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בהנהניןברכתמדרתדצ

כרואחרמזונותמיניבוראוביררארעיאכילתלאכולבדעתוהיהמתחלהשם(ד)
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:םעודהקביעותכשיעורשיאכלעד'גומעיןמזונותמיניבוראאלאהמזוןוברכתהמוציא
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ומברכיןגמורלחםמתורתהפתמוציאהמילויאיןעליהםסעודהלקבועודרךולהשביע
המילויבשביל11פתבאכילתכוונתועיקראםאף"בכויתןהמזוןוברכתהמוציאעליה

עלאוהלפתןעלכוונתוועיקרגמורלחםהסועדוכמויןבכוונתומפלהוהפתשבתוכה
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מח"מהשלחן'בריראות.ל"הנא"רמבדברהרז"כפ ,מקרא

א'הם(א:שםאבל.נ"וע-מ"ס'יי'סיר"בשיעה"יכלג .עלמחמירנפשובעלבזהגםמחלוקת

החנו(ב.עצמי .ולתשתלעדוןרקולא,מעורהלקניהיתה.עשכשעקרגם

בישירבמילויגם(ד.בשומשמיןהממולאתמה'עזהיבכלל(ג

.המיר'ם.שמויראם'הילקיש'יכיגבינהאי

.סוכילד ,ולתענוגמעורהלקניהאיתםם.איכל:שםר"יבשועלה

.נ"הח"מנ"ברהבליחה"~ ,דהלכהלו יבכלל:שםנ"ברהיבלוהובשיער.מקרבכהיהחמדלז

,כףזה מר"בשיעה"יכלח

נ"ברהיבלוחששםאלא,."מקמה" 'כיאכל'לאש".ילבןכוהריעות'בא'הםג"רפיח
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בהנהניןברכתמדרתרצב

דבריםושארלהלפתןמפלהבתורתהפתואוכלהכעודהמחמתהבאיםדבריםשארי
:מבבזיההמזוןוברכההמוציאשמברך

הנץפיריתמיאימשקיןמשארבווכיוצאבהלםשנילושהבעיפה"תהלכהולעמן([ל)
~המיקלתאחרהלךכופריםשבדבריהראשונהכבראעללכמוךישהדיןמןממים

אחרלחםעלוהמוציאידיםנמלתבלאלאכולשלאלעצמויחמירנפשבעלכלאך
לעדוןוהעיקרתיהרובהואוהדבשמעםהקמחאםלהקלישבדבשבנילושהרקתנתחילה
עיקרנחשבשהקמחאלא("לעקיךתשקורין)אלובמדינותשנוהגיןכמוהמתיקותותענוג
:(בפת)שיתבארכמו,לאכילהתהתערובותמכשירוגסמ11ןמיןשהואמהמת

הכעודהבתוךהשולחןעלבאואםמנונותמיניבוראשברכתםאלולחמיםמיניכל(י)

ותענוגלעידוןאלאולהשביעמנוןלשםלאכולשלאדהיינוהמעודהמחמתשלא
שעלהמוציאבברכתנפמריםאיןהמאכלמכובדלהקללקינוחהכעודהבכוףאובלבד
שנפמריםלפי'גמעיןלאחריהםלאאבלמנונותמיניבוראעליהםלברךוצריךהפת

מ.מביראעליהםלברךשאין"",בכיוצא,בחלבשנילושהמפתחוץן"המ1וןבברכת
כלחםהמוציאשברכתםאומריםשישמאחרעניןבכלבכופהאוהכעודהבתוךמיונות
.להקלברכותוכפקהמוציאבברכתכברונפמרתגמור
בפירותהממולאיםעיכהמיניואפילוולהשביעלמנוןהכעודהתוךאלומלחמיםאוכלואם
עמהונפמריםהעיכהאלכמפלהנחשביםשהםלפיהפירותעלאפילולברךצריךאין

:הפתבברכת

כשאוכליםהפתבברכתנפמריםתןבמשקהונמגנורכהשבלילתןעיכהמינייכן(יא)
צריךלתענוגאולקנוחאוכלןאםאבלקדירהמעשהכלשנפמריםכמולמנון

בוראלפניהםמברךהכעודהבתוךשלאאוכלןואםבהםוכיוצא:בלחמניותכמולברך

עליוקובעיןשאחריםשיעוראכלואפילומהםשבעואפילו'גמעיןולאחריהםמנונותמיני
ואחררכהבלילההיתהשמתחלהשמביוןלפילבדםעליהםכעודתוקבעהואוגםכעודה

המחבתשמושחיןשמןומעםהכללדבריכלללחםתורתעליהםאיןבמשקהנמגנוכך
:"משקהנקראתאינההעיכהתשרףשלא

במחבתומגנהבידיםהמתגלגלתגמורלחםכעיכתעבהשבלילתהעיכהאבל(:יב)
מתורתמוציאהבמחבתהמיגדןשאין~אומרימיישושומןמשקיןשאראדבשמן

תחלהעבהבלילתההיתהוהעיכהמועםדברהואשבמחבתומשקההואילגמורלחם

י"הנ"פכדלקמןמ
-

שםא"וקיא"מקעו"משיער"וע, ,מקטב

.נ"ישב".מקמה"מר"שוע"עמא כדבאכלאףדהיתכתבשםר"בשועמב

אבלעוע.שב' איפןבכללהחמיר.ה2דבשבע,שבעבלאמיריכאן

.(הרבכדלקמן).תירהשלמפק'דהיבג"הכדלעיל) ואזמג

ה"יכ.'"הכדלקמן,ילשובעלבנוןעפתאכל' ,ושחשםר"בשד

.מקרחשםא"מ.יהואש"ומה"דסיףקמח"מה"במד .עהכרעההביאלאר"ובשוע

.רבעעוגתמה מ

םקמה'.מםה"יכ~
.נ"ישא".

.נ"ישמרדקמה"מר"בשועה"יכמז

רובאישםר"ובשוע.ז"הל'כדלעמחליקתת2שמהעת כולכןבכססן.הבאהבפתשימותכמה

לנרךאץ:' ,בכמניןהבאהפת'נקשלרהמהעלאלאהמעודהבתוך

:ג"ושר"מיקמח"מר"בשועה"וכמט עברהבמדרבאורראהנ

'69, מר"בשועה"וכגא

.נ"ישג"היקמח" שבמעידהברכותשאר'בדעבזע"מג"ממהכרעתגב

בהגהיתהובא.ש"ורת"רמית.שביןקמאע"ומ .םר"שועיראה,ברכותמהלנ"פקושטארפוסמיטוניית
' "ממקמח

הביאו"מקובקרא.ובמגיז,ת"רשימתגםא.שהבי .(מקבז"חמ"במברכת)החים'דרכוראה.ג"ממהכרעת

.מקנזקמח"מלרירתהלה



תרצגבהנהניןברכתמדר

נ]חולקיםוישבכויתהמלוןוברכתהמוציאעליהומברכיןבתנורנאפיתכאילו",יסרי

.עיקרםוכןשיתבארוכמוהבישולכדיןהמיגוןשדיןואומרים
מדבריהלאהנרכלתשמניןאף)]תורהשלספקשהואשכיעהכדיאוכלאסמ"מקומכל

עצמהבפניבברכה"הוןברכתתיקןהשלום.עלירבינושמשהמאחרמקוםמכלכופרים
להחמיריש(תורהשלכפקכעיןבכפיקהלהחמירראויבברוךולחתוםבברוךלפתוח
.גמורלחםשלהכעודהבתוךאםכילאכולישלא

וממוגנתבגבינהאלא"בהםוכיוצאבפירותממולאתשאינהכלממולאתהיאואפילו
."נשומןממוגנת.ננשר.א("]פלאדיןשקורין)בחמאה

כבראלפיהמנוןוברכתהמוציאלברךאיןלבדםמיגוןמיניעלכעודההקובעאבל
.""'גומעיןמנונותמיניבוראאםכיהאחרונה

וכל
~

לכבראגםכלללחםתורתעליהאיןבקדירהשנתבשלהעיכהאבלבמיגוןה
ואפילוכעודהבקביעותאפילולעולם'גומעיןמנונותמיניבוראעליהומברכין]"הראשונה

.(י"קרעפליךאוקניידליךשקורין)ו"גדולותחתיכותהן
,גמורןלחםתורתעליווירדחור]"משקהבליבמחבתאובתנורואפאהחוראםאך

כבראולפיבכויתהמנוןוברכתהמוציאעליהומברכיןמכויתקמנותחתמותהןואפילו
במשקהבמחבתומגנהחוראםהדיןהואכאפייהדינומשקהבמעםשהמיגוןהראשונה

.מעם
כךואחרבמדינתנואותןשמבשלין(קרעפליךשקורין)בגבינהממולאיםעיכהמיניולכן

ריבויערךלפימועםדברהואשהחמאהאלאבקדירהאפילואובמחבתבחמאהממגנין
לכבראלחושהכעודהבתוךאםכישביעהכדימהםלאכולאיןוהגבינההעיכה

פניעלהצףשומןהרבהבתוכהשנמגניםהקדירהלתוךמשימיםאםאבלהראשונה
הרי(י"כמעמינעשקורין)החלב

~
'גומעיןמנונותמיניבוראומברךגמורבישולכמיןה

פיעלאףבמיםבישולכעיןהרבהבחמאהבקדירהאובאלפכמגנהאםוכןלעולם
:החמאהמהםמינןכךשאחר

איןבקדירהשנתבשלאפוילחםאבל""אפיתהקודםשנתבשלהבעיכהה,יכל(יג)

וברכתהמוציאעליולברךשלאברכהלעניןגמורלחםמתורתמוציאוהבישול
אחדבכלכויתבפרוסותנשארשלאעדן"בבישולהלחםנמחהכןאםאלאבכויתהמנון

.נ"הנשםר"בישיועיכהגג .ג"וששםר"בשיעה"ובנד

,ס"בד'סהזיאופןשבכלל"סםקמח'סיבשועגר,גה

שבכדיבאכלדגםח"משםג"מש~

מהתמגיעה.

.'גן'במע .51'עתשצב"העודאה..נ"ש.ספץקפוסישיעירראהנו

מדרבאירוראה,ממפקז"בהמלברךחמר.לאאבלגז ענ"ברה

'72. 'כדאכלאפילולהחמרצ"אשאזנח
שלאכל,שביעתי "הם,במההעיוראבן)מעידהקביעותכריאכל

ותירתא"מקכמח"מבדרגשיראה.(זאותרעיליםנים'יבד תדאפשר,ואותמנהם

."בכוית,'בהמ"אחרלעילאלובות' ,ג-קבב'עשהלחן'נ'כגיראה

,ממילאתעינהגט

,ג"ושמרזשםשוטרוראה.כלללהקלן'אשבזהמ וכא,ס

,נ"ישמהור"בשועה" .שםמומות'מיוהגהותג"סמ17ב

.ץ'מקשםא"קייראה,מיץשםר"בשועה"וכסג כופתהסיד

.ם~כיםאי ל'מגהפזנוה"ס
,(מקלשא"אמגרים.פר)ל"פרעציאי כחב.נתריחם.רביני,בשעמומןה"ר.בלקברכות'"יןסרו

שםר"שועגםיראה,מקלשא"מ.(ג,קמה)ה"ח .מכיב

מקק-שםא"קי _נת,עינסיז

.וערגח"'םקמהמיר"בשועה"וכטח "רשסוט

'מררכ,שות'קשהפרימותה"רא,לזברכית' "פברכית

גםוראה.ח"מקכא"מיראה,קשרכהי ,138זךב"ח(ו"רות')ב"העייראה.י"הטש'רלקמן



בהנהניןבדכתמדדתרצד

איןאפילוברכהלעניןלדםמתורתעדייןנתבהלהלאכויתבהשנשארפרוסהכלכי
לדםמתורתנתבהלהכויתבהנשארלאואםהבישולרובמדמתכלללדםתוארבה

מיניבוראעליהומברכיםתוארדשובאינולדםתוארעליהשישנראהואפילולגמרי
נשארולאבבישולשנמדוהרבהפרוסותעלסעודהקבעאפילולעולם'גומעיןמנונות
.'אבכלכוית
לפרוסותהפתפיררהבישולקודםשמחדלהאלאבבישולנמדולאשאפילולאומריםויש

תארעליהןשישנראהאפילו"לבפסדבמצותלעשותשנוהגיןכמומכויתפדותותקטנות
]להקליברכותוכפקכויתונעשוהנישולידיעלונדבקוהרוואשלותוארנחשםלאלהם

עליהןישאםלנשביעהכדימהןלאכולשלאלעצמוידמירנפשבעלכלמקוםומכל
בכללהדמירישובמיגון"לתדלהגמורלדםכויתעלהמוציאשיברךאםכי1לדםתאר
:,לענין

וכל(יך)
~

לתוכונתןאםולפיכך"מבשללאינושניכליאבלראשוןטבכליכשנתבשלה
השיןברכתילאחריהםא'המיצעליהםמברךמכויתן'פדותאפילולדם'פירור

אלאמהםהאפויהלדםתארוהלךלןשנסודעדכךכלבתוכושהושלאוהואבכוית
.עיסהולאאפוי]לדםשהםניכריםן"ער

פירוריןלאכולאיןולכןשניככליאוראשון'ככלנדוןאםספקהואראשוןמכליועירוי
עליהםישאםהסעודהבתוךאםכיראשוןמכליעליהםשעירהשבקערהמכויתפדותין
פירוריןואפלוהאפוילדםתארמהםהלךקצתשגמודועדשהואםאבל"]לדםתאר
ינראיםהלחםתארמהםשהלךעדקצתינמיחימריבהומןבצינניןשנשרימכויתן'פדות

שהמיםוכלסעודהבקביעותאפילו'גומעיןמנונותמיניבוראעליהןמברךעיסהכפירורי
פתברתיכותהדיןוכןהלדםתארמהםהלךכברהפירוריםמדוימדמתמתלבנים
.]]צונןבשכראותוושורין(פענץשקורין)בתנורשנתחבשו
לעיןלדםתוארבונראהשאיןכקמרדקפירורהואאפילובעינםהעומדיםלדםופירורי

:המוציאעליוומברכיןלדםמתורתנתבהלולאנ]בועמדמראהוכןפיעלאף

אםמרקאודלבאודבשידיעלידדודבקםשדברםמכויתפדוחיםלדםפרורי(פן)
ידיעל

~
מברךאפוילדםתארעליהםואיןי]כעיסהונעשוקצתגמודוה

,הצלקבאין,11רעהוקהובאהה.'פקפה"פו.;ביש1ע .נ.1ש
שבזה,שנכליםל.ראיןאבל,המצותלפררם.שנ1הנעא מיר

.(ר,קצוצדקצמה"ה)1.בהמלקמן' .ב.'פקפד.פי.ע,שויאה.שםצדקצמד"דיאהעב
בביכ1תכ.משא,1.בבהמתא,רא1ילפפקבא'שאזעג ה)להקלספקבמיבנןשהםשלפניה

,(שםצרקצמה" מניןנםשבקה'ברשכשאכלב.'1הנ-א'הל';1כרל

.ת.מהן'רלושהביכות )ב.1;הויאה.ל.כנבבישולנמההשלא.כעד

ב.ה(1.י1ת' .134'עמ

.שםצרקצמה"ה";עה
.א,קצהצ.צ"היאה.שבלה'מכרבפה1ת"אפעי .1.המפללקמןה.1כ.א.1פקל1.פקכמה"פש.ברה
.נ.יםה.'פקפה"פי.;ש1.בה.נעז .;ש1.בה.1כעח

.נ.יםמ.'פפוףקפה"פי

.נ.ום1.רפמכדלקמןעט פר.;ביש1ה.יבפ

ם'צ1ננם'ש'ר1';'לנבה.'פקפה" .נ.ים1.רפמכרלקמן.פה'עולא'אפי.ף'מ1פוכאן.נ.ים
.נ.וםשםר.בשיעה.1כפא .משועוכנהפג

.נ.וםשםי ניאה.נ.ום1.פמישיברלקמן,פה'כענעשורלאפג
ן'שאפ.;א:מ.'פשםי.1בשוע."3';תשצבב.1;ה ל;

פתשהנאשכין...ביתין'רקשהן'מסלהםתאיהם' נ1'אשרנק1המהבירבת1כ1משקהשוםתחימת'בל;.בפ

.לעולםפתמתויתוצא' 'שירכ'.ישלשטת)ה.פקכקפה"פא.מיאהפד

פעםכל,ר-נ.'הל'לעוכן.(נ.'הלעילוהששנ1'שיב

...שנמוח...בבשלהלהםנמהה:מפהקלהםתאישמכי נמ1ה1...פה';'י1י'כפם'תיא...קצת1נמ1ה1...שנמ1ה1

י.כשק."2';תיעבב.1;הניאה.פה'כע1נעש1קצת פשם

.להםשהנאארועכי'שנרהינ1:ה.'
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פירורבכלכויתהיהלא,ישמתחלהמאחר"]לעולם'גומעיןמנונותמיניבורא
.לבדו
נמיםאיתןלובלין11רין"1מאודדקיןלפירוריןהמצותלכתושבפסהשמהגיסמהולכן
אותןועושיןכשלשיןכעיסהונעשוקצתנמוחו1הידיועלן]ביציםומיובשומןחמין

עליהםמברךאפוילחםתארעליהםואין("]חרעמ1ליךאוקניידליךשקורין)כעיגולים
טגנםאלאבקדירהכךאחרנתבשלולאואפילולעולםן]'גומעיןמנונותמיניבורא

הלךלא"ואמןןלמעלהשנתבארכמועיקרוכןכאפייהאינושטיגוןלהאומריםבמשקה
ככלשישפיעלאףהבישולמהמתמהןוהלךבקדירהובישלמבלישהןהלהםתארמהן
לחםשכניתאמרוולאלעולם'גומעיןשונותמיניבוראעליהםמברךויותרכויתאחד

הנשארראשוןבשיתאלאלחםתארבואיןאפילובבישוללחםמתורתמתבטלאינואפוי
.]בלישהןומתחברוחורבנתפררלאאבלהאפייהמשעתמ"ק

בתוךאםכישביעהכדילאכולשלאלהחמירישבבישולהלחםתארמהםהלךלאואם
:;למעלהןשנתבארכמיעניןבכללהחמירישובטיגון.המעורה

גסורק
והשניעיקרהוא'האאםשוותברכותיהםואיןיחדמעורביןשהןמיניןשניתערובות

בברכתוהטפלאתפוטרהעיקרהריולהכשירולתקנואםכיבונותניןאין
הריהרובהואמהםאחדאםעיקרשניהםואםאחרונהמברכהביןראשונהמברכהבין

~
:"הרובלגנינטל.טפלנהשנוהמיעיטעיקרנהשנה

אודבשהתבשילרובשאפילו]לעולםעיקרחשובהואמנוןונקראהואיליגןמין(:ב)
מיניםאוהדבשמחמתעיקרואפילוהמיניןנמחמשתמאחדומיעוטואחריםמינים

מיניבוראעליוומברךעיקרנעשההואולהכשירוילהטעימואלאאינווהדגןאחרים
אלאבואיןאםאבלשאוכלבמההדגןממשותשישוהוא'גמעיןאחתוברכהמנונות
."מ11נ1תמינינוראמברךאינונלנדטעמו

.ד"היכרלעיל,מעורהקביעותכשיעיראכלאשליפה פ

-

.כזיתע"במאחרבמלן.וא:שםקמח"מר"יבשוע .בסמוךלקמןראהלהלכהמ"יהנפק
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