלט החומוס, ש, יש הסוברים שהגם יגבורא פרי האדמה 

חומוס מקורו מגרגירי חומוס ברכתם שהכל, והגם שאם דרך רוב הפרי הוא לסלט חומוס אין צריך תואר וצורה, אכן 

, ודומה לסוכר שהגם  צריך שיהיה ניכר שבא מפרי וכאן פנים חדשות באו לכאן ואין ידוע כלל מקורו של סלט החומוס

 .טו, והוא הדין כאן ידהסוכר, כיון שלא ניכר כלל שסוכר בא מפרי ברכתו שהכל שרוב סלקי הסוכר הינם עבור יצור 
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 הגר"נ קרליץ שם, שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' כ'. ח
הגר"ש וואזנר שערי ברכה פי"ג הערה כ"א לגבי ילד קטן, מו"ר הגר"מ דייטש שליט"א דכיון שעצם האכילה היא לטובתם  ט

 ובריאותם הגם שהיא נעשית בכפייה לא כפייה זו פטרו חז"ל מברכה.
 מ"ב סי' ר"ד ס"ק מ"ה. יי

 , מו"ר הגר"מ דייטש שליט"א.סלט  וזאת הברכה ערך חומוס יא
 .סלט  שערי ברכה ערך חומוס יב
  שערי ברכה שם. יג
 ראה ביה"ל סי' ר"ב סט"ו ד"ה על הסוקא"ר. יד
כן נראה לבאר בדעת ספר וזאת הברכה עפ"י מה שהביא בשם הגרש"ז אויערבך בלוח הברכות מו"ר הגר"מ דייטש שליט"א, ו  טו

דברכת טחינה היא שהכל הגם שהובא בשע"ת סי' ר"ה סע' ז' שהקשה האבן העוזר על המ"א מדוע ברכת הטחינה  ,ה ק"הערה

פרי הקודם מברך שהכל ע"כ ונראה היא שהכל כיון שדרך היא לטחון את השומשומים, תירץ הגרש"ז כיון שלא ניכר כלל ה

ודלא כפי שיש שרצו לבאר דברכת החומוס הינה שהכל כיון שנהפך מפרי   מברך שהכל דלא ניכר כלל מקורו,  דה"ה בסלט חומוס

, דגם תבלינים שדרכם כטפלה אם דרכם לריסוק לא איבדו את ברכתם, ודלא לסלט חומוס שדרכו להאכל כטפל ,הנאכל כעיקר

לומר דסלט חומוס איבד ברכתו כיון שאינו נאכל לעצמו בדומה לבצל שהיום אין מברכים עליו האדמה דאינו טוב כפי שיש שרצו  

 ואין צורך שיאכל כעיקר בשביל שלא יאבד ברכתו. משא"כ בבצל, לאכילה בעצמו, דזה אינו דחומוס טוב לאכילה כשלעצמו,


