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מפלה הנאכלת אחר אכילת העיקרת אינה נפמרת בברכתו אלא אם כן אוכלה

במקום שאוכל העיקר ולא שינה מקימו בינתים מחדר לחדר אלא אם כן היא מפלה

לדבר המעון ברכה לאחריו במקומו ( שיתבאר בפ " מ

ת" )

או שקבע עצמו על העיקר ועל

דרך שיתבאר בפ " מת ~ עין שם כל פרמי דין ~ ה :

סורק ד
דברים

"

באים בתו הסעודה אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו שכרר

לקבוע סעודה עליהם ואין דרכם ( כל כך ) לאכול כל היום אלא בשעת הסעודה
בלבד בין ללפת בהם את הפת כגון בשר ודגים וגבינה וירקות וביצים ומיני מלוחים בין
למנון ולהשביע כגון כרוב ותרדין ודייסא וכל מעשה קדרה שאינן באין ללפת הפת אלא
למנון ולתבשיל אין צריך ברכה לפניהם אפילו אוכלם בלא פת שברכת המוציא שבירך

.

על הפת שהוא עיקר הסעודה פומרתם ולא לאחריהם שברכת המנון פומרתם " :

( ב ):יאמ

הס דנרימ שאין נאים מהמת המעידה רה " נ שאין דרך לקבוע סעודה עליהם

.

לא ללפת ולא להשביע אלא דרכם לאכלם כל היום אפלו שלא בשעת הסעודה
כגון כל מיני פירות כיוצא בהם בין היין בין מבושלים ואפילו נתבשלו עם בשר אם אוכל
אותם בלא פת מעונים ברכה לפניהם אפילו אוכלם בגמר הסעודה כדי לעכל המאכל או
לקנוח להקל מכובד המאכל  .אבל אין מעונין ברכה לאחריהם אפילו אוכלם באמצע

הסעודה לא לעכל ולא לקנוח אלא לתענוג בלבדי  .ויש ממתפקיםנ בפירות מבושלים
כשאוכלם למגון ותבשיל אם לברך לפניהם ולכן יש לאכול מהן מעם קודם הסעודה ולברך
עליהמי אבל אם אוכל מהם מעמ תוך הסעודה או בסופה לקינוח או לתענוג צריך לברך
לפניהם לדברי הכל " :

( ג) ואפילו אם אוכל מהם מעמ עם פת ורוצה לאכול גם כן בלא פת צריך לברך לפניהם .
במה דברים אמורים כשהביאו הפירות לקנוח ולתענוג אבל אם הביאו אותם ללפת

נהם את הפת גס כן אין צריך לנרך לפניהם אס איכל מהם תהלה עם פד ,ודעתו לאכול
.

מהם עוד עם פת אף על פי שבינתיים אוכל בלא פת ואף אם אחר כך נמלך שלא ללפת
בהם בסוף אין בכך כלום כיון שבשעה שאוכל כוונתו ללפת בהם עדיין  .ומזב לנהוג לאכול
מהם תחלה בלא פת ולברך ואחר כך יאכל בין עם פת בין בלא פת : ,

( ך ) וכל ה כשקבע לפתן סעודתו על דבר אחר ובאמצע הסעודה הביאו לו פירות אבל
אם ~קבע לפתן סעודתו על הפירות אין צריך לברך לפניהם אף על פי שאוכל מהם
בתחלת אכילתו בלא פת ויש חולקים ולכן מזב שיאכל תחלה מעמ עם פת ואן אף אם
אוכל מהם בלא פת אין צריך לברך אפילו אין דעתו לאכול עוד פתי :
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מקום שאין הפירות נפמרים בברכת הפת צריך לברך עליהם אפילו היו לפניו

בשעה שבירך המוציא ונתכוין לפומרם וכל מקום שהם נפמרים נפמרים אפלו לא

.

היו לפניו בשעה שבירך המוציא ולא היה דעתו בפירוש עליהם כי מן המתם דעתו על

כל מה שיביאו לפני כיון שקובע עצמו לאכילה " :

אבל אם יודע שלא היה דעתו על ה כלל כגון שלאחר ברכת המוציא שלחו לו
~
עליהם ולא היה דעתו על הדורון אינו נפמר בברכת
דורון מבית אחרים שאינו סומך

(ן )

הפת אפילו הוא דבר שדרכו ללפת בו את הפת ומלפת בו הפת  .ועכשיו אין העולם
נ הרימ בנה במדינות אלו מפס שבינינו הוא דבר מצוי שאהד שולה להבירו דורון במעודה
~
אפילו מבית אחרים י :

(ז

מים או שאר משקין אין לברך עליהם בתוך הסעודה ואפילו שותה לצמאו ולא

)

לשרות המאכל שבמעיו לפי שאי אפשר לאכילה בלא שתיה ואפילו היה צמא קודם
סעודה כיון שאן לא רצה לשתות כדי שלא יזיקו לו המים נמצא כי שתיית המים בסבת
הפת הוא ומאחר שקבע סעודתו על הפת הר ' ברכת הפת פ1מרתם ( מה שאק כן כשאוכל
מעם פת שלא יזיקו לו המים ( כמו שנתבאר

בחאג ' ) )

ואפילו משקין ששותין אותן שלא

לצמאו כגון שכר ומי דבש אין לברך עליהם בתוך הסעודה כי אין דרכם לשתותם קודם
הסעודה אלא לאחריה לפיכך כשבאים בתוך הסעודה הרי הם מפלים לסעודה וגם אם
אוכל איזה דבר למתק השתייה הרי ה מפל למשקה והמשקה ללחם ונפמרים בברכת
~
הלחם ' " :

( וו

)

אבל ין אף על פי שבא לשת1ת 1בתוך הסעודה מברך עלס אף על פי שש1תה1
לשרות האכילה שבמעיו שמפני חשיבותו שמקדשין ומבדילים עליו קבעו לו ברכה

אף בתוך הסעודה אבל אינו מברך לאחריו שנפמר בברכת המזון

'[

.

ואם שתה ין לפני הסעודה אפילו קודם שקבע עצמו לסעודה אין צריך לברך על היין
שבתוך הסעודה אלא אם כן לא היה בדעתו כלל לשתות יין בתוך הסעודה ואחר כך
נמלך ' נ :

.

( כן ) במה דברים אמורים כשברך באותו פדר שסועד בו ולא יצא ממקומו בינתיים אבל

אם סועד בחדר אחר או שיצא ממקומו בינתים צריך לחזור לברך אלא אם כן

שתה כשיעור רביעית שמעון ברכה אחרונה וכל ~ מן שלא בירך יש אומרים שאין שינוי
מקום חשוב הפסק

( כמו

שיתבאר

בפ" מ י ) .
'

במה דברים אמורים בסתם אבל אם היה

דעתו בפירוש לפמור היין שבתוך הסעודה אפילו סועד בחדר אחר אינו צריך לחזור ולברך
אם היו שני החדרים בבית אחת : ,

(י

)

ויי " ש שבתוך הסעודה אם שותהו כדי לעורר תאות המאכל הרי הוא מפל לסעודה

ואין צריך לברך עליו ואם שותהו כדי לחמם האצמומכא לעכל המאכל צריך לברך
עליו אלא אם כן בירך עליו או על שאר משקה לפני הסעודה "~ .
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תשא

במה דברים אמורים במדינות שאין דרכם לשתותו תוך הכעודה אלא בשאר כל היום
לחוק הלב ודינו כדין פירות אבל במדינות אלו שרגילים לשתותו תוך הכעודה אין צריך

לברך עליו ' י :

( יא

)

יכל משקין ששותה לפני הכעודה ' " אינו

פומר

'ן

דברים שבתוך הכעודה או אחר

הכעודה אף על פי שבדעתו לשתות גם כן בתוך הכעודה צריך לברך אחריו אם
שתה כשיעור חוץ מן היין לפי שבא לפתוח בני מעיים להמשץ האדם לתאות האכילה
ומכלל הכעודה הוא ונפמר בברכת המנון לפיכך אין צריך לברך אחריו קודם הכעודה

ליי " ש :

אשלו אין בדעתו כלל לשתות יין בתוך המעודה והיא הדין
( יב  ) :יכן מי שמקדש על היין
הוא ואין צריך לברך אחריו " אבל המבדיל על היין ולא
[

הואיל ואין קידוש אלא במקום כעודה מכלל הכעודה
[

היה בדעתו כלל לשתות

יין בתוך הכעודה צריך לברך אחריו הואיל ואינו מחכוין לפתוח תאות המאכל אלא למצוה
בלבד ואפילו שכח ולא בירך לפני הכעודה ונוכר בתוך הכעודה קודם ברכת המנון

[[

( אבל לאחר ברכת המנון לא יברך שברכת המוין פיטרת על היין בדיעבד כמו שנתבאר
בפ " א

[נ)

במה דברים אמורים שאין לו כום לברכת המנון אבל אם דעתו לברך ברכת

המנון על הכוכ אין צריך לברך אחריו לפני הכעודה שנפמר בברכה אחרונה שמברך על
הכוכ של ברכת המ ון ז :
~
( יג) יכן
[

מי שאוכל לפני הכעודה פרפראות כמו מיני מתיקה או מיני פירות לפתוח בני

מעזם ולגרר ולהמשיך הלב לאכילה אף על פי שאין לו פרפראות אחר הכעודה
לפוטרם אין צריך לברך אחריהם לפני הכעיצה שנפטרץ בברכת

המיין כמי

חן ( לשמנה )

שלפני הכעודה  ,אבל אם אוכלם לתענוג בלבד ולא לגרר ולהמשיך הלב לכעורה צריך
לברך לאחריהם ואינן נפמרים בברכת המנון כמו יין של הבדלה וכמו שנתבאר בפ " א : ,
[

[

מרק ה
גמר נלני

שלא לאכיל

אי

לשתית יאחר כד נסלד ~ קוק לחור ולנרך נכל מקוס הנץ

מבכעורה שאף על פי שגמר בלבו שלא לאכול עוד אין ~ ה כילוק והיכה הדעת
כיון שדרכו של אדם להמשך ולהגרר מאכילה לאכלה ופעמים שאדם יושב בכעורה

קמנה וממשיך לכעודה גדולה ואין נמלך וקק ברכה בכעודה אלא אם כן בשעה שבירך
המוציא לא היה לו אלא מעם לחם ולא ~ היה יודע כלל בשעת הברכה שיהיה לו יותר

אחר כך ואחר כך נתנו לו יותר או אפילו אחר כך נמלך וקנה מן השוק עוד לחם " אבל
אם יש לו לחם בביתו וחותך לו חתיכה לאכול אותה ואחר כך רוצה לחתוך עוד אין ~ ה
נמלך שדרך אדם הוא כן :
[

במלה משה מ "
המעידה במטה
יז כמהיאר
שזה דרכם .
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