
 סעודת לחם

 ברכת 'המוציא': .1
 דברים מענין בדברים השיחה היתה כ"אא ולברך לחזור צריך, שח ואם; לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל ערוך: שולחן

 כלל יפסיק לא לכתחילה ומ"מ מלח. הביאו אמר שאכל וקודם הפת על שבירך כגון, עליו שמברכין

 וכל המסובין רבים אם )וכן הבליעה על הברכה כיוון שעיקר ויבלענו מהפרוסה קצת ללעוס שיכלה עד - ישיח' 'ולא משנה ברורה:

 בעודו ושח עבר אם מ".         ומ ברכתו( על הוא שיטעום קודם חבירו של ברכתו על אמן יענה לא לעצמו ומברך ככר לו יש אחד

 קודם כזית שיעור דוקא שיאכל צ"א אמנם ולברך לחזור צריך אם ע"צ סעודה מצרכי שאינו בדברים הפרוסה שבלע קודם לועס

 :כזית שיעור מתחלה שיאכל טוב הדחק במקום ושלא שידבר,

 

 או בתבלין מתובלת שהיא או נקייה היא ואם, הבציעה פרוסת בו ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד יבצע לא :ערוך שולחן

 . להמתין צריך אינו שלנו כעין במלח

 קרבנך כל "על: ונאמר, כקרבן והאכילה למזבח דומה השלחן כי, שיבצע קודם מלח שלחן כל על להניח מצוה מ"ומ :רמ"א

 מלח" תקריב
 

 מה נפטר בסעודה? .2
 

  ברכות: מסכת גמרא

 הואיל: להם אמר? לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונים אינם הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים: אמרו מה מפני

  . לעצמו ברכה דגורם ,יין שאני -! פת נפטריה נמי יין, הכי אי. פוטרתן ופת

 

  :ערוך שולחן

 את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת הבאים דברים הם אם, הסעודה בתוך הבאים דברים

 דברכת, לפניהם ברכה טעונין אין פת בלא אוכלם' אפי, מלוחים ומיני ודייסא, וגבינה, וירקות, וביצים, ודגים, בשר: כגון, הפת

 ; פוטרתן המזון דברכת, לאחריהם ולא; פוטרתן המוציא

 וענבים תאנים: כגון, הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו, הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם

 ואינם; הם סעודה מעיקר דלאו, פוטרתן אינה המוציא דברכת לפניהם ברכה טעונין, פת בלא אותם אוכל אם, פירות מיני וכל

 ;  פוטרתם ז"בהמ הסעודה בתוך שבאו דכיון, לאחריהם ברכה טעונים

 

 ללפת לבא שדרכן מדברים' אפי, הדורון על דעתו היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אם

 . נמלך כדין עליהן לברך צריך הפת את

  בסעודה. לו שמביאין מה כל על האדם דעת דסתם דטעמא ואפשר, בזה נזהרים ראיתי ולא: רמ"א

 לו שיביאו מה כל על דעתו הסתם מן הרי לאכילה עצמו שקובע דכיון בפירוש עליהם דעתו כ"ג היה לא ואפילו משנה ברורה:

 

 מקרים שונים:

 

 עוגות .א
 ואם; שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא עליהם מברך, ש"ניבלא שקורין מאוד ודקים רכה שבלילתן אותן :ערוך שולחן

 ולא לפניהם ברכה טעוניםהסעודה  מחמת שלא הסעודה בתוך להו אכיל ואי; המזון וברכת המוציא מברך, עליהם סעודתו קבע

 לאחריהם.

 דהמחבר אף הוא מאי בכיסנין הבא בפת דמספקינן לדידן אבל הדין. לעיקר ז"כ בכיסנין, הבא פת לכל : הוא הדיןהלכה ביאור

 להצריכו בעניננו כ"משא פת כשאר ז"ובהמ המוציא לברך לו מצריכין ואין להקל דרבנן דספק משום היינו בכולם להקל פסק

 בברכת ונפטר הוא גמור פת זה מין ושמא להקל דרבנן ספק דאדרבה סברא אין כיסנין לפת דנחזיקו משום הסעודה תוך ברכה

 הסעודה. בתוך כיסנין פת על לברך אין כ"ע המוציא

 או מזונות מיני בורא ברכתם אם העוגות ברוב ספק ויש מאחר, הסעודה בתוך עוגה לאכול ראוי אין לכתחילה ילקוט יוסף:

 .העוגה את גם לפטור המוציא בברכת שיכוין וטוב. עליה מברך אינו הסעודה בתוך עוגה האוכל ולכן. הארץ מן לחם המוציא

 

 גלידה .ב
. שהכל ברכת יברך ואז, המזון ברכת לאחר יניחנה אלא, בסיומה או הסעודה בתוך גלידה לאכול ראוי אין לכתחילה יוסף: ילקוט

 לא, הסעודה בסוף מהגלידה אוכל זאת בכל ואם. חלב תערובת בה שאין לגלידה, חלב בתערובת גלידה בין בזה הבדל ואין

 יברך



 ירות מבושליםפ .ג
 ולסעודה למזון באין הן עיקרן שכל נראה תבשיל מהן ועושה ודבש שומן עם או בשר עם הפירות דמבשל היכא   :ברורה משנה

 ידי דלצאת ומסיים זה, מטעם עליהם לברך צ"שא וירק מלפת שנעשין תבשילין כשאר תבשיל בתורת אלא בעלמא לקינוח ולא

 יאכל חי פרי לו אין ואם זה את להוציא עליה ויברך חי פרי איזה תחלה יקח מבושלים מפירות ס"צימע לאכול כשרוצה ספק

 למזון בא אין דזה[ קאמפאט שקורין] סעודה לקינוח מבושלין פירות מעט שמביאין מה זה בכלל ואין. ש"עי פת עם וסוף תחלה

 במדינותינו כמו למזון פירות תמיד שם ומבשלין מאד פירות ריבוי שם שיש במדינות ז"ברכה.    לפ וצריך סעודה לקינוח רק כלל

 .תבשיל שאר דין לו דיש לכאורה מסתברא תבשילין בשאר

 

 זימון נשים .3

 

 ברכת המזון .4

 יחזור, במזיד היה אם, בירך ולא ממקומו יצא ואם. ממקומו שיעקור קודם לברך צריך, אחד במקום שאכל מי :ערוך שולחן

 הוא גם ש"והרא יונה ר"ולהר, שנזכר במקום יברך ם"להרמב, בשוגג היה ואם. יצא, שנזכר במקום בירך ואם; ויברך למקומו

 .ויברך למקומו יחזור

 אסברא לסמוך יוכל דאז הדחק שעת שהוא לא אם למעשה לנהוג נכון דכן )לחזור למקומו( האחרונים וכתבו:  משנה ברורה

 :ראשונה

 ובירך למקומו וחזר עצמו על החמיר ואם. שנזכר במקום המזון ברכת יברך פת עוד לו ואין, בשוגג כן עשה ואם: יוסף-ילקוט

 ברכה. עליו תבא המזון ברכת
 

 ,אכילה אותה מחמת רעב שאינו זמן כל, שיעורו וכמה; שבמעיו המזון שיתעכל עד לברך? יכול אימתי : עדערוך-שולחן

 שאינו זמן דכל השיעור לשער מאד קשה בזה מזה יותר לו היה שלא אלא עוד לאכול וחפץ מעט אכל אם : אבלמשנה ברורה

 שהוא] מילין' ד הילוך כדי עד בזה דמשערינן אחרונים הרבה כתבו לו )לחם(, היה שלא אלא תאוה כ"ג לו היה שתיכף כיון רעב

 כזה מועט בשיעור מועטת אכילה אפילו נתעכל לא שבודאי לברך מחויב זה שיעור כדי ועד[ מינוט ב"ע

 

   מדרבנן.  אלא חייבות אינן אם או מדאורייתא חייבות הן אם הוא וספק, המזון בברכת חייבות נשים ערוך:-שולחן

 .אותו מחזירין, מהם אחד אלא חיסר לא אם' אפי, ותורה ברית הארץ הזכיר בברכת לא אם                   

 לזמן רצו אם: אמר חד, יוחנן ורבי רב פליגי; כאחת שאכלו שנים: ברכות מסכת גמרא
 נשים והא, לעצמן מזמנות נשים: שמע תא.   מזמנין אין - לזמן רצו אם: אמר וחד; מזמנין
 .דעות דאיכא, התם שאני - לעצמן מזמנות נשים: וקתני, דמיין גברי כתרי מאה אפילו

הכל חייבין גמרא מסכת ערכין: 
בזימון. לאתויי מאי? לאתויי נשים 

 שאנידתניא: נשים מזמנות לעצמן.
 .דעות דאיכא, התם

 חשיבי שלשה דעות - רשות לענין; חייבות אינן חובה דלענין : אע"גרש"י

 .אתי' לה גדלו משום דאיכא, אנשים משני טפי להודות

 אברהם רבינו בנות עשו וכן לעצמן לזמן יכולות דנשים משמע מכאן תוס':

 לא אמאי וקשה כן העולם נהגו לא ומיהו אביהן פ"ע יהודה רבינו של חמיו

 רצו אם היינו לעצמן מזמנות דנשים ל"וי לזמן חייבות דקאמר משמע נהגו?

 נשים' לאתויי בזימון מחוייבין 'הכל ערכין בריש דקאמר מזמנות...והא לזמן

 חובה לענין ולא קאמר רשות לענין

 

 בזימון חייבות דנשים הכא משמע ש:"רא

ונראה לי  כן. נהגו שלא ותימה לעצמן ומזמנין

 להו דמרבי הוא לחיובא על כרחך דערכין ההיא

 לוים דכהנים דומיא ועוד חייבין הכל מדקתני

 או ז"בבהמ חייבות דנשים כיון ועוד וישראלים

 בזימון יתחייבו לא למה מדרבנן או מדאורייתא

 אנשים?! כמו

 

 חייבות, האנשים עם כשאוכלות אבל( לעצמן רשות)ובלבד שלא יזמנו בשם מזמנות : נשיםערוך שולחן

 : ..ודברי הרא"ש עיקרגר"א

 :כן נהגו לא העולם אך. חוב לעצמן מזמנות שנשים י"ותר ש"כהרא שהעיקר בביאורו א"הגר : דעתבאו"ה

 לאנשים מצטרפות אין וכן חובה אין לעצמן אבל הזימון ברכת ולענות לשמוע כ"ג הן חייבות אנשים' ג עם כשאכלו: השולחן ערוך

. חייבות הן גם בלעדן זימון כשיש ורק לזימון מצטרפין אין ובתו ואשתו בעל ואפילו פריצותא הוה ונשים אנשים דהתחברות לזימון

 לעצמן יזמנו שנשים מעולם שמענו ולא


