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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה
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ס"ו

והאורח בוצע הבית בעֹל רשב"י משום יוחנן ר' אמר . מו' ברכות בגמ' איתא
ֹלבעֹל שיברך כִדי מברך ואורח יפה בעין שיבצע כִדי בוצע בעה"ב מברך
אפי' מברך הוא אורח שם יש ִדאם ס"א ר"א סי' בשו"ע ֹלהֹל' נפסֱק וכן הבית,
ֹלו שנותנים ִדמי כתוב ג' ובסעי' ֹלבעה"ב. שיברך כִדי הימנו גִדוֹל בעה"ב אם
רב ִדאמר נה' בִדף בברכות שם כִדאיתא וזה ימיו מֱקצרים מברך ואינו ֹלברך
ואינו ֹלֱקרות ס"ת ֹלו שנותנין מי אִדם שֹל ימיו מֱקצרים ִדברים שֹלשה יהוִדה
שם איתא ןהטעם וכו' מברך ואינו ֹלברך ברכה שֹל כוס ֹלו מישנתנין ֱקורא
מברך המזון ברכת ִדהמברך רש"י ומסביר מברכיך ואברכה בכתי' ֹלֱקמן
המג"א ומִדייֱק ֹלאו, שומע אתה הן מכֹלֹל שֹל גִדר ִדהוי המ"ב והוסיף ֹלבעה"ב
כהיום וֹלפי"ז ע"כ, אמורים הִדברים הכוס עֹל המברך באורח ִדווֱקא ִדא"פ
משה האגרות שכ' וכמו הכוס עֹל הזימון ברכת מברכים ֹלא ִדעֹלמא ִדרובא
ֹלא שהעוֹלם שהסיבה ֹלומר צִד שהיה ִדאע"פ ג' אות מב סי' ח"ג ביו"ִד
כיון מ"מ גִדוֹל ביוֱקר והיה מצוי היין היה שֹלא מחמת הכוס עֹל ֹלברך הֱקפיִדו
הרי"ף כמו אצֹלנו, כנפסֱק נחשב זה בשנים מאות כבר כן נהגו שכבר
ששמעתי וכמו כוס טעון ֹלא שברכהמ"ז ֱקפ"ב סי' בשו"ע שהובא והרמב"ם
ברכת את ֹלברך חיוב שום ִדאין יוצא שֹליט"א, אֹלישיב הגרי"ש ממרן
שאינו ט"ו אות הציון שער [ע' כן נוֱקטין ֹלא הפוסֱקים ִדרוב אֹלא הבעה"ב
מברך א' שכֹל ִדהיום השֹלחן הערוך כ' יותר ועוִד המג"א] שֹל המֱקור יוִדע
המזמן ֹלא שהוא אפי' ֹלבעה"ב, ֹלברך אורח כֹל מחוייב ֹלעצמו ברכהמ"ז
הם כנ' בזה שמֱקֹלין אנשים הרבה שיש [ומה הֱקה"י מרן נֱקט שכך וכיִדוע
הוא הרחמן שאומרים מה ע"י ִדיוצאין יִד באות ציון השער ִדכ' מה עֹל סומכין

וכו'.] הזה בעה"ב את יברך

שההֹלכה שהיות שֹליט"א אוירבאך הגר"ש הישיבה ראש ממרן שמעתי והנה
ֹלברך אפשר אם מסופֱק הוא ֹלכן בשבת ובֱקשות תחנות אומרים שֹלא היא
כֹל אמר ֹלא ואפי' ע"ז הֱקפיִד שמאוִד הגר"א ֹלפי ובפרט בשבת האורח ברכת
יש ִדהרי ראשונים במח' תֹלוי הזה שהספֱק נ"ֹל אבֹל שבברכהמ"ז, הרחמן
חֹלֱק בנעשה הרביעית ֹלברכה המשך הוי האורח ברכת האם ֹלחֱקור
והנה ברכהמ"ז אחרי הוא שמֱקומו עצמו בפני ברכה שזה או מבכהמ"ז
שֹלוש בה ֹלהזכיר צריך רביעית בברכה כותב ז' הֹל' פ"ב ברכות הֹל' הרמב"ם
כיצִד הבית ֹלבעֹל ברכה בה מוסיף הבעה"ב אצֹל האורח וכשמברך מֹלכויות
ִדהרמב"ם ִדמוכח האזֹל באבן הגרא"ז ומִדייֱק וכו' יבוש שֹלא יה"ר אומר
שנוֱקט כִדי עִד והמטיב, הטוב ֹלברכת המשך נעשה האורח ִדברכת סובר
ֹלא ואפי' הרחמן ברכות כֹל ֹלפני יחסרנו אֹל אחרי מיִד הברכה ֹלומר שצריכים
מרן נהג שכן וכיִדוע יחסרנו אֹל אחרי מיִד הברכה אחר אמן השומעים יענו
היעב"ץ שני מצִד אבֹל יחסרנו, אֹל אחר מיִד זה את ֹלומר מבריסֱק הרב
בברכונים שמוִדפס וכמו הרחמן ברכת באמצע האורח הברכת מביא בסיִדורו
בכ' הרא"ש] בתֱקופת חי [שהרי האבוִדרהם מֹל' מִדוייֱק ִדכך זמננו מחברי וכ'
ברכהמ"ז בין הפסֱקה חשוב ואינו שאֹלתו כרצונו וא' א' כֹל הרחמן באומר
האורח שברכת בכמו כֹלומר עכ"ֹל ֹלבעה"ב ֹלברך ֹלאורח תֱקנו שהרי ֹלבפה"ג
המשך ֹלא האורח בברכת והיינו הפסֱק הוי ֹלא הרחמן ברכת כך הפסֱק הוי ֹלא

ברכהמ"ז. אחרי הוא שמֱקומו עצמו בפני הוספה ִדהוי אֹלא הברכה שֹל

מןתר אי ֹלהסתפֱק מֱקום אין ֹלכ' מהברכה חֹלֱק נהיה בזה הרמב"ם והריֹלפי
בֱקשות ִדכֹל מ"ח: ִדף נועם באמרי בעצמו הגאון בשם שכ' וכמו בשבת ֹלומר
בשבת ֹלאומרם ומותר ברכות כטופס נעשה הברכה בתוך שהם ותחנונים
רֱק יהא הספֱק וכֹל [ ס"ג תרי"ט סי' אור"ח הגר"א בביאור ֹלזה שרמז [וכמו
בתחנות נכֹלֹל זה ִדאוֹלי עצמו בפני הוספה בזה ִדסובר האבוִדרהם ֹלפי

בשבת. באסורים ובֱקשות

צִד מביא ֱקו"א ברכה בשיורי ֱקפ"ח בסימן יוסף ִדהברכי הראוני ֹלמעשה אבֹל
ִדגם פשוט ִדהמנהג ואומר זה את וִדוחה בשבת האורח ברכת ֹלומר שֹלא

ע"ש. בחוֹל, כמעשהו ֹלבעה"ב מברך אורח בשבת

וכו'. מברך מאי ֹלבעה"ב, שיברך כִדי מברך ואורח בוצע "בעה"ב א' מ"ו בברכות
אצֹל האורח וכשמברך בה... ֹלהזכיר צריך רביעית "ברכה ה"ז מברכות פ"ב וברמב"ם

ֹלבעה"ב". ברכה בה מוסיף בעה"ב

ֹלברכה מטבע שֱקבעו עִד ֹלבעה"ב, שיברך כִדי מברך הוא שאורח היא ִדתֱק"ח ומשמע
ממה ִדבעה"ב הברכה נוסח משנים ֹלמה הֹל"ח, תמיהת מביא סֱק"ה במ"ב ואמנם זו.
תוספת ִדהוא ִדמשמע וביותר חכמים, שטבעו ממטבע שינוי ִדהוא והיינו שבש"ס,
"והמנהג ֱקפ"ח סי' בשיו"ב יוסף הברכי וכ"כ בברהמ"ז, שנכֹלֹל ִדהיינו הרביעית, בברכה
ברכות", טופס בכֹלֹל זה ואף בחוֹל, כמעשהו ֹלבעה"ב מברך אורח בשבת ִדגם פשוט,
במיו"ט גם (והו"ִד מנוישטט מהר"ש ומנהגי ובהֹל' ברמב"ם, כן מִדייֱק האזֹל ובאבן
שחייב בעה"ב, ֹלרבויי אתא את האי מהר"ש, אמר א', ה' את "וברכת ובבאה"ט) ובא"ר
בברהמ"ז ֹלֱקובעו סמכו כנראה זה מפס' שנֹלמִד וממה שֹלו", בעה"ב את ֹלברך אִדם
ִדפרשה בעומֱקא בעזה"י ועמ"ש עֱקב, פ' רזא בפענח [וכ"מ אסמכתא ע"ִד והוא ִדוֱקא,
ברכה גם ֹלהֱקב"ה שמברך ברכה בתוך ֹלכֹלוֹל ֹלהתיר כִדי אסמכוהו גם ואוֹלי י"ז], גֹליון

ֱקפ"ז]. סי' פרישה ועי' ֹלֱקונו עבִד כבוִד משוה משום בזה ואין ֹלבעה"ב,

מברך ואינו ֹלברך ברכה שֹל כוס וכו' מֱקצרים ִדברים ג' יהוִדה "וא"ר א' נ"ה ובברכות
מֱקרא ִדגם ומשמע ֹלבעה"ב", מברך ברהמ"ז "והמברך פרש"י מברכיך", ואברכה ִדכתיב
'תוִדה' מברכת חוץ ֹלבעה"ב ֹלברך האורח חיוב ֹלסמוך סגי ֹלבִד, מברכיך" ִד"ואברכה
עֹל (הנ"ֹל), ֹלפע"ר בהגהות מפראג) המהר"ֹל (חתן כץ מהר"י ממש"כ וכ"מ בפה, סתמית
בו שִדרשו מה ֹלפי מברכיך, מואברכה ֹל' יֹלפינן ִדהא "וצ"ע, וז"ֹל, הנ"ֹל, ִדמהר"ש הִדרשא

שם". ברש"י ועי' וכו', ֹלברך כוס ֹלו שנותנין מי

יברך בברכתו ֹלוותר רוצה בעה"ב אם "ומיהו כתב י"א סוס"י ִדברכות בפ"ז והרא"ש
בעה"ב, ברצון תֹלוי שהִדבר בש"ס נאמר וֹלא מברך, שאורח ותֱקנ"ח הואיֹל וצ"ב בעצמו",
תהא שֹלא "וֱקמ"ֹל שם ִדמא' א' ז' כבברכות מהִדיוט אפי' ֹלהתברך ענין ִדיש ומצינו
ט"ו במגיֹלה נמי אשמועינן ִדכבר ִדהגם חכמים הסמיכת ופי' בעיניך", ֱקֹלה הִדיוט ברכת

נתברך. כשכבר ֹלזֹלזֹל שֹלא רֱק וֹלא מהִדיוט, ֹלהתברך ֹלחזר ִדיש ֱקמ"ֹל הכא א',

בית מסיִדור יוצא מפורש וכן בזה, שהֱקפיִד זצ"ֹל הגרי"ז ממרן בימ"ִד ִדמטין מה וכיִדוע
הרי ֹלאורח... ביחוִד בכאן צריכה התפֹלה ביותר "ֹלכן בתו"ִד שכ' ֹלהגריעב"ץ, יעֱקב

רז"ֹל...". יסִדוהו ֹלחנם וֹלא ֹלבטֹלה, מֹלה בו שאין צרכו, כֹל הנוסח מבואר

ֹלומר ִדיכוֹל הוא ִדמסתבר "ומֹלתא הנ"ֹל, הרא"ש ע"ִד כ' הטור) (בהג' המהרֹל"ח ואמנם
במור כ' וכעי"ז בתֱקנתא", אפשי אי ִדיִדי, תֱקנתא משום אֹלא מברך אורח אמרו כֹלום
מוטֹל האורח שעֹל אֹלא ֹלבעה"ב, ניתנה הברכה שזכות ִדס"ֹל מזה ומוכרח וֱקציעה,
אף שהאורחים ֱקפ"ט, סי' חיים במֱקור [ועי' ֹלבעה"ב שעבוִדו מצִד כן ֹלעשות
גיטין רש"י (ועי' טובה], כפוי ֹלהיות שֹלא בעה"ב, שֹל ברכה יחסרו ֹלא בֹלחש כשמברכים
ואברכה כִדכתיב ֹלעצמו מברכה מונעו שהרי ֹלבעה"ב ֹלכפות האורח יכוֹל ואֹל"כ ב'). ע"ז
ֹלשון או שאחז"ֹל טובה עצה בכֹל (ויֹל"ע חכמים ע"ִד כעובר שהבעה"ב מֹלבִד מברכיך,

עביִד). שפיר ֹלאו מזה הנמנע אם וכִדו', תע"ב

רוצה בעה"ב "ואם ר"א, רס"י הטור בהעתֱקת וביותר הרא"ש, ֹל' ִדמִדֱקִדוֱק עוִד, וי"ֹל
משום אֹלא ֹלוותר, רוצה בכִדי ִדֹלא רשאי", בעצמו ברהמ"ז וֹלברך ברכתו עֹל ֹלוותר
בסו"ִד שם הטור כמ"ש גִדוֹלה, מעֹלה גם הוא בעצמו ֹלברך והרי בעצמו, ֹלברך ִדרוצה
ברי' ֹלרבה ר"ה כִדא"ֹל אחריו, ֹלחזור שצריך אֹלא עוִד וֹלא וכו' ֹלברך ֹלו שנותנים "מי
העונה מן יותר ֹלמברך השכר שממהרין שם ונתבאר ב' נ"ג מברכות והוא ובריך", חטוף
פ"ִד המ"מ ֹלשון ועי' ב', כ"ז במגיֹלה כִדמבואר מֱקיים, נאה והי' אמר, ִדר"ה בהא (וִדוֱק
(ועה"ט א' פ"ז חוֹלין וע"ע בעצמו"), הוא ֹלברך רוצה ת"ח שהוא "וזה ה"ה, משאֹלה
חשובה האורח ברכת מעֹלת ִדגם חז"ֹל ִדגיֹלו י"ֹל וכה"ג ע"ִד), סי' ח"א יעב"ץ שאיֹלת
בברכות תר"י נתכוונו שֹלזה וֹלענ"ִד ֹלו, הרצוי את ֹלבחור בעה"ב שיוכֹל עִד שוה, בשיעור
אם אבֹל ויר"ש, תורה בן הוא כשהאורח שזהו ז"ֹל צרפת רבני "אומרים שכתבו, מ"ו
ואם יברך, ֹלברך ֹלאורח ֹלתת ירצה אם בעה"ב ביִד הרשות בתורה ממנו גִדוֹל הוא בעה"ב
זה עִדיף כ"כ, גִדוֹל וכשהאורח מברך, שהאורח חז"ֹל ִדעצת והיינו ֹלברך", הוא יכוֹל ֹלאו
תמיִד ֹלהרא"ש רֱק בעצמו, שיברך המעֹלה עִדיף בֹלא"ה אבֹל בעצמו, שיברך מעֹלת עֹל

תע"ט]. סוס"י ברמ"א היטב [ועי' בעזה"י, כמ"ש ואם, סוִד"ה בבאה"ֹל שו"ר ֹלבחור. יכוֹל

בה", וֹלהאריך בעה"ב בברכת ֹלהוסיף רשות ֹלו "ויש הנ"ֹל, הרמב"ם ֹלשון וכשנִדֱקִדֱק
ברכה שעיֱקר שכיון ִדהיינו הוא", ופשוט וֹלהאריך, ֹלהוסיף שירצו מה ֹלפי "שהכֹל ובכ"מ,
אֹלא בִדוֱקא, זה מטבע ִדין יהי' שֹלא חכמים ֱקבעו מעיֱקרא ֹלכן ֹלבעה"ב, נח"ר ֹלעשות זו

רשות. ניתן כן מעיֱקרא ִדהא בש"ס, ממש"כ ששינו מתורץ ומעתה שירצו... מה ֹלפי

בשבת האורח ברכת

בשבת האורח ברכת

האורח ברכת בענין

האורח ברכת בענין

גוטֹליב מרִדכי גוטֹליבהרב מרִדכי הרב הוֹלנִדר שמחה הוֹלנִדרהרב שמחה הרב

האורח ברכת בענין - ֹלך ֹלך פרשת

תש"ע מרחשון י"ב תש"עערש"ֱק מרחשון י"ב ערש"ֱק

הציון שער

האורח ברכת בנוסח ביאורים

ומֱקומה האורח ֹלברכת המֱקור

כוס כשאין האורח ברכת

האורח ברכת שֹל מֱקומה

האורח ברכת בנוסח ביאורים

ע"ה ז"ֹל מרת הכהןֹלע"נ פנחס ר'חוה בת
תש"ע חשון ח' נֹלב"ע

בן ֹלרפואת
ֹלרפו"ש

יוספא יהוִדה זֹלמן רפאֹל



ברכת מברך ואורח בוצע הבית ִדבעֹל ר"י שיטת מובאת מו. בברכות
שיברך כִדי מברך ואורח יפה בעין שיבצע כִדי בוצע ִדבעה"ב המזון,
שכתבו מהראשונים יש בעה"ב את שיברך ֹלאורח החיוב ומֱקור ֹלבעה"ב.
את "וברכת מהפסוֱק: ִדנֹלמִד ובחזֱקוני) בסמ"ג הרוֱקח, (האבוִדרהם,
תֹלמיִדי ֹלרבות - את שִדורשים, כמו הבית בעֹל את ֹלרבות - את ה"א"
ואת הֱקב"ה את ֹלברך זה המזון שברכת ֹלרבות בא כאן כן חכמים,
הבעה"ב הוי אבֹל מפסוֱק ונֹלמִד ֹלבעה"ב ברכה חיוב ִדהוי ומשמע בעה"ב.
וברמב"ם בעה"ב. את ֹלברך יש וגם ֹלֱקב"ה הברכה עיֱקר כי טפֹל בתור
בה"א כֹלשונו ארץ ִדרך שֹל ענין ִדהוי משמע ה"ב פ"ז ברכות הֹלכות

ארץ. ִדרך וכוֹלם בסעוִדה ישראֹל חכמי נהגו רבות :מנהגות

ושנותיו ימיו מֱקצרים ִדברים שֹלשה נ"ה מברכות מֱקור שמביאים יש אך
מברך אינו והוא ברכה שֹל כוס ֹלו שנותנים הוא והשני וכו' אִדם שֹל
מברך המזון ברכת והמברך רש"י ומוסיף מברכיך, ואברכה ִדכתיב
המזון בעֹל שֹל מברכתו מתברך שהאורח המהרש"א ומבאר ֹלבעה"ב,
שהמברך ִדהיינו מברכיך ואברכה שכתוב שמתברך והסיבה בעי, ֹלא והוא

ֹלברך. ֹלאורח שיש זה מפסוֱק משמע א"כ בעצמו מתברך ֹלבעה"ב

שהֹלימוִד הראשונים ִדֹלפי אֹלו מֱקורות שני בין הבִדֹל שיש ונראה
טפֹל בתור ֹלבעה"ב ושבח ברכה ִדהוי משמע וכו' את וברכת מהפסוֱק
המֱקור ֹלפי אך צרכיו בֱקשת בתור הוי ֹלא אך השם את שמברכים ֹלברכה
גם המברך שמֱקבֹל ֹלזה המֱקור עיֱקר הוי הרי נה. בברכות מגמ' השני
וחיים בברכה רוצה אינו הבית בעֹל את ֹלברך רוצה כשאינו וֹלכן ברכה
זה ובזכות ֹלבעה"ב צרכיו ובֱקשת ברכה ִדיש מֱקור גם יש אמנם ֹלעצמו
החֹלֱקים שני שזה ויתכן וענייניו. צרכיו בכֹל ֹלהתברך המברך גם יזכה
הבית בעֹל יבוש שֹלא יה"ר רֱק הגמ' אומרת ִדבתחיֹלה בגמ' שמצינו
מאוִד ויצֹלח ִדברים בה מוסיף ורבי הבא, ֹלעוֹלם יכֹלם וֹלא הזה בעוֹלם
וֹלא יִדיו במעשי ֹלא שטן ישֹלוט וֹלא וכו' ונכסינו נכסיו ויהיו נכסיו בכֹל
הוי הראשון ִדהחֹלֱק עוֹלם. עִד וכו' ֹלפנינו וֹלא ֹלפניו ֹלא וכו' יִדינו במעשי
המזון עֹל ֹלהֱקב"ה והשבח הברכה ֹלאחר טפֹל בתור ֹלבעה"ב שבח
בעה"ב, שֹל צרכיו את שמבֱקש השני הענין הוי שהוסיף ורבי שאכֹלנו,
מהפסוֱק נֹלמִד זה וִדבר מתברך, הוא גם הרי כי עצמו צרכי את גם וכוֹלֹל
עֹל ברכה וגם בעה"ב צרכי ביֱקוש עֹל גם ֹלימוִד ִדהוי מברכיך ואברכה שֹל
ֹלכֹל וֹלא ֹלאברהם מיוחִדת ברכה ִדהוי ִדמשמע ֹלהעיר יש [אמנם המברך.
יו"ט ומעִדני חמוִדות הִדברי שֹל טענתו תובן ובזה אותו]. שמברכים אחִד
ֱקשה ובאמת ִדברים בה ומוסיפים הגמ' שֹל מהנוסח משנים אנו ֹלמה
שאפשר הרמב"ם מ"ש וכן ִדברים בה מוסיף ורבי בגמ' כתוב זה ִדהרי
ֹלפי אך חמוִדות. הִדברי שֹל טענתו מה א"כ רבי, מִדברי מֱקורו ֹלהוסיף
ֹלא זה את ֹלבעה"ב ושבח ברכה ִדהוי הראשון החֹלֱק עֹל טענתו ביאורינו
וכו'. את וברכת מהפסוֱק נֹלמִד ִדזה ֹלהוסיף ניתן ֹלא ובזה אומרים

הציון. שער עי' כך הבין ֹלא ִדהמשנ"ב וכנראה

ִדיֱקו ג' אות י"ח סי' הש"ס וסוגיות בעניינים הגרי"ז בחי' וכן האזֹל באבן
ישיר המשך הוי האורח ִדברכת ה"ז פ"ב ברכות בהֹלכות הרמב"ם מִדברי
בה משמע ֹלבעה"ב ברכה בה מוסיף הֹלשון ִדִדיֱקו והמטיב, הטוב ֹלברכת
החֹלֱק את רֱק הרמב"ם מביא באמת וגם והמטיב הטוב ברכת בתוך
וכו', את וברכת שֹל מהפסוֱק שנֹלמִד החֹלֱק באמת וזה בגמ' הראשון
בֱקשת שֹל השני החֹלֱק אבֹל רצון ויהי שיאמר רצוי ִדבריהם ֹלפי ואוֹלי
אומר שם ה"ב ֹלפ"ז שייך זה רבי בִדברי שנמצא בעה"ב שֹל צרכיו
אחרי אמן ֹלומר שאין האירו וֹלכן ומנהג ארץ ִדרך שֹל עניין ִדהוי הרמב"ם
ֹלבעה"ב והשבח האורח ברכת בסוף אֹלא הגר"א, שחיִדש כמו יחסרנו, עֹל

ארוכה. אחת ברכה ִדהוי משום

ֱקפט סי' בטור שהובא יחיאֹל ה"ר מִדעת סתירה אין האם ֹלעיין ויש
והמטיב הטוב בברכת ֹלהאריך נהגו ז"ֹל יחיאֹל הר' אחי כתב (בסופו)
ברכת בין בבֱקשות ֹלהרבות זה בא מאין יִדעתי וֹלא גוונים בכמה הרחמן
אורח ִדאמרו מהא כן ֹלעשות שנהגו ואפשר הגפן פרי ֹלברכת המזון
בברכת מצאנו מזה וגִדוֹלה הפסֱק משום בזה שאין ונ"ֹל רצון יהי מברך
הגפן פרי בורא שבירך אחר הברכה באמצע היֹלִד עֹל שמתפֹלֹלים המיֹלה
ֹלענין האורח מברכת הוכיח מה וֹלכאורה ֹלשתיה ברכה בין ומפסיֱק
עוִד זה א"כ והמטיב הטוב ֹלברכת המשך הוי הגרי"ז ֹלִדברי ִדהרי הרחמן
ברכת אחר כִדין אמן ֹלומר שיש שאמר וכמו המזון ברכת שנגמר ֱקוִדם
עֹל אחר אותו אומרים ִדאין משמע אֹלא הפסֱק הוי ִדֹלא וִדאי א"כ האורח,
הרחמן שאר כֹל א"כ הפסֱק זה אין שאם הוכיח ֹלכן בהרחמן אֹלא יחסרנו
מה בפרישה שמבאר כמו טוב יותר י"ֹל אך הפסֱק, הוי ֹלא שאומרים
ראיה אין ִדאוֹלי וביאר המיֹלה בברכת מצאנו מזו וגִדוֹלה בטור שכתב
אחר ִדהוי וִדאי המיֹלה בברכת אבֹל הברכה המשך ִדהוי האורח מברכת

ֹלשתית הברכה בין מפסיֱק הוא אופן ובכֹל הגפן ברכת את שגמר
הפסֱק. הוי ִדֹלא ומשמע היין

ֹלייטער חיים משה ֹלייטערהרב חיים משה וינטרהרב מנחם וינטרהרב מנחם הרב

הבא ֹלעוֹלם יכֹלם וֹלא הזה בעוֹלם הבית בעֹל יבוש שֹלא

ֹלעיר וֱקרובים מוצֹלחים ונכסינו נכסיו ויהיו

וכו' יִדיו במעשי ֹלא שטן ישֹלוט ואֹל ֹלעיר וֱקרובים מוצֹלחים

ֹלגבי כֹלימה וֹלשון הזה עוֹלם ֹלגבי 'בושה' ֹלשון ִדנֱקטו מה ֹלבאר נראה
הששי) העיֱקר א' (שער תשובה בשערי יונה רבינו ִדברי פי עֹל הבא, עוֹלם
אחר נזכרת הכֹלימה מֱקום בכֹל וֹלכן מבושה יתירה שכֹלימה שכתב
גבי כֹלימה נאמר ֹלפי"ז 'כֹלם' שרש השרשים בספר הרִד"ֱק וכ"כ הבושה.

בעוה"ז. משא"כ ֹלנצח הבושה שבו עוה"ב

מבואר עה עמ' הנרִדפים שמות ביאור ובספר ֹלמֹלבי"ם הכרמֹל בספר
והנה מאחרים, וכֹלימה מעצמו היא שבושה כיון הבושה מן גִדוֹלה שכֹלימה
הוא כמה נפשו מרת יוִדע אִדם ֹלב כי בושה שֹל בחינה שייך יותר בעוה"ז
בעוה"ב משא"כ יוִדעים תמיִד ֹלא אחרים אבֹל בוראו את והכעיס חטא
סוף בתרגום כמבואר כֹל ֹלעין יתגֹלה הכֹל כי מאחרים הוא הכֹלימה עיֱקר
פתגם "סוף התרגום ופירש וגו' נשמע" הכֹל ִדבר "סוף יג) (יב, עה"פ ֱקהֹלת
בני ֹלכֹל וֹלאשתמעא ֹלאתפרסמא עתיִד כוֹלא בצנעא בעֹלמא ִדאתעבִד
ֹלהתפרסם עתיִד הכֹל בצנעה בעוֹלם שנעשה ִדבר סוף [פי' וכו' אנשא"
כֹלימה שייך ושפיר ע"ש. י"ִד, בפס' וכ"כ וכו'] האִדם בני ֹלכֹל וֹלהשמע

הבא'. ֹלעוֹלם יכֹלם 'שֹלא ברכתנו וזהו ִדוֱקא בעוה"ב באחרים

מבני והרבה ֹלעיר ֱקרובים שהנכסים ִדמכיון הִדברים סמיכות ֹלבאר נראה
מבֱקשים ֹלכן הרע, מעין היזֱק שֹל חשש יש תִדיר אותם רואים העיר

הרע. עין ע"י ֹלֱקטרג השטן ישֹלוט אֹל זאת שֹלמרות

הונא רב אמר אבהו "א"ר הגמ' וז"ֹל ֹלכה"ג, שחוששין ֱקז. מציעא בבבא ועי'
בֱקמותיה שעומִדת בשעה חבירו שִדה עֹל שיעמוִד ֹלאִדם ֹלו אסור רב, אמר
ג), כה, (ִדברים רב אמר הכי וכו' והא איני הרע), בעין יפסיִדנה שֹלא (פירש"י
ותי' ֹלעיר, ֱקרובים נכסיך שיהו בשִדה", אתה "ברוך וכו' בעיר" אתה "ברוך
ֹלו שיש איירי בעיר אתה ברוך ִדברכת אִדרב, ִדרב ֱקשיא ֹלא (בע"ב) הגמ'

אִדם. בני יראו שֹלא ֹלשִדהו מסביב חומה

אורחים ֹלאִדם נזִדמן שאם ֹל. בב"מ הגמ' פי עֹל הִדברים בסמיכות י"ֹל עוִד
ופי' עינא, משום משום וכִדומה כסות בפניהם ֹלשטוח אין
משום הוא ומה הוא אורחים ֹלפי זו בשטיחה שם רש"י
חשש מטעם ואוֹלי ע"כ. אורחין", שֹל הרע עין בה שתשֹלוט (בישא) עינא
בברכה הבית בעֹל את ֹלברך ֹלאורחים חז"ֹל תֱקנו האורחין שֹל בישא עינא
(כי שטן ישֹלוט ואֹל וכן נכסיו בכֹל מאִד ויצֹלח בעה"ב יבוש שֹלא "יה"ר זו
שֹל הִדיבור ואחר ע"כ. וכו', יִדיו" במעשי ֹלא ֱקיטרוג) גורמת הרע עין
הבעה"ב נכסי עֹל רע עין האורחים ישימו ֹלא ושוב ֹלבבם ימשך האורחים

האורחים). מעיני נכסיו כֹל ֹלהחביא ֹלבעה"ב א"א (שהרי

יש נכסיו בכֹל מאִד יצֹליח הבית שבעֹל כן ֹלפני שבֱקשנו ִדמכיון ֹלפרש יש
ֹלב, (ִדברים שנאמר כענין חטא ֹליִדי יבוא נכסים רבוי יִדי שעֹל חשש
הבית בעֹל יכשֹל שֹלא אותו מברכים ֹלכן ויבעט" ישורון "וישמן טו)

חטא. בהרהור אפיֹלו

שם בברכות כהן מראה בהגהות שו"ר
הנ"ֹל. ֹלכֹל ורמז בב"מ, ֹלגמ' שציין

ֱקֹלי ִדמֱקֹלא
שריפתה, שורפה,

ועון... ועבירה חטא הרהור ִדבר שום ֹלפנינו וֹלא ֹלפניו ֹלא יזִדֱקֱק וֹלא

הבית בעֹל ֹלראותן שיכוֹל ֹלעיר, "ֱקרובים וז"ֹל מו. ִדף בברכות רש"י פי'
בבא בגמ' רש"י [אוֹלם ע"כ. ֱקרֱקעות", נכסיו, צריכין, הן מה וֹלִדעת תמיִד,
יהא שֹלא והוא ֹלעיר ֱקרבתם מעֹלת ֹלבאר אחר טעם נֱקט ֱקז. ִדף מציעא
מֱקרוב הנכסים עֹל ֹלעמוִד צריך שהבעֹלים זה וענין הפירות]. ֹלהכניס טורח
"אמר ֱקה. בחוֹלין מבואר צריכים הם מה ֹלראות כִדי עֹליהם וֹלהשגיח
סייר הוה אבא ִדאיֹלו אבא ֹלגבי חמרא בר חֹלא מֹלתא ֹלהא אנא שמואֹל
זמני תרי צריכות) הן מה ֱקרֱקעותיו ורואה הוֹלך סייר, (פירש"י נכסיה
שמואֹל ִדאמר ֹלטעמיה שמואֹל זימנא. חִדא אֹלא סיירנא ֹלא ואנא ביומא,
מפני סֹלע מוצא (פירש"י אסתירא משום יומא כֹל נכסיה ִדסייר מאן
פגע חִד יומא ויומא, יומא כֹל נכסיה סייר הוה אביי הִדרך), בכֹל שמתֱקנם
ֹליה, אמר גונבו), שהיה עצים משוי (פירש"י ִדאופי פתרא ִדִדרי באריסיה
הני כֹל נינהו היכא אמר יומא, כֹל נכסיה סייר הוה אסי רב רבנן, ֱקִדמוך כבר
המים (פירש"י בארעיה ִדבִדֱקא צינורא חזא חִד יומא שמואֹל, ִדמר אסתירי
שֱקֹליה האמה) שבשפת פחת ִדרך פירותיו ֹלשטוף ובאין ֹלגִדותיו חוץ יוצאו
אמר סכרוה, אינשי אתו ֱקֹלא, רמא בגוה אותביה כרכיה ֹלגֹלימיה

ע"כ. שמואֹל", ִדמר איסתרי ֹלכוֹלהו אשכחתינהו

עֹל ֹלהשגיח מאוִד הֱקפיִדו האמוראים שגם הגמ' מִדברי ֹלמִדין
זה הרי בכך המרבה וכֹל וכִדומה. גניבה או מהפסִד ֹלהציֹלן כִדי ֱקרֱקעותיהם
ומציאות חמא', בר חֹלא מֹלתא ֹלהאי 'אנא שמואֹל מִדברי כמבואר משובח

ֹלעירו. ֱקרובים כשנכסיו רֱק ֹלמעשה שייכת זו
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האורח ברכת בנוסח ומֱקומהביאורים האורח ֹלברכת המֱקור



האורח חיוב

ברכה תוספת

הרחמן נוסח

תורה ֹלמחזיֱקי ברכה

אִדם... שֹל ושנותיו ימיו מֱקצרים ִדברים שֹלשה יהוִדה א"ר נה. בברכות
בשו"ע ונפסֱק מברכיך. ואברכה ִדכתיב מברך, ואינו ֹלברך ברכה שֹל כוס
מנוח רבינו ועי' ימיו. מֱקצרים מברך, ואינו ֹלברך ֹלו שנותנים מי רב,ג

ֹלבעה"ב. ֹלברך כִדי המזון ברכת שהאורח ה"ז בפ"ב

בשעה"צ המ"ב כ' המזמן] רֱק [וֹלא ברכה"מ מברכים שכוֹלם בזמננו אכן
ועי' האורח. ברכת את אומר שבֹלא"ה כיון זה, ִדין שייך שאין ִדיתכן (יִד)
חיוב הוא מ"מ אמנם וכו). (יט הכה"ח וכ"כ הכי. ִדפש"ֹל אברהם אשֹל

האורח, ברכת ֹלברך גמור

כִדין, שֹלא אותו כשמכבִדים נאמר ֹלא שהחיוב כ' (מו.) הריעב"ץ בהגהות
ברכה שֹל כוס נותנין ִדֹלע"ֹל ֱקיט: מפסחים וראייתו ממנו, גִדוֹל שיש כגון
ֹלי שאומר ֹלִדוִד שמגיעים עִד כוֹלם וכן אברך ֹלא אני ואומר ֹלאברהם

בִדין. ֹלברך שצריך אחר שיש במֱקום כוש"ב שִדוחים הרי ֹלברך, נאה

מתוך מֹלברך כשנמנע ִדוֱקא הוא שהחסרון ִדמשמע (נה.) מאירי ועי'
שבו. גאוה

וֹלא בעוה"ז בעה"ב תבוש שֹלא רצון יהי אומר מברכו, כיצִד הרמב"ם ֹל'
הרי בה. וֹלהאריך בעה"ב בברכת רשות ֹלו ויש ֹלעוה"ב. תכֹלם
הגמ' עפ"י והוא ֹלהוסיף. בגִדר הוא וכו' הנכסים עֹל הברכות ִדכֹל
ורבי ֹלעוה"ב. יכֹלם וֹלא בעוה"ז בעה"ב יבוש שֹלא יה"ר מברך, מאי (מו.)
ורבי ִדמ"ש ִדס"ֹל והיינו וכו'. נכסיו בכֹל מאִד ויצֹליח ִדברים, בה מוסיף

רשות. שֹל תוספת הוא בה, מוסיף

בכֹל ויצֹלח בגמ' מש"כ ֹלפרט רצה שֹלא הרמב"ם בִד' מנוח רבינו ועי'
ומבואר הרב". שכתב במה תֹלויה האִדם הצֹלחת "שכֹל משום וכו', נכסיו

בעיֱקר. כֹלוֹלה ִדהתוספת

מִדינא הנוסח ִדכֹל והיינו אחת, כברכה הכֹל הביאו והשו"ע הטור אבֹל
וא"כ הרחמן, באמירת גם יִד"ח ִדיוצאים באחרונים מצינו אמנם ִדגמ'.

ויֹל"ע. זה, נוסח מעכב אין

ֱקרֱקעות. - נכסיו שם, בגמ' שפירש"י הנכסים ברכת ֹלענין ונפֱק"מ
וֹלכאו' צריכין. הן מה וֹלִדעת תמיִד בעה"ב ֹלראותן שיכוֹל - ֹלעיר ֱקרובים
פשיטא הרמב"ם וֹלִד' זו, ֹלברכה מֱקום אין ֱקרֱקעות ֹלו שאין בבעה"ב

הענין. ֹלפי ִדהכֹל

וכגון ומשאֹלותיו, בעה"ב ִדעת ֹלפי ֹלהוסיף ראוי אם עפי"ז יֹל"ע עוִד
מרובה בתורה הזה... בעה"ב את יברך "הרחמן הרס"ג בסיִדור הנוסח
מצוות ומֱקיימי תורה עוסֱקי בבנים בעושר, בהון מופֹלאה, בחכמה

בישראֹל..."

שכֹלו". כפי "ויוסיף פכ"ִד) ג כֹלֹל (מ"א ֹלִדרך הציִדה כ' ובאמת

ראשונים יש אכן וכו'. יבוש שֹלא יה"ר כנ"ֹל בגמ' מבואר הברכה נוסח
ואשתו בעה"ב יברך הוא "הרחמן זמניות מצוות בס' הרחמן, נוסח שכ'
שאומר יֱקר, בר ֹלהר"י התפֹלות בפי' משמע וכן ֹלו". אשר וכֹל ובניו
ֹלברך צריך אורח הוא ואם שאֹלתו ורצון כרצונו כ"א הרחמן הרחמן

ֹלבעה"ב.

מורי יברך הוא הרחמן הכי, ואומר שכ' יחִד שניהם צירף (כה) בו והכֹל
אבותינו שנתברכו כמו ֹלו אשר כֹל ואת ביתו ואת אותו הזה בעה"ב
חן וימצא וכו' רצון יהי אמן, ונאמר שֹלמה בברכה וכו' יצחֱק אברהם
וכן (נו). חיים בארחות וכעי"ז עי"ש. ואִדם. אֹלֱקים בעני טוב ושכֹל

ֹליה"ר. (כנ"ֹל) הרחמן הֱקִדים הרס"ג בסיִדור

המ"ב וזמ"ש בזה, גם ִדמתֱקיים ומשמע (ֹלעיֹל) במהרש"ֹל מבואר וכן
שאין תמה ריעב"ץ בסיִדור אך ֹלסרב. מותר הרחמן שאומרים ִדבזה"ז

עי"ש. וספורות, מִדוֱקִדֱקות שתיבותיו הגמ' בנוסח מֱקפיִדים

אני וכו', אותי יברך הוא הרחמן בנוסח סו) עמ' ִדוִד (תפֹלת האִדר"ת כ'
כִדין אותי, המחזיֱקים העיר בני ואת או אותי, המחזיֱקים ואת מוסיף
עירו, בני בעִד ֹלהתפֹלֹל העיר רב צריך ובוִדאי ֹלבעה"ב, האורח ברכת

ֹלרב... אותו שמחזיֱקים טוב הוא זה גם מ"מ בשכרו בא הרב ואף

ֹלברך מחוייב

ֹלהוסיף
רשות

[וע"ע
שהוא כיון ֹלבעה"ב ֹלברך חייב שאורח בהמ"ז בפי' יֱקר ב"ר הר"י וכ' נג:] ברכות

אכסניא בני את החיו ואֹליהו אֹלישע שהרי ואמו, אביו מכבוִד יותר ואפי' ,
ואמותיהם. אביהם החיו וֹלא שֹלהם,

ֹלענין סֱק"ב מג"א ועי'
אין וֹלכן וכו', מורי אבי את יברך הוא הרחמן ֹלנוסח המֱקור [וזהו ֹלבעה"ב. ֹלברך שצריך

אביו]. בבית כשאינו ֹלאומרו מֱקום

אכן
וֹלִד' הֱקב"ה, הוא הסעוִדה בעֹל ִדֹלעת"ֹל כיון ראיה שאין כ' כח) (ִדרוש חיים חוֱקי בס'

בבעה"ב. ִדין הוא רש"י

ֹלהוסיף רבי ִדהוצרך כ' ברכות עֹל חכמים [ובשפתי
הרע.] העִדר רֱק אֹלא כ"כ ברכה אינה יכֹלם וֹלא יבוש שֹלא משום

אזיֹל וֹלכאו'
ותוספת. עיֱקר ִדיש הרמב"ם בשיטת

האורח, ברכת ֹלברך צריכים ג"כ ש ֹלג פמ"ו ח"ב ֹלציון אור ועי'
ֹלתמכין והכוונה הסעוִדה, בעֹלי את יברך הוא הרחמן ויאמרו

ִדאורייתא.

חייב
בכבוִדו מאִד

אורח נחשב הבית מבני שכ"א

ישיבה בני

מברכיך" - "ואברכה הִדין מֱקור

אֹלֱקיך" ה' את - "וברכת הִדין מֱקור

הברכה גִדר

ִדאי' (יב,ג), מברכיך ואברכה ֹלך ֹלך בפר' מִדכתיב ִדיֹלפי' משמע בגמ'
שֹל ושנותיו ימיו מֱקצרים ִדברים שֹלשה יהוִדה א"ר (נה.) בברכות
ואברכה ִדכתיב מברך, ואינו ֹלברך ברכה שֹל כוס ֹלו שנותנים מי אִדם...

ֹלבעה"ב. מברך ברכהמ"ז והמברך ופירש"י מברכיך.
הִדין ִדעיֱקר ומבואר

ֹלבעה"ב. ֹלברך שצריך מצִד הוא כאן הנאמר

אברהם, מזרע הוא שבעה"ב מצִד ִדהֹלימוִד (סֱקי"ִד) משנ"ב ועי'
ִדההבטחה ומבואר מתברך, המברכו ִדמשו"כ
[וכ"מ ישראֹל. מברכי כֹל את שאברך היא מברכיך" "ואברכה
עי"ש.] ישראֹל, וֱקֹלֹלת ברכת כֹל עֹל ֹלימוִד ִדהוא ֱקֹלֹלה) (ע' יועץ בפֹלא

ואברכה). (ִד"ה מט. חוֹלין תוס' ועי'

שהרי ימיו, מתֱקצרין מברך שאינו ִדמי ֹלגמ' מנ"ֹל הֱק' (רא,ִד) הא"ר
וֹלא יבורך ֹלא מברך שאינו מי אבֹל אאור, מֱקֱקֹליך עֹל רֱק נא' בפס'
ממֱקֹלֹלך נֹלמִד הא נאמר ֹלמה ִדא"כ ויישב יתֱקֹלֹל.
אברך, מברכיך ממיֹלא אאור שמֱקֹלֹלך ִדכיון מרובה טובה שמִדה אאור
העץ ע"ז והֱק' מתֱקֹלֹל. ג"כ מברך שאינו שמי ֹלֹלמִדנו ִדהא ע"כ אֹלא
אף חֹלה הֱקֹלֹלה שהרי ֹלגמרי מיותר אאור" "מֱקֹלֹלך מש"כ ִדא"כ יוסף
מי היינו אאור" "ומֱקֹלֹלך ִדפי' הא"ר בכוונת ִדצ"ֹל וכ' מברך. כשאינו
מ"ש בזה שפי' מה [ועי"ש ֱקֹלֹלה. נחשב עצמו ִדזה בברכה, יחפוץ שֹלא
עֹל שמשון נזירות וע"ע ברכה.] וֹלא ֱקֹלֹלה עֹלי והבאתי ֹלרבֱקה יעֱקב

בזה. מש"כ השו"ע

בירושֹלמי בברייתא יש כי שמעתי בשבתות) ִד"ה כז (עשה הסמ"ג כתב
בו והכֹל (שיט) הרוֱקח וכ"כ ֹלפנינו], [אינו בעה"ב. ֹלרבות את" "וברכת
עֱקב בפר' וכ"כ בשמו], א) ברכות (הֹל' [והאבוִדרהם והמנהיג (כה)
ֹלרבות וגו', את וברכת ושבעת התוס'), (מבעֹלי רזא והפענח החזֱקוני

המזון. בברכת ברכה ֹלו ֹלֱקבוע סמכו מכאן בעה"ב

ִדרשות בשם כ' רא סי' יו"ט במֹלבושי התוי"ט וכ"כ
הבית. בעֹל ֹלרבות "את" אֹלֱקיך, ה' את וברכת מִדכתיב (תצ"ח) מהר"ש

שם. א"ר ועי'

אומר "ֹלכך ע"ז שכ' שֹלמה) (עמוִדי הסמ"ג עֹל המהרש"ֹל בביאור ועי'
בעה"ב, ממנו שמרבין "את" כֹלומר בעה"ב, יברך הוא הרחמן

ֱקיבֹלתי."

וצ"ע כ' המהר"ֹל] חתן כ"ץ [ֹלריב"ש שם רזא הפענח עֹל בהגהות אכן
ֹלו שנותנים מי בו שִדרשו מה ֹלפי ֹליה יֹלפינן ִדהא

וכו'. כוש"ב

אצֹל האורח וכשמברך רביעית... ברכה כ' ה"ז ברכות מהֹל' פ"ב הרמב"ם
מברכה חֹלֱק ִדהיא ומשמע וכו', ֹלבעה"ב ברכה בה ֹלהוסיף צריך בעה"ב
האורח וכשמברך שכ' כז) (ע' בסמ"ג מבואר וכן אבהא"ז. ועי' רביעית,

וכו'. בעה"ב יבוש שֹלא יה"ר

היא אֹלא והמטיב הטוב ֹלברכת ִדשייכא משמע ֹלא ובשו"ע בטור אבֹל
בעה"ב את ֹלברך חייב "ואורח שכ' ֱקט) (ברכות בסמ"ֱק וכ"מ בפנ"ע.
ברכה "...ֹלתֱקן (נו) חיים הארחות וֹלשון אחת". ברכה חכמים ֹלו ותֱקנו

הבית" ֹלבעֹל עצמה בפני

זו ברכה שנתֱקנה ֹלי ויראה (פ"ִד) ברכה מחזיֱק כֹלי בס' נג'ארה הר"י כ'
את שזן יתברך הבית ֹלבעֹל כ"ש העיֱקרית... ֹלברכה אומץ ֹליתן כִדי

כוֹלו. העוֹלם כֹל ואת האורח ואת בעה"ב

ובֹלשון "אומר" בעה"ב ֹלנוכח ִדיבור שהוא ִדמשמע הרמב"ם בֹל' עי'
צריך וא"כ תכֹלם...", וֹלא בעוה"ז בעה"ב תבוש שֹלא "יה"ר - נוכח
בֹלשון הוא הנוסח בטוש"ע אבֹל בעה"ב. שישמע בֱקוֹל ֹלאומרה

יכֹלם. וֹלא יבוש שֹלא ֹלפנינו הגמ' וכגי' נסתר,

אבות עמ"ס מהר"ֹל ועי'

בעה"ב. עֹל וֹלא הֱקב"ה עֹל ִדֱקאי ופי' ע"ז ִדפֹליג יג פ"א

השו"ע פסֱק עֹל המג"א [וכ"כ
ברכה"מ.] ובכוס באורח ִדוֱקא ִדהוא ימיו, מתֱקצרים מברך ואינו ֹלברך ֹלו שנותנים ִדמי

רא,ה]. הגר"ז בשו"ע [כ"כ

באורח. ִדוֱקא הִדין נאמר אמאי ֹלפי"ז וצ"ב

[כגי' נכסיו ויהיו וֹל"ג מוצֹלחים, נכסיו ויהיו השו"ע נוסח א"ש זה טעם וֹלפי
בעה"ב. את שמברך ע"י מתברך ממיֹלא שהרי ֹלפנינו], בגמ'

מכאן הוא הֹל' והנה
הסמ"ג עפ"י כ' אברהם את פִדה בס' אך ִדהיא ומשמע בו הכֹל ֹלשון וכן סמכו
בגֹליוני ועי' בעה"ב. ֹלרבות את מִדכ' הוא ֹלבעה"ב האורח ברכת ִדחיוב הנ"ֹל
ִדאינו ג"כ ומשמע אתין, ִדריש ִדֹלא ֹלמאן גם היא הִדרשא אם שִדן ברכות הש"ס

בעֹלמא. אסמכתא

ִדמֹלבִד המזון עֹל הברכה מִדין הוא אם ִדתֹליא ויתכן
טעם [ִדזהו רצון עת היא שברכה"מ משום או ֹלנותן. ֹלהוִדות צריך ֹלהֱקב"ה ההוִדאה
וכך בעה"ב, הצֹלחת עֹל גם ֹלהתפֹלֹל מחוייב זה ובזמן "הרחמן"] בבֱקשות התֱקנה
ומִדוֱק' בעִדו", ֹלהתפֹלֹל צריך ומברך, חברו בבית שאכֹל "ומי הרס"ג מֹלשון משמע

ֹלהתפֹלֹל. צריך שמברך ִדכיון

ֹלִדורות

מברכיך ואברכה

את

מברכיך, מואברכה

רביעית בברכה מוסיף

ונכסינו

אסמכתא,
התורה מן
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הציון שער הציון שער
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gal200@neto.bezeqint.net."ִדפרשה "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת בר"ת).המערכת ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

[עִד מתאימים ִד"ת
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין - וירא
כסף ֱקנין - שרה חיי

האחים בין בכור - תוֹלִדות
כספים מעשר - ויצא

צרה בעת תפיֹלה - וישֹלח

(כב,ג)

כה,י) (כג,טז.

(כח,כב)

(ֹלב,יב)

היכן נתבאר ֹלא האורח ברכת ִדין שנתבאר מו. ִדברכות הגמ' בסוגית הנה
הרמב"ם בֹלשון וחזינן רביעית, בברכה או ֹלברך, שמסים אחר אומרה,
מֹלכויות, שֹלש בה ֹלהזכיר צריך רביעית ברכה וז"ֹל ה"ז ברכות מהֹל' פ"ב
כיצִד הבית, ֹלבעֹל ברכה בה מוסיף הבית בעֹל אצֹל האורח וכשמברך
ברכת הוי האורח כשיש האם ֹלהבין יש והשתא וכו', רצון יהי אומר מברכו
או יחסרנו" "אֹל תיבת ֹלאחר רביעית מברכה חֹלֱק הבית ֹלבעֹל האורח
אין א"כ מהברכה חֹלֱק הוי ִדאי וכו', הרחמן וֹלבֱקש ֹלברך שיסיים אחר
הרחמן שיבֱקש ֱקוִדם מיִד יאמרנה הברכה שסיים וכיון מהברכה ֹלהפריִד

. אומרה היכן חיֹלוֱק אין א"כ נפרִדת הוספה הוי ואי וכו',

שכתב נפרִד, ִדבר וֹלא הברכה המשך ִדהוי הר"מ מֹלשון האזֹל האבן וִדייֱק
הבית ֹלבעֹל בברכה בה מוסיף הבית בעֹל אצֹל אורח ִדכשמברך הר"מ
הבית בעֹל ברכת ֹלצרף ִדצריך שם כתב וֹלכן מהברכה חֹלֱק ִדהוי והיינו
אמן יענה וֹלא יחסרנו אֹל שמסיים אחר מיִד וֹלאומרה רביעית ֹלברכה
הבית ֹלבעֹל הברכה ֱקוִדם יאמר ואי אחת, ֹלברכה ֹלו שיחשב כִדי בינתיים
ברכת ֹלייחס שייך יהא ֹלא מברכים, שאנו כִדרך וכו' הרחמן בֱקשות את

רביעית. ֹלברכה הבית בעֹל

הוי ִדֹלא מֹלשונו שנראה הר"מ עֹל פֹליג ֹלכאורה ֱקפ"ט בסי' הטור אמנם
הרא"ש בן יחיאֹל ה"ר אחיו בשם שם ִדהֱקשה רביעית, ֹלברכה המשך
ֱקוִדם רביעית ברכה בסןף מיִד הגפן ברכת מברכים ֹלא אמאי שתמה
שם ותירץ המזון, ֹלברכת הברכה בין הפסֱק הוי ִדהרי הרחמן בֱקשות
הבית ֹלבעֹל האורח ברכת שאומרים שמצינו ִדכיון האבוִדרהם ע"פ והוא
שֱקִדש הברכה שאחר מיֹלה גבי שמצינו וכמו ֹלהפסֱק חיישינן ֹלא א"כ
הפסֱק בֹלי והרי וכו' היֹלִד את ֱקיים או"א בֱקשות מוסיפים וכו' מבטן יִדיִד
מהא כן ֹלהוכיח הוסיף והב"ח ֹלזה, חיישינן ִדֹלא וע"כ ֹלברכה טעימה בין
ֱקוִדם פיוטים מוסיפים ונשמת הגִדוֹל הֹלֹל שאומרים אחר הפסח ִדבֹליֹל
וע"כ ִדהֹלֹל ֹלברכה יין ברכת בין הפסֱק ִדהוי ואף הגפן בברכת שמסיימים
הפיוטים ֹלומר תיֱקן כבר ִדהמהרש"ֹל הביא אמנם ֹלהפסֱק, חיישינן ִדֹלא

הגפן. שמסיים אחר רֱק

וֹלכן נפרִדת ברכה האורח ברכת ִדהוי והב"ח הטור מִדברי חזינן ומ"מ
וכמו רביעית מברכה חֹלֱק הוי ִדאי הפסֱק ִדחשיבי הרחמן ֹלבֱקשות ִדימו
ֹלִדון שייך וֹלא מהברכה חֹלֱק הוי א"כ הרמב"ם בִדברי האזֹל האבן שִדן
ברכה בין ההפסֱק סיבת מה ֱקושייתם יתורץ וֹלא הפסֱק, משום בה
הבֱקשות ִדכֹל הנושא עֹל שתירץ בפרישה אמנם הגפן, ֹלברכת רביעית
הוא ֹלנו ישיר הוא שֹל בֱקשות המשך ִדהוי הברכה מענין הוי הרחמן שֹל
הוי ֹלא ֹלכן הבֱקשות שמסיים עִד הגפן מברך ִדֹלא וגם וכו' בעִדינו יגמוֹל
מבטן יִדיִד ֱקִדש אשר ֱקוִדם הגפן ברכת ִדאמר ֹלמיֹלה ִדמי וֹלא הפסֱק,
ִדטועמים הביא וֹלכן הפסֱק, הוי אֹלא הברכה מענין הבֱקשות ואין וכו'
היין ֹלברכת רביעית ברכה בין הפסֱק ִדיש ֹלתמוה יש ֹלִדבריו ועִדיין ֱקצת,
בירך ֹלא שעִדיין גם שכתב ואף הברכה מענין הוי ֹלא ִדהרי האורח בברכת
וֹלהוי מהברכה חֹלֱק ִדהוי ִדס"ֹל י"ֹל בזה, ֹליה חזי ִדֹלא חזינן הרי הגפן

הר"מ. בִדברי האזֹל האבן וכִד' מיִדי ֹלו הוֱקשה ֹלא מהא

ֹלאחר האורח ברכת שהעתיֱקו ראשונים ובעוִד באבוִדרהם ובאמת
ֹלשיטתו ִדהאבוִדרהם נר' המשיח, ֹלימות שזיכנו אחרון הרחמן בֱקשות
ֹלבאר ס"ֹל כך ִדהרי רביעית מברכה חֹלֱק ןֹלא נפרִד ִדבר ִדהוי ִדס"ֹל
יֱקֹלֱקֹל ֹלא עִדיין זו ֹלִדעה ִדגם אֹלא ֹלטעימה, ברכה בין הוי ִדֹלא הטעם
שאין אֹלא הרחמן ֱקוִדם רביעית ברכה בסןף האורח ברכת יאמר אם
בסיום ִדווֱקא שיאמרנה בעי הרמב"ם ֹלִדעת ואיֹלו אומרה, היכן חיֹלוֱק
סיים שכבר הבית ֹלבעֹל בירך כֹלא הוי הכי עביִד ֹלא ואי רביעית ברכה
הר"מ ע"פ זצוֱק"ֹל מבריסֱק הגרי"ז ִדנהג מִדרשא בי מטו והכי ברכתו,

הנ"ֹל.

כשהאורח נאמר האורח ברכת ִדעיֱקר ִדאף נוסף, ִדבר ֹלבאר יש ןֹלכאורה
אבֹל הבית ֹלבעֹל שיברך כִדי בזימון האורח ֹלכבִד סיבה רֱק הוי מ"מ מזמן
גם הבית ֹלבעֹל ֹלברך תמיִד מנוח] הרבינו [כֹלשון חובה האורח עֹל
בעֹל אצֹל האורח וכשהמברך שכתב הרמב"ם וכֹלשון המזמן כשאינו
הבית, ֹלבעֹל ֹלברך ֹלעוֹלם יש אֹלא האורח כשמזמן כתב וֹלא הבית
רוצה שאינו ֹלומר הבעה"ב ִדיכוֹל הטעם הפוסֱקים כתבו מזמן וכשאינו
ֹלא מ"מ חכמים, בתֱקנת אפשי אי שאומר וכמו זמן, ֹלאחר ונותן בברכה
ִדן כבר ובמשנ"ב כן, נוהגין שאין וצ"ע מֹלברכו, האורח את בכך פטר
הרחמן שאומרים במה הבית ֹלבעֹל בברכה ִדיוצאים זכות ֹלכף העוֹלם
כשמברך רֱק הוא האורח ברכת ִדין המג"א ִדֹלפי וכן בעה"ב, את יברך הוא
עֹליו ֹלפֱקפֱק הא"ר בשם הביא שכבר ואף ִדגמ', ֹלישנא ומשום הכוס עֹל
וִדאי הרבים, עֹל זכות ֹלמוִד הוי ומ"מ כוס, ֹלו שיש ִדוֱקא מנין

בגמ'. כמובא הברכה נוסח ֹלומר עִדיף שֹלכתחיֹלה

הכוס, עֹל כשמברכין ִדוֱקא האורח ברכת ִדִדין מהמג"א סֱק"ִדהביא רא סי' במ"ב
ֹלו שנותנין מי (נה.) הגמ' מֹלשון כן ִדייֱק ואוֹלי זה ִדבר ִדמנ"ֹל בשעה"צ ע"ז ותמה
ִדאין הי"ִד בפ"ז פסֱק הרמב"ם ִדהרי ֹלהעיר הוסיף יעֱקב ִדברי ובס' עכ"ִד. כוס,

האורח. ברכת ִדין את ה"ז בפ"ב בפשיטות כ' ואעפ"כ הכוס, עֹל ֹלברך חיוב

ִדֹלא ֹלהוכיח והֱקִדים אחר, ֹלענין המג"א שכוונת י"ֹל המ"ב ִדברי ִדֹלוֹלי שם וכ'
ִדתֹלוי כֹלום המג"א כ' ֹלא האורח ברכת ִדין השו"ע שכ' א' ִדבסעי' המ"ב כפי'
מֱקצרין מברך ואינו ֹלברך כוס ֹלו שנותנין ִדמי השו"כ מש"כ עֹל בס"ג ורֱק בכוס,
וֹלכן א. בסעי' ֹלכותבו ראוי היה המ"ב וֹלִדברי הכוס, ענין את המ"א כ' ע"ז ימיו,
ֱקיִדוש [כגון ברהמ"ז שֹל שאינן כוסות שאר ֹלאפוֱקי רֱק המ"א ִדכוונת פי'
ִדמֱקור ימיו, מֱקצרין מברך ואינו ֹלו שנותנין שמי הענין את בזה שאין והבִדֹלה]
כן כתב שכבר וראיתי המג"א. ִדברי ֱקאי וע"ז מברכיך, ואברכה מִדכתיב הִדין
אפי' ֹלברך צריך שאורח ובוִדאי המ"א, כוונת ִדזו סֱקכ"ג מו סי' השֹלחן בֱקצות

כוס. בֹלי

שִדוֱקא בתרא, חיִדושי בס' ראיתי במג"א המ"ב הבנת עֹל מחוִדש ותירוץ
והיא היין עֹל אֹלא שירה אומרים שאין משום ֹלברכה חֹלות יש בכוס
נענש הריהו מזה כשנמנע וֹלכן הבית, ֹלבעֹל ימים אריכות הגורמת

ימים. בֱקיצור

בבהמ"ז האורח ברכת שֹל כוסמֱקומה כשאין האורח ברכת

נושא
9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

פתוח

פתוח

הגִדוֹל כנסת

משה זכרון

מרומ"ש

פתוח

אבא בית

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

יומי ִדף

הֹלכה ֱקנין

מציעא בבא

או"ח

פ"ט כתובות

ברכות

חו"מ

מועִד

מועִד

סת"ם

גמ' בשבוע פעמיים

בב"ח

חזרה גמ'

יומי ִדף

או"ח

ִד' פ"ג נִדה

עיון ב"ב

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

3:00-4:00

4:00-7:00

9:30-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

ֱקמ"ח

משה זכרון

פתוח

פתוח

ברכפֹלִד

אוה"ח ישיבות חניכי

ברכפֹלִד

פוניבז' אזור

מרומ"ש

פתוח

חברותא ֹלֱקביעת
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