
תקנגקצמ-קצתהמזוןברכתהלכות

:מעיפים'בובושאבלושלשהאצלנננמאחדקצח

המברךכשאמרנכנסאםאכלשלאאחהונכנכאימוןמברכיםוהםשאכלושלשהא
ושוב]וערלעולסתמירשמו"ומבורךברוךאחריולענותהעבמשלושאכלנונגרך

אחריועונהבעשרהמומניםואםנקצהכימןש"כמשאכלנוברוךאחראמןעונהאינו
אכלולאכשאכלושםהיהאםההיןוהואועתלעולםתמידשמוומבורךאלהינוברוך
.]עמהם
לענותיכולשאינושאכלנוברוךעוניןכשהמכוביןשנכנכאו,כךאחריוענהלאואם
שמעשלאשמיהאומריה'לדברואף)נברךהמברךשאמרשמעשלאכיוןומבורךברוך
ברוךעוניםשהםהמכוביןעםלענותיכולאינו"כאןהציבורעםלענותיכולץ"משברכו

אחריהםיענה(שמעשלאכיוןראויאינוכ"געצמובפניולענותאכללאוהואשאכלנו אמןן
.'המברךשחוורשאכלנוברוךאחרעונהאינוושוב

פ"אעאמןאחריהםלענותשחייבהשםהכרתבהןשישהגמורותבברכותלזמרצריךואין
."'בהםחייבשאינו
אמןאחריולענותשצריך]'אומריםיששאכלנוברוךואומרחוזרכשהמברךנכנכואם
ויש)כללחיובשוםעליואיןשותקיםהםשאכלושהמכוביםשכיוןשאבנ'אומריםויש

:(הראשונהלכבראלחוש

שתהאואחרהבראוירקכזיתאכלאםאבלשתהולאאכללאכשהואה~יכלב
עמהםלענותיכולאצלםונכנכי'אחרונהברכהעדייןבירךולאמשקהמאיהרביעית

ואפילו),אחרןבביתאלאאחתבחבורהעמהםאכלשלאפ"אעמשלושאכלנוברוך
כיוןנברךשמעשלאפ"אעשאכלנו.ברךעמהםעונהעוניןהמכוביןשכלבשעהנכנכ

:(בברכותכןהאומריםהברילפיששמעוהמכוביןעםשעונה

:מעיפיםא"יובומזמניןאינןמיועלמזמניןמיעלקצץ

עגמהאלאעמהםבשלחן]עצמוקבעשלאשאף"עליומזמניםכזיתשאכלשמש"א
כללקביעותלוואיןאכילתובאמצעובאיהולךוגםמעומדואכלעליהמנומשמש

.דור'בםוכה.ע"התוטור,ב,מהגמראא וברבה"רשם'בתיםהובא.ז"פברכותבההב
ש"ירד' פברכות

מ"מ"

.ונייעתיר, סיגםיראה.נ"הנב"מקצב:ל"צאיליג

.ד"םקצה' .ורא'תוסג"בהד
,במידירה"יכ,~-וצוטוך.שם~ מוראה.ר"שזה

.אמגק" 'שייר.מקרחפיזברכותהמורית'דבררוש.לפ,ע"שו1 םהגדולהכנמת

.בק"משםרבהאלירז.אאותקצה" .ב"מנו"םל'לעז

כרלקמן,אכלהיאגםאםשאכלנוברוךלעתןן'הדוכןח .םילעיל_ב"מ
,עקרשכןושםשםינתבאר,ד"םקצת' .'כו.לעניתיכילאינועמהםאכלשלאכאןמ"מ

.ע"ושיביר.שתגראט
אחק.אק"מלדורתהלהוראה,ב"מקצב"מל'כדלעי ,תקנד'עה"ה

.14זךתקנדב"העי .א"ורמטיר.המזוןברכת'בהלבזן'עשג"ממ,שםג"כהיא

,נ"ישג"מרטו"מ.לקמן.ה"וכ

המכימישכן,גק"מורבהבק"מעטאה'אל.לבוםיב .האחרונים

.אק"מז-טיג כדלעיד
,ג"ושד"םקצו"מל' קצז"םלעילה"יכ.בק"מרבהאליה,אק"מא-מט1

.ג"כ םכדלללטז

,נ"ישד"םקצה"

סצטסימן ,א"פע"ישטור.א,מהשנהא

.ב,תות~גמראב "פברכיתז"א.רפסךג

גבורים'שלט.אאיתההלכהי .נ"ישו"מטקמו"םלעילגםוראה.באות(א,לא),'פ

'סילעילגםיראה,אק"סץ'ט.קבעלאה"הישם"יןד .ח"מקעח



קצםהמזוןברכתהלכותתקנך
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"הפעימיתןלעינתשיגיעוהואעליזמזמניומכרכיילמיהיודעשקמןאומרימןיש[ל

הואאםודימבןגדולהפחותולכלנ"חריפותולפיאחדכל]""בןאו'מכבןשהוא
חריףשהואפיעלאף'ומבןפחותאבלמברכיןלמישילמדוהובלימעצמוויודעחריף

.]דעתןבןשאינוכמיהואוהריהפעומותלעונתהגיעלאשהריכלוםאינומעצמוויודע
~"להאומריםאף,ןבשםבעשרהלזמןאפילומצמרףהפעומותלעונתשהגיעאחרוקמן

יאחדאחדיכלהיאילבההקיליהמזיןשבגרבתילקדישהולברכילקדישמצמרףשאיני הזימוןברכתמחיובעצמולפמוריכול
וברכובקדישכ"משא(ן"לעצמולברךשיכול)"" כולםשיהיוצריךעניןבשוםמחיובועצמולפמוריכולהיהלאואחדאחדשכלוקדושה

."מצמרפיןלאינןקמנים'באבללמצוהבני
שנהג"יבןשיהיהעדמצמרףהקמןאיןלעשרהבין'לגשביןאומרימל1ישאבל

בשיעורןנגמרוולאשערות'בבושפרחודהיינוליפורחקמןשהואפ"אעשאןשלימותלנ

שלכלפיעלאף'ליבין'לגביןלזימוןלצרפןבוהקילו]לעיקרןלראשןלכוףכדישהוא
מדקרקיןאיןכשיעורןמימניונגמרואםאבל,למברכיםלמישיודעוהואקמןהואהמצות
וממברכיןלמייודעאםאחריו

~
.מצותלכללשהגיעכיוןעניןבכלעליומנין

שלאידועאםמברכיןלמיויודעשלימותג"יבןהואשאפילוואומריםמחמיריןטויש
עליומנין~מבמתםאבל"לולא'לגלאלצרפואיןכשיעורןארוכותשערות'בהביא
כשיעורןשערות'בהביאהמתםשמןהחזקהעלומומכין"למופריםמדבריהואשזימון

פחותקמןעללזמןשלאאלובמדינותנוהגיןוכןלןאדםבנירובכררךשנהג"יבתשלום
.לשנותיואיןאחדויוםג"ימבן

תיימוניותוהגהות.ח"רבשםכ"מז"שברכותש-ראעב איתפיהברכיתהל
שםברכות'בתיםי-ר1שמ,י .קכח"סברכות[ה-והינאמי,וליתה"ד

ן,"יבתשב,תקטו'סי(פראג)ת"בישיימרוטנרברגמהריםעג .ם
בןשיהא-ע:(שםמיניות'מיבמזהיתהיבא)שם'

,נאיןשליםשרבישיםעה"םבהמנהיגה"וכ,אהדויוםג"' בשנתכשנמנם:שםבראשש"מגםכןלפרטישואפשר בשנת:שםמיטית.מובאבהית,ג".בןכשהיא,,,ג". .
,שםיוחנןרןעד,ג"

ה"די-1,קמןה"דב,כהברכות'תוס.ב,נבנרהעה .שערוה'צרטהנךטמע,

ש"ימה"דה"בוראה,הריהברעתיטורשם~.ראעו .ש"הראא"וא

ישאריהטורש"הראבדעת)מט"ם[נק-תהריעז ,שםה"ב,(ם.פומק

,מהברכית'מאיר.וליברכיה"דאגברכיתא"רשבעת כברה"דב,מח,הראשינהיהמשנהה"דא

,ביארני "מהשלחןברי.טכללזמערכתם'כללחמד'שדיראה
,טק"סמה םכדלעילעט

,נ"ישו"םנה" ,מץרעא"מלקמן.א"מלט'סיל'לעוכיה,."םא-רםפ

,ט"סע"ישטורות "בגט

ב"מלביש.נום'דאנדרוגש"ימה"ד' שםזנה'נו'ירב,שםהרצףריש'לפ.א,מחנחמןר1'ס

.'"םע"שו.(ם'הגאינאיצר)גאון'הארבבשם,קטןה"ד ס

.שםע"שו,תנא"םש"ב'רת"שוא" .(א,נטטין'שבגהמאוחרתעונהא'שה)שםן-ריסיב

,יק"סא"מ,שםריעשת"שו.ת'ולה"דשםא"כשב שילעיליראה
הואהמזיןלברכתחניךשעינתד"ם,קפ' _ם'שנמשנינה

זכבןשכתב)ז"חה"פברכיתהלמ-רמה.שםן.מטסיג נו.רב,(חאו
ברכיתמאירי.נראהאבלה"רשםינה' _שם

.שםש"ב.ר,שםברכיתרצד.פסקד,ס לעגםיראה,שםש-ילה,ס
.ג"ושה"סנה"מל' -וצוסיר,שםם-רח11'ס

.'"ם~ ,ה"םנה"מל'לעז'ס ס

.וק"סא"מ,שםיונהרצינוהרוח' .ם'יצענמ"מיראה.ל'אכלא'בע'דא:שםא"במט'ס

ה"ד'"ב)ם"יהרמבהרצףרעתנראהיכן,שםונה'רביניע .(הלכהלעפן,

ב"הפיזברכיתץ'ריא'פמק.שםרצדפסך,שם'ר'מאעא אות

א-מ.האית(א,לה)ץ'פברכותגביריםשלמי,י



תקנזר-קצםהמזוןברכתהלכות

עדמוציאאינוהכללדבריבברכתוחובתםידיאחריםלהוציאאבלזימוןלענין1היכל
שנתמלאאובדיקהי"עכשיעורןשערות'בשהביאוידועאחדויוםשנהג"יבןשיהיה
:]]11חזקהעלכומכיןאיןתורהובשל"]התורהמןהואהמזוןשברכתזקנו

ממניןחכמיםבושדברושומהלכללהגיעלאאםלשומהאותומח1יקיןאדםשבנימיי
מכלופמוריםרעתבנישאינןמקוםבכלחכמיםבהםשדברוושומהחרשאבל)]עליו
ולא'לגלאמצמרפיןואיןהכללדבריעליומ1מניןשאין'ומבןפחותכקמןדינםהמצות
.י]לעשרה
1אינ1מדנראבל"ימדברילאשימעני.שאהיאמקיםבכלחכמיםבישדברייחרש

לכלכפקחיםשהםכיון("]ויותר'בהםאפילו)(ושומעםמדברשאינואילםוכן),שומעי
ברכתשומעהחרששאיןפ"אע)לוהומכווניןמביניםהםאםלזימוןמצמרפיםדבריהם
.(עונהאינווהאלםהזימון
ש"כממעכבתםמ,המיעענייתאיןשבקדושהשלדברבעשרהלזימוןאמוריםדבריםבמה

שיענווגםהוןברכתכיוםעדהמזמןמפיישמעו'שהבצריך'בגלזימוןאבלן]ה"נ'בכי
:גן"קצ'בכיש"כמכללזימוןכאןאיןלאוואם'כושאכלנוברוךאחריו

שזהולעשרהולא'לגלאלזימוןאותורפין(מ)מצאיןעבירהדברעלשנידוהומייא
ממוןעכקיעלהו,נידואם"ןמאגודתםאותוומבדיליםאותושמרחיקיםנידויענין
:]דן"של'כיד"ביויתבאר

:סעיפים'נובולברךנדיהטפסיקדיןר
עלמפכיקהאחד]גמרלאואחדכעודתם[שנים)וגמרו"כאחתשאכלושלשהא

."ג"קצ'בכיש"כמהכליאתהוןעדושומעהזימוןברכתעמהםועונהלחשנים)כרחו
כלעונהאינוביןעונהביןעליומ1מניןהםאבל,זימוןחובתידייצאלאהואלאוואם

אליהםשיתקרבעדלוקוריןעמהםעומדאינוואםלענותןויכולושומעשםעומדשהוא
ואילםלשמועיכולשאינובחרשכ"משא)"ד"קצ'בכיש"כמעמהםולענותלשמועויוכל
:(מן"קצ'בכיש"כמבעשרהאלאעליהםמ1מניןאיןלענותיכולשאינו

(התורהמןבדברמחייבנו'שא)הקטןן'אהתירהומןפא סל.כדלע,הגדוללהוציאיבול

.ו"מצו," ,זק"מא-תפב

גה'סילעילה"יכ.'"ם.א.רת.י"ממעידה'הלמהרצלפג .א".מ

.חק"ס.א-מ.נדאות,'פת,ברכזטזזזתלזחפד .ג"וששםלעילגם.יראה.ב"מק"פתרומותמשנהפה

,קי'סימהרצלת"שופו מ(פראג)מהרםת"שופו

.תקכט" ל.לעה"יכ,דק"ממשהדרכי,ו"ם.מערההל.ל"'מדיפת
.שם מעפט

-

.א' ממיוםצ

ר'.םלקמןיראה,נו'ד'ל.ע'הגלאבשוערזה" .ישבא"מ

,נ"ישד".מנה'.מל'וכדלע,א".םע-שוצא הגיעלאצב

ך"וש,ב"משםע"שי.וראה,בשוערלמניני ,הק"משם

וסימן פיר.ב,תהגמראא

,א"סע"ושי ,א"מלבושב

ש"רא,אחדה"דשםא"רשב.יאיןה"דשםענהנו'רבג ושוטור.ץ'םפיזברכית

,שםע" ה"דשםהתזהפמקזדכ11היה.א)מ1ברכותששתרבד

ק"ממשה.רכ.ר."הבריש'לפ]ב".םשםש"רא.היכןער טור,ז"כברכיתג"כהבשםילעיןה"רשםיונהרבית.(א

.ב"בירמש ממעםה

'.םלעילגםיראה,לידיניע'הגלאר"בישיוע.זה" קנז"ם.ר"מקצה"ם.ג.ב"מקצר'.מ,'"מסוףקפג

,."מקצת"מ,ח"משם,מיה .אק"סא"ומטור,ד"הראבבשםמץשםש"ראו

,שםישרעטור.שםש"רא,מצמיקאחדה"דשםא"רשבז ,ג"ושבסלףח

.נ"ישיף'נעט




