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האוהייתלערבשלאכדי]להמוציאמכרכייכ"אעפ"ליצאוככרכלעספרשתוכשנאמרה

.1מהןאחתתבלעביניהםריוחיתנולאשאםלנמוציאשלמ"ומהעולםשלמ"משהם
חצירמצמיח"להפםוקלשוןשהואמפניהואאותיותערבובשישפ"אעמןלחםשאשריםומה

מהבכלהכתובלשוןתפשווהתפלותהברכותשכל,להארץמןלחםלהוציא'וגולבהמה
:פבברכותששוותאותיות'בשארביןוכןטמןוביןלחםביןריוחליחןלסהרוצריךראפשר

ממוךאלאהמצותעלמברכיןשאיןכמוביהולןהלחםשיתפוסקוהםהמוציאלברךאיןן

במימןשנתבארכמולכןקוהםולא"ילעשותהכיהומזומנתכשהמצוה]לעשייתן
הביאוהוכ"ואחבירךאםאבלולברךלחזורצ"אביהונמלוכ"ואחבירךואם)]הי"כ

:(נ]ו"ר'בסישיתבארכמוולברךלחזורצריךלפניו

י]הברכהבשעתבימיןלאחוזצריךעליושמברכיןהברשכלבימינוהלחםשיתפוםצריךז
לא"]בפתהתלויותמצות'יכנגהאצבעות'יבהןשישיהיושתיעליושיתןומזב
ובחמורבשורתחרוש

~
ראשוןמעשר,]תרומותבכוריםופיאהשכחהלקםכלאיםריעת

לבהמהחצירמצמיח"בפסוקיתיבות'ויי]המוציאבברכתתיבות"ישולכךוחלהושני
:'כוחמהארץבפסוקןתיבות'ויישברואליךכלעינין]בפמוקתיבות'וי

כהי]'ברכהשלפרומהבוללפת"'ליפתןאומלחלפניושיביאועהלברךיתחיליאח

,ט"'םמא"םלעילגםראהעת םרוקחעט

,ג"ם.ן-שו,שכם" ,צם'עמ"השם'אהלוראה.ט"מקא"מפ

,עוברה"רא.,לטסוסה'תוסבסי ,ז"מיהשנא'סילקמן.ב"מח'סילעילגםוראה,ז".םפב

.א"'םשםגםיראה,נ"ישטמעיףש.רפג

ב"ושוטוך.מימ,בשמןה"דשםי"יברשב,מגברכותפי י"פנ"ברהליח.ח"משםלקמןגםיראה,ד"םרז"ס
לענין"םקפג'סילקמןיראה,הידט"פ,נ"ברהמדר,ד"ח .ברכהשלכים

גםמונהשם)קמא"םהלקתישבלישבט"םרוקחפה בכור"ומסמם"עםטר.מע"

דלה.ירושלםפ"ע("ס' טוך,("ם.בכור"ונשמם"תחמירבל"גםמינהשם)א"מפ

,ד"תע"יש ,(תרימה:ושםשם)מעשרתרימתגםלכלולפד

,שםע"ישוטור.מןהלקט'ושבלרוקחפז ישבלריקה,ד.,-קם.תהלפח

,שםע"ושוטור.שםהלקט' ,שםע"ישוטור..טו,קמהשםפט

.שםע"ושוטור.ח,חדבריםצ .ה"רושרעתיר,הדגז'1שםג"המב.א,1רכוש]צא

משמעותה"וכ,בברכהדביריבשש-עקערוךיראה

.שםע"ושישירצב

.ק'ראפה"ר1~י"שנח שמאביתכדעתנט

,האשברכתגבידברנותרפא' סו'סילעיל.ח".םרר"םלקמןגםראה,ב,]נברמותסי

_ב"םי ישעיהיא
.ה,מב' _שםא"מ_בבראה"דשםברכות'תוםסיב

.א,לחרכות]סוג ,מז,חדבריםסיד

.שםבברכית'.נחמ'ברמיה שמיתסרו

,ז,י ,.ידבה"דשם."רש,.ס

.שםרבנן.כדעתסיח ,רבנןלרעתגם,שםרבא.כרעתסיט

,כבכיבברברע "רשעא

,דכתהת"דשם' ע"ושיטור.ב"הנ"פברכותהלם"רמב,ב,לחברכותעב

_ב"ת 'בתוסהובארפיוברכותירושלמיעג

ה"דב,לח1~ _והדלתא

.ב"מלבהןעד תהלעה
.ד',-קם' ,'בתוסשםען

.שםהירושלמיפ"עב"מע"ישומורעז
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ואםשיביאועדהדבריתאחראםואפילוהברכהינכבודמשוםבמעםנאכלתשתהא
חובתםידייוצאיםשהםואחדתאחדכללפנישיביאועדלהמתיןצריךרביםהמכובין
מתובלתאו,ןנקיהפתהיאואם]ןשיתבארכמוברכתואחרמידלמעוםוצריכיםבברכתו
רוצהואםלהמתיןצ"א"חריבהיפתלאכולשנתכויןאושלנוהכעיןבמלחאובתבלין
הכעודהלצורךשהואכיוןלהמוציאגמילהביןלהפכקלחושואיןבידותהרשותלהמתין

.7המוציאלצורךשאינופיעלאף
כקרבןוהאכילה]7למנבחדומהשהשולחןלפי"7השולחןעלמלחלהניחנהגומקוםמכל

ה~עלה~וממתימםהשולחןעליושכימוכשישראלמלהתקריבקרבנךכלעל7נונאמר
לכןעליהם7זמגיןמלחובריתעליהםמקמרגהשמןמצותבלאוהםידיהםשימלועד

פרומתלמכליש,הקבלה7פיועל]ממנון.יאכללאאפילוהשולחןעללהניחומצוה
."פעמים7'גבמלחההבציעה

כנהעליולזרוקאבל)כנהםעליולהרוגשלאליזהרמזבלמנבחדומהשהשולחןוכיון
לזרוקיכילכ"אעפ,'",בלאכולשאכזרחשרהשקדושתוהכנכתבית'שהרלחושאין
:("'71"צבכיסןתבאר,שננכמוהתפלהבשעתשלאכנהבו

]'ולברך7לחזורצריךשחואםלאכילהברכהביןישיחולאמידיאכלהברכהיאחרכן

הביאושאמרכגוןעליושמברךהדברמענינישהםבדבריםהשיחההיתהכןאםאלא
עללאכולחפץשהואכיוןמקוםמכל7יזמלחצ"שאשלנופתואפילוליפתן7ינאומלח

.~לאכול7ןלפלוניתנואמראםוכן,הכעודה7ןמעניני1ההריבמלחמיבולידי
שאמורלפיהפכקחשובואינוהואהכעודהצורךן'לבהמה7מאכלתנואמראםואפילו
ואכלתכךואחרלבהמתךבשדךעשבונתתי"שנאמרהלבהמתושיתןקודםלאכול

גמליךוגםשתה"]שאמרה7ברבקהשמצינוכמו]קו707אדםלשתותאבלושבעתרן

כ"ואעפלבהמתושיתןקידם]]שמתירימייששביעהכדיבהואיןעראיאכילתוכןאשקה
נ]הפכק7חשובאינוברכהשלפרוכהאכילתצורךשאינופ"אעהכעודהצורךשהואכיון

.מלחהביאוה"דשםברכיתי"רשראהצג .א"מקיא"מ.ה"מקו"ט.שםם"רמב,שםברכיתצד

.י"מעה .שםע"ישמור,בששה"דשםראיצו

,שםע"ושיתיר.קלרכהברכית'מררכעז ,שםע"שו,שםם-רחבצח

משה.בררכהיבא)קמא'סיא"חזרועבאיר'האאיפןצט מקא-ח,(ה"מק

,נ"' ,קמו"מלעילגםיראה.שםא"מק

.שםא"רמ.הגאיניםבשםקמא"מהלקת'שבלקא םלקמןגםיראה,א,גהברכותקב

.ו"םקפ" ,יג,בוקראקג

.שם'"ב.הבאה"דא,מברכות'בתומהיבאתזהקד .שםא"רמוראה,מקפדא"מ

,מקהוא-חקח .שםא"במהובא.(ב,מ)עקבהמצותשערקו

ר"הב-ם'המנוג'ם)הפרומהעלהמלהעריקולאקו ע

'21), דור.ם.ץאותבג"םפאפייןלמהריםצדיקיםאירוזח

.שםהמציתשערגםוראה.הרשיימידיר,האריזה .שםר"הב-ם.המנהגמפרגםיראה

ל'לעוראה,ג"מקא"במהיבא.קב"מית-חסיספרקט ם

,חמריבפניכינהלהריגשלאז"ממקנו" ם"רמבקי
,א"מקנא"מישולעמיד.י"הא"פתפלההי ,ג-סשםא-וברת,ג"מקיא

רי"מלקמןגםיראה.י"מע"ושיתיר,א,תממותקין
מדר.רפיונ"ברהבלוחוכיה,י"ממסיףרעא"מ,ג"מ .מ"רפנ"ברה

כה"מכדלעיל,המציתכבברכתשהואיבמי ,י"מחלב"מלקמן,כ-מיה
קם'עג"חק"אגוראה,שםע"ישומור.שםוחנן''רקיג יא

,לך' ,ח"מל'כדלעקיד

.ץ'מק,"ש.ויאכלה"דה"ב,ייאכלה"ד'"בקטי ,שםע"שו,ח"חברכותמהלא"פד"ראבקטו

.שםע"ה2יתיר,שם'בגתששתרבקיז דבריםקין

.סו,א' יראה,מקרהא"מ.סיר.שםברכותקיט
'בעלצערהי אסמכתאוקראמררבנןהזהגאותא"בקיחים

,בעלמא חסיספרקנ

שםא"ת.תקלא"םית-

, ,כדת.בראשקנא

.(זהבמשבצות)פרמןראה,ד' ,מקיזז-שקנב

.מקנזא-ת,שםז-ש,שםי-ךקלג



קמזהפתבציעתהלכותתסח

בעודוואפילוז]ברכה7שלפרוסהלצורראפילולהשיחאסורלכתחלהאבלבדיעבד
שצריךאפשרהסעודהצרכימעניןשאינוברברלועםבעודושחואם,]7שיבלעעדלועם
ואינושהלועסהלעיסהעלולאהבליעהעלאלאאינההברכהשהרי,]ולברך7לחוור

1]י7"ר'סיש"כמלברךצ"אבולע

חשובהלמקוםממקוםהליכהכישיבלעעדלמקוםממקוםלילךשלאכ"גליזהרוצריך
אחרבעניןאפשראיאםלכתחילהמותרשאןהאכילהלצורךהיאכןאםאלאהפםק7מ

לאכוללואפשרשאישכיוןן]7נקישאינולפיאכילתובמקוםלברךלואפשרשאיכגון
'הראחרנענין

~
:ה7ן"קעכמימןשיתבארכמואהדבכיתהסהמקומות'שנוהואכדיענדה

לחזורהמשיחצריךשימעוםקודםמהמםוביןאחדשחאםהמברךשמעםאחרואפילוי
הברכהשמיעתותהאלאכי"7ןסעודהצרכימעניןשאינובדברשחאםלעצמוולברך
ולברךלחזורצריךשהיהלאכילהברכהביןמשיחוהיהעצמומהמברךגדולהמהמברך

ואףלאכילהברכהביןשהפסיקמשום
~

.]כמברך7ןשהשומעלאכילהשמיעהביןהפסיקה
שמיעתביןמהםאחרהפםיקאם)לכולם17מברךואחדאחתמצוהשעושיםרביםוכן

מועילה~איןלברכתותיכףהמצוהעשהכברשהמברךפ"אעהמצוהלעשייתהברכה
.לעצמו7ייולברךלחזורהואוצריךבינתיםשהפסיקלזה
וכיוןידיוגומלבין,מהמםאחדהיההמוציאמברךהיהשהבוצעבשעהאםמקוםומכל

לחזורצ"ואהבוצעבברכתיוצאידיםגמילתעלובירךידיוניגבכ"ואחהמוציאלברכת
לאכילההמוציאביןהפסקחשובהאינהיריםנמילתעלשברכתהמוציאברכתולברך
:]7ןהסעודהצורךשהואלפי

אם.מעתהשיאכלמהעלמברךהמעורהבתוךנוכראםהמוציאבירךולאואכלשכחיא
לברכתרומההנהניןשברכתשאכלסןמהעלמברךאיןמעורתושגמרערנוכרלא
לברךאפשרשאימצוההיאכ"אאלאיי,כ"אחולאלעשייתןעובראלאמברכיםשאיןהמצות
ברכתלביןהנהניןברכתבין11,שחילקמיויש"ן,ח"קנ'בסישנתבארכמולעשייתןעוברעליה

טוב7ןהראשונהכמבראשהעיקרפ"ואעלפניהםבירךלאאםכ"אחלברךשיכולהמצות
:"ן,הכל'לרברוייצאבתחילהויברךמעתעורלאכוללושאפשרהנהניןבברכתלרברסלחוש

.בוהכלכתבה.ר'.בבהנבא(א,1')כר"פבוכלקפד .1.פא,ךת

ה.רבנגהה(ב,פא)קאות1ת'הא1תשעושיהקבה ר

.שםנ.ברהפרר.שםנ.ברהבלזהה.יב.ט1מ'פן' נלוהירה.1'פקמא,ת.פ,;1אה.רשםה.שלקבו

להזורך'צראםלהפתפקט':שםנ.ברהובפרר לטצר'תהעיבוראה.ולנרך

"5. ב.פשם;.ש1נראה.נה'לגינקלאר.;ט1'בזה"פקבו .מ.פקשםא.1נמ
לפקרה'.נמן'בהפפקן'לענ"אפ-לכתהלהקמח ;כרל

";1.נ.1שב.פ'ק"פלעי"ק.קפו"פל' .קלה'עהיםמהשבת.נ.פקקפו"פלר1רתהלה
.נ.פקפה"פלקמןראהקמט
לשיןכאןש.נ,אכילה;באגנהפפקן'לענ.א.פקי .לאכילהברנהביןהיסן
'.פשםש,ךא.והנן''1רבה.ר",קאם'פפה'מסקיא פ

.ה.פק1.מ.מ.'פקא,ת.א,להשם'כ-מה.ה" .49';תשפהב,1;הוראה.ה.'פלקמןוראה

קד"םל'יכדלע.שם"ט,אםהריקהכתבה"ד."בעלב .ישעה"ב

.ו"םג'ר"םולקמןא"'םח"מל'כדלעעלג בשל.המצוהעישהיאםקלד

תלב"םלקמןראה-חותו' רמג"יבםב"מקא'נקרשםוראהב"מ

א"יבקומטיי ,ה"מק

~-שו.'"הרבשםסי'.םמעודההלחיםארחותקלה מימקא"מ.ז"םלביש.ז"ם

'.םלקמןגםוראה,ט"' הפסקחשובהאינה.המיכהברכתזהשמטעםד"םתרמג

.לך'ואקםעג"חק"אגגםראה..לה'לאנא'המוצברנתבין .ח"מוסייעמור,א,נאכרמותקלו

.ג"ושה"סתלנ',םלקמןראות,שםברכותקלי א"קירמג"מלקמן,ה"סו"מל'לעגםיראה.ץ'נטקלח

,ג"מק ז-תאךבשתוהתניאה"דא,נאכרכותא-רשךקלט

,א"מקכא"מ.קעב'.ממנףי"בבהיבא ,שםי"בקם

.הכלבוכתבה"די"בבהיבא(א,ץ)כד"םבוכלקמא ,84'עג"ח(צפת)ת"דקיבץיראה,א"מקכא-מ
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ברכתכי]ומברך7תדווראינולאואםהמוציאברכתבירךאםמסופקהואאםיב
עצמועללהדמיררשאיואינולהקלמופריםדבריוספקמופרים7תנמדבריהמוציא

:"לבמלה7תברכהלספקליכנםשלאלברךלאאבללאכול7תזשלאאלא

רדמנאבריךשאמראו,בדברו7תנהיהשהכלבירךהמוציאברכתבמקוםאםיג מלכא7תן
מריהשאמרכללהפתשםהזכירלאואפילופתאדהאימריה("דעלמא7ת)

כיון)דכמים7שמבעומממצעמשנהנקראואינויצאלפניומונדתהפתוהיתהדהאי7תן

בבבל")7'השםהוארדמנאכיבברכתוומלכותשםוהזכירשאוכלהפתעלשבירך
:(נ)רהומ7שלכינויהוא])שבתרגום7פ"אע)

אמןויענו")לשמועילבםיכוונווהשארי)7לכולםמברךאדדלאכולשנתוועדורביםיד
מברךאדדכלהמזוןשבברכתלבדשניםהםואפילו"שאומרים7לאמןיכויןוהמברך

לפיכךמזהזהמתפרדיםהםהסעודהשבסוףלפי")7המוציאמברךמהםאדדן)לעצמו7

מתדבריםשהםהםעודהבחדלתכ"משאשלשהבזימוןאלאאדחלברכהמצמרפיןאינן
:")"דד'לאכולעצמןוקובעים

מנהגםהיהשכןקבעדרךשהואהממותחעלכשהםיבואמוריםדבריםבמהכן

מעודהקבעהיהולאממתועלמימםאדדכלהיהאדתבדבורהלאכולכשמתדברים

ואדדאדדלכללתתשדרך]הביתםבעלאצלהמועדיםאורריםהםאם"הםיבה7ןבלא

קביעותםיודעיםואינםנ"ואדד7אדדכללפניאשרהקמניםהשולדנותעלעצמובפני
וכלז"ידד7קבועיםאינןעדייןהממותעלהסיבהבלאיושביןאםאבלידדשהםיבועד

ע.,ש,סנן.ב.'הה.?י.ב.הר.?ברכיתהלם.ומבקמן

נםנראה.'.פק1.מ.מ.פלברש.שםמור.שםם.רמבקמג .נ.וםא.פלעיל
לקמןנםנראה.א.פכולכלברכהבלאהנה'שלאקמד פ

.נ.פקשה" יטטמעם,כסט.פ1ה.1במורראהקמה

נכלאמוקה~ ,לבדלהשמםשםמהשש)להקלברכיומפק:1ם,נ

.ב..פפוףקפה"פלקמןנםיראה.(נ.פרמו"פכדלקמן פת'אנהא.תנ

,?פ'ר'בשיענםבללבוקרה'1כ.(א,,)א" ברכיתפאק:(כאןכמו)נק1מ1תבכמהאבל,.להקלברכית

נ'ר"פ.1.1פמא'-'.פקצה"ס.'.פמ1"פראה)לנמלה פ.ר.פ

נ.ברהפרי.ב.פתקרב"פ.נ.גתפז"פ.מ.פ"ר" (1אותנ"פה.הא1)צדקצמהת.ש1יראה.נן.הה.?

שלכןלהקלדרבנןביכיתשפקקשכין(נ,1;)1'רום'1בה בהך1שנםנראה.לנמלהשמיםשםהשש

א,קצר1' 4';ב.ה(1.ר1ת')ב.1;הנםוראה.א,קירשלור.פ?1נ

". .'.פ;'1ש1מור.'1רבה.רשם'1ת1פב,תת,]ן]קמו נםויאה

פיו"פלקי

נקודא"בפה'ק'בואם.א.

נ.הא,?נ.ביהובפרי,צא'שלאפק?נ.הא.?נ.ביה ובה.השמימו

'בר"וע.שעאפק?א,א'פ.השל;צ.צ" .א.פקשםנ.ביהלפרימנהםתנית.א.פקמם"פהשלהן
.נ.1שב.'פקפה"פלקמןיאהמ.נמיך'בואם קמז

.'.פ;.וש1מ1י.שםבביכ1תוהנן''כי ,תקמח
מן.אמיה.רשם'"

שםלקמןה.1כ.ר"י"פ;.

א,ת.האותכאןישה?.(ק.בלהביכה'לנ)ב.פ אל.ב.פקכ

מ.ש.(ההמנאך.בינופה'לנב)1'פקמיבה" כמו)השמטור.פקנז"פולקמן,מפרקנמ1פניהכניפו

יהמנאך'בי:ר.הנ.'?נ.ביהבפרראמנם.('.פכאן;.בשו .?;אלהנאת?ןה1פרחימאמלבאאלהנא
ביכרת1נה'יבינו'

בספהבפרורה.נ.,ב.פקרט"פ1.מ.'אמרה.רב,נר התהלתפרור

.קלו';נ.הק.אנוראה.נקמנים1.בברהמ' .שםא,ת.בירךואםה.דביק.בירךואםה.רי.]קמט

.ר.פקנז"פלקמןנםראהקנ .א..פקן.סקנא
.ה,קמה.ר,ב'ק.ר,קיאתהליםענב שאקנג

ה?"פל'כרלע,ה.להקבם'1הר'רנטמ1ת.מט' .נ.יסב.פ
.א.'פ;.יסומור.א.;פ,]הת,]ן]משנהקיד פנרקומן,.,פיערמתילההניבהגלקנה

.נ'1שפירנ'ר" .קדה"פא.ה;171אור.נ.ה1.?ברכזת'ריסלמ'קנו
נ'ר"פלקמןוראה.נ"פלקלנםוראה.ב.פא.רמ כר,לכתהלהרהינ1ר.פ

א.'1,אמןגה;לאל1.?אבר;' .לצאתנתכ1ת1לאל1'?א

.נ.יסא.פקצב"פכרלקמןקנז ת1פקנח

.לנ"פ1.?שםיקש.אםה.רא,מהברכות' פ1.?

.שםע-,ש,סגן.1" לקמןנםוראה.נ.פקכא.מ.שם1.?ש,ךא.שם'ת1פקנט

.ב.טג"ר.ט.א.טקוב"ב פ;.1ש1מור.ב,מבשת'גתקט

אבל,ויןבצת1הינ1.א.' א1כלבשאר

"פלקמןנםוראה.נ'ר'.רפלקמןראהם' .המזזןבברכתזש1ןלענין-ב.פקצנ
'.ב.הפב1ה.רשם'ת1פ.כלה.רא,מבשם'.רשקמא הואםה.ר

.(קבה';הלזיםקורת?)ה.הראבשם1'

,מבברכזת1נה'נ1'רבהרב.1.ה1.?ברכזת.ישית.קשב ?ש,רא.יעזרה"רב

,,ל"ט1' ק

רא,סבברכות'ת1פג"

ה.רשם1נה'נ1'רב.הפב1ה.
.צחק'נ1'רבאומר1ר;1 קפד

.שם"),.,)]ך]ן"



קמזהפתבציעתהלכותתנ

קבועיםהםהריהכיבהבלאשישבופ"אעביתובניעםהביתבעלאבללעצמומברראחד
בניואפילולכולםמברךואחד,הביתהבעלאחרנגרריםהביתבנישכללפי"ביחדה

כיוןפלוני7ןןבמקוםאוכאןנאכלאמרואםביתובניעםהביתבעלשאינםחבורה
אלאהכיבהשצריכיןאמרוולאהכיבולאאפילויחדנקבעוהרילאכילתםמקוםשהכינו
."7ן1הבמקוםיחדלאכולתחלהאמירהשוםבליפתאוםכשישבו
במפהשולחןבלאאואחדכןבשולחןישיבתנוהריבהכירהרגיליןאנושאיןועכשיו
יושביןאינםאםאבל"בימיהם7להכיבהכמוחבורהלבני'אפיקביעותחשובה"אחת
בעל'ואשלאכילתםמקוסהכיסאפייהדקבועיםאיקאמתמפהאואהדשולחןעל

.]ביתושבניעםהבית
קבעבלאואוכלומשמשעומדאלאהשולחןאצלבישיבהקבועשאינופ"אעוהשמש
קביעתוהיא111בכךשדרכולפי7לזהבוצעבברכתיוצאאכילתובאמצעתמידובאשהולך
:ולאכול7לזלשרתלעמוד

דיבשדהאבלבבית""אחתמפהאואחדשולחןשצריךאמוריםדבריםבמהעוז
עלרוכבאחדכלהיהואפילו,פלוניםבמקוםאוכאןנאכלשיאמרומקוםבהכנת

.מהבהמות7טירדושלאפ"אעיחדנקבעואחדבמקוםשעמדוכיוןמבכרוואוכלבהמתו
מהלביןואפילו"יחדשנאכלשאמרופ"אענקבעולאואוכליםהולכיןהיואםאבל

באמירהנקבעונאכלואמרואחתבכפינההולכיםאםאבלאחדמככרואוכליםברגליהם
ישבעגלהיושביםאםאבלאחתמפהעלשלאואפילומככרואוכלאחדכלאפילו11

בכפינהכ"משאמהלכתכ"גשהעגלהבהמהגביעלכרוכביםדינםאםן"להכתפק
אותםעללעולםנחהוהיאתחתיההולכיםהמיםאלאמהלכתחשובהאינהשהיא
שהםשאףברוכביםכ"משאמצמרפיןאחתבעגלהיושביםשהםכיוןאפשראו]המים7

.עצמובפנירוכבהואאחדכלהרייושבים
ומככראחתבשעהכולםשאוכליןפיעלאףומפורדיםמפוגריםבשדהאוכליםהיוואם
:"]מצמרפין7איןמפו1ריןואוכליןמקוםקבעושלאכיוןאחד

אחדבירךאםלעצמומברךאחדוכליחדנקבעושלאמפנימצמרפיןשאיןמקוםכליז
שברכת]]או7?לאלצאתנתכונווהםחובתםידילהוציאםשנתכויןפ"אעלכולם

אבלי]חובתו7ידיהבירומוציאבדברהמחויבשכלז]המצות7לברכתדומהאינההנהנין

.א"שא"רמ.סירקמה רבהרבקסזן

,שםיראיינה'נו' ה"רשםינה'רבניהרב.שםש-יראב,מב.שם'גטקיז

ק,הי"רבשם)יאימר
"

רבנוש"מ,.דיה'"בבהובא .אמרוואם

.שםע"ושימיי .באות(א,לא)שםגשרים'שלאקמח

רבנווהרב,שםש-ונא,המביה"רא,מבשם'תוסקמיט מלקמןגםוראה.שםוסייעמיר,שםיונה

גלב" ,א"מג.ר"וםב"מ

ע"שי.שםהלויםבפקורתה"הרא,שםינה.נו.רבהרבקע .שם

.שםע"ושיטורכלגא יהאה"די-ךקשב
.מ~ע-וזו,דנא' .ץ'מקכא"מ.באות(א,לא)שםם'גביר'שלאבעג

והואזימוןלתנין)א"מקצם"סולקמןב,תוברכותכלגל

א"מגםיראה,(הואטנמאזריזהתוציאברנתלזיזהיסנין .שם

,ו"ממכרלעיל,לאכילתםמקיםמהשהכיטמהניולאקעה ,1"מקבא"מ

,88'עב"ח(ו"רית')העובוראה,ב,מך.דרמותקעו "רבשמשםיונהרבו]חךקעו

.ב"מישוסעמיר,רחקן' .ץ'מקכא-תקעת

.ה"ס-צ"ם,מידמג'סילעיליראה.שםא"מקעט םלקמןוראה.ב,ממ"בקפ

יראה,ב"מקא"קורמח" ,42'עתשמגב"העי

.שםע"שי.שםברכותיונהרבנוהרןקפא מו"בברכותש"ראקפב

םוףמזב'נתריחם'נו.רב.לג" ,מקופחא-ט,ד"ח

,קצב'"רם.ג"מכלקמןגםראהקפג מכדלעילקפד

.ו"טג.ר'.םלקמן,א"מיח"



תנאקמזהפתבציעתהלכות

נקבעוכ"אאלאבברכתוהבירופומראחדואיןשיברךראויהואשנהנהמיהנהניןבברכת
כגוףנחשביםלהיותם"]מצרפתן7שקביעותםוייןפתכגוןעליולקבועשדרךדברעליחד
.,]לכולם7אחתלברכהאחד
כגוןמועלתקביעותםשאיןמפנילעצמולברךצריךאחדשכלאלאיחדנקבעואםאבל

לעצמומברךואחדאחדכל"]פירותישלאחרונהברכהאויין'מגבפחותהמנוןבברכת
."ג7ן"וריג7ן"קצבמימןשיתבארכמון]בדיעבד7חובתםידייצאולכולםאחדבירךואם
:הראשונהכסבראוהעיקרבדיעבדחובתםידייצאומקוםשבכל]7ןאומריםויש

ולאלכולםמברךשאחדמצוהאחתלברכהלצרפםמועלתשקביעותםמקיםיכליה
רשאיםמקוםומכלי'מלך7הדרתעםברובנ'שנאמר7משוםעצמובפניאחדכל

עכשיונהגוולפיכך"ג7ן"רי'בסישיתבארכמולהצמרףשלאדעתעליחדלקבועהם
הברכהשמיעתביןמלהשיחנוהריםהיולאשההמוןמשוםלעצמואחדכללברך

הריכןשנהגווכיוןן'לעצמו7אחדכללברךהנהיגולכן,'להמעימה7
~

היתהכאילוה

:ה~מהידורופמוריןלהצמרףשלאדעתעלשקובעיםיחדבקביעותםבפירושדעתם

שבהם"'בחכמה7גדולבתיםבעלישכולםאוהביתבעלביניהםשאיןחבורהבנייכו
מהםואחדשויןהםואםשירצהילמירשותנותןאוכבודומשוםהבוצעכןהוא

לחכםואסור]ילוקודםהואחכםתלמידוהואהארץעםכהןואם"להקדימוימצוהכהן
רשותלוונותןלומוחלכ"אאלאכהונהומשפסחוקדרךלפניותהארץעםאתלהקדים

שהישראלאלאחכםתלמידכ"גהכהןואם"יא"ר'בסישיתבארכמוייכהונתובלאלברך
ואם"ימיםמאריךמקדימוואם,בדבריחיובאינואבללהכהןלהקדימומזבממנוגדול
.'ייפהבעיןשיבצעכדייןחכםתלמידלכהןאפילו"יקודםהואהביתבעלביניהםיש

]'י,בכבודהכהןלומוחלהכתםמןמקוםמכל"'התורהימןהיאהכהןשקדימתאף)
.א"סדיג"םלקמןראהם"ומשקאוכליםשארן.ילענתפה "רקפו

"ם.לקמןה"ד,.הגאלםאנקה"דנ,בגמגילהל .א,1ח"חהלכותחקרי,ב"מריג,א"מ.קצב

,קצב'"רמכדלקמןקפו מכדלקמןקפח

.ג"ושב"מג'ר" '.ם.ן"לרמםובמיוחמית,רה"םהיאא"הרשבשייתקפט
.כחק"סא"מ.געו .("לכתחלה"-'מננפחיתו"ברהמלעניןשכותב)א"מקצ

שםוראה.(פירותשלאחרונהברכהלענין)ב"םקצא

.לכתחלהכןלעשית1"ם.נץ4לשההמוןשעכשוי .ג"מקו"ט.ג"מילביש.ג"'םע-שו,שכס'.מריקהקצב
ג"מ.דיג"םלקמן"וע.ר,ר'צרקצמחדושי.חיראה לגמראכלכשלא(שרק)

.עבד'בדגםמוציאו.נו'א' .א,בברכית,כח,ד''משלקצג

והגהת)מ"ם(פראג)מרימנברגמ"מהרת"שוקצר מהרםברכית

בשם(ריבםאו)א"רנבשם(במיפי מ~א-ורר.מצאתיה"רקציסרסוףי-בבהובא,ה"ראבי

.ו"םדיג"מלקמןגםיראה,ב"מ לסין.מצושם,וסלףקצה

זה'.םשלשריבוקצג" .נו'ד.לרביעלאר"בשוע

ק"מכדלעלמןוהייקצו ד".חק"אגגםיראה.ג"מקיאינרבה,ח"מקסיףז"שקצו

.ל-נס'ע מלקמןראהקצת

.ג"ושא"מרא" 'תוסקצט

ץ'פברכותהלם"רמב.לאה"דא,תות.רס~

,ד".םלבהן.ר"מיהסייעתיר,קמגרכהשם.מרדכ,ב"ה סשסעד

'תוסדאה),"בהםלעניןב"מע,מזשם-'הסת~ לה'מג.ובמררכ,רא."רםלקמן.יהלכתא.ה"דא,,משם ת

.(לביצעאףנההמאהתתבהרנהד" תוס,א,כחמנילהרא

צריךוכן.ד"'םא-רת.מה"דשם' "םרא'.מכדלקמן,שנקרישהדברלכללהגרענו

~ .י'רינתבארי'ושם מלקמן,א"'םקכח'.םל'לעגםראהרב

'הל,ב"םרא" .א"הר"פת"ת

.מקלא"מ,ב"מרא"נונייעסיר.א,כחמגילהרג מררכרד

תן'לשיכילבממיךוברלעיל.שםע"שו.שם' ,שירצה.למרשית

.ב"מרה תיםרן
.שםא"רמ.שםמררה,כיה"דשםלה.מג' ,א"מקלא"מ,שםלה.מגרז

.מידע"ושיסיר,א,תוברמות'גברח שלמ.(גדיללענין)שםע"ישוסיררט
למרדכים'גבור' "פברכות)

.בהק1'לש)מאותמשהדרכי,(ג"מקי ,כ"מקתמדעולת.(יאותמ"הגה)הגדולהכנמתיר.ש

,ב"מקכרבה"אל _שםברכיתרי

"מלקמןגםיראה.ד"מקרא"מא"מ,ב,נטן'גשריא ,ג"מרא

וראה.נ"הנם"םקכח"םל'כדלע,לה'מועלתו'ימחריב שלמ

,שםגבירים'



קמזהפתבציעתהלכותתנב

בשביל
~

הבעלביר'שהרהביתבעלנגרבבציעהקרשהלואיןלומוחלאינואםואף)"ה
שאיןכלללאכוללוליחןשלאהבית

~
הואאםואףבחנםלהאכילםהכהונהממשפמיה

השוןבברכתכ"משאאחרבמקוםאומן~לאחראלאעכשיוכאןלוליתןמחויבאינושכירו
.(י'ילהםמוחלאינואםלכולםקודםהואיחדכולםעםהמנוןבברכתונתחייבאכלשכבר
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