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.נ.םע.,ש.ב'הארעה.קל"פהלקם'שבלשם.בתכנ"פרעה.1'"ספמפםעומיש.היאאמונישםמזינא הב

.מקיזא"מ,ק'"רםי"פם'פמחש"ראגד,שםע"בשי' בשםז".םי"פכמהיםש"וא.שם'בתים'האריץ.תגהרבאאליה,'"מקפרנסה,ב"מא"רמיראה.ב"מלבישנב

ה"דא,נבברכותא"רשב,ב"םפיהברכית,'"ר,מקיז הבתירוץגג

.שםע"ביניו'הבריעהמיר,ד"הראבבשם,הנכנסוגה'נו.רב.חי'מנ.ה"דא,נבברכות'בתום' םלעיליכייסגדאגיר.וישאיליישה"מרא,נב.מעהה"מדא,לנברכית

,ב"מרצד"

אחריןלקינטייםם.ציינ
צו,עו"חח"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותא .ואילך
המזוןשכרכתהאומריםלדעת)א"סשםולעילב ,(כוסמעונד

לכן:ומסיק,שםע"ושוהטורעלשהקשה,אק"סג ,הפסיד.לאדהמיקלל"נ

,1"סיי"פפסחים.ב"מח"פברכותך דא,נבברכותה

,הנכנסה" ,זודעהלפיג"מיולקמן,גסעיףו

,סיולעיל)א,קהפסחיםדאמרינןמהאשהקשהז סרעא

הלילהקידוש,בומשגתידואיןשאם(ה" יקדשלאומדוע,כוסבלאדאוכלמשמע,לכלקודם

מכאןרואים)המוזןלכרסתהמוסוישאירהמהעל שהבדלהש"וב,ז"בדמלכוסקודםקידוששכוס

.(ז"בדמלכוסקודם

אדא,(ד"סרסג'סיולעיל)רבאאמרה"דב,בגה ביתושלוםמטעםקידושלכוסקודםשבתדגר

.עדיף לקדששיכולפ"אע:ח"סרעש'סילעילגסראהט

.'כוהפתעל
ולא)הבדלהלכוסקודםקידושכוסזהשמטעםי אפשרב"וא.(א"מכרעא,סידלעילמטעםרק

קודםז"בהמוכוס,ז"בדמלכוסקודםקידוששיין ,הבדלהלמוס

.דמשייר.ה"דא,קיגפסחיםיא ,צו,סיפסחיםיב

א"'סא"ד"סע"ותו,ד"סרצי"סע"2ו,טויג ש"ככ"וא;קידושלנוסקודםהכדלהשכוס)

,א"סכשםללילגםוראה.(ז"בהמלכוסשקודם 'סילעילגםראהיד

-

.ב"ססוףפב



שיזרצושבתמלכות

ערלהתענותלושקשהחלשארםהואכןאםאלאהאחרונהכמבראלהחמיריש
:מופריםברברילהקלהראשונהסבראעללסמוךיכולאוילמחרכוםלושיביאו

אחרוןקונטרס

לדחותלעניןאלא,שנתבארנןכמואינודוה,כוכלעניןכהבדלהחמורההמזוןדברכתמשום

17דםלמיכלליהדשרינןאחדכוכאלאלואיןראם,בברייתאבהדיאהואמוכרחהכעודה
הבדלהלידםטעימהמאיכורעדיףהמזוןברכתדכוכדאלמא,המזוןברכתכוכבשבילהבדלה

הבדלההכוכמצותעיקרדלעניןדאף.המזוןברכתכוכמחמתש"וב,הכעודהרוחיןשמחמתו
מצותומדחיאכלללהבדילאפשראיכוכדבלאמשוםהיינו,שנתבארכמוהמזוןמברכתהמירא
,להיפךהואאדרבאהכעודהלדחותלעניןאבל,המזוןבברכתכ"משאלגמריזוהבדלה

אםהמזוןבברכתכ"משא,הבדלהממצותכלוםהיכרלאיבדילכ"ואחיאכלאםדבהבדלה
מקיםואין.הכעודהלדחותשצריךש"מכולהכי,לגמריהכוכמצותחיברכוכבלאויכרךיאכל
לואיןראםוברייתאהיהעצמועלמחמירדאמימרי'יונהר"הרדעתלפיאלאניא"המנש"למ
דחינןלאהכיואפילו,מצפהשאינוכללהוזכרלאיונהר"הרשבדברי,במצפהאףמיירי'כו

א"המגדעתשכןכיון,יונהר"כהרלהקלאפשרהצורךבמקוםהילכך.א"המנש"כמכעודתיה
.לכךנתכויןשלאאף

,ף"מהריכללראיהאין.כוסף"הריש"כמ""בושבתכבודמשוםל"ראא"המגשכתבומה
שרינןלאה"בלאאבל,יוםמבעודואוכלביושבדמיירישםשהביא]הירושלמיכפירושל"דכ

דאיכורל"יב"וא,למחרלומצפהאינואםאףהמזוןברכתכוכבשבילהבדלהקודםלמיכל
ולא,זהאיכורבשבילט"יוכעודתדחינןולהכי,המזוןברכתמכוכהמירהבדלהקידםטעימה
והמירעדיףהמזוןברכתדכוכוכיעתו"]ש"הראדעתלפיאבל.המזוןברכתכוכבשביל
להמשכחתדלאאלא.]]שכןבמכלט"יוכעודתדחינןהוהלאבהבדלהדגםבאמת,זהמאיכור
טובדיותראלאמדינאל"סהכיז]ש"הראואף,הפתעלז"יקנהשאומריםר"כמי]ל"דקילדידן

ומהלין.הפתעלז"יקנהאומריםשאין]]ל"דכאזיללשיטתיהף"והרי.שכרלוכשישוהיינו,'כו
.ע"צבזהא"המגוכוונת,ן]ח"בכ7א"המגש"מכאןהעתקתילאטעמי

קידםטעימהמאיכורחמירהמזוןברכתדכוכוטורש"הראדעתלפישנתבארמהלפיוהנה
זמןלעבוראלאצריךראיןהמזוןברכתכוכגביב"7פ'כירישהטורש"מלפיכ"א,הבדלה
ולאהלילהכעודתאלאלעבורצ"ואהבדלהלעניןהדיןדהואשכןכל,שתיםולאאחתכעודה
,לילהשלאחתכעודהעבדדכברלאכולשרימידהיזםדבחצזתאפשרכ"זא,תזםכעדתומן
וגם,לחמתת,אב,כזורואילךדמכאן,,בכעודהזמןיעבורהריחצותקודםיאכללאואם

היוםדכעודתהמזוןלברכתכוכלושאיןדמיוכמו,"]ח"רפ'כירישש"כמלתעניתכברנחשב
'כיכוףא"מנעיין,לילהבחצותפ"ועכ,מידלאכולרשאידלערבע"ושהטורמלשוןדמשמע

:ע"וצהיוםבחצותהדיןוהוא,ן]ט"רפ

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
קודםקידושויין,קידושלייןקודםהבדלהשייןסו .ז"כהמלכוס
,ז"בדמכוסמחמתסעודתולדחותצריךשאץטז וישה"סדא,נב.טעהה"סדא,לגברכותיז

.(בפניםכאןהראשונההדעהשהיא)לשאול מצריכיםואין,ז"בהפלכוסקודםקידוששלכןית

ט"ויושבתכבודדמשום,סעודתולדחותאותו .ז"כהמכוסבלאלאכוללוהתירו
טותדבתדאמימרוהא:(א,לט)שםברכותיט שנאלא(הכדלהקודםאכללא.לישוןהלך)

הרי)ט"ליושבתמוצאישנאולאלחולשבתמוצאי כריסעורתולרחותהצריכוט"יוככורכשיששאף

.(הברלה.רם.קלאכדללא ,א"הח"פכרכותכ

ב'סיח"פברכות.י"אכשם1"סיי"פפסחיםכא

.(בפניםכאןהשניה.הרעהשהיא) ואכב

רכוסההאא"החקושיתמיושבתשפירכ" לדחותצריךואין,ז"בהמלכוסקודםקידוש

,ט"ביוהסעודה מילעילבג

.א" ,א"סיולעיל,ז"סיי"פפסחיםכד

,שםדבריובוישכה הסעודהדוחיםט"ליושבתבמוצאישאפילוכו

נקטיןלאשהרי,למחרייןלו,שיחיכשמצפה דוחהאינה.הבדלהכוס(א,ש"ולהרא,ף"כהריבזה

ואיןהפתעלז"יקנהאומריםלפידן(ב.ט"יוספורת ,הסעודהדחיס

.א"סקנז'סיח"אוע"ושוטור.א,ישבתכי ,א"סשםלעילכת

.ג"משםולעיל,דק"סכס



רצושבתהלכותשיח

ממנווישתהה~כוםעליבדלואםלמעודרוצהוהוא"אחדכוםאלאלואיןשםיג
בייןמיםלהוסיףלואפשרשאיכגוןהמנוןלברכתכוםלויהיהלא"רביעיתירוב
במיםכראוימזוגהואשכברהמיםמחמתיתקלקלשלאלרביעיתןלהשלימוהנשאר
הריןמתחלה

~
ברכתגמרואחרה~כוםעלהמזוןברכתומברךהבדלהקודםסועדה

שותהוכ"ואחוההבדלהוהנרהבשמיםוברכתהגפןפריבוראעליומברךהמזון
אחרכוםבלאהמזוןברכתמשיברךהבדלהקודםהאכלהאיתורשידחהשמוסב
.""הבדלה
)ברכועליזלנרךשיוכלכוםעודלמהרלושיהיהמצפהכשאיניאמוריםדמרימצמה

קודםכלוםלמעוםלואמורכוםעודלויהיהשלמחרמצפההואאםאבלהמזון
כוםעלמברילאלא]"שיבדיל

~
כוםלושיביאועדיםעודולאשבתבמוצאילושישה

.י"האחרונהמבראלפיהבדלהשלבכוםשנתבארכמו)"המזוןלברכתלמחר
כוםלמחרלושיביאועדמלאכוללהמתיןצריךשאין""הראשונהםבראלפיאבל

לברכתכוםלושיניאולמחרעדמלמעודן.להמתצריךיהיהלאכאןגםלהבדלה
כוםעלשיבדילקודםיםעודולכןכוםבלאולברךמידלםעודרשאייהיהאלאהמזון

~
.,שנתבארןכמוהכוםעלהמזוןברכתשיברךכדילושישה
וכל

~
אחרלחזרשצריךוהבדלהקידושכמוכוםמעונההמזוןשברכתלהאומריםה

כמוחובהשהןמופריםמדברישהןמצותכלאחרלחזרשצריךכמוהמזוןלברכתכום
חובהבתורתכוםמעונהאינההמזוןשברכתלהאומריםאבלבןן"קפ'בסישנתבאר
דוחה11מצוהאין""הכוםעלהמוןברכתלנרךהמננחרמןשמצוהאלאגמורה
ירצהאםכ"ואחלויןשישה~כוםעלבתחלהיבדילאלאהבדלהקודםמעימהאיסור
אףכוםלושיביאועדמלאכוללהמתיןצריךואיןכוםבלאהמנוןברכתויברךיאכל
בלילהלושיביאומצפהאם

~
לאחרה

~
.מן

ולאכוםמעונההמזוןברכתכהאומריםלאלהלכהנפסקהשלאכיוןמעשה(ב)ולענין)
עתהגםכוםשמעונהכהאומריםלעולםשנוהגמילכןכוםטעונהשאינהכהאומרים

אחרוןקונטרס

המזוןברכתכוסשתייתלענין"זי"סלט"רצ'ליא"במנמצינוגוונאכהאיינרולענין(ב)

ראין.לשתותואסורכוסטעונהדאינהדאמרדלמאןמשמעשםדמדבריו,הבדלהקודם
ליהלמהכ"דא,]לפעמימינזהרשאינולמיאלא,לעולםנזהראםשריעלמאדלכולילומר

,א"מקפב"םוכרלעיל.מ"מקא"מסיג,ג"מהטילסיר,ב,קהם'פמח.א,נבברכותיתא'ברגז ק"מרבהאליהנח

.מקיאא"קיוראה,ב".סדלעילסיד.ר"מברעא'סייכדלעיל,ג' .ב"נבתחילתלעלמיה.כ"משםל'כרלענט

,שםא"קויראה1,ס.שםע"שי.ד".ם'"פפסחים,ב"מה"בברכותש"ראסי ס

,ג"ושאף'מעז,ס'"פם'פמחש"רא.מניחיה"דב,קבפסחים'תוסא" כללכוםצרןאיןביהיר,11שלרעהשםלעלוראהסח.שם;.1ש1מור.1..0

.ליט"לי'יאפהמובחרמןלמציהאף.'"רבשםשםש"רא.שםברכית'בתומ'האריץ'תסיב רשב

,ג"כע"שו,שםא"רשבסנט.ר"הראבבשםהנכםה"דא,נבברכיתא"

.(במימגר)א"מקפב'.מלעילראהאבלע,שםע"שי

אחרוןנטרם,לקם.נ,צי
,ו"טשםולקמןלאקב,עו"ח(ו"ירות)מ"העוראהזהא"קולכללותל .אסוראזשרקלב,ואילך



שיםרצושבתהלכות

גםכוםמעונהשאינההאומריםעלסומךהואלפעמיםאםאבלהברלהקורםיסעור
:(הברלהקורםיםעורולאלדבריהםיתושעתה

מהםאייה"לא"מע"נסנתנארולהגרלהלקירישיןלקניתמשגתירושאיןמייך

"בםיתבארלהבדלהויןתנוכהלנרשמןלקנותמשגתירושאיןומיקורם
:]תל"תרע

אחרוןקונטרס

ה"בלאוגם.בזהירותאלאדאמרמאןבשוםתלוישאינוכיון,'כור"כמל"דכלמימרא"להמג
לדברימותרהואבאמתאםהשנהכלזהירשאינובמהמדינאגמוראיפורלתלותדוחףהוא
דתליאודאיאלא.ודואטעמיםמכמהינא"מ7"כא"ת7נ,כיא"המנש"למכללדמיולא.הכל

.אהדדידכתרילוליתרילנהוגואבור,כוכטעונהראםבפלוגתא
ועיין,ייןעודלוישאםאףאחדכוכעלולהבדיללברךשהצריךיזם"ברמבבהדיאמשמעוכן

ועדיין,"י'בבכשאפשראחדכוכעללדושות'בשאומרמהעללדבריוטעםשנתןמשנהבמגיד
צ"אד"דלמודאיאלא,עליולהבדיליכוללומהם"להרמבל"וה,'בעליאמרלאלמהתייץלא
,חכמיםמנהגשהואאלאכוכצריךראיןברכותיי'מהז"בפם"הרמבודעת,לשתותאכורכוכ
'כושטיפהברכהשלבכוכהנאמריםהדבריםכללנהוגצריךהכוכעלמברךאםכןפיעלואף ע

עליומבדילממנושישתהכדיולכן,בויישנאמרוהדבריםכלעיקרהיאהכוכושתיית,ש" .אחרעלולא
השנישתייתאחרעדמהראשוןשותהאינושבתהכנכתעםכעודתוגמרוגבי כמ

עלמעבירמשוםבואיןאחדכוכעלא"אדהתםומשום."וי"כ7יא"רע'כיא"המגש" משא,המצותית
דכביראלומראיןאבל.המצוהעללהעביראין'אכוכעלדאפשרבהבדלהכ" אפכוכצריךדאיןדאףתליה

כגוןאחרבעניןאפשרכשאי"יהמזוןברכתמכוכלשתותשריה"
קידוש,גבדגם,אינודוד.מידתלהבדילדאפשרמשוםטעמאהיינוהבדלהוגבי,]"קידושגבי כמלעשותאפשר

"תדברכותח"פברישא"הרשבש"מוכן.תזאיכוראלמשרילןוליתא"המגש" לסדאף
עושה'בלודכשישל"י,ומבדילתןמברךאחדכוכאלאלוכשאיןכוכצריך,איד" כמ

אלאלואין"במשנהתהזכירושלאמהשפיראתים"הרמבלדעתש"מולפי.אתי"המגש" בברכמואחדכוכ

:ק"ודומשנהיובמגידא"ברשבש"ע,תאתן"

,שםא.רמראה,נ1'ר'ל;'הרלאר.בישקזה"םעב.כאפצץעא .ה.םכאן;.1ש71011

אחריןלקינטייםם.ציינ
.אחדכוסעלוקילושז"בדמלברךא"שאמב ובהמדהבדלה,אחדכוסעלמג

מילתאהדאז" .היא

,כוסטעונהאינהד"שבהמם"הרמבלדעתמד דא,נבמה
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