
  הבדלה וחופה בקידוש סברי מרנן
  ב, א ה"זח

וסליק כלא לשבעין , ובקדושה דאן מקדשין תלתין וחמש תבין, קדוש ויכלו אית ביה תלתין וחמש תבין
  .שמהן דקודשא בריך הוא

  סדר היום
  .תיבות של סברי מרן' ב עם ב"והם עולין ע, ה תיבות בוסח הקידוש"וכן ל, ה תיבות בפרשת ויכולו"ויש ל

  קסז' ר סי"שוע
 ואומר בתחלה ברשות מורי ,ומדת עוה היא שאף שהבוצע הוא הגדול וטל רשות מכל בי החבורה יט

  . כאלו הם גדולים ממו ולהם אה לברך,ורבותי

  קעד' לבוש סי
 אבל רשות אין צריך  ...'וכו' ובברכה שעל כוס של ברכת המזון לא יאמר אלא סברי רבותי ברוך אתה ה ח

  .ראה לי, שכבר טל רשות כשהתחיל לברך ברכת המזוןליטול 

  א שם"מ
ראה  ו. והאידא לא היגי הכי.)ם שור"ח בשם מהר"ב( בחופה בברכת אירוסין ושואין לו ואפי,כל מקום יז
 , אבל בחופה ומילה שאין וטלין רשות, דוקא במקום שוטלים רשות אומרים על היין סברי במקום ברשותלי

  .רי כללאין לומר סב

   שםאליה רבה 
  .לא ראיתי והגין לומר סברי בברכה זו. 'ברכת המזון וכו] כוס של[יח ובברכה שעל 

  שםר "שוע
 ואין דעתם , משום שאין בית הבליעה פוי,לכתחלה אין להוג כך שיברך  אחד לכולם בתוך הסעודה יא

 שמא , כי אין משיחין בסעודה,רכתו וגם לא יוכלו לעות אחריו אמן שיצאו בב,לשמוע הברכה מפי המברך
 כלומר תו דעתכם לברכה לצאת ,לפיכך אם אומר להם סברי מרן .יקדים קה לוושט ומצא בא לידי סכה

  . אחד מברך לכולם, כדי שיפו בית הבליעה וייחו אכילתם ויתו דעתם לשמוע הברכה ויעו אמן,ידי חובתכם

 אם אחד מברך לכולם לצאת , כגון בקידוש והבדלה,ין על הייןומטעם זה תפשט המהג בכל מקום שמברכ
 כדי שלא לחלוק בברכת היין בין אם מברכין שלא בשעת , ולא ברשות מרן, אומר סברי מרן,בברכתו

  .הסעודה ובין יין הבא להם בתוך הסעודה

  קפג' ר סי"שוע
 , דהייו שאחד מברך לכולם,שאין מזמין אלא כשמצטרפין לברך כולם ברכת המזון בבת אחתף על פי א י

 מכל מקום כיון שכל ברכת המזון עד החתימה אומרים ...ולא כשכל אחד מברך לעצמו שאין כאן זימון כלל 
אין מזמים ויש חולקין על זה ואומרים ש...  כאמירה רי זה ה,כולם יחד מלה במלה עם המברך ברכת המזון

  .תוק ולשמוע עד סיום ברכת הזן ולכל הפחות צריכים לש, אחד מברך לכולם והם שומעיםם כןאלא א

  קצ' ר סי"שוע
 שהוא מתכוין להוציאם ידי ,אף על פי שכל המסובים יוצאים בברכת היין שבירך המברך ברכת המזון ח

 ,בזה משום הפסק כל שלא הפסיק בדיבור אין , ואף שיש איזה שהות עד שיגיע הכוס לכל אחד ואחד,חובתן
 הרי כל אחד ,מכל מקום בסעודה גדולה שהמסובים רבים ואין יודעים עד היכן יגיע כוס של ברכת המזון

  .מהמסופקים אם יגיע לו צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן לעצמו מפי שהוא כמלך

  ברכת המזון, פסקי הסדור
ועוין המסובין ברוך שאכלו משלו ובטובו , תי ברך שאכלו משלוהמברך אומר ברשות מרן ורבן ורבו

  .חייו

  לקוטי טעמים ומנהגים
  .דושיכי הם משלימין מספר תיבות שבק) סידור יעבץ(ל ולא יותר " כצ.מרן סברי

  שלב' רשימת היומן ע
' והי,  או על לחם,גם כשאמרום על השכר, "]סברי מרן"התיבות  [ בקידוש ובהבדלה–אומר ' ע הי"ר "מואד

  .זה לתשלום התיבות


