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פת הבאה בכיסנין ושיעור שביעה
(ברכות מא ע"ב-מב ע"א)
הגמרא דנה בברכה שאחרי אכילה של פת הבאה בכיסנין ,וכן האם השיעור של האכילה המחייב
בברכת המזון נידון על פי כל אדם או מה שמקובל אצל אחרים כשקובעים סעודה על מאפים אלו.
ראשונים עסקו אף הם במחלוקת זו .לדבר יש השלכות מעשיות בנוגע לברכה שאחרי אכילה של
מאפים המקובלים כיום  -לחמניות מתוקות ,בורקסים ועוד.

ברכה אחרי אכילת פת הבאה בכיסנין
–

על דברי רב ששת שאמר "שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו אלא פת הבאה
בכסנין בלבד" ,כתב תוספות:
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עיין ברש"י [ד"ה פת] ומדוע לפיו אין לברך ברכה מעין שלוש אחר אכילת פת הבאה בכיסנין ,גם
אם אוכלים אותה באופן עצמאי?



הסבר את שתי קושיות תוספות על דברי רש"י ,ואת הסברו של תוספות לדברי רב ששת.



מדוע שאלותיו של תוספות על רש"י ,לא קשות על הסברו של התוספות.

בהמשך הגמרא מופיעה מחלוקת בין רב הונא לרב נחמן ,אודות השיעור עליו יש לברך ברכה אחרונה.



הסבר מדוע רב הונא סבר שאין לברך ברכת המזון אחר אכילה של כמות כזו ,ומדוע רב נחמן
סבר שיש לברך?

שיעור שביעה לברכת המזון
בהמשך דבריו ,כתב רש"י פירוש אחר בשם רבותיו לפיהם רב הונא אכל פת רגילה ולא פת הבאה
בכיסנין  ,ודחה פירוש זה .מחלוקת רש"י ורבותיו עוסקת בשאלה מה הוא שיעור שביעה שהאוכל
שיעור זה חייב לברך ברכת המזון.
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לפי רבותיו של רש"י ובעל הלכות גדולות ,מה הסיבה שרב הונא לא בירך ברכת המזון לאחר
שאכל כמות כה גדולה של לחם?



רש"י חלק על דעת רבותיו ועל דעת בעל הלכות גדולות.



עין לעיל בגמרא (ברכות כ ע"ב) .מהו השיעור עליו יש לברך ברכת המזון מהתורה ,ומה היא
החומרה או הדקדוק שעם ישראל קבל על עצמו?



עין לקמן במשנה (ברכות מה ע"א .נזכר בגמרא גם בגמ' בברכות מט ע"ב; יומא עט ע"ב]) מי
מבין התנאים – ר' מאיר ור' יהודה ,אמר שהשיעור הוא עד כביצה ,ומי אמר עד כזית?



הסבר את הסיבה שרש"י דחה את דברי רבותיו ובעל הלכות גדולות.

ספר החינוך ,עסק אף הוא בשיעור שביעה ,והמשנה ברורה הסביר את דבריו:

–



מה ההבדל בשיעור שביעה בין רבותיו של רש"י לבין דברי ספר החינוך?



על בסיס מה הסביר שער הציון את דברי רבותיו של רש"י באופן זה? עיין שוב בגמרא ובדברי
רש"י בשם רב האי.
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כמו מי סובר הרדב"ז עצמו  -כרש"י ,כרבותיו של רש"י ובעל הלכות גדולות ,או כספר החינוך?
בסס תשובתך.



הסבר את מחלוקת רב הונא ורב נחמן על בסיס המחלוקת בראשונים מהי ההגדרה של שיעור
שביעה.
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