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בפתהכוונהועיקרמאודרבהואהמילויאםואפילובשומשמיןאותהוממלאיםיכפולה
רבשהואפ"ואע"המילויןלגביבמלואינוחשובהואדגןמיןמ"מהמילוילאכילת11

למיןמפלשהוא11בברכהנפמרהמילויוגםזיןמנונותמיניבוראעליומברכיוולכךממנו
]7דגן

עיקר11שאיןפ"אעהמילוישבההעימהשהיאהדגןמיןלאכילתכ"גשמתכווניןוהוא
מרקחתשנותניםדקיןרקיקיןאותםכגוןהעימהלאכולכללמתכותיןאיןאםאבלהכוונה
"]המרקחתילדבקשבאיםרקהעימהלאכולכללמתכווניםשאיןידועשהדברעליהם
המרקהתוברכתהמרקחתלגביטפליםהסהרימהדבישהיריםיטנפושלאכדיעליהם

אלובמדינותאבלנ]לבדם7הרקיקיםונשארוהמרקחתתחלהאכלאםואפילו]]פומרתן7
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שהיאהמרקחתאתופומרה]מ1ונות7מיניבוראעליהםומברךהדובשניןאכילתעלכ"ג

:,]דגן7למיןמפילה

ני.אממנההמיליישנמלאחרלבדהשאיכלהפיעלאףאליהמפלשהמילייעיסהכל.י
באההיתהאפיתהובשעתהואילהמוציאולאמנונותמיניבוראאלאעליהמברך

הראויהברכהעליומברךלבדוממנהשנמלהמילויאלאאוכלאינואםאבלבכימנין7ח

העפריבוראאוהאדמהפריבוראאושהכללו

"
ח]7 "1הכל.

עליהםמעודהלקבועדרךשאיןמדבריםבהםוכיוצאמפירותהואכשהמילוי(

אהרוןקונטרס
'בליא"רמדעתוכן(ן]7פתבוללפתדרךדבשדהאץצתעיוןוצריך)נרשהטילוי'נזהוגל(ב)

]ואגורתי"לץטייבשבליהדיןמץורשממנוזיי"בריאבהדיאהואוכן.ג"ילעיףח"לכ

בשלטיכמבוארדשבתייזפחון"והרדליכהיינרפתש"הראשהביאומטארניי"הרשהוא)
הכימשוםלעודהלץביעותא"ופשטידלץנוחעשוייםשכילניןשםעיין,(]דיבשבתשםגבורים
כ"א,כילניןעראיאכילתכלשץראושייי"וראזיןף"הרימלשוןמשמעוכן.ביניהםשםמחלץ

.נ"הנב"הנ"פנ"ברהמדר,א"סריב"מכדלקמןקיח בשבלהיבאז-היאקיט
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ב"פ.נ"ברהבמדרה"וכ.י"מקטא-בםהובא,בסופיי"מב ה

מתשביץהגהתקב,ז"

רבאה'אל.קנג"םאגורה.רצא" ב'ר"יבםר"'םלקמןוראה.ג"מקקש"מא"מ,ג"מקל

דהינוג"חנ"פנ"ברהיבמתוה"הר"פנ"ברהיבלוחא"ס "
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.נ"הנ"פברהבמדר,נ"הד"תברהב מדומלקנב
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,ח"מקמןולבז

נ"ברהמדר,ה"הד"תנ"ברהבליחה"יכ.ו"נקטא"מקנח ,ז"חנ"פ

הבאהפת'הידבש'לי'שממ"מל.לענן'יאמרקנט בכמנ

ב"העוראהא"הקי'דברהמשךאיר'ב.ן' ,2'עב"ח(ו"רית')

יאמרלקט'השבלשכתבי)'כובשרליי'דמעהלכהעל רבשם
(א,ל)ברכיתגבוריםבשלטיהובאה('.2ע"' ישע'רממקי),"א'רבישםאאות

'מהלי"פ,ל"1אחרון" 'ה2עי'ר,הרב.זקנ'מיר)ה"כחבשם(יגאיתברכית

מביארושםבגלגדברניתפיו,הרפד.פסק,הראשין בדד

א"ד'לפישט('וגודבשמלה)ממנק,,ביבזהלחלקא' ,('יכובשר.מילו)

,קנת"מקלא .מקלב
,רטז' םקלג

,דטראני'2ל"ר"ה:א" ממראני'ה2עי'רהרב:(ב,מד)א,קבהמשנהעלקלך

,ל"ז גאיתגללה
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,א,מבברכיתקלו

.ל"םפיוברכותקלי
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"ולתענוגהמעודהלקנוחאותםאוכליםאלאולשובעלמזוןולאהפתאתבהםפת
הפתעלכ"גמעודהלקבועאדםבנירובשלדרכםאיןולכן171ן"קעבמימןש"כמ

ללפתעליהםמעודהלקבועאדםבנישדרךמדבריםהואהמילויאםאבלמהםהממולאת
מעודהלקבועשררךאו)]וירקות7ת"וביצים7תוגבינה7תודגיםבשרכגוןהפתאתבהם

בהםכיוצאוכלותרדיןכרובכגוןהפתבהםמלפתיןשאיןפ"אעולשובעלמזוןעליהם
אתמוציאזהמילויאיןשם7תזשיתבארכמו(המעודהמעיקרשהםקדירה7תנממעשה

בנירובאין11עלשגםלפיעליוקובעיםשהכלגמורלחםמתורתבוהממולאתהפת
כ"גראוישהמילויכיון,7תשבההמילוימפניעליהםמעודהמלקבוע"7תנמנעיםאדם

.(ולשובעלמזוןאו)הפתאתבוללפתמעודהעליולקבוע
מברךולעולםבהםוכיוצאוגבינהבשרלמילויפירותמילויביןחילוקשאיןאומרים7תיויש

כמבראוהעיקרעליוקובעיםאדםבנישרובשיעוראוכלכ"אאלאמזונותמיניבורא

אהרוןקוגמרס
וכן.כעודהלקביעותולאלקנוחדהיינו,כיכניןבתורתלאכלהשעשוייההיינו'פיבכיכניןהבאה
במילויואפילו)למזוןעשויא"ופשטיד,'כומתיקותמיניאלאמזוןשאינו"דתי"בהררבהדיאהוא

")7ז"לע'כיא"דהמאלא,)7ז"יכעיףזוטאאליהעיין,המוציאלברךדתןץ"בתשבמשמעפירות
מעטלאכולשעשוילומרורצה,מועטשמאכלה])7'"רשכוונתכ"גהואוכן.(אחרבעניןפירש

דמלתאדאורחאנ)7ו"הטשכתבומה.בתבליןולישההמלוימחמתבעלמאלתענוגאוכעודהלקנוח
י"ובב")7'חדףביצה'תוכעיין,'ותוכי"רשבימימאדמצויההיתהא"דפשטידאינוזה,ז)7'כו
בעניןפירשוזןם"ורמבן)7האישרבועוד.")7מ"והני)7ומרדכי"7ג"כמבשםט"תלכימןכוף
"לין"שרשובפרט,כמותםשלאהמתרשיםבפירוששהזכירומהעלעודלהוכיףל"מנכ"אאחר

:(לנואיןע"מהשויותרלהקלאבל)להקלהכריענ"נע"שהשאלא,מחמירים]יןח"וב

'נ'רקאות1ת'הא1תשקרשיהבישםר.פקמא.מקים פבכללנ.ברה

,מבברכותנבגרים'שלמכשם,1" 'שי.א.הרמבףעת1.פקלא'1מ.1'א'רבישםאאותא

ה.הב.פנ.ברהובפרר.נ.הה.פנ.ברהבלוהה.1כ.".,7] הואואם.ולתקנתלערגןרקאלאנרהלקננהכתנלא

.ר-נ,נצדקצמה"הראהלה'האכתאותך'להמש .בפרףקיט

רם"פ1באנ1רקנם'.רפהלקם'בשבלהובא"שע'לקם שלמ'1ב

ה.1כ.נ.'פא.רמ.1.'פ;.ש1.שםנירים' .1.הנ.1פשםנ.ברהמרר.ה.הר.1פשםנ.ברהבליה

נ.ברהובפרר.שם,נ.ברהבליהה.1כ.ר.פקמא.מקמא לשם

מרר.א.מקעו'.פלקמן.נ.מקקיא";1.תא' .א.הר.פנ.ברה
.שםנ.ברהבלנהה.1כ.שםה.1שלהגבורים.שלסקמנ

סאןיקית'מ"מל1'אפאו:ד'הב.פנ.ביהובפדי .הפתבהןן'שלפתמשבקן

"פשםש.יא.הלבתאה.רב,מאניכית'ת1פיאהקמי או:שםנ.ביהכפרי.שםנ.ביהבלזהה.נ.כ1

למזןם'ינאכלם'מרבישהואאלאכלללפתןנ1'אל1'אפ זריךכלהשבץ

"פלקמןנםניאה.לזהם;פירהלקבי .א.פקי
.א.פקמד )ב.הע1יאהקמה

.127'עב.ה(1.י1ת' פתבאבלתכ11נת1קי';אםאף:שםנ.ביהובפריקמו

נמובכ11נת1מפלהוהפתשבתוכה'המלאל'שב'ב11 להםהפקר

'שאיל;אוהלפתןל;כ11נת1קי';1נמני

מפלהבתירתהפתואוכלה-המעהמחמתהבאיםמברים דברושארלהלפתן
,ת'בבזהמזוןוברכתהמוציאשמברךם' .כ"ימקו"מקז-ש,ר"מקמא"נמהכאכח,מיא'תנקמו

,ז".םלקמןגםראה יאומרה"רא,מאברכותקמת

,ם' המועתקרעומה'לפ)פרגןנו.רבבהגהת,רצא"מקמט

רות'פעללברךצ"שא:(קנג"םבאגרפה המיצברכתה.עלבירךואפילושבמיליאות

הקמחמא' .עקר
,א"יקכקג ,ג"מקקנא

.הבאהפתה"דב,מאברכיתקגב ,כ"מקקגג

.(ם.ובשמר"ציקמיץ)נקםקגד ,אמרה"דא"עקנה

מ"בהגהובא)נפשאיכל.ר.ימכשה"דעהמליתקנו ,(דבממוך

,תרפא"ממצהקמ הלקנח

,האיתא"פיוק' .ב"'םר"ובשוע,כמןערךבעריךהיבאקנס

.א"'םר"בשועהובא,מ"הג"כברכית'הלקצו סישלודיראלשעריושהיתקמא

ב"העיוראה.יאותא' ,נ6'עתעעא

.ו"מקסוףץ'נמהיבאו,והיאש"וממדיהקריב .ז"כשסיג
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בתוךאלאמעורהקביעתמשיעורפחותמהםיאכללאשמיםויראי"הראשונה7
:י"שיתבאר7כמו,ולשובעהלמזון]המעורה7ן

הכאהשפת"מפרשימ7ןץשיצן
ככימאי

ן"יהמאה7נהלנאוכרכששנילושהפתהיא
בשאראו)ויין7ל]פירותייבמיאו"ביצים7לבמיאו("בשמןאובשומן7לאו

מבמכיןמשקיןמשארהואהרובאםמיםמעםבהעירב(י)ואפילוממיםחוץמשקין7ל1

העימהמוציאיןאיןהמשקיןשכלפ"ואע]7ל'גמעיןאחתוברכהמזונותמיניבוראעליו
מעורהלקבועארםבניררךאיןמקוםמכל7לןחלהלענין,לחם7למתורתבהםשנלושה

וכרכתהמוציאלכרךנמורלהםהשיכותכהאיןלפיכך"כמימהשנלושהפהעלאלא
תבליןבהעירבאםוכןעליו7לןקובעיםארםבנישרובשיעוראוכלכ"אאלאהמזון
יותרורכשתבליןבהעירבאם"זאפלברבמיםשנלושהפ"אע"]7ממיםיותר]7הרבה
הקמחאיןולהקפותםלדבקםהואוהקמח]עיקראהםוהתבליןהרכששכמעםמקמח

אחרוןקונמרם
לשבלימרביציםבמיאו(ג)

"
ואפילומירותבמידאמילוכללראיהאין17י'1מהתוס)ט17

:העוזרכןאבןעייין]ש17"אובלייאכמוכללכיסניזמגרידלאל"סהרבהבתבלין (ך)

לא"17א"המשהקשהומה)17יו"טנרמיםמעמבהעירב

"
י"שעכיון,מידישה

"
ביעות

דלאמשוםאלא,מילילכלהואגמורלחםהמזוןברכתמברך

"
כלימברךאינואינשיבעי

"
כמו,מברךלאבקביעותדאמילונונאבכהאיאלאמדמילא'7,ובגמ,י1ןי"הבשכתבכמוביעות
וטרו,ח"כ7"סא"המשכתב

"
י"ע"אלח"ייוצאאינוט"וביו,]'7ל"'שואף)("'7יוכיחונין

"
ביעות

דחשובבלחםאלאשמחהראיןמשום

"
עיקרשהואלחםדבעינן1'7ז"מש"ראעיין)'7עליהבעי :(אכילה

.ב"מומקא"קיגםיראה,שםא-מקליד סיאכללשושןפרחקשיה
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וראה.ת'בכזז"ובהמא.המוצן'שמברכופסק'האדלגהא"כ הי.גס,ז"מקטלדירתהלה

.מקצבם' לקניהילאילשוןל.לתבשבאיןשהןמפני"היטקמו

ולאנה.יגבבבשרם.ממילאשהןכיוןיתעטג ,ז"סיכדלקמן,"בפירות

.ןסלףקסז נ"פם-]יםקסת
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,שםי"בקער .שםנ"ברהבליחוכיה.מקירא-קו]'ית,מקיזטץקעה

.שםברהטמרר מקרגו
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.(ב"מקא"חמ"במברכת)ם'ההי.דרכ םאה.ךמצדפיםקפג

איר'ב.ר"מימקמא"במהיבא,מא" .9'עב"ח(ו"ירות)וטייבראהא"הקי'רברהכהנך

,שםא"נמהיבאקמילה"רב,כחביצהקפד .לחמניותה"רא,מבברכית'תוםראהקפה

,אאיתם'העוליברינים.ח"ימו"םקפד מקקפו

"
,

ב"העוראהא"הקו'דברהכהוךביאיר.ז"מקטקפח דית')
.10'עב"ח(." .נו'רברש'שפימהה"רקפס

,ב,4ברכיתקצ שמברכא,לחשםשמבוארקצא

עצאיאדםמ"במעליהן' יראה.ז"םתמא"םלקמןיראה,בפסחמצהה"רבהן

ב"ח(ו"ירות)ב"לשו,(מקיאא"חמ"נמברכת)ים.הח.ררכ ע

'11, ב"העי.וראה.שםא"שנמ'הבקושיהלתשןבאכאןקצב

,12'ע(רושלים.) מלקמןראהקצג

מ"המחשבתוראה.נ"וע'"םקפה" .לג"מ

,בג'.םקצר
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ומקפהמדבקשהקמחמהשמלבדלפילהםהראויהברכהעליהםלברראצלםמפל
דעתעלה~בתערובתהקמחניתןהכתםומןלאכילהכ"גומתקנומכשירוהואהתערובת

כ"גשבאכלבתערובתבמלואינוחשובהואדגןמיןשהואוכיוןולהכשירלדבקשניהם
שיעוראכלואם]'ונות7~ממיניבורא11תערובתעלמברכיוולכןלאכילהלהכשירו
עלהמנוןברכתשמברכיןכמו),'17התערובתעלהמנוןברכתמברךכעודהקביעות
אכילתבכדיכויתבתערובתישאםפתמהםשעשהקמניותבקמחתבואהקמחתערובת

מעםבהועירבבמיםשנילושהעיכהאבל("לקמן7ןשיתבארכמון"תבואהקמחפרכ
מנונותמיניבוראעליהמברכיןאיןבעיכהנרגשותבליןהדבששמעםפ"אעותבליןדבש
ושארושומןושמןוחמאהחלבבמעםוכןן'מים7שהרובכיוןהמנוןוברכתהמוציאאלא

משנהללחם(ן"קוכץ"שמאלשקורין)עיגותשאופיןעושיםיפהכןועלפירותומימשקין

:שומןימעמרקשםאיןכי

אינהואפילובמיםאפילושנלושהפתהיאבכיכניןהבאשפת"ימפרשיםייש:יב
לתיאבוןאותהוכוממיןיביטותעוטתאותהשעושיםאלאממולאתואינהמתונלת

.(]יך"קיכלישקורין)להשביעכדיולא
ברכתלברךשלאברכותבכפקובפרםכולםכדבריכופריםבדברילהקלישהלכהולענין
שלכפקכאןאיןכי'גמעיןאחתבברכהדיאחתשלכבראמהעלברכות'דהמזון
התורהמןשהריייהתורהמןהמזוןבברכתחייבשהואינשביעהכדיאכלאםאףתורה

.]י'גמעיןאחתבברכהלעולםדי
את11טיתרית1.ברכיתוהיישלאהמיציאלברךליאין'גמעיןאחתברכהשמברךוכיון

הוציאוהוחשיבותושמפניאלאגמורלחםכןגםכוללתמזונותמיניבוראשברכתועוד11
לחםחשיבותבושישלנוברורשאיןוכל,עצמויבפניברכהלווקבעומזוןשארמכלל
בכשהוא"מחזקתולהוציאואיןגמור

~

מזונותמיניבוראשהמברךפ"ואעבודאימען

מכלברכתונשתניתוחשיבותלעילויונשתנההואיל"חובתויידייצאלאגמורלחםעל

ה-וב.(ו"םא"רמעל)מקנזקיר'סיז-ויוח-פךקצה י-רםדובשא.ה"ד.ב,לוברכיתא-רשהושםי-11

שהצריךדק"משםז-מםולאהלכךרביניש"ומה"דרח מע"שעגםוראהל,קשחרוב

שם,"הםלפירכםב"מירר" שםנ"ברהמדר,ב"הד"יבפשםנ"ברהבליחה"ב.ב'ק"מ

.ב"חג"יבפט"ה שםא-ות,שםח-זו,שםל-רש.שםא-רםדעתנוקצך

,שםח-מפךדלא,במניןריןלזה.ש.ששכתבו הלאבזדרהםקצן

נז.רבבשם(-שע)אשערנברכות' מע"שו.ינה.

.נ"הב"פנ"ברהבלוחה"יכב"מרה" אףשכיההידח"פנ"ברהליחיראה,נ"הפיהנ"ברהמדר

.מעידהקביעותשיעורשאכלבדבששנילושהפת.לגב

,כאןמ"~ וראה.נו'ד'להגזעלאר"בשועזה'סיאבל,רה'.מקצת ברהימדרלוה
.שםנ" ג

~
.ז"מקטא-מ,שםז-ש,שםא-רתצט ,ג"מכלקמןגםיראה.שם,.טר

בלוח.שםע"שי.גאוןהאירבהיסכמןערךצוךרא מש"בדהיראה,זודעההובאהלאנ"ברהומרר

מה" ,ה"מקט"הב"פנ"ברהלמררמנחםיחורתג"מק

.מקנזא"מיראה,ה"מק,-ט.והואש"ימה"רח"ברב "מקז-ט.שםע-שןרג

ז"םהנוזךאוןש-מלפיואן).י 11חזרהריולעניןה"ד."הב.דברבפיריתבמיפי

ה"הפיחברהבבלוחה"וכ,מקיאא"קווראה.,נ-1שו כדבר"כהבששםאלא)

דעההביאשלאמשום"שניהם' בעיסה"כתבששםאלא)ט-הץב"פנ"ברהבמדרה"יכמג

מה'בערקמחלוקתהביאשלאמשים"בחלבלושה.שנ ומי.(פירותנמישנילושה

בלאריקאשםנ"ברהבמרררי' מפק'דהז,(נ"השם)אופןבכללהדנדריש.סטנעמ,טסן

כללי,51עיתשצהטייבוראה.(ב"הישם)תירהשל .רפהכלל.וההיראההפוסקים

,נ"2,יב"מקפד"מכדלקמןרד מיהכדלעילרה

.ג"ושמקיאא"ובקי ,שםו"טוראה..א"מקסיףררישהרו

.129'עב"ח(ירוחו)ב"העיראהרז בחשיבת.מקפחא"וסשםהביהמשמעותרח

הידה'ת' ,מאמיח"או(עיאש)

,נ"הא"פנ"ברהבלוחה"~ חולקיייש,עא":כתבנ"הא"פשםנ"ברהבמרראבל

" .ב,',ג,מצדקצמח"חוראה.ג"וש"להקלברכיתומפק



קמחהפתבציעתהלכותתמד

כאןאיןלכתחילה'ואפילהקלהדבריהםשלברכותשמפקיצאגמורלחםבמפקמקים
ברכה11איןברכהבמפקלצאתבדבריהםחכמיםשהקילושכיון'ילבמלהברכהחשש
ואינוידהעללאכולורשאיחובתוידיבהשיוצאכיוןבודאילבמלהואינהצריכהשאינה

אלאעודולאמנונותמינישבראבאמת'המברךשהרילשקר,ולאלשואשמיםשםנושא
צריכהשאינהברכה11הרי11בברכהחובתוידיבהיוצאשכשאינואלאהואמנון1השגם
.כללמנוןשאינודברעלבירךאםאפילולשקרלאאבל"יילשואשמיםשםונושא
אלא)מעודהקביעותמשיעורפחותיאכללאעצמועללהחמירהרוצהנפשבעלוכל
בתיךאםכי(]"כהמוכיוצאכפירותממולאתוהיאפירותמיאובמשקיןשנלושהפת

:י'שיתבאריכמו)'ולשובעילמיוןהמעודה

הנעשים(ש"בלינע)אלומדינותובקצת(ש"ניבלשקורין)דקיםרקיקיןהן,לחמניותיייג
רחביםירקותעליעלושופכיםמאדמירכהבלילהבקדרהומיםקמחמתערובת

ביןכתנורשדינהמשקהבהשאיןמחבתעלשופכיםאוייןהעליםעםבתנורונאפית
משקהימעמ"'הרתיחהיכ"יאחבהששפךביןבהשפךכ"ואחתחלהשהרתיחה
.ן'ימשקהנקראאינוהעימהתישרףשלאהמחבתשמושחין

מנונותמיניבוראמברךמעודהקביעתשיעורמהםאוכלאפילו]ימשקהבהישאםאבל
רכהשבלילתםכיוןלישתםבשעתלאמעולםלחםתורתעליהםהיתהשלאלפי'גומעין
"]יממוגןולאהאפויאלאלחםואיןבמשקהשנמגנוכיוןאפייתםבשעתולא

לחםתורתעליהןאין]]יעבהבלילתןשאיןכלמאדרכהבלילתןשאין(")אותםואפילו

אחרוןקונמרם
בהדיאהואוכן)ה-ברגד-ילעיףא-רםשכתבבמהכ-לזא-בםמשמעכןנראותםואפילו(ה)

ג"מיקמן'.מכדלעילרט
א"קישם"ה'אול]לזהראיותתגחו'בסיש-דת'גירי ,כ"מתרמה"יםא".יםי"משםוראה,נו'ד'לע'הגשלא

של'שנומעםהדחקביגיעתלהקלת2כשרמפקרבלולב .עלולבקיחג
.הס"מו'צבארץוראה,[י .נ"הנג"מרמי"םלקמןראהריא

איתם'העוליבריניםזה.ילפה"דח-ז"מהבוזךאכןריננ בגםוראה.ג

שערה-משלדלא,שםא"שח" נ"ברהבלוחה"וכ.ב'.םבכללג"ברהני'דקאיתות'האית

אפילולאכילל'מקשםב"חנ"ברהבמדראבל,2ם,פיח בפממלואתא.האםם.במלושה.נ

לישה.בנמזלוכן,רית' .הרובהואבש-זחמעתהקמהאםבדבש

.שםנ"ברהובמדרבלוחה"ב,דיג םריר

.'"השםנ"ברהמרר.'"השםנ"ברהלוה,ד"' לאולכן)ח"מל'ולעט"סש'רל'לענם'דשנתבאררטן

י"חמ"במברכתהחים.דרכיראה.נו.רכאןים'ם ,(א"מק

.ל"םשםש-א-.לחמניותה"דא,מבברכית'תוסרטז הרב

,מיהע"ושימור,יאמרה"דא,לשםינה'רבני ה"הב"בנ"ברהבמדראבל,היופיחנ"ברהבליחה"וכ

וובהלכה,ן.המפעמת'כערכהבלילההןשלחמשיתכתב כאןהמובאת.הדעהא.וה,רים.מחמהת2דעתא.הבמן

.בפנים

"פבכללברכהענק,קאות1ת'הא1תשעושיהדיו .להמנותה.רה.ב.כ.פקא.1נממ.פק1.נמהנבא.נ

1.?ם.רמב.הלהלקנין-א,~יבנספיתוהנן''רריח הנכוריםמהל

.ב.פשכם"פר.1';.יטומור.ב.' ה.ר'.בנראה,המוציאלענין-נ.הרחלהא.?'ר1שלמ'
.שםנ.ברהנלוהה.1כ.1.פקא.ק1.ן'מר1קנ פסמודיט

ראפת,י),תייתהנהנת.(א,קב)קנא" .דברכלה.ר..בבהובא.ברכזת'מהלנ.?קרטמא
נ.בוהנלוהה.נ.1.פלתנא"פלקמןנםוראה.ר.'פא.רמ שםנ.ברהפרר.שם

ראה,.1.מכלקמןנםראה,.א..הפל פלקמן

אובשמןר1השתהלפהשאיןכרן.1.פלתנא" ..בששן
.ן.'קוכן.'ששקוייאותווכמו:ב.'דשםנ.ביהנלויוב רכלבתריהמבא.נ.הרהלהא.פ.יישרת.דכא

למא;' 1נה'נ1'יב.מ1"פב.?ם'פה?ש.יא.ב,לזם'פה?

שםנ.ביהבלהה.1כ.שםא.ימ.להםה"רב,"ביכית ה

.א.'השםנ.ביהפרי.ב.' '.אעפבה;לתן'שבל:רש'?ה"השםנ,ביהבלזהדכא
יב1'שעיקפה';לשה'כרךם'בןאנתןנלנל1שלא 1מקמה

משקה'בלנמהבתאובתני1אפ1עבהבללהם' לה'בלם'השנקמהן'1ש;שפ.לאמקעאוש.נ'בלכמו)

אף'מרא1תי'יכהנה'כשא:1.השםנ.ביהכבפרי.(בה; 1אפא1בקעיהבכףמזיפןאלאבקםלנלנלהא.שא

בתנכי .משקה'בענמהבתאו



תמהקמחתפתבציעתכלכות

במדכתאובתנורנאפואםאבלנ]במשקהינמגנואםאפייהבשעתולאלישהבשעת

ז]ימעודהקביעתשיעוראכללאאפילוהמוציאעליוומברכיןהואגמורלדםמשקהבלי
פ"אעלפעמיםמעורהעליהםלקבועאדםבנישלדרכםמאדרכהבלילתןשאיןשכיון
,]לגמרייעבהבלילתםשאין
המוןוברכתהמוציאעליהםמברכיןאיןמאררכהשבלילתןשאותן,]אומרימיויש

ששפךכגוןהאפיהאדרמאדדקיןרקיקיןכשאינןאלאמעודהקביעותשיעורכשאוכל
עביםשאינןפ"אעהאפיהי"עקצתעביםשנעשועדהמדבתעל.אהעליםעלהרבה
ניןבדפוסשאושםאותםכגוןמאררקימרקיקיםהסהאפיהאמרגסאסאבלן]לגמריי

עליהםשאיןלפיהמנוןוברכתהמוציאלברךבהםמועלתמעודהקביעותאיןברגלים'ב
שלאלדבריהםלדושוישמאדדקיםרקיקיםשהםכיוןהאפיהבשעתגםכלללדםתורת
ייןולשובעלמנוןהמעודהבתוךאםכי"]ימעודהקביעותכשיעורמהםלאכול

מתפשםוהואהכירהעלושופכיןומערביןומיםקמרשלוקדיםדהיינובמריתאוכן ונאפהין
מעודהקניעותכישיעוראוכלואפילוכלללחםתורתעליושאין"אומרימיןיש(')

.]יי'גומעיןמנונותמיניבוראמברך

אחרוןקונמרם

רשופהמשוםאלא,לגמריעבהדאינהמכלל,שופגניןתחלתםש"דאובלייאיינשעהכלפרץבמרדכי
ש"בראשכתבכמודלא,בייי"מדףברכות'בתולשכתבוכמוהמוציאעליהמברכיןעישה

:(]יישם

חיללשהטורגדולעיוןצריךלניטוראייי"המש"ומ)עיין"שנרעליושאיןאומריםיש(ו)

עיין.'כוגובלאיתאמרינןדבטריתאףיין"הריגירשתאחר"שנמשדייודאיאלא.ביניהם

בה;בבלילהאפיליה.שכא.'ש1.פמלקמןראהרנג

.'לגמי ה.רא,מבשם.להםה.רא,להברכזת'תוסרבד
.ל"1פא.'.פין]ך]תיצו]"ך]ש,ךא.להמנחת ].ועי

"
ה.1כ.1.1פק(שםש.כרארלארהינ1)ה.פק".,

1ת;'רלהביא1.ה.השםנ.ברהובפרר.שםנ.ברהבלה לרברלהוטימם:1מפים,בזה

בתיךאם'כלאכילשלאהם' .הפשרה

.131'עב.ה(1.ר1ת')ב.1;היאהרנה רנו

רא,להברכזת"),י,)]ך]ן"

.חקן'.רבשם'ואה.
שער",שי.להמנותה"רק.].קב"פשם.תךזנ הא1ת

.מ.פקא,ת.נאותבכללנ.ברה'רנקאות1ת'
פרר.1'השםנ.ברהבלוהנםוראה.ב.'פקא"ז",אי .ו.השםבוהים
.ה.ביגנאותבכללשםה.של.מ.פקז.ס'.ערלז .שםנ.ביהבלוהה.1כ.שםז.סרנת

.שםנ.ביהפרי .(ב'פק1.המ.נמביכת)ההים'ריכויאה
:כתבשםנ.ביהבפריאבל.שםנ.ביהבלהה.1כרנט כ

ולא,תהלהאחילהםל;המשאשציךאם' (1.י1ת')ב.1;הניאה.'.השםניאה.1לש1נעלמנןי'הוכ

.131'עב.ה
בלה.מיתהנבעה.רשם'.1בישב,יזרמת]רי כין(למגנןשאופיןפ.נצע'בלאותןכמו):שםנ.ביה

'גבל;:שםנ.ביהיבפרי.המהבתל;מארם'שמתפשמ הכ;קיק

יכהמבלילהנועםשנךאםכן...1התנ1ייה'

'ש1לל;שםשתפישמתרהבהמהבתלתוך'שאותר' ן'שק1ר)האפיהאהרנםמאררקונעטההמהבת

.(פ;נצ'נל .שםנ.ברהפרר.שםנ.ברהבלוהה.1כ.1.פמ;.ש1ריא

]'.1ע

"
.1.פקא.,

ם'1אשרם'ה1לקוש:ף'ה1פשםנ.ברהבפרררלנ שמר

1ר;'בשהנזוןוברכתא'המ1צה'ל;ן'מברכתא' 1.פקפוףא.בק1ראה)ן'נמר1קנכמותרה1ת;'קב

וע:(שםנ.ברהבלזהז.ר;1)שםשפים,(,1רעהא1ר'בב ליברלה1ש
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.יב.רחמודיע"כידבזה,ג"משכת'.מר"י' מברשבתחלה)ל"הנת"רלששת'אששם'תוסרפת

רביני.ומזהה"דא,לחברכותזנה'רבנופ"יכ,(כך

,(ד,קמה)ה"חטז.נתיבריחם' .גאיתסיףבכללשםה-מעלדלאמקליהא-מרפט

ם'שמרא'ו"לקמןכתבולכן,שםנ"ברהבלוחה"יכ

בתיךא"כ"מתםנ"ברהבמרראבל,"ולשובעלנדון'כי ילשובעלמזוןן'באהןעניןשבכל,ה"כהשל,"המעידה

,(ז"מידלקמןכפשמידא) פסחיםש"רא.שםמימוניותבהגהותהובא,שםק"ממרצ

,סרגע-ו~.מ"מהרבשםב'.מהלה'יבהלמז"מב"פ ו"ט.ג"מיא-רם.(ב"מע,ימה)כלה"ד."ברצא

,-'סי ,מקידא"מ בשורצב

ם'שההיקין.כ,חלהן'לענגם,סיגשכט"ס.ע" רעל

.(ץ'סומקא"קו).זבתראהרניסדויהה"
ה"ב,

.שםנ"ברהבמדרה"יכ,מישסיףלקמן "מוסקשםגםיראהט"מימךז-שרצג

'. ,א".משדלעילרצד

,א"ומיח"מכדלעילרצה סירהטכדלעילרצו

.ר" .גאיתשםראהה-של,ג"מיא-רםרצו

'ע(לים"רס')ב"העווראה,א"מיל.כדלע,חלהן.לענרחצ 133.

.המוציאן.לענאףרצם .מ.פל.לעש
.ב..פל.לעשא
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נאפיתלאוגםבכולהממנוובלועהבדבששרויההיאהעימהכלובמיגוןבפניםאלאאינו
.]נכללבתנור
להקלשהמנהגכאןשכןוכלינמופריםגהכרילהקלישההיןשמן)נלמעלהנתבארוככר
:"עניןנבכל

במחבתשנאפיתכגוןוהבישול(')המיגוןאחר,נהעימהעללחםתארכשישה~וכליז
שנמגנהמשקהמעמאואפחתהבשעתבהםשנתבשלהמיםמעםשםשהיהאלא

."ךנ"וקרעפלין"ופלאהיא"פשמיהכמואפיתהנןבשעתבהם
בכימניןהבאהפתשהןנןאומריםש'וגבינהבבשרממולאותשהןן"'ופלארשהפשמיראאלא
מעודהקביעותבלאהמנוןוברכתהמוציאעליהםמברכיםואיןבתנורנאפואםאפילו

מפניממוגנותהןאפילוהפתבברכתנפמרותהמעודהבתוךאוכלןואם'הכלנלהברי
."'בפירותשולאוגבינהבבשרממולאיםשהןכיוןותענוגלקנוחולא1למ11ןלתבשילבאיןשהן
וכן]'ןנ"לאקשיבארצנושקוריןא"בלך"לי~ורימכמו)בקדרהשנתבשלועימהמיניאבל

אותןמבשליםאלאמשקהבהשישבמחבתכללאותןאופיםשאיןבמקומותך"קרעפלי
שלאכללבהםלהחמירואיןכלללחםתארעליהםאין(אותןממגניןכךואחרתחלה
שישגדולותחתיכותהןואפילומעודהבקביעותאפילוהמיוןוברכתהמוציאבלאלאכלם
:)'ויותרנכויתאחתבכל

אחרוןקינמרם
11יומרדכיעיי'ההוסמשמעותלמיאינושזהלומרתמניאםאף)י'1א"מנרנגוןוהביטול(ו)

בזהלסמוךישמקוםמכל,יותררקיןשהןלמין"בלאקשיאלאהקילורלא"'1א"ורמי'1ע"וש
ת-כרלןקיימאלאהכידבלהכיון,]]ין-ברמשמעוכן,"]יי-שבב]ימ-וחגן'יג-נםהכרעתעל
הרביםהמהת-רעלדהחולקיםבדיןוכן,"]יך-כשדלאיעיא-הםשכתבכמו)]יבחלהגם

:(ן]ובתראיי

כמולחלקן'כ'צר.אנון'אוהשתאה"דהנוזראבן"~שב שח

דנתדלפיאלא.אינוזהלנאצתא"רמלקו' אלא.ו)אי.ה,כ"עלחודבליהזחליל-זסוסיכתוא-רם

,וסינתז[ג"ושא"'םל'דלע]מ-להרכב .ב"משג

מכרי.פחותבאוכלשרקפסקהנבב"טנ"ברהיבמדרדש בדברמפקחףשביעה

ב"העויראה.ג"ושמופרים' ,51זךתשצ

"חמ"במברכת)ההחם'ררכיראה,ו"מיממכדלעילשה ,(א"מק

.'רכולה"רבלגם.פמח.לחםה"דב,לזברכות'תוסשן רמ.מזר

,גג'םא" "מקא"משז

שאר'ברינבזע"מ)ג"סמכהכרעתשהוא,י .ש"ירת"רטית.שמן(קמאע"ימשבמעריהברכות

.ברכית'מהלנ"פקישטאדפיםמיימוניותבהגהותהובא פמהן-ר

.זא"1קו"וע.לכך'עהה"דב,לזם' .ב"וכיובשרליי'מעםעינה'מיגיהם,שםא"רמשח

,'"מיםכדלעילשט

מתורתמבמלואיטבשמןגון'שהטם'להמוברלי'אפשי בתיךשלאלאכילשלאלהחמירן'א"ולכן,להם

פיחנ"ברהלוח)"מעודהקביעותכשיעירא"כהמעידה ובדג".םהעוזרבאבןונקורו,(א"הי

אבל.זאות.רעוליםום' ב".בהכתבולכן,ערעההיבאהלאה"השםנ"ברהבמדר

,כףממילאתא.הואפילו לע.וראה.מקליהא-תשיא

,י"מוםל'
.שםא"רמשיי 'וע,מקליוא"מ.מקרחז"מ,ובלבדש"ימה"דח"בשיג

נ"ברהובמדר.הרבשםנ"ברהבליחה"יכ.מקיזא"קי איכופתה]קרעפליךאוך.דל.קנין'שקור:ישם)הרבשם
ראה-במחבתמגנהאיבתנורואפאהחזרואם,([כיסנים .שםברהטמרר

ב"העוראהא"הקו'דברהמשךביאיר,מקקושיד (

,22'בע"ח(ו"רות' .דביליה"דב,4נמהיםוראה.לחםה"דבלג.ברכותשטד

,הקצברנהפסדיהשעז .ג"ששיו

_שםשיח עששיט

,מן' .קושטאדמוםנ"פברכית'הלשב

.והכהיתה"דש3א פמהיםשנב

.לכך'הה"דב,א' ראהשבג
.ג"משכס"מד"עע"שי ,ב"מקלש3ד

,מקידשםר"י'ש3ה "בגםיראהש13

ם'הפומק'כללוראה.דברכלה"מד' .מגכלליההוראה



קמחהפתבציעתהלכותתע

מתורתנתבמללאשנתבשלגמורלדםאבלשנתבשלהבעיסהאמוריםדבריםבמהיה
המוציאעליהומברכיםן]מיגוןני"עואפילוהאדרונהלסבראאפילובישולי"עלדם
מכלנשארולאבבישולגימודאםואפלוסעודהקביעותבלאאפילוח]המ1וןנוברכת
ן]כ1יתנאלאפרוסה

שהיתהביןבבישולנןונדלקהגדולהפרוםהשהיתהביןמכויתפדותהפרוםהאבל
אפילוברכהלעניןבישולי"עלדםמתורתיצאה]שנתבשלהנןקודם"מכויתנןפדותה

בוראומברךניילדםתארדשובאינושנתבשלשכיוןנינלדםתארבהשישנראהאם
"מכויתםפהותיממפירוריםמעורהקביעותשיעוראוכלאםאשלו'גומעיןמנונותמים

הבישולשקודםאלאדתיכהבכלויותרכויתעתהבהםוישהבישולידיעלנדבקוואפילו
."כ1יתנעצמובפניאדדבכלהיהלא

ראשוןמכליעליהםועירהבקערה"הנידמנןאםאבלראשוןנייבכלי(")שנתבשלווהוא
שלאלמנועישלכןלאונייאםראשוןככלימבשלאםבעירוישנדלקוכמדלוקתתלוי

אחרוןקונמרם
מיתנ"ראבשם]כירוייתבטרץבמרדכיועיין."מרדכיית,גית"בהנרשנתבשלווהוא(ד)

ונץילהשבתמשוםשהואלומרויש,ת"ידיעתנויחסרוןמשוםשניבכליאטילולהחמיר
א"סעיין,"יתדרבנןשהיאברכהבנטלכךכללהחמיראיןאבל,שםם"הראשכתבכמווחטאת

:יתן1"רט'סי

'.;ל1'1אפהאהר1נהלפבראל1'אפנ1ן.מ..;.:ל.א1צשבז ב.1;הנראה).בשל
כלנה.(9"'עב.ה1.ר1ת' שאשןכזיתאחרנכלשישקיעפלךוכן):נ.'הה.פנ.ברה

בשר'ל1'שמת.משנ'לפן'ממננכ.1אהמשקה'בלבמחבת אוכינת

מתורתנתבמללא(פתמתורתותיפהמוציאט' .בכל'.;להם

נלוהה.1כ.'.פ;.מוש.א,יזביכרתתא..י]שנת הב.פנ.ברהפרר.שםנ.ברה

לקמןנםוראה.נ.' .ה.פתקא"פ
ב,"ברכות1נה'רמו.א.ה1.פביכרת'רדטלמ'שנט 1לפה.ר

.'.פ;.דט1מור.'"פ1.פשםש.רא.כך' .שםנ.ברהפרר.שםנ.ברהבלוחה.1כ.1.פקכא.מ

'מררכ.ש1ת'קשהיי1פ1תה.רא,לזברכזת'.רששי .קשרם1.פברכת
.ה.פקתעא'.ס",סא,ת.'.פיטש.'.פע.,ששיא .פקכא.מנםנראה

אבל.שםנ.ברהבלזהה.1כ.י שדהל.צאם,נוהךךעזתנא'דנשםנ'בוהבפדו

פה1תהפתיי'טפ'כ"אפאות'כזנשאישלאר;ש1ל'בב מכז

:שפל.להםתנאיבהםש'קריןש1ל'הבקורםת' שלאלעצמוי'המ'ט'נפנעלכלמ.1מ,להקלביכית1פפק

רא1ייתא1.בהמ'פומישששבשה'פרמהןלאכול

"
אם

שציךאם'כ"ש1ל'בבנמההוכשלאלהםתאיהן'ל;ש' בכלי'לההמש'1נמנ1ן.תהלהאחילהםת'כזל;א'המ1צ

שבשה'מכרנפה1תל1'ןאפן'נ;

"
ביכת)ההים'ריכ";1. .(א.פקמ.המ.במ

המצהלפייבפפהנמצהלעשותן'שנ1הנכמושלב .שםנ.ברהלוה)ולנשלם
ויאה.שםנ.ביהפרי .(המץפ1י'אהאבזהט"ש1"פ1.ארהת.ש1

שםש,ךא.כןל;ה.רב,לזברכזת"),.,)]ך]ך"שיג פ1.פ

.1.'פלעילנםוראה,.'.פ;.דט1מור.'" .1.פקכא.מ.סוך.שם1נה'רבינוהרבשלד
נ.ברהפרר.שםנ.ברהבלזהה.1כ.ה.פקכא.משיה .שם

זומא"אל.ר.פקכא.מ.שםלביט.שםע.,ש,סנישיו פק

ב,"ברכזת'ית'.ע.ב.פקכרבאה'אל.ר.'

ת"א-

כתרבאבןא"הב11הניה).ת.ז]ת,ך,ך.]'.] שםנ.ברהפרר.שםנ.ברהבלזהה.1כ.(ה.פקכא.למ

א.ק1"ק.כ.פפוףלקמןנםוראה.(.ם'אשרש'.הברעת) .פק
,שריה'.;(רקבישול'.;לא)להםתואראברואם.' לקמןראה-התנהבכלכזיתששעדהר'נבלןכ.1אה

.נ.1שכ.פרש מלרג,של

א.מ.ר1ש'1פה.ר'.ב.קכ1רמברכזת' שיתבארכמו,'שנ'לכלטנתנ1'ככ.משא.ה.פקכ

ה.פנ.ברהבלזהה.1כ.ה.פקא.,"]'.1ע.מ"פפללקמן ד

.ד.'דב.פנ'בדהתדד.ד.' בכלכזיתבהםשאיןבנות'ר1ר'לפ:שםנ.ברהנלוהשית

.אחר מורראהשיט

.מ.'פשיה"פלקמןראה.פה"פר.1' .'.רשר1ש'1פה.ר'.בבהובא.נ,11.פברכזתשם
.קשרמזברכזתשמא _שברמזשמב

.מבשלמלאכתיער"פהשלםם'רא'שמג מביגה1תהכאשדם

.אאותמ.פשבתהל1ת'שת' שיה"פלקמןנםוראה

.ב.'י .ר.'פתפא"פלקמןראה-גפפהמצהן.נ;1לשמה
.נ.פשםלקמןנםנראה.1.פקשמו



תעאקמחהפתבציעתהלכות

וידועשניכרדהיינולחמנהתארעליהםשישנראהאםהמעורהבתוראםכילאכלם
.נ1לחםשהוא
צלנגימנמיםמ"השרלפירוריםואפילוהעירוייריעלהלהםתארמהםחלדאסאבל

ני'גומעיןמנונותמיניבוראעליהםמבררונתן~שרנהיריעלהלחםתארמהםשהלר
כיון"~לגמרינלחםמתורתויצאונתבמלושכברמעורהקביעותשיעוראוכלאםאפילו
כברהפירוריםמחמתמתלבניםשהמיםוכללחםתארלאוגם]אחרניבכלכויתשאין
אותוושוריןהגחליםעלשמייבשיןפתלחתיכותהדיןוהואהלחמניתארמהםהלך

:]מפנותנימיסכזראעליהםמכרכיולהםתארואיןאמרבכלכויתאיןשאסי~בישכרנ

אםמרקניאוחלבאובדבשבקערהאותםומרבקיםשמחברים"לחמנפירורייכויכו
מברכיםאיןן~יתנ~כעצמובפניאחרבכלואין"הנ~מחמתלחםתארעליהםאין
למבראומיגוןבבישולכמומעורהנןבקביעותאפילוהמזוןוברכתהמוציאעליהם

.עיקרשכן"למעלהנןשנתבארהאחרונה
רקיןשהןמפנילחםתארעליהםשאיןפ"אע]יחצנןמחובריןשאינןלחםפירוריאבל

המוברכתהמוציאעליהםמברכין;ביותרר
~

פירורעל'אפימעורהקביעותבלאאפילוי"ןש.

משקהשוםתערובתבליעצמובפניפתשהואשכיון]נןהמוציאמברךכקמחרקאחר
דקיםפירוריםנותןאםואפילו(ט)לעולםפתמתורתיוצאאינו,ומרבקונןהמחברובתוכו

אחרוןקונמרם
ג"אעמשמע,'כויחדמחוברואינו""לש-בראשםועיין)י"לט-לדב'כומהןאמואפילו(מ)

יין"הבשכתבוממללכאורההמך,ן"יי"כדמרשמצנימותהלרככהבקערהדשרוי

נ"ברהמרר.שםנ"ברהבליחח"וכ,ה"מקבא-חשמז .שם

אבל,שםנ"ברהבלוהח"וכ,ה"מקבא"מ.'"םע"שושמח .לחם.שהםנברים:שםנ"בדתבמדר

ילא'אפי מפיןלחםתארסו-ג"הישםשנזכרפעםכלוכן,עימה

הלחםתארוהלךשנמוח...בבוטילהלחםנמחה:רהיט ,,,מהםהאפוי

'האפילחםתארמהםהלךקצתשנמוחי רירי'כפונראיםהלחםתארמהםשהלךעדקצתינמוחי,,,

לחםתארהם'עלן.ואכעיסהונעשיקצתנמיחי,,,עימה .כלמהינכשוצת,נמוחו,,,

ונמיחומריבהונמןבצינניןשנשרו:בשם"ברהבמדרשמט קצת

רירי'כפם.ונראהלחםתארמהםשהלך-ש הם'מעלהלחםתארשילךערבתיכןשהולאיאם,עימה

,מ".םסיףלקמןתבאר' .ט'קרמזשםתפסני.אמרה"דב,לזברכות'תוסשג

גלודוכיה.מ"מקקראראה,.מקופדמגא,יא'םא"שי ,שםברהבמרר.שםברהב

,שםנ"ברהמדר,שםנ"ברהבליחה"יכ.ח"מקכא"משנא מקכלדודתהלהיראה

.ר" אותבכללנ"ברה'נ'רקאיתהאותיותשערשליהשנב

נ"ברהבליחה"יכ.שםע"שו.שםמרדכי,שם'תיםשגג םלקמןגםיראה.שםנ"ברהמרר.שם

,ב".םתמא" .(שםנ"ברהומדר.ילוחא"ימשליה)ץ.פענשקיריןשגד

ב"מקכא"מ.זאותסוףשםה-שלשגה ,בלגשםששתרךשגד

ה"רשםיוםהיסהרב.הביצאה"דשם'תיםשגז

"משםש"רא.חבץערךיעריךנאין'הארבבשםכך.ילפ
,'"םישועמור,' יגעשוושתנמוחוז"עאם:האיב"מברהבבמדרשגח

א"מ"וע.'אפולחםתיארהם.עלן.ואכעיסה ,ה"מקב

מאחר:נ"ברהיבמרר.י"המפזהנ"ברהבלוהה"יכשנט פבכלכזיתה.הלאשמתחלה

.לבריריר' נ"ברהובמדר.שםנ"ברהבלוהה"יכ,ח"מקכא"מ,שם

.לעילםמן'ומעמ"בממברך:שם "ממא,שס

.139'עב"ח(י"רית.)ב"העו"יע,י ,הררנ"ברהמדר,י"המשםנ"ברהבליחה"וכב,שס

לעיןלהםתוארבונראהן.שא:שםנ"ברהבמררשסיג

,לחםמתירתנתנטלולאבועמדמראהיכ"אעפי וראה.'"מוםע"ישטור_שםראש_,שםינה'רבנושסיד

.ה"מיםתעא"םלקמןגם נ"ברהמדר.נ"ברהנלדה"ר,האיהשה,פרראהשוסה

.נ"הנז"םלעילגםיראה,שם ש"מא.הצנומה.פתה"רא,לסף.ר,שםינה.רבנושמיו

.שםנ"ברהבליחוכיה,ג"מק"ט.סירב''.יםשם ברחיארבאמר:דלקמןש"הראלגירסת)א"מעשסיז

,(רבאמראשי .םשסיח
החיים'דרכראהא"הקי'דברהמשך-ביאיר,מ.' 'ע.ב"ח(ו"ירית)ב"הכיו,(א"מקי"חמ"במברכת)

דקמפוררה"דא,קצהצדקצמההיגםוראה,לך.וא24 ,דק

.שמאפתה"דשםשסיט ,יוסףרבאמרה"דשע



קמחהפתבציעתהלכותתעב

מעליהםהלחםתארשילךערבתוכושוהיםואינםלרככםשעהלפימשקהאיזהלתיר
דקיםשהםמחמתלחםתארעליהםשאיןפ"אע"המוציאניעליהםמברך11שרנהי"ע

:]מבשלנישאינו'שנבכליהואאםבהםלרת,םשתירחםבמשקהנותנםאםואפילוביותר

במיםתחלהנשרואפילויחרנלנוגבלםוחזרכקמחרקיםלפירוריםהלחםפירראםוכן:פ
המוציאעליולברךצריךכזיתבהםיששעכשיוכיוןמהמנעיהלחםתארשהלךער
ואפילו(.)שניכלישלברותחיןאותםלשואפילו"נללחםתארצ"אשבבזיתהמזוןוברכת

אחרוןקונמרם
מהנילאשהחיבורלומרצריךכרחךעללחביצאמכולןמליץט"יאביימדמייניאבל.ינןא"ומ
ש"הראכדמכיץשםדמיירישעהלפיבשרייהכ"משא,לחםמתואראלאלחםמתורתלאפוץיכלל
משוםינןשאומרמיישכתבלאא"יכעיףהלבושוכן,"י'להתוכמודהמרובהבשרייהאבל,שם

:(חדשייכפרידלא,כללפליגדלא

דאפילונ~יה"כעשםא"ובמ.]~ייעץבבחלשםעיין"~יא"תע,כיא"רמנרלשאםואפילו(')

.כיכניןהויאלאגונאדבכהאימכלל,היאעשירהרמצהזימניןכיכניןיעזדמתץריאנונאבכהאי
.מטוגןשלםכלחםדינהטיגנהאםכןאם,"~נאפיתילאאםשכןדבלח"תא"במשםועיין
דלאלומרישנמיהכאכןואםואפאןכללהזכירשלאי~יב"עה"עדףבמנחותועיין)ייןי"ורש

שמבטל"~יבבישולדמייריאזיללשיטתיה,שאפאןשפירש(דמילתאלאורחאאלאבדוץאנץטיה
להרבאבל,ייןאפייהי"עאלאהבישוללהפץיעאפשראיולכן,מבזיתבפחותממנולחםמתורת

רבץי"עלחזורכול',"'ילחםמתורתנתבטללחודמכזיתלפחותשנתפררדמשום'ייונהרבינו
שהביא]'יבירושלמיכמבואר,במשץההנגבלוהואלחלהלחםלעשותוץמחאפילוהמחברטוב
שכתבומה.בזהזהנבלליןואינןעצמובפניהואפירורכלבחביצאאבלנ'יחלהבהלכותש"הרא
עירבאםיעישכתםממדמשמעוכן.יעןא"תע'בסישכתםכמו,"'ילרבותאא"ד,ואמאןיעזא"דה
ראם,יעןת"לרדוהולומרואין.עליופתדתורתפשיטאתערובותדבלאמשמע,"'י'כווטגנןץמח
נאפההרי,בלישההץמחועירבאפיהאחרשסיגנןלומרואין.עבהבלילתןהאץמחמהנימאיכן

'.;להםתארמהםהלךואם.א.;ם,לסברכותשעא ם10ףלעלנתבאר11שריה

.מ.פקא.,"]'שי.ה.' .שםנ.ברהבלוהה.1כ

ה.פקא.ק1וראה.נ.בהבשםקכ1רמשם'כ-מהשעב :שםנ.ברהובפרר.שםנ.ברהבלנהה.1כ.נ.ום

הלהםתארנהלךשנמנהר;כ.כבת1כ1שהושלא1ה1א האפ1

.פה';ולא'אפ1להםשהםם'כר'נדין;אלא' ה.פנ.ברהלוה)ננהבקמהבפפהן'שע1שכמושעג
ת.ש1וראה.1.המב.פנ.ברהבפרר1.קר.1.המ ם1.ארה

.1ן" מתורתנתבמללהררמכרתלפיותשנתפרררמשכם.שעד

,('.פקא.ק1).המהברמ1ברנק',;לה11רעוללהם לעכ.משא

מתורתשנתגמלף';הםבם1ףולקמןה.'םל' 1נל1ה.(שם).הבשל;'להפקשר.אפ'א.בשלמן'.;להם

הר'1גנלם.:רקן,.שר1.נל1'אפ.לתנותלתא)שםנ'נרה ה-.תהלה

נשארשאו,מהםהלהםתאר'שהאקרםנ1' תאר'שהא'עתהלהשנשר1.ככ.משא;להםתורת1'ל;

.להםתורת1'ל;המרן'אבלשהכ.אה1נרנק1מהםהלהם )ב.הע1ראה

.14"',ב.ה(1.ר1ת' .תשעה
ברהבלוהה'1כ.א,~יברכות.ת"תה.פקכ"

נ.
נבלםן.במהלק,1'אשםנ.ברהבפרראבל.שם כרתא.בכששפ.;א:נתב,לכרתכ.אהנרנק1אותהלה

שכויתאמירלא,,לעלםלן"קמ'נמעליהםמביךגותי בואין"אפבבישוללהםמתויתמתגמלנ1'א'אפילהם

האפיהמשעתקיםהנישאייאשןבכיתאלאלהםתנאי .בלישהשתיבר1ה1יבנתפיילאאבל
.ר.פקכשעו

.בלג.ברכיתשעז _אמר,ה"דשםשעת

.א"סע"בישיישכתבכמושעט ליקימשפ

.."מקם' הביביךביאור,עשירהמצהנקראתשאינה,מוצבשפא

.28עיב"ח(זיתיו')ב"העיראהא"הקודברי ,מ"משםלקמןוראה.י"מקשפב

,ו"חתסב"םלקמןגםראהשפג .מתקריאדלא:ל"איצשפד

הלהםתארשאבראףנ1'1הי,המוציאליה;ן'מברכשפה שעכישייומיוןמהם

.בפניםכמביאר,ת.מבהםש' ,נתחרמןה"דבלג.ברכיתשפו

.בשעירמןה"דשפז "רשראהשפת

_צא'חבה"ר' .נ"שסכימ'בפנכמביאשפט

.כך'ילפה"רב,4.ברכותשצ עלל"דצרבאדברילפישצא

ת.מהצראה.לחםתארה' (ירושלים)ב"ולפויראה,ה"מקבכאןא"למרדיקל

.נ3נךב"ח .א"הב"פחלהשצב

.34'עשםב"העיוראה,ג"םשצג .ח"מקככאןשצד

,בתסניןהבאהפתבנהנשמהדלאשצה .ח"נקשצד

.ח"מקככאןשצו בשומןשצח

.הרובאחר-גלאםע"צבהןלשיאי .לאפיהרמידפיגין,ספי2"רדלעלשצט



תעגקמחהפתבציעתהלכות

גמורלחםשהיושכיוןבכימניןתהבאהפתדיןלהםאיןפירותומיבמשקיןאותםלשאם
מגובליםואינן)כרתאחדבכלאיןכ"אאלאפתמתורתלעולםיוצאיםאינןמתחילתם

שנשרואו"הת~עםה~המדבקםמשקהאינהי"עבלבדמחובריםאלאלישהבדרךיחד
.[()]הלחמתתארמהםשהלךעדבתוכו
מתורתנתבמלולאתיבקדרהבישלםאפלואו)במשקהתמגנןהלישהאחראםואפילו
.,ובישולתמיגוןי"עלחםמתורתנתבמללאגמורלחםשבכייתכמו]לחמת
אחרנלךאםלהסתפקישמשקיםשאראובשומןומגנןקמחבהםעירבאםמקוםומכל

נקניעיתאפיליהמייןינרכתא.המיצעליהםמברכיםיאק(יהשימןהקמהשהיא)הריבדי מעודהתס
הקמחאחרנלךאם"'מהמתהרבה'וקמחתשומןעםאותםלשאםוכןתן(

קמחכדיןהאפיהאחרמעודהקביעותבשיעוראלאהמנוןוברכתהמוציאיברךולא
חשובדגןשמיןשכמואפשרכי]'בתנורתונאפהפירותומיבמשקיןאובשומןשנילוש
אפילוי'חשיבותותמפניברובבמלאינוגמורלחםכך)'תמיניםבשארברובבמלואינו
.רגןמיןשלבקמח
שנתבשלובשעהלחםמתורתשיצאוכיון,ראשוןתןמכליברותחיןאותםלשאםאבל

בוראעליושמברכיןשנילושכקמחדינםהריפירורתסיבכלכויתבהםהיהולאברותחין
:ס'יתת~כבושישפ"אען'המיגוןתאחרמנונותמיני

"]תה~ידיעלצורתהונשתניתהואיל]תאדוםבייןפתושהשורהן'שאומרתמייש14:כ
מנונותמיניבוראמברך)]כתיתתפרומהבכלאיןואם]]לחמתתארממנהבמל

,]תמעודהקביעותשיעוראוכלאפילוז"ת'גומעין

אחרוןקינמרם
(ברובלהתבטליפהבונבלללהיות)בקמחמתערבאינואפייהואחר,גמורלחסונעשהכ"גהקמח

תכןלחודיה

"
:אי

.'"מקא"בקו'י~י,ב"מתעא"מא"רמת מ"במברכת)החים.ררכיראה,מיהרת2כדלעילתא

,מרהמנףכדלעילחב .חרעכהלןן.שקיר:שםנ"ברהיבמדדשםנ"ברהבלוהתג

.מזלך'פר.:שםא"ינמ ך.דל.קנישקורין:שםנ"ברהובמררשםנ"ברהבליחתר
.[כופהה] נ"ברהבמרראבל.שםנ"ברהבליחה"וכ,שםא"מתה

לאלי.יאפלעולם'גן'ומעמ"במעליהםמברך:שם להאומריםנמשקהמגנתאלאבקדירהכ"אחנתבשלו

ואם...למעלהשנתבארכמילקרוכןכאשהנו.אשמיגון בבישולהלהםתארמהםהלךלא

לאכילשלאר'להחמ1" בכללהחמרישגין'כמ.המערהבתיךא"כעה.שבכדי

,למעלהשנתבארכמין.ענ .מיהרישכדלעילתו
.שםא"חתו כדלעתת

,מנול' ץעל,חצילכאירתוצט

תאר"חיכתאתרקידםל"צה~ ,"להם
_שםא"מתי כ"יאחחיא

.אפאי ,א"מל'כדלעחיב

,ג"ושמ"מל'כדלעתיג םכדלעילתיר

.ח"רמקמח"ם,א"מוםקמו" (שםנ"ברהליח)ן'נרותחתהלההקמחשהלםכגוןוצטו

.גמ'מכ"ואח 1הלישהבתהלתשנתבישל1נעתתטו

.להםמתגרתצא1' .רנש1ל'.;כרבקה'גבה.'פלעלנםנראה

.1.פמל'כרלעתיו אהרתה;תיח

ה.פקכא.למהעתןאזן.הלישהשר' נ.בוהבלנהה.1כ.ב.פקכיבאאליה.(הלנמקם)
פתשהלמןאחרבתפר,גאפאםאבל:שםם"כמפ.שם .ה.פקכלרירתהלהנראה.הואנמגר
.ב.'פ;.ש1.קטרמברכזת.]תרזחיט .הבלנידפת)1.פקמ1.מ.שםא.רמתג

תתבה.ר' שערה.שלנראה.(.מ1ק'1פהגאיל.שם'נמררכ

.1אותבכללנ.ברה'רנקאות1ת'הא1ת .שם1.מתנא

.א.'פלנטתגב
.שםע.,שתני .נ.1שה.'פל'כרלעתנד
א..ין.וזתז.]"סא"ת,שםש,]1]מטע]]תנה )ע1תא]תא),יז.]הת77,..ס,

.ס" .ה'1לה1ר:ל.אתתנו



קמחהפתבציעתהלכותתעד

השורהוכןתתןאליהמפלשהואמפניבפתהבלועהיןעלהגפןפריבוראלבררצ"אוגם
המשקיןעללברךצ"אמשקיןבשאראוש"ביימנונותמיניבוראעליושמברכיןפת

אפילומשקיןשארעלכלללברךצ"אהמוציאהפתעלבירךאםאבלתחחבההבלועים
וכןבתן"רי'בסיש"כמן]המעודהתשבתוךשתייהעלמברכיןשאיןשתייהבדרך

מפלשהואמפניהייןעללברךצ"אהבשרבולמכלהמלחעםבקערהייןכשנותנים
:]קערתן'במישיתבארכמו"המוציאתןבברכתנפמרכברוהבשרלבשר

משקהבלאבמחבתאובתנורואפאהפתממנועשהכ"ואחברותחיןשחלמוקמח:כב
רכהקללתוהיתהואפילו)וןתי~המוברכתהמוציאעליוומברכיםהואגמורלהם

בלילתוהיתהכ"אאלא)גמורתיילחםנעשהמשקהבלאאפאוכ"שאחכיוןרותחיןבמים
אלאהמנוןוברכתהמוציאעליהמברכיןאיןברותחיןחלימהבלאאפילושאןמאודרכה

:(]למעלהתןש"כממעודהקביעותכשיעור

מיאו,ביצימתןמיאושומןאובשמןתמידאותוומושחיןבשפודשאופיןבצקמוג
(א')'גימעין"ן"מויניתמיניביראעלסומברךכללעליולחםתורתאיןון"פירות

אינובשמןאותושמושחיןאףבשפודשצוליןגמורלחםאבל(דהתין,מעבקביעותאפילו)

:"למעלהתתש"כמתתלעולםלחםמתורתיוצא

הראשותןבדפוםגםנמצאלאד"קעמתמןעדמכאן)

אחרוןקונמרם
תתזהגהתולפידאף,גדולעיוןצריך)תתירוחםרבינובשם]תתא"הששכהםומהכדאשלו(א')

טריתאאבללחלההואדלחםמשוםקביעותדמהניטעמאדתלי,]תתבהדיאכןמשמע
,'כוהמוציאמברכיםואיןלשונוירוחםרבינוכמלולכן,עניןבכלמזונותמיניבוראמברךדמטורה
כןכתבלאתתןבטריתאכןשכתבהטורוגם.המוציאעליודמברכיןכלללהמשכחתדלאלומר

:לעילתנוש"כמלומרצריךכ"וע,בבאבחראכללםולאלזהזהכמוכיםוכתבם,כאן

(.גדמיין4(_4א'ל1
קמנ"פהלקם'בשבלהנבאקפ'עפ-בהפר..ישתנו פתלצניןל.פקא,תלנךומה,פתלדנין-

ה.רב,מאברכות'ת1פנםוראה.מ.נמעלסן'שמברכ פ1.פברכתראש.הלבתא

וראה.נק.פב'ד"מא.מ.כ1" פרר.1.הר.פנ.ברהבלנהה.1כ.נ-ב.פריב"פלקמןנם

משקהל;נםלברךצ.שאמבנאדושם.מ.הנ.פנ.בדה ר1קארהינ1שםמבוארנם.בדבששמנבל'כנוןנבהשעל

.הפתאכילתל;נםכשכ11נת1 פנזעיק,זק;,ג71בלולנןנשיקנ'נזשאתנע

.נ"פוב" .שםא.מחנט

.ב.פקעת"פלקמן1תי'1מפ1יש.ב.פשםיאהחי תויחלא
.ל"פקא.מ.כר"פ" .א.פתלנ פ;.ש1.א,תירתות'ת)תבפיקנן.ניפה.רי.]תיו
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