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רצםשבתהיכותשלב

לחווריצמרךכךשאחרלגמלההמוציאברכתתהאמתחלהיבדילשאם,יבדילןכך
:למעימייברכהביןכךכלשהפסיקכיוןהמוציאולברך
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שלגרצםשבתהלכות
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.(פוסקיםושאר,עו"ח(ו"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותיז ,כ"אחויבדילהסעודהימשיךאלאכלומרבם.ואילךקמב

לעילכפשיטותל"כדקייאלא,להפסיקשצריךבגמקידוש]טפיגרעהבדלהשלרכוס:וק"סית ,להפסיקצריךשאיןכ"מ.לסעודהשייךשאין[א"מירעא,סידלעיל

המוציאכךאחריברךאםמחלוקתישגם:שםכד,צריךואםה"דיט ,[א"סידעאסלכדלעיל],11שורשכ

ראה)"לכתחלהליזהרטוב"רקבמניםכתבלמןכהע"מג"הסמלפירוש-א,קהפסחיםף"הריכא הפוסקים.כלליוראה,גק"סא"קורמו'סילעילפורסחשיכהשבודאי,שםק"ומהריכס'גי

.(קלס-קכטכלליםוההוראה,סיללילוראה)אכילהבאמצעאפילוומבדילמפה ש"הראלפירושף"הריכדעתגק"סא"קורעא



רצטשבתהיכותשלד

הברלהקורםממנולשתותלושאמורמי(י)וביןממנולשתותלושמותרמיביןז
אםאתריןכוםעליגרילאלאממנושישתהקורםסירעליולברילגםיכולאינו

עצמהבפניקרושההיאוהגרלהעצמהבפניקרושההיאהמיוןשברכתלפי"לוןיש
שאיןלפיכוסות'בעללאמרןכשאפשראתריןכוםעלקרושות'באומריםואין

."טילותבלותמצותעושין
ממנושישתהקורםמיר1ןעליולהגרילצריךהברלהלכוםן"עורלואיןאםאבל

אחרוןקונטרס

אידאף,י]דברכותח"פרישבכוגיאבהדיאמשמען]כןנרלואיןאםנרשאמורמי(ר)

כתבוכן,"]לוכשאיןפ"עכ,והבדלהמזוןבשמיםנראמריה"אפכוכצ"אש"בכברי הרשב
,כוכצריכהאינהר"למליהדכביראלמאי,רשותלשוןשכתבאלא,בהדיאן]שםא" לכוהמובחרמןמצוהדישולדידן

טעימתלעניןהדיןודוא,מי"7פ'כירישא"רמש"כמע" למחובהשהיאהכוכ
התירו'אכוכאלאלוכשאיןולהכי,ע"לכהמובחרמןומצוהטעונהד" בעליוקמר

.אתרבעניןאפשרדאימשוסקדורנית'
כדמוכח,חבילותחבילותמצותליהווולאמרובהזמןלאחרההבדלהשיאחריאפשרג"אע

ולא,מבדילייטעםמ"דשמהאנכימינרבינופירושעל]שי"והרא"התוכיידה7שומדאי
ש"כמהכללדבריהמובחרמןימצורמשוםדלמא,"יטעונהברכהמ"שמ7מייתאהקשו
משוםדילמא,פגמוטעמומ"שמהאועוד.דבריםאלופרץברישד"הראבבשםיןא"הדשב
אםכ"משא,אחדכוכעלקדושות'בשרינןהוהלאהכידמשוםודאיאלא.מלאבכוכמצוה
"התירויהכייאפילו.ודוםחבילותייכאןאיןהמזוןלברכתכ"גויניחנומידעליויבדיל

.תהכוכטעימתמשוםהיינוכ"וע,כוכצריכהאינהד"למאף'ימידלהבדיל
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.כ"מח"פברכותלב עדיוםמבעודכשאכלדמייריהברייתאשפירשלג
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.כוסמעונההמנוןשברכתלהאומריםהמנוןברכתאחרמידהמנוןברכתמכום
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לאהבשמיםעלוכן")צ"רח'בסיש"כמהראשוןאדםי"עי)תו"ברתחלתשהוא
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ולאמאחריםקידושישמעהשנהראשלילעדמלהבדילשהמתיןאירעיאם:יב
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המלךןללותבעלמאלהיכרומלכותהשםבלא"לחוליקדשביןהמבדילברוך
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