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עלדעתוהיהולאהאחרוןבביתהמזוןברכתולברךלביתמביתבכעודתולעקורואפילו
."מן"תע'בכיש"כמבזימוןןשםלברךכגוןעוברתמצוהלצורךמותרמתחלהזה

משוםהאיכזראיןולברךלמקומולחזורדעתעלשלאהמזוןברכתקודםשלעקורפ"ואע
איפורעלאפילועובריןואין]"כופריםמדבריהואגמוראיכזראלאישכחשמאחשש
שםולברךאחרבביתלאכולשדעתוכיוןמקוםמכלעוברתמצוהמשוםדבריהםשלקל
לברךצ"אשניבביתואוכלכשחוזרשהריעקירה11שאיןלזמרשישברוראיכוראינו

אחתלכעורהוהכלכעודתולכייםאוכלהואהראשונהכעודתודעתשעלמפניבתחלה
נ"שנתבארכמונחשבתהיא

כבראלפיוגם"ברורןהאיכורולדבריהםי"שיתבארכמוזהעלחולקיןשישלפיאלא
מהוכלהיאמקומותבשנימקוםמכלהיאאחתכעודהשהכלשאףלומרישהראשונה

איןלפיכךאחרלמקוםשיעקורקודםלמתחלהמידאחריולברךצריךזהבמקוםשאכל
:מתחלהזהעלדעתוהיהלאאם,ןעוברתמצוהלצורךאפילולהקל

המזוןשיתעכלכדישההשלאכלהרבהשםשההאפילוהרשותלדברוהלךעמדאםז
לאאם""אחרבמקוםאובמקומולאכולכשחוזרהמוציאולברךלחזורצ"א"שבמעיו

הדעתהיכהכאןשישכיוןעודהמלאכולדעתוהכיחאםאבלבינתייםדעתוהכיח

."מל"קע'בכישיתבארממעםהמוציאיולברךלחזורצריךמקוםושינוי

נ"ברהמדר,הרזי"פנ"ברהבליחה"וס.ב"מא"רמנב

.שםביכלגג נד

גםוראה,שםא"רמ,ד"חפידברכית'הלמטחרביני ,ה"מדחיליןי"שנ"רא,נשהן.ה"דשםם'פמח'תים

,ו"םתפר"םלקמןגם.וראה אשאזגה

אזפ"עכ'כלמקימילחזורשישכחחוששיםן' עואיןחגק"סא"ת)מעידתישטמרבמקוםברך'

.י"מל'כדלעלחזורדעתעלשהילךכיוןממקומירה'עק מלקמןגםוראה.ב"מימא-רת,שם11מלנו

.ו"םתפר" ,ז"'הט"פנ"ברהמדר,ז"עי"פנ"ברהבליחה"וס

.שםבוכלגז _שםא"רמ_שם."בגת

,דם'מסחלא"מלקמןראהנט ס

שדעתו":כרממיםוהחנו.ב"מקתנם"סא-ת'י~' '.ם.לקמןה"וכ.בזימון-"שםילברךאחרבביתלאכול

מרר,הרזסוףו"בנ"ברהלוח"וע.שםא"ורמח"מתעט .ז".המוףפיטב"ברה

_חף'מעא"ס .ר"מוכרלעיל,השובמקיםגםשיאכלאףסב

גן
". בר,אפיל,,,למקישלהבו,ברעת,ל.אפמה

צרךעבר' .שםכדלקמן,ילברךלחזיר

נתבארלחזורוברעתו.למקומולהזורדעתיבאיןסרו המעבתחלת

,עיברתמצוהלצירךדמותהף' "מדחוליןו-פש-רא,כשהןה"דב,קאם'פמח'תוםפיז

.ג"מקפד"מיכרלקמן.ה כרלעהית

.ג"מל' לאעת-חמה'שהקנטמי1"רלקמןשנתבאראףגנט

.במעידהסילוק'הו ,שם.א-רםע

.נ"ועא"ססיףעא



תצהקעתשבמעודהברכותהלכות

מןהאכילהמןדעתושהכיחשכיוןכללשההלאאפילולךידיווליטוללחוורצרירוגם
)מהןלדעתווהכיחידיובשמירתנוהרלאהכתם

פ"אעלזידייולימלללהררצריךבדבריםהרבההפליגאסמלאכולדעתוהמיהלאואפילו
'בסישנתבארכמו,משמירתןלדעתוהכיחהכתםשמןמפני"המוציאילברךצ"שא
.טד"קכ
ידיוולימוללחוורצריךכעודתובאמצעלהתפללעמדאםהדיןשהואשאומרפמיויש
שמרכ"אאלאהתפלהבשעתהדעתהיכהחששמשוםלכעודתוכשחוורהתפלהאחר

חששמשוםלכע1דה1נ1טלה11רראשוןנ1ל.בט1'ד'שנטלפ"אעפכחשבלילכמו)דיו' כמההגדהאמירתבשעתהדעתהיכח
.("ה"תעבכיסןש"

כמובתפלהפוכלהדעתשהיכהכהאומריםשהעיקרבי"צ'מכישנתבארמהולפי
"]דעתומכיחאינועצמהתפלהמשוםשהריהתפלהאחרידיוולימוללחוורצ"אבאכילה
הטיחשמאחוששיםבהפוכלהדעתהיכחשאיןפכחבלילההגדהבאמירתכ"משא
.]]דעתו
ושהה"]להתפללהכנכתלביתהלךאפילוי]הכללדברי)]לברךצ"אהמוציאברכתאבל
אפילובכעורההפכקחשובההתפלהואיןעודמלאכולדעתוהכיחשלאכלהרבהשם
פ"ואעכי"אחלהתפללביוםעודשהותשאיןמפניולהתפלללהפכיקמוכרחהיה

ק]1המשוםהפכקחשובהאינהמאומהלאכוללואפשראיהתפלהשבשעת

המנוןברכתכוכעלברכהלהצריך1המשוםהפכקשחשובההמנוןלברכתדומהואינו
והיכהכילוקהואהמנוןשברכתלפי"לשתותיאפשראיהמנוןברכתובשעתהואיל
:טן"קע'בכישיתבארכמון]תפלהכ"משאושתהשאכלמהעלהדעת

מעוניםשאיןכדבריםדינםבמקומםלאחריהםברכההמעוניםשדברים"אומרימןיישח

.שםראש.שםיפמחים'רבה"דא,מבברכות'תוסעב םמור

שנקראכעןיהיה.ב"מימקקעת'סיא-מ,תעו" .(ה"םקעט'.םולקמן.שםא"מ)ברכהלעניןהדעתהימה

ן'לענעת-המח'ה'דהיבסמוךיתבארם.בדברג.הפלן.ילענ "נט

לברך-צרקאםולענין.א'המיצ-לבקצריךן.שאאף' ע-זוגמילהעל
.ה"םקעט"מלקמן,ב"מקמר'.םלעיל" ,ז"מעתש"ם

.שםא"מעג טור,א,ליוחאעד

לקמןגם.וראה.א"סקע"מע"ושי ,א"נתעה"ם

אפילושלפניני'האלדעהיהיט.מקידקע"נא"מעה דוקאד"םדלקנקהבולדפנה,בדבריםוהפליגבסיפא

,יצאכשלא .טטלה"דשםיומא."רשעד

,במעץעז ,ג"מקמיץעת

,נ"ומואף'מעעט ,נ"ישהמעץפ

.ו"םומנוזראבן,מקרארבהה'אלפא .שםהעיוראבןפב

ה"רא,פזיחיליןועקריה"דא,קבם'פמה'תוםפג "פכמחיםש"רא,משתא

טור.ו"מפיון'יחולכר"ם' "מע"ושו
,י

דלקמן'הבעה,ילר,אופןבכל-נו'שלפנ'האלדיעהפד חברמקצתכשהניחאו,בנקימוכשהתפלל-ה"ס

ם' .גק"סתמידעילתראה,במקומו

דרךיחוזהזהיקנאלתואא,קדפסחיםךרייתאפה "מקז-והם,נוותיהקאיחסזא

ל~.בעצתסמךלא' כיםעלן'שמברכהטעםתתז"ססוףשתתבומה,זמריו

א-הםנתב~מהלפיפיזיקשהלאפסחשלבמדר'שנ כתבעצמוו"הטוגת,שת

ה'אלגםיראה,אחדתירוץת~ ,'ק"סרנה
רעא"ם.לקמןגםיראה.י"מע"שי,שםם'פמחש"ראפו .א".ם

לקנהמעםראה,פ

"
,שם מ,א"סקצ40כדלקמןפח

.א"סתעד" ן.יהילשםפמהיםש-זרא.שםן'יחילשםם'פמח.'תוספט
.סיר.שם םלקמןנםתאה.הף.;פע

"פ.שםיעא"ם.שםקצ" .שםתעם
.(ששתכרבשפפק)שםף.'ר.ב,ואסטת]ששת]יעא אמרוקאה.רשםן.ר

ם.רמב.ה.1הראן.הרמבטם'ב' וראה.א.ם;.ש1.ר"תשםמשנהכפף.נ"הר.פברכותהל

א"רנשלא,ר.'המ.פנ.ברהופרר,ר.'ה1.פנ.ברהלוה הארשהא.כ

.נ.םל';רל'
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הניחכ"אאלאולברךלחוורשצריךבדיעבדמקוםשינוילעניןבמקומםלאחריהםברכה
.]חברימןמקצת
(י'עינרתמציהלצורךואפילו))'אהרונהכרכהכלאממקומולעקוראמורלכתחילהאבל

לחוורודעתוחבריםמקצתהניחכ"אאלאבמקומםלאחריהםברכההמעוניםבדברים
.]עקירהן11איןשאולמקומו
אחרונהברכהלברךצריךוחורממקומוועקרחבריםמקצתהניחשלאבדיעבדואפילו
פסקהרימקומוששינהשכיון,כן"אחשיאכלמהעלראשונהברכהכ"ואחתחלה

יתחילכ"1אחהראשונהסעודהעלתחלהלברךשרךהיאיראחרתסעודה111סע1דת1
."יהשניהמעודה
.מופריםבדברילהקליןהראשונהכמבראאלובמדינותוהמנהג

אלאלמקומוחווראםבמעודההפסקחשובמקוםשינויאיןהאחרונהלמבראואף
הכנמתלביתשהלךאו7בדבריםוהפליגהבירועםלדברשהלךכגוןלמקומוחוץכששהה

דבראינהעשהאפילושההלאאםאבלבוושההעמקלאינהשהלךאו"להתפללי
אינו)ב1הוכיוצא)'הכמאלביתונכנס]לנקביו7שהוצרךכגוןעראיבדרךהרשותמדברי
.(הרשותדברהואואפיליהפליגתולאחבירועםדיבראםל"ואצבמעודההפמקחשוב

פ"אעבמעודההמשמשהשמשולכן)(]המעורה7מצרכידברלהביאיצאאםל"ואצ)

שבאפעםבכלולברךלחוורלומקוםשינוינחשבאינולמקוםממקוםתמידובאשהולך
.(,711מבראלפיאף

עדייןאםאףבמעודה1הבכלהפמקחשובמקוםשינויאיןהראשונהלמבראהדיןוהוא)
ברכהמעוניםשאינםבדבריםהדיןוהואאחרונהברכהכלללברךצ"שאכ1ית7ןאכללא

ג7ן"רי'בסיש"כמ"קביעותןשקביעותםדבריםוהםעליהםקבעאםבמקומםלאחריהם

.(קבעםמעודתלהפסיקחשובעראיהפמקשאיןמפני
בלאלאלכליהי1רבמעודההפמקהשוםשאיןמעודתוכמקוסעראישינתשישןמיל"ואצ

.הכללדברי"ברכה7י

.ר"השםם"רמב.ה-ימוומרניא,קבשםרייתא~צב ,ב"מע"שו

מהעליסמיךשלאיהיה.מקיאא"מ,ב"מק1"מצג כשיחזור.כ"אחשיברך

.למקומי כלגצד

הברמעות'
,שםע"שי,שםהמבים.שםיתא.

חבריםמקצתהניחשאפילו,'האעה'לד,ה"סלעל"עצח .(עוברתבמציהאלא)לכתהלהאמיר

.א"סע-שז,הגגשםח-~דטצו לאחריהםברכהטעיתםשאיןדבריםלעניןג"מל.כדלעצו

.ג"וש.במקומם דברהםאםצח

.במקומםלאחריהםברכההמעיןםם' לקמן"וע.לך.יאשמט'עז"ח(י"ירות)ב"העיוראה

,ג"ושא"מקפד"מ ,ב"מא-רםצט

א,קבם.פמח'בתיםהובא.הנחד"תברכיתתוספתאק כרבילבריתאל"רסומבארים,כשהןה"לד

הודה' הייל"הנף"רלרימבוארב,פוהיליןא"וברשב,דלעיל

,כהלכה .יהורה.לרבא,קבכמחיםבריתאקא

לא'מתטיעידה"ד'פיפסחיםבמלחמותן"רמבקב אהל.יפחתו

בשםהב'נתדרךהברכותשער-מוש םא"רמ,הרים

"
,ג"ושב"חקמר'סיל.לעראה."נסן.ילענ, מהרבשםאהרןד.קג

.ש"ק' ,ודוג
.יצקםמ"מיראה,אק"פלדורתהלה'ועי.ע-ו~ הרחפיטנ"ברהמרר.הנחו"פ.נ"ברהבליחה"וכגוה -

לאחריהםברכהטעיתםן.שאדבריםלענין .במקומם

"פלקל.נ.פקפמ"פ,.וטומ1י.ב,קהנליןיאהקו ו1מ.מויאה.1.פמפלקפו

.ם'1נ' .נ.פלעיליאהקו
"פלקמןה.1כ)שםנ.ברהובפרישםנ.ביהבלהקח כנון:(א'פ1פיע

1בל1ה,אלונ1ת'נמרדבש'1משכי 'פתהויאה..'.קא11שתית.נםנ.;בהצהרפיףשםנ.ביה

.הק.מנו"פהשלהן'בר.71'הע1.פהלכה .אפרףקט

השלהן'נ'מנ.(יענ"לפשמ11ת'ה)פתיםמגהתיאהקי .ילנ,;

.1.פ;.ש1.ר'"פא.פתעניתיאשקיא
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פ"אעהכללדברי]'הפסק7וחשובהמדאייותרהדעתוהיסחסילוקהואקבעשינתאבל
.סעודתובמקוםשישן
המיהשלאכלכעודתובמקוםאהרימבדכרימהרבהשהפליגפ"אעשניעורכלאבל
כמודעתוהסיחשאפילואומריםוישהכללדבריברכהבלאואוכלחוורמלאכולדעתו

:מ7יז"קע"בםשנתבאר7ינ

מקומולראותיוכלשלאעדשנתרחקכיוןמחיצותמוקפתשאינהבשדההאוכלכן

פירותאוכלואפילו(~ן,מחיצותשבהקףלחדרמחדרכמו),שינויהנקראהראשון
שמפסיקהאילן'מפנ,מ,מקרואה,נ'שאכדןן',,במערבאוכל,חור,,במורחהאילן
כשבירךבמערבולאכולבדעתוהיהלאאםולברךלחוורוצריך"'"מקוםשינוינקרא
במ

~
.ן'רחו7

אחוריכגוןאחריולאכולובאבאמצעגבוהמקוםשישפ"אעאחדבחדראוכלאםאבל
מחיצותשמוקףשכיוןמקוםשינויה~איןהראשוןמקומומשםלראותיכולשאינוהתנור

]אחדיהכלהרי

לחוורצ"אאחדעלשבירךכיוןואילןאילןכלמפירותלאכולורוצה"]בגן7היהאםוכן
לחוורוצריךהואנמלךכןלאשאם]]כשבירך7כןבדעתוהיהאםהאחריםעלולברך
נ]7ולברך

האילנותלכלכלוםמועלתדעתואיןמחיצותמוקףהגןאיןאםכןבדעתושהיהפ"ואע
כללדומהואינו]]ולברך7לחוורשצריךמקוםשינוישוהוז]הראשון7מקומורואהשאינו
~]מועלת7שדעתו,]אחדיבביתלחדרמחדרכמושהואלמערבוממורחואחדלאילן

מוקפיםשאינןכיוןלביתשמביתמקוםלשינוידומהלאילןשמאילןמקוםשינויאבל
כיוןלאילןמאילןאפילוכללמקוםשינויכאןאיןהראשוןמקומושרואהכלאבלמחיצות
.להקלברכותוספקבזהבןגםשמחמירמייש.מחיצות7ממוקףשאינו
לחזורצריךלזהה~ממוכיםהןאפילועצמובפניאחדכלמחיצותהמוקפיםלגןומגן

דעתושאין"לביתהמביתכמושהםלפיהכלסעלדעתוהיהכשבירךאםאפילוולברך
:]כלום7ןמועלת

.שםע"ושישםש"הראמשמשתקיב ש:ל"אוצקיג
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