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.שםע"שי _וציוניםמ"מוראה

,ב,צםם'פמהיראה.שםם"העבמז .םלקמןראהלהמנעמצוהלשוןמח
.בק"מא"קורנ' מ

.2ק"סא"קישא" ,שםע"שי..שםמ"רמךמט

.שםרטבםנ םלקמןיראה,שםלבושגא

'.ם.(ט"ביו)ב"מתקכט"

.קובעיןאיןה"סודיז ,ד"הל"פיה

,ואחתה"דם,לחגיטיןן"ורא"ודשבן"דממיט ראהכ

ג"כשוהרפהכללה~יההירהפוסץיסכללי .ב,צטכא
.4,י"44 ,שםם"הרמבעלנהשגהבג

,(מ"י.בערבת'ש'של.ה-במעה)ד"םנצא ,שםע"מתומ"מגב

,ממעיףגג 7,2מצהשלפתאזלאכילשאמיר,אף.מעגד

רה' ערבולענין.(גק"סא"קיראה,כרינות.מיגן.ילענ)

,ב"מתרלט'.םלקמןראהסיכות מערש'הלרוע,אזךדשם,ד"מקתשהדרתיגה

,כא" רעא"מלקמןיראה.וק"מסוףא"וח,הראינםבשם

שבוארממעם,אמירמה'טעלי'אפקרש'ששער,ט"מ .שם

_ונים'יצמ"מראהנו

.(כא,סיש"ער'הלזרועאורבשם)דאותבך רשפרדסבה

שמשהודרכיזרועאוד,קפט'עי" .וק"סבו
.פ"השכשםבז .(ט"סוכדלעיל)ם,צטפסחיםכת
.פ"הראבשםכס



עזרמסשבתתלכות

הלתםאכילתקורםאתרממאכליאכלשאםלפיי)ר"רע"בםשיתבארכמוהעורות'ג

אחרוןקונמרם

.'כושבתדבערביזרועאורדתשובותלישנאכדמשמע,יוםמבעודכןגםאכל7לונימוכובינו
,"גי"רע'בכיא"המש"ממכ"גהואמוכרחזמןלאחרלאוכלמידאוכלביןזהוחילוץ

צריךכ"וע,כןלעשותשלאמצוהפ"דעככתבולא,יידישידייוצאתרגימאמינידכשאוכל
עלדכמךבהדיאכןפירשולא,]יזמןלאחראלאמידלכעוררוצהכשאינואףדמיירילומר

לחםשםעיי"ושובטורש"משפיראתיובהא.לאשמועינן'אתדדינאעיקראוהתם,כאןש"מ

א"רמש"כמיצאלאמקוםבאותושיאכלאףכ"דאל,מידבאוכלמיירידאינהומשום,דוקאויין
.ייר"בהוג"כשם

ש"ע)"ידברכותפרמרתשפירשיים"ברשבש"וע,יןם"כרשב"יא"תע'בכיי"בש"מלפיומיהו בגמראין

כ"וע.]ון"7ע'כיעיין,"שמת'כתוכל"7יי,ולדיר,שמתי"כפירש(בשבתדמיירי תנלומרצריך
ומושכיםמעייםבניפותחיםמיליכלממשלכעורהכמוךשאוכלתזהתםדשאני

שגמרמידמקוםמכלמעיושפותחאף,ום'מבעודשאוכלפכחבערבכ"משא,למאכללבו
אפשרואי."את"רצ'סיא"מעייןהמשביעדגןמיןאוכלאםשבעונשארהאצטומכאנסתמה .פכחמבערבלהפךיהיהתןשבשבתלומר

בככניןהבאהפתהיאשפרפרת(גתן"ע,א"עז"ידף)בברכותיהא"הרשבש"כמליי"יומיהו
דד71א")שםגיבורים'משלטמשמעוכן))להשמיעולאעצמםלהנאתולמתיקהלתענוגשנאכלת

מינילאכולנהגויפהזהולפי.מינים'מהמזוןכתםולא,(כירקות7ייהאאוגורריםמגדיםמיני
בשבתדמיירידמתניתיןכפרמרתשהםלפי,הלעודהלפני(7ייהאבהשישמרקחתאו)מתיקה
המוציאלקדימתכ"גלחושאיןדבפרפרת(ג"עו"טדף)א"ברשבש"וע.שםבגמראכמבואר

לאכילהכןידיעללבםממשיכיםהיולאודאיל"הגרילזיוהאוכלים.הפתצורךשהואכיון
ישנ)7מאלשינוייאאבל.7לונימוכרבינועלומליג,])זרועהאורלהםאכרלכן,ולשובעלמזון
:ע"וצהקידושאחראכללונימוכ,רבינוכ"משאז)הלעודהלפנימה,זמ'מיירזרועדאורלומר

לרירתהלהראה.מ11נ1ת'נ'במנםשתארבינובשםל.'מהרש.מנ.בש1ה'.םקפה"פלעילראהאבל.הף.;םגז .נק.ם

אתרןלקאנטרים.1נ.צ

רבינונהגשכן,תשובותבשםשםזרועאורל ,קלונימוס

.ז"סשםולקמן.יאק"סלא .ומןלאידביןמידבין:שםלקמןיאהלב
,הסעיףלג .ה"סשםולקמןלד
.אבלש"ומה"דלה שמותר)וכשרפירות:תרגימאה"דב,קזפסחיםלו

.(הלילהעדפסחבערבמעטלאכול דשםיקמן

,כילמיכלליבאדמגרר;כירקרקה" פרפרתלאכולרגיליןשהיובברכותנמיכדמוכח

.הלבאתלגררהפתאכילתקודם

~

.המזוןשלפניהפרפרתעלבירך:א,מב.במשנהת ,ב,מבלט

פרגיותכגוןאכילהלהמשיךפרפראות:ברךה"דמ ,ודגים

בוראעליהדמכרכין'כודפרפרת:ברךה"דמא .מזונותמיני

סימן,דקדקפתפרורידהיינוהפרפרת:אסעיףמב בשועזה
ברכתלוחוראה,לידינוהגיעלאר"

בוראשברכתן,ה"הג,ופרפראות:ב"היה"פהנהנין ,מזונותמיני

שפרפראותמבוארברכות'שבמס,הטעםליישבמג ובפסחים,המעייםבניאתפותחיםדגןמינישל

פירותמיניאלאהמעייםבניפותחיםשאיןמבואר .ובשר

.ברכות'במסמד לאכילהסמוךדמיד,ג"משםולקמן,1ק"סמה

.פתוחה.האצטומכהעדיין .לסעודהסמיךכשהיאדוקאשאסור,כדלעילמז
.אחרבאופן.לתרץישמז ,ב,מאמת

.ה"העאמשטרדפבדפוסמט לקמןגםראהנ

עדפסחערבגבי)ס"סתעא'סי תבשילמעטאו,בולאכולמותראבל:(הלילה

,פירותבמישנתבשלוהמיניםמחמשתהעשוי ,(דאותא,ל)בברכותנא

.ם"הראבעםנב בניפותחיםמזונותמיניכלשלדידן,דלעילגג

.ממשלסעודהבסמוךמעיים .אסרולמןנך



רמסשבתהלכותעת

הדיןשמןכיוןן)המקיליןבירלמחותאין(י)מקוםומכל)")לתיאבוןהלחםיאכללא
:("שנתבארכמולתיאבוןשבתצעורתלאכולגמורחיובאין

אחרוןקונמרם

קודםומרקחתמתילהמינילאכולפשוטשהמנהגלפי")לכךהוזללתי'נולמחותאין(ר)

כלללאכלםדרךשאיןלפיעמםונימוקםוטעמם."7שישאירבנןבהםמיחוולאהכעודה
מגןעיין,צריכהשאינהברכהמשוםאיכורכאןאיןב"וא,רי7נאאליבאאלאהכעודהבתוך

.צריכהשאינהברכהמשוםבואיןהכעודהבתוךלאוכלוחפץדכשאינוי)1"רט'כיכוףאברהם
היהשלאדברלאכולחייבאינוהקדימהמחמתשהרי,לפניוהלחםקדימתמשוםבואיןוכן
ב"חאינונמיוהכי,")בהגייהה"כא"רי'כיא"רמש"כמהקדמהבלאעכשיולאוכלוחפץ

שאינושכןוכל,הקדימהבלאאזלאוכלוחפץהיהשלאהכעודהבתוךלאכולהקדימהמחמת
עכשיולאוכלוחפץשאינודברלאכולחייבאינוראם,הקדימהמחמתכלללאוכלושלאחייב
וחפץעליוחביבשהואדברלאכולשלאמחויבשאינוש"כעכשיועליוחביבשהואפ"אע

שחפץאלאהכעודהתוךלאכולשחפץדאףו"רט'כיכוףא"במועיין.ברורוזהעכשיולאוכלו
בזהאיןותאותוחפצומחמתהכעודהתוךהכלמלאכולשנמנעכיון,הכעודהאחרכ"גלאכול
הכעודהקידםלאוכלויותראוהבאםדירןבנידוןהדיןהואזהולפי.צריכהשאינהברכהמשום

קדימהמשוםדגםואפשר.צריכהשאינהברכהמשוםאיכורבזהאיןהכעודהבתוךמלאוכלו

ן)בה17מץכדאיתא,המלחמהמעורכיעליהשחוזרחמורהצריכהשאינהברכהדאיכור,כאןאיז קטנותןבהלכותש"והראן'התוכש"מלפי

וכן.לחבירתהברכהבקדימתהכיאשכחןולא," לפניוהפירותלהביאשלאשהתירגלאנטיונמ"מהרעלבהשגתו]הזכרונותי,בכבהדיאכתב

מיניםלפניוהיודקתני]"דמתניתין,שוותשברכותיהםאףנפטרולאשאזבשבתאחתבבת
דוקא7להשהיאקדימהלעניןדמתניתיןל"הנבכפרכתבזהועל,לפניוהיולתנידוקאהרבה
ט"כקא"רי'בכיא"החשכתבשמהלומרצריךזהולפי.בברכותלאפושילעניןלאאבלמתנייא
לושוהכשהחביבותהיינו,חביבשהואאףצריכהשאינהברכהלגרוםדאלורג"כקב"רי'ובכי ברכהמשוםאיכורבזהאיןדוקאלהקדימוומתאוהכשחפץאבל,שיאחרנוביןשי7דימנובין

.הקלהקדימהמשוםהדיןוהוא,ו"רט'כיכוףש"כמצריכהשאינה
לפניוכולםכשאיןדאףל"דכמבוארלשונודמכיוםמשום,לדחותןאפשרל"הנמכפר"ומיהון

דוקאדהתםל"יכןאם,ש"עי"המיםלאמתרדמי(עליהםדעתואם)בהנפטריםהברכהבשעת

אבל)""ממנהקלההקדימההילכך,אתתככרכהכולםנפטרושהרי,ממשלבטלהברכהדהוה

עיין[ח]"ל'כיגלאנטים"למהרכ"גל"כ'והכ.[(]כללאיכורראיןםבלבדגרםמשום

רפא"פלקמןוראה.המעים'בנשפותהבכפנןהבאה0.1נ;ר'.םלקמןוראה.שםם.הראבשם;171אורנח מלאכלשיכול

.ה.םרר;"ם.ב.םאכל'כ.אה,ר1ש'קאחרמ11נ1ת'נ' רבינוובשם,שם;171האורבשםתשהרני]נטהאא'קנשרנ.םא.ק1וראה.ומןרא1לאהר'מ1רה;הם

.קפת'ע'.הםכפררםקל1נש1םככמהשתרץ,ם.;המ'בזם'פ1תהמנזת'נ'שמל.רקי שהה,אופנים

.םפצץסומןאוממש1רה;הםקורםביןהואל1ק' לפתמ11נ1ת'נ'ממתםן.בהואל1ק'שההאו,קרםמה

אחרוןלקנטרםציונים

ברכהחששאין(הסעודהקודפמאכלאותולאכול .צריכהשאינה

ל"הנא"רמכדעתהזכרונות,מסלהוכיחראיןסו בל

פס7שלאסעידוב"ללעילדאה..ויב" צוושלא,שםהעוזרואבןז"כהטאלאא"כהמבזה

דברים,בלפטורמשיכולאלאמברמותלמלט ה"סרטו'בסיוגם,לשניהםההיוחדתאחתככרכה

א"המדעתשהביאאף)דלקתןה"כהשלכוהמסיק ,(שם

.ג"ושא"מירו,סידלעילסו כשאינוקדימהלעניןשהתירוממהראיהואיןסח

.בוהגפלהתירלפניו

.יאשבסעיףהתנאילביאורנח ,קסזכללוההוראההפוסקיםכלליראהנו

,וק"סנו .ב"מקמח,סיולעילנח
.א,לומנחותנט דשםס

.סחה" .סו,סיתפילין'הלמא
,שפא"בסהובא.,א"פחזכרוןסב במהיבא,לח,סימ"טוסג

,שםא" .ו"הטי"פנ"פרהסדרגפוראה.ב,מברכותסל
שחפץ)טעפאהאיבלאושאףלומראפשרמה



עטרמסשבתהלכות

ומתאוהשחפץמחמתהמעורהקורםמאכלאותוכשאוכלאמוריםדבריםבמהיא
המעורהקורםשאוצלומהאםאבל""המעורהבתוךולאהמעורהקורםלאוכלו

כשאוכלואחרונהברכהגםעליושמברךי"עברכותמאהלהשליםשרוצהמחמתהוא

אחרוןקונטרס

אחדהשלחןעליביאםעצמוהואאףאלא,ן"לפניוביתובנישיביאוכללהזכירשלא,שם
,שםעייןאמןאחריולענותואצורלבטלהברכהדהוהמשוםאלאאחתבבתשםאסרולא,אחד
בהפכךאחדאחדואוכלןלפניוכולםלהביאוממשדמיהנחתןממלוםאחדאחדכשנוטלב"וא

ם"ממכועל~ה"השלעל1"רטסימןסוףאבדכםהמגןחלוקושם.בינתייטןהמזוןבדכת

מניחבין=כלליביאושלאביתולבנימצוהביןהפרשמה7שהה"בלאוגם.חלץלאגלאנטי אותם
למה7שהועוד.פוטרואינואחתבברחהלפטרםאפשרכוףכוףנ]כ"לאחעדבעצמו

לאלמה7שהועוד.כעודהחציר7השלחןעליביאולא,שחריתכעודתלחלץ1]'התוכאכרו
לאפולין]כאןכתבלמה7שהועוד."ןה"שלרבדיעללעיל'כובחולאףומיהוא"המכתב

עלהלחםלהיותצריךראין,"]7לונימוכרבינולפניהלחםהיהלאדילמא,"7לונימוכמרבינו
כללאכולדכשמפץ,להלק1אפשרזהומכל.מידעתרגימאמיניכשאוכלקידושבשעתהשלהן
כשהביאוםדמילתאדכתמאה"בשלמייריגוונאדבכהאי,הברכותריבויבלאאףהיוםהפירות
ברכהגורםזההרי,עודלברךבשבילשמניחםאלאמידכולםלאכוליבצרלאמצדולפניו
איןוזה,היוםאלופירותכללאוכלהיהלאהברכותריבוילאכשאםלאפולי,צריכהשאינה
"1מגדיםבמינילהודממלאאויאדרבבריהחייארבשהרי,הברכהבשביללאכולכללאיכוד
כ"אחשיאכלםבמהלאאיכורשוםכאןאיןב"וא,הברכהבשבילר7אוכלהיהשלאמשמע

ש"כמחפץשאינודברלאכולמחויבשאינועכשיואוכלםשאינובמהולאהברכהבשביל

מיהוא"המזהעלכתבולכן.ש"עהזכרונותוכפרגלאנטים"במהרמייריגוונאובכהאי,א"המ
בשבילדבשבתל"ר,'כודבשבתאלא'כוחפץשאינוגוונאכהאיבחולדאףפירוש,'כואף

.כלללאכולמתאוהשאינואףכ"אחלאכולחפץברכות'7להשלים
גלאנטימ"מהרשלהתשובחגוףראהשלאמחמתכןשכתבאלא,א"המכוונתכןאיןאםואף
1נלהקלישלדינאמ7וממכל,משמם]1הגדולהבכנכתשהעתיץמהר7הזכרונותכפרוגוף

גלאנטים"מהרהתירוגוונאבכהאיהפחותדלכל,הברכהמחמתר7כללאוכלכשאינופ"עכ

בדרכימשמעוכן,לה7ל11ב"רי'בכיהעוזרואבןה"שלדעתה"דבלאכיון,הזכרונותוכפר

משוםאלאעליוחל7לאא1י"רי'בכימשההדרכיואף.הכלבוןבשם"ז1"7ע'סימשה
זרועהאורואף.7לונימוככרבינו"כאן1פכ7וכן.צריכהשאינהברכהגרםמשוםולא,הקדימה

איסורדאיןליהמודהבהאאבל,,לתיאבואכילהמשוםאלא7לינימוסרבינועלחולץאינו

.נ.'הר.פ.1.'הא.פנ.ביהבפריכמבנאי,ף,ם,תהלה1'ל;לביךחיבשאזמא
אחריקלקינטורםם.ינ.צ

,רטוי"סוסא"בסכמועתקסט ,הזכרונות,כסעליוחלקכזהדוקאולכןע

אביובשם)אסורה"ד(א,קלך)שבתמסכתעא פירותשכשיבאוהואטוב:(הבוכהבעמק

אחרעדמהםלאכולשיאחרהסעודהבתוךבשבת ,אחרונהברכהבזהישתכרכיהמזוןברכות

ם"למהררטוי"בסוסא"המהסכיםשבזהעב .להתירגלאנטי
,שםה"השלעלחלקשבזהעג דא,קיחשבתעד

רצא,סילקמןהובא.במנחהה" .ד"ס
.גלאנטים"מהרדבריעלז"לאחרקעה ,וק"סעז

אוכלשהיה,כא,סישבתערב'הלזרועשבאורעז ,הסעודהקודםקידושאחרמזונותמיני

,ל"כנגלאנטים"למהרא"הממודהשבזהעת .ז"סרעג'סיכדלקמןעט
לביןעליוחולקא"שהסה"השלשלדינוביןפ חולקשאיתושלאנטימ"מהרשלדית

,עליי .ב,מגמנחותפא
רקדמיירופירשלכן)י"בבהגהותמז'סיפב .(הפירותלפניומביאיםלאביתוכשבני
.שכבכללוההוראההפוסקיםכלליראהפג (העוזרכאבן)ה"סריב,סילעילרבינופסקוכןפד

אפילו,(ה"והשלהעוזרכאבן)ה"סרטו'ובסי .הברכות,ריבובלאאףהמירותלאכולכשחפץ
,אק"ספד .(א,כ)הפירותברכת,הלפו
.בק"ספז .דק"סמשהבדרכיפח



רמסשבתכלכותפ

מןגמוראיסור)בזהישהםעורהשלאחרהמזוןבברכתנפמרשאינוהמעורהקורם
'בסישנתבארכמואחרתבברכהלפומרהכשאפשרברכהחיובלגרוםשאסורהדין

שברכתהלחםלברכתמאכלאותוברכתשמקריםבמהאיםור(ישועור]ון"מ[ר]

אחרוןקונטרס

ל"הגרימזיכלללאכולחפץהיהשלאלפי,הץדימהמשוםולאצריכהשאינהברכהגרםמשום
'בכיהעוזראבן'לכש"מלפיאזיללשיטתיהזרועדאוראפשראו.ש"כמהברכהבשבילאלא

.ש"עזרועיהאורלדעתן]ב"רי
מצרי'שבתוסואף)צנ'התזכזהיינז,'בז]אזמריםץישדדא(ח"כע)"אץ"רצ'כיא"במועיין
,(כ"אחלץיימהשאפשרכיוןובפרט,חצותאחרהדיןדהואלדעתםל"כמץוםמכל,חצותץודם
דוחהשלישיתכעודהדמצותמשוםהתירלאש"שהרא.ג"בכהאףדשריל"כ]'ש"להראאבל

,(הטורש"כמ)'כוכןלעשותטובשיותראומרהיהשהרי,צריכהשאינהברכהגרםאיכור
ע"בשכ"גמשמעוכן,טוביותרהואשעכשיואלאחובתוידייוצאכןיעשהלאאםדגםמשמע

חובתוידינפילנמיהכידבלאומשום,בדברןגמורחיובשאיןמשמע,'כוהדברונכון"'שם
לאהכיואפילו"'ב"סקו"תע'סיא"מעייןבמזונוקץאינואם,גססכןאכילהשיאכלאף

השלטיבשםד"חמ'כיורישן'שםא"המכתבנמיהכיומשום.צריכהשאינהלברכהחיישינן
איכורהוהואי,בזהיוצאשאינוהאומריםשרבואף,לשתיםשחריתכעודתלחלץןגיבורים
מדבריזהדאיכורמשוםלומרראין.בזהישתץנהמהצריכהשאינהברכהמשוםלדידהו כופרימן

]כתוכפותיהעיץרבודאידהא,שץולכפלאינודהא,להץלכופריםדבריוכפל" גן"בהעלשחלץוכיעהםוכל]עע"ושווטוךשינ"ורא
אלא.הרביםוהמהבתראייןדאינהו" כןידירעלמשוםאו)האיכוראתדוחהדהמצוהמשוםש"הראשלטעמושאיןליהכביראודאי

דמילתאלעיץראדכשהגיעמשום,ו"רט'כיבלוףש"ממבווחזר,(הצריכהברכהליההוה
משוםהואש"הראשלטעמואלא,ש"כמ"לשםע"ושווטורש"הראמלשוןדץדץייבדוכתא

שבתכבודבשבילמחכויןשהואכיוןל"ר,(לןי"בבש"ע)'כושבתכבודבשבילשמחכויןדכיון
.'כו(ש"הראבתשובתע"וצ)כאןאיןגמורהכרחלזהמוכרחשאינואף

מןמצוהלהידוראלאשאינואף,שמיםלשםכשמחכויןגרעדלאמשוםאפשרדמילתאוטעמא)
ש"כמצריכהשאינהברכהגרםמשוםאיכוראיןדאוותאותולחפצושמתכויןממה,המובחר

אלאאינןאםאףשמיםחפציגרעלאורצונובחפצושתלוייןהנהניןבברכתדוץאוהיינו.לעיל

צררךבזהן'שכישא,רק.םא.ק1ב.'ם10ףירא"פלקמן1ת;'רכמהשש,רק.םא.ק1ראהאבל.רף.;פסב שמת

.2"'החא.פהלכה'פתהנראה.צריכהשאצהברכה'ה1מתאנהכשאסנםם.מעממכמהבזהם'ר' 3';תשכב,57';תשכב'הגב.1;השכ11תיה1שםבמצניןנראה.'1כ11רה;הםקרםלאכלו

.4"';משכה." ראהאבל.ה.כרמו"1םה.םריב"סלעילרבעפפק

אחרוןלקונטרסם.ציונ

,בלפטורכשיכולאלאבברכותלמעטצוושלאפט פסקוכן,לשניהםהפיוחדתאחת..בברכהדברים

,ר"מחטו'וסיח"מריב,סילעילרבינו סיא"חצ

.קעו' .ד"סשםולקפןצא
שחריתסעודתלהפסיק)כןלעשותדאסורצב ברכהפשום('גסעודהלהתחילכדי,בוולברך

,צריכהשאינה דא,קיח.שבתצג
,במנחהה" מפנימפסיקשהואכיון:ד"סכבכללת"שוצד

לקפןוראה,שלישיתסעודהלקייםהשבתכבוד ,ג"מרצא,סי

שיפסיקטוב:ג"סשםלקמןה"וכ.ג"סרצא,סיצה .,בו
.קבכללוההוראההפוסקיםכלליראהצו

אחרשלישיתסעודהויאכלהסעודהכשיפסיקצו .שםכדלקמן,זמן
.ה"סשםולקמןצח רסצט

.רצאי" .שצורמושבתהפרדכיעלק
.ג"ושג"סרטו'סיכדלעילקא .בפנחהה"דא,קיחשבתקב
,ה'סיז"פטשבתקג ,ב"סשםלקפן.ב"מרצא,סיקד

ה"דב,קיזשבתן"ערהובא,כתכיכלפרקקח להגיהרוצהד,כנחמיהובדברי,כמהר"ת

,ג"כהבמקום(שאי"סוסהשלםיראים)ם"רא ,צחוכללסגכללוההוראההפוסקיםכלליראהקו

,סוכללוההוראההפוסקיםכלליראהקו .סזכללשםראהקח
,עושההיהוכןה"דרצא,סיקט



פארמסשבתהלכות

קורםכשאוכלוכ"משאי"א"רי"בםשנתבארכמוהברכותילכלקורמתהלחם
הםעורהקורםאלאהםעורהבתוךכלללאכלוומתאוהחפץשאינומחמתהסעורה

:7"א"רי'סיעיןהלחםברכתלפניולהקריםכללצריךאינואוי

קבלתקורםמעםשימעוםכןאםאלא,שבתןבערבלכתחלהתעניתקובעיםאין:יב שבתף

איםמניםהואכןאםאלא"מעונהןכשהואלשבתיכנסשלאכרי
.ן"לתיאבוןבלילהיאכללאמעמאפילוביוםשכשאוכל

תעניתאותולהתענותלושאפשרמן~לוקבועשאיןיחידבתעניתאמוריםדבריםבמה
אםאבלאחרנרום

~
מיחהמי'שלתעמותהמתענהכנוןשנתלנערבהואמנו

אחרוןקונמרם

לאלכךומחכויןחפץשהואכיוןמלוםמכלכדבריהםהלכהשאיןואף,הכללדברילצאתכדי גרע
שהרי,ברצונותלויהדברשאיןתורהספרגבי'7לובא'בפאבל,הנאתובשבילממתכוין

להכי,'בתורהספרעלמברךהיההיאךכןלאשאם,חכמיםמתקנתובעשורלקרותהואמחוייב
תלויהדברשאין,שמיםלשםשמחכויןאףצריכהשאינהברכהבגרםאיסוראהתםאיבא

יהאאמןאפילולענותראיןלתפלהתפלהביןשחלעניןמכאןלמדוהכיומשום.וחפצובכוונתו
י"וב"'י7"מהראש"כמ,הכיבלאוזואחרזולתוכפןהואדמחוייבמשום,וקדישהרבאשמיה
שאינהברכהלגרםחשולאלענותומתירהכיל"סדלאנ'7שםא"והרשב.[]'7ה"ב](ב"ל)סימן
יהאאמןענייתחיובביןלחלץל"ומנ,טעמאמהאיפהבעלשהתירותורהבספרכמו,צריכה
לדינאמ"נאיכאזהולפי.שפיראתיש"מולפי,פהבעלאמירהלאיסורוקדישהרבאשמיה

.(ק"ודוי'7הכללדבריוקדישהרבאשמיהיהאאמןלענותמותרלשחיטהשחיטהדבין
לברךאדםחייבזנןדתניאדגמראמדינאגמורהכרחשהואברכות'קלהשליםכשמחכויןב"וא

דאוכלי'7פסחיםערביבפרץיוסי'ברל"7יידהא,דגמראדינאאינויניש"הראשלודינו)'כו'7 וחוזרעכשיומפסילרצהאםאלאמידשבתסעודתלאכולהצריכוהוולא,שתחשךעדוהולך

יוסירביפליגולאהכילמיעבדשרייהודהלרביפ"דעכ,ש"עיהודהלרביכמוזמןלאחרואוכל
.(בהא

כ"גהואוכן,'התוסעלהחולקיםע"ושוטורש"הראדעתלפיברור"',ה"שלשלדינוויצא

כנסתובעלהזכרונותוספרגלאנטימ"מהר,כאןמשהוהרכיזרועואורקלונימומרבינודעה
:]"אותומרתיתיםאיןהמשנגררבוותאהניכלעלהמומךהילוך,ן'"שהעתיקםהגדולה

.ג.ק"םתרפי'ובמימקץא-ת,תרפום"ובמיד"םימוס]קלורביעת][לסתונרכ-שם,וק"ס,מהא-מסע עי"רשבפרדם)

,"מקשבתתוספת,ס(שםמשה.וררכיריעובאירקפי' ]ל

,שםא"ומה"בסיח,יח-חי-ודו" ראה'וה"די"בבהובא)הרבב"פת'תענירושלתיסיטשםא"רמוראה.ליריניהגיעלאר"בשועזהמשןד,ס
.וק"סא"המרוש'לפ,(-שדקמ"מיראה.ד"היי"פנ"מדבה,מ"מקא"מ.ה"ס מ"מע,וציונים

'"מוםח"ב.ם'הגאינבשםה"הה"סתעניתהי ך.שצרלענין)ח"מקא"מ,בק"משםח"פר,תרפי.ב"מקמח"מר"שוע,שםא"רמראהה,ס
,(כדלקמן,להשליםתעית'הלומרכי,קו"םץ"יתשב,לי"מרוקח1'ס ח"בחהיבא.א"פיתעניתמגילתבשם,תרלארכה

אחייןלקינטייםם.ציינ
.ב,מזמנחיהקטו,י'7שבה'בהיסדיידיניישמשם.א,עימא,קי סעידהמציהלצםנדיהסעידהליללקטו.במניהדעהא

.(יצוהלידםפסיבערב)שלישיה.17'סיב,יהדשןהדימהקיא 7,סשםא,במהיבאקיב

.ב,צטקיז.ב,סנשםלעיל,ד' .ה"סוטו'סילעילוכיעזפסקשכזזתיה,ילעיזוקרהתפילין'הל)יזו,סזואי,ג''סיד"חשזיתג"ק
.טגללההיראה.הפיסכםגללידאהקיט.(נ,אעפיה"ד .117'עב"ח(ו"ירות)ב"העוראהקביט'סיד"היוע"שו,שםא"הרשבת"שוראהקיד
.ה"ע



רמסשבתהלכותפב

לדחותצריךאינוחורשראשבערבהמתענהוכן]לפ"תק'בסישיתבאר"להצדיקים
שבאותוהשבועימותבכלהמתענהוכן))שבתלבערבאירעאםאחרליוםהתענית

אין%כחובהאינםשבתשבערבאלוהתעניותשכלפ"ואע(כלי"גהואמתענהיום
מעונהכשהואלשבתיכנסשלאה~שאיסורלפיהשבתכבורמפנילדחותוצריך
כשאפשרלכתחלההתעניתבולקבועשלאאלאלוחששוולא(")הואקלאיסור
התעניתלרחותלואיןאחרביוםלקובעולואפשרשאימיאבלאחרביוםלקובעו

.כךבשביללגמרי
התענית.עליקכלואםהכוכניםצאתער]שנתלנערבהתעמתלהשליםורשאי

שחייבהשבועימותבשארתעניתעליוהמקבלכמולהשלימולןהואחייבבמנחהו

שלערביתתפלתהשליםשאםאומרימלןויש"הכוכבימלצאתערלהשלימוהוא
רביוןהכוכביםצאתערלהתענותרשאיואינוסירלאכולצריךיוםמבעורשבת

אחרוןקונמרם

ואף.]]7דרבינאבריהממרשהביאבמה"]71"תרפ'כירישחדשבפרימשמעכןנרולא(ה)

לוהיהדעונגלומדצריךכ"וע,מתענההיהעצמובשבתאףשהדי,כללראיהמשםשאין
'כיעיין,]]א7"הרשבש"כמהוהחלוםדתעניתאו,י]אדרבא7דפליגאו)]החכיד7י"כדר
תעניתרבצןבידפנימבואר"]דעירובין7נ"פכוףבתוכפותמקוםמכל.~]ד7"ותרן]ח7"רפ

משנההמגידכוונתאלא,"דימשנההמגידלדעת71י"תרפ,כיו"הטש"כמדלא)יתביהוורשות
לאזהשתעניתכיון)דיקאיצדיקיםדאתעניתלומרודוחק.(]דיז"הטשללומרתמציבואםהיא

ואם.זיזהאחרוניםבדורותשנתפשטחדשראשערבתעניתופשיטא,התלמודבכלכללהוזכר

ללדאיכור(בפניםש"כמ)לומרוצריך.יי,המעמדואנשי]דיה,שנדנחאכתרמתעניתקשהכן
כלמתעניםהיורבביובני,אחרביוםלקובעואלאלגמריהתעניתלדחותלוחוששיןואיןהוא

כיון,בולהתענותרצולאהמעמדאנשיאבל,לגמריתעניתםלבטלחייביםהיוולאהשבוע
היושאםפיעלאף,בתעניתםהזהללאיכוראפילולדחותרצולאברצונםתלויהיהשהדבר
לדחותרצולאהםמקוםמכלהזהללאיכורמחמתלמנועחייביםואינןיכוליםהיורוצים

:הזההאישר

,ציר,כה"ם,שםא"מעא םעב

.0.1תקפב"פ;'שיראהעזשם;.ש1ראה,נס'לצ;'הרלאר.ביטיעזה" -וזושוך,שםש"ראעז,ב"מ

.ג"מתקמב"מ.ד"ם~ ,א"מתקמב"םע"שויאהעת,שםא"ומח"בעג

במרדכיהובא.בתחלתוץ"בתשבמרימנבירגמהרםעטדרבינאה.ברממרשהביא,שםח"פרמשמעיתעד פמח)

'מהלא'במיניות'מיהגהות.-תצ'.םן'רוב'דעג"מיפ,הק"מא"קויראה.(ב,מחם' .ר"מא-ירץטוך.גאותתעמתב"טת.תענש"רא,יהלכתאה"רב,מאריבין'ע'תוסעה

אחריולקינטייםם.ציינ
,בק"סקכא ,ב,סחכמהיםקככ

.כאותתענית'הלמיימוניותבהגהותהובאקכג .ס"סרפה'סיוכדלקמן
נמידבעינןבשבתמודיםהכל:שםפסחיםקכד ,לכם

ה"דרפח,סיי"בכהובא)רסס'סיד"חת"שוקבה .(א"הרשבאכל
(לוהואכשעונגלהתענותשמותר)בסעיףקבו העניהלהתענותמותרשבשבת)גוסעיף

.(חלום
מרנהגשכן,אסורפ"יוהכשבערב)אסעיףקבי .(דרבינאבריה

.שאניה"דא,מאקבת ,ב"מע,משם,שבתבערב.שהתענוקכט

שזמנותעניתהמתענהביחידדמיירי,בק"סקל ,קבוע

.ה"הה"פמענית'הלקלע שהמקלל

הערבשחלבאבתשעהבתעניתמיירימ" .קבועשזמנוכיוןשמתענים,שבת
.תקפ,סיע"כשוהמבואריםקלג סיא"מראהקלך

,בק"סתיז' כאחדשיניסחל:כ"מתרפו'סיע"שודאהקלה

,חמישיביוםלהתעמתמקדימיםבשכת מפנימתעניןהיולאשבתובערב:ב,בזתעניתקלו

.השבתכבוד



פגרמסשבתהלכות

שעהאפילובשבתמתעניןשאיןעודילהתענותלואמורבתפלהשבתעליושקיבל
במנחההתעניתקיבלאםואף"]ח"רפ'בסישיתבארכמותעניתלשםכשמחכויןאחת
שהואלפיהתפלה(אתהצבור)השלמתלאחרמידיאכלכ"אעפלהשלימוהואשחייב
שבתקבלתאחרעדמתענה

~
עליווחלהחוליוםנשלםשכבר]השלמהיכ"גהו

.השבת
אלאבוההשלמהחיובשאין)]יחידבתעניתהאחרונהכמבראלנהוגישהלכהולענין
מקוםומכלחובתוידייוצאשבתקבלתאחרעדשמתענהוכיוןאותוקבלתומחמת

מגיתיציאהלאחרעדאלאמקנלושאיתהיעמתקנלתמשעתיפרשלכתהלה
בערבגםלהשליםצריךחובההואבושההשלמה"צבוריבתעניתאבלהכנמתה

יציאהלאחרעדאלאיתענהשלאמאתמולהתנהאםואפילוהראשונהכמבראשבת
תעניתהואשהריבתנאוכללתלויהתעניתשאיןכלוםמועילתנאואיןהכנמתמבית
.,]צבור

עצמהנשנתאף'שהרי]כנים,הכצאתעדשלים'הכל'לדנרחלםתעניתהואאם,

:"]חלוםתעניתמתענין

און]מיון'בכאותשובהימיעשרתבכלאוחודשראשערבבכלהמתענהיג
התעניתשאירעהראשוןבפעםאםואמואביובושמתביוםאוהצדיקיםבמיתת

בערבשיארעפעםבכלןלעולםכןלנהוגצריךהכוכביםצאתעד.השליםשבתבערב
בפעםשהשליםשבשעהוהואשלשהלושיתירווצריך"נדרןכמושהואמשוםשבת

התנהלא,שנתנערבפעמיםלשהשלים,א]לעולמןכןלנהוג,בדעתה.ההראשן
כנדרחשובאינובחולכשאירעפעמיםכמהשהשליםמחמתאבל)נדריבלישיהא
.שבתבערבכשאירעלהשליםשיצמרךלענין
בשנהבחולכשחלואמואביובושמתיוםשבתעניתואומריםבוהייחולקיןויש

עלעלהשלאלפילעולםכןלנהוגבדעתוהיהבודאיהתעניתאןוהשליםהראשונה
וצריךכנדרה~הרילפיכךשבתבערבכשיארעלהבאיתנהגהיאךלחשובדעתו

ראשוערבהצדיקיםמיתתימיבתעניתוכן"שבתןבערבכשיארעאףלעולםלהשלים
אולעולםכןלנהוגבדעתוהיהוהשלימובחולהראשוןפעםכשהתענהאםחודש

וצריךכנדרה~הרינדרבלישיהאהתנהולאבחולפעמים'גוהשליםשהתענה
הצורךלעתהסיקלכןפיעלואף)העולםנהגווכןשבתבערבכשיארעאףלהשלים
:(,הפסידןלאהראשונהכמברא

,תקע."מיםא"מראהפט.ם'וצענמ"מ,מקיד.לררתהלהראהפ .ח"מקא-ת,חבס"מוד"עא"רמצ,אמעףפא

.מן.הםסיףח"בצא,ח"מקא"מ.לג'סיל"מהכת"שיפב ומישםמהרכלפג

נחלתת"שו,א"מ.רץ"מד"עע"שוי"עפ,ג"מק"טצב,שםא-רם,ג"מקנו' .נח"משבעה.שםא"רמפד

,גאותא"פמהכיהשעריראה,שםד"יוע"שיי"עפצג.שבתבערבשחלבטבתעשרהתעניתכמופה הססיףח"1,ג"מקנטתהונא.ט"מל-רשת"שגד.שםא-מפו

". תשביץפו

,ח"מקשבתתיממתצחע-וזוטוך.שםמוניות'מיהגהות,בתחלתי טצו.שםא"מ.שם

-

.שם .שםוסירמימוניותהגהותתשביץפח


