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„בר ‰מˆוי ‰ו‡ ביום ‰פורים, ˘‡חר ˘מסיימים סעו„˙ ‰יום 
כ‰לכ‰, כטוב לב ‰מסובים ביין, מפנים ‰˘לחן ומסל˜ים י„ם 
ל˜יים  ופונים  פרפר‡ו˙,  מ˘‡ר  ו‰ן  מפ˙  ‰ן  ‰‡כיל‰,  מן 
וכפי  ˘עו˙,  כמ‰  במ˘ך  ומחולו˙  ב˘ירים  ‰ח‚  ˘מח˙ 
˘יבו‡ר ל‰לן, טוב ונכון לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ˘ימ˘יכו 
˙וך  ‰מזון  ברכ˙  לברך  י˘  לכ˙חיל‰  כי  וברי˜ו„,  ב˘מח‰ 
˘˘כח  וכ‚ון  מי„  בירך  ˘ל‡  ב‡ופן  ור˜  „˜ו˙,   72 ˘יעור 
וכיו"ב יכול לברך כל ˘‰ו‡ ˘בע ול‡ ‰˙עכל ‰מזון ˘במעיו, 
במ˘נ‰  ˘‰רי  וכיוˆ‡.  פרפר˙  ב‡כיל˙  ˘ממ˘יך  ב‡ופן  ‡ו 
יכול  ול‡ בירך ע„ מ˙י  (נ‡:) ˘נינו: מי ˘‡כל ו˘כח  ברכו˙ 
לברך?, ע„ כ„י ˘י˙עכל ‰מזון ˘במעיו. וב‚מר‡ (נ‚:) נחל˜ו 
יוחנן  רבי  עיכול?,  זמן ˘יעור  כמ‰  ע„  ל˜י˘  ורי˘  יוחנן  ר' 
זמן  כל  ‡מר  ל˜י˘  ורי˘  רעב,  ‡ינו  ˘‰‡„ם  זמן  כל  ‡מר 
˘ב‡„ם ע„יין ˆמ‡ מחמ˙ ‡כיל˙ו. ו‰˜˘˙‰ ‰‚מר‡ ˘‰רי 
במ˜ום ‡חר רי˘ ל˜י˘ ‡מר ˘˘יעור עכול ‰ו‡ "כ„י ל‰לך 
ב‡כיל‰  "כ‡ן  ‰‚מר‡:  ו˙ירˆ‰  „˜ו˙).   72) מילין"-  ‡רבע 
מרוב‰ כ‡ן ב‡כיל‰ מועט˙". ופיר˘ ר˘"י ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ 
‰זמן  ל˜י˘  רי˘  ˘לפי  ומבו‡ר  „˜ו˙.   72 ע„  ‰˘יעור 
ו‚„ול‰ ‰ו‡ 72 „˜ו˙.  ‰מ‡וחר ביו˙ר לברך ב‡כיל‰ מרוב‰ 
„ברי  ב‰בנ˙  ר˘"י  על  חל˜ו  ב‡כיל‰)   ‰"„ (˘ם  ו‰˙וספו˙ 
רי˘ ל˜י˘, ופיר˘ו ‰‰יפך ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ ‰˘יעור ‰ו‡ כל 
 72 ע„  מועט˙  וב‡כיל‰  ‡כיל‰,  מ‡ו˙‰  ˆמ‡  ˘‰ו‡  עו„ 
ומרן  ‰י"„),  ברכו˙  מ‰ל'  (פ"ב  ‰רמב"ם  למע˘‰  „˜ו˙. 
יוחנן  ר'  כ„ע˙  פס˜ו   (‰ סעיף  ˜פ„  (סי'  ערוך  ב˘לחן 
˘‰˘יעור ˘‡פ˘ר עו„ לברך, ‰ו‡ כל זמן ˘‰‡„ם ‡ינו רעב. 

וכן פס˜ו כל ‰פוס˜ים, ˘‰רי ‰לכ‰ כר' יוחנן.

יר‡‰  ר‡‰  ו‰ר‡˘ונים  ‰מ˘נ‰  ב„ברי  ‰מעיין  ˘‰נ‰  ‡ל‡ 
˘נ˜טו ל‚בי ‰זמן ‰מ‡וחר ˘יכול לברך ל˘ון "„יעב„", כ‚ון 
‡כל  ˘כח ול‡ בירך" וכיו"ב. ˘‰רי במ˘נ‰ ˘נינו: "מי̆  "מי̆ 
חוזר  ‡ם  ‰לל  ובי˙  ˘מ‡י  בי˙  נחל˜ו  בירך",  ול‡  ו˘כח 
‰מ˘יכ‰  מ˜ר‰  ‡ו˙ו  ועל  ל‡.  ‡ו  לברך  ‰ר‡˘ון  למ˜ומו 
˘יעור  ע„  וענ˙‰  לברך?",  יכול  מ˙י  "ע„  ל˘‡ול:  ‰מ˘נ‰ 
מברך,  מ˙י  "ו"ע„  במ˘נ‰  ˘כ˙וב  ממ‰  נר‡‰  וכן  עיכול. 
‰מ˘נ‰  ב˙חיל˙  ˘כ˙וב  ˘מ‰  ˘מ˘מע  ‰חיבור,  בו‡"ו 
"˘כח", חוזר ‚ם כן על ˘ור‰ זו. וכן מבו‡ר בל˘ון ‰רמב"ם 
בפירו˘ ˘כ˙ב: מי ˘‡כל "ו˘כח" ול‡ בירך, ‡ם נזכר ˜ו„ם 
˘י˙עכל ‰מ‡כל ˘במעיו חוזר ומברך, נ˙עכל ‰מזון ˘במעיו 
‡ינו חוזר ומברך. וכן ‡ם נעלם ממנו ול‡ י„ע ‡ם בירך ‡ו ל‡ 
עכ"ל.  ‰מזון ˘במעיו,  נ˙עכל  ו‰ו‡ ˘ל‡  ומברך  חוזר  בירך 

ומוכח כנ"ל. וכן ‰ל˘ון בסמ"‚ (ע˘ין כז) ובסמ"˜ (מˆו‰ ˜ט). 
וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‡‰ל מוע„ („רך ח' „יני ב‰מ"ז נ˙יב ח'). ו‡ף 
ע„  לברך  יכול  ‡ימ˙י  ע„  ˘כ˙ב:  (˘ם)  ערוך  ב˘לחן  מרן 
רעב  ˘‡ינו  זמן  כל  ˘יעורו  וכמ‰  ˘במעיו,  ‰מזון  ˘י˙עכל 
מחמ˙ ‡ו˙‰ ‡כיל‰. ומ˘ע‰ ˘‰˙חיל ל‰יו˙ רעב ‡ע"פ ˘ל‡ 
נ˙עכל ע„יין ל‚מרי כנ˙עכל ל‚מרי „יינינן לי‰, ע"כ. ול‡ נ˜ט 
ל˘ון "˘כח" וכיו"ב, מ"מ נר‡‰ ˘חוזר על מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ 
‰סימן בסעיף ‡': "מי ˘‡כל במ˜ום ‡ח„ ו˘כח לברך ˘ם ‡ו 
ברי˘  ‰כו˙ר˙  מל˘ון  נר‡‰  וכן  וכו'".  ˘ם  בירך  ול‡  ‰זי„ 
‰סימן ב˘"ע סי' ˜פ„ ב„פוסים ‰י˘נים ˘‰ל˘ון: "וע„ כמ‰ 
[ועי' ב˘"ך  כנ"ל.  ומבו‡ר  בירך".  ול‡  מי ˘˘כח  לברך  יכול 
בחו"מ סי' ˘פו ס˜"„ ˘מבו‡ר ˘‰בין ˘מרן ‰˘"ע ‚ופי‰ ‰ו‡ 
˘כ˙ב ‰כו˙רו˙ ב˘"ע. וכן ‰בין ‰‚"ר ‡‰רן ‡לח„יף ב˘ו"˙ 
ח"ו  כ‰ן  וב˘ו"˙ ˘מח˙  ע"‡,  כ„  „ף   „ סי'  חו"מ  ‡‰רן  כפי 
בסופו כלל ל„, ועו„. מי‰ו עי' בס' ‡רı חיים ס˙‰ון סי' ˙ר‰ 
וכן מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ פ˜פ˜   ,‡ ‡ו˙ 
וכ"כ  עˆמו].  ‰˘"ע  מרן  מ˙ח"י  ‰כו˙רו˙  ˘יˆ‡ו  זו  ב„ע‰ 
‰˘לחן  מרן  ˘„ברי  טז)  ס"˜  (˘ם  בפירו˘  ברור‰  ‰מ˘נ‰ 
ערוך ˘כ˙ב: "ע„ ‡ימ˙י יכול לברך". ז‰ חוזר על מי ˘˘כח 
מ‰  ˘ז‰  ˘נר‡‰  וב‡מ˙  לעיל.  ‰מחבר  ˘„יבר  בירך  ול‡ 
בי‡ר  ולכן  ‡ינו מברך מי„?,  ברור‰, מ„וע  ˘‰ו˜˘‰ למ˘נ‰ 
˘„ברי מרן ‰˘לחן ערוך חוזרים על מי ˘˘כח. וכ"כ ‰לבו˘ 

(˘ם): וע„ ‡ימ˙ מברך "‡ם ˘כח" וכו'. 

ולפי ‰‡מור כל מחלו˜˙ם ˘ל ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ב„יעב„ וב‡ופן ˘˘כח וכיו"ב, ‡בל לכ˙חיל‰ נר‡‰ ˘˘ני‰ם 
 72 ˘יעור ˘ל  ב˙וך  פנים  כל  ועל  מי„  לברך  מו„ים ˘ˆריך 
„˜ו˙ כ„לעיל. וכן ‡פ˘ר ˘י˘ ב‰מ˙נ‰ מלברך ח˘˘ מ˘ום 
"‰יסח ‰„ע˙", [ו‡ף ˘ב„יעב„ ‰יסח ‰„ע˙ ל‡ מז˜י˜ לברך 
ברכ‰ ‡חרונ‰. מ"מ לכ˙חיל‰ י˘ לחו˘ ˘ל‡ ל‰סיח „ע˙ ‡ף 
ובפרט  עיכול,  זמן  לחו˘ ˘יעבור  י˘  ועו„  ‡חרונ‰].  בברכ‰ 
˜לים  מ‡כלים  י˘  בעיכול-  ‡חר  ˘יעור  י˘  מ‡כל  ˘בכל 
לעיכול וי˘ ˘לו˜ח זמן רב ע„ ˘מ˙עכלים- וכן ‡ˆל בני ‡„ם 
‚ופו  ‡ח„  כל  כי  ל‡ט  וי˘  מ‰ר  ‡ˆלם  ˘‰עיכול  ‡נ˘ים  י˘ 
˘ונ‰, וכן ‰„בר ˘ונ‰ בימים ‰חמים ‡ו ‰˜רים, וכן י˘ זמנים 
˘‰‡„ם מ˙‡מı ‰רב‰ בפעול‰ ונע˘‰ רעב מ‰ר, וי˘ ˘יו˘ב 
בטל וכל כיו"ב כי„וע, ו‡ם כן כיˆ„ י„ע ע„ ‡ימ˙ י˘‡ר ˘בע. 
˘˘יעור  ˘כ˙ב  ז-ח)  סעיף  (˘ם  ‰˘לחן  ערוך  ל‰רב  ור‡‰ 
˙חיל˙  ‰ו‡  עיכול  ˘˘יעור  ובפרט  ל˘ערו,   ‰˘˜ עיכול 

עיכול. ועו„ ˘‡יננו יו„עים ב„יו˜ ל˘ער מ‰י ‡כיל‰ מרוב‰ 
ומ‰י מועט˙. ומ"מ ב˙וך 72 „˜ו˙ בו„‡י יכול לברך. ומבו‡ר 
מ„בריו ˘לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר בז‰ כמ‰ ˘‡פ˘ר לברך ב˙וך 
˘יעור 72 „˜ו˙. בין ‡כיל‰ מרוב‰ ובין ‡כיל‰ מועט˙. וע"ע 
ל‰רב ב‚„י י˘ע (סי' ˜פ„) ˘כ˙ב ˘‡נו ˘‡יננו ב˜י‡ים כל כך 
ב˘יעורים ל˘ער יפ‰, כ˙ב ‰‡בו„ר‰ם ˘יכול ל˘ער ע„ 72 
„˜ו˙. ועו„ „זריזין מ˜„ימין למˆוו˙ [‡ל‡ ˘‡ם ‰˘לחן ערוך 
לפניו, ול‡ ‰חליט ב„ע˙ו לסיים, ‡ין לחו˘ לז‰. עי' בס‰"˜ 

ח"ב סי' כ‡].

וב‡מ˙ ˘‚ם בסבר‡ נר‡‰ כן בפ˘טו˙, ˘כן כיˆ„ ני˙ן ל˙˙ 
מלכ˙חיל‰ ˘יעור לברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡- ע„ ˘י‰י‰ רעב 
˘וב. ˘‰ל‡ ‰‡„ם ˘‡וכל ‡ינו יכול ל„ע˙ בו„‡ו˙ מ˙י יפו‚ 
לכ˙חיל‰  לחכו˙  יכול  כיˆ„  ו‡"כ  ‰רעב,  ויבו‡  ‰˘בע  לו 
בברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡, ע„ ˘י‚יע זמן ז‰?, ‡מנם מובן ‰„בר 
‰ו‡  ע˙‰  ועומ„  כיו"ב,  וכל  בירך  ול‡  ˘˘כח  ˘ב„יעב„ 
ב˘‡ל‰ ‚בי מˆבו ‰נ˙ון ‡ם יברך ‡ו ל‡, ˘נור‰ לו ˘יב„ו˜ 
ע˙‰ בעˆמו ‰‡ם ‰ו‡ ע„יין ˘בע ‡ו ל‡, ‡בל לכ˙חיל‰ ˜˘‰ 
‰ו‡ ל‡ יכול  ˜בעו חכמים ל‡„ם ל˘ער לפי ז‰, ‡חר̆  לומר̆ 
ל„ע˙ מ˙י י˜ר‰ ז‰ כנ"ל, ובפרט ˘בכך ‰ו‡ יכול ל‡ב„ ‡˙ 

ברכ˙ו- ברכ‰ מ„‡וריי˙‡. ולענ"„ ‰י‡ סבר‡ ברור‰.

‚„ולו˙  ובסעו„ו˙  ס˜"ט):  (˘ם  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ‰עיר  וכן 
לפעמים יו˘בים ‡רבע ‡ו חמ˘ ˘עו˙ ˜ו„ם ˘מברכין, ו‡ינו 
כיון  לומר  וי˘  מי„",  לברך  י˘  "ולכן  ר˘"י,  ל„ע˙  נכון 
˘עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙ נח˘ב כמו ˘ל‡ נ˙עכל ‰מזון 
(מיני  פרפר˙  ב‡כיל˙  ממ˘יכים  ˘ל‡  ˘כל  ומבו‡ר  ע„יין. 
מזונו˙ וכ„ו') ‡ו ב˘˙י‰ י˘ לברך מי„. ו‡˙ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם 
‰בי‡ו רבים מ‰‡חרונים ל‰לכ‰ [ומ‰ם: ‰‚"ר ‡בר‰ם פריס˜ו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם (סי' כט ‡ו˙ „). ו‰כף ‰חיים (˘ם ס"˜ 
ל‡), ו‰בי˙ מנוח‰ (‡ו˙ י'), ו‰„רך ‰חיים (‡ו˙ ‚). ו‰כ‰"ח ‚ם 
‰מ˘ך  על  ˘סומכים  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡  ˘ל  י˘ובו  על  ‰וסיף 
‡כיל˙ פרפ˙ וכיו"ב: ומ"מ לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר ˘ל‡ ל˘‰ו˙ 
 ˙‡ ˘ממ˘יכ‰  ‰פרפר˙  [מלב„  פ˙  כזי˙  ל‡כול  ‡ו  כך  כל 
‰סעו„‰] סמוך לברכ˙ ‰מזון. ול‡ ‰בי‡ בז‰ חול˜ כלל. ור‡‰ 
עו„ בספר ˜יˆור ˘"ע (סי' מ„ סעיף ח) ˘˙ב, בסעו„ו˙ ‚„ולו˙ 
ז‰,  מזמן  יו˙ר  ‰מזון  לברכ˙  ‰‡כיל‰  בין  יו˘בים  לפעמים 
ו‰יינו מפני ˘‚ם בינ˙יים עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙, ומכל 
מ˜ום "‰נכון ˘ל‡ ל˘‰ו˙ ‰רב‰", עכ"ל. ומ„ברי‰ם מבו‡ר 
˘בסעו„‰  מ„ברי‰ם  ˘מ˘מע  (‡ל‡  ˘נ˙ב‡ר.  כמו 
˘מס˙יימ˙ ˙וך 72 „˜ו˙ ‡ין לחו˘ ולברך מי„. ולפי ז‰ ‚ם 
˘מ„בר  ולומר  ל„חו˜  ˆריך  ב˘כח,  „ו˜‡  ˘„בר  ‰רמב"ם 

בסעו„‰ ˘נמ˘כ˙ יו˙ר מ72 „˜ו˙, ולכן ˆריך לברך מי„)]. 

ו„ע ˘כ„ברי ר˘"י ‰נ"ל בבי‡ור ‰‚מר‡, כן כ˙בו ‚ם ‰ערוך 
יוחנן  ר'  ל„ע˙  ˘‚ם  עו„  חי„˘  ˘‰ו‡  ‡ל‡  "‡כל")  (ערך 
˘‰‰לכ‰ כמו˙ו, ˘‡מר ˘‰˘יעור "כל זמן ˘‰ו‡ ˘בע", ל‡ 
‡מר ר' יוחנן כן ‡ל‡ ר˜ על סעו„‰ ˜טנ‰ ‡בל בסעו„‰ ‚„ול‰ 
נר‡‰  ˘כן  וב‡מ˙  בלב„.  „˜ו˙  ב-72  ‰ו‡  ‰‡חרון  ‰‚בול 
מ„ברי ר˘"י בפ˘טו˙, (ר‡‰ בספרי ‰˜טן ˘ם. וע"ע ל‰‚‡ון 
ס  סימן   '‰ ‡ו˙  ח"‡  יוסף  ברכ˙  ב˘ו"˙  ‰לוי  י„י„  יוסף  ר' 
˘כ˙ב ˘במסופ˜ ‡ם רעב ‡חר ˘יעור 72 „˜ו˙ ל‡ יברך ‡ל‡ 
‡ם כן י‡כל עו„ כזי˙ פ˙, ˘ספ˜ ‰לכ‰ כר˘"י ˘‡חר ˘יעור 

ז‰ ‡ינו יכול לברך, וספ˜ ˘‰ו‡ רעב). 

י˘ לברך  נמˆינו למ„ים ˘לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰  ומכל ‰נ"ל 
מי„ בסמוך ‡חר ‰‡כיל‰, ועל כל פנים ב˙וך 72 „˜ו˙, לחו˘ 
ל˘יט˙ ר˘"י, וכל „ברי ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ומחלו˜˙ם ‰י‡ 
יזכיר  ˘‡ח„  יועיל  ל‡  [ו‚ם  וכ„ו'.  ˘˘כח  כ‚ון  ב„יעב„  ר˜ 
ל˘ני. ˘‰רי עי˜ר ‰ח˘˘ כ‡ן ‡ינו ˘מ‡ י˘כח, ‡ל‡ ˘מ‡ 
יעבור ‰זמן וי˙עכל ‰מזון ˘במעיו, ו‡ם כן ‰זכר˙ חבירו ל‡ 

˙ועיל כלל כי ‡ינו "נמˆ‡ במעיו"]. ‡ל‡ ˘‡ם סיום ‰סעו„‰ 
ˆריך  ˘‡ח"כ  (וכ‚ון  „˜ו˙  ע"ב  ˙וך  ˘יס˙יים  מר‡˘  ˜בוע 
לילך לעיסו˜יו), ו‚ם ‡ינו ‡וכל ‡כיל‰ מועט˙ ˘ירעב ממנ‰ 

˙וך ‰זמן, נר‡‰ ˘‡ין חיוב לברך מי„.

ו‡יננו מעירים בז‰ על "מנ‰‚ ‰עולם", ˘‰רי ב„רך כלל ‡חר 
‰סעו„‰ ‰‡„ם ‡וכל פרפר‡ו˙ ופיˆוחים ו˘ו˙‰ ˘˙י‰ ‡ו ˙‰ 
‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ˘כ˙ב  כמו  לחו˘  ‡ין  ובז‰  סוכר,  עם  ו˜פ‰ 
ר‚יל‰  ובסעו„‰  ‰עיכול,  זמן  נמ˘ך  ˘‰רי  ‰פוס˜ים-  ו˘‡ר 
כ‚ון ביום חול, ב„רך כלל מי„ ‡חר ‰סעו„‰ מברך ‰ו‡ ברכ˙ 
בח˙ונו˙  וכן  וענייניו.  בעס˜יו  ל‰מ˘יך  וממ‰ר  ‰מזון 
ו‰רו˜„ים  וכ„ו'.  ב˘˙י‰  עוס˜ים  רו˜„ים,  ו‡ינם  ‰יו˘בים 
‡„ם ˘יר˜ו„  ו‡ין  מ‰,  „בר  ו˘ו˙ים  בפעם  פעם  מי„י  ב‡ים 
בח˙ונ‰ למעל‰ מ˘ע‰ ברˆף ול‡ י˘˙‰ „בר מ‰ [וב„"כ ‚ם ‡ין 
מˆי‡ו˙ ˘ל רי˜ו„ים במ˘ך זמן רב כז‰]. ו‡"כ ‡ין כ‡ן ‰ער‰ על 
‰מנ‰‚ ול‡ כלום. וכל „ברינו ‰מ‰ על „בר ‰ל‡ מˆוי ˘‡„ם 
‡ו ל˘˙ו˙ „בר  רו˜„ מבלי ל‡כול  ‡ו  יו˘ב בטל ‡ו מ˘וחח 
ימ˘יך בעניינים  ו„ם̆  י˘ לו ל‰יז‰ר לכ˙חיל‰ ולברך̃  מ‰,̆ 
‡לו בכ„י ˘ל‡ יעבור עיכולו ונמˆ‡ מפסי„ ברכ‰ „‡וריי˙‡.

ומ‰ ˘כ˙ב ‰‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ בספר נמו˜י ‡ורח חיים (סי' 
בסעו„‰  נו‰‚ים  ˘‰רי  ‰מ‚"‡  כ„ע˙  ˘ל‡  ˘‰מנ‰‚  ˙ע„) 
ו‡ין  ˘עו˙  כמ‰  ובזמירו˙  ˙ור‰  ב„ברי  ˘עוס˜ים  ˘לי˘י˙ 
טועמין בנ˙יים. וכ"כ ‰‚ר"ח נ‡‰ בספר ב„י ‰˘לחן (סי' מ„ 
ס"˜ ‰), ‰נ‰ ‰רב נימו˜י ‡ו"ח ר˜ יי˘ב ‰נו‰‚ים כן ול‡ ‡מר 
˘כ˙ב  ‰˘לחן  ‰ב„י  מ„ברי  מבו‡ר  וכן  לכ˙חיל‰.  כן  לנ‰ו‚ 
"נר‡‰ ˘סומכין בז‰". וב˘ו"˙ ויען „ו„ וייס (ח"„ סי' יט ‡ו˙ 
‰‡„מו"ר  נ‰‚  ˘כן  וכ˙ב  ‡ו"ח,  נימו˜י  ‰רב  „ברי  ‰בי‡   (‡
ובספר  ˙˜ע"ז).  סי'  רבינו  (מנ‰‚י  ‰פורים  בסעו„˙  מסטמ‡ר 
(עמ'  זˆ"ל  ‡‰רן  מ˙ול„ו˙  ‰‡„מו"ר  מנ‰‚י  ל‡בר‰ם-  זכור 
‰‡כיל‰  בין  ‰˘‰יי‰  זמן  ˘לי˘י˙  ˘בסעו„‰  כ˙ב  רס‚), 
לומר  ˘ˆריך  וכ˙ב  עיכול.  מ˘יעור  יו˙ר  ‰י‰  ‰מזון  לברכ˙ 
וב‡מ˙  ‰נ"ל.  ממונ˜‡ט˘  ‰‡„מו"ר  ע"„  סמך  ˘‰‡„מו"ר 
˘„ברי‰ם ומנ‰‚ם, ‰ו‡ ב‡ופן ˘‡פילו ב„יעב„ ‡"‡ לברך לפי 
„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך, ˘‰ל‡ ‰ם מעי„ים ˘עובר זמן עיכול 
˙מי„  ˘‡פ˘ר  סומכים  ‰ם  ז‡˙  ובכל  רעבים,  ˘‰ם  וו„‡י 
ונמˆ‡  ל‚מרי.  ח„˘‰  ˘יט‰  וזו‰י  ˘עו˙,   ˘˘ ב˙וך  לברך 
זמן  ˘עובר  ב‡ופן  לברך  כלל  מ˜ילים  ˘‡יננו  ˘ל˘יט˙נו 
ל‰˜˙  כל  וכ„ברי  מי„  לברך  לכ˙חיל‰  י˘  כן  ‡ם  עיכול, 
ו˜ˆיע‰  במור   ı"יעב‰ ו‚ם  וברור.  ל‰לן,  ‰נזכר˙  ‰‡חרונים 
(סי' ˜פ„) ‰בי‡ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם וכ˙ב ˘‰ם נכונים, ומוכח 
וכיוˆ‡  „בר מ‰ כפרפר˙  ב‡ופן ˘‡וכלים  ˘ם מ„בריו ˘ר˜ 
בז‰, מ˙יי˘ב מ‰ ˘ל‡ מברכין מי„. וכן בספר ˘ערי ‰ברכ‰ 
˘טיˆבר‚ (פר˜ י„ סעיף כו) פס˜ כן ל‰לכ‰, ובמ˜ורו˙ ‰בי‡ 
כ‡)  סי'  (ח"‡  ˙˘ובו˙   ıב˜וב ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  ˘כ"פ 
‡ף   ('˜„  72) וחומ˘  מ˘ע‰  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‡ין  ˘לכ˙חיל‰ 
˘יעור  זמן  ל˘ער  יו„עים  ˘‡יננו  כיון  ‚„ולו˙  בסעו„ו˙ 
‰חופ‰  בספר  ˘ליט"‡  זכ‡י  ‡‰רן  ‰‚"ר  וכ"כ  ‰עיכול. 
ו‰ני˘ו‡ין (סי' יט סעיף יב). וכ"כ ‰‚"ר י‰ו˘ע מ˘‰ ‡‰רונסון 
(ב‰סכמ˙ו לספר ˘‰˘מח‰  י˘ועו˙ מ˘‰,  זˆ"ל בעל ˘ו"˙ 
במעונו ויל‰לם, מ‰„ור˙ ˙˘נ"ב) ל‰ז‰יר ע"ז בח˙ונו˙. וכ"כ 
בט ‰לוי  ב˘ו"˙ לבו˘י מר„כי (‡ו"ח ס"‚). וכן מבו‡ר ב˘ו"˙̆ 
˘וב‰  וב˘ו"˙  ˆו),  סי'  (ח"‡  ˆבי  ‰ר  וב˘ו"˙  כו)  סי'  (ח"ז 
ב˘לחנו˙  ‰מסובים  ‚בי  ˘נ˘‡ל  כ‰)  סי'  (ח"‡  י˘ר‡ל 
וכיו"ב במ˘ך זמן רב מע˙ סיום סעו„˙ם על מ‰  ‡„מורי"ם 
‰ם סומכים. וב˙˘וב˙ו ‰‡ריך ‰רחיב לב‡ר ˘כל ‰‰י˙ר לז‰ 
‰ו‡ ר˜ ב‡ופן ˘‡וכלים ביני וביני „בר מ‰ כ„ברי ‰מ"‡, ועו„ 
„ן ‡ם ˘˙י‰ מועיל לז‰, ע"˘. ור‡‰ עו„ ב˘ו"˙ ‡בן י˘ר‡ל 
כל  ‡ם  ני˘ו‡ין,  סעו„˙  ‚בי  ˘נ˘‡ל  פב)  סי'  (ח"ח  פי˘ר 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‰מסיימים סעו„˙ פורים ופונים ל˜יים
˘מח˙ ‰יום ב˘ירים ורי˜ו„ים כ„˙,

‰נכון ˘י˜„ימו לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ‰רי˜ו„ים

‰מסובים בסעו„‰ חייבים ל˘מוע ז' ברכו˙ ˘בסוף ‰סעו„‰. 
ו˜ו„ם ˘‰˘יב ל˘ו‡ל ‰‡ריך ˘‡ין נכון כלל ‰מנ‰‚ ‰ז‰, כי 
חל˜  ˘י˘  ‡ף  „על  וכ˙ב  עיכול,  זמן  ˘יעבור  ח˘˘  י˘ 
˘נז‰רים ל‡כול מי„י פעם בפעם, מ"מ י˘ ˘ל‡ נז‰רים בז‰ 
בסוף  ˘מי„  ל˙˜ן  נכון  ז‰  ו˘מטעם  מכ˘ול,  לי„י  ו‡˙ו 
‡ו  בסעו„‰,  ימ˘יכו  כן  ו‡חר  ‰מזון  ברכ˙  יברכו  ‰סעו„‰ 
˙˘ובו˙  ב˘ו"˙  ו‚ם  ‰ח˙ונ‰.  זמן  בסוף  ‰סעו„‰  ˘יע˘ו 
ו‰נ‰‚ו˙ (ח"‡ סי' ˜ע‰) כ˙ב ל„ון בענין ‰ח˙ונו˙ כנ"ל, וכ˙ב 
˘ˆריך ליז‰ר ול‡כול „בר מ‰ בין לבין כ„ברי ‰מ"‡ ‰נ"ל. (ר˜ 
˘‰וסיף לח„˘ ˘‡ף ב‡ופן ˘‡פ˘ר ˘י‡כל „בר מ‰ מועיל ‡ף ‡ם 

‡ינו ‡וכל. עי' מ"˘ ל„חו˙ ב‡ורך בס‰"˜ ח"ב סי' כ‡). 

ו‡ם נסכם ‰„ברים יוˆ‡ מכל ‰נ"ל ˘פ˘ט ‰מ˘נ‰ בברכו˙ (נ‡ 
זמן עיכול ‰ו‡ ר˜ ב„יעב„  ע"ב) ˘כל ‰„ין ˘מברך ע„ סוף 
וכן  ו‰סמ"‚,  ‰רמב"ם  בפירו˘  כ˙בו  ו˘כן  ˘˘כח,  וב‡ופן 
נר‡‰ מ˘‡ר ‰ר‡˘ונים. ו‡"כ לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰ י˘ לברך 
˘סוברים  מ‰ר‡˘ונים  י˘  „יעב„,  לעניין  ˘‡ף  ועו„  מי„. 
˘‰ו‡ ר˜ ע„ ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ [ר˘"י, ‰ערוך ו‰מ‡ירי], 
ו‰מ‚ן ‡בר‰ם כ˙ב ˘י˘ ליז‰ר ולחו˘ ל„ע˙ ר˘"י, וכן כ˙בו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם פריס˜ו, ו‰יעב"ı, ו‰כף ‰חיים, ו‰בי˙ 
˘"ע,  ˜יˆור  ובספר  ‰˘לחן,  ו‰ערוך  ‰חיים.  ו‰„רך  מנוח‰ 
‰לוי  ˘בט  ו‰רב  ‡לי˘יב,  ו‰‚רי"˘  מר„כי,  לבו˘י  וב˘ו"˙ 
ו‰‚ר"מ  פי˘ר  ‰‚ר"י  מ„ברי  מ˙ב‡ר  וכן  ˆבי.  ‰ר  ו‰רב 
ו‰ב„י  ‡ו"ח,  [נימו˜י  ז‰  על  ‰חול˜ים  ו‡ף  ועו„.  ˘טרנבוך 
‰˘לחן], ל‡ כ˙בו ˘י˘ לנ‰ו‚ כן לכ˙חיל‰ ור˜ כ˙בו ליי˘ב 
מנ‰‚ם [ועו„ ˘‡ף ‰ם מו„ים ˘מנ‰‚ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰˘"ע, ˘מ˜ילים 
‡ף ‡חר ˘יעור עיכול, ו‡"כ ו„‡י ˘‡ין ר‡י‰ ממנ‰‚ם ל„י„ן וכנ"ל]. 
י˘כח  ˘מ‡  ‚ם  ח˘˘  ˘י˘  בז‰  ‡ופנים  ‰רב‰  ˘י˘  ועו„ 
וכ‚ון ˘ל‡ כולם מברכים בזמן ‡ח„, ‡ו ב‡וכל לב„ו.  לברך, 
וכן י˘ לחו˘ ˘ל‡ י˘ים לבו לזמן ˘עובר ויעבור זמן עיכולו 
ˆריך  לכ˙חיל‰  ל‰לכ‰  ולכן  ‰˙ור‰.  מן  ע˘‰  מˆו˙  ויבטל 
לברך מי„ בסיום ‡כיל˙ו כל ˘ל‡ ‡וכל „בר מ‰ ‡ו ˘ו˙‰ ˘ום 
˘יעור  ב˙וך  ולברך  לכ˙חיל‰  ליז‰ר  י˘  פנים  כל  ועל  מ˘˜‰. 
˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙. [‡‡"כ ‰ו‡ ‡וכל סעו„‰ ˘יו„ע ˘˙ס˙יים 

ב˙וך ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ ו‡וכל סעו„‰ ‚„ול‰ כנ"ל]. 

ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡  וכן ‰סכים עמי בכל ז‰ ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' 
‰מזון  ברכ˙  בענין  וז"ל:  במכ˙ב  ‰‚„ול,  ‰„ין  בי˙  חבר 
ב˘מחו˙ ˘˘ו‰ין ‰רב‰ ‡חר ˘מסיימין בפועל ‡˙ ‰סעו„‰, 
‰נ‰ „בריו י˘רים ונכוחים ו‡ין ˆורך ל‰‡ריך ב‰ן ˘בו„‡י כל 
לפעמים  ˘‰י‡  ‰מרוב‰  ‰˘‰י‰  ˘מלב„  יחז‰  בעיניו  י˘ר 
 ıמעבר לזמן ˘‰‡וכל מ˙עכל ובפרט ˘ע"י ‰רי˜ו„ים ו‡ימו
‰‚וף וי‚יע˙ו מ˙עכל ‰‡וכל בזמן מועט יו˙ר ומ‚יעים ל˜ˆ˙ 
מן ‰ר‡וי לברך מי„ בסיום ‰סעו„‰  רעבון ‡ו ‰רב‰ֈ בו„‡י̆ 

.(ֈכרˆון ‰ח˙ן) ו‡ח"כ יר˜„ו כרˆונם

מן  ˘‰רב‰  ‰רי  בר‰"מ,  לפני  ‰ר˜ו„ים  רבוי  בעˆם  ו‚ם 
‡ו  בע˘ר‰  ‰זימון  ברכ˙  בל‡  ל„רכם  יוˆ‡ים  ‰מוזמנים 
לכ‡ור‰  (˘נר‡‰  ח˙נים  ברכ˙  ל˘מוע  בלי  ומכ"˘  ב˘ל˘‰, 
ובו„‡י  ח˙נים).  ברכ˙  ל˘מוע  בסעו„‰  ל‡וכלים  חיוב  ‡יז‰  ˘י˘ 
לעיכול ‰מ‡כל  ‰ן מן ‰ח˘˘  ‰נכונ‰ מכל ‰סיבו˙  ˘‰„רך 
בל‡  עוזבים  ˘רבים  ז‰  מˆ„  ו‰ן  ˘˘ו‰ים,  זמן  ב‡ו˙ו  לרוב 
ב˘ע‰  ‰˘מח‰   ˙‡ ˘מסיימים  ז‰  מˆ„  ו‚ם  ‰זימון,  ברכ˙ 
˜מים  ול‡  מ‡„,  מ‡וחרו˙  ב˘עו˙  לבי˙  ומ‚יעים  מ‡וחר˙ 
ביו˙ר  עייפים  ‰י˘יב‰  בני  ˘למחר˙  ועו„  בזמן,  ל˙פל‰ 
ומ˙בטלים מלימו„ ‰˙ור‰, בו„‡י ובו„‡י ˘‰נכון לברך כמ‰ 
‡˙ר,  על  מ„‡וריי˙‡)  ˘‰י‡  ‰מˆו‰  ל˜יום  (בזריזו˙  ˘יו˙ר 
 .ˆ פ˘וט.  ‰נלע"„  ז‰  ב˘לום.  יבו‡  מ˜ומו  על  ‰עם  וכל 
בו‡רון. [ונ„פס מכ˙בו בסוף ˙˘וב˙י ‰נ"ל בס‰"˜ ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב 

סי' כ].



„בר ‰מˆוי ‰ו‡ ביום ‰פורים, ˘‡חר ˘מסיימים סעו„˙ ‰יום 
כ‰לכ‰, כטוב לב ‰מסובים ביין, מפנים ‰˘לחן ומסל˜ים י„ם 
ל˜יים  ופונים  פרפר‡ו˙,  מ˘‡ר  ו‰ן  מפ˙  ‰ן  ‰‡כיל‰,  מן 
וכפי  ˘עו˙,  כמ‰  במ˘ך  ומחולו˙  ב˘ירים  ‰ח‚  ˘מח˙ 
˘יבו‡ר ל‰לן, טוב ונכון לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ˘ימ˘יכו 
˙וך  ‰מזון  ברכ˙  לברך  י˘  לכ˙חיל‰  כי  וברי˜ו„,  ב˘מח‰ 
˘˘כח  וכ‚ון  מי„  בירך  ˘ל‡  ב‡ופן  ור˜  „˜ו˙,   72 ˘יעור 
וכיו"ב יכול לברך כל ˘‰ו‡ ˘בע ול‡ ‰˙עכל ‰מזון ˘במעיו, 
במ˘נ‰  ˘‰רי  וכיוˆ‡.  פרפר˙  ב‡כיל˙  ˘ממ˘יך  ב‡ופן  ‡ו 
יכול  ול‡ בירך ע„ מ˙י  (נ‡:) ˘נינו: מי ˘‡כל ו˘כח  ברכו˙ 
לברך?, ע„ כ„י ˘י˙עכל ‰מזון ˘במעיו. וב‚מר‡ (נ‚:) נחל˜ו 
יוחנן  רבי  עיכול?,  זמן ˘יעור  כמ‰  ע„  ל˜י˘  ורי˘  יוחנן  ר' 
זמן  כל  ‡מר  ל˜י˘  ורי˘  רעב,  ‡ינו  ˘‰‡„ם  זמן  כל  ‡מר 
˘ב‡„ם ע„יין ˆמ‡ מחמ˙ ‡כיל˙ו. ו‰˜˘˙‰ ‰‚מר‡ ˘‰רי 
במ˜ום ‡חר רי˘ ל˜י˘ ‡מר ˘˘יעור עכול ‰ו‡ "כ„י ל‰לך 
ב‡כיל‰  "כ‡ן  ‰‚מר‡:  ו˙ירˆ‰  „˜ו˙).   72) מילין"-  ‡רבע 
מרוב‰ כ‡ן ב‡כיל‰ מועט˙". ופיר˘ ר˘"י ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ 
‰זמן  ל˜י˘  רי˘  ˘לפי  ומבו‡ר  „˜ו˙.   72 ע„  ‰˘יעור 
ו‚„ול‰ ‰ו‡ 72 „˜ו˙.  ‰מ‡וחר ביו˙ר לברך ב‡כיל‰ מרוב‰ 
„ברי  ב‰בנ˙  ר˘"י  על  חל˜ו  ב‡כיל‰)   ‰"„ (˘ם  ו‰˙וספו˙ 
רי˘ ל˜י˘, ופיר˘ו ‰‰יפך ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ ‰˘יעור ‰ו‡ כל 
 72 ע„  מועט˙  וב‡כיל‰  ‡כיל‰,  מ‡ו˙‰  ˆמ‡  ˘‰ו‡  עו„ 
ומרן  ‰י"„),  ברכו˙  מ‰ל'  (פ"ב  ‰רמב"ם  למע˘‰  „˜ו˙. 
יוחנן  ר'  כ„ע˙  פס˜ו   (‰ סעיף  ˜פ„  (סי'  ערוך  ב˘לחן 
˘‰˘יעור ˘‡פ˘ר עו„ לברך, ‰ו‡ כל זמן ˘‰‡„ם ‡ינו רעב. 

וכן פס˜ו כל ‰פוס˜ים, ˘‰רי ‰לכ‰ כר' יוחנן.

יר‡‰  ר‡‰  ו‰ר‡˘ונים  ‰מ˘נ‰  ב„ברי  ‰מעיין  ˘‰נ‰  ‡ל‡ 
˘נ˜טו ל‚בי ‰זמן ‰מ‡וחר ˘יכול לברך ל˘ון "„יעב„", כ‚ון 
‡כל  ˘כח ול‡ בירך" וכיו"ב. ˘‰רי במ˘נ‰ ˘נינו: "מי̆  "מי̆ 
חוזר  ‡ם  ‰לל  ובי˙  ˘מ‡י  בי˙  נחל˜ו  בירך",  ול‡  ו˘כח 
‰מ˘יכ‰  מ˜ר‰  ‡ו˙ו  ועל  ל‡.  ‡ו  לברך  ‰ר‡˘ון  למ˜ומו 
˘יעור  ע„  וענ˙‰  לברך?",  יכול  מ˙י  "ע„  ל˘‡ול:  ‰מ˘נ‰ 
מברך,  מ˙י  "ו"ע„  במ˘נ‰  ˘כ˙וב  ממ‰  נר‡‰  וכן  עיכול. 
‰מ˘נ‰  ב˙חיל˙  ˘כ˙וב  ˘מ‰  ˘מ˘מע  ‰חיבור,  בו‡"ו 
"˘כח", חוזר ‚ם כן על ˘ור‰ זו. וכן מבו‡ר בל˘ון ‰רמב"ם 
בפירו˘ ˘כ˙ב: מי ˘‡כל "ו˘כח" ול‡ בירך, ‡ם נזכר ˜ו„ם 
˘י˙עכל ‰מ‡כל ˘במעיו חוזר ומברך, נ˙עכל ‰מזון ˘במעיו 
‡ינו חוזר ומברך. וכן ‡ם נעלם ממנו ול‡ י„ע ‡ם בירך ‡ו ל‡ 
עכ"ל.  ‰מזון ˘במעיו,  נ˙עכל  ו‰ו‡ ˘ל‡  ומברך  חוזר  בירך 

ומוכח כנ"ל. וכן ‰ל˘ון בסמ"‚ (ע˘ין כז) ובסמ"˜ (מˆו‰ ˜ט). 
וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‡‰ל מוע„ („רך ח' „יני ב‰מ"ז נ˙יב ח'). ו‡ף 
ע„  לברך  יכול  ‡ימ˙י  ע„  ˘כ˙ב:  (˘ם)  ערוך  ב˘לחן  מרן 
רעב  ˘‡ינו  זמן  כל  ˘יעורו  וכמ‰  ˘במעיו,  ‰מזון  ˘י˙עכל 
מחמ˙ ‡ו˙‰ ‡כיל‰. ומ˘ע‰ ˘‰˙חיל ל‰יו˙ רעב ‡ע"פ ˘ל‡ 
נ˙עכל ע„יין ל‚מרי כנ˙עכל ל‚מרי „יינינן לי‰, ע"כ. ול‡ נ˜ט 
ל˘ון "˘כח" וכיו"ב, מ"מ נר‡‰ ˘חוזר על מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ 
‰סימן בסעיף ‡': "מי ˘‡כל במ˜ום ‡ח„ ו˘כח לברך ˘ם ‡ו 
ברי˘  ‰כו˙ר˙  מל˘ון  נר‡‰  וכן  וכו'".  ˘ם  בירך  ול‡  ‰זי„ 
‰סימן ב˘"ע סי' ˜פ„ ב„פוסים ‰י˘נים ˘‰ל˘ון: "וע„ כמ‰ 
[ועי' ב˘"ך  כנ"ל.  ומבו‡ר  בירך".  ול‡  מי ˘˘כח  לברך  יכול 
בחו"מ סי' ˘פו ס˜"„ ˘מבו‡ר ˘‰בין ˘מרן ‰˘"ע ‚ופי‰ ‰ו‡ 
˘כ˙ב ‰כו˙רו˙ ב˘"ע. וכן ‰בין ‰‚"ר ‡‰רן ‡לח„יף ב˘ו"˙ 
ח"ו  כ‰ן  וב˘ו"˙ ˘מח˙  ע"‡,  כ„  „ף   „ סי'  חו"מ  ‡‰רן  כפי 
בסופו כלל ל„, ועו„. מי‰ו עי' בס' ‡רı חיים ס˙‰ון סי' ˙ר‰ 
וכן מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ פ˜פ˜   ,‡ ‡ו˙ 
וכ"כ  עˆמו].  ‰˘"ע  מרן  מ˙ח"י  ‰כו˙רו˙  ˘יˆ‡ו  זו  ב„ע‰ 
‰˘לחן  מרן  ˘„ברי  טז)  ס"˜  (˘ם  בפירו˘  ברור‰  ‰מ˘נ‰ 
ערוך ˘כ˙ב: "ע„ ‡ימ˙י יכול לברך". ז‰ חוזר על מי ˘˘כח 
מ‰  ˘ז‰  ˘נר‡‰  וב‡מ˙  לעיל.  ‰מחבר  ˘„יבר  בירך  ול‡ 
בי‡ר  ולכן  ‡ינו מברך מי„?,  ברור‰, מ„וע  ˘‰ו˜˘‰ למ˘נ‰ 
˘„ברי מרן ‰˘לחן ערוך חוזרים על מי ˘˘כח. וכ"כ ‰לבו˘ 

(˘ם): וע„ ‡ימ˙ מברך "‡ם ˘כח" וכו'. 

ולפי ‰‡מור כל מחלו˜˙ם ˘ל ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ב„יעב„ וב‡ופן ˘˘כח וכיו"ב, ‡בל לכ˙חיל‰ נר‡‰ ˘˘ני‰ם 
 72 ˘יעור ˘ל  ב˙וך  פנים  כל  ועל  מי„  לברך  מו„ים ˘ˆריך 
„˜ו˙ כ„לעיל. וכן ‡פ˘ר ˘י˘ ב‰מ˙נ‰ מלברך ח˘˘ מ˘ום 
"‰יסח ‰„ע˙", [ו‡ף ˘ב„יעב„ ‰יסח ‰„ע˙ ל‡ מז˜י˜ לברך 
ברכ‰ ‡חרונ‰. מ"מ לכ˙חיל‰ י˘ לחו˘ ˘ל‡ ל‰סיח „ע˙ ‡ף 
ובפרט  עיכול,  זמן  לחו˘ ˘יעבור  י˘  ועו„  ‡חרונ‰].  בברכ‰ 
˜לים  מ‡כלים  י˘  בעיכול-  ‡חר  ˘יעור  י˘  מ‡כל  ˘בכל 
לעיכול וי˘ ˘לו˜ח זמן רב ע„ ˘מ˙עכלים- וכן ‡ˆל בני ‡„ם 
‚ופו  ‡ח„  כל  כי  ל‡ט  וי˘  מ‰ר  ‡ˆלם  ˘‰עיכול  ‡נ˘ים  י˘ 
˘ונ‰, וכן ‰„בר ˘ונ‰ בימים ‰חמים ‡ו ‰˜רים, וכן י˘ זמנים 
˘‰‡„ם מ˙‡מı ‰רב‰ בפעול‰ ונע˘‰ רעב מ‰ר, וי˘ ˘יו˘ב 
בטל וכל כיו"ב כי„וע, ו‡ם כן כיˆ„ י„ע ע„ ‡ימ˙ י˘‡ר ˘בע. 
˘˘יעור  ˘כ˙ב  ז-ח)  סעיף  (˘ם  ‰˘לחן  ערוך  ל‰רב  ור‡‰ 
˙חיל˙  ‰ו‡  עיכול  ˘˘יעור  ובפרט  ל˘ערו,   ‰˘˜ עיכול 

עיכול. ועו„ ˘‡יננו יו„עים ב„יו˜ ל˘ער מ‰י ‡כיל‰ מרוב‰ 
ומ‰י מועט˙. ומ"מ ב˙וך 72 „˜ו˙ בו„‡י יכול לברך. ומבו‡ר 
מ„בריו ˘לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר בז‰ כמ‰ ˘‡פ˘ר לברך ב˙וך 
˘יעור 72 „˜ו˙. בין ‡כיל‰ מרוב‰ ובין ‡כיל‰ מועט˙. וע"ע 
ל‰רב ב‚„י י˘ע (סי' ˜פ„) ˘כ˙ב ˘‡נו ˘‡יננו ב˜י‡ים כל כך 
ב˘יעורים ל˘ער יפ‰, כ˙ב ‰‡בו„ר‰ם ˘יכול ל˘ער ע„ 72 
„˜ו˙. ועו„ „זריזין מ˜„ימין למˆוו˙ [‡ל‡ ˘‡ם ‰˘לחן ערוך 
לפניו, ול‡ ‰חליט ב„ע˙ו לסיים, ‡ין לחו˘ לז‰. עי' בס‰"˜ 

ח"ב סי' כ‡].

וב‡מ˙ ˘‚ם בסבר‡ נר‡‰ כן בפ˘טו˙, ˘כן כיˆ„ ני˙ן ל˙˙ 
מלכ˙חיל‰ ˘יעור לברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡- ע„ ˘י‰י‰ רעב 
˘וב. ˘‰ל‡ ‰‡„ם ˘‡וכל ‡ינו יכול ל„ע˙ בו„‡ו˙ מ˙י יפו‚ 
לכ˙חיל‰  לחכו˙  יכול  כיˆ„  ו‡"כ  ‰רעב,  ויבו‡  ‰˘בע  לו 
בברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡, ע„ ˘י‚יע זמן ז‰?, ‡מנם מובן ‰„בר 
‰ו‡  ע˙‰  ועומ„  כיו"ב,  וכל  בירך  ול‡  ˘˘כח  ˘ב„יעב„ 
ב˘‡ל‰ ‚בי מˆבו ‰נ˙ון ‡ם יברך ‡ו ל‡, ˘נור‰ לו ˘יב„ו˜ 
ע˙‰ בעˆמו ‰‡ם ‰ו‡ ע„יין ˘בע ‡ו ל‡, ‡בל לכ˙חיל‰ ˜˘‰ 
‰ו‡ ל‡ יכול  ˜בעו חכמים ל‡„ם ל˘ער לפי ז‰, ‡חר̆  לומר̆ 
ל„ע˙ מ˙י י˜ר‰ ז‰ כנ"ל, ובפרט ˘בכך ‰ו‡ יכול ל‡ב„ ‡˙ 

ברכ˙ו- ברכ‰ מ„‡וריי˙‡. ולענ"„ ‰י‡ סבר‡ ברור‰.

‚„ולו˙  ובסעו„ו˙  ס˜"ט):  (˘ם  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ‰עיר  וכן 
לפעמים יו˘בים ‡רבע ‡ו חמ˘ ˘עו˙ ˜ו„ם ˘מברכין, ו‡ינו 
כיון  לומר  וי˘  מי„",  לברך  י˘  "ולכן  ר˘"י,  ל„ע˙  נכון 
˘עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙ נח˘ב כמו ˘ל‡ נ˙עכל ‰מזון 
(מיני  פרפר˙  ב‡כיל˙  ממ˘יכים  ˘ל‡  ˘כל  ומבו‡ר  ע„יין. 
מזונו˙ וכ„ו') ‡ו ב˘˙י‰ י˘ לברך מי„. ו‡˙ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם 
‰בי‡ו רבים מ‰‡חרונים ל‰לכ‰ [ומ‰ם: ‰‚"ר ‡בר‰ם פריס˜ו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם (סי' כט ‡ו˙ „). ו‰כף ‰חיים (˘ם ס"˜ 
ל‡), ו‰בי˙ מנוח‰ (‡ו˙ י'), ו‰„רך ‰חיים (‡ו˙ ‚). ו‰כ‰"ח ‚ם 
‰מ˘ך  על  ˘סומכים  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡  ˘ל  י˘ובו  על  ‰וסיף 
‡כיל˙ פרפ˙ וכיו"ב: ומ"מ לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר ˘ל‡ ל˘‰ו˙ 
 ˙‡ ˘ממ˘יכ‰  ‰פרפר˙  [מלב„  פ˙  כזי˙  ל‡כול  ‡ו  כך  כל 
‰סעו„‰] סמוך לברכ˙ ‰מזון. ול‡ ‰בי‡ בז‰ חול˜ כלל. ור‡‰ 
עו„ בספר ˜יˆור ˘"ע (סי' מ„ סעיף ח) ˘˙ב, בסעו„ו˙ ‚„ולו˙ 
ז‰,  מזמן  יו˙ר  ‰מזון  לברכ˙  ‰‡כיל‰  בין  יו˘בים  לפעמים 
ו‰יינו מפני ˘‚ם בינ˙יים עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙, ומכל 
מ˜ום "‰נכון ˘ל‡ ל˘‰ו˙ ‰רב‰", עכ"ל. ומ„ברי‰ם מבו‡ר 
˘בסעו„‰  מ„ברי‰ם  ˘מ˘מע  (‡ל‡  ˘נ˙ב‡ר.  כמו 
˘מס˙יימ˙ ˙וך 72 „˜ו˙ ‡ין לחו˘ ולברך מי„. ולפי ז‰ ‚ם 
˘מ„בר  ולומר  ל„חו˜  ˆריך  ב˘כח,  „ו˜‡  ˘„בר  ‰רמב"ם 

בסעו„‰ ˘נמ˘כ˙ יו˙ר מ72 „˜ו˙, ולכן ˆריך לברך מי„)]. 

ו„ע ˘כ„ברי ר˘"י ‰נ"ל בבי‡ור ‰‚מר‡, כן כ˙בו ‚ם ‰ערוך 
יוחנן  ר'  ל„ע˙  ˘‚ם  עו„  חי„˘  ˘‰ו‡  ‡ל‡  "‡כל")  (ערך 
˘‰‰לכ‰ כמו˙ו, ˘‡מר ˘‰˘יעור "כל זמן ˘‰ו‡ ˘בע", ל‡ 
‡מר ר' יוחנן כן ‡ל‡ ר˜ על סעו„‰ ˜טנ‰ ‡בל בסעו„‰ ‚„ול‰ 
נר‡‰  ˘כן  וב‡מ˙  בלב„.  „˜ו˙  ב-72  ‰ו‡  ‰‡חרון  ‰‚בול 
מ„ברי ר˘"י בפ˘טו˙, (ר‡‰ בספרי ‰˜טן ˘ם. וע"ע ל‰‚‡ון 
ס  סימן   '‰ ‡ו˙  ח"‡  יוסף  ברכ˙  ב˘ו"˙  ‰לוי  י„י„  יוסף  ר' 
˘כ˙ב ˘במסופ˜ ‡ם רעב ‡חר ˘יעור 72 „˜ו˙ ל‡ יברך ‡ל‡ 
‡ם כן י‡כל עו„ כזי˙ פ˙, ˘ספ˜ ‰לכ‰ כר˘"י ˘‡חר ˘יעור 

ז‰ ‡ינו יכול לברך, וספ˜ ˘‰ו‡ רעב). 

י˘ לברך  נמˆינו למ„ים ˘לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰  ומכל ‰נ"ל 
מי„ בסמוך ‡חר ‰‡כיל‰, ועל כל פנים ב˙וך 72 „˜ו˙, לחו˘ 
ל˘יט˙ ר˘"י, וכל „ברי ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ומחלו˜˙ם ‰י‡ 
יזכיר  ˘‡ח„  יועיל  ל‡  [ו‚ם  וכ„ו'.  ˘˘כח  כ‚ון  ב„יעב„  ר˜ 
ל˘ני. ˘‰רי עי˜ר ‰ח˘˘ כ‡ן ‡ינו ˘מ‡ י˘כח, ‡ל‡ ˘מ‡ 
יעבור ‰זמן וי˙עכל ‰מזון ˘במעיו, ו‡ם כן ‰זכר˙ חבירו ל‡ 

˙ועיל כלל כי ‡ינו "נמˆ‡ במעיו"]. ‡ל‡ ˘‡ם סיום ‰סעו„‰ 
ˆריך  ˘‡ח"כ  (וכ‚ון  „˜ו˙  ע"ב  ˙וך  ˘יס˙יים  מר‡˘  ˜בוע 
לילך לעיסו˜יו), ו‚ם ‡ינו ‡וכל ‡כיל‰ מועט˙ ˘ירעב ממנ‰ 

˙וך ‰זמן, נר‡‰ ˘‡ין חיוב לברך מי„.

ו‡יננו מעירים בז‰ על "מנ‰‚ ‰עולם", ˘‰רי ב„רך כלל ‡חר 
‰סעו„‰ ‰‡„ם ‡וכל פרפר‡ו˙ ופיˆוחים ו˘ו˙‰ ˘˙י‰ ‡ו ˙‰ 
‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ˘כ˙ב  כמו  לחו˘  ‡ין  ובז‰  סוכר,  עם  ו˜פ‰ 
ר‚יל‰  ובסעו„‰  ‰עיכול,  זמן  נמ˘ך  ˘‰רי  ‰פוס˜ים-  ו˘‡ר 
כ‚ון ביום חול, ב„רך כלל מי„ ‡חר ‰סעו„‰ מברך ‰ו‡ ברכ˙ 
בח˙ונו˙  וכן  וענייניו.  בעס˜יו  ל‰מ˘יך  וממ‰ר  ‰מזון 
ו‰רו˜„ים  וכ„ו'.  ב˘˙י‰  עוס˜ים  רו˜„ים,  ו‡ינם  ‰יו˘בים 
‡„ם ˘יר˜ו„  ו‡ין  מ‰,  „בר  ו˘ו˙ים  בפעם  פעם  מי„י  ב‡ים 
בח˙ונ‰ למעל‰ מ˘ע‰ ברˆף ול‡ י˘˙‰ „בר מ‰ [וב„"כ ‚ם ‡ין 
מˆי‡ו˙ ˘ל רי˜ו„ים במ˘ך זמן רב כז‰]. ו‡"כ ‡ין כ‡ן ‰ער‰ על 
‰מנ‰‚ ול‡ כלום. וכל „ברינו ‰מ‰ על „בר ‰ל‡ מˆוי ˘‡„ם 
‡ו ל˘˙ו˙ „בר  רו˜„ מבלי ל‡כול  ‡ו  יו˘ב בטל ‡ו מ˘וחח 
ימ˘יך בעניינים  ו„ם̆  י˘ לו ל‰יז‰ר לכ˙חיל‰ ולברך̃  מ‰,̆ 
‡לו בכ„י ˘ל‡ יעבור עיכולו ונמˆ‡ מפסי„ ברכ‰ „‡וריי˙‡.

ומ‰ ˘כ˙ב ‰‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ בספר נמו˜י ‡ורח חיים (סי' 
בסעו„‰  נו‰‚ים  ˘‰רי  ‰מ‚"‡  כ„ע˙  ˘ל‡  ˘‰מנ‰‚  ˙ע„) 
ו‡ין  ˘עו˙  כמ‰  ובזמירו˙  ˙ור‰  ב„ברי  ˘עוס˜ים  ˘לי˘י˙ 
טועמין בנ˙יים. וכ"כ ‰‚ר"ח נ‡‰ בספר ב„י ‰˘לחן (סי' מ„ 
ס"˜ ‰), ‰נ‰ ‰רב נימו˜י ‡ו"ח ר˜ יי˘ב ‰נו‰‚ים כן ול‡ ‡מר 
˘כ˙ב  ‰˘לחן  ‰ב„י  מ„ברי  מבו‡ר  וכן  לכ˙חיל‰.  כן  לנ‰ו‚ 
"נר‡‰ ˘סומכין בז‰". וב˘ו"˙ ויען „ו„ וייס (ח"„ סי' יט ‡ו˙ 
‰‡„מו"ר  נ‰‚  ˘כן  וכ˙ב  ‡ו"ח,  נימו˜י  ‰רב  „ברי  ‰בי‡   (‡
ובספר  ˙˜ע"ז).  סי'  רבינו  (מנ‰‚י  ‰פורים  בסעו„˙  מסטמ‡ר 
(עמ'  זˆ"ל  ‡‰רן  מ˙ול„ו˙  ‰‡„מו"ר  מנ‰‚י  ל‡בר‰ם-  זכור 
‰‡כיל‰  בין  ‰˘‰יי‰  זמן  ˘לי˘י˙  ˘בסעו„‰  כ˙ב  רס‚), 
לומר  ˘ˆריך  וכ˙ב  עיכול.  מ˘יעור  יו˙ר  ‰י‰  ‰מזון  לברכ˙ 
וב‡מ˙  ‰נ"ל.  ממונ˜‡ט˘  ‰‡„מו"ר  ע"„  סמך  ˘‰‡„מו"ר 
˘„ברי‰ם ומנ‰‚ם, ‰ו‡ ב‡ופן ˘‡פילו ב„יעב„ ‡"‡ לברך לפי 
„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך, ˘‰ל‡ ‰ם מעי„ים ˘עובר זמן עיכול 
˙מי„  ˘‡פ˘ר  סומכים  ‰ם  ז‡˙  ובכל  רעבים,  ˘‰ם  וו„‡י 
ונמˆ‡  ל‚מרי.  ח„˘‰  ˘יט‰  וזו‰י  ˘עו˙,   ˘˘ ב˙וך  לברך 
זמן  ˘עובר  ב‡ופן  לברך  כלל  מ˜ילים  ˘‡יננו  ˘ל˘יט˙נו 
ל‰˜˙  כל  וכ„ברי  מי„  לברך  לכ˙חיל‰  י˘  כן  ‡ם  עיכול, 
ו˜ˆיע‰  במור   ı"יעב‰ ו‚ם  וברור.  ל‰לן,  ‰נזכר˙  ‰‡חרונים 
(סי' ˜פ„) ‰בי‡ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם וכ˙ב ˘‰ם נכונים, ומוכח 
וכיוˆ‡  „בר מ‰ כפרפר˙  ב‡ופן ˘‡וכלים  ˘ם מ„בריו ˘ר˜ 
בז‰, מ˙יי˘ב מ‰ ˘ל‡ מברכין מי„. וכן בספר ˘ערי ‰ברכ‰ 
˘טיˆבר‚ (פר˜ י„ סעיף כו) פס˜ כן ל‰לכ‰, ובמ˜ורו˙ ‰בי‡ 
כ‡)  סי'  (ח"‡  ˙˘ובו˙   ıב˜וב ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  ˘כ"פ 
‡ף   ('˜„  72) וחומ˘  מ˘ע‰  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‡ין  ˘לכ˙חיל‰ 
˘יעור  זמן  ל˘ער  יו„עים  ˘‡יננו  כיון  ‚„ולו˙  בסעו„ו˙ 
‰חופ‰  בספר  ˘ליט"‡  זכ‡י  ‡‰רן  ‰‚"ר  וכ"כ  ‰עיכול. 
ו‰ני˘ו‡ין (סי' יט סעיף יב). וכ"כ ‰‚"ר י‰ו˘ע מ˘‰ ‡‰רונסון 
(ב‰סכמ˙ו לספר ˘‰˘מח‰  י˘ועו˙ מ˘‰,  זˆ"ל בעל ˘ו"˙ 
במעונו ויל‰לם, מ‰„ור˙ ˙˘נ"ב) ל‰ז‰יר ע"ז בח˙ונו˙. וכ"כ 
בט ‰לוי  ב˘ו"˙ לבו˘י מר„כי (‡ו"ח ס"‚). וכן מבו‡ר ב˘ו"˙̆ 
˘וב‰  וב˘ו"˙  ˆו),  סי'  (ח"‡  ˆבי  ‰ר  וב˘ו"˙  כו)  סי'  (ח"ז 
ב˘לחנו˙  ‰מסובים  ‚בי  ˘נ˘‡ל  כ‰)  סי'  (ח"‡  י˘ר‡ל 
וכיו"ב במ˘ך זמן רב מע˙ סיום סעו„˙ם על מ‰  ‡„מורי"ם 
‰ם סומכים. וב˙˘וב˙ו ‰‡ריך ‰רחיב לב‡ר ˘כל ‰‰י˙ר לז‰ 
‰ו‡ ר˜ ב‡ופן ˘‡וכלים ביני וביני „בר מ‰ כ„ברי ‰מ"‡, ועו„ 
„ן ‡ם ˘˙י‰ מועיל לז‰, ע"˘. ור‡‰ עו„ ב˘ו"˙ ‡בן י˘ר‡ל 
כל  ‡ם  ני˘ו‡ין,  סעו„˙  ‚בי  ˘נ˘‡ל  פב)  סי'  (ח"ח  פי˘ר 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‰מסיימים סעו„˙ פורים ופונים ל˜יים
˘מח˙ ‰יום ב˘ירים ורי˜ו„ים כ„˙,

‰נכון ˘י˜„ימו לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ‰רי˜ו„ים

‰מסובים בסעו„‰ חייבים ל˘מוע ז' ברכו˙ ˘בסוף ‰סעו„‰. 
ו˜ו„ם ˘‰˘יב ל˘ו‡ל ‰‡ריך ˘‡ין נכון כלל ‰מנ‰‚ ‰ז‰, כי 
חל˜  ˘י˘  ‡ף  „על  וכ˙ב  עיכול,  זמן  ˘יעבור  ח˘˘  י˘ 
˘נז‰רים ל‡כול מי„י פעם בפעם, מ"מ י˘ ˘ל‡ נז‰רים בז‰ 
בסוף  ˘מי„  ל˙˜ן  נכון  ז‰  ו˘מטעם  מכ˘ול,  לי„י  ו‡˙ו 
‡ו  בסעו„‰,  ימ˘יכו  כן  ו‡חר  ‰מזון  ברכ˙  יברכו  ‰סעו„‰ 
˙˘ובו˙  ב˘ו"˙  ו‚ם  ‰ח˙ונ‰.  זמן  בסוף  ‰סעו„‰  ˘יע˘ו 
ו‰נ‰‚ו˙ (ח"‡ סי' ˜ע‰) כ˙ב ל„ון בענין ‰ח˙ונו˙ כנ"ל, וכ˙ב 
˘ˆריך ליז‰ר ול‡כול „בר מ‰ בין לבין כ„ברי ‰מ"‡ ‰נ"ל. (ר˜ 
˘‰וסיף לח„˘ ˘‡ף ב‡ופן ˘‡פ˘ר ˘י‡כל „בר מ‰ מועיל ‡ף ‡ם 

‡ינו ‡וכל. עי' מ"˘ ל„חו˙ ב‡ורך בס‰"˜ ח"ב סי' כ‡). 

ו‡ם נסכם ‰„ברים יוˆ‡ מכל ‰נ"ל ˘פ˘ט ‰מ˘נ‰ בברכו˙ (נ‡ 
זמן עיכול ‰ו‡ ר˜ ב„יעב„  ע"ב) ˘כל ‰„ין ˘מברך ע„ סוף 
וכן  ו‰סמ"‚,  ‰רמב"ם  בפירו˘  כ˙בו  ו˘כן  ˘˘כח,  וב‡ופן 
נר‡‰ מ˘‡ר ‰ר‡˘ונים. ו‡"כ לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰ י˘ לברך 
˘סוברים  מ‰ר‡˘ונים  י˘  „יעב„,  לעניין  ˘‡ף  ועו„  מי„. 
˘‰ו‡ ר˜ ע„ ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ [ר˘"י, ‰ערוך ו‰מ‡ירי], 
ו‰מ‚ן ‡בר‰ם כ˙ב ˘י˘ ליז‰ר ולחו˘ ל„ע˙ ר˘"י, וכן כ˙בו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם פריס˜ו, ו‰יעב"ı, ו‰כף ‰חיים, ו‰בי˙ 
˘"ע,  ˜יˆור  ובספר  ‰˘לחן,  ו‰ערוך  ‰חיים.  ו‰„רך  מנוח‰ 
‰לוי  ˘בט  ו‰רב  ‡לי˘יב,  ו‰‚רי"˘  מר„כי,  לבו˘י  וב˘ו"˙ 
ו‰‚ר"מ  פי˘ר  ‰‚ר"י  מ„ברי  מ˙ב‡ר  וכן  ˆבי.  ‰ר  ו‰רב 
ו‰ב„י  ‡ו"ח,  [נימו˜י  ז‰  על  ‰חול˜ים  ו‡ף  ועו„.  ˘טרנבוך 
‰˘לחן], ל‡ כ˙בו ˘י˘ לנ‰ו‚ כן לכ˙חיל‰ ור˜ כ˙בו ליי˘ב 
מנ‰‚ם [ועו„ ˘‡ף ‰ם מו„ים ˘מנ‰‚ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰˘"ע, ˘מ˜ילים 
‡ף ‡חר ˘יעור עיכול, ו‡"כ ו„‡י ˘‡ין ר‡י‰ ממנ‰‚ם ל„י„ן וכנ"ל]. 
י˘כח  ˘מ‡  ‚ם  ח˘˘  ˘י˘  בז‰  ‡ופנים  ‰רב‰  ˘י˘  ועו„ 
וכ‚ון ˘ל‡ כולם מברכים בזמן ‡ח„, ‡ו ב‡וכל לב„ו.  לברך, 
וכן י˘ לחו˘ ˘ל‡ י˘ים לבו לזמן ˘עובר ויעבור זמן עיכולו 
ˆריך  לכ˙חיל‰  ל‰לכ‰  ולכן  ‰˙ור‰.  מן  ע˘‰  מˆו˙  ויבטל 
לברך מי„ בסיום ‡כיל˙ו כל ˘ל‡ ‡וכל „בר מ‰ ‡ו ˘ו˙‰ ˘ום 
˘יעור  ב˙וך  ולברך  לכ˙חיל‰  ליז‰ר  י˘  פנים  כל  ועל  מ˘˜‰. 
˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙. [‡‡"כ ‰ו‡ ‡וכל סעו„‰ ˘יו„ע ˘˙ס˙יים 

ב˙וך ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ ו‡וכל סעו„‰ ‚„ול‰ כנ"ל]. 

ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡  וכן ‰סכים עמי בכל ז‰ ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' 
‰מזון  ברכ˙  בענין  וז"ל:  במכ˙ב  ‰‚„ול,  ‰„ין  בי˙  חבר 
ב˘מחו˙ ˘˘ו‰ין ‰רב‰ ‡חר ˘מסיימין בפועל ‡˙ ‰סעו„‰, 
‰נ‰ „בריו י˘רים ונכוחים ו‡ין ˆורך ל‰‡ריך ב‰ן ˘בו„‡י כל 
לפעמים  ˘‰י‡  ‰מרוב‰  ‰˘‰י‰  ˘מלב„  יחז‰  בעיניו  י˘ר 
 ıמעבר לזמן ˘‰‡וכל מ˙עכל ובפרט ˘ע"י ‰רי˜ו„ים ו‡ימו
‰‚וף וי‚יע˙ו מ˙עכל ‰‡וכל בזמן מועט יו˙ר ומ‚יעים ל˜ˆ˙ 
מן ‰ר‡וי לברך מי„ בסיום ‰סעו„‰  רעבון ‡ו ‰רב‰ֈ בו„‡י̆ 

.(ֈכרˆון ‰ח˙ן) ו‡ח"כ יר˜„ו כרˆונם

מן  ˘‰רב‰  ‰רי  בר‰"מ,  לפני  ‰ר˜ו„ים  רבוי  בעˆם  ו‚ם 
‡ו  בע˘ר‰  ‰זימון  ברכ˙  בל‡  ל„רכם  יוˆ‡ים  ‰מוזמנים 
לכ‡ור‰  (˘נר‡‰  ח˙נים  ברכ˙  ל˘מוע  בלי  ומכ"˘  ב˘ל˘‰, 
ובו„‡י  ח˙נים).  ברכ˙  ל˘מוע  בסעו„‰  ל‡וכלים  חיוב  ‡יז‰  ˘י˘ 
לעיכול ‰מ‡כל  ‰ן מן ‰ח˘˘  ‰נכונ‰ מכל ‰סיבו˙  ˘‰„רך 
בל‡  עוזבים  ˘רבים  ז‰  מˆ„  ו‰ן  ˘˘ו‰ים,  זמן  ב‡ו˙ו  לרוב 
ב˘ע‰  ‰˘מח‰   ˙‡ ˘מסיימים  ז‰  מˆ„  ו‚ם  ‰זימון,  ברכ˙ 
˜מים  ול‡  מ‡„,  מ‡וחרו˙  ב˘עו˙  לבי˙  ומ‚יעים  מ‡וחר˙ 
ביו˙ר  עייפים  ‰י˘יב‰  בני  ˘למחר˙  ועו„  בזמן,  ל˙פל‰ 
ומ˙בטלים מלימו„ ‰˙ור‰, בו„‡י ובו„‡י ˘‰נכון לברך כמ‰ 
‡˙ר,  על  מ„‡וריי˙‡)  ˘‰י‡  ‰מˆו‰  ל˜יום  (בזריזו˙  ˘יו˙ר 
 .ˆ פ˘וט.  ‰נלע"„  ז‰  ב˘לום.  יבו‡  מ˜ומו  על  ‰עם  וכל 
בו‡רון. [ונ„פס מכ˙בו בסוף ˙˘וב˙י ‰נ"ל בס‰"˜ ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב 

סי' כ].
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„בר ‰מˆוי ‰ו‡ ביום ‰פורים, ˘‡חר ˘מסיימים סעו„˙ ‰יום 
כ‰לכ‰, כטוב לב ‰מסובים ביין, מפנים ‰˘לחן ומסל˜ים י„ם 
ל˜יים  ופונים  פרפר‡ו˙,  מ˘‡ר  ו‰ן  מפ˙  ‰ן  ‰‡כיל‰,  מן 
וכפי  ˘עו˙,  כמ‰  במ˘ך  ומחולו˙  ב˘ירים  ‰ח‚  ˘מח˙ 
˘יבו‡ר ל‰לן, טוב ונכון לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ˘ימ˘יכו 
˙וך  ‰מזון  ברכ˙  לברך  י˘  לכ˙חיל‰  כי  וברי˜ו„,  ב˘מח‰ 
˘˘כח  וכ‚ון  מי„  בירך  ˘ל‡  ב‡ופן  ור˜  „˜ו˙,   72 ˘יעור 
וכיו"ב יכול לברך כל ˘‰ו‡ ˘בע ול‡ ‰˙עכל ‰מזון ˘במעיו, 
במ˘נ‰  ˘‰רי  וכיוˆ‡.  פרפר˙  ב‡כיל˙  ˘ממ˘יך  ב‡ופן  ‡ו 
יכול  ול‡ בירך ע„ מ˙י  (נ‡:) ˘נינו: מי ˘‡כל ו˘כח  ברכו˙ 
לברך?, ע„ כ„י ˘י˙עכל ‰מזון ˘במעיו. וב‚מר‡ (נ‚:) נחל˜ו 
יוחנן  רבי  עיכול?,  זמן ˘יעור  כמ‰  ע„  ל˜י˘  ורי˘  יוחנן  ר' 
זמן  כל  ‡מר  ל˜י˘  ורי˘  רעב,  ‡ינו  ˘‰‡„ם  זמן  כל  ‡מר 
˘ב‡„ם ע„יין ˆמ‡ מחמ˙ ‡כיל˙ו. ו‰˜˘˙‰ ‰‚מר‡ ˘‰רי 
במ˜ום ‡חר רי˘ ל˜י˘ ‡מר ˘˘יעור עכול ‰ו‡ "כ„י ל‰לך 
ב‡כיל‰  "כ‡ן  ‰‚מר‡:  ו˙ירˆ‰  „˜ו˙).   72) מילין"-  ‡רבע 
מרוב‰ כ‡ן ב‡כיל‰ מועט˙". ופיר˘ ר˘"י ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ 
‰זמן  ל˜י˘  רי˘  ˘לפי  ומבו‡ר  „˜ו˙.   72 ע„  ‰˘יעור 
ו‚„ול‰ ‰ו‡ 72 „˜ו˙.  ‰מ‡וחר ביו˙ר לברך ב‡כיל‰ מרוב‰ 
„ברי  ב‰בנ˙  ר˘"י  על  חל˜ו  ב‡כיל‰)   ‰"„ (˘ם  ו‰˙וספו˙ 
רי˘ ל˜י˘, ופיר˘ו ‰‰יפך ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ ‰˘יעור ‰ו‡ כל 
 72 ע„  מועט˙  וב‡כיל‰  ‡כיל‰,  מ‡ו˙‰  ˆמ‡  ˘‰ו‡  עו„ 
ומרן  ‰י"„),  ברכו˙  מ‰ל'  (פ"ב  ‰רמב"ם  למע˘‰  „˜ו˙. 
יוחנן  ר'  כ„ע˙  פס˜ו   (‰ סעיף  ˜פ„  (סי'  ערוך  ב˘לחן 
˘‰˘יעור ˘‡פ˘ר עו„ לברך, ‰ו‡ כל זמן ˘‰‡„ם ‡ינו רעב. 

וכן פס˜ו כל ‰פוס˜ים, ˘‰רי ‰לכ‰ כר' יוחנן.

יר‡‰  ר‡‰  ו‰ר‡˘ונים  ‰מ˘נ‰  ב„ברי  ‰מעיין  ˘‰נ‰  ‡ל‡ 
˘נ˜טו ל‚בי ‰זמן ‰מ‡וחר ˘יכול לברך ל˘ון "„יעב„", כ‚ון 
‡כל  ˘כח ול‡ בירך" וכיו"ב. ˘‰רי במ˘נ‰ ˘נינו: "מי̆  "מי̆ 
חוזר  ‡ם  ‰לל  ובי˙  ˘מ‡י  בי˙  נחל˜ו  בירך",  ול‡  ו˘כח 
‰מ˘יכ‰  מ˜ר‰  ‡ו˙ו  ועל  ל‡.  ‡ו  לברך  ‰ר‡˘ון  למ˜ומו 
˘יעור  ע„  וענ˙‰  לברך?",  יכול  מ˙י  "ע„  ל˘‡ול:  ‰מ˘נ‰ 
מברך,  מ˙י  "ו"ע„  במ˘נ‰  ˘כ˙וב  ממ‰  נר‡‰  וכן  עיכול. 
‰מ˘נ‰  ב˙חיל˙  ˘כ˙וב  ˘מ‰  ˘מ˘מע  ‰חיבור,  בו‡"ו 
"˘כח", חוזר ‚ם כן על ˘ור‰ זו. וכן מבו‡ר בל˘ון ‰רמב"ם 
בפירו˘ ˘כ˙ב: מי ˘‡כל "ו˘כח" ול‡ בירך, ‡ם נזכר ˜ו„ם 
˘י˙עכל ‰מ‡כל ˘במעיו חוזר ומברך, נ˙עכל ‰מזון ˘במעיו 
‡ינו חוזר ומברך. וכן ‡ם נעלם ממנו ול‡ י„ע ‡ם בירך ‡ו ל‡ 
עכ"ל.  ‰מזון ˘במעיו,  נ˙עכל  ו‰ו‡ ˘ל‡  ומברך  חוזר  בירך 

ומוכח כנ"ל. וכן ‰ל˘ון בסמ"‚ (ע˘ין כז) ובסמ"˜ (מˆו‰ ˜ט). 
וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‡‰ל מוע„ („רך ח' „יני ב‰מ"ז נ˙יב ח'). ו‡ף 
ע„  לברך  יכול  ‡ימ˙י  ע„  ˘כ˙ב:  (˘ם)  ערוך  ב˘לחן  מרן 
רעב  ˘‡ינו  זמן  כל  ˘יעורו  וכמ‰  ˘במעיו,  ‰מזון  ˘י˙עכל 
מחמ˙ ‡ו˙‰ ‡כיל‰. ומ˘ע‰ ˘‰˙חיל ל‰יו˙ רעב ‡ע"פ ˘ל‡ 
נ˙עכל ע„יין ל‚מרי כנ˙עכל ל‚מרי „יינינן לי‰, ע"כ. ול‡ נ˜ט 
ל˘ון "˘כח" וכיו"ב, מ"מ נר‡‰ ˘חוזר על מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ 
‰סימן בסעיף ‡': "מי ˘‡כל במ˜ום ‡ח„ ו˘כח לברך ˘ם ‡ו 
ברי˘  ‰כו˙ר˙  מל˘ון  נר‡‰  וכן  וכו'".  ˘ם  בירך  ול‡  ‰זי„ 
‰סימן ב˘"ע סי' ˜פ„ ב„פוסים ‰י˘נים ˘‰ל˘ון: "וע„ כמ‰ 
[ועי' ב˘"ך  כנ"ל.  ומבו‡ר  בירך".  ול‡  מי ˘˘כח  לברך  יכול 
בחו"מ סי' ˘פו ס˜"„ ˘מבו‡ר ˘‰בין ˘מרן ‰˘"ע ‚ופי‰ ‰ו‡ 
˘כ˙ב ‰כו˙רו˙ ב˘"ע. וכן ‰בין ‰‚"ר ‡‰רן ‡לח„יף ב˘ו"˙ 
ח"ו  כ‰ן  וב˘ו"˙ ˘מח˙  ע"‡,  כ„  „ף   „ סי'  חו"מ  ‡‰רן  כפי 
בסופו כלל ל„, ועו„. מי‰ו עי' בס' ‡רı חיים ס˙‰ון סי' ˙ר‰ 
וכן מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ פ˜פ˜   ,‡ ‡ו˙ 
וכ"כ  עˆמו].  ‰˘"ע  מרן  מ˙ח"י  ‰כו˙רו˙  ˘יˆ‡ו  זו  ב„ע‰ 
‰˘לחן  מרן  ˘„ברי  טז)  ס"˜  (˘ם  בפירו˘  ברור‰  ‰מ˘נ‰ 
ערוך ˘כ˙ב: "ע„ ‡ימ˙י יכול לברך". ז‰ חוזר על מי ˘˘כח 
מ‰  ˘ז‰  ˘נר‡‰  וב‡מ˙  לעיל.  ‰מחבר  ˘„יבר  בירך  ול‡ 
בי‡ר  ולכן  ‡ינו מברך מי„?,  ברור‰, מ„וע  ˘‰ו˜˘‰ למ˘נ‰ 
˘„ברי מרן ‰˘לחן ערוך חוזרים על מי ˘˘כח. וכ"כ ‰לבו˘ 

(˘ם): וע„ ‡ימ˙ מברך "‡ם ˘כח" וכו'. 

ולפי ‰‡מור כל מחלו˜˙ם ˘ל ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ב„יעב„ וב‡ופן ˘˘כח וכיו"ב, ‡בל לכ˙חיל‰ נר‡‰ ˘˘ני‰ם 
 72 ˘יעור ˘ל  ב˙וך  פנים  כל  ועל  מי„  לברך  מו„ים ˘ˆריך 
„˜ו˙ כ„לעיל. וכן ‡פ˘ר ˘י˘ ב‰מ˙נ‰ מלברך ח˘˘ מ˘ום 
"‰יסח ‰„ע˙", [ו‡ף ˘ב„יעב„ ‰יסח ‰„ע˙ ל‡ מז˜י˜ לברך 
ברכ‰ ‡חרונ‰. מ"מ לכ˙חיל‰ י˘ לחו˘ ˘ל‡ ל‰סיח „ע˙ ‡ף 
ובפרט  עיכול,  זמן  לחו˘ ˘יעבור  י˘  ועו„  ‡חרונ‰].  בברכ‰ 
˜לים  מ‡כלים  י˘  בעיכול-  ‡חר  ˘יעור  י˘  מ‡כל  ˘בכל 
לעיכול וי˘ ˘לו˜ח זמן רב ע„ ˘מ˙עכלים- וכן ‡ˆל בני ‡„ם 
‚ופו  ‡ח„  כל  כי  ל‡ט  וי˘  מ‰ר  ‡ˆלם  ˘‰עיכול  ‡נ˘ים  י˘ 
˘ונ‰, וכן ‰„בר ˘ונ‰ בימים ‰חמים ‡ו ‰˜רים, וכן י˘ זמנים 
˘‰‡„ם מ˙‡מı ‰רב‰ בפעול‰ ונע˘‰ רעב מ‰ר, וי˘ ˘יו˘ב 
בטל וכל כיו"ב כי„וע, ו‡ם כן כיˆ„ י„ע ע„ ‡ימ˙ י˘‡ר ˘בע. 
˘˘יעור  ˘כ˙ב  ז-ח)  סעיף  (˘ם  ‰˘לחן  ערוך  ל‰רב  ור‡‰ 
˙חיל˙  ‰ו‡  עיכול  ˘˘יעור  ובפרט  ל˘ערו,   ‰˘˜ עיכול 

עיכול. ועו„ ˘‡יננו יו„עים ב„יו˜ ל˘ער מ‰י ‡כיל‰ מרוב‰ 
ומ‰י מועט˙. ומ"מ ב˙וך 72 „˜ו˙ בו„‡י יכול לברך. ומבו‡ר 
מ„בריו ˘לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר בז‰ כמ‰ ˘‡פ˘ר לברך ב˙וך 
˘יעור 72 „˜ו˙. בין ‡כיל‰ מרוב‰ ובין ‡כיל‰ מועט˙. וע"ע 
ל‰רב ב‚„י י˘ע (סי' ˜פ„) ˘כ˙ב ˘‡נו ˘‡יננו ב˜י‡ים כל כך 
ב˘יעורים ל˘ער יפ‰, כ˙ב ‰‡בו„ר‰ם ˘יכול ל˘ער ע„ 72 
„˜ו˙. ועו„ „זריזין מ˜„ימין למˆוו˙ [‡ל‡ ˘‡ם ‰˘לחן ערוך 
לפניו, ול‡ ‰חליט ב„ע˙ו לסיים, ‡ין לחו˘ לז‰. עי' בס‰"˜ 

ח"ב סי' כ‡].

וב‡מ˙ ˘‚ם בסבר‡ נר‡‰ כן בפ˘טו˙, ˘כן כיˆ„ ני˙ן ל˙˙ 
מלכ˙חיל‰ ˘יעור לברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡- ע„ ˘י‰י‰ רעב 
˘וב. ˘‰ל‡ ‰‡„ם ˘‡וכל ‡ינו יכול ל„ע˙ בו„‡ו˙ מ˙י יפו‚ 
לכ˙חיל‰  לחכו˙  יכול  כיˆ„  ו‡"כ  ‰רעב,  ויבו‡  ‰˘בע  לו 
בברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡, ע„ ˘י‚יע זמן ז‰?, ‡מנם מובן ‰„בר 
‰ו‡  ע˙‰  ועומ„  כיו"ב,  וכל  בירך  ול‡  ˘˘כח  ˘ב„יעב„ 
ב˘‡ל‰ ‚בי מˆבו ‰נ˙ון ‡ם יברך ‡ו ל‡, ˘נור‰ לו ˘יב„ו˜ 
ע˙‰ בעˆמו ‰‡ם ‰ו‡ ע„יין ˘בע ‡ו ל‡, ‡בל לכ˙חיל‰ ˜˘‰ 
‰ו‡ ל‡ יכול  ˜בעו חכמים ל‡„ם ל˘ער לפי ז‰, ‡חר̆  לומר̆ 
ל„ע˙ מ˙י י˜ר‰ ז‰ כנ"ל, ובפרט ˘בכך ‰ו‡ יכול ל‡ב„ ‡˙ 

ברכ˙ו- ברכ‰ מ„‡וריי˙‡. ולענ"„ ‰י‡ סבר‡ ברור‰.

‚„ולו˙  ובסעו„ו˙  ס˜"ט):  (˘ם  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ‰עיר  וכן 
לפעמים יו˘בים ‡רבע ‡ו חמ˘ ˘עו˙ ˜ו„ם ˘מברכין, ו‡ינו 
כיון  לומר  וי˘  מי„",  לברך  י˘  "ולכן  ר˘"י,  ל„ע˙  נכון 
˘עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙ נח˘ב כמו ˘ל‡ נ˙עכל ‰מזון 
(מיני  פרפר˙  ב‡כיל˙  ממ˘יכים  ˘ל‡  ˘כל  ומבו‡ר  ע„יין. 
מזונו˙ וכ„ו') ‡ו ב˘˙י‰ י˘ לברך מי„. ו‡˙ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם 
‰בי‡ו רבים מ‰‡חרונים ל‰לכ‰ [ומ‰ם: ‰‚"ר ‡בר‰ם פריס˜ו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם (סי' כט ‡ו˙ „). ו‰כף ‰חיים (˘ם ס"˜ 
ל‡), ו‰בי˙ מנוח‰ (‡ו˙ י'), ו‰„רך ‰חיים (‡ו˙ ‚). ו‰כ‰"ח ‚ם 
‰מ˘ך  על  ˘סומכים  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡  ˘ל  י˘ובו  על  ‰וסיף 
‡כיל˙ פרפ˙ וכיו"ב: ומ"מ לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר ˘ל‡ ל˘‰ו˙ 
 ˙‡ ˘ממ˘יכ‰  ‰פרפר˙  [מלב„  פ˙  כזי˙  ל‡כול  ‡ו  כך  כל 
‰סעו„‰] סמוך לברכ˙ ‰מזון. ול‡ ‰בי‡ בז‰ חול˜ כלל. ור‡‰ 
עו„ בספר ˜יˆור ˘"ע (סי' מ„ סעיף ח) ˘˙ב, בסעו„ו˙ ‚„ולו˙ 
ז‰,  מזמן  יו˙ר  ‰מזון  לברכ˙  ‰‡כיל‰  בין  יו˘בים  לפעמים 
ו‰יינו מפני ˘‚ם בינ˙יים עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙, ומכל 
מ˜ום "‰נכון ˘ל‡ ל˘‰ו˙ ‰רב‰", עכ"ל. ומ„ברי‰ם מבו‡ר 
˘בסעו„‰  מ„ברי‰ם  ˘מ˘מע  (‡ל‡  ˘נ˙ב‡ר.  כמו 
˘מס˙יימ˙ ˙וך 72 „˜ו˙ ‡ין לחו˘ ולברך מי„. ולפי ז‰ ‚ם 
˘מ„בר  ולומר  ל„חו˜  ˆריך  ב˘כח,  „ו˜‡  ˘„בר  ‰רמב"ם 

בסעו„‰ ˘נמ˘כ˙ יו˙ר מ72 „˜ו˙, ולכן ˆריך לברך מי„)]. 

ו„ע ˘כ„ברי ר˘"י ‰נ"ל בבי‡ור ‰‚מר‡, כן כ˙בו ‚ם ‰ערוך 
יוחנן  ר'  ל„ע˙  ˘‚ם  עו„  חי„˘  ˘‰ו‡  ‡ל‡  "‡כל")  (ערך 
˘‰‰לכ‰ כמו˙ו, ˘‡מר ˘‰˘יעור "כל זמן ˘‰ו‡ ˘בע", ל‡ 
‡מר ר' יוחנן כן ‡ל‡ ר˜ על סעו„‰ ˜טנ‰ ‡בל בסעו„‰ ‚„ול‰ 
נר‡‰  ˘כן  וב‡מ˙  בלב„.  „˜ו˙  ב-72  ‰ו‡  ‰‡חרון  ‰‚בול 
מ„ברי ר˘"י בפ˘טו˙, (ר‡‰ בספרי ‰˜טן ˘ם. וע"ע ל‰‚‡ון 
ס  סימן   '‰ ‡ו˙  ח"‡  יוסף  ברכ˙  ב˘ו"˙  ‰לוי  י„י„  יוסף  ר' 
˘כ˙ב ˘במסופ˜ ‡ם רעב ‡חר ˘יעור 72 „˜ו˙ ל‡ יברך ‡ל‡ 
‡ם כן י‡כל עו„ כזי˙ פ˙, ˘ספ˜ ‰לכ‰ כר˘"י ˘‡חר ˘יעור 

ז‰ ‡ינו יכול לברך, וספ˜ ˘‰ו‡ רעב). 

י˘ לברך  נמˆינו למ„ים ˘לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰  ומכל ‰נ"ל 
מי„ בסמוך ‡חר ‰‡כיל‰, ועל כל פנים ב˙וך 72 „˜ו˙, לחו˘ 
ל˘יט˙ ר˘"י, וכל „ברי ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ומחלו˜˙ם ‰י‡ 
יזכיר  ˘‡ח„  יועיל  ל‡  [ו‚ם  וכ„ו'.  ˘˘כח  כ‚ון  ב„יעב„  ר˜ 
ל˘ני. ˘‰רי עי˜ר ‰ח˘˘ כ‡ן ‡ינו ˘מ‡ י˘כח, ‡ל‡ ˘מ‡ 
יעבור ‰זמן וי˙עכל ‰מזון ˘במעיו, ו‡ם כן ‰זכר˙ חבירו ל‡ 

˙ועיל כלל כי ‡ינו "נמˆ‡ במעיו"]. ‡ל‡ ˘‡ם סיום ‰סעו„‰ 
ˆריך  ˘‡ח"כ  (וכ‚ון  „˜ו˙  ע"ב  ˙וך  ˘יס˙יים  מר‡˘  ˜בוע 
לילך לעיסו˜יו), ו‚ם ‡ינו ‡וכל ‡כיל‰ מועט˙ ˘ירעב ממנ‰ 

˙וך ‰זמן, נר‡‰ ˘‡ין חיוב לברך מי„.

ו‡יננו מעירים בז‰ על "מנ‰‚ ‰עולם", ˘‰רי ב„רך כלל ‡חר 
‰סעו„‰ ‰‡„ם ‡וכל פרפר‡ו˙ ופיˆוחים ו˘ו˙‰ ˘˙י‰ ‡ו ˙‰ 
‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ˘כ˙ב  כמו  לחו˘  ‡ין  ובז‰  סוכר,  עם  ו˜פ‰ 
ר‚יל‰  ובסעו„‰  ‰עיכול,  זמן  נמ˘ך  ˘‰רי  ‰פוס˜ים-  ו˘‡ר 
כ‚ון ביום חול, ב„רך כלל מי„ ‡חר ‰סעו„‰ מברך ‰ו‡ ברכ˙ 
בח˙ונו˙  וכן  וענייניו.  בעס˜יו  ל‰מ˘יך  וממ‰ר  ‰מזון 
ו‰רו˜„ים  וכ„ו'.  ב˘˙י‰  עוס˜ים  רו˜„ים,  ו‡ינם  ‰יו˘בים 
‡„ם ˘יר˜ו„  ו‡ין  מ‰,  „בר  ו˘ו˙ים  בפעם  פעם  מי„י  ב‡ים 
בח˙ונ‰ למעל‰ מ˘ע‰ ברˆף ול‡ י˘˙‰ „בר מ‰ [וב„"כ ‚ם ‡ין 
מˆי‡ו˙ ˘ל רי˜ו„ים במ˘ך זמן רב כז‰]. ו‡"כ ‡ין כ‡ן ‰ער‰ על 
‰מנ‰‚ ול‡ כלום. וכל „ברינו ‰מ‰ על „בר ‰ל‡ מˆוי ˘‡„ם 
‡ו ל˘˙ו˙ „בר  רו˜„ מבלי ל‡כול  ‡ו  יו˘ב בטל ‡ו מ˘וחח 
ימ˘יך בעניינים  ו„ם̆  י˘ לו ל‰יז‰ר לכ˙חיל‰ ולברך̃  מ‰,̆ 
‡לו בכ„י ˘ל‡ יעבור עיכולו ונמˆ‡ מפסי„ ברכ‰ „‡וריי˙‡.

ומ‰ ˘כ˙ב ‰‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ בספר נמו˜י ‡ורח חיים (סי' 
בסעו„‰  נו‰‚ים  ˘‰רי  ‰מ‚"‡  כ„ע˙  ˘ל‡  ˘‰מנ‰‚  ˙ע„) 
ו‡ין  ˘עו˙  כמ‰  ובזמירו˙  ˙ור‰  ב„ברי  ˘עוס˜ים  ˘לי˘י˙ 
טועמין בנ˙יים. וכ"כ ‰‚ר"ח נ‡‰ בספר ב„י ‰˘לחן (סי' מ„ 
ס"˜ ‰), ‰נ‰ ‰רב נימו˜י ‡ו"ח ר˜ יי˘ב ‰נו‰‚ים כן ול‡ ‡מר 
˘כ˙ב  ‰˘לחן  ‰ב„י  מ„ברי  מבו‡ר  וכן  לכ˙חיל‰.  כן  לנ‰ו‚ 
"נר‡‰ ˘סומכין בז‰". וב˘ו"˙ ויען „ו„ וייס (ח"„ סי' יט ‡ו˙ 
‰‡„מו"ר  נ‰‚  ˘כן  וכ˙ב  ‡ו"ח,  נימו˜י  ‰רב  „ברי  ‰בי‡   (‡
ובספר  ˙˜ע"ז).  סי'  רבינו  (מנ‰‚י  ‰פורים  בסעו„˙  מסטמ‡ר 
(עמ'  זˆ"ל  ‡‰רן  מ˙ול„ו˙  ‰‡„מו"ר  מנ‰‚י  ל‡בר‰ם-  זכור 
‰‡כיל‰  בין  ‰˘‰יי‰  זמן  ˘לי˘י˙  ˘בסעו„‰  כ˙ב  רס‚), 
לומר  ˘ˆריך  וכ˙ב  עיכול.  מ˘יעור  יו˙ר  ‰י‰  ‰מזון  לברכ˙ 
וב‡מ˙  ‰נ"ל.  ממונ˜‡ט˘  ‰‡„מו"ר  ע"„  סמך  ˘‰‡„מו"ר 
˘„ברי‰ם ומנ‰‚ם, ‰ו‡ ב‡ופן ˘‡פילו ב„יעב„ ‡"‡ לברך לפי 
„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך, ˘‰ל‡ ‰ם מעי„ים ˘עובר זמן עיכול 
˙מי„  ˘‡פ˘ר  סומכים  ‰ם  ז‡˙  ובכל  רעבים,  ˘‰ם  וו„‡י 
ונמˆ‡  ל‚מרי.  ח„˘‰  ˘יט‰  וזו‰י  ˘עו˙,   ˘˘ ב˙וך  לברך 
זמן  ˘עובר  ב‡ופן  לברך  כלל  מ˜ילים  ˘‡יננו  ˘ל˘יט˙נו 
ל‰˜˙  כל  וכ„ברי  מי„  לברך  לכ˙חיל‰  י˘  כן  ‡ם  עיכול, 
ו˜ˆיע‰  במור   ı"יעב‰ ו‚ם  וברור.  ל‰לן,  ‰נזכר˙  ‰‡חרונים 
(סי' ˜פ„) ‰בי‡ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם וכ˙ב ˘‰ם נכונים, ומוכח 
וכיוˆ‡  „בר מ‰ כפרפר˙  ב‡ופן ˘‡וכלים  ˘ם מ„בריו ˘ר˜ 
בז‰, מ˙יי˘ב מ‰ ˘ל‡ מברכין מי„. וכן בספר ˘ערי ‰ברכ‰ 
˘טיˆבר‚ (פר˜ י„ סעיף כו) פס˜ כן ל‰לכ‰, ובמ˜ורו˙ ‰בי‡ 
כ‡)  סי'  (ח"‡  ˙˘ובו˙   ıב˜וב ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  ˘כ"פ 
‡ף   ('˜„  72) וחומ˘  מ˘ע‰  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‡ין  ˘לכ˙חיל‰ 
˘יעור  זמן  ל˘ער  יו„עים  ˘‡יננו  כיון  ‚„ולו˙  בסעו„ו˙ 
‰חופ‰  בספר  ˘ליט"‡  זכ‡י  ‡‰רן  ‰‚"ר  וכ"כ  ‰עיכול. 
ו‰ני˘ו‡ין (סי' יט סעיף יב). וכ"כ ‰‚"ר י‰ו˘ע מ˘‰ ‡‰רונסון 
(ב‰סכמ˙ו לספר ˘‰˘מח‰  י˘ועו˙ מ˘‰,  זˆ"ל בעל ˘ו"˙ 
במעונו ויל‰לם, מ‰„ור˙ ˙˘נ"ב) ל‰ז‰יר ע"ז בח˙ונו˙. וכ"כ 
בט ‰לוי  ב˘ו"˙ לבו˘י מר„כי (‡ו"ח ס"‚). וכן מבו‡ר ב˘ו"˙̆ 
˘וב‰  וב˘ו"˙  ˆו),  סי'  (ח"‡  ˆבי  ‰ר  וב˘ו"˙  כו)  סי'  (ח"ז 
ב˘לחנו˙  ‰מסובים  ‚בי  ˘נ˘‡ל  כ‰)  סי'  (ח"‡  י˘ר‡ל 
וכיו"ב במ˘ך זמן רב מע˙ סיום סעו„˙ם על מ‰  ‡„מורי"ם 
‰ם סומכים. וב˙˘וב˙ו ‰‡ריך ‰רחיב לב‡ר ˘כל ‰‰י˙ר לז‰ 
‰ו‡ ר˜ ב‡ופן ˘‡וכלים ביני וביני „בר מ‰ כ„ברי ‰מ"‡, ועו„ 
„ן ‡ם ˘˙י‰ מועיל לז‰, ע"˘. ור‡‰ עו„ ב˘ו"˙ ‡בן י˘ר‡ל 
כל  ‡ם  ני˘ו‡ין,  סעו„˙  ‚בי  ˘נ˘‡ל  פב)  סי'  (ח"ח  פי˘ר 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‰מסיימים סעו„˙ פורים ופונים ל˜יים
˘מח˙ ‰יום ב˘ירים ורי˜ו„ים כ„˙,

‰נכון ˘י˜„ימו לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ‰רי˜ו„ים

מ‰ י˙רון לבעל ‰כ˘רון?

■  "˘לום, ‰רב יחז˜‡ל?", 

■  "וברכ‰, עם מי ‰כבו„?

■  "מ„בר מנ˘‰ לוי, ˙ר‡‰ כבו„ ‰רב ‰‡מ˙ ˘‡ני פ‚וע ו‚ם 
˜ˆ˙ כועס על כבו„ו"

■  "על מ‰ ולמ‰ ר' מנ˘‰, ב˘ל מ‰ ‰סער ‰ז‰?, י‡מר לי 
כבו„ו ו‡ב˜˘ סליח˙ו"

■  "למ‰ ‰רב מזלזל בי?"

■  ‡ני?, מזלזל?, חס ו˘לום!"

כבו„ו ל‡ מעריך  ב„יו˜ מזלזל, ‡בל מ„וע  ‡ולי ל‡  ■  טוב 
‡ו˙י כמו ‡˙ ר' מנחם כ‰ן?, ‰‡ם כבו„ו יו„ע כמ‰ פר‚ונים 
˙מי„  בי˘יב‰  ‡פילו  ˘לי,  ‰‚„ול  ‰כי˘רון  על  מ˜בל  ‡ני 

‡מרו ˘‡ני 'בעל כי˘רן'.

■  ˙ר‡‰ ר' מנ˘‰, ‡מנם ‡ין לי כלי ‰מו„„ כ˘רונו ˘ל ‡„ם, 
‡ני  ‡בל  כבו„ו,  ‡ל  ב‰ערכ˙י  למעט  ‰˙כוונ˙י  ל‡  ומעולם 
 ˙‡ ıמו„‰ ˘חונכ˙י מפי רבו˙יי ל‰עריך מ‡ו„ ו‡ף ל‰ערי
ב˘˜י„‰  לומ„  ‡ברך  ‡ר‡‰  ‡ם  ‡ˆלי,  „וו˜‡,  ‰˙ור‰  עמל 
‰נפ˘  כוחו˙  למרו˙  ויסו„יו˙  בעמ˜ו˙  ‡ו  ומיוח„˙  ‚„ול‰ 
ומר‚י˘  נמס  פ˘וט  ‡ני  לכך,  ‰נ„ר˘˙  ו‰‰˜רב‰  ‰‚„ולים 

˜טן מ‡ו„ על י„ו, ‡בל ‰כי˘רון ‡ף פעם ל‡ ˙פס ‡˙ לבי.

■  ‡בל למ‰?!, ‰רי ‰כ˘רון ‰ו‡ מ˙נ‰ מ˘מים! 

■  ב„יו˜!, ˙בין, ˙מי„ רˆים לנ‚„ עיני „ברי חז"ל "במי ‡˙‰ 
מוˆ‡ חמ‡‰ ˘ל ˙ור‰ במי ˘מ˜י‡ חלב ˘ינ˜ מ˘„י ‡מו עלי‰", 
עלי‰"  עˆמו  ˘ממי˙  במי  ‡ל‡  מ˙˜יימין  ˙ור‰  „ברי  "˘‡ין 
ו' ע"ב), ‰רי  "י‚ע˙ ומˆ‡˙ ˙‡מין" (מ‚יל‰  (ברכו˙ ס"‚ ע"ב) 
ולימ„ונו  ‡לו  „ברים  על  חזרו  מ˜ום  בכל  כמעט  חז"ל 
ו‰י‚יע‰  ‰עמל  עם  יח„יו  ב‡  כ˘‰ו‡  טוב  ‰ו‡  ˘‰כי˘רון 
ו‰ח˙יר‰ ללימו„ ביסו„יו˙, וכמו ˘‡מרו בעˆמם "ל‡ י‚ע˙, 
ומˆ‡˙, ‡ל ˙‡מין!" ‰רי ˘לולי ‰י‚יע‰ ו‰טורח ובפרט בעס˜ 
‰„ורו˙  ‚„ולי  חינכונו  וכך  פרח,   כעורב‡  ז‰  ‰רי  ‰˙ור‰ 
"˘כל  זיע"‡:  ‡י˘  ‰חזון  מרן  ˘ל  ‰מפורסמים  וכ„בריו 
ס‚ולו˙ לימו„ ‰˙ור‰ נ‡מרו על עמל‰", "ו‰עי˜ר לזכור לפני מי 
ח"‡  חזו"‡  ‡‚רו˙   ıוב˜) מז‰"  „ע˙  ל‰סיח  ולבלי  עמל   ‰˙‡

סימן ב') ועו„. 
 ıים לב, ‰רי ‚ם ‡˙ יל„נו ‡נו מחנכים בכל ע˙ ˘ל‡ ל‰ערי˘
בעלי  ˘‡ר  ‡ו  כזמיר,  ערב  ˘˜ולו  זמר  ‡יז‰  ול‰עריך 
יפ‰ ‰ו‡ ˜יבל מ˙נ‰ מ˘מים,  כ˘רונו˙. ‡נו ‡ומרים ל‰ם: 
‡בל מ‰ חוı מז‰?, מ‰ ‰ו‡ עו˘‰ עם ז‰?, וכל ˘כן בלימו„ 

‰˙ור‰.

■  ‡ז לכבו„ו ‡ין ˘ום „בר ‡י˘י נ‚„י?

■  חס ו˘לום!

■  ‡‰, ‡ז טוב ˘‰˙˜˘ר˙י!

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   

‰מסובים בסעו„‰ חייבים ל˘מוע ז' ברכו˙ ˘בסוף ‰סעו„‰. 
ו˜ו„ם ˘‰˘יב ל˘ו‡ל ‰‡ריך ˘‡ין נכון כלל ‰מנ‰‚ ‰ז‰, כי 
חל˜  ˘י˘  ‡ף  „על  וכ˙ב  עיכול,  זמן  ˘יעבור  ח˘˘  י˘ 
˘נז‰רים ל‡כול מי„י פעם בפעם, מ"מ י˘ ˘ל‡ נז‰רים בז‰ 
בסוף  ˘מי„  ל˙˜ן  נכון  ז‰  ו˘מטעם  מכ˘ול,  לי„י  ו‡˙ו 
‡ו  בסעו„‰,  ימ˘יכו  כן  ו‡חר  ‰מזון  ברכ˙  יברכו  ‰סעו„‰ 
˙˘ובו˙  ב˘ו"˙  ו‚ם  ‰ח˙ונ‰.  זמן  בסוף  ‰סעו„‰  ˘יע˘ו 
ו‰נ‰‚ו˙ (ח"‡ סי' ˜ע‰) כ˙ב ל„ון בענין ‰ח˙ונו˙ כנ"ל, וכ˙ב 
˘ˆריך ליז‰ר ול‡כול „בר מ‰ בין לבין כ„ברי ‰מ"‡ ‰נ"ל. (ר˜ 
˘‰וסיף לח„˘ ˘‡ף ב‡ופן ˘‡פ˘ר ˘י‡כל „בר מ‰ מועיל ‡ף ‡ם 

‡ינו ‡וכל. עי' מ"˘ ל„חו˙ ב‡ורך בס‰"˜ ח"ב סי' כ‡). 

ו‡ם נסכם ‰„ברים יוˆ‡ מכל ‰נ"ל ˘פ˘ט ‰מ˘נ‰ בברכו˙ (נ‡ 
זמן עיכול ‰ו‡ ר˜ ב„יעב„  ע"ב) ˘כל ‰„ין ˘מברך ע„ סוף 
וכן  ו‰סמ"‚,  ‰רמב"ם  בפירו˘  כ˙בו  ו˘כן  ˘˘כח,  וב‡ופן 
נר‡‰ מ˘‡ר ‰ר‡˘ונים. ו‡"כ לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰ י˘ לברך 
˘סוברים  מ‰ר‡˘ונים  י˘  „יעב„,  לעניין  ˘‡ף  ועו„  מי„. 
˘‰ו‡ ר˜ ע„ ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ [ר˘"י, ‰ערוך ו‰מ‡ירי], 
ו‰מ‚ן ‡בר‰ם כ˙ב ˘י˘ ליז‰ר ולחו˘ ל„ע˙ ר˘"י, וכן כ˙בו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם פריס˜ו, ו‰יעב"ı, ו‰כף ‰חיים, ו‰בי˙ 
˘"ע,  ˜יˆור  ובספר  ‰˘לחן,  ו‰ערוך  ‰חיים.  ו‰„רך  מנוח‰ 
‰לוי  ˘בט  ו‰רב  ‡לי˘יב,  ו‰‚רי"˘  מר„כי,  לבו˘י  וב˘ו"˙ 
ו‰‚ר"מ  פי˘ר  ‰‚ר"י  מ„ברי  מ˙ב‡ר  וכן  ˆבי.  ‰ר  ו‰רב 
ו‰ב„י  ‡ו"ח,  [נימו˜י  ז‰  על  ‰חול˜ים  ו‡ף  ועו„.  ˘טרנבוך 
‰˘לחן], ל‡ כ˙בו ˘י˘ לנ‰ו‚ כן לכ˙חיל‰ ור˜ כ˙בו ליי˘ב 
מנ‰‚ם [ועו„ ˘‡ף ‰ם מו„ים ˘מנ‰‚ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰˘"ע, ˘מ˜ילים 
‡ף ‡חר ˘יעור עיכול, ו‡"כ ו„‡י ˘‡ין ר‡י‰ ממנ‰‚ם ל„י„ן וכנ"ל]. 
י˘כח  ˘מ‡  ‚ם  ח˘˘  ˘י˘  בז‰  ‡ופנים  ‰רב‰  ˘י˘  ועו„ 
וכ‚ון ˘ל‡ כולם מברכים בזמן ‡ח„, ‡ו ב‡וכל לב„ו.  לברך, 
וכן י˘ לחו˘ ˘ל‡ י˘ים לבו לזמן ˘עובר ויעבור זמן עיכולו 
ˆריך  לכ˙חיל‰  ל‰לכ‰  ולכן  ‰˙ור‰.  מן  ע˘‰  מˆו˙  ויבטל 
לברך מי„ בסיום ‡כיל˙ו כל ˘ל‡ ‡וכל „בר מ‰ ‡ו ˘ו˙‰ ˘ום 
˘יעור  ב˙וך  ולברך  לכ˙חיל‰  ליז‰ר  י˘  פנים  כל  ועל  מ˘˜‰. 
˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙. [‡‡"כ ‰ו‡ ‡וכל סעו„‰ ˘יו„ע ˘˙ס˙יים 

ב˙וך ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ ו‡וכל סעו„‰ ‚„ול‰ כנ"ל]. 

ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡  וכן ‰סכים עמי בכל ז‰ ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' 
‰מזון  ברכ˙  בענין  וז"ל:  במכ˙ב  ‰‚„ול,  ‰„ין  בי˙  חבר 
ב˘מחו˙ ˘˘ו‰ין ‰רב‰ ‡חר ˘מסיימין בפועל ‡˙ ‰סעו„‰, 
‰נ‰ „בריו י˘רים ונכוחים ו‡ין ˆורך ל‰‡ריך ב‰ן ˘בו„‡י כל 
לפעמים  ˘‰י‡  ‰מרוב‰  ‰˘‰י‰  ˘מלב„  יחז‰  בעיניו  י˘ר 
 ıמעבר לזמן ˘‰‡וכל מ˙עכל ובפרט ˘ע"י ‰רי˜ו„ים ו‡ימו
‰‚וף וי‚יע˙ו מ˙עכל ‰‡וכל בזמן מועט יו˙ר ומ‚יעים ל˜ˆ˙ 
מן ‰ר‡וי לברך מי„ בסיום ‰סעו„‰  רעבון ‡ו ‰רב‰ֈ בו„‡י̆ 

.(ֈכרˆון ‰ח˙ן) ו‡ח"כ יר˜„ו כרˆונם

מן  ˘‰רב‰  ‰רי  בר‰"מ,  לפני  ‰ר˜ו„ים  רבוי  בעˆם  ו‚ם 
‡ו  בע˘ר‰  ‰זימון  ברכ˙  בל‡  ל„רכם  יוˆ‡ים  ‰מוזמנים 
לכ‡ור‰  (˘נר‡‰  ח˙נים  ברכ˙  ל˘מוע  בלי  ומכ"˘  ב˘ל˘‰, 
ובו„‡י  ח˙נים).  ברכ˙  ל˘מוע  בסעו„‰  ל‡וכלים  חיוב  ‡יז‰  ˘י˘ 
לעיכול ‰מ‡כל  ‰ן מן ‰ח˘˘  ‰נכונ‰ מכל ‰סיבו˙  ˘‰„רך 
בל‡  עוזבים  ˘רבים  ז‰  מˆ„  ו‰ן  ˘˘ו‰ים,  זמן  ב‡ו˙ו  לרוב 
ב˘ע‰  ‰˘מח‰   ˙‡ ˘מסיימים  ז‰  מˆ„  ו‚ם  ‰זימון,  ברכ˙ 
˜מים  ול‡  מ‡„,  מ‡וחרו˙  ב˘עו˙  לבי˙  ומ‚יעים  מ‡וחר˙ 
ביו˙ר  עייפים  ‰י˘יב‰  בני  ˘למחר˙  ועו„  בזמן,  ל˙פל‰ 
ומ˙בטלים מלימו„ ‰˙ור‰, בו„‡י ובו„‡י ˘‰נכון לברך כמ‰ 
‡˙ר,  על  מ„‡וריי˙‡)  ˘‰י‡  ‰מˆו‰  ל˜יום  (בזריזו˙  ˘יו˙ר 
 .ˆ פ˘וט.  ‰נלע"„  ז‰  ב˘לום.  יבו‡  מ˜ומו  על  ‰עם  וכל 
בו‡רון. [ונ„פס מכ˙בו בסוף ˙˘וב˙י ‰נ"ל בס‰"˜ ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב 

סי' כ].



ֈל ˙מ˙ח ‡˙ ‰חבל‡
˘ל‡ י˜רע!

?.ֈ˙ב‡ ‡פ˘ר ל˜נו‡
ל‡!

?.ֈב‡ ‡פ˘ר ללכ˙ ל‡
ל‡!

 ?.ֈב‡ ‡פ˘ר ל˘ח˜ ב‡
ל‡!

וי˘ ‡ומרים ("‰מי˜לים"): ל‡ ˆריך, ל‡ 
ֈ‰‡כ„‡י, פעם ‡חר˙, נר

מ‡˙‚רי  ‡ח„  ‰פורים,  לימי  ‡נו  מ˙˜רבים 
‰‰ורים  לפני  ‰נˆבים  ‰בולטים  ‰חינוך 
בימים ‡לו ‰ו‡ מ‰ ל‡˘ר ומ‰ ליי˘ר, מ‰ 
יורי„.  ומ‰  יוסיף  מ‰  ‡סור,  ומ‰  מו˙ר 
˘‰י‡  ‡רוכ‰  „רך  ללכ˙,  „רך  י˘  וב‡מ˙ 
‰חכם  ‡רוכ‰,  ˘‰י‡  ˜ˆר‰  ו„רך  ˜ˆר‰ 
"‡סור",  ˜יˆור:  ב„רך  י˘˙מ˘  בעיניו, 

"ל‡", "‡י ‡פ˘ר". 
 ֈפ‰ (ב˜˘ו˙ ‰יל„) לסל וחסל˘‡‰

‡ולי חריף ˜ˆ˙ לומר ‡˙ ז‰, ‡בל על ‡„ם 
יל„יו  בחינוך  חוט‡  ˘‰ו‡  ל„ע˙  ז‰ 
ו"‡יסור"  "‡סור"  כל  בי„ו.  מסר  ˘‰בור‡ 
בוע‰  עו„  מוסיף  "ב˘ליפ‰",  ממנו  ˘ני˙ן 
˘ל "‚ז" סו„‰ ב"‚יזוז חז˜" ב"ב˜בו˜" נפ˘ 
‰יל„. כ˘"ינערו ‡ו˙ו"- יבו‡ זמן מ˘בר ‡ו 
 ıל‰˙פר ‰יכן  יחפ˘  ר˜  ‰ו‡  מˆו˜‰- 

.ıˆול‰˙פו
˘ני כללים בי„ינו "ע˘‰ „וח‰ ל‡ ˙ע˘‰", 
ו"כח‡ „‰י˙ר‡ ע„יף", במ˜ום ל‡סור עליו 
פנים  ‰י˙ר,  „רכי  לו  ˙מˆ‡  עליך,  ול‰˜ל 
לומר:  ל˘ונך   ˙‡ למ„  וחיוביו˙,  מ‡ירו˙ 
מסכים  "‡ני  פלוני",  ב˙נ‡י  מסכים  "‡ני 
 ıחפ ל˜נו˙  "˙וכל  ‡למוני",  עם  ˘˙˘ח˜ 
ז‰ ול‡ ז‰", ‡בל לומר ‡סור ו‡סור ל‡ ול‡- 

      .ıיוביל לפיˆו
לנו?  ע˘י˙  ז‡˙  מ‰  לעˆמך,  ˙‡מר  ˘מ‡ 
בי˙נו?,  ב˙וך  לר„ו˙ינו  ב‡  ‡˘ר  ‰ו‡  ומי 
‰רי ‡ני בעˆמי ‚ם ‚„ל˙י כך, וחונכ˙י כך. 
‰ו‡  ˘ונ‰  „ורנו  כי  לו  ‡מור   ‰˙‡ ‡ף 
ו‰נפ˘  חלו˘ים  ‰‚ופים  עברו,  מ„ורו˙ 
כבירים,  ‰מ‰  ‰נסיונו˙  ומ‡י„ך  עייפ‰- 
כמור‰  ל‰ר‚י˘  ˆריך  ‰‰ור‰  ז‰  ב„ורנו 
ועל  ‡סור  מו˙ר  על  ‡ומר  ˘ל‡  ‰ור‡‰ 
„רך  ‰י‡  ‡יזו  ול„ע˙  ללמו„  מו˙ר,  ‡סור 
י˘ר‰ ˘יבור לו ‰‡„ם, ועל כל ז‰ ל‰רבו˙ 
ולי‰ו„ים  יזכ‰  י˙ברך   '‰ ובעזר˙  ˙פל‰. 
‰י˙‰ וי‰י‰ ‡ור‰- זו ˙ור‰, ו˘מח‰ ˘˘ון 

וי˜ר.
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„בר ‰מˆוי ‰ו‡ ביום ‰פורים, ˘‡חר ˘מסיימים סעו„˙ ‰יום 
כ‰לכ‰, כטוב לב ‰מסובים ביין, מפנים ‰˘לחן ומסל˜ים י„ם 
ל˜יים  ופונים  פרפר‡ו˙,  מ˘‡ר  ו‰ן  מפ˙  ‰ן  ‰‡כיל‰,  מן 
וכפי  ˘עו˙,  כמ‰  במ˘ך  ומחולו˙  ב˘ירים  ‰ח‚  ˘מח˙ 
˘יבו‡ר ל‰לן, טוב ונכון לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ˘ימ˘יכו 
˙וך  ‰מזון  ברכ˙  לברך  י˘  לכ˙חיל‰  כי  וברי˜ו„,  ב˘מח‰ 
˘˘כח  וכ‚ון  מי„  בירך  ˘ל‡  ב‡ופן  ור˜  „˜ו˙,   72 ˘יעור 
וכיו"ב יכול לברך כל ˘‰ו‡ ˘בע ול‡ ‰˙עכל ‰מזון ˘במעיו, 
במ˘נ‰  ˘‰רי  וכיוˆ‡.  פרפר˙  ב‡כיל˙  ˘ממ˘יך  ב‡ופן  ‡ו 
יכול  ול‡ בירך ע„ מ˙י  (נ‡:) ˘נינו: מי ˘‡כל ו˘כח  ברכו˙ 
לברך?, ע„ כ„י ˘י˙עכל ‰מזון ˘במעיו. וב‚מר‡ (נ‚:) נחל˜ו 
יוחנן  רבי  עיכול?,  זמן ˘יעור  כמ‰  ע„  ל˜י˘  ורי˘  יוחנן  ר' 
זמן  כל  ‡מר  ל˜י˘  ורי˘  רעב,  ‡ינו  ˘‰‡„ם  זמן  כל  ‡מר 
˘ב‡„ם ע„יין ˆמ‡ מחמ˙ ‡כיל˙ו. ו‰˜˘˙‰ ‰‚מר‡ ˘‰רי 
במ˜ום ‡חר רי˘ ל˜י˘ ‡מר ˘˘יעור עכול ‰ו‡ "כ„י ל‰לך 
ב‡כיל‰  "כ‡ן  ‰‚מר‡:  ו˙ירˆ‰  „˜ו˙).   72) מילין"-  ‡רבע 
מרוב‰ כ‡ן ב‡כיל‰ מועט˙". ופיר˘ ר˘"י ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ 
‰זמן  ל˜י˘  רי˘  ˘לפי  ומבו‡ר  „˜ו˙.   72 ע„  ‰˘יעור 
ו‚„ול‰ ‰ו‡ 72 „˜ו˙.  ‰מ‡וחר ביו˙ר לברך ב‡כיל‰ מרוב‰ 
„ברי  ב‰בנ˙  ר˘"י  על  חל˜ו  ב‡כיל‰)   ‰"„ (˘ם  ו‰˙וספו˙ 
רי˘ ל˜י˘, ופיר˘ו ‰‰יפך ˘ב‡כיל‰ מרוב‰ ‰˘יעור ‰ו‡ כל 
 72 ע„  מועט˙  וב‡כיל‰  ‡כיל‰,  מ‡ו˙‰  ˆמ‡  ˘‰ו‡  עו„ 
ומרן  ‰י"„),  ברכו˙  מ‰ל'  (פ"ב  ‰רמב"ם  למע˘‰  „˜ו˙. 
יוחנן  ר'  כ„ע˙  פס˜ו   (‰ סעיף  ˜פ„  (סי'  ערוך  ב˘לחן 
˘‰˘יעור ˘‡פ˘ר עו„ לברך, ‰ו‡ כל זמן ˘‰‡„ם ‡ינו רעב. 

וכן פס˜ו כל ‰פוס˜ים, ˘‰רי ‰לכ‰ כר' יוחנן.

יר‡‰  ר‡‰  ו‰ר‡˘ונים  ‰מ˘נ‰  ב„ברי  ‰מעיין  ˘‰נ‰  ‡ל‡ 
˘נ˜טו ל‚בי ‰זמן ‰מ‡וחר ˘יכול לברך ל˘ון "„יעב„", כ‚ון 
‡כל  ˘כח ול‡ בירך" וכיו"ב. ˘‰רי במ˘נ‰ ˘נינו: "מי̆  "מי̆ 
חוזר  ‡ם  ‰לל  ובי˙  ˘מ‡י  בי˙  נחל˜ו  בירך",  ול‡  ו˘כח 
‰מ˘יכ‰  מ˜ר‰  ‡ו˙ו  ועל  ל‡.  ‡ו  לברך  ‰ר‡˘ון  למ˜ומו 
˘יעור  ע„  וענ˙‰  לברך?",  יכול  מ˙י  "ע„  ל˘‡ול:  ‰מ˘נ‰ 
מברך,  מ˙י  "ו"ע„  במ˘נ‰  ˘כ˙וב  ממ‰  נר‡‰  וכן  עיכול. 
‰מ˘נ‰  ב˙חיל˙  ˘כ˙וב  ˘מ‰  ˘מ˘מע  ‰חיבור,  בו‡"ו 
"˘כח", חוזר ‚ם כן על ˘ור‰ זו. וכן מבו‡ר בל˘ון ‰רמב"ם 
בפירו˘ ˘כ˙ב: מי ˘‡כל "ו˘כח" ול‡ בירך, ‡ם נזכר ˜ו„ם 
˘י˙עכל ‰מ‡כל ˘במעיו חוזר ומברך, נ˙עכל ‰מזון ˘במעיו 
‡ינו חוזר ומברך. וכן ‡ם נעלם ממנו ול‡ י„ע ‡ם בירך ‡ו ל‡ 
עכ"ל.  ‰מזון ˘במעיו,  נ˙עכל  ו‰ו‡ ˘ל‡  ומברך  חוזר  בירך 

ומוכח כנ"ל. וכן ‰ל˘ון בסמ"‚ (ע˘ין כז) ובסמ"˜ (מˆו‰ ˜ט). 
וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‡‰ל מוע„ („רך ח' „יני ב‰מ"ז נ˙יב ח'). ו‡ף 
ע„  לברך  יכול  ‡ימ˙י  ע„  ˘כ˙ב:  (˘ם)  ערוך  ב˘לחן  מרן 
רעב  ˘‡ינו  זמן  כל  ˘יעורו  וכמ‰  ˘במעיו,  ‰מזון  ˘י˙עכל 
מחמ˙ ‡ו˙‰ ‡כיל‰. ומ˘ע‰ ˘‰˙חיל ל‰יו˙ רעב ‡ע"פ ˘ל‡ 
נ˙עכל ע„יין ל‚מרי כנ˙עכל ל‚מרי „יינינן לי‰, ע"כ. ול‡ נ˜ט 
ל˘ון "˘כח" וכיו"ב, מ"מ נר‡‰ ˘חוזר על מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ 
‰סימן בסעיף ‡': "מי ˘‡כל במ˜ום ‡ח„ ו˘כח לברך ˘ם ‡ו 
ברי˘  ‰כו˙ר˙  מל˘ון  נר‡‰  וכן  וכו'".  ˘ם  בירך  ול‡  ‰זי„ 
‰סימן ב˘"ע סי' ˜פ„ ב„פוסים ‰י˘נים ˘‰ל˘ון: "וע„ כמ‰ 
[ועי' ב˘"ך  כנ"ל.  ומבו‡ר  בירך".  ול‡  מי ˘˘כח  לברך  יכול 
בחו"מ סי' ˘פו ס˜"„ ˘מבו‡ר ˘‰בין ˘מרן ‰˘"ע ‚ופי‰ ‰ו‡ 
˘כ˙ב ‰כו˙רו˙ ב˘"ע. וכן ‰בין ‰‚"ר ‡‰רן ‡לח„יף ב˘ו"˙ 
ח"ו  כ‰ן  וב˘ו"˙ ˘מח˙  ע"‡,  כ„  „ף   „ סי'  חו"מ  ‡‰רן  כפי 
בסופו כלל ל„, ועו„. מי‰ו עי' בס' ‡רı חיים ס˙‰ון סי' ˙ר‰ 
וכן מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ פ˜פ˜   ,‡ ‡ו˙ 
וכ"כ  עˆמו].  ‰˘"ע  מרן  מ˙ח"י  ‰כו˙רו˙  ˘יˆ‡ו  זו  ב„ע‰ 
‰˘לחן  מרן  ˘„ברי  טז)  ס"˜  (˘ם  בפירו˘  ברור‰  ‰מ˘נ‰ 
ערוך ˘כ˙ב: "ע„ ‡ימ˙י יכול לברך". ז‰ חוזר על מי ˘˘כח 
מ‰  ˘ז‰  ˘נר‡‰  וב‡מ˙  לעיל.  ‰מחבר  ˘„יבר  בירך  ול‡ 
בי‡ר  ולכן  ‡ינו מברך מי„?,  ברור‰, מ„וע  ˘‰ו˜˘‰ למ˘נ‰ 
˘„ברי מרן ‰˘לחן ערוך חוזרים על מי ˘˘כח. וכ"כ ‰לבו˘ 

(˘ם): וע„ ‡ימ˙ מברך "‡ם ˘כח" וכו'. 

ולפי ‰‡מור כל מחלו˜˙ם ˘ל ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ 
ב„יעב„ וב‡ופן ˘˘כח וכיו"ב, ‡בל לכ˙חיל‰ נר‡‰ ˘˘ני‰ם 
 72 ˘יעור ˘ל  ב˙וך  פנים  כל  ועל  מי„  לברך  מו„ים ˘ˆריך 
„˜ו˙ כ„לעיל. וכן ‡פ˘ר ˘י˘ ב‰מ˙נ‰ מלברך ח˘˘ מ˘ום 
"‰יסח ‰„ע˙", [ו‡ף ˘ב„יעב„ ‰יסח ‰„ע˙ ל‡ מז˜י˜ לברך 
ברכ‰ ‡חרונ‰. מ"מ לכ˙חיל‰ י˘ לחו˘ ˘ל‡ ל‰סיח „ע˙ ‡ף 
ובפרט  עיכול,  זמן  לחו˘ ˘יעבור  י˘  ועו„  ‡חרונ‰].  בברכ‰ 
˜לים  מ‡כלים  י˘  בעיכול-  ‡חר  ˘יעור  י˘  מ‡כל  ˘בכל 
לעיכול וי˘ ˘לו˜ח זמן רב ע„ ˘מ˙עכלים- וכן ‡ˆל בני ‡„ם 
‚ופו  ‡ח„  כל  כי  ל‡ט  וי˘  מ‰ר  ‡ˆלם  ˘‰עיכול  ‡נ˘ים  י˘ 
˘ונ‰, וכן ‰„בר ˘ונ‰ בימים ‰חמים ‡ו ‰˜רים, וכן י˘ זמנים 
˘‰‡„ם מ˙‡מı ‰רב‰ בפעול‰ ונע˘‰ רעב מ‰ר, וי˘ ˘יו˘ב 
בטל וכל כיו"ב כי„וע, ו‡ם כן כיˆ„ י„ע ע„ ‡ימ˙ י˘‡ר ˘בע. 
˘˘יעור  ˘כ˙ב  ז-ח)  סעיף  (˘ם  ‰˘לחן  ערוך  ל‰רב  ור‡‰ 
˙חיל˙  ‰ו‡  עיכול  ˘˘יעור  ובפרט  ל˘ערו,   ‰˘˜ עיכול 

עיכול. ועו„ ˘‡יננו יו„עים ב„יו˜ ל˘ער מ‰י ‡כיל‰ מרוב‰ 
ומ‰י מועט˙. ומ"מ ב˙וך 72 „˜ו˙ בו„‡י יכול לברך. ומבו‡ר 
מ„בריו ˘לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר בז‰ כמ‰ ˘‡פ˘ר לברך ב˙וך 
˘יעור 72 „˜ו˙. בין ‡כיל‰ מרוב‰ ובין ‡כיל‰ מועט˙. וע"ע 
ל‰רב ב‚„י י˘ע (סי' ˜פ„) ˘כ˙ב ˘‡נו ˘‡יננו ב˜י‡ים כל כך 
ב˘יעורים ל˘ער יפ‰, כ˙ב ‰‡בו„ר‰ם ˘יכול ל˘ער ע„ 72 
„˜ו˙. ועו„ „זריזין מ˜„ימין למˆוו˙ [‡ל‡ ˘‡ם ‰˘לחן ערוך 
לפניו, ול‡ ‰חליט ב„ע˙ו לסיים, ‡ין לחו˘ לז‰. עי' בס‰"˜ 

ח"ב סי' כ‡].

וב‡מ˙ ˘‚ם בסבר‡ נר‡‰ כן בפ˘טו˙, ˘כן כיˆ„ ני˙ן ל˙˙ 
מלכ˙חיל‰ ˘יעור לברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡- ע„ ˘י‰י‰ רעב 
˘וב. ˘‰ל‡ ‰‡„ם ˘‡וכל ‡ינו יכול ל„ע˙ בו„‡ו˙ מ˙י יפו‚ 
לכ˙חיל‰  לחכו˙  יכול  כיˆ„  ו‡"כ  ‰רעב,  ויבו‡  ‰˘בע  לו 
בברכ˙ ‰מזון „‡וריי˙‡, ע„ ˘י‚יע זמן ז‰?, ‡מנם מובן ‰„בר 
‰ו‡  ע˙‰  ועומ„  כיו"ב,  וכל  בירך  ול‡  ˘˘כח  ˘ב„יעב„ 
ב˘‡ל‰ ‚בי מˆבו ‰נ˙ון ‡ם יברך ‡ו ל‡, ˘נור‰ לו ˘יב„ו˜ 
ע˙‰ בעˆמו ‰‡ם ‰ו‡ ע„יין ˘בע ‡ו ל‡, ‡בל לכ˙חיל‰ ˜˘‰ 
‰ו‡ ל‡ יכול  ˜בעו חכמים ל‡„ם ל˘ער לפי ז‰, ‡חר̆  לומר̆ 
ל„ע˙ מ˙י י˜ר‰ ז‰ כנ"ל, ובפרט ˘בכך ‰ו‡ יכול ל‡ב„ ‡˙ 

ברכ˙ו- ברכ‰ מ„‡וריי˙‡. ולענ"„ ‰י‡ סבר‡ ברור‰.

‚„ולו˙  ובסעו„ו˙  ס˜"ט):  (˘ם  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ‰עיר  וכן 
לפעמים יו˘בים ‡רבע ‡ו חמ˘ ˘עו˙ ˜ו„ם ˘מברכין, ו‡ינו 
כיון  לומר  וי˘  מי„",  לברך  י˘  "ולכן  ר˘"י,  ל„ע˙  נכון 
˘עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙ נח˘ב כמו ˘ל‡ נ˙עכל ‰מזון 
(מיני  פרפר˙  ב‡כיל˙  ממ˘יכים  ˘ל‡  ˘כל  ומבו‡ר  ע„יין. 
מזונו˙ וכ„ו') ‡ו ב˘˙י‰ י˘ לברך מי„. ו‡˙ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם 
‰בי‡ו רבים מ‰‡חרונים ל‰לכ‰ [ומ‰ם: ‰‚"ר ‡בר‰ם פריס˜ו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם (סי' כט ‡ו˙ „). ו‰כף ‰חיים (˘ם ס"˜ 
ל‡), ו‰בי˙ מנוח‰ (‡ו˙ י'), ו‰„רך ‰חיים (‡ו˙ ‚). ו‰כ‰"ח ‚ם 
‰מ˘ך  על  ˘סומכים  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡  ˘ל  י˘ובו  על  ‰וסיף 
‡כיל˙ פרפ˙ וכיו"ב: ומ"מ לכ˙חיל‰ י˘ ליז‰ר ˘ל‡ ל˘‰ו˙ 
 ˙‡ ˘ממ˘יכ‰  ‰פרפר˙  [מלב„  פ˙  כזי˙  ל‡כול  ‡ו  כך  כל 
‰סעו„‰] סמוך לברכ˙ ‰מזון. ול‡ ‰בי‡ בז‰ חול˜ כלל. ור‡‰ 
עו„ בספר ˜יˆור ˘"ע (סי' מ„ סעיף ח) ˘˙ב, בסעו„ו˙ ‚„ולו˙ 
ז‰,  מזמן  יו˙ר  ‰מזון  לברכ˙  ‰‡כיל‰  בין  יו˘בים  לפעמים 
ו‰יינו מפני ˘‚ם בינ˙יים עוס˜ים ב˘˙י‰ ובפרפר‡ו˙, ומכל 
מ˜ום "‰נכון ˘ל‡ ל˘‰ו˙ ‰רב‰", עכ"ל. ומ„ברי‰ם מבו‡ר 
˘בסעו„‰  מ„ברי‰ם  ˘מ˘מע  (‡ל‡  ˘נ˙ב‡ר.  כמו 
˘מס˙יימ˙ ˙וך 72 „˜ו˙ ‡ין לחו˘ ולברך מי„. ולפי ז‰ ‚ם 
˘מ„בר  ולומר  ל„חו˜  ˆריך  ב˘כח,  „ו˜‡  ˘„בר  ‰רמב"ם 

בסעו„‰ ˘נמ˘כ˙ יו˙ר מ72 „˜ו˙, ולכן ˆריך לברך מי„)]. 

ו„ע ˘כ„ברי ר˘"י ‰נ"ל בבי‡ור ‰‚מר‡, כן כ˙בו ‚ם ‰ערוך 
יוחנן  ר'  ל„ע˙  ˘‚ם  עו„  חי„˘  ˘‰ו‡  ‡ל‡  "‡כל")  (ערך 
˘‰‰לכ‰ כמו˙ו, ˘‡מר ˘‰˘יעור "כל זמן ˘‰ו‡ ˘בע", ל‡ 
‡מר ר' יוחנן כן ‡ל‡ ר˜ על סעו„‰ ˜טנ‰ ‡בל בסעו„‰ ‚„ול‰ 
נר‡‰  ˘כן  וב‡מ˙  בלב„.  „˜ו˙  ב-72  ‰ו‡  ‰‡חרון  ‰‚בול 
מ„ברי ר˘"י בפ˘טו˙, (ר‡‰ בספרי ‰˜טן ˘ם. וע"ע ל‰‚‡ון 
ס  סימן   '‰ ‡ו˙  ח"‡  יוסף  ברכ˙  ב˘ו"˙  ‰לוי  י„י„  יוסף  ר' 
˘כ˙ב ˘במסופ˜ ‡ם רעב ‡חר ˘יעור 72 „˜ו˙ ל‡ יברך ‡ל‡ 
‡ם כן י‡כל עו„ כזי˙ פ˙, ˘ספ˜ ‰לכ‰ כר˘"י ˘‡חר ˘יעור 

ז‰ ‡ינו יכול לברך, וספ˜ ˘‰ו‡ רעב). 

י˘ לברך  נמˆינו למ„ים ˘לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰  ומכל ‰נ"ל 
מי„ בסמוך ‡חר ‰‡כיל‰, ועל כל פנים ב˙וך 72 „˜ו˙, לחו˘ 
ל˘יט˙ ר˘"י, וכל „ברי ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ומחלו˜˙ם ‰י‡ 
יזכיר  ˘‡ח„  יועיל  ל‡  [ו‚ם  וכ„ו'.  ˘˘כח  כ‚ון  ב„יעב„  ר˜ 
ל˘ני. ˘‰רי עי˜ר ‰ח˘˘ כ‡ן ‡ינו ˘מ‡ י˘כח, ‡ל‡ ˘מ‡ 
יעבור ‰זמן וי˙עכל ‰מזון ˘במעיו, ו‡ם כן ‰זכר˙ חבירו ל‡ 

˙ועיל כלל כי ‡ינו "נמˆ‡ במעיו"]. ‡ל‡ ˘‡ם סיום ‰סעו„‰ 
ˆריך  ˘‡ח"כ  (וכ‚ון  „˜ו˙  ע"ב  ˙וך  ˘יס˙יים  מר‡˘  ˜בוע 
לילך לעיסו˜יו), ו‚ם ‡ינו ‡וכל ‡כיל‰ מועט˙ ˘ירעב ממנ‰ 

˙וך ‰זמן, נר‡‰ ˘‡ין חיוב לברך מי„.

ו‡יננו מעירים בז‰ על "מנ‰‚ ‰עולם", ˘‰רי ב„רך כלל ‡חר 
‰סעו„‰ ‰‡„ם ‡וכל פרפר‡ו˙ ופיˆוחים ו˘ו˙‰ ˘˙י‰ ‡ו ˙‰ 
‡בר‰ם  ‰מ‚ן  ˘כ˙ב  כמו  לחו˘  ‡ין  ובז‰  סוכר,  עם  ו˜פ‰ 
ר‚יל‰  ובסעו„‰  ‰עיכול,  זמן  נמ˘ך  ˘‰רי  ‰פוס˜ים-  ו˘‡ר 
כ‚ון ביום חול, ב„רך כלל מי„ ‡חר ‰סעו„‰ מברך ‰ו‡ ברכ˙ 
בח˙ונו˙  וכן  וענייניו.  בעס˜יו  ל‰מ˘יך  וממ‰ר  ‰מזון 
ו‰רו˜„ים  וכ„ו'.  ב˘˙י‰  עוס˜ים  רו˜„ים,  ו‡ינם  ‰יו˘בים 
‡„ם ˘יר˜ו„  ו‡ין  מ‰,  „בר  ו˘ו˙ים  בפעם  פעם  מי„י  ב‡ים 
בח˙ונ‰ למעל‰ מ˘ע‰ ברˆף ול‡ י˘˙‰ „בר מ‰ [וב„"כ ‚ם ‡ין 
מˆי‡ו˙ ˘ל רי˜ו„ים במ˘ך זמן רב כז‰]. ו‡"כ ‡ין כ‡ן ‰ער‰ על 
‰מנ‰‚ ול‡ כלום. וכל „ברינו ‰מ‰ על „בר ‰ל‡ מˆוי ˘‡„ם 
‡ו ל˘˙ו˙ „בר  רו˜„ מבלי ל‡כול  ‡ו  יו˘ב בטל ‡ו מ˘וחח 
ימ˘יך בעניינים  ו„ם̆  י˘ לו ל‰יז‰ר לכ˙חיל‰ ולברך̃  מ‰,̆ 
‡לו בכ„י ˘ל‡ יעבור עיכולו ונמˆ‡ מפסי„ ברכ‰ „‡וריי˙‡.

ומ‰ ˘כ˙ב ‰‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ בספר נמו˜י ‡ורח חיים (סי' 
בסעו„‰  נו‰‚ים  ˘‰רי  ‰מ‚"‡  כ„ע˙  ˘ל‡  ˘‰מנ‰‚  ˙ע„) 
ו‡ין  ˘עו˙  כמ‰  ובזמירו˙  ˙ור‰  ב„ברי  ˘עוס˜ים  ˘לי˘י˙ 
טועמין בנ˙יים. וכ"כ ‰‚ר"ח נ‡‰ בספר ב„י ‰˘לחן (סי' מ„ 
ס"˜ ‰), ‰נ‰ ‰רב נימו˜י ‡ו"ח ר˜ יי˘ב ‰נו‰‚ים כן ול‡ ‡מר 
˘כ˙ב  ‰˘לחן  ‰ב„י  מ„ברי  מבו‡ר  וכן  לכ˙חיל‰.  כן  לנ‰ו‚ 
"נר‡‰ ˘סומכין בז‰". וב˘ו"˙ ויען „ו„ וייס (ח"„ סי' יט ‡ו˙ 
‰‡„מו"ר  נ‰‚  ˘כן  וכ˙ב  ‡ו"ח,  נימו˜י  ‰רב  „ברי  ‰בי‡   (‡
ובספר  ˙˜ע"ז).  סי'  רבינו  (מנ‰‚י  ‰פורים  בסעו„˙  מסטמ‡ר 
(עמ'  זˆ"ל  ‡‰רן  מ˙ול„ו˙  ‰‡„מו"ר  מנ‰‚י  ל‡בר‰ם-  זכור 
‰‡כיל‰  בין  ‰˘‰יי‰  זמן  ˘לי˘י˙  ˘בסעו„‰  כ˙ב  רס‚), 
לומר  ˘ˆריך  וכ˙ב  עיכול.  מ˘יעור  יו˙ר  ‰י‰  ‰מזון  לברכ˙ 
וב‡מ˙  ‰נ"ל.  ממונ˜‡ט˘  ‰‡„מו"ר  ע"„  סמך  ˘‰‡„מו"ר 
˘„ברי‰ם ומנ‰‚ם, ‰ו‡ ב‡ופן ˘‡פילו ב„יעב„ ‡"‡ לברך לפי 
„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך, ˘‰ל‡ ‰ם מעי„ים ˘עובר זמן עיכול 
˙מי„  ˘‡פ˘ר  סומכים  ‰ם  ז‡˙  ובכל  רעבים,  ˘‰ם  וו„‡י 
ונמˆ‡  ל‚מרי.  ח„˘‰  ˘יט‰  וזו‰י  ˘עו˙,   ˘˘ ב˙וך  לברך 
זמן  ˘עובר  ב‡ופן  לברך  כלל  מ˜ילים  ˘‡יננו  ˘ל˘יט˙נו 
ל‰˜˙  כל  וכ„ברי  מי„  לברך  לכ˙חיל‰  י˘  כן  ‡ם  עיכול, 
ו˜ˆיע‰  במור   ı"יעב‰ ו‚ם  וברור.  ל‰לן,  ‰נזכר˙  ‰‡חרונים 
(סי' ˜פ„) ‰בי‡ „ברי ‰מ‚ן ‡בר‰ם וכ˙ב ˘‰ם נכונים, ומוכח 
וכיוˆ‡  „בר מ‰ כפרפר˙  ב‡ופן ˘‡וכלים  ˘ם מ„בריו ˘ר˜ 
בז‰, מ˙יי˘ב מ‰ ˘ל‡ מברכין מי„. וכן בספר ˘ערי ‰ברכ‰ 
˘טיˆבר‚ (פר˜ י„ סעיף כו) פס˜ כן ל‰לכ‰, ובמ˜ורו˙ ‰בי‡ 
כ‡)  סי'  (ח"‡  ˙˘ובו˙   ıב˜וב ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  ˘כ"פ 
‡ף   ('˜„  72) וחומ˘  מ˘ע‰  יו˙ר  ל‰‡ריך  ‡ין  ˘לכ˙חיל‰ 
˘יעור  זמן  ל˘ער  יו„עים  ˘‡יננו  כיון  ‚„ולו˙  בסעו„ו˙ 
‰חופ‰  בספר  ˘ליט"‡  זכ‡י  ‡‰רן  ‰‚"ר  וכ"כ  ‰עיכול. 
ו‰ני˘ו‡ין (סי' יט סעיף יב). וכ"כ ‰‚"ר י‰ו˘ע מ˘‰ ‡‰רונסון 
(ב‰סכמ˙ו לספר ˘‰˘מח‰  י˘ועו˙ מ˘‰,  זˆ"ל בעל ˘ו"˙ 
במעונו ויל‰לם, מ‰„ור˙ ˙˘נ"ב) ל‰ז‰יר ע"ז בח˙ונו˙. וכ"כ 
בט ‰לוי  ב˘ו"˙ לבו˘י מר„כי (‡ו"ח ס"‚). וכן מבו‡ר ב˘ו"˙̆ 
˘וב‰  וב˘ו"˙  ˆו),  סי'  (ח"‡  ˆבי  ‰ר  וב˘ו"˙  כו)  סי'  (ח"ז 
ב˘לחנו˙  ‰מסובים  ‚בי  ˘נ˘‡ל  כ‰)  סי'  (ח"‡  י˘ר‡ל 
וכיו"ב במ˘ך זמן רב מע˙ סיום סעו„˙ם על מ‰  ‡„מורי"ם 
‰ם סומכים. וב˙˘וב˙ו ‰‡ריך ‰רחיב לב‡ר ˘כל ‰‰י˙ר לז‰ 
‰ו‡ ר˜ ב‡ופן ˘‡וכלים ביני וביני „בר מ‰ כ„ברי ‰מ"‡, ועו„ 
„ן ‡ם ˘˙י‰ מועיל לז‰, ע"˘. ור‡‰ עו„ ב˘ו"˙ ‡בן י˘ר‡ל 
כל  ‡ם  ני˘ו‡ין,  סעו„˙  ‚בי  ˘נ˘‡ל  פב)  סי'  (ח"ח  פי˘ר 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‰מסיימים סעו„˙ פורים ופונים ל˜יים
˘מח˙ ‰יום ב˘ירים ורי˜ו„ים כ„˙,

‰נכון ˘י˜„ימו לברך ברכ˙ ‰מזון ˜ו„ם ‰רי˜ו„ים

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

ˆריך לומר ע˘ר˙  במס' במס' מ‚יל‰ (טז:) ‡י˙‡̆ 
בני ‰מן בנ˘ימ‰ ‡ח˙. וכן נפס˜ ב˘ו"ע (סי' ˙רˆ 
„ין  ז‰ו  ‡ל‡  ב„יעב„  מעכב  ‡ינו  ו‡מנם  סט"ו). 
וכן  ˘ם),  (מ‚יל‰  ‰˙וס'  ˘כ˙בו  כמו  לכ˙חיל‰ 
˘ם  (˘ו"ע  בפוס˜ים  מבו‡ר  עו„  ‰רמ"‡.  פס˜ 
כל   ˙‡ ל˜רו‡  ל‰˜פי„  י˘  „לכ˙חיל‰  ס"‚) 
רוב‰  ˜ר‡  ‡ם  וב„יעב„  ‰כ˙ב,  מ˙וך  ‰מ‚יל‰ 
מ˙וך ‰כ˙ב יˆ‡. ולכן ‚ם ב˜רי‡˙ ע˘ר˙ בני ‰מן 
ˆריך ל‰˜פי„ לכ˙חיל‰ ל˜רו‡ ‡˙ ‰מילים "ו‡˙" 
מרוח˜ו˙  ˘‰ם  ‡ף  פ‰,  בעל  ול‡  ‰כ˙ב  מ˙וך 
וז‰ מעכב ‡˙  וכ˙ובו˙ ב˜ˆ‰ ‰˘ני ˘ל ‰˘ור‰, 
כל פעם לˆ„ ‰˘ני ˘ל ‰˘ור‰  ‰˜ור‡ ל‰ס˙כל 
‰ז‰ירו  וכן  ‡ח˙.  בנ˘ימ‰  ל˜ור‡ם  בזמן ˘ˆריך 

‰ב‡"ח ו‰כ‰"ח ועו„. 
יכול  ˘‡ינו  ˜ור‡  בבעל  ‰„ין  מ‰  ל‰ס˙פ˜  וי˘ 
ני‰ם, ‚ם ל˜רו‡ בנ˘ימ‰ ‡ח˙ ו‚ם ל˜רו‡  ל˜יים̆ 
לע˘ו˙,  ע„יף  מ‰  ‰כ˙ב,  מ˙וך  ‰"ו‡˙"  כל   ˙‡
‰‡ם ל˜רו‡ בנ˘ימ‰ ‡ח˙ (ו‰˙יבו˙ "ו‡˙" י˜ר‡ 
בעל פ‰), ‡ו ל˜רו‡ מ˙וך ‰כ˙ב ‡בל ל‡ בנ˘ימ‰ 
‡ח˙. וכמובן ˘בכל ‡ופן יוˆ‡ י„י חוב‰ ב„יעב„, 

ר˜ ‰˘‡ל‰ ‡יזו מעל‰ ע„יף ל˙פוס לכ˙חיל‰?
ונר‡‰ לכ‡ור‰ „ע„יף ˘י˜ר‡ בנ˘ימ‰ ‡ח˙ ‡ע"פ 
‰כ˙ב  מ˙וך  ‰"ו‡˙"   ˙‡ ל˜רו‡  עי"ז  יוכל  ˘ל‡ 
‡ל‡ בעל פ‰. ו‰טעם מ˘ום „‡ע"‚ ˘ל‚בי ‰חיוב 
˘ל נ˘ימ‰ ‡ח˙ נפס˜ ב˘ו"ע ˘יˆ‡ ב„יעב„, מ"מ 
בז‰  ‰ירו˘למי  „ברי  ‰בי‡  ˙˜ס„)  (סי'  ‰ר‡בי"‰ 
‡ו לעיכוב‡.  ז‰ ‰ו‡ ר˜ למˆו‰  „ין  ונס˙פ˜ ‡ם 
˘כל  ˘‰בין  מבו‡ר  טז:)  (מ‚יל‰  ‡‚ו„‰  ובס' 
‰מיל‰  ‡מיר˙  ל‚בי  ר˜  ‰ו‡  ז‰  בענין  ‰ספ˜ 
כל  לומר  ˘ˆריך  מ‰  ‡בל  ˘בסוף,  "ע˘ר˙" 
ז‰  ‡ח˙  בנ˘ימ‰  ‰מן  בני  ע˘ר˙  ˘ל  ‰˘מו˙ 
וכן  ‰נ"ל.  כ‰˙וס'  ו„ל‡  לעיכוב‡,  „‰וי  פ˘יט‡ 
כ˙ב ‰ב"ח (סי' ˙רˆ‡) בכוונ˙ ‰‡‚ו„‰ ע"˘. ובס' 
לי˜וטים מ‰לכו˙ ‡מרכל (‰ל' פורים) כ˙ב ב˘ם 
˘בין  בנ˘ימ‰  "עיכוב"  ˘‡ין  ו‰רו˜ח  מ‰ר"ם 
‰פסו˜ים "כי ‡ם בע˘ר˙ בני ‰מן" ע"˘, מ˘מע 
„ס"ל ˘בע˘ר˙ בני ‰מן ‰וי לעיכוב‡. וכ"מ בס' 
(‰ל'  ‚‡ון  י‰ו„‡י  לרב  ‰מיוחס  ˜ˆובו˙  ‰לכו˙ 
˙רˆ  סי'  (מולכו,  ‚בו‰  ובס' ˘לחן  י).  ‡ו˙  פורים 
למ‰  מו„‰  ‡י  ‰˘ו"ע  ב„ע˙  נס˙פ˜  ל„)  ס"˜ 
„‰וי  ס"ל  ‡ו  ב„יעב„  ˘יˆ‡  ‰רמ"‡  ˘פס˜ 
לעיכוב‡ כפי „מ˘מע לי‰ מכמ‰ ר‡˘ונים ע"˘. 
‰רמ"‡  וכפס˜  ‰˙וס'  כ„ע˙  ˜י"ל  „‡נן  ‡ף  ולכן 
˘‡ינו מעכב ב„יעב„, מ"מ חזינן ˘„ין ז‰ ע„יפ‡ 

למיח˘ לי‰ כיון „י"‡ ˘‰ו‡ לעיכוב‡.
˘‰בי‡  י‚)  ‡ו˙  פורים  (‰ל'  במ‰רי"ל  ר‡‰  ועו„ 
מע˘‰ ˘במ‚נˆ‡ ‰חזירו ‡˙ בעל ‰˜ור‡ ל˙חיל˙ 
‰מ‚יל‰, ו‰עיר „מ"מ ‰י‰ לו לחזור לחמ˘ מ‡ו˙ 
‡י˘. וכן ‰עיר ‰˘יירי כנ‰"‚ (‰‚‰ו˙ ב"י ס˜"ט) 
ב„יעב„  ˘יˆ‡  מ‰רי"ל  ב˘ם  ˘כ˙ב  ‰רמ"‡  על 
ל‡  „‡ם  בז‰  מו„‰  ‰רמ"‡  „‡ף  ו‡פ˘ר  ע"˘. 
לכ˙חיל‰  כמו  ‰ו"ל  ‰מ‚יל‰   ˙‡ ל˜רו‡  ‰מ˘יך 
יˆ‡ ב„יעב„ ‡ל‡ ‰יכ‡  ‡מר̆  וי˘ לו לחזור, ול‡̃ 
‡ם  ˘‡ף  ˙˜מב)  (סו"ס  בר‡בי"‰  ועי'  ˘‰מ˘יך. 

רב ‡ורח
‰ר‰"‚ ר' „ו„ חזן ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל

ומח"ס ˙‡ חזי

‰מסובים בסעו„‰ חייבים ל˘מוע ז' ברכו˙ ˘בסוף ‰סעו„‰. 
ו˜ו„ם ˘‰˘יב ל˘ו‡ל ‰‡ריך ˘‡ין נכון כלל ‰מנ‰‚ ‰ז‰, כי 
חל˜  ˘י˘  ‡ף  „על  וכ˙ב  עיכול,  זמן  ˘יעבור  ח˘˘  י˘ 
˘נז‰רים ל‡כול מי„י פעם בפעם, מ"מ י˘ ˘ל‡ נז‰רים בז‰ 
בסוף  ˘מי„  ל˙˜ן  נכון  ז‰  ו˘מטעם  מכ˘ול,  לי„י  ו‡˙ו 
‡ו  בסעו„‰,  ימ˘יכו  כן  ו‡חר  ‰מזון  ברכ˙  יברכו  ‰סעו„‰ 
˙˘ובו˙  ב˘ו"˙  ו‚ם  ‰ח˙ונ‰.  זמן  בסוף  ‰סעו„‰  ˘יע˘ו 
ו‰נ‰‚ו˙ (ח"‡ סי' ˜ע‰) כ˙ב ל„ון בענין ‰ח˙ונו˙ כנ"ל, וכ˙ב 
˘ˆריך ליז‰ר ול‡כול „בר מ‰ בין לבין כ„ברי ‰מ"‡ ‰נ"ל. (ר˜ 
˘‰וסיף לח„˘ ˘‡ף ב‡ופן ˘‡פ˘ר ˘י‡כל „בר מ‰ מועיל ‡ף ‡ם 

‡ינו ‡וכל. עי' מ"˘ ל„חו˙ ב‡ורך בס‰"˜ ח"ב סי' כ‡). 

ו‡ם נסכם ‰„ברים יוˆ‡ מכל ‰נ"ל ˘פ˘ט ‰מ˘נ‰ בברכו˙ (נ‡ 
זמן עיכול ‰ו‡ ר˜ ב„יעב„  ע"ב) ˘כל ‰„ין ˘מברך ע„ סוף 
וכן  ו‰סמ"‚,  ‰רמב"ם  בפירו˘  כ˙בו  ו˘כן  ˘˘כח,  וב‡ופן 
נר‡‰ מ˘‡ר ‰ר‡˘ונים. ו‡"כ לכל ‰„עו˙ לכ˙חיל‰ י˘ לברך 
˘סוברים  מ‰ר‡˘ונים  י˘  „יעב„,  לעניין  ˘‡ף  ועו„  מי„. 
˘‰ו‡ ר˜ ע„ ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ [ר˘"י, ‰ערוך ו‰מ‡ירי], 
ו‰מ‚ן ‡בר‰ם כ˙ב ˘י˘ ליז‰ר ולחו˘ ל„ע˙ ר˘"י, וכן כ˙בו 
בספר בירך ‡˙ ‡בר‰ם פריס˜ו, ו‰יעב"ı, ו‰כף ‰חיים, ו‰בי˙ 
˘"ע,  ˜יˆור  ובספר  ‰˘לחן,  ו‰ערוך  ‰חיים.  ו‰„רך  מנוח‰ 
‰לוי  ˘בט  ו‰רב  ‡לי˘יב,  ו‰‚רי"˘  מר„כי,  לבו˘י  וב˘ו"˙ 
ו‰‚ר"מ  פי˘ר  ‰‚ר"י  מ„ברי  מ˙ב‡ר  וכן  ˆבי.  ‰ר  ו‰רב 
ו‰ב„י  ‡ו"ח,  [נימו˜י  ז‰  על  ‰חול˜ים  ו‡ף  ועו„.  ˘טרנבוך 
‰˘לחן], ל‡ כ˙בו ˘י˘ לנ‰ו‚ כן לכ˙חיל‰ ור˜ כ˙בו ליי˘ב 
מנ‰‚ם [ועו„ ˘‡ף ‰ם מו„ים ˘מנ‰‚ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰˘"ע, ˘מ˜ילים 
‡ף ‡חר ˘יעור עיכול, ו‡"כ ו„‡י ˘‡ין ר‡י‰ ממנ‰‚ם ל„י„ן וכנ"ל]. 
י˘כח  ˘מ‡  ‚ם  ח˘˘  ˘י˘  בז‰  ‡ופנים  ‰רב‰  ˘י˘  ועו„ 
וכ‚ון ˘ל‡ כולם מברכים בזמן ‡ח„, ‡ו ב‡וכל לב„ו.  לברך, 
וכן י˘ לחו˘ ˘ל‡ י˘ים לבו לזמן ˘עובר ויעבור זמן עיכולו 
ˆריך  לכ˙חיל‰  ל‰לכ‰  ולכן  ‰˙ור‰.  מן  ע˘‰  מˆו˙  ויבטל 
לברך מי„ בסיום ‡כיל˙ו כל ˘ל‡ ‡וכל „בר מ‰ ‡ו ˘ו˙‰ ˘ום 
˘יעור  ב˙וך  ולברך  לכ˙חיל‰  ליז‰ר  י˘  פנים  כל  ועל  מ˘˜‰. 
˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙. [‡‡"כ ‰ו‡ ‡וכל סעו„‰ ˘יו„ע ˘˙ס˙יים 

ב˙וך ˘בעים ו˘˙יים „˜ו˙ ו‡וכל סעו„‰ ‚„ול‰ כנ"ל]. 

ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡  וכן ‰סכים עמי בכל ז‰ ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' 
‰מזון  ברכ˙  בענין  וז"ל:  במכ˙ב  ‰‚„ול,  ‰„ין  בי˙  חבר 
ב˘מחו˙ ˘˘ו‰ין ‰רב‰ ‡חר ˘מסיימין בפועל ‡˙ ‰סעו„‰, 
‰נ‰ „בריו י˘רים ונכוחים ו‡ין ˆורך ל‰‡ריך ב‰ן ˘בו„‡י כל 
לפעמים  ˘‰י‡  ‰מרוב‰  ‰˘‰י‰  ˘מלב„  יחז‰  בעיניו  י˘ר 
 ıמעבר לזמן ˘‰‡וכל מ˙עכל ובפרט ˘ע"י ‰רי˜ו„ים ו‡ימו
‰‚וף וי‚יע˙ו מ˙עכל ‰‡וכל בזמן מועט יו˙ר ומ‚יעים ל˜ˆ˙ 
מן ‰ר‡וי לברך מי„ בסיום ‰סעו„‰  רעבון ‡ו ‰רב‰ֈ בו„‡י̆ 

.(ֈכרˆון ‰ח˙ן) ו‡ח"כ יר˜„ו כרˆונם

מן  ˘‰רב‰  ‰רי  בר‰"מ,  לפני  ‰ר˜ו„ים  רבוי  בעˆם  ו‚ם 
‡ו  בע˘ר‰  ‰זימון  ברכ˙  בל‡  ל„רכם  יוˆ‡ים  ‰מוזמנים 
לכ‡ור‰  (˘נר‡‰  ח˙נים  ברכ˙  ל˘מוע  בלי  ומכ"˘  ב˘ל˘‰, 
ובו„‡י  ח˙נים).  ברכ˙  ל˘מוע  בסעו„‰  ל‡וכלים  חיוב  ‡יז‰  ˘י˘ 
לעיכול ‰מ‡כל  ‰ן מן ‰ח˘˘  ‰נכונ‰ מכל ‰סיבו˙  ˘‰„רך 
בל‡  עוזבים  ˘רבים  ז‰  מˆ„  ו‰ן  ˘˘ו‰ים,  זמן  ב‡ו˙ו  לרוב 
ב˘ע‰  ‰˘מח‰   ˙‡ ˘מסיימים  ז‰  מˆ„  ו‚ם  ‰זימון,  ברכ˙ 
˜מים  ול‡  מ‡„,  מ‡וחרו˙  ב˘עו˙  לבי˙  ומ‚יעים  מ‡וחר˙ 
ביו˙ר  עייפים  ‰י˘יב‰  בני  ˘למחר˙  ועו„  בזמן,  ל˙פל‰ 
ומ˙בטלים מלימו„ ‰˙ור‰, בו„‡י ובו„‡י ˘‰נכון לברך כמ‰ 
‡˙ר,  על  מ„‡וריי˙‡)  ˘‰י‡  ‰מˆו‰  ל˜יום  (בזריזו˙  ˘יו˙ר 
 .ˆ פ˘וט.  ‰נלע"„  ז‰  ב˘לום.  יבו‡  מ˜ומו  על  ‰עם  וכל 
בו‡רון. [ונ„פס מכ˙בו בסוף ˙˘וב˙י ‰נ"ל בס‰"˜ ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב 

סי' כ].

נמ˘כ˙ חלו˜˙ ˜ונטרס "‰‰˙˜נים ב‰לכ‰" לב˙י ‰ור‡‰, מורי ˆ„˜ וכוללים ‰עוס˜ים ב‰לכו˙ ט‰ר‰,
‰כמו˙ מו‚בל˙ וכל ‰˜ו„ם זוכ‰. ני˙ן לפנו˙ למייל ולפל' ‰ר˘ומים לעיל

˜רי‡˙ ע˘ר˙ בני ‰מן בנ˘ימ‰ ‡ח˙

מן  מˆו‰  כ‡ן  ‡ין  מ"מ  יˆ‡  ˘ב„יעב„  נימ‡ 
בנ˘ימ‰  ˜ור‡  ‡ינו  ˘‡ם  נמˆ‡  ו‡"כ  ‰מובחר. 
‰˜רי‡‰,  ˘ל  ‰מˆו‰  ב‚וף  חסרון  כ‡ן  י˘  ‡ח˙ 
בˆור˙  חכמים  ˘˙י˜נו  נוסף  ענין  ˘ז‰ו  „כיון 
ל‚מרי.  ‰ענין  ‰פסי„  ˘בביטולו  ‰רי  ‰˜רי‡‰ 
כיון  ‰רי  בע"פ,   ˙ˆ˜ ל˜רו‡  ˘ל‡  ‰„ין  מ˘‡"כ 
מ˙וך  ‰כל  ˜ר‡  כ‡ילו  ח˘יב  ככולו  רובו  „˜י"ל 

‰כ˙ב, וכמ"˘ ‰ב"י.
ו‡מנם ר‡י˙י ל‰ר‡˘"ל ‰‚ר"י יוסף ˘ליט"‡ בס' 
˘ע„יף  ˘כ˙ב  ˙˜ט)  עמ'  (פורים  יוסף  יל˜וט 
יוכל  ל‡  כך  י„י  ˘י˜ר‡ מ˙וך ‰כ˙ב ‡ע"פ ˘על 
˜רי‡‰   ‡‰„" ונימ˜ טעמו  בנ˘ימ‰ ‡ח˙,  ל˜רו‡ 
מ˙וך ‰כ˙ב י˘ בז‰ ‚ם מ˘ום „ברים ˘בכ˙ב ‡י 
‡˙‰ ר˘‡י ל‡ומרם בעל פ‰, ו‡ילו ˜רי‡˙ ע˘ר˙ 
וע"˘  ‡יסור".  מˆ„  ‡ינ‰  ‡ח˙  בנ˘ימ‰  ‰מן  בני 

מ˘"כ ל„ון בז‰. 
‡ך לכ‡ור‰ י˘ ל‰עיר על טיעון ז‰ ממ‰ ˘נפס˜ 
˘ר‚יל  „בר  ˘כל  מט)  סי'  (‡ו"ח  ב˘ו"ע  ל‰„י‡ 
בכ˙ב ‡י ‡˙‰  ו˘‚ור בפי כל ‡ין בו מ˘ום „ברים̆ 
ר˘‡י ל‡ומרם על פ‰. ו‰רי פ˘וט וברור ˘‰מיל‰ 
"ו‡˙" בע˘ר˙ בני ‰מן ˘‚ור‰ בפי כל. ובפ˘טו˙ 
נר‡‰ מפס˜ ‰˘ו"ע „כל „בר ˘ר‚יל ו˘‚ור בפי כל 
˘רי ל‡ומרו בע"פ ‡פילו כ„י ל‰וˆי‡ ‡חרים י„י 
כמ‰  „ע˙  ו‡מנם  ˘ם.  ‰פר"ח  וכ"כ  חוב‰. 
˘ל‰וˆי‡  ‰‡ומרים  לסבר˙  לח˘ו˘  ‡חרונים 
ועי'  כל.  בפי  ˘‚ור  כ˘‰ו‡  ‡פילו  ‡סור  ‡חרים 
ל‰חמיר  „י˘  ˘‰כריע  ט)  ח,  ס"˜  (˘ם  בכ‰"ח 
‰יכ‡ „‡פ˘ר. ומ˘מע „מעי˜ר ‰„ין ˘רי כפ˘ט 
‰˘ו"ע. וכן פס˜ ‰‚ר"„ יוסף ˘ליט"‡ בס' ‰לכ‰ 
‡ל‡  ˘‡ינו  כיון  לעניננו  ו‡"כ  (˘ם).  ברור‰ 
לכ˙חיל‰  ‰„ין   ˙‡ ל‰ע„יף  ˘י˘  בו„‡י  חומר‡, 
וב˘ו"ע,  ב˙למו„  ˘נפס˜  ‡ח˙  בנ˘ימ‰  ל˜רו‡ 
˘‰ו‡  „י"‡  לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  ל‡ור  ובפרט 
ב‚וף  חסרון  ז‰ו  למ˜ילים  ו˘‡פילו  לעיכוב‡, 

‰מˆו‰.
ולרווח‡ „מיל˙‡ י˘ לˆרף מ˘"כ ב˘ו"˙ ˘‡יל˙ 
ל˜רו˙  נ‡סר  ˘ל‡  „‡פ˘ר  פ‡)  סי'  (ח"‡   ı"יעב
פסו˜ על פ‰ ‡ל‡ כ˘‚ומר כל ‰פסו˜ ע"˘. ו‡ף 
מי ˘יחלו˜ עליו ‡פ˘ר ˘במיל‰ ‡ח˙ בלב„ יו„‰ 
וז‰  ול‡ „מי ל˜רי‡˙ ס"˙.  ז‰,  „ל‡ ˘ייך ‡יסור 
‰ר‡˘ונים  מחלו˜˙  לˆרף  ˘י˘  מ‰  מלב„ 
וכ˙ובים,  בנבי‡ים  ז‰  ‡יסור  ˘ייך  ‡י  ו‰פוס˜ים 
ופוס˜ים  ר‡˘ונים  ‰רב‰  ˘ל„ע˙  מ‰  ומלב„ 

‡יסור ז‰ ‡ינו ‡ל‡ מ„רבנן ו‡כמ"ל בכל ז‰. 
˘י˘  ˙ריˆי  טעמי  ‰ני  מכל  לכ‡ור‰  נר‡‰  לכן 
‰מן  בני  ע˘ר˙  ל˜רו‡  לכ˙חיל‰  ˜ור‡  לבעל 
בנ˘ימ‰ ‡ח˙ ‡ף ‡ם עי"ז ל‡ יוכל ל˜רו‡ ‰מילים 
"ו‡˙" מ˙וך ‰כ˙ב. ‡ך כיון ˘‰ר‡˘"ל בס' יל˜וט 
יוסף ‰נ"ל פס˜ ‡חר˙ וכנ"ל, ‡˘מח ‡ם ‰מעיין 
ב„ברינו יוכל ל‰עמי„ני על „בר ‡מ˙, כ„י ל‰וˆי‡ 

„ין ז‰ ל‡˘ורו.

.[dhazan@enativ.com :˙כ˙וב˙ „ו‡"ל ל‰ערו]


