
 

 

 

 
 
 

 

 

   .אוכל בשני מקומות (ערב פסח שחל בשבת)  ה. .וק שלחנות בחתונותסיל ד. .סעודות גדולות ג. .הדין בזמננו ב.. ברכה על מאכלים בתוך ולאחר הסעודהא. 
 .אין לו לחם או שחל איסור אכילה ו.

     הסעודהולאחר ברכה על מאכלים בתוך א. 
ולא    (מא:)  בברכות איתא   לפניהם  לא  ברכה  טעונים  אין  הסעודה  הסעודה בתוך  מחמת  הבאים  דברים  הלכתא  פפא  רב  אמר 

ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם לאחר סעודה טעונים ברכה   ,לאחריהם
דהוו להו טפלה,   -. אין טעונין ברכה  בהן את הפת ללפת    -דברים הבאים מחמת הסעודה    ופרש"יבין לפניהם בין לאחריהם, ע"כ.  

 -אין בו ברכה לא לפניו ולא לאחריו. שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה    - הלכך: כל מידי, בין מזון בין פירות, שהביאו ללפתן  
לחם דנפטר   דלאו טפלה נינהו, ואינן בכלל -כגון דייסא, וכן כרוב ותרדין, שאינן לפתן ובאין למזון ולשובע. טעונין ברכה לפניהן 

כגון פירות, אפילו    - דמיני מזון נינהו, וברכת המזון פוטרתן. דברים הרגילים לבא לאחר סעודה    - בברכת המוציא. ולא לאחריהן  
דאין ברכת המזון פוטרתן,    -דלאו טפלה נינהו. בין לאחריהם    -הביאן בתוך הסעודה שלא מחמת לפתן. טעונין ברכה בין לפניהן  

 ע"כ.   דלאו מזוני נינהו, 
הפת    ,שדחו דברי רש"י שפירש שדוקא מאכלים המלפתים בהם את הפת  סי' כו)שם פ"ו  (  והרא"שד"ה הלכתא)  שם  ('  תוסב  עי'אולם  

ודייסא  פירשו שו  , פוטרתם וירק  ודגים  כגון בשר  היינו  הסעודה  מחמת  הסעודה  הבאים בתוך  עיקר  דברים  שרגילים לקבוע 
לא לפניהם ולא לאחריהם כיון דעיקר הסעודה   אפילו אכלן בלא פת אין טעונין ברכההילכך    , ולאכול בהם את הפת  סעודה עליהם

שם  ( בבה"ל  . ועי'  סע' ב)  קעז(סי'    בטשו"עוכן הובא    .כות פ"ו ז ע"ג)(בר  בה"גהוכן פירש    .הם פטרן ברכת הפת וכן ברכת המזון פוטרן

 .מש"כ בענין דייסא אם טפלה לפת ד"ה שאין)
 הדין בזמננו ב. 

דעכשיו אין לנו דין זה דאין לאחר סעודה טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם,  ד  דאמרוהא  שכת' על    (ד"ה לאחר)  בתוס'ועיי"ש  
דעתנו   ברהמ"זאלא כל שעה שאנו אוכלין פירות או שום דבר קודם    ,ברהמ"זעד לאחר    ידינו מן הפת כללמנהג שלנו למשוך  

שסתם  דבזה"ז    מבוארועוד    .שלחןה   וסילק אם    לאואם משכו ידיהם מהפת  שהדבר תלוי    מתוס'משמע  ו  לאכול פת כל שעה, ע"כ.
 . מהפת  וני , ואין הדבר תלוי בסילוק השלחן אלא בסילוק ידאע"פ שכבר אינו בשלחן דעתנו לאכול עוד פת 

היו רגילים לאחר גמר  ש  בימיהם היינו    ,המ"ז מברכים עליהןרהביאן לאחר הסעודה קודם בשדברים  ש  'כת  (שם פ"ו סי' כו)  והרא"ש
וכיון שמשכו ידיהם    , כו'סעודה וכבר משכו ידיהם מן הפת שהיו קובעים עצמם לאכול פירות ופרפרת ולשתות יין לאחר המזון  

טעונים ברכה בין    בין דברים הבאים מחמת הסעודה בין דברים הבאים שלא מחמת הסעודה מן הפת כל מה שהביאו לפניו  
דס"ל כתוס' שהדבר  משמע  , ע"כ.  ציא וברכת המזון אין פוטרין אלא מה שנאכל תוך עיקר הסעודה דהמו  ,לפניהם בין לאחריהם

 . , אלא באם קבעו עצמם לאכול פירות כו'כתב סברת התוס' שסתם דעתנו לאכול עוד פתאולם לא    ,תלוי אם משכו ידיהם מהפת
דהוו מסלקי טבלא  לאחר סעודה ליתיה השתא, דבזמנן הוא  ברכה לדברים הבאים  דין זה דדכת'    (שם ד"ה וכלל)הרשב"א    אולם

ג דגמר מלאכול כל היכא דמנחא תכא קמיה  "לבתר סעודה דהיינו לאחר סילוק, אבל לדידן אע  בגמר סעודה הוא דמשכחת לה
מבואר שנקט כסברת התוס' שמסתמא אין אנו מסתלקים מהסעודה  , ע"כ.  לא מסלק דעתיה ממיכלא וממשתיא וכ"כ בתוספות

 .לוי בסילוק השלחן וע"כ כל זמן שלא סלקו את השלחן א"צ לברךתאלא שטעמו כי הדבר 
דהא דאמרינן לאחר סעודה טעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם,    רבנו יצחק הזקן בשם    )ד"ה מיהו  כט: ברי"ף(התר"י  מ כן נראה  ו

שנראה כסעודה בפני רף עם מה שאכל,  טועל כן אמרו שאינו מצ  ברהמ"זלעקור השלחנות קודם  זהו בימיהם שהיו נוהגים  
פ שסיימו לאכול,  "אע  ,ברהמ"ז, וצריך לברך עליו תחילה וסוף, אבל אנו שאין מנהגינו לסלק את השלחן עד שסיימו לברך  עצמה

 . כ"כל זמן שלא בירכו כמו בתוך הסעודה דיינין ליה, וטעון ברכה לפניו ואין טעון אחריו, ע
 סעודות גדולות ג. 

תוך    אם הביאם  היינו   ,הבאים מחמת הסעודה בין הבאים שלא מחמת הסעודה דברים  בין    מה שכתבנו לחלק  )סי' קעז(  הטורוז"ל  
כמו שרגילין בסעודות גדולות שלאחר שמושכין ידיהן מן הפת מסירין אותו    ברהמ"זלאחר סעודה קודם  הסעודה, אולם אם  

אז בין דברים הבאים מחמת הסעודה בין שלא   ,ועורכין השולחן בפירות ובמיני מגדים וקובעין עצמן לשתות כל מה שמביאין
, ע"כ. אין פוטרין אלא מה שאוכלין בתוך הסעודה   ברהמ"זדהמוציא ו  ,לאחריהם  מחמת הסעודה טעונין ברכה בין לפניהם בין

כתב בו כמו שרגילים    הטורפ שכתבו דדין אחרון אינו מצוי בינינו ו"ואע  , והרא"ש  ' סתם כפירוש התוס שהטור  (שם)  י "הב  וביאר
שמה שכתבו שאינו מצוי בינינו היינו בסתם סעודות דידן שאע"פ    , לא קשיא  ,דמשמע שהוא מצוי בינינו   , בסעודות גדולות וכו'

ידינו מן הפת עד   אבל בסעודות גדולות מצוי הוא וכיון שרגילים לסלק הפת מעל    , ברהמ"זשגמרנו הסעודה אין אנו מושכין 
דין זה אינו מצוי בינינו, לפי שאין  שסתם בזה וכת'   סע' ב) שם ( שו"עוה ., ע"כהשולחן וכו' ודאי שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם

פ משמעות  "מיהו עכשיו נוהגים ע דברי הב"י וסיים  לשהסכים    )אות ב(בב"ח  ועי'    .ברהמ"זאנו רגילין למשוך ידינו מן הפת עד  
צ "הסירו הפת מן השלחן כיון שדעתנו לאכול פת כל שעה א  'ואפי   ,דאין חילוק בין סתם סעודות לסעודות גדולות   'דברי התוס

 . , ע"כו"עשה לברך לאחריהם וכן פסק 
בסעודות גדולות שרגילין שלאחר גמר האכילה מושכין ידיהם מן הפת ומסירין אותו מעל השולחן ומנקין  ש  'כת  )שם(  לבוש האולם  

עצמן   וקובעין  מגדים  ובמיני  בפירות  השולחן  ועורכין  כל מה  המפות,  על  לברך  וצריכין  בינינו  נוהג  הזה  הדין  גם  אז  לשתות, 
ל שמפני זה נתפשט המנהג שבסעודות  "שמביאין מן הדברים הנזכרים בין לפניהם בין לאחריהם, ומפני שאין העולם נזהרין בזה, נ

ות הנשארות בתוך הסעודה, גדולות אחר שערכו השולחן בפירות ובמיני מגדים, נוהגין לחזור ולהניח על השולחן קצת מן הפרוס
ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזי, ומנהג  "כדי שיהא נראה שעדיין לא משכו ידיהם מן הפת ולא יהיו נראין כמועלין בברכות, ואע

 .  , ע"כאבותיהם בידיהם שהנהיגום כך
ז)  המ"א ו כתוס' דשכת'    הב"ח דברי    על  כתב  (ס"ק  נהגינן  תר"י  ל"נ    ,אנן  לעקור ששהטעם כמ"ש  נוהגין  שהיו  בימיהם  דוקא 

כל זמן שלא ברכו    , שסיימו מלאכול  "פאבל אנו שאין מסלקין השלחן אע  ,וע"כ נראה כסעודה אחרת  ברהמ"זהשלחנות קודם  
  יונה   רבינובו  )יז:(  בו  כלב,  )שם(  ברשב"א אני חוכך כי ראיתי  גם על דברי הלבוש  שכת' ש  )אות י(  בא"ר  ועי'   .כתוך הסעודה דיינין ליה 

שתלוי הדבר בעקירת השלחן ולא הזכירו דבר מהסרת הפת, ואפשר דדוקא נקטו דכל שאין עוקרין השלחן אף   )ד"ה מיהו  : לשם  (
שמושכין מן הפת לא הוי המשכה, וצ"ע. ולענ"ד דירא שמים יזהר לאכול תכף אחר ברכת המוציא דבר שברכתו שהכל ויהא  

 . , ע"כרפרת שלפני המזון פוטר את שלאחר המזון ו בירך על פ"סימן קעב ל"דעתו על כל מה שיאכל אחר הסעודה, דקיי

        
 

      
 
 

 

 

 

זו   בשנה  העץ  מן  לימונים  שליקט  באחד  הוי  עובדא 
מהלימונים   מעט  שמא  לו  ונסתפק  השמיטה,  שנת 

השנה  שהי של  שבט  ט"ו  קודם  עוד  חנטו  העץ  על  ו 
השישית [אלא שנשארו על העץ עד כה]. ושאלתו בפיו  

 כיצד עליו לנהוג לענין הפרשת תרומות ומעשרות. 
כבר נתבאר באריכות בגליונות הקודמים דהכרעת   א.

(תרומות פ"ה הי"א, ומע"ש ה"ה וה"ו, שמיטה ויובל פ"ד   הרמב"ם
דאזלינן באתרוג    (יו"ד סי' של"א סנ"ז וקכ"ו)   והשו"עהי"ב)  

לענין   הן  חנטה,  בתר  והן  לקיטה  בתר  הן  לחומרא 
לענין שביעית.   והן  ז'    החזו"א[ודעת  מעשרות  סי'  (שביעית 

י')   בתר  ס"ק  באתרוג  דאזלינן  לדינא  עיקר  שביעית  דלענין 
 ה, אלא דנהגו העם להחמיר כהרמב"ם].חנט

בשאר פירות הדר אם    עוד נתבאר דנסתפקו האחרונים
דומים לאתרוג או לא. וע"כ יש להחמיר בהם מספק  

דעת  כאתרוג.   ט"ז)    החזו"א[אולם  ס"ק  כ"א  סי'  דלענין (שם 
שביעית א"צ להחמיר לדון אף אחר לקיטה, ואזיל לשיטתו  

 .  באתרוג אזלינן בתר חנטה]דס"ל עיקר דלענין שביעית אף  
הנזכר,    ב. לספק  דנוסף  דידן  בנידון  יל"ע  והשתא 

בשנה   חנטו  שמא  מהלמונים  חלק  על  לו  נסתפק 
תרומות   הפרשת  לענין  לנהוג  עליו  איך  החמישית. 

דהא   מ"ה)  תנןומעשרות.  פ"א  מן    (תרומות  תורמין  אין 
החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, ואם תרם אין  

תרו לדינא  תרומתו  והובא  מהל'    ברמב"םמה.  (פ"ה 
   (יו"ד סי' של"א סנ"ז). ובשו"עתרומות הי"א) 

ונהי דלענין הספק אי יש להפריש מעשר שני או מעשר  
עני, לכאו' יש לתקן בקל, ע"י שיפריש שניהם על תנאי,  
על  [ויחללהו  שני  מעשר  יהיה  שני  מעשר  צריך  אם 

עני. מעשר  יהיה  עני  מעשר  צריך  ואם  אלא    פרוטה], 
דאכתי מידי ספיקא לא יצאנו כיצד ינהג לענין תרומה  
על   משנה  להפריש  אין  דהלא  ראשון,  ומעשר  גדולה 
חברתה. ולכאו' מחמת האי ספיקא, יש לקחת חתיכה 
ובה  ופרי,  פרי  מכל  מהפרי]  ממאה  מאחד  יותר  [של 

 יפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר. 
מי"א)  תנן    ג. פ"ב  ש(מכשירין  שניה  של  על פירות  רבו 

שלישית, ושל שלישית על של רביעית, ושל רביעית על  
של חמישית, ושל חמישית על של שישית וכו', הולכין  

 אחר הרוב. מחצה למחצה להחמיר.
אם נתערבו פירות של    -(שם)  בפירושו    הרא"שוביאר  

רוב   אם  הרוב,  אחר  הולכים  באוצר  הללו  השנים 
המי כי  הכל,  על  מע"ש  יפריש  שניה  של  עוט  פירות 

טבל   מידי  ועולים  ברוב,  בטלים  שלישית  של  פירות 
 בהפרשת מע"ש כאילו גדלו בשניה. 

מבואר   להרמב"םוכן  המשניות  דמתני'  (שם)    בפי' 
שנה   פירות  עם  שניה  שנה  פירות  בתערובת  איירי 

 שלישית, דאזלינן בתר הרוב. 
מחצה   על  מחצה  דמתני'  סיומא  פי'  דהרא"ש  אלא 

פירות    נתערבו  דאם  ושישית,  להחמיר,  חמישית 
מעות,   על  ומחללו  מע"ש,  פי'  אחד,  מעשר  מפריש 
בירושלים   המעות  ואוכל  לעניים,  הפירות  ומחלק 

 (דהיינו דמחמת הספק נוהג בו חומרה של ב' מעשרות).
ואילו הרמב"ם פי' מחצה על מחצה להחמיר, דמפריש  
ואילו   קדושה  בו  אין  עני  מעשר  כי  מע"ש,  מהפירות 

 ת מקום.  מע"ש קודש וטעון הבא
פירות שנה    -(פ"א מהל' מע"ש הי"א)    בהלכותיווכ"כ לדינא  

שניה שנתערבו בפירות שנה שלישית, או של שלישית  
מפריש  למחצה  מחצה  הרוב.  אחר  הולכין  ברביעית 
שני   שמעשר  עני,  מעשר  לא  אבל  הכל  מן  שני  מעשר 
חמור שהרי הוא קודש ומעשר עני חול. וכן פירות שהן  

יה הם או פירות שלישית מפריש  ספק אם פירות שני
שם השיג דאמאי לא    הראב"דאולם    מהן מעשר שני. 

יפריש מעשר עני והלא יש עליהם איסור טבל, ואוסר  
עישורים.   שני  עישר  ספיקו  על  לר"ע  ומצינו  במשהו, 
 ואפי' אחר הרוב אין לילך באיסורי טבל אלא בדמאי. 

 העתיק דברי הרמב"ם.(יו"ד סי' של"א סקכ"ח)  והשו"ע
לענין  דאף  נראה  והשו"ע  הרמב"ם  מסתימות  והנה 

לה ומעשר ראשון אזלינן בתר רוב הפירות. תרומה גדו
על   זו  שנה  מפירות  מעשרין  דאין  הוא  דדינא  אע"פ 
חברתה, ואם תרם אין תרומתו תרומה. דדין המיעוט  

 כדין הרוב לכל דבר. 

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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א שאף  "וז"ל: ובסעודות גדולות שרגילים למשוך ידיהם מן הפת, ולערוך השלחן במיני פירות וגם לשתות, י  (ד"ה שאין)בבה"ל  ועי'   
מסלקים השלחנות קודם ברכת  בזמנינו שייך דין זה, וצריך לברך עליהם לפניהם ולאחריהם. ויש אומרים שדוקא בימיהם שהיו  

פ שסיימו לאכול ואין דעתם לאכול פת, כל זמן שלא בירכו  "אבל אנו שאין מסלקים השלחן, אע  ,המזון וע"כ נראה כסעודה אחרת
ח"א סי'  ( באור זרועהמובא  כהטור דבר"ח משארי פוסקים נראה ו  . )מג אות א כללעי' ( חיי"א ה, כ"כ  כבתוך הסעודה דמיא וכן המנהג

ושארי הקדמונים לא הזכירו כלל    )שם (  בהגה"מ ,)שם( רא"שב ,  )שם(  תוס' רבינו יהודהב  ,)פ"ד הי"א( ברמב"ם  ,)כרך דבר א( ערוךב  ,)קנד
 . (סי' כז ס"ק ו) בחזו"א ועי'   , ע"כ.ענין סילוק השלחן ורק שמשכו ידיהם מן הפת

 סילוק שלחנות בחתונות ד. 
ע"כ לפעמים בסעודות גדולות כגון חתונות שנוהגין להסתלק  כת' ע"פ המ"א הנ"ל ד  שו"ע סי' קעז)(ח"א סי' רה על    הלוי  שבטה  והנה 

מן הסעודה ולעסוק בשמחת חתן וכלה ומסלקין הכל מעל השלחן ואף את הכלים וגם עוקרין כמה שולחנות לפי"ז לכאורה צ"ע  
  . ) ח"ב פי"ב אות יג(  והאול"צ  )וזאת הברכה ספ"ח(  הגריש"א זצ"לוכן דעת    , ע"כ.להקל אף בזה"ז והיה צריך לברך לפניהם ולאחריהם

עדיין  אבל באמת שאין זה בכלל סילוק שלחן כי לא מפנים את השלחנות אלא בשביל לפנות מקום לשמחת חתן וכלה  י"לאולם 
(וכמו כן מוכח שלא סלקו    ומוכח שאין כאן סילוק שלחןמשאירים שלחנות עם שתייה וכיבוד    רך כללעתם לאכול. ועוד דהרי בדד

 הגרנ"ק זצ"ל   דעתכן  ו  .) פ"חוף  וזאת הברכה ס  366הליכ"ש פסח פ"ט הגה  (   הגרפח"ש זצ"לוהגרשז"א  פסקו  ראיתי ש. וכן  ידיהם מהפת)
וספק  וכן נראה עיקר, ועכ"פ מדי ספקא לא נפקא  .  , ע"כ שולחן הכבודשלא מסלקים  משום דהיינו והוסיף    (חוט שני ברכות עמ' קעא)

 ברכות להקל.
 ערב פסח שחל בשבת)כגון באוכל בשני מקומות (ה. 

כמו שמצוי בערב פסח שחל בשבת שמחלקים את הסעודה ואכלים את הפת בחצר   ,ונראה דבגוונא שדעתו לאכול בשני מקומות 
הבית הסעודה בתוך  לדעת    , וממשיכים את  לא מבעיא  עוד לחם.  לאכול  דעתו  שאין  אע"פ  הפת  על  ומברך  חוזר  שאינו  נראה 

ה היינו טעמא כי  דסילוק השלחן מחייב ברכדס"ל    י ר"תלה   ףאלא א  , טר בברכת הפתפהרשב"א שכל שדעתו להמשיך לאכול נ
א וכיוצא בזה  ובנ"ד כהא דערב פסח שחל בשבת    ,כסעודה בפני עצמה   נראה וכדי למנוע    ' דרבים מתחילים הסעודה במקום 

ח"ב  עי'  ו  (ח"ג סי' י   האפוד חשבהוכן מצאתי שפסק    .יודה דלא נראה כסעודה בפנ"ע  י "התרשאף   'נר ,מכשול ממשיכים בחדר אחר

 הרמ"א לדעת    ומשום שינוי מקום ליכא אם עושה כן מחדר לחדר ואף מבית לבית.  )כסי'    י(ח"  הלהורות נתןובדרך זה כתב    )סי' קלא
ובשעת הדחק ניתן אף לעשות קידוש במקום  [  ו"עגליון    בשמעתא עמיקתא עוד בזה   אם היה דעתו לעשות כן, ועי'   סע' ב)  סי' קעח(

  .]סי' רעג ד"ה וכן עיקר)ר(  בבה"ל, כמבואר  מהנילכתחלה    , אףבאותו בית, ואם רואה מקומואחר ש על דעת לאכול הפת בחדר    'א
שצריך לברך במקום שמסיים אם אוכל שם פת  וסימן קע"ח סע' ד'    סי' קפ"דריש  ברכת המזון בכה"ג עי'    היכן יש לברךובענין  

 . עיי"ש עוד,  ואם לאו צריך לברך במקום הראשון
 לחם או שחל איסור אכילהיותר  אין לו ו. 

נראה שאינו מברך על שאר המאכלים, לא מבעיא    ,או שנאסר עליו לאכול כגון בערב פסח שחל בשבת   , ובגוונא שאין לו יותר לחם
ך, שאני התם  דאם סילק ידו מהפת צריך לבראלא אף לדעת הראשונים  , לדעת הראשונים דבעינן סילוק השלחן וליכא שהדין כן

אין כוונתו לסיים סעודתו   שסילק ידו מהאכילה וע"כ הוי כסעודה אחרת, אבל בכה"ג דאריה רביע עליה אינו מברך כי סוף סוף
   וע"כ כל המאכלים טפלים לפת.

פורס  ואפי' אם התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק,  ד  , שאסור לטעום כלום קודם שיקדדבענין הא  י' ב)  ס(פסחים פ"י סרא"ש  הכתב  
שמברך    )ברי"ף  יט:(פסחים    הרי"ףדעת  ,  לחזור ולברך המוציא  ךהאם בגוונא שפורס מפה ומקדש צרי  דנח' הפוסקיםמפה ומקדש.  

שאילו היה צריך לברך המוציא היה טעון ברכת המזון לסעודה    הרז"ה על הרי"ף  הקשה ו  .שאינו מברך(יט:)    הרז"ה ודעת    .המוציא
 ,קז:)(  חוליןבתירץ דברי הרי"ף מידי דהוה אנמלך    והרא"ש  ,שלא מצינו ברכת המזון אחד לשתי ברכות של המוציא  ,ראשונה 

לא    פכ"ט הי"ב)(שבת  והרמב"ם  .  (שם ד"ה ואח"כ)  הר"ןוכן דעת    .(הל' קידוש והבדלה יג:)  ה"ר יונה והר"י ן' גיאת ובה"גוכתב שכן דעת  
שהביא דעה    (סי' רעא סע' ד)  בשו"עשדעת הרמב"ם כהרז"ה. ועי'    המגיד משנה. וכת'  ברכת המוציאדבכה"ג צריך לברך  הזכיר  

על מנת להמנע מלהכנס במח' יש  ודספק ברכות להקל. [  (ס"ק יח)  המ"בובשם י"א שאינו מברך. והכריע    ,ראשונה בסתם שמברך
שלא לפטרו בברכה, וכשפורס מפה ומקדש    הסעודה לתת עצה, להשאיר לחם שלא לפניו ולכוון בשעת ברכת המוציא בתחלת  

(סי' ח על סע' יד ד"ה  בבה"ל  דס"ל דמהני להגביל חלות הברכה. וכן פסק  (יו"ד סי' יט ס"ק ח)   בפר"ח '  . דעיברך ברכת המוציא על חלה זו

  (סי' קעז א"א ס"ק א)   שהפמ"ג  שס"ל דלא מהני, אם לא היה לפניו בשעת הברכה מודה. ואע"פ(סי' יט ס"ק יז)    התבא"ש  . ואףוי"א)
יודה דמהני.  י"ל ד   לפטור פת אחראבל שלא    ,ברכת המוציא, היינו שלא לפטור שאר המאכליםחלות  מסתפק אם מהני להגביל  

 ]. גליונות מ"ב ור"ה  עמיקתא  בשמעתא ועי'   ברכת המוציא. דמהני להגביל חלות (סי' תעג אות י) הב"ח  דעת ובלא"ה 
ק"ו על שאר המאכלים א"צ  ד  ,שאין צריך לברך המוציאדאע"פ שנאסר עליו אכילת הפת  ומבואר מדברי הפוסקים הסוברים  

(אלא די"ל דעד כאן  ואף לרי"ף י"ל דשאני התם שנאסר עליו לאכול לגמרי משא"כ באופן שנאסר לאכול פת בלבד.   לחזור ולברך
ו  דלא התירו אלא בגוונא שבידו להתיר את האכילה, אבל במקום שאין הדבר בידו כגון בערב פסח שחל בשבת וכדו' י"ל דיו

 שצריך לחזור ולברך). 
כת' שהטעם דקיי"ל שלא מברכים על המאכלים שבאים ללפת את הפת, הוא משום שהן טפלין לפת    ס"ק א)שם  (  מ"א הוהנה  

כמבואר בסי' רי"ב. ולכן אם אינו חפץ לאכול פת ואוכל מעט פת ומברך עליו המוציא אינו פוטר המאכלים, ודוקא בקובע סעודתו  
ול פת אינו פוטר, וכ"ש אם אוכל פחות מכזית, ואפשר  אבל כשאין חפץ לאכ  ,על הפת אמרינן דכל המאכלים מחמת הפת הן באים

לומר כיון דדרך לקבוע סעודה עליהם הפת פוטרתן וצ"ע, לכן לא יברך עליהם ולא על הפת אם לא בשבת ויו"ט, ע"כ. וכן פסק  
,  חשיבותוביין שפוטר כל מיני משקין מחמת    כמו שמצינו  ה מצד חשיבות  תפוטר  ה שפת אינ(שם)    במחצה"ש. וביאר  (שם)  במ"ב

  גליון ר"ה. עמיקתא  בשמעתא ועי' מש"כ עוד בזה   וע"כ אפי' אם היין אינו עיקר פוטר.
שאף בגוונא שאין לו יותר לחם או שחל עליו איסור לאכול לחם כגון בערב פסח שחל בשבת מ"מ א"צ לברך על ולפי"ז י"ל כנ"ל 

העירוני  ו. נה הראשונה דסוף סוף גם הם באו מחמת הפת הראשוהמאכלים של המשך הסעודה, כי עדיין הכל נפטר מחמת ברכה 
שאף שאוכלים אותו בלא פת אין זה נחשב   ,שכת' לענין קרבן פסח הנאכל בסוף הסעודה   (מא:)  החסיד"י  בתוס' רבדרך זה מצינו  ש

לפי שאינם קצים באכילת הפת אלא שמצד הדין אין לאכול את קרבן פסח עם פת, ולכך אין זה נחשב    , שמשכו ידיהם מהפת
  חוט שני ברכות עמ' קעג).( נ"ק זצ"לוהגר )שבות יצחק פסח פ"ט ס"ק ד(הגריש"א  ,הגרשז"א שו"מ שכן פסקו   שהסיחו דעתם מאכילת פת.

 
דרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם  ה דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו דברים שדברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם  א.

ברכת כי  ולא לאחריהם,    .ברכת המוציא פוטרתןכי  אפי' אוכלם בלא פת אין טעונין ברכה לפניהם,    כו'ודגים  ,  את הפת, כגון: בשר
ם מחמת הסעודה בין דברים הבאים שלא  דברים הבאים לאחר סעודה קודם ברכת המזון, בין דברים הבאי  ב.   .המזון פוטרתן

 . אין פוטרין אלא מה שנאכל תוך עיקר הסעודה   ברהמ"זהמוציא וכי  מחמת הסעודה, טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם,  
מסלקין השלחן    כי סתם דעתינו לאכול עוד פת וכמו כן אין  דין זה מצוי בינינו, לפי שאין אנו רגילין למשוך ידינו מן הפתאין    ומ"מ

המחייב   סעודה אין הדבר בכלל סילוק    ,וכדו'   לפנות מקום לצורך ריקודים  כדי  את השלחנותמסלקים  בחתונות ש  .ג  .ברהמ"זעד  
, ואין דעתו להמשיך  לאכול בשני מקומות  רצונו אם  ' ד  ברך.ול  אין לחזורלמעשה  ו מחמירים בזה.  ש וי  .ברכה על המשך האכילה 
שהדרך   אופןאלא באין להקל בזה  , ומ"מ  אינו חוזר ומברך על הפת אע"פ שאין דעתו לאכול עוד לחם  ,לאכול פת במקום השני 

  . )מחלקים את הסעודה ואוכלים את הפת בחצר וממשיכים הסעודה בתוך הביתמצוי ש בערב פסח שחל בשבת ש כגון לעשות כן (
  .אינו צריך לברך על שאר המאכלים  )כגון בערב פסח שחל בשבת(לחם או נאסר עליו אכילתו    עודנשאר  לא  התחיל לאכול ו'  ה

(כמו שמצוי בפורים שחל בערב   ערב שבת וקידש עליו היוםבומ"מ אם נאסר עליו לאכול אף שאר המאכלים כגון שהתחיל לאכול  
 וספק ברכות להקל. .ויש פוטרים  ,לחזור ולברך המוציא י"א שצריך ,שהדין הוא שפורס מפה ומקדש  , שבת)

תרומה    י"לאולם   מהם  שהופרשו  בפירות  דאיירי 
, ולא היו טבולים אלא למעשר עני או  א'גדולה ומעשר  

 בתר רוב הפירות. ש, דרק בהא אזלינן "מע
מיהו הא תנן התם ושל רביעית על של חמישית, והתם  
איכא,   ספיקא  ומאי  שני,  מעשר  מפרישין  בשניהם 
וע"כ דאיירי לענין תרומה גדולה ומעשר ראשון, ואתא  
מתני' למימר דאע"פ שאין מפרישין משנה על חברתה, 

 היכא דאיכא רוב ומיעוט, דין המיעוט כדין הרוב.
ואכן מצינו בתיו"ט דהביא משמיה דמהר"ם דההיא 
דאין   מחמת  היינו  חמישית,  על  רביעית  דמשל  דינא 

 מפרישין מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש.  
אולם בביאור הגר"א כתב דיש דל"ג ושל רביעית על  
דינא.   ההיא  הביא  לא  ברמב"ם  ואף  חמישית.  של 

גד תרומה  דלענין  דס"ל  משום  דטעמא  ולה  ואפשר 
ומעשר ראשון לא אזלינן בתר רובא, ומתני' לא איירי  

 אלא לענין מע"ש ומ"ע. 
כת המשניות  בפי'  הפירות    ' מיהו  מאותן  דמפריש 

ש. ומבואר דאיירי בפירות הטבולים אף  "ומע  "רמעש
 . ובפשטות ה"ה לענין תרומה גדולה.ש"רממע

אלא דאי נימא דהרמב"ם בהלכותיו איירי נמי לענין  
ומע"ר, תקשי אמאי במחצה על מחצה    תרומה גדולה 

שמפריש לחומרא מע"ש, והלא כיון דאין ביטול    'כת
ומעש גדולה  תרומה  להפריש  ה"ל  פרי   "רברוב  מכל 

וע"כ צ"ל דאיירי בפירות שהופרשה מהם    ופרי מספק.
ואינם   ומעשר ראשון קודם שנתערבו,  גדולה  תרומה 

 טבולים אלא למע"ש או מעשר עני. ויל"ע טובא. 
עוד   ט"ז)    בחזו"א ויעויין  ז'  סי'  לבאר (שביעית  דיצא 

דהרמב"ם לא איירי כלל לענין תערובות פירות שנה זו  
בחברתה, אלא לענין דנסתפק לו מאיזה שנה הפירות 

ע"ש   ובהלכותיו,  מ[מיהו  שלפניו  המשניות  בפי'  הרמב"ם 
 נראה דאיירי בתערובת. וכן מבואר בפי' הרא"ש. וצ"ע].

לדינא  השמיטה,    .א   -   העולה  בשנת  לימונים  ליקט 
תו"מ.   להפריש  לו  יש  השמיטה,  שנת  קודם  שחנטו 
קדושת   בהם  ינהג  ספק  מכל  עצמו  להוציא  וכדי 

וביעור.   מהפירות    ב. שביעית  חלק  שמא  נסתפק  אם 
חנטו בחמישית, ואין לו פרי מבורר שחנט בחמישית,  
בה   [שיש  חתיכה  יקח  ספק  מכל  עצמו  להוציא  ע"מ 

מן הפרי] מכל פרי ופרי [שנסתפק  יותר מאחד ממאה  
בו מאיזה שנה הוא], ויפריש מאותן החתיכות תרומה  
ושני   ראשון  מעשר  ובהפרשת  מעשר.  ותרומת  גדולה 
או   בצפונם  שנה  אותה  של  פירות  על  דיחול  יבאר 
בדרומם. ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני. ויחלל 
א"צ   [ומספק  הפירות.  ויאכל  מטבע  על  שני  המעשר 

 ]. (עי' חזו"א שביעית ז' ט"ו)מעשר עני לעני לתת ה 
י  " ע ב  ת כ  נ

א  יט" י של ל ן פלו  הרה"ג שמעו
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו

 

 
 

 )ב(תפילת שחרית 
"ותקנו רבותינו והוסיפו    -  מעלת פסוקי דזמרה דשבת

מזמורים לכבוד השבת כגון השמים מספרים כבוד אל  
טעמא   דהיינו  ונ"ב  כו'...  טעמו  לדוד בשנותו את  כו' 
בחר  שלא  דאשכחן  בשבת  שבחות  אילו  שהוסיפו 
הקב"ה ביום השבת בשבחות של מלאכי השרת כ"א 

במדרש   דאמ'  ישראל  לא   ו' בשבחות  מלאכי    ' כנפים 
כ משוררים  את  השרת  בכנף  משורר  השבוע  ימות  ל 

ימים ביום השבת אמרו מלאכי    ו'כנפים    ו' דהיינו    , יומו
השרת לפני הקב"ה רבש"ע אין לנו כנף שנשורר לפניך 
תן לנו כנף שביעי ונשורר לפניך היום א"ל הקב"ה יש  
מכנף   שנאמ'  היום  לפני  שמשורר  בארץ  אחד  כנף  לי 

תי מפי  הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק... ואני שמע 
גדול   גוער בביהכ"נ שר"י החסיד זצ"ל שהי' רב  היה 

ללימוד   למהר  בדעתו  שהי'  בברכות  מאריכים  שהיו 
 ונענש על ככה באותו עולם".  

  -   מעשה נורא בחשיבות אמירת שבחי הקב"ה בקול
ושמעתי אל    היה   קובר מתיםו "ואני הכרתי יהודי אחד  

השכים   שפ"א  האמת  ואל  אדם    לבהכ"ננכון  וראה 
ביוש לפני  שקורין    בהכ"נב  עשבים  של  כתר  ובראשו 

וכי אינך    "לצפל... ונתפחד כסבור שהוא שר וקראו וא
היאך   וא"ל  הין  לו  ואמר  וקברתיך  עתה  שמת  פלוני 
אתה באותו עולם ואמר לו היטב עד מאוד וא"ל מה  
זכיות יש לך והלא אתה היית אדם כל דהו וא"ל רק  

נעים בביהכ"נ באותו זכות שהייתי אומר ברכו' בקול  
כתבתי אני המחבר אלו המעשים כדי שיראה ירא    כו'

שמים וישים אל לבו ויאמר שבחותיו של הקב"ה בקול  
 )ח"ב סי' מב(אור זרוע  נעים ובכוונה ויזכה לג"ע".
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