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קערשבמעודהבדכותהלכותתעו
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.ןפומרתםהפתוברכתהיאהפתבמיכתהמיםשתייתכי
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תעזקערשבמעודהברכותהלכות
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,קלורמזברכותסיט ,מקיזקראע

,'זינלאמםאבלדוחן,,,ין:כס"םי"פברכותעא מעב
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קערשבמעודהברכותהלכותתעח

מעודהליקודםחוצהלצאתשלאינהרוגם)מעודתולבתורשישתהמהבנהיפמור
.לקמןל1שיתבארכמולמקומוכשחוורולברךלחוורצריךמקומושכשמשנה

:,הראשונהלכמבראהמנהגאכל

ביןטמשקיםמיניכלפומרשייןהכללדברימשקיןשארעללברךצ"איןעלבירךך
מינילכלראשוהואמשקהעיקרהואשהייןלפיל1פעמיםבשארביןהמעודהבשעת

בשעהלפניוהמשקיןשהיווהואלןאליומפליםוכולןברכהלעניןעיקרהואלכןמשקין
.("]עליהםדעתושהיהאו)]הייןעלשבירך
והבדלהקידושכגוןמצוהלצורך]]מעםייןשותהאלאייןלשתותעצמוקובעאינוואפילו
:(י]שיתבארוכמועליהםדעתוהיהאם))]הייןבברכתנפמריםכ"אחהרבהמשקיןושותה

הייןעללברךצ"א,]למעודהעצמושקבעקורםאפילו1]המעודהלפניייןשתהאםון

בדעתוהיהלאכ"אאלאיןהמעודהשלפניהייןבברכתשנפמרהמעודהשבתוך
רגילותכינמלךנקראאינובמתםאבל1]נמלךכ"ואחהמעודהבתוךייןלשתותתחלה
עלהמבדילולכןשבמעיזןהאכילהלשרותבחוליאפילו(י)במעודהייןלשתותהוא

.]המעודהןשבתוךן"חעללברךצ"א"מעורהןובמקוםלמעודתוממוךדהינושלחנו

אחרוןקונטרס
לשיטוייהש"דראל"כולא.1'ט"רצ,ליו"ט,מלחימתערבימרץש"רא)'ברבחולאפילו(ד) אזילת

עלמאלכוליאחריתאמילתאהבדלהדהויהתםשאניאלא,1'ה"לח"ץע'פיעיין,

לקמןגםיראה.י"מקצ"בסש-דת,י~,מ"מקז-שעג םלקמן,ז"מום

.ח"'וםז"'םתעג" ,ידק"ססיףא"מעד

,א"סקעח'.םעה ,ז"םא"רמעד

.בו'"רםפיוברכותש"רא.ב,מאדףבברכיתחייא'רעז הסמיףסיר

בליחה"יכ.ז"מימטרה"מ.ב"מע"שי," מברכהבין:ושם.א"הכא"פנ"ברהמדר,הפאפיהנ"ברה

,הגפןעלבברכתנפטרואהרינהמברכהובין...ראשונה ם,מץלקמןגםיראה

תעג'.ם.ג"מיערב'סי.ב"מירר" .גירםחן.ה"-הופליגאשםברכותינה'נו.מרבוהיא,."ם

יאביואחיובשםרח'סימיףמור,קנרכהברכותמרדכי ,ש"הרא

.ב"מכאןא"רמ.ו"מטרח"משםע"שי ברכית'תוס.וראה.'הראיה"דב,מא_ברכיתא"רשבעת

נ"ברהבליחה"וכ/'הםמיף'"יבמיד,ייןה"דשם _שם

.כס'.םי"פשםראש.'הכ'אה"דשםברכית'תוסעט רנהשםמרדכי

'עב"ח(י"רית')העיקבראה:,קלי 282_

.כדק"סרח'סיא"מ.ב"מקו"ט,קנרכהשםמרזניפ .שםברהבובמדרבלוהה"יכ

קו1.ס1,סא'ה]משהע]],.הק.מרבהאליהפא

ילקמן.ז-סקרז"בסבהדיאמ-וב.ק-,בע~.נמהתלכן .יםט"ס.שם
.טק"ססוף]רע"בסש-מםמ-ומ,."םב'ר' .ב"ח(ו"רות')ב"העויראה.שםנ"ברהיבמדרודוה"וכ

,282'ע נ"ברהבלוחה"וכ.יאותי"הגבהגזולהמנסתשיריפב

נ"ברהיבמרר.הק"סין.הצשערב"משנוראה,שם רהיט,שם

ן'שאעית'רבמשיעורפחיתיןשתה:אשלי

,י'לאהרלברךצרן הקרוראה,א"מימקא-מפג

.א,יבח"חהלכות' ט"סדי"םלקמןהכוונהואפשר,שנתבארכמי:אוצללפד

.יטפלקר.עלענין-."םב'ר"ום פה

ש-מראכ-וב)ד"מקז-ט.ן"חעלעצמוקבעלאאשלי .(בעלמאךאיראילי.ואפ-ר"מפסחיםערביבפרק

נ"ברהמדר.ה"הה"פנ"ברהבלוהח"וכ,בק"תרבהאלירנ ,ה"הד"ת

בהבהרךלקמןיראה.ה"מקא-מ,י"מקרצם"סז-שפו המע

"שיהצרן.אםולענין.וק"מאהרוןיבקינטרםף' ,דק"מא"ובקו.המעיףבסוףלקמןראה,מעידהבנקים

ה"דב,קם'ופמחששתירעה"רב,מבברכות'תוספז ך

"מלקמןגם-וראה.ר"מע"ושיטור,שםש-רא,ן"' ,י"ממתעב
.ע"השוברעתמקידז"מ,שםש"ורא'תוספח נתירוחםרבינו.שם'תוספט

הובא,(ג,קמב)א"חמןב' ,שםפסחיםעניבפרקש-דא.ב"מקמשהבזרמי

.ב,מבברכיתראהצ דלקנדמקותלכלהינוצא

"
"ס"מראה.ס"סקעח"ס ,ה"מקרצט

.דק"מאחרוןךקונשרם"~י הנהית.א'אנע.ה"רב,מבברכיתא"רשב,שםש"ראצב

'האיעה-הטור.ל.אותפידברכות'הלשונעת.מ
.ג"'םשםלקמןגםוראה,מץרצם"וםד"םע"שבשי הבדלה.גביאילו,שלחנו.עלדוקא"שיההתנהולאצג

למעודתוממיךנו"דהשלחנועל"ריקא'.ה.שהתנה ,"מעודהיבמקים

,ד"םצד ,ה"מקצח

.הפסקמקום'שעוהייין.בשגם,י'.םשםצד ,ג"כר"יבשועצו
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הייןפומראינולמצוהיןאלאלשתיהבאואינוהואלהבדלהשחן"'אומריםויש
השלחן7עללמעודהעצמושקבעאחרדהיינוממששלחנועלהבדילכ"אאלאשבמעודה

ישבשלאפ"אע]7המעודהקביעותהתחלתהיאידיםשגמילת(")"ידיו7שנמלאחראו
לחושויש.(שיתבאר7ידרךועל))אחריבחררוהבדילידיונמלואפילועדייןבשלחן

11בברכהלפמורשלאיכויןלמעודהעצמושקובעקודםשכשמבדיללכתחלהלדבריהם

שמפקהמעודהשבתוךהייןעללברךצ"אלכךכיוןשלאובדיעבדהמעודהשבתוךהיין
.]להקלימופריםדברישלברכות
ך"שוהואהואילקידושן"אבללמעורהשייךשאינוהנדלהבייןאמוריםדבריםבמה

הכלאלדבריהמעודהשבתוךהייןפומר,מעודה7במקוםאלאקידוששאיןלמעודה

וכל(,)"7למצוהאלאלשתיהאינוה~שייןפ"אעלמעודהעצמושקבעקודםקידשאפילו

אחרוןקונמרם

סעודהמקוםדבעיאדפשיטא'7ש"והגזןא"ברשםמשמעוכן.שםו"הטשכהםכמו,נונאבכסאי
לכוונתםכללצ"וא,מץומהכאןשאיןלמחלוץתלירדהזץיץםמיכןלאראם,בהבדלהעלמאלכולי '7שם

": התוככוונתהואכןנרהיאירששנטילת(ה)
שלאאף,לאחריולברךצ"אטעמאדמהאי]'7'

לאדהא,ז'7הכעודהשבתוךמפירותגרעלאמ17םמכל)'7'כולאכילהאפשראיכאןשייך
הויידיםונטילת,א"י7"כא"במזניה"וכהראלגרורדבאיםמשוםהטעםשפירשזנןא"כרשבל"כ

לשתותשיגמורעדלהמתיןולאמידלברךצריךנטילהץודםאבל.י'7ב"רל'בכיש"כמהתחלהליה
בתוכפותכ"משא."'כבר7שמחוייבאחרונהברכהץידםכעודהלץבועשאין,המזוןשבתוךיין

:ק"ודו]7ששתרב[ו)ה"כדתוכפותעיין.ן'7'כולהםבאה"ד

שכתבו,הכילהוכביראלא)]7'שהתוכאף)]]7ע"בשמשמעוכן"]7א"מ'נוייןשנןוגל(ו)

כעיףע"הששכתבמהלפיאבל,]]7ל"במשעיין,אחרונהברכהמשוםהיינו,ז]7'כוגרעדלא
.י]ט7"רצ'כיעיין,בהבדלהאלא'התוכדעתלפיאףלהחמיראיןחולץשוםבלין]ש7"כהרא'ו

'הבעה'ד.קמררכהשם.מרדכ,שםברכות'תוסצח

,ושםשםע"בשי .157'עב"ח(י"רית')ב"העווראה,ה"מקא-מצט

.להםבאה"דא,מג'התיםבדעתי"מקא"מק תיםקא
יראה.שם'מררכ.עבטתורבה"דסיףב,מבשם' .למעורה'"נטן'בהפסק'הוהבדלהאםקמו'סיל.לע

תפלתלענין-ב"ממלב',מע"ושימזר,ב,טשבתקב ,מנחה

אחרינהברכהן'לענ-וו-אחקונדס]"~י ,ן'היעל.לבךך.צרן.שא

.ה"מקצט-"סשץקג .בחולהמעידהלפניין.שתהלעניןהמעיףבסיףקד

ב"ח(1"יר1ת)ב"דיג1ראה~,ד"םע"ש.לעמן~דגה'"בגזה ,ג"בשיה47'ע

.ג"ושא"סרעג"םכדלקמןקו יםד"םע"ושוסיר.שם..ומררכ'תוס.ודוג
וראה,'"םרענ" .ג'ק"מ-לדה.תהלה.יראה,מיידשםלקמןגם

,ה"מקז"מקח ע?אה"דב,מבברכותקט

.להיא' גלי

.לאותפידברכיתהי .41גףב"וחמחגףא"ח(י"רות')ב"העוראהקיא

'דברהמשךביאור,ששת.ירבה"ר,מהב,מבברכותקיב )ב"העוראהאהרוןהקומרם

42גו.ב"ח(ו"רות' ,55'וע

.ב"מש'רל'כדלע,ה'שתבלאתיג אחרלברך.צ"שאקיד

,ב"מגגו"מכרלקמןהן' (י"רות')ב"העווראה,הם'לפנהביאיה"ד.ב,מאשםקטו
כח'ענ'חוב(.'.נ)גדית',בשוהה45'עב"ח .22בהערה

י'לפנמברךלגרורבבאשגם,תלמצוההחנוךבמפרקטו לאחרולא

,י' ב"משםע"שווראה,לטינוע'הגלאר"שיוע'בזה"מקיז

,(ב,מכהטבת) .חאותד"תהליראהקיח

משםקיט
שקבעאחר'"נמקרנםשתהאםרגםל"םא~ .ס'בפנוכמבואר,שבמעודה,'דץפומר .ב,מבשםק37

ן"השפיטרטית'בפשע"השיפסקשמה,ה"מקקנא כהתיםרלא,המעידהשבתיך

', .ד"םקבב

,ששתידבמריהב,מבברכיתק3ג מידהברלהיןק3ד

החנו,דפמרהמעידהשלפנין' .רים'לת'נט.'אחראלאפמרלאשבשניהם

,ה"מסבקריאקנה םמיףי"פם.פמחקנו

ברכהלברךצריךן.שאכד" .ט"מקא"בסהיבא,המעודה'שלפנן'היעלאחרינה

,למאןין.מצג".םשםר"יבשוע,א"הרמבהגהתז"םקנז
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בירךאםאפילוהמעורהשבתוךהייןשפומרלשתיהשהואבחולהמעורהשלפניייןשכן
ח]7למעודהעצמושקבעקודםעליו

צריךלהדרסןמהרראבלבושמועדהדרבאותודהיינומעורהבמקוםשבירךוהוא)
בירךולא7ן'גמעיןאחתברכהלברךשנתחייבכשיעורשתהכ"אאלאולברךלחוור
'בסישיתבארכמובדיעבדדבריהםעללהמוךוישולברךלחוורצ"שאאומריםיששאן

כמולחדרכמחדרדינוהריוחורבינתיםממנויצאאםחדרבאותוואפילו"ח7ן"קע
עלכשבירךבפירושבדעתוהיהאםאבלבמתםאמוריםדבריםבמה(]שם7ןשיתבאר

בהדרהיין
~

פומראהר7ינבהדרשיסעורהמעורהשבתוךהייןאת11בברכהלפטורה
:שם717שיתבארכמואחדבביתהםהחדריםשניאםלכתחלהאפילו

ברכהלאחריולברךצ"אהמעודהשבתוךהייןאתפומרהמעודהשלפנישייןמקוםוכלן

כמוהמנוןבברכתהואשנפמרלפיכשיעורהמעודהלפנישתהאפילו]כללסאחרונה
אחתראשונהבברכהשנפמרוכיוןאחת7חשתיההםששניהם"7המעודהשבתוךהיין
.בדעתשאין.אהמעודהשבתוךהייןר.לפמשלאוכיון"ן"המעודהלפניהמברילאבל
אם7תהמעודהלפניאחרונהברכהאחריולברךצריך7יןהמעודהבתוךיןלשתות%כ

לברךצריךהמנוןברכתקודםונוכרהמעודהלפניבירךולאשכחואם)"כשיעוריתשתה
פומרתהמנוןשברכתלברךצ"אהמנוןברכתלאחרעדננכרלאואם(]7ת'גמעיןמיד
.שיתבאר7תיכמובדיעבד7תנהייןעל'גמעין
המעודהלפניייןהשותהאבל]7תלמצוהאלאשאינוהבדלהבייןאמוריםדבריםבמה
שלפניי"שלשהמעודהבתוךן"לשתותכלל.בדעתאין.אפילאחררלברךצ"אבחול

לכןהואהמעודהומכללאכילהלתאוותאדםלהמשיךמעיםבנילפתוחבאהמעודה
.~ש7ת""להדיןוהוא,המעודה7תמחמתהבאיםדבריםכשארהמנוןבברכתנפמר

אחרוןקונטרס
שאף,אחרונהברכההכירושלאהאחרוניםמשמעותנגדלהקלאיןהכשיעורבמהוהאףומיהו
,אחירהביכהצ"ואהסעודהכתוךליההוילסעודהעצמושכשקבעלזהותכויןדהא"רמשגםל"את
:(אחרונהברכהמשוםאינהידיםדנטילתלהדיאמבוארטיתן"רצ,ליו"הטשכתבממהמקוםמכל

.אחרוןבקונטרס"וע.נ"ישהמעיףבתחלתל.כדלעהשת .מ"הר"מנ"בסהפרר.ה"ההל"פנ"ברהבלוהוכיהעבט

.אחרבחדר-מישאםאבל:ושם כשיעורשתהכןאםאלא:שםנ"ברהימדרבלוהגזל

.ג"ושי"מקצ'סילקמןיראה,עית.רב מעקלא

,ג"ושגף' ,אמעיףקלב

'דמגמביארשםילהלן.שםנ"ברהיבמדרבלוהה"וכקלג הזהבחדרכשמרךמתחלהאם"

לשנותברעתוה' לדודתהלהיראה,"אבלתובאמצעלחרר.מחדרמקימי

,בק"מ ,אמעץקלד

סוף'"פשםש"רא.ין'ד'.ה"מדב,קם.פמה'תיםקלה -וצושוך,ר'.מ

חין.כשאהיינו..ח"מרצטסר~ .(כממוךיתבארשדית)מ"המע.בגלפתוח'כד

.ג"וש,א"מיםלללראהקלו מא"מקלו

.בתק"משםרבהאליה,מקיארצם" .הק"סאחייןבקונטרםכמביאה,'"נמקודםהינוגולח

,ה"סל.כדלעללט ב.שםתימלקם

בנמת.שיר,ין.וכןרבנוש"מ.ה"ד"" ק"מרבהליה,.דק"מהמדעילת,גק"מ'"הגבהגרולה

:ושם.ב"הנ."פנ"ברהמרד,ד"היה"פנ"בסהבליחורה,ה .כלבדלמצוהאלאהמאבלתאותלפתיחמתכפןנו.ואהיאזל

.נ"הנו"מקצ'.מלקמןראהקמא 7

~

,רה'"ס1ס'"בבהובא.ה"הפיוברבותירושלמיראה3וב .שםנ"ברהימדרבלוהוכיהקמג

יראה.נו'ד'להגיעלאבשוערזה'.מאבל,רח"בםקמר ברהליח
.ז".הא"שנ"ברהמדר,י"המא"פנ" מא"מקמה

.'"מקכאןא"מגםיראה,מקרארצמ" .ראקמו
ם"מימור,כד"ממוףפסחיםערביפרק~ פיהנ"ברהבליחה"יכ.ט"מקא"מ,י"מע"שו,ב"ער

יראה.הגץא"ובפא"היר"פנ"ברהמדר,ו"הטיבראהרג

,159נךב"ח(רימסו.)ב"העי ק'סיז-שקמו

,מקידז~ .-ואיל52'עב"ח(י"רית.)ב"העו"וע,ו"מקקמת קמט
,י"מק
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לשתותרעתוואפילואחריהםלברךצריךבחולהמעורהלפנימשקיןשאר(,)השותהאבל
שבתוךהמשקיןאתהמעורהשלפניהמשקיןבברכתפומרשאינוכיוןהמעורהבתוךכ"ג

ואם))%7כברכהצ"אהמעורהשבתוךמשקיןשארשהריראשונהמברכההמעורה
פומרתאינההמזוןשברכתלברךצריךהמזוןברכתאחראפילוונזכרבירךולאשכח
:(")בריעבר7אפילורבותנפשותבורא

המזוןברכתלברךרעתואםאבלהמזוןלברכתכוםלוכשאיןאמוריםדבריםבמהז
לכתחלהאפילו])7המעורהשלפניהמשקיןעלאחרונהברכהכלללברךצ"אהכוםעל
נ)המ11ן7ברכתשלהכוסאחרשיברךאחרונהבברכהשנפמרימלש

אחרוןקונמרם

בהדיאמבוארדשם,גדולעיוןצריך")7המאורבשםשכתבומה)י)7""מנרהשותהאבל(ז)
.בשמוי)ן7"ברהואוכן,"ז'גמעיןפוטרתהמזוןדברכתליהדכביראמשום,בייןדדו7א

כ"גהואן)7ןן"וימם](א"ורשם)ן"כרלנהוג")7שכתבדמהלמרישא"רממשמעוה'לכואף
א"רמפכךוכן,"ומרדכי7ןהתוכמןדעתוכן.שםעייןעליהפליגידהא,שםעייןמהמאורלאפולי

ובטורז"ז7"בטשםעיין,ו"כג"תע"בסלןקיימאוהכינ"י7"כלא"במשם,עיי,]ט7ן"רצ'כי
.(ק"ודו.א"המדעתלפיכהמאורל"כלאעלמאדלכולימשםמבואר,ה"תע'כי

,משליםשארולאאכילהתאותממשיךהייןדדו7אן"7המרדכישכתבמהאשתמיטתיה"זןז"ולהט)
.י"7א"תע'כיעיין(הואופשוט

אחרונהברכהגביוהמרדכיייןב"כע'7דף'התוכעליהופליגי,הואיחידאה"שין"הראבייןוגם
כתבוכן.ב"ע'כיבתשובהא"הרשבעמווהכבים,]7שםה"והרזשםן"ורן"והרמב'בכוכשל

(ה"תע)'כיבטורנ],ה"ראבימדעתמשמעוכן,]]7ירושלמיבשם"]7ב"עז"ידףבחידושיובהדיא
ש"דלהרא,אחריולברךצ"אהמזוןשבתוךייןדפוטר'בכוכדדו7אי]7מ"בהגמ"ומהר[ד"1תע
טורעיין,ש"הראאביוכמכתנתשכתםהטוראחרנמשך"]ע7"שהשאלא.צ"אהראשוןאחרגם

:"7דהבדלהטעמאוהיינו.ן]7עלהלוכיףדלאהבוכןואם.ב"ערכימן'כיכוף

נלוחה"יכ.זן-אחס-קונס]'י~י,ג"מסיףל.כדלעקב ברה

תעג"מלקמןגםיראה.שםנ"ברהמדר,שםנ" מע

,ה-ה" וכיה.ד'ק"סא"מ.ח"מקירה"יםמ"מקז"מראהקנא

א"פנ"ברהליחגםיראה.ו".הא"פנ"ברהבמדר המחעלן.לענ-ו"הי

.ה' הכבר"פנ"ברהמדר,הרדפיהנ"בסהבליחה"יכקבב

.סיק"סם'.םמהלחן'בריראה,הבדלהן.ין.לענ- מקנג
,כר)פמפם'הבמלחמות1.]רמפ"עמקידסוףא" מתשביץ,שםן-ר,(ב

ערב"םלקמןגםוראה.שיח" ן'משקשארפיטריהירן,ג"מתעד"םק"מתעג"ם.ג"מי

.נ"שד"םבדלדול(נה,אחרנידרכהגם) .מקררקנד

ברכהך'צר.ודורמשקיםבשאררגם,(ב,כד)ם'פמחקנה _קרינה

,קפי'עהשלחן'נ'מגראהקנד לענ:ה"ד(ב"רע,כד)שםלגז

.הגפןעלן' .מקידנוףא"מקנח

ז"בהמשאחרוגפןעלשברכת]נ"ישז"םדלקמןקנט .שלפגיןפיטר
.המזול חןפטרלאץ'שבהמ,ששתידבה"מד.ב,מבברכיתקט

.'"נט.שלפנ ,קמגרכהברכותקיא

_ו"םקשב .ל"הנהמאורבעלכדעתשלאדהיהתסיג

.ח-ז"'םשםילקמן.ח"מקקסיד נן.אמרמשקיםבשארשגם'שכ,ט"מקקעד'.םקמיה
,בבהמץם.ונפמרמעים'ננלפתוחם.שבא רכהשםקמץ

,ג"מקא"קיל'לעגםיראה.קלי ,המאכלתאותגיררהיןשרק,נ"ישב"משםלקמןקריז

.שלפניןפימרז"שבהמל"רס,כרם"מי'"פפנחיםעסית אכתאותלהמשיךשהיאהכמין
גרפת'וראה.לה' ,כה'ע.יבהוא(,י,נ)

שהיאכצן.שנכיםפותרץ'שבהמבג/לי)ם.פמחקמיט פזמר

,הכערהשבתוךן" .א"הקיבתחלתכשלעילילג

ב,מאברכותוגהעלוהוא,י.שלפנהמפרבדפיקמא דמיף
ק.ימםש"הראמברתשמביא,פפארבאמרה" ,ה'כוותרלא

.ה"ה,ימהד"המיףי"פברכותקטב מב"חימגג

,חפצוואםה"דתקכה" .דאית.ההגרהבנוסחילגד

.יף'מעקעה ,משקיןבשארגםכןלזמרקעו

ב"ח(י"ירות)ב"העי,דה"מערצט"םשיצעראהקעו



קערשבמעודהברכותהלכותתפב

שתהואםהכפקמןיכתלקובנה"7להמעודהלפנימרביעיתפחותישתהמקיםיסכל
לפניששתהמשקיןלפמוראחרונהברכהאחריולברךהמנוןלברכתכוכלויהיהרביעית

"]שנתבאר7כמולמשקיןברכההמצריכיםכברת]מכפק7להכתלקרוצהאםהכעודה7לן

המשקיןאתפותריםשהםכיוןהכעודהשלפנימשקיןאחרלברךצ"אדבריהםשלפי
:ראשונהמברכההכעודהשבתוך

הכללדברי]]אחריו7לברךצ"אהכוכעלשמקדשמזבויוםבשבתאבלבחולה~יכלח
במקוםאלאקידוששאיןלכעורהשיךשהואלפינ]משקין7שארשלהואאפילו
.י]7הכעודהמהמתבאשהואהכעודהשלפטחןכמוהמוןבברכתנפכרולכןמעודה
שהיוכמוהמזוןברכתקודםהכעודהלאחרהכעודהמחמתהבאיםלדבריםדומהואינו

ולשתיהפירותלאכילתולקבועהפתמןידיהםלמשוךהכעודהגמראחרבימיהםרגילים
ומינילפתןמיניכגוןהכעודהמחמתהבאיםדבריםאפילולפניהםאןשמביאיםדברוכל

אחרונהברכהגםמעוניםכןפיעלואףולתענוגלקנוחולאולשובעלמדןשנאכליםירקות
'.בכשיתבאר:כסהכשדהעיקרבשך:באולאהואילהמזוןבברכתנפמריםואינן
לפתמפלנחשבאינוהפתמןידיהםכילקושכברלאחרשבאמהשכללפי"]71"קע

הכעודהמחמתהבאיםדבריםאבלהמזוןוברכתהמוציאשהןבברכותיהעמהלהפמר
הםבההתחילולאשעדייןפ"אעהימנהמכולקותידיהםואיןהפתעלשדעתםבשעה
.,]אחרונה7מברכהבברכתהלהפמראליהמפלים
כמובתחלהברכהבלאהזהמהעולםליהנותשלאן]7(")ראשונהמברכהלאאבל

:"]"שםשיתבאר

לאחריולברךצריךאיןהפתמןידיהםמשכושכברלאחרלפניהםהבאייןיאפילוכ1
המבברכתשנפמר

~
כועדשהייןשכיוןלפיהכעודהמכללנחשבשאינופ"אען]ון7

שאיןמפניאלאהפתאחרכמוגמורותברכותשלשאחריולברךלתקןראויהיההלב
קבעשלבכעורהכששותהואבל7ן'גבמעיןלודיעליוכעודהלקבועאדםבנידרך

אחרוןקונמרם
הוילאדהכאלומריש]'7שםא"רמיעתלטיף"י,"'7י"תב"די'שיא"מעיין)נדאבל(ח)

וצריך.ן'7ש"וברא"דןהדשןבתרומתועיין7יזמשהבדרכישםעייןנ'7התםכיכךכלסטלה
:(עיון

.ג"מף:םיכדלעיל,שםא"מקשח ס.לקכקגםוראה,שםא-טקורט

.ג"מערב" לה-נקלפ

.ז-ס~-וזוושוךש-מרא11~ ,גף'מעל'לעקפא
.'"םנ"עסרע-ובוטוך.ר'סיסיף."פממהיםש-דאקפב םשםלקמןה"וכ

,יוםשלן.בלילהשלן.ב:1שם.ג"' "מתעג'.מ
.הזבר"פנ"ברהמרר.הזרה"דנ"ברהליח,' ,שםלקמןגםראהקפג

.מקראשתא-ומ.ש"הראבשםוצם"סטוךקפד "מקפה

,נ"הני -ראקפו

,כר"מסוףשם~ .ומחרוןקונשדס]'סיקפו

.אחריטבקונטרםהננד)חירב"םלקמןקפח

א-בםהובאא-רשה.אנאה"דבקגבמחים'תיםכפט

מ;

טק.

המפלל;מברכיםזהשבאפן,ה-1.משםלקמן,קצא המנוחדתברכה

.לי .שהכלהטפלעלשמברך,א"מקצב

המעידהבתוךין'שיתה:שאשל,ג"יםא"מכדלעיללצג יראה.עליהלברך-צרןלה.האכתאיתלהמשיך

.160'עב"יהגגזךא"ח(י"ירות)ב"ומפו .באותקער

,לא"םקצה "פברכותקצו

,טז"מי



תפגקערשבמעודהברכותהלכות

אפילו"'"המ1וןבברכתונפמרן'"לשתיהקביעות11הרילאכלהקביעותשהיאמתו
.ין"לכתחלה

.ילאחריהםנרבהמע1ממהפתמןיריהמשמשכולאחרהמעודהנמראחרמשקיןשאראכל
.המעודהשלאחר1הדיןבמדינתינושייךאםיתבאר"קערי'סיולקמן

ברכתקודםהמעודהשלאחרהייןעלראשונהברכהלברךצריכיםהיולא(בימיהםואף)
אחרגםלשתותאובדעתוהיהאם]יהמעודהשלפניהייןבברכתשנפמרלפיהמנון

שנפנםיוםאוהקזהיוםאומזביייוםאושבתהואאםבמתם.אפילאו)המעודהי
שאיןבמקומותאף]אלויבימיםהייןעלמעודתולקבועדרכואדםכלשמתםלמרחץ

."נמלךשהואבעצמויודעכ"אאלאהמתםמןנמלךנקראאינוולכן,יכךכלמצויהיין
היןאתבמתםפותראינוהמעודהבתוךאלאהמעודהלפנין"עלבירךלאאםאבל

שתייתוהמעודהשבתוךשהייןלפייןבפירושלפומרונתכויןכ"אאלא~המעודהשלאחר
בתוךלשתותרגיליןהיושלא'ישבמעיוהאכילהלשרותאלאלשתיהבאשאינוגרועה

בדיןואינולשתיהבאהואהמעודהשלאחרוהיין"'בלבדילשרותמעםאלאהמעודה
)'יבכוונהשלא]'יהחשובאתהגרועשיפמור

גמרשלאחרהייןגםהריהמזוןברכתעדהפתמןידינולמשוךרגיליםאנושאיןועכשיו
.י'יהמעודהשבתוךייןבברכתונפמרלשרותבאהואהמעודה

מגריםבמיניהשולחןולערוךהפתמןידיהםלמשוךשרגיליםגדולותבמעודות(ט)רק)

אחרוןקונמרם
הרבבשםשםן'שכתביומה)"'זי"קע'ליא"מלבושייייני"ובטורינןנךבסעודותרק(ט)

בייןלשתותסוטרלשרותאיןאחרתלעודהשאינהשאף,הכאשייךלא,]ייונהרבינו

ובימועלת-שמתה,א"סג'ר"מלקמןז"עדראהקצו רברלשארגםמועלתלפתקבצנת

.ם' ברכיתא-רשה.מהיה"רב,מאברכיתיונהרביהולצח

א"מל'לעיראה.ט"מקא-מ,הכיאיה"דב,מא ושלפניהמעורהשבתיךין.גםפוטרתז"שבהמטמףטעם

'עב"ח(י"רית')ב"העויראה.(למעירהכששיך)המעידה פנ"ברהלוחראההמעודינשאחרם.תמרולעטן,238

א" ,ג"ושהגזסיף

,בדיעבררקל'מועהמעורהשלפטביןכ"משאקצט ,ו"טכדלעיל

הוונתאר'שב.במהא"המנתמויןשלאואן)שםא-מר פמה'התוס

רלאחרחןלי'יאפ:אנאה"דבקגם' השיבדלעולםי'אחר-לבקצריךשאיןנראההמעידה

הסעודהאחרהבאיםם.דברדקאמריהאהסערהמחמת היהם.יאחרהם.לפנברכהצריבין

~.בת"ע.מיןחיץנו' וכסכי"ם.י"פברכותש-מראהרי,כדק"מרח"סא"המ

ם'משגם,אלאהניל-סיאו-קלהרנהברכותומוססי דוקא.שהנ,המערהמחמתם.באנקראיםמשקיםושאר

.המערסךבתיךן'כשבא "פרא

.י ,ג"מקא"מ,ד"מקמץ.א,מב.ברכותתשהרב

,דק"מרבהאליה,לב"םי"פברכות~.רארג הלרמוזם,ב,מבשתל"וריםיוחנןךרד

ר"פברכות' ,טור,ההב

ש-וברא.שנולאה"רשםיונהברבניהיבא.הגאוניםרה )שם

מפריםנקצתכןהיגהם.הגאינדבריי"ועפ,י ,שםם"רמב,(שלניטסהובנט

הובא.שםברכיתהמאירלבעלד-השךהשגותרד .ובתירשםש-ברא

.שםש"רא,שםברכיתאדיירז תלמוכלהורה'רב,הינארב,ששתרך,כהנארברח

'ד' ב,מבשם'תים.ב,לברכותריף,ב,מבשםדרב

.שםימסו"ת_מיה_שםראש.שםם"רמב.ששתיהבה"ד פמקרט

'בשלטהובא,ה"סד"הי"פברכות,-היא' .גאותת-ד.(גאיתב,ל)ברכיתגבורים

,שםברכותרי ,אםה"דשםי-רשריא

,שםוהאר"מ.ד"ס'"פשחיםראש,שם'הומרי3 מלקמןז"עדראהריג

.נ"יש'"םרי" ירבמדיהשםברכיתיונהרדינוהרך,שם'תוסריר

.שםא"מ.קלח"מברכיתתקלסי,אשי מרטן

.קש" .אמרה"מדשםרטז

.ב"חשםריו ,מקץריח

.שםהמשריס רבישיםומיהוה"דב,מאברכותר3

שכיוןרסקהיצחק' שאין

,להדיטנןהמעידהכתוךהשלחןן'ממלקאני ,ז"מקעו"מוכדלקמן



קערשבמעודהברכותהלכותתפך

המעודהבתוךשבירךהייןבברכתנפמרהייןאין"וןינ~המברכתקודםשתיהולקבוע
יננלפמרובדעתוהיהכ"אאלא

המעידהמהמתהבאיםדבריםשארעללברךצ"שאכמולברךצ"אמשקיםשארעלאבל
שנתבארינזממעםיניהמוציאבברכתשנפמריםלפיהמעודהגמראחרשמביאים

גדולותבמעודותהמנוןברכתקודםהמעודהאחרשתיהלקבועררכםשאיןבמקומותאבל

צ"אלשתיהעצמןקובעיןשאיןכיוןמגריםמיניכשאוכליןהמעודהבגמרייןששותיןאף
לפומרהעליהגםדעתוהיהומתחלההמעודהצורךהיא11שתיהגםכיולברךלחוור

(,המעודהינגחוךשבירךהייןבברכת בכלאחתבברכהלודיהמעודהבתוךששותהמהכלאבלהמעודהשלאחרבייןןהכל.
:,נמלךינשהואיודעכ"אאלאבמתםאפילוענין

אחרוןקוגמרם
השלחןכילולי"דעמשוםהיינו,זובבעיאכןינייונהרבינוהרבשכתבומה.לעצמוברכהשגורם
אבל.ייג"7פכחים'בתוכהואוכן,'תוכבשםינןתלמידו"ינא"ברשבכמבואר,מהפתדעתומכיח
ואפילומהפתידיהםמושכיםגדולותדבכעודותולבושי"להבשהכביםאחרא"הששהוסיףמה
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לפמ1יך'צי .בהלאףהפערהשלאחייןנם

.כלל;1ה.רסיט אה.רשםשכתברם

היןל;לבקן?'השהוא.:'הכ' ל1ק'הההואשבזה,.1כ1פכ1פכלל;ההזל'מ'בתן
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אינושהואכיוןלויתנואםיודעהיהלאהראשוןעלכשבירךכי"השנייעלולברך
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