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, המשך  הלכות  דברים  הנוהגים  בסעודה

 דין ברכת היין בסעודה –סימן קעד 










) ועיין
)  'ט  סעיף  ז"לקמן  סימן  רצ


 



     

וכן  מי  שבא :  הגה
לסעודה  ומושיטין  לו  הרבה  כוסות  מברך  על 

ועיין  לקמן .  )כל  בו(כל  אחד  ואחד  דהוי  נמלך  
ירך  על  כוס  ברכת וכן  מי  שב.  ט"סימן  קע

נשואין  ואינו  יודע  להיכן  יגיע  הכוס  כל  אחד 
אגודה  פרק  ערבי (צריך  לברך  דמקרי  נמלך  

 :)צ"פסחים ועיין לקמן סימן ק





)  ב"ועיין  לקמן  סוף  סימן  רע  .(
) עיין  לקמן

 ):'ט סעיף ח"סימן רצ












  





והמנהג :  הגה

 :כסברא הראשונה


הגה :
,)טור(דלא  יכולין  לענות  אמן   

הגה :
ויש  אומרים  דאם  אמר  להם  סברי  רבותי 

כוונו  לברכה  ולא  יאכלו  אז  ויענו וישמעו  וי
הגהות (אמן  אחד  מברך  לכולם  וכן  נוהגין  

  מהלכות  ברכות  ומרדכי  סוף  פרק 'מיימוני  פרק  ז

ויאמר  סברי .  )י"כיצד  מברכין  וטור  בשם  רש

רבותי  רוצה  לומר  סוברים  אתם  לצאת  בברכה 
זו  ולא  יאמר  ברשות  רבותי  וכן  כל  מקום 

בתוך שמברכין  על  היין  משום  ברכת  היין  ש
הסעודה  אין  אומרים  ברשות  אלא  סברי 

ז  בשם  שבולי "בית  יוסף  סימן  קפ(מטעם  שנתבאר  

 :)הלקט
–

 


     
אף  על  גב  שאין  לו  עוד  מן :  הגה
  )ףבית  יוס(הראשון  




ודוקא  שלא  היו  לפניו :  הגה
יחד  כשבירך  בורא  פרי  הגפן  אבל  היו  ביחד 

אינו  צריך  לברך  אלא  בורא  פרי  הגפן  כמו 

דברי  עצמו  להשוות  הטור  עם (  'שיתבאר  סעיף  ג

 :)בית יוסף) (מרדכי פרק הרואה


     


ואין  חילוק  בין  שניהם :  הגה
בית  יוסף  בשם (חדשים  או  אחד  חדש  ואחד  ישן  

, )ד"תוספות  פרק  הרואה  וטור  ותרומת  הדשן  סימן  ל
יש .    יוםואפילו  שתה  ממנו  תוך  שלשים

אומרים  דאם  שתה  תחלה  יין  אדום  והביאו  לו 
יין  לבן  אף  על  פי  שהוא  יותר  גרוע  מברך 

הטוב  והמטיב  לפי  שהוא  בריא  לגוף  יותר  מן 
 :)מרדכי פרק ערבי פסחים(האדום 








 





 





אבל  היו  מסובים לשתות :  הגה
ועיין  לעיל (בלא  אכילה  אחד  מברך  לכולם  

 ):ד"סוף סימן קע







 
 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–
 





בירך  על  הפרפרת  פוטר  מעשה  קדרה :  הגה

  אם  בירך  על שהוא  דייסא  וכיוצא  בו  וכן
גמרא  פרק (מעשה  קדרה  פוטר  את  הפרפרת  

 :)ם בפירוש המשנה"כיצד מברכין ורמב
–

 



    


    
     






) ועיין לעיל
)  'ח  סעיף  ח"סימן  קס



 
    
    

)עם  פת  (


 




    






     
   


 


    
    






ואף  על  פי :  הגה

שאינו  חוזר  לבסוף  לאכול  עמהם  פת  מאחר 
בית  יוסף  בשם (יקר  קביעות  היה  עלייהו  שע

 :)י"הר



 






)ולא  ראיתי  נזהרים  בזה :  הגה

ואפשר  דטעמא  דסתם  דעת  האדם  על  כל  מה 
 ):ו"ועיין לקמן סימן ר. שמביאין לו בסעודה

–
 











ג  אם  היה  דעתו "ועיין  לקמן  סימן  רע:  (הגה
שנוי  מקום לאכול  במקום  אחר  לא  מיקרי  

והוא  שיהיו  שני  המקומות  בבית  אחד  ועיין 
 ):ד"לקמן סימן קפ

    

    

     


     


     






ויש  חולקים  בכל  מה  שכתוב :  הגה
בסימן  זה  רק  סוברים  ששנוי  מקום  אינו  אלא 

כהיסח  הדעת  ולכן  אם  שינה  מקומו  למקום 
אחר  אין  צריך  לברך  אלא  לפני  מה  שרוצה 

תוספות (לאכול  אבל  לא  על  מה  שכבר  אכל  

. )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים  וטור"ם  והרא"ורשב

ודוקא  שלא  הניח  מקצת  חברים  בסעודה 

ל  מדברים  שאינן  צריכים  ברכה  במקומם ואכ
אבל  אם  הניח  מקצת  חברים  או  אפילו  לא 

הניח  ואכל  דברים  שצריכין  ברכה  במקומם 
אפילו  מה  שרוצה  לאכול  אחר  כך  אין  צריך 

ולכן  מי  שפסק .  )ק  ואור  זרוע"סמ(לברך  
סעודתו  והלך  לבית  אחר  או  שהיה  אוכל 

וקראו  חברו  לדבר  עמו  אפילו  לפתח  ביתו  או 
  אחר  כשחוזר  לסעודה  אתרומת למקום

הדשןצ  לברך  כלל  דהא  פת  צריך  ברכה 
במקומו  לכולי  עלמא  מיהו  אם  הסיח  דעתו 

כשחוזר  ודאי  צריך  לברך  על  מה  שרוצה 
ואין  חילוק .  )א"בית  יוסף  ורשב(לאכול  אחר  כך  

בין  חזר  למקום  שאכל  כבר  ובין  סיים  סעודתו 
  וכן  נוהגין )ן"  ור'ם  פרק  ד"רמב(במקום  אחר  

נות  אלו  מכל  מקום  לכתחלה  לא  יעקר במדי
ממקומו  בלא  ברכה  דחיישינן  שמא  ישכח 

מיהו  לצורך .  )ן"ר  מנוח  ור"הר(מלחזור  ולאכול  
כל (מצוה  עוברת  כגון  שהגיע  זמן  תפלה מותר 

 :ד"ועיין סימן קפ. )בו הלכות פסח


     




     


 






 

    


ויש  אומרים  דוקא :  הגה

 :)'הגהות מיימוני פרק ד(פת לבד 







 


וכן  אם  הפסיק  בשאר  דברי :  הגה

 :רשות כגון שהוצרך לנקביו וכיוצא בזה



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–


 





     








 



 


     

 
     

    



 



 





)חולי  חונקפירוש    .(

) גודל  הוא
אמה .  אצבע  הוא  קרוב  לגס.  האצבע  הגס

זרת  הוא .  קמיצה  הוא  הסמוך  לקטן.  הארוך
)  הקטן

    
לשם  רע

)ע  למה  אין "ועיין  לעיל  סימן  ק
 ):אנו נוהגין באכילת מלח ושתיית מים

–
 


 







 

     



    







 


 


 

 
–

 
 





 


)מבעבעין  מלשון  שחין פירוש  

)  אבעבועות
 


 


 








 
     

 


 
 






 

 
–

 











ומכל  מקום  מצוה  מן  המובחר  לברך  על :  הגה

 :)ן פרק ערבי פסחים"ר(הכוס 


    



ומה :  הגה
  אלו  לברך  על  השכר  אין שנוהגין  במדינות

למחות  דהא  יש  אומרים  דאינו  טעון  כוס  כלל 
ועוד דהא עיקר חמר מדינה הוא שכר וקובעין 

הסעודה  עליו  ואף  על  גב  דיין  נמצא  בעיר 
מכל  מקום  לא  מיקרי  מצוי  לדבר  זה  שהוא 

ביוקר  ואי  אפשר  לקנות  יין  בכל  סעודה  לברך 
עליו  אמנם  המצוה  מן  המובחר  לברך  על  יין 

ויש  מדקדקין  כשמברכין  ביחיד .  )י  עצמודבר(
על  היין  שלא  לאחוז  הכוס  בידם  רק  מניחין 

אותו  על  השלחן  לפניהם  ונכון  מנהג  זה  על 
 :)בית יוסף(דרך הקבלה 










 



)ץ  וסימן "עיין  לקמן  סימן  ק

 ):א"רע


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 
 

–
 

     


 



ויש  אומרים  דאם  היין  אינו  חזק  אין :  הגה

. וכן  נוהגין  באלו  הארצות,  )טור(צריך  למוזגו  
טור  בשם (ויוציאנו  מן  החבית  לשם  ברכה  

אין ,  ונראה  דלדידן  שאין  לנו  הרבה  יין.  )י"רש
  רק  לשפכו  מן  הקנקן  ששומרים  בו  היין צריך

לשם  ברכה  וחבית  לאו  דוקא  וכן  נוהגין 
וכוס  של  ברכה  ימלאנו  שיהא .  במדינות  אלו

 :מלא על כל גדותיו
 
    

הגה :

והיינו  דוקא  שלא  תגע  השמאל  בכוס  אבל  אם 
בית (ן  השמאל  תחת  הימין  לסייעה  מותר  נות

.  )יוסף  בשם  שבולי  הלקט




ועל  כן  אין  לוקחין  כוס  שפיו צר שקורין :  הגה
.  ז  לברך  עליו"גלוק  גלא

 
)ז "בלע

)  ו"מנצינ
 




    



    

)אפילו  אם  שח  המברך  עצמו:  הגה .(


 


     

ויקדים  לסיים  קצת :  הגה
קודם  המברך  כדי  שיענה  אמן  כדלעיל  סימן 

ין  נותנין  כוס  של  ברכה  אלא  לטוב  עין א.  ט"נ

 :)גמרא פרק אלו נאמרין(



 






נראה  לי :  הגה

דלאו  דוקא  המברך  אלא  הוא  הדין  כל 

. המסובין  לא  ישבו  בקלות  ראש  אלא  באימה
מיהו  אם  לא  עשה  כן  אפילו  בירך  מהלך 

 :)'ם פרק ד"רמב(בדיעבד יצא 


 



 

 

–


 


)ועיין  לעיל  סימן :  הגה

).  ח"קע


ודוקא :  הגה
ש  דסבירא "ם  אבל  לדעת  הרא"לדעת  הרמב

ליה  דאף  בשוגג  יחזור  למקומו  לכתחלה 
  ואם  היה )טור(במזיד  אף  בדיעבד  לא  יצא  

ם  יברך  במקום  שנזכר  ולהרב "בשוגג  להרמב
ש  גם  הוא  יחזור  למקומו "רבינו  יונה  והרא

 :ויברך





 



) ועיין  לעיל  סימן

 ):'ח סעיף ה"קע



 



    


    





 


 
–


 

 
    


 




 


 


)לגמריפירוש    (


 
–

 



     


)ט "מן  קצועיין  לקמן  סי
 ):בענין זימון שלהם


     

 
–

 






 

    





   )ודברי :  הגה

 ):ש הם עיקר"הרא



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




ונשים  ועבדים  לא :  הגה

יאמרו  ברית  ותורה  דנשים  לאו  בני  ברית נינהו 
 :)כל בו(ועבדים לאו בני תורה נינהו 


ואומרים  על :  הגה

 'ם  ועל  הכל  וכוהנסים  בחנוכה  ובפורים  קוד
ועיין .  )טור(ואם  לא  אמרו  אין  מחזירין  אותו  

ומכל  מקום  יוכל  לאומרו .  ב"לקמן  סימן  תרפ
בתוך  שאר  הרחמן  ויאמר  הרחמן  הוא  יעשה 

  והכי 'לנו  נסים  כמו  שעשה  בימים  ההם  וכו
 :)כל בו(נהוג 

–


 


     


 



ונראה  דדוקא  כשמברך :  הגה

לבדו  ואין  עונין  אמן  אחר  שאר  ברכות  אבל 
מזמנין  עונין  עליו  כשאר  אמן  שעונין  על כש

ברכות  הראשונות  ואף  על  גב  דהמברך  עונה 
גם  כן  מכל  מקום  אינו  ניכר  כל  כך  הואיל 

ואחרים  עונין  גם  כן  עמו  וכן  המנהג  במדינות 
אלו  לאומרו  בקול  רם  אפילו  המברך  עצמו 

 :כשמזמנים ואולי הוא מהאי טעמא



    



ויש  אומרים :  הגה
דאף  כשאומר  יעלה  ויבא  לא  יסיים  מלך  חנון 

  וסברא )אבודרהם(ורחום  אלא  ידלג  מלת  מלך  
 :י נוהגין כןנכונה היא אבל לא ראית







הגה :
ויש  אומרים  דאומרים  בונה  ברחמיו  ירושלים 

 :)מרדכי סוף ברכות(וכן נוהגין 









 


     


     








     

    



    






 













ואפשר  דמכל  מקום  יש :  הגה

לאמרו  בתוך  שאר  הרחמן  כמו  שנתבאר  לעיל 
ואולי  יש .  ז  גבי  על  הנסים"סוף  סימן  קפ

לחלק  כי  ביעלה  ויבא  יש  בו  הזכרת  שמות 
. ואין  לאומרו  לבטלה  כן  נראה  לי  וכן  נוהגין







    


    


     



    



     
 

    
 


    


 


    


 

–
 

 








 






 )ט"ועיין ביורה דעה סימן שע(

–
 


) ואם  הפסיק  בין

א  סעיף "הברכה  לטעימה  עיין  לקמן  סימן  רע
)  ו"ט


     


    




)ימן וסוף  ס,  ב"עיין  לעיל  סימן  קפ
 )א"רע


 

    
      







 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


 


    


) ועיין  לקמן  סימן
 ):ד"א סעיף י"רע





)ד "ועיין  לעיל  סימן  קע

 ):ה" בהג'סעיף ה

–
 














      


 

    
     
    


 
) וכן

 ):ג"הוא לעיל סוף סימן קפ

–
 



    






















     

 





 
–

 
     




    



     


הגה :
מרדכי  ריש  פרק (וצריך  המברך  שיכוין  להוציאו  

.  )ג"שלשה  שאכלו  ובית  יוסף  בשם  סמ


    
    







)דאז  יכולים  ליחלק  אם  ירצו :  הגה

ונראה  לי  דהוא  הדין  בששה  אינן  מחויבים 
)    אם  ירצו  נחלקיםליחלק  רק



    
    








 










ומכל  מקום  אפילו  כל :  הגה

מקום  שרשאים  ליחלק  עדיף  טפי  לזמן  משום 

 :)בית יוסף(דברוב עם הדרת מלך 


     



    



המנהג :  הגה
שלא  לזמן  בבית  עובד  כוכבים  ונראה  לי 

הטעם  משום  דלא  יוכלו  לקבוע  עצמן  בבית 
עובד  כוכבים  משום  יראת  העובד  כוכבים 

הוי  כאלו  אכלו  בלא  קבע  ולכן  מתחלה  לא ו
קבעו  עצמן  רק  לברך  כל  אחד  לבדו  ולכן  אין 

לשנות  המנהג  ואף  אם  לא  היה  טעם  זה 
מספיק  מכל  מקום  מאחר  דכבר  נהגו  כך  הוי 

 :כאלו לא קבעו עצמן ביחד
    




 







    

     
 


    





     






 'שלש  חבורות  שאכלו  ובכל  חבורה  ג:  הגה

בני  אדם  אסור  לכל  אחד  ליפרד  מכל  חבורה 
  הנשארים  בכל  חבורה 'ולזמן  ביחד  דהרי  הב

אינן  יכולים  לזמן  אחר  כך  אבל  אם  היה  בכל 
  מותר  ליפרד  אחד  מכל  חבורה 'ה  דחבור



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ולזמן  ביחד  והנשארים  יזמנו  כל  חבורה 

 :)א"בית יוסף בשם הרשב(במקומם 

–


 


     








ואם  האחד  זימן :  הגה
עם  אחרים  אף  שנים  הנשארים  אינן  יכולים 

 :)א"ם רשבבית יוסף בש(לזמן 










)עד  היכן  ברכת '  לקמן  סימן  רועיין  
 ):הזימון


     



     




 
–

 










 



 


    

רכת  המזון ושאר  ב:  הגה

יברך  כל  אחד  לעצמו  אבל  אם  ירצו  שהמזמן 
יוציא  כולם  צריכים  שישמעו  כל  ברכת  המזון 

 :)דברי עצמו(דבלא זה לא יצאו כלל 

–
 


     

 
     

)ד"ועיין לקמן סימן ר:( 







     




    
    

ודוקא כשכל אחד אוכל מככרו : הגה
  אם  אוכלים  מככר  בעל  הבית  מצטרפין אבל

 :דהא אוכלים מככר אחד
 

–
 









    הגה :

ונטילת  מים  אחרונים  כהב  לן  ונבריך  דמי 
ועיין  לעיל  סימן .  )מרדכי  פרק  שלשה  שאכלו(

 :ט"קע








     


 




     












 








יש  אומרים  שאינו  חייב  לברך :  הגה

מדאורייתא  אם  לא  שתה  והוא  תאב  לשתות 

מרדכי  פרק  שלשה  שאכלו  ובית  יוסף  בשם  כל  בו (

וטוב  ליזהר  לכתחלה  אם  מקצתן .  )ושבלי  לקט

דברי (שתו  ומקצתן  לא  שתו  שיברך  מי  ששתה  

 :)עצמו

–
 







וכן  בכל  הברכות :  הגה

טור  ובית  יוסף (שאדם  שומע  חייב  לענות  אמן  

  )ג"ג  וסמ"ם  בהבש




 
–

 
 


 
 





 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

     
 






 
    


שאינן  מבינות אף  על  פי  :  הגה

ש  ומרדכי  ריש  פרק  שלשה  שאכלו  בשם "הרא(

 :)י"רש


 
 


    
ויש  אומרים :  הגה

יהא  בן  שלש דאין  מצטרפין  אותו  כלל  עד  ש

עשרה  שנה  דאז  מחזקינן  ליה  כגדול  שהביא 
ש  והמרדכי  פרק  שלשה  שאכלו "הרא(  שערות  'ב

  וכן  נוהגין  ואין  לשנות  וחרש  ושוטה  אם )וטור
מכוונים  ומבינים  מצטרפין  לזמון  אף  על  פי 

 :)ל"מהרי(שאין החרש שומע הברכה 


 

–
 














 




ויש  אומרים :  הגה

שצריך  להפסיק  עד  שיאמר  הזן  את  הכל  וכן 
. )ג  והטור"י  בשם  בה"ש  ותוספות  והר"הרא(נוהגין  

ואם  היה  דעתו  לחזור  ולאכול  פת  אף  על  פי 
שלא  אכל  אחר  כן  כשרוצה  לברך  מברך 

מתחלה  ברכת  הזן  וכל  שכן  אם  חזר  ואכל 
 :)טור) (י פרק שלשה שאכלו"הר(

–
 










    




)  פירוש  שאינו  רוצה  להקפיד(

הגה :

בית (שירצה  והוא  הדין  שיכול  ליתן  לברך  למי  

 :)יוסף בשם אוהל מועד







)ד"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן קס:( 

 

 


 

 
–

 






ואם  נתערב  יין  בשכר  אזלינן :  הגה

אחר  הרוב  אם  הרוב  יין  מברך  בורא  פרי  הגפן 
בית  יוסף  בשם (ואם  הרוב  שכר  מברך  שהכל  

 :)ץ"התשב













ויש  אומרים  דעל  חרובין  אינו  מברך :  הגה

שיראה  בהן  כמין בורא  פרי  העץ  עד  
שרשראות  של  חרובין  וכן  בזיתים  עד  שיגדל 

הנץ  סביבם  וקודם  לכן  מברך  בורא  פרי 
 :)טור(האדמה וכן עיקר 





 




     
     

)הנקרא  אניגרון  (






)שהכל:( 
 

 
 


