
 כלים מרוסקיםברכה על מא

 ערוך אורח חיים סימן רב  שולחן .א

שה מהם עיסה והוציא מהם תמרים שמיעכן ביד וע

אפילו הכי לא נשתנית ברכתן ומברך עליהם:  גרעיניהם

: ולפי זה ה"ה הגהבורא פרי העץ ולבסוף ברכה מעין שלש. 

בלטווערן הנקרא פווידל"א מברכין עליהם: בפה"ע; ויש 

(, וטוב בשם הטור ת"ה סי' כ"ט וב"יאומרים לברך עליהם שהכל )

לחוש לכתחלה לברך שהכל אבל אם בירך בפה"ע יצא, כי 

 כן נראה עיקר.

 משנה ברורה סימן רב ס"ק מ .ב

פי' אף שנתרסק עי"ז לגמרי  -)מ( שמיעכן ביד ועשה וכו' 

אפ"ה מברכין פרי העץ משום דכיון דעדיין ממשן קיים 

שייך לברך עליהם פרי העץ וה"ה לענין פה"א כגון ער"ד 

 עפי"ל שמיעכן ועשאן כעיסה:

 משנה ברורה סימן רב ס"ק מב .ג

בזה נחלקו האחרונים יש מהם  -וי"א לברך עליהם שהכל 

שסוברים דהי"א לא פליג כ"א אפאווידלא משום שנימוחו 

לגמרי ולא ניכר צורתן כלל אבל בדין המחבר דמיירי 

בתמרים שנתרסקו שניכר תוארן וצורתן אף כשמתרסקין 

ברין דהי"א פליג גם לגמרי מודו דמברך פה"ע ויש מהם שסו

אדין המחבר וס"ל דכיון דנתרסקו לגמרי מברך שהכל 

ולדינא אין נ"מ בזה דאף אם נימא דהי"א פליג גם אתמרי' 

שנתרסקו מ"מ להלכ' קי"ל כדעת המחבר דהיכא שממשן 

קיים לא נשתנית ברכתן ורק בפאווידלא שאבד כל צורתו 

רעת ולא ניכר כלל מה הוא אז לכתחלה מברך שהכל וכהכ

הרמ"א דבברכה זו יוצא על הכל בדיעבד ]אכן לענין ברכה 

אחרונה אין עצה אי אתרמי לענין דברים שהוא משבעה 

מינים וכדאיתא בסימן ר"ח סי"ג דברכת בנ"ר אינה פוטרת 

מעין ג' ולא מעין ג' פוטרת בנ"ר אם לא שיאכל גם פרי 

משבעת המינים וגם דבר שברכתו בנ"ר לפטור גם את זה 

]פמ"ג[ ואם אין לו נראה לי שיוכל לברך מעין שלש כי ממ"נ 

כן משמע מלשון הרמ"א דתופס לעיקר הדין שברכתו 

 פה"ע[:

  אורח חיים סימן כח -שו"ת רב פעלים חלק ב  .ד

 ומתרסקין, שומשמיןאותם במכתשת עם  תמרים שדכין

לגמרי עד שנעשים עיסה אחת, ואין ניכר בהם צורת 

, מה יברך מדג'וגא בעירינותמרים, ולזאת קורין אותה 

 ובנ"ר... שהכלוברכה מעין שלש, או  בפה"עעליה 

ואע"פ שהוא  והנה כי כן ודאי יש לנו להורות לברך שהכל... 

בשולחנו הטהור, משום דהוי ספק הפך פסק מרן ז"ל 

ברכות, והא איכא כמה עניינים בברכות דלא עבדי כסברת 

 מרן ז"ל, משום ספק ברכות להקל. 

 אורח חיים סימן כט  -שו"ת יביע אומר חלק ז  .א

וראיתי בשיורי כנה"ג )סימן רב הגב"י אות ט( שכתב, שיש 

דכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא, ולרש"י  לתמוה על מרן המחבר,

מברך עליהן שהכל, וכמ"ש בתרומת הדשן סימן כט, הא קי"ל 

ספק ברכות להקל, שעל הכל אם אמר שהכל יצא. ונראה שזהו 

טעמו של הרמ"א בהגה שכתב וכו'. והאי "ויש אומרים" שכתב, 

קאי גם על התמרים שמיעכן וכו'. עכת"ד.... ברם בקושטא 

שאין לחוש כאן אל הכלל ספק ברכות להקל. כי נראה לפע"ד 

נראה שהמברך בורא פרי העץ על תמרים שנתמעכו ונתרסקו 

לגמרי, לכולי עלמא יצא בדיעבד, שהרי באמת פרי עץ הם אלא 

שנשתנו לגריעותא, וכל המחלוקת אינה אלא לענין לכתחלה 

מה עדיף לברך, וכמ"ש כיו"ב המגן אברהם )סימן רו סק"א( 

אה לי שפירות הגדלים באילן, ומשום שלא נגמרו, או וז"ל: נר

שאינם עיקר הפרי, צריך לברך עליהם בורא פרי האדמה, כמו 

שפסק בש"ע )סימן רב סעיף ב(, אם בירך עליהם בורא פרי העץ 

יצא. ע"כ. )וכ' הפמ"ג שם, דשאני לן בין המברך על פרי האדמה 

בברכתו, בפה"ע לא יצא, לבין האי דינא, דהתם הוי כמשקר 

משא"כ בזה(. וכן הסכים לזה מרן החיד"א בברכי יוסף )סימן 

רו סק"ב(, והביא ראיה לזה מדתנן )ברכות מ א( בירך על פירות 

הארץ בפה"ע לא יצא, משמע דוקא על פירות הארץ, אבל אם 

הוא דבר הגדל באילן אע"פ שאינו גמר פרי יצא, שאל"כ הו"ל 

י האדמה, בפה"ע, לא למתני בירך על דבר שברכתו בורא פר

ואין לזה שום שייכות למאי דקי"ל ספק ברכות  .יצא וכו'. ע"ש..

להקל, כיון שלכל הדעות אם בירך עליהם ברכתם הראשונה 

 יצא בדיעבד. 

 


