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עלון מס' 6  - חודש 

לחם מ"˜מח מל‡" ˘נו„ע ב„ורנו ˘‰ו‡ ברי‡ יו˙ר 
מלחם מ"˜מח לבן", ‰‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לו בברכ‰

י„וע ˘בזמן חז"ל ‰יו מˆויים ˘ני סו‚ים ˘ל לחם, ‰ר‡˘ון 
˜ליפו˙  ‰"סובין"-  לל‡  חיטים  פ˙  ו‰ו‡  נ˜י‰",  "פ˙  נ˜ר‡ 
ו‰˘ני  בזמננו,  ו‰ר‚יל  ‰מˆוי  ‰לבן"  ‰"לחם  ו‰ו‡  ‰חיטים, 
נ˜ר‡ "פ˙ ˜יבר", ו‰ו‡ לחם ‰ע˘וי מ˜מח ˘נטחן יח„ עם 
ומבו‡ר  ‰ר‡˘ון.  ‰לחם  מן  ל‚רוע  נח˘ב  ו‰י‰  ‰˜ליפו˙, 
ריך ל‰˜„ים  לימים,̂  ני‰ם̆  ‡ם̆  סח סעיף „)̆  ב˘"ע (סי'̃ 

‡˙ ‰פ˙ ‰נ˜י‰- לחם לבן. 

ו‰נ‰ כיום במˆי‡ו˙ י„וע ˘לחם מ"˜מח מל‡"- ˘‰ו‡ ˜מח 
עם סובין (˜ליפו˙), ברי‡ יו˙ר, ורבים מ˜פי„ים ל‡כול „ו˜‡ 
נ‰נים  ‰עולם  רוב  ‰טעם,  לענין  ‡בל  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ממנו 
יו˙ר מפ˙ מ˜מח לבן לל‡ ‰˜ליפו˙ וכבעבר. ולפי ‰‡מור י˘ 
ל„ון ‰‡ם ענין ‰ברי‡ו˙ ˘נו„ע לנו ב„ורו˙ ‰‡חרונים, י‚רום 
˘רוˆ‰  ב‡ופן  ‰לבן  ‰לחם  לפני  ‰מל‡  ‰לחם   ˙‡ ל‰˜„ים 

ל‡כול מ˘ני‰ם. 

‰נ‰ מרן ‰בי˙ יוסף (רי˘ סי' ˜ע‰) ‚בי ברכ˙ ‰"טוב ו‰מטיב" 
‰מברך  ‡מר‰̆  על יין, ‰בי‡ „ברי ‰‚מר‡ בברכו˙ (נט ע"ב)̆ 
על יין בור‡ פרי ‰‚פן, ‡ין ˆריך לברך ˘וב ‰‚פן על יין ‡חר 
ו„ע˙  ו‰מטיב".  "‰טוב  ברכ˙  לברך  ˆריך  ‡בל  לו,  ˘‰בי‡ו 
ר˘"י ˘„ו˜‡ כ˘‰יין ‰˘ני טוב ומ˘ובח מן ‰ר‡˘ון מברך 
‡ף כ˘‰‡„ם מסופ˜ ‡ם  ‰טוב ו‰מטיב. ‡בל „ע˙ ‰˙וספו˙̆ 
‰יין ‰‡חרון טוב מן ‰ר‡˘ון, מברך ‰טוב ו‰מטיב, כל ˘‰ו‡ 
מרן  וכ"פ  ‰ר‡˘ון.  מן  ‚רוע  ‰‡חרון  ˘‰יין  בו„‡י  יו„ע  ל‡ 

ב˘לחנו ‰ט‰ור (˘ם סעיף ב). 

‡חר כן ‰בי‡ ‰בי˙ יוסף ‡˙ „ברי ‰מר„כי (פסחים ˜‡ ע"ב) 
‰טוב  מברך  לבן  יין  ˘על  ו‰וסיף  ‰˙וספו˙,  כ„ברי  ˘כ˙ב 
לפי  ‰ר‡˘ון,  מן  יו˙ר  ‰רב‰  ‚רוע  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ו‰מטיב 
כלל  ˘ב„רך  ˘‡ף  ו‰יינו  מ‰ר‡˘ון.  יו˙ר  ל‚וף  ברי‡  ˘‰ו‡ 
ˆריך ˘י„ע ˘‰יין ‰˘ני ל‡ ‚רוע יו˙ר מן ‰יין ‰ר‡˘ון, ו‡ם 
י„וע לו ˘‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מן ‰ר‡˘ון ‡ינו מברך, מכל מ˜ום 
ביין לבן, ‡ף ‡ם ‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מ‰ר‡˘ון, בכל ז‡˙ מברך 
עליו (‡חר ˘˘˙‰ מן ‰‡„ום) ‰ו‡יל ו‰ו‡ ברי‡ ל‚וף. וב˘ו"˙ 
‰לכ‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' יח) ‰‡רכנו ב„ין ז‰ ו‰עלנו ˘‚ם לנו 
בני ספר„ ˘‡נחנו ‰ולכים ‡חר „ע˙ מרן ‰˘"ע, י˘ לנו לנ‰ו‚ 

כ„ברי ‰מר„כי ‰נ"ל ל‰לכ‰ ולמע˘‰, ר‡‰ ˘ם. 

ו‡ם כן לכ‡ור‰, בני„וננו ‚ם י˘ ל‰˜„ים ‡˙ ‰מ‡כל ‰ברי‡- 
˘‰ו‡ פ˙ ˜יבר- לחם מל‡. ‡ל‡ ˘ב‰לכ‰ למ˘‰ (˘ם ‡ו˙ ו) 
ב‡רנו מ„וע חי„˘ ‰מר„כי ‡˙ חי„ו˘ו ב‰לכו˙ ‰טוב ו‰מטיב 
ול‡ ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ ב˘ב˙ וכיו"ב, ˘‰רי ‰מעיין ב„יני ˜י„ו˘ 
˜ו„ם  לבן  ˘יין  ˘סובר  מי  ˘‡ין  יר‡‰   („ סעיף  ערב  (סימן 
ל‡„ום מפ‡˙ ברי‡ו˙ו, ˘ל„ע˙ ‰רי"ף ו‰רמב"ם נר‡‰ ˘‚ם 
‰לבן כ˘ר לכ˙חיל‰, וכן „ע˙ ‰טור, ‡ל‡ ˘‡ם ‰לבן מ˘ובח 
ו„ם. ול„ע˙ ‰ריטב"‡ ‡ם ‡ין לו יין ‡„ום, יכול  מ‰‡„ום ‰ו‡̃ 
ל˜„˘ על ‰לבן לכ˙חיל‰, ויין ‡„ום ‰ו‡ מˆו‰ מן ‰מובחר. 
ול„ע˙ ‰רמב"ן יין לבן פסול ‰ו‡ ‡ף ב„יעב„ (זול˙ ב‰ב„ל‰ 
˘נח˘ב כ˘כר כמ"˘ ‰ר˘ב"ı, וכ"פ מרן ˘ם), וכמוב‡ כל ז‰ 
מˆו‰  ‰„עו˙  לכל  מ˜ום  ומכל  ˘ם,  יוסף  בבי˙  ב‡ורך 
ברור‰  ‰מ˘נ‰  ˘כ˙ב  וכמו  ‡„ום,  יין  ‡חר  לחזר  לכ˙חיל‰ 
(˘ם ס˜"י). ול‡ ‡מר ‡ח„ מן ‰פוס˜ים ˘‰לבן ˜ו„ם "‰ו‡יל 
ב‰‚‰  ‰נ"ל  ‰מר„כי  „ברי  ˘‰בי‡  ‰רמ"‡  ו‡ף  ברי‡",  ו‰ו‡ 
˘ב˘"ע סי' ˜ע‰, ל‡ ‰עיר ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ בסי' ערב מ„ברי 
ענין  ו‰מטיב"  "‰טוב  בז‰, ˘ב‰לכו˙  ו‰בי‡ור  ‰מר„כי כלל. 
מ‰  ‰י‡,  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰טב‰  ברי‡-  יין  ח˘וב, ˘כן  ‰ברי‡ו˙ 
‡חר  ˘‰ולכים  ענינים  ו˘‡ר  ˜י„ו˘  ב‰לכו˙  כן  ˘‡ין 
ל‡  ‡"כ  ‰ברי‡,  מן  ח˘וב  ˘‰‡„ום  וכיון  בלב„,  ‰ח˘יבו˙ 

מח˘יבים ‡˙ ‰לבן כלל. 

‡ל‡  "‰טב‰",  מ˘ום  ‡ינו  ‰ברכ‰  ˘ענין  בני„וננו  ז‰  ולפי 
˜סז  (סי'  ‰יטב  ‰ב‡ר  ˘כ˙בו  ˘מˆינו  וכמו  ‰ברכ‰",  "כבו„ 
מן  ‰לחם   ˙‡ לבˆוע  ˘ˆריך  ב-‚)  ‡ו˙  (˘ם  ו‰כ‰"ח  ס˜"‡) 
"ח˘וב"  [ועו„ ˘„ין  ‰רך.  מי ˘‡ו‰ב ‡˙  ‚ם  ‰מ˜ום ‰˜˘‰ 
˜ו„ם ל„ין "חביב" כמ"˘ ‰‚ר"מ לוי בספר ברכ˙ ‰' (ח"‚ פ"ט 
סעיף יב), ומטעם ז‰ פס˜ ˘ם ˘יין ˜ו„ם למיı ענבים ‚ם ‡ם 
‰ו‡  ‰עי˜ר  כן  ו‡ם  ו„ו˜].  עיין  יו˙ר,  לו  חביב  ‰ענבים   ıמי
ל‰˜„ים ‡˙ ‰טעים ו‰ח˘וב ול‡ ‡˙ ‰ברי‡, וכל ז‰ כ˘רוˆ‰ 
ל‡כול מ˘ני‰ם כמובן, וכמו ˘כ˙ב ‰˙רומ˙ ‰„˘ן (בסי' לב 

˘‰ו"„ ב‰‚‰). 

וכעין ז‰ מˆינו לענין פ˙ עכו"ם נ˜י‰, ˘פ˙ ˜יבר ˘לנו ‡ינ‰ 
מסויימים,  ב‡ופנים  כן  ‡ם  ‡ל‡  ˘ווים  ו˘ני‰ם  ל‰  ˜ו„מ˙ 
˙לוי‰  ‰נ‰נין  ברכ˙  ˘כל  ˜סח):  (סימן  יוסף  בבי˙  וכמ"˘ 

בחביבו˙, ˘על חביבו˙ ‰נ‡˙ו ‰ו‡ מברך ומ˘בח, ולכך נכון 
˘בעל ‰בי˙ נז‰ר מפ˙ ˘ל ‚וים, ‡בל ‡ין ז‰ ב‚לל ˘‡ינו חביב 
למˆו‡  ˘יכול  במ˜ום  ולכך  פרי˘ו˙,  מ˘ום  מניח  ‡ל‡  לו, 
עיל‰ ˘י‡כל ב‰י˙ר ול‡ יˆטרך לפרי˘ו˙ כמו כ‡ן ˘מחבב בו 
‰מˆו‰ ‰˙ירו לו חכמים. ומבו‡ר ˘‰עי˜ר ‰ו‡ כבו„ ‰ברכ‰ 

בפ˙ נ˜י‰ וחביב‰, ול‡ ענינים ‡חרים.

בזמננו ‡ין פ˙ "˜יבר" ממ˘ ‡בל בכל ז‡˙
רוב ‰עולם ‡ו‰בים לחם לבן

‡ל‡ ˘‰נ‰ ‰רב פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' ˜סח ‰ער‰ 5) כ˙ב: פ˙ 
‰סובין  ממנו  ‰פרי„ו  ˘ל‡  מ˜מח  לחם  פירו˘ו  ˜יבר, 
כי ‰י‰ ˜˘‰ ללעיס‰  ובזמני‰ם ‰י‰ מ‡כל עניים  ו‰נבטים, 
˘‡ין  וברור  פ˘וט  ולכן  לחיך.  ערב  כלל  ‰י‰  ול‡  ו‡כיל‰ 
בימינו  ˘עו˘ים  מלי‡‰  מחט‰  ˘ונים  ללחמים  ‰כוונ‰ 
ו˘י ב‡כיל˙ם וטעימים ‰ם  ‡ין כל̃  ˘מעב„ים ‡ו˙ם ב‡ופן̆ 
וערבים לחיך ו‡ף ‰ם ברי‡ים יו˙ר מלחם לבן, ולכן ‰רי ז‰ 
בכלל לבן ללבן יו˙ר, ˘י˘ ל‰ע„יף ‡˙ ‰חביב עליו. ו‡ם ‡כן 
בלינים וכ„ו'  בר˘ו˙ו ‡ין לו טעם טוב מחוסר̇  ‰לחם ‰מל‡̆ 
י˘  וכ„ו',  ברי‡ו˙ו  מפני  ל‡כלו  ומוכרח  ל‡כיל‰   ‰˘˜ ו‚ם 
חביב עליו לחם ז‰ יו˙ר מחמ˙ ר‚ילו˙ו  ל‰ע„יף לחם נ˜י ‡ף̆ 
מ‰לחם  ‚ם  זו  בסעו„‰  ל‡כול  כ˘ב„ע˙ו  ו‰יינו  וכ„ו'  ‡ליו 
‰נ˜י, ע"כ. וכעין ז‰ כ˙ב ‚ם בספר ‰לכ‰ ברור‰ (חל˜ ח' עמ' 

˙י‚).

‡בל ב‡מ˙ ‡ף ‡חר ‰נ"ל, ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ˘לרוב ‰עולם לחם 
לבן ‰ינו מכוב„ וטעים יו˙ר מלחם מל‡, ו‰‡וכלים מ‰לחם 
‡ם  ˘‰רי  ˙„ע  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ‡ל‡  כן  עו˘ים  ‡ינם  ‰מל‡ 
‰מˆ‡ ימˆ‡ "מח˜ר" ‡מי˙י ˘י‰פוך ‰˜ער‰ על פי‰, ויכריז 
ל‡  ˘פ˙ לבנ‰ ברי‡‰ ‰רב‰ יו˙ר מפ˙ מלחם מל‡, ‰רי ו„‡י̆ 
ע„יין  ˘י‡כלו  ממ˘פח‰  ו˘ניים  מעיר  ‡ח„  ‡ל‡  ימˆ‡ 
חלו˙  ˜ונים  ˘‰כל  לז‰  כ„ו‚מ‡  ˙ר‡‰  וכן  ‰מל‡.  מ‰לחם 
חלו˙  ˜ונים  ממ˘  ומעטים  לבן,  מ˜מח  מ˘ובחו˙  ל˘ב˙ 
מ˜מח מל‡, וב„רך כלל ‰ו‡ מחמ˙ "„י‡ט‰" ועניני ברי‡ו˙ 
י˘  לבנו˙  כ˘˘ני‰ם  ˘‡פילו  ב˘"ע  וכמבו‡ר  וכ„ומ‰. 
ל‰˜„ים ‰לבנ‰ יו˙ר. ו‡ם כן נר‡‰ ˘למע˘‰ ‡ף בזמננו י˘ 

ל‰˜„ים ‡˙ ‰לחם מ˜מח לבן כל ˘ברˆונו ל‡כול מ˘ני‰ם. 

וכן ר‡י˙י ל‰‚‡ון ר' בˆל‡ל ˘טרן זˆ"ל ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ 
‡ל‰  ‚ם  כולל   - ‰‡נ˘ים  ˘רוב  ˘כ˙ב  סו)  סימן   ‚ (חל˜ 
˘מטעמי ברי‡ו˙ ‡ינם ‡וכלים ר˜ פ˙ ˜יבר, פ˙ נ˜י‰ חביב‰ 
˘ל‡  ‰מ˜פי„ים  ‡ל‰  ˘‚ם  יוכיחו  מˆו‰  וסעו„ו˙  עלי‰ם 
ל‡כול ‡ל‡ פ˙ ˜יבר ‡ין עו˘ין סעו„˙ מˆו‰ ו‡פילו סעו„˙ 
מרעים ר˜ עם פ˙ נ˜י‰, ‰רי ˘פ˙ נ˜י‰ ח˘וב‰ וחביב‰ ‚ם 
ממ˘˙˙פי  ממ‡‰  ‡ח„  ‡פילו  נמˆ‡  ל‡  וב‡מ˙  עלי‰ם. 
בזמנינו  ‚ם  כן  על  מל‡כל‰.  עˆמו  ˘ימנע  ‰נ"ל  סעו„ו˙ 
נ˜י‰  פ˙  ‰וי  „ו˜‡,  ˜יבר  פ˙  ל‡כול  מ˜פי„ים  מ‡„  ˘רבים 
ח˘וב‰ וחביב‰, ומי ˘פ˙ נ˜י‰ ‡ינ‰ חביב‰ עליו בטל‰ „ע˙ו, 
ע"כ. ו‡מנם ר‡י˙י ב˘ו"˙ ˙˘ובו˙ ו‰נ‰‚ו˙ (כרך „ סימן ע‡) 
"‰‡וכל  ‰˙ח„˘  ‰‡חרונו˙  ב˙˜ופו˙  וכ˙ב:  בני„וננו  ˘„ן 
‰טבעוני ו‰ˆמחוני", ומˆוי ˘‡ין ‡וכלים פ˙ חטים נ˜י, ‡ל‡ 
ר˜ פ˙ ˜יבר ‡ו ˘יפון, ונס˙פ˜˙י מ‰ עליו לע˘ו˙ ב˘ב˙, ‡י 
‡ו  ˜יבר  ברי‡ו˙"  "מטעמי  לי‰  „ניח‡  „י„י‰  ב˙ר  ‡זלינן 
˘יפון, ‡ו ‡ולי ‰ולכים ‡חר רוב ‰עולם ו‰ו‡יל ולרוב בני ‡„ם 
חל‰ מפ˙ נ˜י ע„יף, ו‡נו ˆריכים לחם מ˘נ‰ יפ‰ ו˘לם, ועל 
כן ‰‰י„ור לˆ‡˙ לחם מ˘נ‰ ולבˆוע ממנו מפ˙ נ˜י כחלו˙ 
‰מˆויים. וכ‰יום ˘זו ˘יט‰ ˘לימ‰ ˘ל ‰רפו‡‰ ‰טבעוני˙ 
˘רוב  ‡ף  יו˙ר,  כברי‡ים  מפורסמים  ˘יפון  וכן  ˜יבר  ˘פ˙ 
‡ופן,  בכז‰  „ע˙ו  בטל‰  לומר   ‰˘˜ כן,  נו‰‚ין  ‡ין  ‰עולם 

˘יו„עים ˘ז‰ו ˘יט˙ ‰טבעונים. ‡בל ‡„ם ברי‡ ו‰טבעוניים 
לחם  ל„חו˙  כ„‡י  ל‡  ל‡„ם,  יו˙ר  ברי‡‰  זו  ˘פ˙  טוענים 
מר„כי  מ˘‰  ר'  ל‰‚‡ון  ר‡י˙י  וכן  כן.  ב˘ביל  ב‰„ר  מ˘נ‰ 
˜ר‡פ ˘ליט"‡ בספר ‰לכו˙ יום ביום ‰לכו˙ ברכו˙ (פר˜ ט 
על  ל‰עיר  י˘  ‰‡מור  ולפי  כן.  ˘כ˙ב  ˙פז)  עמ'  ז  סעיף 
בענין  ומורי„‰  מעל‰  ל‡  "ברי‡ו˙"  טענ˙  ˘‰רי  „ברי‰ם, 
˜„ימ‰ בברכו˙ וכנ"ל. ולכן למע˘‰ ‚ם ב„ורנו ˘נו„ע ˘"לחם 
יו˙ר, מכל מ˜ום פ˙ לבנ‰ ˜ו„מ˙ ‰ו‡יל ˘‰י‡  ברי‡  מל‡" 

טעימ‰ חביב‰ וח˘וב‰ יו˙ר לרוב ‰‡נ˘ים.

לחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ במ‡פיו˙ "לחם מל‡"
‡בל ב‡מ˙ טעמו כלחם לבן ל‚מרי

ולחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ "לחם מל‡" ‡בל טעמו כלחם לבן ל‚מרי, 
‰„בר י„וע ˘ב‡מ˙ ‡ינו לחם מל‡ כלל, ‡ל‡ ˜מח לבן ר‚יל 
נע˘י˙  ובכך   ,˙ˆ˜ ˘רוף  סוכר  "˜רמל"-  לעיס‰  ומוסיפים 
ר' עופר  לי ‰‡ופ‰  ו‡מר  כ‰‰, וממיל‡ ‰ו‡ ב‚„ר לחם לבן. 
חב‰ ‰י"ו, ממ‡פיי˙ "יעל‰", ˘‡ף בפ˙ מ˜מח לבן מוסיפים 
˙ר‡‰  ול‡   ˙ˆ˜ כ‰‰  ˆבע  לפ˙  ˘י‰י‰  בכ„י  סוכר  מעט 
חיוור˙. ולפי ‰‡מור ב˘"ע ˘‡ף ב˘ני‰ם לבנים י˜„ים ‰לבן 
יו˙ר, י˘ לעיין ‡ם י˜„ים ‰לבן, ˘‰רי ב‡מ˙ ‡ין בו ‡ל‡ ˆבע 

בעלמ‡. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‚ סי' ח].

‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙
˘מעורבים במע„ן ˘ו˜ול„ מ‰ ברכ˙ו

‡ו„ו˙ ‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙ ב˙וך מע„ן, ומערבב 
‰ם נˆבעים ל‚מרי בˆבע  ‡˙ ח˙יכו˙ ‰לחם ב˙וך ‰מע„ן ע„̆ 
וכ„ומ‰,  חום)  (בˆבע  ˘ו˜ול„  בטעם  במע„ן  וכ‚ון  ‰מע„ן, 
˘נˆבע מכל ˆ„„יו, כיˆ„ מברכים על ז‰, ‡ם ברכ˙ ‰מוˆי‡ ‡ו 

מזונו˙. 

נו„ע ב˘ערים מ‰ ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˜סח סעיף י) ב‚„ר 
"חביˆ"‡"- „‰יינו פירורי לחם ‰מעורבים ב„בר ‡חר בכל מיני 
‡ופנים, מ‰ „ינם, ומˆינו ˘ל˘‰ ‡ופנים בז‰: ‡. כ˘ח˙יכו˙ 
‰לחם מבו˘לו˙, ˆריך ˘י‰י‰ בכל ח˙יכ‰ בפני עˆמ‰ ˘יעור 
"˙ו‡ר  לח˙יכו˙  י˘  ‡ם  ו‡פילו  ‰מוˆי‡,  לברך  כ„י  "כזי˙" 
לחם"- „‰יינו ˘ז‰ נר‡‰ לחם, ‡ין ז‰ מועיל ‡ל‡ ‡ם כן י‰י‰ 
˘ם  ‰מ˘נ"ב  ˘על  מˆליח  ‡י˘  ב‰ערו˙  עיין  [מי‰ו  כזי˙. 
˘כ˙בו ˘‰ו‡יל ו„ע˙ ‰רמב"ם ועו„ כמ‰ מ‰ר‡˘ונים ˘‡ם 
נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ בבי˘ול ‡פילו ˘י˘ ב‰ כזי˙ מברך בור‡ 
ברכו˙  „ספ˜  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  לנ‰ו‚  י˘  כן  מזונו˙,  מיני 
כ˘‰לחם  ב.  לז‰].  ל‰יכנס  ˘ל‡  ר‡וי  ו˘לכ˙חיל‰  ל‰˜ל, 
מעורב ב„בר ‡חר ל‡ ע"י בי˘ול, כמו עירוב ב„ב˘ ‡ו מר˜, 
ˆריך ˘י‰י‰ בלחם ‡ח„ מ‰˙נ‡ים: ‡ו ˙ו‡ר לחם, ‡ו ˘י‰י‰ 
ני‰ם ברכ˙ו מזונו˙.  בו כזי˙, כ„י לברך ‰מוˆי‡. ו‡ם חסרים̆ 
ול‡ עירבבו ‡ו˙ו ב„בר ‡חר  ב‚וף ‰פ˙  ‚. כ˘ל‡ ע˘ו ˘ינוי 
‡ל‡ פוררו ‡˙ ‰לחם לח˙יכו˙ ˜טנו˙, נ˘‡ר˙ ברכ˙ ‰פ˙ על 

כנ‰ ומברכים ‰מוˆי‡. 

ו‰ו‡  מרן,  ˘כ˙ב  ‰˘ני  למ˜ר‰  ל„מו˙ו  ˘י˘  נר‡‰  ונ„וננו 
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב„בר ‡חר ˜ר (ל‡ בבי˘ול), ובז‰ כ„י 
בו  י‰י‰  ˘ל‡  ˆריך  ‰מזון  וברכ˙  ‰מוˆי‡  מברכ˙  ל‰וˆי‡ו 
ו‡ר לחם, וע˙‰ נו˙ר לנו לברר ‡ם מ‰  ל‡ י‰י‰ בו̇  כזי˙ וכן̆ 
˘‰לחם נˆבע כולו בˆבע ‰מע„ן, כבר נח˘ב ˘‡ין לו "˙ו‡ר 
כ˙ב מרן בבי˙  לחם", ולכ‡ור‰ י˘ לפ˘וט כן בפ˘טו˙ ממ‰̆ 
יוסף (˘ם) ב˘ם ‰מר„כי: ‰˘ור‰ פ˙ו ביין ‡ין מברך ‰מוˆי‡ 
‰ב‡‰  לפ˙  ו„ומ‰  וסימו˜  "‰ו‡יל  לחם  מ˙ור˙  ˘יˆ‡ 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
◆  מ‡כל ˘ברי‡ יו˙ר ‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לברכ‰ ◆  לחם 

מ˜מח לבן ‡ם ˜ו„ם ללחם מ"˜מח מל‡" בברכ‰ ◆  
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב˙וך מע„ן מ‰ ברכ˙ם

˘פ˙  ˘‡ומר  מי  י˘  יב):  (סעיף  ב˘"ע  פס˜  וכן  בכיסנין". 
‰˘רוי ביין (‡„ום) ‡ינו מברך ‡ל‡ בור‡ מיני מזונו˙ וברכ‰ 
‡ח˙ מעין ˘ל˘, ונר‡‰ ˘‡ין „בריו ‡מורים ‡ל‡ בפירורין ‡ו 
פירו˘ו  ו"סימו˜",  ע"כ.  כזי˙,  ‡ח˙  בכל  ˘‡ין  בפרוסו˙ 
מˆבעו  ונ˘˙נ‰  ˘נˆבע  ˘לחם  מוכח  ו‡"כ  ‰‡„ים.  ˘‰לחם 
‰ר‚יל, מ˘˙ני˙ ‚ם ברכ˙ו. ועיין ל‰טורי ז‰ב (ס"˜ טו) ˘כ˙ב 
ז‰ נ˘˙נ‰ ˆור˙ו, ‡בל  י„י  ביין ‡„ום, ˘על  ˘‰„ין כן „ו˜‡ 
בלבן ‰רי „ינו ע„ ˘י˙לבן ‰יין מחמ˙ ‰פ˙. וכ"כ ‰ב‡ר ‰יטב 
מ˙ור˙  יˆ‡  ונ˙‡„ם  ˘‰ו‡יל  (˘ם)  ו‰‚ר"‡  ע"˘.  כז),  (ס"˜ 
לחם. ו‰יינו ˘‡ם כוונ˙ מרן ˘ברכ˙ו מזונו˙ כיון ˘נ˘ר‰ ע„ 
˘נ˘˙ני˙ ˆור˙ו ול‡ מ˘ום ‰ˆבע בלב„, ‡ם כן ‰רי ז‰ כבר 
במים,  ˘נו˙נים  ˘פירורים  י‡  בסעיף  לעיל  ˘נכ˙ב  ‰„ין 
לחם".  "˙ור˙  יור„ מ‰ם  ‰פירורים,  ו‰מים מ˙לבנים מחמ˙ 
ו‡ין ˆריך לח„˘ „ין נוסף בסעיף יב ל‚בי פ˙ ‰˘רוי ביין. ועו„ 
וחוז˜  ˆבע  ב‰ם  ˘‡ין  במים  ˘‡ם  ˘כן,  כל  ‰„בר  ˘‰רי 
יין ומ‰  בטעמם, מכל מ˜ום מ˘נים ‰ברכ‰, ‡ם כן כל ˘כן 
ˆריך ל‰וסיף ול‰˘מיענו ז‰. ועל כרחנו ˘‰ו‡ מטעם ‰ˆבע 
בלב„ וז‰ חי„ו˘ו. וכ"כ ‰רב כף ‰חיים (ס"˜ ˆ‚). ומכל ‰נ"ל 
נר‡‰ בפ˘טו˙ ˘ˆריך לברך על ‰לחם ˘במע„ן ברכ˙ בור‡ 

מיני מזונו˙ ומעין ˘ל˘.

"ונימו˜",  ‰ו‡יל  ‰‚ירס‡  עˆמו  ‰"מר„כי"  ˘בספר  ‡ל‡ 
ופירו˘ו ˘נ˘ר‰ כל כך ביין ע„ ˘נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ ונימו˜. 
˘כ˙ב  ‡„ום)  ביין   ‰"„ (˘ם  ‰לכ‰  בי‡ור  ל‰רב  עיין  וכן 
˘סבר‡ ˜לו˘‰ ‰י‡ לומר ˘מ˘ום ‰ˆבע בלב„ ˙˘˙נ‰ ברכ˙ 
ברוב ספרי ‰מר„כי כ˙וב "‰ו‡יל ונימו˜". ‡ולם  ‰פ˙, ו‰בי‡̆ 
‰‚"ר  למו"ר  [ועיין  "סימו˜"  ו‚רס  כן  ‰בין  ל‡  ˘מרן  ברור 
כב  סי'  (ח"‡  ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ‡מרו˙ ט‰ורו˙ 
‡ו˙ ז) ˘כ˙ב ˘‡ין לסמוך על ‚ירס‡ ‰נמˆ‡˙ לפנינו ב„ברי 
‰ר‡˘ונים ‰יפך ממ‰ ˘מעי„ים ‰ר‡˘ונים ומרן, ‰ו‡יל ו‰ם 
ממ‰  י„],  ‰כ˙ב  ר‡ו  ‡ף  ופעמים  יו˙ר  ‡לי‰ם  סמוכים  ‰יו 
„ברי  ולפי  יין,  ‚בי  יב  וסעיף  מים,  ‚בי  י‡  סעיף  „ין  ˘כ˙ב 
‰בי‡ור ‰לכ‰ ‰כפילו˙ מיו˙ר˙, ונר‡‰ ˘כוונ˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ 
לחלו˜ על „ע˙ מרן ‰˘"ע. ולכן לנו ‰ספר„ים י˘ לנ‰ו‚ כמרן 
וכן  לחם".  "˙ו‡ר  ממעל˙  ‰פ˙  יור„˙  ‰ˆבע  ב˘ינוי  ˘כבר 
פס˜ ‰‚‡ון ר' מ˘‰ ‰לוי זˆ"ל בס' ברכ˙ ‰' (ח"ב פ"ב סעיף 
כ„), ו‰‚‡ון ר' „ו„ יוסף ˘ליט"‡ בס' ‰לכ‰ ברור‰ (סי' ˜סח 

עמ' ˙ס‰- ˙סז). 

ו‡חר ‰עיון נר‡‰ ˘‡ין ליכנס לכל ז‰ לכ˙חיל‰, ‰ו‡יל ˘י˘ 
בין  ‰נ"ל  ‰פוס˜ים  למחלו˜˙  ˘נכנס   ,'‡ ב„בר,  ספ˜ו˙  ˘ני 
‰‡חרונים לבי‡ור ‰לכ‰ ו‰סוברים כמו˙ו, ו‡ף ˘מפ˘ט „ברי 
‰סבר‡  מ"מ  ‰לכ‰,  ‰בי‡ור  ל‰בנ˙  ח˘˘  ˘ל‡  נר‡‰  מרן 
‰פ˘וט‰ נר‡י˙ כ„ע˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ ˘ב„בר מועט כז‰ (ˆבע) 
ז‰  „ין  ‰בי‡  עˆמו  מרן  ˘‡ף  ו˘ני˙  מ˙ו‡רו.  לחם  יˆ‡  ל‡ 
ב˘"ע בל˘ון "י˘ מי ˘‡ומר", ו‡ף ˘„ע˙ ‰סמ"ע בחו"מ (סי' 
ומ"˘  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  כן  לפסו˜  מרן  ˘„ע˙  ס˜"ח)  טז 
מן  ˘נים  ‡ו  ב‡ח„  ז‰  „ין  ˘מˆ‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו  בל˘ון 
‰פוס˜ים. וכן „ע˙ רוב ‰‡חרונים [וכ"כ בנ"„ ‰כ‰"ח ס"˜ ˆ, 
ו‰‚ר"מ לוי ˘ם]. מ"מ „ע˙ ‰רב ‚ינ˙ ור„ים (יו"„ סוף כלל י‚) 
לו  ברור  ˘ל‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו,  בל˘ון  מרן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ועו„, 
‰„בר לפסו˜ כן. ו‡ם כן מי„י ספ˜ ל‡ יˆ‡נו, ולכן יר‡ ˘מים 

ל‡ יכניס ‡˙ עˆמו בספ˜ ז‰. 

מכזי˙  פחו˙  לחם  ח˙יכו˙  ˘על  ל‰לכ‰  ונמˆ‡ 
מברכים  ‰כיוונים,  מכל  ונˆבעו  מע„ן  ב˙וך  ˘מעורבו˙ 
במ"מ ועל ‰מחי‰, ולכ˙חיל‰ ‡ין לע˘ו˙ כן ‡ו ל‡וכלם 
למ˘‰  ‰לכ‰  ˘ו"˙  [מ˙וך  ספ˜.  מכל  לˆ‡˙  סעו„‰  ב˙וך 

ח"‡ סימן טז].



לחם מ"˜מח מל‡" ˘נו„ע ב„ורנו ˘‰ו‡ ברי‡ יו˙ר 
מלחם מ"˜מח לבן", ‰‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לו בברכ‰

י„וע ˘בזמן חז"ל ‰יו מˆויים ˘ני סו‚ים ˘ל לחם, ‰ר‡˘ון 
˜ליפו˙  ‰"סובין"-  לל‡  חיטים  פ˙  ו‰ו‡  נ˜י‰",  "פ˙  נ˜ר‡ 
ו‰˘ני  בזמננו,  ו‰ר‚יל  ‰מˆוי  ‰לבן"  ‰"לחם  ו‰ו‡  ‰חיטים, 
נ˜ר‡ "פ˙ ˜יבר", ו‰ו‡ לחם ‰ע˘וי מ˜מח ˘נטחן יח„ עם 
ומבו‡ר  ‰ר‡˘ון.  ‰לחם  מן  ל‚רוע  נח˘ב  ו‰י‰  ‰˜ליפו˙, 
ריך ל‰˜„ים  לימים,̂  ני‰ם̆  ‡ם̆  סח סעיף „)̆  ב˘"ע (סי'̃ 

‡˙ ‰פ˙ ‰נ˜י‰- לחם לבן. 

ו‰נ‰ כיום במˆי‡ו˙ י„וע ˘לחם מ"˜מח מל‡"- ˘‰ו‡ ˜מח 
עם סובין (˜ליפו˙), ברי‡ יו˙ר, ורבים מ˜פי„ים ל‡כול „ו˜‡ 
נ‰נים  ‰עולם  רוב  ‰טעם,  לענין  ‡בל  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ממנו 
יו˙ר מפ˙ מ˜מח לבן לל‡ ‰˜ליפו˙ וכבעבר. ולפי ‰‡מור י˘ 
ל„ון ‰‡ם ענין ‰ברי‡ו˙ ˘נו„ע לנו ב„ורו˙ ‰‡חרונים, י‚רום 
˘רוˆ‰  ב‡ופן  ‰לבן  ‰לחם  לפני  ‰מל‡  ‰לחם   ˙‡ ל‰˜„ים 

ל‡כול מ˘ני‰ם. 

‰נ‰ מרן ‰בי˙ יוסף (רי˘ סי' ˜ע‰) ‚בי ברכ˙ ‰"טוב ו‰מטיב" 
‰מברך  ‡מר‰̆  על יין, ‰בי‡ „ברי ‰‚מר‡ בברכו˙ (נט ע"ב)̆ 
על יין בור‡ פרי ‰‚פן, ‡ין ˆריך לברך ˘וב ‰‚פן על יין ‡חר 
ו„ע˙  ו‰מטיב".  "‰טוב  ברכ˙  לברך  ˆריך  ‡בל  לו,  ˘‰בי‡ו 
ר˘"י ˘„ו˜‡ כ˘‰יין ‰˘ני טוב ומ˘ובח מן ‰ר‡˘ון מברך 
‡ף כ˘‰‡„ם מסופ˜ ‡ם  ‰טוב ו‰מטיב. ‡בל „ע˙ ‰˙וספו˙̆ 
‰יין ‰‡חרון טוב מן ‰ר‡˘ון, מברך ‰טוב ו‰מטיב, כל ˘‰ו‡ 
מרן  וכ"פ  ‰ר‡˘ון.  מן  ‚רוע  ‰‡חרון  ˘‰יין  בו„‡י  יו„ע  ל‡ 

ב˘לחנו ‰ט‰ור (˘ם סעיף ב). 

‡חר כן ‰בי‡ ‰בי˙ יוסף ‡˙ „ברי ‰מר„כי (פסחים ˜‡ ע"ב) 
‰טוב  מברך  לבן  יין  ˘על  ו‰וסיף  ‰˙וספו˙,  כ„ברי  ˘כ˙ב 
לפי  ‰ר‡˘ון,  מן  יו˙ר  ‰רב‰  ‚רוע  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ו‰מטיב 
כלל  ˘ב„רך  ˘‡ף  ו‰יינו  מ‰ר‡˘ון.  יו˙ר  ל‚וף  ברי‡  ˘‰ו‡ 
ˆריך ˘י„ע ˘‰יין ‰˘ני ל‡ ‚רוע יו˙ר מן ‰יין ‰ר‡˘ון, ו‡ם 
י„וע לו ˘‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מן ‰ר‡˘ון ‡ינו מברך, מכל מ˜ום 
ביין לבן, ‡ף ‡ם ‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מ‰ר‡˘ון, בכל ז‡˙ מברך 
עליו (‡חר ˘˘˙‰ מן ‰‡„ום) ‰ו‡יל ו‰ו‡ ברי‡ ל‚וף. וב˘ו"˙ 
‰לכ‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' יח) ‰‡רכנו ב„ין ז‰ ו‰עלנו ˘‚ם לנו 
בני ספר„ ˘‡נחנו ‰ולכים ‡חר „ע˙ מרן ‰˘"ע, י˘ לנו לנ‰ו‚ 

כ„ברי ‰מר„כי ‰נ"ל ל‰לכ‰ ולמע˘‰, ר‡‰ ˘ם. 

ו‡ם כן לכ‡ור‰, בני„וננו ‚ם י˘ ל‰˜„ים ‡˙ ‰מ‡כל ‰ברי‡- 
˘‰ו‡ פ˙ ˜יבר- לחם מל‡. ‡ל‡ ˘ב‰לכ‰ למ˘‰ (˘ם ‡ו˙ ו) 
ב‡רנו מ„וע חי„˘ ‰מר„כי ‡˙ חי„ו˘ו ב‰לכו˙ ‰טוב ו‰מטיב 
ול‡ ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ ב˘ב˙ וכיו"ב, ˘‰רי ‰מעיין ב„יני ˜י„ו˘ 
˜ו„ם  לבן  ˘יין  ˘סובר  מי  ˘‡ין  יר‡‰   („ סעיף  ערב  (סימן 
ל‡„ום מפ‡˙ ברי‡ו˙ו, ˘ל„ע˙ ‰רי"ף ו‰רמב"ם נר‡‰ ˘‚ם 
‰לבן כ˘ר לכ˙חיל‰, וכן „ע˙ ‰טור, ‡ל‡ ˘‡ם ‰לבן מ˘ובח 
ו„ם. ול„ע˙ ‰ריטב"‡ ‡ם ‡ין לו יין ‡„ום, יכול  מ‰‡„ום ‰ו‡̃ 
ל˜„˘ על ‰לבן לכ˙חיל‰, ויין ‡„ום ‰ו‡ מˆו‰ מן ‰מובחר. 
ול„ע˙ ‰רמב"ן יין לבן פסול ‰ו‡ ‡ף ב„יעב„ (זול˙ ב‰ב„ל‰ 
˘נח˘ב כ˘כר כמ"˘ ‰ר˘ב"ı, וכ"פ מרן ˘ם), וכמוב‡ כל ז‰ 
מˆו‰  ‰„עו˙  לכל  מ˜ום  ומכל  ˘ם,  יוסף  בבי˙  ב‡ורך 
ברור‰  ‰מ˘נ‰  ˘כ˙ב  וכמו  ‡„ום,  יין  ‡חר  לחזר  לכ˙חיל‰ 
(˘ם ס˜"י). ול‡ ‡מר ‡ח„ מן ‰פוס˜ים ˘‰לבן ˜ו„ם "‰ו‡יל 
ב‰‚‰  ‰נ"ל  ‰מר„כי  „ברי  ˘‰בי‡  ‰רמ"‡  ו‡ף  ברי‡",  ו‰ו‡ 
˘ב˘"ע סי' ˜ע‰, ל‡ ‰עיר ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ בסי' ערב מ„ברי 
ענין  ו‰מטיב"  "‰טוב  בז‰, ˘ב‰לכו˙  ו‰בי‡ור  ‰מר„כי כלל. 
מ‰  ‰י‡,  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰טב‰  ברי‡-  יין  ח˘וב, ˘כן  ‰ברי‡ו˙ 
‡חר  ˘‰ולכים  ענינים  ו˘‡ר  ˜י„ו˘  ב‰לכו˙  כן  ˘‡ין 
ל‡  ‡"כ  ‰ברי‡,  מן  ח˘וב  ˘‰‡„ום  וכיון  בלב„,  ‰ח˘יבו˙ 

מח˘יבים ‡˙ ‰לבן כלל. 

‡ל‡  "‰טב‰",  מ˘ום  ‡ינו  ‰ברכ‰  ˘ענין  בני„וננו  ז‰  ולפי 
˜סז  (סי'  ‰יטב  ‰ב‡ר  ˘כ˙בו  ˘מˆינו  וכמו  ‰ברכ‰",  "כבו„ 
מן  ‰לחם   ˙‡ לבˆוע  ˘ˆריך  ב-‚)  ‡ו˙  (˘ם  ו‰כ‰"ח  ס˜"‡) 
"ח˘וב"  [ועו„ ˘„ין  ‰רך.  מי ˘‡ו‰ב ‡˙  ‚ם  ‰מ˜ום ‰˜˘‰ 
˜ו„ם ל„ין "חביב" כמ"˘ ‰‚ר"מ לוי בספר ברכ˙ ‰' (ח"‚ פ"ט 
סעיף יב), ומטעם ז‰ פס˜ ˘ם ˘יין ˜ו„ם למיı ענבים ‚ם ‡ם 
‰ו‡  ‰עי˜ר  כן  ו‡ם  ו„ו˜].  עיין  יו˙ר,  לו  חביב  ‰ענבים   ıמי
ל‰˜„ים ‡˙ ‰טעים ו‰ח˘וב ול‡ ‡˙ ‰ברי‡, וכל ז‰ כ˘רוˆ‰ 
ל‡כול מ˘ני‰ם כמובן, וכמו ˘כ˙ב ‰˙רומ˙ ‰„˘ן (בסי' לב 

˘‰ו"„ ב‰‚‰). 

וכעין ז‰ מˆינו לענין פ˙ עכו"ם נ˜י‰, ˘פ˙ ˜יבר ˘לנו ‡ינ‰ 
מסויימים,  ב‡ופנים  כן  ‡ם  ‡ל‡  ˘ווים  ו˘ני‰ם  ל‰  ˜ו„מ˙ 
˙לוי‰  ‰נ‰נין  ברכ˙  ˘כל  ˜סח):  (סימן  יוסף  בבי˙  וכמ"˘ 

בחביבו˙, ˘על חביבו˙ ‰נ‡˙ו ‰ו‡ מברך ומ˘בח, ולכך נכון 
˘בעל ‰בי˙ נז‰ר מפ˙ ˘ל ‚וים, ‡בל ‡ין ז‰ ב‚לל ˘‡ינו חביב 
למˆו‡  ˘יכול  במ˜ום  ולכך  פרי˘ו˙,  מ˘ום  מניח  ‡ל‡  לו, 
עיל‰ ˘י‡כל ב‰י˙ר ול‡ יˆטרך לפרי˘ו˙ כמו כ‡ן ˘מחבב בו 
‰מˆו‰ ‰˙ירו לו חכמים. ומבו‡ר ˘‰עי˜ר ‰ו‡ כבו„ ‰ברכ‰ 

בפ˙ נ˜י‰ וחביב‰, ול‡ ענינים ‡חרים.

בזמננו ‡ין פ˙ "˜יבר" ממ˘ ‡בל בכל ז‡˙
רוב ‰עולם ‡ו‰בים לחם לבן

‡ל‡ ˘‰נ‰ ‰רב פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' ˜סח ‰ער‰ 5) כ˙ב: פ˙ 
‰סובין  ממנו  ‰פרי„ו  ˘ל‡  מ˜מח  לחם  פירו˘ו  ˜יבר, 
כי ‰י‰ ˜˘‰ ללעיס‰  ובזמני‰ם ‰י‰ מ‡כל עניים  ו‰נבטים, 
˘‡ין  וברור  פ˘וט  ולכן  לחיך.  ערב  כלל  ‰י‰  ול‡  ו‡כיל‰ 
בימינו  ˘עו˘ים  מלי‡‰  מחט‰  ˘ונים  ללחמים  ‰כוונ‰ 
ו˘י ב‡כיל˙ם וטעימים ‰ם  ‡ין כל̃  ˘מעב„ים ‡ו˙ם ב‡ופן̆ 
וערבים לחיך ו‡ף ‰ם ברי‡ים יו˙ר מלחם לבן, ולכן ‰רי ז‰ 
בכלל לבן ללבן יו˙ר, ˘י˘ ל‰ע„יף ‡˙ ‰חביב עליו. ו‡ם ‡כן 
בלינים וכ„ו'  בר˘ו˙ו ‡ין לו טעם טוב מחוסר̇  ‰לחם ‰מל‡̆ 
י˘  וכ„ו',  ברי‡ו˙ו  מפני  ל‡כלו  ומוכרח  ל‡כיל‰   ‰˘˜ ו‚ם 
חביב עליו לחם ז‰ יו˙ר מחמ˙ ר‚ילו˙ו  ל‰ע„יף לחם נ˜י ‡ף̆ 
מ‰לחם  ‚ם  זו  בסעו„‰  ל‡כול  כ˘ב„ע˙ו  ו‰יינו  וכ„ו'  ‡ליו 
‰נ˜י, ע"כ. וכעין ז‰ כ˙ב ‚ם בספר ‰לכ‰ ברור‰ (חל˜ ח' עמ' 

˙י‚).

‡בל ב‡מ˙ ‡ף ‡חר ‰נ"ל, ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ˘לרוב ‰עולם לחם 
לבן ‰ינו מכוב„ וטעים יו˙ר מלחם מל‡, ו‰‡וכלים מ‰לחם 
‡ם  ˘‰רי  ˙„ע  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ‡ל‡  כן  עו˘ים  ‡ינם  ‰מל‡ 
‰מˆ‡ ימˆ‡ "מח˜ר" ‡מי˙י ˘י‰פוך ‰˜ער‰ על פי‰, ויכריז 
ל‡  ˘פ˙ לבנ‰ ברי‡‰ ‰רב‰ יו˙ר מפ˙ מלחם מל‡, ‰רי ו„‡י̆ 
ע„יין  ˘י‡כלו  ממ˘פח‰  ו˘ניים  מעיר  ‡ח„  ‡ל‡  ימˆ‡ 
חלו˙  ˜ונים  ˘‰כל  לז‰  כ„ו‚מ‡  ˙ר‡‰  וכן  ‰מל‡.  מ‰לחם 
חלו˙  ˜ונים  ממ˘  ומעטים  לבן,  מ˜מח  מ˘ובחו˙  ל˘ב˙ 
מ˜מח מל‡, וב„רך כלל ‰ו‡ מחמ˙ "„י‡ט‰" ועניני ברי‡ו˙ 
י˘  לבנו˙  כ˘˘ני‰ם  ˘‡פילו  ב˘"ע  וכמבו‡ר  וכ„ומ‰. 
ל‰˜„ים ‰לבנ‰ יו˙ר. ו‡ם כן נר‡‰ ˘למע˘‰ ‡ף בזמננו י˘ 

ל‰˜„ים ‡˙ ‰לחם מ˜מח לבן כל ˘ברˆונו ל‡כול מ˘ני‰ם. 

וכן ר‡י˙י ל‰‚‡ון ר' בˆל‡ל ˘טרן זˆ"ל ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ 
‡ל‰  ‚ם  כולל   - ‰‡נ˘ים  ˘רוב  ˘כ˙ב  סו)  סימן   ‚ (חל˜ 
˘מטעמי ברי‡ו˙ ‡ינם ‡וכלים ר˜ פ˙ ˜יבר, פ˙ נ˜י‰ חביב‰ 
˘ל‡  ‰מ˜פי„ים  ‡ל‰  ˘‚ם  יוכיחו  מˆו‰  וסעו„ו˙  עלי‰ם 
ל‡כול ‡ל‡ פ˙ ˜יבר ‡ין עו˘ין סעו„˙ מˆו‰ ו‡פילו סעו„˙ 
מרעים ר˜ עם פ˙ נ˜י‰, ‰רי ˘פ˙ נ˜י‰ ח˘וב‰ וחביב‰ ‚ם 
ממ˘˙˙פי  ממ‡‰  ‡ח„  ‡פילו  נמˆ‡  ל‡  וב‡מ˙  עלי‰ם. 
בזמנינו  ‚ם  כן  על  מל‡כל‰.  עˆמו  ˘ימנע  ‰נ"ל  סעו„ו˙ 
נ˜י‰  פ˙  ‰וי  „ו˜‡,  ˜יבר  פ˙  ל‡כול  מ˜פי„ים  מ‡„  ˘רבים 
ח˘וב‰ וחביב‰, ומי ˘פ˙ נ˜י‰ ‡ינ‰ חביב‰ עליו בטל‰ „ע˙ו, 
ע"כ. ו‡מנם ר‡י˙י ב˘ו"˙ ˙˘ובו˙ ו‰נ‰‚ו˙ (כרך „ סימן ע‡) 
"‰‡וכל  ‰˙ח„˘  ‰‡חרונו˙  ב˙˜ופו˙  וכ˙ב:  בני„וננו  ˘„ן 
‰טבעוני ו‰ˆמחוני", ומˆוי ˘‡ין ‡וכלים פ˙ חטים נ˜י, ‡ל‡ 
ר˜ פ˙ ˜יבר ‡ו ˘יפון, ונס˙פ˜˙י מ‰ עליו לע˘ו˙ ב˘ב˙, ‡י 
‡ו  ˜יבר  ברי‡ו˙"  "מטעמי  לי‰  „ניח‡  „י„י‰  ב˙ר  ‡זלינן 
˘יפון, ‡ו ‡ולי ‰ולכים ‡חר רוב ‰עולם ו‰ו‡יל ולרוב בני ‡„ם 
חל‰ מפ˙ נ˜י ע„יף, ו‡נו ˆריכים לחם מ˘נ‰ יפ‰ ו˘לם, ועל 
כן ‰‰י„ור לˆ‡˙ לחם מ˘נ‰ ולבˆוע ממנו מפ˙ נ˜י כחלו˙ 
‰מˆויים. וכ‰יום ˘זו ˘יט‰ ˘לימ‰ ˘ל ‰רפו‡‰ ‰טבעוני˙ 
˘רוב  ‡ף  יו˙ר,  כברי‡ים  מפורסמים  ˘יפון  וכן  ˜יבר  ˘פ˙ 
‡ופן,  בכז‰  „ע˙ו  בטל‰  לומר   ‰˘˜ כן,  נו‰‚ין  ‡ין  ‰עולם 

˘יו„עים ˘ז‰ו ˘יט˙ ‰טבעונים. ‡בל ‡„ם ברי‡ ו‰טבעוניים 
לחם  ל„חו˙  כ„‡י  ל‡  ל‡„ם,  יו˙ר  ברי‡‰  זו  ˘פ˙  טוענים 
מר„כי  מ˘‰  ר'  ל‰‚‡ון  ר‡י˙י  וכן  כן.  ב˘ביל  ב‰„ר  מ˘נ‰ 
˜ר‡פ ˘ליט"‡ בספר ‰לכו˙ יום ביום ‰לכו˙ ברכו˙ (פר˜ ט 
על  ל‰עיר  י˘  ‰‡מור  ולפי  כן.  ˘כ˙ב  ˙פז)  עמ'  ז  סעיף 
בענין  ומורי„‰  מעל‰  ל‡  "ברי‡ו˙"  טענ˙  ˘‰רי  „ברי‰ם, 
˜„ימ‰ בברכו˙ וכנ"ל. ולכן למע˘‰ ‚ם ב„ורנו ˘נו„ע ˘"לחם 
יו˙ר, מכל מ˜ום פ˙ לבנ‰ ˜ו„מ˙ ‰ו‡יל ˘‰י‡  ברי‡  מל‡" 

טעימ‰ חביב‰ וח˘וב‰ יו˙ר לרוב ‰‡נ˘ים.

לחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ במ‡פיו˙ "לחם מל‡"
‡בל ב‡מ˙ טעמו כלחם לבן ל‚מרי

ולחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ "לחם מל‡" ‡בל טעמו כלחם לבן ל‚מרי, 
‰„בר י„וע ˘ב‡מ˙ ‡ינו לחם מל‡ כלל, ‡ל‡ ˜מח לבן ר‚יל 
נע˘י˙  ובכך   ,˙ˆ˜ ˘רוף  סוכר  "˜רמל"-  לעיס‰  ומוסיפים 
ר' עופר  לי ‰‡ופ‰  ו‡מר  כ‰‰, וממיל‡ ‰ו‡ ב‚„ר לחם לבן. 
חב‰ ‰י"ו, ממ‡פיי˙ "יעל‰", ˘‡ף בפ˙ מ˜מח לבן מוסיפים 
˙ר‡‰  ול‡   ˙ˆ˜ כ‰‰  ˆבע  לפ˙  ˘י‰י‰  בכ„י  סוכר  מעט 
חיוור˙. ולפי ‰‡מור ב˘"ע ˘‡ף ב˘ני‰ם לבנים י˜„ים ‰לבן 
יו˙ר, י˘ לעיין ‡ם י˜„ים ‰לבן, ˘‰רי ב‡מ˙ ‡ין בו ‡ל‡ ˆבע 

בעלמ‡. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‚ סי' ח].

‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙
˘מעורבים במע„ן ˘ו˜ול„ מ‰ ברכ˙ו

‡ו„ו˙ ‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙ ב˙וך מע„ן, ומערבב 
‰ם נˆבעים ל‚מרי בˆבע  ‡˙ ח˙יכו˙ ‰לחם ב˙וך ‰מע„ן ע„̆ 
וכ„ומ‰,  חום)  (בˆבע  ˘ו˜ול„  בטעם  במע„ן  וכ‚ון  ‰מע„ן, 
˘נˆבע מכל ˆ„„יו, כיˆ„ מברכים על ז‰, ‡ם ברכ˙ ‰מוˆי‡ ‡ו 

מזונו˙. 

נו„ע ב˘ערים מ‰ ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˜סח סעיף י) ב‚„ר 
"חביˆ"‡"- „‰יינו פירורי לחם ‰מעורבים ב„בר ‡חר בכל מיני 
‡ופנים, מ‰ „ינם, ומˆינו ˘ל˘‰ ‡ופנים בז‰: ‡. כ˘ח˙יכו˙ 
‰לחם מבו˘לו˙, ˆריך ˘י‰י‰ בכל ח˙יכ‰ בפני עˆמ‰ ˘יעור 
"˙ו‡ר  לח˙יכו˙  י˘  ‡ם  ו‡פילו  ‰מוˆי‡,  לברך  כ„י  "כזי˙" 
לחם"- „‰יינו ˘ז‰ נר‡‰ לחם, ‡ין ז‰ מועיל ‡ל‡ ‡ם כן י‰י‰ 
˘ם  ‰מ˘נ"ב  ˘על  מˆליח  ‡י˘  ב‰ערו˙  עיין  [מי‰ו  כזי˙. 
˘כ˙בו ˘‰ו‡יל ו„ע˙ ‰רמב"ם ועו„ כמ‰ מ‰ר‡˘ונים ˘‡ם 
נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ בבי˘ול ‡פילו ˘י˘ ב‰ כזי˙ מברך בור‡ 
ברכו˙  „ספ˜  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  לנ‰ו‚  י˘  כן  מזונו˙,  מיני 
כ˘‰לחם  ב.  לז‰].  ל‰יכנס  ˘ל‡  ר‡וי  ו˘לכ˙חיל‰  ל‰˜ל, 
מעורב ב„בר ‡חר ל‡ ע"י בי˘ול, כמו עירוב ב„ב˘ ‡ו מר˜, 
ˆריך ˘י‰י‰ בלחם ‡ח„ מ‰˙נ‡ים: ‡ו ˙ו‡ר לחם, ‡ו ˘י‰י‰ 
ני‰ם ברכ˙ו מזונו˙.  בו כזי˙, כ„י לברך ‰מוˆי‡. ו‡ם חסרים̆ 
ול‡ עירבבו ‡ו˙ו ב„בר ‡חר  ב‚וף ‰פ˙  ‚. כ˘ל‡ ע˘ו ˘ינוי 
‡ל‡ פוררו ‡˙ ‰לחם לח˙יכו˙ ˜טנו˙, נ˘‡ר˙ ברכ˙ ‰פ˙ על 

כנ‰ ומברכים ‰מוˆי‡. 

ו‰ו‡  מרן,  ˘כ˙ב  ‰˘ני  למ˜ר‰  ל„מו˙ו  ˘י˘  נר‡‰  ונ„וננו 
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב„בר ‡חר ˜ר (ל‡ בבי˘ול), ובז‰ כ„י 
בו  י‰י‰  ˘ל‡  ˆריך  ‰מזון  וברכ˙  ‰מוˆי‡  מברכ˙  ל‰וˆי‡ו 
ו‡ר לחם, וע˙‰ נו˙ר לנו לברר ‡ם מ‰  ל‡ י‰י‰ בו̇  כזי˙ וכן̆ 
˘‰לחם נˆבע כולו בˆבע ‰מע„ן, כבר נח˘ב ˘‡ין לו "˙ו‡ר 
כ˙ב מרן בבי˙  לחם", ולכ‡ור‰ י˘ לפ˘וט כן בפ˘טו˙ ממ‰̆ 
יוסף (˘ם) ב˘ם ‰מר„כי: ‰˘ור‰ פ˙ו ביין ‡ין מברך ‰מוˆי‡ 
‰ב‡‰  לפ˙  ו„ומ‰  וסימו˜  "‰ו‡יל  לחם  מ˙ור˙  ˘יˆ‡ 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
◆  מ‡כל ˘ברי‡ יו˙ר ‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לברכ‰ ◆  לחם 

מ˜מח לבן ‡ם ˜ו„ם ללחם מ"˜מח מל‡" בברכ‰ ◆  
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב˙וך מע„ן מ‰ ברכ˙ם

˘פ˙  ˘‡ומר  מי  י˘  יב):  (סעיף  ב˘"ע  פס˜  וכן  בכיסנין". 
‰˘רוי ביין (‡„ום) ‡ינו מברך ‡ל‡ בור‡ מיני מזונו˙ וברכ‰ 
‡ח˙ מעין ˘ל˘, ונר‡‰ ˘‡ין „בריו ‡מורים ‡ל‡ בפירורין ‡ו 
פירו˘ו  ו"סימו˜",  ע"כ.  כזי˙,  ‡ח˙  בכל  ˘‡ין  בפרוסו˙ 
מˆבעו  ונ˘˙נ‰  ˘נˆבע  ˘לחם  מוכח  ו‡"כ  ‰‡„ים.  ˘‰לחם 
‰ר‚יל, מ˘˙ני˙ ‚ם ברכ˙ו. ועיין ל‰טורי ז‰ב (ס"˜ טו) ˘כ˙ב 
ז‰ נ˘˙נ‰ ˆור˙ו, ‡בל  י„י  ביין ‡„ום, ˘על  ˘‰„ין כן „ו˜‡ 
בלבן ‰רי „ינו ע„ ˘י˙לבן ‰יין מחמ˙ ‰פ˙. וכ"כ ‰ב‡ר ‰יטב 
מ˙ור˙  יˆ‡  ונ˙‡„ם  ˘‰ו‡יל  (˘ם)  ו‰‚ר"‡  ע"˘.  כז),  (ס"˜ 
לחם. ו‰יינו ˘‡ם כוונ˙ מרן ˘ברכ˙ו מזונו˙ כיון ˘נ˘ר‰ ע„ 
˘נ˘˙ני˙ ˆור˙ו ול‡ מ˘ום ‰ˆבע בלב„, ‡ם כן ‰רי ז‰ כבר 
במים,  ˘נו˙נים  ˘פירורים  י‡  בסעיף  לעיל  ˘נכ˙ב  ‰„ין 
לחם".  "˙ור˙  יור„ מ‰ם  ‰פירורים,  ו‰מים מ˙לבנים מחמ˙ 
ו‡ין ˆריך לח„˘ „ין נוסף בסעיף יב ל‚בי פ˙ ‰˘רוי ביין. ועו„ 
וחוז˜  ˆבע  ב‰ם  ˘‡ין  במים  ˘‡ם  ˘כן,  כל  ‰„בר  ˘‰רי 
יין ומ‰  בטעמם, מכל מ˜ום מ˘נים ‰ברכ‰, ‡ם כן כל ˘כן 
ˆריך ל‰וסיף ול‰˘מיענו ז‰. ועל כרחנו ˘‰ו‡ מטעם ‰ˆבע 
בלב„ וז‰ חי„ו˘ו. וכ"כ ‰רב כף ‰חיים (ס"˜ ˆ‚). ומכל ‰נ"ל 
נר‡‰ בפ˘טו˙ ˘ˆריך לברך על ‰לחם ˘במע„ן ברכ˙ בור‡ 

מיני מזונו˙ ומעין ˘ל˘.

"ונימו˜",  ‰ו‡יל  ‰‚ירס‡  עˆמו  ‰"מר„כי"  ˘בספר  ‡ל‡ 
ופירו˘ו ˘נ˘ר‰ כל כך ביין ע„ ˘נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ ונימו˜. 
˘כ˙ב  ‡„ום)  ביין   ‰"„ (˘ם  ‰לכ‰  בי‡ור  ל‰רב  עיין  וכן 
˘סבר‡ ˜לו˘‰ ‰י‡ לומר ˘מ˘ום ‰ˆבע בלב„ ˙˘˙נ‰ ברכ˙ 
ברוב ספרי ‰מר„כי כ˙וב "‰ו‡יל ונימו˜". ‡ולם  ‰פ˙, ו‰בי‡̆ 
‰‚"ר  למו"ר  [ועיין  "סימו˜"  ו‚רס  כן  ‰בין  ל‡  ˘מרן  ברור 
כב  סי'  (ח"‡  ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ‡מרו˙ ט‰ורו˙ 
‡ו˙ ז) ˘כ˙ב ˘‡ין לסמוך על ‚ירס‡ ‰נמˆ‡˙ לפנינו ב„ברי 
‰ר‡˘ונים ‰יפך ממ‰ ˘מעי„ים ‰ר‡˘ונים ומרן, ‰ו‡יל ו‰ם 
ממ‰  י„],  ‰כ˙ב  ר‡ו  ‡ף  ופעמים  יו˙ר  ‡לי‰ם  סמוכים  ‰יו 
„ברי  ולפי  יין,  ‚בי  יב  וסעיף  מים,  ‚בי  י‡  סעיף  „ין  ˘כ˙ב 
‰בי‡ור ‰לכ‰ ‰כפילו˙ מיו˙ר˙, ונר‡‰ ˘כוונ˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ 
לחלו˜ על „ע˙ מרן ‰˘"ע. ולכן לנו ‰ספר„ים י˘ לנ‰ו‚ כמרן 
וכן  לחם".  "˙ו‡ר  ממעל˙  ‰פ˙  יור„˙  ‰ˆבע  ב˘ינוי  ˘כבר 
פס˜ ‰‚‡ון ר' מ˘‰ ‰לוי זˆ"ל בס' ברכ˙ ‰' (ח"ב פ"ב סעיף 
כ„), ו‰‚‡ון ר' „ו„ יוסף ˘ליט"‡ בס' ‰לכ‰ ברור‰ (סי' ˜סח 

עמ' ˙ס‰- ˙סז). 

ו‡חר ‰עיון נר‡‰ ˘‡ין ליכנס לכל ז‰ לכ˙חיל‰, ‰ו‡יל ˘י˘ 
בין  ‰נ"ל  ‰פוס˜ים  למחלו˜˙  ˘נכנס   ,'‡ ב„בר,  ספ˜ו˙  ˘ני 
‰‡חרונים לבי‡ור ‰לכ‰ ו‰סוברים כמו˙ו, ו‡ף ˘מפ˘ט „ברי 
‰סבר‡  מ"מ  ‰לכ‰,  ‰בי‡ור  ל‰בנ˙  ח˘˘  ˘ל‡  נר‡‰  מרן 
‰פ˘וט‰ נר‡י˙ כ„ע˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ ˘ב„בר מועט כז‰ (ˆבע) 
ז‰  „ין  ‰בי‡  עˆמו  מרן  ˘‡ף  ו˘ני˙  מ˙ו‡רו.  לחם  יˆ‡  ל‡ 
ב˘"ע בל˘ון "י˘ מי ˘‡ומר", ו‡ף ˘„ע˙ ‰סמ"ע בחו"מ (סי' 
ומ"˘  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  כן  לפסו˜  מרן  ˘„ע˙  ס˜"ח)  טז 
מן  ˘נים  ‡ו  ב‡ח„  ז‰  „ין  ˘מˆ‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו  בל˘ון 
‰פוס˜ים. וכן „ע˙ רוב ‰‡חרונים [וכ"כ בנ"„ ‰כ‰"ח ס"˜ ˆ, 
ו‰‚ר"מ לוי ˘ם]. מ"מ „ע˙ ‰רב ‚ינ˙ ור„ים (יו"„ סוף כלל י‚) 
לו  ברור  ˘ל‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו,  בל˘ון  מרן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ועו„, 
‰„בר לפסו˜ כן. ו‡ם כן מי„י ספ˜ ל‡ יˆ‡נו, ולכן יר‡ ˘מים 

ל‡ יכניס ‡˙ עˆמו בספ˜ ז‰. 

מכזי˙  פחו˙  לחם  ח˙יכו˙  ˘על  ל‰לכ‰  ונמˆ‡ 
מברכים  ‰כיוונים,  מכל  ונˆבעו  מע„ן  ב˙וך  ˘מעורבו˙ 
במ"מ ועל ‰מחי‰, ולכ˙חיל‰ ‡ין לע˘ו˙ כן ‡ו ל‡וכלם 
למ˘‰  ‰לכ‰  ˘ו"˙  [מ˙וך  ספ˜.  מכל  לˆ‡˙  סעו„‰  ב˙וך 

ח"‡ סימן טז].



ל˙‚ובו˙ ‡ו„ו˙ פינ˙ "וז‡˙ לי‰ו„‰":
ory054848460001@gmail.com

לחם מ"˜מח מל‡" ˘נו„ע ב„ורנו ˘‰ו‡ ברי‡ יו˙ר 
מלחם מ"˜מח לבן", ‰‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לו בברכ‰

י„וע ˘בזמן חז"ל ‰יו מˆויים ˘ני סו‚ים ˘ל לחם, ‰ר‡˘ון 
˜ליפו˙  ‰"סובין"-  לל‡  חיטים  פ˙  ו‰ו‡  נ˜י‰",  "פ˙  נ˜ר‡ 
ו‰˘ני  בזמננו,  ו‰ר‚יל  ‰מˆוי  ‰לבן"  ‰"לחם  ו‰ו‡  ‰חיטים, 
נ˜ר‡ "פ˙ ˜יבר", ו‰ו‡ לחם ‰ע˘וי מ˜מח ˘נטחן יח„ עם 
ומבו‡ר  ‰ר‡˘ון.  ‰לחם  מן  ל‚רוע  נח˘ב  ו‰י‰  ‰˜ליפו˙, 
ריך ל‰˜„ים  לימים,̂  ני‰ם̆  ‡ם̆  סח סעיף „)̆  ב˘"ע (סי'̃ 

‡˙ ‰פ˙ ‰נ˜י‰- לחם לבן. 

ו‰נ‰ כיום במˆי‡ו˙ י„וע ˘לחם מ"˜מח מל‡"- ˘‰ו‡ ˜מח 
עם סובין (˜ליפו˙), ברי‡ יו˙ר, ורבים מ˜פי„ים ל‡כול „ו˜‡ 
נ‰נים  ‰עולם  רוב  ‰טעם,  לענין  ‡בל  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ממנו 
יו˙ר מפ˙ מ˜מח לבן לל‡ ‰˜ליפו˙ וכבעבר. ולפי ‰‡מור י˘ 
ל„ון ‰‡ם ענין ‰ברי‡ו˙ ˘נו„ע לנו ב„ורו˙ ‰‡חרונים, י‚רום 
˘רוˆ‰  ב‡ופן  ‰לבן  ‰לחם  לפני  ‰מל‡  ‰לחם   ˙‡ ל‰˜„ים 

ל‡כול מ˘ני‰ם. 

‰נ‰ מרן ‰בי˙ יוסף (רי˘ סי' ˜ע‰) ‚בי ברכ˙ ‰"טוב ו‰מטיב" 
‰מברך  ‡מר‰̆  על יין, ‰בי‡ „ברי ‰‚מר‡ בברכו˙ (נט ע"ב)̆ 
על יין בור‡ פרי ‰‚פן, ‡ין ˆריך לברך ˘וב ‰‚פן על יין ‡חר 
ו„ע˙  ו‰מטיב".  "‰טוב  ברכ˙  לברך  ˆריך  ‡בל  לו,  ˘‰בי‡ו 
ר˘"י ˘„ו˜‡ כ˘‰יין ‰˘ני טוב ומ˘ובח מן ‰ר‡˘ון מברך 
‡ף כ˘‰‡„ם מסופ˜ ‡ם  ‰טוב ו‰מטיב. ‡בל „ע˙ ‰˙וספו˙̆ 
‰יין ‰‡חרון טוב מן ‰ר‡˘ון, מברך ‰טוב ו‰מטיב, כל ˘‰ו‡ 
מרן  וכ"פ  ‰ר‡˘ון.  מן  ‚רוע  ‰‡חרון  ˘‰יין  בו„‡י  יו„ע  ל‡ 

ב˘לחנו ‰ט‰ור (˘ם סעיף ב). 

‡חר כן ‰בי‡ ‰בי˙ יוסף ‡˙ „ברי ‰מר„כי (פסחים ˜‡ ע"ב) 
‰טוב  מברך  לבן  יין  ˘על  ו‰וסיף  ‰˙וספו˙,  כ„ברי  ˘כ˙ב 
לפי  ‰ר‡˘ון,  מן  יו˙ר  ‰רב‰  ‚רוע  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ו‰מטיב 
כלל  ˘ב„רך  ˘‡ף  ו‰יינו  מ‰ר‡˘ון.  יו˙ר  ל‚וף  ברי‡  ˘‰ו‡ 
ˆריך ˘י„ע ˘‰יין ‰˘ני ל‡ ‚רוע יו˙ר מן ‰יין ‰ר‡˘ון, ו‡ם 
י„וע לו ˘‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מן ‰ר‡˘ון ‡ינו מברך, מכל מ˜ום 
ביין לבן, ‡ף ‡ם ‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מ‰ר‡˘ון, בכל ז‡˙ מברך 
עליו (‡חר ˘˘˙‰ מן ‰‡„ום) ‰ו‡יל ו‰ו‡ ברי‡ ל‚וף. וב˘ו"˙ 
‰לכ‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' יח) ‰‡רכנו ב„ין ז‰ ו‰עלנו ˘‚ם לנו 
בני ספר„ ˘‡נחנו ‰ולכים ‡חר „ע˙ מרן ‰˘"ע, י˘ לנו לנ‰ו‚ 

כ„ברי ‰מר„כי ‰נ"ל ל‰לכ‰ ולמע˘‰, ר‡‰ ˘ם. 

ו‡ם כן לכ‡ור‰, בני„וננו ‚ם י˘ ל‰˜„ים ‡˙ ‰מ‡כל ‰ברי‡- 
˘‰ו‡ פ˙ ˜יבר- לחם מל‡. ‡ל‡ ˘ב‰לכ‰ למ˘‰ (˘ם ‡ו˙ ו) 
ב‡רנו מ„וע חי„˘ ‰מר„כי ‡˙ חי„ו˘ו ב‰לכו˙ ‰טוב ו‰מטיב 
ול‡ ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ ב˘ב˙ וכיו"ב, ˘‰רי ‰מעיין ב„יני ˜י„ו˘ 
˜ו„ם  לבן  ˘יין  ˘סובר  מי  ˘‡ין  יר‡‰   („ סעיף  ערב  (סימן 
ל‡„ום מפ‡˙ ברי‡ו˙ו, ˘ל„ע˙ ‰רי"ף ו‰רמב"ם נר‡‰ ˘‚ם 
‰לבן כ˘ר לכ˙חיל‰, וכן „ע˙ ‰טור, ‡ל‡ ˘‡ם ‰לבן מ˘ובח 
ו„ם. ול„ע˙ ‰ריטב"‡ ‡ם ‡ין לו יין ‡„ום, יכול  מ‰‡„ום ‰ו‡̃ 
ל˜„˘ על ‰לבן לכ˙חיל‰, ויין ‡„ום ‰ו‡ מˆו‰ מן ‰מובחר. 
ול„ע˙ ‰רמב"ן יין לבן פסול ‰ו‡ ‡ף ב„יעב„ (זול˙ ב‰ב„ל‰ 
˘נח˘ב כ˘כר כמ"˘ ‰ר˘ב"ı, וכ"פ מרן ˘ם), וכמוב‡ כל ז‰ 
מˆו‰  ‰„עו˙  לכל  מ˜ום  ומכל  ˘ם,  יוסף  בבי˙  ב‡ורך 
ברור‰  ‰מ˘נ‰  ˘כ˙ב  וכמו  ‡„ום,  יין  ‡חר  לחזר  לכ˙חיל‰ 
(˘ם ס˜"י). ול‡ ‡מר ‡ח„ מן ‰פוס˜ים ˘‰לבן ˜ו„ם "‰ו‡יל 
ב‰‚‰  ‰נ"ל  ‰מר„כי  „ברי  ˘‰בי‡  ‰רמ"‡  ו‡ף  ברי‡",  ו‰ו‡ 
˘ב˘"ע סי' ˜ע‰, ל‡ ‰עיר ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ בסי' ערב מ„ברי 
ענין  ו‰מטיב"  "‰טוב  בז‰, ˘ב‰לכו˙  ו‰בי‡ור  ‰מר„כי כלל. 
מ‰  ‰י‡,  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰טב‰  ברי‡-  יין  ח˘וב, ˘כן  ‰ברי‡ו˙ 
‡חר  ˘‰ולכים  ענינים  ו˘‡ר  ˜י„ו˘  ב‰לכו˙  כן  ˘‡ין 
ל‡  ‡"כ  ‰ברי‡,  מן  ח˘וב  ˘‰‡„ום  וכיון  בלב„,  ‰ח˘יבו˙ 

מח˘יבים ‡˙ ‰לבן כלל. 

‡ל‡  "‰טב‰",  מ˘ום  ‡ינו  ‰ברכ‰  ˘ענין  בני„וננו  ז‰  ולפי 
˜סז  (סי'  ‰יטב  ‰ב‡ר  ˘כ˙בו  ˘מˆינו  וכמו  ‰ברכ‰",  "כבו„ 
מן  ‰לחם   ˙‡ לבˆוע  ˘ˆריך  ב-‚)  ‡ו˙  (˘ם  ו‰כ‰"ח  ס˜"‡) 
"ח˘וב"  [ועו„ ˘„ין  ‰רך.  מי ˘‡ו‰ב ‡˙  ‚ם  ‰מ˜ום ‰˜˘‰ 
˜ו„ם ל„ין "חביב" כמ"˘ ‰‚ר"מ לוי בספר ברכ˙ ‰' (ח"‚ פ"ט 
סעיף יב), ומטעם ז‰ פס˜ ˘ם ˘יין ˜ו„ם למיı ענבים ‚ם ‡ם 
‰ו‡  ‰עי˜ר  כן  ו‡ם  ו„ו˜].  עיין  יו˙ר,  לו  חביב  ‰ענבים   ıמי
ל‰˜„ים ‡˙ ‰טעים ו‰ח˘וב ול‡ ‡˙ ‰ברי‡, וכל ז‰ כ˘רוˆ‰ 
ל‡כול מ˘ני‰ם כמובן, וכמו ˘כ˙ב ‰˙רומ˙ ‰„˘ן (בסי' לב 

˘‰ו"„ ב‰‚‰). 

וכעין ז‰ מˆינו לענין פ˙ עכו"ם נ˜י‰, ˘פ˙ ˜יבר ˘לנו ‡ינ‰ 
מסויימים,  ב‡ופנים  כן  ‡ם  ‡ל‡  ˘ווים  ו˘ני‰ם  ל‰  ˜ו„מ˙ 
˙לוי‰  ‰נ‰נין  ברכ˙  ˘כל  ˜סח):  (סימן  יוסף  בבי˙  וכמ"˘ 

בחביבו˙, ˘על חביבו˙ ‰נ‡˙ו ‰ו‡ מברך ומ˘בח, ולכך נכון 
˘בעל ‰בי˙ נז‰ר מפ˙ ˘ל ‚וים, ‡בל ‡ין ז‰ ב‚לל ˘‡ינו חביב 
למˆו‡  ˘יכול  במ˜ום  ולכך  פרי˘ו˙,  מ˘ום  מניח  ‡ל‡  לו, 
עיל‰ ˘י‡כל ב‰י˙ר ול‡ יˆטרך לפרי˘ו˙ כמו כ‡ן ˘מחבב בו 
‰מˆו‰ ‰˙ירו לו חכמים. ומבו‡ר ˘‰עי˜ר ‰ו‡ כבו„ ‰ברכ‰ 

בפ˙ נ˜י‰ וחביב‰, ול‡ ענינים ‡חרים.

בזמננו ‡ין פ˙ "˜יבר" ממ˘ ‡בל בכל ז‡˙
רוב ‰עולם ‡ו‰בים לחם לבן

‡ל‡ ˘‰נ‰ ‰רב פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' ˜סח ‰ער‰ 5) כ˙ב: פ˙ 
‰סובין  ממנו  ‰פרי„ו  ˘ל‡  מ˜מח  לחם  פירו˘ו  ˜יבר, 
כי ‰י‰ ˜˘‰ ללעיס‰  ובזמני‰ם ‰י‰ מ‡כל עניים  ו‰נבטים, 
˘‡ין  וברור  פ˘וט  ולכן  לחיך.  ערב  כלל  ‰י‰  ול‡  ו‡כיל‰ 
בימינו  ˘עו˘ים  מלי‡‰  מחט‰  ˘ונים  ללחמים  ‰כוונ‰ 
ו˘י ב‡כיל˙ם וטעימים ‰ם  ‡ין כל̃  ˘מעב„ים ‡ו˙ם ב‡ופן̆ 
וערבים לחיך ו‡ף ‰ם ברי‡ים יו˙ר מלחם לבן, ולכן ‰רי ז‰ 
בכלל לבן ללבן יו˙ר, ˘י˘ ל‰ע„יף ‡˙ ‰חביב עליו. ו‡ם ‡כן 
בלינים וכ„ו'  בר˘ו˙ו ‡ין לו טעם טוב מחוסר̇  ‰לחם ‰מל‡̆ 
י˘  וכ„ו',  ברי‡ו˙ו  מפני  ל‡כלו  ומוכרח  ל‡כיל‰   ‰˘˜ ו‚ם 
חביב עליו לחם ז‰ יו˙ר מחמ˙ ר‚ילו˙ו  ל‰ע„יף לחם נ˜י ‡ף̆ 
מ‰לחם  ‚ם  זו  בסעו„‰  ל‡כול  כ˘ב„ע˙ו  ו‰יינו  וכ„ו'  ‡ליו 
‰נ˜י, ע"כ. וכעין ז‰ כ˙ב ‚ם בספר ‰לכ‰ ברור‰ (חל˜ ח' עמ' 

˙י‚).

‡בל ב‡מ˙ ‡ף ‡חר ‰נ"ל, ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ˘לרוב ‰עולם לחם 
לבן ‰ינו מכוב„ וטעים יו˙ר מלחם מל‡, ו‰‡וכלים מ‰לחם 
‡ם  ˘‰רי  ˙„ע  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ‡ל‡  כן  עו˘ים  ‡ינם  ‰מל‡ 
‰מˆ‡ ימˆ‡ "מח˜ר" ‡מי˙י ˘י‰פוך ‰˜ער‰ על פי‰, ויכריז 
ל‡  ˘פ˙ לבנ‰ ברי‡‰ ‰רב‰ יו˙ר מפ˙ מלחם מל‡, ‰רי ו„‡י̆ 
ע„יין  ˘י‡כלו  ממ˘פח‰  ו˘ניים  מעיר  ‡ח„  ‡ל‡  ימˆ‡ 
חלו˙  ˜ונים  ˘‰כל  לז‰  כ„ו‚מ‡  ˙ר‡‰  וכן  ‰מל‡.  מ‰לחם 
חלו˙  ˜ונים  ממ˘  ומעטים  לבן,  מ˜מח  מ˘ובחו˙  ל˘ב˙ 
מ˜מח מל‡, וב„רך כלל ‰ו‡ מחמ˙ "„י‡ט‰" ועניני ברי‡ו˙ 
י˘  לבנו˙  כ˘˘ני‰ם  ˘‡פילו  ב˘"ע  וכמבו‡ר  וכ„ומ‰. 
ל‰˜„ים ‰לבנ‰ יו˙ר. ו‡ם כן נר‡‰ ˘למע˘‰ ‡ף בזמננו י˘ 

ל‰˜„ים ‡˙ ‰לחם מ˜מח לבן כל ˘ברˆונו ל‡כול מ˘ני‰ם. 

וכן ר‡י˙י ל‰‚‡ון ר' בˆל‡ל ˘טרן זˆ"ל ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ 
‡ל‰  ‚ם  כולל   - ‰‡נ˘ים  ˘רוב  ˘כ˙ב  סו)  סימן   ‚ (חל˜ 
˘מטעמי ברי‡ו˙ ‡ינם ‡וכלים ר˜ פ˙ ˜יבר, פ˙ נ˜י‰ חביב‰ 
˘ל‡  ‰מ˜פי„ים  ‡ל‰  ˘‚ם  יוכיחו  מˆו‰  וסעו„ו˙  עלי‰ם 
ל‡כול ‡ל‡ פ˙ ˜יבר ‡ין עו˘ין סעו„˙ מˆו‰ ו‡פילו סעו„˙ 
מרעים ר˜ עם פ˙ נ˜י‰, ‰רי ˘פ˙ נ˜י‰ ח˘וב‰ וחביב‰ ‚ם 
ממ˘˙˙פי  ממ‡‰  ‡ח„  ‡פילו  נמˆ‡  ל‡  וב‡מ˙  עלי‰ם. 
בזמנינו  ‚ם  כן  על  מל‡כל‰.  עˆמו  ˘ימנע  ‰נ"ל  סעו„ו˙ 
נ˜י‰  פ˙  ‰וי  „ו˜‡,  ˜יבר  פ˙  ל‡כול  מ˜פי„ים  מ‡„  ˘רבים 
ח˘וב‰ וחביב‰, ומי ˘פ˙ נ˜י‰ ‡ינ‰ חביב‰ עליו בטל‰ „ע˙ו, 
ע"כ. ו‡מנם ר‡י˙י ב˘ו"˙ ˙˘ובו˙ ו‰נ‰‚ו˙ (כרך „ סימן ע‡) 
"‰‡וכל  ‰˙ח„˘  ‰‡חרונו˙  ב˙˜ופו˙  וכ˙ב:  בני„וננו  ˘„ן 
‰טבעוני ו‰ˆמחוני", ומˆוי ˘‡ין ‡וכלים פ˙ חטים נ˜י, ‡ל‡ 
ר˜ פ˙ ˜יבר ‡ו ˘יפון, ונס˙פ˜˙י מ‰ עליו לע˘ו˙ ב˘ב˙, ‡י 
‡ו  ˜יבר  ברי‡ו˙"  "מטעמי  לי‰  „ניח‡  „י„י‰  ב˙ר  ‡זלינן 
˘יפון, ‡ו ‡ולי ‰ולכים ‡חר רוב ‰עולם ו‰ו‡יל ולרוב בני ‡„ם 
חל‰ מפ˙ נ˜י ע„יף, ו‡נו ˆריכים לחם מ˘נ‰ יפ‰ ו˘לם, ועל 
כן ‰‰י„ור לˆ‡˙ לחם מ˘נ‰ ולבˆוע ממנו מפ˙ נ˜י כחלו˙ 
‰מˆויים. וכ‰יום ˘זו ˘יט‰ ˘לימ‰ ˘ל ‰רפו‡‰ ‰טבעוני˙ 
˘רוב  ‡ף  יו˙ר,  כברי‡ים  מפורסמים  ˘יפון  וכן  ˜יבר  ˘פ˙ 
‡ופן,  בכז‰  „ע˙ו  בטל‰  לומר   ‰˘˜ כן,  נו‰‚ין  ‡ין  ‰עולם 

˘יו„עים ˘ז‰ו ˘יט˙ ‰טבעונים. ‡בל ‡„ם ברי‡ ו‰טבעוניים 
לחם  ל„חו˙  כ„‡י  ל‡  ל‡„ם,  יו˙ר  ברי‡‰  זו  ˘פ˙  טוענים 
מר„כי  מ˘‰  ר'  ל‰‚‡ון  ר‡י˙י  וכן  כן.  ב˘ביל  ב‰„ר  מ˘נ‰ 
˜ר‡פ ˘ליט"‡ בספר ‰לכו˙ יום ביום ‰לכו˙ ברכו˙ (פר˜ ט 
על  ל‰עיר  י˘  ‰‡מור  ולפי  כן.  ˘כ˙ב  ˙פז)  עמ'  ז  סעיף 
בענין  ומורי„‰  מעל‰  ל‡  "ברי‡ו˙"  טענ˙  ˘‰רי  „ברי‰ם, 
˜„ימ‰ בברכו˙ וכנ"ל. ולכן למע˘‰ ‚ם ב„ורנו ˘נו„ע ˘"לחם 
יו˙ר, מכל מ˜ום פ˙ לבנ‰ ˜ו„מ˙ ‰ו‡יל ˘‰י‡  ברי‡  מל‡" 

טעימ‰ חביב‰ וח˘וב‰ יו˙ר לרוב ‰‡נ˘ים.

לחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ במ‡פיו˙ "לחם מל‡"
‡בל ב‡מ˙ טעמו כלחם לבן ל‚מרי

ולחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ "לחם מל‡" ‡בל טעמו כלחם לבן ל‚מרי, 
‰„בר י„וע ˘ב‡מ˙ ‡ינו לחם מל‡ כלל, ‡ל‡ ˜מח לבן ר‚יל 
נע˘י˙  ובכך   ,˙ˆ˜ ˘רוף  סוכר  "˜רמל"-  לעיס‰  ומוסיפים 
ר' עופר  לי ‰‡ופ‰  ו‡מר  כ‰‰, וממיל‡ ‰ו‡ ב‚„ר לחם לבן. 
חב‰ ‰י"ו, ממ‡פיי˙ "יעל‰", ˘‡ף בפ˙ מ˜מח לבן מוסיפים 
˙ר‡‰  ול‡   ˙ˆ˜ כ‰‰  ˆבע  לפ˙  ˘י‰י‰  בכ„י  סוכר  מעט 
חיוור˙. ולפי ‰‡מור ב˘"ע ˘‡ף ב˘ני‰ם לבנים י˜„ים ‰לבן 
יו˙ר, י˘ לעיין ‡ם י˜„ים ‰לבן, ˘‰רי ב‡מ˙ ‡ין בו ‡ל‡ ˆבע 

בעלמ‡. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‚ סי' ח].

‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙
˘מעורבים במע„ן ˘ו˜ול„ מ‰ ברכ˙ו

‡ו„ו˙ ‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙ ב˙וך מע„ן, ומערבב 
‰ם נˆבעים ל‚מרי בˆבע  ‡˙ ח˙יכו˙ ‰לחם ב˙וך ‰מע„ן ע„̆ 
וכ„ומ‰,  חום)  (בˆבע  ˘ו˜ול„  בטעם  במע„ן  וכ‚ון  ‰מע„ן, 
˘נˆבע מכל ˆ„„יו, כיˆ„ מברכים על ז‰, ‡ם ברכ˙ ‰מוˆי‡ ‡ו 

מזונו˙. 

נו„ע ב˘ערים מ‰ ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˜סח סעיף י) ב‚„ר 
"חביˆ"‡"- „‰יינו פירורי לחם ‰מעורבים ב„בר ‡חר בכל מיני 
‡ופנים, מ‰ „ינם, ומˆינו ˘ל˘‰ ‡ופנים בז‰: ‡. כ˘ח˙יכו˙ 
‰לחם מבו˘לו˙, ˆריך ˘י‰י‰ בכל ח˙יכ‰ בפני עˆמ‰ ˘יעור 
"˙ו‡ר  לח˙יכו˙  י˘  ‡ם  ו‡פילו  ‰מוˆי‡,  לברך  כ„י  "כזי˙" 
לחם"- „‰יינו ˘ז‰ נר‡‰ לחם, ‡ין ז‰ מועיל ‡ל‡ ‡ם כן י‰י‰ 
˘ם  ‰מ˘נ"ב  ˘על  מˆליח  ‡י˘  ב‰ערו˙  עיין  [מי‰ו  כזי˙. 
˘כ˙בו ˘‰ו‡יל ו„ע˙ ‰רמב"ם ועו„ כמ‰ מ‰ר‡˘ונים ˘‡ם 
נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ בבי˘ול ‡פילו ˘י˘ ב‰ כזי˙ מברך בור‡ 
ברכו˙  „ספ˜  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  לנ‰ו‚  י˘  כן  מזונו˙,  מיני 
כ˘‰לחם  ב.  לז‰].  ל‰יכנס  ˘ל‡  ר‡וי  ו˘לכ˙חיל‰  ל‰˜ל, 
מעורב ב„בר ‡חר ל‡ ע"י בי˘ול, כמו עירוב ב„ב˘ ‡ו מר˜, 
ˆריך ˘י‰י‰ בלחם ‡ח„ מ‰˙נ‡ים: ‡ו ˙ו‡ר לחם, ‡ו ˘י‰י‰ 
ני‰ם ברכ˙ו מזונו˙.  בו כזי˙, כ„י לברך ‰מוˆי‡. ו‡ם חסרים̆ 
ול‡ עירבבו ‡ו˙ו ב„בר ‡חר  ב‚וף ‰פ˙  ‚. כ˘ל‡ ע˘ו ˘ינוי 
‡ל‡ פוררו ‡˙ ‰לחם לח˙יכו˙ ˜טנו˙, נ˘‡ר˙ ברכ˙ ‰פ˙ על 

כנ‰ ומברכים ‰מוˆי‡. 

ו‰ו‡  מרן,  ˘כ˙ב  ‰˘ני  למ˜ר‰  ל„מו˙ו  ˘י˘  נר‡‰  ונ„וננו 
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב„בר ‡חר ˜ר (ל‡ בבי˘ול), ובז‰ כ„י 
בו  י‰י‰  ˘ל‡  ˆריך  ‰מזון  וברכ˙  ‰מוˆי‡  מברכ˙  ל‰וˆי‡ו 
ו‡ר לחם, וע˙‰ נו˙ר לנו לברר ‡ם מ‰  ל‡ י‰י‰ בו̇  כזי˙ וכן̆ 
˘‰לחם נˆבע כולו בˆבע ‰מע„ן, כבר נח˘ב ˘‡ין לו "˙ו‡ר 
כ˙ב מרן בבי˙  לחם", ולכ‡ור‰ י˘ לפ˘וט כן בפ˘טו˙ ממ‰̆ 
יוסף (˘ם) ב˘ם ‰מר„כי: ‰˘ור‰ פ˙ו ביין ‡ין מברך ‰מוˆי‡ 
‰ב‡‰  לפ˙  ו„ומ‰  וסימו˜  "‰ו‡יל  לחם  מ˙ור˙  ˘יˆ‡ 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
◆  מ‡כל ˘ברי‡ יו˙ר ‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לברכ‰ ◆  לחם 

מ˜מח לבן ‡ם ˜ו„ם ללחם מ"˜מח מל‡" בברכ‰ ◆  
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב˙וך מע„ן מ‰ ברכ˙ם

'בי˙ חרו˘˙ לרבנים'
ל‰כנס  ˘זכ‰  ˆורב  כל  ˘˘מע  מ˘פט  ‰ו‡  ‡וניברסיט‰!",  ל‡  ז‰  "י˘יב‰ 
‰ר„יפ‰  ˘בע˜בו˙  ונר‡‰  ו„רכים,  ˆורו˙  ב˘לל  ‰י˘יבו˙'  'עולם  ב˘ערי 
‰בל˙י פוס˜˙ ‡חר ‰מטר‰ ˜ˆ˙ ˘כחנו ‡˙ ‰„רך, ˘כחנו מ˘ום מ‰ ˘‚„ולי 
עולם רבים ‡˘ר ‡ם ‡ספרם מחול ירבון ל‡ 'נבחנו לרבנו˙' ו‡ף ל‡ חיברו 
מ‚„ולי  ומ‰ם  ימי‰ם,  בסוף  ‡ח„  ספר  ‡ך  ˘חיברו  ‡ו  ספר  ˘ום  מעולם 

‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים ו‚ם מ‚„ולי „ורנו, כל ‡ח„ וטעמו ‰˘מור עמו. 

‰מעיינים  ‡ביר  ‰נו„ע  ‰‚„ול  ‰‚‡ון  ו‰ו‡  ונימו˜ו,  טעמו  ˘פירסם  ‰י‰  ‡ח„ 
ו‰פוס˜ים רב רבנן ר' בן ˆיון ‡ב‡ ˘‡ול זˆו˜"ל רבם ˘ל רבים מר‡˘י ‰י˘יבו˙ 
ו‚„ולי ‰פוס˜ים ב„ורנו, ‡˘ר ל‡ חיבר בעˆמו ממ˘ ‡ל‡ ספר ‡ח„ – ˘ו"˙ 
‡ור לˆיון חל˜ ‡', ובמסיב‰ ˘ערכו לכבו„ מ‡ורע ‚„ול ז‰ ‰ו„יע ˜בל עם 
ועולם ˘ל‡ ני‚˘ למל‡כ‰ זו כיון ˘ר‡‰ ב‰רבˆ˙ ‰˙ור‰ כר"מ ומ‡וחר יו˙ר 
‰ו˙יר  ל‡  ולכן  חיו  וכמפעל  כייעו„ו  ‰˙למי„ים  וב‰עמ„˙  י˘יב‰  כר‡˘ 
ח˘בון  על  בו„‡י  ˘˙בו‡  ‚ם  ומ‰  זו  מל‡כ‰  עבור  כח  ˘ל  ב„ל  לעˆמו 
‰˙למי„ים, ו˘לולי רˆונו ל‰ו„ו˙ ל‰' ל‡ ‰י‰ מחבר ‚ם ספר ז‰. וכי ב˘ל כך 
˙למי„יו  כל  וכי  ‰„ור?,  ˘ב‚„ולי  מ‰מיוח„ים  ‰י‰  ˘‰ו‡  ספ˜  ‡יז‰  י˘נו 
˙למי„ים  מ‡ו˙  ˘‰עמי„ו  ומ‰ם  רבים  ספרים  חיברו  ‡˘ר  ˘מ‰ם  ‰רבים 

˘חיברו ספרים ופס˜ו ‰לכ‰ ו‰עמי„ו ˙למי„ים כל‡ נח˘בו?

י˙ר‰ מכך, ‰ל‡ רוב רובם ˘ל ‚„ולי ‰„ור ‰‡˘כנזים כי‰נו כר‡˘י י˘יבו˙ 
ל˘‡לו˙  עונים  ‰יו  ול‡  ועו„,  זˆו˜"ל  ˘טיינמן  וכ‰‚ר‡י"ל  ˘ך  כ‰‚ר‡"מ 
ב˙ור‰  ב‚„לו˙ו  ‰‚יע  ל‡  ‡˘ר  'פוס˜'  חכם  ל‡יז‰  מפנים  ‡ל‡  ב‰לכ‰, 
‰„ור??  ‚„ולי  ‡לו  ‰יו  ˘ל‡  ˘י‡מר  מי  י‰י‰  כך  ב˘ל  וכי  ל˜רסולי‰ם, 

‡˙מ‰‰.

כו˙ב  כי  ול‰ב‰יר  ‚ב‰,  מרימים  ‰י˜רים  ˘‰˜ור‡ים  לפני  לעˆור,  עלי  כ‡ן 
ל‰מעיט  ב‡  ל‡  בו„‡י  ספרים,  ˘חיבר  וכמי  ‰לכ‰  כולל  כר‡˘  ‰˘ורו˙ 
בערכם ‰רב ˘ל מי ˘זכ‰ ל‰בחן ברבנו˙ על ‰נו˘‡ים ˘זכ‰ ללמו„ ובו„‡י 
˘ל‡ במי ˘זכ‰ לחבר ספרים ובפרט ב‰לכ‰ (ו‡ולי עו„ נכ˙וב במעל˙ם בע"‰), 
ומ‰  ‰טפל  ‰ו‡  ומ‰  ‰עי˜ר  מ‰ו  ל„ע˙  ‰פרופרˆי‰!,  ‰י‡  ‰נ˜ו„‰  ‡בל, 

מ˘מ˘ ‡˙ מ‰.   

בחור ˆעיר ‰חוב˘ ‡˙ ספסלי  ב‰יו˙י  עו„  בין ‰זמנים  זכורני, ב‡ח„ מימי 
‰י˘יב‰, ו‡ח„ מחברי מבחירי י˘יב˙ "‡ור י˘ר‡ל" (בפ"˙) ˘ל‡ זכ‰ ל‰בין 
‡˙ „ע˙ם - „ע˙ ˙ור‰ ˆרופ‰ ˘ל רבו˙ינו, ˘‡לני "מ„וע ‡˙ם לומ„ים על 
מנ˙ ל‰יו˙ רב?" וי˘ב˙י וערכ˙י ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ לב‡ר לו מ„וע זו‰י ‡יפו‡ 

„רכם ˘ל כל ‚„ולי ‰„ורו˙ ‰˜ו„מים ל‡סו˜י ˘מע˙˙‡ ‡ליב‡ „‰ילכ˙‡. 

וז‰ו, ‡ם ˙רˆו, ˙מˆי˙ם ˘ל „ברים, כ˘‰עי˜ר ‰ו‡ לימו„ ביסו„יו˙ ל‡סו˜י 
מז‰.  ‚„ול  לך  ˘‡ין  ‰רי   – נבחנים  ובסוף  „‰ילכ˙‡  ‡ליב‡  ˘מע˙˙‡ 
ור˙ ‡לו˜ים חיים בעמל וי‚יע‰ ועו„ מוסיף  ˜וע כל כולו ב˙ור‰̇  כ˘‰‡„ם̆ 
לו זמן ‚ונב יום וליל‰ כ„י לחבר חיבורים – ‡˘רי ‰˘ם עˆמו עפר ˙ח˙ כפו˙ 

ר‚ליו. 

‡בל!, וי˘ כ‡ן '‡בל' ‚„ול, ‡ם ‰עי˜ר ‰ופך לטפל ו‰טפל לעי˜ר, ו‰לימו„ 
 ˙‡ ולעבור  ‰סיכום  ספר   ˙‡ ל„˜לם  ו‰עי˜ר  י˘ר‰,  ‰בנ‰  ולל‡  במרוˆ‰ 
וז‰ו ב‡מ˙ כ"בי˙ חרו˘˙ לרבנים". ו‡ם ‰עי˜ר  – ל‡ ע˘ינו כלום  ‰מבחן 
ל‰יו˙ '‰מח"ס ‰‚„ול בעולם ˘˘בר ˘י‡ עולמי בכמו˙ ‰ספרים' (˘פעמים 
רבו˙ נערכו ו‰וע˙˜ו בעזר˙ֈ..), לל‡ ˜˘ר ‡מי˙י ל‚„לו˙ו ‡ו ˘˜י„˙ו ˘ל 
‰„רך  ‡ינם  בפנים  ו‰‰לכ‰  ‰˘"ס  בסו‚יו˙  ‡מי˙י  ˙ור‰  ו˘עמל  מחברו 

‰סלול‰ ל‡ו˙ו מחבר  – ‰רי ˘‰עי˜ר חסר מן ‰ספר!. 

כמ„ומ‰ ˘‡ם פעם 'רבנים מטעם' ‡ו מחברי ˜יˆורים למיני‰ם ˘חיבורי‰ם 
ל‡ ‰ˆריכו ב„ו˜‡ ‰עמ˜‰ ב„ברי ‰˘"ס ו‰פוס˜ים ‰יו ‚לויים לכל, ו‰יחס 
כך,  כל  רבים  לˆיבור  ‰נ‚י˘ו˙  ˘„רכי  ˘כיום  ‰רי  ב‰˙‡ם.  ‰י‰  ‡לי‰ם 
ו‰יחˆנו"˙ ‰פכ‰ לˆערנו לחל˜ בל˙י נפר„ מחיי ‰˙ור‰, ‰פך ‰מו˘‚ ‡˘ר 
בכל  ˙ור‰  ל‰פˆ˙  ככלי   ı"ריי‰ ו‰‡„מו"ר  מליוב‡ויט˘   ˜„ˆ ‰ˆמח  טבעו 
מ˜ורו במכונ˙ ‰˙עמול‰ ‰סובייטיי˙) – חז˜‰ על  רחבי ‰‡רı ו‰עולם (וכמ„ומ‰̆ 
 ˙‡ ל‰כניס  כ„י  „כפין  כל  בי„  ˘ר˙  לכלי  רי˜ם!,  חוזר˙  ˘‡ינ‰  ˙עמול‰ 
'מרכול˙ו' בכל פינ‰ וכל ס„˜. ו‰˙וˆ‡‰ ‰רי ‰י‡ לפנינו, ‰ˆעירים מח˜ים 
ו‰יסו„יו˙,  ‰‰עמ˜‰  ‡ט  ו‡ט  כמוˆלחים,  עיני‰ם  לנ‚„  ˘מˆטייר  מי   ˙‡
‰עמל ו‰˘˜י„‰ וכו', מפנים מ˜ום ˘ל כבו„ (‡ו ˘ל‡!) ל„רך בו יוכל ‡ו˙ו 

לומ„ ל‰ר‡ו˙ לעיני ‰עמים ו‰˘רים ‚ו„ל חכמ˙ו (˘לו) י˙ברך!  

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   

˘פ˙  ˘‡ומר  מי  י˘  יב):  (סעיף  ב˘"ע  פס˜  וכן  בכיסנין". 
‰˘רוי ביין (‡„ום) ‡ינו מברך ‡ל‡ בור‡ מיני מזונו˙ וברכ‰ 
‡ח˙ מעין ˘ל˘, ונר‡‰ ˘‡ין „בריו ‡מורים ‡ל‡ בפירורין ‡ו 
פירו˘ו  ו"סימו˜",  ע"כ.  כזי˙,  ‡ח˙  בכל  ˘‡ין  בפרוסו˙ 
מˆבעו  ונ˘˙נ‰  ˘נˆבע  ˘לחם  מוכח  ו‡"כ  ‰‡„ים.  ˘‰לחם 
‰ר‚יל, מ˘˙ני˙ ‚ם ברכ˙ו. ועיין ל‰טורי ז‰ב (ס"˜ טו) ˘כ˙ב 
ז‰ נ˘˙נ‰ ˆור˙ו, ‡בל  י„י  ביין ‡„ום, ˘על  ˘‰„ין כן „ו˜‡ 
בלבן ‰רי „ינו ע„ ˘י˙לבן ‰יין מחמ˙ ‰פ˙. וכ"כ ‰ב‡ר ‰יטב 
מ˙ור˙  יˆ‡  ונ˙‡„ם  ˘‰ו‡יל  (˘ם)  ו‰‚ר"‡  ע"˘.  כז),  (ס"˜ 
לחם. ו‰יינו ˘‡ם כוונ˙ מרן ˘ברכ˙ו מזונו˙ כיון ˘נ˘ר‰ ע„ 
˘נ˘˙ני˙ ˆור˙ו ול‡ מ˘ום ‰ˆבע בלב„, ‡ם כן ‰רי ז‰ כבר 
במים,  ˘נו˙נים  ˘פירורים  י‡  בסעיף  לעיל  ˘נכ˙ב  ‰„ין 
לחם".  "˙ור˙  יור„ מ‰ם  ‰פירורים,  ו‰מים מ˙לבנים מחמ˙ 
ו‡ין ˆריך לח„˘ „ין נוסף בסעיף יב ל‚בי פ˙ ‰˘רוי ביין. ועו„ 
וחוז˜  ˆבע  ב‰ם  ˘‡ין  במים  ˘‡ם  ˘כן,  כל  ‰„בר  ˘‰רי 
יין ומ‰  בטעמם, מכל מ˜ום מ˘נים ‰ברכ‰, ‡ם כן כל ˘כן 
ˆריך ל‰וסיף ול‰˘מיענו ז‰. ועל כרחנו ˘‰ו‡ מטעם ‰ˆבע 
בלב„ וז‰ חי„ו˘ו. וכ"כ ‰רב כף ‰חיים (ס"˜ ˆ‚). ומכל ‰נ"ל 
נר‡‰ בפ˘טו˙ ˘ˆריך לברך על ‰לחם ˘במע„ן ברכ˙ בור‡ 

מיני מזונו˙ ומעין ˘ל˘.

"ונימו˜",  ‰ו‡יל  ‰‚ירס‡  עˆמו  ‰"מר„כי"  ˘בספר  ‡ל‡ 
ופירו˘ו ˘נ˘ר‰ כל כך ביין ע„ ˘נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ ונימו˜. 
˘כ˙ב  ‡„ום)  ביין   ‰"„ (˘ם  ‰לכ‰  בי‡ור  ל‰רב  עיין  וכן 
˘סבר‡ ˜לו˘‰ ‰י‡ לומר ˘מ˘ום ‰ˆבע בלב„ ˙˘˙נ‰ ברכ˙ 
ברוב ספרי ‰מר„כי כ˙וב "‰ו‡יל ונימו˜". ‡ולם  ‰פ˙, ו‰בי‡̆ 
‰‚"ר  למו"ר  [ועיין  "סימו˜"  ו‚רס  כן  ‰בין  ל‡  ˘מרן  ברור 
כב  סי'  (ח"‡  ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ‡מרו˙ ט‰ורו˙ 
‡ו˙ ז) ˘כ˙ב ˘‡ין לסמוך על ‚ירס‡ ‰נמˆ‡˙ לפנינו ב„ברי 
‰ר‡˘ונים ‰יפך ממ‰ ˘מעי„ים ‰ר‡˘ונים ומרן, ‰ו‡יל ו‰ם 
ממ‰  י„],  ‰כ˙ב  ר‡ו  ‡ף  ופעמים  יו˙ר  ‡לי‰ם  סמוכים  ‰יו 
„ברי  ולפי  יין,  ‚בי  יב  וסעיף  מים,  ‚בי  י‡  סעיף  „ין  ˘כ˙ב 
‰בי‡ור ‰לכ‰ ‰כפילו˙ מיו˙ר˙, ונר‡‰ ˘כוונ˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ 
לחלו˜ על „ע˙ מרן ‰˘"ע. ולכן לנו ‰ספר„ים י˘ לנ‰ו‚ כמרן 
וכן  לחם".  "˙ו‡ר  ממעל˙  ‰פ˙  יור„˙  ‰ˆבע  ב˘ינוי  ˘כבר 
פס˜ ‰‚‡ון ר' מ˘‰ ‰לוי זˆ"ל בס' ברכ˙ ‰' (ח"ב פ"ב סעיף 
כ„), ו‰‚‡ון ר' „ו„ יוסף ˘ליט"‡ בס' ‰לכ‰ ברור‰ (סי' ˜סח 

עמ' ˙ס‰- ˙סז). 

ו‡חר ‰עיון נר‡‰ ˘‡ין ליכנס לכל ז‰ לכ˙חיל‰, ‰ו‡יל ˘י˘ 
בין  ‰נ"ל  ‰פוס˜ים  למחלו˜˙  ˘נכנס   ,'‡ ב„בר,  ספ˜ו˙  ˘ני 
‰‡חרונים לבי‡ור ‰לכ‰ ו‰סוברים כמו˙ו, ו‡ף ˘מפ˘ט „ברי 
‰סבר‡  מ"מ  ‰לכ‰,  ‰בי‡ור  ל‰בנ˙  ח˘˘  ˘ל‡  נר‡‰  מרן 
‰פ˘וט‰ נר‡י˙ כ„ע˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ ˘ב„בר מועט כז‰ (ˆבע) 
ז‰  „ין  ‰בי‡  עˆמו  מרן  ˘‡ף  ו˘ני˙  מ˙ו‡רו.  לחם  יˆ‡  ל‡ 
ב˘"ע בל˘ון "י˘ מי ˘‡ומר", ו‡ף ˘„ע˙ ‰סמ"ע בחו"מ (סי' 
ומ"˘  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  כן  לפסו˜  מרן  ˘„ע˙  ס˜"ח)  טז 
מן  ˘נים  ‡ו  ב‡ח„  ז‰  „ין  ˘מˆ‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו  בל˘ון 
‰פוס˜ים. וכן „ע˙ רוב ‰‡חרונים [וכ"כ בנ"„ ‰כ‰"ח ס"˜ ˆ, 
ו‰‚ר"מ לוי ˘ם]. מ"מ „ע˙ ‰רב ‚ינ˙ ור„ים (יו"„ סוף כלל י‚) 
לו  ברור  ˘ל‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו,  בל˘ון  מרן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ועו„, 
‰„בר לפסו˜ כן. ו‡ם כן מי„י ספ˜ ל‡ יˆ‡נו, ולכן יר‡ ˘מים 

ל‡ יכניס ‡˙ עˆמו בספ˜ ז‰. 

מכזי˙  פחו˙  לחם  ח˙יכו˙  ˘על  ל‰לכ‰  ונמˆ‡ 
מברכים  ‰כיוונים,  מכל  ונˆבעו  מע„ן  ב˙וך  ˘מעורבו˙ 
במ"מ ועל ‰מחי‰, ולכ˙חיל‰ ‡ין לע˘ו˙ כן ‡ו ל‡וכלם 
למ˘‰  ‰לכ‰  ˘ו"˙  [מ˙וך  ספ˜.  מכל  לˆ‡˙  סעו„‰  ב˙וך 

ח"‡ סימן טז].



˙˙חיל ל‰ס˙„ר עםֈ עˆמך!
בזמן  במˆי‡ו˙,  ‡ירע  ‡בל  מˆי‡ו˙י  ל‡  ˘נ˘מע  סיפור  ˜ר‡˙י 
מלחמ˙ יפן ו‡ר‰"ב, ˆב‡ יפן ˘לחו פלו‚‰ ˜טנ‰ ˘ל ‡רבע‰ ‡נ˘ים 
ל"‡י ‰פיליפינים", בר‡˘ ‰פלו‚‰ ‰ˆיבו מפ˜„ ב˘ם "‰ירו ‰ינ„‰", 
מ˜בל  ˘‰ו‡  ע„  ‰עמ„‰   ˙‡ נוט˘  ל‡  ˘‰ו‡  עליו  פ˜„  ומפ˜„ו 
פ˜ו„‰ ˘‰ו‡ יכול ל˘וב. בפועל ‡חרי 4 ימים מע˙ ˘‰ם נ˘לחו ‡ל 
ונ‚מר‰ ‰מלחמ‰. ‡בל ‡˙ "‰ירו ‰ינ„‰" ופ˜ו„יו  יפן נכנע‰  ‰יער, 

ֈכחו˘
"‰ירו" ‰י‰ ‡מיı מ‡ו„, ‰ו‡ ‰י‰ נכנס מ˙וך ‰יער ˘בו ‰ו‡ וחבור˙ו 
‰˙חב‡ו, ‡ל ˙וך ‰עיירו˙ ומחבל ל‰ם ב„ברים ו‚ונב ‡וכל. מעולם 
˘רˆו  ‰פילפינים  ובני  ‰ימים  עברו  "‰ירו".   ˙‡ ל˙פוס  ‰ˆליחו  ל‡ 
(כב˘ים)  ˆ‡ן  על  פ˙˜ים  ˙לו  עלי‰ם  ריחמו  ו‚ם  מ‰ם  ל‰יפטר 
˘נ‚מר‰ ‰מלחמ‰ ב‰יו˙ם יו„עים ˘"‰ירו" וחבור˙ו ‰יו ‚ונבים ˆ‡ן 
ו‡ז  לר‚ע  ‰ביט  ‰מו„ע‰   ˙‡ "‰ירו"  ר‡‰  ‰פעמים  ב‡ח„  למ‡כל, 

ֈ˜חˆ
ל‰טעיי‰ ˘ל‰םֈ ח˘ב˙י  ל‰‡מין  ˙מים  כז‰  חו˘בים ˘‡ני  "‰ם 
כמ‰   ."ֈנכנע ול‡  ל‰ילחם  נמ˘יך  ‡נחנו   ֈמחוכמים יו˙ר  ˘‰ם 
‡ו˙‰  ‰ופיע‰  ב‰ם  מנ˘רים  עם  מטוסים  עברו  כן  ‡חרי  ימים 

.ֈ‰ם ל‰ם ‰‚יב "‰ירו" ב‡ו˙‰ ˆור‚ ֈ‰מו„ע
‡ח„ מ‡רבע˙ ‰חיילים ‰˙יי‡˘ ‡חר ˘ר‡‰ ˘ל‡ יוˆרים ‡י˙ם ˜˘ר 

וחזר ל‡רˆו. ‡חרי כמ‰ ˘נים ‰˙יי‡˘ עו„ ‡ח„ ו‰לך.
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"‰ירו" ו‰חייל ‰‡חרון ‰מ˘יכו ל˘רו„ כ˘‰˘נים חולפו˙, יום ‡ח„ 
ובו כ˙וב על ‰מלחמ‰ ˘נ‚מר‰  ר‡‰ "‰ירו" עי˙ון זרו˜ על ‰רˆפ‰ 
וכו', לכמ‰ ר‚עים ‰ביט בז‰ ‰ירו בס˜רנו˙, ‡בל ˘וב זר˜ ‡˙ ‰עי˙ון 
ופרı בˆחו˜, "ל‡ ‰‡מנ˙י ˘‰ם י˘˜יעו כל כך ‰רב‰ ב˘ביל ˘ניכנע, 
ל‰ם  יעזור  ל‡  ז‰   ֈ‰נ‚מר ‰מלחמ‰  כ‡ילו  מוטע‰  עי˙ון  ל‰וˆי‡ 

.".ֈנחנו נמ˘יך ל‰ילחם וננˆח‡
"‰ירו"  עם  ˘נו˙ר  ‰‡חרון  בחייל  פ‚ע  וˆיי„  ˘נים  כמ‰  עו„  עברו 
‡בל  לחפ˘ו,  רבים  ב‡ו  ‰˘נים  במ˘ך   ֈ„לב נ˘‡ר  "‰ירו"  ו‰ר‚ו, 

במיומנו˙ו ‰רב‰ ‰ו‡ ‰ˆליח לחמו˜ מכל ‡ורב ו"‡ויב". 
בכל  וחיפ˘ו  מח˜ר  עליו  ˘ע˘‰  ‡ח„  ˆעיר  ˜ם  ˘נ‰!!!,   29 ‡חרי 
ר‡יו˙  לו ב‰בי‡ו  נט‰ ל‰‡מין  ‰ירו  ו‚ם ‰ˆליח ל‰‚יע ‡ליו.  מ‡ו„ו 
לפני כ˘לו˘ים ˘נ‰, ‡בל למע˘‰  כבר  נ‚מר‰  חו˙כו˙ ˘‰מלחמ‰ 
‰ירו סירב לבו‡ טרם ˘י˜בל פ˜ו„‰ ממפ˜„וֈ במ‡מˆים עיל‡יים 
‰‚יע ‡ליו מפ˜„ו ‰ז˜ן ו‡חרי ˘עמ„ בפניו ו‡מר לו בפ˜ו„‰: "‡˙‰ 

.ֈ‰ˆמ˘וחרר נ‚מר‰ ‰מלחמ‰", ר˜ ‡ז חזר ל‡רˆו ו‰˙˜בל ב‰ער

לפעמים ‰‡„ם נלחם "עם עˆמו", ‡ין ‡ף ‡ח„ כנ‚„, ‰ו‡ פ‚וע מעˆמו, 
‡ולי כי ל‡ ‰בין ‡˙ ‰˘ני נכון, ‡ו ˘‰ו‡ פ‚יע מ„‡י ו‰˘ני ‰˙כוין ר˜ 
לˆחו˜ עמו, ועו„ סיבו˙ רבו˙, ו‰ו‡ ˙˜וע ב"מלחמ‰" לל‡ כל ‡ויב 
ו‡ורב. וב‡מ˙ ‰רב‰ פעמים ‰כל מ˙חיל מ‰‡„ם, כיˆ„ ‰‡„ם מ˜בל 
ב˜˘‰,  ‰ו„ע‰,  ‡ו˙‰   ˙‡ ל˜בל  יכולים  ‡נ˘ים  ˘ני  ‰„ברים,   ˙‡
˙‚וב‰, וכל ‡ח„ י‚יב בˆור‰ ˘ונ‰, ‰‡ח„ יכעס ו‰‡ח„ ימ˘יך ‰ל‡‰, 
מי ‰‡˘ם? ‰‡ם ז‰ ˘‡מר ל‰ם?, לכ‡ור‰ ‰רב‰ פעמים ל‡, ˘‰רי 
˘בחר  מי  ‰ל‡‰,  ל‰מ˘יך  בחר  ‡בל  ‰„בר  ‡ו˙ו   ˙‡ ˘מע  ‰˘ני 
ל‰˙עכב ולכעוס ול˜ח˙ ללב ז‰ ‰‡„ם ˘ל‡ עב„ על עˆמו ומטבעו 

‰ו‡ כועס ופ‚יע. 

‰‡„ם ˆריך ל‰˙פלל ˘‰ו‡ יˆליח ויס˙„ר עם חביריו, עם רבו˙יו, עם 
 ֈיˆליח עם עˆמו ˘כניו, עם ‡˘˙ו וכו', ‡בל ל‡ י˘כח ל‰˙פלל ‚ם̆ 
לפעמים ב‡מ˙ ‡ין בעי‰, ‡בל ‰‡„ם ˙˜וע ומ˙חפר ב"בעי‰" ˘‡ינ‰ 
˜יימ˙ ר˜ כי ר‚י˘ו˙ו ‚ורמ˙ לו לרˆו˙ ל‰יו˙ מסכן, נר„ף, ‡ו ‡„ם 
עם  בעי˜ר  ונˆליח,   '‰ יעזור  לכב„ו.  ‡ו  ל‰בינו  עליו  לרחם  ˘ˆריך 

ֈעˆמנו

ב˘ור‰ נפל‡‰ לעוס˜ים ב‰לכו˙ ט‰ר‰
בחס„ ‰' עלינו וביוזמ˙ ˙ורם י˜ר ונכב„, לר‚ל ימי ‰˘ובבי"ם,

בי˙ ‰‰ור‡‰ "מעין ט‰ור" יוˆ‡ במבˆע חלו˜‰ נוסף ˘ל ספר ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ חל˜ ‚' ‰כולל ‡˙ ˜ונטרס "‰‰˙˜נים ב‰לכ‰", 
‰מ˜יף ‡˙ כל עניני ‰‰˙˜נים, וכולל כמ‰ פר˜ים,

‰ן בפן ‰רפו‡י - כולל מ‡מר רפו‡י ו˙˘ובו˙ ‚„ולי ‰רופ‡ים במˆי‡ו˙ ‰עכ˘ווי˙ ‰י„וע‰ ל‰ם. 
ו‰ן בפן ‰‰לכ˙י - בירור ‰„ין מ„ברי ‰‚מ' ו‰פוס˜ים ר‡˘ונים ו‡חרונים ובירור „ע˙ ‚„ולי ‰„ור. 

וכן ˙˘ובו˙ בכ˙ב י„ מ‡˙ ‚„ולי ‰„ור ו‚„ולי מורי ‰‰ור‡‰ ‡˘ר חיוו „ע˙ם על ‰˜ונטרס ‰נ"ל ‡חר עיונם בו

ומ‰ם מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ ר"י כס‡ רחמים, ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ברוך ˘ר‚‡ ר‡ב"„ ירו˘לים.

‰‚‡ון ‰‚„ול ר' יˆח˜ רˆ‡בי פוס˜ ע„˙ ˙ימן. ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ‡לי‰ו ˘לזינ‚ר רב ˘כונ˙ ‚יל‰,

 ı"ע„‰ ‰חר„י˙ ‰ספר„י˙, ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' מ˙˙י‰ו „ייט˘ רב ˘כונ˙ רמ˙ ˘למ‰ ו„ומ‰ ı"ון ‰‚„ול ר' יע˜ב ˘כנזי „ומ‡‚‰

‰ע„‰ ‰חר„י˙, ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ‚„עון בן מ˘‰ ר‡ב"„ יורו מ˘פטיך - (בבירור „ע˙ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף ˘‰נ"ל ˘ימ˘

כר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ לעניני ט‰ר‰ ‡ˆל מרן זˆ"ל), ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ‡לחנן פרı ר‡ב"„ חו˜˙ מ˘פט,

 ,(ı"ועו„ ‰וב‡ בספר ˙˘ובו˙ ‰˘ייכו˙ למו) .„י˘יב˙ כס‡ רחמים, ועו„ ı"ון ‰‚„ול ר' ‡לי‰ו מ‡„‡ר מו‡‚‰

‰חלו˜‰ מיוע„˙ לב˙י ‰ור‡‰, מורי ˆ„˜ וכוללים ‰עוס˜ים ב‰לכו˙ ט‰ר‰,
‰כמו˙ מו‚בל˙ וכל ‰˜ו„ם זוכ‰.

 ‰מעוניינים בעו˙˜ פרטי יכולים ל˜בלו בספר ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‚ בעלו˙ ˘ל 30 ₪

‡ו כ˘‰ו‡ לב„ו במייל בחינם.
ני˙ן לפנו˙ ול‰ר˘ם לחלו˜‰ בכ˙וב˙ ‰מייל m3036006@gmail.com   ‡ו בפל' 0527-150-637

לחם מ"˜מח מל‡" ˘נו„ע ב„ורנו ˘‰ו‡ ברי‡ יו˙ר 
מלחם מ"˜מח לבן", ‰‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לו בברכ‰

י„וע ˘בזמן חז"ל ‰יו מˆויים ˘ני סו‚ים ˘ל לחם, ‰ר‡˘ון 
˜ליפו˙  ‰"סובין"-  לל‡  חיטים  פ˙  ו‰ו‡  נ˜י‰",  "פ˙  נ˜ר‡ 
ו‰˘ני  בזמננו,  ו‰ר‚יל  ‰מˆוי  ‰לבן"  ‰"לחם  ו‰ו‡  ‰חיטים, 
נ˜ר‡ "פ˙ ˜יבר", ו‰ו‡ לחם ‰ע˘וי מ˜מח ˘נטחן יח„ עם 
ומבו‡ר  ‰ר‡˘ון.  ‰לחם  מן  ל‚רוע  נח˘ב  ו‰י‰  ‰˜ליפו˙, 
ריך ל‰˜„ים  לימים,̂  ני‰ם̆  ‡ם̆  סח סעיף „)̆  ב˘"ע (סי'̃ 

‡˙ ‰פ˙ ‰נ˜י‰- לחם לבן. 

ו‰נ‰ כיום במˆי‡ו˙ י„וע ˘לחם מ"˜מח מל‡"- ˘‰ו‡ ˜מח 
עם סובין (˜ליפו˙), ברי‡ יו˙ר, ורבים מ˜פי„ים ל‡כול „ו˜‡ 
נ‰נים  ‰עולם  רוב  ‰טעם,  לענין  ‡בל  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ממנו 
יו˙ר מפ˙ מ˜מח לבן לל‡ ‰˜ליפו˙ וכבעבר. ולפי ‰‡מור י˘ 
ל„ון ‰‡ם ענין ‰ברי‡ו˙ ˘נו„ע לנו ב„ורו˙ ‰‡חרונים, י‚רום 
˘רוˆ‰  ב‡ופן  ‰לבן  ‰לחם  לפני  ‰מל‡  ‰לחם   ˙‡ ל‰˜„ים 

ל‡כול מ˘ני‰ם. 

‰נ‰ מרן ‰בי˙ יוסף (רי˘ סי' ˜ע‰) ‚בי ברכ˙ ‰"טוב ו‰מטיב" 
‰מברך  ‡מר‰̆  על יין, ‰בי‡ „ברי ‰‚מר‡ בברכו˙ (נט ע"ב)̆ 
על יין בור‡ פרי ‰‚פן, ‡ין ˆריך לברך ˘וב ‰‚פן על יין ‡חר 
ו„ע˙  ו‰מטיב".  "‰טוב  ברכ˙  לברך  ˆריך  ‡בל  לו,  ˘‰בי‡ו 
ר˘"י ˘„ו˜‡ כ˘‰יין ‰˘ני טוב ומ˘ובח מן ‰ר‡˘ון מברך 
‡ף כ˘‰‡„ם מסופ˜ ‡ם  ‰טוב ו‰מטיב. ‡בל „ע˙ ‰˙וספו˙̆ 
‰יין ‰‡חרון טוב מן ‰ר‡˘ון, מברך ‰טוב ו‰מטיב, כל ˘‰ו‡ 
מרן  וכ"פ  ‰ר‡˘ון.  מן  ‚רוע  ‰‡חרון  ˘‰יין  בו„‡י  יו„ע  ל‡ 

ב˘לחנו ‰ט‰ור (˘ם סעיף ב). 

‡חר כן ‰בי‡ ‰בי˙ יוסף ‡˙ „ברי ‰מר„כי (פסחים ˜‡ ע"ב) 
‰טוב  מברך  לבן  יין  ˘על  ו‰וסיף  ‰˙וספו˙,  כ„ברי  ˘כ˙ב 
לפי  ‰ר‡˘ון,  מן  יו˙ר  ‰רב‰  ‚רוע  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ו‰מטיב 
כלל  ˘ב„רך  ˘‡ף  ו‰יינו  מ‰ר‡˘ון.  יו˙ר  ל‚וף  ברי‡  ˘‰ו‡ 
ˆריך ˘י„ע ˘‰יין ‰˘ני ל‡ ‚רוע יו˙ר מן ‰יין ‰ר‡˘ון, ו‡ם 
י„וע לו ˘‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מן ‰ר‡˘ון ‡ינו מברך, מכל מ˜ום 
ביין לבן, ‡ף ‡ם ‰ו‡ ‚רוע ביו˙ר מ‰ר‡˘ון, בכל ז‡˙ מברך 
עליו (‡חר ˘˘˙‰ מן ‰‡„ום) ‰ו‡יל ו‰ו‡ ברי‡ ל‚וף. וב˘ו"˙ 
‰לכ‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' יח) ‰‡רכנו ב„ין ז‰ ו‰עלנו ˘‚ם לנו 
בני ספר„ ˘‡נחנו ‰ולכים ‡חר „ע˙ מרן ‰˘"ע, י˘ לנו לנ‰ו‚ 

כ„ברי ‰מר„כי ‰נ"ל ל‰לכ‰ ולמע˘‰, ר‡‰ ˘ם. 

ו‡ם כן לכ‡ור‰, בני„וננו ‚ם י˘ ל‰˜„ים ‡˙ ‰מ‡כל ‰ברי‡- 
˘‰ו‡ פ˙ ˜יבר- לחם מל‡. ‡ל‡ ˘ב‰לכ‰ למ˘‰ (˘ם ‡ו˙ ו) 
ב‡רנו מ„וע חי„˘ ‰מר„כי ‡˙ חי„ו˘ו ב‰לכו˙ ‰טוב ו‰מטיב 
ול‡ ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ ב˘ב˙ וכיו"ב, ˘‰רי ‰מעיין ב„יני ˜י„ו˘ 
˜ו„ם  לבן  ˘יין  ˘סובר  מי  ˘‡ין  יר‡‰   („ סעיף  ערב  (סימן 
ל‡„ום מפ‡˙ ברי‡ו˙ו, ˘ל„ע˙ ‰רי"ף ו‰רמב"ם נר‡‰ ˘‚ם 
‰לבן כ˘ר לכ˙חיל‰, וכן „ע˙ ‰טור, ‡ל‡ ˘‡ם ‰לבן מ˘ובח 
ו„ם. ול„ע˙ ‰ריטב"‡ ‡ם ‡ין לו יין ‡„ום, יכול  מ‰‡„ום ‰ו‡̃ 
ל˜„˘ על ‰לבן לכ˙חיל‰, ויין ‡„ום ‰ו‡ מˆו‰ מן ‰מובחר. 
ול„ע˙ ‰רמב"ן יין לבן פסול ‰ו‡ ‡ף ב„יעב„ (זול˙ ב‰ב„ל‰ 
˘נח˘ב כ˘כר כמ"˘ ‰ר˘ב"ı, וכ"פ מרן ˘ם), וכמוב‡ כל ז‰ 
מˆו‰  ‰„עו˙  לכל  מ˜ום  ומכל  ˘ם,  יוסף  בבי˙  ב‡ורך 
ברור‰  ‰מ˘נ‰  ˘כ˙ב  וכמו  ‡„ום,  יין  ‡חר  לחזר  לכ˙חיל‰ 
(˘ם ס˜"י). ול‡ ‡מר ‡ח„ מן ‰פוס˜ים ˘‰לבן ˜ו„ם "‰ו‡יל 
ב‰‚‰  ‰נ"ל  ‰מר„כי  „ברי  ˘‰בי‡  ‰רמ"‡  ו‡ף  ברי‡",  ו‰ו‡ 
˘ב˘"ע סי' ˜ע‰, ל‡ ‰עיר ב‰לכו˙ ˜י„ו˘ בסי' ערב מ„ברי 
ענין  ו‰מטיב"  "‰טוב  בז‰, ˘ב‰לכו˙  ו‰בי‡ור  ‰מר„כי כלל. 
מ‰  ‰י‡,  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰טב‰  ברי‡-  יין  ח˘וב, ˘כן  ‰ברי‡ו˙ 
‡חר  ˘‰ולכים  ענינים  ו˘‡ר  ˜י„ו˘  ב‰לכו˙  כן  ˘‡ין 
ל‡  ‡"כ  ‰ברי‡,  מן  ח˘וב  ˘‰‡„ום  וכיון  בלב„,  ‰ח˘יבו˙ 

מח˘יבים ‡˙ ‰לבן כלל. 

‡ל‡  "‰טב‰",  מ˘ום  ‡ינו  ‰ברכ‰  ˘ענין  בני„וננו  ז‰  ולפי 
˜סז  (סי'  ‰יטב  ‰ב‡ר  ˘כ˙בו  ˘מˆינו  וכמו  ‰ברכ‰",  "כבו„ 
מן  ‰לחם   ˙‡ לבˆוע  ˘ˆריך  ב-‚)  ‡ו˙  (˘ם  ו‰כ‰"ח  ס˜"‡) 
"ח˘וב"  [ועו„ ˘„ין  ‰רך.  מי ˘‡ו‰ב ‡˙  ‚ם  ‰מ˜ום ‰˜˘‰ 
˜ו„ם ל„ין "חביב" כמ"˘ ‰‚ר"מ לוי בספר ברכ˙ ‰' (ח"‚ פ"ט 
סעיף יב), ומטעם ז‰ פס˜ ˘ם ˘יין ˜ו„ם למיı ענבים ‚ם ‡ם 
‰ו‡  ‰עי˜ר  כן  ו‡ם  ו„ו˜].  עיין  יו˙ר,  לו  חביב  ‰ענבים   ıמי
ל‰˜„ים ‡˙ ‰טעים ו‰ח˘וב ול‡ ‡˙ ‰ברי‡, וכל ז‰ כ˘רוˆ‰ 
ל‡כול מ˘ני‰ם כמובן, וכמו ˘כ˙ב ‰˙רומ˙ ‰„˘ן (בסי' לב 

˘‰ו"„ ב‰‚‰). 

וכעין ז‰ מˆינו לענין פ˙ עכו"ם נ˜י‰, ˘פ˙ ˜יבר ˘לנו ‡ינ‰ 
מסויימים,  ב‡ופנים  כן  ‡ם  ‡ל‡  ˘ווים  ו˘ני‰ם  ל‰  ˜ו„מ˙ 
˙לוי‰  ‰נ‰נין  ברכ˙  ˘כל  ˜סח):  (סימן  יוסף  בבי˙  וכמ"˘ 

בחביבו˙, ˘על חביבו˙ ‰נ‡˙ו ‰ו‡ מברך ומ˘בח, ולכך נכון 
˘בעל ‰בי˙ נז‰ר מפ˙ ˘ל ‚וים, ‡בל ‡ין ז‰ ב‚לל ˘‡ינו חביב 
למˆו‡  ˘יכול  במ˜ום  ולכך  פרי˘ו˙,  מ˘ום  מניח  ‡ל‡  לו, 
עיל‰ ˘י‡כל ב‰י˙ר ול‡ יˆטרך לפרי˘ו˙ כמו כ‡ן ˘מחבב בו 
‰מˆו‰ ‰˙ירו לו חכמים. ומבו‡ר ˘‰עי˜ר ‰ו‡ כבו„ ‰ברכ‰ 

בפ˙ נ˜י‰ וחביב‰, ול‡ ענינים ‡חרים.

בזמננו ‡ין פ˙ "˜יבר" ממ˘ ‡בל בכל ז‡˙
רוב ‰עולם ‡ו‰בים לחם לבן

‡ל‡ ˘‰נ‰ ‰רב פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' ˜סח ‰ער‰ 5) כ˙ב: פ˙ 
‰סובין  ממנו  ‰פרי„ו  ˘ל‡  מ˜מח  לחם  פירו˘ו  ˜יבר, 
כי ‰י‰ ˜˘‰ ללעיס‰  ובזמני‰ם ‰י‰ מ‡כל עניים  ו‰נבטים, 
˘‡ין  וברור  פ˘וט  ולכן  לחיך.  ערב  כלל  ‰י‰  ול‡  ו‡כיל‰ 
בימינו  ˘עו˘ים  מלי‡‰  מחט‰  ˘ונים  ללחמים  ‰כוונ‰ 
ו˘י ב‡כיל˙ם וטעימים ‰ם  ‡ין כל̃  ˘מעב„ים ‡ו˙ם ב‡ופן̆ 
וערבים לחיך ו‡ף ‰ם ברי‡ים יו˙ר מלחם לבן, ולכן ‰רי ז‰ 
בכלל לבן ללבן יו˙ר, ˘י˘ ל‰ע„יף ‡˙ ‰חביב עליו. ו‡ם ‡כן 
בלינים וכ„ו'  בר˘ו˙ו ‡ין לו טעם טוב מחוסר̇  ‰לחם ‰מל‡̆ 
י˘  וכ„ו',  ברי‡ו˙ו  מפני  ל‡כלו  ומוכרח  ל‡כיל‰   ‰˘˜ ו‚ם 
חביב עליו לחם ז‰ יו˙ר מחמ˙ ר‚ילו˙ו  ל‰ע„יף לחם נ˜י ‡ף̆ 
מ‰לחם  ‚ם  זו  בסעו„‰  ל‡כול  כ˘ב„ע˙ו  ו‰יינו  וכ„ו'  ‡ליו 
‰נ˜י, ע"כ. וכעין ז‰ כ˙ב ‚ם בספר ‰לכ‰ ברור‰ (חל˜ ח' עמ' 

˙י‚).

‡בל ב‡מ˙ ‡ף ‡חר ‰נ"ל, ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ˘לרוב ‰עולם לחם 
לבן ‰ינו מכוב„ וטעים יו˙ר מלחם מל‡, ו‰‡וכלים מ‰לחם 
‡ם  ˘‰רי  ˙„ע  ברי‡ו˙,  מ˘ום  ‡ל‡  כן  עו˘ים  ‡ינם  ‰מל‡ 
‰מˆ‡ ימˆ‡ "מח˜ר" ‡מי˙י ˘י‰פוך ‰˜ער‰ על פי‰, ויכריז 
ל‡  ˘פ˙ לבנ‰ ברי‡‰ ‰רב‰ יו˙ר מפ˙ מלחם מל‡, ‰רי ו„‡י̆ 
ע„יין  ˘י‡כלו  ממ˘פח‰  ו˘ניים  מעיר  ‡ח„  ‡ל‡  ימˆ‡ 
חלו˙  ˜ונים  ˘‰כל  לז‰  כ„ו‚מ‡  ˙ר‡‰  וכן  ‰מל‡.  מ‰לחם 
חלו˙  ˜ונים  ממ˘  ומעטים  לבן,  מ˜מח  מ˘ובחו˙  ל˘ב˙ 
מ˜מח מל‡, וב„רך כלל ‰ו‡ מחמ˙ "„י‡ט‰" ועניני ברי‡ו˙ 
י˘  לבנו˙  כ˘˘ני‰ם  ˘‡פילו  ב˘"ע  וכמבו‡ר  וכ„ומ‰. 
ל‰˜„ים ‰לבנ‰ יו˙ר. ו‡ם כן נר‡‰ ˘למע˘‰ ‡ף בזמננו י˘ 

ל‰˜„ים ‡˙ ‰לחם מ˜מח לבן כל ˘ברˆונו ל‡כול מ˘ני‰ם. 

וכן ר‡י˙י ל‰‚‡ון ר' בˆל‡ל ˘טרן זˆ"ל ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ 
‡ל‰  ‚ם  כולל   - ‰‡נ˘ים  ˘רוב  ˘כ˙ב  סו)  סימן   ‚ (חל˜ 
˘מטעמי ברי‡ו˙ ‡ינם ‡וכלים ר˜ פ˙ ˜יבר, פ˙ נ˜י‰ חביב‰ 
˘ל‡  ‰מ˜פי„ים  ‡ל‰  ˘‚ם  יוכיחו  מˆו‰  וסעו„ו˙  עלי‰ם 
ל‡כול ‡ל‡ פ˙ ˜יבר ‡ין עו˘ין סעו„˙ מˆו‰ ו‡פילו סעו„˙ 
מרעים ר˜ עם פ˙ נ˜י‰, ‰רי ˘פ˙ נ˜י‰ ח˘וב‰ וחביב‰ ‚ם 
ממ˘˙˙פי  ממ‡‰  ‡ח„  ‡פילו  נמˆ‡  ל‡  וב‡מ˙  עלי‰ם. 
בזמנינו  ‚ם  כן  על  מל‡כל‰.  עˆמו  ˘ימנע  ‰נ"ל  סעו„ו˙ 
נ˜י‰  פ˙  ‰וי  „ו˜‡,  ˜יבר  פ˙  ל‡כול  מ˜פי„ים  מ‡„  ˘רבים 
ח˘וב‰ וחביב‰, ומי ˘פ˙ נ˜י‰ ‡ינ‰ חביב‰ עליו בטל‰ „ע˙ו, 
ע"כ. ו‡מנם ר‡י˙י ב˘ו"˙ ˙˘ובו˙ ו‰נ‰‚ו˙ (כרך „ סימן ע‡) 
"‰‡וכל  ‰˙ח„˘  ‰‡חרונו˙  ב˙˜ופו˙  וכ˙ב:  בני„וננו  ˘„ן 
‰טבעוני ו‰ˆמחוני", ומˆוי ˘‡ין ‡וכלים פ˙ חטים נ˜י, ‡ל‡ 
ר˜ פ˙ ˜יבר ‡ו ˘יפון, ונס˙פ˜˙י מ‰ עליו לע˘ו˙ ב˘ב˙, ‡י 
‡ו  ˜יבר  ברי‡ו˙"  "מטעמי  לי‰  „ניח‡  „י„י‰  ב˙ר  ‡זלינן 
˘יפון, ‡ו ‡ולי ‰ולכים ‡חר רוב ‰עולם ו‰ו‡יל ולרוב בני ‡„ם 
חל‰ מפ˙ נ˜י ע„יף, ו‡נו ˆריכים לחם מ˘נ‰ יפ‰ ו˘לם, ועל 
כן ‰‰י„ור לˆ‡˙ לחם מ˘נ‰ ולבˆוע ממנו מפ˙ נ˜י כחלו˙ 
‰מˆויים. וכ‰יום ˘זו ˘יט‰ ˘לימ‰ ˘ל ‰רפו‡‰ ‰טבעוני˙ 
˘רוב  ‡ף  יו˙ר,  כברי‡ים  מפורסמים  ˘יפון  וכן  ˜יבר  ˘פ˙ 
‡ופן,  בכז‰  „ע˙ו  בטל‰  לומר   ‰˘˜ כן,  נו‰‚ין  ‡ין  ‰עולם 

˘יו„עים ˘ז‰ו ˘יט˙ ‰טבעונים. ‡בל ‡„ם ברי‡ ו‰טבעוניים 
לחם  ל„חו˙  כ„‡י  ל‡  ל‡„ם,  יו˙ר  ברי‡‰  זו  ˘פ˙  טוענים 
מר„כי  מ˘‰  ר'  ל‰‚‡ון  ר‡י˙י  וכן  כן.  ב˘ביל  ב‰„ר  מ˘נ‰ 
˜ר‡פ ˘ליט"‡ בספר ‰לכו˙ יום ביום ‰לכו˙ ברכו˙ (פר˜ ט 
על  ל‰עיר  י˘  ‰‡מור  ולפי  כן.  ˘כ˙ב  ˙פז)  עמ'  ז  סעיף 
בענין  ומורי„‰  מעל‰  ל‡  "ברי‡ו˙"  טענ˙  ˘‰רי  „ברי‰ם, 
˜„ימ‰ בברכו˙ וכנ"ל. ולכן למע˘‰ ‚ם ב„ורנו ˘נו„ע ˘"לחם 
יו˙ר, מכל מ˜ום פ˙ לבנ‰ ˜ו„מ˙ ‰ו‡יל ˘‰י‡  ברי‡  מל‡" 

טעימ‰ חביב‰ וח˘וב‰ יו˙ר לרוב ‰‡נ˘ים.

לחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ במ‡פיו˙ "לחם מל‡"
‡בל ב‡מ˙ טעמו כלחם לבן ל‚מרי

ולחם ‰כ‰‰ ˘נ˜ר‡ "לחם מל‡" ‡בל טעמו כלחם לבן ל‚מרי, 
‰„בר י„וע ˘ב‡מ˙ ‡ינו לחם מל‡ כלל, ‡ל‡ ˜מח לבן ר‚יל 
נע˘י˙  ובכך   ,˙ˆ˜ ˘רוף  סוכר  "˜רמל"-  לעיס‰  ומוסיפים 
ר' עופר  לי ‰‡ופ‰  ו‡מר  כ‰‰, וממיל‡ ‰ו‡ ב‚„ר לחם לבן. 
חב‰ ‰י"ו, ממ‡פיי˙ "יעל‰", ˘‡ף בפ˙ מ˜מח לבן מוסיפים 
˙ר‡‰  ול‡   ˙ˆ˜ כ‰‰  ˆבע  לפ˙  ˘י‰י‰  בכ„י  סוכר  מעט 
חיוור˙. ולפי ‰‡מור ב˘"ע ˘‡ף ב˘ני‰ם לבנים י˜„ים ‰לבן 
יו˙ר, י˘ לעיין ‡ם י˜„ים ‰לבן, ˘‰רי ב‡מ˙ ‡ין בו ‡ל‡ ˆבע 

בעלמ‡. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‚ סי' ח].

‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙
˘מעורבים במע„ן ˘ו˜ול„ מ‰ ברכ˙ו

‡ו„ו˙ ‰‡וכל ח˙יכו˙ לחם פחו˙ מכזי˙ ב˙וך מע„ן, ומערבב 
‰ם נˆבעים ל‚מרי בˆבע  ‡˙ ח˙יכו˙ ‰לחם ב˙וך ‰מע„ן ע„̆ 
וכ„ומ‰,  חום)  (בˆבע  ˘ו˜ול„  בטעם  במע„ן  וכ‚ון  ‰מע„ן, 
˘נˆבע מכל ˆ„„יו, כיˆ„ מברכים על ז‰, ‡ם ברכ˙ ‰מוˆי‡ ‡ו 

מזונו˙. 

נו„ע ב˘ערים מ‰ ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˜סח סעיף י) ב‚„ר 
"חביˆ"‡"- „‰יינו פירורי לחם ‰מעורבים ב„בר ‡חר בכל מיני 
‡ופנים, מ‰ „ינם, ומˆינו ˘ל˘‰ ‡ופנים בז‰: ‡. כ˘ח˙יכו˙ 
‰לחם מבו˘לו˙, ˆריך ˘י‰י‰ בכל ח˙יכ‰ בפני עˆמ‰ ˘יעור 
"˙ו‡ר  לח˙יכו˙  י˘  ‡ם  ו‡פילו  ‰מוˆי‡,  לברך  כ„י  "כזי˙" 
לחם"- „‰יינו ˘ז‰ נר‡‰ לחם, ‡ין ז‰ מועיל ‡ל‡ ‡ם כן י‰י‰ 
˘ם  ‰מ˘נ"ב  ˘על  מˆליח  ‡י˘  ב‰ערו˙  עיין  [מי‰ו  כזי˙. 
˘כ˙בו ˘‰ו‡יל ו„ע˙ ‰רמב"ם ועו„ כמ‰ מ‰ר‡˘ונים ˘‡ם 
נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ בבי˘ול ‡פילו ˘י˘ ב‰ כזי˙ מברך בור‡ 
ברכו˙  „ספ˜  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  לנ‰ו‚  י˘  כן  מזונו˙,  מיני 
כ˘‰לחם  ב.  לז‰].  ל‰יכנס  ˘ל‡  ר‡וי  ו˘לכ˙חיל‰  ל‰˜ל, 
מעורב ב„בר ‡חר ל‡ ע"י בי˘ול, כמו עירוב ב„ב˘ ‡ו מר˜, 
ˆריך ˘י‰י‰ בלחם ‡ח„ מ‰˙נ‡ים: ‡ו ˙ו‡ר לחם, ‡ו ˘י‰י‰ 
ני‰ם ברכ˙ו מזונו˙.  בו כזי˙, כ„י לברך ‰מוˆי‡. ו‡ם חסרים̆ 
ול‡ עירבבו ‡ו˙ו ב„בר ‡חר  ב‚וף ‰פ˙  ‚. כ˘ל‡ ע˘ו ˘ינוי 
‡ל‡ פוררו ‡˙ ‰לחם לח˙יכו˙ ˜טנו˙, נ˘‡ר˙ ברכ˙ ‰פ˙ על 

כנ‰ ומברכים ‰מוˆי‡. 

ו‰ו‡  מרן,  ˘כ˙ב  ‰˘ני  למ˜ר‰  ל„מו˙ו  ˘י˘  נר‡‰  ונ„וננו 
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב„בר ‡חר ˜ר (ל‡ בבי˘ול), ובז‰ כ„י 
בו  י‰י‰  ˘ל‡  ˆריך  ‰מזון  וברכ˙  ‰מוˆי‡  מברכ˙  ל‰וˆי‡ו 
ו‡ר לחם, וע˙‰ נו˙ר לנו לברר ‡ם מ‰  ל‡ י‰י‰ בו̇  כזי˙ וכן̆ 
˘‰לחם נˆבע כולו בˆבע ‰מע„ן, כבר נח˘ב ˘‡ין לו "˙ו‡ר 
כ˙ב מרן בבי˙  לחם", ולכ‡ור‰ י˘ לפ˘וט כן בפ˘טו˙ ממ‰̆ 
יוסף (˘ם) ב˘ם ‰מר„כי: ‰˘ור‰ פ˙ו ביין ‡ין מברך ‰מוˆי‡ 
‰ב‡‰  לפ˙  ו„ומ‰  וסימו˜  "‰ו‡יל  לחם  מ˙ור˙  ˘יˆ‡ 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
◆  מ‡כל ˘ברי‡ יו˙ר ‡ם ‰ו‡ ˜ו„ם לברכ‰ ◆  לחם 

מ˜מח לבן ‡ם ˜ו„ם ללחם מ"˜מח מל‡" בברכ‰ ◆  
ח˙יכו˙ לחם ‰מעורבו˙ ב˙וך מע„ן מ‰ ברכ˙ם

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

˘פ˙  ˘‡ומר  מי  י˘  יב):  (סעיף  ב˘"ע  פס˜  וכן  בכיסנין". 
‰˘רוי ביין (‡„ום) ‡ינו מברך ‡ל‡ בור‡ מיני מזונו˙ וברכ‰ 
‡ח˙ מעין ˘ל˘, ונר‡‰ ˘‡ין „בריו ‡מורים ‡ל‡ בפירורין ‡ו 
פירו˘ו  ו"סימו˜",  ע"כ.  כזי˙,  ‡ח˙  בכל  ˘‡ין  בפרוסו˙ 
מˆבעו  ונ˘˙נ‰  ˘נˆבע  ˘לחם  מוכח  ו‡"כ  ‰‡„ים.  ˘‰לחם 
‰ר‚יל, מ˘˙ני˙ ‚ם ברכ˙ו. ועיין ל‰טורי ז‰ב (ס"˜ טו) ˘כ˙ב 
ז‰ נ˘˙נ‰ ˆור˙ו, ‡בל  י„י  ביין ‡„ום, ˘על  ˘‰„ין כן „ו˜‡ 
בלבן ‰רי „ינו ע„ ˘י˙לבן ‰יין מחמ˙ ‰פ˙. וכ"כ ‰ב‡ר ‰יטב 
מ˙ור˙  יˆ‡  ונ˙‡„ם  ˘‰ו‡יל  (˘ם)  ו‰‚ר"‡  ע"˘.  כז),  (ס"˜ 
לחם. ו‰יינו ˘‡ם כוונ˙ מרן ˘ברכ˙ו מזונו˙ כיון ˘נ˘ר‰ ע„ 
˘נ˘˙ני˙ ˆור˙ו ול‡ מ˘ום ‰ˆבע בלב„, ‡ם כן ‰רי ז‰ כבר 
במים,  ˘נו˙נים  ˘פירורים  י‡  בסעיף  לעיל  ˘נכ˙ב  ‰„ין 
לחם".  "˙ור˙  יור„ מ‰ם  ‰פירורים,  ו‰מים מ˙לבנים מחמ˙ 
ו‡ין ˆריך לח„˘ „ין נוסף בסעיף יב ל‚בי פ˙ ‰˘רוי ביין. ועו„ 
וחוז˜  ˆבע  ב‰ם  ˘‡ין  במים  ˘‡ם  ˘כן,  כל  ‰„בר  ˘‰רי 
יין ומ‰  בטעמם, מכל מ˜ום מ˘נים ‰ברכ‰, ‡ם כן כל ˘כן 
ˆריך ל‰וסיף ול‰˘מיענו ז‰. ועל כרחנו ˘‰ו‡ מטעם ‰ˆבע 
בלב„ וז‰ חי„ו˘ו. וכ"כ ‰רב כף ‰חיים (ס"˜ ˆ‚). ומכל ‰נ"ל 
נר‡‰ בפ˘טו˙ ˘ˆריך לברך על ‰לחם ˘במע„ן ברכ˙ בור‡ 

מיני מזונו˙ ומעין ˘ל˘.

"ונימו˜",  ‰ו‡יל  ‰‚ירס‡  עˆמו  ‰"מר„כי"  ˘בספר  ‡ל‡ 
ופירו˘ו ˘נ˘ר‰ כל כך ביין ע„ ˘נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙ ונימו˜. 
˘כ˙ב  ‡„ום)  ביין   ‰"„ (˘ם  ‰לכ‰  בי‡ור  ל‰רב  עיין  וכן 
˘סבר‡ ˜לו˘‰ ‰י‡ לומר ˘מ˘ום ‰ˆבע בלב„ ˙˘˙נ‰ ברכ˙ 
ברוב ספרי ‰מר„כי כ˙וב "‰ו‡יל ונימו˜". ‡ולם  ‰פ˙, ו‰בי‡̆ 
‰‚"ר  למו"ר  [ועיין  "סימו˜"  ו‚רס  כן  ‰בין  ל‡  ˘מרן  ברור 
כב  סי'  (ח"‡  ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ‡מרו˙ ט‰ורו˙ 
‡ו˙ ז) ˘כ˙ב ˘‡ין לסמוך על ‚ירס‡ ‰נמˆ‡˙ לפנינו ב„ברי 
‰ר‡˘ונים ‰יפך ממ‰ ˘מעי„ים ‰ר‡˘ונים ומרן, ‰ו‡יל ו‰ם 
ממ‰  י„],  ‰כ˙ב  ר‡ו  ‡ף  ופעמים  יו˙ר  ‡לי‰ם  סמוכים  ‰יו 
„ברי  ולפי  יין,  ‚בי  יב  וסעיף  מים,  ‚בי  י‡  סעיף  „ין  ˘כ˙ב 
‰בי‡ור ‰לכ‰ ‰כפילו˙ מיו˙ר˙, ונר‡‰ ˘כוונ˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ 
לחלו˜ על „ע˙ מרן ‰˘"ע. ולכן לנו ‰ספר„ים י˘ לנ‰ו‚ כמרן 
וכן  לחם".  "˙ו‡ר  ממעל˙  ‰פ˙  יור„˙  ‰ˆבע  ב˘ינוי  ˘כבר 
פס˜ ‰‚‡ון ר' מ˘‰ ‰לוי זˆ"ל בס' ברכ˙ ‰' (ח"ב פ"ב סעיף 
כ„), ו‰‚‡ון ר' „ו„ יוסף ˘ליט"‡ בס' ‰לכ‰ ברור‰ (סי' ˜סח 

עמ' ˙ס‰- ˙סז). 

ו‡חר ‰עיון נר‡‰ ˘‡ין ליכנס לכל ז‰ לכ˙חיל‰, ‰ו‡יל ˘י˘ 
בין  ‰נ"ל  ‰פוס˜ים  למחלו˜˙  ˘נכנס   ,'‡ ב„בר,  ספ˜ו˙  ˘ני 
‰‡חרונים לבי‡ור ‰לכ‰ ו‰סוברים כמו˙ו, ו‡ף ˘מפ˘ט „ברי 
‰סבר‡  מ"מ  ‰לכ‰,  ‰בי‡ור  ל‰בנ˙  ח˘˘  ˘ל‡  נר‡‰  מרן 
‰פ˘וט‰ נר‡י˙ כ„ע˙ ‰בי‡ור ‰לכ‰ ˘ב„בר מועט כז‰ (ˆבע) 
ז‰  „ין  ‰בי‡  עˆמו  מרן  ˘‡ף  ו˘ני˙  מ˙ו‡רו.  לחם  יˆ‡  ל‡ 
ב˘"ע בל˘ון "י˘ מי ˘‡ומר", ו‡ף ˘„ע˙ ‰סמ"ע בחו"מ (סי' 
ומ"˘  ולמע˘‰,  ל‰לכ‰  כן  לפסו˜  מרן  ˘„ע˙  ס˜"ח)  טז 
מן  ˘נים  ‡ו  ב‡ח„  ז‰  „ין  ˘מˆ‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו  בל˘ון 
‰פוס˜ים. וכן „ע˙ רוב ‰‡חרונים [וכ"כ בנ"„ ‰כ‰"ח ס"˜ ˆ, 
ו‰‚ר"מ לוי ˘ם]. מ"מ „ע˙ ‰רב ‚ינ˙ ור„ים (יו"„ סוף כלל י‚) 
לו  ברור  ˘ל‡  מ˘ום  ‰ו‡  זו,  בל˘ון  מרן  ˘כ˙ב  ˘מ‰  ועו„, 
‰„בר לפסו˜ כן. ו‡ם כן מי„י ספ˜ ל‡ יˆ‡נו, ולכן יר‡ ˘מים 

ל‡ יכניס ‡˙ עˆמו בספ˜ ז‰. 

מכזי˙  פחו˙  לחם  ח˙יכו˙  ˘על  ל‰לכ‰  ונמˆ‡ 
מברכים  ‰כיוונים,  מכל  ונˆבעו  מע„ן  ב˙וך  ˘מעורבו˙ 
במ"מ ועל ‰מחי‰, ולכ˙חיל‰ ‡ין לע˘ו˙ כן ‡ו ל‡וכלם 
למ˘‰  ‰לכ‰  ˘ו"˙  [מ˙וך  ספ˜.  מכל  לˆ‡˙  סעו„‰  ב˙וך 

ח"‡ סימן טז].


