
האם על כל אחד מהמסובים לברך ברכת המוציא לעצמו 
  ?או שיצאו כולם מבעל הבית

לשיטת הרבה מהפוסקי על כל אחד מבני הבית לצאת 

ולא שכל אחד יבר , שמבר בעל הבית" המוציא"בברכת 

משו , והטע. לעצמו על הפרוסה שמקבל מבעל הבית

כת ומשו כ יש לצאת בבר, "לח משנה"שצרי לבר על 

  .בעל הבית שמבר על לח משנה

אמנ א הנוהגי שכל אחד מבני הבית מבר לעצמו 

יש לה על , ברכת המוציא על הפרוסה שקבל מבעל הבית

אלא , א מי שאי לו מנהג כזה לא יעשה כ. 1מי לסמו

  .2יצאו כול מברכת בעל הבית שמבר על לח משנה

  ?האם אפשר לאכול סעודה שלישית בבוקר
שיש , אשוני נחלקו ממתי הוא זמ סעודה שלישיתהר

ויש , בבוקר יכול לאכול סעודה שלישית' סוברי שאפי

הסוברי שדוקא אחר זמ מנחה דהיינו מחצי שעה אחר 

, 3וכ פסק הטור. חצות היו אפשר לאכול סעודה שלישית

וכ פסק , י הביא עוד כמה ראשוני הסוברי כ"ובב

  .ישית רק משיגיע זמ מנחה שזמ סעודה של4ע"בשו

א לאכול סעודה שלישית בפת לאחר זמ "יש פעמי שא

כגו כשערב פסח חל בשבת שאסור לאכול חמ , מנחה

ויש לעשות שאלת רב , וג מצה אסור לאכול עד הלילה

  .כיצד לנהוג

  ?האם צריך להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית
ש וקורא הול לבית מדר" כותב סדר יו השבת 5"הרמב

ומדייק ". כ קובע סעודה"ואח, ומתפלל מנחה, עד המנחה

כ לאכול "שצרי קוד להתפלל מנחה ורק אח, 6מזה הטור
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ובדרכי משה ש הביא עוד כמה . סעודה שלישית

שעדי לאכול , ת סובר"אבל ר. ראשוני הסוברי כ

משו שכתוב במדרש , וטעמו. סעודה שלישית לפני מנחה

, והחולקי סוברי. 7בבי השמשותשאי לשתות מי 

  .8שדברי המדרש ה על מי נהרות בלבד ולא על כל מי

לאכול , ל"י ז" הביא עוד בש הזוהר והאר9ובכ החיי

המנהג , ולמעשה. 10סעודה שלישית אחר תפילת המנחה

כ לאכול סעודה "להתפלל קוד תפילת מנחה ואח

ת אחר מי שקשה לו לאכול סעודה שלישי, אמנ. שלישית

תפילת המנחה יכול לאוכלה לפני תפילת המנחה ממחצית 

  .11השעה לאחר חצות היו ואיל

  ?האם צריך לכסות את החלות גם בסעודה שלישית
, האחד. 12שני טעמי נאמרו במנהג כיסוי החלות בשבת

כיו שלפת יש די קדימה , פירוש. שלא יראה הפת בושתו

 מקדי את היי ועכשיו כשמקדש על היי הוא, בכל מקו

משו כ יש לכסות את הפת שלא יראה את , לפני הפת

ולפי זה כשמקדש על חלות אי צרי לכסות . קדימת היי

וכ בסעודה שלישית כשאי מקדשי על היי . 13את הפת

  .אי צרי לכסות את הפת

משו זכר למ שהיה לו טל מלמעלה וטל , וטע השני

י אותו מלמעלה כמו כ עושי בפת שמכס, מלמטה

בזמ שאי ' ולפי טע זה אפי). מפת השולח(ומלמטה 
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11'  מסגליו



, אמנ נראה. צרי לכסות את הפת, מקדשי על היי

  .שהמנהג הוא שלא מכסי את הפת בסעודה שלישית

האם אפשר להתחיל סעודה שלישית לאחר שקיעת 
  ?החמה

לכתחילה יש לאכול לפחות כזית לח של סעודה שלישית 

משו ששלש סעודות שצרי , והטע. 14הלפני השקיע

אכלוהו היו כי שבת "לאכול בשבת לומדי מהפסוק 

  .ומשו כ צרי לקיי זה ביו השבת עצמו, "'היו לה

וא לא הספיק ליטול ידיו בזמ שיוכל לאכול כזית לח 

דהיינו ליטול [מותר לו להתחיל הסעודה , לפני השקיעה

  .15 עוד לא שקעה החמהכל"] המוציא"ידיו ולבר ברכת 

אמר הגאו רבי משה , ובדיעבד א כבר שקעה החמה

א לא התיר לבני הבית ליטול "א שהחזו"שטרנבו שליט

אבל הרב מבריסק התיר ליטול ידי . ידיו לאחר השקיעה

  .16 דקות לאחר השקיעה10עד 

בברכת המזון האם עליו לחזור " רצה"מי ששכח לומר 
  ?ולברך

תלוי היכ , "רצה"נזכר שלא אמר המבר ברכת המזו ו

  . וכדלהל, 17אוחז באמירת ברכת המזו כשנזכר

, "'ה"א נזכר אחר שהתחיל ובנה ירושלי קוד שאמר 

  .'יפסיק ויאמר רצה ויתחיל שוב ובנה וכו

מברכת בונה " 'ברו אתה ה"נזכר אחר שאמר א 

" למדני חוקי"יסיי , ירושלי לפני שסיי את הברכה

  .ויאמר רצה ויתחיל שוב ובנה ירושלי

יאמר ,  אחר שסיי את ברכת בונה ירושליא נזכר

  .18הברכה המיוחדת שנתקנה לזה

ברכת [מהברכה הרביעית " 'ברו אתה ה"א נזכר אחר 

ויאמר את הברכה " למדני חוקי"יסיי , "]הטוב והמטיב"

  .כ יתחיל שוב ברכת הטוב והמטיב"ואח, המיוחדת

 :דינו כ. 'וכו" הקל אבינו"וא נזכר אחר שהמשי 

שבסעודת הלילה והבוקר צרי לחזור ולהתחיל לומר 

, צ לחזור"אבל בסעודה שלישית אי. ברכת המזו מתחילה

  .וימשי בברכתו

  ? או מדרבנןמצות הבדלה מדאורייתא
 ועוד ראשוני "שדעת הרמב, נחלקו בזה הראשוני

כמו מצות קידוש , שמצות הבדלה היא מדאורייתא
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  .ס בכמה סידורי וברכוניונדפ. ד"שמירת שבת כהלכתה ש סעי י

זכור את יו השבת "ונלמד מהפסוק , בכניסת השבת

א יש . שצרי לזוכרו בכניסתו וביציאתו" לקדשו

  . 19ראשוני שסוברי שמצות הבדלה היא מדרבנ

רי בתפילה בברכת אחר שאמר ההבדלה שאומ, אמנ

ודאי שההבדלה שאומר על היי היא , "חונ הדעת"

  .20מדרבנ

  ?האם מותר לעשות מלאכה לפני הבדלה
הבדלה שאומרי בתפילה ', א. ישנ שלשה אופני הבדלה

ברו המבדיל בי קודש "אמירת ',  ב."חונ הדעת"בברכת 

ויש חילוק בי אופני . הבדלה שעושי על היי', ג". לחול

  .אלו לעני עשיית מלאכה

א עדיי לא אמר הבדלה בתפילה וא לא אמר ברו 

בי מלאכה , 21אסור לעשות כל מלאכה', המבדיל וכו

שאסור לעשותה בשבת מדאורייתא ובי מלאכה האסורה 

  .22מדרבנ

מותר לעשות מלאכה א , אחר שאמר הבדלה בתפילה

קלות ז דוקא מלאכות "א כ. 23שעדיי לא הבדיל על היי

כגו הדלקת הנר או הוצאה מרשות , 24שאי בה טורח

ל בא. 'וכדו]  נסיעה במכונית להתירוכ נוהגי[לרשות 

מלאכה גמורה כגו כתיבה ותפירה והבערת העצי ובישול 

משו , וטע החילוק במלאכות אלו הוא. אסור', וכדו

שמדאורייתא מותר לעשות כל מלאכה אחר שיצאה 

 וה ,י היא שצרי להבדיל מקודהשבת ורק תקנת חכמ

  .25הקילו במלאכה שאי בה טורח

, ומי שרוצה לעשות מלאכה לפני שאמר הבדלה בתפילה

ואז יהיה מותר , " קודש לחולברו המבדיל בי"עליו לומר 

  .26ת המותרות למי שאמר הבדלה בתפילהוכבמלא

 ,וכ הדי בנשי שרוב אינ נוהגות להתפלל במוצאי שבת

  . 27' לומר ברו המבדיל וכושעליה

להכירא בעלמא , הוא' וטע אמירת ברו המבדיל וכו

  .28ללוות את המל
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