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כער,ה"פלשלניאה.נ.וש,ביכהאצה1מלכ1ת .שמ1ת'בלכ11ן

.נ.יםר.פקפו"פכדלקמןמז כרלעמז

.נ.1שב'ק"פל'



תקיםקפההסזוןברכתהלכות

בברכהונתכויןשהביןכיוןלפיכך"מת"כ(ק)"בםשנתבארכמו11בלא11לזמראפשר
ם"שקכיוןולהתפלללחזורהצריכולאן"ה"הקבשלשבחיוכידורעיקרשהיאראשונה
עיקרשזהוראשונהבברכהובלבבובפיומקוםשלשבחיושכידרחכמיםמצותעיקר
לאהתפלהשארבכלשכיוןפ"אעראשונהבברכהלבוכיוןלאאםשהריהתפלהמצות
שנתבארכמועצמהבפנימצוהאחתשכלשמעקריאתבברכותאבל)חובתוידייצא
.(לווכלוםמועלת11שלוכוונההבנהאין")שם

])הברכהבכונתמאדליזהרצריךלכתחילהאבלבדיעבדלהקלברכותכפקהלכהולענין

:נ)יצאלאבריעברשאשלואומריםשישכיוןהמוןבברכתובפרת

שבירךאלאכשפתיושהוציאוהואי)יצאבירךואםבלבוהמזוןברכתאדםיברךלאג
בשפתיוהוציאלאאםאבלבלבובירךאלאלאזנוהשמיעשלאערכךכלבלחש

.")כדיבוראינושהרהוריצאלאלבדבלבוהרהראלאכלל
כמו"בלבולהרהרצריךבשפתיולהוציאיכולאינואחראונכאוחולימחמתאםמ"ומ

שיהרהרלמבולמיםלואיןאםי)עזראתקנתשבימלוקודםקרילבעלחכמיםשהצריכו
.ן)התורהמןוהיאהואיל")המזוןברכתבלבו
מדבריבהןחייבשהואברכותשארבשפתיולהוציאיכולואינואנוהשהואמיאבל

"[תורהבדברילהרהרקרילבעלהצריכושלאכמוהדיןמןבלבוןלהרהרצ"אכופרים
בהרהורהברכותחובתידייוצאשאינוכיון][תורהבדבריהיוםכללהרהרמותרשהיה
שכרלוליחןללבביראה'הכיבהשנתחייבהברכהלהרהרלוישכ"שאעפאלא

.'וגובלבבכםאמרוי[ש"וכמנ[המחשבה
ברכתכגוןחיובלידיעצמושמביאאלאבהנתחייבשלאבברכה'אפיהחולהיעשהוכן)

בעניןנקישאינוהמקוםמפניבשפתיםלבמאיכולואינואנוכשהואהבריאאבלהנהנין
מעולםיהנהלא,[אחראונכמפניאו"בן"כ'בכיש"כמלהרהרומותרלדברשאכזר

,נ"שאסלףטח םרבהה.אלראהסט

ם"מלעילגםיראדנ.אק"מקא" .34הערה117'ע.ב"הכש"לקייראהרנ"מ

,קא."רםל'כדלענ סיל.לעגםוראהוא

.ג"מם' .נ"הפיטנ"ברהמדר,הי"רםל,לעח"וכוב

.אק"סקצג"מלדורתהלהיראה.א"מל.כדלעזג 'ובהל,ה"סרז'.םלקמןגםראה.,ב-א,שו.1רמותור

להשמיע-צרןשלכתחלה,ה-מרק"מא"משהשה

.לאזניי שםיוםז)דנוהדס.נקבוה"דא"עשםת,ברכי-דשבה

.קריבעל"מתגה"דב,כיבמשנה,נרךלא%גה"ד ש"בקהרהורן.ולענ.ב"מע-ווושוך,מיידנ"פשםש"רא

ג"ממב"ם.לעילראהברכיתישארתורה.יתלמדותפלה .ושה

,אק"מא-תנו לעראהנו

,א"ספח'סיל' ת,ודו

יונהרצנוהרןמ-ומ,שםחסדאונדבב,כשתה]~ ה"דשם'והתום,שםש-זרא,קריבעל"מתנה"רשם .ידב

.קר'עח"חתיריםכיניםוראה,א,כאשםגמראגט

שםיודרבנוהדב'לפי'קרבעלן'לענרשנהשם'ס .וסיירו

:ב"טב"פתורהתלמידהליראה,יצעניםמ"מראהא,ס .בשפהלהוציא.לאופשרלברבהרהירשלזמרמהוצל
י ,517'עשםוציוניםהעריתוראה,עצאאעומוציאואיני

תירה.בדבר:הגיהיר'שאמ,רחוםקין'התבליחסב וה]ש"קשלובברכות

שםבמשנהשמבוארמהנו" ברכותשארילאש"קברכיתלאנרךלאקרישבעל

.למותרזהקון'שת'כש"לביהאבל,[ם.מיפר.דצמבר 1-פברכותיונהרבנוהרבג,ס

א-רם.ברך'לאה"דב,סי לוסל,ש"ק,גלעמ"ממב"סלוסלכיה,.סידסב"בס

,תפלהלעניןז"ם-צ'סי היאירחות,ה,דתהליםסיד

כהנאדרבקתא"פםבשםם' כתיבה"ד-צ'.ומוצריךה"רמב"ם'"ב.כה'פ

שםמב'סילעילוראה,מץצד'.מל.לעה"וכ,באיה אמרב"עהמדרשא.שהב

.ושם,'וגונה'האז' ,גף'מעה"ס

לוא"ואממתתולה.בלשקםכגון)סב'סיז-בס'פיתיו .ןליעיל
הנדוןדאין,(ויודהרימותרלדברשאמור,ו' ה-ובלא,לדאיהדומה

לא]שםש-1מ"נ,~-צבדיו" ,(בק"מי"חהמצותברכת)ם'ההידרכיוראה,[נו'ד'לע'הג העו

,ע'עה"ה(ו"רית.)ב"



קפההמזוןברכתהלכותתקכ

.(בדיעבדבהרהורחובתוידייוצאשאינוכיוןבלבואותושמהרהרפ"אען"ברכהבלאהוה
בדיעבדבהרהורחובתוידיאדםיוצאהמיוןברכת'אפיהברכותשכל"ןאומריםויש

נברכתאגלכדיניראינווהרהורבמלודברתבהשנאמרשמעהלקריאתדומותואינן
כמבראוהעיקר"לעליהברכהשםכ"גבלבווהמברךוברכתאלאודברתנאמרלאהמנון

הדחקבשעתה~עללסמוךישמופריםמדברישהןברכותבשארמ"ומ~להראשונה
:לנגדולולצורך

לברךיודעיםואינןהמנוןברכתלחינוךשהגיעו1הקמניםבניועםשאוכלהביתבעלך

די'ייצאישישמעיכדירםבקיללנרךצריך"לברךעיידעתשאינהאשתיעםאי אפשרשאילפיבמלהמלהעמושיאמרוומזבעליהמלןמומניםשאינםפ"אע,חובתןל

:(והבדלהבקידושיוכן)"גל"קפ'בסישנתבאר.כספולשמועלבוין

המלךלפנילדברשיכולפ"אעמעליוינושימירעדבתפלהאמורייןששתויפ"אעה
לדברשיכולכל]]המזוןברכתהואמברך"מי"צ'במישנתבארכמומשתבשואינו

שאינואלאנ]שתוישהואמדיבורווניכרשמדברכראוילדבריכולאינואפילוהמלךלפני
שהואפעמיםשביעהואחר'וגווברכתושבעתואכלת"שנאמריומשתבשתנכשל

.י]לברךהתורהאותוחייבהכ"ואעפ1שתוי
מברךשאינו"]אומריםיששבושבלאהמלךלפנילדבריכולשאינושכורהואאםאבל
ואםמ"צ'במישנתבארכמותועבהשתפלתוכמותועבהשכורשברכתהמזוןברכת
ן]שבמעיוהמזוןנתעכלשלאבעודיינוכשיפיגולברךלחזורצריךאםלהסתפקישבירך

כלחמורהאינההמזוןשברכתכיוןיינוכשיפיגולהתפלללחזורבתפלהשהצריכוכמו
.בתפלהולאהמזוןבברכתלכתחלהמותרשתוישהריתפלהכמוכך
אמותן'דתוךבצדואוכנגדוצואהמצאכ"ואחהמזוןברכתשבירךבמילהמתפקישוכן

בעניןבדקולאופשעשםשיברךקודםלבדקןוצריךבצואהבולהמתפקשראויבמקום
'במישנתבארכמותועבהרשעיםבה~שנאמרמשוםולהתפלללחדרצריךשבתפלה

לעניןמידנס"םלעילגםוראה.בזימין-המבק'"עח"' ,ץ"רה2עםבנחתיאמרואם.להיצשיבולשאף,ש"קברכית

,מידתקצא"ם.א"מירפר'סילקמןגםוראה וע.שםא"מפ

מנינהאינהשאםג"מרעא'.םלקמן" .במלה.מלהעמותאמרק"לה

_אמעיףבמי .ד"םע"ישוטור.ד"הדתרומותק"פירושלמיפב

ה"פשםראש,ששכירמכאןה"רב,לאברכות'תיםפג .ט"כ

.ד"חע"שי ,שםע"משהגילההבארהנההגםוראה.גק"מא-מפד

נתנאלקרבן.דק"סרבהיאליהגק"מזיטאאליה "פעדובין

.י"הגבאהרןד.,באיתה"סי .',חם'רברפה

,מ"מקער'סי.ב"מצט'.מלעיל"ועפד פיועירוביןש"ירא,כור.ש.ה"רא,]סהירואין'תוספז

,'בשתירוקאמיריל"הנ'רושלמ'ד,חי לפירוש,ה"סע"שי.שםעירוביןש-וגא.שם'תוספח

ה"דשםברביתיונההינו]הר"וע.שםא"הכ _שכיר

.ג"מקפר"מל'כדלעפט םכרלעילצ

.ג"ושג"מפד"

,נ"התא"סקמו"מל'לע.ראהזיז הלם-רחתסיח

'הלבזעשיןג-וסו,ז"הא"פברכית' ,שבמעידהברכית

.ב,סומנות]הבדייט"פ~ .א"ננח,'מיז"אהעק-צצמחשייתיראה

-בהדהירה"'מא'שאיןמירההרמשיםגםשבזהסיט הלמשנהכסףראה

ה"דמב"מה"ב,ה"הב"בש"ק' .יבלבדש"ימ

.שםח"ב.צא'ה"ד(א,ב')ג"כברכיתד"הראבהשגותע םא"מראהעא

.בק"סקא" .אק"מא"מ,ב"מע",ושתירעב

,אק"מלדודתהלהראהעג מלעילראהעד

אכללאלי'אפנו'דהימכהמיקמו" ,נ"הנ,עמהם

רקלאנו'דהי,ב"מג.ר"ובם,א"מקצג"מלקמןראהעה בבנ

.נ"הן.,ביתי.ובגי' טבומלעד

.בק"סא"מיראה.ג"מן-שו,כה" לעניןט"משם.ם.נשלענין,י"מקצת"םכדלקמןעז

"ם.ל'כדלע,'הבקאףלהיציאאפשרמין'ז'וע,קמתם "םקפג

.קצב'"רםלקמן.' .בק"ס.קצג'סיא-1עת

יצא.שאלא,ק"להן.ימבלנרךשצדעלענין,'.מעיףעט



תקכאקפההמזוןבדכתהלכות

שברכתכיוןפשיעותומשוםולברךלחזורלהצריכוהמזוןבברכתכ"גהחמירואם"'ו"ע
.]שתויןלעניןתפלהכמוחמורהאינההמזון

קריאתשקראמישהרינ'בתפלהכמושמעבקריאתאשרמכשהשתףלמדאתהומכאן)

בתפלהשהצריכוהוכמוולקרותלחזורהצריכוהובצואהבולהסתפקשראויבמקוםשמע
.(עצמהיישמעכקריאתהןשמעקריאתוברכותז"ע"בםשנתבארכמו
כולהאתלגמורכדיושההבשתיקהאפילוהמזוןברכתבאמצעפסקאםלהםתפקישוכן

הואיל)"הכלןלדבריבתפלהשהצריכוהוכסולראשלחזורצריךאםאונםאיזהמחמת
שנתטארכמייהכבידשראהמפסנחן'ק.מפםשאיןהפסקהלענקכתפלהחמירהיחיא

בדיעבדהפםקהלעניןוכןשתוילעניןכתפלהחמורהשאינהכיוןשמאאו,גן"קפ'בסי
שהואלזמריש"'בתפלהשהצריכוהוכמוהמ1וןןןבברכתלראשלחזורהצריכוהושלא
.(כולהאתלגמורכדישההאםהדין

לראשלחזורשיצטרך1המ"מהתורהבמןהמזוןשברכתשאףלהקלברכותוספק)
בדקולאשפשעתועבהרשעיםשזבחמשוםאותועבהשכורשברכתמשוםולברך
אלאאינוברצונוולאאונםמחמתכולהאתלגמורכדיששההמשוםאוהמקום

.(מדבריהם
שנאמרהמזוןברכתמברךכללהמלךלפנילדבריכולשאינושכוראפילו7אומריםויש

.שכורשהואפעמיםהשביעהואחרוברכתושבעת
שנשתכראירעואםכךלידישבאקודםולברךהראשונהלסבראלחושישולכתחלה

."ולהחמיריתורהשלספקהואכיהאחרונהכסבראהמזוןברכתיברךכ"אעפ
לבדוחהשכוראלא]השתויינפטרלאוברכותיהשמעבקריאתגםהאחרונהסבראולפי
בברכתכןהחמירוולאהמקוםבדקולאכשפשעולקרותלחזורבהןשהחמירומהכי

לכתדלהלפיכךלבדשכורלעניןאלאשתוילעניןממנהחמורותשהןמשוםאינוהמזון
ספקשהואמפנישמעמקריאתימנעלאששתהאירעואםהראשונהלםבראלחושיש
'בסיש"כמבברכותיולקרותוצריךממפקאפילושמעקריאתהקוראוכל7יתורהשל
."71"ם

~להאומרים7ואףט"צ'בםיש"כמ,שכורישהואפ"אעלברךיכולכולןהברכותכלושאר

.נתפלהש.קן.נ;ל,א.ף.;פעא פ,תעב
.שם,;.,ש.שםש.דא' ,ב'תקרמרובין';'המררכרפת'לנ,שם'רוטלמ'עג

.א.פצם'.פא.רמ..טת1'ב.רמזרשלפנינו'האלרשה .פומא,איה
.דק.סיכהואליהנ7 זה.אלעד

פפה"פלר1רתהלהניאה.שםזיבהא"

ק.
.ב ;כרלעה

מחלוקתר.1שאש.קן.לענאבל.ר.פקר"פל' ק'סיא-ת.א.פפה'.פל'כרלע,בזה

ויאה.א'ק.פ)~ אףנ.1ש,שזפיכתקלתמנילהלעניןאףפה"פשםלעיל

.והלל1.פפרלענין .א.ף.;פעז
ת,",קתיקר.הביכהבאמצענגוןכשפפק"אפעז קאות1.פביכרת

קפנ"פיה,")המת)]ךי,שי.נ' .א.'פקפנ"פלקלנםויאה.1אות'.הנב
.ר.פקר"פלקליאהש.קכיכבתש.קן.1לענעח

.הק.פא"זאליה.1ק.פר.תמולת;";עט ק

ש.1רא'ת1פ.שם,1נה.,דבתהדבדוט.לפ,שם.שלמ,ד' ,ראותשםמ.1''מערנר1ש'1פשירפתשםברכזת

.ב,קנזתרומהזהר.ה-ר.פלבוש.אק.פמ.1''שלבגז .גק.סא.נמהובא

.בק.פפל1.מ.שםא,תקא צבנהלת.ראותמ.פה.פביכרתמ.1..נ-מעקב

צמ"פ' .אק.פ

האריאנהלפביא,שם'המידכיפת'לנ,שם'י1שלמ'קג .בשכירדמירי

.הנזוןברכתלשיןנק.פא.נמכטב1ארקל .אף.;פקח

צמ"פלקלא.רמ.(האהבנהלפברא)שם.רושלת'קי זאליה.א.פ

פא"

לסבראאף)רק.פרבהואליהנק.

.א.פנקבה"פלעיל",כהניםברכתולענין.(הראשונה .ב.פלאלקו



קפו-קפההסזוןברכתהלכותתקכב

ולכלדברלכלכפקחהואשהריכוונהלוישהשכורמ"מהברכותבכלמעכבתשהכוונה
שמעלקריאתאלא""ה"רלמימןמשפסבחושןש"כמכמחכויןדינושבתורהעונשין
כיוןהיאותועבהכוונהחשובההשכורכוונתאיןמעולהכוונהצריכותשהןולתפלה
דיברכותבשאראבלשיבושבלאהמלךלפנילדבריכולאינושהרימשובשתשהיא
:משובשתשהיאפ"אעשהואכלבכוונה

'דובוהטזוןבברנתחייביםוקטניםנשיםאםקפי
:סעיפים

מצותשהואמפני]התורהמןהינותאםהואומפק"המנוןבברכתחייבותנשיםא
הארץעלשנאמרימפנימופריםמדבריאלאחייבותאינןאוגרסאהומןשאיןעשה
חלקצלפחדובנותלנכריםאלאלהתחלקלנקבותנתנהלאוהארץלךנתןאשרהמוכה
.מצרימימיוצאישהיהנמלואביהם
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המצותלכלמהםכאחדנחשב,אליהםשפל,עליהםנלוה,,שראל'לדתשנכנסגרכן,

והםשהואלוגםניתנהכאלוהואגםנתחייבלמורשההארץניתנהולהםבהםהנוהגות
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אחריםמוציאאינובדברמחויבשאינומיוכלהתורהבמןפמורותהןשמאכיהתורה
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