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  סימ�  שעט
  

  

  די� ברכת המזו� בבית האבל
  

  
י "בא:  כנוסח זו ברכה רביעיתאומר , כשמברכי�  ברכת המזו� בבית האבל  �  'ע  א"שו

רוענו רועה [אלהינו מל� העול� האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב 
] וא ייטיב לנוישראל המל� הטוב והמטיב לכל אל שבכל יו� ויו� הוא הטיב הוא מטיב ה

לוקח נפשות  :א"רמ.       'המל� החי הטוב והמטיב אל אמת דיי� אמת שופט בצדק וכו
ובכל , ואנחנו עמו ועבדיו, כי כל דרכיו במשפט, שליט בעולמו לעשות בו כרצונו, במשפט

גודר פרצות ישראל הוא יגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל , אנחנו חייבי� להודות לו ולברכו
  ].'הוא גמלנו וכו[לחיי� ולשלו�  אבל זה

  

  ":לוקח נפשות במשפט"
  

  ח"י באו"פ הב"וכ.    כיו� שיש מיתה בלא חטא, אי� לומר זאת  :�"רי, ג"בה
  

וכל דרכיו משפט והוא .    מאחר שנאמר בגמרא, יש לומר זאת  :ש"רא', תוס
  א"פ הרמ"וכ.       יודע למה עושה

  
  
  

ד שסמכו "נלע,  � להוסי& ברכת אבלי� בברכה רביעיתמה שלא ראיתי נוהגי  :באר הגולה
  .בכתובות שהוכיחו דברכת אבלי� אינה אלא בעשרה' אדברי התוס

  

  
  

אלהינו את אבלי ירושלי� ואת ' נח� ה  :בברכה שלישיתיש מוסיפי�   �  'ע  ב"שו
כאיש אשר אמו : כאמור, נחמ� מאבל� ושמח� מיגונ�, האבלי� המתאבלי� באבל הזה

  אבל אי� לומר מנח� אבלי� ובונה : �"ש(.     י מנח� ציו� בבני� ירושלי�"בא'  וגו תנחמנו
                                                                                                                              �  )דאי� חותמי� בשתי�, ירושלי

  
  

  . נבר� מנח� אבלי� שאכלנו משלו  :בברכת זימו� יש אומרי�  �  'ע  ג"שו
  

  
  

  :בשבת  �  'ע  ד"שו
  

  . דצינעא הוא, מבר� כדר� שמבר� בחול,  אבלי�' או בג, א� ביר� ביחיד                     
  

  דכיו� דאיכא ,  אי� מזכירי� מעי� המאורע,  וא� אכלו אחרי� עמו וברכו                     
  )ואי� אבלות דבפרהסיא נוהג בשבת(.  אחרי�  לאו צינעה הוא                     

  

  
  

  .בי� לעשרה' בי� לג,  אבל  מצטר& לתפלה ולזימו�   �  המרדכי פ"ע' ע  ה"שו
  

מדברי המרדכי נראה דסעודה ראשונה שמברי� את האבל שאסור לאכלה   :�"ש
  .אי� האבל מצטר& בברכת המזו�, משלו

  

ומשמע שלזימו� של ,  ש דאי� מצטרפי� אותו לעשרהבמרדכי מפור  :מ"דגו
 .שלושה מצטר&


