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ואיןבחגךושמחת,לנאמרמובוביוםעונגלשבתוקראת"לנאמרשבשבתליהמנוןברכת
לןהכעוההעיקרהואשהלחם(כעוההעליושקובעים)לחםאכילתבלא"לושמחהטעונג

צריך"יכעוההעליהםקובעיןשאיןלחמיםומיני)]הלחםשםעלנקראכעוההשכל
)]ח"קם'בסיש"כמהמנוןברכתלברךחייבהוא1ח1(]]מעורהקביעותכשיעורמהםלאכול

'האתהברוךאומרחוהשבראשוהממיבהמוםברכתשהתחילקוהםנוכראםמ"ומ

.שנתן.ברךה"דשםא"רשבנח תיםנט
ל'לעגםיראה.בג"משםש"רא,ברוךה"דשם' ,ושםה"בכה"ם

אתה.כשהתחיל)ז"םד'ק"מל'לעכרה),ר)במךה"וה,ס מילקמן(קדוש

ברכהשהתחיללאחר)א"מתקצב" .וצעפםמ"מ.דק"מלדירתהלהוראה,(רביעית

ב"פ.ברכות'הלמ-]ורד.יהדרה"דב"רעשםי-רשא"ס םשםש-זרא,ב"ב

.שםע"ושישיר.בג" .ר"מקד"מלעילז"עדיראה.הק"סא"מ,שםש"ראסיב

.ג"מקצר"םלקמן.א".םקפנ'.םלעיל"יע םל.דלעאלוכעיןסיג

.מיה,קם" ,קפמ'.םכדלקמןסיד

_שםא-תחיה כל.המזוןברכתהלבזן.עשג"ממ,ג".השםם"רמבסרו

,ז"םע"שו,כה'.םבו .שםע"ךטזר,מ,ב,מסשחגטדאמז

ה"רל'בלאבל,ביוםבריהוכן:ובמדור,זק"מא"מסח ורין.א".םר"פלהכוללשעריראה,הוזר

ם.הכפירים' לקמןתבאר'
,א"'י א"כשב_ברכתה"דשםיונהני.רב..אה"דשם'תיםסיט

,שםע"ישומור,כג"םשםש"רא.תפלהה"דשם .תקצו"ס."ובשוך]"נע

,ג"ושא"משםלקמןה"יכ.מ~ם-ם-י~עא םשםלקמןגםוראית.שםא-מעב

-

, .שםגמראעג

.טק"מא"מ.,'םלבוש.שםש"יראא"ורשב'תוסעד ם.לקמןגםוראה

תעה"מ,א"מרצא"מ,ה"סי-ש"

לקומיעםפסחשלהגרהוראה,כו'-מקתרלמ"מ,ב"מל .התורהמןהואהחיובאם,מצהה"דומנהגיםטעמים

,ג.,נח"שע'עה דבר)ע

,.ךמגם' .שםא"שכבעז

"יע.שםלבוש.זאותשםסיבעםמעדה,שםש"ראעת םלקמן

בחילגםהיאבחגךשישמהתז-י"מתקכט" שחג"מושם.המוער

קוונטממקראהואהמעידותב" "ובם.א"מרמב'.םלקמןגםיראה,בשבתשנאמרומעות
מאכילתגםלגמדיםבשבתהמעוריתשחיובה"וסא"מעדר

,לחםבהשנאמרהמד .ד"םתקכמ'.ם,ה"סעדר"מלקמןה"יכ.שםש"ראעט

רכהשבת'מרדכהגהתיראה,ט.,'קהלת'"ר2ראהפ _א"ההסבשםשצג

תעה"םכרלקמן,ט"יות-מעהחיבתם.יוצאבהםשגםפא .ג"וש,וקטירהמצהן.לענב"סל

עלל"מהריהגהת.רק"מא"קיקמח"מלעילגםראהפב ימיובסוףתמנוששתי:ין.הגל

הצרידולאבוחזר~ 'גמניורמת]]גםשהריסעורהקביעותשיעורלאהול

שנקצדקצמחר"פם"יע,היוםקדושתשלהזמרהה]יש רא,ג

ולאפתלאכילמחייבת'שחרשבמעידתמפקבזהן' דרכי,בהערה85'עא"הכ.ש"לקיוראה.מענותני'נמ'םנ

מחשבת.36וך.ן"הק'ם.(אק"סג"חחובהאכילת)החים לסשבתהלכותקיצר,ם.וציונמ"מ,ה-שזךהים

עדר" ,(ע'עם.מליא)

.נ"ונחסלףפג



קפחהמזוןברכתהלכותתקל

הואאםהואומפק"]ל1כרוןישראללעמוחדשיםראשישנתןז]העולםמלראלהינו
"]יחתוםולאלהקלןברכהוכפק,לאוזאםחדשיםוראשיישראלמקדשי"באחותם
קודםשנוכרפ"אעבעבודהויבאיעלהאמרלאאםחווראינושבתפלהבלילהואפילו

לפיוכוישנתןה"אמי"באליסרצריךהמכןבברכתשלאחריהםברכהשהתחיל
להכירלעבודהלחדרהצריכוהולאמודיםשהתחילעדנוכרשלאשאףכיוןשבתפלה

להכירלואין"יבלילההחדשמקדשיןשאיןלפיחכמיםשתקנובמקוםחודשראששל
ירושליםבונהשחתםאחרהמנוןבברכתאבלבתפלההפכקמשוםלמודיםעבודהביןכ"ג

שיתחילקודם'כונתןאשריברךאםלהפכקלחושואיןתורהשלהמנוןברכתנכתיימה
אינה11מ"מבללהחודשראשהזכרתמשוםאותומחדריםשאיןואף]והממיבןהמזב
:להפמקינבהלחוששאיןבמקוםלהוכיףשתקנוברכההוכפתאלאחזרה

לששוןישראללעמו"מועדימןנתןאשרה"אמי"באאומרמועדיישלבחולווכןיא
.,יחותםואינוהוהפלוניחגאתולשמחה

שהציהזכרךיזםאתישראל,לעסמזביםמים'נתןאשרה"אמ'"באאומרהשנהובראש
."יולשמחהלששוןאומרואינוחותםואינו
אתישראללעמוקדושיםימיםנתןאשרה"אמי"באאומרהכיפוריםביוםשאכלוחולה
חוזראינווהממיבהמובברכתשהתחילעדנזכרלאואםחותםואינוהוההכיפוריםיום

.חליתןמחמתאלאהיוםקדושתמחמתלוחובההמזוןברכתאיןשהרי
אזמרהשנהבראשמזבויוםבשבתכמוחותםהכפוריםויוםהשנהשבראש"אומריםויש
לעדוקיםאמתודברךיאמרולאהארץכלעלמלךולאהזכרוןויוםישראלמקדשי"בא

קדושתמשוםחובהאינה11ברכהשהרי""ובקידושבהפמורהשאומרכמוהחתימהקודם
מקדשי"באאומרהכפוריםוביום]"ויבאשביעלהבעלמאהזכרהבמקוםאלאהיום

נ"הכפוריםויוםישראל
הפתיחהמונעשאינוכמוהחתימהמונע1האיןלהםחובההמזוןברכתשאיןפיעלואף)

קדושהבושאיןשכיוןמפניאלאחודשבראשהחתימהמנעוולאשנתבארתממעם

.קפב'סיהלקט'שבל.שלט'.מרוקח,ומלכיתבשםפד מלבוש.מהשיחז"כברכותאגודה
ק"מזומאה.אל.," מרדכיובמאמר.פוסקיםהרבהבשם.ק"מרבהה.ואלא'

,שםע"ושיהפירבדעתגם-ג'ק"מ .שםע"ישטור,שםפראפה

פ

-

ישם.במוסגרא"מילקמןתבאר.יהטעם,שםגמרא סק,פש.שגםתבאר.

,דרשבראשאףלהתךם' .ה"ראביבישיםזאותב"פברכיתהלשינעת'מהגהותפו

ושיגיעטור.הרגב"פברכות'ועם-]רם,שםן-ייפח .במדורח"וכ.שם

ילקמןז"םקיר'סיכרלעיל,הדעתשבחינןבהבדלהיכןפט מ

,נ"העמץ-רען" .מררכ.אלחנןרביניכתבה"דא,כסברכיתא"רשבצ
,שםן-וצושוך,יסף'נו'רבבשםקעירמזברכות מלעיל.גםוראה.ב,לברכיתצא

,ד"מיקח" ארחית.שםא"רשב.מסתבראה"דב,לברכות'תוסצב

.נק"מד'ק'.ם"ט.קג'סיתפלה'הל.ים.ה

,ח-ז"מלבוששוךצג בםיכה.ז"חע-שוצד
.דור' ם'אימר-מיששלשבחולו,המיסףבתפלתכמוצח

ה.ל"יראה,(טיבייםולא)לששין'.כלשמחהם'מועד ,ד.ק"מירבהזימא
צ

-

.במומגרלקמןשיתבארמטעם .הוה,הוברויגסאחלברון:ור-במק,,צ

גםיראה.חי'בנבשםגק"ממב.הבאר,זק"מא-סצח מלקמן

,ג"ושי"מתקבב" ,המירבהגהותאהרןר'.חק"מרברסה.אל,שםא"מצט

לתהיתהגזולהמנסת,קמיי.ם.ל".מהרת"שימשמעותק אל,הסיר

וכיה.דק"משליםנהר,זק"מזומארנ' _דור.בם

.ג"ושא"מיתקפב"מכדלקמןקא .שםא"מסב

.שםשלוםינהרעמאיאליהוגדילהכנמתקג

,."מלעילקי



תקלאקפחהמזוןבדכתהלכות

אלאבונוהגותאינן"קדשימקראבכלהנוהגותמצותשארוכןמלאכהעשייתלאמור
בתפלתאלאדדשיםוראשיישראלמקדשבולרתוםשאיןלזמריש,בלבדימוסףקרבן
השנהבראשכ"משאתפלותבשארכמולבדבהזכרתודיהמזוןבברכתאבלבלבדמוסף
בברכתכןגםדותםמקדשבהןדותמיןהתפלותובכלקדשאמקראישהםהכיפוריםויום

.המזון
כמופתלאכולדובהשאיןפיעלאףשדותם"שבתןשל'דאו'גבסעודהל"ואצ

.שיתבאר
הפטירלאיחיתםאחרינהטנראעלהסימךלהקלברכיתשכפק'פעלאףהלכהילענין
המתםשמןלפילהקלברכותספקאומריםואיןלדתום7ןאומריםישדורשבראששאף
.מזבויוםמבשבתלשנותהאין

בברכהדכמיםדלקושלאמוביוםמשארלשנותהשאיןמודיםשהכלל"יהשנהובראש

פ"אעבברוךהקידושברכתפוחדתה~שמטעםמקצתהופעםכולהפעםלומראדח
מבעודבסעודהשיושבכגוןהייןעללברךצ"אשלפעמיםלפי'היין7לברכתסמוכהשהיא
בראשאבלאדתבברכהלדלקשלא"7יבברכההקידושלפחודלעולםהצריכולכך"7ייום

דדשיםראשינתןאשרפוחדשהרימובויוםבשבתשמברךברכהאותהמברךאינודודש
ושארמוביוםכבשאר'וכומזביםימיםנתןאשרשפוחדהשנהבראשכ"משא]'7'כו

של'דאו'גבםעודהל"ואצ['ד]בסעיףלמעלהשנתבארכמוכללמעכםאינוהנוסד
.(ראשונותשבסעודותממשנוסדבאותושפוחדמובויוםשבת
המוןבברכתכיפוריוםשלכללמזכיראינוהכיפוריםביוםשאכלשדולהי'7אומריםויש

ברכהלספקלכנוסשלאלדבריהםלדושויש,זןד"תרי'בסישיתבארכמולכתדלהאפילו
:ויבאיעלהלומרשכדאם'כונתןאשרברכתכלליברךולאלבמלה

שאינווהממיבהטובברכתשהחדילעדנוכרלאאםמועדשלודולודודשבראשיב
לפי7ןןהנמיםבעלשנוהגיןכמוהרדמןבתוךויבאיעלהלומרנוהגיןאיןדוור
איסורשאיןפ"אעי'לצורך7שלאלאמרםרצוולאשמותהנכרותבוישויבאשביעלה
אלאאמרוולא"'שמות7הנכרותבהןשישובקשותתדינותהיוםכלאומריםשהריבדבר
:צריכה7יןשאינהבברכהאולבמלההשםלהזכיר

קודםונזכרדודשראששלולאשבתשללאהזכירולאבשבתשדלדודשראשיג
למנודהשבתותשנתןואומרשבתעםדודשראשכוללוהממינהמוב,ברכתשהתדיל

.ה-א.פתקכמ"פ.א.פרהב"פלקמןשנתבאו1קח צוה,שממעם,ן,

,המוןבביכתהרסקדושתלחמרך' .1.פל'כרלע

.התפלהבנגפהה.1כ.1;א,כסנמרביקו קח

אםשלישיתבפקרה"אפ:1בפי1י.מק.פשלגםנהי מ"פהשלהן'ברויאה.ההמהשקקתקורםהוא

.מק.פ הלנ.בהקט

,כנ"פ1.פביכרתש.יא.והבילהקירות' ביטם

.רק.פשםשלוםנהיויאה.במויהובא.'.הי .א,כאילכותהלכות'הקי

.נ.1שלעייאהקי .א.'פיקא"פכדלקמןקיא

'גבנםהוא1הימם.ה.בהנ'.פיעא"פלנוםקיב סכדלדול,הבדלה

עורשםויאה.נ.ושה.ססו" .ם'פ1פקלכמהב1המעם
.ל.1כנ,מועריםנתןאשישפותהמערשלבה1ל1וכןקיג שבלקיד

הובא,ץ.כנר1י'אביבנוטם'בב"ש"פהלקם' .'ק.פתדיק'סי1,סן.ס.'ק.פה'תי"פא.נמ

11ביכההסכייולאוצאלה;'לשיפפקפתהשםקטו כ1טשכה.כ

בקלהאףפ.1הכ'נצילאכפירדי.' ;1.בא.1

.קפהאותהפרר'פסק.מ.פר.פלכ.ה;ש" .י'1שה.פקפו"פכרעילקטו
.1.פא,ךתקיז ק.פא,ת'פיקיק

.א' .נ.פימו"פכרלקמןקיט



קפחהמזוןברכתהלכותתקלב

אףשהריחדשיםוראשיוישראלהשבתמקדשי"באוחותם]"לזכרוןחדשיםוראשי
בשבילשמברךכאןאבללהקלברכהשכפקאלאחותםאםספקלבדחודשבראש
ברוךאומרלבדשבתשלאלאשכחלאאםאבל"]"חודשראשגםעמוכוללהשבת
:]]"חודשראששלכוללואינו'כושבתותשנתן

ברכתשהתחילאחרעדנזכרולאחודשראששלהזכירולאשבתשלהזכיראםיך

שבתמשוםאלא1החיובאיןפתלאכולשחיבשאףלראשחווראינווהממיבהמזב

והרינ]"ולה1כירהמדןברכתלברךשיתחיבלעולםהזכרהחיובאיןחודשבראשאבל

~
הודשראששלמזכירשאיןבשבתלהיותשהלהודשבראשבנביאלמפמירדומהה

.ז]"לעולםחודשבראשהפמורהואיןהואיל
גםלה1כירצריךהמנוןברכתלראשכשחוורשבתשלולאחודשראששלהנכירואם
שאינואףחודשראששללה1כירצריךהמנוןברכתשבכללכתחלהחודשראששל

,]"חודשראשבשבילמברך
לה1כירצ"אלראשוחוורשבתשלהנכירולאחנוכהשלהנכיראםחנוכהבשבתאבל
"בםשיתבארכמו,]"המנוןבברכתכללחובהאינהחנוכהשהוכרתמפניחנוכהשל
:~]"ב"תרפ

הטובברכתהתחילאםחוורשאינוחודשכראשדינהבשבתשלישיתפעייהמך
מ"מעיקרדבריהםשאיןואףפתכןצ"א'גשכעודהאומריםשישלפיח]"והממיב

הכללדברימזבביום'גובכעורהן"לבמלהברכהלכפקלכנוכשלאלדבריהםלחושיש
והמטיבהמזבברכתשהתחילקודםנזכראםמ"ומ"ן"רשותאלאאינהשהריחוזראינו

מוסיםימיםשנתןאו'כושבתותשנתןברוךאומרמובויוםבשבתרביעיתבכעורהאפילו
אפילוכעודותיווכליוםבאותוכללפתצ"שאפ"אע]חודשהבראששאומרכמו'כו

:שבתשלהרביעיתמכעורהיותרעילוילהאיןהראשונה

לחזורצריכיםוהםהמאורעמעיןלהזכירושכחווזימנומ"ויובשבתותשאכלושלשהמז
:ינ"יצאוכברזימוןמידיכילעצמואחדכליברכוהמזוןברכתלראש

מ1כיר]ן"בלילהשעותכמהאפילושחשיכהעדיז"כעודתוונמשכהבשבתאוכלהיהיז
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