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אוכלשהרי,לידיםנמילתצריךלהמפיחמנתעלמופחבויהאשלאעדנתנגבשלאעליו

~
כשהואהואגמורמשקהומבושליםהשלוקיםאוהכבושיםשלשהמרקבמשקהממובלה
מ

~'
שמופחמהולאמשקהמתורתיצאבלבדהאוכלבתוךממנושנבלעמהרקמשקים

תחלהאותוינגבולכן"יל"ר'בסיש"כמברכהטלעניןכאוכלשנחשבפ"אעגביועל
בכךאיןבידוכשגומלומתוכוהנמחמממשקהומתלחלחשחוורואףגביושעלממשקה
:כףלןידיעללאכולשדרכודברהואאםכףידיעליאכלנואוכלום

בין]משקהמתורתיצאלהמפיחמנתעלמופחבושאיןעדונקרששנקפהמשקהכלז
."]צינהי"עביןבישולידיעלשנקרש

אחרוןקונמרם
לענין(ך1ן"ש'סיע"וטוש)"דשבת1ב"מב(11'תוס)ש1י"דא]1ף"דינדהמשקהשסחם(א)

דףבברכותי"רשכוונתכ"גוזוהילענביםושללותכבשיםמדמדמוטומאהלעניןה"והשבת
1ןמשניותמכמה"11"ע'בסיט"מהריעליושהלשהמהמידי7שהדלאשמירואתי.1יא"עב"נ

:7"ודוש"ע

ק"סשםא"מיראה,ני'ד'לע'הגלאר"בשועזה"מעת ם,א

,ה"הב"פנ"ברהלוח.ב"מתרנ"ם,ב"מקצו" ,ה"ה.יובנ"ברהמדר

בידילפעמיםלאכולשדרכובדבר,ג"מכדלעילעט עלולפעמים

,ג"וש,כף'ד' 'פי.שזורישחנוןומרדי,ב-א"מזכרותג-פתצנהפ

,אשאה"רשם'ותום.זווקאייןדקאחךא,לאתנחות םר"חז-וזבת"שופא

א."

-

ה"וס.זק"מא-ח,(פג)נר ,כ"מלמעודה."נסבמדר

,מיתדלצורךושלקותכמטיםשהסוחמכשמואלשפסקפב ,פטיר

.(ם'וענבהויתיםהין)פירותשארטת'במחכמי ,ד"טשםפג

'דהי,כבשיםמת.מהלענין,.האה"דא,וכתפותפד דאאיכלאכמומהםהנמחט

.י'עלמשקהשםואיןפרת' ,א,קמהפה

,א"מישםלקמן,זמעץפד משק:כליאיןה"רפז

עליון.משקתורתן'א,,,תבשילן' .ר6זךמה'חיב(,!נ)ת"יגרי.יראה.איכלתורתאלא

.א"חת"בשופת יכן,טומאהלקבלמכשירול.התבשעלמיפהשמשקהפט

.דטהריתג"כמרתי.ק"סא"המהימה

א"שתרימית,(ם'צרעדבש'למעוט)שםן'מכישידסיט .זק"סא"מ.הק"סץ'ט.(ם.תמרדבשלמעימי)ב"מ

,מ"מלקמןגםיראה .םשלאחרבהשמטהזוטאפתחאוראה,הק"מא-מע
' חהלכיתחקרי,קם

-

.ב,לב .נ"האוכליוטומאת'תהל.א-פם-רתך,שםתרימיתעא

אחדנתערבואם:כ"מלמעודה'"נטיבמה.שם,"ט בממשןןמששה

לקמןגםוראה.הרובאחרהולכיןרית.פ' .ח"מסיף

שמדברי,שבת'במחימה,'לענא"משב"מכדלקמןעב מיפר
לעשותן'ל'שרגבמקוםמשקיםן'דלהםת2ם' ,איכלן.רלהםה2התירהמןאבל)לשתיהמשקיםמהם

.(משקהן.דלהםת2יייןשמןורק כדלעעג

,ג"ושג"מל' ,אחרוןךקונשרסורעד

לעניןאוכלן'ד.להםש'.התורהשמן,א"מישםלקמןעה מח

.בשבתמה' ז-ט.אשעריביתוהקצרהארוךהביתבתירת.א-רשהעו

ן'חילשלמהשלביםל-כרשדלא,'ק"מא-ט,מק"מ .כ"מלמעורה."נמבמדרה"יכ,ה".םפיה

.עזסרא"חט-מהרית"שועז
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~/

רמווג,

מנתעלמופחדבשגבהעלשאץעדהיסבמרקחתלמרקחתיידיימלצ"אלכן
ונקרשנקפה'אפילעולםמשקהמתורתיוצאאינושהדבש]אומרימןויש"להמפיחן

לפניובקלמצוייםמיםאיןאםמ"ומלדבריהםלחושוישכללמופחמשקהבוואיןלגמרי
ב1הכךכללהחמירשאיןבידלהאכל11מרקחתדרךאםאףבמכיןאובכףלאכוליוכל

)ליגעימתיריןשישמאחריגעשמאולגזור

.י'ומכיןכףידיעלכלללהקלאיןלהמפיחמנתעלמופחדבשהמרקחתעלישאםאבל
להוציאכדידבששלהחלותכשריסקדהיינומהשעוההדבשיציאתבתחלתאםאך

ממנולעשותכדישנ.שחדהינון.למשקלא:נלבדכלק:לא:עליב"חמהםהיביט
עמהםולאכלואחריםאוכליןבולערבאוהתבשיללתוךליחנואובהוכיוצאמרקחת
משקהתורתעליוירדהולא11מחשבהי"עאוכלנעשהכלללשתותוולאאכלהבדרך
:~םכיןןאוכףידיעלב1הגםלהקלישולכן,בוהןחולקיןויש]כללן

עומדאינואםאבלגבהעלאובתוכהעצמובפניניכרשהדבשבמרקחתה,יכלח
גוףונעשהלגמריהמרוקחהאוכלשנמחהכגוןאוכלתערובתבלאכללעצמובפני

בפניניכרלהמפיחמנתעלמופחדבש11במרקחתשאיןבעניןהדבשעםממשאחד
פ"אעאוכלונעשהלגמרימשקהמתורתהדבשנתבמלהנימוחאוכלתערובתבליעצמו
לאכילההעומדהאוכלעםממשאחדגוףשנעשהמאחרלהמפיחמנתעלמופחשהוא

בבתולבלועלגמעהאדםבנידרךשאיןקצתעבהשהמרקחתדהינו"ילאכילהוראוי
עדבלשוןמעםלהפכהדרכהאלאהיאשתיהדרךשווכללבלשוןהיפוךבליאחת

ן"פל1מישקורין)ת:דגדמ:ג:תשחיםכתן"אכילהןדרךהיא:שוהבליעהלביתשתגיע
."עבותחתיכותונעשובדבשהיסבומרוקחיםמרוסקים(א"בלן"וקרשי

צריךשאיןש"כבלשוןהיפוךבליולבלועלגמעהאדםבנישדרךכךכלרכההיאואם)

.""למעלהש"כמבידושותה'אפילשתיהצ"שאכמוידיםגמילת

ם'הרוטא,לאיוהזבהברכת.שם1.ורבת.ש1ע .שםא.מ.1ת?ת1פה.ר

.1ק.פא.מ.רמהר1תנ.?רש.רעא ס.]ת.]יתעב
י]ך]הייאין]ן,י],אסמאת'תהי "פנםנדאה.שםמ.הכוי'לפ-.שסי],פתע

.א,לה'נהמ'רברוראה.ב.מנ.?מהררתב.;הר לעדאהעג

ל.מבתוך1.לפנן.מצ1ם'מאםן.לעננ.פל' מאחר,1'נ?לבקלמציםם'מן'אל1'?אל'מקוכאן.'כ1

הנרגלהכנפת'שירהביעת'.עפ1ה1א.;לען'ר'מתשש .הנב
ק.פטב'הבאי.הק.פד'תמולת.'בהובא)דאות' ה.1כ.בכףנאוכללהקל,מצלקתש"שנמקים;'שהכי,(ב'
ששםאלא,קיוידבשן.לש,כ.פפוףלפררה'.נמבפרי ם'מן'כשאיקולא)נפשש1תן'פכאוכף'ךל;י"הת

.(לפנינקלמצרם עד

ם'המי1קהמיקחת'נ'1מ:א.פכללרה'.נמכבפרי '.נמם'כ'ציה'להמפמ.;מפההם'ל;ושבדבש
להאכלן'ל'שינ:ב.1בפכ.ן'פכאוכף'.;אבלכ.אאה.לר ;.

לעניןנ.פלעץנםניאה.יבמתפעמיםן'פכאוכף' ל;ולא)ר"ביקי'לההמ,ה'להמפמ.;שמנפהב;ט"רב

.נ.וש,(ן'1פככף'ר' .נק.פשלנםנהי.הק.פביניההלכה.1ק.פא"תעה

.א"מכלמעידה'"נםבמדרה"וכ צ

-

ש"ומ,א'רלריזךעא-ע'עא"חק"אג"ע.זק"מ,.ש ע-,הםבשלהןבזה
,10'עתרלזב"העי.8הערהקמי' ,ל"כנאופןבכלכף'"ער'התשםלמעודה'"נטובמדרצו

דהיובנסיין

"
עלבמרקחתדבריהםעללממיךיישכתבן ]פניםכל

,[דו.באפילוהיעי ,ף'המעבסיףכרלקמן,הרובהואכשדגשאףהיתצח

א"פ.נ"נרהליחגםראה:,חק-סא-בםרח"ס"נצט הא"פנ"ברהומדרה"ה

.מ" ר-הפסקק

עו"סא"חט-מהרית"בשויעישךברהם" טףשנעשוערהאיכלעםשנתערבמטעםשהקיל] מהילובאר[אחד

ח"'םב"חיומןמשהתשובתבתתזק" שעדחןבש.שאצוי"אעפקרושמטעםשהקיל]כראותסיף

סיעםם.משקתערוביתן'לענ)ק.מםר"ז'אות.ישם[גר'נ גיףששואםכאןהקילז".ועפ,הרובאחרן.שהילכ(רית.פ

אחד,גהכשנעשיאי,קצתעבההמוקהתהיאיגסאחד נטובמדר,הריבהםהשריתיגם

בזהפסקא"מכ.למעורה'" ן.שהילכבמתם
הבולא,הרובהר"

המרקחתשלהקולאא.

ממעםלהקל.שאיןשםז"הרדבשייתיראה,קצתעבה .עבהשהיא

,גמעיףקא



קנחידיםגמילתהלכותתך

רכהשהיאמאחרגמורבמשקהכממכלידיםנמילתצריראוכלאינהבהממכלאםאר
:(]שיתבאר7כמוהרובהואשהדבשוהואבהניכרהמחוישהאוכלפ"אעכךכל

עלעליימשקהתורתלהיותחורוממנהחוראסלגמרישנקרשפ"אעמשקהכל[ל הנימוחה
חלבהיאשהחמאהתחלהידיולימולצריךבחמאההממוגנתעיסהולכן

'מ1אינושהשומןידיםנמילתצריךאיןבשומןהממוגנתאבל7יונימוחוחורשקרוש

.,7(ר"צוקשקורין)הקניםדבשאותמריםבדבשמרקחתוכן"משקין7
בכליתחלהלבדההחמאהשמתיכיןבמקומותאלאידיםנמילתצ"אבחמאהלמיגון'ואפי
תירתעליהםרד'שכנריממיחהמלניתכתכשדאהמיטןלחיךאיתהמשימיןכ"יאחאחד

המיגוןלתוךשנותניןבמקומותאבלהמיגון7ןשהואהאוכללתוךשנתנהקודםמשקה
שכיון1הלמיגוןידיםנמילתצריךאיןלהמפיחמנתעלמופחבהשאיןקרושהחמאה

הרימשקהממנהולצאתנימוחהלהיותוכשהתחילהגמוראוכלהיתהקרושהשהחמאה
תורתעליואיןיציאתומתחלתלאוכלהבאמשקהוכלהמיגוןמיןשהואהאוכללתוךיצא

:""כ"ש'בסישיתבארכמו""אוכלתורתאלאכללמשקה

הצליהקודםבמיםהבשרהודח"זאפ7ימשקהנקראאינוצלימבשרהיוצאמוהלי
מלחלוחיתוהואמוהליוצאהבשרומןלחלוחיתאותונתחבשהצליהבשעתמ"מ

:"'משקה7נקראואינועצמוהבשר

מגסי1"ה7ינהתורהמןשתרומתןושעוריםלחטיםאפילו]7ינגוביםלפירותידיונשל"יא
במקוםשנגעיודעכ"אאלאי'7לברכהכשרותידיםמתםלברךשצריךפ"ואעהרוח

אבללפתגמילהכדרךידיםנמילתחיובבתורתכשגומלאמוריםדבריםבמה,7ןממונף
פ"אעהברכה7יןלכבודידיולנקותעצמועללהחמירשרוצהי"נקיות7דרךגומלאם

:מותרמומאהשוםלהםיודעשאינו

נקיותידיוואיןדה,הםעבתוךשותהכ"אאלא"אחתרידו"אפליטולצ"אשותה"יב
:ע7ין"ק"בםשיתבארכמו

בלא]ידיו7וימוליחוורלחםלאכולנמלךכ"ואחבמשקהשמיבולולדברידיונמליג

למעידהי"נםממררל'לעהמובאיראה,לגרניטהמרקב אבתערוביתשגם,כתבכ"מהגם,א"מכ

אלון'ממשק' מעם

.הרובאחרן.הילכפירות' שיח"מלקמןגםיראה.א"מושהרותג-פתשנהוזג

ה"מכ

-

.א,לאולח',נהמדברי,נ"יש "נטבמדרוכיה,מק"מז-שקד

.כ"מלמעודה' ,שםז"תקח

ק"סדבהאליה.דק"סממזלת,ע,שם,רדבגת,שזזי נטההלבסוףלטהרהבור.הוראה,ו

וראה.טן'הטבתךאותהלתתמנתעלכה.שהתאףקו מלרודתהלה

.דבריראה,אלגחץולכותחקרי.טק" .כה"מח"האוצדקצמחבשייתהשיאל

.שםלמעורה'"נטבמררה"יכ,שםמהריחת"שוקח ,ומעץקט

האה"רא,קון'חילא"המהבבדעתה'והה"ד'"בקי .'ק"סא"מ,חק"מז"ת,נן'דאמר

,[נםק-סז-שקיא תיר,א,קוחוליןקיב
.ה"םע"ושי

זיא(ה"ססיףע-וזו)קצברנהח"פברכותמןזמיתיג לעגםיראה,מק"סא-מס
.א"סל' מל'יכדלע,שםא"מקיד

.ג"ושז"ם.ב"מהדיא" .שםא"מ,שםן'הולא-רשיקטו

קפא"מק"ממהגהת.הטטלה"דב,ח.נה'הג'תיםקטו ,ה"בא-רת,ג"מ

.אררכלה.רא,פגביכרת'ת1פרואה.1.פלברשקיז בלקקנסויאה

.ב.'סקרב" ברכזת1נה'יבינו.אמיןלאה"רא,לשא''.הטקיח

אפילי1הינ1.1.פע.,ש.רביה.ר(ב,מב)ה.פפ ;כרל,תימהשליטמןבין
.המקםנחבאיסטם,א.פל' נםריאה

.נ.פכיקא"מלקמן.ה.פופלנ.פלעי שםא,ימריאה,נס'לצהנקלאי.בשועזהפשןקיט

.א.פ .בקב
ה.רא,קמום'פפה'מס1ת.שנו'ממ,'נןביה.ר' ],,ש.גן'ק.פא.מיאה)'אפ1הרמהב.;ושםכל

יוש'בפכצןאוהתנהואם.ב.פתעה"פלקמןנםיאה.1.פ ;מ1

'מנהנארציריאה.שםתעה"1פקפד"פכדלקמן,ל' .(קנז';פן'נ)ר.הב
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גמילתצריךאיןבמשקהשמיבולושדבר]]שלהאומרים7לפי"]כעתויהכיחלאאםברכה
ונמילתז]נמילה7מצותלשםולאג]7בעלמאלנקיותגומלכאלו1"ההוהבנמןכללידים
לאכולשלאידיונמלאםל"ואצלאכילההמכשרתגמילהלשם,]7כוונהצריכהידים
,]יתיוןולימוללחורשצריךלאכולנמלךכ"ואחמלוכלכותידיושהיונקיותמשוםאלא אינהידיםשגמילתן]7אומריםשישלפיכח1]מהם7דעתוהכיחלאאםיברךלאמ"מ.

הראשונהנמילהועלהראשונהנמילהלועלתהשמאכילהקלברכותוכפקכוונהצריכה
ונמהרהלמיםשנפלהלנדהדומההדברלמהלגמילהכללנתכויןשלאכיוןלברךשייךלא ממומאתה7ן

:"העליתה7ן11מבילהעלמברכתשאינה

פטוראחריהם17גלחוורומפחדמיםלוואין]ג"ככנהבמקוםאובמדברשהואמייד
מיםלושיביאועדבתעניתויכתכןשלאפ"אעמלאכוללמנועצ"וא)ידיםמגמילת
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