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הסכמות
rbztu hukv ktuna
n"ru s"ct cr
erc hbc wrhtn iurfz

e"pk t"ga, iuhx j"rg ouh wv"c
sus ktuna r"ruvn wubuak kg sxju vru, wsutn oka iutdv crv ubhshsh sucf
/x"a kg ohpum vsa hrpx j"ngc /h/b p"c t"yhka itnshrp ivfv
ohpum vsa 'dv uruchj ubhbpk vtrv u,kgn 'cf wvcvtc ,"au y"vasjt
vfza vtrnv kg h,nnu,abu wx"av cur kg k"uvk vfz rcfa hrjt ihkuj 'xnk
ohbunse ubh,ucr hrcs wushk tca cuyv kfn rsvu rtp auckc t,fxnv ahckvk
kfc uka ohpum vsac vfz if itf uvagnfu wvhkhsn ,gsu ogy cuyu wohburjtu
/rchs rat chyvu ,ujbn 'xn kg 'dv uruchj od h,htr oukvu wx"av
,uagk vfz 'ufu urjxnc uhexg ;t kg hf sug wonmg smn ohcuaj ohrcsv
/ohbac ,urag vz vmhcrvku htrg u,ftknu rehg u,ru,
/s"xc ohbac ,ucr sug vz cdab lrsc lhanvk vfzhu wu,t uh,uct hekt 'v hvh
'v hnjrk vpmn – vcvtc ,"aus hbhrv

rbztu hukv ktuna
rhstv iutdv ubrusc vru,v ra

t"yhka hexchbe

ohhj hcr

d"ga, rst z"h h"vzgc
ohpum vsa rpx k"uv t"yhka inshrp ivfv sus ktuna 'r iutdv hshsh vbv
ova uhrpx ,tu urhfn hbbvu wohcuaj ohrpx sugu x"av ,u,fxn kf kg
vfzha r"vhu /k"z ohbuatrvu ohburjtv kfn stn vcrv thcnu ohtkpb ohrpx
/vjuurvu ,jbu apbv ,jubn lu,n vausev vru,c ,udvku ,cak

hexchbe ohhj

רשימת הרבנים הגאונים והצדיקים שרי התורה
שקבלתי מהם הסכמות על ספריי
(לפי סדר א"ב)
רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זצ״ל
בעמח"ס כללי ירושלמי ועוד
אב"ד האליין ודומ"ץ ק"ק קלויזנבורג
ברוקלין נ.י.

•••
רבי בנימין ראבינאוויטץ זצ"ל
בעמח"ס עבודת בנימין
חבר בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי חיים מאיר הלוי וואזנער זצ"ל
בעמח"ס מחשבת הלוי ועוד
אב״ד זכרון מאיר
ור״מ חכמי לובלין ,בני ברק

•••
רבי חיים פינחס שיינבערג זצ"ל
בעמח"ס טבעת החושן
ראש ישיבה תורה אור
ומו"ץ דקרית מטרסדורף
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי חיים קרייזווירטה זצ"ל
בעמח"ס מים חיים ועוד
אב"ד דק"ק אנטווערפן

•••
רבי יוחנן סופר זצ"ל

בעמח"ס אמרי סופר ועוד
אב"ד ור"מ ערלוי
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי יחזקאל ראטה זצ"ל

בעמח"ס עמק התשובה ועוד
אב"ד קארלסבורג
ברוקלין נ.י.

רבי יעקב פרלוב זצ״ל

רבי ניסים קרליץ זצ״ל

בעמח״ס עדת יעקב
אדמו״ר מנאוואמינסק ,ברוקלין נ.י.

בעמח"ס חוט השני
ראב"ד וראש כולל בבני ברק

רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל

•••
רבי נתן געשטעטנער זצ"ל

•••

בעמח"ס מנחת יצחק
גאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי ישראל יעקב פישער זצ"ל

בעמח"ס אבן ישראל
ראב"ד בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל
בעמח"ס תורת מהרי"ם
גאב"ד העדה החרדית ירושלים תובב"א
ור"מ ישיבת בית יוסף צבי דושינסקי

•••
רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל
בעמח"ס קנה בושם
חבר בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••

רבי מנשה קליין זצ"ל

בעמח"ס משנה הלכות ועוד
אב"ד אונגוואר ור"מ דישיבת בית שערים
ברוקלין נ.י.

•••
רבי משה פיינשטיין זצ"ל

בעמח"ס אגרות משה ועוד
ור"מ תפארת ירושלים ,ניו יארק

•••
רבי משה שטערן זצ"ל
בעמח"ס באר משה
אב"ד דעברעצין
ברוקלין נ.י.

בעמח"ס להורות נתן ועוד
ר"מ פנים מאירות
בני ברק

•••
רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל
בעמח"ס אש פנחס
אב"ד מאנטרעאל

•••
רבי רפאל בלום זצ"ל

בעהמח"ס ברכת שמים ועוד
אב"ד ור"מ קאשוי
בעדפארד היללס נ.י.

•••
רבי רפאל זילבער זצ"ל
בעמח"ס מרפא לנפש
אב"ד פריימאן
ברוקלין נ.י.

•••
רבי שמואל הלוי וואזנער זצ"ל

בעמח"ס שבט הלוי
אב"ד זכרון מאיר ור"מ חכמי לובלין
בני ברק

•••
רבי שמחה בונם
עהרנפעלד זצ״ל

בעמח״ס בנין שמחה
אב"ד דק"ק מאטערסדארף
ור"מ ישיבה חתן סופר
ברוקלין נ.י.

יבדלו החיים:
רבי אלי׳ פישער שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט״א

בעמח"ס ברכת השבת ועוד
ראש כולל גור ,ברוקלין נ.י.

בעמח״ס חשוקי חמד ועוד
רב שכונת רמת אלחנן בני ברק

רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א

•••
רבי יצחק טובי׳ ווייס שליט"א

•••

בעמח"ס שמן ראש
אב"ד ור"מ עדת יראים וויען  ,ברוקלין נ.י.

•••

רבי חיים קניבסקי שליט"א
בעמח"ס דרך אמונה ועוד
בני ברק

•••

רבי יוסף ליברמאן שליט״א

בעמח"ס משנת יוסף
ראש ישיבת "כולל שומרי החומות"
ורב דקהל סדיגורא ירושלים ת"ו

בעמח״ס רבינו הגדול אמרו ועוד
גאב"ד לכל מקהלות האשכנזים
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי משה שטערנבוך שליט"א
בעמח"ס מועדים וזמנים ועוד
ראב"ד העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תוב״ב

רבי צבי אלימלך הלברשטאם שליט"א
אדמו״ר מצאנז ,נתני׳

•••
רבי שמואל אליעזר שטערן שליט"א
בעמח״ס שביבי אש
רב מערב בני ברק

•••
רבי שמואל קמנצקי שליט"א
ראש ישיבת פילאדעלפיא
בעמח״ס קובץ הלכות

•••

רבי שרגא פייוויש האגער שליט"א
אדמו״ר מקאסוב
ודומ״ץ קהל תורת חיים וויזניץ
בעמח״ס מלכא קדישא

לעילוי נשמת ולזכרון נצח
נשמת אבי מורי ,אהוב למעלה ונחמד למטה ,זית רענן ענף עץ אבות,
עטרת תפארת משפחתינו ,כהן שדעתו יפה ,כש"ת הרה"ח

מוהר"ר יום טוב ליפא הכהן זצ"ל
מחוסט ובודאפעסט
תלמיד הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זי"ע – שהי' סופר סת"ם מומחה מפורסם יותר מיובל שנים
נלב"ע ג' שבט תש"ם ,ומנו״כ בשיכון סקווירא
בן הגאון הצדיק המפורסם בקי נפלא בש"ס ופוסקים כש"ת

מוהר"ר שמואל דוד הכהן זצ"ל
ראב"ד דק"ק חוסט יצ"ו
מח"ס שו"ת שרגא בטהרה וש"ס – שנפטר לב"ע ו' אב תרצ"ג ,ומנו״כ בחוסט
ולזכר נשמת אמי מורתי הצדקת המושלמת הצנועה והחסודה

מרת בילא ע"ה
מעיר סאטמאר
בת הרה"ח כש"ת מוה"ר חיים משה ז"ל
נפטרה ט' אדר תשנ"ג ,ומנו״כ בשיכון סקווירא


לעילוי נשמת ולזכרון נצח
נשמת חותני היקר באנשים איש תם וישר שייף עייל ושייף נפיק וגריס באורייתא תדירא
ולא מחזיק טיבותא לנפשיה ,ה"ה הרבני החסיד המרומם כש"ת

מוהר"ר משה צבי בן מוה"ר שמעון ז"ל מארקאוויטש
תלמיד הגה"ק רבי יוסף אלימלך כהנא אבדק"ק אונגוואר הי"ד זי"ע
נלב"ע כ"ח שבט תשס"ו ,ומנו״כ בקרית יואל מאנרא
ולזכר נשמת חמותי האשה החשובה הצנועה והחסידה

מרת נעסא באבא מארקאוויטש ע"ה
בת הרה"ח כש"ת מוה"ר אליהו ע"ה הי״ד
מעיר יאסין
נכדת בעל קונטרס הספיקות
נלב"ע ח' כסליו תשע"א ,ומנו״כ בקרית יואל מאנרא

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

בעזהשי״ת

הקדמה
השיר והשבח לחי עולמים ,ששם חלקנו מיושבי ביהמ״ד מעריבים ומשכימים,
אשרינו מה טוב חלקנו חבלים נפלו לי בנעימים ,להיות נטפל לחכמים,
לילך בדרכי אבי מורי ה׳ ישמרהו לעולמים ,ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה רבות
בשנים טובים ונעימים ,שזכה להרצות שיעורי תורה ברבים ,ושמו הולך מסוף
העולם ועד סופו כל הימים ,ובמסגרת ״קול הלשון״ הנו משמיע שיעורין כסדרן
עד מעבר לימים ,ומאזינים לדבריו ישישים ובחורים סבים ועלמים .ובמשך השנים
זכה ללמוד ברבים שני התלמודים ,בבלי וירושלמי תושבע״פ מוסדות תבל
עליהם עומדים ,בזמן שישראל עוסקים בתורה אור ליהודים .וחסדו ית' כי גבר
עליו בחיבוריו שדה צופים על שני התלמודים ,לעשות ציצים ופרחים לתועלת
הלומדים .ונוסף עליהם הרצה ברבים סדר תרי״ג מצוות שנצטווינו מהר חורב,
ונתעוררו התלמידים כל חכים וצורב ,להיות קובץ על יד ,לשנן המצוות ולזוכרם
וכאומרם ז״ל דדמי האי צייד ,המשבר כנפי הצפרים שלא יברחו ,ולקיים כל
העוסק בתורת עולה כאילו הקריב וכו׳.
ועתה אמרנו להוסיף נדבך על הבנין הנהדר שהקים אמו״ר שליט״א ולקיים מאמר
חכז״ל (ב״מ לג ).לעולם הוי רץ למשנה ,אשר כל הספה״ק מלאים מגודל
מעלת לימוד המשנה וסגולותיה כי לימוד המשנה מטהר את הנשמה ,ומציל את
האדם מדינה של גיהנם כמבואר להלן בדברינו .והנה אבא מארי שליט״א מרצה
יום ביומו שני משניות מתחלת סדר זרעים ,עם ביאור יפה אף נעים ,להרוות
נפש התלמידים אשר לתורה כמהים .ובס״ד זכה לסיים כמה מסכתות ,והעלה על
הכתב מה שאמר בלימודו ואת כל ונוכחת .וזה יצא ראשונה ,בעזר אלוק מעונה,
ספר שדה צופים על משניות ברכות.
ונפשי בשאלתי שזכות התוה״ק ועמליה תעמוד לי ולצאצאי ולבני ביתי שלא
תמוש התורה מפינו ונזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות באמת.

גודל מעלת לימוד משניות
ידוע מפי ספרים וסופרים גודל הענין של לימוד משניות ,כדאיתא במסכת
סנהדרין (מב ).אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן במי אתה מוצא מלחמתה של
תורה במי שיש בידו חבילות של משנה.

ח

הקדמה

ולהלן במסכת סנהדרין (צט ).דרשינן על הפסוק (במדבר טו ,לא) 'כי דבר ה' בזה',
ר' נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה .והמהר"ל (חידושי אגדות שם)
פירש וז"ל :מי שכל עסק שלו בפלפול התורה ועוזב את המשנה וכו' ,הרי הוא
בכלל כי דבר הבורא יתברך בזה.
ובמדרש רבה (ויק"ר ז ,ג) אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקים במשנה כאילו
הקרבתם קרבן.
ובילקוט שמעוני (תהלים רמז תתעו) ר' הונא אמר חורי אין הגליות מתכנסות אלא
בשביל המשניות ,שנאמר (הושע ח ,י) 'גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם'.
ועי' בשו"ת חוות יאיר (סי' קכד) בנחיצות לימוד משניות ולהיות בקי בששה סדרי
משנה .והגאון רבי שעפטיל בן השל"ה הק' כתב בצוואתו הנדפס בסוף ספר
יש נוחלין (אות כה) קבלה בידי שהבקי במשניות אינו רואה פני גיהנם.
ובמעבר יבק (שפתי רננות פרק כט) כתב שלימוד משניות סגולה להתגבר על היצר
ולהכניעו ולהוסיף יר"ש וטהרת המחשבה .וכ"כ בראשית חכמה (שער
הקדושה פי"ז).
ובהקדמה למשניות קאמארנא כתב בשם האר"י ז"ל שיש בלימוד משניות
סגולה למנוע יסורים ושלא ישלטו עליו החיצונים ולהיות נוצל מכל
מלאכים רעים ,וכ"כ הרמ"ק בזה"ק והגר"א תק"ז ג'.
ומובא בספה"ק מגיד מישרים כמה פעמים שהזהיר המגיד למרן הבית יוסף
שיתדבק בלימוד משניות .ובהקדמה לשו"ת רבי שאול משה הביא בשם
השפת אמת שאמר שכל הגדלות של הבית יוסף בנגלה היתה ממה שלמד הרבה
משניות.
וסיפר לי אבי מורי שליט״א שהיה פעם אצל הג"ר משה פיינשטיין ז"ל בתפילת
שחרית ,וראה שהיה לומד משניות בשעת שחלץ התפילין.
ובספר אפיקי ים (בסוף הספר) הביא בשם גדול אחד ,שראוי לכל בן תורה שיהא
שגור על פיו עכ"פ איזה מסכת ולכל הפחות איזה פרקי משניות ,שכמה
פעמים אין ביכולת ללמוד מתוך הספר ובפרט בדרך ,והוא ענין גדול עוד מכמה
טעמים.
והרבה מגדולי ישראל במשך הדורות המליצו ללמוד משניות בכל יום ,כמו
החכמת אדם ,הנתיבות ,החיד"א ,הנועם אלימלך ,הבני יששכר ,הגה"ק
רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע ,ועוד.

הקדמה

ט

מעלת לימוד י"ח פרקי משניות בכל יום
ידועים דברי הקרבן נתנאל באזהרותיו (נדפס במוריה סיון תשמ"ד) שלימוד י"ח
פרקים משניות בכל יום "הוא תועלת לנשמה ומאריך ימים".
והג"ר מאיר פאפירש ז"ל (אור צדיקים סי' כב אות יא) כתב שזה תיקון גדול לפגם הברית.
והגה"ק רבי חיים מוואלאזין והגה"ק ר' מרדכי מטשערנביל זי"ע אמרו שחזרת
משניות סגולה להנשמה ולהבין הפשט ,וטוב ללמוד ח"י פרקים בכל יום.

לימוד המשניות באשמורת הבוקר
בכתבי האריז"ל (סידור האר"י ,סדר לימוד באשמורת) איתא כי באשמורת הבוקר
ילמוד קודם לכל דבר שיעור משניות ,ועי"ז זוכה לנשמה כי משנה
אותיות נשמה( .באה"ט או"ח סי' א סק"ו ,ומשנ"ב שם סק"ט).

העוסק בלימוד משניות מצילו "אשר בן יעקב" מגיהנם
בספר מדרש תלפיות (ערך אפוד ,דף סה ).הביא בשם האריז"ל כי אשר בן יעקב
הרבה בלימוד משניות יתר מהחיוב ,וע"כ לאחר פטירת האדם כשדנין את
האדם לגיהנם ,אם עסק בלימוד משניות מצילו אשר מגיהנם ,וזהו 'מאשר שמנה
לחמו' (בראשית מט ,כ)" ,שמנה" אותיות "משנה" ,והוא יתן "מעדני" מלך ,עדן של
מעלה .ע"כ .והובא במדבר קדמות להחיד"א (מערכת א אות נא).
ופה המקום לפרסם סיפור מדהים בגודל הענין של לימוד משניות .לפני כמה
שנים עמד איש פשוט אחד בשלש סעודות בקהל שומרי אמונה בבארא
פארק ,ועשה סיום על ששה סדרי משנה שסיים ללמוד .ועל השאלה מה היום
מיומים? ענה ואמר היות שידוע מספרים דמשנה אותיות נשמה ,ולימוד משניות
לעילוי נשמת נפטר הוא תיקון גדול לנשמתו ,והיות שאינו יודע אם במשפחתו
יהיה מי שילמוד משניות לטובת נשמתו אחר מוע״ש ,לכן החליט ללמוד בעצמו
משניות לטובת נשמתו ,והנה היום זכה לסיים ששה סדרי משנה ,ולכן התנדב
לבו .לעשות סיום משניות ברבים לבני הקהלה .ולפלא ,כי למחרת ביום הראשון
שלאחריו הלך האיש לעולמו.
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וראיתי לנכון להוציא לאור עולם כרך הראשון של ספר שדה צופים על משניות,
לקראת יום הבר מצוה של בני החשוב יניק וחכים הבחור המצויין יוסף
מרדכי הכהן הי״ו ,אי״ה למזל טוב ובשעטומ״צ ביום י״ט תמוז תשפ״א .ויה״ר
שנזכה יחד עם נו״ב הצדקנית מרת גיטל רבקה שתחי׳ בת חמי מורי איש תבונות

י

הקדמה

מראשי קהילת עדת יראים הרה״ח אברהם ברייער שליט״א ,לראות אצלו ואצל
כל יו״ח שיחיו רב נחת דקדושה ,ויתעביד לאילנא רברבא ויגדל בתורה ויראת
שמים ,ויזכה להמשיך שלשלת הקדושה של זקיניו הגאונים מוסדי דור ודור
זצוק״ל ,ויבלח״ט אבי מורי שליט״א ,ויראה רב נחת בעמלו עמלה של תורה בגילת
ורנון מתוך הרחבת הדעת עד זקנה ושיבה אמן.
והזמן גרמא להדפיס לרגל יום הבר מצוה משניות מסכת ברכות ,שמתחלת
בהלכות קריאת שמע בערבית ,שהיא המצוה הראשונה שנתחייב בה
האדם בהגיעו לידי חובת גברא ליכנס לעול המצות.
ואעתיק לכאן מה שכתב אאמו״ר שליט״א בענין זה בספרו מצווה ועושה.

קר"ש מצוה הראשונה שמחוייב בה כשנכנס בעול חיוב המצוות
ידוע ומפורסם העובדא ,שהרה"ק הר"ר זושא מאניפאלי זי"ע פירש המשנה ריש
מסכת ברכות מאימתי קורין את שמע וכו'" ,מאימתי" פון פארכט ,לשון
אימה ופחד ,כלומר מתוך פחד קורין קריאת שמע ,והנה דבריו הקדושים כגחלי
אש ,ורחוקים אנחנו מלנגוע בקצה המטה בדבריו הקדושים והמלהיבים שנאמרו
מפי שרף קדוש עליון.
אמנם כדי לקרב פירוש זה ,שהוא לכאורה רחוק מהפשט הפשוט של המשנה,
אמרתי עפ"י מה שהבאנו בספרנו שדה ברכה (על מסכת ברכות) את דברי
החידושי הרי"ם בטעם שהתחיל התנא סדר הש"ס מאימתי קורין את שמע
בערבין ,משום שהיא מצוה ראשונה דאורייתא שמתחייב בה הנער בליל הבר
מצוה לקרות ק"ש ,דמיד כשמגיע זמן צאת הכוכבים ונעשה בר חיובא חל עליו
חובת קריאת שמע.
ובשו"ת ארץ צבי (חאו"ח סי' ט"ז) כתב להוסיף נופך ע"ד החידושי הרי"מ הנ"ל,
דלכאורה אין זה מוכרח עדיין דמצות ק"ש תהיה המצוה הראשונה,
דשמא יזדמן לו עני קודם ק"ש ויתן לו פת ויקיים מצות צדקה קודם שקרא ק"ש
והתפלל ,או שאר מצוה שנזדמנה לו מיד בצאה"כ כגון גמ"ח וכיו"ב.
אכן האריך שם לבאר ,דאע"ג שכתבו הפוסקים דברכת המצוות דרבנן ,היינו
דוקא אם כבר בירך ברכת התורה בבקר ,דברכת התורה פוטרת כל המצוות,
דבמה שמברכין ונתן לנו את תורתו ,הרי כל תרי"ג מצוות בכלל ,אבל מי שלא
בירך ברכות התורה ,ברכת המצוות מדאורייתא ,עיי"ש שהביא ראיות מבכורות
(דף כ"ט ע"א).

הקדמה

אי

ולפי"ז יצא לחדש ,דכל המצוות שלא תקנו להם חז"ל ברכה לפניהם ,כגון מצות
צדקה וכיו"ב ,שנתנו בהם טעם בשו"ת הרשב"א ואבודרהם ועוד ,כל אלו
הטעמים שייכו בזמן שברכת המצוות דרבנן ,דאז הקילו לסמוך על טעמים אלו,
אבל אם לא בירך ברכת התורה באותו היום ,דאז חיוב ברכת המצוות דאורייתא,
יש חיוב לברך ברכת המצוות על כל מצוה שעושין .וכדי לפטור מחיוב זה ,אין
לעשות שום מצוה דאורייתא שלא תקנו לה ברכה ,קודם שיברך ברכת התורה.
ועפ"י הנחה זו נמצא ,דמי שנעשה בר מצוה ,אזי כשמגיע צאת הכוכבים ,שהוא
מתחייב בברכת התורה מדאורייתא( ,דאינו נפטר בברכת התורה שבירך בבוקר
בעודו קטן כמו שיתבאר להלן בדברינו באורך) ,אין לו לעשות שום מצוה דאורייתא
ואפילו לתת פרוטה לעני ,עד שיקרא קריאת שמע בברכותיה ,כדי לפוטרן בברכת
אהבת עולם מברכת המצוות ,וע"כ במי שנעשה בר מצוה בהכרח שתהיה אצלו
המצוה הראשונה ק"ש וברכותיה ,עכ"ד הארץ צבי.
ועפ"י זה אפ"ל דדבריו הק' של הר"ר זושא מובנים ומתאימים עם הפשט
הפשוט ,דכוונתו על הבחור שנעשה בר מצוה ,מיד בליל הכנסו לעול
המצוות ,שצריך להתכוין בברכת אהבת עולם לפטור חיוב ברכת התורה וברכות
המצוות ,ולקרות קריאת שמע וברכותיה.
ונודע כמה חומר ברכת התורה וגודל הזהירות שצריך להזהר בכוונתה ,כמ"ש
בשו"ע או"ח רס"י מ"ז ,ברכות התורה צריך ליזהר בה מאד ,ועי' בטו"ז
שם (ועי' בחיבור זה במצות תלמוד תורה באורך) .וזה שנתכוון להזהיר מאימתי קורין את
שמע ,אתה הבחור הבר מצוה מתוך אימה ויראה תאמר קריאת שמע וברכותיה,
דהיינו ברכת אהבת עולם שהיא לצאת ידי חובת ברכת התורה וברכת המצוות
ולקרות ק"ש ,ואח"כ לשנות על אתר ,והיינו דבקריאת שמע ראשונה זו בליל
הבר מצוה ,מלבד החיוב התמידי לקרות ק"ש באימה ויראה ברתת ובזיע כמבואר
בשלחן ערוך (סי' ס"א ס"א) ,יש חיוב דאורייתא להתכוון מאד בברכת אהבת עולם
שהיא פוטרת ברכת התורה וברכת המצוות שחייב בהם מדאורייתא.
ועי' בספר חתן סופר (שער ברכת השחר) ג' שיטות מתי הזמן שנכנס לעול המצוות,
ועי' בשו"ת תהלות דוד סי' פ"ד.

רמז נאה שיתחיל ללמוד הש"ס מיום הבר מצוה ע"מ לסיימו עד יום חתונתו
לעיל הבאנו מה שכתב החדושי הרי"מ לתרץ הקושיא אמאי התחיל רבינו
הקדוש סדר הש"ס במצות קר"ש ,דהיות שזה מצוה ראשונה שאדם
מישראל מחויב לקיים בתורת מצווה ועושה ,והיינו דבחור שנעשה בר מצוה בליל
שנעשה גדול ומחויב במצות נתחייב ראשונה במצות קריאת שמע של ערבית.

בי

הקדמה

ואמרתי דיש להוסיף בדרך מליצה ,דלכאורה לפי דברי החידושי הרי"מ מדוע
בחרו דוקא בש"ס להתחיל בקריאת שמע ולא פתחו בזה בתורה או
בנביאים וכתובים וכו' .וי"ל שיש בזה רמז לבחור בר מצוה שיתחיל ללמוד הש"ס
כסדרן מיום הבר מצוה שלו ,דהרי אחרי חתונתו יקשה מאוד כדאמרינן רחיים
על צוארו ויעסוק בתורה ,וממילא אמרינן במסכת קדושין דף כ"ט ע"ב אמר רבא
וכן תנא דבי רבי ישמעאל עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה
עיי"ש ,ובאם התחיל ללמוד הש"ס כל יום דף אחד יוכל לסיים את הש"ס מיום
הבר מצוה עד שנעשה בן כ' שנה .ומכיון שלפי דברי החידושי הרי"ם תחילת
הש"ס רומז לבר מצוה ,יש בזה רמז נוסף שיתחיל את הש"ס מהבר מצוה ויסיימו
עד החתונה.
ולפי"ז יש להסביר הגמ' שבת ס"ג ע"א א"ר כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין
והוה גמירנא לי' לכולי' הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי
פשוטו עד השתא ,ופריך מאי קמ"ל ומשני דליגמר אינש והדר ליסבר .ולדברינו
י"ל שר' כהנא בא להודיענו שאע"ג שלא היה עדיין בגיל כ' אעפי"כ סיים את
הש"ס בגיל י"ח ,דהרי מבואר במס' אבות שבן י"ח לחופה.
וכאשר אמרתי את דברים אלו להגאון הגדול ר' חיים קניבסקי שליט"א ,השיב
לי שהחזון איש זצ"ל היה רגיל לומר ,שצריכין להתחיל ללמוד את
הש"ס בגיל חמש ולסיים בגיל בר מצוה.

איך יוצא יד״ח ברכת התורה בליל יום הכנסו למצוות
ידוע כי בברכת התורה הלילה הולך אחר היום ,דהיינו שמברכין בבוקר ברכת
התורה ויוצאים בזה עד הבוקר על יום המחרת.
ולפי זה יש לחקור היאך יוצא הנער ידי חובת ברכת התורה בליל הכנסו לעול
המצוות ,דהיינו בלילה הראשון שנעשה בו בן י״ג ,והלא כשבירך ברכת
התורה בבוקר שלפניו עדיין לא היה בר חיובא ,ובירך רק מטעם חינוך מדרבנן,
ובלילה כשהגיע לעול המצוות הרי נתחייב בברכת התורה מדאורייתא ,דהוא כבר
גדול בר חיובא ,ואיך מותר לו ללמוד בלילה שנעשה בו בר מצוה בעוד שלא יצא
ידי חובת ברכת התורה שנתחייב בו זה עתה מדאורייתא.
ובאמת יש מן הפוסקים הסוברין דבליל הכנסו למצוות בברכת אהבת עולם
יתכוון לצאת יד״ח ברכת התורה ,וצריך ללמוד מיד אחר תפלת ערבית
כדקיי״ל באהבה רבה דשחרית( ,וכמ״ש במ״ב סי׳ מ״ז סקי״ג דכשם שאהבה רבה פוטרת
בשחרית ,פשוט הוא דה״ה דברכת אהבת עולם בערבית ג״כ פוטרת ,דזיל בתר טעמא ,עיי״ש).

הקדמה

גי

וכן סיפר לי הגאון ר׳ שמואל אויערבאך זצ״ל ,שאביו הגאון המובהק ר׳ שלמה
זלמן זצ״ל הזכיר אותו בליל הבר מצוה שלו שיכוון לצאת ידי ברכה״ת
במעריב בעת אמירת אהבת עולם ,וכנ״ל .וע״ע מה שכתבנו מזה בקונטרס חנוכת
הבית לדוד על עניני בר מצוה .ע״כ מספר מצווה ועושה.
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תודה מיוחדת להרה״ג הנגיד המרומם אוצר כלי חמדה ,ראש וראשון לכל דבר
שבקדושה ,תורה וגדולה אצלו משולבות ,רבי אליעזר קעסטענבוים
שליט״א ,אב״ד ור״מ ביהמ״ד וכוללי דמשק אליעזר ,שהתנדב בטוב לבו למסור
הדיסק של פירושו הנכבד על ששה סדרי משנה ״משנת רבי אליעזר״ לתועלת
לומדי המשנה .תהא משכורתו שלימה מאת ה׳ ,אך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי
חייו ,ויזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות ,מתוך בריות גופא
ונהורא מעליא.
ואמרו ז״ל (תנחומא פ' צו) אין הגלות מתכנסות אלא בזכות תנויי [משניות]
שנאמר גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם .ובדורנו דור עיקבתא דמשיחא
אשר ראינו שנתקיימו בנו כל הסימנים שנבאו לנו חז״ל בסוף מסכת סוטה ,בודאי
דבר בעתו להרבות בהפצת וזירוז לימוד המשניות שכוחו רב לקרב את הגאולה
ולהביא לימות המשיח .ועינינו נשואות לשוכן מרומים שיראה בעני עמו ,ויאמר
לצרות ישראל די ,ויסיר ממנו כל נגע וכל מחלה וכל מיני פורעניות ,ובמהרה נזכה
לקיבוץ נדחי ישראל בשוב ד' ציון ברחמים והשב כהנים לעבודתם ולוים בדוכנם
וישראל במעמדם בב״א.
י״ט תמוז תשפ״א לפ״ק ,יומא דהילולא של הגה״ק רבי הערש דרשן זצ״ל
מפראג ,שהיה גאון מופלא איש אלקים ראש המדברים ,מילא מקום אביו
הגאון בעל עוללות אפרים ,היה חכם הכולל מרביץ תורה ברבים וגדולי
ישראל יצאו מבית מדרשו ,נלב״ע י״ט תמוז שפ״ד לפ״ק זיע״א ועכי״א
(לשון של ספר מליצי אש).

ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

חיים זלמן הכהן פריעדמאן
בלאאמו״ר רבי שמואל דוד הכהן פריעדמאן שליט״א
מח״ס שדה צופים על בבלי וירושלמי ועוד הרבה
חיבורים נכבדים

מסכת ברכות
ַמ ֶּס ֶכת ְּב ָרכוֹת הוּא ֵׁשם ּכו ֵֹלל ְל ָכל ִדינֵי ְּב ָרכוֹתְּ .פ ָר ִקים א-גֵ .הם ַעל ִדינֵי
יה וּזְ ַמ ּנ ָּה ,ו ְּפ ָר ִקים ד-הֵ .הם ַעל ִדינֵי ְּת ִפ ָלה ֶׁשהוּא
יאת ְׁש ַמע ו ִּב ְרכו ֶֹת ָ
ְק ִר ַ
ְׁשמוֹנָה ֶע ְשׂ ֵרה ְּב ָרכוֹת ֶׁש ִּת ְקנ ּו חז"ל ְל ִה ְת ַּפ ֵלל ָׁשלֹׁש ְּפ ָע ִמים ְּב ָכל יוֹם .ו ֶּפ ֶרק
יצד ְמ ָב ְר ִכין ַעל ַה ֵּפרוֹתֶּ .פ ֶרק ז' ִמ ִדינֵי זִ ּמוּן ְּכ ֶׁשאו ְֹכ ִלין ַּב ֲח ּבו ָּרהֶּ .פ ֶרק ח'
ו' ֵּכ ַ
ִמ ִדינֵי ַה ְסעו ָּדהֶּ .פ ֶרק ט' ִדינֵי ְּב ָרכוֹת ְּפ ָר ִטיוֹת

רע״ב

פרק ראשון

(א) משעה שהכהנים
לאכול
נכנסים
כהנים
בתרומתן.

(א) מֵאֵימָתַי קֹורִין אֶת ְׁשמַע
ּבְעַרְבִית .מִ ָּׁשעָה ֶׁשהַּכֹהֲנ ִים

משעה שנטמאו וטבלו אין יכולים לאכול בתרומה
עד שיעריב שמשן ,דהיינו צאת הכוכבים .והא
דלא תני משעת צאת הכוכבים ,מלתא אגב
אורחיה קא משמע לן ,שאם נטמאו הכהנים
בטומאה שטהרתן תלויה בקרבן ,כגון זב ומצורע,

משנת אליעזר

ָּכתוּב ַּב ּתו ָֹרה
ו ְִד ַּב ְר ָּת ָּבם וגו' ו ְּב ָׁש ְכ ְב ָך,
ו ְּבקו ֶּמ ָך ,ו ֵּּפ ְרׁש ּו ַחזַ"ל
יאת ְׁש ַמע
יאת ְׁש ַמע ָק ִאי ֶׁשי ְִק ָרא ְק ִר ַ
ְּד ַעל ָּפ ָר ַׁשת ְק ִר ַ
ַּפ ַעם ַא ַחת ָּב ֶע ֶרב ו ַּפ ַעם ַא ַחת ַּב ּיוֹם.

(דברים ו' ז')

קֹורין אֶ ת ּפָרָ ׁשַת ְׁש ַמע
(א) ֵמאֵ ָימתַ י ִ
ּבְ עַ ְרבִ ית ,ו ִי ַקּי ֵם ָּבז ֶה יְדֵי ִמ ְצו ַת ְקרִיאַת

ְׁשמַע ׁשֶל עַרְ בִיתְ ,ד ַהי ְינּו ָמתַי נִקְרָ א זְמַן
ְׁשכִיבָהִ ,מ ָּׁשעָ ה ֶׁשהַ ּכ ֹהֲ נִ ים ֶׁש ָּטבְלּו ּכְדֵי
לֶ ֱאכֹל ּתְרּומָה (ּבִז ְ ַמּנ ָן ֶׁשהָיּו נִז ְ ָהרִין ְּב ָטהֳרָ ה) ֶׁשּכְׁשֶהּוא ַחּי ָב ְטבִילָה אָסּור לֶ ֳאכֹל ּבִּתְרּומָה
שדה צופים

פרק א
משנה א
המשנה מתחלת במם פתוחה ,להיותה
ראש התורה שבעל פה ,אשר
היא סמוכה לתורה שבכתב ,שסופה למד
(לעיני כל ישראל) ,שהיא אות הקודמת
למם פתוחה ,הסמוכה לה באלפא ביתא.
(ה"ע).
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בהקדמה לספר באר אברהם הביא בשם
בעל מגלה עמוקות ,כי רבינו

הקדוש חתם שמו בראש חבורו בתיבת
"מאימתי" ,שהיא גימטריא "אני יהודה
קדוש" .וראה בסדר הדורות (בערך ר'
יהודה הנשיא) שמביא זאת ,ותמה איך עניו
כמותו יקרא עצמו "יהודה קדוש".
והחיד"א בפתח עינים ,הביא בשם
ר"ש סירילייו בשם גאון,
ד"מאימתי" הוא כמו "מתי" אבא ואראה
פני אלהים .וע"ז הוסיף החיד"א ,דלפי"ז
יש לרמוז כי רבינו הקדוש מחבר
המשניות הוסיף על מתי אותיות "מאי",
שהוא ר"ת מ'מני א'ני י'הודה ,לרמוז שמו

זט
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

עַד ֶה ְערֶב
ֶׁשמֶׁש ,נִכְנָסִים לֶאֱכ ֹל ּבִתְרּומָתָן ,ע ַד אין הכפרה מעכבתן
נִ כְ נָ סִ
ּוכְ ֶׁשהֵן
בתרומה,
מלאכול
רּומתָ ןין סֹוף הָאַׁשְמּורָה הָרִאׁשֹונ ָהּ ,דִבְר ֵי
לֶ אֱ כֹול ּבִ תְ ָ
דכתיב (ויקרא כב) ובא
אָז מִי ְקרֵי לַיְלָה רַּב ִי אֱלִיע ֶז ֶר .וַחֲכָמִים אֹומְר ִים ,השמש וטהר ואחר
ו ְיֹוצֵא יְדֵי ְקרִיאַת
יאכל מן הקדשים ,ביאת
ְׁשמַע ׁשֶל עַרְ בִית וְׁשִעּורֹו ִמצֵאת הַּכֹוכָבִים,
שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ,ואין כפרתו
ּו ְמפָרֵׁש ּבִגְמָרָ א לָמָה ָאמַר ְּבלָׁשֹון ַהז ֶה ּכְדֵי
מעכבתו מלאכול בתרומה :עד סוף האשמורה
לְ ַה ְׁשמִיעֵנּו ֶדרֶך ֲאג ַב זְמָן ַאכִילַת ּתְרּומָה
הראשונה .שליש הראשון של לילה שהלילה
ַד ֲאפִיּלּו הּוא ֲע ַדּי ִן ָצרִיְך לְ ָהבִיא קָרְ ּבָן
נחלק לשלשה משמרות ,ומשם ואילך לא מקרי
ַה ְּׁשמִינ ִי ּכְגֹון ֶׁש ָהי ָה ז ָב אֹו מְצֹורָ ע וְאָסּור
תו זמן קריאת שמע דשכיבה ,ולא קרינא ביה
לֶאֱכֹול ְּבקָרְ ּבָנֹותֲ ,אבָל ּבַּתְרּומָה ֻמּתָר
בשכבך .ומקמי צאת הכוכבים נמי יממא הוא
ִמ ָּב ֶערֶב ,וְנ ִ ְמׁשְַך זְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע עַ ד סֹוף
ולאו זמן שכיבה .והמקדימים וקורים קריאת
מּורה הָ ִראׁשֹונָ ה ׁשֶל ַהּלַיְלָהְ ,ד ַהי ְנּו
הָ אַ ְׁש ָ
שמע של ערבית מבעוד יום ,סומכים אהא דרבי
ְׁשלִיׁש ָהרִאׁשֹון ׁשֶל ַהּלַיְֹלָה ֶׁש ַהּלַיְלָה נ ֶ ְחלֶקֶת
יהודה ,דאמר לקמן בפרק תפלת השחר ,תפלת
לְׁשָלׁש ִמׁשְמֹורֹות ׁשֶל ַמלְ ָאכִים ׁשֶאֹו ְמרִים
ׁשִירָ ה ּבַ ָּׁש ַמי ִם ִדבְ ֵרי ַרּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ רׁ ,שֶּסֹובֵר ִדזְמַן ׁשֶהֹולְכִים לִיׁשֹון נִקְרָ א זְמַן ְׁשכִיבָה ,ו ְרֹוב
אֹומ ִרים ִדזְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע ׁשֶל עַרְ בִית הּוא
ֲאנָׁשִים הֹולְכִים לִיׁשֹון עַד ְׁשלִיׁש ַהּלַיְלָה ,וַ חֲ כָ ִמים ְ
שדה צופים
הקדוש .ויען היה ניצוץ יעקב אבינו ע"ה
לכך פתח בק"ש דערבית ,כי יעקב אע"ה
תקן תפלת ערבית.
והרב בן יהוידע כתב לרמז ,כי "מאימתי",
ראשי תיבות "אני יהודה מחבר
משנה תורת יה".
גם ראש המשנה מ' פתוחה וסופה מ"ם
סתומה עולה מספרם תמר ,על דרך
(תהלים צ"ב י"ג) צדיק כתמר יפרח.
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ידוע העובדא ,כי פע"א בא הרה"ק
ר"ר זושא מאניפולי זי"ע אל
הרה"ק ר"ר שמעלקא מניקלשבורג זי"ע
וביקש ממנו שילמד אתו ,אמר לו ר"ר
שמעלקא ,אם כבודו ילמד עמי את
חכמת הנסתר אלמד אני אתו את תורת

הנגלה .הסכים ר"ר זושא ,אך קודם לכן
התנה תנאי ,והוא כי ר"ר שמעלקא ילמד
עמו משניות ,ויפרש לו כל פסוק בלע"ז.
ואכן התחילו שני הצדיקים ללמוד מס'
ברכות ,וכאשר פירוש ר"ר שמעלקא את
התיבה הראשונה מהמשנה "מאימתי":
"פון ווען" ,מאיזה זמן "קורין את שמע".
שמע זאת ר"ר זושא ,ופחד נפל עליו,
וכך אמר ,וכי מנין לו שמאימתי פירושו
מאיזה זמן ,ושמא פירושו "פון פארכט",
כלומר מתוך אימה מפני הקב"ה צריך
לקרות את שמע .וכאשר שמע זאת ר"ר
שמעלקא ,אמר לו לר"ר זושא ,ראוי הוא
כבודו ללמוד לעצמו כפי שהוא מבין.
ובעיקר הדבר יש לציין ,כי כ"כ בסדר
הדורות (ערך ר' יהודה הנשיא)

בשם האר"י הק' ,כי "מאימתי" לשון

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

זי
משנת אליעזר

המנחה עד פלג המנחה עַד ח ֲצֹות .רַּב ָן ּגַמְלִיאֵל אֹומֵר ,עַ ד חֲ צֹות ּכִ ְד ֶמפָרֵׁש
ּׁשחַר .מַעֲׂשֶה לְ ַהלָןַ ,רּבָ ן גַ ְמלִ יאֵ ל
שהוא שעה ורביע
קודם עַד ׁשֶּיַעֲלֶה עַּמּוד הַ ָ
אֹומר ,קֹורֵא ּכָל
ֵ
הלילה ,וקיימא לן דעבד
כרבי יהודה עבד ,ומיד ֶׁשּבָאּו בָנ ָיו מִּבֵית הַּמִ ְ
ׁשּתֶהַ ,הּלַיְלָה עַ ד ֶׁשיַ עֲ לֶ ה
ׁשמַע .עַ מּוד הַ ָּׁשחַ רּ ,וּפִי'
כשכלה זמן המנחה אָמְרּו לֹוֹ ,לא קָרִינּו אֶת ְ
הָאֹור
ָה ַר ְמּבַ"ם
מתחיל זמן קריאת שמע
של ערבית :עד שיעלה עמוד השחר .דכל הלילה הַּנֹוצֵץ ְּבצַד ִמזְרַח ,וְי ֶׁש ְמפָרְ ׁשִים ּכֹוכָב
מקרי זמן שכיבה .והלכה כרבן גמליאל שגם ׁשֶעֹולָה ּבַ ַּׁשחַרִּ ,ד ְסבִרָ א לֵיּה ְדכָל ַהּלַיְלָה
ֶׁשּכָל זְמַן ׁשֶׁשֹוכְבִים מִי ְקרֵי זְמַן ְׁשכִיבָה,
חכמים מודים לו .ולא אמרו עד חצות אלא כדי
להרחיק את האדם מן העבירה .ומיהו לכתחילה ַמעֲ ֶׂשה ֶׁשּבָ אּו בָ נָ יו ׁשֶל ַרּבָן גַ ְמלִיאֵל ִמּבֵ ית
משהגיע עונת ק"ש של ערבית דמתניתין דהיינו הַ ִּמ ְׁשּתֶ ה ,אָ ְמרּו לֹו ָּבנ ָיו לְ ַרּבָן גַ ְמלִיאֵל ל ֹא
מצאת הכוכבים ,אסור לסעוד וכל שכן לישן קָ ִרינּו אֶ ת ְׁש ַמעּ ,ו ְׁש ֵאלָתָם ָהי ָה מּופְנ ִית
עד שיקרא ק"ש ויתפלל :מעשה שבאו בניו לְ ַרּבָן ג ַ ְמלִיאֵל אִם ַה ֲחכָמִים חֹולְקִין ָעלֶיָך
ֵמ ִעּקָר ַהּדִין ׁשֶּסֹו ְברִים עִיּקָר ז ְ ַמּנ ָּה הִיא רַ ק
מבית המשתה .בני רבן גמליאל שמעינהו
לרבנן דאמרי עד חצות ,והכי קאמרי ליה הא עַד חֲצֹות וְאִם ּכֵן ִהפְסִידּו ּכְבָר ְקרִיאַת ְׁשמַע
שדה צופים
אימה ופחד ,כי קורין קריאת שמע להגין
מאימת המזיקים.
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בספר בית יוסף מביא בשם יש מפרשים,
דתיבת "מאימתי" היא מלה
מורכבת" ,מאי" – "מתי" ,כלומר "מאי"
מתחיל זמנה ,ו"מתי" סוף זמנה.
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כתב בספר דברי תורה להגה"צ
ממונקאטש זצ"ל (ח"ד אות מב) כי
הר"ת מ'אימתי ק'ורין א'ת ש'מע ,בגימ'
"אמת" ,וזה הכוונה "ראש דברך" ,היינו
תורה שבע"פ ,הוא "אמת".

ובספה"ק

אוהב ישראל (פרשת תרומה)

כותב בתו"ד :ועפ"ז נבין מה
שהתורה שבע"פ ש"ס משניות מתחלת
במ"ם פתוחה מאימתי קורין את שמע
בערבית ,ומסיימת במ"ם סתומה ה'

יברך את עמו בשלום (עוקצים פ"ג מי"ב).
כי תורה שבע"פ הוא סוד המלכות הק'.
ונמשך אליה מראשיתה המשכת שפע
מ"ם פתיחה מהחכמה עילאה קדישא
וכנ"ל .ומסיימת במ"ם סתומה .כי צריך
לסותמה לבל יהיה אחיזה להחיצונים ח"ו.
אכן הצדיקים יש כח בידם לפותחם ע"י
קדושתם.

ובספר

שיח שרפי קודש (ערך אמת)

הביא בשם החידושי הרי"ם זי"ע,
כי תיכף בשעת ברייתו של העולם מרמז
אותיות אמת כי עיקר היא האמת ,דהיינו
א' מ"אנכי ד' אלקיך" ,ומ' "מאימתי",
ות' מ"תנא היכי קאי" ,ומרמז אותיות
אמת ,עכל"ק ודפח"ח .וכ"כ במי השילוח
(בחידושיו עמ"ס ברכות).
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בני ישראל המתינו מ' שנה בין קבלת
תורה שבכתב לתורה שבעל פה,

חי
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

ְד ַהלָכָה ּכְ ַחכָמִים ֶׁשהֵם אָמַר לָהֶם ,אִם ֹלא עָלָה ע ַּמּוד דפליגי רבנן עלך ,דוקא
קאמרי עד חצות ותו
רַגַ ְמּבלִיִים,א אֵָל ַאִמרם לָלהֶֹאםעָרַלָּבהָן הַ ָּׁשחַר ,חַּיָבִין אַּתֶם לִקְרֹות .וְֹלא
לא ,ויחיד ורבים הלכה
ֲע ַדי ִן עַ מּוד הַ ַּׁשחַ ר זֹו ּבִלְבַד ,אֶּלָא ּכָל מַה ֶ
ּׁשאָמְרּו כרבים ,או דלמא רבנן
חַ יָ בִ ין אַ ּתֶ ם לִ קְ רֹות ,חֲכָמִים ע ַד ח ֲצֹות ,מִצְוָתָן ע ַד כוותך סבירא להו והאי
דקאמרי עד חצות ,כדי
ְּדמַה ֶׁש ָאמְרּו ֲחכָמִים
ֵר
ט
ְ
ק
ֶ
ה
ַר.
ח
ּׁש
ָ
ַ
ה
ַּמּוד
ע
ֶה
ל
ֲ
ע
ַ
ֶּי
ׁש
להרחיק את האדם מן
עַד חַצֹות הִיא גֶדֶר
ׁשֶֹלא י ְ ַאחֵר מֵאֹונ ֶס חֲלָב ִים וְאֵבָר ִים ,מִצְוָתָן ע ַד העבירה .ואמר להו,
רבנן כוותי סבירא להו,
ׁשִינ ָה אֶת ז ְ ַמּנ ָּה
והא דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם
ָה ַא ִּמּתִי ׁשֶהּוא ַאפִיּלּו לְ ִד ְברֵי ֲחכָמִים עַד
מן העבירה ,וחייבים אתם לקרות :ולא זו
עַלֹות ַה ַׁשחַר ,ו ְהֹוסִיף רַ ּבָן ג ַ ְמלִיאֵל ו ְ ָאמַר,
בלבד .כולה מילתא דרבן גמליאל היא דאמר
וְ ל ֹא זֹו ְקרִיאַת ְׁשמַע בִ לְ בָ ד ִעּקָר ז ְ ַמּנ ָּה עַד
לבניו :הקטר חלבים .של קרבנות :ואברים .של
עַלֹות ַה ַׁשחַר ,אֶ ּלָ א ּכָ ל ַמה ֶּׁשאָ ְמרּו חֲ כָ ִמים
עולת תמיד של בין הערבים שנזרק דמו ביום,
עַ ד חַ צֹות עִיּקָר ִמצְ וָ תָ ן עַ ד ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה עֲ מּוד

הַ ָׁשחַ רּ ,כְגֹון הֶ קְ ֵטר חַ לָ בִ ים אֵמּורִים ׁשֶל ּכָל
ַהּקָרְ ּבָנֹות ,וְ אֵ בָ ִרים ׁשֶל עֹולָהֶׁ ,שנִז ְרָ ק ָּדמָן ּבַּיֹום ִמצְ וָ תָ ן לְ ַהעֲלֹותָן עַל ַה ִּמזְּבֵ ַח לְ ַהקְרָ בָה

(רש"י)

שדה צופים
ולכן פתח תורה שבעל פה במ' ,מאימתי,
וסיים במ' ,בשלום( .מגלה עמוקות על

ואתחנן ,אופן רמו).
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החיד"א בפתח עינים כתב ,דלכן התחיל
"מאימתי" ,במ"ם ,שרצה לחבר
תורה שבכתב ותורה שבע"פ ,כי סוף
התורה מסיימת באות ל' (ישראל) ,וגם
סוף המקרא מסיימת באות ל' (ויעל) ,לכן
התחיל במ"ם ,שתהא סמוכה למקרא.
ובספר שלמי תודה כתב לרמז ,דתחילת
תורה שבכתב ב' ,ותחלה תורה
שבע"פ מ' ,ר"ת מ'עשה ב'ראשית ,דמעשה
שמים וארץ הם קיימים ע"י תורה שבכתב
ותורה שבע"פ.
עוד כתב לרמז ,כי תורה שבכתב מסיימת
בל' ,ותורה שבע"פ מתחילה במ"ם,

אותיות מ"ל ,לרמוז שעסק התורה אינו
אלא ע"י המילה.
ובספר פרחי כהונה כתב ,דלכן התחיל
התנא את המשנה באות מ',
שהוא ר"ת מ'שה ,לפי שכל דברי חכמים
והגדרים והסייגים וכל דקדוקי סופרים
נאמרו לו למשה מסיני.
ועוד רמז לארבעים יום שישב משה
במרום לקבל התורה ,שכולם
קבלם מסיני.
ועוד ר"ת מ'שיח או מ'ושיע ,שעל ידי
לימוד התורה יבא הגואל במהרה
בימינו אמן ,וכדכתיב גם כי יתנו בגוים
עתה אקבצם ,וכמו שדרשו רז"ל.
ועוד "מאימתי" גימטריא "אשר" ,רמז
למ"ש חז"ל דאשר בן יעקב אבינו
ע"ה עומד על פתח גיהנם ,וכל מי שלומד

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

מצוה להעלות הנתחים
כל הלילה ,דכתיב (ויקרא
ו) ,היא העולה על
מוקדה על המזבח כל
הלילה עד הבקר :וכל
הנאכלין ליום אחד.

כגון תודה ,וחטאת
ואשם וכיוצא בהם ,שהם
נאכלים ליום ולילה ,זמן
אכילתן עד שיעלה
עמוד השחר והוא
המביא לידי נותר :אם

טי
משנת אליעזר

ּׁשחַר .וְכָל עַ ד ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה עֲ מּוד
ׁשֶּיַעֲלֶה עַּמּוד הַ ָ
הַ ָּׁשחַ ר ,וְ כָ ל קָרְ ּבָנֹות
הַּנֶאֱכָלִין לְיֹום אֶחָד ,מִצְוָתָן עַד הַ ּנֶ אֱ כָ לִ ין לְ יֹום אֶ חָ ד

ׁשֶּיַעֲלֶה עַּמּוד הַ ָּׁשחַר .אִם ּכֵן,
לָּמָה אָמְרּו חֲכָמִים עַד חֲצֹות,
ּכְדֵי לְהַרְחִיק אֶת הָאָדָם מִן
הָעֲבֵירָה:
(ב) מֵאֵימָתַי קֹורִין אֶת ְ
ׁשמַע עֲ מּוד
ּבְ ַ
ׁשחֲר ִית .מִּׁשֶּיַּכִיר ּב ֵין אִ ם ּכֵ ן

וְלַיְלָהְ ,ד ַהי ְנּו ּתֹודָה
ו ְ ַחּטָאת ו ְ ָאׁשָם וְּכַיֹוצֵא
ָּבהֶם ֶׁשנ ֶ ֱאכָלִין ּבְיֹום
וְלַיְלָה
ַה ַהקְרָ בָה
ֶׁשלְ ַאחֲרָ יוִ ,מצְ וָ תָ ן זְמַן
ַאכִילָתָן עַ ד ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה

כן למה אמרו חכמים עד חצות .בק"ש
ובאכילת קדשים ,אבל בהקטר חלבים ואברים
לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל ,ולא נקט
ליה הכא אלא להודיע שכל דבר שמצותו בלילה
כשר כל הלילה :כדי להרחיק את האדם מן
העבירה .שלא יבוא לאכלן אחר שיעלה עמוד
השחר ויתחייב כרת .וכן בקריאת שמע שלא
יאמר עדיין יש לי שהות ותעבור עונתה:
(ב) בין תכלת ללבן .בין חוטי תכלת לחוטי לבן
שבציצית .פירוש אחר ,גיזת צמר שצבעה

הַ ָּׁשחַ ר,

ֶׁשזְמַּנֹו עַד
עֲלֹות ַה ַׁשחַר ,לָ ָּמה
אָ ְמרּו חַ כָ ִמים עַ ד חַ צֹות (ּבִ ְקרִיאַת ְׁשמַע
ּו ְב ֲאכִילַת ֳק ָדׁשִיםִּ ,ד ְּב ֶה ְקטֵר ֲחלָבִים ֹלא
ָאמְרּו לְ ַה ְחמִיר עַד חַצֹות (ועיין תיו"ט) ּכְ ֵדי
לְ הַ ְרחִ יק אֶ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עֲ בֵ ָירהׁ ,שֶֹלא
י ָבֹוא לְ ָאכְלָן ַאחַר ז ְ ַמנ ָן וְי ִ ְת ַחּי ָב ּכָרֵת,
ּו ְקרִיאַת ְׁשמַע ׁשֶֹלא יֹאמַר ֲע ַדּי ִן י ֵׁש לִי זְמַן
ו ְ ַּתעֲבֹור ז ְ ַמּנ ָּה:

קֹורין אֶ ת ְׁש ַמע ּבְ ַׁשחֲ ִרית
(ב) ֵמאֵ ָמתַ י ִ

ִמ ֶּׁשיַ ּכִ יר ּבֵ ין ּתְ כֵ לֶ ת ֶׁשּבַּצִיצִית
לְ לָ בָ ן ׁשֶּבֹו ,אֹו ּבֵין ֲחּתִיכַת ֶצמֶר צָבּו ַע

שדה צופים
המשנה אינו מניחו להכנס לגיהנם,
ואסמכוה אקרא מאשר שמנ"ה לחמו,
אותיות משנ"ה.
עוד י"ל ,כי "מאימתי" ר"ת מיתה ,או
מלאך המות ,לרמוז שהלומד תורה
נעשה בן חורין ממלאך המות ,וכל זמן
שלומד אין לו רשות להמיתו ,ואדרבא
מכניעו ,כי התורה תבלין ליצר הרע הוא
שטן הוא יצה"ר הוא מלאך המות.
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כ"ק

אאמו"ר (הגה"צ רבי ישראל פריינד

אבד"ק הוניאד) זצלה"ה היה רגיל

לומר הפירוש בהמשנה ולמה אמרו
חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם
מן העבירה ,דתיקון חצות הוא הסגולה
להרחיק אדם מן העבירה( .הגה"צ רבי משה
אריה פריינד זצ"ל גאב"ד הערה החרדית ,כתבי

קודש עטרת יהושע ,ע' רנ"ו).

משנה ב
ר׳ יהושע אומר עד שלש שעות
הנה ג' שעות שאמרו לענין קריאת שמע,
וכן ד' שעות שאמרו לענין ברכות
קריאת שמע ,וכיו"ב ,הן שעות זמניות,

כ
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

ְּתכֵלֶת לְבֵין ַהמְקֹומֹות ּתְכֵל ֶת לְלָב ָן .רַּב ִי אֱלִיע ֶז ֶר תכלת ויש בה מקומות
שלא נקלט הצבע יפה
ו ְׁשנ ִ ְׁשֶֹלאאַר ִקּבלֵָלבָןַ ,ה ַ ֶצרּבִב יַע אֹומֵרּ ,בֵין ּתְכֵלֶת לְכַרְתִי.
ונשאר לבן :בין תכלת
אֹומר ,ו ְגֹומְר ָּה ע ַד הָנ ֵץ הַחַּמָה .רַּב ִי לכרתי .צבע התכלת
ֵ
אֶ לִ יעֶ זֶ ר
ׁשע ַ אֹומֵר ,ע ַד ׁשָֹלׁש ׁשָעֹות ,קרוב לגוון של כרתי,
ּבֵ ין ּתְ כֵ לֶ ת לְ כַ ְרתִ י י ְהֹו ֻ
כרישין שקורין פורו"ש
ֶׁשיָאִיר
ֶׁש ַמ ְצרִיְך
בלע"ז :עד שלש שעות ביום .עד סוף שעה
יֹותֵר עַד ֶׁשיַּכִיר ּבֵין ֶצבַע ּכָחֹול לְי ָרֹוק
שלישית ,שהוא רביע היום בזמן שהימים והלילות
ֶׁשּבַחֹוׁשְֶך ָקׁשֶה לְ ַה ְבחִין ּבֵין ַה ְצ ָבעִים ָהאֵּלּו
שוים .ולעולם זמן ק"ש הוא עד רביע היום ,בין
גֹומ ָרּה) סֹוף ז ְ ַמּנ ָּה עַ ד הָ נֵ ץ הַ חַ ָּמה,
(וְ ְ
שהימים ארוכים בין קצרים .וכן הא דתנן לקמן
ּכְ ֶּׁש ַה ַחמָה ַמ ְת ֶחלֶת לִז ְרֹו ַח ּבְרָ אׁשֵי ֶה ָהרִים,
תפלת השחר עד ד' שעות ביום ,היינו עד שליש
אֹומר עַ ד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ,הּוא
הֹוׁשע ֵ
ַרּבִ י יְ ֻ
היום .וד' שעות דנקט ,לפי ששליש היום הוא
זְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע ,ו ְ ִהּנ ֵה ׁשָֹלׁש ׁשָעֹות ֲהו ֵי

שדה צופים
כמבואר בפירוש המשניות להרמב"ם
פרק קמא דברכות (ט ב) ,וכן כתב עוד
בשו"ת פאר הדור (סימן מד) ,שכל השעות
אשר זכרו חכמים בכל התלמוד שעות
זמניות הן ,שחושבים בכל זמן י"ב שעות
ביום וי"ב שעות בלילה כשהיום והלילה
שוים ,ואם היום ארוך יהיו שעות היום
ארוכות ,ואם היום קצר יהיו קצרות ,ולכן
נקראו שעות זמניות ,כי ישתנו לפי הזמן.
ע"ש .וכן כתבו הבית יוסף (סימן נח),
והרמ"א בהגה (סימן רלג סעיף א) .וכן כתבו
האחרונים.

אולם

בתוספות הרא"ש ברכות (ג ב)

בד"ה כיון ,כתב ,מכאן משמע
שלעולם יש י"ב שעות ביום וכו' ,וכן מה
שאמר רבי יהושע במתניתין עד שלש
שעות ,ולקמן (כו א) תפלת השחר עד
ארבע שעות ,שעות שוות הן ,שאם היו
השעות משתנות לפי סדר היום ,היה לו
לומר רבע היום ושליש היום .ע"כ .וכן
הוכיח הגאון יעב"ץ בספרו לחם שמים
בראיות תלמודיות .אלא שאין להקל נגד

דעת הרמב"ם וסיעתו ,אבל יש לחוש
להחמיר .ע"ש.

ובשו"ת

מהר"י פראג'י (סימן מז ,דף מ

רע"ד) הביא לשון הרמב"ם
בפירוש המשניות בלשון ערבי ,ופירש
בכוונתו שהן שעות שוות ,ולא זמניות.
ע"ש.
וכן כתב בתוספות חדשים בשם בית דוד
על המשניות ,אלא שכתב שהמנחת
כהן האריך להוכיח מהש"ס והרמב"ם שהן
שעות זמניות .ע"ש .וכן כתב בשו"ת רב
פעלים חלק ב' (סימן ב) ,שהמנהג למנות
בשעות זמניות .ע"ש .וכן העלה בשו"ת
חסד לאברהם תאומים (חלק אורח חיים
סימן ז) .ע"ש.
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כל מהות הסט"א היא מפאת הצמצום
וההסתר ,כי באמת אין עוד מלבדו,
ע"כ זמנם להתפשט אינו אלא בלילה זמן
חושך ואפילה והסתר ,כי כמו בגשמיות
שאז זמן חושך כן הוא ברוחניות,

רע״ב

ברכות ןושאר קרפ
ֶׁשּכֵן ּדֶר ְֶך ּבְנ ֵי מְלָכִים לַע ֲמֹוד
ּבְׁשָֹלׁש ׁשָעֹות .הַּקֹור ֵא מִּכָאן

ד' שעות בזמן שהימים
והלילות שוין .וכל מקום
שנזכר במשנה כך וכך
שעות ביום ,על דרך זה אתה צריך לחשוב ולדון.
זו הבנתי מפירושי הרמב"ם ונתקבל לי .וטעמא
דר"י דאמר עד שלש שעות ביום ,שכן דרך בני
מלכים שאין עומדים ממטתן עד סוף שעה

אכ
משנת אליעזר

ֶׁש ְמ ַחלְקִים
ז ְ ַמּנִּיֹות
אֶת הַיֹום ל"ב ׁשָעֹות
ׁשָֹוות ְד ַהי ְנּו עַד

רְ בִי ַע הַיֹוםֶׁ ,שּכֵ ן ֶּד ֶרְך ּבְ נֵ י ְמלָ כִ ים לַ עֲ מֹוד
ִמ ִּמ ָּטתָן ּבְ ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ,וְכָל זְמַן ְׁשּי ֵׁש
ְּבנ ֵי ָאדָם ָקמִים ִמ ִּמ ָטתָן ַע ַדי ִן זְמַן קִימָה
ּקֹורא ְׁשמַע ִמּכָ אן וְ אֵ ילָ ְך ַאחַר
מִי ְקרֵי ,הַ ֵ

שדה צופים
ובזוה"ק שאז תרעין סתימין ,וע"כ בזמן
מנחה אף שאז שעתא דדינא ,מ"מ אין
להסט"א כח להתפשט באשר עדיין היום
מאיר.
ויש לומר שלזה רמזו חז"ל בזמן ק"ש
משיכיר בין תכלת לכרתי ,היינו
דלכל הפכים צריך להיות ממוצע ,וכן
לזמן יום ולילה שהם זמנים מתחלפין
צריכין לממוצע ,והוא הזמן מעלות
השחר עד הנץ החמה שאז נעשה יום
ברור ,וכן שעת המנחה עד צאת הכוכבים
שאז נעשה ודאי לילה ,ובזמני ממוצע
אף שאז שליטת הדינים הקדושים ,מ"מ
באשר אז אור ולא חושך לא מתערי
ומתפשטי דרגין דמסאבין כלל ,ומצד
אחד הוא כמו לילה במקצת שאז שעתא
דדינא ,ומצד אחר הוא כיום שאינן
שולטין ומתפשטין דרגין דמסאבין ,וע"כ
מעלות השחר עד הנץ החמה פעמים
שיוצא בו ק"ש דלילה דאיכא דגני בהאי
שעתא אף דיוצאין בו בק"ש של שחרית,
וכן שעתא דמנחה וביותר מזה מפלג
המנחה עד צאת הכוכבים לר"י הוא זמן
תפלת ערבית ולרבנן הוא זמן תפלת
המנחה ולא אתמר הלכתא לא כמר
ולא כמר דעביד כמר עביד ודעביד כמר
עביד ,וטעם אחד להם מפני שהוא זמן

ממוצע שליטת מאריהון דדינא קדושים
אבל לא מתפשטי דרגין דמסאבין ,ועי'
בזוה"ק (ק"ל א) ובגין דבערב דא אתערב
בי' סטרא אחרא דחשיך נהורי' ושלטא
בליליא וכו' ,מכלל דקודם הלילה דעדיין
לא חשיך נהורי' עדיין לא אתערב בי'
סטרא אחרא ועיין שם כל המאמר.
והנה דינים קדושים אינן מכריתין אלא
מתקנין ,והוא בבחי' שמאל דוחה למען
יהי' ראוי לימין מקרבת אבל דינין דלאו
קדישין כתיב בהו ולכל תכלית הוא חוקר
ובזוה"ק (ח"א קצ"ג א) דהא כל עובדוי לאו
אינון לטב אלא לשיצאה תדיר ולמעבד
כלי' בעלמא ,וע"כ אמרו ז"ל הרמז
משיכיר בין תכלת לכרתי ,שתכלת הוא
דינין קדושים כבזוה"ק ,וברש"י (פ' ציצית)
שתכלת ע"ש שיכול בכורות ,וזה הי' ע"י
דינים קדושים אני ולא מלאך ,וכרתי
רומז לכרת שהוא בהכרח ע"י דינין
דלאו קדישין ,ומשיכיר בין תכלת לכרתי
היינו שאז שולט תכלת לבד שהוא דינין
קדושים ולא כרתי שהוא דינין דלאו
קדישין:
וע"כ בערב שאז זמן שליטתם
והתפשטותם של כחות חיצונים
בעלמא צריכין שמירה שלא יתפשטו
יותר מכפי הרשות שניתנה להם ,כמו

בכ
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

ׁשָֹלׁש ׁשָעֹות ּבַיֹום וְאֵילְָך ֹלא הִפְסִידּ ,כְאָד ָם שלישית ,ורחמנא דאמר
ובקומך ,עד שעה
אַף עַל ּפִי ֶׁש ָעבַר
הַּקֹור ֵא בַּתֹורָה:
שכל בני אדם עומדים
זְמַּנֹו ,ל ֹא הִ פְ סִ יד
ממטתן קאמר ,והלכה כרבי יהושע .ומיהו
ִמלְ ָברְֵך ּבִרְ כֹות ְקרִיאַת ְׁשמַע לְפָנ ֶי ָה יֹוצֵר
לכתחילה צריך לכוין לקרות ק"ש עם הנץ החמה
אֹורּ ,ולְ ַא ֲחרֶי ָה גָאַל יִׂשְרָ אֵל ,וְעַל ַה ְּקרִיאָה
כמו שהיו הוותיקים עושים :לא הפסיד .כלומר
אַף עַל ּפִי ׁשֶֹּלא יָצָא חֹובַת ְקרִיאַת ְׁשמַע
לא הפסיד מלברך לפניה ולאחריה ,אלא אע"פ
ּתֹורה,
ּקֹורא בַ ָ
ּבִז ְ ַמּנ ָה ְמ ַקּבֵל ְׂשכַר ּכְ אָ ָדם הַ ֵ
שעברה עונתה קורא ומברך לפניה ולאחריה:
וְכָתַב רע"א ֶׁשּפִי' ֶׁשי ָכֹול לְקָרְ אָּה ּבַעַל
כאדם הקורא בתורה .אע"פ שלא יצא ידי חובת
ּפֶה אַף עַל ּפִי ֶׁשּכָל הַּתֹורָ ה אָסּור לִקְרֹות
ק"ש בעונתה ,יש לו קבול שכר כקורא בתורה:
ּבַעַל ּפֶה:

שדה צופים
שצריכין בלילה שמירה בגשמיות מפני
הגנבים ,והשמירה היא ע"י המשפטים
שישראל שומרי משפט שלא יכנס איש
בגבול שאינו שלו ,מתעורר לעומתם
גם למעלה מדת המשפט שלא יתפשטו
כחות החיצונים יותר מכפי הרשות
הניתנת להם ,כי כיון שניתנה רשות
למשחית כנ"ל ברש"י ,וע"י המשפטים
מתקנין זה .וזהו הפירוש שבבוקר ניתנה
תורה שתורה נקראת תורת חסד ,ובמה
שישראל עוסקין בתורה מעוררין מדת
חסד בעולם ,ובערב ניתנו המשפטים
לעורר מדת משפט בעולם ,ומשפט
דאיהו רחמי כבזוה"ק ,שלכאורה אינו
מובן ודומה שמשפט הוא דין ,אבל להנ"ל
יובן שזהו ענין רחמי שלא יתפשטו כחות
הרע בעולם יותר מדי ,ובמה שישראל
שומרי משפט מעוררין מדת המשפט.
(שם משמואל ,פרשת משפטים שנה תרעג).
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בתלמידי רבינו יונה כתב :ויש לשאול
מה בא להשמיענו שלא

הפסיד כאדם שקורא בתורה וזה דבר
פשוט הוא וכו' עיין שם.
ובספר עדת יעקב לאדמו"ר מנובומינסק
זצ"ל (סי' א אותיות ז  -ח) כתב:
ונראה לומר דקימ"ל דאע"פ שקורא לשם
מצות ק"ש וקבלת עול מלכות שמים
מ"מ לא הפסיד בזה גם מצות תלמוד
תורה שמקיים ע"י כך כדאיתא בנדרים
(ח) ובמנחות (צט) ואיפסק להדיא ברמ"א
(בהל' ת"ת סי' רמ"ו ס"א) עיין שם ,וממילא
דק"ש טעונה נמי ברכת התורה קודם
שיקרא וכ"כ המאירי (בדף כא) והשאג"א
(בסי' כד) ,ואינו דומה לפסוקים שאומרים
בסליחות שפסק הרמ"א (בסי' מו ס"ט)
כדעה הב' בשו"ע דכיון שאינו אומרם אלא
דרך תחנונים יש לאומרם גם בלי ברכת
התורה ,לזה קמ"ל במשנתנו דק"ש לעולם
אית בה מעלת הקורא בתורה ,דמלבד
דין קבלת עול מלכות שמים מצותה היא
השינון של דברי תורה שבק"ש ,ועי' בב"י
(סי' מז) על דברי הירושלמי והוא ששינה
על אתר ,ויש להאריך בכ"ז.

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

גכ
משנת אליעזר

(ג) ּבֵ ית ַׁש ַּמאי
אֹומרִ ים ּבָ עֶ רֶ ב
ְ
ּכָ ל אָ דָ ם ּכְׁשֶקֹורִין
ְקרִיאַת ְׁשמַע יַ ּטּו
עַל ִצּדֵיהֶם וְ יִ קְ רְ אּו,
יַ עַ ְמדּו
ּובַ ּבֹוקֶ ר

(ג) יטו .על צדיהם( .ג) ּבֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִיםּ ,בָעֶר ֶב
דכתיב בשכבך,
ּכָל אָדָם יַּטּו ו ְיִקְר ְאּו,
דרך שכיבה :יעמדו.
דכתיב ובקומך ,דרך ּובַּבֹקֶר יַעֲמְדּוֶׁ ,שּנֶאֱמַר ּובְ ָׁשכְּבְָך
קימה :כדרכו .בין ּובְקּומֶָךּ .ובֵית הִּלֵל אֹומְרִים,
בקימה ,בין בישיבה ,בין
ַר
מ
ֱ
א
ֶ
ּנ
ׁש
ֶ
ְּכֹו,
ר
ַ
ד
ְ
ּכ
ֵא
ר
קֹו
ָם
ד
ָ
א
ָל
ּכ
ְקרִיאָה
ְּב ַׁשעַת
בשכיבה ,בין בהליכה:
(דברים ו'
ּובְלֶכְּתְָך בַּדֶר ְֶך .אִם ּכֵן ,לָּמָה ֶׁשּנֶ אֱ ַמר
ׁשּבְנ ֵי אָדָם ׁשֹוכְב ִים ,ז') "ּו ְב ָׁשכְּבְָך" ֶּדרֶך
נֶאֱמַר ּובְ ָׁשכְּבְָך ּובְקּומֶָךּ ,בְ ָׁשעָה ֶ
ִּת ְקרָא
ְׁשכִיבָה
ּובְ ָׁשעָה ֶׁשּבְנ ֵי אָדָם עֹומְדִים .אָמַר רַּבִי טַר ְפֹון ,אֲנ ִי
ְקרִיאַת ְׁשמַע ַע ְרבִית,
ֶּדרֶך
קּומָך"
"ּובְ ֶ
אֹומרִ יםּ ,כָ ל אָ דָ ם קֹורֵ א כְ דַ רְ ּכֹו ּבֵין
קִימָה ִּת ְקרָא ְקרִיאַת ְׁשמַע ַׁש ֲחרִיתּ ,ובֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
ּבִ ְׁשכִיבָה ּבֵין ְּבקִימָה ּבֵין ּבַ ֲעמִידָה ּבֵין ּבַ ֲהלִיכָהֶׁ ,שּנ ֶ ֱאמַר (שם) "ּובְ לֶ כְ ּתְ ָך בַ ּדֶ רֶ ְך" ,אִ ם ּכֵ ן
קּומָך" ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁשּבְ נֵ י אָ דָ ם ׁשֹוכְ בִ ים
ֶׁשּי ָכֹול לְקֹו ְראָּה ּכְמֹו ׁשֶרֹוצֶה ,לָ ָּמה נֶ אֱ ַמר "ּובְ ָׁשכְ ּבֶ ָך ּובְ ֶ
עֹומדִ ים ִמ ִּמ ָּטתָן ּבַּבֹוקֶר ְד ַהי ְנּו זְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע ׁשֶל ַׁש ֲחרִית
ּבַּלַיְלָה ּובְ ָׁשעָ ה ֶׁשּבְ נֵ י אָ דָ ם ְ
שדה צופים
משנה ג
עיין בשו"ע (סימן סג) מי שרוצה להחמיר
לעמוד כשהוא יושב ולקרותה
מעומד נקרא עבריין .ובמג"א ס"ק ב',
מי שמחמיר בפני רבים בדבר שמותר
דאיכא למיחש ליוהרא מנדין אותו וכו'
ואם מחמיר בפני רבו ורבו מיקל מנדין
אותו אפילו עביד לשם שמים ,ואפילו
אין פשוט כל כך להתיר לא יחמיר נגד
דברי רבו אם לא שיש לו ראיה לסתור
דבריו.

וכתב

בשו"ת אגרות משה (חלק או"ח ה'

סימן ד) נראה דצריך לנהוג כמו
שהורה הרב ,שאין לו לשנות ,אף כשיודע
שיש חולקין .כדבארתי בהא דרבה בר
בר חנה דאמר לבנו בפרק מקום שנהגו
(נ"א ע"א) שהוא שראה את ר' יוחנן אוכל

דאייתרא מותר והבן אסור כדבארתי
בחידושי לפסחים.
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עיין למהר"ם בן אדרת בס' בירך
משה (ביצה כא) ,והובא בס' מכתב
לחזקיהו (שבת לז) ,דהא דקמבע"ל אי ב"ש
פליגי במדורה ,אע"ג דלא קי"ל כב"ש ,נ"מ
אם יש לאדם להחמיר על עצמו ,וכמ"ש
בביצה (כא ):מה נעשה לבית אביך שהיו
מחמירים על עצמם (כב"ש) .והא דתנן
כאן ,כדאי היית לחוב בעצמך על שעברת
ע"ד ב"ה ,היינו דוקא היכא דפליגי בפי'
הכתוב וכו' .עיי"ש.

7

בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטה
ובבוקר יעמוד ,רצה לומר בערב
אם רוצה לבטל איזה דבר רע שהוא ערב

דכ
משנת אליעזר

ו ְ ַע ְרבִית ,אָ ַמר רַ ּבִ י
ַטרְ פֹון אֲ נִ י הָ יִ יתִ י
בָ א בַ ּדֶ רֶ ְך וְ הִ ֵּטתִ י
ְקרִיאַת
לִ קְ רֹות
ְׁשמַע ׁשֶל ַע ְרבִית

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

הָי ִיתִי בָא בַּדֶר ְֶך ,וְהִּטֵתִי לִקְרֹות,
ּכְדִבְר ֵי בֵית ַׁשּמַאי ,וְסִּכַנְּתִי
בְעַצְמִי מִּפְנ ֵי הַּלִסְטִים .אָמְרּו
לֹוּ ,כְדַי הָי ִיתָ לָחֹוב ּבְעַצְמְָך,
ֶׁשעָבַרְּתָ עַל ּדִבְר ֵי בֵית הִּלֵל:
(ד) ּבַ ַּׁשחַר מְבָר ְֵך ְׁשּתַי ִם לְפָנ ֶיהָ
וְאַחַת לְאַחֲר ֶיהָּ ,ובָעֶר ֶב

כדי היית .ראוי היית
ליהרג ,ואם היית מת,
היית מתחייב בנפשך:

(ד)

שתים

לפניה.

יוצר אור ואהבה:
ואחת לאחריה .אמת
ויציב :ובערב .מברך:
שתים לפניה .מעריב
ערבים ואהבת עולם:

ּכְ דִ בְ רֵ י בֵ ית ַׁש ַּמאי,
בְ עַ צְ ִמי
וְ סִ ּכַ נְ ּתִ י
הַ ּלִ סְ ִטים
ִמּפְ נֵ י
ֶׁשרָצּו לְ ָה ְרגֵנ ִי ,אָ ְמרּו
לֹו ֲחכָמִים אִם הָיּו
הֹו ְרגִים אֹותְָך ּכְ דַ אי
הָ יִ יתָ לָ חּוב ּבְ עַ צְ ְמָך ָהי ִי ָת ִמ ְת ַחּי ֵב ְּבנַפְׁשְָךִ ,מּפְנ ֵי ֶׁשעָ בַ רְ ּתָ עַל יְדֵי ַה ָּטי ָה זֹאת עַ ל ּדִ בְ רֵ י
בֵ ית הִ ּלֵ לֶׁ ,ש ָאמְרּו ּכָל ָאדָם קֹורֵא ּכְ ַדרְּכֹו:
(ד) ּבַ ַׁשחַ ר ּכְׁשֶקֹורֵא ְקרִיאַת ְׁשמַע ַׁש ֲחרִיתְ ,מבָ רֵ ְך ְׁשּתַ יִ ם לְ פָ נֶ יהָ יֹוצֵר אֹור ו ְ ַא ֲהבַת עֹולָם,
וְ אַ חַ ת לְ אַ חֲ רֶ יהָ גָאַל י ִ ְׂש ָראֵל ּובָ עֶ רֶ ב ּבִ ְקרִיאַת ְׁשמַע ׁשֶל ַע ְרבִית ְמ ָברְֵך ְׁשּתַ יִ ם לֶ פָ נֶ יהָ
שדה צופים
וחושך יטה ,פירוש צריך להטות עצמו
לדבר זה בלבד ,ובבוקר ,דהיינו להמשיך
חסדים יעמוד ,היינו תפלה שהיא בעמידה,
ובית הלל אומרים קורא כדרכו ,רצה
לומר שיקרא להבורא ברוך הוא כדרכו
המיוחד לו לעולם העליון ,פירוש יתאמץ
להיות מרכבה כחיות הקודש כנ"ל וממילא
יתוקן הכל( .נועם אלימלך ,פרשת שלח).

ובאמת בכל מצטער בסוכה שהוא פטור
מהסוכה אבל אם מרוב אהבת המצוה
אזי בעצם כבר באמת אינו מצטער א"כ
בכה"ג ודאי יקיים מצוה והוא משובח.
והכא גרע דהיכא שהוא קורא ומטה גופו
כשקורא והוא עושה כן מפני שמפרש כן
הפסוק .והרי הוא כמגלה פנים בתורה
שלא כהלכה .ובזה ח"ו חב את עצמו.
(הגרי"ש אלישיב).

כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי
ב"ה .וקשה דמצינו כמה פעמים
דהמחמיר תע"ב כגון אוכל פחות מכביצה
בסוכה .ונראה דבסוכה אמרו דפחות
מכביצה אינו צריך להטריח עצמו לילך
לסוכה אבל ודאי אם הולך לסוכה מקיים
מצוה ומה שאמרו דאם יורד גשמים הוי
הדיוט שאני התם משום דאמרו חכמים
דהוי כאינו רוצה האדון בשימושו לכן הוי
הדיוט בזה שמתעקש שרוצה לשמשו.

משנה ד
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בשחר מברך שתים לפניה
הגר"א בשנות אליהו בריש המסכתא
דקדק ,מהא דקתני שם לשון
רבים "קורין" ולא כמו כאן ,בשחר מברך,
לשון יחיד ועוד כיו"ב .דבא ללמד ,דבק"ש
אין אחד יכול להוציא את חבירו ע"כ.
ולכאורה קשה ,הלא כלל גדול הוא בכל
התורה כולה" :שומע כעונה".

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

הכ
משנת אליעזר

ַמ ֲערִיב
ושתים לאחריה .אמת ְׁשּתַי ִם לְפָנ ֶיהָ ּו ְׁשּתַי ִם לְאַחֲר ֶיהָ.
ואמונה והשכיבנו :אַחַת אֲרּוכָה וְאַחַת קְצָר ָה .ו ְ ַא ֲהבַת עֹולָם ְּוׁשּתַ יִ ם
גָאַל
לְ אַ חֲ רֶ יהָ
אחת ארוכה ואחת
קצרה .אשתים שלפניה מְקֹום ֶ
ׁשאָמְרּו לְהַאֲר ִיְך ,אֵינֹו י ִ ְׂש ָראֵל ו ְׁשֹומֵר עַמֹו
י ִ ְׂש ָראֵל לָעַד ,אַ חַ ת
מִן ַה ְׁש ַּתי ִם ֶׁשלְפָנ ֶי ָה ּבֵין ּבַ ַּׁשחַר ּובֵין ָּב ֶערֶב אֲ רּוכָ הׁ ,שֶּפֹו ַתחַת ְּבּבָרּוְך ו ְחֹו ֶתמֶת ְּבּבָרּוְך ּכְגֹון
יֹוצֵר אֹור ּו ַמ ֲערִיב ֲע ָרבִים ,וְ אַ חַ ת קְ צָ רָ ה ַא ֲהבַת עֹולָם ּכֵו ָן ֶׁשהִיא סְמּוכָה ְּב ַׁש ֲחרִית לְיֹוצֵר
אֹורּ ,ו ְב ַע ְרבִית לְ ַמ ֲערִיב ֲע ָרבִים ,אֵינ ָּה ּפֹו ַתחַת ְּבּבָרּוְךְּ ,בכָל ָמקֹום ֶׁשאָ ְמרּו ֲחכָמִים לְ הַ אֲ רִ יְך
ֲע ָרבִים

שדה צופים
מדוע ,אם כן ,לא ניתן לצאת ידי חובת
קריאת שמע על ידי שמיעה מפי אחר.
ותירץ בזה הגאון רבי חיים קניבסקי
שליט"א ,אכן כשקיום המצוה
תלוי באמירה בלבד ,בזה נתחדש דין
שומע כעונה ,שאין צורך לומר בפיו
ממש ,אלא גם אם ישמע יחשב כמי
שענה.
מה שאין כן במצות קריאת שמע ,אין
מהותה קריאה ואמירה גרידא,
אלא קבלת עול מלכות שמים ועול
מצוות .ואדרבה ,האמירה בפיו ממש היא
ממהותה של קבלה זו ,שהרי אינו דומה
מי שרק שומע על כך מאחרים ומסכים,
למי שמודה בפיו שהוא עבד למלך
העולם( .מרפסין איגרא ,ע' לו).
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הנה מבואר כאן ,דברכת יוצר אור עד
יוצר המאורות נחשבת ברכה אחת.
וכתב הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל
באגרות משה (או"ח ח"א סי' נה) לפשוט
מכאן מה שכתב להסתפק בענין מי
שטעה באתה גיבור ועדיין לא התחיל
אתה קדוש ,אם צריך לחזור לאבות או
סגי שיתחיל אתה גבור ,וזה עפ"י מש"כ

התוס' והרא"ש (דף לד) בשם הירושלמי
בטיטי אשתתיק באופנים .אתון שיילון
לר' בון ,א"ל בשם ריב"ל זה שעבר תחתיו
יתחיל ממקום שפסק מכיון דעניתון
קדושת השם כמי שהוא תחילת הברכה
דמי עיין שם.
רואים מזה ,דאע"ג דבמשנה נחשב
ברכת יוצר חד ברכה ,מ"מ
באשתתיק קודם לקל ברוך א"צ לחזור
לתחילת הברכה אלא סגי שיתחיל שם
בלקל ברוך ,וא"כ מסתבר שבג' ראשונות
ג"כ כל זמן שלא התחיל אתה קדוש ,א"צ
לחזור לאבות אלא סגי שיתחיל אתה
גבור ,ושוב הביא כן מביאור הלכה שהביא
בשם תשובת הבית יהודה דש"ץ שנתעלף
באתה גבור די שיחזור השני לתחילת
אתה גבור ואינו צריך לחזור לראש ע"ש.
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כתב במשנה ברורה (סימן סח ס"ק א) דזה
שאמרו מקום שאמרו להאריך אינו
רשאי לקצר אינו רשאי להאריך לא אמרו
אלא בברכות ארוכות שפותחות בברוך
וחותמות בברוך אינו רשאי לקצר שלא
לפתוח או שלא לחתום וכן להיפך קצרות
אין רשאי להאריכן דעי"ז משנה ממטבע

וכ
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

ּׁשאִי קאי ,יוצר אור ארוכה,
לִפְּתֹו ַח ְּבּבָרּוְך ,אֵ ינֹו רַ ָּׁשאִי לְקַּצֵר .לְקַּצֵר ,אֵינֹו רַ ָ
בברוך
שפותחת
רַ ָּׁשאִ י לְ קַ ּצֵ ר לִפְּתֹו ַ
ְקֹוםח לְהַאֲרִיְך .לַחְּת ֹם ,אֵינֹו רַ ָּׁשאִי
וחותמת בברוך ,וכן
ּבְֹלא ּבָרּוְך ,מ
ֶׁש ָאמְרּו לְ קַ ּצֵ ר ,אֵ ינֹו ׁשֶֹּלא לַחְּת ֹם .וְׁשֶֹּלא לַחְּת ֹם ,אֵינֹו מעריב ערבים .אהבה
קצרה ,שחותמת בברוך
רַ ָּׁשאִ י לְ הַ אֲ רִ יְך.
רַ ָּׁשאִי לַחְּת ֹם:
ואינה פותחת בברוך:
מְקֹום ֶׁש ָאמְרּו ֲחכָמִים
לחתום .בברוך :שלא לחתום .כגון ברכת
לַ חְ ּתֹום ְּבּבָרּוְך ,אֵ ינֹו רַ ָּׁשאִ י ֶׁשּל ֹא לַ חְ ּתֹום,
הפירות וברכת המצוות:
וְ ֶׁשּל ֹא לַ חְ ּתֹום ּכְגֹון ּבִ ְרּכַת ּפֵירֹות ּו ִמצְֹות,

אֵ ינֹו רַ ָּׁשאִ י לַ חְ ּתֹום ְּבּבָרּוְך:

שדה צופים
שטבעו חכמים בברכות אבל שאר נוסח
הברכה לא נתנו בו חכמים שיעור שיאמר
כך וכך מלות דוקא דא"כ היה להם לתקן
נוסח כל ברכה במלות מנויות ולהשמיענו
כל ברכה וברכה בנוסחתה וזה לא מצינו.
כתב הרמב"ם פ"א מק"ש כללו של דבר
כל המשנה ממטבע שטבעו חכמי'
בברכות ה"ז טועה וחוזר ומברך כמטבע.
וכתב הכ"מ פ"א מברכות דוקא אם
פתח בברכה במקום שלא תקנו לפתוח
או חתם במקום שאמרו שלא לחתום
או שחיסר מברכות הארוכות התחלת
הברכה שמתחלת בשם ומלכות או שלא
סיים בשם אבל אם שינה בנוסח הברכה
ולא אמר אותו לשון ממש אלא שאמר
בנוסח אחר בענין הברכה אפילו חיסר
כמה תיבות יצא בדיעבד הואיל והיה בה
אזכרה ומלכות וענין הברכה לבד התיבות
שפרטו חכמים שהם מעכבות כגון שלא
הזכיר ברית ותורה בבהמ"ז ומשיב הרוח
וכל כיו"ב והובא כל זה במ"א סי' ס"ד
ובסי' קפ"ז.
ובביאור הגר"א כתב דהרמב"ם פ"א
מברכות חזר בו מזה וסובר
דאפילו בברכה ארוכה אם לא גמר סוף

הברכה כדינה מ"מ בדיעבד יצא וכדיעה
הראשונה המובא בסימן קפ"ז ס"א עיי"ש.
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עיין בשו"ת מעט מים (סי' עד) שנשאל
בדין מי שעומד בתפלה בחנוכה
ופורים ,ובהגיעו סמוך לעל הנסים התחיל
הש"צ בתפלת החזרה ,אם מותר לו לדלג
על הנסים ,הואיל ואין אמירתו מעכבת,
בכדי שיוכל להספיק להגיע לקדושה.
והעלה שאינו יכול לקצר נוסח על
הנסים בכדי שלא יפסיד אמירת
קדושה .ובמקום שאמרו להאריך אינו
רשאי לקצר .עיי"ש.
וע"ע בשו"ת ריב"ם שנייטוך (סי' יב),
שהעלה שהעומד בתפלה והגיע
לשים שלום ,אינו רשאי לקצר ולהתפלל
שלום רב בכדי שיספיק לענות קדושה.
ע"ש .וע"ע בשו"ת צמח צדק (חו"מ בשער
המילואים סי' יא) ,מ"ש בזה.
וע"ע חסד לאלפים (סי' קט) ,שכ',
נסתפקתי במי שהיה בתענית
יחיד ,ובתפלת המנחה נתאחר לבא
לבהכ"נ והתפלל י"ח עם תפלת החזרה
דש"צ ,והוא צ"ל מודים עם הצבור ,ואם

ברכות ןושאר קרפ

רע״ב

(ה)

מזכירין יציאת
מצרים בלילות.

זכ
משנת אליעזר

(ה) מַזְּכִיר ִין יְצִיאַת מִצְר ַי ִם (ה) ַמזְ ּכִ ירִ ין יְ צִ יאַ ת
ִמצְ רַ יִ ם ּבַ ּלֵ ילֹות,
ּבַּלֵילֹות .אָמַר רַּבִי אֶלְעָז ָר
ְד ַהי ְינּו ּפָ ָרׁשַת צִיצִית

פרשת ציצית אומרים
אותה בקריאת שמע של
ערבית ואף על פי שאין
לילה זמן ציצית ,דכתיב
וראיתם אותו ,פרט
לכסות לילה ,אומרים
אותה בלילה מפני
יציאת מצרים שבה :כבן
שבעים שנה .הייתי
נראה זקן .ולא זקן
ממש ,אלא שהלבינו שערותיו יום שמינו אותו
נשיא ,כדי שיראה זקן וראוי לנשיאות .ואותו
היום דרש בן זומא מקרא זה :ולא זכיתי.

ּבֶן ע ֲזַר ְי ָה ,הֲר ֵי אֲנ ִי ּכְבֶן ִׁשבְעִים
ָׁשנ ָה ,וְֹלא זָכִיתִי ֶׁשּתֵאָמֵר יְצִיאַת
מִצְרַי ִם ּבַּלֵילֹות ,עַד ֶׁשּדָרְׁשָּה
ּבֶן זֹומָאֶׁ ,שּנֶאֱמַר לְמַעַן ּתִזְּכ ֹר
אֶת יֹום צֵאתְָך מֵאֶר ֶץ מִצְרַי ִם
ּכ ֹל יְמֵי חַּי ֶיָך .יְמֵי חַּי ֶיָך ,הַּיָמִים .אֶ לְ עָ זָ ר ּבֶ ן עֲ זַ רְ יָ ה,

אַף עַל ּפִי ֶׁשּכְסּות
לַיְלָה ּפָטּור ִמּצִיצִית
אֹותָּה,
אֹו ְמרִים
מ ְּדכִתִיב ּבֹו (במדבר ט"ו
ֵ
מ"א) " ַאׁשֶר הֹוצֵאתִי
ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַרי ִם"
ּכִ ְד ֶּמפָרֵׁש ,אָ ַמר רַ ּבִ י

הֲ רֵ י אַ נִ י ַעּתָה ּכְ בֶ ן

ִׁשבְ עִ ים ָׁשנָ הָ ,צעִיר ָהי ָה ֶאּלָא ֶׁש ִהלְּבִינּו
ַׂשעֲרֹותָיו ִמּפְנ ֵי ּכְבֹוד ַהנְׂשִיאֹות ּכְמּובָא ּבִגְמָ'
וְ ל ֹא זָ כִ יתִ י ֹלא ּנ ִ ַּצ ְחּתִי ַה ֲחכָמִים ֶׁשּתֵ אָ ֵמר

יְ צִ יאַ ת ִמצְ רַ יִ ם ּבַ ּלֵ ילֹות ,עַ ד ֶׁשּדְ רָ ָׁשּה
זֹומא לִ ְקרָא ֶׁשּנֶ אֱ ַמר (דברים ט"ז ג') "לְ ַמעַ ן ּתִ זּכֹור אֶ ת יֹום צֵ אתְ ָך ֵמאֶ רֶ ץ ִמצְ רַ יִ ם
ּבֶ ן ָ
ּכ ֹל יְ ֵמי חַ ּיֶ יָך ",יְ ֵמי חַ ּיֶ יָך ַהי ְנּו הַ ּיָ ִמים ַּתזְּכִיר ָּבהֶם נִּסֵי י ְ ִצאַת ִמ ְצ ַרי ִםּ ,ו ֵמרִּבּוי "ּכ ֹל"
שדה צופים
יאמר עננו בשומע תפלה לא יוכל לומר
מודים עם הצבור ,מי אמרינן שיאמר
עננו ובמודים ישוח באמצע הברכה .א"ד
יאמר מודים עם הצבור ויאמר עננו בסוף
התפלה .ונראה שדין זה תלוי בדין אין
מעבירין עה"מ .ונראה דהעיקר לומר עננו
במקומו ,משום ששם הוא עיקר מקומו
שתקנו חכמים ,ואם מניחו לאו' בתחנונים
שאחר התפלה הרי הוא עוקר תקנת
חכמים בידים .ופשוט .ע"כ.

משנה ה
למען תזכור את יום צאתך מארץ
מצרים כל ימי חייך.
הרה"צ ר' משה מרדכי מלעלוב זצ"ל
אמר לפרש הפסוק למען תזכור

את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
(דברים טז ,ג) .כששהה בעיה"ק טבריה
בחורף תשל"ח ,אמר שכשהגיע לעיה"ק
טבריה הרגיש קדושה גדולה מבחינת
התנאים והאמוראים והמקובלים ותלמידי
הבעל שם טוב שהיו בטבריה.
וסיפר שזקינו הרה"ק הרבי ר' שמעלקא
מניקלשבורג זיע"א היה רב
בשינאווא ,וקבלוהו לרב בריטשוואל,
ובדרכו לשם עבר דרך העיר קראקא,
וכבדוהו לדרוש בביהמ"ד הישן ,והגיע
קהל רב אל הדרשה ,וכשירד מהבימה
לאחר הדרשה ,אמר שהרגיש קדושה
מיוחדת ,וביקש לדעת מי הם שאמרו
דרשה במקום הזה ,והתחילו אנשי
המקום להזכיר את המגלה עמוקות הב"ח

חכ
משנת אליעזר

ברכות ןושאר קרפ

יְ ֵמי חַ ּיֶ יָך ַמ ְרּבִינ ָן ּכ ֹל יְמֵי חַּי ֶיָך ,הַּלֵילֹות .וַחֲכָמִים
הַ ּלֵ ילֹות ,וַ חֲ כָ ִמ
ים אֹומְרִים ,יְמֵי חַּי ֶיָך ,הָעֹולָם הַּז ֶה.
אֹומרִ ים יְ ֵמי חַ ּיֶ יָך
ְ
ּפִירּוׁשֹו ,הָ עֹולָ ם הַ ּזֶ ה ּכ ֹל יְמֵי חַּי ֶיָך ,לְהָבִיא לִימֹות
ַּתּזְּכִיר ּבֹו ַהּנ ִיּסִים
הַּמָׁשִיחַ:
ֲאבָל

ֹלא

רע״ב

לא נצחתי לחכמים.
ודומה לו בש"ס בפרק
בנות כותים (דף לח,):
בהא זכנהו רבי אליעזר
לרבנן ,כלומר נצחם:

ּבַּלַיְלָה,

ּכ ֹל (יְ ֵמי חַ יֶ יָך) לְ הָ בִ יא לְרַּבֹות לִ ימֹות הַ ָּמ ִׁשיחַ ֶׁ ,שּג ַם אָז יַזְּכִירּו נִּסֵי יְצִיאַת ִמ ְצ ַרי ִם:
שדה צופים
והרמ"א וכו' ,ואמר הרבי רבי שמעלקא
שלא אליהם הוא מתכוין ,עד שאמר זקן
אחד שמקובל שהרא"ש עבר בקראקא
ואמר כאן דרשה ,ואמר הרבי ר' שמעלקא
זיע"א שלזה התכוין וזוהי הקדושה
שמרגיש בכאן.
ואמר שבמקום שהצדיקים שוהים,
מקדשים הם את המקום ,ונשאר
שם רושם מקדושתם.
והוסיף שלאחר זמן הפסיק להרגיש את
קדושת המקום בטבריה ,ונשבר
לבו בקרבו מה זה ועל מה זה שפתאום
הפסיק להרגיש ,הלא דבר הוא.
לאחר זמן עלה ברעיונו ,שזה הענין
שהיה ביציאת מצרים ,שזכו
להתגלות אלקות בבחינת טעמו וראו כי
טוב ה' (תהלים לד ,ט) ,ואחר כך נטלו מהם
זו ההתגלות כדי שיגיעו בעצמם לזאת
הבחינה בעבודה וביגיעה עצמית.
וכמו כן אצלו בתחילה כאשר בא
לעיה"ק טבריה נתנו לו להרגיש
קדושת המקום ,בבחינת טעמו וראו כי
טוב ה' ,ואחר כך נלקח ממנו כדי שיגיע
לזאת הבחינה בעצמו.
וזה הענין של למען תזכור את יום
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך,

פירוש שכל אחד ואחד בבחינתו צריך
לעבור אצלו בחינת יציאת מצרים,
דהיינו שנותנים לו בהשאלה לטעום,
ואחר כך נוטלים ממנו זאת הבחינה,
כדי שיעבוד וייגע עצמו להגיע לכך,
עכתד"ק.
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השאגת אריה (סי' יב) שואל מדוע אין
נשים נוהגות להזכיר יציאת
מצרים בכל יום ביום ובלילה ,והרי נראה
שהלכה כבן זומא (רמב"ם הל' ק"ש פ"א
ה"ג) שמצות הזכרת יציאת מצרים נוהגת
תמיד ביום ובלילה כפי האמור כאן "ימי
חייך הימים כל ימי חייך הלילות" ,ולפיכך
מצוה זו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא
אשר נשים חייבות בהן.
ומבאר השאגת אריה ,שמצות הזכרת
יציאת מצרים מחולקת לשתי
מצוות בזמנים שונים ומופרדים .מצוה
אחת ביום ומצוה שניה בלילה .ואם שכח
ולא הזכיר ביום אין לכך תשלומים בלילה,
משום שבלילה המצוה היא חדשה,
וחייבים בה רק בלילה ולא ביום ,ולפיכך
מצות הזכרת יציאת מצרים שביום היא
מצות עשה שהזמן גרמא כיון שזמנה
מסתיים עד רדת היום .ומצות הזכרת
יציאת מצרים בלילה זמנה הוא עד אור

ברכות ינש קרפ

רע״ב

(א)

היה קורא בתורה.

פרשת

קריאת

שמע :והגיע זמן.
קריאת שמע :אם כיון

טכ
משנת אליעזר

(א) הָ יָ ה
פרק שני
בַ ּתֹורָ ה ּפָ ָרׁשַת
(א) הָי ָה קֹור ֵא
בַּתֹור ָהְׁ ,שמַע ,וְ הִ ּגִ יעַ זְ ַמן
דִ ְקרִיאַת
וְהִּג ִיעַ זְמַן הַּמִקְר ָא ,אִם הַ ִּמקְ רָ א
קֹורֵ א

שדה צופים
הבוקר ,ולכן גם היא מצות עשה שהזמן
גרמא .וכיון שכך שפיר נשים פטורות
ממצות הזכרת יציאת מצרים שבכל יום
עכ"ד השאגת אריה.
והקשה הקרן אורה (בריש ברכות) עליו
מהנאמר (יהושע א) "והגית בו
יומם ולילה" וכי יעלה על דעתינו לומר
שמצות תלמוד תורה היא מ"ע שהזמן
גרמא דהיינו מצוה אחת ביום ומצוה אחת
בלילה ע"כ.
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כל ימי חייך להביא לימות המשיח.
כי כשמספרים ביציאת מצרים ומאמינים
שעשה הקב"ה נסים נתעוררים
להאמין שבודאי עתיד להיות ג"כ נסים
גדולים ,ועי"ז יהי' התקרבות המשיח ,וזהו
להביא לימות המשיח( .מדרש פנחס)

פרק ב
משנה א
אם כוון לבו יצא
בשו"ע (סימן ס ס"ד) כתב המחבר :יש
אומרים שאין מצוות צריכות
כוונה ,ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת
בעשיית אותה מצוה וכן הלכה.
ונתבאר היטב במשנ"ב (סק"ז) דשני
כוונות יש ,כוונת הלב בשעת

עשיית המצוה ,שזו אינה מעכבת אלא
בפסוק ראשון דק"ש וברכה ראשונה
דשמו"ע ,וכוונה קודם שמתחיל המצוה
שמכוין לצאת בעשיית אותה מצוה,
דהיינו שקודם שמתחיל בעשיית
המצוה מחשב 'הנני מכוין בעשייתי זאת
לצאת ידי חובת מצוה פלונית כאשר
ציוונו ה' אלוקינו' ,כוונה זו מעכבת אף
בדיעבד.
והעושה מצוה בלא כוונה ,מן התורה
לא יצא ידי חובתו ,והרי זה
כלא עשה ולא כלום.
ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ד סי' ח'
דכן משמע מכל הראשונים וכן
מפורש בהקדמת המאירי למס' נדרים
דלא כשו"ת מחנה חיים ח"א סי' כ"א
דיצא מעיקר חובת המצוה אלא שצריך
לעשותו שוב משום חסרון תנאי דכוונה,
וע"ע בזה בס' מנחת שלמה ח"א סי' א'
וח"ב סי' ד' ובהליכות שלמה במילואים
סי' א' ובהוספות שם ,ועיי"ש שדן בזה
דאטו מי שלא כיון בהקידוש האם נאמר
שכל אכילתו אח"כ הוי כאוכל בלא
קידוש וכן בלא כיון בתפילה האם הוי
אכילתו אח"כ בגדר עובר על 'לא תאכלו
על דמכם  -קודם שתתפללו על דמכם',
ועיי"ש שהאריך בזה וגם עפ"י דברי
הביה"ל (ד"ה וי"א) לענין הלובש ציצית
בלא כוונה.

ל
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

ְׁשמַע ַׁש ֲחרִית אֹו ּכִּו ֵן לִּבֹו ,יָצָא.
לִ ְד ַעּבֹו ְרבלָצִיתֵ,את אִיְדֵים חֹוּכִבוֵ ןַת יָצָאּ .בַּפְרָקִים
ַה ִמ ְצו ָה ּבִ ְקרִיאָה זֹוּ ,ולְדִ ְברֵי הָאֹומֵר ִמצְֹות
אֵין ְצרִיכֹות ּכַוָנ ָה ָצרִיְך לְפָרֵׁש ּבְקֹורֵא
לְ ַהּג ִיּהַּ ,ופִי' אִם ּכִו ֵן לִּבֹו לְ ָק ְראָּה ּכִנ ְ ֻּק ָדתָן ו ְֹלא
ּכִכְתִי ָבתָּה יָ צָ א ,וְ אִ ם לָ או ׁשֶֹּלא ּכִּו ֵן לִּבֹו ל ֹא
יָ צָ א ִמ ְצו ַת ְקרִיאַת ְׁשמַעּ ,בַ ּפְ רָ קִ ים ּבֵין ּפֶרֶק
לְפֶרֶק ּכִ ְד ְמפָרֵׁש ּבְמ"בׁ ,שֹואֵ ל ִמּפְ נֵ י הַ ּכָ בֹוד
ָאדָם ֶׁש ָּצרִיְך לְכַּבְדֹו ּכְגֹון ָאבִיו אֹו רַּבֹו אֹו

רע״ב

וְאִם לָאוֹ ,לא לבו יצא .לדברי האומר
מצות צריכות כוונה,
ׁשֹואֵל מִּפְנ ֵי
צריך לפרש אם כיון לבו
שיהא מתכוין לצאת ידי חובתו .והאומר מצות
אין צריכות כוונה ,מפרש אם כיון לבו לקרות
כנקודתן וכהלכתן ,לאפוקי קורא להגיה שאינו
קורא התיבות כנקודתן ,אלא קורא ככתיבתן
כדי להבין בחסרות ויתרות ,דבקריאה כזו לא
יצא .ואנן קיימא לן כמאן דאמר מצות צריכות
כוונה :בפרקים .לקמן במתניתין מפרש מה

שדה צופים
וכל זה בין במצוות התלויות במעשה
ובין במצוות התלויות בדיבור ,ובין
במצוות התלויות במחשבה.
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וכתב המ"ב סק"ז :לכוין קודם שמתחיל
המצוה לצאת בעשיית אותה
מצוה .וצריכה כוונה זו להיות סמוך
לעשיית המצוה ,אך גם אם לא היה סמוך
ממש ,כל שלא היה היסח הדעת גמור
בינה למצוה שפיר דמי.

כדרך שאנו קורין בסדר התפילה ,וכן
כשאכל מצה או תקע ונטל לולב ,אף על
פי שלא כיון לצאת יצא ,שהרי משום זה
עושה כדי לצאת ,אף על פי שאינו מכוין,
ורצה לומר היכא שמוכח לפי הענין
שעשייתו הוא כדי לצאת ,אף על פי שלא
כיון בפירוש יצא וכו'.

ובדיעבד אם לא כיון כוונה זו קודם
עשיית המצוה ,כל זמן שעדיין
עוסק במצוה שפיר דמי לכוין ויוצא
ידי חובתו ,אבל לאחר גמר המצוה שוב
אין מועלת כוונה זו על למפרע( .פסקי
תשובות).

וכל שכן בכל המצוות שמברכין עליהם
עובר לעשייתן ,שעצם הברכה הרי
הוא כמכוין ואומר שעושה המצוה לצאת
לשם חובה כאשר ציווהו ה' ,וכן הוא
בהדיא בריטב"א (פסחים ז' ב) ,אלא שאין
הדברים אמורים אלא אם מברך בעצמו,
אבל השומע הברכה מאחר לא יועיל לו
אא"כ יכוין למה ששומע ,אבל אם בעת
הברכה מחשבתו תפוסה בענינים אחרים,
לא מיבעיא שלא יצא בהברכה ,אלא
גם יחסר לו הכונה הנצרכת לפני קיום
המצוה ,ואלא בדיעבד יוכל לצאת ידי
חובת המצוה בהסתמכות על לימוד זכות
דהחיי אדם הכא.

עוד כתב המ"ב :ודע עוד דכתב החיי
אדם בכלל ס"ח וכו' אם קורא ק"ש

ודע ,שדברי החיי אדם לא יועילו למי
שעושה המצוה באופן של מתעסק
גמור שאינו יודע כלל מה עושה ,וכן אם

ולאחר שכבר כיון כוונת המצוה לפניה,
שוב אין זקוק מדינא לכוין בכל
המשך קיום המצוה כלום ,וכגון בטלית
ותפילין מזוזה וסוכה.
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רע״ב
הם הפרקים :שואל
מפני הכבוד .שואל

ברכות ינש קרפ
הַּכָבֹוד ּומֵׁשִיב,
מִּפְנ ֵי הַּיִרְאָה

בשלום אדם נכבד שראוי
להקדים לו שלום ,כגון אביו או רבו או שגדול
ממנו בחכמה :ומשיב .ואין צריך לומר שמשיב
להם שלום אם הקדימו לו :ובאמצע .הפרק:
שואל מפני היראה .אדם שהוא ירא מפניו שמא

אל
משנת אליעזר

ַהּג ָדֹול ִמּמֶּנּו ְּב ָחכְמָה,
ּובָאֶמְצַע ׁשֹואֵל
וְאֵין ָצרִיְך לֹומַר
ּומ ִׁשיב לָהֶם ׁשָלֹום
ּומֵׁשִיבּ ,דִבְר ֵי ֵ
אִם ִה ְקדִמּוּ ,ובָ אֶ ְמצַ ע ַהּפֶרֶק ׁשֹואֵ ל ִמּפְ נֵ י
הַ יִ רְ אָ ה ָאדָם ֶׁשּיָרֵא ִמּמֶנּו ֶׁשּי ַ ַה ְרג ֶּנּו ,וְאֵין
ּומ ִׁשיב לֹו ׁשָלֹום ֲאבָל ִמּפְנ ֵי
ָצרִיְך לֹומַר ֵ
ַהּכָבֹוד ֹלא ,דִ בְ רֵ י רַ ּבִ י ֵמאִ יר ,רַ ּבִ י יְ הּודָ ה

שדה צופים
אינו יודע שחייב במצוה זו ,או שחושב
שחפץ המצוה שבידו אי אפשר לצאת בו
ידי חובה ,או שהזמן אינו כשר למצוה,
אף על פי שבפועל כשר היה למצוה ,בכל
אלו אינו יוצא ידי חובה אף בדיעבד ,וכן
דנו הפוסקים כשעושה הדבר לשם מצוה
אחרת.
ולדברי המשנ"ב (בסיום דבריו) ,אף שיש
לנו לימוד הזכות דהחיי אדם,
אינו אלא לענין דיעבד ,אבל לכתחילה
ודאי צריך ליזהר קודם כל מצוה לכוין
לצאת ידי חובת המצוה ושכן העתיקו כל
האחרונים בספריהם( .שם).
הכוונה קודם קריאת שמע
שם סעי' ה' ,מ"ב סקי"א :הכוונה לצאת
ידי חובת מצוה ,זה בעינן לכל
הפרשיות .דהיינו שצריך קודם ק"ש לכוין
לצאת ידי חובת מצות עשה דקריאת
שמע ומצות יחוד ה' וקבלת עול מלכות
שמים ועול מצוות ,ובדיעבד כל שכיון
שרוצה לקיים מצות דקריאת שמע סגי.
ובספרים כתבו שמהנכון קודם קריאת
שמע לכוין על כל המצוות
הקשורים בה ,דהיינו :שש מצוות
תמידיות (מציאות ה' ואחדותו ושאין
אלוהים זולתו ,אהבת ה' ויראתו ,ושלא

לתור אחר מחשבת הלב וראיית עינים),
מצות קידוש ה' ,תלמוד תורה ,תפילין
מזוזה וציצית וכל עשרת הדברות וזכירת
יציאת מצרים.
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הפרי חדש (או"ח סי' יז) הוכיח מכאן
כשיטת הרמב"ם (פ"ב מהל' ק"ש

הי"א) דס"ל דסדר הפרשיות אינו מעכב,
דהא משמע דקרא כסדר הכתוב בתורה,
והרי פרשת ציצית מוקדמת בתורה
לפרשת ק"ש .ומוכח דסדר הפרשיות אינו
מעכב ע"כ.
וכתב הגאון השואל ומשיב בספרו מגן
גבורים (סי' סד בשלטי הגבורים ס"ק

א) :ולפע"ד אין מזה ראיה כלל ,דפרשת
ציצית פשיטא שאינה מעכבת ,דאין לה
שייכות לק"ש והוא רק משום יציאת
מצרים ,ואם קרא פרשה אחרת שיש בה
יציאת מצרים יצא י"ח כמבואר במג"א
(סימן סז) ,וגם במערבא לא הוה אמרו
פרשת ציצית כלל בלילה ,ועיקר הוא שתי
פרשיות של ק"ש .ובזה עמדנו על כונת
רש"י ז"ל שפירש היה קורא בתורה פרשת
ק"ש ,ורבים תמהו למה ליה לרש"י לפרש
כן .ולפמ"ש א"ש ,דכוונתו פרשת ק"ש
ולא פרשת ציצית דמוקדמת וז"ב ע"כ.
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בל
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

ֵ
אֹומרּ ,בָ אֶ ְמצַ ע רַּבִי מֵאִיר .רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר,
ׁשֹואֵׁשליב ִמּפְ נֵ י הַ ּיִ רְ ֲא אָפ הִּלּו ּבָאֶמְצַע ׁשֹואֵל מִּפְנ ֵי הַּיִרְאָה,
ֵּומ ִ
הַ ּכָ בֹודּ ,ומֵׁשִיב מִּפְנ ֵי הַּכָבֹודּ ,בַּפְרָקִים
ִמּפְ נֵ י

רע״ב

יהרגהו ,ואין צריך לומר
שמשיב לו שלום ,אבל
מפני הכבוד לא :רבי
יהודה אומר באמצע.

שדה צופים
מבואר בתוס' (י"ג ע"ב) ד"ה על לבבך,
דברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד ,דינו כפסוק ראשון ,דז"ל התוס':
וכן הלכה שהמהלך בדרך מצוה לעמוד
בפסוק ראשון ,דבעינן כונה בפסוק ראשון
לבד ,וכן איתא במדרש תנחומא (ר"פ לך
לך) רב יהודה בשם שמואל אמר ,אסור
לקבל עליו עול מלכות שמים כשהוא
מהלך ,אלא יעמוד ויקרא ,וכשיגיע
לואהבת ילך לדרכו .עכ"ל .ומבואר
דבשכמל"ו נכלל עם הפסוק הראשון
לענין כונה ,ואינו רשאי להמשיך ללכת
לדרכו רק כשיגיע לואהבת.
וכ"כ הלבוש (בסי' סג ס"ה) וז"ל :ונ"ל
שפסוק ראשון שנזכר בכל הענין
הנ"ל כגון כוונה וכיו"ב ,גם בשכמל"ו
שהוא בכלל קבלת עומ"ש יש לו דין
פסוק ראשון .ע"כ .וכ"כ המג"א וא"ר
ושאר אחרונים.
והמג"א (סי' סא ס"ק יא) הביא מ"ש
השה"ג והב"ח שאם לא אמר
בשכמל"ו אין מחזירין אותו ,וסיים ע"ז,
והלבוש כ' שאפילו אמרו ולא כיון בו
צריך לחזור .וכן מוכח בר"ס ס"ו( .ר"ל
שהשוה שם דין בשכמל"ו לשמע ישראל לענין

הפסקה .מחה"ש) .ע"כ.

וכן

פסק החיד"א בקשר גודל (סי' יא אות

טו) שאם לא אמר בשכמל"ו בכוונה
צריך לחזור .וכ"כ בשלמי צבור (דצ"ה

ע"ד) .ובכף החיים פלאג'י (סי' יד אות ל).
והובאו להלכה בכף החיים למהר"י סופר
(סי' סא ס"ק מה).
ואין להקשות מהא דתנן ,היה קורא
בתורה והגיע זמן המקרא אם כיון
לבו יצא ,והרי בתורה לא נכתב בשכמל"ו,
וכל שלא אמרו לא יצא ,שכבר עמד בזה
הגאון בעל הפלאה בס' פנים יפות (פר'
ואתחנן בפסוק שמע ישראל) ,ותירץ ,דמיירי
לענין פסוק ראשון בלבד ,שאם כיון לבו
לקרות פסוק ראשון בכוונה ונזכר אח"כ,
יצא י"ח פסוק ראשון ,וימשיך בשכמל"ו
ואהבת וכו'.
וע"ע מ"ש בזה המהר"ם שיק על תרי"ג
מצות (מצוה תכא) שי"ל דמתני'
מיירי שיצא מה"ת ובשכמל"ו רק מדרבנן.
ע"ש.

7

עיין ישועות יעקב (סי' סו סק"ב) דמ"ש
הב"י בשם מצאתי כתוב שפסוק
ראשון חמיר טפי לענין הפסקה ,נ"ל
שאין הדבר מוסכם ,כי הנה ידוע שדעת
הרשב"א [בתשובה סי' ש"כ] שרק פסוק
ראשון דק"ש הוא מדאורייתא והשאר
מדרבנן[ ,וכן דעת הרמב"ן במלחמות
ספ"ג דר"ה ,והחינוך מצוה ת"כ] .ובברכות
(יד) אבע"ל מהו שיפסיק בהלל ובמגילה,
אי אמרינן קל וחומר ,השתא ק"ש
דאורייתא פוסק ,הלל ומגילה דרבנן לא

ברכות ינש קרפ

רע״ב

ׁשֹואֵל מִּפְנ ֵי הַּכָבֹודּ ,ומֵׁשִיב
ׁשָלֹום לְכָל אָדָם:

הפרק שואל בשלום מי
שהוא ירא ממנו ,ומשיב
שלום למי שמוטל עליו
לכבדו :ומשיב שלום לכל אדם .שהקדים לו שלום.
והלכה כר' יהודה .ובכל מקום שאסור להפסיק
כך אסור לדבר בלשון הקודש כמו בשאר לשונות:

גל
משנת אליעזר

ְד ֲענִי ָה קַל ִמ ְׁש ֵאלָה,
ּבַ ּפְ רָ קִ ים ּבֵין ּפֶרֶק
לְפֶרֶק ׁשֹואֵ ל ִמּפְ נֵ י

הַ ּכָ בֹודֵּ ,ומ ִׁשיב ָׁשלֹום לְ כָ ל אָ דָ ם,

ּובִמְקֹום ֶׁשאָסּור לְ ַהפְסִיק אָסּור ג ַם ּבִלְׁשֹון
הַּקֹודֶׁש:

שדה צופים
כ"ש ,א"ד פרסומי ניסא עדיף .ואם איתא
דבפסוק ראשון דק"ש אינו פוסק ,הרי
להרשב"א אזל ליה ק"ו ,א"ו דס"ל שאף
בפסוק ראשון פוסק ,ובע"כ שהמצאתי
כתוב שבב"י חולק על הרשב"א .עכת"ד.
והנה השאגת אריה (סי' ב) בד"ה ומה
שנ"ל בזה ,הוכיח לאידך גיסא,
שיש להביא ראיה דכל פרשת שמע מה"ת,
מברכות (יד) דאמרי' ק"ו ק"ש דאורייתא
פוסק הלל ומגילה לא כ"ש ,והרי בפסוק
שמע ישראל אינו רשאי להפסיק כלל,
וכמ"ש הב"י סי' סו ,ובודאי דטעמא
דמסתבר הוא שאין לך דבר גדול כקבלת
עומ"ש ,והוא ק"ו מתפלה דתנן אפי'
מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו.
וכ"פ בש"ע סי' סו שבפסוק שמע ישראל
ובשכמל"ו לא יפסיק כלל ,וא"כ ע"כ דהא
דקאמר ק"ש דאורייתא פוסק היינו בשאר
הפרשה ,שפרשה א' דק"ש מה"ת .עכת"ד.

7
בפירוש

רש"י עה"ת פרשת ויגש (פרק

מו פסוק כט) כ' ,ויעקב אבינו
לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ,אמרו
רבותינו שהיה קורא קריאת שמע .ע"כ.
(וכן הוא בתשובת הגאונים ס"ס מה) .והקשה
הט"ז (בסי' סו סק"א) ,שהרי מצינו שיעקב
אבינו חלק כבוד ליוסף בשביל המלכות,

כמו שפרש"י בפרשת ויחי :ויתחזק ישראל
וישב על המטה ,אמר ,אע"פ שהוא בני,
מלך הוא ,מכאן שחולקים כבוד למלכות.
וא"כ קשה למה לא הפסיק בק"ש לכבודו.
ותי' הט"ז שהיה עוסק אז בפסוק ראשון,
שאין מפסיקין בו כלל כמבואר בש"ע,
וכיו"ב כ' בביאורי הגר"א סי' ס"ו בקיצור
כדרכו בקדש.
ולכאו' יל"ד למה לא הביא הט"ז מההיא
דמגילה (טז ):וישתחו ישראל על
ראש המטה ,תעלא בעידניה סגיד ליה.
וי"ל דשאני התם שהיה צריך לו שיעשה
עמו חסד של אמת שיקברהו בא"י ,ולא
רק משום כבוד מלכות עשה .וכ"כ הרא"ם
בר"פ ויחי ,דלכך השתחוה יעקב ליוסף
מפני שהיה צריך לו ,ולא מפני שהיה
מלך ,שא"כ כשבא לפניו מיד היה לו
להשתחות לפניו ,ולא לאחר שביקש ממנו
ונשבע לו ע"ז .ע"כ .וע' בגור אריה שם.
ובזוה"ק פר' וישלח (דף קע"א ע"ב):
וישתחו ישראל על ראש המטה,
וכי יעקב סגיד לגבי דבריה ,אלא לאתרא
דשכינתא כרע וסגיד .ע"ש .אבל בזוה"ק
פר' ויחי (דף רכ"ה ע"ב) :וישתחו ישראל
על ראש המטה ,מאן ראש המטה דא
שכינתא( ,שהשכינה למעלה מראשותיו
של חולה( ,שבת יב ):וכ"ה בפרש"י עה"ת

ברכות ינש קרפ

דל

שדה צופים
שם) .אמר ר"ש ,ח"ו ,אלא לדידיה כרע
וסגיד .וכו' .ע"ש .וע' במהרש"א בח"א
(מגילה טז .):ובניצוצי אורות בזוה"ק שם.
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הרא"ש (ס"ס ה) כתב וז"ל :יש מי שאומר
שאע"פ כן אינו פוסק לקדיש
ולקדושה ,שמכיון שהוא עוסק בשבחו
של מקום אין לו להפסיק בשביל שבח
אחר ,ורוב המפרשים הסכימו שפוסק
לאלו אפי' באמצע הפרק ,דלא גרע ממה
שמפסיק לשאול מפני היראה ולהשיב
מפני הכבוד .וכן הסכים רבינו יונה ,והביא
ראיה מהא דפליגי (לקמן כא ב) אם מפסיק
בתפלת שמנה עשרה ליהא שמיה רבה
מברך ,ונהי דמסקינן דהלכתא שאינו
מפסיק ,אע"פ כן כיון דחזינן דבתפלה
קי"ל (ברכות ל ב) שאפילו מלך ישראל
שואל בשלומו לא ישיבנו ,ואפי' הכי
נחלקו אם מפסיק לקדיש ,אם לא ,מכלל
דבקריאת שמע וברכותיה דקי"ל דמפסיק
מפני היראה והכבוד פשיטא להו לכולהו
שמפסיק ,הילכך יש להפסיק לקדיש
ולקדושה ולברכו אפי' באמצע הפרק.
וכן דעתי מסכמת ,אע"פ שנשאתי ונתתי
בדבר בפני הרב רבי מאיר מרוטנבורג,
והסכים שאין להפסיק .ע"כ.
וכן פסק הטור (סימן סו) שיש להפסיק
לקדיש ולקדושה דלא גרע משואל
מפני היראה ומשיב מפני הכבוד .וכן פסק
השלחן ערוך (שם ס"ג).
וכתב המג"א (שם סק"ה) ,שטעמו של
הש"ע משום שכיון שפוסק לכבוד
בשר ודם קל וחומר לכבוד הקב"ה .ונ"ל
דמה"ט אם שמע קול רעמים יפסיק
ויברך .ע"כ.

וכ"כ בספר בני חיי (דף ז רע"ד) בשם חקי
חיים ,והוסיף דמה"ט אם הוגד לו
שנראית הקשת יצא לחוץ ויפסיק ויברך,
וכמ"ש בס' חסידים (סימן תתז) .ע"כ[ .ושם
בס' חסידים איתא ,מעשה באחד שהיה
שומע חזרת הש"צ ,ואמרו לו שנראתה
הקשת בענן ,ויצא לחוץ ובירך עליה,
אמרו לו הרי העוסק במצוה פטור מן
המצוה ,ואתה עסוק במצוה לענות אמן
אחר ברכות הש"ץ ,אמר להם זאת הברכה
עדיפא שהיא מצוה עוברת].
אולם הבכור שור כתב ,שדברי המג"א
תמוהים ,דהא משמע דעד כאן לא
פליג הרא"ש על מהר"ם אלא לגבי קדיש
וקדושה וכל דבר שבקדושה ,והוא משום
ראייתו מברכות (כא ב) מדפליגי בהני מילי
בתפלה ,אלמא דבק"ש שפיר דמי ,אבל
לא מטעם קל וחומר ,משום דק"ו פריכא
הוא ,שי"ל שהעוסק בשבחו של מקום
אין לו להפסיק מפני שבח אחר ,ולא
דמי למה שמפסיק מפני היראה והכבוד,
שאם אינו מפסיק הוי כמבזה את האדם
הנכבד ,שהרי אינו עוסק בכבודו ,אבל
בכבוד הקב"ה הרי הוא עוסק בכבודו
בשבח אחר ,ולכן נ"ל פשוט שמכיון שאין
הרא"ש וסיעתו חולקים על האוסרים
אלא רק במידי שבקדושה אין לנו לזוז
מדבריהם ,ואין להפסיק לשום ברכה,
זולת לברכת תפילין שהיא שייכת בברכת
ק"ש ,שהתפלין חובה לק"ש ,אבל שאר
ברכות לא .ע"כ.

וכן

כתב במטה יהודה (סימן נט סק"א)

לדחות דברי המגן אברהם והחוקי
חיים הנ"ל .וכן החיד"א במחזיק ברכה
(סימן סו סק"ג) כתב ,שהרב בכור שור

ברכות ינש קרפ

רע״ב

(ב)

בין ויאמר לאמת
ויציב לא יפסיק.

דכתיב

(ירמיה י)

וה'

הל
משנת אליעזר

הֵ ן

(ב) אֵּלּו הֵן ּב ֵין הַּפְרָקִיםּ ,ב ֵין (ב) אֵ ּלּו
הַ ּפְ רָ קִ ים ֶׁש ֻמּתָר
ּבְרָכָה רִאׁשֹונ ָה לִ ְׁשנִּי ָהּ ,בֵין
לְ ַהפְסִיק ּבֵינ ֵיהֶם ּכְפִי

אלהים אמת ,הלכך אין ְׁשנִּי ָה לִ ְׁשמַעּ ,ובֵין ְׁשמַע לִוְהָי ָה
ֶׁשּלָ ַמדְנּו
ׁשמֹעַ הַּקֹו ֶדמֶתּ ,בֵ ין ּבְ רָ כָ ה
מפסיקין בין ה' אלהיכם אִם ָׁשמֹעַּ ,בֵין וְהָי ָה אִם ָ
יֹוצֵר
רִ אׁשֹונָ ה
לְוַּי ֹאמֶרּ ,ב ֵין וַּי ֹאמֶר לֶאֱמֶת ו ְיַּצִיב .רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵרַ ,המְאֹורֹות לִ ְׁשנִ ּיָ ה
ּבֵין וַּי ֹאמֶר לֶאֱמֶת ו ְיַּצִיב ֹלא יַפְסִיק .אָמַר רַּבִי י ְהֹו ֻ
ׁשעַ לְ ַא ֲהבַת עֹולָםּ ,בֵ ין
ְׁשנִ ּיָ ה ַא ֲהבַת עֹולָם
לִ ְׁש ַמעּ ,ובֵ ין ְׁש ַמע ׁשֶהּוא עַד ּובִ ְׁש ָערֶָך לִ וְ הָ יָ ה אִ ם ָׁשמ ֹעַ ּ ,בֵ ין וְ הָ יָ ה אִ ם ָׁשמ ֹעַ ׁשֶהּוא
אֹומר ּבֵ ין
ֹאמר לֶ אֱ ֶמת וְ יַ ּצִ יב ,רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
ֹאמרּ ,בֵ ין וַ ּי ֶ
ּפַ ְרׁשָה ַאחַת עַד עַל ָה ָארֶץ ,לְ וַ ּי ֶ
ׁשּכָתּוב (ירמיה י'
ֹאמר לֶ אֶ ֱמת וְ יַ ּצִ יב ל ֹא יַ פְ סִ יקֶׁ ,ש ָצרִיְך לְ ַחּבֵר ֵּתבַת ֱאמֶת לֶאֱֹלקֵיכֶם ִמּפְנ ֵי ֶ
וַ ּי ֶ
ְּב ִמ ְׁשנ ָה

שדה צופים
דחה דברי המג"א בטוב טעם ודעת .וכן
פסק בספרו קשר גודל (סימן ט אות טו)

שלא יפסיק לברכת רעמים .וכן דעת הרב
המגיה בשלמי צבור (דף פו ע"ד).
גם נהר שלום (סימן סו סק"ב) כתב שיש
מקום לומר שלא התירו להפסיק
אלא לדברים שבקדושה ,משא"כ לברכת
רעמים וכיו"ב ,ועוד שמכיון שאפי'
ההפסק לקדיש ולקדושה במחלוקת הוא
שנוי ,הבו דלא להוסיף עלה להפסיק
לשאר דברים .ע"כ .וכן פסק בספר מנחת
אהרן (כלל יב סימן ד ,דס"ח ע"ד ,וכלל יג סימן
ל ,דף צז ע"א) .ע"ש .וכן פסק בשו"ת זכור
ליצחק הררי (סימן ז אות ג) .וכ"כ הרב בית
עובד (דיני ברכות ק"ש אות ו) .וכ"כ מהר"ח
פלאג'י בס' כף החיים (סימן יח אות ח).
ע"ש .וע"ע בשו"ת בירך יצחק די פאס
(סימן א) .ובשו"ת לבושי מרדכי תנינא
(חאו"ח סימן ט"ז) .ובספר מאורי אור (חלק
באר שבע דף כ"ו ע"ב) .ע"ש.

ובשו"ת

נודע ביהודה קמא (חאו"ח סימן

מא) דן בענין ברכת הלבנה

באמצע קריאת המגילה בליל פורים,
שהזמן של ברכת הלבנה עומד להסתיים,
וכתב שבאנו למחלוקת המג"א והבכור
שור ,וסיים שלענין הלכה אם הזמן של
ברכת הלבנה מצומצם באופן שהיא
מצוה עוברת כדאי הוא המג"א לסמוך
עליו בשעת הדחק ולהפסיק ולברך ,ואם
אפשר יפסיק רק בבין הפרקים .ע"ש .וכן
החיי אדם (כלל כ' סימן ד) כתב שמותר
להפסיק לברכת רעמים בבין הפרקים של
ק"ש וברכותיה .ע"ש.

משנה ב
אלו הן בין הפרקים וכו'.
עיין מ"ב (סימן סו ס"ה) בשם המ"א דבין
הפרקים דערבית דינן כמו בשחרית.
ועיין ביאור הלכה (שם) ,דלכאורה הם
כשחרית דבכל מקום שיש הפסק נחשב
בין הפרקים ואלו הן בין ברכה ראשונה
לשניה ובין שניה לשמע ובין שמע לוהיה
ובין והיה לויאמר ובין ויאמר לאמת
ואמונה וגם בין גאל ישראל להשכיבנו

ול
משנת אליעזר
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י') "ו ַה' אֱֹלקִים ֱאמֶת"ּ ,בֶן קָרְחָה ,לָּמָה קָדְמָה ְׁשמַע
אָ ַמר רַ ּבִ י יְ ֻ
הֹוׁשעַדְ ָּבֶמהן לִוְהָי ָה אִם ָׁשמֹעַ ,אֶלָא ׁשֶּיְקַּבֵל
קָ רְ חָ ה ,לָ ָּמה קָ
ְׁש ַמע לִ וְ הָ יָ ה אִ ם עָלָיו ע ֹל מַלְכּות ָׁשמַי ִם ּתְחִּלָה,
ָׁשמֹועַ ַ ,רּבִי י ְהֹו ֻׁש ַע וְאַחַר ּכְָך יְקַּבֵל עָלָיו ע ֹל מִצְֹות.

רע״ב
לאמת וכן הלכה :והיה
אם שמוע נוהג בין
ביום בין בלילה.

דכתיב בה
ולמדתם אותם

(דברים יא)

את

ּבֶן ָק ְרחָה ַמ ְסּבִיר
ַטעַם סִיּדּור ג' ּפַ ְרׁשִיֹות ְקרִיאַת ְׁשמַע ּכִי ּבַּתֹורָה ּפָ ָרׁשַת צִיצִית ָק ְדמָה לְכֻּלָן (אֶ לָ א ּכְ דֵ י)
ֶׁשיְ קַ ּבֵ ל עָ לָ יו עֹול ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם ּתְ חִ ּלָ הׁ ,שֶהּוא (דברים ו' ד') " ְׁשמַע י ִ ְׂש ָראֵל ה' אֱֹלקֵינּו ה'
ֶאחָד" ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך יְ קַ ּבֵ ל עָ לָ יו ע ֹל ִמצְ ֹות (שם י"א י"ג) "ו ְ ָהי ָה אִם ָׁש ֹמ ַע ִּת ְׁשמְעּו אֶל ִמצְֹותַי ,וְ הָ יָ ה
שדה צופים
דאף דאמרינן [בברכות דף ד'] דכיון דתיקון
רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא
אעפ"כ מדמיקרו שתי ברכות ש"מ דכל
חד חשיבה בפני עצמה גם מדאמרינן
ברכות אין מעכבות זו את זו ואכל ברכות
קאמר וראיה מדף ט' דאמר שם ובלבד
שלא יאמר השכיבנו כנ"ל פשוט.
שוב כתב :אך צל"ע לענין פרשת ויאמר
בלילה אם באמצעה נחשב לאמצע
הפרק או לא כיון דויאמר אינו נוהג אלא
ביום וברמב"ם פ"א מהלכות ק"ש משמע
דפרשת ויאמר בלילה שוה לשתי פרשיות
הראשונות ואזיל לטעמיה דפירש במשנה
מזכירין יציאת מצרים היינו הפרשה
ציצית דהתקינו לאומרה כולה מפני שיש
בה פסוק יציאת מצרים ועיין בשנות
אליהו ספ"ק דברכות במשנה מזכירין
וכו' ובברכות י"ד ע"ב בגמרא אנן אתחולי
מתחלינן וכו' והא בעי לאדכורי וכו' וצ"ע.
ואחר ברכת שומר עמו ישראל לעד
נראה דנחשב תו בין הפרקים אף
לדידן דאמרינן ברוך ה' לעולם אמן ואמן
וראיה מסימן רל"ו ס"ד ובב"י שם דמוכח
דכאן סליק הברכות לכו"ע עי"ש.

למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע כדי
שיקבל עליו מלכות שמים תחילה ואחר
כך יקבל עליו עול מצות.
עיין תוספות ברכות (יד ע"ב) שהקשו,
תיפוק ליה דקדמה בתורה .ותירצו
דהכי קאמר למה קדמה אף לפרשת
ציצית דקדמה לכולן אלא ודאי אין אנו
חוששין לזה שהיא קודמת בתורה משום
דאמרינן אין מוקדם ומאוחר וא"כ היה
לנו להקדים והיה שהיא מדברת בלשון
רבים.
ועיין בצל"ח שם ,שכתב דהא דלא
רשמו התוס' כן על המשנה (המובא

בבבלי יג ע"ב) ,אמרתי בלימוד התלמידים
שבמשנה איכא למימר דר' יהושע בן
קרחה חדא ועוד קאמר ,חדא דקדמה
בתורה ,ועוד כדי שיקבל עול מלכות
שמים תחלה ,אבל המקשה כאן דמקשה
על רשב"י ותיפוק ליה ,א"כ לא סליק
אדעתיה למימר חדא ועוד קאמר ,א"כ
למה לא קשיא על ר' יהושע בן קרחה
דתיפוק ליה שקדמה בתורה.
שוב כתב :ואמנם לקושטא דמלתא
יפה כתב הגאון מוהררנ"ך (בסמיכת

ברכות ינש קרפ

רע״ב

זל
משנת אליעזר

ֹאמר,
ׁשמֹעַ לְוַּי ֹאמֶרׁ ,שֶוְהָי ָה אִ ם ָׁשמ ֹעַ לְ וַ ּי ֶ
וְהָי ָה אִם ָ
ׁשמֹעַ נֹוהֵג ּבַּיֹום ּובַּלַיְלָהֶׁ ,שוְ הָ יָ ה אִ ם ָׁשמ ֹעַ
אִם ָ
נֹוהֵ ג ּבַ יֹום ּובַ ּלַ יְ לָ ה

בניכם ,ותלמוד תורה
נוהג בין ביום ובין
בלילה :ויאמר אינו
נוהג אלא ביום .דאית
ביה פרשת ציצית שאינה
נוהגת בלילה ,דכתיב (במדבר

וַּי ֹאמֶר אֵינֹו נֹוהֵג אֶּלָא ּבַּיֹום:
דִכְתִיב ּבָּה
וגו'",
"וְלִ ַּמ ְדּתֶם
טו) וראיתם אותו :ו ְ ַתלְמּוד ּתֹורָה נֹוהֵג ּבֵין ּבַּיֹום ּובֵין ּבַּלַיְלָה,
ֹאמר דִכְתִיב ּבָּה ִמ ְצו ַת צִיצִית אֵ ינֹו
וַ י ֶ
נֹוהֵ ג אֶ ּלָ א בַ יֹום ( ִב ְלבָד) ּדִכְתִיב (במדבר ט"ו ל"ט) "ּו ְראִיתֶם אֹותֹו ּפְרָט לּכְסּות לַיְלָה:
(שם י"ט)

שדה צופים
חכמים) שבנוסחת התוס' היה כאן מסודר
משנה בפני עצמה מתחלת אלו הן
בין הפרקים ,וכן הוא ברי"ף וברא"ש
ובחידושי רשב"א( .ופלא שלא העיר דכן הוא
בירושלמי).
וגם אומר שכנגדו יוכיח ,שגם הדיבור
שאח"כ שהוא ד"ה ויאמר ,ג"כ על
המשנה קאי .ואמנם אפשר לומר דגם
הדיבור ההוא לא רשמו על המשנה,
דבמשנתינו אין הכרע דר' יהושע בן
קרחה סובר דלילה לאו זמן ציצית ,ומה
שאמר ויאמר אינו נוהג אלא ביום ,היינו
זכירת יציאת מצרים שבה אינו נוהג אלא
ביום ,וס"ל כחכמים דמתניתין דסוף פרק
קמא ,ועיין מה שכתבתי בריש פרקין
במשנתינו [י"ג ע"א ד"ה ועוד נלע"ד] .אבל
כאן בגמרא דאמר עלה הך דבמערבא
ערבית וכו' ,מוכח שאין מזכירין ציצית
בלילה ,וכן במס' קידושין דף ל"ד ע"א
בתוס' בד"ה תפילין וציצית ,הוכיחו
מסוגיא דכאן במערבא וכו' ,דהלכה כר'
שמעון דלילה לאו זמן ציצית.

7
פעם אחת שאל הה"ק רר"פ מקאריץ
את החזן מזאסלאוו זצ"ל אתם חזן

והולכים לקרות ק"ש בלילה קודם המילה
אמרו לי הטעם.
וענה החזן הטעם הוא כך עפ"י מאמר
הגמרא [ברכות די"ג ].למה קדמה
שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו
עול מלכות שמים ואח"כ יקבל עליו עול
מצות ,וכאשר הילד צריך לקבל עליו
מחר עול מצות מילה וצריך לקבל עליו
תחלה עול מלכות שמים והילד אין לו
שכל עדיין לקבל עליו עומ"ש ע"כ אנו
הולכים להתינוק לקרות ק"ש ולהמשיך
על הילד עול מלכות שמים ולמחר יקבל
עליו עול מצות.
ענה הה"ק רר"פ זי"ע זה הדבר היא
כפתור ופרח ונהנתי מזה מאוד.
(מנורה הטהורה).

7

והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע
נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהג אלא
ביום.
עיין תוספות ברכות (יד ע"ב) שכתבו,
דמכאן משמע כר' שמעון דאמר בפ'
התכלת (מנחות ד' מג ).דציצי' מ"ע שהזמן
גרמא וכן איתא בקדושין (פ"ק ד' לג):
דקאמר ציצית מצות עשה שהזמן גרמא.

חל
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

(ג) הַ ּקֹורֵ א אֶ ת (ג) הַּקֹור ֵא אֶת ְׁשמַע וְֹלא
ְׁש ַמע וְ ל ֹא
הִ ְׁשמִיעַ לְאָז ְנֹו ,יָצָא .רַּבִי
הִ ְׁש ִמיעַ לְ אָ זְ נֹו יָ צָ א,
ּכִי ְׁשמַע ָדרִיׁש ְּבכָל יֹוסֵי אֹומֵרֹ ,לא יָצָא .קָרָא וְֹלא

רע״ב

(ג)

רבי יוסי אומר
לא יצא .דכתיב

שמע ,השמע לאזנך
מה שאתה מוציא מפיך

לָׁשֹון ֶׁש ַאּתָה ׁשֹו ֵמ ַע
אֹומר ל ֹא יָ צָ אְ ,ד ָדרִיׁש ְׁשמַעַ ,ה ְׁשמַע לְ ָאזְנ ְָך
ֶׁשאֵין ָצרִיְך לְ ָאמְרֹו בלָׁשֹון קֹודֶׁש ,רַ ּבִ י יֹוסֵ י ֵ
שדה צופים
משנה ג
הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא
הטוש"ע (ר"ס קפה) ,פסקו ,בהמ"ז
נאמרת בכל לשון ,וצריך
שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו,
ואם לא השמיע לאזניו יצא ,ובלבד
שיוציא בשפתיו .ע"כ.
והחרדים (במצות התלויות באוזן ספ"ג) כ',
מצות תפלה ובהמ"ז וברכות
התורה דהוו מדאורייתא תלויות גם
באוזן ,דהא כ' הרמב"ם בפ"א מה' ברכות
שכל הברכות כולן מצוה שישמיע לאזניו
כל תיבה שיוציא מפיו .והסכימו רוב
הפוסקים שאם לא השמיע לאזנו לא יצא
וצריך לחזור .ואפי' תפלת י"ח שתקנוה
בלחש היינו שלא ישמיע לאחרים אבל
אם לא השמיע אפי' לאזנו לא יצא.
עכ"ל.

והחיד"א

בברכי יוסף (סי' קפה סק"ב)

כ' בזה"ל :ואם לא השמיע
לאזניו יצא ,כתב הרב ס' החרדים דרוב
הפוסקים הסכימו שאם לא השמיע
לאזניו לא יצא .ע"כ .וכן הועתק לדינא
בשערי תשובה (סי' קפה סק"א) .גם המגן
גבורים (סי' קפה סק"ב) הביא מ"ש המג"א
שאם בירך בהמ"ז מחמת חולי יצא ,וכ',
ומיהו לפמ"ש הברכ"י בשם החרדים

דרוה"פ הסכימו שאם לא השמיע לאזנו
לא יצא ,צ"ע בדין זה .עכ"ל.

אמנם

המשנה ברורה בבאה"ל (סי' סב

ס"ג) בד"ה ואם לא השמיע לאזנו
יצא ,כ' וז"ל :והיינו אפי' בק"ש ,וכ"ש
בשאר מצות .וכדאיתא בברכות (טו.):
וכן פסקו כל הפוסקים .ותימה רבה על
הברכ"י והשע"ת לקמן (סי' קפה) שהעתיקו
בשם הס' חרדים דרוב הפוסקים סוברים
שאם לא השמיע לאזנו לא יצא ,שזה נגד
גמרא מפורשת הנ"ל .ואולי כוונתו דלא
יצא המצוה מן המובחר מה"ת ,דבה"ג
והרי"ף והשאילתות סיימו ע"ז דכתיב
שמע השמע לאזנך מה שאתה מוציא
מפיך .וצ"ע .ע"כ.

גם

בס' תורה תמימה (שמות פט"ו אות

מא) הפליא בזה על הברכ"י ושע"ת
בשם ס' חרדים הנ"ל ,שהרי בכל ספרי
הפוסקים שלפנינו מבואר דהלכתא
כחכמים שאם לא השמיע לאזנו יצא ,כי
פשוט דקי"ל כחכמים נגד ר' יוסי .וכן
פסקו להדיא בגמרא .עכת"ד.

7
בספר

חשוקי חמד עמ"ס ברכות (טו

ע"א) מביא חידה :כיצד יתכן
שאין לאדם לצאת מעירו לדבר שלא
הכרחי.

רע״ב

ברכות ינש קרפ

טל
משנת אליעזר

ּדִקְּדֵק ּבְאֹותִּיֹותֶיהָ ,רַּבִי יֹוסֵי
אֹומֵר יָצָא ,רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר דִ קְ ּדֵ ק ּבְ אֹותִ ּיֹותֶ יה

ותנא קמא סבר ,שמע
בכל לשון שאתה שומע.
והלכה כתנא קמא :ולא
דקדק באותיותיה .להוציאן בשפתיו יפה .בשתי לְהֹוצִיאָן ּבִ ְׂשפָתָיו יָפֶה לְ ַהפְרִיד אֹותִּיֹות
תיבות שהתיבה השניה מתחלת באות שהתיבה הַּדֹומֹות ּדְֹלא נ ִ ְׁש ַּתּמַע ּכְחַד ,רַ ּבִ י יֹוסֵ י
אֹומר יָ צָ א ְּבדִ ָעבִידֲ ,אבָל לְכַ ְּת ִחּלָה ָצרִיְך
ֵ
הראשונה נגמרת ,כגון על לבבך ,עשב בשדך,
ואבדתם מהרה ,אם אינו נותן ריוח ביניהם לְ ַד ְקּדֵק ּבְאֹותִּיֹותֶי ָה לְ ַהפְרִיד ּבֵין ַה ֵּתבָה
להפרידם ,נמצא קורא אותם שתי אותיות כאות
אחת :רבי יוסי אומר יצא .והלכה כרבי יוסי .מיהו לכתחילה צריך לדקדק באותיותיה .וכן יזהר שלא
יניח הנד ,ולא יניד הנח .ולא ירפה החזק ,ולא יחזק הרפה .וצריך להתיז זיי"ן של תזכרו שלא יהא נראה
כאומר תשכרו בשי"ן ,כלומר כדי שתרבו שכר ,שהרי אין ראוי לשמש את הרב על מנת לקבל פרס:

מַה ֶׁשאַּתה מֹוצִיא
ְּבפִיָך ,קָ רָ א וְ ל ֹא

שדה צופים
והפתרון :נאמר במסכת ברכות דף טו
ע"א הקורא את שמע ולא
השמיע לאוזנו יצא ,וכן הלכה ,מ"מ הוא
רק אם הוציא בשפתיו כדקיי"ל בשו"ע
(סימן סב ס"ג) ,והטעם מבואר בבית יוסף
(שם סימן סב) כיון דקיי"ל הרהור לאו
כדיבור דמי ,עיין שם ,ועיין ביאור הלכה
(שם ס"ד ד"ה יצא) .וא"כ האלם שאינו יכול
להוציא בשפתיו לא יוצא ידי חובתו,
וזקוק לשמוע מאחר (עיין משנ"ב סימן
סא סק"מ שאפשר להוציא את חבירו
בק"ש ,מדין שומע כעונה).
ולכן אלם השומע ואינו מדבר הדר
במקום שיש רק עוד יהודי אחד
היכול להוציאו במצוות ק"ש ותפילה
מדין שומע כעונה ,לכאורה אסור לאותו
יהודי לצאת מעירו לדבר שאינו הכרחי,
כי על ידי כך יתבטל האלם מהמצוות
הנ"ל ,וא"כ אותו אדם מחוייב לדאוג
לקיום המצוות של האלם מדין ערבות.
וכשם ששנינו במשנ"ב (סימן תרנה סק"ג)
שאם אין לחבירו לולב מותר לו לשלוח
נכרי שיביאנו מחוץ לתחום ,וכתב שם

השעה"צ (אות ה) 'אנו מצווין מטעם
ערבות לראות שגם חברנו בן ישראל
יעשה מצוות התורה ,ואם יחסר לו הרי
הוא כאילו חסר לי'.
ואם כן גם אנו נאמר שאם יחסר לאלם
קריאת שמע ,הרי זה כאילו לזה,
וכשם שאסור לו לצאת מהעיר ולהיכנס
למקום שלא יוכל לקרוא שם ק"ש כך
גם בנוגע לחבירו האלם .ונאמר בשו"ע
(או"ח סימן נה סעיף כא) 'עיר שאין בה אלא
עשרה ,ואחד מהם רוצה לצאת בימים
הנוראים ,מחייבין אותו להישאר או
להשכיר אחר במקומו' ,כך גם בענייננו.
אך יש קצת להסתפק בדברינו ,דיתכן
שלאחר שהשמיע ק"ש של שחרית
לאלם ,אין עליו כעת חיוב לק"ש של
ערבית ,ומותר לו לצאת מן העיר ,וכעין
זה שמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב
שליט"א כששאלתיו אם מותר לאדם
להיכנס לבי"ח לעבור ניתוח בערב חנוכה,
כשעל ידי כך לא יוכל בערב להדליק
נר חנוכה ,והשיב לי שבבוקרו של כ"ד
בכסלו אינו חייב לדאוג להדלקת הנר של

מ
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

רע״ב

לַ ֲחבֶ ְרּתָּה ּכְגֹון עַל ֹלא יָצָא .הַּקֹור ֵא לְמַפְרֵע ַֹ ,לא הקורא למפרע .הקדים
פסוק שלישי לשני ,ושני
לְ ָבב
אֹומרֶָך ,רַ ּבִל יֹא יְ יָ צָהּודָא,ה יָצָא .קָרָא וְטָעָה ,יַחֲז ֹר לְמָקֹום
לראשון ,וכיוצא בזה:
ֵ
ֶׁשּטָעָה:
לא יצא .דכתיב והיו
לְ ַמפְ רֵ עַ
הַ ּקֹורֵ א
הדברים ,בהוייתן יהיו,
ַה ַּמ ְקּדִים ּפָסּוק ֵׁשנ ִי
כלומר כמו שהן סדורין בתורה .ומיהו אם
לָרִאׁשֹון ל ֹא יָ צָ אּ ,ומִיהּו אִם ִה ְקּדִים
הקדים פרשת ויאמר לפרשת והיה אם שמוע,
ַהּפַ ְרׁשִיֹות יָצָא ֶׁש ֲהרֵי אֵינ ָן סְדּורֹות זֹו
ופרשת והיה אם שמוע לשמע ,נראה דאין זה
ַאחַר זֹו ּבַּתֹורָה ,קָ רָ א וְ ָטעָ ה וְאֵינֹו יֹו ֵד ַע
חשוב למפרע ויצא ,שהרי אינן סדורות זו לאחר
ְּבאֵיז ֶה מָקֹום הּוא עֹומֵדּ ,כְגֹון ֶׁשמְסּוּפָק אִם
זו בתורה :יחזור למקום שטעה .אם בין פרק
ּוכְ ַת ְבּתָם ׁשֶל ְׁשמַע אֹו ׁשֶל ו ְ ָהי ָה אִם ָׁש ֹמעַ,
לפרק טעה ,שאינו יודע באיזה פרק הפסיק
יַ חֲ זֹור לְ ָמקֹום ֶׁש ָּטעָ ה וְּיֹאמַר מֵּוכְ ַת ְבּתָם
ולראש איזה פרק יחזור ,חוזר להפסק ראשון,
ָהרִאׁשֹון:
שהוא והיה אם שמוע .והרמב"ם אומר שהוא
ואהבת את ה' ,ואם באמצע הפרק פסק ,שיודע הפרק שפסק בו ,אבל אינו יודע באיזה מקום מאותו
פרק פסק ,חוזר לראש אותו הפרק .היה קורא וכתבתם ,ואינו יודע אם הוא בוכתבתם של שמע או
בוכתבתם של והיה אם שמוע ,חוזר לוכתבתם של שמע ואם נסתפק לאחר שהתחיל למען ירבו ,אינו
חוזר ,שעל הרגל לשונו הוא הולך:

שדה צופים
הלילה שלאחריו ,ולכן מותר לו להינתח
ולהיכנס למצב של אונס ,ואם כן אולי גם
בענייננו כך.
ואינו דומה לדברי השעה"צ הנ"ל דשם
כדי לספק לחבירו לולב ,חייב הוא
כעת לשלח נכרי מחוץ לתחום .וגם לא
דומה למבואר בשו"ע בסימן נה דמחייבין
אותו להישאר משום שהוא מחיובי
שותפין לדאוג זה לזה ,וכשם שחייבים
להשתתף בכל צרכי העיר ,כך גם חייבים
לדאוג למנין ,וצ"ע .ע"כ.

7
קרא ולא דקדק באותיותיה וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

סב סעיף א) אעפ"י שמצוה לדקדק
באותיותיה ,קראה ולא דקדק בהן ,יצא.

וכתב המשנה ברורה ,אין הענין שלא
הזכיר התיבות והאותיות שבודאי לא יצא
אבל ענין לא דקדק הוא שלא נתן ריוח
בין הדבקים או שלא התיז הז' של תזכרו
וכדומה.

7
יש שרצו לומר שאסור לאדם לשנות
ממבטא והברה שנהגו בה אבותיו
למבטא והברה אחרת ,שיש בזה משום
אל תטוש תורת אמך ,וכן נאמר שאל
אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך ,והואיל ואין
בידינו להכריע איזה מבטא יותר נכון,
אסור לשנות ממנהג האבות שהוחזקו
בו מאות בשנים ,והמשנה בזה הרי
הוא בכלל מה ששנינו כאן קרא ולא
דקדק באותיותיה ,שלכל הדעות אסור
לכתחילה .ועיין בשו"ת תעלומות לב חלק

ברכות ינש קרפ

אמ

שדה צופים
ד' (סימן מ"ב) ובשו"ת מנחת יצחק ח"ג
(סימן ט) ושו"ת ציץ אליעזר חלק ז' (סימן

כ"ח) .ועוד.
אולם יש להעיר בזה ממ"ש בספר דרך
הנשר (ח"א דף מח ע"א) ,שהגאון
רבי נתן אדלער עשה מעשה רב ,שהזמין
את הגאון רבי חיים מודעי מאיזמיר ,אל
עירו ואל שער מקומו ,בפראנקפורט,
ובמשך שלש שנים למד אצלו את המבטא
וההיגוי הספרדי ,ומאז נטש את המבטא
האשכנזי ,והיה בעצמו עובר לפני התיבה
במבטא ספרדי .וכן כתב בספר צרור
החיים (אמשטרדם שנת תק"פ ,דף נח ע"ד).
ומכאן הוכחה שאין חשש איסור לאשכנזי
אשר ירצה לשנות ממבטא אבותיו
ולקרוא קריאת שמע ולהתפלל במבטא
ספרדי .וכן העלה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ג
(דף ק"ג ע"ד) ,והסכים עמו הגאון רבי יעקב
זריהן ,אב"ד טבריה.
ובשו"ת בית רידב"ז (סימן כ"ז) נשאל
מהגאון רבי יוסף ידיד הלוי,
שהיה מעיר חלב ,ארם צובה ,איזה מבטא
יותר נכון לדעתו ,והשיב :קרוב לומר
שהמבטא הספרדי בלשון הקדש הוא
מתוקן יותר מהמבטא האשכנזי ,שהוא
לקוי בכמה אותיות ,והסיבה לכך ,כי
האשכנזים נדדו רבות מגולה אל גולה
לקצוי ארץ וים רחוקים ,ונשתבשה לשונם,
ואילו הספרדים נשארו בארצות המזרח,
ושמרו על לשונם ,ולכן יש מקום להאמין
שהמבטא בלשון הקדש של הספרדים
נכון ומקובל יותר ממבטא אשכנזי.

אמנם

בספר לקט הקמח (סימן קכ"ח

אות קכ"ג) כתב בשם החזון

איש ,שבבית הכנסת שנוהגים להתפלל
ולקרוא קריאת התורה במבטא אשכנזי,
אין יוצאים ידי חובתם בשמיעת הקורא
במבטא ספרדי .ועל שמועה זו בשם
החזון איש סמך בשו"ת מנחת יצחק (חלק
ד' סימן מ"ז).
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בספר

חשוקי חמד עמ"ס ברכות (טו ע"א)

דן בחולה שבגלל מחלתו מדלג
תיבות שלימות מברכות ,וגם מנוסח
התפילה ,מתחלת הברכה ומסופה ,האם
יש בזה משום משנה ממטבע שטבעו
חכמים וברכותיו לבטלה ,ואין לברך עמו.
(ויעויין באו"ה סימן קיט ס"ג ד"ה אם דילג)?
וכותב :נראה שעדיף שישמע הברכות
והתפילות מאחר ,ויוצא ידי
חובה מדין שומע כעונה .ואם אי אפשר
יעויין ב"שבט הלוי" (ח"ח סימן טז) שכתב
וז"ל" :כיון שכוונתו לטובה ,להתפלל
כהלכה ,רק באמצע תופסו מחלת הדילוג,
אינו נכנס בגדר מוציא ש"ש לבטלה.
ואולי עכ"פ יש ללמדו דמה שאינו גומר
בדיבור ,עכ"פ יגמור במחשבה ,וכולי האי
ואולי .ומצוה גדולה למצוא זכות ולהפוך
בזכות תלמידי חכמים" ,עכ"ל.
שוב מביא ששאל שאלה את חמיו
הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,והשיב :אם
זה לא 'פסיק רישא' שישתתק ,מותר לו
להתחיל ולברך ,שהרי חייב בתפילה
ובברכות והוא מנסה לקיים חובתו ומותר
לו ,ואין בזה כל בזיון וזילותא כלפי
שמיא.
עוד כתב ,דכמו כן חולה שאינו יכול
לקרות ק"ש עם שתי הברכות רק

ברכות ינש קרפ

במ

שדה צופים
אחת ,מוטב שיאמר עכ"פ אחת מהם,
כמבואר במשנ"ב (סימן ס' סק"ו) ,ויעויין
בשו"ת עמק הלכה (סימן כב).
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במכתבי תורה לאדמו"ר בעל האמרי
אמת מגור זצ"ל (סי' כה) כותב
לחכ"א ששאלו על כך שאומר שם ה'
(א"ד) בניקוד שוא במקום ניקוד חולם
וז"ל :הטבת לשאול ,וכבר היא טענה
ישנה ,ואם כה ואם כה בדיעבד הכי
קימ"ל קרא ולא דקדק באותיותי' יצא ק"ו
בנקודותי' ,ואשר אני עושה כה וכה מצד
מנהג אבותי ז"ל ,ע"כ.
ושם (סימן כו) חזר אדמו"ר זצ"ל וכתב:
אשר כתבת כי שינה באותיותי'
לא תנן אלא לא דקדק[ .ולא דקדק הוא רק
כשלא הדגיש הדגש ולא הרפה הרפה וכו' כמ"ש
בתר"י בברכות ט"ו א' ,אבל כשמשנה הניקוד

הנכון של האות לא יצא] .הרי שם במגילה
אין מדקדקין (באותיותי ולא) [בטעויותי' וחד]
קרי יהודיים וכו' ,הרי שגם שינה בכלל
דקדק וכו' עכ"ל[ .בטור או"ח (סי' תרצ) הביא
מהירושלמי ,אין מדקדקין בטעיותי' ,ר' יצחק בר
אבא ור"ח הוו יתבי קמי דרב חד קרי יהודים וחד

קרי יהודיים ,ולא הדר חד מנהון].

7

משכיל אחד שאל את החפץ חיים
זצ"ל ,מדוע אין לומדים דקדוק
בישיבתו.
השיבהו ,כי באמת הוא צדק בשאלתו,
כי כן הוא גם הדין ,הקורא
את שמע צריך לדקדק באותיותיה ,אך
אעפי"כ היא ההלכה למעשה כשקרא
ולא דקדק יצא בדיעבד ,אבל לא מוזכר

בשום מקום "דקדק ולא קרא" שיהיה
יוצא בזה...
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בגמרא איתא ,דהקורא את שמע
ומדקדק באותיותיה מצננין
לו גיהנם .ולכאורה היתכן שמי שבוער
בקרבו אהבת ה' ואומר קריאת שמע יזכה
לגיהנם עד שיהיה זאת שכרו בעד אמירת
קריאת שמע כהלכתה שיצננו לו הגיהנם.
אך יש לומר שהכוונה מצננין לו הגיהנם
של עולם הזה ,היינו מצננין לו
חמימות היצר שהוא הוא הגיהנם שעל
ידי שיקרא קריאת שמע וכו' יהיה יוכל
להתגבר עליו שלא יחטיאנו בעולם הזה,
ולעולם הבא יגיע מצוחצח (אריה שאג,
ליקוטים).
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הקורא למפרע וכו'.
כלומר שקרא הפסוק השני קודם
הראשון דכתיב והיו בהווייתן
יהא [מגילה י"ז ]:ודוקא בהפסוקים אבל אם
הקדים והיה אם שמע לשמע או ויאמר
לשמע או לוהיה אם שמע יצא שהרי אינן
סדורות בתורה זו אחר זו ולכן אף על גב
דחכמים תקנו לקרות שמע קודם ואח"כ
והיה אם שמע ואח"כ ויאמר מ"מ אין זה
מעכב בדיעבד.
ויש בזה שאלה דכיון דהטעם הוא משום
והיו כמ"ש תינח בשמע ובוהיה אם
שמע דכתיב והיו אבל פרשה ציצת דלא
כתיב בה והיו מנלן דלא יצא למפרע
וכי תימא דבאמת כן הוא דא"כ ה"ל
להפוסקים לבאר כן ומדסתמו משמע
דאכל הג' פרשיות קאי ועוד יש לשאול

ברכות ינש קרפ

רע״ב

(ד) הָאֻּמָנ ִין קֹורִין ּבְר ֹאׁש
הָאִילָן אֹו בְר ֹאׁש הַּנִדְּבְָך,

(ד) נדבך .שורה של
בנין אבנים .כמו
נדבכין די אבן גלל
בעזרא (ו ,ד) ואף על גב דמסתפי דלמא נפלי
ולא מצו מכווני ,לא הצריכום חכמים לרדת,

גמ
משנת אליעזר

(ד) הָ אֻ ָּמנִ ין וְכֵן
ַהּבַי ִת
ּבַעַל
ְמלָאכָה
הָעֹוׂשֶה

קֹורִ ין ְקרִיאַת ְׁשמַע ּבְ ר ֹאׁש הָ אִ ילָ ן ,אֹו
בְ ר ֹאׁש הַ ּנִ דְ ּבָ ְךׁ ,שּורַת ֲא ָבנ ִים ָּב ֶא ְמצַע

שדה צופים
דלמאן דס"ל דמן התורה יצא ידי ק"ש
בפסוק ראשון או בפרשה ראשונה איזה
איסור יש כשקרא למפרע ואם נאמר
דמדרבנן לא יצא א"כ גם בהפרשיות
ליעכב אך באמת מזה ראיה למה שכתבנו
בסי' נ"ח סעיף ט"ז דכל הפרשיות הם מן
התורה ע"ש וגם אין לשאול למה בכתיבת
תפילין ומזוזות פסול שלא כסדרן גם
בפרשיות כמ"ש בריש סי' ל"ב ולמה
בקריאתן לא קפדינן על הפרשיות ויש
מהגדולים שהקשה כן [פמ"ג] אך באמת
לא דמי דבשם כולהו חדא מצוה היא דזו
בלא זו אינו כלום לכך קפדינן על הסדר
הכתוב בתורה אף שאינן סמוכות זל"ז
בתורה אבל בקריאתן דכל פרשה הוא
ענין בפ"ע ראשונה לקבלת עול מלכות
שמים ושניה לעול מצות לא חיישינן להו
אם הקדים זל"ז ורק בחדא פרשה אין
להקדים הפסוק המאוחר להקודם משום
דכתיב והיו אבל בפרשת ציצת למה יעכב
ואולי כיון דשני הפרשיות מן התורה
מעכב תקנו רבנן גם בהשלישית וצ"ע.
(ערוך השולחן אורח חיים סימן סד).

7
משנה ד
האומנין קורין בראש האילן ,ובראש
הנדבך ,פירש רש"י שהם
עסוקין במלאכתן בראש האילן ובראש

הנדבך והגיע זמן ק"ש קורין לשם "מיד",
וכתב בתשובות והנהגות (ח"ו סימן יח)

דמבואר ברש"י שמיד שהגיע זמן ק"ש
צריך להפסיק ממלאכה ולקרוא ק"ש.

7
פירש רש"י ,דצלותא רחמי היא ובעי
כוונה הלכך אין מתפללים בראש
האילן ובראש הנדבך דמיסתפי דילמא
נפלי וכו' ומחמת בעיתותא לא מצי
מיכווני עכ"ל.
ומבואר דרש"י מפרש דהטעם שאינם
מתפללים בראש האילן הוא
משום חסרון כוונה .וא"כ צ"ע קצת
דאמאי קורין ק"ש בראש האילן ,והא
ק"ש נמי בעי כוונת קבלת עול מלכות
שמים .וי"ל דשאני תפלה דחל בה דין
כוונה מיוחדת שעומד לפני ה' מלבד
כוונת פירוש המילים ,וכוונה זו מעכבת
בכל התפלה וכדביאר הגר"ח זצ"ל בספרו
(פ"ד ה"א מהל' תפלה) ומשו"ה אינו מתפלל
בראש האילן .משא"כ בק"ש  -דחלות דין
כוונה דקבלת עומ"ש היא כוונת הענין
ופירוש המילים בלבד דיכול לכוון ע"ז אף
בראש האילן.
אמנם מסידור ההלכות ברמב"ם משמע
דפירש הך דינא באופן אחר דז"ל
הרמב"ם (פ"ה מהל' תפלה ה"א) שמונה דברים
צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן וכו'

ברכות ינש קרפ

דמ
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ַהּבִנְי ָן ,וְאַף עַל ּפִי
ֶׁשמָא
ֶׁש ְמפַ ֲחדִים
יִּפְלּו וְאֵינ ָם י ְכֹולִים
לְכַּו ֵן ,עִם ּכָל ז ֶה אֵין
ֶׁשאֵין ְצרִיכִן לְכַּו ֵן רַק

רע״ב

ּׁשאִין לַע ֲׂשֹות ּכ ֵן דקריאת שמע לא בעי
מַה ֶּׁשאֵינ ָן רַ ָ
כוונה אלא פסוק ראשון
ּבַּתְפִּלָה:
בלבד :מה שאינן
רשאין לעשות כן בתפלה .דצלותא רחמי
ְצרִיכִים לָ ֶרדֶת ִמּפְנ ֵי
היא ובעי כוונה ,הלכך יורדין למטה ומתפללין:
ּפָסּוק רִאׁשֹון ּבִלְבָד,

ַמה ֶׁשאֵ ינָ ן רַ ָּׁשאִ ין לַ עֲ ׂשֹות ּכֵ ן ּבַ ּתְ פִ ּלָ ה
ֶׁש ַה ְּתפִּלָה הִיא ּבַ ָּקׁשַת ַר ֲחמִים ֵמאֵת ַהמָקֹוםִ ,הלְּכְָך ָצרִיְך ּכַּוָנ ָה לָכֵן יֵרְדּו וְי ִ ְתּפַּלְלּו:
שדה צופים
עמידה ,ונוכח המקדש ותקון הגוף ותקון
המלבושים ותקון המקום והשויית הקול
והכריעה והשתחויה עכ"ל ,ובפ"ה (ה"ו)
כתב וז"ל "תיקון המקום כיצד יעמוד
במקום נמוך ויחזיר פניו לכותל וכו' עכ"ל,
ובהל' ח' (שם) הביא הדין דמשנתנו וז"ל
האומנים שהיו עושין מלאכה בראש
האילן או בראש הנדבך וכו' והגיע זמן
תפלה יורדין למטה ומתפללים וחוזרין
למלאכתן" עכ"ל ,ומסדר הלכות הרמב"ם
משמע שסובר שהדין דאין מתפללים
בראש האילן אינו דין בהל' כוונה אלא
דהוי דין בהלכות תיקון מקום לתפלה
ודומה לההלכה דאין מתפללים במקום
גבוה( .רשימות שיעורים).
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בשו"ע (סימן סג ס"ז) היה עוסק במלאכה
ורצה לקרות ק"ש יתבטל
ממלאכתו עד שיקרא פרשה ראשונה.
וכבר הקשה במשנ"ב (סקי"ט) מדוע
נתיר להתעסק במלאכה בפרשה שניה
ושלישית ,והא אף רמיזה לא התירו אלא
לצורך מצוה ,ובט"ז סימן קצ"א (סק"א)
אומר דברים חמורים על אלו שעסוקים
תוך כדי ברכתן ,ובשו"ע הרב (קונט"א
סק"א) כותב 'אפשר דמלאכה דומה
למצוה' ,והיינו דווקא כשצריך לכך הרבה

משום הפסד מרובה ,ובכן זה כמעט שאין
מצוי בזמן קצר של קריאת ג' פרשיות
דקריאת שמע.
ובפמ"ג (סימן צ"ו מ"ז סק"א) שאין להחזיק
בידו שום דבר אשר יש חשש
שמא תיטרד מחשבתו מחמת אחזקת
חפץ זה ,והשו"ע (סעי' ט') התיר דווקא
במשא על כתפיו ולא בידיו.
וכן מה שכתוב בשו"ע (סעי' ח') שהעושין
מלאכה בראש האילן ובשורות הבנין
אין צריכים לירד ,אם מחשבתו טרודה
בשמירה על עצמו שלא ימעד ויפול צריך
לרדת ,כדי שיוכל לקרוא ק"ש בכוונה
ובדיעה צלולה( .פסקי תשובות).
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צ"ע מה נשתנה ק"ש מתפלה .ואמרתי
בזה בדרך משל נאות ,שהיה מלך
גדול וכל טוב העולם בידו ,ומחמת
שתענוג תמידי אינו תענוג כל כך ,לא
קיבל רק תענוג מועט מהטוב ההוא אשר
בידו כיד המלך ,והיו לו בנים רבים ופקד
המלך שכל אחד מבניו יעשה לו סעודה
ביומו ,ומזה קיבל תענוג רב כאשר כל
אחד מבניו עשה סעודה יפה ביומו עליו
ועל כל השרים בכל מיני תענוג ועושר,
והיה בין אותן הבנים אחד מהם אשר

ברכות ינש קרפ

רע״ב

(ה)

חתן.

שנשא

פטור
בתולה:
מק"ש לילה ראשונה.

המ
משנת אליעזר

ֶׁשּנָׂשָא
(ה) חָ תָ ן
ּבְתּולָה ֶׁשטָרּוד
ּפָ טּור
ְּב ִמ ְצו ָה,

(ה) חָתָן ּפָטּור מִּקְרִיאַת ְׁשמַע
ּבַּלַיְלָה הָרִאׁשֹון עַד מֹוצָאֵי
ַ
ׁשּבָת ,אִם ֹלא עָׂשָה מַעֲׂשֶהִ .מּקְ רִ יאַ ת ְׁש ַמע ּבַ לַ יְ לָ ה

משום דטריד שמא
הָ רִ אׁשֹון עַ ד מֹוצָ אֵ י
לא ימצאנה בתולה.
ַׁשּבָ ת אִ ם ל ֹא עָ ָׂשה ַמעֲ ֶׂשה ַה ִמ ְצו ָה ,דִכְתִיב
ואני שמעתי שמתירא שמא יעשה כרות שפכה
בבעילתו .וטרדא דמצוה היא ,ורחמנא אמר
ובלכתך בדרך ,בלכת דידך הוא דמחייבת ,הא דמצוה פטירת :אם לא עשה מעשה .אם לא

שדה צופים
היה איש נבזה וחדל אישים ועני ,וכל
מה שנתן לו המלך מביתו את הכל איבד,
והיה האיש ההוא עני ונבזה כי פסק
המלך מליתן לו ,ובעשותו ג"כ סעודה אל
השרים והמלך היה הסעודה ההיא מגונה
מאד וביתו נבזה מאד ומאוס ,ואעפ"כ
הוצרך המלך ושריו ללכת שמה שלא
ישנה בנו בין הבנים ,וגם מבית המלך לא
רצה לשלוח לשם צורכי הסעודה דא"כ
מה ירויח המלך ,הלא כל זה יש לו בביתו,
והוא רצה לקבל תענוג חדש מבניו,
לזאת הוכרח המלך לסבול וללכת אליו.
ובראות בני המלך הנכבדים שאביהם
מקבל תענוג מסעודת בניו הוסיפו הם
מדעתם עוד סעודה א' בכל יום ,כי המלך
לא פקד רק לעשות סעודה א' ביום והם
עשו עוד בכל יום סעודה נוספת כדי
שיהיה למלך תענוג נוסף ,וכראות הבן
המנוול זאת עשה גם הוא סעודה נוספת
וזימן את המלך ושריו ,ובבואם שמה
ראו בית מאוס וסעודה מנוולת ,ויכעס
המלך עליו ויאמר ,בשלמא הסעודה אשר
פקדתי עליך מוכרח אני לסבול ,כי איך
אשנך בין הבנים ,אבל סעודה שאחיך
מוסיפים מדעתם בהיותי מקבל תענוג
מסעודתם מה לך להדמות להם ,כי
מסעודתך יש לי צער.

והנמשל ,הנה הש"י יוצר משרתים כו',
וכל העולמות וכל אשר בהם
כולם אומרים שירה בכל עת ,אכן כביכול
הוא תענוג תמידי ,לזאת חפץ בשירת
בניו בני ישראל עם קדושו ,ופקד עליהם
לקרות ק"ש בכל יום שהיא מצוה אחת
מתרי"ג מצות ,והוא תענוג כביכול אליו
ית"ש יותר ויותר .וכראות צדיקי וקדושי
ישראל בעלי רוה"ק ואנשי כנה"ג איך
ה' מקבל תענוג מדיבורי בניו ,הוסיפו
מדעתם ותיקנו התפלות שהם מדרבנן.
ממילא מובן כל הנמשל ,כי בק"ש מוכרח
כביכול הש"י לקבל אפילו ממי שאינו בן
דעת ,ודי שיכוין בפסוק ראשון ,משא"כ
בתפלה ,וק"ל( .ערבי נחל ,ויצא  -דרוש ב).
באומרו
כי
ומתורצים הפסוקים,
ואעפ"כ והוא רחום ,מיירי
במידי דאורייתא כגון ק"ש ,ואידך קרא
מיירי בתפלה ,לז"א יען כי נגש אלי דייקא,
ר"ל שהם מעצמם מוסיפים מה שלא
צויתי ,והיינו תפלה שהוא מדרבנן ,וק"ל.

משנה ה
חתן פטור מקריאת שמע וכו׳
כתב בשו"ע אורח חיים (סי' ע ס"ג) הכונס
את הבתולה פטור מק"ש ג' ימים

ומ
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

רע״ב

(דברים ו' ז') "ּו ְבלֶכְּתְָך מַעֲׂשֶה ּבְרַּבָן ּגַמְלִיאֵל ֶׁשּקָרָא
בַ ֶּד
הּוארְֶך" דִ ְּב ְמלֶ ַחיכֶתָיב דִיהדָאְָך בְלַיְלָה הָרִאׁשֹון ֶׁשּנָׂשָא .אָמְרּו לֹו
ְד ִמ ְצו ָה ּפָטּורַ ,מעֲ ֶׂשה ּתַלְמִידָיוֹ ,לא לִּמַדְּתָנּו רַּבֵנּוֶׁ ,שחָתָן ּפָטּור מִּקְרִיאַת

בעל עד מוצאי שבת,
שהם ארבעה לילות,

בְ רַ ּבָ ן ּגַ ְמלִ יאֵ ל ֶׁשּקָ רָ א
ְקרִיאַת ְׁשמַע ּבַ ּלַ יְ לָ ה הָ רִ אׁשֹון ֶׁשּנָ ָׂשא ,אָ ְמרּו לֹו תַ לְ ִמידָ יו (ל ֹא) לִ ַּמדְ ּתָ נּו רַ ּבֵ ינּו ֶׁשחָ תָ ן
שדה צופים

אם לא עשה מעשה ,מפני שהוא טרוד
טרדת מצוה .והני מילי בזמן הראשונים,
אבל עכשיו שגם שאר בני אדם אינם
מכוונים כראוי ,גם הכונס את הבתולה
קורא.
וכתב המשנה ברורה דחייב לקרות ועם
ברכותיה כדין ,וגם מתפלל ,דכיון
שחייב בק"ש חייב בתפלה ,ואם אינו
קורא מיחזי כיוהרא שמראה שמכוין בכל
שעה.
ולדברי המשנ"ב (סימן קל"א סקכ"ו) חיוב
של תפילה בציבור קיל טפי
לגבי חתן ,ומכל מקום כבר נהגו שחתן גם
מקפיד על תפילה בציבור כל שבעת ימי
המשתה ,ואף אם אין לו מי שילוונו אין
לו לימנע מלילך לביהכ"נ ,הואיל ובזמננו
שכיחי רבים ברחוב( .פסקי תשובות).
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מתני' .שם .בבבלי סוכה (כה ע"ב) איתא,
תניא ,חתן ושושביניו וכל בני
חופה פטורים מן התפלה ומן התפילין,
וחייבים בקריאת שמע .משום רבי שילא
אמרו חתן פטור וכולן חייבים .ופירש
רש"י ,פטורין מן התפלה דבעי כוונה.
ומן התפילין משום דשכיח שכרות וקלות
ראש .וחייבין בקריאת שמע ,דמצות
כוונה אינה אלא בפסוק ראשון .משום

רבי שילא אמרו וכו' דטריד ,ושאר בני
חופה חייבים ,ולית להו להני תנאי
העוסק במצוה פטור מן המצוה .ע"ש.
ובשו"ת תרומת הדשן (סימן ז') הביא
מהאשר"י ,דאית להו להני תנאי
העוסק במצוה פטור מן המצוה ,ואפילו
הכי חייבין בקריאת שמע משום דבקל
יכול לכוין בפסוק אחד לרבנן ,אפילו
החתן .ולרבי שילא החתן אי אפשר לו
לכוין דעתו כלל ,ומודה רבי שילא דבני
החופה אין חייבים רק בקריאת שמע,
אבל לא בתפילין ותפלה ,ולאו משום
דעוסקי במצוה הן ,דאם כן גם מקריאת
שמע יפטרו ,אלא ודאי לא עוסקים
במצות מיקרי ,ואפילו הכי פטורין מתפלה
ותפילין מטעם דפירש רש"י דלעיל
אדרבנן .ופסק האשר"י כר' שילא ,דלאו
עוסקים במצות אינון ,כדמוכח בס' אשר"י,
והשתא נראה לדברי האשר"י האידנא,
דבלאו הכי אנן לא מכוונין בתפלה כולי
האי ,היו בני החופה חייבין בתפלה דלאו
עוסקים במצוה אינון .אבל לרש"י דתלי
טעמא דהני תנאי משום דסברי דעוסק
במצוה אינו פטור מן המצוה ,ולעולם
עוסקים במצות אינון ,אבל לא קיימא
לן הכי ,כדמוכח בכמה דוכתי בתלמוד
בההיא דשומר אבידה בפרוטה דרב
יוסף ,ואם כן לדידן היו פטורין וכו' .ע"ש.

רע״ב

טריד .ומשם ואילך
לבו גס בה ותו לא
טריד ,ואע"פ שלא
עשה מעשה חייב
בק"ש:

ברכות ינש קרפ

זמ
משנת אליעזר

ׁשמַע ּבְּלַיְלָה הָר ִאׁשֹון .אָמַר ּפָ טּור ִמּקְ רִ יאַ ת ְׁש ַמע
ְ
לָהֶם ,אֵינ ִי ׁשֹומֵעַ לָכֶם לְבַטֵל (ּבַ ּלַ יְ לָ ה הָ רִ אׁשֹון)
ֶׁשּנָׂשָהָ ,אמַר לָהֶם אֵינ ִי

מִּמֶּנ ִי מַלְכּות ָׁשמַי ִם אֲפִּלּו ָׁשעָה
אֶחָת:

ׁשֹו ֵמ ַע לָכֶם לְבַּטֵל ִמ ֶּמּנ ִי
ַמלְכּות ָׁש ַמי ִם ֲאפִּלּו
ָׁשעָה ֶאחָת:

שדה צופים
וכן כתב בשלחן ערוך (סימן ע' סעיף ג'),
דהני מילי בזמן הראשונים ,אבל
עכשיו שגם שאר בני אדם אינם מכוונים
כראוי ,גם הכונס את הבתולה קורא .ע"כ.
ומה שאמרו פטור מקריאת שמע ,היינו
מקריאת שמע דשחרית וערבית,
ולא מקריאת שמע דעל המטה .ואמנם
רש"י בספר הפרדס (סימן קעט) כתב,
דקריאת שמע שאמרו היינו קריאת
שמע שעל מטתו ,אבל בקריאת שמע
של שחרית וערבית חייב .כך הורה רבי
וכך נהגו העם .וכבר העיר בשו"ת פסקי
תשובה (סימן רסג) שזה פלא וחידוש.
ע"ש .וראה באוצר הגאונים (חלק ו' דסוכה
סימן סג).

ולגבי

תפילין ,הנה בשלחן ערוך (סימן

לח סעיף ז') כתב דחתן ושושביניו
וכל בני חופה ,פטורים מתפילין ,משום
דשכיח שכרות וקלות ראש.
ובתשובת הרמ"א (סימן קלב) כתב,
דהאידנא שאף החתן חייב
בקריאת שמע ובתפלה ,ממילא חייבים
החתן ושושביניו גם בתפילין .ע"ש.
ואמנם במגן אברהם שם כתב לפקפק
בדברי הרמ"א ,וצידד כדברי
המחבר בשלחן ערוך דפטורים מתפילין
בעת המשתה .וגם לענין תפלה כתב

שהמיקל כדעת רש"י לפטור בעת
המשתה לא הפסיד ,אם החתן מיסב
אצלם ,דאז הוי מצוה לדעת רש"י .אבל
מדברי הגר"א בביאורו משמע שאין
להקל לגבי תפלה ,וכמו שכתב מרן הבית
יוסף בסימן רלב .וכתבו בעולת תמיד
ובברכי יוסף ,דנתפשט המנהג כדברי
הרמ"א שהחתן וכל בני סיעתו קורין
קריאת שמע ומתפללין ומניחין תפילין,
מיום הראשון עד יום השביעי[ .משנ"ב].
וראה בדין פטור חתן מקריאת שמע,
בשו"ת משכנות יעקב (סימן פד).
ובשו"ת פסקי תשובה (סימן רסג) כתב,
דהטעם שחתן פטור מקריאת
שמע הוא משום טירדה דמצוה ,והיה
נראה דהיינו דוקא במי שלא קיים עדיין
פריה ורביה ,וכן הוא בפירוש המשניות
להרמב"ם ,וז"ל :והוא שיהיה בענין ההוא
מתעסק במצוה ,רוצה לומר מצות פריה
ורביה .ע"כ .ותימה שלא כתבו ד"ז בשום
אחד מהפוסקים .וגם הרמב"ם עצמו
בפרק ד' מהלכות קריאת שמע לא חילק
בזה .ואולי כיון שכבר נשא אותה בחופה
חייב הוא לקיים המצוה ,ובלילה ראשונה
טרוד טרדה דמצוה זו .ועדיין צריך
תלמוד.
וע"ש בהערה ,דלכאורה הא קיימא לן
ביבמות (סב ב) נשא אשה בילדותו

ברכות ינש קרפ

חמ

שדה צופים
ישא אשה בזקנותו ,היו לו בנים בילדותו
יהיו לו בנים בזקנותו ,שנאמר בבוקר זרע
את זרעך ולערב אל תנח ידך ,כי אינך
יודע אי זה יכשר הזה או זה[ .ופירש רש"י,
איזה זרע יהא הגון וירא שמים ומתקיים] .ולפי
זה גם בהיו לו בנים ונושא אשה ,חשיב
טרוד בטירדא דמצוה .ואם כי מצוה זו
היא רק משום ספק ,כי אינך יודע איזה
יכשר ,אפילו הכי מדברי המאירי (ברכות
יט א) מבואר דגם בכהאי גוונא הוי בכלל
טריד טירדא דמצוה.
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לימדתנו רבינו וכו'.

בשו"ת

בצל החכמה (חלק ג סימן כ)
נשאל במש"כ הרמב"ם (פ"ה מה'

ת"ת ה"ט) וז"ל :ראה רבו עובר על דברי
תורה אומר לו למדתנו רבינו כך וכך וכו'
ע"כ ,איך הדין ברואה את רבו עובר על
דבר שלא למד ממנו ,אם גם בכה"ג אומר
לו למדתנו רבינו כך וכך ,דכשם שמותר
לשנות מפני דרכי שלום ,כך מותר לשנות
מפני כבוד רבו וכן משמע סתימת לשון
הרמב"ם מדלא חילק ,או דילמא בכל
כה"ג אומר לו ,מקרא כתוב בתורה כך,
כדרך שהוא אומר לאביו כשרואהו עובר
על ד"ת.
והנה הכ"מ (פ"ה מה' ת"ת הנ"ל) ציין
כמקור להלכה הנ"ל להא דתניא
(קדושין ל"ב א) הרי שהי' אביו עובר על
דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על
דברי תורה אלא אומר לו מקרא כתוב
בתורה כך ולמד משם רבינו לרבו וכל
שכן הוא עכ"ל .וכ"כ גם בב"י (סי' רמ"ב ד"ה
ראה רבו) ,בקצרה ע"ש .גם השטמ"ק (ב"מ

ל"א .ד"ה אפי' תלמיד לרב) כ' בשם הריטב"א
אהא דקאמר התם ,תלמיד לרב מנין ת"ל
הוכח תוכיח מ"מ ,פי' והוא שמוכיחו
בלשון למדתנו רבינו כך וכדאיתא בפ"ק
דקדושין ע"כ.
וע"ז העיר בצל החכמה הנ"ל ,למה להו
להריטב"א ולכ"מ להסתייע שברבו
צריך להוכיחו בלשון למדתנו רבינו כך
וכך מברייתא דפ"ק דקידושין שנשנה
לגבי אביו ,מאחר שהדבר נמצא מפורש
כאן לגבי רבו ממש בלשון ,למדתנו רבינו,
כנזכר ברמב"ם וכמש"כ הריטב"א בעצמו.
עיי"ש שהאריך בזה.
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אמר להם איני שומע לכם לבטל ממני
מלכות שמים אפי' שעה אחת.
יש להקשות על המעשה ברבן גמליאל
שהחמיר על עצמו וקרא ק"ש בלילה
הראשון שנשא אשתו ואף על פי שחתן
פטור מק"ש בלילה הראשונה ,דהרי איתא
בירושלמי (ברכות סוף פרק ב') שכל הפטור
מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ,ועפי"ז
כתב ההגהות מיימוניות (פ"ו מהל' סוכה
אות ג') שמי שמצטער ופטור מן הסוכה
ואינו יוצא אינו מקבל שכר אלא נקרא
הדיוט ,וכן פסק הרמ"א (או"ח סי' תרל"ט
סעיף ז') ,ולפי"ז צ"ע למה החמיר ר"ג
לקרוא ק"ש.
ונראה לתרץ עפי"מ דביאר הגר"ח
זצ"ל דהדין שהמצטער פטור מן
הסוכה אינו רק חלות פטור בגברא שאינו
מחוייב במצות ישיבה בסוכה כשהוא
מצטער ,אלא מהוה הפקעה בעצם מעשה
הישיבה דאינה נחשבת למעשה ישיבה

ברכות ינש קרפ

טמ

שדה צופים
בסוכה כלל  -דלא הוי תשבו כעין תדורו,
ומי שמצטער וממשיך לשבת בסוכה אינו
עושה מעשה מצוה כלל וכאילו הוא יושב
מחוץ לסוכה וע"כ נקרא הדיוט .ולפי"ז
י"ל שחל דין מצטער פטור מן הסוכה
אף בלילה הראשון של סוכות דלא הוי
מעשה ישיבה בסוכה כלל ודלא כשיטת
גדול הדור אשר בצרפת שהובא בריטב"א
סוכה (דף כז .ד"ה אף סוכה) וז"ל "אבל
שמעתי בשם גדול מגדולי הדור אשר
בצרפת שהיה מחייב לישן בסוכה לילה
הראשון של סוכות ואפילו ירדו גשמים
שינת עראי מיהת ולא התירו לו לירד מן
הסוכה אלא בשאר ימים שהם רשות אבל
לילה הראשון הכתוב קבעו חובה מגז"ש
דט"ו ט"ו מחג המצות".
ונראה דאליבא דהירושלמי חלוק דין
המצטער פטור מן הסוכה מפטור
חתן מק"ש בלילה הראשון ,דבמצטער
חל הפקעה בעצם מעשה המצוה דאינו
נחשב למעשה ישיבה בסוכה כלל וע"כ
נקרא הדיוט ,משא"כ ההלכה שחתן
פטור מק"ש בלילה הראשון הוי רק פטור
בגברא שאינו חייב בק"ש משום טירדה
שלא יוכל לכוון ואינה הפקעת עצם
מעשה מצות ק"ש ,דפשוט שאם יקרא
ק"ש בכוונה דהוי מעשה מצות ק"ש
ומקיים מצות ק"ש ,וע"כ שפיר החמיר
ר"ג על עצמו וקרא ק"ש ,דידע בעצמו
דשפיר יתכוון לק"ש ,דמשום דאית ליה
קיום מצוה ודאי אינו נקרא הדיוט.
אמנם עיין ברמ"א (או"ח סי' תרל"ט סעיף
ה') שפסק שבלילה הראשון צריך לאכול
כזית בסוכה אף אם גשמים יורדין כדעת
הראשונים שסוברים דמצטער חייב

בסוכה בלילה הראשון ומשמע דסובר
דיסוד דין מצטער הוא פטור גברא
מהחיוב ואינו הפקעה של עצם מעשה
המצוה ,וע"כ בלילה הראשון מקיים
מצות סוכה אף כשהוא מצטער ,ואעפ"כ
פסק בשאר ימים דמי שפטור ועושה
מצוה נקרא הדיוט (בסעיף ז' שם) ,ולפי"ז
שוב צ"ע במעשה דר"ג אמאי החמיר על
עצמו ,וצ"ע( .רשימות שיעורים).
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בזהר (פ' בלק קפ"ו א) איתא ,ר' יצחק
ור' יהודה הוי אזלי באורחא ,מטי
לההוא אתר דכפר סכנין דהוה תמן ר'
המנונא סבא ,אתארחו באיתתא דיליה
דהוה לה ברא חדא זעירא וכל יומא הוה
בבי ספרא ,ההוא יומא סליק מבי ספרא
ואתי לביתא ,חמא לון לאלין חכימין,
א"ל אמיה קרוב לגבי אלין גוברין עילאין
ותרווח מינייהו ברכאן ,קריב לגבייהו ,עד
לא קריב אהדר לאחורא ,א"ל לאמיה לא
בעינא לקרבא לגבייהו ,דהא יומא דא לא
קרו קריאת שמע ,והכי אולפא לי כל מאן
דלא קרי ק"ש בעונתיה בנדוי הוא כל
ההוא יומא ,שמעו אינין ותווהו ,ארימו
ידייהו ובריכו ליה ,אמרו ודאי הכי הוא
ויומא דא אשתדלנא בהדי חתן וכלה דלא
הוה לון צרכייהו והוו מתאחרן לאזדווגא,
ולא הוה בר נש לאשתדלא עלייהו ואנן
אשתדלנא בהו ,ולא קרינן ק"ש בעונתיה,
ומאן דאתעסק במצוה פטור מן המצוה,
אמרו ליה ברי במה ידעת ,א"ל בריחא
דלבושייכו ידענא כד קריבנא לגבייכו
עכ"ל .ומבואר דאף שלא היו מחוייבין
לקרות ק"ש מן הדין דהא עוסק במצוה
פטור מן המצוה ,מכל מקום לא נחשב

נ
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שדה צופים

כאלו קיים את המצוה וע"כ לא הרגיש
את הריח של ק"ש ,וכמש"כ בנצוצי
אורות להרב חיד"א שם ,דטעם היותו
תלוי בריח עפמש"כ בזהר (פ' פנחס רלג
ב) דחמש תיבות של פרשת שמע הם ה'
עלין דשושנה בעלת הריח ,ועוד שרמ"ח
מצוות יש להם רמ"ח מיני ריח ,ואמר
הינוקא שכל מיני ריח הוה מריח בלבוש
חוץ משל ק"ש ,וסגולה זו כוללת כל
המצוות וכמש"כ הרח"ו ז"ל שהאריז"ל
היה מכיר בריח הבגדים כינוקא דבלק,
עכ"ד.

ויש

להקשות ,דהרי אמרו ז"ל (ברכות ו

א) חשב אדם לעשות מצוה ונאנס
ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו
עשאה .ועיין בשו"ת חת"ס (חו"מ סי' א')
דאף דאונסא כמאן דעביד לא אמרינן
מ"מ מצוה שאני דהוי כעבד .וא"כ כשהוא
אנוס מלקיים המצוה ע"י שהוא עסוק
במצוה אחרת ,אמאי יפסיד את מעלת
המצוה שלא עשה ,דהרי כיון דמעלה
עליו הכתוב כאלו עשאה ,משמע שמקבל
את כל המעלות כאלו היה מקיימה
בפועל ממש ,וא"כ לפי מש"כ הריטב"א
דהעוסק במצוה אסור לו להפסיק
ולעשות את המצוה האחרת ,נמצא שהוא
אנוס מלקיים את המצוה האחרת ,דאין
לך אונס גדול מזה שהתורה פטרתו ,וא"כ
הני אמוראי שהיו פטורין מק"ש אמאי
לא זכו לאותו ריח הנגרם ע"י ק"ש ,דהא
מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה.
ונראה לומר ,דרק במצות ק"ש אמרו
שאם לא קרא מחמת שהיה
עסוק במצוה אחרת איכא חסרון ריח
דק"ש ,והוא דבמשנה ברכות אמרו חתן

פטור מק"ש לילה ראשונה וכו' ,ומעשה
ברבן גמליאל שנשא אשה וקרא לילה
הראשונה ,אמרו לו תלמידיו למדתנו
רבינו שחתן פטור מק"ש ,אמר להם אינו
שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים
אפילו שעה אחת .וצ"ב הלא אף כשקורא
ק"ש ליכא קבלת עול מלכות שמים אלא
ברגע שקורא ק"ש ,ואיכא ביטול עול
מלכות שמים שעה אחת.
אולם יבואר עפמש"כ בהקדמת ס'
אגלי טל בשם אביו ז"ל ,לפרש
משנה (ריש ברכות) ,מאימתי קורין את
שמע משעה שהכהנים נכנסים לאכול
בתרומתן ,וצ"ב אמאי תלה ק"ש בתרומה,
וביאר דענין הערב שמש שהצריכה תורה
בטמא ,דאף אחר שטבל עדיין נשאר עליו
רושם טומאה כל אותו יום עד הערב
שמש ,כי אז הגיע יום חדש שנסתלק
הרושם ,וכמו שבטומאה נשאר הרושם
כל היום ,כמו כן בקדושה ,כשמקבל
עליו עול מלכות שמים בשחרית ,אף
שאחר כך אין מחשבתו ע"ז ,מ"מ נשאר
בו רושם קבלת עול מלכות שמים כל
היום ,ובערב כשמגיע יום אחר נסתלק
גם הרשימה ואז צריך לקבל עול מלכות
שמים מחדש ,וכתב דכן מצא מאריז"ל
שרושם מוחים דק"ש של שחרית נשאר
עד הערב ולכן אין קורין ק"ש במנחה
עיין שם.
ונמצא דמצות קריאת שמע שונה
ממצות אחרות ,דבמצות אחרות
מיד כשקיים המצוה והסתלק ממנה בטל
רישומה ,אבל בק"ש שהיא קבלת עומ"ש,
אף אחר שקרא ק"ש יש עליו רושם עול
מלכות שמים כל היום .וזה שאמר ר"ג

ברכות ינש קרפ

רע״ב
(ו) רחץ
הראשון
אשתו .ואע"פ שאבל

לילה
שמתה

אנ
משנת אליעזר

(ו) וְכֵן רָ חַ ץ ַרּבָן
לַ יְ לָ ה
ּג ַ ְמלִיאֵל

(ו) רָחַץ לַיְלָה הָרִאׁשֹון ֶׁשּמֵתָה
ֶׁש ֵּמתָ ה
אִׁשְּתֹו .אָמְרּו לֹו ּתַלְמִידָיו ,הָ רִ אׁשֹון
ֹלא לִּמַדְּתָנּו ,רַּבֵנּוֶ ,
ׁשאָב ֵל אָסּור אִ ִׁשּתֹוֲ ,הג ַם ֶׁש ָאבֵל

ּבִ ְרחִיצָה,
אָסּור
אָ ְמרּו לֹו תַ לְ ִמידָ יו (ל ֹא) לִ ַּמדְ ּתָ נּו רַ ּבֵ נּו ֶׁשאָ בֵ ל אָ סּור לִ רְ חֹוץ וְאִם ּכֵן אֵיְך ַאּתָה רֹוחֵץ,
שדה צופים
איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים
אפילו שעה אחת ,דק"ש נשאר רישומה
כל היום ,ואם לא יקרא ק"ש כשהגיע
זמנו נמצא שנשאר בלא רושם קבלת
עול מלכות שמים .ומעתה נראה ,דאע"ג
דחישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה
מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ,היינו
לענין עצם קיום המצוה דנחשב כאלו
קיימה ,אבל בק"ש שפועלת רושם של
קדושה עליו כל היום ,הנה זה לא יתכן
אלא ע"י קבלת עול מלכות שמים בפועל
ממש .וזהו הריח שמרגישין במי שקרא
ק"ש ,הוא הריח של רושם הקדושה של
קבלת עול מלכות שמים ,וכענין דמצינו
במשיח והריחו ביראת ה' שיהא מורח
ודאין (סנהדרין צג ב) ,והיינו שיריח אם
יש עליו רושם קבלת עול מלכות שמים.
(שו"ת להורות נתן חלק ח סימן לג).

7
חתן פטור מק"ש לילה הראשונה ,ורבן
גמליאל קרא ,אמרו לו תלמידיו
למדתנו רבינו חתן פטור מק"ש לילה
הראשונה ,אמר להם איני שומע לכם
לבטל הימני עול מלכות שמים אפילו
שעה אחת (ברכות ט"ז ע"א) .ותמוה לשון
איני שומע לכם ,וכי הם אמרו ויעצו
לו שלא לומר ק"ש שהשיב על זה
איני שומע לכם ,אלא שאלו אותו לא

למדתנו .ונלע"ד ליישב ,לקמן בפ' כיצד
מברכין (ל"ח ע"א) איתא שמוציא לחם
לכולי עלמא לשעבר משמע ,ולכן יאמר
המוציא לאמשעינן הלכתא שיוצא גם
אם אמר המוציא ,ומצינו כמה פעמים
שהגם שיותר טוב היה אם היה מדקדק
לעשות אליבא דכולי עלמא ,מ"מ להורות
הלכה לתלמידים בפניהם עדיף שיעשה
כדת ההלכה ,ולכן לא יאמר המוציא
אלא מוציא .והנה רבן גמליאל קרא ק"ש,
וידעו התלמידים וראו שקרא ק"ש ,והקשו
לו לא למדתנו רבינו וכו' ,וכונתם שהיה
ראוי שלא תקרא ק"ש כדי להורות הלכה
שפטור מק"ש ,ולא היה לך להחמיר
ולקרות .והשיב להם איני שומע לכם,
היינו איני רוצה להשמיע לכם ההלכה
בזה ע"י שלא לקרות ק"ש ,שאיני רוצה
לבטל ממני קבלת עול מלכות שמים
אפילו שעה אחת ,היינו בענין גדול כזה
בקבלת עול מלכות שמים לא הקפיד
לעשות כהלכה להראותם ,אלא החמיר
בזה( .שיר מעון ,פרשת וזאת הברכה).

משנה ו
רחץ לילה הראשון שמתה אשתו וכו'.
איסור רחיצה באבל ,מבואר בפרק אלו
מגלחין (מו"ק טו ב) אבל אסור
ברחיצה דכתיב וישלח יואב תקועה וגו'

בנ
משנת אליעזר

ברכות ינש קרפ

אָ ַמר לָ הֶ ם אֵ ינִ י לִרְח ֹץ .אָמַר לָהֶם ,אֵינ ִי ּכִ ְׁשאָר
ּכִ ְׁשאָ ר ּכָ ל אָ דָ ם
ּכָל אָדָם ,אִסְטְנ ִיס אֲנ ִי:
אִ סְ ְטנִ יס אָ נִ יָ ,אדָם
קַר מְצֹונ ָן וְאֵין ז ֶה ּבִכְלָל ְרחִיצָה ׁשֶל
ַּתעֲנּוג ְּד ָאבֵל אָסּור רַק ְרחִיצָה ׁשֶל ַּתעֲנּוג:

רע״ב
אסור ברחיצה :אסטניס
אני .קר ומצונן .לשון

צינה ,ואיכא צערא אם
לא היה רוחץ .ואין אסור בימי אבלו אלא רחיצה
של תענוג:

שדה צופים
ואל תסוכי שמן ,ורחיצה בכלל סיכה.
והיינו ,דלא מצינו אסור בסיכה ומותר
ברחיצה.

ולא כל מי שנוהג בשרו בנקיות אסטניס
הוא ,אלא מי שבא לידי סכנה אם אינו
רוחץ .ע"כ.

ובסוף פ"ק בתענית (יג ב) אסיקנא
הלכתא אבל אסור לרחוץ כל
גופו בין בחמין בין בצונן כל שבעה,
אבל פניו ידיו ורגליו בחמין אסור ,בצונן
מותר .אבל לסוך אפילו כל שהוא אסור.
ואם להעביר את הזוהמא מותר .וכן הוא
בשלחן ערוך סימן שפא.

וכתב הרמב"ן ,דמה שכתב שלא כל
מי שאומר אסטניס אני ומתנהג
בנקיות מתירין לו ,יפה כיוון ,אבל מה
שכתב שאם אינו רוחץ בא לידי סכנה ,לא
סכנה ממש ,אלא מצטער הרבה ובא לידי
מיחוש בכך .וכן פסק בשלחן ערוך (סימן
שפאסעיף ג') דכל שבא לידי מיחוש וצער
אם לא ירחץ ,וידוע שמתנהג בנקיות ,הוי
איסטניס.

ובספר תפארת למשה
תשובה] כתב ,דגם רחיצה במים
פושרים אסור ,כל שנתחמם אצל האור,
משום לא פלוג רבנן.

[הובא בפתחי
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מבואר בגמרא דרבן גמליאל סבר
אנינות לילה דרבנן ובמקום
איסטניס לא גזרו .והנה דעת רב האי
גאון דלא קיימא לן בהא כרבן גמליאל
במאי דסבר אנינות לילה דרבנן ,אך
הרי"ף פסק כמותו.

וכתב

עוד רב האי גאון [הובא בתורת

האדם] ,ולא כל מי שיאמר
איסטניס אני שומעין לו ,אבל ודאי אי
מגליא מילתא מעיקרא דאית ביה האי
מילתא ,ואם אינו רוחץ בא לידי סכנה,
רוחץ דדמי לסכנה ורפואה ,משום
דאיסטניס כחולה גדול הוא ממדה זו,
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בתוס' כתבו ,איסטניס אני ואיכא צער
אם לא היה רוחץ ,דאינו אסור
לרחוץ בימי אבלו אלא משום תענוג,
וגם לחוף ראשו אי אית ליה ערבוביא
ברישיה שרי אפילו תוך שבעה .וכן התיר
רבינו שמואל ליולדת אבלה לרחוץ תוך
שבעה ובט' באב ,וכן משמע ביומא (עז
ב) מי שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו
ביום הכיפורים ,וכן משמע בירושלמי,
הדא דתימא ברחיצה של תענוג אבל
רחיצה שאינה של תענוג מותר .כהדא
דאיתמר מי שיש לו חטטין וכו' .ע"ש.
וברמב"ן ,ובטור בשם רב האי גאון,
ובשלחן ערוך (סימן שפא סעיף ג' וסעיף ד'),
פסקו כן להלכה .אלא שהוסיפו "ולא כל
מי שאומר אסטניס אני מתירין לו ,אלא

ברכות ינש קרפ

גנ

שדה צופים
דוקא שהוא ידוע שהוא אסטניס ומתנהג
בנקיות ואם לא ירחץ יצטער הרבה ויבא
לידי מיחוש" .ע"כ.

7
אסטניס אני.
עיין בספה"ק תפארת שלמה
שמות) על הפסוק ויסתר משה פניו
כי ירא מהביט אל האלהים .וז"ל :הנראה
לבאר בענין ההסתרה הזאת כי אמנם
זה כלל גדול במעלת ומדת הצדיקים
הדבקים בה' תמיד שהם בבחי' ההשתוות
כל הימים לא ינועו ולא ישתנו בסיבות
תהפוכות הזמן מכל אשר יעבור עליהם
בעוה"ז מטוב ועד רע חלילה לא יעצבו
מרוב פחד ולא יתהוללו ברוב שמחה כי
הכל שוה אליהם .כאשר הם בדביקותם
בהש"י הנה הם למעלה מן הזמן לכן לא
ישתנו בסיבות העוה"ז שהם תחת הזמן
ומקריו .אך המה חזקים ועומדים בעבדות
ה' להם כלב האריה שתולים בבית ה' כעץ
על פלגי מים לא יתנועעו מכל הרוחות
שבעולם.

(פרשת

הנה זה הרמז במשנה בברכות בדברי
ר"ג שאמר כי זמן ק"ש של לילה
הוא כל הלילה בבלתי זמן כלל עד עלות
השחר כי כן הצדיק המקבל עליו עול
מלכות שמים בק"ש במס"נ הוא עולה
ודבק בעליונים למעלה מן הזמן .וכן אמרו
חתן פטור מק"ש לילה הראשון ור"ג קרא
ק"ש לילה הראשון ואמר לתלמידיו אינני
שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים
אפילו שעה אחת .הוא הדבר כמ"ש שר"ג
לא נשתנה ולא נתפעל גם בעת שמחתו
ונשואין שלו להיות טרוד בשמחה כדרך

עוה"ז .אכן הוא אחז דרכו בקודש כתמול
שלשום.
וזה שסמכו במשנה מיד אח"כ וכן רחץ
לילה ראשון שמתה אשתו אף על
פי שאבל אסור לרחוץ .אמר להם אינני
כשאר אדם אסטניס אני .הוא ג"כ כמ"ש
שגם בעת רעה לא נתעצב ברב האבילות
ולא נשתנה כשאר כל אדם.
וז"ש מקדש ישראל והזמנים בהקדושה
היא בכל הזמנים שווים בלי
השתנות כלל .ואף כי לפעמים יראה
הצדיק איזה מהדינין מתוחה חלילה על
העוה"ז לא יהרהר ולא ישים על לבו להבין
עומק הדין פן יקשה בעיניו אך ישים
נפשו בכפו להתפלל אל ה' אולי ירחם.
וז"ש במשה רבינו ע"ה כשראה ענין
הסנה שמורה על הגלו' ויסתר
משה פניו שלא להסתכל בענין זה כי ירא
מהביט אל האלהים ר"ל ירא מלהסתכל
במדה"ד למה תצא זאת מלפניו פן ירע
בעיניו .והא ראיה כשהלך בהשליחות
והתחיל לעשות בענין הזה והתחיל
לצעוק למה הרעות .הנה נאמר לו מיד
עתה תראה כמאמר' ז"ל וידבר אלהים אל
משה כנודע .והנה כן אמה"כ אצל הגר
ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי
אמרה אל אראה במות הילד .שיש להבין
מה משמיענו בזה כי מה לנו לדעת אם
ישבה לה מנגד אם לא .אכן הוא הדבר
שנתבאר כי היא ידעה בלבה מאז מה
שהבטיח לה הש"י על ישמעאל שיהיה
לגוי גדול והפריתי אותו והרביתי אותו
א"כ איפא כעת שקרב הילד למות הנה
נפשה ירעה לה על הבטחת הש"י עליו

דנ
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(ז) ּוכְ ֶׁש ֵּמת ָטבִ י (ז) ּוכְ ֶׁשּמֵת טָבִי עַבְּדֹו קִּבֵל עָלָיו ּתַנ ְחּומִין .אָמְרּו
עַ בְ ּדֹו ׁשֶל ַרּבָן
לֹו ּתַלְמִידָיוֹ ,לא לִּמַדְּתָנּו ,רַּבֵנּוֶׁ ,שאֵין מְקַּבְלִין
ּגַ ְמלִיאֵל קִ ּבֵ ל עָ לָ יו
חּומין עַ ל הָ עֲ בָ דִ ים
חּומין ,אָ ְמרּו לֹו תַ לְ ִמידָ יו (ל ֹא) לִ ַמדְ ּתָ נּו רַ ּבֵ ינּו ֶׁשאֵ ין ְמקַ ּבְ לִ ין ּתַ נְ ִ
ּתַ נְ ִ
שדה צופים
לכך נתנה עצה בנפשה ותשב לה מנגד
לבלתי הסתכל בדבר זה כלל וזהו כי
אמרה אל אראה במיתת הילד הזה ועל
מה זה כי הנה דבר אלהינו יקום לעולם.
עכדה"ק.

משנה ז
וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומים.
במאירי כתב ,ומה שקבל עליו תנחומים
לא שנהג עליו אבלות אלא
שנצטער עליו עד שהוצרכו לנחמו ,עכ"ל.
וברש"ס פירש ,קבל עליו תנחומים
כשחזר מבית הקברות ישב
באותן המקומות שעושין שורה לאבלים
ונחמוהו וכו'.

7

ראיתי בתשובות והנהגות
תרצא) שמביא דבר חדש מקובץ
צפונות (ניסן תשמ"ט) מכתב מהגר"ח
מבריסק זצ"ל על פטירת הגאון הגדול
רבי זכריה שטערן זצ"ל שכותב "יבואו
דברי תנחומין כאשר כן הוא המצוה
לקבל תנחומין" ומשמע שמצוה על האבל
לקבל תנחומין.

(ח"א סימן

וכתב דאולי מפרש כן הא דמ"ק כז .כיון
שניענע האבל בראשו בו אינו
צריך שקיבל תנחומין ,וכן הא דבספ"ב
דברכות איתא על עבדו בהא דר"ג "קיבל
תנחומין" למדתנו רבינו "שאין מקבלין

תנחומין על העבדים" וזהו המצוה
לאבלים לנענע ולקבל התנחומין ,או
כשמברכים המקום ינחם יענו אמן.

7

אין טבי עבדי כשאר עבדים כשר היה.
בגמרא איתא ,ת"ר עבדים ושפחות אין
עומדים עליהם בשורה ואין
אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי
אבלים.
ובשו"ת גאונים קדמונים
תשובת רבינו קלונימוס ולומר
קדיש בשורה בין אומר צדוק הדין
ובין לא אומר צדוק הדין יפה הוא ואין
איסור בכך ואפילו על העבדים כשירים
שמשמרים את האמונה אומר קדיש
וכן כתבו ממתיבה עכ"ל .וכתב בע"ת,
דמשמע מדבריו שעל עבדים כשירים
עומדים בשורה ואומרים קדיש ומוכח
כן ממתניתין שקבל ר"ג תנחומים על
טבי ונימק דעתו שאין טבי עבדי כשאר
עבדים כשר היה .ומשמע להו להגאונים
שעל כל עבד כשר מקבלים תנחומין
ועומדים עליהם בשורה ואומרים קדיש
ואין זו הלכה רק בשביל טבי רק בשביל
כל עבד כשר כמ"ש הלשון כשר היה.

(סימן קי"ח)

עוד

העיר בע"ת משו"ת הרדב"ז (סימן

תרנ"א) שמתה בצפת שפחה ספק
משוחררת ולא רצו לקברה בקבר ישראל
כי חששו שמא לא היתה משוחררת עיין

ברכות ינש קרפ
ּתַנ ְחּומִין עַל הָעֲבָדִים .אָמַר לָהֶם ,אֵין טָבִי עַבְּדִי
ּכִ ְׁשאָר ּכָל הָעֲבָדִיםּ ,כָׁשֵר הָי ָה:

הנ
משנת אליעזר

ֶׁשאֵין לְ ִה ְת ַאּבֵל ָעלָיו

אָ ַמר לָ הֶ ם אֵ ין
ָטבִ י עַ בְ דִ י ּכִ ְׁשאָ ר

ּכָ ל הָ עֲ בָ דִ יםּ ,כָ ֵׁשר הָ יָ ה ,וְעַל ָאדָם ּכָׁשֵר ָצרִיְך ּכָל ֶאחָד לְ ִה ְת ַאּבֵל ו ְֹלא ַמ ֲחמַת קּו ְרבָה:
שדה צופים
שם ומשמע שם שהשפחה הזאת נהגה
במנהג יהדות ואעפי"כ לא קברוה בקבר
ישראל .אכן בשו"ת רבינו קלונימוס הנ"ל
משמע שקוברין עבד כשר בקבר ישראל.
וכן משמע במהרי"ל בליקוטים וז"ל
אמר (המהרי"ל) שפעם אחת בימיו
מצאו מציבה אחת בקברות מגנצא והיה
כתובה בה שפחה חרופה והיה הפרט
מיום המיתה עד אותו יום י"א מאות
שנה וכו' ובשם שפחה חרופה היו מכנין
בתקופה ההיא לשפחה המיוחדת לעבד
כנעני כמ"ש בראב"ן סימן קי"ג עיין שם,
וכמו שפירשו כן בכריתות י"א אחרים אף
שפחה חרופה האמורה בתורה עיין שם
ומשמע שהמצבה הזאת היתה בקבורת
ישראל שבמגנצא.

7

בשל"ה

הק' (תורה שבכתב  -קדושת הארץ

בהג"ה ד"ה ע"ד הסוד וכו') מביא
בשם האר"י הק' ז"ל ,דטבי עבדו הכנעני
של רבן גמליאל היה הגלגול של כורש
מלך פרס .וזה סוד מה שאמר עליו רבן
גמליאל :כשר היה .כשר אותיות כרש,
עכתד"ק.

7

איתא במדרש (משלי ט) וז"ל מעשה בר"ג
שהיו הזקנים מסובין אצלו והיה
טבי עבדו עומד ומשמש אמר רבי אלעזר
בן עזריה אי לך כנען שחייבת לבניך בין
הצדיקים ובין הרשעים בדין הוא שיהא

טבי מיסב ואני משמשו ,עכ"ל .ועיין
ביומא (פ"ז) שהגיע בלמדתנותו עד קבלת
סמיכה.
ומבואר בירושלמי מגילה פ"ד ה"ג שר"ג
למדו תורה אף שאסור ללמד
תורה לעבדים נראה ג"כ שהוא מה"ט
שאין טבי כשאר עבדים.
ויש לציין הגמרא ביומא פ"ז הרבה בנים
היו לו לכנען שראויין לסמוך כטבי
עבדו של ר"ג אלא שחובת אביהם גרמה
להם.
ועיין במסכת שמחות פ"א שטבי הניח
תפילין וכשאמרו לר"ג למדתנו
רבינו שהעבדים פטורים מן התפילין
השיב להם אותה תשובה אין טבי עבדי
כשאר כל העבדים כשר היה.
ובירושלמי כתובות פ"ב ה"י מבואר
עוד שלמדו ר"ג תורה ושם
הלשון תיפתר שלמדו רבו תורה כטבי
מבואר מזה שכל העבדים הכשירים
מקבלים עליהם תנחומים ומניחים תפילין
ומותר ללמדם תורה.

7
מבואר בתוספות מסכת ברכות
ע"ב) הטעם דאין עומדין עליהם
בשורה ,דילמא אתי לאסוקי ליוחסין.
ולפי"ז קשה ,מדוע קיבל ר"ג תנחומין על
טבי עבדו ולא חש ליוחסין.

(טז

ונ
משנת אליעזר
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רע״ב

(ח) חָ תָ ן אִ ם רָ צָ ה (ח) חָתָן ,אִם רָצָה לִקְרֹות
לְ ַה ְחמִיר עַל ַעצְמֹו
ְׁשמַע לַיְלָה
קְרִיאַת
לִ קְ רֹות קְ רִ יאַ ת ְׁש ַמע
הָ רִ אׁשֹון הִָרִאׁשֹון ,קֹור ֵא .רַּבָן ִׁשמְעֹון ּבֶן
לַ יְ לָ ה

קֹורֵ א ,ו ְ ַהי ְנּו אִם
יֹו ֵד ַע ֶׁשי ָכֹוּל לְכַּו ֵן ,רַ ּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבֶ ן ּגַ ְמלִ יאֵ ל

(ח)

לא כל הרוצה
ליטול את השם

יטול .אם לא הוחזק
חכם ופרוש בשאר
דברים ,אין זה אלא
גאוה ,שמראה בעצמו שיכול לכוין לבו .ואין

שדה צופים
ותירץ הצל"ח שם ,דאולי טבי שאני
שהוא היה מפורסם בכשרותו
וידעו הכל שמשום כשרותו קיבל עליו
תנחומין .עוד כתב :ואמנם היותר נלע"ד,
דדוקא בשפחה יש חשש יוחסין אבל
בעבד לא שייך חשש יוחסין ,דמה הפסד
יוכל לבוא בעבד ,דהרי לענין הוא עצמו
שוב אין חשש שהרי הוא מת ,ולענין
בניו ג"כ ליכא חשש ,דממה נפשך ,אם
ידעו שהוליד משפחה אפי' אם יטעו
ששחררו רבו ,מ"מ אפי' ישראל כשר
שהוליד משפחה זרעה כמותה ,ואם
הוליד מישראלים הרי באמת זרעו כשר
דעבד הבא על בת ישראל הולד כשר
[עי' יבמות מ"ה ע"א] ,אבל בשפחה אם
ע"י תנחומין יסברו שהיא בת חורין
יש לחוש ליוחסין שיכשירו את זרעה
שהולידה .ואמנם בעבד שאינו כשר לא
רצו לחלק בין עבד לשפחה ,ולכן אמרו
אין מקבלין תנחומין על העבדים ,ובעבד
כשר לא חשו כיון שאין כאן חשש יוחסין.
ובזה ניחא שהתוס' רשמו דיבור זה על
ברייתא שהובא בגמרא ולא על המשנה,
וראיה לזה שהרי הקדימו דיבור אנינות
לילה לדיבור זה ,ועוד שהרי רשמו על
אין עומדין עליהם בשורה ,וזה לא נזכר
במשנה ,והיא גופא קשיא למה לא רשמו
על המשנה שאין מקבלין תנחומין כו' ,היה
להם לפרש טעם זה משום דאתי לאסוקי

ליוחסין .ולפמ"ש ניחא ,דמשנתינו לא
איירי משפחות רק מעבדים ובזה לא
שייך חשש יוחסין .ע"כ.
והנצי"ב במרומי שדה כתב דהתוס'
לא פירשו הטעם הזה בהא
דאין מקבלין תנחומים .דודאי לא מאותו
הטעם הוי ,שהרי רבן גמליאל קיבל
תנחומים על טבי שהיה כשר ,ואף על גב
שהיה לו לחוש משום יוחסין .אלא ודאי
שלא זהו הטעם .משא"כ העמדה בשורה
שלא נהג רבן גמליאל ,אף על גב שהיה
טבי כשר ,וע"כ דהטעם הוי משום גזירת
יוחסין .ע"כ.

משנה ח
לא כל הרוצה ליטול את השם יטול.

האמרי

אמת (פרשת תולדות שנה תרעב)

מביא בשם הרבי ר' בונם ז"ל
על מה דאיתא במשנה לעיל שאמר רבן
גמליאל איני שומע לכם לבטל הימני
מלכות שמים אפילו שעה אחת ,אף
שרשב"ג אמר כאן לא כל הרוצה ליטול
את השם יטול ,אולם מי שאינו יכול
להיות אפילו שעה אחת בלי עול מלכות
שמים אינו נכלל בחשבון זה.
חז"ל אמרו (ברכות יג ע"א) שמע בכל
לשון שאתה שומע ,ואמר השפ"א
(ואתחנן תרנ"ז) היינו שמכל הלשונות

ברכות ינש קרפ

רע״ב

זנ
משנת אליעזר

אֹומר ,ל ֹא כָ ל
ֵ
ּגַמְלִיאֵל אֹומֵרֹ ,לא ּכָל הָרֹוצֶה
הָ רֹוצֶ ה לִ ּטֹול אֶ ת
לִּטֹול אֶת הַּׁשֵם יִּט ֹל:
הַ ֵּׁשם ו ְלֹומַר ׁשֶהּוא

הלכה כרבן שמעון בן
גמליאל .וחזינן לקצת
דאמרי
מרבותינו
דהאידנא כל אדם
יקרא ק"ש בלילה הראשון ,שכיון שבדורות
הללו אין מכוונים כל כך בשאר ימים ,אם לא
יקרא בלילה ראשון מחזי יותר כיוהרא ,שמראה
עצמו שהוא מכוין בכל שעה ,אלא השתא משום
דטריד במצוה:

ְמכַּו ֵין לִׁשְמֹו ׁשֶל
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִ ּטֹול ,אִם ֹלא הּו ְחז ַק
ָחכָם ּופָרּוׁש ֹלא י ַ ְראֶה ּגַדְלּות ׁשֶהּוא י ָכֹול
לְכַּו ֵין מִׁשּום יֹו ֲהרָאּ ,ובִזְמַן ַהּז ֶה ֶׁשּבֵין ּכְָך
אֵין אָנּו ְמכַּוְּנ ִים ּכָל ּכְָך לָכֵין ּכָל ָחתָן ַחי ָב
לְקְרֹות:

שדה צופים
והשמועות צריכים לשמוע רק את השמע
ישראל ה' אלקינו ה' אחד ,וזהו איני שומע
לכם שלא נשמע אצלו כלל דבר אחר.

7

בשו"ת דבר שמואל (סימן מו) השיב
להגאון רבי עזריה פיגו זצ"ל על
מה שנשאל ממנו לבאר לו הגדר בענין
זה של "לא כל הרוצה ליטול את השם
יטול" ,מתי אומרים כן ומתי לא .והג"ר
עזריה פיגו רצה לחלק בין העושה דברים
שיש ביד כל אדם לעשותם כמוהו ובין
הגס לבו בהוראה לעשות דבר שאין כח
ביד אחרים לעשותו כי אם יחידי סגולה.
והגאון המחבר השיב לו :ולע"ד קרוב
לזה הייתי מחלק באופן אחר,
שכל מה שחילקו בו חכמים בין איש
לאיש ויש בקיומו או בביטולו הוראת
שום סרך איסור או מניעת מצוה בהפכו,
כל הפטור מאותו דבר ובא לעשותו,
מורה כאלו מתגאה בעצמו על שאר העם
ומטיל מום בקדשים שאינם מתחזקים
ונותנים נפשם על המצות כמוהו ,כגון
האי דק"ש שהחתן הקורא מתחשב לפני
הרואים כאלו הוא גדול המצווה ועושה
מצות ק"ש בעונתה מחמת היותו גבור

כובש את יצרו .והבטל ממלאכתו בט"ב
גם הוא יורה לרבים כי השיגה ידו ונגאל
מידי איזה סרך איסור המלאכה ,דכיון
דתליא במנהגא ות"ח אסור בה בכל
מקום לאו התירא הוא לגמרי ובדוחק
התירוה לע"ה.
ואפשר דמה"ט גופא קפסיק ותני בטור
או"ח (סי' לד) בשם תשובה
אשכנזית ,שמי שאינו מוחזק בחסידות
לא יניח שני זוגות של תפילין משום
דמחזי כיוהרא ,וכפי מה שאמרנו ,בזה
נמי איכא הוראת חשש איסור לאחרים
המניחים זוג א' של תפילין ,דשמא אינם
עושים את המצוה כתיקונה ,משא"כ
במוחזק לחסיד מופלג ,שאעפ"י שמניחם,
הרואים לא ישימו אליו לבם כי יאמרו
ממדת חסידותו היתירה היא זו .אבל
במלתא דליכא בהדה טעמא אחרינא כי
אם חבובי מצוה והדורה שהוא תוספת
קדושה כמו תפיסת בני ישראל בלבם
הציצית לראותם ולחבבם בנשיקה ,לא
שייכא בי' יוהרא ,שהרי הוא דבר שוה
לכל .ואם לא יעשוהו אין בהפכו חשש
איסור כלל .דליכא מאן דחש להא דכתב
בסמ"ג על מצות ראיית הציצית.

ברכות ינש קרפ

חנ

שדה צופים
וכמדומה לי שאפי' יתייחד הוא לבדו
בדבר זו בתוך קהל ועדה ,לא
עליו יאמר אל ישנה אדם מפני המחלוקת
מהטעם שבארנו ,דדוקא היכא דאיכא
שום סרך איסור אפי' מדרבנן אמרינן האי
טעמא דדמי לה איברא ,דבזה יש מקום
לפקפק קצת ,ע"כ.

7

עיין ישמח משה (פרשת לך לך) שכותב
בתו"ד :הנה קשה על רבן גמליאל
האיך החמיר על עצמו במה שפטרתו
התורה להדיא ואין בו שום חולק ,והלא
על כזה אמרינן דהפטור מן הדבר ועושהו
נקרא הדיוט ,ורבן גמליאל ודאי לא עשה
מעשה הדיוט.
לכך נ"ל דכדין עבד ,דודאי בכל אופן
אינו יוצא מרכז התורה ממרכז
האמת ,כי הנה יש בני אדם שהם בעלי
הנפש ונפשם עיקר והם בני עליה ,מה
שאין כן ההמון הם בעלי חומר ומלאכתם
עיקר .והנה אצלם יקרא צורכי הגוף
צרכם בלא שם לווי והם בעצמם לשונם
כך ,מה שאין כן צורכי הנפש ,ולהיפך
בבעלי הנפש .ואם כן אלו ההמון פטרן
התורה שאינם דבקין ואינם מכוונין כל כך
ויתבטל המצוה ,מה שאין כן בבני עליה.
ואם כן מדבר לכל אחד לפי מדרגתו
כפי האמת ,והיינו כלשון בני אדם והבן,
רק פשט הדין על הרוב ידבר בכל ,ודי
לחכימא ברמיזא מה שנוגע לעצמו ,והבן.
וזה תשובת רבן גמליאל איני שומע לכם
לבטל הימני ,הימני דייקא .והשתא יובן
דברי ר' שמעון בן גמליאל שאמר לא
כל הרוצה ליטל את השם והבן ,ותנא
קמא סובר כל ישראל מוכנין לזה ,והבן

זה כי הוא ענין נפלא וכלל גדול בתורה.
ע"כ.

7

בספר

חשוקי חמד עמ"ס סוכה (כט

ע"א) הביא שאלה נפלאה ,נער
למשפחה חרדית של תלמיד חכם ,נודע
לו בחול המועד סוכות שאמו [בת לניצולי
שואה] היא נכריה והדבר נתגלה כעת.
שאל האם יש לו כעת ענין בהיותו נכרי
[כי יוכל להתגייר רק למחרת חג הסוכות
ושמחת תורה] לישב בסוכה ,דאולי נחשב
לפטור מן הדבר ועושהו דנחשב הדיוט
כמבואר בירושלמי (מסכת ברכות פ"ב ה"ט
ושבת פ"א ה"ב) "ותני חזקיה כל מי שהוא
פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט".

וזאת

אשר כותב :נאמר ברמב"ם (פ"י

ממלכים ה"י) "בן נח שרצה לעשות
מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל
שכר ,אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה",
עכ"ל .הרי דרשאי לשבת בסוכה .אמנם
יש לדון האם הוא בכלל הפטור מדבר
ועושהו דנחשב להדיוט .והנה מבואר
בערוך השולחן (סימן תרלט ס"כ) וז"ל:
ירדו גשמים ה"ז נכנס לתוך הבית וכשם
שמפנים מפני הגשמים כך מפנין במדינות
החמות מפני השרב ויתושים ובמקומות
הקרים מפני הרוחות והקור ,ויש לפעמים
בלילה שהרוח מכבה את הנר ובהכרח
לו לפנות לביתו ,כללו של דבר כל מין
מצטער פטור מן הסוכה ,וכל הפטור מן
הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל שכר
ונקרא הדיוט כדאיתא בירושלמי ...ונ"ל
הטעם דאע"ג דיש דברים שיכול האדם
להחמיר על עצמו ,מ"מ הכל לפי העניין
כגון בסוכה שהתורה אמרה תשבו כעין

ברכות ינש קרפ

טנ

שדה צופים
תדורו וממילא אם אינה כעין תדורו אינה
סוכה כלל ,והאדם בביתו לא ישב כשירדו
גשמים או שארי סיבות וא"כ אין זו סוכה
שאמרה תורה ואין לך הדיוט גדול מזה,
ואיך שייך קיבול שכר על זה הרי אינו יושב
בסוכה שצותה תורה וכ"ש שאין ליכנס
לסוכה בשעה שהוא פטור ממנה ,עכ"ל.

ויעוין

בקובץ שעורים (ב"ב דף י ע"ב סימן

נד) וז"ל :ואף דקיי"ל כל הפטור
מדבר ועושהו נקרא הדיוט ,היינו היכא
שגם לאחר מתן תורה אינה מצווה ,כגון
היושב בסוכה בשעה שהגשמים יורדים,
אבל אם המעשה היא מעשה מצוה ,אלא
שהאדם הזה לא נצטוה ,אין זה נקרא
הדיוט ,אלא מקבל שכר כאינו מצווה
ועושה ,כמו נשים במצות עשה שהזמן
גרמה שמברכות עליהן ,ואין בזה משום
ברכה לבטלה לדעת ר"ת ,וכן האבות
קודם מ"ת שידעו בנבואה שעתידין
ישראל להצטוות בהן ,עכ"ל .הרי שכשאין
עושה מצוה כלל כגון שיושב בסוכה
בשעת גשמים נקרא הדיוט ,אבל כאשר
עושה מצוה רק שהגברא לא מחויב בה,
אינו נקרא הדיוט ,כיון שלמעשה עושה
דבר מצוה .ויעוין בשיטה מקובצת (ב"ק
דף פז ע"א ד"ה במדרשות) שכתב וז"ל :כל
הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט,
ודבר זה אינו אלא בדבר שכל כיוצא בזה
העושה פטור ממנו ואינו דבר שיצא ממנו
שכל או מוסר או סלסול או הכנעת לב
וכיוצא בזה ועושה ממנה על עצמו מצוה.
הרב המאירי ז"ל ,עכ"ל .הרי לעניננו שאם
יושב בסוכה אינו בכלל כל הפטור מדבר
ועושהו נקרא הדיוט .ע"כ.
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עיין לר' צדוק הכהן מלובלין בספרו אור
זרוע לצדיק (חידושים על הרמב"ם

עמוד פ) שהעיר בהא דיומא (כ"ח ב) דמצינו
שקיים אברהם אבינו ע"ה כל התורה עד
שלא ניתנה .וקשה הא מבואר בירושלמי
כאן שכל הפטור מדבר ועושהו נקרא
הדיוט .ואם כן כיון שהיה לאברהם דין
בני נח היה פטור ממצוות וכיון שעשאם
הרי נקרא הדיוט ואסור לעשות כן ואם
כן לא קיים עדיין הא דכל הפטור וכו'
שאסור לעשות דבר הפטור.

אך

שוב מצאתי להמרדכי (ריש פרק א'

דברכות) כתב אהא דינא דקריאת
שמע דערבית שנהגו העולם לקרותו
מבעוד יום וכתב דמותר לעשות כן
ואסור להחמיר על עצמו משום יוהרא
וכל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט
עד כאן .מבואר דטעם דאסור הוא משום
יוהרא ואם כן באדם גדול דלא שייך
יוהרא ודאי דשרי ונסתלקה קושיתנו על
אברהם אבינו ע"ה .ע"כ .וע"ע בזה בחומת
אנך (פרשת תולדות אות ח).

7
כתב

הרמב"ם (פ"א מהלכות תלמוד תורה

הי"ג) אשה יש לה שכר אם למדה
תורה וכו' .והקשה בספר מעיל שמואל
מדאמרינן בירושלמי כל הפטור מן הדבר
ועושהו נקרא הדיוט .ותירץ שהעושה
ליוהרא נקרא הדיוט אבל לשם שמים
הנה שכרו אתו ומייתי לה מדתנן בפ'
היה קורא חתן פטור מק"ש ואם רוצה
לקרות קורא ופסקו הרמב"ם והרי נקרא
הדיוט אלא ודאי כל לש"ש שרי ע"כ
תוכן דבריו.

ברכות ינש קרפ

ס

שדה צופים
ובספר ארץ יהודה על הרמב"ם שם,
כתב ,ולענ"ד קשה לדבריו
מדרמי שם בגמ' דרבנן אדרבנן ומשני
ק"ש כיון דכו"ע קקרו ואיהו נמי קרי
לא מחזי כיוהרא עיין שם אלמא דהיינו
טעמא משום דכו"ע קרו הא לאו הכי
מחזי כיוהרא אפילו בעושה לש"ש תדע
דבט' באב חיישינן ליוהרא אף על פי
שעושה לשם שמים.
והחכם השלם ידיד נפשי כמהר"ש בן
אחיטוב נר"ו כה הראני שקושית
הרב מעיל שמואל הקשוה בירושלמי
בפ"ק דשבת ושם נאמר כל הפטור מן
הדבר ועושהו נקרא הדיוט א"ל והתנן
חתן וכו' ואם רצה לקרות קורא א"ל
יכיל אנא פתר לה כר"ג וכו' עיין שם
ור"ל דקבלת עול מלכות שמים שאני
דחמיר טובא .ולעיקר קושית הרב הנזכר
אשתמיט מיניה מ"ש התוס' בחולין דף
ק"י ע"ב בד"ה טלית וכו' עיין שם ודבר
ברור הוא .ע"כ.

7

עיין

שו"ת הרי בשמים (מהדורא תניינא

סימן ריט) וז"ל :ובדבר מה שנסתפק
בשוכר בית סתם שלא עשה מעשה
המוכיח שרוצה להשאר בדירה זו אחר
ל' דאין עליו חיוב לקבוע מזוזה בתוך ל'
אם יכול אדם להחמיר ולקבוע מזוזה תוך
ל' א"ד דהו"ל בכלל כל הפטור מן הדבר
ועושהו נקרא הדיוט.
הנה ד"ז דהירושלמי פ"ב דברכות כל
הפטור כו' הוא מהלכות עמומות
כמו שמובא במג"א סי' ל"ב סק"ח בשם
הב"ש שתמה ע"ז דאיכא הרבה חומרות
שמחמירין על עצמנו ול"א דנקרא הדיוט

ובירושלמי פ"ק דשבת משמע דלדידן
דקיי"ל כרבנן דאמרי חתן אם רוצה
לקרות קורא לא ס"ל הך מימרא דחזקי'
דכל הפטור כו' ומסקנת האחרונים
להלכה הוא דבמצות דמשכחת לפעמים
שיהי' חיוב עליו לעשותה רק כפי שהוא
עתה הוא פטור מלעשותה אין בזה משום
כל הפטור מן הדבר כו' דהיא כדי לעשות
סיג לזמן החיוב ע' חידושי הריטב"א
קידושין ל"א .ובמג"א סי' רל"ב סק"ט
ובפמ"ג שם .ע"כ.

7

עיין

שו"ת אפרקסתא דעניא (חלק א סימן

קמה) שהאריך בהא דכל הפטור
מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ,וכדאי
להעתיק דבריו הנה.
אמרז"ל כל מי שהוא פטור מן הדבר
ועושהו נקרא הדיוט ,ועפ"ז
פסק הג"מ ורמ"א או"ח סי' תרל"ט
ס"ז דכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא
משם אינו מקבל עליו שכר ואינו אלא
הדיוטות .עיין ט"ז שם סקי"ט והמ"א סי'
ל"ב סק"ח כ' שצריך להתיישב בכלל זה
דמצינו הרבה חומרות שמחמירי' ע"ע
ול"א דנקרא הדיוט ,וגם בס' ב"ש תמה
ע"ז ועי' יש"ש פ"ח דחולין כו' ,אא"כ
עושה משום גדר ופרישות עכ"ל ,ועי'
שו"ת שבו"י ח"ב סי' מ"ד ד"ה תשובה,
ז"ל בקצור ,וכן אפילו יחיד שעושה דבר
בפרהסיא מה שהוא שלא כדרך העולם
יש חשש יוהרא כו'.
ובזה מיושב מ"ש הפו' דלפעמים אמרו
הפטור כו' ופעמים אמרו המחמיר
זכור לטוב ,דודאי בהצנע רשאי להחמיר
ע"ע ,משא"כ בפרהסיא כו' ,ואין זה דומה
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למה דאמרינן כ"מ שאסרו מפני מ"ע
אפילו בח"ח אסור ,דכיון דאין כאן אי'
רק מחשש יוהרא ,וכל שעשה בצנעה
ניכר מחשבתו מתוך מעשיו שאין עושה
מיוהרא ע"ש ,ועי' רמב"ן קידושין ל"א,
דמחלק דאי איכא מאן דחייב באותו דבר
אז גם הפטור יוכל להתחייב א"ע ואינו
הדיוט ומה"ט ס"ל לר"ת דנשים מברכות
על מ"ע שהז"ג ע"ש ,ולפ"ד אין לחלק
בין צנעה לפרהסיא ,ולפ"ז נמי א"ש מה
שהגיה רמ"א סי' ל"ב רס"ו דא"צ לשרטט,
עי' מ"א שם סק"ו ,ולרמב"ן א"ש דלית
כאן משום הפטור כו' ,כיון דמי שא"י
לאמן ידיו בלא שרטוט צריך לשרטט,
דאסור לכתוב פסוק בלא שרטוט ,ע"ש
במ"א סק"ז וברס"ק ח' ,א"כ איכא מאן
דחייב לשרטט ,תו ליכא משום הדיוט
אפי' למי שיודע לאמן ידיו ,אלא דא"צ
כדעת רמ"א דלא כב"ח.
ומה שהביא המ"א ממה שמחמירי'
בבשר אחר גבינה לו"מ נ"ל
דלק"מ ,דשפיר י"ל דהא דירושלמי אינו
אלא בקו"ע ,כמשמעות לשון "ועושהו",
משא"כ בשוא"ת ,וכמו בתענית ומלאכה,
עיין ירושלמי ברכות ספ"ב ,וכחילוקו
של הרמב"ן הנ"ל מחלק ג"כ הרא"ש
פכ"ה סי' כ"ו הובא במ"א סי' י"ד סק"ה
ע"ש ובמהש"ק ,ומ"מ כתב הרא"ש שם
דהמברך לא הפסיד ועי' עוד סברא
כזו בחא"ג ע"ז ד"כ שפירש קדש עצמך
במותר לך ולאחרים אסור דוקא ע"ש,
ועי' שע"ת סי' תי"ז בשם פ"ח ודבר יוסף
וברכ"י ,וצ"ע לכאו' לפ"ד הרמב"ן הנ"ל,
הרי גם התם הנשים אין עושים ואמאי
נימא דבאנשים הוי בכלל כל הפטור כו'

אלא די"ל דשא"ה דגם בנשים אין אי'
מדינא אלא ממנהגא .לכן באנשים יש
משום הדיוט.
אלא דעדיין צ"ע דהרי התם ג"כ ל"ה
רק שוא"ת ,משמע דפשיטא להו
דאין חילוק ,וכדמשמע מדברי המ"א
הנ"ל ,אמנם עי' בירו' ברכות הנ"ל דאפי'
בדבר של צער אמר רז ובלבד שלא יבזה
אחרינן ,וי"ל דשם נמי מיירי כגון שיושב
בטל בין העושין והי' גם עליו לעשות
עמהם ,וצע"ק.
ועיקר תמיהת הפו' שבמ"א הנ"ל ממה
שמצינו חומרא בדברים שאינם
מצד הדין ,אינו אומר מן החדש ,דהכי
איתא בירושלמי גופא שם ובברכות
ספ"ב ,דאי' שם דלמא ר' מיישא ור'
שמואל בר"י הוין יתבין אכלין בחדא מן
כנישתא עלייתא ,אתא ענתא דצלותא,
קם לי' רשב"י מיצלייא ,א"ל ר' מיישא ולא
כן אולפן ר' אם התחילו אין מפסיקים,
ותני חזקי' כל מי שהוא פטור כו'( ,ופי'
הק"ע והפ"מ ,ואין אתה יכול להחמיר ע"ע),
א"ל והתניא חתן כו' אם רוצה לקרות
קורא (אלמא דרשאי להחמיר ע"ע בדבר שפטור
מה"ד) ,א"ל יכול אנא פתיר לה כר"ג דאמר
איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים
שעה אחת ,ופירש הק"ע בל"א מתני' כר"ג
דאמר שאני עול מלכות שמים דמותר
להחמיר ע"ע ,ועיין בפ"מ ,ור"ל לענ"ד
דאפי"ת שאתה רוצה להחמיר כר"ג,
וליכא בזה משום הפטור כו' כיון דאיכא
ר"ג דמחייב ול"א כל הפטור כו' אלא
דוקא היכא דכ"ע פטרי ,לז"א דאפי' ר"ג
ל"א אלא בק"ש משום עומ"ש לא בשאר
מצות דלכ"ע פטור ואינך רשאי להחמיר
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ע"ע( .ובזה נבין מה בין ל"ק דהק"ע לל"ב,
דלל"ק לאו דוקא משום חומר עומ"ש,
א"כ ה"ה בשאר מצות ס"ל לר"ג דיכולי'
להחמיר ,ודלא כחזקי' ,והק"ע על ל"ב
מסיים "וכן עיקר" ,משום דהכי משמע
לשון ר"ג ,א"כ לא מצינו מאן דפליג על
הכלל של חזקי' והיכא דאיכא משום
עומ"ש י"ל דגם חזקי' מודה לדר"ג).
אכן לפי פירוש בעל החרדים בברכות
ספ"ב דפי' דהאי יכיל אנא פתר
לה כר"ג ,רשב"י הוא דקאמר לי' לחזק
סברתו נגד הא דחזקי' ,וז"ל כלו' יכול
אני לעשות כר"ג הואיל וסתם לן תנא
כותי' דל"ח ליוהרא ,וכ"פ רי"ף ורמב"ם
וטור ומהר"ם עכ"ל ,הרי דהאי כללא דכל
הפטור כו' בפלוגתא שנוי ,דר"ג אליבי'
דרשב"י לא ס"ל הא דחזקי' כלל ,והשתא
ניחא מה דלא העתיקו הרמב"ם והטוש"ע
דברי חזקי' כלל ,משום דס"ל דאין הלכה
כות' בהא ואפי' לדברי התוס' מנחות ל"ב
רע"ב שכתב דל"ה רגילים לשרטט ס"ת
ותפילין כיון דל"ב שרטוט כדאמרינן
בירושלמי כו'.
לענ"ד יש לדייק בלשונם דלאו דינא
קאמרי .מדכ' "דל"ה רגילין כו'",
אמנם מדברי הב"י והפרישה והב"ח
סימן ל"ב משמע דס"ל דדינא הוי כל
הפטור כו' אלא דהב"י מחלק דה"ד
אם מחמיר מחשש איסורא ,ולפ"ז צ"ע
על הב"י שהשמיט הא דחזקי' בשלחנו
הטהור.
ובספר חומות ירושלים בברכות שם כ'
ז"ל ובגמרא דילן מסקינן דליכא
הכא (בק"ש) יוהרא דכיון דכ"ע קא קרו
ואיהו נמי קא קרי ליכא יוהרא ,וכן גבי

הפסקת אכילה כדי להתפלל ליכא יוהרא
אי ליכא אחרינא בהדיה ,מהר"ש סיבוליאו
עכ"ל ,ואתיא כעין סברת הרמב"ן הנ"ל.
ומ"ש דאי ליכא אחרינא בהדי' מפסיק,
הוא עדש"כ השבו"י הנ"ל ,והכי משמע
נמי מדברי ר"ז שבירושלמי הנ"ל.
והנה הגאון מהרש"ק ז"ל בחכ"ש יו"ד
סימן כ"ח סי"ח על הא דכתב
הש"ע השוחט אף על פי שא"צ אלא לדם
חייב לכסות ,כיצד יעשה נוחר או מעקר
כדי שיפטור מכסוי ,כתב ז"ל נסתפקתי
באם יש לאדם איזה דרך להתחייב עצמו
באיזה מצוה ,וי"ל דרך להיפך להפקיע
א"ע מן המצוה ,אם נימא שמחויב
להכניס א"ע למצוה כפי שהדעת נוטה,
או נימא להיפך דהוי בכלל הפטור ועושה
נקרא הדיוט.
ולכאו' ראי' מפ"ג דפסחים ,דא"ר יוסף
הני נשי דידן נהיגי למיפא קפיזא
כו' חומרא דאתי לידי קולא דקמפקעא
לה מחלה כו' .ובפ"ו דברכות מה בין
דורות הראשונים כו' ,וכ"פ בש"ע סימן
שכ"ד סי"ד כו' ,אך מש"ע כאן והוא
מהש"ס דקאמר כיצד יעשה כו' משמע
דראוי לעשות כן לכתחילה כו' ,וא"כ קשה
דהסוגיות סותרות זא"ז.
וצ"ל דוקא במת"כ דהוי הפסד כהן כו',
אבל בכה"ד דהוי רק בין אדל"מ
רשאי לעשות ערמה ,אך בהיות כן צ"ע
דברי הטוש"ע בה' חלה כו' והוציאו כן
מש"ס פסחים הנ"ל ,ובאמת אין משם
ראי' ,דש"ס מיירי לדינא דידהו שהיו
נותנים לכהן כו' ,אבל בזה"ז דחלה
נשרפת ,מה בין חלה לכה"ד כו' ,הן
אמת דבמנחות מ"א .גבי האי מלאכא כו'
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משמע שאסור לעשות כן כו' ,וזה מורה
כש"ע ה' חלה ,אך א"כ דברי הש"ס סתרי
אהדדי כו'.
וצ"ל דהתם אזיל הש"ס למ"ד ציצית
חובת גברא כו' ,אבל לדידן
דקי"ל חובת מנא ,באמת רשאי לעשות
ערמה להפקיע א"ע מציצית או אפשר
דשאני ציצית דשקולה ככל המצות,
בזה ראוי להחמיר ע"ע לבא לידי
חיוב .אבל בשאר מצות ראוי להערים
לפטור עצמו ,אך מלשון רב קטינא
דשאלו ענשיתו אעשה משמע דס"ל
דעל סתם עשה ענשי מה"ש ,ומנ"ל
כן ,דלמא דוקא אציצית אמר מלאכא
כן כו' ,וצ"ל כדעת מהרש"א שם דש"ס
אזיל כמ"ד ציצית חו"ג ,ולפ"ז צ"ע דברי
הש"ע בהלכות חלה כו' עכ"ל בקיצור.
וטרם בואי לעיקר האסתפקתא של
הגאון ז"ל הנ"ל ,יש להעיר עמ"ש
"אבל לדידן דקי"ל חו"מ באמת רשאי
לעשות ערמה להפקיע א"ע מציצית",
הנה המחבר ברס"י י"ט כתב דציצית
חובת גברא ולא חובת מנא ,והרמ"א בסי'
י"ז ס"ב כ' דאינו חובת גברא ,ואין כאן
סתירה ,עי' ט"ז ומ"א שם ושם ,ובבאה"ט
סי' י"ז סק"ב דתרוייהו לקולא ע"ש .ומ"מ
כתב הטוש"ע רס"י כ"ד וטוב ונכון להיות
כל אדם זהיר ללבוש ט"ק כל היום כו',
ועיין מהש"ק סי' י"ז סק"ב ,הרי מבואר
דאפי' לדידן ראוי לחייב א"ע בציצית,
וילפינן לי' מהאי מלאכא כמבו' במהש"ק
שם ,וכ"ש לפמ"ש המ"א בשם זוהר שלח
דכל הקורא ק"ש בלא ציצית כאילו מעיד
עדות שקר בעצמו ,ועי' מ"א סי' י"ג סק"ח
בסופו.

ומ"ש או אפשר דשאני ציצית דשקולה
ככל המצות ,ג"כ צ"ע דהרי כ'
התוס' מנחות שם ד"ה ענשיתו ז"ל
אעשה כי האי שאין אדם חייב לקנות
טלית המחויב אם א"ל ,אבל עשה גמור
אפי' ב"ד של מטה היו מכין ועונשין אותו
עד שתצא נפשו עכ"ל ,וניהו דמהרש"א
כ' ע"ז דרב קטינא סבר דציצית חובת
מנא ומלאכא סבר חובת גברא ,וכן מוכח
מתוס' לקמן ד"ה הכי קאמר ,מ"מ משמע
דבעשה גמור אפילו לאו ציצית ,הוי ניחא
לי' דענשי אם מבקש טצדקי למיפטר.
ברם דאין זה דקדוק כ"כ ,מ"מ לפי גי'
רש"י דגריס אלא ה"ק ,וכ"ה גי'
רגמ"ה ,הרי כ' התוס' שם דלא מוכח מידי
ע"ש .ור"ל דאפי' לאו חובת גברא נמי
ענשי אי עביד טצדקי למיפטר ,אלא דע"ז
לכאורה איכ"ל דשאני ציצית דשקולה
ככה"ת .אמנם הרי גם בשאר מצות מצינו
שאמרו עליהן כך ,כגון שקולה מילה כנגד
כל המצות (נדרים ל"ב א) וכן בסוכה (עי'
יוצר ליום ב' דסוכות) בל תהי מצות סוכה
בעיניך קלה כו' ,עי' מט"ל שם ,והרי
בסוכה פסק רמ"א דכל הפטור כו'.
אמנם בר מן כל דין לא ירדתי לסוף
דעת הגאון ז"ל מה שנסתפק
בזה אי נכון להפקיע א"ע ממצוה מטעם
כל הפטור כו' ,דלענ"ד לא דמיא כלל
דהתם בירושלמי וברמ"א במי שעושה
הדבר בשעה שפטור שייך לומר דנקרא
הדיוט ,משא"כ בעושה טצדקי להתחייב
הרי אח"כ כשעושה המצוה כבר הוא
חייב ,אלא שהוא המשיך החיוב ע"ע,
בזה פשיטא דודאי ראוי לעשות כן
ותע"ב ושכרו גדול בזה ובבא ,דבזה
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ל"ש טענת מי הקדימני ,ושכר מצוה כי
ההיא גם בהאי עלמא איכא ,כעין שכ'
המהרש"א בגדרי' וסייגים ,והרי הוא
בכלל אמז"ל (מכות י' א) אוהב מצות לא
ישבע מצות .עי' תוס' ערכין ב' :ד"ה
הכל .ובגליון שטמ"ק שם אות ט"ו הביא
להדיא כן בשם הרא"ש ז"ל שכתב וז"ל
מיהו צריך להשתדל לקיים כל המצות,
וכי משה רבינו הי' תאב לאכל כו' אלא
לקיים מצות התלויות בארץ ,וכ"ש מצות
ציצית ששקולה נגד כל המצות ע"ש ,הרי
מבואר דל"ד ציצית אלא בכל המצות
צריך להשתדל להביא א"ע לחיוב קיומם.
ויש להסביר יותר עפמ"ש הגאון
מהרש"ק ז"ל גופא בשו"ת טוטו"ד
יו"ד מהד"ק סי' כ"ב הטעם להכלל של
הט"ז דבדבר המפורש בתורה להיתר אין
כח ביד חכמים להחמיר ,דלכאורה מ"ל
מפורש או לא מפורש .וכתב דגנאי הוא
לתורה להיות מפורש בה היתר מה דחז"ל
אסרוהו ומשום כבוד התורה נגעו בו ע"ש,
וה"נ י"ל הטעם דכל הפטור מן הדבר
כו' ,דגנאי הוא לתורה או לחז"ל ,שיהא
מחמיר בדבר בתורת מצוה מה דהתורה
או חז"ל פטרוהו בפירוש ,ובאמת אילו הי'
בזה שלימות לנפש ישראל ,היתה התורה
מחייבתו ,והא ניחא במה שמצינו להדיא
דפטור מלעשותו והוא עושהו ,משא"כ
מה שהוא מסבב לעצמו שיחול עליו
חיוב מצוה ,היכן מצינו להדיא שפטרתו
תורה או חז"ל מלהשתדל להביא א"ע
לחיוב .אם לא הא דסי' כ"ח סי"ח הנ"ל,
ואני בעניי לא ידענא שום ראי' מזה ,כ"ש

דליהוי מזה רומיא לסימן שכ"ד הנ"ל,
דהרי כאן מיירי בצריך לכל הדם ואיך
ישחוט ויכסה כמ"ש בפ"ת ,ובאמת אם
א"צ לכל הדם מצוה להדר שיהא יכול
לכסות ,וצריך לשחוט ולכסות מקצתו,
עי' בס' דר"ת ס"ק ק"ל מה שהביא בזה.
אלא דצ"ע לענ"ד בהא דשם סי"ז
דשחיטת חש"ו פטורה מכסוי ,וכתב
הש"ך סקכ"ד דבש"ס משמע דאין רשאי
לכסות דאתי למטעי למיכל משחיטתן,
והפמ"א ח"א סי' ט"ו חולק עליו והעלה
דאין אי' לכסות ,עי' פמ"ג שם ובפתיחה
לה"ט סד"ה עוד ראיתי ,ובפ"ת שם סק"ז,
ואיכא למידק דניהי דאין אסור מחשש
דאתי למטעי ,מ"מ הו"ל למיסר משום
דכל הפטור כו' ,ויש לחלק כיון דבאחרים
עע"ג חייב לכסות ,תו ליכא גנאי כמש"ל,
ועוד דאפי' באין עע"ג איכא גווני דיש
להחמיר לכסות אפילו לדעת המחמירים
לכסות כגון בצריך לנקר חצרו או בדאיכא
להסתפק ,עי' סכ"א ובתבו"ש שם ,וי"ל
דס"ל להפמ"א דמה"ט אפילו בכל גונא
רשאי לכסות ,דבכה"ג ל"א כל הפטור כו'.
שו"ר בשד"ח מע"כ כלל ט"ז שהאריך
בכלל זה יותר מששה דפים,
מ"מ אין ביהמ"ד בלא חידוש ,וזימנין
באפרקסתא דעניא משתכח מרגניתא
(זוהר שלח דקנ"ז ב) ובסוף דבריו הביא
בשם דברי יוסף דמסיק דל"א כל הפטור
כו' ,אלא במי שבא להחמיר ע"ע במלתא
דלית ביה דררא דאיסורא ולא שום טעם
כלל להחמיר ע"ש .ע"כ.

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

(א)

מי שמתו מוטל
לפניו .אחד מן

הקרובים שחייב להתאבל
עליהם ,מוטל עליו
לקברו :פטור מק"ש.

פרק שלישי

הס
משנת אליעזר

(א) ִמי ֶׁש ֵּמתֹו
מּוטל לְ פָ נָ יו
ָ

(א) מִי ֶׁשּמֵתֹו מּוטָל לְפָנ ָיו,
ְׁשמַע,
ּפָטּור מִּקְרִיאַת
ּומִן הַּתְפִּלִין .נֹו ְׂשאֵי הַּמִּטָה
ּפָ טּור

ֶׁשּמֵת לֹו מֵת ִמקְרֹובָיו
ֶׁש ַחי ָב לְ ִה ְת ַאּבֵל ָעלָיו
אֹו לְ ַטּפֵל ּבִקְבּורָתֹו

ִמקְ רִ יאַ ת
נּוׂשאֵ י
(ּומן הַ ּתְ פִ יּלָ ה) ִּומן הַ ּתְ פִ ּלִ יןִ ,מּפִנ ֵי ׁשֶהּוא טָרּוד ְּב ִמ ְצו ַת ַהּקְבּורָה ּו ְב ֶאבְלֹוְ ,
ְׁש ַמע ִ
שדה צופים

פרק ג
משנה א
בענין לימוד פרק "מי שמתו" ,הנה
בספר חסידים (אות רסא) כתב,
אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה
שאין לה עוסקים כגון שתראה מצוה
בזויה או תורה שאין לה עוסקים כגון
שתראה שכני עירך לומדים מועד וסדר
נשים תלמוד סדר קדשים ואם תראה
שאין חוששים ללמוד מועד קטן ופרק
מי שמתו אתה תלמדם ותקבל שכר
גדול כנגד כולם כי הם דוגמת מת מצוה
כו' ועתה למה אומרים שהיא סכנה לפי
שכתוב ואל תקוץ בתוכחתו הוא ממהר
ולא ידקדק כמו בשאר מסכתות ועוד
לפי שכל דבר שתופסין אותו בחזקת
סכנה אפילו אינו מקום מסוכן מזיק
לפי שלשון בני אדם ועינם מזקת אלא
כך יעשה הרוצה ללמוד אותם יתפלל
להקב"ה שלא יארע דבר רע וגם ילמדו
הרב בחשאי לא יפרסם ולא יזיק ולא
ינזק ע"כ.

ובספר

שיירי כנסת הגדולה (יו"ד סי' רמה

בהגהות הטור ס"ק ג) כותב בשם
ספר חסידים וז"ל אסור להניח מללמוד
מועד קטן ופרק מי שמתו מפני שהם

דברים של מיתה ומיהו ימהר ולא ידקדק
כמו בשאר מסכתות ע"כ .וע"ע בדברינו
בפתיחה לספר שדה צופים על מסכת
מועד קטן.

7

מי שמתו מוטל לפניו פטור וכו'.
כתב הרשב"א (בבלי ברכות יז ע"ב) ,אסקה
רב אשי בגמרא דמוטל עליו לקברו
ומוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי
דטרוד טירדא דמצוה ,ולאו דוקא הני
אלא פטור מכל מצות האמורות בתורה
וכדקתני בברייתא דמייתי בסמוך ,אלא
רבותא נקט במתני' ולומר דאפילו הני
דמצי למעבדינהו ולמקים קמיה פטור.
ובירושלמי אמר רבי בון ,כתיב למען
תזכור את יום צאתך מארץ
מצרים כל ימי חייך ימים שאתה עוסק
בחיים ולא ימים שאתה עוסק בהם
במתים.

7

עיין

שו"ת באר יצחק (חלק או"ח סימן כג)

בהגה ,וז"ל :ואגב אכתוב מה שיש
להעיר בברכות ,דמי שמתו מוטל לפניו
פטור מק"ש ותפילין ,והקשה בחידושי
רשב"א שם דמאי איריא מוטל לפניו אף
יום ראשון נמי כו' ,וכן הקשה הירושלמי

וס
משנת אליעזר

הַ ִּמ ָּטה וְ חִ ּלּופֵ יהֶ ן
וְ חִ ּלּופֵ י חִ ּלּופֵ יהֶ ן ּכָל

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

וְחִּלּופֵיהֶן וְחִּלּופֵי חִּלּופֵיהֶן ,אֶת משום דטריד טרדא
וחלופיהן.
דמצוה:
ֶׁשּלִפְנ ֵי הַּמִּטָה וְאֶת ֶׁשּלְאַחַר
שכן דרך שמתחלפין,
לפי שהכל רוצים לזכות במצוה :את שלפני
ָהי ָה ַד ְרּכָן ֶׁש ַה ְרּבֵה
המטה .המזומנים לנשאה כשתגיע המטה אצלם:
לְ ִה ְת ָחּלֵף ּבִנְׂשִיאַת

אֵּלּו ׁשעֹו ְמדִים ָהכֵן
לִנְׂשִיאַת ַה ִּמּטָהּ ,כְַך
ֲאנָׁשִים ָעמְדּו ָהכֵין
ַה ִּמּטָה לְפִי ֶׁש ַהּכֹל רֹוצִים לִז ְּכֹות ְּב ִמ ְצו ַת
נְׂשִיאַת ַהּמֵתּ ,בֵין אֶ ת ֶׁשלִ פְ נֵ י הַ ִּמ ָּטה ּובֵין וְ אֶ ת ֶׁשּלְ אַ חַ ר הַ ִּמ ָּטה ,אֶ ת ֶׁשּלַ ִּמ ָּטה צ ֹרֶ ְך ּבָ הֶ ן
שדה צופים
שם דהא ביום ראשון אסור להניח תפילין
אף באין מתו מוטל לפניו ,והצל"ח (שם)

כתב לתרץ דמיירי בחוה"מ לפמש"כ
המג"א (סי' תקמ"ח) דאבל בחוה"מ מניח
תפילין ביום א' דלא שייך בי' מעולל
בעפר קרנו ,והרשב"א לשיטתו דחוה"מ
בלא"ה אינו זמן תפילין.
ול"נ לתרץ דמיירי בחתן שמת אביו
והתירו לכנס לחופה כנ"ל ואח"ז
קובר את אביו ושייך בי' דין אנינות
כמש"כ הש"ך ביו"ד (סי' שמ"ב סק"ג) ואך
לבעול ביאה ראשונה התירו חז"ל ,ואחר
הקבורה חייב בכל המצות ובתפילין ,דהא
עדיף מחוה"מ ,דהא חוה"מ אסור בגיהוץ
ותספורת ובז' ימי המשתה הנ"ל התירו
להחתן גיהוץ ותספורת כמש"כ הראשונים
שם ,ומה"ט אינו עולה לשלשים כמבואר
ביו"ד (סי' שמ"ב) משום דחתן דומה למלך
וביפיו תחזינה עיניך ,לכן דוקא במתו
מוטל לפניו פטור ואח"ז חייב ,ואף דכונס
את הבתולה בלא"ה הא פטור מק"ש
אפ"ה נ"מ במוכ"ע או באלמנה שנשאת
לבחור או בחתן שאירע עליו אבילות
בתוך ז' ימי המשתה דכש"כ דאינו נוהג
בו אבילות ,דהא קדם לו הרגל וחל עליו
מתחלה ז' ימי המשתה ,דודאי אין אבילות
חלה עליו וחייב בק"ש.

ואפשר דכיון דחזינן דהירושלמי לא
מתרץ כן מוכח מזה דחתן
בתוך ז' ימי המשתה אף שמותר בגיהוץ
ותספורת אפ"ה אסור להניח תפילין,
דדוקא בגיהוץ ותספורת שייך בי' הטעם
דמלך ביפיו וגו' ובתפילין אפשר דלא
שייך ,וממילא מוכח דבחוה"מ ג"כ אבל
מניח תפילין.

7

עיין

בברכי יוסף יו"ד (סי' שמא סק"ה)

דנראה דהאונן חייב בנט"י כשאוכל
פת ,משום דהוי משום סרך תרומה (חולין

קה ע"ב) ,ואונן חייב בכל הלאוין דאו'
ודרבנן .ושכ"כ מהר"י אלפנדארי בס'
מוצל מאש .וכן העלה במכתם לדוד סי'
נד .אלא שלא יברך .ע"כ.

7

עיין בפמ"ג א"ח (סי' תרמ א"א סק"י) שכ',
ודע דאונן פטור מסוכה ומכל
המצות כו' ,וי"ל דדוקא במ"ע בשוא"ת,
וסוכה קא עבר בקום ועשה כשאוכל חוץ
לסוכה וכו' .ע"כ.
אולם בבכורי יעקב (שם ס"ק יט) כ' ,ולפע"ד
אין בזה ספק כלל ,שכיון שהטעם
שאונן פטור מכל המצות משום דעוסק
במצוה פטור מן המצוה ,א"כ כל מצוה

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

זס
משנת אליעזר

ׁשּלַּמִּטָה צֹר ְֶך ּבָהֶן ׁשֶעֹו ְמדִין מּוכָן לָׂשֵאת
ואת שלאחר המטה .הַּמִּטָה ,אֶת ֶ
ּפְ טּורִ ין
ַה ִּמּטָה,
כלומר בין אותם
שלפני ּפְטּורִים ,וְאֶת ֶ
ׁשאֵין לַּמִּטָה צֹר ְֶך ִמ ְקרִיאַת ְׁשמַע ,וְ אֶ ת
המטה ,ובין אותם
ֶׁשאֵ ין הַ ִּמ ָּטה צ ֹרֶ ְך ּבָ הֶ ן ׁשֶהֹולְכִים רַק
שלאחר המטה ,אם המטה צריכה להם לשאתה,
פטורים :ואת שאין למטה צורך בהם .כגון לְֹוות מִּׁשּום ּכָבֹוד חַ ּיָ בִ ין ּבִ ְקרִיאַת ְׁשמַע,
שדה צופים
שצריך לעסוק בה בין שהיא בקום ועשה
בין שהיא בשוא"ת פטור ממנה .עיי"ש.

וע"ע

בשו"ת פני מבין (חיו"ד סי' רנד)

בד"ה וראיתי ,שג"כ כ' להשיג על
הפמ"ג בזה .עיי"ש .וע' בתוספת ביכורים
שבסו"ס בכורי יעקב (סי' תרמ) מ"ש בזה.

7

בספר

ברכת אהרן עמ"ס ברכות (מאמר

קמד) הסתפק אם עבר וקרא
קריאת שמע כשהי' אונן ואח"כ נקבר
מתו ועדיין לא עבר זמן ק"ש האם חייב
לחזור ולקרות ק"ש או לא וכתב שם
דיש לתלות זאת בפלוגתא דר' יוחנן ור"ל
ביבמות (סב ע"א) גבי עכו"ם שהיו לו בנים
בגיותו ונתגייר ריו"ח אומר קיים מצות
פו"ר ור"ל אמר לא קיים פו"ר וה"נ לריו"ח
יצא י"ח בדיעבד אף על פי שבשעה
שקרא ק"ש היה פטור ואפי' לר"ל י"ל
דשאני התם דעכו"ם לאו בר חיובא הוא
כלל וכו' ,עיי"ש.

7

עיין בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז
אויערבאך (סימן צא אות ג) בדין
אונן אם מותר בלבישת טלית קטן ,וז"ל:
יש לדון אם אונן מותר ללבוש בבקר
את הטלית קטן ,כיון שאם לא יתכוין
למצוה יש לחוש למה שכתב המשנ"ב
בבאה"ל סי' ס' דאם אינו מכוין למצוה

הו"ל כעובר עבירה ודינו כלובש בגד של
ד' כנפות בלא ציצית [וראה עוד בענין זה

בראש הספר סימן א] ורק להמרדכי שהובא
באו"ח סי' י"ג לענין שבת או אונס אפשר
דשרי גם כאן כיון דלא רמיא עלי' חיובא
דהטלת ציצית ,אך יותר נראה דכיון שכך
דרכו ללבוש תמיד אותו מלבוש חשיב
רק כעושה מצוה במחשבה דלית בי' כלל
משום פגיעה בכבוד המת .ע"כ.
וע"ע שם (אות ד) בדין אונן אם חייב
בצדקה ,וז"ל :נסתפקתי אם אונן
חייב בצדקה לעניים ,דאע"ג שיש גם
לאו דלא תאמץ ולא תקפוץ ובל ישוב
דך נכלם ,מ"מ שומר אבידה הרי פטור
מריפתא לעניא והיינו משום דכל היכי
דליכא בעשה של נתון תתן פקע גם הלאו
וא"כ אולי גם אונן פטור מזה ,ורק אם
נותן לעי"נ של המת מסתבר דכמו שמותר
לומר קדיש כך גם מותר גם בזה ,וממילא
יתחייב גם בפורים במתנות לאביונים .ע"כ.
ושם (אות ה) בדין עניית אמן אחר ברכת
אונן ,וז"ל :בשו"ע יו"ד סי' שמ"א
סעי' א' פסק שאין האונן רשאי להחמיר
על עצמו ולברך .ונראה להוסיף שאם
עבר ובירך אין עונין אחריו אמן כמו"ש
התוס' במו"ק דף כ"ג ע"ב ד"ה ואין ממס'
שמחות עיי"ש .ומסתפקנא לפי"ז במי
שחייב להתעסק בהצלת נפשות והוא
טועה ומחמיר על עצמו לברך ברהמ"ז

חס
משנת אליעזר

ברכות ישילש קרפ

אֵ ּלּו ֶׁשּי ֵׁש ֹצרְֶך ָּבהֶןּ ,בָהֶן חַּיָבִין .אֵּלּו וָאֵּלּו ּפְטּורִין מִן
וָ אֵ ּלּו ֶׁשאֵין צֹורְֶך
הַּתְפִּלָה:
ָּבהֵןּ ,פְ טּורִ ין ִמן

הַ ּתְ פִ יּלָ ה ,מִׁשּום ְדחִיּובֹו רַק ִמ ְד ַר ָּבנ ָן ,אֹו
מִׁשּום ְד ָּבעִי ּכַּוָנ ָה יְתֵירָה:

רע״ב

ההולכים ללוות את המת
לכבודו בלבד חייבין:
אלו

ואלו

פטורים

מן התפלה .דלאו דאורייתא היא כמו ק"ש.
ואיכא דאמרי מפני שהיא צריכה כוונה יתירא:

שדה צופים
אם מותר לענות אחריו אמן דלכאורה
הוא ק"ו מאונן וחשיב כבוצע ברך ,אך
יתכן דגבי אונן יש פטור מיוחד וחשיב
טפי כמברך לבטלה .ע"כ.
ושם (אות ו) בדין אונן והמלוים את
המת לענין ברכת אשר יצר אתכם
וכו' ,וז"ל :נלענ"ד שאף אם האונן עצמו
פטור לגמרי מברכת אשר יצר אתכם
וכו' [עי' אשל אברהם (בוטשאטש) או"ח סי'
רכ"ד] ,מ"מ המלוים את המת מסתבר
שצריכים שפיר לברך לאחר הקבורה דכל
זמן שלא יצאו המלוים מביה"ק הרי זה
חשיב כראיה אחת וגם שהרי מעיקר הדין
יכולים הם שפיר לברך גם בדרך הלויתם
ולפני הקבורה באופן שעי"כ לא ישתהו
עם המת ובפרט אלו המלוים שאינם
מחזיקים במטה ,וכמו שאם נזדמן להם
ברכת הראיה כגון ברקים ורעמים דשפיר
יכולים לברך .ע"כ.
ושם (אות ז) בדין אונן לענין ספירת
העומר ,וז"ל :מי שנעשה אונן
באחד מימי הספירה באופן שיהי' אונן
כל הלילה והיום שלמחרת ,כתב בשו"ת
נובי"ק או"ח סי' כ"ז שיספור בלילה בלא
ברכה ושוב יוכל לספור בשאר הימים
בברכה ,וה"ד בבה"ל סי' תפ"ט סעי' ח'.
ומסופקני אם גם בלילה של ערב שבועות
רצוי לספור מפני החשיבות של הברכות
שכבר בירך שתהיינה מהודרות [עי' מורה

באצבע (להחיד"א) סי' ז' אות רי"ז ,ובשד"ח

אסי"ד מערכת יוהכ"פ סי' א' סוף אות ג'] .ע"כ.
ושם (אות ח) בדין אונן לענין נעילת
הסנדל בת"ב ,וז"ל :נראה דאונן
בתשעה באב אם יחלוץ נעליו יקשה עליו
מלהתעסק בצרכי המת מותר בנעילת
הסנדל ,והוא הדין במי שנעשה אונן תוך
ימי אבלו ,ועי' בתוס' מו"ק דף כ"ג ע"ב
ד"ה ואינו ,וצ"ע לענין יום הכפורים במי
שיש לו דין אונן כגון במחשיך על התחום
בצרכי קבורה (עי' שו"ע או"ח סי' ע"א סעי'
ב') אם מותר בנעילת הסנדל ,אך בזמננו
דאיכא מנעלים מותרות שהן טובות ממש
כמו של עור אפשר דאסור בנעילת סנדל
של עור ,וכמו"כ צ"ע לענין יולדת דמדינא
מותרת בנעלים של עור כל ל' יום
לאחר לידתה כמבואר בשו"ע סי' תרי"ד
סעי' ג' ,אם היתר זה איכא גם בזמננו
וכנ"ל .ע"כ.
ושם (אות ט) בדין אונן בק"ש שעל
המטה ,וז"ל :הא דאונן פטור
ממצות ואינו רשאי להחמיר על עצמו
כמבואר ביו"ד סי' שמ"א סעי' א' ,נראה
שאם הקבורה תהא למחר והוא הולך
לישן דשפיר חייב בקריאת שמע וגם
בברכת המפיל כשהוא שוכב על מטתו,
דבכה"ג לא שייך כ"כ הטעמים שנאמרו
בפטורא דאונן ממצות .ע"כ.
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טס

שדה צופים

בספר

חשוקי חמד עמ"ס ברכות (יז ע"ב)

דן מה הדין בבעל אטליז שמכר
נבילות וטריפות (כדי להשתכר ולא להכעיס)
ומת האם גם המתעסק בקבורתו פטור
מהמצוות.
והביא מ"ש בתשובת חת"ס
סימן שמא) מאן יימר לן שאין
מחויבים לקבור מומר שמת שהרי הרוגי
בית דין שיש בהם עובדי ע"ז ומחללי
שבתות ואנשי עיר הנדחת ואין הקרובים
מתאבלים עליהם ומ"מ מחויבים בקבורה
שהרי עיקר מצות עשה של קבורה
נלמדת מהם שנאמר בו כי קבור תקברנו
עכ"ל .וכתב ,ונראה דאעפ"י שחייבים
לקבור מומר שמת בכל זאת אין מצוה
לקבור מוכר נבילות וטריפות שמת בלי
תשובה (כגון שנהרג בתאונת דרכים פתאומית)
וכך כתוב בהגהות אשר"י (חולין פ"ז סימן
טז) וז"ל והמוכר טריפות בחזקת כשרות
ומת קודם שעשה תשובה אסור להתעסק
בקבורתו ואפילו כלבים אוכלים את בשרו
לוקקים דמו אסור להבריח מעליו אבל
אם עשה תשובה אין לך דבר שעומד בפני
בעלי תשובה עכ"ל הרי שכתב שאסור
להתעסק בקבורתו ואעפ"י שמומר
חמור ממנו בכל זאת הלכה מיוחדת היא
בקבורת מוכר נבילות וטריפות שמאחר
וגזל מהכלבים יש להשאירו לכלבים.
(יור"ד

וכעי"ז

כתב גם החכמת שלמה (גליון

השו"ע או"ח סימן שיא ס"א) וז"ל מת
שמוטל במקום שירא עליו מפני הדליקה
אם יש ככר או תינוק מטלטלו על ידיהם
מלשון הפוסקים משמע שכל מת מותר
לטלטלו מפני הדליקה אך הנה במדרש
רבה (ויקרא פ"ה) כתוב וז"ל א"ר אייבוי

מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל
נבילות וטריפות לישראל פעם אחת
עיוכ"פ אכל ושתה ונשתכר ועלה לראש
הגג ונפל ומת והיו הכלבים מלקקים את
דמו אתן ושיילין לר"ח מהו לאעבריא
יתיה מן קדמיהון אמר להו כתיב "ואנשי
קודש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא
תאכלו לכלב תשליכון אותו" זה שהיה
גוזל את הכלבים ומאכיל נבילות וטריפות
לישראל ארפון להון מדידהון אינון אכלין
עכ"ל ובע"כ ע"י ככר או תינוק מיירי
דבלא ככר ותינוק אף באדם כשר אסור
ומוכח דברשע לא חיישינן על בזיון שלו
עכ"ל.
למדנו אם כן שאסור להתעסק בקבורת
מוכר נבלות וטרפות ובודאי שמי
שקוברו לא נחשב לעוסק במצוה .ע"כ.
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וראה עוד בספרו שם (יח ע"א) שדן
אודות מומרת שנישאה לערבי
ונהרגה באחד הפיגועים ,האם המתעסק
בקבורתה פטור מק"ש.
וז"ל השאלה :באחד הפיגועים בארצנו
הק' נהרגה יהודיה מומרת שנישאה
לערבי ר"ל ,האם המתעסק בקבורתה
פטור מקריאת שמע כדין המתעסק
בקבורת כל ישראל .או שמא מאחר
והשתמד אינו פוטר את הקוברו מקריאת
שמע וכל המצוות .שהרי מצות קבורה
נובעת מגמילות חסדים כמבואר בסוטה
(דף יד ע"א) שהתורה תחלתה חסד וסופה
גמילות חסדים דכתיב ויקבור אותו בגיא.
ואם כן אולי אין מצוה לגמול חסד זה עם
מומרת שהתחתנה עם ערבי.

ע
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שדה צופים

תשובה:

נאמר ברמ"א (יור"ד סימן שמ

ס"ה) :י"א שמומר שנהרג בידי
עובד כוכבים מתאבלים עליו ...וי"א
דאין מתאבלין וכן עיקר( ,שאין מתאבלין
עליו) .וכתב הש"ך (סק"ט) שיש לפסוק
דמתאבלים עליו כדעת האשרי והאו"ז
שאי אפשר לחלוק על דבריהם מהמבואר
בסנהדרין דף מז ע"א דמומר שנהרג בידי
עובד כוכבים ,כיון דלא מיקטיל כדין הו"ל
מיתתו כפרה ,ומתאבלים עליו .עכ"ל ,וכך
כתב הט"ז (סק"ג) .ויעויין גליון מהרש"א
שאומרים בניו עליו קדיש ,יעו"ש.
לאור זאת בענייננו הקובר מומר שנהרג
פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
שדינו ככל עם ישראל דמיתתו כפרה היא
על כל חטאיו ,והוי עוסק במצוה דפטור
מן המצוה.
אולם יש לעיין בזה ,מאחר והרמ"א פוסק
שהעיקר לדינא דאין מתאבלין
עליו ,ודינו כמומר אף שנהרג בידי עכו"ם,
ואם כן אולי נחשב לספיקא דדינא ,ואם כן
יש להחמיר בקריאת שמע דאורייתא .אך
נראה שפטור מק"ש וזאת על סמך תשובת
החת"ס (יור"ד סימן שמא) שכתב :מאן יימר
לן שאין מחויבים לקבור מומר שמת,
שהרי הרוגי בית דין שיש בהם עובדי ע"ז
ומחללי שבתות ואנשי עיר הנדחת ואין
הקרובים מתאבלים עליהם ...ומכל מקום
מחויבים בקבורה .שהרי עיקר מצות
עשה של קבורה נלמדת מהם שנאמר 'כי
קבור תקברנו' ...,אך לקברו בין ישראל
גמורים בודאי צ"ע ,ונראה דלאו שפיר
עבדי ,דאין קוברים רשע אצל צדיק ,הוא
איסור תורה ,והיא הלל"מ כמבואר ברש"י
בסנהדרין (דף מו ע"א) ,עכ"ד החת"ס.

לאור זאת צ"ע מה דינו של משומד,
שמהדין אסור לקברו אצל אדם
כשר ,וכ"ש אצל צדיק ,אך פריצי עמנו
מכריחים את הקברן לקברו בתוך בית
עלמין של כשרי ישראל ,והוא לא יכול
לעמוד בלחץ שמפעילים עליו ,האם הוא
חייב בקריאת שמע ,שהרי אינו עוסק
במצוה אלא בעבירה .הגע עצמך ,אחד
יקבור מת בשבת האם יפטר מקר״ש?!
ואולי אין נידוננו דומה לקבורה בשבת,
כי עצם הקבורה מצוה היא אלא שמצד
אחר יש כאן חטא ,דמזיק לשכנו ,וצ"ע.
דהנה כתב החת"ס (הנ"ל ,יור"ד סימן שמא
ד"ה איברא) 'לאחר שכבר נקבר (המומר ליד
צדיק) לא נ"ל לחטוטי שכבי' ,יעו"ש ,ואם
כן יתכן שכיון שאם בדיעבד כשקברוהו
ליד צדיק לא מוציאים אותו ,אם כן נחשב
למצוה למרות שאסור היה לעשותה.
וכבר היה מעשה במוסר דמתא שטרם
מותו ציוה על החברא קדישא
שיקברוהו מעומד כדי לכפר על חטאיו,
וכבר רצו לקיים דברי המת ,אלא שהלכו
לשאול דעת המרא דאתרא הגאון ר' משה
פיינשטיין זצ"ל ,ואמר :אנו אין לנו אלא
הנפסק בשו"ע (יו"ד סי׳ שסב ס"ב וש"ך סק"ב),
שקוברים בשכיבה ולא במעומד ,וקברוהו
בשכיבה ,כעבור כמה ימים באו אנשי
הק .ג .ב .ודרשו לפתוח קברו של אותו
מוסר ,ונתברר שטרם מותו קרא לאנשי
ק .ג .ב .ואמר להם שהיהודים בזים למלכות
ואתם תראו שכשאמות יקברוני בבזיון
בעמידה ,מכיון שהייתי קרוב למלכות.
ובזכות עמידתו של הגאון ר' משה פיינשטיין
על קיום מסורת דיני ישראל ,ניצולו כל
יהודי ליובאן מגזירות משונות .ע"כ.
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רע״ב

אע
משנת אליעזר

(ב) להתחיל ולגמור( .ב) קָבְרּו אֶת הַּמֵת וְחָז ְרּו .אִם (ב) קָ בְ רּו אֶ ת הַ ֵּמת
וְ חָ זְ רּו ּכְ ֶׁשּגָמְרּו
פרשה אחת של
י ְכֹולִין לְַהַתְחִיל וְלִג ְמֹור עַד
קְבּורַת ַהּמֵת ַד ְרּכָן
ָהי ָה לַעֲׂשֹות ׁשּורָה לְנ ִחּום ָה ֲאבֵלִים ,אִ ם יְ כֹולִ ין לְ הַ תְ חִ יל ְקרִיאַת ְׁשמַע וְ לִ גְ מֹור ֲאפִילּו
שדה צופים
משנה ב
קברו את המת וחזרו וכו' ואם לאו לא
יתחילו.
טעמא דמילתא משום דתנחומי אבלים
גמילות חסדים היא וגמילות
חסדים היא מן התורה כדאמרינן בעלמא
והודעת להם זה גמילות חסדים ולפיכך
פטורים מקריאת שמע אף על פי שכבר
נקבר המת משום דעוסק במצוה הוא.
וא"ת קודם שלא הגיעו לשורה אמאי
אין מתחילין קריאת שמע וגומרין
ויהיו פטורין ממצות שורה משום עוסק
במצוה דהא הן עסוקין בקריאת שמע.
יש לומר דמשעת קבורה הוי אתחלתא
דהא מצוה דשורה מענין קבורה הוא
דכבוד עושין למתים ולחיים וכיון דכן
אשתכח דמצות שורה קודמת.
וא"ת עוד מאי שנא הא מההיא דלעיל
דאפילו עסוקים בהספד חייבין
דאמרינן נשמטין אחד אחד וקורין והכא
פטרינן להו מקריאת שמע .יש לומר
דבהספד אף על פי שקורין קריאת שמע
לא יהא עכוב בהספד שאפשר לחזור
למצותו .אבל הכא לענין מצות שורה אי
אפשר .מפני שהיא מצוה עוברת( .שטמ"ק,
ברכות יט ע"א).
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כתב בשלחן ערוך (סי' עב סעיף ד') ,קברו
את המת וחזרו האבלים לקבל

תנחומין וכל העם הולכים אחריהם וכו',
אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו
פסוק אחד של קריאת שמע קודם שיגיעו
לשורה יתחילו ,ואם לאו אל יתחילו.
וכתב הרמ"א בהג"ה ,אם יש שהות ביום
לקרוא אחר כך.
ומקור דברי הרמ"א מהבית יוסף שדייק
כן מלשון הרמב"ם ,שסיים,
"ואחר שיפטרו מהאבלים יתחילו לקרות".
וז"ל המאירי (ברכות יט א) ע"ב ד"ה
"ומגאוני
השלישית:
המשנה
הראשונים כתבו ,שדוקא שאין זמן קריאת
שמע עובר בכך ,אבל אם היה זמנה עובר
אין חולקים כבוד למת במקום חילול ה'.
ויש חולקים שמכל מקום עוסק במצוה
קרינא ביה" .ע"כ .ונראה שהחולקים
סוברים כן אף באופן שעדיין לא התחילו
בתנחומי אבלים ,משום שהתחלת המצוה
היא משעת קבורת המת ,והשורה מענין
קבורה היא ,וכבוד המתים והחיים הוא,
ולכן אם אינם יכולים להתחיל בקריאת
שמע ולגמור קודם שיגיעו לשורה לא
יתחילו בקריאת שמע ,וכמו שהסביר כל
זה הרא"ה בספר פקודת הלוים (עמ' מ').
והנה המגן אברהם כתב על דברי הרמ"א,
שאם אין שהות לקרות קריאת
שמע אחר כך ,יקראו קריאת שמע קודם,
"כיון שעדיין לא התחילו במצות תנחומי
אבלים" .וכן כתב בשלחן ערוך הרב .וכן
כתב במגן גבורים.

בע
משנת אליעזר

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

רַק ּפָסּוק רִאׁשֹון ,עַ ד ׁשֶֹּלא יַּג ִיעּו לַּׁשּור ָה ,יַתְחִילּו .ק"ש :לשורה .שהיו
עושים שורות שורות
ֶׁשל ֹא
ּׁשּורָ יַ ּגִה ,יעּו יַ תְ ָה חִ ֲאבֵלילּוִ,ים וְאִם לָאוֹ ,לא יַתְחִילּו .הָעֹומְדִים
סביב האבל לנחמו
לַ
בשובם מן הקבר :ואם לאו .שהיה הדרך
וְ אִ ם לָ או ׁשֶֹּלא יּוכְלּו לִּג ְמֹור עַד ׁשּיַּג ִיעּו
קרוב מן הקבר עד המקום שבו עושים השורה,
עֹומדִ ים
ָה ֲאבֵלִים לַּׁשּורָה ,ל ֹא יַ תְ חִ לּו ,הָ ְ

שדה צופים
וכתב הפרי מגדים על זה ,משמע שאם
התחילו בתנחומי אבלים ,אף על
פי שאין מצוה זו אלא מדבריהם ,וכמו
שכתב הרמב"ם (בפרק יד מהלכות אבל הלכה
א') ,אפילו אם אין שהות לקרות קריאת
שמע אחר כך ,אינם פוסקים ממצות
תנחומין ,שהעוסק במצוה דרבנן פטור
אף ממצוה דאורייתא ,וצ"ע מנין לנו זה.
ע"כ .ודברי המגן אברהם הובאו להלכה
במשנה ברורה .ובביאור הלכה הביא גם
דברי הפרי מגדים כנ"ל.
ולפי האמור לעיל יש לומר דשפיר
ילפינן לה מההיא דסוכה (י ב)

ששלוחי מצוה לקבל פני רבם ברגל
פטורים מן הסוכה ,אף שהקבלת פני
הרב ברגל אינה אלא מדבריהם ,שהעוסק
במצוה דרבנן פטור אף ממצוה דאורייתא.
וכן יש להוכיח כן משאר הראיות הנ"ל.
ובהגהות מהרל"ח כתב על דברי הבית
יוסף הנ"ל ,ולי נראה שלא
היתה כוונת הרמב"ם לומר שדוקא אם
יש שהות ביום לקרוא קריאת שמע לאחר
מכן ,שהרי בירושלמי שהביא הרא"ש שם
מוכח להיפך וכו' .ואפילו בדליכא שהות,
אם אינם יכולים להתחיל ולגמור לא
יתחילו ,וכל שכן שלא יפסיקו מהנחמה
משום קריאת שמע אפילו בדליכא שהות.
וזה להיפך ממה שכתב הבית יוסף ומורי
הרמ"א .ע"כ.

וכן כתב המאמר מרדכי בסק"ה ,שאין
הכרח מדברי הרמב"ם למה שכתבו
הבית יוסף והרמ"א ,ושוב מצא כן בספר
ויגש יהודה שהיה תלמיד הרמ"א( .והן הן
הדברים הכתובים בהגהות מהרל"ח הנ"ל) .ע"ש.
ולפי זה נתחזקו דברי המגן אברהם
הנ"ל ,ושמע מינה שהעוסק במצוה
דרבנן פטור אף ממצוה דאורייתא.

אולם

הריטב"א בחידושיו לברכות (יט

ע"א) כתב ,קברו את המת וכו' ,ואם
לאו לא יתחילו ,וטעמא דמילתא משום
דתנחומי אבלים גמילות חסדים היא,
וגמילות חסדים היא מצוה מן התורה,
וכמו שאמרו (בבא מציעא ל ב) והודעת
להם וכו' ,זו גמילות חסדים ,לפיכך
פטורים מקריאת שמע אף על פי שכבר
נקבר המת ,משום שהעוסק במצוה פטור
מן המצוה[ .וכתב עוד שם כדברי הרא"ה הנ"ל,
שתנחומי אבלים היא המשך לתחלת המצוה

של קבורת המת וכו'] .וכן כתבו תלמידי
רבינו יונה שם .ולכאורה משמע שדוקא
העוסק במצוה מן התורה פטור מן
המצוה.
אך יש לומר שהוצרכו לכך לפי שעדיין
לא התחילו בפועל במצות תנחומי
אבלים ,אבל אילו התחילו בנחמה ,בלאו
הכי אין להם להפסיק ממנה בשביל
מצות קריאת שמע ,שגם העוסק במצוה
דרבנן פטור ממצוה דאורייתא.

רע״ב

ברכות ישילש קרפ

גע
משנת אליעזר

ּפְטּור ִיןּ ,בַ ּׁשּורָ ה

ּבַּׁשּורָה ,הַּפְנ ִימִים
וְהַחִיצֹונ ִים חַּיָבִין:

ואין פנאי להתחיל
ולגמור עד שלא יגיעו
הפנימים.
לשורה:
הרואים האבלים :והחיצונים .שאינם רואים פני
האבלים:

לְנ ִחּום

ָה ֲאבֵלִים ,הַ ּפְ נִ ִימים
הָרֹואִין אֶת ָה ֲאבֵלִים,
ּפְ טּורִ ים ִמ ְקרִיאַת ְׁשמַע ,וְ הַ חִ צֹונִ ים ֶׁשאֵינ ָן
רֹואִים אֶת ּפְנ ֵי ָה ֲאבֵלִים ,חַ ּיָ בִ ין ּבִ ְק ִראַת ְׁשמַע:

שדה צופים

[ובשו"ת

חקרי לב (חאו"ח סי' יז בד"ה

עוד) ,כתב ,שבתשובה אחרת
כתב שהריטב"א ורבינו יונה סבירא להו
שמצות ביקור חולים דאורייתא ,וכדעת
בעל הלכות גדולות .והשדי חמד (מערכת
ב' כלל קטז) נפק דק ואשכח דברי תלמידי רבינו
יונה הנ"ל ,אך לא מצא כן להריטב"א .ולפי

האמור גם הריטב"א קאי בהאי שיטה] .ועיין
בספר תורת חיים סופר ,ובספר בני ציון
ליכטמן (סוף סי' עב).
אולם מהר"י אסאד בשו"ת יהודה יעלה
(חיו"ד סי' שי) ,האריך בראיות
להוכיח שהעוסק במצוה דרבנן אינו
פטור ממצוה של תורה ,שכיון שמן
התורה לאו מצוה היא ,לכת דידך מקרי
וחייב ,ושכן מוכח בפירוש רש"י (סוכה כה
א) על המשנה ,שלוחי מצוה פטורים מן
הסוכה ,כגון הולכי בדרך מצוה ללמוד
תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבויים.
והנה כל שלשה אלו לדוגמא דאורייתא
נינהו ,שגם לקבל פני רבו כמו לקבל פני
אביו הוי מצוה מן התורה ,עיין יומא (עז
ב) ,ובבא מציעא (לג א) .ואף שבירושלמי
(סוף פרק ג' דפסחים) קרי לקבלת פני רבו
שביתת הרשות ,היינו רק בערך לגבי
מצות פסח ומילת בניו ,אבל בודאי מצוה
דאורייתא היא וכו' .ועיין להפני יהושע
והצל"ח ברכות (ריש פרק מי שמתו) ,שהעלו
שדוקא במצות שוות העוסק במצוה

פטור מן המצוה ,אבל העוסק במצוה
שאינה שוה בכל ,מצוה קלה היא ,ואינו
נפטר ממצוה השוה בכל שהיא חמורה.
ע"ש .ולפי זה כל שכן שהעוסק במצוה
דרבנן אינו נפטר ממצוה מן התורה וכו'.
ע"ש( .ילקוט יוסף סימן קכח).
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בשו"ת שאגת ארי' (סימן ב) כתב
דלכאורה יש להביא ראיה
לומר דליכא חיובא מדאורייתא אלא
בפסוק ראשון ,מדתנן הכא קברו את
המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור
עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו
לא יתחילו .ומסקינן הא דתנן אם יכולין
להתחיל ולגמור .היינו אפילו פסוק אחד.
וש"מ מזה דאפילו בפסוק ראשון סגי
מדאורייתא .דאי ס"ד דכולה פרשה בעינן.
כי יכולין לגמור פסוק אחד לאו כלום
הוא .ועל זה חזר ודחה דאין זו ראיה
די"ל דאע"ג דאינו יוצא בפסוק אחד מכל
מקום הואיל ופסוק ראשון אית בי' קבלת
עול מלכות שמים אם יכולין להתחיל
ולגמור יתחילו מדרבנן כדי לקבל עול
מלכות שמים עכת"ד.
וכתב הגרי"פ פערלא בביאורו
ספר המצוות לרס"ג (עשה ג ד)
וז"ל :ולדעתי דבריו תמוהים ודיחוי זה
חוזר ונראה .דכפי הנראה הבין דהכא
מיירי בדליכא שעות לקרוא ק"ש אחר
על

דע

ברכות ישילש קרפ
שדה צופים

תנחומי האבלים .ולכן כתב דאע"ג שאין
יוצאין בפסוק ראשון מכל מקום חייבים
מדרבנן לקבל מלכות שמים .אבל אם
כן אשתמיטתי' במח"כ דברי הרמב"ם
ז"ל (בפ"ד מהלכות ק"ש ה"ו) שכתב וז"ל
אם יכולין העם להתחיל ולגמור אפילו
פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה יתחילו
ואם לאו לא יתחילו אלא ינחמו האבלים
ואחר שיפטרו מהם יתחילו לקרות עכ"ל.
ומבואר דס"ל דבדאיכא שעות ביום
לקרות אחר כך עסקינן .וכמש"כ בכ"מ
שם עיין שם .וכן פסק בש"ע או"ח (סוף
סי' ע"ב) ובלבוש עיין שם .והנה הכ"מ
לא הראה מקור דברי הרמב"ם ז"ל בזה.
אבל כן מפורש במס' שמחות פ"י והביאה
הרמב"ן ז"ל בתורת האדם (בשער ההוצאה).
דקתני קברו את המת וחזרו אם יכולין
להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה
עומדין ואח"כ קורין ואם לאו קורין
ומתפללין ואח"כ עומדין .ועל זה כתב
הרמב"ן ז"ל שם וז"ל והוא לאו דוקא הוא
(רצה לומר דלא דייקא ונפל בה ט"ס) אא"כ
יכולין להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד
עד שלא יגיעו לשורה מתחילין וגומרים
קודם השורה ואם לאו עושין שורתן
ואח"כ קורין ומתפללין עכ"ל עיין שם.
וכוונתו להגיה דצ"ל איפכא דאם יכולין
וכו' .קורין ואח"כ עומדין ואם אין יכולין
כו' עומדין ואח"כ קורין .והוא מוכרח .וכן
הגיהו הגר"ח ז"ל ושאר אחרונים.
הרי מבואר דמקורו של הרמב"ם בזה
הוא מפורש בהך ברייתא דמס'
שמחות .והוא ג"כ דעת הרמב"ן ז"ל.
ולפי זה הא דתנן אם יכולין להתחיל כו'
יתחילו .היינו לומר שיכולין להתחיל אם

ירצו .אבל חיובא ודאי ליכא .כיון דאכתי
איכא שעות לקרות אח"כ ואין השעה
עוברת .ואם אין יכולין להתחיל ולגמור
לא יתחילו .היינו שאין יכולין להתחיל
כיון שלא יספיקו לגמור אפילו פסוק אחד
עד שלא יגיעו לשורה הו"ל כאילו כבר
עומדים בשורה .ואסור לעסוק בדבר אחר
ולהפסיק באמצע הפסוק כשיגיע לשורה
ג"כ אסור .והילכך אסור להתחיל .והשתא
אם כן אין מקום כלל למש"כ הש"א
דאע"ג דאין יוצאין בפסוק ראשון הואיל
ואית בי' מלכות שמים חייבום מדרבנן
כדי לקבל עול מלכות שמים .ולפי מה
שנתבאר הא ליתא .דכיון דמיירי בדאיכא
שעות לקרות ק"ש אח"כ .למה יחייבום
רבנן במאי דלא נפיק בי' כלל ידי חובתו.
הרי אכתי אין השעה עוברת .ובידם
לקיים אח"כ המצוה כתיקונה .וגם באמת
לא קתני במתני' שום חיובא אלא דאם
ירצו להתחיל רשאין כדכתיבנא .והשתא
אם איתא דפסוק ראשון לחוד לאו כלום
הוא ולא נפיק בי' י"ח אפילו מדאורייתא.
מה לי פסוק אחד מה לי פחות מפסוק.
אלא ודאי בפסוק ראשון לחוד כבר יצא
מיהת ידי חובתו מדאורייתא אף על גב
דמדרבנן לא יצא י"ח עד שיקרא כל
השלשה פרשיות .והילכך שפיר אמרינן
דאם יכול להתחיל ולגמור אפילו פסוק
אחד יתחיל .דהא מן התורה מיהת כבר
השלים מצותו עד שלא יגיע לשורה .ואם
כן הראיה במקומה עומדת.
וראיתי בהגהות מהרל"ח שהשיג על
הב"י והרמ"א .ורצה להטות
כוונת הרמב"ם שם לכוונה אחרת.
ודבריו תמוהים אצלי .דמלבד דלא יתכן

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

הע
משנת אליעזר

נָׁשִים וַעֲבָדִים ּוקְטַּנ ִים
ּפְטּורִין מִּקְרִיאַת ְׁשמַע

ֲב ִדים ְּפטו ִּרים
ָשים ַוע ָ
נִׁ
(ג) נשים ועבדים (ג)
ִמ ָּכל ִמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה ֶׁש ַהזְ ַמן
פטורים מק"ש.
ֵש ָל ֶהם
גְ ָר ָמא ַהיְינ ּו ֶׁש ּיׁ
אע"פ שהיא מצות עשה
זְ ַמן ְמיו ָּחד ֶׁש ַהזְ ַמן גו ֶֹרם ְל ַה ִמ ְצוָהְּ ,כגוֹן ֻס ָּכה ,לו ָּלב,
שהזמן גרמא ,וכל מצות עשה שהזמן גרמא
ילת ָח ֵמץ
ֲכ ַ
ֲפ ּל ּו ֶׁש ַהזְ ַמן ְּג ָר ָמאְּ ,כגוֹן א ִ
ו ְַח ּי ִָבין ְּב ָלאוִן א ִ
יהם ְּב ִמ ְק ַצת ִמן ַה ִּמ ְצוֹת ִמ ַּט ַעם ִחנּ ו ְּך:
ֲב ֶ
ְּב ֶּפ ַסח ְק ַט ִּנים ְּפטו ִּרים ִמן ַה ּתו ָֹרה ,ו ְַר ָּבנָן ַחיְב ּו או ָֹתן ,ו ְַה ִח ּיוּב ַעל א ִ

(ג) נָ ִׁשים ,וַ עֲ בָ דִ יםּ ,כְנ ַ ֲענ ִיםֶׁ ,ש ַחּיָבִין רַק ְּב ִמצְֹות ֶׁש ַהּנָׁשִים ַחּי ָבֹות ָּבהֵןְ ,דג ָ ְמרֵי לָּה לָּה
ֵמאִיּׁשָהּ ,וקְ ַטּנִ יםּ ,פְ טּורִ ים ֵמקְ רִ יאַ ת ְׁש ַמע ,נָׁשִים ּפְטּורִים ִמּפְנ ֵי ֶׁשהִיא ִמ ְצו ַת ֲעׂשֵה
שדה צופים
כלל לנטות מן הכוונה הפשוטה בדברי
הרמב"ם ז"ל .ואין לשון הרמב"ם ז"ל
סובל פירושו כלל עיין שם .אישתמיטתי'
ג"כ ברייתא דמס' שמחות ודברי הרמב"ן
ז"ל שם .ומה שהוקשה לו מדברי
הירושלמי לק"מ לענ"ד .דאפשר לומר
דס"ל לתלמודא דירושלמי דודאי ברייתא
נמי בדאיכא שעות מיירי דאי ליכא שעות
לקרות ולהתפלל אח"כ לא הוה קאמר
ת"ק דמפסיקין לק"ש ואין מפסיקין
לתפלה .דכיון דהשעה עוברת לא יתכן
לבטל אפילו מצות תפלה משום ההספד
וליכא למ"ד .אלא ודאי בשאין השעה
עוברת מיירי ואפ"ה פליגי רבותינו וס"ל
דמפסיקין ההספד בין לק"ש ובין לתפלה.
ולזה שפיר פריך ממתניתין ולק"מ .ובלאו
הכי הרמב"ם השמיט ולא הביא בהלכותיו
כלל חילוק זה דירושלמי בין יום ראשון
ליום שני .וכבר העיר בזה הר"ב פ"מ
על דברי הירושלמי שם עיין שם .ואין
כאן מקום להאריך בזה .ועל כל פנים
ראייתו של הש"א נכונה לכאורה לפי מה
שביארנו .ע"כ .ועיי"ש עוד.
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קברו את המת וחזרו .זה קאי על עובדי
ה' שהם מקברים את המת ,היינו

שמתקנים מה שרשעים בחייהם קרואים
מתים ח״ו .ואחר כך חוזרים למדריגתם,
אזי אם יכולים להתחיל ולגמור ולפעול
טוב עבור ישראל ,עד שלא יגיעו לשורה,
כי יש שני שורות ,אלה לחיי עולם ואלה
וכו' ,אזי אם יכולים להתחיל עד שלא
יגיעו לשורה הב' ,יתחילו כי יכולים
להתערב חס ושלום ,והמבין יבין.
העומדים בשורה הפנימית ,פטורים.
פירוש גם כן על זה הדרך,
אותם שיש להם פנימיות מועט שלא
פגמו כל כך פטורים ,יכולים החכמים
לפוטרם ,והחיצונים חייבים ,התיקון
שיהיו חייבים בעיני עצמם ,ויכירו ערכם
וגם כן יפטרו .וד"ל( .שארית ישראל ,שער
ההתקשרות ליקוטים).

משנה ג
נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת
שמע וכו'.
בשו"ע (סימן ע' ס"א) נשים ועבדים
פטורים מק"ש ,מפני שהיא
מצות עשה שהזמן גרמא ,ונכון הוא
ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים.
הגה :ויקראו לפחות פסוק ראשון.

וע
משנת אליעזר

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

ֶׁש ַהזְמַן ג ְ ָרמָא ֶׁש ִמ ְצו ַת ּומִן הַּתְפִּלִין ,וְחַּיָב ִין ּבַּתְפִּלָה נשים פטורות ,סלקא
דעתך אמינא לחייבן
ק"ׁש ֶׁשּבַּיֹום ז ְ ַמּנ ָּה רַק
ּובַּמְזּוז ָה ּובְבִרְּכַת הַּמָזֹון:
הואיל ואית בה מלכות
ּבּיֹום ו ְ ֶׁשּבַּלַיְלָה ז ְ ַמּנ ָּה
שמים ,קא משמע לן .ותפילין מצות עשה
ּומן הַ ּתְ פִ ּלִ ין ֶׁשּלַיְלָה ו ְ ַׁשּבָת לָאו
רַק ּבַּלַיְלָהִ ,
שהזמן גרמא הם ,דלילה ושבת לאו זמן תפילין
זְמַן ְּתפִלִיןּ ,ו ְק ַטּנ ִים ּפְטּורִים מִן ק"ׁש ִמּפְנ ֵי
נינהו .וסלקא דעתך אמינא הואיל ואתקש תפלין
ֶׁשאֵינֹו מָצּוי ֵאצֶל ָאבִיו ּבִזְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע
למזוזה נשים נחייבו ,קמ"ל :קטנים .אפי' קטן
ָּב ָערֶבּ ,ובַּבֹוקֶר עֹוד יָׁשָן הּואּ ,ומִן ַה ְּתפִּלִין
שהגיע לחינוך לא הטילו על אביו לחנכו בק"ש,
ֶׁשאֵין י ְכֹולִים לִׁשְמֹור אֹותָן ְּב ָט ֳהרַת הַּגּוף,
לפי שאינו מצוי תמיד אצלו בעונת ק"ש .ולא
וַ חֲ ּיָ בִ ין ּבִ תְ פִ לָ ה ֶׁשהִיא ַר ֲחמִיםּ ,ובַ ְמזּוזָ ה,
בתפילין ,משום דסתם קטן אינו יודע לשמור
ּובְ ּבִ רְ ּכַ ת הַ ָּמזֹוןֶׁ ,שאֵין תְלּוין ּבִזְמַן:
תפיליו שלא יפיח בהן :וחייבין בתפלה .דתפלה
רחמי היא ,ומדרבנן היא ,ותקנוה אף לנשים ולחנך בה הקטנים :ובמזוזה .דמהו דתימא הואיל
ואתקש לתלמוד תורה ,כי היכי דנשים פטורות מתלמוד תורה דכתיב (דברים יא) ולמדתם אותם את
בניכם ולא את בנותיכם הכי נמי נפטרו ממזוזה אע"פ שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא ,קמ"ל:
בברכת המזון .מבעיא לן אי חייבות בברכת המזון מדאורייתא ,כיון דכתיב (שם ח) ואכלת ושבעת
וברכת ,הויא ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא ,או שמא אין חייבות מדאורייתא ,משום דכתיב (שם)
על הארץ הטובה אשר נתן לך ,והארץ לא נתנה לנקבות ,ולא אפשיטא:

שדה צופים
ועיין בשו"ת להורות נתן (ח"ט סי' ג') דאין
חייבות לכוין בכוונת השמות ,כי
עיקר חיובן בשביל קבלת עול מלכות
שמים יחוד ה' ואחדותו ,וכן אינן צריכים
להקפיד על קריאתה בתוך זמן ק"ש ,ואף
אם קבלו עליהם כחובה אמירת כל ק"ש,
לא קיבלו על עצמן אלא בגבול שהזמן
מאפשר להם ,אא"כ קיבלה בפירוש
לשמור על גבול הזמנים ומקפדת על כך
(עיין אשל אברהם בוטשאטש).
ובמשנה ברורה (סק"ב) דן לענין חיובה
בשאר חלקי התפילה ,ומסיק
בשם הגאון ר׳ עקיבא איגר שחייבות
בפסוקי דזמרה כשם שחייבות בתפילה,
כי פסוקי דזמרה בשביל התפילה ,וכן
מסיק בשם המגן אברהם שחייבות
בזכירת יציאת מצרים ,ולכן חייבות לומר

אמת ויציב שחרית ולהסמיך גאולה
לתפילה ואמת ואמונה ערבית.
ומיהו רבים המה הפוסקים שדנו בכל
הנ"ל ,ופוטרים הנשים מפסוקי
דזמרה ,וכן מברכות ק"ש גם לאחריה,
וגם בענין חיובם בזכירת יציאת מצרים
השאגת אריה (סימן י"ב) פוטרן ,וכפי
שציין במשנ"ב .ואכן תפילת ערבית ,כולל
ברכות ק"ש לפניה ולאחריה ,רוב הנשים
אינן מתפללות ,אבל נכון ללמדם שיכוונו
לצאת בזכירת יציאת מצרים בק"ש שעל
המטה ,כדי לצאת דעת המג"א והמשנ"ב
המחייבים זאת.
אלא אם רצו רשאיות הנשים להתפלל
כל סדר התפילות ,וגם כל תפילת
שחרית ממה טובו עד עלינו לשבח עם
כל הברכות שבסדר התפילה ,ואם אין

ברכות ישילש קרפ

זע

שדה צופים
עיתותיה בידיה תעדיף לתת זכות קדימה
לפי הסדר דלהלן :ברכות התורה וברכות
השחר ,פסוק ראשון דק"ש ובשכמל"ו,
שמונה עשרה ,ברכת אמת ויציב וסמיכת
גאולה לתפילה ,כל קריאת שמע ,ברוך
שאמר אשרי וישתבח ,כל סדר פסוקי
דזמרה ,ברכות ק"ש לפניה ,עקידה
וקרבנות וסדר התפילה שלאחר שמו"ע.
וכשמתפללות ברכות ק"ש ושמו"ע יש
להן לשמור על זמן תפילה
(שהוא סוף ארבע שעות) ,כאנשים ,ובשעת
הדחק עד חצות היום( .פסקי תשובות).
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בשו"ע אורח חיים (סי' ע ס"ב) קטנים
פטורים ,לר"ת כשלא הגיעו
לחינוך; ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך,
מפני שאינו מצוי אצלו בזמן ק"ש בערב
וישן הוא בבוקר ,וראוי לנהוג כר"ת.
וגיל החינוך לענין זה מצינו בפוסקים
בין גיל שש לעשר ,והכל לפי
כוחותיו וחריפותו של הילד ,ואם הילד
ישן ,רשאי לסמוך על שיטת רש"י ,וכל
שאינו בן י"ב שנה אין צריך להקיצו כדי
לקרוא ק"ש בזמנו.
ומה שכתב במשנ"ב (סק"ט) :אך
בתפלה לכו"ע חייב אם הגיע ליל
חינוך .מכל מקום יש לימנע מלהעמיס
עליהם יתר מכפי יכולתם ,שלא לגרום
ח"ו להשניא עליהם התפלה והשהות
בביהכ"נ ,אלא יש בתחילה להרגילם
בחלקי תפילה עיקריים כברכות השחר,
ברכות ק"ש וק"ש ושמונה עשרה ,ועם
השנים יש להוסיף עוד חלקי תפילה ,עד
הגיעם לגיל י"ב שנה שמאז ואילך בדרך

כלל בכוחותם להתפלל כל התפלה ממה
טובו עד עלינו.
ובכלל חינוך לתפילה גם לחנך על
תפילה כהוגן ,לפי גיל הילד
וחריפותו ,ויש להורים ולמחנכים ללמוד
ולשנן עמם על חשיבות התפילה ,ובפרט
תפילת תשב"ר שהבל פיהם אין בהם
חטא ,ולשנן עימם על זמני התפילות,
ומשמעות סוף זמן ק"ש וסוף זמן תפילה,
ושצריכים להשתדל בכך כשיכולים,
וללמדם על חשיבות תפילה בכוונה,
וללמדם עם השנים פירוש המילות,
ובפרט כוונת פסוק ראשון של ק"ש וברכה
ראשונה דשמו"ע שהכוונה בהם לעיכובא,
ולהרגילם לקרוא תיבות התפילה מלה
במלה ובפרט בפרשיות דקריאת שמע.
וכן בכל העיתים המזומנות שבאפשרות
להביאם לביהכ"נ ולהתפלל בציבור,
החובה על האב לחנך על כך ,וללמדם
לענות אמן קדיש וקדושה ,ולהזהירם
מאד על מורא מקדש ,ועל האיסור
החמור של שיחת חולין בביהכ"נ ובעת
התפילה וקריאת התורה( .שם).
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ברש"י ברכות (כ ע"א) פירש ,שלא הטילו
חיוב חינוך על האבא לחנך את
בנו הקטן בק"ש" ,לפי שאינו מצוי תמיד
כשמגיע זמן ק"ש" ,ע"כ.
ובשו"ת שבט הלוי להגאון רבי שמואל
הלוי וואזנער זצ"ל (ח"ד יו"ד סי'

קכט) דן באדם שהתגרש מאשתו ,ובניו
גודלים אצלה ,הרי דעפ"י דברי רש"י
הנ"ל הפוטר את האב ממצות חינוך על
בנו בק"ש לפי שאינו מצוי תמיד אצלו,

ברכות ישילש קרפ

חע

שדה צופים
ה"נ פטור האבא מחינוך בניו כה"ג שהם
ברשות האם ואינם ברשותו כלל.
וכתב שם לדון באופן שיש בו ענין של
לאפרושי מאיסורא אי יהי' האב
חייב מדין ב"ד עפ"י דברי הרמ"א בשו"ע
או"ח (סי' שדמ) ,עיי"ש.
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וחייבין בתפילה וכו'.
הנה בענין תפילת ערבית הביא המג"א
(סי' רצט) דאין הנשים מתפללות
כיון דהוי תפילת רשות ולא קבלוה
הנשים עלייהו כחובה ,ע"כ.
ולגבי תפילת מוסף הביא המשנה ברורה
(סי' קו ס"ק ד) דנחלקו בזה הצל"ח
והמגן גבורים .ובהגהות הגרע"א בשו"ע
(שם) הביא מתשו' בשמים ראש (סי' פט)
דהטעם לפטור נשים הוא ,כיון שכל
עיקרה של תפילת המוסף אינה אלא
לזכר קרבן המוסף ,והואיל וקרבן המוסף
נקנה מכספי מחצית השקל ,ונשים הלא
לא נתחייבו במחצית השקל ואין להן חלק
בקרבן המוסף ,לכן פטורות הן מתפילת
המוסף הבאה במקום קרבן המוסף.
וצ"ע דהנה דעת הרוקח (סימן רלב),
החינוך (מצוה קה) ,הרע"ב (שקלים

פ"א מ"ג) ,והגר"א (בירושלמי שם) ,כי חובת
נתינת מחצית השקל מתחילה החל מגיל
עשרים שנה .ואם אכן רק מי שחייב
במצות מחצית השקל חייב בתפילת
המוסף ,נמצא כי אדם מתחת לגיל
עשרים שנה יהיה פטור מתפילת המוסף.
האמנם?
זאת ועוד :הלכה היא ,כי "כל הפטור מן
הדבר ,אינו מוציא את הרבים ידי

חובתן" .נמצא לפי זה ,כי אדם מתחת
לגיל עשרים שנה ,הואיל והוא פטור
מתפילת המוסף ,שוב אינו יכול לעבור
לפני התיבה בתפילת המוסף ,והלא
מעשים בכל שבת ומועד סותרים הנחה
זו ,שכן אף בעלי תפילה למטה מגיל
עשרים עוברים לפני התיבה בתפילת
מוסף.
ובספר מרפסין איגרי (ע' כא) הביא בשם
הגאון ר' יחיאל מיכל פיינשטין
זצ"ל שתירץ בזה ,דיש חילוק בין נשים
לאדם פחות מכ' שנים .נשים לעולם
לא יגיעו לחיוב מחצית השקל לכן הן
פטורות גם מתפילת המוסף ,אך אדם
שגילו פחות מעשרים ,הרי סופו שיגיע
לגיל עשרים ויתחייב ,א"כ הרי הוא
בתורת המוספין ,ולכן חייב גם כשהוא
קטן מעשרים בתפילת המוסף .ע"כ.
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פעם כאשר הייתי בבית ש״ב הגאון
הגדול רבי רפאל זילבער זצ״ל
אב״ד פריימאן בעמח״ס מרפא לנפש,
אמרה לי הרבנית ע״ה ,שבעלה נוהג
ללמוד בכל לילה עד שעה א׳ אחר חצות,
והיות שמתיירא להיות נעור בעצמו
בלילה ,גם היא נעורה בכל לילה עד שעה
שהולך לישן .ואמר לי הרב מפריימאן ז״ל,
אין הכי נמי שבלימוד התורה שלי יש לה
חלק שותפות ,אמנם בתפלה שלי אין לה
חלק ,כי נשים חייבות להתפלל בעצמן.
והנה בזמן שיש לה ילדים קטנים בבית,
האשה פטורה מתפלה כי צריכה לגדל
בניה ובנותיה ,אמנם אחר שהשיאה את
צאצאיה היא מחוייבת להתפלל בעצמה,
וע״כ אין לה חלק בתפלתו של בעלה.

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

טע
משנת אליעזר

(ד) בעל קרי .עזרא (ד) ּבַעַל קֶר ִי מְהַרְהֵר ּבְלִּבֹו (ד) ּבַ עַ ל קֶ רִ י ֶעזְרָא
ְטבִילָה
ּתִיּקֵן
תקן שלא יקרא
וְאֵינֹו מְבָר ְֵךֹ ,לא לְפָנ ֶיהָ
לְבַעַל ֶקרִי ּבֵין ּבְאֹונ ֶס
בעל קרי בתורה ,בין
שראה קרי לאנסו בין לרצונו ,עד שיטבול .ולא ּבֵין ְּברָצֹון ,וְאָסּור לֹו לִלְמֹוד וְלִקְרֹות ְׁשמַע
מפני טומאה וטהרה ,שאין דברי תורה מקבלין עַד ֶׁשּיִטְבֹולֲ ,אבָל ְמהַ רְ הֵ ר ּבְ לִ ּבֹו ְקרִיאַת
ְׁשמַע ּכְ ֶׁש ִהּג ִי ַע ז ְ ַמּנ ָּה ,דִ ְקרִיאַת ְׁשמַע,
טומאה ,אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים
מצויין אצל נשותיהן כתרנגולים :מהרהרּ .דְאֹו ַריְתָא וְ אֵ ינֹו ְמבָ רֵ ְך ֲאפִּלּו ְּב ִהרְהּור
ק"ש בלבו כשהגיע זמן המקרא :ואינו מברך ּבִ ְרכַת ְקרִיאַת ְׁשמַעְּ ,דּבִ ְרכַת ְקרִיאַת ְׁשמַע
שדה צופים
משנה ד
בעל קרי וכו'.
עיין שו"ת תשב"ץ (חלק א סימן קא) וז"ל
השאלה :תודיעני בביאור רחב מה
בין קרי לזיבות וידמה לי כי זב טומאתו
חמורה ובעל קרי טומאתו קלה אמנם אין
לי ידיעה להבחין מה בין זה לזה בעצם
אע"פ שרש"י ז"ל כ' בפי' התורה וז"ל זוב
דומה למי בצק של שעורים ודיהו דומה
ללובן ביצה המוזרת שכבת זרע קשור
כלובן ביצה שאינה מוזרת עכ"ל ואלו קרי
לא קאמר ולא זכרו למה הוא דומה.
תשובה :דע כי בעל קרי הוא מי שיצאה
ממנו שכבת זרע וז"ש עזרא
תקן טבילה לבעלי קריין וטעמא כדי
שלא יהיו ת"ח מצויים אצל נשותיהם
כתרנגולים משמע שהמשמש מטתו
נקרא בעל קרי מפני שיצאה ממנו שכבת
זרע ,וכן הוא מפורש בגמ' בפ' יוצא דופן
(מ"ג ע"א) דאמרי' התם אמאי דתנן (שם
מ' ע"א) זב ובעל קרי אינן מטמאין עד
שתצא טומאתן לחוץ זב דכתיב איש כי
יהי' זב מבשרו ובעל קרי דכתיב ואיש כי
תצא ממנו שכבת זרע ,והרי בכאן מפורש
שהבעל קרי הוא מי שיצא ממנו ש"ז
ודברים פשוטים הם א"צ להרחיב בהן

יותר מזה .וא"ת מפני מה קראוהו בעל
קרי והניחו לישנא דקרא ולא קראוהו
יוצא ממנו שכבת זרע איברא לישנא
דקרא נמי הוא דכתיב כי יהיה בך איש
אשר לא יהי' טהור מקרה לילה ומשם
למדנו שהבעל קרי טמא טומאת ערב.
ולמדנו משם גם כן שאפילו אינה ראוי'
להזריע כגון שאינו יורה כחץ
היא טמאה כדאמרי' בפ' יוצא דופן (מ"ג
ע"א) דאמר שמואל כל שכבת זרע שאינה
יורה כחץ אינה מזרעת אזרועי הוא דלא
מזרעא אבל טמויי מטמאה שנאמר כי
יהיה בך איש אשר לא יהי' טהור מקרה
לילה אפילו קרי בעלמא.
וממקרא זה יצא להם לחכמים ז"ל
לקרות ליוצא ממנו שכבת זרע
בעל קרי שהוא לשון נקיה וקצרה ולישנא
דקרא וכן כי אמר מקרה הוא בלתי טהור
הוא כי לא טהור פי' ראה קרי ולא טבל
מטומאתו כי לא טהור הוא הוא פעל עבר
על משקר פעול כמו ולא יכול משה.
וכבר עמדת על מה שהביא רש"י ז"ל
מתורת כהני' מה יש בין קרי לזוב
וז"ל התוספתא במסכת זבים והביאוה פ'
בנות כותים (ל"ה ע"ב) מה בין זוב לשכבת
זרע זוב בא מבשר המת וש"ז בא מבשר

פ
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ולאחריה.
ׁשּיִטְבֹול ,וְֹלא לְאַחֲר ֶיהָ .וְע ַל הַּמָזֹון מְבָר ְֵך לפניה
ְּד ַר ָּבנ ָן עַד ֶ
ואפילו בהרהור ,כיון
ַה ְּבר
ל ֹא
ָכֹות לְאַחֲרָיו ,וְאֵינֹו מְבָר ְֵך לְפָנ ָיו .רַּבִי
דברכות לאו דאורייתא
וְ ל ֹא
ֶׁשלְ פָ נֶ יהָ ,
לא אצרכוהו רבנן :ועל המזון מברך לאחריו.
ַה ְּברָכֹות ֶׁשּלְ אַ חֲ רֶ יהָ  ,וְ עַ ל הַ ָּמזֹון אִם ָאכַל

ְמבָ רֵ ְך לְ אַ חֲ רָ יו ְּדּבִ ְרכַת ַהּמָזֹון מִן הַּתֹורָה,
אֹומרְ ,מבָ רֵ ְך ְּבפֶה
וְ אֵ ינֹו ְמבָ רֵ ְך לְ פָ נָ יו לִפְנ ֵי ָה ֲאכִילָה מִּׁשּום ְּד ֲהו ֵי ְד ַר ָּבנ ָן ,רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
שדה צופים

החי זוב דומה כלובן ביצה המוזרת
ושכבת זרע קשורה כלובן ביצה שאינה
מוזרת ע"כ ביארו לך כי הזיבה היא באה
מבשר המת כלומר שלא נתחמם כל גופו
כמשמש באבר המת שהזכירו בסנהדרין
פרק ד' מיתות (נ"ה ע"א) ובפ"ב דשבועות
(י"ח ע"א) אלא שיצא מגופו דרך ריר ודרך
מחלה היא לפיכך החמיר' תור' בטומאתו
שאם הוא בעל ראיה אחת יש לו דין
בעל קרי אלא שלב"ש תולין בראיה
אחת עד שנראה אם יראה ראי' אחרת
עושה משכב ומושב מראי' ראשונ' ולב"ה
הוא כבעל קרי גמור ואינו מטמא משכב
ומושב כלל אלא מראי' שני' ואילך כדאי'
בפ' בתרא דנדה (ע"ב ע"א) ובפ"ק דזבים
(מ"א) ואם ראה ראיי' שני' הרי הוא כזב
גמור אלא שאינו זקוק לצפרים כדאמרי'
בפ"ק דמגל' (ח' ע"א) מנה הכתוב שתים
וקרא' טמא שלש וקרא' טמא הא כיצד
שתים לטומאה ושלש לקרבן שאינו חייב
קרבן בשתי ראיות אע"פ שהוא זב גמור
לענין טומאה עד שיראה שלש ראיות.
ואע"פ שטומאת זיבה חמורה מטומאת
קרי וטומאת נדה חמורה
מטומאת פולטת ש"ז אפ"ה כשתקן עזרא
טבילה לבעלי קריין לא היתה בכלל
תקנתו זב ונדה שלא מפני הטומאה
תיקן טבילה שכל הטמאים מותרין הם

להתפלל ולברך בלא טבילה דהא קי"ל
(בכורו' כ"ז ע"א) דנדה קוצה לה חלה
ומברכת קודם שתטבול שתקנת עזרא
אינה אלא כדי שלא יהיו ת"ח מצויין אצל
נשותיהן כתרנגולים וכיון שמפני טעם זה
היתה תקנתו א"כ אין בכלל תקנה זו אלא
בעל קרי לא זב וכן פולטת ש"ז ולא נדה
דזב ונדה מתפללין ומברכין בלא טבילה
ובעל קרי ופולטת אסורין.
וזהו שאמרה המשנה (כ"ו ע"א) שהבאת
בכתב' זב שראה קרי ונדה שפלטה
ש"ז והמשמשת שראתה דם צריכין
טבילה ורבי יהודה פוטר כלומר דאע"ג
דמשום זיבות ונדות לא מיחייבי בטבילה
משום קרי בימי זיבות ופליטה בימי
נדות מחייבי בטבילה ורבי יהודה פוטר
לאו משום דס"ל דבעלי קריין לא צריכי
טבילה כר"י בן בתירא אלא דס"ל כיון
דטבילה זו אינה מטהרת טהר' גמור'
פטור ור"י בן בתירא ס"ל דאין דברי
תורה מקבלין טומאה וא"צ טבילה כלל
והכי קי"ל .וכן נהגו בארצותינו להתפלל
בלא טבילה ובלא נתינת תשעה קבין.
ויש מקומו' נוהגין בעלי קריין לטבול
לתפלה וכמ"ש הרי"ף ז"ל בפ' מי שמתו
וזה מספיק במקום זה .ע"כ .וע"ע בסימן
שלאחריו מ"ש עוד בזה.
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ֲאפִּלּו ְּברָכֹות ְקרִיאַת
דחיובא דאורייתא י ְהּודָה אֹומֵר ,מְבָר ְֵך לִפְנ ֵיהֶם
לִ פְ נֵ יהֶ ם
ְׁשמַע
הוא .ואינו מברך
ּולְאַחֲר ֵיהֶם:
ּולְ אַ חֲ רֵ יהֶ םּ ,דְסֹובֵר
לפניו ,דלאו חיובא
ְד ֻמּתָר ּבִ ְקרִיאַת ְׁשמַע ּו ְבבִ ְרּכַת ְקרִיאַת ְׁשמַע
דאורייתא הוא .וכבר נפסקה ההלכה דבטלוה
לטבילותא ,ובעלי קריין קורין ק"ש כדרכן ּו ְבכָל ַה ְּברָכֹות ,ו ְ ָהאִי ְדנ ָא ֲחכָמֵינּו ז ַ"ל ָּבטְלּו
ועוסקין בתורה ומתפללין ומברכין כל הברכות ,לִ ְטבִילּותָאּ ,ו ֻמּתָר לִלְמֹוד וְלִקְרֹות אֶת ְׁשמַע
ֲאפִּלּו ּבְֹלא ְטבִילָה ,וְכָתַב ר"י ֶׁש ָה ַר ְמּבַ"ם
ואין מערער בדבר:
ִמּיָמָיו ֹלא ָּב ְטלָה לִ ְטבִילָה זּו:
שדה צופים
בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא
לפניה ולא לאחריה וכו'.
עיין תוס' ברכות (כ ע"ב) שכתבו ,פי'
אפילו בהרהור כדמשמע בגמ'
והיינו טעמא דשרינא טפי בק"ש מברכות
משום דק"ש דאורייתא וברכות דרבנן
ואפי' למ"ד ק"ש דרבנן היינו היכא
דהזכיר יציאת מצרים אבל מתניתין שלא
הזכיר יציאת מצרים שלא התירו לו לומר
אמת ויציב והוי ק"ש דאורייתא ואמת
ויציב דרבנן שהרי הזכיר יציאת מצרים
בק"ש ואין להקשות נתקן דלימא אמת
ויציב ולא לימא ק"ש דהא עדיף דלימא
ק"ש דאית ביה נמי מלכות שמים .ע"כ.
ובשו"ת חתם סופר (או"ח סימן טו) כותב
להגאונים בעלי מפרשי הים,
וז"ל :ע"ד אשר שאילנא קדמייכו למ"ד
ק"ש דרבנן אי מסופק גם באמת ויציב
דלהתוס' ברכות כ' ע"ב ,חוזר וקורא ק"ש
עם פרשת ציצית משום דאית ביה תרתי
קבלת מלכות שמים ויציאת מצרים אי
צריך לחזור ולברך גם ברכותיה כלמ"ד
ק"ש דאורייתא כבטש"ע סימן ס"ז ,או
דלמא למ"ד ק"ש דרבנן מסתיין שיחזור
על ק"ש משום יציאת מצרים ולא על
ברכותיה.

והנה בגוף הדין אי קיי"ל ק"ש דאורייתא
או לא לא אכניס עצמי כלל,
באשר כבר הלכה מרווחת בישראל ק"ש
דאורייתא כפסק הרי"ף ורמב"ם והרא"ש
בפסקיו ותר"י ורשב"א ,והרא"ש בתשובה
כלל ד' שהעתיק בשם תוס' דק"ש דרבנן,
הנה זה הדיבור בעצמו הוא לפנינו במס'
מגלה כ"ד ע"א ד"ה מי וכו' ,ושם לא כתבו
אלא דברכות פריסת שמע דרבנן ולא
הזכירו ק"ש כלל ,ש"מ דתוס' שלפנינו
שם ס"ל ק"ש דאורייתא ודלא כהתוס'
סוטה ר"פ אלו נאמרין .ע"כ .עיי"ש עוד.
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בטלוה
אמרו,
ע"א)
בגמרא (כב
לטבילותא וכו' .וכתב הרי"ף
שם ,איכא מאן דאמר האי דאמרי בטליה
לטבילותא בין לדברי תורה בין לתפלה,
ואיכא מ"ד הני מילי לדברי תורה אבל
לתפלה צריך טבילה ,ולא טבילה דוקא
אלא רחיצה בט' קבין ,וכתב רבינו האי
גאון זצ"ל כיון דבגמרא ליכא בהא מילתא
נקוט מנהג כל ישראל שכל בעלי קריין
אע"פ שאין להם מים אין מתפללים עד
שירחצו.

ובס'

האשכול להראב"ד (ח"א הל' תפלה

אות ג') נשאל עוד רבינו האי גאון

בפ

ברכות ישילש קרפ
שדה צופים

ז"ל דפרישתון שראיתם בדברינו בעל
קרי שאין לו מים אל יתפלל ,ושאלתם מי
שראה קרי בליל שבת או יו"ט היכי עביד
כו' ,זכורים אנו כמה שבתות שהיינו אצל
מר רב אהרן גאון ז"ל שהיינו מתפללים
בביתו והוא יושב [ובטל] מן התפלה עד
הערב כו'.

ובשערי

תשובה להגאונים (סי' רצ"ח)

מובא שכתב רב האי גאון
דמפני קידוש השם בפני גוים ישמעאלים
שטובלים לקריים צריך הישראלי ג"כ
לטבול וכו' .ועי' באור זרוע (ח"א הל' ש"צ
סי' קי"ז).
והנה הרמב"ם (סוף הל' ק"ש) כתב :עזרא
ובית דינו תקנו שלא יקרא בדברי
תורה ב"ק לבדו והוציאוהו מכלל שאר
הטמאין עד שיטבול ולא פשטה תקנה
זו בכל ישראל ולא היה כח ברוב הציבור
לעמוד בה לפיכך בטלה ,וכבר נהגו כל
ישראל לקרות בתורה ולקרות ק"ש והן
ב"ק לפי שאין דברי תורה מקבלין טומאה
אלא עומדין בטהרתן לעולם כו'.
וכ"כ בהל' תפלה (פ"ד ה"ד) כבר בארנו
שעזרא תיקן שלא יקרא ב"ק בלבד
בדברי תורה עד שיטבול ובית דין שעמדו
אחרי כן התקינו אף לתפלה שלא יתפלל
ב"ק בלבד עד שיטבול ולא מפני טומאה
וטהרה נגעו בה אלא כדי שלא יהיו ת"ח
מצויין אצל נשותיהם כתרנגולים כו' וכבר
בטלה גם תקנה זו של תפלה לפי שלא
פשטה בכל ישראל ולא היה כח בציבור
לעמוד בה ,מנהג פשוט בשנער ובספרד
שאין ב"ק מתפלל עד שרוחץ כל בשרו
במים משום הכון לקראת אלהיך ישראל,
בד"א בבריא או בחולה שבעל אבל חולה

שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ואין
בזה מנהג.
ועיין ברבינו יונה להרי"ף כאן שהביא
דכל ראשי ישיבות שבבבל תמהו
על הרמב"ם למה היה מקיל כל כך
בענין טבילת בע"ק ,והוא ז"ל השיב להם
שמימיו לא בטל אותה אפילו שעה אחת
אלא שלא היה יכול לכתוב בחיבורו כי
אם היוצא מן הדין ע"פ ההלכה.
וראה בס' ברכה משולשת שהאריך
בבירור הלכה זו והעלה שעד
כאן לא קאמרו דבטלוה לטבילותא אלא
בשאין לו מים שלתקנת עזרא הרי זה לא
יתפלל ולכן נמנו וגמרו להתיר במקום
שאין למצוא ט' קבין אבל כל שיש ט'
קבין ומכ"ש מקוה טהרה עדיין תקנת
עזרא בתקפה ואין כח ביד בי"ד אחר
לבטלה.
ועיין במצפה איתן שכתב דנהי דבטלוהו
חז"ל לחיוב טבילה ,אבל ודאי
כשטובל נטהר מטומאתו ומקיים המצוה
שטובל ולומד תורה בטהרה ,עיי"ש.
[ובס' בשמים ראש (סי' ס"א) כתב :בעיקר
הדין של הנחת תפלין אומר לך
מה שאני סובר והוא שלדעתי אין ללבוש
תפלין בימי טומאה כלל והיינו גם כשאין
מים מצויים .והג"ר מרדכי בנעט זצ"ל
במכתבו [בס' שי למורה ט"ו] וכן הגר"י
קצנלבויגן [בס' והמה בכתובים] העירו כי
תשובה זו היא חומרא דאתיא לידי קולא
לרפות מצות תפלין שלא תהיה ח"ו
קבועה וקיימא אצל המוני ישראל].
ועיין בשו"ת מן השמים (סימן ה) וז"ל:
ועוד נסתפקנו על טבילת בעלי
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שדה צופים
קריין דאמרינן בטלום לטבילותא כר'
יהודה בן בתירא .וכתבו הגאונים דהני
מילי לקריאת שמע ולדברי תורה ,אבל
לתפלה צריך טבילה או תשעה קבין ,ויש
מקילין ואומרים דאפילו לתפלה בטלום
וסומכים על הירושלמי דאמר בפרק יום
הכפורים א) דאסור ברחיצה ובתשמיש
המיטה .ומקשי השתא ברחיצה אסור
בתשה"מ מבעיא ,שהרי צריך לרחוץ קודם
שיתפלל ,ומשני תיפתר במקום שנהגו
שלא לטבול ,אי נמי קודם תקנה ,ועל
זה שאלתי אם יש לסמוך על הירושלמי
ולומר כי תקנת עזרא לא נתקבלה בכל
המקומות ,ובמקום שנהגו נהגו ובמקום
שלא נהגו מותר להתפלל בלא טבילה
ובלא תשעה קבין .ואם הלכה כדברי
הגאונים שמחמירים ואומרים שצריך
טבילה או תשעה קבין לתפלה.
והשיבו :ועבדתם את ה' אלהיכם הוי
אומר זר תפלך ,ואפשר טמא
ומקריב קרבן .ואם תאמר שאר טומאות,
א) יומא פ"ח ה"א יוה"כ אסור ברחיצה
ובתשמיש המיטה כו' אתי חמי [תא חזי בזהר]
ברחיצה הוא אסור בתשמיש המיטה לא כ"ש,
תיפתר במקום שאין טובלין או קודם שהתקין
עזרא טבילה לבעלי קריין ,ריב"א רי"י בשם ריב"ל
אין קרי אלא מתשה"מ ,רה"א אפי' ראה עצמו
ניאות תוך חלום ,הוו בעיין מימר ובלבד מאשה,
ר"מ ור"י תרווייהון אמרין אפילו מדבר אחר ,והא
תניא יוה"כ אסור כו' ותני עלה בעלי קרי טובלין
כדרכן בצנעה ביוה"כ ,לית הדא פליגא אדריב"ל
דריב"ל אמר אין קרי אלא מתשה"מ ,פתר לה
בששימש מטתו מבעוד יום ושכח ולא טבל ,והא
תני מעשה בר"י בר חלפתא שראו אותו טובל
בצנעה ביוה"כ ,אית ליך למימר באותו הגוף
הקדוש בשוכח.

אינו דומה טומאה מאונס לטומאה
מדעת ,אינו דומה טומאה הבאה ממקום
אחר לטומאה היוצאה מגופו .ועזרא
כשתיקן ברוח הקודש ראה ותיקן.
ועל הירושלמי דע אלו היה עמהם בבית
המדרש לא מצאו ידיהם ,ועוד הרי
חזר בו ואמר קודם תקנת עזרא נשנית
משנה זאת ,ודבר זה גורם אורך הגלות,
כי אם היתה תפלת ישראל כתקונה כבר
נתקבלה תפלתם זה ימים רבים ,אך
סבלות הגלות ותלמוד תורה ומעשים
טובים הם העומדים לישראל.
ואחר זה השיבו :שמענו מאחורי
הפרגוד ,לטהר כל ישראל יחד אי
אפשר ,אך אם יטהרו שליחי צבור בכל
מקום ימהרו ביאת הגואל .ובכל מקום
מוגש לשמי ,ומנחה טהורה אבוא אליך
וברכתיך.
אחרי ראותי כל אלה שאלתי ליל ג'
י"ט לחודש כסלו אם בא אל פי
מאת ה' אם לאו ,וכך היתה שאלתי :אנא
מלך עליון האל הגדול הגבור והנורא
שומר הברית והחסד לאוהביו ,שמור
בריתך וחסדך עמנו וצוה למלאכיך
הקדושים הממונים על תשובת שאלת
חלום להשיבני על מה שאשאל מלפני
כסא כבודך תשובה אמתית ונכונה ,דבר
דבר על אפניו ,ברור ומבורר בפסוק או
בהלכה בלא שום ספק ,הנני שואל על כל
אלה הדברים אשר באו אל פי בתשובת
השאלה אשר שאלתי בענין טבילת בעלי
קריין אם נאצלו הדברים מרוה"ק ואם יש
בהם תועלת ,ואם טוב לגלותם לחתני הר'
יוסף ולצוות עליו להודיעם לחכמי הארץ,
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דפ

שדה צופים
או אם באו אל פי מרוח אחרת ואין בם
תועלת וטוב לי להסתירם ולהעלימם.
והשיבו :באמת היה דבר ה' והדברים
עתיקים ,עתיק יומיא אמרן,
היום יום בשורה ,וחכינו עד אור הבוקר,
ואחר שעה השיבו :והאיש אשר יעשה
בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד
לשרת שם [הכוונה על עזרא הסופר] ומת
האיש ההוא ,והנה אנכי עמך ושמרתיך
בכל אשר תלך .ע"כ.

7

ובגוף הדבר כבר מבואר בתנא דבי
אליהו (רבא פרק ז') שכבר היו
טובלין לקריין במצרים ,שכתב שם ,דם
מפני מה בא עליהם (על המצריים) מפני
שהיו רואים את ישראל טובלין מטומאתן
ומתשמיש מטותיהן ובנות ישראל
טובלות כו' אחזו עליהן את המים כו',
ומזה אנו רואים שגם במצרים היו ישראל
נזהרין בזה .וע"ע שם (בפרק ט"ו) שכתב,
ראה האדם קרי חייב טבילה כו' עיין שם
שהפליג בזה.
ומבואר בכתבי האריז"ל דבענין השגת
החכמה אין דבר מועיל אליה
כמו ענין הטהרה והטבילה שיהיה האדם
טהור בכל עת .גם במשנת חסידים כתב
דעיקר השגת הקדושה תלויה בטהרה זו.
וכתב בספר ברכה ברכה משולשת ,דכל
הזהיר לטבול מטומאה זו הרי זה
צדיק ועתיד לנחול ש"י עולמות ,ומאריכין
לו ימיו ושנותיו ,עיין שם.

7

ולדינא כתב בשולחן ערוך אורח חיים
(סימן פח) ,כל הטמאים קורין

בתורה וקורין ק"ש ומתפללין ,חוץ מבעלי
קרי שהוציאו עזרא מכל הטמאים ואסרו
בין בד"ת בין בק"ש ותפלה עד שיטבול,
כדי שלא יהיו ת"ח מצויין אצל נשותיהן
כתרנגולין .ואח"כ בטלו אותה תקנה,
והעמידו הדבר על הדין ,שאף בעל קרי
מותר בד"ת ובקריאת שמע ובתפלה בלא
טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבין ,וכן
פשט המנהג.
וכתב המגן אברהם שם ,דאחר כך
בטלוה משום ביטול תורה
ומשום ביטול פ"ו ,ואע"פ שאין ב"ד יוכל
לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו
בחכמ' ובמנין ,ש"ה דתקנ' זו לא פשטה
ברוב ישראל ואף הנוהג טבילה זו דוקא
בריא או חולה ששמש מטתו אבל חולה
שראה קרי לאונסו פטור [ב"י רמב"ם] ומ'
סאה שאובים כשרים לטבילה זו ועיין
פ"י דמקואות אם ראה מים חלקים טמא
משום קרי ונ"ל דזהו דוקא לענין תרומה
אבל עזרא לא גזר על זאת לענין ד"ת
ותפלה .ע"כ.

ועיין

בשו"ת מאמר מרדכי (סימן א' וסימן

ב') שכתב דאין חציצה פוסלת
בטבילה זו של בעלי קריין דהא ט' קבין
מהני אף על פי שרגליו בארץ ואין המים
מקדימין והראי' מסוף יומא משפשוף
דקרי שפי' משום חציצה י"ל דההיא
בתקנת טבילה אתמר ,עיי"ש .וכתב
השערי תשובה דכן המנהג שבטבילת
אנשים אין מדקדקין וצ"ע.
ובביאור הלכה כתב :ודע דמה שמסתפק
בשע"ת לענין חציצה בטבילת
בע"ק מצאתי בספר האשכול שזכינו עתה
לאורו שכתב בהדיא דאין פוסל חציצה
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הפ

שדה צופים
בזה .אך ביש חציצה ברוב גופו משמע
שם דפוסל גם בזה .ע"כ.
והמשנה ברורה (סק"ב) כתב ,דיש
לטבול דוקא אם עי"ז לא
יעבור זמן ק"ש ותפלה ,ואפשר דאפילו
אם עי"ז יתבטל מתפלה בצבור ג"כ אין
נכון להחמיר בזה .ע"כ.
עוד כתב שם (סק"ד) וז"ל :ומ"מ יש אנשי
מעשה שנוהגין בתקנה זו וטובלין
א"ע לקריין ואם קשה עליהם הטבילה
רוחצין א"ע בט' קבין .וכתבו האחרונים
שארבעים סאה מים שאובים כשרים
לטבילה זו וכן הט' קבין הוא ג"כ במים
שאובים ואפילו משלשה כלים .ובאופן
שלא יפסיק משפיכת כלי א' עד שיתחיל
השני אבל יותר מג' כלים אין מצטרפין
לשיעור ט' קבין .והנך ט' קבין צריך
שישפוך עליו אבל לא לטבול בתוכם
בין אם הם בכלי או בקרקע דכל שהוא
דרך טבילה בעינן דוקא ארבעים סאה
ובקרקע כשאר טבילות ומ"מ אם נכנס
חציו למקוה ולא הרכין ראשו לטבול חצי
גופו אשר בחוץ רק שפכו עליו מלמעלה
ט' קבין מועיל לטהר.
וכתב בספר מטה אפרים דבעת שפיכת
הט' קבין על האדם יש לו לעמוד
זקוף ושתי ידיו מונחים נגד לבו ולא
ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח
קצת כדי שיבואו המים גם שם ויזהיר
לשופכים עליו שישפכו כנגד גופו ממש.
ושיעור ט' קבין עיין בבה"ט שהוא שיעור
ט"ו קווארט פוליש עיין בספר מטה
אפרים הנ"ל שכתב דבקווארט שלנו צריך
כ"ד קווארט לשפיכת ט"ק ובשעת הדחק

שאין הכלים מחזיקין כ"כ יש להקל בי"ח
קווארט .וכן יש ליזהר בכל זה אותם
שנוהגים להטהר בער"ה ועיו"כ ע"י ט'
קבין.

ועיין

שו"ת משנה הלכות (חלק יב סימן

שיח) שהאריך בענין טבילת עזרא.

7
עיין מאור ושמש (ר"פ אמור) שכ' על
הפסוק יראת ה' טהורה גו' שאי
אפשר לידע מה היא יראה כי אם כשנזהר
בטבילת עזרא ,ואם הוא לומד או מתפלל
ואינו נזהר בטבילה זו אי אפשר בשום
אופן להגיע לגופי תורה ומצות ,ואם
הוא לומד ספרי קבלה והוא בלתי טהור
יוכל לבוא עי"ז לידי אפקורסות ,ובזמנים
הקדומים שהיה דבר ה' יקר בימים ההם
ולא היו יודעים מיראת הרוממות כלל
זאת היתה מחמת שהיו לומדים תורה ולא
נזהרו בטבילה זו ,והכת ש"צ ימ"ש שהיו
אז בימים ההם מזה נעשו אפיקורסים
שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף ,והיה
העולם שמם עד שבאו שני המאורות
הגדולים לעולם הבעש"ט הק' ואדמו"ר
הרב רבינו אלימלך נבג"מ והם פתחו
שער לה' צדיקים יבואו בו שלא יהרהר
אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו
לקריו שחכמי הגמרא לא בטלוה אלא
מפני שאין רוב צבור יכולין לעמוד בה,
אבל אותם אנשים הרוצים להשיג גופי
תורה ומצות צריכין להיות נזהרים מאד
בטבילה זו ,עכ"ל.

7
במרדכי (ריש חולין) כתב וז"ל :כתב הרב
רבינו ברוך ראיתי בהלכות
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שדה צופים
שחיטה שהביא רבי אלדד בן מחלי הבא
מעשרת השבטים :אמר יהושע מפי משה
מפי הגבורה ,כל הזובח ולא הורחץ מש"ז
ושכח ושחט פגול.
וראה בס' חסידים (סי' תס"ח) כי יש
חכמה שאדם רואה בבשר ויודע
אם השוחט שימש מטתו באותו לילה,
מוכח שרשומה ניכרת ,וכאשר כתב
הכוזרי במאמר שני אות מ' כי בעוד שלא
רחצו מקריים מפסידים במגעם הדברים
הדקים כפנינים והיינות.
ועיין שו"ת נפש חיה (או"ח סי' ח') שכתב,
המבטל טבילת עזרא בלא אונס
עתיד ליתן את הדין על ביטול מצות
נשיאת כפים בכל יום ,וכמו שהמיקל
לעצמו בהוצאה בשבת במקום איסור
יתדיין על ביטול מצות עשה של תקיעת
שופר בראש השנה שחל להיות בשבת.
ועיין בשו"ת
תליתאה

בטבילת עזרא
ערבית שהיא

שואל ומשיב
ח"א סי' קכ"ג) שהנזהר
שויא עליה חובה כתפלת
רשות ומ"מ שויא עליה
חובה.

(מהדורא

ועיין בשו"ת תפארת צבי מהגה"צ ר'
צדוק הכהן מלובלין (ח"ב ליו"ד סי'
קצ"ח) ובס"ס עמק יהושע אחרון (קע"א

 קפ"ב) שער הטהרה .ולענין טבילהבבוקרו של שבת עיין בשו"ת ריב"ם
שנייטוך (או"ח סי' כ"א).

7

עיין

שו"ת מנחת יצחק (חלק ג' סימן טו)

בדבר השאלה ,במי שנזהר בטבילת
עזרא ,ולאשר שהוא במקום דליכא מקוה
או מים ,לטבול א"ע ,אם ידחה מצות

טבילה נגד מצוות עונה ,או דמצות עונה
נדחה נגד מצות טבילה ,היינו משום
דשוי' עליו כמצוה לקיים תקנת עזרא.
עיי"ש באורך.
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וע"ע

שו"ת מנחת יצחק (חלק ו' סימן פח)

בענין מי שנזהר בטבילת עזרא
ושויא עליו כחובה ,אם צריך להסיר
השיניים הזרים בשעת טבילה.
והביא מתשו' מאמר מרדכי
וב') שביאר שם ,והורה הלכה
למעשה ,דאין חציצה פוסלת בטבילת
עזרא ,והובא בשע"ת (סי' פ"ח) ,והביא שם
ג"כ לראי' ממה דחזינן דלא נהגו הטובלים
לקרי בחפיפה ,ואף דבשאר תקנות לא
אמרינן ליחזי היכא נהגו ,מ"מ טבילת קרי
שהוא דבר הרגיל בכל יום ,אמרינן ליחזי
היכא נהגו ,עיי"ש.

(סי' א'

אמנם סיים שם ,דמ"מ מהיות טוב
בודאי אם אפשר בקל להוציאם
מהנכון להסירם קודם טבילה.
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וע"ד מקוה זוחלין אם כשרה לטבילת
עזרא ,עיין בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג

סי' ס"ד אות ח').

7

ובשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סימן קיח) דן
בענין השאלה באותן הדרים
בימי הקיץ בין ההרים ,רחוק ממקוה
כשרה ,ורוצים לקיים טבילת עזרא,
ובמקום ההוא איכא מקום הרחצה
הנקרא "סווימינג פאול" והוא כעין כלי
גדולה מאד ,הנעשה מחתיכת מתכות
מחובר ביחד כמו אמבטיה גדולה,

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

זפ
משנת אליעזר

עֹומד
ֵ

(ה) לא יפסיק .תפלתו (ה) הָי ָה עֹומֵד ּבַּתְפִּלָה ,וְנ ִזְּכַר (ה) הָ יָ ה
ּבִ תְ פִ לָ ה ׁשְמֹונ ֶה
לגמרי ,אלא יקצר
ׁשֶהּוא בַעַל קֶרִיֹ ,לא יַפְסִיק,
ֶע ְׂשרֵה ֶׁש ָׁשכַח ֶׁש ַחי ָב
כל ברכה וברכה:
ולקרות עד שלא אֶּלָא יְקַּצֵר .יָר ַד לִטְּבֹול ,אִם ּבִ ְטבִילָה ,וְ נִ זְ ּכַ ר ַאחֵר
תנץ החמה .שהותיקין י ָכֹול לָע ֲלֹות ּולְהִתְּכַּסֹות וְלִקְרֹות ֶׁש ִה ְתחִיל ֶׁשהּוא ּבַ עַ ל
קֶ רִ י ל ֹא יַ פְ סִ יק אֶת
ַה ְּתפִּלָה ,אֶ ּלָ א יְ קַ ּצֵ ר ּכָל ְּב ָרכָה ּו ְב ָרכָה ,יָ רַ ד לִ ְטּבֹול ו ְ ִהּגִי ַע זְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע ,אִ ם יָ כֹול
לַ עֲ לֹות ּולְ הִ תְ ּכַ ּסֹות ְּבכִּסּוי ַהּדִין וְ לִ קְ רֹות ְקרִיאַת ְׁשמַע ,עַ ד ֶׁשּל ֹא תָ נֵ ץ הַ חַ ָּמה ֶׁש ַהּוָתִיקִין
שדה צופים
וקודם שקבעו בקרקע לא הי' עליו שם
כלי מעולם והיו גולמי חתיכות מתכות,
ודובקים אותן בקרקע עם יתדות ומיני
צעמענט דאז נעשה כלי בשלימות,
ושופכין לתוכן מים שאובים שמתחלפים
מעצמם אויטאמאטיש ,והשאלה אם ראוי
הוא לטבילת עזרא .עיי"ש.

משנה ה
ירד לטבול אם יכול לעלות וכו'.
בס' אהל מועד ח"א (דף כ"ט ע"ב),
ביריעות האהל ,כתב ,שהרה"ג
מהר"י שווארץ במבוא השמש התיר
להתפלל ביחיד ממש ובלבד שיעשה
כהותיקין ,כי הוא טוב ממה שיתפלל
בצבור שאינם מדקדקים לקרוא ק"ש
ולהתפלל בעונת הותיקין .ונסתייע לזה
ממ"ש כאן ירד לטבול וכו' יתכסה במים
ויקרא ,וע"כ שהוא בלא תפלין וכו' ,ומכאן
נראה דמוטב לקרוא ק"ש בלא תפלין,
ואפי' שנראה כמעיד עדות שקר וכו',
ובלבד שיהא בזמנה .ומצינו במג"א (סי'
סו) דנכון להתפלל ביחיד ובתפלין ממה
שיתפלל בצבור ובלא תפלין ,א"כ למדנו
דכ"ש הוא דעדיף בזמנה ביחיד ,ולא
בצבור אחר הנה"ח .וכתב ,שכן נראה לו

להלכה ולמעשה ,ושגם רבו הסכים עמו.
אמנם הנתיבות השלום
כ' בהג"ה על הראיה הנ"ל ,כי
איננה נכונה בעיניו ,ומ"מ בסו"ד החזיק
בפס"ד הנז' בראיות יותר צודקות ,כי
ראוי לדחות התפלה בציבור כדי לקרות
ק"ש ותפלה כהותיקין ,אלא שלא החליט
בזה .ובסו"ד העלה ביריעות האהל (שם)
שהדברים ברורים שאין להסתפק דתפלה
בהנה"ח עדיפא מתפלה בצבור .עכת"ד.
(בסוף ספרו)

ועיין

משנה ברורה בביאור הלכה (סי'

נח) ד"ה ומצוה ,שכ' ,שהנזהרים
לקרות ק"ש ולהתפלל כותיקים ,מותר
להם לקרות ק"ש ולהתפלל ביחידות
אם אין להם מנין באותה שעה .וגדולה
מזו מוכח ממתני' כאן ירד לטבול וכו',
שאפילו אם אין לו תפלין באותה שעה
אפ"ה יש להזהר לקרותה סמוך להנץ
החמה .עכת"ד.
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לא יתכסה לא במים הרעים וכו'.
כן איפסק בשולחן ערוך אורח חיים
(סימן פו סעיף א) דמים סרוחים ,או מי
משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס ,צריך
להרחיק מהם כמו מן הצואה.

ברכות ישילש קרפ

חפ
משנת אליעזר

רע״ב

ַה ְמ ַח ְּבבִים ע ַד ׁשֶֹּלא ּתָנ ֵץ הַחַּמָה ,יַעֲל ֶה מדקדקים על עצמן
ֲאנָׁשִים
לגמור אותה עם הנץ
אֶת ַה
ְמֹור ִּמצְֹותאֹות ְמָּה ַד ְק ְּדקעִםִין ו ְיִתְּכַּסֶה ו ְיִקְרָא .וְאִם לָאו,
החמה ,דכתיב (תהלים
לִּג
ַהּנ ֵץּ ,כְדִכְתִיב (ּתְ ִהּלִים יִתְּכַּס ֶה ּבַּמַי ִם ו ְיִקְר ָא ,אֲב ַל עב) ייראוך עם שמש:
יתכסה במים .ודוקא
ע"ב ה') "י ִירָאּוָך עִם
מים עכורים שאין לבו רואה את הערוה ,אבל
ָׁשמֶׁש" ,אָז יַ עֲ לֶ ה וְ יִ תְ ּכַ ּסֶ ה וְ יִ קְ רָ א ,וְ אִ ם

שדה צופים
ועיין שערי תשובה שמביא בשם
הכנה"ג בתשובותיו (סי' כ"ו) דגינה
שממשיכין לה מים סרוחים ורעים והיא
סמוכה לבה"כ אף אם קדמה בעל הגינה
צריך להרחיק דהוי מילתא דאיסורא,
ע"ש.
והמשנה ברורה מביא בשם הפמ"ג,
דע"כ אותן מקואות שמימיהן
סרוחין בימות הקיץ לא מיבעי דאסור
לברך בתוכן אפילו הרחקה כצואה בעינן.
והוסיף לאמר ,דדוקא אם מסריח עד
שדרך בני אדם להצטער מאותו הר"ר.
וכתב הא"ר והובא בפמ"ג ,דמרתפות
היין שיש ריח רע מעופש וקץ
ביה אסור לקרות ק"ש .וה"ה כל כה"ג.
והעיר המ"ב ,דברמב"ם פ"ד מהלכות
תפלה הלכה ט' משמע דמותר ורק גדולי
החכמים היו נזהרין מזה בעת התפלה
עיי"ש ולפלא שלא העירו בזה.
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עד שיטיל לתוכן מים.
עיין ביאור הלכה
שנסתפק אם המי רגלים בשני
מקומות וביניהם יש מקום שהוא רק
טופח כדי להטפיח והטיל הרביעית מים
רק במקום אחד אי מהני דאולי לא נחשב
חיבור ע"י טופח כדי להטפיח כ"א כשיש

(סימן עז סעיף א)

באותו מקום מים עכ"פ כקליפת השום
כמו דפסקינן לענין חיבור מקואות ביו"ד
סי' ר"א סנ"ד בהג"ה ובש"ך שם ס"ק קי"ט
עי"ש או אפשר בענינינו שהוא מדרבנן
שאני.
וכתב שמצא בספר שולחן שלמה שכתב
בסימן ע"ז וזה לשונו ישפוך
רביעית מים ויראה שילכו המים על כל
מי רגלים שהם טופח ע"מ להטפיח עכ"ל,
מדמצריך שילכו המים עליהם משמע
דס"ל דטופח ע"מ להטפיח לחוד לא
חשיב חבור וצ"ע.
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וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע
אמות.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

פא סעיף ב) היה קורא וראה צואה
כנגדו ,ילך כדי שיזרקנה מאחריו ארבע
אמות ,ואם אי אפשר ,כגון שיש לפניו
נהר או דבר אחר המעכב ,ילך כדי
שיניחנה לצדדין ד"א .וא"צ לחזור אלא
למקום שפסק ,ולהר"ר יונה אם היה
במקום שהיה לו לתת אל לבו שיש שם
צואה ,צריך לחזור לראש.
והקשה המגן אברהם (סק"ג) במה
שאמר ואם א"א כגון וכו' ,דלמה
לא יהפוך פניו ותהיה הצואה לאחריו,

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

טפ
משנת אליעזר

צלולים לא :במים ֹלא יִתְּכַּס ֶהֹ ,לא ּבְמַי ִם הָרָע ִים לָ או ׁשֶֹּלא י ַ ְסּפִיק
לַעֲלֹות לְ ִה ְתּכַסֹות עַד
הרעים .מים
סרוחים :וְֹלא ּבְמֵי הַּמִ ְ
ׁשר ָה ,עַד ׁשֶּיַּטִיל ֶׁש ָּתנ ֵץ ַה ַחּמָה ,יִ תְ ּכַ ּסֶ ה
במי המשרה .מים
ששורין בהם פשתן :עד שיטיל לתוכן מים .בַ ַּמיִ ם וְ יִ קְ רָ אּ ,ובְאֹופָן ֶׁשאֵין לִּבֹו רֹואֶה אֶת
ֶע ְרו ָתֹוּ ,כְגֹון בַ ַּמי ִם עֲכּורִים ְקצַת ,אֲ בָ ל ל ֹא
חסורי מחסרא והכי קתני ,ולא יקרא אצל מי
יִ תְ ּכַ ּסֶ ה ,ל ֹא בַ ַּמיִ ם הָ רָ עִ יםֶׁ ,שרֵיחָן רַע,
וְ ל ֹא בְ ֵמי הַ ִּמ ְׁשרָ הׁ ,שֶׁשֹורִים ָּבהֶם ּפִ ְׁשּתָן ֶׁש ַּמ ְסרִיחַ ,וְכֵן ֹלא י ִ ְקרָא ְקרִיאַת ְׁשמַע ו ְהּוא ַהּדִין
ְּתפִּלָה ֵאצֶל מֵי ַרגְלַי ִם עַ ד ֶׁשּיַ ִּטיל לְ תֹוכָ ן לְמֵי ַרגְלַי ִם ׁשֶל פַעַם ַאחַת ׁשִעּור ְרבִיעִית ָמיִ ם,
שדה צופים
בשלמא בגמרא אתמר לענין תפלה
דצריך לעמוד נגד ירושלים אבל הכא גבי
ק"ש קשה .וכתב לתרץ :ונ"ל דמיירי שיש
בשני צדדין צואה ולפניו נהר וא"ת ילך
לאחריו עד שיעבור הצואה ויחזור פניו
ממנה י"ל דלא הטריחוהו לחזור לאחוריו
כיון שאפשר להניחה לצדדין .ע"כ.

7
עיין שולחן ערוך אורח חיים
עו סעיף ח) קרא במקום שראוי
להסתפק בצואה ,ומצאה אח"כ ,צריך
לחזור ולקרות .אבל אם אין המקום ראוי
להסתפק בו ,אין צריך לחזור ולקרות.
ומי רגלים ,אפילו מצאן במקום שראוי
להסתפק ,אין צריך לחזור ולקרות.

(סימן

ופירש המגן אברהם שם (סקי"ג) דמי
רגלים כיון דאינן אסורים אלא
מדרבנן אין צריך לחזור.
וכתב המשנה ברורה בשם הפמ"ג ,דאם
נודע לו מזה שיש כאן מי רגלים
ועבר וקרא או התפלל צריך לחזור
ולקרות ולהתפלל דעבר על ודאי דרבנן.
ועיין בח"א כלל ג' דין ל"ג.
עוד כתב המשנה ברורה ,דפשוט דאם
לאחר התפלה מצא שהיו בגדיו או

מנעליו מטונפין ויודע שנטנפו ע"י שהיה
קודם התפלה במקום מטונף כגון בה"כ
וכה"ג במקום האשפתות ולא שמר א"ע
להיות נקי בצאתו משם דצריך לחזור
דפשע.
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עיין שערי תשובה (סימן עו סקי"ב) שמביא
בשם הברכי יוסף ,שכתב דאם ישב
בלילה במקום שהיה שם צואת חתול
וכיוצא ונדבק בבגדו והתפלל בבה"כ
ובשובו לביתו מצא שהטינוף דבוק בבגד
א"צ לחזור ולקרות ולהתפלל דדמי לאין
המקום ראוי להסתפק ,עיי"ש.
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עיין בפמ"ג (סימן עו) שכתב דדוקא אם
מצא אח"כ אבל אם התפלל במקום
שראוי להסתפק והלך לו ולא בדק וא"א
לו לחזור להמקום ולבדוק צ"ע אם יחזור
ויתפלל ,ועיי"ש דמצדד לומר דאפשר
דמן התורה בכל גווני יצא בדיעבד.
ובס' ישועות יעקב מסיק להלכה דאם
קרא במקום שיש אשפה והלך
למקומו צריך לחזור ולקרות ולהתפלל
דחזקת אשפה שיש בו צואה וא"כ הוא
ספק קרוב לודאי ואזלינן לחומרא אף

צ
משנת אליעזר

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

וְ כַ ָמה יַ רְ חִ יק ֵמהֶ ם ל ְתֹוכ ָן מַי ִם .וְכַּמָה יַרְחִיק רגלים עד שיתן לתוכן
מים ,ושיעור המים
ִמּמֵי ַרגְלַי ִם ׁש
ֶֹּלא מֵהֶם ּומִן הַּצֹואָה .אַרְּבַע
שיטיל למי רגלים של
ִהּטִיל לְתֹוכֹו ַמי ִם,
אַּמֹות:
פעם אחת ,רביעית:
ִּומן הַ ּצֹואָ ה ,אַ רְ ּבַ ע
וכמה ירחיק מהם.
אַאֹוּמֹותלְ ֲא ֹחרָיו,לִ ְצ ָד ֲאדבָלִים (ו) ז ָב ֶׁשרָאָה קֶרִי ,וְנִּדָה ֶ
ׁשּפָלְטָה מן המי רגלים שלא
ִׁשכְבַת זֶרַע ,וְהַמְ ַ
ׁשּמֶׁשֶת הטיל לתוכן מים ,ומן
ַמ ְרחִיק
לְפָנ ָיו
הצואה :ארבע אמות.
ּכְ ָמלֵא עֵינ ָיוִ ( ,מּדַת
ודוקא כשהוא לצדדים או לאחריו ,אבל לפניו
ֲחכָמִים הִיא ְּב ַאּמָה ו ְהּוא ׁשִעּור ֶׁש ֵּמ ֶא ְצּבַע
מרחיק כמלא עיניו:
ֶא ְמ ָצעִית עַד ַה ַּמ ְרּפֵק ( ֶׁשּנ ִ ְקרָא עלנבוגין)
וד' אַּמֹות ֶהפְסֵק נ ִ ְקרָא מָקֹום ַאחֵר):
(ו) זב שראה קרי .אע"פ שטמא טומאת
(ו) זָ ב ׁשֶהּוא ָטמֵא ֻט ְמאַת ִׁש ְבעַת יָמִים
שבעה משום זיבה ,ואין טבילה זו מטהרתו,
מִׁשּום ז ִיבָה ֶׁשאֵין ְטבִילָה ֶׁשּבְתֹוְך הז'
אפילו הכי צריך טבילה לדברי תורה כתקנת
ְ
ּכ
ְמ ַט ֲהרָתֹו ִמ ֻּט ְמאַת ז ִיבָה ,אַף עַל ּפִי כֵן
עזרא ,משום קרי .וכן נדה אם באה להתפלל,
ֶׁשרָ אָ ה קֶ רִ י ַחּי ָב ּבִ ְטבִילַת ֶעזְרָא ,וְ נִ ּדָ ה
ופולטת שכבת זרע הרי היא כבעל קרי .ושכבת
ָּה
ֶׁשּפָ לְ ָטה ִׁשכְ בַ ת זֶ רַ ע ׁשֶּפֹולֶטֶת ּדִינ
זרע מטמאה האשה בפליטתה כל שלשה ימים

שדה צופים
בדרבנן אבל במקום שראוי להסתפק
דהיינו שאינו בחזקת היתר לקרות ולא
בחזקת שיש בו צואה בזה מספק אינו
מחוייב לחזור ולקרות רק במצאה אח"כ
דוקא .הובא בביאור הלכה.
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עיין בפמ"ג (סי' ע"ט במ"ז) ובנשמת אדם
שמסתפקים אם הא דצריך לחזור
ולהתפלל הוא מדאורייתא או דרבנן,
ולבסוף דבריהם מצדדים שהוא רק
מדרבנן דמדאורייתא בדיעבד יצא בזה.
וכתב הביאור הלכה ,דאעפ"כ לכו"ע אם
הוא במקום המטונף אף שאי אפשר
לו לצאת משם [כגון שהוא חבוש בבית
האסורין וכיוצא בזה] לכתחילה מוטב לו
שלא יתפלל כלל דעובר בזה על איסור
דאורייתא.

משנה ו
זב שראה קרי וכו'.
פי' הזב והנדה טומאתן חמורה ואי
אפשר להטהר ממנה ביום אחד
כמו שנבאר ענינו במקומו ופי' משמשת
מתעסקת והוא כנוי לאשה בשעת
הבעילה ומנהג האשה כשתבעל ונכנסה
הטפה במקום תחנותה שיקפא כל מה
שימצא שם מן הליחה ונעשה העובר כמו
שיתבאר בחכמת הטבע ואם יקרה ברחם
מדוים ולא ינהגו עניני העובר כראוי
תהיה הטפה ההיא נופלת מן האשה ויש
עת שהיא פולטת שכבת זרע אחר שנויו
והפסדו ויש עת שהוא נופל והוא לא
נשתנה כשתהיה פולטת כמו שיתבאר
בזולתי המקום הזה ותקרא האשה

ברכות ישילש קרפ

רע״ב

ֶׁשרָאֲתָה נִּדָה ,צְרִיכִין טְבִילָה,
וְרַּבִי י ְהּודָה ּפֹוטֵר:

אצ
משנת אליעזר

לאחר תשמיש ,ולאחר
מכאן כבר הסריח
בגופה ואין ראוי עוד
ִמ ָּטתָּה ֶׁשרָ אֲ תָ ה נִ ּדָ ה צְ רִ יכִ ין ְטבִ ילָ ה,
להיות ולד נוצר ממנו .והכי פירושו ,נדה
ִמ ַּת ָּקנ ַת ֶעזְרָא לְתֹורָה ּו ְתפִּלָה ,וְ רַ ּבִ י יְ הּודָ ה
שפלטה עתה תשמיש ששמשה אתמול קודם
ּפֹוטרְּ ,דאֵינ ָן ְּבנ ֵי ְטבִילָהּ ,כֵיו ָן ֶׁשאֵינ ָן
ֵ
שראתה ,והמשמשת מטתה שראתה נדה אחר
נ ַ ֲעׂשִין טְהֹורִין :
ששמשה ,צריכין טבילה :ורבי יהודה פוטר.
אף במשמשת שראתה נדה פטר ר"י ,ואע"ג
דמעיקרא בת טבילה הות ואיכא למימר דלא פקעה חובת טבילה מינה .וכבר כתבנו לעיל דבטלוה
לטבילותא ,מפני שהיתה תקנה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה.

ּכְרֹואֶה ֶקרִי ְצרִיכָה
ְטבִילָה ֲאפִּלּו הִיא
נִּדָה ,וְ הַ ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת

שדה צופים
כשתפול ממנה הטפה פולטת שכבת זרע
וכמו שנתחייב טבילה המוציא שכבת זרע
כן תתחייב האשה אשר נבעלה או אשר
הפילה הטפה קודם שנויה ואף על פי
שטהרה תיכף הבעילה והפילה אותה ליום
אחד או לשני ימים ומפני זה אמרו חכמים
שהזב שראה קרי והאשה הנדה כשתפול
ממנה הטפה אשר זכרנו או שראתה
דם בשעת הבעילה ונעשית נדה כל
אלה חייבים מטומאת שכבת זרע ואח"כ
יתפללו ואף על פי שהם בטומאה יותר
חמורה משכבת זרע ר"ל הזיבה והנדות
ר' יהודה אומר אחר שהן בטומאה חמורה
לא יטהרו מהטומאה הקלה ואין הלכה
כר' יהודה וכל זה יהיה בזמן הראשון
שנתחייב כל הנטמא בשכבת זרע טבילה
ואח"כ יתפלל וכאשר הביאו אחר כן
בתלמוד זכר בטבילה בטלוה לטבילותא
בטלו כל זה אבל יחוייב הרחיצה בלבד
קודם התפילה מפני שנהגו כן בני אדם
אבל זב ונדה אינן חייבים טבילה שלא
נהגו כן ועל כן תתבונן בזה הענין שהוא
אמת( .מאירי).
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בשו"ת תשב"ץ (חלק א סימן קב) כותב:
המשנה
פירוש
וששאלת
שבפ' מי שמתו ,זב שראה קרי וכו' כבר
פירשתיה לך בארוכה בקונדריסי הראשון
והרי היא פשוטה לפניך כבר ידעת כי
עזרא תקן טבילה לבעלי קריין כדי שלא
יהיו ת"ח מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין.
ולא תקן תקנה זו אלא לבעלי קרי
ולאשה שפולטת שכבת זרע מפני הטעם
הזה .אבל לזב ולנדה אע"פ שטומאתן
חמורה מבעלי קרי ופולטת לא תקן כלל
שלא מפני חומר הטומאה תקן הטבילה
אלא מפני שיתמעטו מלשמש מטותיהן
אלא עונה הראויה ואמרה המשנה שאם
אותו זב ראה קרי כגון ששמש מטתו תוך
ימי זיבתו .והנדה שפולטה שכבת זרע
תוך ימי נדתה כגון ששמשה מטתה ליל
שבת וראתה נדה יום שבת ופלטה שכבת
זרע באחד בשבת וכן המשמשת שראתה
דם שהן חייבין טבילה קודם שיתפללו
מתקנת עזרא .דאע"ג דמדין נדות וזיבות
לא צריכי מדין קרי ופליטה צריכה
אע"ג דהוו בימי נדות וזיבות .ור' יהודה
פוטר .לפי שאם מפני טומאתן החמורה

ברכות ישילש קרפ

בצ

שדה צופים
שהוא הזיבות והנידות פטורים .היאך
נחייבם מדין הקרי והפליטה שאירע
באילו הימים .וטבילתן אינה מטהרתן
זהו פי' המשנה .אבל האידנא כבר בטלוה
לטבילה זו כדאית' בגמ' (שם כ"ב ע"ב)
אלא שיש מקומות נוהגים לתת עליהם
ט' קבין מים .ויש מקומות שלא נהגו כן.
והכל לפי המנהג .ע"כ.
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עיין שו"ת תורה לשמה (סימן תקיב) אם
טומאת קרי חלה על טמא מת
ואם מועיל לו טבילה לסלק טומאת
קרי ממנו .וז"ל השאלה :מאחר כי עתה
בזה"ז הכל הם טמאי מתים שהיא טומאה
חמורה איך תחול על האדם טומאת קרי
שהיא טומאה קלה דלכאורא נראה דאין
אדם מתטמא בקרי ואי אמרינן דנטמא
הנה תמיהא לן איך תועיל לו טבילה
לטהרתו דהו"ל כטובל ושרץ בידו.
תשובה :מה שכתבת איך תחול טומאת
קרי על טומאת מת נראה
שכוונת למ"ש במנחות דף כ"ד ע"א
בבעיית רבא בענין שבע ליה טומאה
ומבואר שם דלכ"ע טומאה קלה לא
חיילה על טומאה חמורה בזא"ז משום
דאמרינן שבע ליה טומאה ע"ש.
ולכאורה לפ"ז י"ל בהא דתנן בברכות
בסוף פ"ג זב שראה קרי
ונדה שפלטה ש"ז והמשמשת שראתה
נדה צריכין טבילה ור' יהודה פוטר
ופירש"י זב שראה קרי אעפ"י שטמא
טומאת שבעה משום זיבה ואין טבילה זו
מטהרתו אפ"ה צריך טבילה לדברי תורה
כתקנת עזרא משום קרי ור"י פוטר קס"ד
הואיל וטומאת זיבה קודמת והרי הוא

טמא טומאה חמורה ואינה אוסרתו בד"ת
כדאמרינן בפרקין הזבין והמצורעים
מותרים תו לא אתיא טומאת קרי דקילא
ואסרה ליה ע"ש וקאמר בגמרא התם,
אבעיא להו בעל קרי שראה זיבה לר"י
מהו כי פטר ר"י התם בזב שראה קרי
דמעיקרא לאו בר טבילה הוא אבל בעל
קרי שראה זיבה דמעיקרא בר טבילה
הוא מחייב או"ד לא שנא ופשיט ת"ש
דמשמשת וראתה נדה כבעל קרי שראה
זיבה דמיא וקא פטר ר"י ש"מ תני ר"ח
בהדיא בעל קרי שראה זיבה צריך
טבילה כזב שראה קרי ור"י פוטר וקשה
מעיקרא איך תחול על הזב טומאת קרי
שהיא טומאה קלה והא שבע ליה טומאה
חמורה .וכו'.
וסיים שם :הנה כי כן ודאי לכ"ע טומאת
קרי חייל גם על אדם שהוא ט"מ
ולכ"ע מהנייא טבילה לסלק טומאת
קרי ממנו אפילו בזה"ז שא"א לטהר
עצמו מט"מ וכן עמא דבר לטהר עצמם
בטבילה מטומאת קרי וכן מפורש בדברי
רבינו האר"י זצ"ל וכן הוא בפוסקים
הראשונים ובש"ע ועי' בגמרא דבכורות
דף כ"ז דא"ר ט"מ טובל ואוכל בתרומת
חו"ל וכן אמר מ"ז משמיה דר"ש גבי טמא
שרץ ואמר בגמרא דלית הלכתא כוותיה
ובתשובה אחרת כתבתי בזה מה שיוצא
מפירוש רש"י ומפירוש התוספות שהובא
בשיטה כ"י .ע"כ.
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בשו"ת

תורה לשמה (סימן קסו)

הנשים צריכות לטבול
ובעיוכ"פ .וז"ל השאלה :בער"ה
יוה"כ שנוהגים האנשים לטבול

דן אם
בער"ה
ובערב
משום

ברכות ישילש קרפ

גצ

שדה צופים
טומאת קרי ותשמיש המטה וכמ"ש בש"ע
אם גם הנשים המתפללות צריכים לטבול
משום תשמיש או לאו.
תשובה :אף על פי שלא נזכר ד"ז בש"ע
כי אם על אנשים עכ"ז הוא
נוהג גם בנשים המתחסדות המתפללות
ועוסקים בתורה דהכי איתא במתניתין
סוף פ"ג דברכות זב שראה קרי ונדה
שפלטה ש"ז והמשמשת שראתה נדה
צריכין טבילה ורבי יהודה פוטר ע"ש
הרי האשה שוה לאיש בענין זה ות"ק
המחייב טבילה משום תקנת עזרא מחייב
גם באשה ור"י פוטר בכולם והלכתא
כר"י אלא שבער"ה ובערב יוה"כ נוהגים
האנשים לטבול כסברת תנא דמחייב
טבילה וא"כ השתא ה"ה דשייכא חומרא
זו גם באשה המתפללת ולומדת בתורה
על כן יר"ש תטבול אף על פי שאינה נדה
משום פליטת ש"ז .ע"כ.
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הגר"ש

שקאפ זצ"ל בשערי יושר (שער

ב שער החזקות פרק כב) מבאר
באריכות ,דאין טמא מתטהר ע"י טבילה
אם אחר הטבילה תשאר עליו טומאה
כראשונה ולא הועילה טבילתו כלום
לסלק מעליו טומאת הראשונה .ועיין
שם (פרק כג) שכתב דלכאורה דבר זה
במחלוקת שנויה במשנה כאן ,בזב
שראה קרי ומשמשת שראתה נדה דרבנן
סברי צריכים טבילה ורבי יהודא פוטר,
ומסקנת הש"ס (בבלי דף כ"ב ע"א) דגם רבי
יהודא סובר עיקר תקנת עזרא דבעלי
קריין אסורין בתפילה עד שיטבלו ופליג
רק היכא דאיכא עליה טומאת זיבה או
נדה שנפטר מטבילה בין שהיו זיבה

תחילה ואח"כ קרי ובין שהיו טומאת
קרי ואח"כ זיבה פטור מטבילה ,ורש"י
שם בדף כ"ב בדיבור המתחיל אלא לאו
רבי יהודא כתב בזה"ל ,קתני להודיעך
דאפילו היכא דקדם הקרי אתיא טומאת
נדה ומפקעה טבילה דאין טבילה אלא
המטהרת עכ"ל .הרי מפורש דרבי יהודה
ס"ל דכיון דאיכא עליו טומאת זיבה לא
פקעה טומאת קרי ע"י טבילה ,ורבנן
פליגי ע"ז וסברי דאף אם איכא טומאת
זיבה עליו מ"מ מועלת הטבילה להפקיע
את טומאת הקרי ,והנה אף דענין
הטבילה דשם הוא מדרבנן כמו שמפורש
שם בש"ס אבל עכ"פ משמע דפליגי
בכללי הטבילה גם אם שייך לדין תורה.
וכו'.
וסיים שם :וכאשר הצעתי דברי לפני
חכם אחד אמר לי ששמע
מהגר"ח אב"ד דבריסק זצ"ל שגם הוא
החליט כדברינו דבטמא שיש עליו
טומאה שאינה מתטהרת אין הטבילה
מועלת להפקיע טומאה הראשונה ,ואמר
דבריו על פי הירושלמי במסכת שבועות
לענין טומאת מקדש וקדשיו .ונראה
לי שכונת הגר"ח זצ"ל הוא על דברי
הירושלמי שבועות פרק ב' הלכה א' דז"ל
הירושלמי ,ירד לטבול מטומאה חמורה
ונסמכה לו טומאה קלה עלתה לו טומאה
קלה ,ליידא מילה שאם טביל ונכנס
למקדש פטור ,ירד לטבול מטומאה קלה
ונסמכה לו טומאה חמורה לא עלתה לו
טומאה חמורה ,ליידא מילה שאם טבל
ונכנס למקדש חייב ,הא מטומאה חמורה
ונסמכה לו טומאה חמורה לא ,הא
מטומאה קלה ונסמכה לו טומאה קלה

דצ

ברכות ישילש קרפ
שדה צופים

לא ,ירד לטבול מטומאה חמורה ונסמכה
לו סככות ופרעות מאחר דמר ר' יוחנן
בשם ר' ינאי כולהון תורה הן אצל תרומה
כמו שהוא טומאה חמורה או מאחר שאין
הנזיר מגלח עליהם כמי שהיא טומאה
קלה .עכ"ל הירושלמי .וזהו פירושו שאם
ירד לטבול מטומאת מת שהיה לו ידיעה
בתחילה ,ונסמכה טומאה קלה שלא ידע
בה ולאחר טבילה מטומאת מת נכנס
למקדש פטור דמטומאת מת כבר נטהר,
ועל הטומאה הקלה לא יתחייב שהרי לא
ידע בה ,ומה שכתב עלתה לו טומאה
קלה ,היינו שטומאה חמורה הלכה ועלתה
במקומה טומאה קלה ,אבל אם הראשונה
שידע בה היתה טומאה קלה ונסמכה
טומאה חמורה שלא ידע בה ,לא עלתה
לו טומאה חמורה ,היינו שלא פקעה
ממנו הטומאה הקלה שאין כאן טבילה
המטהרת וחייב על ביאת מקדש מחמת
טומאה הראשונה .ועפ"ד זה יתפרשו
מש"כ דמטומאות שוות אין הטבילה
מועלת .כן נלענ"ד .ע"כ .ועיי"ש עוד.

ועיין

עוד בזה בתשובות והנהגות (ח"ד

סימן לד) שכתב לדון בטבילת
בעל קרי בזה"ז אי מהני ,דהרי היום
כולנו טמאי מתים ,הואיל ואין לנו הזאה
ליטהר ,ונשארנו בטומאה החמורה
דטומאת מת ,וכשנטמאים היום בקרי
שאינה אלא טומאת יום אחד שמסתלקת
מיד בטבילה ונשאר טבול יום ,יש
להסתפק שאפילו יטבול לקריו לא יטהר,
כיון שאכתי נשאר בטומאת מת החמורה,
או דלמא אמרינן דמהני הטבילה ליטהר.
ועיי"ש מה שמביא מהגר"ח מבריסק
זצ"ל ,ומה שכתב להעיר עליו.

ועיין עוד במש"כ הגר"ח קניבסקי
שליט"א בספרו שיח השדה (ח"ב
קונטרס הליקוטים סימן י"א).

7
בשו"ת

שואל ומשיב (מהדורה תליתאה

חלק א סימן קכג) תמה על הרא"ש
(סוף יומא) שכתב שכיון שאנחנו טמאי
מתים ואין לנו אפר פרה אין לנו טבילה
אף לטומאת קרי ,והרי מבואר במשנה
כאן ,דזב שראה קרי ונדה שפלטה ש"ז
דצריכין טבילה אף שלא נטהרו מזיבה
ונדה ואף דר' יהודה פליג מכל מקום
אנן קי"ל כרבנן דסתם ובכה"ג לא קי"ל
כר' יהודה נגד ר"מ כל שדברי ר"מ סתם
כמ"ש הרי"ף פרק כל הכלים דלא כרב
צמח גאון ,וא"כ דברי הרא"ש צ"ע.
וכתב דאולי יש לחלק דבזמן הש"ס
דהיו יכולים לטהר גם מטומאת
נדה וזיבה רק שמחוסר זמן וזמן ממילא
קאתיא לא מקרי אינו ראוי וצריכין טבילה
לט"ק אבל האידנא דאין לנו טהרה בשום
פנים גם לט"ק א"צ לטהר .ע"כ.

וראה

בשו"ת עמק הלכה (חלק ב סימן

כד) שהביא דברי השו"מ ,וכותב
להעיר דלא נמצא כלל בדברי הרא"ש
שיאמר דמשום דאין לנו אפר פרה
אינו צריך טבילה גם לקריו ,ואדרבא
הא מבואר ברא"ש שם שנתן טעם אחר
לפוטרו מטבילת קרי בערב יוה"כ משום
שאין טובלין כל השנה כולה והיינו משום
דהך סברא דאין טהרה לחצאין לא מהני
לפוטרו מטומאה היוצא מגופו כמבואר
בש"ס בכורות הנ"ל ,וא"כ אפס מקום
לתמוה.

ברכות ישילש קרפ

הצ

שדה צופים
שוב כותב :אולם הערתו עצומה
דממשנה דברכות הנ"ל מוכח דס"ל
לחכמים דמחייבי טבילה בזב שראה
קרי ,דיש טהרה לחצאין ,דאף דלא נטהר
מזיבה מ"מ מחויב לטבול לקריו .ואף על
גב דגבי טומאה היוצאה מגופו גם לדידן
לא אמרינן אין טהרה לחצאין ,היינו רק
בטומאת מת וקרי ,דאף דלא נטהר לגמרי
מטומאת מת מ"מ כיון דאפשר לו ליטהר
לגמרי מטומאה היוצאה מגופו אין זה
טהרה לחצאין כמפורש כן בדברי הר"ן
פסחים הנ"ל ,אבל גבי זב וקרי או נדה וש"ז
דתרווייהו טומאה היוצאה מגופו נינהו
בודאי דזה הוי טהרה לחצאין וכל זמן שלא
נטהר מזיבו טהרת חצאין הוא ,ואמאי
מחייבי חכמים טבילה בזב שראה קרי.
ועיין בירושלמי ברכות פרק ג' הלכה
ו' וירושלמי יומא פרק ג' הלכה
ג' דמסתפק בטעמא דר' יהודה דפוטר
בזב שראה קרי אי הוא משום מה מועיל
שטובל ,או משום שאין שם לטומאה קלה
אצל חמורה ,ומפשט הלשון "מה מועיל",
נראה שהוא מענין אין טהרה לחצאין
ורק אם קדמה קרי לזיבה כיון שכבר
נתחייב בטבילה לא נפטר הימנה עי"ש,
אמנם בירושלמי שם מסיק דטעמא דר"י
הוא משום שאין שם לטומאה קלה והוא
בגדר הואיל ואישתרי כהך דזבחים ל"ב

ע"ב הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו,
ועי' בגליוני הש"ס להגרי"ע ז"ל שנדחק
בפירוש דברי הירושלמי.
אולם באמת אין מדברי הש"ס ברכות
הנ"ל שום סתירה להך כללא
דהרא"ש ז"ל דאין טהרה לחצאין ,דגבי
תקנת עזרא לא שייך לומר אין טהרה
לחצאין ,כיון דכל התקנה לא היתה אלא
משום סיג שלא יהי' מצוין אצל נשותיהם
א"כ מה בכך שלא נטהר מזובו מ"מ
התקנה במקומה עומדת וחייב לטבול
אף שלא נטהר לגמרי מטומאת זיבה.
ודבר זה מתורתו של רבינו הרמב"ם
למדנו שכתב בפרק ד' הלכה ה' מהלכות
תפלה ,וזה לשונו זב שראה קרי ונדה
שפלטה ש"ז צריכין טבילה לקריאת שמע
ולתפלה מפני הקרי אעפ"י שהם טמאים
וכן הדין נותן שאין טבילה זו מפני טהרה
אלא מפני הגזירה שלא יהי' מצויין אצל
נשותיהם תמיד עכ"ל הזהב ,הרי מפורש
יוצא מדבריו ז"ל דטעמא דחכמים
דמחייבי טבילה בזב שראה קרי משום
דטבילה זו הוי סיג ולא שייך בזה לומר
דאין טהרה לחצאין ,אבל בשאר טבילה
שהיא משום טהרה שפיר מודו חכמים
דכל זמן שלא נטהר לגמרי פטור מלטבול
דאין טהרה לחצאין ,ודברי הרא"ש נכונים
וברורים .ע"כ.

וצ
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ
פרק רביעי

ִמ ְצוַת ֲע ֵשׂה ְל ִה ְת ַּפ ֵלל ְּב ָכל
יוֹם ו ְֵאין ִמנְ יָן ַה ְּת ִפ ּלוֹת
ַּב ּתו ָֹרה ו ְֵס ֶדר ַה ּת ִפ ּלוֹת (א)
(רמב"ם) ַה ְּת ִפ ּלוֹת ׁש ָאנ ּו
ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ְּב ָכל יוֹם ִּת ְּקנ ּו
ָלנ ּו אֲבו ֵֹתינ ּו ז"לַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ׁש ֲח ִרית,
י ְִצ ָחק ָא ִבינ ּו ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַלת ִמנְ ָחהַ ,י ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ִּת ֵּקן
ַח ָכ ֵמינ ּו ז"ל ַא ְּס ְמ ִכינְ ה ּו ַא ָּק ְר ָּבנוֹת.
ְּת ִפ ַלת ַע ְר ִבית ,ו ֲ

רע״ב

(א)

השחר
תפלת
עד חצות .שכן

ּתְפִּלַת הַ ַ
ּׁשחַר ,ע ַד ח ֲצֹות .תמיד של שחר קרב
רַּב ִי י ְהּוד ָה אֹומֵר ,ע ַד עד חצות לרבנן ,ולר'
יהודה אינו קרב אלא
עד ארבע שעות ביום .ועד ד' שעות היינו עד
סוף שעה רביעית שהוא שליש היום בזמן שהיום
י"ב שעות ,וכן זמנה לעולם עד סוף שליש

(א) ּתְ פִ ּלַ ת הַ ַּׁשחַ ר ֶׁשּתָּקנּו ּכְנֶג ֶד ָּתמִיד
אֹומר ,עַ ד אַ רְ ּבַ ע
ַה ַּׁשחַר ,ז ְ ַמּנ ָּה עַ ד חֲ צֹותּ ,כְ ָּתמִיד ה ַּׁשחַר ֶׁש ָּקרֵב עַד חֲצֹות ,רַ ּבי יְ הּודָ ה ֵ
שדה צופים

פרק ד

בק"ש של ערבית תחלה ,וגם התפלות
כפי שהזכירם דוד בפסוק [תהלים נ"ה ,י"ח]

משנה א
תפלת השחר עד חצות וכו'.
אע"ג דלענין ק"ש פתח בדערבית
ברישא היינו משום דכתיב בשכבך
ובקומך כדאיתא בריש מכילתין ואפילו
לאידך שינויא התם דסמיך אברייתו של
עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר דלפי זה
הכא נמי הוה ליה למפתח טפי בדערבית
ברישא כדכתיב ערב ובוקר וצהרים
אשיחה ודרשינן לה לקמן לענין תפלה
אלא דאפילו הכי שייך למיתני דשחר
ברישא לא מיבעיא למ"ד תפלת ערבית
רשות אלא אפילו למ"ד חובה נמי קתני
דשחר ברישא דלמ"ד תפלת אבות תקנום
נקט כסדר תיקנו אבות וכן למ"ד כנגד
תמידין תקנום דהתם כתיב את הכבש
האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני
תעשה בין הערבים( .פנ"י).
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אף דלברייתו של עולם ערב קודם
לשחר ולהכי התחיל ריש מכילתין

ערב ובוקר וצהרים אשיחה ,ערב קדים,
וא"כ היה לו להתנא להתחיל ג"כ בשל
ערבית.
ונלע"ד משום דבין למ"ד אבות תיקנום,
אברהם הוא הראשון .ובין למ"ד
כנגד קרבנות תיקנום ,הרי בקרבנות
הלילה הולך אחר היום ,התחיל בשל יום.
וגם ערבית הוא נגד אברים ופדרים ,ואם
אין תמיד אין אברים ופדרים ,ולכן התחיל
בעיקר הקרבן.
ועוד נלע"ד ,כיון דתפלת ערבית רשות
התחיל בתפלה שהיא חובה.
ועוד נלע"ד ,שרוצה לרמז לנו שגם אם
שכח תפלת מנחה יש לה תשלומין
בערבית ,ושאין בזה משום עבר יומו
בטל קרבנו כמבואר בדברי הגמרא ,ולכן
סידר ערבית אחר מנחה למימר דלענין
תשלומין כחד יומא חשיב( .צל"ח).

7

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן פט

סעיף א) זמן תפלת השחר ,מצוותה

רע״ב

ברכות יעיבר קרפ
אַרְּבַע ׁשָעֹותּ .תְפִּלַת הַּמִנְחָה
עַד הָעֶר ֶב .רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר,

היום לפי אורך הימים
וקטנן כדכתבינן לעיל
גבי ק"ש .והלכה כרבי
יהודה :תפלת המנחה עד הערב .עד שתחשך:

זצ
משנת אליעזר

ָׁשעֹות ּכִי סֹובֵר
ּדִזְמַן ה ְּק ָרבַת ַה ָּתמִיד
ַא ְרּבַע
הּוא עַד

ׁשָעֹות ּבַיֹוםּ .תְ פִ ּלַ ת הַ ִּמנְ חָ ה עַ ד הָ עֶ רֶ ב,

שדה צופים
שיתחיל עם הנץ החמה ,כדכתיב :ייראוך
עם שמש (תהילים עב ,ה) ואם התפלל
משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח,
יצא .ונמשך זמנה עד סוף ד' שעות שהוא
שליש היום .ואם טעה ,או עבר ,והתפלל
אחר ד' שעות עד חצות ,אע"פ שאין לו
שכר כתפלה בזמנה ,שכר תפלה מיהא
איכא .הגה :ואחר חצות אסור להתפלל
תפלת שחרית.
ועיין מ"ב דנץ החמה היא השעה שהחמה
מתחלת לזרוח בראשי ההרים.
וראוי ונכון ליזהר בזה לכתחלה אף בימי
הסליחות וכן בחורף כשמשכימים ובאים
לבהכ"נ בבוקר השכם ימתינו מלהתפלל
עד הנץ וכדלעיל בסי' נ"ח ס"א ע"ש
אך כשמשכים לצאת לדרך וכה"ג שאר
דחק ואונס דמותר להקדים כדלקמן
בס"ח עכ"פ ימתינו מלברך על התפילין
עד שיכיר את חבירו הרגיל עמו קצת
ברחוק ד"א דמקודם אסור לברך עליהן
וכדלעיל בסימן ל' ס"א עי"ש במשנה
ברורה.
וכתב בפמ"ג בסימן תצ"ד דבחג
השבועות שניעורין כל הלילה
מותר להתפלל קודם הנץ דכשילכו
לביתם בהשכמה טורח הוא להתקבץ
שנית .ומ"מ יש ליזהר שלא לקרות ק"ש
כ"כ בהשכמה דהיינו קודם שיראה את
חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו דזה אסור
לכתחלה וכדלעיל בסימן נ"ח עיי"ש.

עוד כתב המ"ב ,דאם היום אורך י"ח
שעות הוי ו' שעות על היום
וכשהיום ארוך ט' שעות הוי ג' שעות
דלעולם משערין שעות אלו לפי ענין
היום והם נקראין שעות זמניות שהיום
מתחלק לי"ב חלקים .וענין השליש הוא
שתפלת השחר הוא נגד קרבן תמיד
ולעולם לא איחרו אותו מלהקריב לאחר
שליש היום וצריך לגמור התפלת י"ח
בתוך השליש היום.
ועיין פרמ"ג דאם עבר זמנה טוב
שיתפלל אז בתורת נדבה כי יש
פוסקים שסוברים דבהזיד עד ד' שעות
שוב לא מצי להתפלל כלל ע"כ יתפלל
ויתנה שאם מצד הדין הוא פטור הוא
בתורת נדבה.
והנה משמע מלשון הרמ"א דאפילו
תיכף אחר חצות אסור להתפלל
שחרית ואדלעיל קאי בין עבר במזיד
או טעה בשוגג ויש מקילין בהחצי שעה
שאחר חצות ולדינא משמע מפמ"ג ודה"ח
שאין לזוז מפסק הר"ב וכן משמע מביאור
הגר"א דבאמת כבר הגיע זמן מנחה
שמתחלת מתחילת שבע אלא מטעם
שאין אנו בקיאים ושמא יבוא לטעות
וע"כ אסרו חז"ל ע"כ כששגג או נאנס
ולא התפלל קודם חצות ימתין אחר חצות
חצי שעה (דהיינו כדי שיגיע זמן תפלת מנחה)
ויתפלל מנחה ואח"כ שחרית בתורת
השלמה ולא להיפך וגם דוקא בשגג

חצ
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

ּכְ ָק ְרּבָן ָּתמִיד ׁשֶל ע ַד ּפְלַג הַּמִנְחָהּ .תְפִּלַת הָעֶר ֶב עד פלג המנחה .זמן
מנחה קטנה הוא
ּבֵין ָה ַע ְרּבָים ֶׁש ָּקרֵב
מתשע שעות ומחצה עד הלילה ,שהם שתי שעות
אֹומר ,עַ ד ּפְ לַ ג
עַד ָה ָערֶב ,רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
ומחצה ,נמצא פלג המנחה שהוא חצי שיעור זה
הַ ִּמנְ חָ ה ,רַק ֲחצִי זְמַן ַה ִּמנְחָהַ ,ד ֲהו ֵי ָׁשעָה
שעה ורביע .ופסק ההלכה בזה ,דעבד כמר עבד
ּו ְרבִיעֶַׁ ,שזְמַן ִמנְחָה ְק ַטּנ ָה הּוא ִמ ֵּתׁשַע
ודעבד כמר עבד ,והרוצה לעשות כדברי חכמים
ׁשָעֹות ּו ֶמ ֱחצָה ,ו ְסֹובֵר ְּד ָק ְרּבָן ָּתמִיד ׁשֶל

ֶערֶב ָקרֵב עַד ּפְלַג ַה ִּמנְחָה ,וְאָז ֲהו ֵי סֹוף
זְמַן ְּתפִּלַת ִמנְחָהּ ,תְ פִ ּלַ ת הָ עָ רֶ ב ׁשֶהּוא ּכֶנֶג ֶד ַה ְק ָרבַת ֵא ָברִים ּופְ ָדרִים ,אֵ ין לָ ּה קֶ בָ עְ ,קבִיעַת
שדה צופים
או נאנס אבל במזיד אין לו תקנה כמו
שיתבאר כ"ז בסימן ק"ח .אמנם בדיעבד
אם התפלל שחרית בחצי שעה זו שאחר
חצות יצא וא"צ להתפלל שנית [דה"ח
עי"ש עוד] ועיין בחידושי רע"א מה שכתב
בשם הצל"ח בענין זה .מ"ב.

7
איתא במדרש (פ' נצבים) הלכה אדם
מישראל שלא התפלל וכו' כיצד
הוא צריך לעשות ,כך שנו חכמים תפלת
השחר עד חצות תפלת המנחה עד הערב
תפלת הערב אין לה קבע וכו' .ואינו מובן
מה שייכות הלכה זו לענין הפרשה.

ונראה

דהנה אמרו ז"ל (ברכות כ"ו ב)

שתפלות האבות תקנום ,אברהם
תיקן תפלת שחרית ,יצחק תפלת המנחה,
יעקב תפלת הערב .ויש לומר דהנה לא
מצינו לשון תפלה בצדיקים הראשונים
בכתוב לא באדה"ר ולא בחנוך ולא בנח
עד אברהם .ובאדה"ר קודם החטא מצינו
(בראשית ב' ה') כי לא המטיר וכו' ואדם אין
לעבוד את האדמה ,וברש"י שם ומ"ט לא
המטיר לפי שאדם אין וכו' וכשבא אדם
וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם
וכו' ,אבל אחר החטא לא מצינו לו בכתוב

ענין התפלה .ונראה כי לא דבר קל הוא
לבו"ד קרוץ מחומר עכור ממשכא דחויא
לדבק עצמו בתפלה .כי תפלה היא לשון
דביקות וחיבור ,כמו שאיתא בספה"ק
מלשון (במדבר י"ט ט"ו) צמיד פתיל וכן
(בראשית ל' ח') נפתולי אלקים נפתלתי.
ואברהם אבינו ע"ה הי' הראשון שפתח
את הפתח לתפלה ,ומ"מ זה רק בשחרית,
שאז זמן התגברות החסדים ושהשי"ת
מתקרב לנבראים ,והמוחין מאירין כמ"ש
(איכה ג' כ"ג) חדשים לבקרים ,ובוקר הוא
מלשון ביקור שמבחין בין דבר לדבר
כמ"ש אבן עזרא (בראשית א' ה') והיינו
שהאדם הוא בדעת שלימה כאמרם ז"ל
(ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב) אם אין דעה
הבדלה מנין ,וזהו שתיקן אברהם תפלת
שחרית .ובא יצחק אע"ה והוסיף שאפי'
בשעת המנחה שעתא דדינא וצמצום
נמי יהי' בכח האדם להתפלל ולדבק
עצמו בהשי"ת .ובא יעקב אע"ה והוסיף
ותיקן תפלת הערב ,היינו שאפילו בזמן
שהחושך כסה ארץ ותרעין סתימין ,והוא
דוגמא לאדם בעת שחשך מאור עיניו
והעולם חשך בעדו ואין לו שום הארה
מלמעלה ,נמי יהי' ביכלתו להתאמץ
ולדבק עצמו בתפלה למרות כל המסכים

רע״ב

ברכות יעיבר קרפ

טצ
משנת אליעזר

ולהתפלל תפלת המנחה אֵין לָּה קֶבַע .וְׁשֶל מּוסָפִין זְמַן ְמסִּוי ָם ּבְתֹוְך
ַהּלַיְלָהֶ ,אלָה ז ְ ַמּנ ָּה
עד הערב יעשה ,ובלבד
ּכָל הַּיֹום:
ּכָל ַהּלַיְלָהּ ,כִ ְקרֵיבַת
שלא יתפלל ערבית בזמן
ֵא ָברִים ּופְ ָדרִיםֶׁ ,ש ְק ֵרבִים ּכָל ַהּלָיְלָה ,וְ ֶׁשל
זה ,שכיון שמחשיב אותו יום לענין שמתפלל
בו מנחה אינו יכול להחשיבו לילה ולהתפלל מּוסָ פִ ין זְמַּנּה ּכָ ל הַ ּיֹום ּכְ ָק ְרּבָן מּוסַף
ֶׁש ָקרֵב ּכָל הַּיֹוםֲ ,אבָל לְכַ ְּת ִחּלָה י ִ ְתּפַּלֵל
בו ערבית .ואם בא לעשות כדברי רבי יהודה
אֹומר עַ ד
שלא להתפלל מנחה אלא עד פלג המנחה שהוא קֹודֶם ֶׁשבַע ׁשָעֹות רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
ֶׁשבַ ע ָׁשעֹות) ּבַּיֹוםּ ,כִי סֹובֵר זְמַן ָק ְרּבָן
שעה ורביע קודם הלילה עושה ומשם ואילך
מּוסַף ֲאפִּלּו ְּבדִ ָעבֵד עַד ֶׁשבַע ׁשָעֹות:
יוכל להתפלל ערבית :אין לה קבע .זמנה כל
הלילה .והא דתני אין לה קבע ולא קתני זמנה
כל הלילה ,לאשמעינן דתפלת ערבית רשות ,לפי שהיא כנגד הקרבת איברים ופדרים שקרבים כל
הלילה ,והנך רשות נינהו שכיון שנזרק הדם נרצה הקרבן אף על פי שנטמאו איברים ופדרים או
שאבדו .ומיהו האידנא קבלוה עליהם כחובה :ושל מוספין כל היום .אם אחרה אחר שבע יצא ,אבל
נקרא פושע וכן הלכה:

שדה צופים
והבלבולים ,ותפלה זו היא לעומת אברים
ופדרים ,שהדוגמא באדם שאין בו אלא
גוף לבד בלי הארות השכל ,נמי יהי'
ביכולתו להתפלל ,ואף שכל העולם
ככותל לפניו ,יהי' בכחו לשבור דלתות
נחושת ובריחי ברזל יגדע.
ובאמת שתפלה כזו עולה למעלה
למעלה ,והיא נקראת תפלת
העני שהיא מקדמת לכל התפלות,
וכבזוה"ק (ח"ג קצ"ה א) בפירוש תפלה
לעני כי יעטוף ,כי כמו שהוא מדחה את
חומת המניעות ושובר את כל המחיצות
וקורע את כל המסכים שחסמו את הדרך,
כן נמי הוא עושה למעלה שהיא עוברת
למעלה מכל גדר וגבול ,וזוהי תפלת
הערב שתיקן יעקב .וי"ל שזה הפירוש
שאין לה קבע ,היינו שאין לה גבול וגדר
למעלה לומר עד פה תבוא ולא תוסיף,
ולא בא לומר שזמנה כל הלילה לבד,
דלמה לא קאמר עד השחר ,ושינה לשונו

בלשון אין לה קבע ,אלא ודאי שבא לרמז
שאין לה גדר וגבול.

וכן

יש לפרש דברי המדרש (שמו"ר סוף פ'
מ"ה) באותה שעה הראה לו [למשה]

הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של
מתן שכר שהם מתוקנים לצדיקים והוא
אומר האוצר הזה של מי הוא והוא אומר
של עושה מצוות והאוצר הזה של מי
הוא של מגדלי יתומים וכל אוצר ואוצר
ואח"כ ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה
של מי הוא אמר לו מי שיש לו אני נותן
לו משכרו ומי שאין לו אני עושה לו חנם
ונותן לו מזה .ודקדק כ"ק אבי אדמו"ר
זצללה"ה למה יהי' אותו האוצר עוד
גדל משל אחרים ,והגיד שהוא בשביל
שיודע ומכיר את מקומו שאין לו כלום,
עכתדה"ק.
ונראה להוסיף בזה דברים עפ"י דרכנו
הנ"ל שבודאי מי שאין לו שום
זכות ובא להתפלל ולבקש מהשי"ת ,כל

ק

ברכות יעיבר קרפ
שדה צופים

המקטרגים עומדים כנגדו למעלה ,וכ"כ
למטה כמה נחשים ועקרבים שהם כחות
חיצונים מצווים להממו ולבלבלו עד שלא
יהי' ביכולתו לצמצם מחשבתו להתפלל,
ומ"מ הוא מתאמץ ושובר כל המחיצות
והחומות וכל המסכים ,כמי שהוא
עובר כל גבול וגדר ,ע"כ שכרו מאוצר
גדול.
והנה מה שהוצרך מרע"ה לכרות עם
ישראל ברית חדשה ולא הסתפק
בברית שכרת אתם בחורב ,כבר דברו
בזה המפרשים .ובפשיטות י"ל דהנה כל
ענין כריתת ברית איננה נצרכת לעת
שהמוחין בהירים והלבבות פתוחים ,אלא
הוא כמשל שני אוהבים שמתרחקים זמ"ז
וחוששים פן תתקרר האהבה ותשכח
ברבות הימים ,עושים כריתת ברית שלא
תשונה בשינוי העתים וריחוק המקומות.
וכן בישראל נצרכו לכריתת ברית מה"ט,
כי במדבר שהיו ניזונים מן המן וחוסים
בצל ענני הכבוד והיו רואים האלקות
בעיניהם היו דבקים בהשי"ת ,וחשש
משרע"ה פן בבואם לארץ ויתעסקו
בחריש ובקציר כמנהגו של עולם תתקרר
ותשתכח לאט לאט האהבה ,ע"כ כרת
אתם ברית שלא תשתנה האהבה בשינוי
ההנהגה ,וזה הי' ענין הברית הראשונה
בחורב .אך עתה חדשות נתהוה ,שמרע"ה
נתודע שלא יכנס עמהם לארץ ,ובשביל
זה יעברו על ישראל מאורעות שונים
וחטאים ועונשים ,כמו שאמר כי ידעתי
אחרי מותי כי השחת תשחיתון וגו' וכן
וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר
הארץ וחרה אפי ועזבתים והי' לאכול
ומצאוהו רעות רבות וצרות וגו' ובשביל

כל אלה יכול להיות נשכח מהם ח"ו כל
הענין האלקי ,ע"כ לא הספיקה הברית
הראשונה שהיתה רק שסדר הטבע לא
יגרום שתישכח מהם האהבה ,כי אז לא
היו מעותדים לענינים אחרים המשכיחים,
אבל עתה שמעותדים לימים לא טובים
ורעות רבות וצרות ח"ו אין הברית
הראשונה מספקת וצריכין לברית חדשה
אשר אפי' אם יעברו עליהם ח"ו שינויים
כמו אלה ישארו על עמדם ,וכל המניעות
והבלבולים לא יפריעום מהיות גוי עומד
לפניו ית"ש כל הימים.
ובזה יש לפרש מ"ש לעברך בברית
ה' ובאלתו ,וברש"י שפירושו
להיותך עובר ולא ע"י אחרים ,דאל"כ
צריך לכתוב להעבירך .ואינו מובן למה
לא כתיב להעבירך שהרי משה הוא
המעבירם .אך לפי הנ"ל יש לפרש שרומז
נמי לימים הבאים שיעברו במקומות
שונים ובזמנים מתחלפין ,הן בשלוה
יתירה והן ח"ו להיפוך ,לא יפעל עליהם
השינוי להשתנות ח"ו ,ונרמז בלישנא,
בברית ה' היא שיגיע להם שלוה ,ובאלתו
הן היסורין והעונשין ח"ו ,וע"כ כתיב
בלישנא דמשתמע לתרי אפי ,וכמו
שפירש בפרשה שלאחרי' להדיא והי' כי
יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה
והקללה אשר נתתי לפניך וגו'.
ובזה יש לפרש דברי רש"י לפי שהיו
ישראל יוצאין מפרנס לפרנס
ממשה ליהושע לפיכך עשה אותם מצבה
כדי לזרזן .ואינו מובן מהו הלשון מצבה.
וי"ל שהענין מצבה הוא להיות בלי שינוי
והתחלפות וכמ"ש הספורנו פ' שופטים
(ט"ז כ"א) שהוא כענין שויתי ה' לנגדי

ברכות יעיבר קרפ

אק

שדה צופים
תמיד ,והיינו ששינוי הזמנים והתחלפות
ההנהגה לא יגרמו עליהם השתנות.

ועם

זה יובנו עוד דברי המדרש (שמו"ר

פט"ו ו') שישראל דומין למלאכים,
במלאכים כתיב שרפים עומדים ממעל לו
ובישראל כתיב אתם נצבים .ואינו מובן
הדמיון ,גם המלים אינן שוות .אך לפי
האמור יובן היות כי המלאכים נקראים
עומדים שאין להם שינוי והאדם נקרא
מהלך מדרגא לדרגא ,כמ"ש (זכרי' ג' ז')
ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה,
ומ"מ הוא במלאכים גם לשבת שלא נגרע
מעבודתם דבר .וז"ש שדומין למלאכים,
היינו אף שבטבע האדם להיות משתנה
והולך מדרגא לדרגא ,זהו רק לדרגא
שלמעלה הימנה ,אבל לא להשתנות
לדרגא שלמטה הימנה ,וזהו ענין
נצבים שלא יפעל עליהם שינוי וחליפת
המקומות והזמנים ,וכבמדרש שמות (פ'
מ"ב ט') שישראל נקראו עם קשה עורף,
אתה אומר לגנאי ואינו אלא לשבח או
יהודי או צלוב.
ולפי האמור יובן מה דפתח לה המדרש
פתחא להאי פרשתא מזמני התפלה
ותפלת הערב אין לה קבע ,שיעק"א תיקן
תפלת הערב ,והיינו שהכניס בישראל
מדה זו אשר החושך לא יחשיך מהם
ויהי' להם לב אמיץ בגבורים ובכל אופני
השתנות ישארו על עמדם ויהי' ביכולתם
לעבור בכל המקומות המסוכנים ,ולא
ימעדו קרסולם ,וישארו דבוקים בהשי"ת,
כנ"ל ענין תפלת הערב שאין לה קבע
שהוא ענין אחד עם ענין הפרשה של
אתם נצבים ,ומורה מאין יש בישראל כח
זה שעוד מיעק"א מוצאו.

ועם זה יובנו דברי התנחומא דפתח לה
פתחא להאי פרשתא הפוך רשעים
ואינם כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם
של רשעים ומהפך בהם אין להם תקומה,
ועפי"מ שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה
שאין הפירוש מעשים רעים שלהם ,שבזה
אין שייך להסתכל ולהפוך בהם ,שהרי
נראה להדיא ,אלא הפירוש מעש"ט
שלהם שהקב"ה מסתכל בהם מוצא אותם
אפס ואין ,וזה האות שהרי כשמהפך
בהם והגלגל משתנה עליהם ,היכן הם
והיכן מעשיהם הטובים ,ונפלו ולא יוכלו
קום ,היפוך ישראל שעליהם נאמר ובית
צדיקים יעמוד וכנ"ל ,וזה מתאים לדרכנו
הנ"ל בדברי המדרש( .שם משמואל פרשת
נצבים).
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ר' יהודה אומר עד ארבע שעות.
כתב הרמב"ם (פ"ג מהל' תפלה ה"א) וז"ל
תפלת השחר מצותה שיתחיל
להתפלל עם הנץ החמה וזמנה עד סוף
שעה רביעית שהיא שלישית היום .ואם
עבר או טעה והתפלל אחר ארבע עד
חצות היום יצא ידי חובת תפלה ,אבל
לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה ,שכשם
שתפלה מצוה מן התורה כך מצוה
מדבריהם להתפלל אותה בזמנה כמו
שתקנו לנו חכמים ונביאים עכ"ל .ומבואר
שהרמב"ם פסק כר' יהודה דתפלת השחר
עד ד' שעות ,ודלא כרבנן דסברי דזמנה
עד חצות .ברם הרמב"ם סובר דאף לר'
יהודה אם התפלל לאחר ד' שעות  -ולפני
חצות ,יצא ידי חובת תפלה ומקבל שכר
תפלה ,אלא דאינו מקבל שכר תפלה
בזמנה.

בק

ברכות יעיבר קרפ
שדה צופים

והנה יש להסתפק ביסוד הדין דבדיעבד
אדם מתפלל שחרית עד חצות,
האם הוא מתפלל מדין תשלומין ,דהיינו
דבאמת זמן תפלת שחרית חל רק עד ד'
שעות ,ומד' שעות ואילך מתפלל התפלה
בתורת תשלומין .אולם משש שעות
ומחצה מאחר שחל זמן תפלת מנחה ,חל
דין שצריך להקדים תפלת מנחה שהיא
חובה לתפלת התשלומין ,אך קודם שש
ומחצה מתפלל שחרית עצמה בתורת
תשלומין .ולפי"ז אין חיוב להתפלל תפלת
התשלומין רק בסמוך לתפלת חובה,
דהרי לאחר ד' שעות וקודם שש שעות
מתפלל בתורת תשלומין ואף על פי
שאינו מתפלל חובת מנחה עדיין .והטעם
שלאחר שש ומחצה מתפלל מנחה קודם
הוא משום שמאחר דהוי זמן מנחה חל
דין קדימה שצריך להקדים תפלת החובה
לתפלת התשלומין .וזהו דין קדימה בסדר
קיום עשיית שתי מצות שלפניו ,דחל דין
קדימה להתפלל תפלת החובה ואח"כ
להתפלל תפלת התשלומין.
או דילמא י"ל דמה שמתפלל שחרית
לאחר ד' שעות ועד חצות אינו
מתפלל מדין תשלומין ,אלא דעדיין
חשובה תפלתו לתפלת שחרית דהוי זמן
שחרית בדיעבד .דאף דלא הוי תפלה
בזמנה ,דזהו רק כשמתפלל עד ד' שעות,
מ"מ עדיין הויא תפלת שחרית שלא
בזמנה עד חצות .ונמצא שיש שני דינים
בתפלת שחרית :א) קיום תפלת שחרית
בזמנה עד ד' שעות ,ב) קיום תפלת
שחרית שלא בזמנה עד חצות .ולפי"ז
י"ל דאי אפשר להתפלל תשלומין אלא
א"כ מתפלל תפלת התשלומין בסמוך

לתפלת חובה שבזמנה ,דתפלה בעי
מתיר ,והתפלה הקבועה מהווה המתיר
כדי להתפלל תפלת התשלומין .ומה
שמתפלל שחרית לאחר ד' שעות לפני
חצות אינו מדין תשלומין אלא משום
דחל קיום תפלת שחרית שלא בזמנה.
וי"ל דנפק"מ למי שלא התפלל שחרית
במזיד עד ד' שעות האם יכול
להתפלל עד חצות ,דלגבי תשלומין
אמרינן דרק מי ששגג ולא התפלל
מתפלל תשלומין ,משא"כ המבטל תפלה
במזיד אינו מתפלל תשלומין .ולפי"ז י"ל
דאם מתפלל לאחר ד' שעות וקודם חצות
מדין תשלומין ,אזי אם הזיד ולא התפלל
לפני ד' שעות שוב אינו מתפלל .משא"כ
אם הוי חלות קיום תפלת שחרית שלא
בזמנה ,י"ל דאף אם הזיד יכול להתפלל
עד חצות כדי לקיים תפלה שלא בזמנה.
ובאמת נחלקו הפוסקים בדין מי שלא
התפלל במזיד עד ד' שעות ,דהגר"א
והפרי חדש (או"ח סי' פט ס"ק א') ס"ל דאינו
מתפלל עד חצות ,והפמ"ג (שם) סובר
שאף אם הזיד ולא התפלל עד ד' שעות
מתפלל עד חצות .ולכאורה מחלקותם
תלויה בחקירה הנ"ל.
ולכאורה יש עוד נפק"מ בזה לגבי
ברכות ק"ש .דעיין ברא"ש
בפ"ק דברכות (סי' י') וז"ל ורב האי גאון
ז"ל כתב אף כל שעה רביעית אף על פי
שאינה עונתה מברך שתים לפניה ואחת
לאחריה ,משמע דוקא שעה רביעית
שהוא זמן תפלה לר' יהודה ,אבל מכאן
ואילך הפסיד הברכות .ואם בירך עובר
על לא תשא עכ"ל .וי"א דמקיים ברכות
ק"ש עד חצות משום שבדיעבד מתפלל

ברכות יעיבר קרפ

גק

שדה צופים
שחרית עד חצות .אמנם הרמב"ם פסק
(פ"א מהל' ק"ש הל' י"ג) דמברך ברכות ק"ש
כל היום .ובשלחן ערוך (או"ח סי' נ"ח ס"ו)
פסק כשיטת הרא"ש וז"ל אף על פי
שזמנה נמשך עד סוף השעה הג' אם
עברה שעה ג' ולא קראה קורא אותה
בברכותיה כל שעה ד' שהוא שליש היום
ואין לו שכר כקורא בזמנה .ואם עברה
שעה ד' ולא קראה קוראה בלא ברכותיה
כל היום עכ"ל.
ונראה דאי נימא דמה דמתפלל אחר ד'
שעות הוא מדין תשלומין ,י"ל
דכל זה נאמר רק בנוגע לתפלה דרחמי
הוי ומשום כך חל ביה דין תשלומין ,אבל
לגבי ברכות ק"ש כיון דלאו זמן שחרית
הוא ,י"ל דהפסיד הברכות ,דאין תשלומין
לגבי הברכות ,דרק לגבי תפלה חל דין
תשלומין .אבל אי נימא דמה שמתפלל
בדיעבד עד חצות הוא משום דעדיין הוי
זמן שחרית ,וחל קיום דתפלת שחרית
שלא בזמנה י"ל דמברכים נמי ברכות
ק"ש עד חצות ,משום דהוי עדיין חלות
שם תפלת שחרית ,וחל קיום ברכות
ק"ש בתורת קיום תפלה ,דברכות ק"ש
הויין קיום בתפלת שחרית( .רשימות
שיעורים).
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תפלת המנחה עד הערב.
פירש רש"י ,עד חשכה .והיינו צאת
הכוכבים ,כדתנן (שבת לד א) ספק
חשכה ספק אינה חשכה ,ופירש רש"י,
היינו בין השמשות .וא"כ חשכה ודאי,
היינו צאת הכוכבים .וכן מוכח מדברי
הרא"ה בס' פקודת הלוים (עמוד סו-סז).

וכן מבואר להדיא בהגהות מיימוני (בפ"ג

מהל' תפלה אות ח).
וז"ל מהרי"ק (סימן קעא) ,דהא פשיטא
דאליבא דרבנן דר' יהודה זמן תפלת
מנחה עד צאת הכוכבים ,וכדתנן תפלת
המנחה עד הערב ,דהיינו עד הלילה ,כמו
שכתוב בערב תאכלו מצות דהיינו בלילה
ממש וכו' .עיי"ש.
וכן פסקו הטור והשלחן ערוך (סימן
רלג ס"א) שזמן תפלת המנחה עד
הלילה .וכ"כ הרמ"א שם ,ובדרכי משה
שם הסתמך גם על מהרי"ל שהיה נוהג
בשעה"ד להתפלל מנחה סמוך לצאת
הכוכבים ,כי אמר ,שאע"פ שנראה כלילה,
מ"מ עדיין יום הוא ,ושכן קיבל ממהר"ש.
עיי"ש.
אמנם תלמידי רבינו יונה בסוגיין כתבו,
שאין לפרש דהיינו עד צאת
הכוכבים ,שהרי אמרו בזבחים (נו א) מנין
לדם הקרבן שנפסל בשקיעת החמה,
שנא' ביום הקריבו את זבחו ,ורוצה לומר
שמשקיעת החמה ואילך אינו זמן זריקת
דם התמיד של בין הערבים ,ואמרינן
(לקמן עמוד ב) מפני מה אמרו תפילת
המנחה עד הערב ,שהרי תמיד של בין
הערבים קרב והולך עד הערב ,וא"כ כשם
שזריקת דם התמיד אין זמנה אלא עד
שקיעת החמה ,כן תפלת המנחה זמנה עד
שקיעת החמה .ע"כ.
וכן בשלטי הגבורים שם כתב ,יש
מרבותינו הקדמונים שפירשו שזמן
מנחה עד שתחשך ,ואפשר דס"ל דהיינו
עד צאת הכוכבים ,ואין זה מחוור הואיל
ומנחה נתקנה כנגד תמיד של בין הערבים
וכו' .ע"ש.

דק

ברכות יעיבר קרפ
שדה צופים

והשאגת אריה (סימן יז) ,כתב ,שאף דם
התמיד לא נפסל אלא בצאת
הכוכבים ,וכמו שפירש רש"י במנחות (כ
ב) "מפני שאינו ראוי להזרק בלילה" .ושכן
מוכח בתוס' (ברכות ב א וחגיגה כא א) ,ודלא
כתלמידי רבינו יונה הנ"ל .עיי"ש.

גם

בס' מנחת כהן (מבוא השמש ,מאמר

ב' פ"ח) כ' לתרץ ,שדוקא שחיטת
התמיד וזריקת דמו היתה כשרה דוקא עד
השקיעה ,אבל שאר ההקרבה וההקטרה
ומנחת נסכין כשרים עד צאת הכוכבים,
שעד אז נחשב יום ,כדאיתא במגילה (כ
ב) וזמן מנחה הוא כנגד ההקרבה ,הילכך
זמנה עד הלילה .ע"ש .וכ"כ הפני יהושע
(לקמן עמוד ב) בד"ה מ"ט אמרו וכו' .עיי"ש.
ובשו"ת מן השמים (סימן נד) כותב:
ונסתפקנו על מה ששנינו
במס' ברכות תפלת המנחה עד הערב,
אם רוצה לומר עד שקיעת החמה או עד
צאת הכוכבים ,דיכלינן למידק ממילתיה
דר' יהודה דאמר עד פלג מנחה וקס"ד
מעיקרא עד פלג האחרון ,ובעי בגמרא
עד ועד בכלל או דילמא עד ולא עד
בכלל ,וקאמר אי ס"ד עד ועד בכלל מאי
איכא בין ר' יהודה דאמר עד פלג האחרון
שהוא עד סוף י"ב שעות ובין רבנן דאמרי
עד הערב ,והשתא משמע דעד הערב
דאמרי רבנן הוא עד סוף י"ב שעות
והוא זמן צאת הכוכבים כדאיתא בריש
מסכתין .ועל זה שאלתי אם על ידי אונס
ראשון או ע"י אונס אחר יוכל להתפלל
תפלת המנחה עד צאת הכוכבים.
והשיבו :גם לי גם לך לא יהיה גזורו,
ופירושו לי בתוך המראה גם
כדברי המקיל גם כדברי המחמיר לא

יהיה גזורו השעה שהיא משקיעת החמה
עד צאת הכוכבים וזהו חצי בין השמשות
דר' יהודה .ע"כ.
וע"ע בשו"ת עונג יו"ט (סימן יב) מ"ש
בזה.
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הפרי מגדים (א"א סוף סימן קו) כתב,
שאפשר להתפלל מנחה בבין
השמשות ,כדאיתא בש"ע סימן רלג .ע"כ.
והדר תבריה לגזיזיה בפמ"ג (סימן רלג א"א
סק"ז) ,שכתב ,דמ"ש הרמ"א בהגה שזמנה
עד הלילה ,דהיינו בצאת הכוכבים ,קשה,
דהא דם נפסל בשקיעת החמה וכו',
ונראה דלאו דוקא עד הלילה אלא קודם
מעט .ע"כ.
ובספרו ראש יוסף כתב ,שהמחבר בסי'
רלג כתב שזמנה עד הלילה,
וכ"כ הרמ"א בהגה שזמנה עד הלילה
שהוא בצאת הכוכבים ,והרמב"ם כתב
עד שתשקע החמה ,לדעת המחבר היינו
בסוף השקיעה ,ואפשר שרבינו יונה
שמפרש דהיינו עד השקיעה ותו לא,
משום דס"ל תפלות כנגד תמידין תיקנום.
אבל המחבר והרמ"א ס"ל כנגד אבות
תיקנום ואסמכינהו אקרבנות ,הילכך
זמנה עד הלילה .ויש לפרש ויצא יצחק
לשוח בשדה לפנות ערב ,שר"ל שפנה
ערב היום ,לבוא הלילה ,שהוא הערב
האמיתי ,שהוא ממש לילה ,וא"כ בבין
השמשות היה מתפלל .ובתוס' לקמן
בע"ב ד"ה עד פלג המנחה ,שהמנחה נגד
קטורת וכ"ה בירושלמי .ע"ש.
ובספר תוספת ירושלים (דף ח ע"ד) הביא
מ"ש הפמ"ג (בסימן רלג) שדברי

ברכות יעיבר קרפ

הק

שדה צופים
הרמ"א עד הלילה לאו דוקא אלא מעט
קודם .וכתב ,שבשו"ת מהר"ם מרוטנבורג
האחרונים (סימן ה) הרבה לחלוק על
הפמ"ג ,וס"ל שאף בבין השמשות רשאי
להתפלל מנחה מספק ,כמו ספק התפלל
או לא התפלל שמתפלל מספק ,כיעו"ש,
ומכל מקום הרי לכתחלה אין להכניס
עצמו בספק ,וכיון שבין השמשות ספק
לילה הוא איך יתפלל בו מנחה .עכת"ד.

ועיין

בשו"ת מהר"ם שיק (חאו"ח סימן

צא) שדייק מהש"ע והרמ"א שזמן
תפלת מנחה עד הלילה דהיינו צאת
הכוכבים ,ושכן כתב הפמ"ג (סימן פט מש"ז
סק"א) .וכתב ,אמנם צריך טעם לכך ,שכיון
שביה"ש הוא ספק לילה למה יוצא אז י"ח
תפלת מנחה ,דהוא ודאי דלא מהני חזקת
היום לבין השמשות ,שכל רגע הוא פנים
חדשות ,ולא מקרי אלא דאיקבע איסורא,
וא"כ למה יצא י"ח מנחה כיון שהוא ספק
לילה ,ואין לומר דה"ט משום דקי"ל
ספיקא דרבנן לקולא ,דהא ספק התפלל
או לא התפלל חוזר ומתפלל ,ובע"כ צ"ל
שרבותינו קבעו זמן תפלת מנחה גם
בבין השמשות ,ולכן אמרו תפלת המנחה
עד הערב ,דהיינו צאת הכוכבים ,וכמ"ש
בהגמ"י דלרבנן נמי מנחה כנגד קטורת
נתקנה ,ובע"כ צ"ל כן לרבנן ,דהא קי"ל
דם נפסל בשקיעת החמה ,וכמ"ש השאגת
אריה (סימן יז) ,ובע"כ שתפלת מנחה כנגד
הקטורת ,ולכן מותר להתפלל מנחה בבין
השמשות .עיי"ש.

ועיין

בשו"ת מנחת אלעזר ח"א (סימן

כג) ,ששמע מפי בעל דברי יחזקאל
משינאווא שאמר בשם רבו הגה"ק רב שר
שלום האדמו"ר מבעלז ,שאין אפשרות

בדורינו להכריע בין שיטות הפוסקים
אם הלכה כר"ת או כהגאונים ,וצריכים
להחמיר כשתי הדעות ,ומ"מ בתפלת
מנחה שהיא מדרבנן נהג האדמו"ר מבעלז
להתאחר ולהתפלל מנחה בביה"ש .ע"כ.

וע"ע

להיעב"ץ בס' מור וקציעה (סימן

רלג) שכתב ,שאם אין הצבור
נאספים להתפלל מנחה ,אפילו אם
הוא סמוך לחשכה ,פשוט שיש להמתין
להתפלל בצבור ,ולא יתפלל ביחידות כל
שיש עוד קצת שהות ,שהרי זמן תפלת
המנחה עד הערב ,ולמה ידחה בחנם
תפלת צבור שהקפידו חז"ל עליה .והא
דלייטי במערבא על המתפלל בדמדומי
חמה ,היינו כשהוא יחידי ושוהה בחנם.
ע"ש.

7
עיין

בספר בתי כנסיות (סימן פט ,דף כד

ע"א) שכתב ,נסתפקתי מי שלא
התפלל שחרית עד קרוב לחצי היום,
באופן שאם יתחיל להתפלל שמנה
עשרה יעבור זמן תפלה קודם שיסיים,
וכן בתפלת מנחה וערבית ,מי אמרינן
כיון שמתחיל להתפלל בהיתר אע"פ
שמסיים אחר זמנה שפיר דמי ,או דילמא
צריך שיתפלל כל התפלה בזמנה .וממ"ש
מהרא"י בפסקיו (סימן נט) ,והובא במג"א
(סימן רלד) ,שאפילו אם מקצת הצבור
התפללו מנחה בעונתה ונמשכו עד
הלילה ,אין לומר קדיש תתקבל ,כיון
שנתחדש יום אחר כשסיימו להתפלל.
ע"ש .אין ראיה מזה להקל ,דדילמא התם
בדיעבד קאמר .ויש ראיה לכאורה ממ"ש
הכנה"ג (סימן קי בהגב"י) לענין תפלת

וק

ברכות יעיבר קרפ
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הביננו ,שהוא הדין אם השעה עוברת,
משמע דלא שרי לכתחלה להתפלל
שמנה עשרה ,כיון שהשעה עוברת
באמצע תפלתו .ואכתי יש להסתפק
בימות הגשמים שאין מתפללים הביננו
אם מותר להתפלל שמנה עשרה .ע"כ.

וע"ע

בשו"ת רב פעלים ח"א (חאו"ח

סימן ה) שנשאל בהנ"ל ,והביא מה
שכתב בספר בתי כנסיות הנ"ל ,והוא ז"ל
כתב להביא ראיה ממ"ש הגאון מהרא"י
בפסקיו וכתביו (סימן קנג) ,בהא דקי"ל
שאם הצבור בבהכ"נ קבלו שבת בעניית
ברכו בליל שבת ,אע"פ שעדיין לא עבר
זמן מנחה ,אין היחיד רשאי להתפלל
מנחה של חול באותו ביהכ"נ ,שאחר
שעשאוהו הקהל קודש לא יעשנו חול
אצלם ,אלא יתפלל חוץ לבהכ"נ ,ומיהו
אם עדיין לא ענו ברכו אין להקפיד אם
מתפלל אצל הצבור מנחה של חול ,הואיל
ומתחיל בהיתר ,אמנם אם יודע שלא יוכל
לסיים תפלתו קודם שיענו הצבור ברכו,
הוה ליה כמתחיל באיסור ,וכמ"ש בהגהת
מרדכי .ע"כ.
וע"ע בפתח הדביר (סימן קי סק"ג) שהביא
מ"ש הבתי כנסיות הנ"ל ,שמדברי
הכנה"ג שכתב שאם השעה עוברת יתפלל
הביננו ,מוכח דס"ל שצריך להתפלל כל
השמנה עשרה בזמן תפלה ,ומ"מ עדיין
יש להסתפק כשאי אפשר לומר הביננו
כגון בימות הגשמים ,האם רשאי להתחיל
להתפלל בזמן תפלה ,אף שיודע שסיום
התפלה יהיה אחר זמנה ,או לא .וכתב ע"ז
הפתה"ד ,ולפע"ד לא ידעתי מאי מספקא
ליה ,שמאחר שמדין הכנה"ג יש לפשוט
שכל התפלה צריכה להיות בזמנה ,ממילא

משמע שגם ביום שאי אפשר להתפלל
בו הביננו ,אין לו להתחיל להתפלל
כשהשעה עוברת באמצע תפלתו ,שהרי
לא הותר כלל לומר הביננו אלא בשעת
הדחק או בדרך או כשהשעה עוברת
דוקא ,ובדליכא חד מהני ומצלי הביננו
כבר לייט עליה אביי (לקמן כט ע"א) ,ואם
איתא שגם בשעה עוברת רשאי להתפלל
י"ח איך התירו לומר הביננו בכה"ג ,אלא
ודאי דלא שרי להתפלל י"ח .ע"כ.

ובספר

ערוך השלחן (סימן קי סק"ה)

הביא מ"ש הכנה"ג והמג"א שאם
השעה עוברת יתפלל הביננו ,דמשמע
דס"ל שאע"פ שעדיין לא עבר זמן תפלה,
אין לו להתחיל בתפלת שמנה עשרה,
כשיודע שלא יוכל לסיימה קודם שיעבור
זמן תפלה .וכתב על זה ,ולפע"ד נראה
שיש להוכיח מהתוס' ברכות (ז ע"א) בד"ה
שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאי
ישראל שריד ופליט" :ואם תאמר מה היה
יכול לומר ברגע כמימריה ,וי"ל שיאמר
"כלם" .אי נמי מאחר שהיה מתחיל
קללתו באותו רגע היה מזיק גם לאחר
זמן" .והכא נמי הכל הולך אחר ההתחלה,
ואם מתחיל בזמן תפלה להתפלל ,אע"פ
שמסיים אותה לאחר הזמן מקרי תפלה
בזמנה .ע"כ.
וכן הובאה ראיה זו בשו"ת ארץ צבי
(סימן קכא) בד"ה ואמנם ,בשם
היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל ,שנראה
שהמתחיל להתפלל בזמן תפלה ,אע"פ
שנמשכה תפלתו לאחר הזמן ,חשוב
כאילו התפלל כל תפלתו בזמן תפלה,
וראיה לזה מהתוס' ברכות (ז א) ,שאילו
היה בלעם מתחיל לקלל באותו רגע של
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זק

שדה צופים
זעם ,אפילו אם היה גומר קללתו אח"כ
היה מזיק ,ואנן קי"ל (תוספתא סוטה פ"ד

ה"א) מדה טובה מרובה ממדת פורענות,
א"כ גם המתחיל להתפלל בזמן תפלה
וגמר אח"כ חשוב כאילו התפלל כל
שמנה עשרה בזמן תפלה .ע"כ.
גם הגאון מהר"י ענגיל בספר גליוני
הש"ס (על הירושלמי ברכות אות נד ,דף
נ ע"ב) כתב ,שמדברי הירוש' (רפ"ד דברכות)
מוכח שאם מתחיל להתפלל שלא בזמן
תפלה ומאריך בתפלתו בתוך הזמן שפיר
דמי ,דרב הוה מאריך בצלותיה סגין עד
דהוה מגיע לנעילת שערי שמים .ע' פני
משה שם .ומהתוס' ע"ז (ד ב) מתבאר שגם
אם מתחיל להתפלל בתוך הזמן ובתוך
תפלתו עבר הזמן שפיר דמי .עכת"ד.

7
בשו"ת שיח יצחק (סימן נד) כתב ,הנה
לא מצאתי מוזכר ברמב"ם
הלכות תפלה אם נשים רשאים להתפלל
מנחה גדולה ומנחה קטנה .ומסברא
נלענ"ד שלא יתפללו ,דהרי של גדולה
היא נדבה ,ובשלמא בגברי שמחוייבים
להתפלל יכולים להתפלל גם תפלת
נדבה וכעין במנחות (דף ק"ד ע"ב) במשנה
בסברת ר' טרפון מה מצינו ביין שבא
חובה ובא נדבה וכו' עיין שם ,אבל
לנשים שאינה מחוייבת להתפלל ובתחנה
בעלמא שאומרת פ"א ביום יוצאת ידי
תפלה כמ"א (סי' ק"ו [סע"ק ב']) ואין עליה
חובה להתפלל של מנחה ,אינה רשאית
להתפלל תפלת מנחה הגדולה לנדבה,
וצ"ע.

7

עד פלג המנחה.

עיין

שו"ת מנחת יצחק (חלק ד סימן נג-נד)

שהאריך בענין שיעור פלג המנחה.

7

ושל מוספין כל היום.
בתוס' (כו ע"א ד"ה ת"ה) דקדקו אמאי
לא הביאה המשנה תפלת
מוסף קודם מנחה ,דהרי מתחיל זמנה
מיד בבוקר אחר תפלת שחרית .וכתבו
דמשו"ה הקדימו תפילת מנחה משום
שהיא תדירה בכל.
ואכתי יש לדקדק שהיה להתנא
להקדימה עכ"פ לתפלת ערבית,
שאף שיש לערבית מעלה דתדיר ,הרי
היא רק רשות ושל מוספין חובה.
וכתב הצל"ח ,דאולי לא רצה להפסיק
בין מנחה לערבית להורות שאם
שכח תפלת המנחה שיכול להשלימה
בערבית.
עוד כתב הצל"ח דמדברי התוס' למד
כונה אחרת רמוזה בלשונם שכתבו
משום שהיא תדירה בכל ,ולכאורה מלת
"בכל" אין לה הבנה ,שהיה להם לומר
שהיא תדירה בכל יום או בכל זמן ,ולכן
אני אומר שכיונו במה שאני מסתפק אם
תפלת המוספין נוהגת בנשים שהרי היא
מצוה שהזמן גרמא ,ואף שהתפלה אין
מן התורה רק מדרבנן ,הרי לדעת התוס'
לעיל דף כ' ע"ב [ד"ה בתפלה] גם במצות
דרבנן שהזמן גרמא נשים פטורות אלא
שבתפלה חייבינהו רבנן כיון דרחמי
נינהו כמבואר לעיל ,והיינו בשלש תפלות
הקבועות בכל יום ,ואפי' בשבת וי"ט שהם
רק שבח מ"מ כיון דבחול רחמי נינהו לכן

חק

ברכות יעיבר קרפ
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לא חילקו בין שבת ויו"ט לחול ,וכמ"ש
רבינו יונה כאן [י"ח ע"א מדפי הרי"ף ד"ה
טעה] לענין תשלומין בתפלה שאחריה,
אבל תפלת מוסף שאיננה רחמי כמבואר
ברבינו יונה כאן דלכך אין לה תשלומין,
והיא מצות עשה דרבנן שהזמן גרמא,
ודאי דנשים פטורות לדעת התוס' .וא"כ
זהו כוונת התוס' שהקדים תפלת המנחה
למוסף משום שהיא תדירה בכל ,ותרתי
קארי למעליותא דמנחה ,חדא שהיא
תדירה ,ועוד שהיא נוהגת בכל באנשים
ונשים ,משא"כ מוסף שאינה תדיר ואינה
נוהגת בנשים.
וכיון שעלה בידינו שתפלת מוסף אינה
נוהגת בנשים מטעם שהיא מצות
עשה שהזמן גרמא ,נדבר עתה אם הם
מותרות להתפלל מוסף .ונלע"ד שהרשות
בידם ,לא מבעיא לדידן שאנו נמשכים
אחר דברי הפוסקים שהנשים יכולות
לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא
אף שהם פטורות וכמבואר באו"ח סי'
תקפ"ט סעיף ו' בהג"ה ע"ש ,פשיטא שיש
רשות להנשים להתפלל תפלת מוסף.
אלא אפילו לדעת הרמב"ם [הלכות ציצית
פ"ג ה"ט] והיא דעת המחבר שם בשלחן
ערוך שנשים לא יברכו על מצות עשה
שהזמן גרמא ,מ"מ נלע"ד שמודה המחבר
שיכולים להתפלל תפלת מוסף ,שהרי
מבואר שם בב"י הטעם שאינן מברכות
שאיך יאמרו וצונו והרי לא נצטוו רק
שמקיימות מעצמן ,וזה שייך בברכת
המצות ,אבל בתפלה לא אמרינן וצונו,
אלא שברכות התפלה הם עצם המצוה
עצמה ,וכיון שנשים רשאות לקיים כל
מצות עשה שהזמן גרמא גם תפלת מוסף

רשות להן להתפלל ,מ"מ חיובא ליכא
עלייהו לגמרי .משא"כ תפלת הערב אף
שאין לה קבע והיא רשות אפי' לאנשים,
מ"מ אינה רשות לגמרי ,ולגבי מצוה
אחרת שהיא עוברת מחשבא רשות ,אבל
בחנם אינו רשאי לבטלה כמבואר כאן
בתוס' ד"ה טעה וכו' ,ונשים ואנשים שוין
בה ,לכן הקדים במשנה תפלת הערב
למוסף .ע"כ.
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ובשו"ת שיח יצחק (סימן נד) כתב
ליישב קו' התוס' הנ"ל ,די"ל
הפי' במשנה כך ,דבגמ' איתא ,טעה ולא
התפלל שחרית מתפלל מנחה שתים,
ועפי"ז ע"י תפלת המנחה תפלת שחרית
נמשכת עד הערב ,דהרי בזמן המנחה
עוד יכול להשלים של שחרית ,והפירוש
במשנה לפי"ז כך ,תפלת השחר עד
חצות תפלת המנחה שמשלים אז בה של
שחרית עי"ז של שחרית עד הערב ,דבכל
זמן זה שיש עד הערב יכול להשלים בה
של שחרית ,ולזאת סמך רביה"ק במשנה
של מנחה לשל שחרית ולא הזכיר
של מוסף מקודם ,כדי להשמיענו ע"י
הסמיכות דין זה שבגמ' בברייתא ומיושב
קושיית התוס'.
שוב כותב :והנה הרמב"ם בהלכות
תפלה (פרק ג' הלכה ג') כותב ,נהגו
אנשים הרבה להתפלל מנחה גדולה
וקטנה והאחת רשות ,והורו מקצת
הגאונים שאין ראוי להתפלל רשות אלא
הגדולה ,וכן הדין נותן מפני שהיא כנגד
דבר שאינו תדיר בכל יום [היינו נגד ערבי
פסח שחל להיות בערב שבת הי' שוחטין התמיד

בשש שעות ומחצה עיי' בהלכה ב'] ,ואם

ברכות יעיבר קרפ

טק

שדה צופים
התפלל הגדולה חובה לא יתפלל הקטנה
אלא רשות.

לן מהו לשון זה ,שכך שמענו סתם ואין
לנו לפרש.

צ"ע אם אירע לו שטעה ולא התפלל
שחרית עד הגיע חצות ומתפלל
מנחה גדולה ,אם בתפלת המנחה ההיא,
דהיינו הגדולה שמתפלל לרשות ,אם
מיד בה צריך להשלים לשל שחרית ,כיון
דאינה באה רק לתשלומין יכול גם בה
להתפלל התשלומין ,ויש גם טעם ליתן
דכל שאפשר להקדים התשלומין סמוך
לזמנה טוב יותר ,או חיובו להמתין עד
שמתפלל חובה מנחה קטנה ,או שביום
שלא התפלל של שחרית אינו רשאי
להתפלל כלל שתי פעמים מנחה ,וכעין
במשנה דמנחות (דף מ"ט ע"א) לא הקריבו
כבש בבוקר לא יקריבו בין הערבים,
וכמ"כ כאן כיון דביום זה לא התפלל
שחרית של חובה ,לא יכול להתפלל
מנחה ביום ההוא של רשות ,וגם יש לומר
טעם על זאת ,שהרי עי"ז יתפלל ג"פ
מנחה ביום הזה ,מנחה של רשות ושל
חובה ולתשלומין דשחרית ,וזה לא מצינו
להתפלל תפלה אחת ג"פ ,וצ"ע .ע"כ.

תשובה :הך סיפא דר' יהודה ברייתא
היא וליתה בספרי המשנה
המדוייקים ,ומדלא שנאה רבי גלי דעתיה
דברישא ומציעתא כר' יהודה מסתברא,
תדע דבבחירתא תנן כוותיה בתמיד של
שחר ,ובמנחה אסקינן בגמרא דעבד
כותיה שפיר עבד ,דאתיא כסתמא דתמיד
נשחט שלא היו מאחרין את העבודה אלא
בשעת הדחק ,כגון ברוב עם מביאי תודה
בית ה' ושאר קרבנות יחיד דאמר מר
על תמיד של שחר השלם כל הקרבנות
כלם כדי שיהא תמיד של בין הערבים
סוף עבודה ,אי נמי שבאו עדי החדש
סמוך למנחה ומאחרין את התמיד של בין
הערבים בשביל מוסף החדש ,אע"פ שאם
באו אחר המנחה לפני תקנה היה עשה
דרבים ,דהיינו מוסף ר"ח שהוא חובה על
כל ישראל ,דוחה עשה דיחיד ,ומאי ניהו
עשה דהשלמה דרמי אבית אב שבכל יום.
וכיון שלפעמים ראוי לאחר את התמיד
של בין הערבים היכא דאפשר לקיים את
שניהם לפיכך בתפלה נמי דעבד כרבנן
שפיר עבד.

7
ר' יהודה אומר עד שבע שעות
עיין שו"ת הרמ"ע מפאנו (סימן כב) וז"ל
השאלה :בריש פרק תפלת השחר,
גבי מוספין כל היום איכא דמתני סיפא
ר' יהודה אומר עד שבע שעות ,ונראית
גרסא נכונה מדתנינן פלוגתא דרישא
ומציעתא הכי נמי ,ואתמר לן משמיה
דמר דסמייה לפלוגתא דסיפא ממתניתיה,
ולא אתבריר לן טעמיה ,ועוד מנחה
גדולה ומנחה קטנה דאמור רבנן מיבעי

אבל במוסף ליתה לדרבי יהודה ,דסתם
לן תנא דלא כותיה גבי הלכתא
פסיקאתא בפרק ב' דמגלה כ' ע"ב ,ועוד
מהא דתנן ר"ה ל' ע"ב בראשונה היו
מקבלים עדות החדש כל היום מוכחא
מלתא שהיו מקריבין מוסף החדש אחר
שבע שעות .ואפשר דרבי יהודה נמי
בתר תקנה ראשונה אמרה למלתיה ולית
הלכתא כותיה ,דטעמא מאי תקון רבנן
בפני הבית שלא יקבלו עדות החדש אלא

יק
משנת אליעזר
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רע״ב

(ב) רַ ּבִ י נְ חּונְ יָ ה ּבֶ ן (ב) רַּבִי נ ְחּונ ְי ָא ּבֶן הַּקָנ ָה הָי ָה
הַ ּקָ נָ ה ,הָ יהָ
מִתְּפַּלֵל ּבִכְנ ִיסָתֹו לְבֵית
ִמתְ ּפַ ּלֵ ל ּבִ כְ נִ יסָ תֹו

(ב) מה מקום .כלומר
מה טיבה :שלא

שדה צופים
עד המנחה משום קלקול הלוים בשיר,
אלמא לקרבן מוסף גופיה בין שבע שעות
לשמנה ותשע לית לן בה ,וכן לתפלה.
מנחה גדולה ומנחה קטנה זמנן :שש
שעות ומחצה לגדולה ,ותשע
ומחצה לקטנה ,אלו ואלו מן השעות
הזמניות שבכל יום הגדול לפי גדלו
והקטן לפי קטנו ,והנה המאוחרת נקראת
קטנה לפי שאז יקטן ויערב כחה של
חמה ,ועוד שעמה מועטים בהקבצם
לתפלת בכל יום ויום ,והאחרת נקראת
גדולה שעדין החמה באמצע הרקיע והיא
בתוקפה וגבורתה ,ועוד שעמה מרובין
כשהיו מתפללין מנחה זאת בירושלים
בערב פסח שחל להיות בערב שבת ואז
נוסדו יחד קהל ועדה וישראל להתפלל
בזריזות על שחיטת התמיד של בין
הערבים והפסח אחריו.

מגלה ,והוא חלוק לכן בלא שום כוכב,
ואף על פי שגלגל ט' כמוהו לענין זה
מ"מ יתר עליו העשירי שאין לו אימרא,
פי' שפת הבגד שהיא גבולו ,שהרי
אזור המזלו שבשמיני אין כחו אלא מן
התשיעי ,שהוא המגביל והמגדיר תמונת
המזלות וכל יתר הצורות הידועות בשמיני
למצב הכוכבים הקיימים התקועים בו ,על
כן יתעלה העשירי ממשפטי הוראותיהן
ומבטן כולל או פרטי שיהי' עלוי רב.
לפיכך מרע"ה שפניו פני חמה ,פי' פנים
המאירות לחמה ,היה גם הוא מכהן פאר
בחלוק לבן שאין לו אימרא.
והנה השמש דרך הלוכו הוא קרב,
כדתנן בעולה משום בן עזאי
בפ"ב דיומא ,והוא סובב אל צפון לעולם
בלילה מאחורי כפת הרקיע דרך החלון
הנפתח בכל יום בכניסתו ויציאתו לפי
מקומו ושעתו ,כידוע אל העומדים בסוד
הבריאה על אמות מסדרה ב"ה ,שגלה
סודו לעבדיו הנביאים וכל סדרי בראשית
צדקו יחדו ,וכתיב ביה צפונה לפני ה',
לפיכך באכילת קדשים והקטר חלבים
ואברים הלילה הולך אחר היום .ע"כ.

פירשנו גדולה וקטנה ,עתה נפרש
מנחה ,והיא מלה נגזרת מדכתיב
לרוח היום ומתרגמי' למנח יומא ,וזה
שהיום ,והוא השמש המשער אצלנו מדת
יום ,נוטה באותה שעה ללכת למנוחתו
להשתחוות לקונו במערב ,וגופה של
חמה שהיא קבועה בגלגל בהגיעה
לנקודת המערב היא עצמה קרבן מנחה
לקונה ,וממנה הדוגמא אלינו שנקריב
עצמנו ונפשנו לשמים.

ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל וכו'.

והמקריב אותה בבאה להשתחוות הוא
הגלגל היומי העשירי כהן
שמים ,והדוגמא לזה ט' וכהן דתנינן במס'

כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,ואלה
שתי תפלות חובה לכל מי שיכנס
בבית המדרש לקרות ,שהרי אמרו
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משנה ב

רע״ב

תארע תקלה .שלא
יבא מכשול על ידי,
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איק
משנת אליעזר

הַ ִּמדְ רָ ׁש
הַּמִדְר ָׁש ּובִיצִיאָתֹו ּתְפִּלָה לְ בֵ ית
קְצָר ָה .אָמְרּו לֹו ,מַה ּמָקֹום לִלְמֹודּ ,ובִ יצִ יאָ תֹו
ִמּבֵית ַה ִּמ ְדרָׁש ּתְ פִ לָ ה

קְ צָ רָ ה .וְז ֶה לָׁשֹון ַהּג ְ ָמרָאּ .תָנּו ַר ָּבנ ָן בִכְנִּסָתֹו מַהּו אֹומֵר יְהִי רָצֹון ִמלְפָנ ֶיך ה' אֱֹלקַי ׁשֶֹלא
י ֶ ֱארַע ְדבַר ַּת ָּקלָה עַל יָדִי ,ו ְֹלא ֶאּכָׁשֵל ּבִ ְדבַר ֲהלָכָה וְי ִ ְׂשמְחּו בִי ֲחבֵרַי ,ו ְֹלא אֹומֵר עַל ָטמֵא
טָהֹור ו ְֹלא עַל טָהֹור ָטמֵא ,ו ְֹלא יִּכָׁשְלּו ֲחבֵרַי ּבִ ְדבַר ַהלָכָה ו ָ ֶא ְׂשמַח ָבהֶםּ ,בִיצִיאָתֹו מַה הּוא
אֹומֵר מֹודֶה ֲאנ ִי לְפָנ ֶיָך ה' אֱֹלקַי ֶׁש ַׂש ְמ ָּת ֶחלְקִי מִּיֹו ְׁשבֵי ּבֵית ַה ִּמ ְדרָׁש ,ו ְֹלא ַׂש ְמ ָּת ֶחלְקִי מִּיֹו ְׁשבֵי
ְקרָנֹותֶׁ ,ש ֲאנ ִי ַמ ְׁשּכִים וְהֵם ַמ ְׁשּכֵימִיםֲ ,אנ ִי ַמ ְׁשּכִים לְדִ ְברֵי תֹורָה וְהֵם ַמ ְׁשּכִימִים לִ ְד ָברִים
ְּב ֵּטלִיםֲ ,אנ ִי ָעמָל ּו ְמ ַקבֵל ְׂשכַר ,והֵם ַע ֵמלִים וְאֵינ ָם ְמ ַק ְּבלִים ְׂשכַרֲ ,אנ ִי רָץ וְהֵם ָרצִיםֲ ,אנ ִי רָץ
לְ ַחּי ֵי עֹולָם ַהּבָא ,וְהֵם ָרצִים לִ ְבאֵר ָׁשחַת :אָ ְמרּו לֹו ַחכָמִים ַמה ָמקֹום מַה ִענְיָנ ָּה לִ תְ פִ ּלָ ה זֹו,
שדה צופים
בכניסתו מה היה אומר ,כדי שיהיה ספור
למה שהיה אומר ר' נחוניא בן הקנה ,ואז
יהיה רשות בידינו .אבל אמר בכניסתו מה
הוא אומר ר"ל כשיכנס לביהמ"ד מה חייב
לומר ,ויש לו להתפלל אלה שתי התפלות
יושב או עומד ,או כמו שיזדמן לו ,ולא
יחזיר פניו למזרח ,ולא יברך ולא יעשה
השתחויה בהם ,ולא נפילת אפים ,וקרא
שמה תפלה על מנהג הלשון שהוא מכנה
כל בקשת תפלה .ע"ש.

הרמב"ם והר"ב זלה"ה שהן חובות על כל
מי שנכנס לבית המדרש שיאמרם ,ואחרי
שנתחדשה ההלכה ושומה היתה זאת
מאת רבינו הגדול להתאסף ולהתחבר
חבורות חבורות ללמוד המשניות ורבים
יכשלו כאלו התפלות כי אינם שגורות
בפי כל ,על כן אני מעתיקם כלשונם
בספר הרי"ף וכו' ,בכניסתו מהו אומר יהי
רצון וכו' ,ביציאתו מהו אומר מודה אני
לפניך וכו' ואני אבטח בך .ע"כ.

ובפתיחה לבעל תוספות יום טוב על
המשניות כתב ,אמר יום טוב,
ראה ראיתי שתי ראיות ,אחת להגאון בעל
הלכות גדולות שבתחלת הלכותיו התחיל
וכתב ברכת התורה מלה במלה ,ואין זה
כי אם כלפי מה שאמרו חכמינו ז"ל בפרק
ואלו נדרים (פא א) על מה אבדה הארץ
וכו' ,שלא בירכו בתורה תחלה ,על כן
כמזהיר וכמזכיר כתבם בראש חיבורו,
שכל הפותח לספרו יבין לאשורו ,שיברך
בתורה תחלה[ .ועיין בצל"ח שם] .וראיה
שניה הא דתנן (פ"ד דברכות) רבי נחוניא בן
הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש
וביציאתו תפלה קצרה וכו' ,ושם דקדקו

והנה מדברי הראשונים והשלחן ערוך
(סימן קי סעיף ח') מבואר ,דצריך
לומר הנוסח הנז' בכל יום קודם הלימוד,
ואחר הלימוד .וכן מבואר בלקט הקמח
(סי' קי אות כא) ,דחובה לומר הנוסח הנ"ל.
ומי שאינו לומד בעצמו אלא שומע
מאחרים יאמר ,שלא אכשל בשמיעת דבר
הלכה וכו' .ע"ש .אלא שלא ראינו שהכל
נוהגים כן ,וכנראה סמכו על ב' טעמים.
א .שאין הכל היום עוסקים בלימוד
הלכה למעשה ,אלא בלימוד
סוגיות .וכמו שכתב בערוך השלחן (סעיף
טז) ,שבזמן הזה לא [הכל] נהגו לאומרה,
לפי שהלומדים בבית המדרש ובבית

ביק
משנת אליעזר

אָ ַמר לָ הֶ ם ּבִ כְ נִ יסָ תִ י
לְבֵית ַה ִּמ ְדרָׁש אֲ נִ י
ִמתְ ּפַ ּלֵ ל ֶׁשל ֹא תֶ אֱ רַ ע
דְ בַ ר ּתַ ּקָ לָ ה עַ ל יָ דִ י,

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

לִתְפִּלָה זֹו .אָמַר לָהֶםּ ,בִכְנ ִיסָתִי כדמפרש בברייתא שלא
אכשל בדבר הלכה
אֲנ ִי מִתְּפַּלֵל ׁשֶֹּלא תֶאֱרַע ּתַקָלָה
וישמחו חבירי ,הרי
רעה שתבא על ידי שאגרום להם שיענשו:
ְּבלִּמּוד ּובְהֹו ָראָה

שדה צופים
הכנסת אינם מורים הוראות ,ואילו
המורים הוראות נמצאים בביתם .וכן הוא
בספר שערי הלכה ומנהג (חב"ד ,או"ח עמוד
רה) ,דמה שלא נוהגין כן ,וגם לא נדפס
הנוסח בסידורים ,אף שנמצא בסידור
האר"י ז"ל ,הוא משום שכיום הלומדים
בבית המדרש אינם מורים הוראות .ע"כ.
ב .ועוד ,שסמכו על אמירת אהבת
עולם בשחרית ,שהיא כעין
תפלת של רבי נחוניא בן הקנה .וכמו
שכתב בהגהות הר"מ הורוויץ בברכות יב.
שאמירת אהבת עולם בשחרית ,היא כעין
תפלתו של רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו,
ואהבת עולם היא כעין הנוסח שהתפלל
ביציאתו ,ולכך יש שלא נהגו לאומרה.
ג .ועוד סמך למנהגינו כיום ,על פי
מה שכתב החיד"א בפתח
עינים שם ,וז"ל :אמרו לו מה מקום וכו',
ולכאורה למה התנא האריך ,הוה ליה
למימר בקצרה ,רבי נחוניא היה מתפלל
בכניסתו וביציאתו וכו' ,ואפשר שרצה
לאשמועינן הענוה של רבי נחוניא ,דאף
שהוא דבר הגון לומר הכי ,לא רצה
לומר לחבריו אלא אם כן שאלוהו .אי
נמי לאשמועינן דאסכימו על ידיה רבנן,
שתקו יחדיו ,ושתיקה זו הודאה היא.
וזהו לדעת הרמב"ם בפירוש המשניות
וסיעתו דחיובא היא .ולולי דמסתפינא
הוה אמינא דלהכי אייתי מאי דאמרו ליה
ומה שהשיבם ,לאשמועינן דלאו חיובא

הוא ,דאילו הוה חיובא ר' נחוניא קדים
ואמר להו .ע"כ.
ואמנם האר"י ז"ל היה אומר תפלה זו
בכל בוקר ,ואחר כך היה אומר
כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ,גל
עיני ואביטה נפלאות מתורתך .וכן הוא
במגן אברהם (ס"ק טז) .וכתב הט"ז (סק"ח),
דהוא הדין במי שיושב ללמוד ביחידות,
ובפרט אם הגיע להוראה צריך להתפלל
שלא יטעה בלימוד ובהוראה ,לומר
על טמא טהור ועל אסור מותר .וטוב
לומר נוסח אחד קצר כולל הרבה ,וזהו:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,
שתאיר עיני במאור תורתך ,והצליני מכל
מכשול וטעות ,הן בדיני איסור והיתר,
הן בדיני ממונות ,הן בהוראה הן בלימוד,
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך .ומה
ששגיתי כבר העמידני על האמת ,ואל
תצל מפי דבר אמת עד מאד ,כי ה' יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה .וכשהוא לומד
בחבורה צריך לבקש גם כן שלא ישמח
בתקלתם ,ולא ישמחו בתקלתו ,וכדאיתא
בגמרא .וכן העוסק בתורה ביחידות כל
היום ,צריך לומר בסוף היום אחר גמר
לימודו ,מודה אני לפניך וכו'[ .משנ"ב].
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והנה הנוסח בדברי הרמב"ם ,הוא קצת
שונה מהנוסח שבגמ' לפנינו,
ושם כתב שיאמר ,יה"ר מלפניך וכו'
שלא אכשל בדבר הלכה ,שלא אומר על

רע״ב

ברכות יעיבר קרפ

גיק
משנת אליעזר

אני נותן הודיה על עַל יָד ִיּ ,וב ִיצִיאָתִי אֲנ ִי נֹותֵן ׁשֶֹלא ֶאּכָׁשֵל ּבִ ְדבַר
ֲהלָכָה וְי ִ ְׂש ְמחִּו ֲחבֵרֵי,
חלקי .מודה על הטובה
הֹודָי ָה עַל חֶלְקִי:
ֲהרֵי ָרעָה ֶׁש ָּתבֹא עַל
שחלק לי ששם חלקי
מיושבי בית המדרש .ושתי תפלות הללו בכניסתו יָדִי ֶׁש ֶאגְרֹום לָהֶם ֶׁשּי ֵ ָענ ְׁשּוּ ,ובִ יצִ יאָ תִ י אֲ נִ י
לבית המדרש וביציאתו חובה על כל איש ואיש נֹותֵ ן הֹודָ יָ ה מֹודֶה לְ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא עַל
לאמרן ,דהכי אמרינן בברייתא בכניסתו מה הַּטֹובָה עַ ל חֶ לְ קִ י ֶׁשּׂשָם ֶחלְקִי מִּיֹו ְׁשבֵי ּבֵית
ַה ִּמ ְדרָׁשּ .ו ְׁשּתֵי ַה ְּתפִּלֹות ָהאֵּלּו חֹובָה עַל ּכָל
הוא אומר וביציאתו מהו אומר משמע דחובה
אִיׁש וְאִיׁש לְ ָא ְמרָן:
למימרינהו:
שדה צופים
טהור טמא וכו' ,ולא אכשל בדבר הלכה,
וישמחו בי חברי וכו' .וצ"ב למה כפל "ולא
אכשל בדבר הלכה" .ובהקדמה לספר אבי
העזרי (נזיקין ,מהדו"ק) כתב לבאר ,על פי
מה שמצינו בגמ' (ב"מ נט א) גבי תנור של
עכנאי שנחלקו ר"א עם חכמים ,שר"א
מטהר וחכמים מטמאין ,ויצאה בת קול
ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו
בכל מקום .ועמד ר"י על רגליו ואמר לא
בשמים היא ,כבר כתבת בתורתך אחרי
רבים להטות .וכן מצינו בב"מ (פו א) גבי
ספק בהרת קדמה ספק שער לבן קדמו,
שהקב"ה אמר טהור ,ומתיבתא דרקיעא
אמרי טמא.
ואמרו שרבה בר נחמני יכריע ,ושדרו
שליח אחריו וכו' .ומשמע
שהדבר היה תלוי בהכרעתו של רבה בר
נחמני .ואף שהקב"ה אמר כך ,ואם היה
מכריע ההיפך קודם דנח נפשיה ,היתה
הלכה כמותו ,אפילו אם היה מכריע
שטמא .ועיין בכסף משנה (פרק ב' מהלכות
טומאת צרעת הלכה ט') .ומה נורא הדבר,
שהכרעת ההלכה נמסרה ביד בני אדם,
ודעתו היא דעת התורה .ומצינו שאמרו
אלו ואלו דברי אלהים חיים ,ואף שאין
הלכה כמותם ,אבל דבריהם תורה היא

גם כן ,וזהו בכלל לא בשמים היא ,וזהו
גדלותו של האדם ומעלתו .וזה שהתפלל
רבי נחוניא בן הקנה ,יהי רצון מלפניך
וכו' ,שלא אכשל בדבר הלכה ,היינו
לכוין ההלכה לאמתה כמו שניתנה מפי
הגבורה ,שלא אומר על טהור טמא וכו',
ושוב אחר כך מתפלל שלא אכשל בדבר
הלכה וישמחו בי חברי ,שגם החברים
יסכימו אתי ,ולא יהיו הרבים נגדי ,ובלאו
הכי אף שיכוין ההלכה כפי שניתנה מפי
הגבורה ,אבל לא בשמים היא ואחרי
רבים להטות ,ושוב יהיה מכשול בדבר
הלכה ,אם לא יפסוק כמו הרבים .אבל
התנאי לכל זה הוא רק אחרי שיהיה עמל
בתורה ככל הצורך עד כמה ששכלו יגיע
בלי שום נגיעה ונטיה כל שהיא .ויהיה
שכלו זך ונקי וטהור ,וזהו שקראוהו
התפשטות הגשמיות ,ואז דעתו ושכלו
היא דעת תורה ממש ,וזהו מה שאמרו
שלמה המלך ע"ה ,אם תבקשנה ככסף
וכמטמונים תחפשנה ,שזהו השיעור של
היגיעה והעמל בתורה בתמידות ובמרץ
בלי שום הפסק ,אז תבין יראת ה' ודעת
אלהים תמצא.
ואין בתפלה זו נוסח חתימה .ויוכל לומר
תפלה זו בין יושב בין עומד כמו

ברכות יעיבר קרפ

דיק

שדה צופים
שיזדמן לו ,ולא יחזיר פניו למזרח ולא
למערב ,ולא יעשה השתחויה וכו' .וכמ"ש
האליה רבה ושאר האחרונים( .ילקוט יוסף).

וראה

עוד בתשובות והנהגות (ח"ד סימן

מה) שכתב :ויש לתמוה על מה
סומכין היום לבטל דינא דגמרא וחובת
חז"ל לברך .ושמעתי י"א משום שאין
לומדים להוראה ,וליכא תקלה .וזה
תמוה ביותר ,שבודאי כל לימוד שלנו
היא הוראה מה רצון הקדוש ברוך הוא
בהלכה זו ,ואם מסלף רצונו ית"ש היא
גופא תקלה ,והאחרונים בשם האריז"ל
כתבו שגם ביחידות ואפילו בביתו צריך
להתפלל בהתחלה ובסוף.
וצריך לעורר להקפיד על כך מדי יום
ביומו ,והיא גם סגולה נפלאה
להצלחה בלימודו כשמתפלל כן בשחרית
[וכדאיתא בנדה דף ע' מה יעשה אדם
ויחכם א"ל ירבה בישיבה וימעט בסחורה,
אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא
יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו שנא'
כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ,עי"ש.
וההודאה שביציאה הוא נמי מועיל גדול
להצלחה עפ"מ שכתב הר"ן בנדרים פ"א
דהמברך על התורה אות הוא שחשובה
התורה בעיניו ואם אינה חשובה להודות
עליה עזיבת התורה איקרי ,והדברים
ידועים].
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עיין ברכות (ג' ע"ב) רב אשי אמר עד
חצות לילה היה עוסק בתורה כו',
ובספר דברי דוד שם דקדק איך מורה
הקרא דקדמתי בנשף ואשועה על דברי
תורה ,דהא אשועה הוא לשון תפלה.

וכתב לפרש על דרך צחות ע"פ מאי
דאמרינן כאן ,ר' נחוניא בן הקנה היה
מתפלל בכניסתו וביציאתו ,והיינו קודם
הלימוד היה מתפלל שלא יארע דבר
תקלה על ידו ,ואחר הלימוד היה נותן
הודאה על חלקו ,וא"כ דוד דעד חצות
היה עוסק בתורה לכך קודם הלימוד היה
מתפלל ולזה אמר קדמתי בנשף ואשועה,
ואחר חצות שגמר מלעסוק בתורה היה
צריך ליתן הודאה על חלקו ולזה אמר
חצות לילה אקום להודות לך.

7
אמר להן בכניסתי אני מתפלל שלא
יארע דבר תקלה על ידי וכו'.
בספר בינה לעתים (דרוש ל"ג) כתב
לפרש כוונת דוד המלך ע"ה,
שהתפלל בכניסתו ,שיגיע תחינתו לפניו
יתברך ,שיצילהו משגיאות ומכשול בדבר
הלכה ,ושיהי' למודו תמיד ,כדרך אמרתו
הצרופה ,כי אמרות ד' אמרות טהורות,
ואח"כ ,היינו ביציאתו ,אמר ,תבענה שפתי
תהלה ,אני נותן הודאה ותהלה לשמו
הגדול ,על אשר למד אותי חוקיו הישרים,
עיי"ש.

7
יש להתפלא ,שבברייתא שהובא בגמרא
אמרו שצריך להתפלל שתי תפלות,
שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל
בדבר הלכה ,ואלו רבי נחוניא בן הקנה
לא התפלל אלא תפלה אחת ,שלא יארע
דבר תקלה על ידי ,והשמיט את השניה
"ולא אכשל בדבר הלכה" .גם לשון
שאלתם "מה מקום לתפלה זו" צריכה
ביאור ,ורשיז"ל פירש "כלומר מה טיבה",

ברכות יעיבר קרפ

וטק

שדה צופים
אבל פשטות הלשון משמע כאלו אין כאן
מקום ותועלת כלל לתפלה זו.
אך יתפרש לנכון ,כי התלמידים כשראו
את התנא הקדוש רבי נחוניא בן
הקנה מתפלל בכניסתו לבית המדרש,
חשבו שתפלתו היא שלא יכשל בדבר
הלכה ,כלומר שלא יטעה ויאמר על טמא
טהור ועל טהור טמא ,ולכן שאלוהו "מה
מקום לתפלה זו" ,דהן אמת שחכמינו
תקנו להתפלל על זה בכניסתו לבית
המדרש וכדאיתא בברייתא ,אולם זה
נאמר רק למי שאינו סמוך ובטוח כי יגע
ומצא כדי מדתו ,ולבו חושש פן אניס
ליה רז אחד מרזי התורה כי לא הגיע
לשלימות המעלה של יגעתי ומצאתי
תאמין ,ולכן מן ההכרח שיתפלל שלא
יכשל בדבר הלכה ,אבל רבי נחוניא בן
הקנה שהיה שלם בתכלית השלימות
במעלות התורה ומעולם לא הסיח
דעתו מעמל התורה ,ובודאי שנתקיים
בו יגעתי ומצאתי תאמין ,ואם כן "מה
מקום לתפלה זו" ,שהרי אין בה צורך,
דהא מכח יגיעתו בתורה בלבד מובטח לו
שלא יכשל בדבר הלכה ולומר על טמא
טהור ועל טהור טמא .ואדרבה ,התורה
הנקנית ע"י עמל ויגיעה עדיפא טפי,
וכמו שכתב הגר"ח מוולאזין ז"ל (בהקדמת
ספר ספרא דצניעותא) כי רבו הגר"א ז"ל
שלח מעל פניו מגידים מן השמים שרצו
לגלות לו רזין דאורייתא ,באמרו שאין
חפצו אלא בתורה שהוא עצמו עמל בה
עיין שם.
ועל זה השיבם רבי נחוניא בן הקנה ,כי
באמת אין תפלתו שלא ייכשל בדבר
הלכה ,כי יגע ומצא כדי מדתו ובודאי לא

יכשל ,ברם עדיין צריך להתפלל "ולא
יארע דבר תקלה על ידי" ,שלא יארע
בעתיד דבר תקלה על ידי הוראתו ,אם
בגלל שגגת תלמידים ואם בגלל זדון
המגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,כי
להנצל מזה לא תועיל יגיעתו וחכמתו
אף כי רבה היא ,ורק בקשת הרחמים
לסייעתא מן שמיא היא שתשמרהו( .הגאון
ר' נתן געשטעטנער זצ"ל בהקדמת ספרו שו"ת

להורות נתן חלק א).
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הנה עוד תקנו חכמינו ז"ל להתפלל
"ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו
בי חברי" ,ופירש רש"י "וישמחו חברי על
כשלוני הרי רעות שתים שיבואו על ידי
שאגרום להם שיענשו" .והוא פלא גדול,
דאיך יתכן שחבריו ישמחו על כשלונו
בדבר הלכה.
ונראה לפרש ,כי לפעמים אין האדם
זכאי שתהא תפלתו נשמעת
שלא להכשל בדבר הלכה ,ואולי אין
כוונתו זכה לשם שמים בשלימות ומי
יאמר זכיתי לבי ,ולכן מתפללים שאף אם
אינו כדאי להיענות בתפלתו בגינו ,מכל
מקום ראוי שיצילוהו מן השמים ממכשול
בדבר הלכה בגין חבריו השואלים אותו
דבר הלכה ,שהרי חבריו המבקשים
ממנו דבר ה' זה הלכה ודאי שכוונתם
לשם שמים כדי לדעת את המעשה אשר
יעשון לאמתה של תורה ,ואם כן בודאי
מן הראוי שלא יכשלו על ידי הוראה
שאינה נכונה .והיינו "ולא אכשל בדבר
הלכה וישמחו בי חברי" ,שאף אם מצד
עצמו אינו מובטח שתתקבל תפלתו

ברכות יעיבר קרפ

זטק

שדה צופים
שלא להכשל בדבר הלכה ,מכל מקום
יצילהו השי"ת ממכשול כדי שישמחו בו
חבריו שהורה להם הלכה לאמתה ,כי אם
ייכשל בהוראה הרי יהא זה למגינת לבם
של חבריו שבקשו הלכה מפיו ,והם ודאי
שכוונתם לשם שמים ,ורצון יראיו יעשה
כתיב( .שם).
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ועוד כונה אחרת גנוזה בנוסח התפלה
"ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו
בי חברי" ,והוא על פי מה שראיתי בשו"ת
חבצלת השרון (מהדורא תנינא סימן כ"ה)
להגאון הצדיק מוה"ר דוד מנחם מאניש
באב"ד זצ"ל אבד"ק טארנופול ,שבימיו
עלתה השאלה על דבר שהמלכות הרשעה
במדינת אשכנז גזרה שלא לשחוט בהמות
אלא אם כן יהממו אותן קודם שחיטתן
ע"י זרם עלעקטרי ,ומתחלה כתב הגה"צ
הנ"ל כמה צדדי היתר בזה ,ושוב כאשר
נודע לו שהרבנים היראים באותה מדינה
דעתם לאיסור ,כתב לשואלו וזל"ק "לענין
מעשה מודיע אנכי לכתה"ר שכפי שהיו
לי ידיעות שונות ממדינתכם על ידי
אנשים הבאים משם לכאן ,חוזר אנכי
לגמרי מדעתי הראשונה לבקש מזה צדדי
היתר ,ונא מכתה"ר שישמע לעצתי שלא
יתן גם כתה"ר ידו עם המתירים ,כי אם
חכמה אין בי תלי"ת זקנה יש בי ,וכלל זה
מסור בידי מאז ומקדם ,שבכל דבר שאנכי
רואה שיראי ה' מזדנזין בדבר ואין דעתם
נוחה בזה ,אף אם יהיה אצלי ההלכה
ברורה כשמלה ,אנכי בורח מזה ,כי אף
אם יהיה אדם בקי בכל התורה כולה
לא יוכל לכוון הלכה לאמיתה אם לא

בסייעתא דשמיא ,וזה האות כשאין דעת
יראי ה' נוחה מזה ,מסתמא גם מהשמים
לא יסכימו לזה ,וסוד ה' ליראיו כתיב".
והם דברים קילורין לעינים .ובזה יתפרש
לנכון "ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי
חברי" ,כי במה שאראה שישמחו חברי
יראי ה' בדבר הלכה שהוריתי ,הרי זה
אות ומופת שלא נכשלתי בדבר הלכה ומן
השמים הסכימו לה (שם).
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בבבלי ברכות (כח ע"ב) איתא ,שלא יארע
דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל
בדבר הלכה .ותמוה שלכאורה הוא כפל
לשון .וכתב הבן יהוידע שם ,וז"ל :מכשול
בדבר הלכה היינו טעות בגוף הדין עצמו,
שהתיר את האסור בטעות .ודבר תקלה
הוא שהדין אמת אבל הענין היה מרומה,
או שהעדים שהעידו להתיר האשה
שמת בעלה טעו בדדמי והבעל עודנו
חי ,וכאשר נמצא כמה מעשיות כיוצא
בזה .וכאשר מספרים מעשה נורא שהיה
בזמן הגאון בעל משנה למלך ז"ל ,ועל
זה התפלל שלא יהיה היתר בתקלה על
ידו .ובספר ויען אברהם להרב מהרא"ף
נר"ו כתב מפי השמועה דמרן ז"ל ומור"ם
ז"ל היו חולקים בענין אחד דעיגונא ומרן
ז"ל אסרה ומור"ם ז"ל התירה ונתן רשות
בחת"י שתנשא .וגילה המגיד למרן ז"ל
וא"ל אתה כוונת אל האמת לאוסרה מפני
שהעדים טעו בדדמי והעידו שבעלה מת
והיה חי ,אך בו ביום שכתב מור"ם ז"ל
רשות שתנשא הנה באותו היום מת בעל
האשה במקום אחר שהיה שם ולא באה
תקלה על ידו של מור"ם ז"ל ,עיי"ש.

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

(ג)

מעין
עשרה.

שמונה

זיק
משנת אליעזר

(ג) רַּבָן ּגַמְלִיאֵל אֹומֵרּ ,בְכָל
יֹום מִתְּפַּלֵל אָדָם ׁשְמֹונ ֶה
עֶ ְׂשר ֵה .רַּבִי י ְהֹו ֻׁשעַ אֹומֵר ,מֵעֵין

אית
דמפרשי בגמרא שאומר
מכל ברכה וברכה
מן האמצעיות בקוצר
וחותם על כל אחת ואחת .ואית דאמרי ,הביננו
ה' אלהינו לדעת דרכך ,שהיא ברכה אחת שיש
בה מעין כל הברכות האמצעיות של שמונה
עשרה ,וחותם ברוך אתה ה' שומע תפלה:
שגורה בפיו .שהוא למוד ורגיל בה .והלכה
כרבי עקיבא שמי שאין תפלתו שגורה בפיו,
או בשעת הדחק ,מתפלל אדם שלש ראשונות

ֶעזְ ָרא ו ֵּבית ִּדינוֹ ִּת ְקנ ּו
ְׁשמוֹנָה ֶע ְשׂ ֵרה ְּב ָרכוֹת
ָׁשלֹׁש
ַה ֵּס ֶדר,
ַעל
אשוֹנוֹת ְׁש ַבח לה',
ִר ׁ
ְשלֹׁש ַא ַחרוֹנוֹת הו ָֹדיָה,
ו ָׁ
ים ֶל ָכל ֶח ְפ ֵצי
ֶש ָּב ֵהן ְׁש ֵא ַלת ָּכל ַה ְד ָב ִר ָ
וא ְמ ָצ ִעיוֹת יׁ
ֶ
יש ְּכ ֵדי ֶׁשיְה ּו עֲרוּכוֹת ְּב ִפי ַה ּכל ,ו ִּב ֵמי ַר ָּבן
יש ו ִָא ׁ
ִא ׁ
יתין או ָֹתן
יאל ֶׁש ָרב ּו ָה ַא ִּפיקו ְֹר ִסין ו ְָהי ּו ְמ ִס ִ
ַמ ִל ֵ
ּג ְ
ָלׁשוּב ֵמ ַא ֲח ֵרי ה' ָע ַמד ר"ג ו ֵּּבית ִדינוֹ ו ְִּת ְּקנ ּו ָל ֶהן
ְּב ָר ָכה ַא ַחת ֶׁש ִּת ְהיֶה ָּב ּה ְׁש ֵא ָלה ִמ ִל ְפני ה' ְל ַא ֵּבד
אפקו ְֹר ִסין ,ו ְָק ַבע או ָֹת ּה ַּב ְּת ִפ ָּלה נִ ְמ ָצא ָּכל
ָה ִּ
ַה ְּב ָרכוֹת ֶׁש ַּב ְּת ִפ ָלה י"ט.

אֹומרּ ,בְ כָ ל יֹום
(ג) רַ ּבָ ן ּגַ ְמלִ יאֵ ל ֵ

ִמתְ ּפַ ּלֵ ל אָ דָ ם ֶׁשמֹונֶ ה עֶ ְׂשרֵ ה ֶׁשסְדּורִים לָנּו ּבַ ְּתפִּלָה ּוכְהַּיֹום ֵּתׁשַע ֶע ְׂשרֵה ׁשֶהֹוסִיפּו ּבִ ְרכַת
אֹומרֵ ,מעֵ ין ְׁשמֹונֶ ה עֶ ְׂשרֵ הׁ ,שֶאֹו ְמרִים קִּצּור ַה ְּב ָרכָה ו ְחֹותָם סֹוף
הֹוׁשעַ ֵ
ַהּמִינ ִים ,רַ ּבִ י יְ ֻ
ּכָל ְּב ָרכָה ,וְי ֵׁש אֹו ְמרִים ַהבִינֵנִּוֶׁ ,שהִיא ְּב ָרכָה ַאחַת ֶׁשּי ֵׁש ּבָּה ֵמעֵין ּכָל ַה ְּברָכֹות ָה ֶא ְמ ָצעִּיֹות
שדה צופים
משנה ג
ר"ג אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה
עשרה וכו'.
כתב בשו"ע או"ח (סי' ק"י ס"א) בשעת
הדחק ,כגון שהוא בדרך; או
שהיה עומד במקום שהוא טרוד וירא
שיפסיקוהו; או שלא יוכל להתפלל בכוונה
תפלה ארוכה ,מתפלל אחר ג' ראשונות:
הביננו ,ואומר אחריה ג' אחרונות ,וצריך
לאמרם מעומד; וכשיגיע לביתו ,אין צריך
לחזור ולהתפלל .ואינו מתפלל הביננו
בימות הגשמים ,ולא במו"ש וי"ט.
ועיין משנ"ב (סק"א) דשלא בשעת הדחק
אמרינן בגמרא דאביי לייט אמאן
דמתפלל הביננו ,ומ"מ בדיעבד יצא ואין
צריך לחזור ולהתפלל והא"ר מחמיר
אפילו בדיעבד.

ובביה"ל (ד"ה או שלא יוכל) כתב ,שבזמננו
אין נוהגין להתפלל הביננו,
ואף לא בחולה או שעת הדחק גדול וכדו',
ונתן טעם שאם באנו לקצר כהיום מחמת
טירדא לא נתפלל מעולם תפלה שלימה.
ובשלחן הטהור (זר זהב סק"א) כתב" :אנו
חוששים מאד לקללת אביי ולא
נמצא כלל מי שיתפלל הביננו בזמן הזה,
אלא בשעת הדחק גדול ועצום יאמר מעין
כל ברכה" (כוונתו לנוסח שמו"ע המקוצר בסי'
ק"ד אות ב').
ובערוה"ש (סעי' ו') כתב" :בזמננו לא
שמענו מעולם מי שיתפלל
הביננו ,והטעם פשוט וכו' דבלא"ה אין
אנו מכוונים כל כך ,א"כ למה לנו הביננו",
ובכה"ח (סק"ה) "ובענין ברכה זו יש כמה
נוסחאות ועיין בגמ' ברכות (כ"ט

חיק
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ
ׁשְמֹונ ֶה עֶ ְׂשר ֵה .רַּבִי עֲקִיבָא
אֹומֵר ,אִם ׁשְגּורָה ּתְפִּלַתֹו ּבְפִיו,

ו ְחֹותָם ּבָרּוְך ַאּתָה
ְּתפִלָה,
ה' ׁשֹו ֵמ ַע
וְלִ ְׁשּתֵי ַהּדֵעֹות אֹומֵר
ג' ְּברָכֹות רִאׁשֹונֹות ו ְג' ַאחֲרֹונֹות ּכְּתִּקּונ ָן

רע״ב

ושלש אחרונות והביננו
באמצע שהיא מעין כל
האמצעיות ,חוץ מימות

שדה צופים
א) וברמב"ם טור לבוש ברכ"י וכו' ,ונראה
שמפני זה אין נוהגין להתפלל הביננו
בזמן הזה".

בספר כתונת פסים להרה"ק
תולדות יעקב יוסף (פרשת בלק)
כתב בזה"ל :ואגב נבאר משנה פרק ד'
דברכות רבן גמליאל אומר בכל יום
מתפלל אדם י"ח .רבי יהושע אומר
מעין י"ח ,ורבי עקיבא אומר ,אם שגורה
תפלתו בפיו יתפלל י"ח ,ואם לאו מעין
י"ח .ויש להבין במאי פליגי רבן גמליאל
ורבי יהושע .וביותר לרבי עקיבא ,אם
תפלה הוא תקנת אנשי כנסת הגדולה,
וכי מפני שאין שגורה בפיו יוכל לבטלה
מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה.

אמנם מי שהתפלל הביננו ,כבר הכריע
המשנ"ב (סק"א) ועוד אחרונים
כהפוסקים הסוברים שיצא בדיעבד,
ואפילו עשה כן במוצאי שבת או בימות
הגשמים והזכיר טל ומטר שאמר 'ודשננו
בנאות ארצך וברך שנותינו בגשמי ברכה
ונדבה' ,ואינו חוזר ומתפלל ,וכל שכן
שאינו מתפלל תשלומין בתפילה הסמוכה.

ונ"ל דשמעתי ממורי ,כי רבי נחוניא
בן הקנה אחר שידע כל הכוונות
הי' מתפלל כתינוק בן יומו וכו' ,יעו"ש.
וביאר מורי ,כי בענין התפלה ועבודת
ה' יש ב' בחינות ,אחת שמאל ,שהקדוש
ברוך הוא דוחה אותו .ב' ימינו יתברך
מקרב .והענין כמבואר בטור אורח חיים
סימן ה' ,דכתב הטור ,יכוין ה' בקריאתו
באדנ"י שהוא אדון הכל ,ויכוין בכתיבתו
ידו"ד הי' הוה ויהיה ,המהוה כל העולמות
וכו' .אם כן כשאדם אומר בלב מבין ברוך
אתה ,שה' יתברך לנגד פניו ,וגם פירוש
שם הוי"ה שהוא הי' הוה ויהיה ,המהווה
כל העולמות ומחיה כל הנשמות בהזכרת
שם זה ,היש תענוג גדול מזה שמדבר
עם המלך מלכו של עולם פנים בפנים,
וכמ"ש (שה"ש א ,ב) ישקני מנשיקות פיהו,
ואז יקרא בחינה זו ימינו יתברך תחבקני.

ולכן אפילו במקום אונס שלא יוכל
להתפלל ,או שהוא עומד בסוף זמן
תפילה ולא יספיק להתפלל כל תפילתו
כשעדיין לא יעבור זמן תפילה ,לא יתפלל
'הביננו' ,אלא ישלים תפילתו בתפילה
הסמוכה ע"י שיתפלל שמו"ע פעמיים,
ובמקום חולי או שעת הדחק גדול
רשאי לקצר בכל ברכה וברכה מהברכות
האמצעיות ,וכפי שכתב החיי אדם.

ומי שהתפלל שמו"ע ,ובהגיעו לברכת
שומע תפילה התבונן בעצמו שלא
כיון בתפילתו כדבעי ,ורוצה לתקן עצמו
ע"י אמירת 'הביננו' בשומע תפילה ,אין
בזה שום חשש והפסד ,אמנם לא יהיה
לו תועלת לתקן את המעוות לענין חוסר
הכונה בג' ברכות ראשונות ,שהרי תפילת
הביננו זקוקה לג' ברכות לפניה ולאחריה.
(פסקי תשובות בשם שו"ת קנה בושם ח"ב סי' ז').
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בעל

רע״ב

ברכות יעיבר קרפ

טיק
משנת אליעזר

אֹומר,
ׂשר ֵה .וְאִם רַ ּבִ י עֲ קִ יבָ א ֵ
יִתְּפַּלֵל ׁשְמֹונ ֶה עֶ ְ
אִ ם ְׁשגּורָ ה תְ פִ ּלָ תֹו
לָאו ,מֵעֵין ׁשְמֹונ ֶה עֶ ְׂשר ֵה:
ּבְ פִ יו ֶׁשּלָמּוד ו ְ ָרג ִיל

הגשמים שאינו מתפלל
הביננו מפני שצריך
לומר שאלה בברכת
השנים ,וחוץ ממוצאי שבתות וי"ט שצריך לומר
הבדלה בחונן הדעת:

ּבָּה ׁשֶֹלא י ִ ְטעֶה ,י ִ ְתּפַּלֵל ׁשְמֹונ ֶה ֶע ְׂשרֵה ,וְאִם
לָאוֵ ,מעֵין ׁשְמֹונ ֶה ֶע ְׂשרֵה:

שדה צופים
מה שאין כן אם עונותיו מבדילין בינו
לבין קונו ,ובעת אומרו ברוך אתה וכו'
מחשבה זרה מפרדת בינו לבין אלדיו,
וטורדת אותו המחשבה בהבלי עסקיו
של עולם הזה ,ואין יכולין לכוין כו' וניטל
ממנו התענוג הנפלא של ישקני מנשיקות
פיהו ,אז בחינה זו נקרא שמאלו של
הקדוש ברוך הוא .ומכל מקום גם בעת
שהשמאל דוחה היא לתכלית כדי שיקרב
אותו בימין לקבלו בתשובה ,והחכם יתן
לב לידע בעת ששמאלו של הקדוש ברוך
הוא דוחה אותו ה' יתברך בעצמו ובכבודו
שם ,כי חוש הראות מעיד בעת שאדם
דוחה חברו הוא עצמו שמה ,לכן יקבל
דחיי' זו באהבה וינשק הדחייה ,ויחרד
חרדה גדולה ,ולהבין שזה הדחיי' כדי
להתקרב אליו יתברך יותר ,והוא אשר
ימינו פשוטה לקבל שבים .וכן בכל עניני
פחד ויראה חצונית יכנס מזה ליראה
פנימית .וכן ע"י מחשבות רעות יבין וכו'.
הגם שהנשיקה ממנו יתברך טוב יותר
מהדחייה ,מכל מקום יעשה כנ"ל ,ודברי
פי חכם חן.
הרי שיש ב' בחינות ,ימין ושמאל,
והחכם עיניו בראשו להבין
ולהשכיל ,אם הזמן גרם שיוכל לכוין
בסוד הפנימי ולהתענג כנ"ל מוטב ,ואם
רואה שהוא בסוד הקטנות ואינו יכול
לכוון ,שמתגברין עליו מחשבות זרות ,אזי

יתפלל כתינוק בן יומא מתוך כתב ,כאשר
העיד מורי על עצמו ,שהי' בארץ אחרת
זמן מה בבחינה זו שנסתלק ממנו הנ"ל,
והי' מדבק עצמו אל האותיות וכו' ,ואמר,
כאשר מתפלל מתוך הכתב ומדבק עצמו
אל האותיות אזי מעלה בחינת עשיה ,כי
תיבת כתב ראשי תבות כ'תר של מלכות
שהוא ת' על ידי ב' בינה ,וכך צוה לאיש
פרטי שיעשה כך ,עד שחזר למדרגתו
העליונה וכו' ,ודברי פי חכם חן.
ואפשר לומר דרך רמז ,שאמר ה' יתברך
ליעקב אל תירא מרדה מצרימה
ואנכי אעלך גם עלה (בראשית מו ,ג) ,שירד
למדרגתו בחינת שמאל כדי להעלות
עשיה ,והבטיחו שיחזור למדרגתו
העליונה ,גם עלה  -שיהי' לו עלייה
כפולה ,כמו ששמעתי ממורי על עצמו,
אחר ירידתו הנ"ל הי' לו עלי' כפולה ,גם
בגשמי הי' מאהב לכל אדם ,ברואה שהכל
מסתלק ממנו ואחר כך כשחזר למעלתו,
אם כן הכל בידו יתברך וכו' ,ודברי פי
חכם חן.
ובזה יובן דפליגי ,רבן גמליאל סבירא
ליה יתפלל י"ח ,ורבי יהושע אומר
מעין י"ח ,ובא רבי עקיבא כמכריע ,דמר
אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,כי
בעת שימינו יתברך תחבקני ושגורה
תפלתו בפיו ,דהיינו בפיו ולבו שיהא
שווין בלי מח"ז ,אז יתפלל י"ח בעל פה,

כק
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ

(ד) רַ ּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר (ד) רַּבִי אֱלִיעֶז ֶר אֹומֵר ,הָעֹוׂשֶה
עֹוׂשה
אֹומר ,הָ ֶ
ֵ
תְפִּלָתֹו קְבַע ,אֵין ּתְפִּלָתֹו
קֶ בַ ע,
תְ פִ ּלָ תֹו
ׁשֶדֹומֶה ָעלָיו ּכְ ַמּׂשָא ּכְאֹומֵר ָצרִיְך ֲאנ ִי

רע״ב

(ד)

העושה
קבע.

תפלתו

שתפלתו
דומה עליו כמשאוי.
ולשון קבע שאומר חוק קבוע עלי להתפלל

שדה צופים
ויקשר מלכות הנקרא פה ,אל ח"י ברכאן,
סוד (עי' ברכות ט ב) סמיכת גאולה לתפלה
דצלותא סוד צדיק חי עלמין ,וצדיק עולה
עד הדעת היא המחשבה ,ומקשר מלכות
ע"י צדיק אל המחשבה הנקרא אין,
ונעשה מן אני אין ,כמו שכתבתי מעבר
לדף ,ובזה ממשיך שפע מאין סוף על ידי
צדיק למלכות ומשם לכל העולמות .ואם
לאו ,שהוא בבחינת שמאל וכנ"ל ,יתפלל
מעין י"ח ,לעיין בכתב של י"ח ברכאן,
לדבק עצמו אל האותיות כפשוטן ,ובחינה
זו נקרא מעין י"ח ברכאן ,שהיא להעלות
עשייה מלכות ,הסמוך לבחינת יסוד ח"י
ברכאן ,וגם לשון מעין  -מעיין י"ח היטיב
בכתב ,ולעולם צריך י"ח שלימות ,והבן,
וה' יתברך יכפר .ע"כ.

7
משנה ד
העושה תפלתו קבע וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן צח

סעיף ג) יתפלל דרך תחנונים ,כרש
המבקש בפתח ,ובנחת ,ושלא תראה עליו
כמשא ומבקש ליפטר ממנה.
ופירש המגן אברהם ,דאע"פ שאומר'
בל' תחנונים אם אינו מחשב כמו
שצריך דבר ובא לבקש מלפני המלך אלא
שמתפלל מפני החיוב לצאת ידי חובתו
זה אינו נכון.

ועיין שערי תשובה בשם תלמידי האר"י,
דכשיגיע לעוזר דלים יחשוב בלבו
שהוא עני ומבקש על הפתח ואפי' הוא
עשיר כו' ,ובשמע קולנו יתודה וישים
עצמו ויגמור להיות חסיד וברצה לשים
גרמי' עבד .וכתב בש"צ שבמאמר מרדכי
כתב בשם האחרונים שאם לא התפלל
דרך תחנונים חוזר ומתפלל אע"ג דבשביל
חסרון כוונה א"ח כמ"ש סי' ק"א התם
הטעם שקרוב הדבר שגם בחזרה לא
יכוון משא"כ בזה שיהיה אמירת התפלה
דרך תחנונים בקל יוכל לומר בחזרה דרך
תחנונים.
ועיין משנה ברורה שישים אל לבו שאין
ביד שום נברא מלאך או מזל או
כוכב למלאות שאלתו כ"א ברצונו ית'.
עוד כתב ,דמ"מ בדיעבד אפילו אם לא
אמרה בלשון תחנונים לא יחזור
ויתפלל.
ובביאור הלכה כתב ,וז"ל :מה מאוד
צריך האדם ליזהר בזה כי יש
כמה פוסקים המצריכין לחזור ולהתפלל
מחמת זה הלא המה הב"ח והא"ר וכן
מוכח מהב"י והמאמר מרדכי ומגן גבורים
הוכיחו מהרמב"ם [פ"ד מה"ת הלכה ט"ז]
דסבר ג"כ הכי ולדעתי אין ראיה כ"כ
דכה"ג מה שאמר שם לפיכך צריך לישב
מעט וכו' בודאי הוא רק לכתחילה וכן
הפמ"ג כתב דיש לחוש לחשש ברכה

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

וצריך אני לצאת ממנה:
מתפלל תפלה קצרה.

ומה היא תפלה קצרה,
שאומר הושע ה' את

אכק
משנת אליעזר

ּתַחֲנּונ ִים .רַּבִי י ְהֹו ֻׁשעַ אֹומֵר,
ּתְ פִ ּלָ תֹו
הַמְהַּלְֵך ּבִמְקֹום סַּכָנ ָה ,מִתְּפַּלֵל אֵ ין
תַ חֲ נּונִ ים אֵין ּבֹו
ּתְפִּלָה קְצָר ָה .אֹומֵר ,הֹוׁשַע רּו ַח חֵן ,אַף עַל ּפִי
לָצֵאת יְדֵי חֹובָתי,

ׁשֶּיֹוצֵא יְדֵי חֹובָתֹו,
אֹומר ,הַ ְמהַ ּלֵ ְך ּבִ ְמקֹום סַ ּכָ נָ ה ֶׁשאֵינֹו י ָכֹול לְ ִה ְתּפַּלֵל ֶׁשאֵינֹו מְיּוׁשָב ַּדעְּתֹו
הֹוׁשעַ ֵ
רַ ּבִ י יְ ֻ
הֹוׁשע ה' אֶ ת עַ ְּמָך אֶ ת ְׁשאֵ רִ ית
אֹומר ַ
ּכְ ַדרְּכֹוִ ,מתְ ּפַ ּלֵ ל ּתְ פִ לָ ה קְ צָ רָ הּ ,כְׁשֶהּוא ְמ ַהלְֵך ּומַהּו ֵ
שדה צופים
לבטלה ואין להחמיר דיעבד ועכ"פ
לכתחילה מאוד יזהר בזה .עוד נ"ל פשוט
דאפילו לדעת המאמ"ר ומגן גבורים אין
לעיכובא רק באבות לבד ובשאר ברכות
רק לכתחילה דהלא לדידהו עיקר הטעם
משום כונה וכמו שהוכיחו מהרמב"ם
וא"כ בשאר ברכות לא הוי לעיכובא
דיעבד .ע"כ.

7

כתיב (ישעי' מג ,כב) ולא אותי קראת
יעקב כי יגעת בי כו' .ע"ד שאחז"ל
כל העושה תפילתו קבע אין תפילתו
תחנונים ,ופי' המפרשים שהוא עליו למשא
וליגיעה ,וכיון שיגעת בי כו' אין תפילתו
תחנונים( .דרשות מהר"ם בנעט דרוש ז).

7

בפרשת קרח כתיב עבודת מתנה אתן
את כהונתכם והזר הקרב יומת
(יח ,ז) .יש לפרש בזה בדרך רמז על פי
דאיתא בש"ס (ברכות כ"ח ב) העושה
תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים וזהו
אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא
מקובל ואם לאו היינו שלא נשלח דיבורים
בפיו האיך להתפלל רק הוא עצמו קובע
לו תפילה אז יודע אני שהוא מטורף (שם
ל"ד ב) והיינו שאין תפילתו תחנונים והנה
מטורף הוא כולל שני ענינים או החולה

רחמנא ליצלן או התפילה היא מעורבת
ומטורפת ואינה תפילה זכה ,וזה יש
לומר הרמז בפסוק עבודת מתנה אתן את
כהונתכם היינו העבודה והתפילה שלכם
אני אתן לכם בתורת מתנה שתהיה
שגורה בפיכם ולכן והזר הקרב יומת
פירוש לא יוכל להתקרב הסמא"ל שהוא
אל זר לא לחולה ולא לתפילה כי תהיה
התפילה שגורה ומקובלת אמן והבןל.
(דגל מחנה אפרים ,פרשת קרח).

7

באבות (פרק ב משנה יג) וכשאתה מתפלל
אל תעש תפלתך קבע .והנה
בגמרא פירשו ,העושה תפלתו קבע,
אין תפלתו תחנונים ,כל שתפלתו עליו
כמשוי ,וזהו לשון קבע שעושה אותה
כדבר הקבוע עליו חובה וממהר ליפטר
ממנה ואומר מתי אפרוק עול זה מעלי,
ואילו לא נתחייבתי בה היה יותר טוב לי.
עוד פירשו בגמרא ,כל שאינה אומרה
בלשון תחנונים ,אלא כמי שקבועה
עליו לקרוא פרשה אחת או הלכה
אחת שקורא אותה בקריאה בעלמא,
כי המתפלל צריך שיראה את עצמו
כאילו הוא מצטער ומבקש רחמים ,וכמו
שאמרו בראשון משבת [י א] ,פכר ידיה
ומצלי ,כלומר מחבק את ידיו זו עם

בכק
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ

יִ ְׂשרָ אֵ לּ ,בְ כָ ל ּפָ רָ ַּׁשת הַּׁשֵם אֶת עַּמְָך אֶת ְׁשאֵרִית
הָ עִ
ּבּורׁשִין ֲאפִּלּולַ ֲע ְּבב ָׁשֵירעָהָה י ִ ְׂשרָאֵלּ ,בְכָל ּפָרָׁשַת הָעִּבּור
ׁשֶּפֹו ְר

רע״ב
עמך וגו' :בכל פרשת
העבור .אפילו בשעה

שהם פורשים לעבירה,

שדה צופים
זו ומתפלל כאדם המצטער .וכן אמרו
חכמים במדרש תהלים [בובר ,מזמור סא

ב ד"ה בעטוף] שעיקר תפלה שיצטער
כמי שמתעטף ,שנאמר 'תפלה לעני כי
יעטוף ולפני י"י ישפוך שיחו'[ ,תהלים
קב א] כי התפלה קרויה רחמים כמו
שאמרו רז"ל בפרק ערבי פסחים [קיז ב]
ובפרק אלו נאמרין בכל לשון [סוטה לב
ב] ובפרק מי שמתו [ברכות כ ב] לחייב
נשים בתפלה ,שאני תפלה דרחמי נינהו.
ובכל מקום מזכירין תפלה בלשון רחמים,
בעא רחמי עליה ,ולשון הכתוב' ,ורחמין
למיבעא מן קדם אלה שמייא' [דניאל ב
יח] .והמבקש רחמים ,מדבר בתחנונים,
שנאמר 'תחנונים ידבר רש' [משלי יח כג],
והשם ברוך הוא עונה אותו ביום צרתו,
כי הוא בעל רחמים ומרחם לכל מי
שצריך רחמים .ועל זה אמר הכתוב' ,כי
חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם
על הרעה' [יואל ב יג] ,שאפילו נגזר עליו
רע ,על ידי בקשת רחמים מתבטל גזר
דינו ונקרע ,כמו שאמרו בראשון מראש
השנה [טז ב ,יז ב]( .מגן אבות לרשב"ץ ,אבות).

7
העושה תפלתו קבע אין תפלתו
תחנונים .על דרך המשל אדם
המסתכל באיזה חפץ טוב ואינו משים
אל לב מדי יום מעלות החפץ ההוא אז
החפץ ההוא אינו נושא חן בעיניו מחמת
הרגל בו :ותחנונים הוא לשון חן ,והיינו
מי שעושה תפלתו קבע ,פירוש שאינו

מתאמץ עצמו בכל יום בתשוקה יתירה
יותר מיום הקודם לו אין תפלתו תחנונים,
שאין נושאת חן בעיניו :וזהו (ישעיה לג ,ב)
ד' חנינו לך קוינו ,פירוש מחמת שלך כל
תשוקתינו ומקוים אנחנו לך לכך הוא לחן
לנו עד מאד( .נועם אלימלך ,ליקוטי שושנה).

7

המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה
קצרה וכו'.
בגמרא מובא בקשר עם זה אמר ליה
אליהו לרב יהודה אחוה דרב
סלא חסידא כשאתה יוצא לדרך המלך
בקונך וצא אמר ר"ח זו היא תפלת הדרך
וכו' .ופירש רש"י המלך בקונך וצא "טול
רשות".
ובמדרש הגדול ריש פרשת ויצא שכבר
יעקב כשיצא לדרך מבאר
שבע לחרן היה נמלך בקונו בנטילת
רשות שכלול בתפלת הדרך וז"ל ויצא
יעקב אמר יעקב הרי אבי ואמי נתנו לי
רשות לצאת לחו"ל תאמר שהקב"ה רוצה
שאצא ואוליד שם בנים או לאו הלך
ליטול רשות השכינה כמה דאת אמר
ויצא משה מעם פרעה את העיר מה
להלן לחלות פני השכינה אף כאן לחלות
פני השכינה הוי ויצא יעקב ,עכ"ל.

7

בספר כתונת פסים (פרשת בהר) כתב
לבאר ,דיש ג' מיני הגלות ,א'
גלות השכינה .ב' גלות הנשמה שירדה

רע״ב

ברכות יעיבר קרפ

גכק
משנת אליעזר

יִ הְ יּו צָ רְ כֵ יהֶ ם ּג ְלּוי ִם
לְ פָ נֶ יָך לְ ַרחֵם ֲעלֵיהֶם,

יִהְיּו צָרְכֵיהֶם לְפָנ ֶיָךּ .בָרּוְך
אַּתָה ה' ׁשֹומֵעַ ּתְפִּלָה:
ּבָ רּוְך אַ ּתָ ה ה'

יהיו צרכיהם גלוים
לפניך לרחם עליהם.
פרשת לשון פרישה,
ׁשֹומעַ ּתְ פִ לָ ה ,וְאֵינֹו אֹומֵר ֹלא ג' רִאׁשֹונֹות
ֵ
העבור של עבירה .ואין הלכה כרבי יהושע ,אלא
התפלה שמתפללים במקום סכנה היא צרכי עמך ו ְֹלא ג' ַאחֲרֹונֹותּ ,וכְ ֶׁשּי ָבֹוא לְבֵיתֹו אִם ֲע ַדי ִן
זְמַן ְּתפִּלָה י ִ ְתּפַּלֵל ְּתפִּלָה ּכְ ְת ֻּקּנ ָּה:
מרובים וכו' .ומתפלל אותה אדם כשהוא מהלך.
ואינו מתפלל לא ג' ראשונות ולא ג' אחרונות.
וכשיעבור מקום הסכנה ותתיישב דעתו צריך לחזור ולהתפלל תפלה כתקנה אם לא עברה עונתה:

שדה צופים
ממקומה תחת האברים ,שהוא סוד
אלהים אחרים ,ותגל מרגלותיו וגו' (רות ג,
ז) .ג' גלות הגשמי וכו' .וז"ש אשר אהל.
וז"ש (משלי ל ,כא) תחת שלש רגזה הארץ,
תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש
גבירתה וגו' .וזה סוד דעייל ונפיק וכו',
וז"ש (שמ"א ז ,יז) ותשובתו הרמתה כי שם
ביתו וכו' ,יעו"ש.
והנה עצה היעוצה להינצל מג' סוגי
הגלות הנ"ל ,שיתפלל לה' יתברך
מבטן שאול ,כמו שאמר הכתוב (יונה ב ,ג)
מבטן שאול שועתי אליך וגו' .אמנם לא
יעשה תפלתו עבור גלות הגשמי ,ואפילו
הרוחני הנוגע לנשמתו לא יעשה עיקר
תפלתו ,רק עבור גלות השכינה יעשה
עיקר תפלתו.
ובזה יובן ,רבי אליעזר אומר העושה
תפלתו קבע ועיקר עבור עצמו,
אין תפלתו תחנונים ,ר"ל שעשה תפלתו
קבע.
ומפרש ,רבי יהושע אומר המהלך
במקום סכנה וכו' ,ר"ל כי היורד
ממדרגתו נקרא הולך ,כמ"ש (בראשית כה,
לב) הנה אנכי הולך למות ,היפך ביאה
העולה למדרגה העליונה ,והיינו שירדה
נשמתו ממקום מעלתה ,תחת רשות הס"א

שהיא סכנה כנ"ל ,יתפלל תפלה קצרה
 שהוא שלא יעשה עיקר תפלה עבורעצמו רק עבור השכינה ,שזה נקרא תפלה
קצרה ,כמבואר בסוף תיקונים (קמה ב)
במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך,
שהיא מסיטרא דזעיר אנפין וכו' ,יעו"ש.
וז"ש הושע השם את שהוא את עמך,
ר"ל שהשם יושיע להשכינה
שנקראת את כנודע ,והיא את עמך -
גלות עמך הוא נמשך מגלות השכינה,
והוא גם כן את שארית ישראל ,כי אנשי
הצורה והנשמה שנקראים ישראל ,סוד
ישראל עלו במחשבה ,והנשמה כשירדה
מראש אל הרגליים נקראת שארית ,לשון
שיריים ,וז"ש את שארית ישראל ,אותיות
ראשית הוא שארית ,וכל זה כי גלות
הנשמה היא גם כן גלות השכינה שהוא
חלק אלוה ממעל ,באופן שכל גימל גלות
הנ"ל העיקר הוא גלות השכינה ,לכך יש
להתפלל תפלה קצרה.
בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך
וכו' .ומפרש בש"ס (ברכות) דף כ"ט
עמוד ב' :מאי פרשת העבור ,אמר רב
חסדא וכו' אפילו בשעה שאתה מתמלא
עליהם עברה כאשה עוברה יהיו צרכיהם
לפניך .איכא דאמרי אמר רב חסדא אפילו

דכק
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

(ה) הָ יָ ה רֹוכֵ ב עַ ל (ה) הָי ָה רֹוכֵב עַל הַחֲמֹור,
גַּבֵי הַ חֲ מֹור ,יֵ רֵ ד
יֵר ֵד .וְאִם אֵינֹו י ָכֹול לֵיר ֵד,
ְמ ֻעמָד,
לְ ִה ְתּפַּלֵל

(ה)

על

היה רוכב
החמור ירד .אין

הלכה כסתם משנה

שדה צופים
בשעה שהם עוברים על דברי תורה וכו'.
פירש רש"י ,פרש(ו)ת העבור  -שפורשים
לעבירה וכו'.
ול"נ דשני לשונות אמת ,וזה נמשך
מזה ,דשמעתי ממורי בשם הרמב"ן
דבימי הקטנות החטא מצוי וכו' ,וכתבתי
מזה במקום אחר ,יעו"ש ,והקטנות הוא
בימי העבור ,דנודע שיש עבור ויניקה
מוחין ,ואתי שפיר כי בכל פרשת העבור
יהיו צרכיהם ,שהם בימי הקטנות שהם
כאשה עוברה בסוד עבור ,אז מצוי
שהם עוברים על דברי תורה ,מכל מקום
יהיו צרכיהם לפניך ,ופירש רש"י לרחם
עליהם ,והוא על דרך מלפניך משפטינו
יצא ,שהוא ברחמים ,והטעם כי נודע כי
האדם קרוב לאונס ,כי ימי הקטנות גורם
זה החטא ,וקרוב לפטור מן החוב ,כי
אתה ה' שומע תפלה ,וק"ל.
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בכל פרשת העבור

בתשו'

נודע ביהודה (תנינא יו"ד סי' י')

מבאר הגמרא (כ"ט ע"ב') "המהלך
במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה ואומר:
הושע ד' את שארית ישראל בכל פרשת
העבור ,מה פרשת העבור ,וכו' ,אפילו
בשעה ,שהם עוברים על דברי תורה ,יהיו
כל צרכיהם לפניך" .ויש להתפלא ,מה
מקום לתפלה זו לאדם שהולך במקום
סכנה וחושש לחייו ,שאז דוקא יתפלל
עבור עוברי עבירה.

וכותב הנוב"י ,דבאמת ,תפלה זו מתפלל
הוא על עצמו ,כיון שהולך
במקום סכנה ,עבר על :ונשמרתם מאד
לנפשותיכם ,ע"כ מתפלל הוא על עצמו
שד' לא יחשוב לו זאת לעוון ,ויצילו
מהסכנה ויוציאו בשלום.
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אמרו רבותינו זכרונם לברכה ,המהלך
במקום סכנה מתפלל תפלה
קצרה בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם
לפניך ,וקא מפרש בגמ' אפילו בשעה
שהם פורשין לעבירה יהיו צרכיהם גלוים
לפניך .הענין הוא ,שהבורא ברוך הוא
מצומצם אצל כ"א מישראל ואפילו אצל
רשע גדול יש אצלו עדיין הבורא יתברך,
והראיה שלכל רשע באים לו הרהורי
תשובה דהיינו שהקב"ה קורא אותו
בעצמו ,ואומר שוב אלי רק שאינו מבין
שהשי"ת קורא אותו.
וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
מתפלל תפלה קצרה לקצר
הקליפות הושע השם את עמך את וכו'
אפילו בשעה שהם פורשין לעבירה כו'.
(מאור עינים ,פרשת ויקרא).
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משנה ה
היה רוכב על החמור וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן צד

סעיף ד) היה רוכב על החמור ,אין

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

הכק
משנת אליעזר

יַח ֲז ִיר אֶת ּפָנ ָיו ,וְאִם אֵינֹו י ָכֹול וְ אִ ם אֵ ינֹו יָ כֹול
ּולְ ִה ְתּפַּלֵל
לֵ ירֵ ד

זו ,אלא בין יש לו מי
שיאחוז חמורו בין אין
לו מי שיאחוז חמורו לא ירד ,מפני שאין דעתו
מיושבת עליו כשהוא יורד :יחזיר את פניו .לצד

ִמּפְנ ֵי ַה ַּסּכָנ ָה ,אֹו ֶׁשאֵין לֹו מִי ֶׁשיְאֱחֹוז לֹו
חַמֹורֹו י ִ ָׁשאֵר יֹוׁשֵב עַל חֲמֹורֹו ,יַ חֲ זִ יר אֶ ת

שדה צופים
צריך לירד ולהתפלל ,אפילו אם יש לו מי
שתופס חמורו ,אלא מתפלל דרך הילוכו,
וכן אם היה בספינה או ע"ג קרון ,אם יוכל
לעמוד ,עומד ,ואם לאו ,יושב במקומו
ומתפלל .או אם היה הולך ברגליו,
מתפלל דרך הילוכו אף אם אין פניו כנגד
ירושלים ,אפילו שלא במקום סכנה ,כי
אם יעמוד ויתפלל יקשה בעיניו איחור
דרכו ויטרד לבו ולא יוכל לכוין והכל לפי
הדרך ולפי המקום ולפי יראתו ויישוב
דעתו .ויש מחמירין לעמוד באבות ,וראוי
לחוש לדבריהם אם הוא שלא במקום
סכנה.
ועיין מג"א דאם קדם הוא להשיירא
וממתין עליהם ויש לו מי שיאחוז
את בהמתו ירד למטה ויתפלל וכ"ש
כשמהלך ברגליו שצריך הוא לעמוד
ולהתפלל שבעמידה זו לא יטרד לבו כיון
דבלא"ה צריך הוא להמתין על השיירא.
ועיין מ"ב.
והטעם שצריך לעמוד באבות ,כתב
המ"ב ,דבברכת אבות הכונה
לעכובא ,ומהלך אינו יכול לכוין כ"כ וכן
ברוכב על הבהמה יעמידה עד גמר ברכת
אבות אבל א"צ לירד ממנה.
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עומד בח"ל ,יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל
ויכוין גם לירושלים ולמקדש ולבית קדשי
הקדשים ,היה עומד בא"י ,יחזיר פניו
כנגד ירושלים ויכוין גם למקדש ולבית
קה"ק ,היה עומד בירושלים ,יחזיר פניו
למקדש ויכוין ג"כ לבית קדשי הקדשים,
היה עומד אחורי הכפורת ,מחזיר פניו
לכפורת.
וכתב המשנה ברורה ,פי' כשעומד בח"ל
למזרחה של א"י יכוין פניו למערב
שהוא כנגד א"י וכשעומד מצד מערב כמו
במדינותינו יהפוך פניו למזרח וכן בכל
הרוחות וכן הביאור במה שכתב לקמיה
היה עומד בא"י יחזיר פניו וכו' היה עומד
בירושלים יחזיר פניו וכו'.
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עיין

אודות עיר אחת ,שהרבה בכנ"ס
שלהם יש שההיכל קבוע בדרום ,ויש
ביהכנ"ס שההיכל קבוע במזרח כדין,
ועלה בדעת הגבאים לעקרו ממקומו
ולקבוע בדרום להרחיב בזה הכנסות
בהכ"נ וגם מצאו תואנה כי עתה נבנה
בית תפלה לעבודת אלילים במזרח בהכ"נ
זו נגד החלונות שבמזרח ,ושאלו אם
רשאים לעשות כך או לא.
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ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן צד

סעיף א) בקומו להתפלל ,אם היה

שו"ת משיב דבר (חלק א סימן י)

כתב

בשולחן ערוך (סימן צד סעיף ב)

אם מתפלל לרוח משאר רוחות,

וכק
משנת אליעזר

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

ּפָ נָ יו לְצַד י ְרּו ָׁשלָי ִם ,לְהַח ֲז ִיר אֶת ּפָנ ָיו ,יְכַּו ֵן אֶת לִּבֹו ירושלים ,שנאמר
א ח) והתפללו אליך דרך
ׁשנ ֶ ֱאמַר (מלכים א' ח)
ֶ
ּכְנֶג ֶד ּבֵית קֹדֶׁש הַּקֳדָׁשִים:
ארצם :יכוין את לבו
"ו ְ ִה ְתּפַּלְלּו ֵאלֶיָך ֶּדרְֶך
כנגד בית קדשי הקדשים .שנא' (שם) והתפללו
ַא ְרצָם" ,וְ אִ ם אֵ ינֹו יָ כֹול לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת
אל המקום הזה:
ּפָ נָ יו יְ כַ ּוֵ ן אֶ ת לִ ּבֹו ּכְ נֶ גֶ ד (ּבֵ ית) קֹודֶ ׁש
(מלכים

הַ ּקָ דָ ִׁשים ֶׁשנ ֶ ֱאמַר (שם ל') "וְהִתּפַּלְלּו אֶל
ַהּמָקֹום ַהז ֶה" (וכן מובא בׁשו"ע ועיין תוי"ט):
שדה צופים
יצדד פניו לצד א"י אם הוא בח"ל,
ולירושלים ,אם הוא בא"י ,ולמקדש ,אם
הוא בירושלים .הגה :ואנו שמחזירין פנינו
למזרח ,מפני שאנו יושבים במערבה
של א"י ,ונמצא פנינו לא"י (טור וסמ"ג).
אין עושין מקום הארון וצד התפלה נגד
זריחת השמש ממש ,כי זהו דרך המינים,
רק מכוונים נגד אמצע היום (הגהות אלפסי
החדשים) .ומי שרוצה לקיים אמרם :הרוצה
להעשיר יצפין או להחכים ידרים ,מכל
מקום יצדד פניו למזרח.
ועיין מ"ב ,דאם עמד לצפון או לדרום
והזכירו לו אסור לעקור רגליו
להפוך למזרח אלא יעקם פניו למזרח ודי
בזה ,אפי' אם מתפלל עם אחרים שפניהם
למזרח ואם א"א או שעומד פניו למערב
יכוין לבו לק"ק ולא יעקור רגליו .אך אם
מתפלל בבה"כ דאוושא מילתא מצדד
בפמ"ג לומר דיהפוך א"ע לצד הקהל וכן
פסק בספר שולחן שלמה.
בה"כ שהעמידו בו את ארון הקודש לצד
דרום העולם וכולם מתפללים
נגד ארון הקודש הוא לצד דרום אף
שהוא שלא כהוגן וכנ"ל בסק"ט מ"מ
הבא להתפלל שם יתפלל לצד שהצבור
מתפללין אך יצדד פניו למזרח .מ"ב.
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כתב הלבוש (סימן צד) וז"ל :ודע שכל
הארצות האלו אשר אנו שוכנים
בהם כולם הם כנגד מערבית צפונית
של א"י ואינם מכוונים במערבה של
א"י ממש לפיכך נ"ל שטוב ונכון הוא
כשעושין ב"ה שיזהר שיעשו הכותל
המזרחי שעושין שם הארון ומתפללין
כנגדו שתהא נוטה קצת לצד מזרחית
דרומית ואז נעמוד מכוון כנגד א"י
וירושלים וב"ה וק"ק וגם עי"ז לא נחזיק
ידי המינים שיאמרו אנו מתפללין נגד
השמש כמותם .ובאיזה אופן נעמידנה
באלו הארצות נ"ל שנעמידנה באופן
שביום תקופת ניסן או תקופת תשרי
או סמוך להן בו' או בז' ימים כשתזרח
השמש בבוקר תהיה נכנסת בחלון
שבאמצע כותל המזרח מן הבית כנסת
ויכה הניצוץ כנגדה על הכותל המערבי
נוטה הניצוץ מן האמצע כותל המערבי
לצד דרום רחוק מן האמצע באופן שכמו
חצי שעה או שעה אחר הזריחה תגיע אל
אמצע הכותל ממש מול חלון המזרחי
ובהכ"נ כזו ודאי היא עומדת ממש באלו
הארצות נגד ירושלים ובהמ"ק אבל
אם נעמידנה באופן שכשחוזרת החמה
בימים הנ"ל בחלון המזרחי יכה ניצוץ
השמש בכותל המערבי ממש נגד החלון

ברכות יעיבר קרפ

זכק

שדה צופים
באמצעו מיד בעת הזריחה זהו ממש
כנגד מזרח וזהו חוקם לעשות כן וגם לא
נשתחוה נגד ירושלים ובהמ"ק רק בצדם
לפיכך לא נעמוד ב"ה באופן זה ,עכ"ל.
עיי"ש עוד.

7
עיין ברכי יוסף (סימן צד) בשם שו"ת פאר
הדור להרמב"ם ,שמי שמתפלל
בביתו נגד א"י כראוי אף שאחוריו אל
כותל ביתו שהוא כותל בה"כ אין בזה
זלזול ואינו בסיג המתפלל אחורי בה"כ
ע"ש.

7
בשו"ת ארץ צבי (ח"א סי' לא) נשאל
מהג"ר ישראל יצחק פיקארסקי
זצ"ל :ע"ד השאלה שהבעה"ב של
השטיבעל דאמשינאוו הוא מאנשי דלא
מעלי ,ומחמת שרוצה שהמתפללים
דשם יעקרו דירתם מביתו ע"כ עשה לו
קלאזעט ע"ג השטיבעל להכעיס כדי
שיהיו מוכרחים לעקור השטיבעל משם.
ועתה נפשם בשאלתם אם מותר להתפלל
שם הלאה מכח דברי הטו"ז (סוס"י קנא)
דבית שעושין על גבו דבר של בזיון אסור
להתפלל בו למטה משום שהוא מפסיק
בין מקום תפלתו לשמים וא"א לתפלתו
לעלות .ואם נאסר להם ,א"א למצוא
שטיבעל במקום אחר ויתבטל המנין
שלהם לגמרי ,ע"כ השאלה.
וע"ש שהאריך בדברים נפלאים ובתו"ד
כותב :הרי העולם עגול ככדור,
וכן השמים מסבבים הארץ ככדור
ומאין הרגלים דתפלה עולה לשמים
דרך ראשו דוקא ,ותו דצריך לכוון לבו

בתפלה נגד א"י בברכות (ל ע"א) וילפי'
מדכתי' והתפללו אליך דרך ארצם וא"כ
התפלה הולכת תחלה לא"י ומשם לקה"ק
ומשם לקה"ק של מעלה השמימה ,וא"כ
אין התפלה צריכה לעבור דרך עליי'
שעל גבו ,ותו דבב"ב (כה ע"א) איתא
דלמ"ד שכינה במערב צריך להתפלל
למערב ,ולמ"ד שכינה בכל מקום יכול
להתפלל לכל מקום שירצה ע"ש ובתוס'
שם ד"ה לכל רוחותי' ,דסוגי' זו דלא
כסוגי' דברכות (ל ע"א) דצריך להתפלל
נגד ירושלים ,וסוף דבר התפלה אין
עולה דוקא דרך למעלה מראשו עכ"ד
ודפח"ח.

7
כתב

בספר מנהג ישראל תורה (או"ח

סי' צד ס"ק א) ,כתבו הראשונים
דבמדינתינו [ארה"ב] שאנו במערבה דארץ
ישראל צריכין להחזיר פנינו למזרח,
אמנם הפוסקים בסימן זה כתבו דאין
להתפלל כנגד מזרח ממש מכמה טעמים,
חדא דמדינתינו אינו ממש במערבה של
ארץ ישראל אלא במערבית צפונית,
וממילא דוקא במתפלל למזרחית דרומית
מכוון כנגד ארץ ישראל ,שנית דמזרח
הוא כנגד זריחת השמש ואין להתפלל
כנגד זריחת השמש דזה דרך המינים ,ע"כ
צריכין לצדד קצת .והשלישית דאיתא
בגמ' בפרק לא יחפור ,אמר רבי יצחק
הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין,
ורבי יהושע בן לוי אמר לעולם ידרים
שמתוך שמתחכם מתעשר שנאמר אורך
ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד ע"כ,
וממילא נכון לצדד קצת לדרום או עכ"פ
לצפון ,ודעת המהר"י אבוהב דאף יתפלל

ברכות יעיבר קרפ

חכק

שדה צופים
לצד דרום או צפון רק שיצדד למזרח,
אלא שדעת רש"י שיתפלל למזרח רק
שיצדד לדרום או צפון ,אבל עכ"פ לכו"ע
יתפלל גם לצד מזרח וגם לצד צפון או
דרום.

והנה

בלחם חמודות (פרק תפלת השחר

ס"ק סח) כתב דלא ראה נוהגין כן
שעושין הארון הקודש מכוון ממש כנגד
מזרח ,ומלמד זכות ,דהגם דמדינתינו
במערבית צפונית של ארץ ישראל ,מ"מ
אין צריך להתפלל ממש מכוון כנגד ארץ
ישראל דסגי במצדד קצת לארץ ישראל,
ואי משום דאין להתפלל כנגד זריחת
השמש ,כתב בלחם חמודות דבאמת
מדינתינו הוא איפכא ,דגלגל השמש אינו
מכוון במזרח אלא דרומית קצת ,דהרי
במדינתינו לעולם נראית החמה בדרום
ואם כן אדרבה במצדד לדרום יש חשש
דהוי כנגד זריחת השמש ,מ"מ מסיים
דדעתו נוטה כדעת הפוסקים להתפלל
למזרחית דרומית ,ואי משום שאין
להתפלל כנגד זריחת השמש נוכל לעשות
בענין שלא תהא ממש כנגד זריחת
השמש עי"ש (ועיין בערוך השלחן ,ועיין מור
וקציעה סימן קנ) עכ"ד שם.

7

בפשטות מבואר במשנה דעמידה
אינה מעכבת בתפלה ,וכן
פסק הרמב"ם (פ"ה מהל' תפלה הל' א'  -ב')
דעמידה אינה מעכבת בתפלה ,ואם אינו
יכול לעמוד ישב במקומו ויתפלל .ויעויין
בתוס' (דף ל א ד"ה מסמך) דנקטו דעמידה
מעכבת בתפלה ואם התפלל מיושב צריך
לחזור ולהתפלל ,וצ"ע לשיטתם דלהדיא
איתא במשנה שאם אינו יכול לירד יחזיר

את פניו ויתפלל ,ומשמע דיוצאים ידי
חובת תפלה במיושב.
ונראה דבדיעבד לכולי עלמא יוצאים
ידי חובת תפלה כשמתפלל
בישיבה ,והמחלוקת בין הרמב"ם ותוס'
היא לענין אם חייב לחזור ולהתפלל
בעמידה כשמגיע למקום ישוב ,דלשיטת
הרמב"ם עמידה אינה מעכבת ואינו
חוזר ומתפלל .משא"כ לפי התוס' חוזר
ומתפלל ,דאע"פ שחל קיום תפלה
ויצא ידי חובתו כשהתפלל בישיבה,
מכל מקום לא יצא ידי חובת תפלה
בשלימותה דיש קיום מיוחד להתפלל
בעמידה ,וס"ל דצריך לחזור ולהתפלל
בכדי לקיים את הקיום המסוים של
תפלה בעמידה .ואף לשיטת התוס' יש
חילוק בין הדין דעמידה מעכבת ,לדין
דברים החופזים אותו (שהובא ברמב"ם פ"ד
מהל' תפלה הל' א'  -י') ,ושיכור דהתם אינו
מקיים תפלה כלל ,וחייב לחזור ולהתפלל
משום דתפלתו תועבה דהוי כאילו לא
התפלל כלל .משא"כ כשהתפלל בישיבה
יצא יד"ח תפלה ורק חוזר ומתפלל כדי
לקיים מצות תפלה בשלימותה( .רשימות
שיעורים).

7
יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

צד סעיף ג) מי שאינו יכול לכוין
הרוחות ,יכוין לבו לאביו שבשמים.
ועיין ביאור הלכה ,דנראה דטוב שיצדד
פניו לצד אחד מצדדיו וא"כ אם
הוא עומד נגד מזרח ממילא הצידוד הוא

ברכות יעיבר קרפ

טכק

שדה צופים
לצפון או לדרום ואם הוא עומד נגד צפון
אם מצדד לימינו למזרח פשיטא דטוב
ואם לשמאלו שהוא מערב עכ"פ לא
הפסיד וכן בדרום להיפך.

7

כתב הטור אורח חיים (סימן קפג) וז"ל:
כתב א"א הרא"ש ז"ל הא דאמרינן
אכל כשהוא מהלך צריך לישב ולברך.
מיירי כשהוא הולך בביתו אבל מהלך
בדרך ואוכל א"צ לישב ולברך לפי שאין
דעתו מיושבת עליו אם יאחר דרכו
כדאמרינן גבי תפלה .ע"כ.
וכתב הח"א ,דכל זה דוקא כשאכילתו
היה דרך הליכה כמו שכתב
המחבר שמהלך בדרך ואוכל אבל אם
אכילתו היה בישיבה צריך לברך ג"כ
בישיבה.

7

בספר

הקדוש נועם אלימלך (פרשת לך

לך) כותב ,הנה אמרו חז"ל "היה
עומד בחוצה לארץ יכוין לבו כנגד ארץ
ישראל ,בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד
ירושלים וכו' כנגד בית קדש הקדשים".
נמצאת מזה ,כשאדם רוצה שתהא
תפילתו נשמעת צריך לראות את עצמו
כאילו הוא עומד בירושלים ובית המקדש
בנוי והוא מכוין כנגד בית קודש הקדשים.
העושה כן ,בא לידי בהירות המחשבה
ודביקות שלימה בהשי"ת,
וכאילו הוא רואה זאת ממש בחוש
הראות .על ידי זה הוא משיג רוממות
הקל יתברך ובא לידי אמונה שלימה
במציאתו.

7

כתב

בתשובות והנהגות (ח"ב סימן עא)

וז"ל :מעולם אני תמה שהפוסקים
לא הזהירו כדי צורך על החיוב לכל אחד
בארץ ובגולה לכוון לבבו כאלו עומד
נכח המקדש דוקא ,ואף שבחו"ל עומד
כנגד ארץ ישראל ,ובארץ ישראל כנגד
ירושלים ,בירושלים כנגד המקדש ,הלוא
במחבר בש"ע ר"ס צ"ד מפורש שאם הוא
עומד בחו"ל יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל
"ויכוון גם לירושלים ומקדש ובית קדשי
קדשים ,היה עומד בארץ ישראל יחזיר
פניו כנגד ירושלים ויכוון גם למקדש
ולבית קדשי קדשים" וברמב"ם בריש
הלכות תפלה (פ"א ה"ג) מפרש "והכל יהיו
מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה"
שזהו יסוד התפלה "עבדוהו במקדשו",
ואם כן מעיקר מצות תפלה לחשוב בלבו
ורעיונו כאלו הוא עומד במקדש מול
קדשי קדשים וכמבואר במ"ב שם ס"ק ג'.
ונראה שעיקר הכוונה שצריך מדינא
היינו ששכינה כנגדו ,ומי שעומד
סמוך לקדש קדשים בודאי יש בו האי
כוונה ,אבל ראוי בכל מקום שמתפלל
להרגיש כאלו מתפלל בקדשי קדשים
שהשכינה שמה ,וד"ז הלכתא רבתא
שיתקבל תפלתו שיכוון כאלו הוא
במקדש שזהו מעיקר המ"ע דתפלה
וכמבואר ברמב"ם בהלכותיו ובסה"מ,
וד"ז חידוש ולא ביארו בזה הפוסקים כדי
צורך .וע"ע במש"כ בעל המשנ"ב בספרו
מחנה ישראל סופ"י דכתב דבכל תפלה
אף שלא בשמו"ע אם יהא בעומק הלב
ויכוין שתעלה דרך א"י וירושלים ומקום
המקדש "בוודאי לא תשוב תפלתו ריקם".
ע"ש .ע"כ.

לק
משנת אליעזר

(ו)

ברכות יעיבר קרפ

ֵ
הָ יָ ה
יֹוׁשב (ו) הָי ָה יֹוׁשֵב ּבִּסְפִינ ָה אֹו

ּבִ סְ פִ ינָ ה ,אֹו

רע״ב

עצים
(ו) באסדא.
קשורים
הרבה

שדה צופים
משנה ו
היה יושב בספינה

עיין

שו"ת פרי יצחק (חלק ב סימן א)

שהאריך בדין אדם המתפלל מהלך
או מיושב אם צריך לחזור ולהתפלל
מעומד.

7

יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים
הרמב"ם בפיה"מ מפרש ,יכוין את לבו
ויחשוב שפניו כנגד בית קדשי
הקדשים ויתפלל.
ובהלכות תפלה (פ"ה ה"ג) כתב" ,יכוין את
לבו כנגד השכינה ויתפלל",
וכתב הלחם משנה שזו היא גם כוונתו
בפיה"מ שיכון לבו לשמים ויחשוב עצמו
כאילו הוא עומד בקודש הקדשים ,והיינו
הך.
אכן מדברי הרע"ב נראה שפירש
כפשוטו ,שיכוין בלבו ויחשוב שהוא
מתפלל כנגד קדש הקדשים .שהרי הביא
מקור לכך מהפסוק "והתפללו אל המקום
הזה" ,ואילו להרמב"ם אין קשר לפסוק זה
כלל.

7

בשו"ע (סימן צד ס"א) כתב ,ויכוין גם
לירושלים ולמקדש ולקודש
הקדשים .והמשנה ברורה (סק"ג) כתב:
רצה לומר יכוין לבו אף על פי שאי אפשר
לו להחזיר פניו נגדם (פרישה) ,ורצה לומר
שיחשוב בלבו ורעיונו כאילו הוא עומד

במקדש אשר בירושלים במקום קודש
הקדשים.
ולהלן בשו"ע (סעי' ג') כתוב "מי שאינו
יכול לכוין הרוחות ,יכוין לבו
לאביו שבשמים" ,ולא קאמר שיכוין
כאילו עומד במקדש אשר בירושלים,
והוא עפ"י הגמרא (ברכות ל' א) "ת"ר סומא
ומי שאינו יכול לכוין הרוחות יכוין לבו
כנגד אביו שבשמים" ,אמנם במשנה (כ"ח
ב) איתא "היה רוכב על החמור וכו' אם
אינו יכול להחזיר פניו יכוין את לבו כנגד
בית קדשי הקדשים ,היה מהלך בספינה
או באסדא יכוין את לבו כנגד בית
קדשי הקדשים" ,והחילוק מובן ופשוט
כי במשנה מיירי באדם שיודע לכוין
הרוחות אך אינו יכול לעשות זאת בפועל
כי טרוד בהנהגת החמור ,הספינה או
האסדא ,משא"כ בגמרא מיירי במי שאינו
יודע לכוין הרוחות ואינו יודע היכן הצד
שפונה לירושלים ,ולכן יכוין לבו כנגד
אביו שבשמים.
וכל האמור הכא הוא לענין הכוונה
שיכוין בלבו שתעלה תפלתו לאביו
שבשמים דרך ארץ ישראל וירושלים
ובית המקדש (כשיודע לכוין הרוחות,
ואף על פי שבפועל אינו יכול) ,וכמו
שנאמר (מלכים א' ח' מ"ח) והתפללו אליך
דרך ארצם .ולענין הכוונה שיכוין שיעלה
תפלתו מיד לאביו שבשמים (כשאינו
יודע לכוין הרוחות) .כמו שנאמר (שם
מ"ד) והתפללו אל ה'.

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

אלק
משנת אליעזר

יחד ,בְקָרֹון אֹו בְאַסְּד ָה ,יְכַּו ֵן אֶת לִּבֹו ּבְ קָ רֹון הּוא ֶמ ְרּכָבָה,
ומהודקים
אֹו ּבְ אַ סְ ּדָ א ְמׁשִיטָה
אותם
ומשיטים
ּכְנֶג ֶד ּבֵית קֹדֶש הַּקֳדָׁשִים:
ׁשֶעֹו ְברִים ּבָּה ּבַ ַמי ִם,
בנהר ובני אדם
הולכים עליהם .ובלשון מקרא (ד"ה ב ב) קרוין ּכְ ֶׁשאֵינֹו י ָכֹול ֲאפִילּו לַעַמֹוד ּבָּה ,י ִ ְתּפַּלֵל ּכְָך
ּבִיְׁשִיבָה ,יְכַּו ֵן אֶת לִּבֹוּ ,כֶנֶג ֶד ּבֵית קֹודֶׁש
רפסודות:
ַה ָק ָדׁשִים:
שדה צופים
אבל זולת כוונה זו יש לאדם לכוין עוד
כוונה כאילו הוא עצמו עומד בבית
המקדש ובקדש הקדשים ולבו למעלה
בשמים ושכינה כנגדו וכמו שכתבו הטור
והשו"ע (סימן צ"ה סעי' ב') "ויחשוב כאילו
עומד בבית המקדש ובלבו יכוין למעלה
לשמים" ,שנאמר (שם ט' ג') והיו עיני ולבי
שם כל הימים ,ונאמר (איכה ג' מ"א) נשא
לבבנו אל כפים אל אל בשמים ,ובסימן
צ"ח (סעי' א') ויחשוב כאילו שכינה כנגדו.
וכבר כתב המשנה ברורה שכל אלו
הכוונות צריך שיהיו קודם
שמתחיל בשמונה עשרה ,כי בשעת
התפילה צריך לכוין פירוש המלות ,אך
אם צריך לעורר נפשו בעת שמתפלל,
יוכל גם תוך כדי התפלה להפסיק מעט
(בין ברכה לברכה) ולכוין אלו הכוונות.
(פסקי תשובות).
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עיין בתוי"ט שכתב בהיה יושב בספינה,
דלהכי לא תנא יחזיר פניו דאפילו
לעמוד אינו צריך אלא יושב ומתפלל,
וכמש"כ הטור סימן צ"ד ,ור"ל דבשלמא
רוכב על החמור דקפסיק המשנה
דלכתחילה צריך לירד לכן אפילו א"א
לו לירד עכ"פ יחזיר פניו משא"כ ביושב
בספינה דמותר לכתחילה להתפלל
בישיבה ע"כ אין צריך להחזיר פניו.

ועיין ביאה"ל שמביא דבריו וכותב:
ודבריו נפלאים אחד מה יענה
להרמב"ם דס"ל ביושב בספינה דאם יכול
לעמוד צריך לעמוד ועוד לדבריו ברוכב
על החמור לרבי דס"ל אין צריך לירד
אלא יושב במקומו אין צריך ג"כ להחזיר
פניו והלא הרוקח כתב בפירוש להיפוך
והביאו ב"י ומזה בודאי נובע דברי המ"א
בסק"ב אלא ודאי דלא תליא חזרת פנים
בישיבה והא דלא תני יחזיר פניו לענין
ספינה אפשר דסמך ארישא וכ"פ הגר"ז
בשניהם דיחזיר פניו.
שוב התבוננתי דיש לתרץ דברי התוי"ט
דס"ל דבמה שמקילינן בישיבה
אין להחמיר בחזרת פנים [דתפילת ישיבה
לגבי עמידה כמאן דליתא וכדמוכח מסעיף ט'
ובלא חזרת פנים לא מצינו שום דיעה לעיכוב

בזה] ומהרוקח אין ראיה דאפשר דס"ל
כהרבינו יונה דאפילו לרבי צריך ג"כ
לעכב הבהמה שתעמוד במקומה בעת
התפילה ע"כ מחמירינן ג"כ בחזרת פנים
משא"כ בספינה שהיא הולכת ולפ"ז
לדידן דפסקינן ברוכב על החמור שאין
צריך להתעכב בעת התפלה ה"ה דאין
צריך לצדד פניו לצד א"י ודלא כמ"א
בסק"ב וצ"ע .ע"כ.
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ברכות יעיבר קרפ

בלק
משנת אליעזר

(ז) רַ ּבִ י אֶ לְ עָ זָ ר ּבֶ ן
אֹומר אֵ ין
עַ זַ רְ יָ ה ֵ
ּתְ פִ יּלַ ת הַ ּמּוסָ פִ ים
נ ֶ ֶא ֶמרֶת אֶ ּלָ א ּבֶ חֶ בֶ ר
עִ יר ְּבצִּבּורַ ,ד ֲהו ֵי

(ז) רַּבִי אֶלְעָז ָר ּבֶן ע ֲזַר ְי ָה אֹומֵר,
אֵין ּתְפִּלַת הַּמּוסָפִין אֶּלָא
ּבְחֶבֶר עִיר .וַחֲכָמִים אֹומְרִים,
ּבְחֶבֶר עִיר וְׁשֶֹּלא בְחֶבֶר עִיר.

רע״ב
(ז) אין
המוספים
בחבר עיר .בחבורת

תפלת
אלא

העיר ,כלומר בצבור
ולא ביחיד :בחבר עיר

ְׁשבַח לַה' וְאֵין ּבֹו
אֹומרִ יםּ ,בְ חֶ בֶ ר עִ יר ,וְ ֶׁשּל ֹא בְ חֶ בֶ ר עִ יר
ַּתחֲנּונ ִיםֲ ,אבָל ְּביָחִיד אֵינֹו אֹו ְמרָּה וַ חֲ כָ ִמים ְ
שדה צופים

כתב

בשולחן ערוך (סימן צד סעיף ה)

היה יושב בספינה או בעגלה ,אם
יכול לעמוד במקום הכריעות ,עומד כדי
שיהיה כורע מעומד ,ופוסע ג' פסיעות.
הגה :אע"פ שיושב בכל התפלה ,מ"מ
אם אפשר לו לעמוד ,יעמוד ,כדי לקיים
הכריעות והפסיעות כדרכן( .ב"י בשם א"ח)
ואם א"א לו ,כגון שרוכב על הבהמה,
יחזיר הבהמה שלשה פסיעות לאחריה,
ועולה לו כאלו פוסע בעצמו (הגהות
אלפסי החדשים ס"פ תפלת השחר).
ועיין משנה ברורה דה"ה כשמהלך
ברגליו יראה לעמוד קצת בשעת
הכריעות ויפסע לאחוריו ג' פסיעות.

משנה ז
אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר וכו'.
כתב רבינו יונה ז"ל ,שהטעם דנהי
דבשאר תפלות פשיטא דכל יחיד
ויחיד מתפלל היינו משום דאבות תקנום
אלא דלאסמכתא בעלמא אסמכינהו רבנן
אקרבנות ,משא"כ בתפלת המוספין שלא
נתקנו כלל אלא משום הקרבנות ומש"ה
אין להתפלל אותן אלא בציבור שהרי
המוספין קרבנות ציבור הם.
ועיין פנ"י שכתב דיש להוסיף עוד טעם
אחר ,משום דאכתי יש לדקדק

על לשון חבר עיר ששנו כאן ומאי
שנא דנקט ליה בהאי לישנא וטפי הו"ל
למיתנא אין מתפללין תפלת המוספין
אלא בציבור או בעשרה .לכך נראה לי
דעיקר טעמא דת"ק משום דבמוספי
יו"ט ור"ח עיקרן הוא שעיר החטאת
שמכפר כדפרישית לעיל וא"כ לא שייך
האי קרבן כלל ביחיד כשאינו מחוייב
חטאת אלא דאכתי שייך בקרבן החטאת
שמתכפרין בה הציבור ומשום הכי אין
להתפלל אותה ביחיד כלל ,ואתי שפיר
נמי טעמא דר"י שאמר משמו של ראב"ע
כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור
מתפלת המוספין והיינו משום דאמרינן
בגמרא דמגילה וכי היאך קרבנו של
אדם קרב והוא אינו עומד על גביו
לכך התקינו נביאים אנשי משמרות
של מעמדות שיהיו שלוחים של ערי
ארץ ישראל ואמרינן נמי בפרק בתרא
דמגילה [דף כ"ז ע"ב] דחבר עיר היינו
מה שעושין טובי העיר דהוי ליה כאילו
עושין ברשות כל אנשי עיר נמצא דלפי"ז
אתי שפיר לשון בחבר עיר דקתני הכא
דכיון שיש שם חבר עיר דהו"ל שלוחים
של אנשי אותו עיר מש"ה היחיד פטור
על ידיהם משא"כ ביחיד שלא בחבר עיר
דנמצא שאין לו שום שייכות במוסף כיון

ברכות יעיבר קרפ

רע״ב

ושלא בחבר עיר .בין
בצבור בין ביחיד :רבי
יהודה אומר משמו.

גלק
משנת אליעזר

רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר מִּׁשְמֹוּ ,כָל ּגַם ּבִיחִדּות ,רַ ּבִ י
אֹומר ִמ ְּׁשמֹו
מָקֹום ׁשֶּי ֵׁש חֶבֶר עִיר ,הַּיָחִיד יְ הּודָ ה ֵ
ׁשֶל ַרּבִי ֶאלְ ָעז ָר ּבֶן
ּפָטּור מִּתְפִּלַת הַּמּוסָפִין:
ֲעז ַ ְרי ָהּ ,כָ ל ָמקֹום
ֶׁשּיֵ ׁש חֶ בֶ ר עִ יר אִם

של ר' אלעזר בן עזריה.
ואיכא בין ת"ק לרבי
יהודה יחיד הדר בעיר שאין שם עשרה לת"ק
אליבא דר' אלעזר דאמר לא תקנוה אלא בחבר עיר
יחיד זה פטור ,ולר"י אין יחיד פטור אלא כשהוא
במקום עשרה שש"צ פוטרו .והלכה כחכמים:

ּבעִיר ַהּזֹאות י ֵׁש ִמנְי ָן ֶׁש ִמ ְתּפַּלְלִין ּבַ ֲע ָׂשרָה
ְּתפִלַת ַהמִּו ָספִין ,אָז הַ ּיָ חִ יד ּפָ טּור ִמּתְ פִ ּלַ ת
הַ ּמּוסָ פִ ין ֶׁש ְׁשלִי ַח צִּבּור ּפֹוטְרֹו ,וְאִם אֵין
ּבָה ִמנְי ָן ָצרִיְך לְ ִה ְתּפַּלֵל ּבִיְחִדּות:

שדה צופים
דלא הוא ולא שלוחו עומדין שם משום
הכי צריך להתפלל בפני עצמו כדי לזכור
קרבן מוסף שהיו מקריבין בירושלים
כשהיו אנשי מעמד דכל ישראל היה
להם חלק בה.
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כתב

בחדושי חתם סופר (בשו"ע או"ח סימן

קב על דברי הט"ז סק"א) וז"ל :אלא
שחנה עמדה להתפלל בתוך ד' אמותיו
שישב עלי ,והנה עשתה כן מפני שזה
סגולה נפלאה להתפלל בצד הצדיק .מכל
מקום לא נכון לעמוד בתוך ד' אמותיו
של יושב ,עכ"ל.

וראה

בחשוקי חמד עמ"ס ברכות (ל

ע"א) שהביא מכאן מקור לדברי
החת"ס כמה חשובה התפילה ליד הצדיק.
דהנה הרמב"ם בפירושו על המשנה ,כתב,
חבר שם תלמיד חכם ,ופירוש חבר עיר,
חכם המדינה .והוא כינוי בעד תפלת
הקהל ,שלא יתקבצו אלא לפני החכם
שבהם ,עכ"ל .וכך כתוב גם בערוך ערך
'חבר עיר' פירוש גדול עיר אשר יעידו
עליו כל הזקנים ,שנאמר כל אלה חברים,
ובמגילה דף כז ע"ב פירש רש"י (ד"ה חבר
עיר) תלמיד חכם העיר המתעסק בצרכי

ציבור .וכנראה שהיא סגולה להתפלל
לידו.

ויעויין

תפארת ישראל (תמיד סוף פרק

ג' אות סג) שכתב דלכן התפללו
אנשי מעמד בלשכת הגזית מכיון שמשם
יוצאת הוראה לעם ישראל לכן התפילות
שם הם סגולה שתתקבלנה .וא"כ הוא
הדין ליד תלמיד חכם מופלג שממנו
יוצאת הוראה לעם ישראל.
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וראה עוד בחשוקי חמד (שם) שדן בדין
חולה שיכול לבא לבית הכנסת
להתפלל בציבור בתפלת שחרית או
בתפילת מוסף ,את מה יעדיף .וכתב:
לתפילת שחרית יש עדיפות כי היא
תדירה ,ויעויין בגמרא בזבחים (דף צ ע"א)
שלענין מעלת קדושה שניהם שקולים.
ויעויין בשו"ת באר יצחק (או"ח סימן כ)
שבחול המועד ובראש חודש יש לתפילת
שחרית גם את מעלת ה'מקודש' לעומת
מוסף ,כיון שבשחרית ישנם יח ברכות
משא"כ במוסף.
אכן ישנם מקומות שנהגו שכהנים
נושאים את כפיהם רק בתפילת

ברכות יעיבר קרפ

דלק

שדה צופים
מוסף ולא בשחרית ,א"כ במקומות אלו
לכאורה יש עדיפות להתפלל לתפילת
מוסף בציבור כדי שיוכל להרויח המצוה
הנוספת של ברכת כהנים .ובמקומות אלו
יש מקום להוסיף סברא נוספת במעלת
מוסף בציבור ,מהמבואר במסכת ברכות
דף ל ע"א שם נאמר :ר' אלעזר בן עזריה
אומר אין תפילת המוספין אלא בחבר
עיר ,ופרש"י לא תיקנוה אלא בציבור.
אמנם להלכה לא נפסק כמוהו ,אבל
הרבה אמוראים הסוברים כמוהו ,יעויין
בסוגית הגמרא ,וגם רבי יהודה אומר
משמו כך שבכל מקום שיש חבר עיר,
היחיד פטור מתפלת המוספין.
והנה דבר גדול כתוב בראשון לציון
הביאו רע"א (בתוספותיו על גליון
המשניות ברכות פ"ו מ"א) דלדידן (דלא פסקינן

כר' יהודה) אם בדיעבד בירך על ירקות
בורא מיני דשאים ,ועל קטניות בורא מיני
זרעים ,יצא כיון דלר' יהודה לכתחילה
מברכים כן( .הביאו גם הברכי יוסף ושע"ת
או"ח סימן ר"ה א') הרי שבדיעבד מתחשבים
בדעה דחויה שאין הלכה כמותה ,אם כן
אולי יש לבחור את תפילת המוספים כדי
לצאת גם את הדעה הדחויה.
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הנה

הרמב"ם (בפ"י מהל' תפלה הלכה ט"ו)

כתב ,וכל המתפלל שתי תפלות
אפילו שחרית ומוסף ,לא יתפלל זו אחר
זו ,אלא ישהה בין תפלה לתפלה כדי
שתתחונן דעתו עליו .וכבר עמד בכסף
משנה שם לפרש לישנא הטהור דרמב"ם
דנקט אפילו שחרית ומוסף ,וכותב משום
דהוה ס"ד דדווקא בטעה ולא התפלל
הוא דבעינן שהיה ,אבל לתפלת שחרית

ומוסף דתרווייהו כחדא תפלה הו"א
דלא בעי שהיה ,לכך כתב אפילו שחרית
ומוסף.
ובשו"ת שיח יצחק (סימן קצא) כתב
לבאר עפ"י דברי רבינו יונה
במתניתין ,בהסברת טעם המשנה אין
תפלת המוספין אלא בחבר עיר ,משום
דתפלת מוסף שאינה אלא משום ונשלמה
פרים שפתינו ,ואינה דומה לשאר תפלות
שהם בקשות ותחנונים ,שצריך כ"א לבקש
על עצמו ,לזאת ס"ל לראב"ע שאינה אלא
בחבר עיר.
ועפי"ז מפרש הגה"ק בעל בני יששכר
זצ"ל בספרו מגיד תעלומה חי'
ברכות ,לשון המשנה רפ"ד דברכות,
תפלת השחר וכו' תפלת המנחה וכו'
תפלת הערב וכו' ,ושל מוספין ,לגבי
מוסף לא נקטה המשנה לשון "תפלת
המוספין" ,להשמיענו זאת דתפלה זו
אינה אלא הזכרת הקרבנות ,יעש"ה .ועיין
ג"כ רש"י ע"ז דף ד' ע"ב גבי לא ליצלי
איניש צלותא דמוספי וכו' ביומא קמא
דריש שתא ביחיד ,מפורש בעליל כן
בדברי רש"י ,יעש"ה.
ומאחר דטעם שיהוי בין תפלה לתפלה
הוא כדי שתתישב דעתו עליו,
הו"א דרז"ל קפדו על שיהוי זה דווקא
בין ב' תפלות שהם בקשות ותחנונים,
אבל בין שחרית למוסף הו"א דאין קפידא
בשיהוי ,באשר בתפלת מוספין אין מסדר
בקשותיו ואין מבקש פרס מהמלך ,קמ"ל
הרמב"ם ז"ל דאפילו מתפלל שחרית
ומוסף צריך להמתין בין זו לזו כדי
שתתחונן דעתו עליו ,משום דלא פלוג
רז"ל.

ברכות ישימח קרפ

רע״ב

(ב)

מתוך
ראש.

כובד

הכנעה

הלק
משנת אליעזר

עֹומדִ ין
(א) אֵ ין ְ
פרק חמישי
לְ הִ תְ ּפַ ּלֵ ל אֶ ּלָ א ִמּתֹוְך
(א) אֵין עֹומְד ִין לְהִתְּפַּל ֵל אֶּלָא ּכֹובֶ ד ר ֹאׁש ַהכְנָעָה

ומורא דכתיב
את
מתוך
ב) עבדו
מִּתֹוְך ּכֹבֶד ר ֹאׁש .חֲסִידִים
ה' ביראה ,ועבודה זו
שוהים הָרִאׁשֹונ ִים הָיּו ׁשֹוהִים ָׁשעָה
תפלה היא:
שעה אחת .במקום שבאו להתפלל :אפילו נ ִ ְקרַאת עֲבֹודָה ,חֲ סִ ידִ ים
(תהלים

ּומֹורָא דִכְתִיב
ב' י"א) " ִעבְדּו אֶת
ה' ְּבי ִ ְראָה"ּ ,ו ְתפִּלָה
(תהילים

הָ רִ אׁשֹונִ ים הָ יִ ּו

ׁשֹוהִ ין ָׁשעָ ה אַ חַ ת מִכ"ד ׁשָעֹות הַיֹום

שדה צופים
פרק ה
משנה א
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד
ראש.
פרש"י דכובד ראש היינו הכנעה ,ורבינו
יונה כתב דלשון כובד ראש לאו
דוקא אלא דרך משל כו' ע"ש.
וכתב הפנ"י ,ולפי פירושם יש לדקדק
בלשון כובד ראש דטפי הו"ל
למימר אין עומדין להתפלל אלא בכובד
ראש כדמשמע מכל הנך קראי דמייתי
הש"ס בסמוך אהא מילתא גופא דלמאי
דמייתי מקרא דאשתחוה אל היכל קדשך
ביראתיך משמע דאיירי בשעת התפלה
שכורע ומשתחוה תחלה וסוף וכיוצא
בזה מקרא דהשתחוו לה' בהדרת קדש
וכה"ג בקרא דעבדו את ה' ביראה וכמו
שפרש"י דאיירי בתפלה גופא.
מיהו אפשר לומר דענין הכנעה זו
שכתבו רש"י ורבינו יונה שישעבד
המוח שהוא בראש לה' לבדו ולהסיר כל
המחשבות הזרות שהם מענינים גשמיים
וצרכי עוה"ז כמ"ש הטור באו"ח (סימן
צ"ח) שכך היו עושים חסידים הראשונים

שהיו מתבודדין ומכוונין עד שהיו מגיעין
להתפשטות הגשמיות ולהתגברות הרוח
השכלית עד שהיו מגיעין קרוב למעלת
הנבואה .ולכאורה ענין מחשבה וכוונה
כזאת אי אפשר לכוון בשעת התפלה
ממש שהרי בתפלה צריך לכוון בפירוש
המלות ולשאול צרכיו כעבד המבקש
פרס מרבו שרובם ככולם הם מעניני
העוה"ז וגשמיים .לכן יותר נאות לעשות
כזאת קודם התפלה לשעבד המחשבה
לעבודת הבורא עד שידע לפני מי הוא
עומד.
ובזה היה מתיישב ג"כ לשון כובד ראש
כמשמעו אלא לפי שהטור בעצמו
כתב דמחשבה זו להתפשטות הגשמיות
ולהתלבשות הרוחניות נכון לעשות
בשעת התפלה ממש וא"כ תו לא שייך
לפרש כן וכעת צ"ע ליישב הלשון.
מיהו בלא"ה לא ידעתי למה הוצרך
רבינו יונה לפרש דכובד ראש הוא
דרך משל דהא מצינו לפרש כפשטיה
שהכנעה זו היינו שיכוף ראשו מעט כדי
שיהיה עיניו למטה ולבו למעלה כדאיתא
בפרק מצות חליצה [יבמות ק"ה ע"ב] הובא
בטור ובש"ע (סימן צ"ה סעיף ב') וא"כ לפי
פירושם יש לעשות כן אף קודם התפלה.

ולק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

ְּבמָקֹום
ְּתפִלָתָן אַחַת ּומִתְּפַּלְלִיםּ ,כְדֵי ׁשֶּיְכַּו ְנּו
לַ ִּומֲהתְכָ ּפַנ ּלְָה לִ ים ,לִ ְּתּכְפִ דֵל יָה אֶת לִּבָם לַּמָקֹום .אֲפִּלּו הַּמֶלְֶך

רע״ב
המלך שואל בשלומו.

ודוקא מלך ישראל ,אבל
מלך עכו"ם פוסק ,שלא

ֶׁשיְ כַ ּוְ נּו אֶ ת לִ ּבָ ם לַ ָּמקֹוםֶׁ ,ש ְּתהֵא ּכַוָנָתָם

שדה צופים
וא"כ לפי"ז אתי שפיר טפי הא דמייתי
מתני' מלתא דחסידים הראשונים אהך
מלתא גופא לפי שהכל בענין אחד.

בנעימה ,תבא עליו ברכה .והוא שיתפלל
בכובד ראש ועומד באימה וביראה .אבל
אם מכוין להשמיע קולו ,ושמח בקולו,
ה"ז מגונה.

כתב הרשב"א (ח"א סי' רטו) שאלת שליח
ציבור שקולו ערב ומאריך בתפלתו
כדי שישמע קולו ערב ומתנאה בכך אם
ראוי למחות בו תשובה דברים אלו אחר
כוונת הלב הם אמורים אם שליח ציבור
זה שמח בלבו על שנותן הודאה לשם
יתברך בנעימה תבוא עליו ברכה שאחד
מהדברים המחוייבים לשליח ציבור שיש
לו נעימה כדתניא בפ"ב דתעניות (טז).
רבי יהודה אומר מרוצה לעם ויש לו
נעימה וקולו ערב וכו' אבל צריך להתפלל
בכובד ראש ועומד באימה כדאיתא בפרק
אין עומדין ,לפיכך שליח ציבור זה אם
שמח ועומד ביראה הרי זה משובח אבל
אם מכוין להשמיע קולו ושמח בקולו
הרי זה מגונה ועליו נאמר (ירמיה יב ח)
נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה ומכל
מקום כל שמאריך בתפלתו לא טוב עשה
ובכמה מקומות (ברכות לא ).אמרו לקצר
מפני טורח הצבור ,עכ"ל .והובא בב"י
(או"ח סימן נג).

וכתב המ"ב ,איתא בס"ח בשעה שרשב"ג
יצא לדין ליהרג אמר לר' ישמעאל
כה"ג אחי מפני מה אני יוצא ליהרג א"ל
שמא היית דורש ברבים ושמח לבך
ונהנית מד"ת א"ל אחי נחמתני.
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ועפי"ז

פסק בשולחן ערוך (שם סעיף

יא) דש"צ שמאריך בתפלתו
כדי שישמעו קולו ערב ,אם הוא מחמת
ששמח בלבו על שנותן הודאה להש"י

וכתב בים של שלמה סי' נ' אסור לו
להאריך שלא ברצון הקהל אפילו
בשבת ויו"ט ואף ברצון הקהל יותר מדאי
מגונה כי אין זה לא מחציו לד' ולא מחציו
לכם.
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אלא מתוך כובד ראש.
פירש רש"י ,בהכנעה .והרמב"ם פירש,
בכוונה .וכתבו בתוס' אנשי שם,
דנראה ,דר"ל דדוקא מקודם שעומד
להתפלל אז הוא שישב בכובד ראש עד
שידבק מחשבתו ולבו לשמים .וכשהתחיל
להתפלל ומבין למה שמוציא בפיו ,אז
אין צריך כובד ראש ,אדרבה כתיב קרא
אחרינא "עבדו את ה' בשמחה" שזכה
לזה.

וכיו"ב

כתב בספר המנהגות (לרבי אשר

ב"ר שאול מלוניל) ,דלא אמרו
בכובד ראש אלא מתוך כובד ראש,

ברכות ישימח קרפ

רע״ב
יהרגנו :אפילו נחש
כרוך על עקבו .דוקא

זלק
משנת אליעזר

ׁשֹואֵל ּבִׁשְלֹומֹוֹ ,לא יְׁשִיבֶּנּו.
וַאֲפִּלּו נָחָׁש ּכָרּוְך עַל עֲקֵבֹוֹ ,לא
יַפְסִיק:
ׁשֹואֵ ל

ּבְרֹומְמֹות
ּבָרּוְך הּוא ,אֲ פִ ּלּו
י ִ ְׂש ָראֵל
הַ ֶּמלֶ ְך

נחש ,שרוב פעמים
אינו נושך ,אבל עקרב,
או אפעה ,מן הדברים
שודאי נושכים וממיתים ,פוסק:

ַהּקָדֹוׁש

ּבִ ְׁשלֹומֹו
ל ֹא יְ ִׁשיבֶ ּנּוִ ,מּפְנ ֵי

ׁשֶעֹומֵד ּו ְמ ַדּבֵר לִפְנ ֵי ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַה ְּמלָכִים,

וַ אֲ פִ לּו נָ חָ ׁש ּכָ רּוְך עַ ל עֲ קֵ בֹו ל ֹא

יַ פְ סִ יקְּ ,בדִּבּור ּכְגֹון לֹומַר לְ ַאחַר ֶׁשיַּסִי ֶרנ ָה ׁשֶרֹוב ּפְ ָעמִים אֵין ַּדרְּכֹו לִנ ְׁשֹוְךֲ ,אבָל י ָכֹול
לֵילְֵך לְמָקֹום ַאחֵר:
שדה צופים
פירוש מתוך דברים המביאין את האדם
שלא להקל ראשו ,אלא יעמוד באימה
וביראה ,והן הן הדברים שידע לפני מי
בא להתפלל ,לפני מי שאמר והיה העולם,
שהוא יודע מחשבות האדם ,והאדם פחות
מפחותין ,וכשיחשוב באלה יכוין את לבו
לאביו שבשמים.
והריטב"א כתב ,פירוש ,מתוך הכנעה
וישוב הדעת ,לכוין הדברים
שיצאו מפיו ולאו דוקא כובד ראש ,אלא
דרך משל הוא ,כלומר דמי שראשו שהוא
עיקר כל אבריו מכביד עליו ,כל אבריו
מוכנעים ויושב בהכנעה ,ובתפלה שהיא
שאלת צרכיו וחמורה מן הברכות ,ואף
מק"ש ,דק"ש היא שינון ,צריך שישב
באימה והכנעה כדי שתהא תפלתו רצויה
ומקובלת .ע"כ.
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כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן צח

סעיף ב) לא יתפלל במקום שיש
דבר שמבטל כוונתו ,ולא בשעה המבטלת
כוונתו .ועכשיו אין אנו נזהרין בכל זה,
מפני שאין אנו מכוונים כ"כ בתפלה.
אמנם המ"ב (סק"ו) כתב ,דמ"מ כשרוצה
לעמוד להתפלל מתוך כעס

וכדומה יראה להסיר מתחילה המחשבות
המטרידות אותו.
ובפמ"ג כתב בשם הלבוש ,אע"ג שאין
אנו מכוונין מ"מ מה דאפשר
לעשות עושין ע"כ אין להתפלל בבית
שיש שם שכר חדש או מי דבש וכ"ש ריח
רע מעופש קצת.
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כתב בשו"ע (סי' צג סעיף ב') :לא יעמוד
להתפלל אלא באימה והכנעה לא
מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים,
ולא מתוך כעס ,אלא מתוך שמחה ,כגון
דברי תנחומין של תורה סמוך לגאולת
מצרים ,או סמוך לתהלה לדוד שכתוב
בו רצון יראיו יעשה ,שומר ה' את כל
אוהביו.
וכתב בבן איש חי (פר' מקץ אות ה') :אסור
להתפלל בעצבון ,דאם יתפלל
בעצבון אין נפשו יכולה לקבל אור
העליון הנמשך עליו בעת התפלה ,ורק
בשעת וידוי יתעצב על עונותיו.
ובספר מעלות המדות (עמוד קט) כתב,
וכשאתם עומדים בתפלה היו
יודעין לפני מי אתם עומדין וכו' ,ויהא
לבכם שמח עליכם שזכיתם לעבוד

ברכות ישימח קרפ

חלק

שדה צופים
לאלוה שאין כיוצא בו בעולם ,כענין
שנאמר ,עבדו את ה' בשמחה.

וכתב

הרדב"ז בתשובה (ח"ג סי' תעב)

דעדיף להתפלל ביחידות מאשר
להתפלל עם צבור שאין דעתו נוחה מהם,
שהרי צריך להתפלל מתוך כוונה .ע"ש.
וכ"כ בפסקי תשובה (סי' רסז) שלכן
היחיד או הרבים שיש להם איבה
או מריבה ושנאה וכעס עם הצבור,
אין תפלתו רצויה ,ואסור לו להתפלל
שם ,שמחשבתו טרודה ואינו יכול לכוין
בתפלתו .וכל שכן אם מכעיסים אותו
תמיד ,ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא
דטב ליה להתפלל ביחיד מלהתפלל
בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם.
ועוד טעם לזה ,כי בהביט אדם אל
קרובו או אוהבו ,נפשו מתעוררת
אל הכוונה השלימה ,ודעתו מתרחבת
ולבו שמח ,ונחה עליו רוח ה' .וע"ש עוד.
וראה עוד בשו"ת זה כתב ידי (סימן טו),
ובשו"ת תורה לשמה (סי' יז).
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כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן צג

סעיף ג) אין עומדים להתפלל מתוך
דין ,ולא מתוך הלכה שלא יהא לבו טרוד
בה ,אלא מתוך הלכה פסוקה .הגה :והיינו
נמי כמו מתוך שמחה ,כי פקודי ה' ישרים
משמחי לב (תהילים יט ,ט).
וכתב המגן אברהם :נ"ל דהיינו שלא
יעסוק בפלפול קודם התפלה
אבל אם עסק בפלפול והתחילו הצבור
להתפלל יתפלל עמהם ובפרט האידנא
שאין מכוונין כ"כ.
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גמ'.

שם .עיין תרומת הדשן (סימן מא)

וז"ל השאלה :הא דתניא בפ' אין
עומדין ,דאין עומדין להתפלל אלא מתוך
הלכה פסוקה ,ופרש"י שאינה צריכה
עיון ,כדי שלא יהרהר בה בתפלה .וא"כ
לפי זה צריך נמי ליזהר שלא ליכנס
לבית המרחץ ,ולבהכ"ס מתוך הלכה
שאינה פסוקה ,שלא יהרהר בד"ת באותן
מקומות ,כדאמר בכמה דוכתין בתלמוד
דאסור להרהר שם בד"ת ,או שמא יש
לחלק.
תשובה :יראה דיש לחלק ,וכן מצאתי
כתוב ,דקמאי נמי הוו מספקי
בהך מילתא ,וכתב שם הכותב :דיש
ראייה להתיר מהא דאיתא פ"ק דקידושין
(דף לג ע"א) ,גבי בר קפרא ורבי שמעון,
דפריך תלמודא :והאמר רבי יוחנן בכל
מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ
ובית הכסא .ודחי דילמא לאונסו שאני.
ופרש"י פעמים שהיה טרוד ומעיין
בשמועתו לפני כניסתו ,ועל כורחו הוא
שמעיין וגורס בה בבית המרחץ עכ"ל.
הרי מוכח בהדיא מדברי רש"י דשרי,
דאל"כ לא הוי לאונסו ,דפשע בתחילת
כניסתו לבית המרחץ .וגם נראה מתוך
הסברא ,דיש לחלק ,דודאי לעמוד
ולהתפלל מתוך הלכה שאינה פסוקה
אסור ,משום דא"א לו לכוין יפה ,מ"מ נר'
דודאי הרהורי הלכה ירחיקוהו למעיין
בה ,וא"כ ע"כ יהא לבו טרוד ,אם עיין
הוא בהלכה ,לא יוכל לכוין תפילה ,ואם
יכריח מחשבת לבו לסלק עיון ההלכה,
ההיא גופה טירדא היא לו ,שצריך להסיר
מלבו מה שהוא חפץ לחשוב בו ויפסיד
ע"י כך כוונת התפילה .ועל טירדא

ברכות ישימח קרפ

טלק

שדה צופים
מועטת הקפידו הראשונים לענין תפלה,
כדאמר פ' הדר (ערובין סה ע"א) הבא מן
הדרך לא יתפלל תוך ג' ימים ,שמואל לא
הוי מצלי בביתא דהוי ביה שיכרא .אבל
בבית המרחץ איכא למימר ,דלא גזרינן
שמא יהרהר שם ,כיון דידע דעבירה היא,
יש בו כח להכריח את לבו ,שלא יהרהר
שם ,ואם היה לו טורח וטירדא על זה
יהא כן וק"ל.
ותו יש לחלק ,דדוקא גבי תפילה
חיישינן פן יהרהר בה בד"ת ,משום
דתרווייהו דברים של קודש הם .אבל לא
חיישינן שיהרהר במקום הטינופת ,כגון
בבית המרחץ ובבה"כ בד"ת ,דהוי גנאי
וזלזול לדברי תורה ,שהוא בא לעסוק בה.
ודמי קצת להא דאמרינן פ"ק דפסחים
הוא עצמו מחזר עליו לשרפו ,מיכל
קאכיל מיניה בתמיה .אמנם הדבר ידוע
הוא ,שקשה מאד להסיר מלבו ,בהרהורי
התורה ,אפי' במקום הטינופת ,מי שלבו
נבהל ולהוט לעיין בפלפול הלכה ,ואף
כי אמרינן פ' מי שמת :אמר רב הונא
ת"ח אסור לעמוד במבואות המטונפות,
מפני שא"א לו בלא הרהור תורה ,אלמא
דחיישינן להכי צ"ע .ע"כ.
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כתב בשבולי הלקט ,מצאתי בשוחר
טוב ,כתוב אחד אומר עבדו את
ה' בשמחה ,וכתוב אחד אומר עבדו את
ה' ביראה [וגילו ברעדה] ,אם ביראה היאך
בשמחה ,ואם בשמחה היאך ביראה ,אמר
רבי אייבו ,כשאתה עומד להתפלל יהא
לבך שמח עליך שאתה עובד לאלוקים
שאין כמוהו בעולם.

וכן

הוא בתלמידי רבינו יונה (ל ע"ב)

בזה"ל :ואף על פי שאצל בשר ודם
היראה והשמחה הם דבר והפכו ,שבשעה
שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע
ודואג ,אבל הקדוש ברוך הוא איננו כן,
אדרבה כשהאדם מתבונן בגדלותו וירא
מפניו ישמח ויגיל באותה יראה ,מפני
שבאמצעיתה מתעורר לקיים המצוות,
ושש ושמח בקיומה שיודע כי שכרו אתו
ופעולתו לפניו ,ועל שמחה כזו תמצא
בפסוק אחד עבדו את ה' ביראה ,ובפסוק
אחר עבדו את ה' בשמחה ,ר"ל עבדו את
ה' ביראה ובאותו היראה תשמחו ותגילו.
ובעיון יעקב (שם) ביאר ,דנראה דר"ל
דאע"ג דשאר מצוות ראוי
לעשותם בשמחה ובטוב לבב ,כדי
להראות חיבוב המצות ,וכן כתיב שש
אנכי על אמרתך ,וכתיב עבדו את ה'
בשמחה ,מ"מ תפלת י"ח שהיא בעמידה,
כאילו עומד לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ,ראוי לעמוד לפני
בוראו ויהא אימתו עליו.
ובשעה"כ (דף א') אמרו ,אסור לאדם
להתפלל תפלתו בעצבון,
ואם נעשה כך אין נפשו יכול לקבל האור
העליון הנמשך עליו בעת התפלה .אמנם
בעת שמתודה הוידוי ומפרט חטאיו ,אז
טוב להתעצב בלבד ,אבל בשאר התפלה
נמשך לו נזק גדול ע"י עצבותו ,אבל
צריך להראות לפניו ית' הכנעה גדולה
באימה ויראה ,אמנם תהיה בשמחה
יתירה וגדולה ככל האפשר ,כדמיון
העבד המשמש את רבו בשמחה יתירה.
ואם משמשו בעצבות עבודתו נמאסת
לפניו ,וכמעט שעיקר המעלה והשלימות

מק

ברכות ישימח קרפ
שדה צופים

והשגת רוה"ק תלויה בדבר זה ,בין בעת
תפלתו ובין כשעושה איזה מצוה משאר
מצות ,וכמו שאמרו בגמ' ברכות (ל ב)
מההוא דהוה קא בדח טובא וכו' ואמר
אנא תפילין מנחנא .ואל תבוז לענין זה כי
שכרו גדול מאד .ע"ש.
ובספר חסידים (סי' יח) כתב ,שורש
התפלה שמחת לב בהקב"ה,
שנאמר ,התהללו בשם קדשו ישמח לב
מבקשי ה' ,ולפיכך היה דוד מלך ישראל
מנגן בכינור על כל תפלותיו וזמירותיו,
כדי למלאת לבבו שמחה באהבתו של
הקדוש ברוך הוא.
וכתב עוד (סי' תשעג) ,אדם המתפלל
ונפלה בלבו שמחת אהבת ה'
פתאום ,דע כי ה' חפץ לעשות רצונו,
וזה שנאמר מה יפית ומה נעמת אהבה
בתענוגים .וכתיב אז תתענג על ה',
והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך,
וכתיב כי אז על שדי תתענג ,ותשא אל
אלוה פניך ,תעתיר אליו וישמעך .ואם
בשמע קולינו נפלה בלבו שמחה ,או
קודם שיסיים יהיו לרצון אמרי פי ,יש
לבקש כך ,יה"ר מלפניך שזאת האהבה
תהא לעולם קשורה ונטועה בלבי ובלב
כל זרעי ,ואל יבקש אלא על האהבה
ורצון ה' .ע"כ.
והריב"ש בצוואתו כתב ,שמחה בתפלה
טובה מבכיה ,לבד אם הבכיה
מתוך שמחה.
ובילקוט מעם לועז (קהלת ס"ז) איתא,
כשאדם מתפלל יתפלל מתוך
שמחה ,שמי שהוא שרוי בעצבות נקרא
בעל מום ,ובעל מום פסול לעבודה.

וכתב במסילת ישרים (יט) :הב' היא
השמחה ,והוא עיקר גדול
בעבודה ,והוא מה שדוד המלך מזהיר,
עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה,
ואומר וצדיקים ישמחו יעלצו לפני
אלוקים וישישו בשמחה .וארז"ל אין
השכינה שורה אלא מתוך שמחה של
מצוה .ואמרו במדרש ,כשתהיה עומד
להתפלל יהא לבך שמח עליך שאתה
מתפלל לאלוקים שאין כיוצא בו ,כי זאת
היא השמחה האמתית שיהיה לבו של
אדם עליז ,על שהוא זוכה לעמוד לפני
אדון יתברך שאין כמוהו ,ולעסוק בתורתו
ובמצוותיו שהם השלימות האמיתי
העיקר הנצחי .ואמר שלמה המלך,
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו
נגילה ונשמחה בך .כי כל מה שזוכה
האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת
גדלותו יתב' יותר תגדל בו השמחה.
ומצינו שנתרעם הקדוש ברוך הוא על
ישראל מפני שחיסרו תנאי זה בעבודתם,
הוא שאומר תחת אשר לא עבדת את ה'
אלוקיך בשמחה ובטוב לבב .ע"ש.
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כדי שיכוונו את לבם למקום.
יש ליתן טעם על שכינו שם הבורא
בכאן "מקום" ,הוא מוסר גדול
להמתפלל שידע לפני מי הוא עומד,
והנה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום לפי
שהוא מקומו של עולם ,וממילא מלא
כל העולם כבודו ,ובכל מקום שהאדם
עומד הרי הוא עומד לפניו יתברך ממש,
וכשהוא מדבר בתפלתו ברוך אתה וכו',
וכיוצא בזה כל בקשות בברכות אמצעיות

ברכות ישימח קרפ

אמק

שדה צופים
הכל בלשון נוכח אתה חונן וכדומה ,הוא
מדבר עם המלך מלכי המלכים פנים אל
פנים כביכול לנוכח ,ובזה תבוא מורא
גדול בלב אדם ,וכמ"ש רמ"א בריש אורח
חיים שויתי ה' וגו' הוא כלל גדול וכו'
כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך
הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל
הארץ כבודו עומד עליו וכו' מיד יגיע
אליו היראה וההכנעה וכו' ,ע"ש ברמ"א.
לזה כיונו כאן במשנה שיכונו לבם למקום.
ובדרך רמז נלע"ד ,כי "למקום" עולה
במספר רי"ו ,והוא גימטריא
גבורה .והכונה בזה כי באמת מה שנתן
רשות לאדם הנברא מטפה סרוחה מלא
אשמה שיבוא לבקש צרכיו מהקב"ה מלך
גדול ונורא ,ומה אנוש כי תזכרנו ,ולא
עוד אלא שיעיז אנוש פניו לאמר בבקשה
ממך תן לי חיים תן לי מזונות תן לי
חכמה וכיוצא בזה ,זהו העזה גדולה מן
האדם וחוצפא ,אי לאו שהקב"ה בעצמו
נתן לנו רשות ופתח לנו שער לבוא
לפניו בבקשה ,ולא עוד אלא שהבטיחנו
בתורתו לעשות בקשתינו כמו שנאמר
ובקשתם משם וגו' ומצאת [דברים ד' ,כ"ט],
וכל ספרי הנביאים מליאים מזה ,וזהו
ענוה גדולה מהקב"ה.
והנה ע"י ההרגל הזה יש לחוש שהאדם
ישכח שפלות עצמו ורוממות
בוראו ,ומתוך ההרגל שרגיל עם המלך
מלכי המלכים ,חברותא נמי איכא ,אבל
באמת גבורתו של הקדוש ברוך הוא
וענותנותו קשורים זה בזה ,וכמו שאמרו
בשלהי מס' מגילה [ל"א ע"א] אמר ר'
יוחנן בכל מקום שאתה מוצא גבורתו
של הקדוש ברוך הוא (כך הוא הנוסחא

בגמרא) שם אתה מוצא ענותנותו .והקב"ה
מתחיל בגבורתו ,אלא שמא מתוך כך
תתיירא לבוא לבקש רחמים ממנו ,לכן
סיים בענוה וכתיב כה אמר רם ונשא וגו'
[ישעיה נ"ז ,ט"ו] ,וכתיב בתריה ואת דכא
ושפל רוח .וכאן מצדינו שאנחנו עומדים
בתפלה וחשו חסידים הראשונים פן ע"י
התפלה ששם רואים ענותנותו של הקדוש
ברוך הוא פן ח"ו יחשוב האדם חברותא
כלפי שמיא ,לכן היו שוהים שעה שיכונו
לבם למקום ,דהיינו גבורתו של הקדוש
ברוך הוא שהיא קשורה בענותנותו.
ואנשי כנסת הגדולה שתקנו לנו התפלה
פתחו ברכה ראשונה שהיא ברכת
אבות ,והיא מלאה מענותנותו של הקדוש
ברוך הוא ,שאנו אומרים או"א אלקי
אברהם וכו' ,אין לך ענוה יתירה מזו
שמיחד שמו על בשר ודם להיות נקרא
אלקי פלוני כביכול כאילו זהו כבודו
שהוא אלקינו כמדת בשר ודם שמייחס
עצמו שהוא מלך על מדינה פלונית,
וכל ברכה זו היא מלאה מענותנותו
ומחסדו ,ובפרט בסיומא ומביא גואל
וכו' למען שמו וכו' ,כאילו קדושת שמו
תלוי בגאולתינו ובעבורינו כביכול אין
שמו שלם ,היש לך ענוה גדולה וחסד
גדול מזה .וחשבו אנשי כנה"ג שעי"ז ח"ו
ישכחו רוממותו ,לכן סמכו לזה ברכה
שניה שהיא גבורתו אתה גבור וכו' ,וכן
בסופה מי כמוך בעל גבורות ,והכל על
פי דרשות ר' יוחנן שבמקום גבורתו שם
ענוותנותו.
גם יש לומר שיכונו לבם שהוא גימטריא
חסד למקום שהוא גימטריא גבורה,
לכלול השמאל בימין ,כמו שפירש"י

במק
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בפרשת בשלח בפסוק ימינך ה' נאדרי וגו'
[שמות ט"ו ,ו'].
וגבוה מעל גבוה יש לומר ,כי לבם
הוא רומז לל"ב נתיבות החכמה
שבתחלת ספר יצירה ,כי גם חכמה
גימטריא חסד עם הכולל ,אך שהוא חסד
עליון ,ויכוונו לב הזה למקום רומז למה
דכתיב ואי זה מקום בינה [איוב כ"ח ,י"ב].
ולזה אתי שפיר הנוסח שבגמרא שיכוונו
לבם לאביהם שבשמים ,דכתיב ה' בחכמה
יסד ארץ כונן שמים בתבונה [משלי ג',
י"ט] ,ומשם בא הגבורה כדכתיב אני בינה
לי גבורה [משלי ח' ,י"ד] .ואין להאריך בזה
כי כבוד אלקים הסתר דבר.
שני
לקיים
נלע"ד
ודרך מוסר
הנוסחאות ,הנוסחא שבמשניות
[וירושלמי כאן] שיכוונו לבם למקום עם
הנוסחא שבגמרא "שיכוונו לבם לאביהם
שבשמים" ,והמקום הזה שכיוונו כאן
הוא המקום דכתיב ביעקב ויפגע במקום
[בראשית כ"ח ,י"א] ,הוא המקום שהתפללו
אבותיו ,על המקום הזה אמר יעקב וזה
שער השמים [שם פסוק י"ז] ,ועל המקום
הזה אמר שלמה והתפללו אל המקום
הזה [מלכים א' ח' ,ל"ה] ,ושום תפלה אינה
יכולה לעלות למעלה כי אם דרך שער
הזה שהוא שער השמים ,וכל התפלות
שמתפללים בכל העולם במקום שנתפזרו
ישראל צריכין לילך עד הגיעם למקום
המקדש ומשם יעלו לאבינו שבשמים,
ולפי רוב מרחק הדרך יש להתפלות
אחריות הדרך ,והדרכים בחזקת סכנה
סכנת שודדים שהם הקליפות שנבראו
בעונות ,ולפי רוב ריחוק הדרך צריך
שמירה בדרך .ולכן היו החסידים שוהים

שעה שיכוונו לבם למקום ,ושם פתוח נגד
שער השמים ,שיעלו לרצון לפני אבינו
שבשמים ,ושהות שעה הוא לעורר עצמו
בתשובה שלימה ,והתשובה היא כתריס
ומגן לילך בטח אח"כ בתפלתו לקיים
וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה'
[דברים י"ז ,ח'] ,והתפלה מתוך מחשבה זו
מתקבלת ברצון( .צל"ח).

7
עיין בס' תורי זהב (פ' ואתחנן) בשם
הרי"מ מזלאטשוב זי"ע חסידים
הראשונים היו שוהין שעה אחת
ומתפללים כדי שיכוונו לבם למקום ,הוי
ליה למימר שוהין שעה אחת כדי שיכוונו
לבם ומתפללים ,אלא היו מתפללים כדי
שהקב"ה יעזור להם לכוין בתפלה.

7
ביאור ענין הכוונה במשנתינו כתב
ברבינו יונה" :י"מ כדי שיפנו
טרדת המחשבות ויכוונו באמירת
התפלה .ואין זה נראה למורי הרב נר"ו,
דא"כ לא היה לו לומר למקום אלא
לתפלתם ,דהא חזינן לקמן כשהזכיר
כונה לענין אמירת התפלה ,לא אמר
למקום ,אלא המתפלל צריך שיכוין את
לבו ,סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך.
אלא ודאי כך הוא הפירוש .כדי שיכוונו
שיהיה לבם שלם בעבודת המקום ויבטלו
מלבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם ,כי
כשיטהרו לבם בהבלי העולם הזה ויהיה
כוונתם ברוממות השם ,תהיה תפלתם
רצויה ומקובלת לפני המקום .ועל כוונה
זו נאמר "תכין לבם תקשיב אזנך" .תדע
שכן הוא עיקר פירוש הדבר ,מדאמרי'

ברכות ישימח קרפ

גמק

שדה צופים
לקמן סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך,
ולמה אמר סימן ,והלא ראיה ברורה הוי,
אלא מפני שעיקר הפסוק לא בא על
כוונת אמירת התפלה אלא על כוונת
טהרת הלב" עכ"ל.
ויש לציין שהפירוש שרבינו יונה שולל,
כתוב בריטב"א (בבבלי ברכות ל' ע"ב)

ע"ש היטב.
ובטור (סי' צח) כותב :שיכוין פירוש
המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב
כאילו שכינה כנגדו .ויעיר הכוונה
ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד
שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו.
וכן היו עושין חסידים ואנשי מעשה,
שהיו מתבודדים ומכוונים בתפלתן עד
שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות
ולהתגברות רוח השכלית עד שהיו
מגיעים קרוב לדרגת הנבואה ,עכ"ל.

7
בספר פני מנחם לכ"ק אדמו"ר זצ"ל מגור
(פר' זכור תשנ"ו) כותב :לכל יהודי
יש דרך להגיע לאביו שבשמים שהוא
ית' אביהם של כולם ,הרבי מקאצק ז"ל
אמר שצועקים אבא אבא כ"כ עד שנעשה
אביו ,ואפילו למי שהתרחק לבחינת לאו
אביו הוא .בני ישראל צריכים לקבל על
עצמם עול מלכות שמים ,להשכים ללמוד
ולהתפלל ,אין עומדין להתפלל אלא מתוך
כובד ראש ,חסידים הראשונים היו שוהין
שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם
לאביהם שבשמים ,איתא ברבינו יונה
שטעות היא לפרש כפי שסבורים העולם
דקאי על כוונת הלב בתפלה ,שלא אמרו
שיכוונו לבם "בתפלתם" אלא כדי שיכוונו

לבם "לאביהם שבשמים" ,העיקר הוא
להגיע לאביהם שבשמים ,לזכות להיות
בנים ,וכלשון הרבינו יונה שם שיכוונו
שיהיה לבם שלם בעבודת המקום ויבטלו
מלבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם כי
כשיטהרו לבם מהבלי העולם הזה ויהיה
כוונתם ברוממות השם תהיה תפלתם
רצויה וכו' שכוונת טהרת הלב וכו' צריכה
סיוע מהמקום וכו' ,ויש הסיוע להגיע
לאביהם שבשמים .עכ"ד.

7
אפילו המלך שואל בשלומו וכו'.
עיין תוספות יומא (יט ע"ב) שפירשו בזה
הא דאמרינן התם ,בם ולא בתפלה,
דר"ל" ,בם" שואל מפני היראה ומשיב
מפני הכבוד ,ולא בתפלה ,דאמרינן אפילו
מלך שואל בשלומו לא ישיבנו אפי' נחש
כרוך על עקיבו לא יפסיק.

7
ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק.
עיין שו"ת הריב"ש (סימן שלב) וז"ל:
שאלת להודיעך דעתי ,במה שראית
שם עתה מקרוב ענין רע ומר .והוא,
שבצום כפור ,בתפלת מוסף ,ששליח
צבור חוזר תפלתו ,ובאמצע התפלה אומר
סדר עבודה ,וכשמגיע אל :הכהנים והעם,
כשהיו שומעין השם המפורש יוצא מפי
כהן גדול וכו' ,שליח צבור עוקר את רגליו
ויורד מן התבה ובא עד לפני ההיכל ,ושם
משתטח ונופל על פניו .וזה נראה בעיניך
מנהג בורות ,ששליח צבור יעקור את
רגליו באמצע תפלה ,שהרי שנינו ,ואפי'
נחש כרוך על עקבו ,לא יפסיק.

דמק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

רע״ב

(ב) ַמזְ ּכִ ירִ ין ֶׁשאֵינֹו
משיב
לְׁשֹון ּבַ ָּקׁשָהֶ ,אּלָא
הרוח ,שאינו לשון
לְׁשֹון ַהּזְּכָרָה ו ְ ֶׁשבַח,
בקשה אלא לשון הזכרה ושבח .ומפני שהגשמים
ּגְ בּורֹות ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבְהֹו ָרדַת
אחת מגבורותיו של הקדוש ברוך הוא ,דכתיב
ּגְ ָׁש ִמים ֶׁש ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ַמּׁשִיב הָרּו ַח
(איוב ה) עושה גדולות עד אין חקר הנותן מטר
ּומֹורִיד ַהּגֶׁשֶםּ ,בִ תְ חִ ּיַ ית הַ ֵּמתִ ים ּבִ ְב ָרכָה
ְׁשנִי ָה ֶׁש ְּמ ַדּבֶרֶת ִמ ְּת ִחּי ַת ַה ֵּמתִים ֶׁשּמִן
ַה ָּׁש ַמי ִם ְמבִיאִין ַחּי ִים לָעֹולָם ֶׁש ַהּג ְ ָׁשמִים ְמ ַחּי ֶה אֶת ַהּז ְ ָרעִים ו ְ ַה ְּצ ָמחִים ֶׁשּכְבָר מֵתּו וְיָבְׁשּו,
מּג ְבּורֹותָיו ׁשֶל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא דִכְתִיב (איוב ה)
ֶׁשעַל י ָדֹו גְדֵילִין ַהּתְבּואֹות ּוג ְ ָׁשמִים ַאחַת ִ
"עֹוׂשֶה ּג ְדֹולֹות עַד אֵין ֵחקֶר הַּנֹותֵן ָמטָר עַל פְנ ֵי ָה ָארֶץ ,וְ ׁשֹואֲ לִ ין הַ ּגְ ָׁש ִמים וְתֵן טַל ּו ָמטָר

(ב) מַזְּכִירִין ּג ְבּורֹות ּג ְ ָׁשמִים
ּבִתְחִּי ַת הַּמֵתִים ,ו ְׁשֹואֲלִין

(ב)

מזכירין
גשמים.

גבורות

שדה צופים
תשובה :גם אני כך דעתי ,שאין ראוי
לעשות כן ,שאין לו לצאת
ממקומו אלא במקום הדחק ,כגון:
הצריך להתעטש ,שמרחיק ארבע אמות
ומתעטש ,וממתין עד שיכלה הרוח ,וחוזר
למקומו ומתפלל .וכן מפני הסכנה ,כגון
עקרב ,או שורים ,או אפילו נחש ,אם היה
מרתיע ובא כנגדו ,כמו שאמרו בירושלמי
(פ"ה סה"א) ,וכן אמרו שם ,היה עומד
ומתפלל בסרטיא ,או בפלטיא ,הרי זה
מעביר מפני החמור ומפני הקרון ,ובלבד
שלא יפסיק תפלתו ,כלומר :שמטה מן
הדרך ,כדי שלא יהא נזוק ,אבל לא יפסיק
תפלתו .אמנם ,מפני כריעות והשתחואות
שלא לצורך ,הדבר ברור שאין להפסיק
ולעקור רגליו כלל .ומ"ש על רבי עקיבא
(לקמן ל"א) :כשהיה מתפלל בינו לבין
עצמו ,אדם מניחו בזוית זו ,ומצאו בזוית
אחרת ,מרוב כריעות והשתחואו' ,לא
באמצע התפלה היה ,אלא בתחנונים של
אחר תפלה .וכ"כ הרשב"א ז"ל ,וכן בס'
או"ח (סי' ק"ד) .דאלמא ,דעתם ז"ל ,דאפי'
מפני כריעות והשתחואות אין לעקור
רגליו באמצע תפלה ,והחזנים העושים
כן ,הוא דרך יוהרא ומחסרון ידיעה .ע"כ.

ועיין ד"מ (או"ח סי' תרכ"א אות ו') ,ורמ"א
שם ס"ד ,ט"ז שם סק"ג ,ועי' בב"ח
שם סי' ק"ד בד"ה אבל.

7
הרע"ב פירש דהטעם שלא יפסיק
הוא ,מפני שאינו ודאי שישכנו.
והקשה הרש"ש הלא ספק פקוח נפש
גם כן דוחה שבת ואפילו ספק ספיקא,
כמו שמצינו (יומא פג ע"א) בנפל עליו הגל
ספק שם ספק אינו שם ,ספק עכו"ם ספק
ישראל ספק חי ספק מת ,אעפ"כ מחללין
את השבת ,ונשאר בצ"ע.
ובספר כרם חמד (פ' שמות) מביא לתרץ
בשם הגאון רבי משה ליב שחור
זצ"ל על פי מה דאיתא בתוס' (פסחים
ח ע"א ד"ה הכא) גבי נפלה מפולת על
חמץ ,דגם היכא דיש ספק נחש צריך
להוציא החמץ במרא וחצינא ולא חיישינן
מהנחש ,דשלוחי מצוה אינן ניזוקין ,אבל
בספק עקרב אין מוציאין החמץ ,דכיון
דשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה
אינן ניזוקין ,כן איתא בירושלמי ,וכן
הלכה .ולפ"ז כשעומד בתפלה הלא הוא
שליח מצוה אם כן בודאי לא ינזק מהנחש

ברכות ישימח קרפ

רע״ב

המק
משנת אליעזר

ּׁשנ ִים ,לְׁשֹון ּבַ ָּקׁשָה ּבְ בִ רְ ּכַ ת
על פני ארץ ,משום הַּג ְ ָׁשמִים ּבְבִרְּכַת הַ ָ
הַ ָּׁשנִ ים ָּברְֵך ָעלֵינּו,
הכי קרי להו
גבורות וְהַבְּדָלָה ּבְחֹונ ֵן הַּדָעַת .רַּבִי
ֶׁשּׁשָם ְמבַּקֵׁש עַל
גשמים :ושאלה .ותן
ַהּפַ ְרנָסָה ֶׁשּתָלּוי ּבִּגְ ָׁשמִים וְ הַ בְ ּדָ לָ ה ּבְ חֹונֵ ן
טל ומטר ,לשון בקשה :בברכת השנים .מתוך
שהן פרנסה ,קבעו שאלתן בברכת פרנסה :הַ ּדָ עַ ת ֶׁשעַל יְדֵי ַדעַת י ָכֹול לְ ַה ְבּדִיל ּבֵין
והבדלה .במוצאי שבת :בחונן הדעת .שהיא

קֹודֶׁש לְחֹול ,ו ְ ֶׁשהִיא ְּב ָרכָה רִאׁשֹונ ָה ׁשֶל

שדה צופים
לכך אין כאן אפילו ספק פקוח נפש ,מה
שאין כן בנפל הגל שאינו שליח מצוה
הרי זה ספק פקוח נפש ודוחה השבת,
ודפח"ח.

משנה ב
מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
וכו'.
כתב הרא"ש (תענית פ"א אות א') שלא
קבעו חכמים מקום להזכרה בתוך
הברכה אלא אמרו מזכירין גבורות גשמים
בתחיית המתים ,אלא שנהגו העולם
לאומרה לפני מכלכל חיים לפי שהגשמים
כלכלה ופרנסה ,אבל אם לא אמרה לפני
מכלכל חיים בכל הברכה מקומה.

7
עיין

בספר שם משמואל (חלק המועדים

 שנת תרע"ז יום שמיני עצרת) וז"ל:הענין שמברכין גשם ,והפייטן מאריך כ"כ
בענין המים ,ונקראים גבורות גשמים,
מפני שיורדין בגבורה .יש להבין מה
רבותא היא זו מכל סדר הטבע .ונראה
דהנה מים הם חומריים ,כמ"ש מהר"ל
בס' הגבורות כמה פעמים ,ומ"מ נתעטף
בהם כח שלמעלה מן הטבע מן המים
העליונים ,כמו שדיברנו בזה הרבה פעמים
דהא דאיפלגי (לקמן ט' ע"ב) מהיכן הארץ

שותה ממים העליונים או ממימי אוקינוס,
שאידי ואידי דא"ח ,שחומר המים הם
מימי אוקינוס כמו שנראה בחוש ,והכח
הפנימי שבהם הוא מן המים העליונים,
וע"כ הוא רבותא יותר מכל סדר הטבע,
שמים שהם חומריים ביותר יהי' עטוף
בהם כח עליון ביותר ,עומק רום מלובש
בעומק תחת ,וזה נקרא גבורות הגשמים,
שיורדין בגבורה ,שמאמר ה' גובר עליהם
ויורדין על כרחם שלא בטובתם ,כי מטבע
הרוחניות שאינה רוצה לירד ולהשפיל
עצמה לגשמיות.
והנה ימי החג שמרצין על המים יש
לומר שזה על חומר הגשמים
וכמותם ,אבל הכח הפנימי שבהם מן
המים העליונים מתפללין עליהם בשמ"ע.
וע"כ בכל ימי החג שהריצוי הוא על
חומר הגשמים וכמותם יש לאומה"ע ג"כ
חלק ,כמו שמקריבין עליהם שבעים פרים
שלא יצדה העולם מהם ,אך הכח הפנימי
שבהם מן המים העליונים ,הוא רק
לישראל בלחודייהו ,וכמו בכלל כן הוא
בכל פרט משיגים כח עליון מאד להחליף
כח להתחיל בעבודה מחדש.

7

עיין תוס' תענית (ג ע"ב) שהביאו
ירושלמי ברכות ,היה שייך בגשם
והזכיר טל אין מחזירין אותו .וכן פסקו

ומק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

חֹול ,רַ ּבִ י עֲ קִ יבָ א עֲקִיבָא אֹומֵר ,אֹומְרָּה ּבְרָכָה
אֹומר ְ
ֵ
אֹומרָ ּה ּבְ ּבִרָ פְכָ נֵ יה רְבִיעִית ּבִפְנ ֵי עַצְמָּה .רַּבִי
רְ בִ יעִ ית
אֱלִיעֶז ֶר אֹומֵרּ ,בְהֹודָאָה:
עַ צְ ָמּה לִפְנ ֵי ַאּתָה
חֹונ ֵן ,ו ְחֹותֵם ְּבּבָרּוְך

רע״ב

ברכה ראשונה של חול.
ובירושלמי אמרו ,מפני
מה תקנו הבדלה בחונן
הדעת ,שאם אין דעה,
הבדלה מנין .וכן הלכה:

ַה ַּמ ְבּדִיל ּבֵין קֹודֶׁש לְחֹול ,רַ ּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר
אֹומרּ ,בְ הֹודָ אָ ה ְּבבִ ְרּכַת מֹודִים ,לִפְנ ֵי ֲחתִימַת ַה ְּב ָרכָהׁ ,שֶּמֹודֶה לַה' ֶׁשּזִּכָה אֹותֹו לְ ַה ְבּדִיל
ֵ
ּבֵין קֹודֶׁש לְחֹול:
שדה צופים
הרי"ף והרמב"ם (פ"י ה"ח) והראב"ד ,אמנם
הריטב"א והר"ן והרא"ה הקשו דסתמא
דגמרא אינו מחלק בין הזכיר טל או לא,
אלא כיון שלא הזכיר גשם מחזירין אותו,
וכן פסק הריטב"א להלכה.
אבל הרמב"ן פסק כתוס' מיהו הוסיף
דכל זה דוקא בהזכרה ,דהוא ענין
שבח והודאה ,משו"ה סו"ס כיון ששבח
בהטל יצא ,משא"כ בשאלה בכל אופן
צריך להחזיר ,וכ"כ המאירי ,וכן הרא"ש
והרבינו יונה בברכות (י"ט ע"ב) ס"ל כן,
דשאלת טל כיון דלא מיעצר הוה כאילו
לא שאל כלום ,וכן פסק מרן בשו"ע (סי'
קי"ז ס"ד) ,ועיי"ש במג"א (ס"ק ז') שמחלק
בטעמים הנ"ל.
אמנם בטו"ז (שם ס"ק ד') נותן טעם אחר
לחלק ,דגשמים שמזכירין בתחיית
המתים משום שהן חיים לעולם ,וזה שייך
לומר בטל גם כן ,ועוד דתחיית המתים
נעשה ע"י טל ,משא"כ בשאלה ליכא הני
סברות .ועיי"ש בפרי מגדים (משב"ז ס"ק
י"א) דנפק"מ בין המג"א והטו"ז אם הזכיר
משיב הרוח סתם במקום גשם ,דלפי
הטו"ז לא יצא כיון דלא שייך בתחיית
המתים ,משא"כ לטעמא אחרינא כיון דגם
בזה איכא הודאה להשי"ת שפיר מהני.

איברא במחצית השקל
מפרש ,דטל הוי מעין שבח
הגשם ,משו"ה מהני הזכרתו ,א"כ ברוח
גם כן לא מהני דאינו מעין שבח של גשם,
וכן פסק באשל אברהם שם ,ובמשנה
ברורה (סי' קי"ד ס"ק כ"ו).

(שם ס"ק ז')

והנה הבית יוסף כתב דהזכרת הטל
במקום גשם מהני אפילו נזכר עד
שלא סיים הברכה ,אמנם בפמ"ג (א"א
סק"ח ,הובא בביאור הלכה ס"ה) פסק דאם
נזכר קודם סיום הברכה צריך לחזור
ולאומרה ,וכ"כ הריטב"א כאן ,ועיין
בשו"ע הרב שם (סי' קי"ד סעיף ו') דאין
מחזירין אותו ,ומסיים במוסגר אפילו לא
סיים הברכה ,וכנראה מסתפק בזה כידוע
דרכו בקודש.
וכשהזכיר גשם בלא טל ורוח ודין שער
דברים קודם הסיום הברכה,
פסק במג"א (סק"ד) דאינו חוזר אפילו
לא סיים הברכה .ובפמ"ג מבר דזה דוקא
בטל ורוח ,משא"כ בדברים אחרים שאין
חוזרין עליהן כגון עננו ועל הנסים צריך
לאומרם אם נזכר קודם החתימה.
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ובנזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' ולא
גמר הברכה עדיין ,איכא פלוגתא

ברכות ישימח קרפ

זמק

שדה צופים
לדינא ,דלהפמ"ג (משבצ"ז סק"י) דינו כמו
שכבר גמר הברכה וצריך לחזור לראש
באותם דברים דבעי חזרה ,ובשערי תשובה
(סק"ג) פסק דיש לומר למדני חוקיך,
וכן איתא בחיי אדם (הובא במשנ"ב סק"כ).

וכ"כ

בריטב"א בשם הרב החסיד (שהוא

הר' יונה) ,ושאפילו בדברים שאין
מחזירין אם נזכר אחר בא"י יאמר למדני
חקיך ויהיה כלא גמר הברכה ויחזור
לאומרה כראוי ,והריטב"א עצמו כתב
שאין כך דעת הצרפתים ומ"מ מסיק
דבמקום שמחזירין מודו שיעשה כן,
והביאו החיי אדם.

אבל

בשו"ת אגרות משה (חלק או"ח ד'

סימן צ"ג) בדבר מי שלא אמר יעלה
ויבא במקומו ונזכר אחר שאמר ברוך
אתה ד' ולא אמר המחזיר שכינתו לציון,
וכן מי שלא אמר משיב הרוח ונזכר אחר
שאמר בא"י ולא אמר מחיה המתים ,תמה
מאד דהא ודאי ברור ופשוט שאסור
ללמוד אף פסוקי תורה באמצע התפלה
ובאמצע ברכות והלומד באמצע הוא
הפסק גמור ובטל ברכה זו וצע"ג .ומסיק
דלמעשה לא נראה שיעשו כן ,אלא צריך
לסיים מחיה המתים והמחזיר שכינתו
לציון ולומר משיב הרוח ויעלה ויבא
כמו באם היה נזכר אחר גמר הברכה,
כהראבי"ה והרא"ש שפסקו כן הטור
והש"ע.
ועיין שם דאף להחולקים על הראבי"ה
והרא"ש וס"ל דכשגמר הברכה
צריך לחזור ,טוב נמי לגמור המחזיר
שכינתו לציון ומחיה המתים ולחזור
לרצה ,כי אף שיש סברא לומר דלדידהו
לא יגמור שלכן ירויח דיוכל להתחיל

יעלה ויבא ואח"כ ותחזינה ולא יצטרך
לומר עוד הפעם השמות ה' אלקינו
דתחלת רצה ,אבל אין לעשות כן ,כי
ברוך אתה ה' הוא יותר אסור מברכה
לבטלה שהיה עכ"פ דבריו דברי שבח
שהרי נאמר השבח והמעשה שהוא ברוך
בזה ,ולכן טוב יותר לגמור ולחזור לרצה
לדידהו ,אבל למעשה יגמור ויעשה כפסק
הש"ע לומר אח"ז יעלה ויבא שנמצא
שלא הזכיר כלל לבטלה ,ע"כ .וע"ע בספר
טהרת השולחן.
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והבדלה בחונן הדעת.

עיין

ברכי יוסף אורח חיים (סימן קטו

ס"ק א) בשם הרב המקובל מהר"ר
בנימין הכהן בספר אלון בכות דף ס"ד,
שכ' טעם לזה ,לפי שאמרו רז"ל ,דכל מי
שאין בו דעת אסור לרחם עליו ,לכן קודם
שאנו שואלים רחמים על צרכנו נבקשה
מאלהינו יחננו דעת ,ואחר זה נבקש
רחמים על צרכינו ,כי כיון שיש לנו דעת
ירחמנו עושנו.
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בגמרא (ל"ג ע"ב) ,בדיני הבדלה אמרו,
הנה היו ג' תקופות בתחלה תקנו
דוקא בתפלה ,העשירו קבעו דוקא על
הכוס ,חזרו והענו קבעו בתפלה ,ואמרו
במבדיל בתפלה צריך להבדיל על הכוס,
ובגמ' נו"נ בזה אם מבדיל בתפלה צריך
להבדיל על הכוס ופליגי בזה אמוראי,
ומסקנא כקידוש מה קידוש אף על גב
דקדיש בצלותא הדר מקדש אכסא ה"נ
הבדלה אף על גב דאבדיל בתפלה מבדיל
אכסא.

חמק

ברכות ישימח קרפ
שדה צופים

ובצל"ח עמד מ"ט כשתקנו אכסא לא
הבדילו בתפלה דמ"ש מקידוש
דאע"ג שמקדשין אכוס מקדש בצלותא
ג"כ וע"ש מש"כ ובאמת הדברים לענ"ד
פשוטים דאינו דומה קידוש של תפלה
להבדלה של תפלה דהבדלה של תפלה
הוא תוספת מיוחד להבדלה ומזכיר בה
ג"כ הבדלה בין קודש לחול וכו' וא"כ
אמירת אתה חוננתנו והבדלה על הכוס
הוא כפילות בעלמא משא"כ מקדש
בצלותא לא הי' תקנה מיוחדת לקידוש
ליל שבת דהא בכל הד' תפילות של שבת
מברך מקדש השבת ,אלא דיוצא בזה גם
קידוש דאורייתא ,ותקנו נוסף לזה קדוש
על היין ברכה מיוחדת לקידוש היום.
ודע דמג"א סי' רע"א כ' דיוצאים מה"ת
בקידוש בתפלה ,ובמנ"ח ושאר
אחרונים נתקשו מש"ס פסחים קי"ז ע"ב
דילפינן מגז"ש דצריך להזכיר יצי"מ
בקידוש היום] ,ובתפלה הלא ליתא הזכרת
יצי"מ ,והרבה תי' נאמרו בזה ועיין מש"כ
בזה בשבט הלוי ח"א סי' נ"ד ,ובאמת
פשטות הש"ס לפנינו דלא כש"ס פסחים
מדקאמר אף על גב דקדיש בצלותא הרי
דיוצא גם בלי הזכרת יצי"מ ,אלא דהרי"ף
והרא"ש העתיקו ש"ס פסחים הנ"ל ,ואם
נתרץ ש"ס דילן דיוצא בצלותא כיון
דהסמיך שמ"ע לגאולה שמזכיר בה יצי"מ
כדכ' קצת אחרונים ועיין ג"כ בבה"ל סי'
רע"א א"כ גם על מג"א לק"מ ,ולפ"ז אם
התפלל בלי אמירת ברכת ק"ש לא יצא
ועדין צע"ק.
להלכה קיי"ל דהבדלה בתפלה יותר
עיקר מהבדלה על הכוס וכיון
דקיי"ל המבדיל בתפלה צריך להבדיל

על הכוס ,מכ"ש המבדיל על הכוס צריך
להבדיל בתפלה כמ"ש בגמ' שם ,ובמג"א
סי' רצ"ד הוכיח מזה דאם מבדיל על
הכוס שאינו עיקר כ"כ הדין הוא שצריך
להשלים גם אחר השבת עד יום ד' ק"ו
שמבדיל בתפלה שאם לא הזכיר אתה
חוננתנו שצריך להשלים ,ותמה על
הרדב"ז ח"א סי' שס"א שכ' דבתפלה
א"צ להשלים ,ובעניותי דאין תמיה כ"כ
דהבדלה על הכוס היא מצוה דרבנן
כמו קדוש על היין הוא מצוה דרבנן או
דאורייתא וכיון שהוא מצוה מחויבת
מונחת אקרקפתא דגברא יש לה זמן
לכתחלה ויש חיוב השלמה עד סוף יום
ג' השייך עדין קצת לשבת שעבר ,משא"כ
אתה חוננתנו שאינו גדר מצוה אקרקפתא
דגברא מכ"מ אלא תיקון מדרבנן להתיר
עשית מלאכה במוצ"ש ,וכמבואר בשבת
ק"נ ע"ב דאמרינן המבדיל בין קודש לחול
ועבדינן צרכינו וע"ש ברש"י דמכ"ש אתה
חוננתנו ,ודבר זה לא שייך רק במוצ"ש
כאשר בא להתיר לא בימות החול אח"כ,
אבל הבדלה על הכוס כיון שכבר הותר
עשית צרכיו ע"י אתה חוננתנו וכמבואר
באו"ח סי' רצ"ט לפי רוב הראשנים ,רק
הותקן אעפ"כ להבדיל על הכוס לחביבת
המצוה ,בדבר זה שייך שפיר תשלומין
כנ"ל ודו"ק.
בברכת אתה חוננתנו ג' נוסחאות
בפוסקים דעת מהרש"ל והגאון
ר' יעקב פולק דמתחילים מיד אתה
חוננתנו ,דעת הלבוש שמתחילים אתה
חונן ואומר פעמים וחננו מאתך דעה בינה
והשכל אחת קודם אתה חוננתנו ואחת
לאחריו לפני סיום הברכה - ,ושלישית

ברכות ישימח קרפ

טמק

שדה צופים
דעת הב"ח וכ"ה מנהגינו שמתחילים אתה
חונן וכו' ואח"כ אתה חוננתנו ,ואומרים
רק פעם אחת וחננו לפני סיום הברכה.
ואתה חונן לאדם דעת היינו דעת
הטבעי שניתן לסוג אדם אפילו
לגוים עיין בזה ב"ח ולבוש ,וחננו מאתך
דעה בינה והשכל וכן אתה חוננתנו למדע
תורתיך היינו חכמת התורה שמבדלת
אותם מבין העמים ,וע"כ הוא הקדמה
להבדלה ,דאם אין דעת הבדלה מנין ,ובא
וראה כמה מדוקדק כל הנ"ל ,דבחכמה
ודעת שכל בני אנוש נטלו חלקם כן אומר
אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה
כי כולו מתנה מן השמים לא עשה אדם
עצמו כלום לזה ,משא"כ אתה חוננתנו
למדע תורתיך אינו אומר אתה חוננתנו
תורתיך כי לימוד חכמת התורה אינה מן
השמים ,אלא אתה חוננתנו למדע היינו
שחוננתנו הכשרון והכלים שעמם נזכה
למדע תורתיך( .שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן
נז).
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בגמרא אמרו" ,מתוך שהיא חכמה
קבעוה בברכת חכמה" ,ופירש
רש"י החכם יודע להבדיל בין קודש לחול
ובין טמא לטהור.
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עיין בדברי ר' צדוק הכהן מלובלין
בספר פרי צדיק (פרשת בא) שכתב
לפרש נוסח הפיוט ,המבדיל בין קודש
לחול חטאתינו הוא ימחול וכו' על חטאי
עבור תעבור וכו' טהר וכו' סלח נא על
קל וחומר .וז"ל :מזכירין בו סליחות
עוונות ומה טיבו למוצאי שבת ובגמרא

(שבת קי"ח ב) שומר שבת מחללו מחול לו
אפילו עובד עבודה זרה וכו' הזמן בשבת
למחילת עוונות דשבת זמן תשובה כמו
שנאמר (תהלים צ"ב ,ב') טוב להודות לה'
וכתיב (משלי כ"ח ,י"ג) מודה ועוזב ירוחם
וכן אמרו במדרש (בראשית רבה כ"ב ,י"ג
ופרקי דרבי אליעזר פרק י"ט) ומוחלין לו
בשבת .ואם נאמר שאחר שעבר יום
השבת בשמירה מבקשים על סליחת
עוונות על כל פנים יש להבין שייכות
דסליחת עוונות לשבח ותואר המבדיל
בין קודש לחול .הענין על פי מה שאמרנו
מה שמבדילין על היין במוצאי שבת
שמורה שמחה ולשמחה מה זו עושה
ביציאת השבת קודש .ואמרנו שהוא על
ההכרה להבדיל בין קודש לחול ושאר
הבדלות (ונתבאר פרשת ויחי מוצאי שבת
קודש) וזה שאמרו (ברכות ל"ג א) מתוך
שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה .והנה
ראשית התפילה באמצעיות על הדעת
ואחר כך תשובה וסליחה והוא על דרך
מה שאמרו (במדבר רבה י' ,א') ודעת זה
המכיר את בוראו .והיינו שיהיה כעומד
לנגד עיניו וכשישים אל לבו שהקב"ה
מלך מלכי המלכים עומד עליו ורואה
במעשיו יגיע אליו היראה (הג"ה ריש אורח
חיים) .ועל ידי היראה יבוא להתחרט על
מעשיו שעשה נגד רצונו יתברך ועושה
תשובה שמטעם זה דרשו (עבודה זרה י"ט
א) אשרי איש ירא וגו' אשרי מי שעושה
תשובה כשהוא איש .וזהו שמודים אתה
חוננתנו למדע תורתך לבחינת הדעת ועל
ידי זה זוכין להבחין הבדל בין קודש לחול
ושאר הבדלות שכלולים כולם בהבדלה
בין שבת לחול.

נק

ברכות ישימח קרפ
שדה צופים

ושמעתי מרבינו הקדוש זצוק"ל שאמר
בשם רב אחד שבמוצאי
שבת הישראל כמו מאיגרא רמא לבירא
עמיקתא .והוא על פי מה שאמרו (חגיגה
ה' ב) השליך משמים ארץ נפל מן ידיה
אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתא .וכן
במוצאי שבת דיום השבת יומא דנשמתין
איהו (זוהר ח"ב ר"ה סוף ע"א) ואיתא בגמרא
(סנהדרין צ"א ב) אל השמים מעל זו נשמה
ואל הארץ וגו' זה הגוף .ועל כן מי שיש
לו הרגש במוצאי שבת קודש רואה
ומרגיש שנופל משמים מיומא דנשמתין.
לארץ לעסוק בעניני הגוף וזהו מאיגרא
רם לבירא עמיקתא .ועל ידי שזוכין
לבחינת הדעת ולהרגיש ההבדל בין קודש
לחול יש לו חשק ליום השבת להיות
שמור מלאחריו (מכילתא יתרו בחודש ז')
והוא להיות יושב שומר ממתין ומצפה
לקדושת השבת ועל ידי כן יכולים לזכות
שיהיו ימי המעשה חשוכים מכל חטא
כמו יום השבת שניצולין מן העבירה וכמו
שאמרו (מכילתא בשלח ויסע ה') על פסוק
(ישעיה נ"ו ,ב') שומר שבת וגו' שמרוחק מן
העבירה ובפרי עץ חיים שניצול מקטרוג
היצר הרע וזה שאמרו (שבת קי"ח ב) שעל
ידי שמירת שבת נגאל מיד .ובשבת
נקראו ישראל יראי שמי כמו שאמרו
בגמרא (תענית ח' ב) דאימת שבת על עם
הארץ כמו שאמרו בירושלמי (דמאי פרק
ד' הלכה א') .ועל ידי הרגש ההבדלה יועיל
לימי המעשה .ועל ידי יראה בא לתשובה.
ועל ידי שמירת שבת מחול לו ושלא
יהיה כטובל ושרץ בידו אומרים המבדיל
בין קודש שהוא יום השבת כמו שנאמר
(שמות ל"א ,י"ג) לדעת כי אני ה' מקדשכם
לחול .חטאתינו הוא ימחול .ועל ידי

ההכרה בההבדלות נוכל לבקש על ימי
המעשה שיהיו מנוקים מעוון חשוכים
מכל חטא ומדובקים ביראתך בקדושת
השבת שהיא יראה .וכיון שמשליכין רוע
מעשים נוכל לבקש על סליחת העוונות
לתקן העבר ועל טהרה .ע"כ.
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עיין שו"ת שיח יצחק (סימן קסז) בטעם
שמתפללין על חנינת דעת במוצ"ש.
וז"ל :עיי' בטו"ז [או"ח סי' רצ"ד סק"א],
שצריכים לומר בתפלה במוצאי ש"ק
אתה חונן ואתה חוננתנו ,והכפל מיישב
בלבוש ובב"ח ,והט"ז מדילי' כותב ,דכיון
שכתב הטור בסי' קי"ז לענין הזכרת טל
ומטר ,וז"ל ,ובאשכנז אין משנין בה כלל,
אלא ששואלין בה מטר ,א"כ ה"נ כאן
דאמרי' בגמ' [ברכות כ"ט ע"א] שמזכירין
הבדלה בחונן הדעת הוה ג"כ המשמעות
כן ,שאין משנין הברכה אלא מזכירין
בה אתה חוננתנו שהוא הבדלה ,והכפל
נ"ל דל"ק כלל ,דתחילה אומר על חכמה
ובינה שנתן הקדוש ברוך הוא דרך כלל
בכל עניני התורה ,ועכשיו במוצאי שבת
מוסיף בה מעין המאורע ,דהיינו חכמת
ההבדלה ,כמ"ש הטור בהדיא סי' קט"ו,
וז"ל ,ומבדילין בה במ"ש ויו"ט ,משום
שהיא חכמה ,שמה שהאדם מבדיל בין
דבר לדבר ,חכמה הוא לו ,לכך קבעוהו
בברכת חכמה עכ"ל ,הרי מבואר כדברי
שמזכירין חכמת ההבדלה ,בין שאר
החכמות שבברכה עכ"ל .ושיטת הלבוש
היא לומר ,וחננו מאתך כו' ב"פ במוצאי
ש"ק ,עיי' בסי' זה ,ועיי' היטב בלבוש בזה.
בתפלה
מאריכים
ולענ"ד שלזאת
במוצאי ש"ק על חנינת הדעת,
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שדה צופים
באשר בסוף פ' מקום שנהגו [נ"ד ע"א]

אחז"ל ,שבמוצאי ש"ק נתן הקדוש ברוך
הוא בינה באדם הראשון וטח שני אבנים,
וידוע מהרשב"א בתשובה ,ועי' ג"כ
ביעב"ץ בספרו לח"ש על אבות בהצעה
לפרק קנין תורה ,שכל ענין מתעורר
כבוא עתו ,ועיי' במחצית השקל בסי'
תס"ח [ס"ק ט"ו] ,ולזאת באשר במש"ק
חנן הקדוש ברוך הוא לאדם בבינה יתירה
א"כ הלא היא עת מסוגלת לזכות לבינה
וחכמה ,לזאת מאריכים במוצאי ש"ק
להתפלל על חנינת הדעת.
עוד נלענ"ד טעם לזה ,דהנה בתענית
(דף כ"ט ע"א) איתא ,שבית המקדש
הראשון והשני נחרב במוצאי ש"ק ,עיין
שם ,ובשער הכוונות (דף ס' ע"ב) איתא
שמהאי טעמא יש שנוהגים להרבות
בקינות אחר תפלת ערבית במוצאי שבת
מפני שאז נחרב הבית ,אלא שהאר"י
חולק עליהם ,שלא לעשות כן לפי
שקדושת שבת נמשכת כל הלילה ההיא,
עיין שם ,ועיי' ג"כ בפיוט הקינה שאומרי'
בת"ב החל במוצאי ש"ק המתחלת ארך
אפי בן ובת .ובירושלמי דיומא [דף ה'
ע"א] אמרו חז"ל כל דור שלא נבנה בית
המקדש בימיו מעלין עליו כאילו הוא
החריבו ,ובברכות (דף ל"ג ע"א) אחז"ל
א"ר אלעזר כל אדם שיש בו דעה
כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו ,עיי' הקדמת
שו"ת כנף רננה חיו"ד ,ולזאת באשר
במוש"ק בעת שחרב הבית צריכים ביותר
לעשות פעולה להחיש ולמהר בנינו,
לזאת מתפללים אז ביותר על חנינת
הדעת דהוה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו,
ודו"ק.

ואפשר ג"כ ליתן טעם לזה ,דבפוסק
התניא (סוס"י כ') במנחת שבת
כותב וז"ל ,ואם טעה והתחיל תפלת
חול בשבת ,שאחר שאמר מגן ומחי'
והא' הקדוש .התחיל אתה חונן לאדם
דעת אומר כל אותה ברכה שנזכר בה
שהוא שבת ,ובשם הר' מאיר ז"ל מצאתי,
דדווקא בברכת חונן הדעת גומר ,אבל
בשאר הברכות פוסק ,וכן הוא אומר
בירושלמי [ברכות פ"ד ה"ד] ,הכל מודים
באתה חונן דגומר כל אותה הברכה ,א"ר
תמיה אני ,למה בטלו ברכת חונן הדעת
בשבת ,שאם אין דעה תפלה מנין עכ"ל,
עיי' באורי מהרש"ה .ובאשר כל יום הש"ק
לא יכלו להתפלל על חנינת הדעת ,לזאת
בבוא תפלה ראשונה דמוש"ק מאריכים
לחלות פני ה' על חנינת הדעת להשלים,
מה שלא יכלו להתפלל ביום הש"ק ,עיי'
מ"ת ר"פ וירא ,בטעם שאין מתפללים ח"י
ברכות בש"ק ע"ש .ומצינו בטור (סי' רל"ח)
תשלומין לחיוב היום בלילה שלאחריו,
עיין שם מגמ' דעירובין [ס"ה ע"א] ,ועיי'
בס' ארצות החיים לגאון המלבי"ם באו"ח
סי' י"ח במאיר לארץ ס"ק י"ב ,גבי מי
שלא נתעטף בציצית כל היום ע"י ששכח
או הזיד ,יתעטף בלילה בלא ברכה,
האריך והביא כמה גמרות בזה ,עיין שם.

7
כתב ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו
ליקוטי מאמרים (עמוד פד) וז"ל:
ועיקר התפילה להתרצות לה' יתברך
ותחילת בקשת צרכיו דעת שידע איך
לרצות את בוראו בתשובה שאחר כך
בברכת השיבנו דאם אין דעה הבדלה
מניין כמו שאמרו ז"ל (ירושלמי ברכות פרק
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שדה צופים
ה' הלכה ב') ואין מבחין בין טוב ורע ואיך
ידע לשוב ,וכל אחד יראה בעיניו [עיני
שכלו ואחר כך] ובאזניו ישמע [זה נקרא
חכמה מה שמקבל מאחרים ונאמר (דניאל
ב' ,כ"א) יהיב חכמתא לחכמין ואם כן צריך
חכמה מקודם שמקבל חכמה דיהיב,
וזהו החכמה דבעיניו יראה והוא קדמות
השכל] ולבבו יבין [ואחר כך] ושב ורפא
לו .ע"כ.

7

אמרו ז"ל (ברכות דף ל"ג ב') חכמים תיקנו
לומר הבדלה בחונן הדעת ,מאי
טעמא ,א"ר יוסף ,מתוך שהיא חכמה,
קבעוה בברכת חכמה ,ובירושלמי (שם)
איתא ,ר' יוחנן אמר ,אם אין דעה ,הבדלה
מנין .כי אין דבר נבדל מזולתו אלא ע"י
הדעת ,וכפי דקות ההכרה כך גדלות
הדעת.
דעת זו ,ההכרה באמיתות הענינים
וההבדלים שביניהם ,היא מעצם
מהותו של תלמיד חכם ,ומה לנו יותר
ממה שאמרו ז"ל (ויק"ר א' ט"ו) כל ת"ח
שאין בו דעה  -נבילה טובה הימנו .וכמו
דדעת זו הכרחית היא אצל כל תלמיד
חכם ,כמו כן לאידך גיסא ,אין דעת זו
שלימה ,אלא אם כן רוח של תלמיד חכם
חופפת עליה .משום שרק ע"י העמל
בהבנת עומק הענינים כפי השכל האלקי
שניתן לנו להשגה ע"י חכמת התורה ,רק
מתוך כך מכיר האדם את ההבדל אפילו
בין העניינים שבשכל אנושי נראים שווים
זה לזה ,והרי אמרו ז"ל (ב"ב דף י' ב') צדקה
תרומם גוי  -אלו ישראל ,וחסד לאומים
חטאת  -אלו אומות העולם ,והיינו ,דאפי'
באותו המעשה של עשיית צדקה וחסד,

כשנעשה ע"י ישראל היא מרוממתם,
ובמעשה אומות העולם  -חסד לאומים
חטאת .ואי אפשר להשיג ענינים אלו
אלא בדעת התורה המקדשת את האדם
ואת שכלו.
וגם ביסודי האמונה הוא כן ,שהרי כתב
הרמב"ם (ריש הלכ' ע"ז) בימי אנוש
טעו בני האדם טעות גדולה וכו' .וזו
היתה טעותם ,אמרו ,הואיל והשם ברא
כרובים אלו וגלגלים להנהיג את העולם
ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם
שמשים המשמשים לפניו ,ראויים הם
לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד ,וזהו
רצון השם ב"ה לגדל ולכבד מי שגדלו
וכבדו ,כמו שהמלך רוצה לכבד את
העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך וכו',
לא שהם אומרים שאין שם אלוק אלא
כוכב זה .הוי אומר ,עובדי ע"ז אלה ידעו
כי ה' הוא האלקים ,האמינו בהשגחתו
ובאחדותו ית' ,וחפצם ומגמתם היה
לעשות רצון הבורא ,אלא שטעו בשיקול
הדעת איך לכבד את השי"ת.
וע"ז מסיים הרמב"ם שם ,עיקר הציווי
בע"ז ,שלא לעבוד אחד מכל
הברואים ,לא מלאך ולא גלגל וכו' ,אף
על פי שהעובד יודע שה' הוא האלקים
והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד
אנוש ואנשי דורו תחילה ,הרי זה עובד
עבודה זרה .הרי לנו ,כי יסוד האמונה
תלוי בהבדלה ,כי אם יודע האדם להבדיל
בין כבוד השי"ת האמיתי לכבוד שמים
שהוא מדומה  -הרי הוא מאמין ,ואם אינו
יודע להבדיל  -הרי הוא עובד ע"ז .וזה
שאמר הכתוב (דברים י"א ט"ז) השמרו לכם
פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים
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אחרים .דע"י טעות קטנה שנפתה הלב
אחריה ,אזי תיכף יוכל להגיע לעבודת
אלהים אחרים.
והמתבונן יראה כי ענין אלהים אחרים
שייך גם בזמנינו ,דכמו בימי
קדם היה ענין הע"ז למשוך כח ההשפעה
מן הכוחות העליונים הכוכבים והגלגלים
וכיוצ"ב ,ע"י שהיה משבחם ומפארם
וחולק להם כבוד ,כמו כן גם עכשיו נשאר
הע"ז של הטבע ,שהאדם רואה שישועתו
באה לו בדרך טבעית כי האדם יראה
לעינים ,ודבר זה הוא בעוכרינו שנגזר
להיות הכל ע"י השתלשלות של סיבות
שונות ,אך באמת גם בהטבע יש הופעה
אלקית ,אלא שהוא נראה סתום לעיניים,
וכשהאדם מתדבק לדברים הטבעיים,
וחושב שכפי שירבה להתעסק בענייני
מסחר וכיוצ"ב ,כך ייטב לו ,ואינו נותן
אל לבו כי הטבע הוא רק שליח ,ואין
עסקו בעניני הטבע רק בדרך השתדלות
שנצטווינו עליה ,אלא מדמה שהטבע
הוא בעזרו ,הרי הוא קשור בו ממש
כאותו הע"ז שהיתה בימי קדם.
וזה ביאור הפסוק (תהלים קל"ה ט"ו) עצבי
הגויים כסף וזהב וגו' ,דלכאורה
הדבר פלא לשבח הבורא ית' בזה ,דגם
בשר ודם אין לו שבח בזה שאינו כסף
וזהב .אך באמת בלא התבוננות עובד
האדם לכסף וזהב ,ואף שמאמין במציאות
ה' ,אחדותו והשגחתו ,אך אם תולה את
יהבו בכסף וזהב בדברים הטבעיים -
הרי הוא עובד ע"ז ,והוא עיקר ההפרעה
לעבודת ה' .וגם יתרו אמר (שמות י"ח י"א)
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים,
דמשמעות דבריו הם ,דגם קודם לכן ידע

מאלקי ישראל ,אלא שרק עכשיו נודע לו
גדולתו .והוא תמוה.
אך הביאור הוא כנ"ל ,דאף אם יודע
האדם את מציאות ה' והשגחתו ,אך
בלא התבוננות בחיי עולמו לראות ולדעת
כי הכל בא לו בהשגחה פרטית ממנו,
ואין שום השתדלות בענייני הטבע גורמת
הצלחתו ,הרי הוא בכלל עובדי ע"ז רח"ל.
ומה מאד צריך האדם להשקיע מחשבתו
להבין כי הטבע אינו כי אם שליח הבורא
ית' ,וכל מגמתו וחפצו תהיה אך ורק
לעבוד את בוראו ית' ,להתפלל אליו
ולייחל לישועתו ,ואז יוכל כל אדם לומר
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים ,שזו
היא קריאתו של המאמין.
וכל זה הוא בכלל החכמה והדעת ואם
אין דעה הבדלה מנין .והעצה
היחידה להשיג חכמה ודעת על אמיתתה
הוא רק ע"י לימוד התורה ,אשר אם
משקיע האדם עיונו בה ,הרי שכלו
מתקדש בדעת התורה ,ועי"ז הוא מתרחק
מן הטומאה .ואין לך קדושה מעולה
מקדושת תלמוד תורה .והרי ההלכה היא
שס"ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין
מהן מזוזה ,מפני שאין מורידין מקדושה
חמורה לקדושה קלה ,ועל אחת כמה
וכמה שכפי מה שהאדם מרבה ללמוד,
והוא כותב דברי תורה על לוח לבו ,הרי
הוא מקדש ומטהר עצמו ,וממילא הוא
מתרחק מע"ז ואביזרייהו ,כי שכלו נעשה
בר ונקי ומסוגל לדעת את סוד ההבדלה
בין קודש לחול ובין אור לחשך( .הגאון רבי
שלמה זלמן אויערבך זצ"ל ,נדפס בקובץ "ישורון"

כרך ט"ו ע' תב והלאה).
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דנק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

(ג) הָ ֵ
אֹומר ּבִ ְתפִּלָתֹו (ג) הָאֹומֵר עַל קַן צִּפֹור יַּג ִיעּו
עַ ל קַ ן צִ ּפֹור
רַחֲמֶיָך ,וְעַל טֹוב יִּזָכֵר
יַ ּגִ יעּו רַ חֲ ֶמיָךּ ,כְמֹו
ֶׁש ִהּגִיעּו ַר ֲחמֶיָך עַל ְׁשמֶָך ,מֹודִים מֹודִים ,מְ ַׁשּתְקִין

רע״ב

(ג)

על קן צפור
רחמיך.
יגיעו

כמו שהגיעו רחמיך
על קן צפור וגזרת לא
תקח האם על הבנים,
כן חוס ורחם עלינו :משתקין אותו .שעושה
מדותיו של הקב"ה רחמים ,והן אינן אלא גזרות
מלך על עבדיו :על טוב יזכר שמך .משמע
על טובתך נודה לך ,ועל הרע לא נודה .והרי
אנו חייבין לברך על הרעה כשם שמברכין על
הטובה :מודים מודים .דמחזי כמקבל עליו

קַן צִּפֹור ו ְ ָא ַמ ְר ָּת
(דברים כ"ב ו') "ֹלא ִתּקַח ָהאֵם עַל ַה ָּבנ ִים"
ּכֵן חּוס ו ְ ַרחֵם ָעלֵינּו ֲהרֵי עֹוׂשֶה ִמצְֹות ה'
ּכְ ַר ֲחמִים ו ַ ֲהרֵי הֵם ִמצְֹות ֶמּלְֶך ,אֹו ׁשֶאֹומֵר
וְ עַ ל הַ ּטֹוב יִ ּזָ כֵ ר ְׁש ֶמָךַ ,מ ְׁשמַע רַק עַל
הַּטֹובֹות נַזְּכִיר ְׁשמֶָך וְעַל ָהרַע ֹלא נֹודֶה
לְָך ,ו ַ ֲהרֵי אָנּו ַחּיָבִים לְ ָברְֵך עַל ָה ָרעָה
ּכְׁשֵם ֶׁש ְּמבָ ְרכִין עַל הַּטֹובָה ,אֹו ׁשֶאֹומֵר
מֹודִ ים מֹודִ ים ְּבבִ ְרּכַת מֹודִים ְד ֶמ ְחז ֵי ּכִ ְמ ַקּבֵל ָעלָיו ְׁשּתֵי אֱלֹוקּות ְמ ַׁשּתְ קִ ין אֹותֹו ,ו ְ ָא ְמרִינ ָן
שדה צופים
משנה ג
האומר על קן צפור וכו'.
בספר החינוך (מצוה תקמה) כתב וז"ל:
ומן השורש הזה אמרו זכרונם
לברכה ,שהאומר בתפלתו רחמנו שאתה
המרחם כי על קן צפור יגיעו רחמיך
שמשתקין אותו ,שאין הענין רחמים
אלא כדי לזכותנו על הענין שזכרתי,
ואמרו בטעם זה בגמרא מפני שעושה
מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים
ואינן אלא גזרות .ואין הענין לומר שאין
הקדוש ברוך הוא מרחם חלילה ,שהרי
הוא נקרא רחום ,ואמרו זכרונם לברכה
[שבת קל"ג ע"ב] מה הקדוש ברוך הוא
רחום אף אתה היה מרחם ,אבל כוונתם
לומר שאין מדת הרחמנות בו חלילה
כמו בני אדם שהרחמנות בהם מוכרח
בטבעם ששם בהם הבורא ברוך הוא ,אבל
הרחמנות אליו מחפצו הפשוט שחייבה
חכמתו לרחם מפני שהיא מדה טובה,

וכל הטובות נמצאות מאתו ,ואמרו כי
בצוותו אותנו על זה לא מצד הכרח מדת
הרחמנות ציונו בדבר שהרי התיר לנו
השחיטה בהן ,כי כל המינין לצורך האדם
הן נבראין ,אבל הצוואה על זה ובאותו
ואת בנו שהיא כיוצא בה ובשאר מצוות
רבות אינו אלא כגזרה לפניו שגזר על
זה בחפצו הפשוט ,ואלו רצה בהפך מזה
לא יכריחנו דבר ולא ימנענו סבה חלילה
כמונו אנחנו הבנויים בכח הטבעים,
שמדת הרחמנות תעכבנו מלהשחית
או תכריחנו להטיב לפעמים ,זהו ענין
אמרם אינן אלא גזרות ומשורש הענין מה
שזכרנו .ע"כ.
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במדרש (דברים רבה פרשה ו ,א) מבואר
להדיא שענין שלוח הקן הוא
ענין של רחמים שכן איתא שם :וכשם
שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על
הבהמה ,כך נתמלא רחמים על העופות -
מנין שנאמר כי יקרא קן צפור לפניך ע"כ.

רע״ב

שתי אלוהות .ומפרש
בירושלמי ,הדא דתימא
בצבור ,אבל ביחיד
תחנונים הם :ולא יהא

ברכות ישימח קרפ

הנק
משנת אליעזר

אֹותֹו .הָעֹובֵר לִפְנ ֵי הַּתֵיבָה
וְטָעָה ,יַעֲב ֹר אַחֵר ּתַחְּתָיו,
וְֹלא יְהֵא סַרְבָן ּבְאֹותָּה ָ
ׁשעָה .הָ עֹובֵ ר לִ פְ נֵ י הַ ּתֵ יבָ ה

ְד ַדוְקָא
ּבִירּו ַׁשלְמִי
ְּבצִּבּור אָסּורֲ ,אבָל
ְּביָחִיד ַּתחֲנּונ ִים הֵם,

ְׁשלִי ַח צִּבּור הַּיֹורֵד
סרבן באותה שעה.
כדרך שאר יורדים לפני התיבה שצריך לסרב לִפְנ ֵי ַהּתֵיבָה וְ ָטעָ ה וְאֵינֹו י ָכֹול לְ ַה ְמׁשִיְך
ּבִ ְתפִּלָתֹו ,יַ עֲ בֹור אַ חֵ ר ּתַ חְ ּתָ יו לִפְנ ֵי ַהּתֵיבָה
ּבִמְקֹומֹו ,וְ ל ֹא יְ הֵ א מִי ֶׁש ְמ ַׁשּלְחִים אֹותֹו סַ רְ בָ ן ּבְ אֹותָ ּה ָׁשעָ הְ ,ד ַהי ְינּו ֶׁש ָאמְרּו ֲחכָמִים ֶׁשּמִי
שדה צופים
ובביאור הגר"א על משלי (ל ,יז) כותב
דבר נפלא ,דאם לא משלח את האם
קודם ,היא צועקת ומפילה עצמה לים
וזה ענין אכזריות ע"ש היטב ,וכן מבואר
בזוה"ק (ח"ג ד' צב ע"ב) שטעם מצות שלוח
הקן כדי ללמד לבנ"י להתרחק ממידת
אכזריות ע"ש .וכן הביא ברמב"ן (דברים
כב ,ו) בשם הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ג
פרק מח) ע"ש.

ובספר

אמרי נועם (באורי הגר"א בברכות)

כתב לבאר דברי הגמ' ,דהנה
בכל התורה לא נאמר אריכות ימים כי
אם בשתי מצוות הללו ,כיבוד אב ושלוח
הקן .לפי שאין השלמות ניכר באדם
אלא כשיש לו שתי מדות הפוכות ,כגון
מדת רחמנות ואכזריות .לפי שכשהאדם
נוהג במדה אחת אין הכרח שהוא צדיק,
אלא שזה טבעו ,לא כן כאשר משתמש
לעבודת ה' בשתי מדות הפוכות ,כגון
רחמנות ואכזריות ,אז מוכח שהוא צדיק.
לכך נתן השי"ת לישראל מצוה של
רחמנות ככיבוד אב ואם ,שהיא
רחמנות גדולה ,לפי שכשבאים לידי זקנה
ואין להם מקום לנוח ,דין הוא שירחם
עליהם .ושוב נתן להם מצוות שצריכין
להתנהג בהם קצת באכזריות ,דהיינו

מצות שילוח הקן ,שנוטל הבנים ומשלח
האם .דאיתא בירושלמי ,שכאשר משלח
האם לפעמים הולכת היא מחמת צער
וטובעת במים ,אם כן הוא בודאי אכזריות
גדולה.
לפיכך כתיב בשתי מצוות אלו אריכות
ימים ,לפי שבשתי המדות הללו
נשלם האדם בתכלית הטוב .וזהו שאמר
בתהלים (קמט ,ז  -ט) "לעשות נקמה
בגוים וגו' הדר הוא לכל חסידיו" .רצה
לומר ,אף על פי שהם חסידים שמתנהגים
במדת הרחמים ,אף על פי כן יעשו נקמה
בשונאיהם ,שהיא מדה הפוכה ,וזה הדר
להם עכ"ד ודפח"ח.
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והנה בגמ' חולין (קלט ע"ב) יש ס"ד בגמ':
יכול יחזור בהרים ובגבעות (אחרי

מצות שלוח הקן) ופרש"י :משום דכתיב ב'
פעמים "שלח תשלח"  -לכן ס"ד לומר כן
ע"ש .וכתב בחדושי החתם סופר בחולין
שם :נראה דהוה סד"א טעמא משום
לעורר רחמי השכינה כמ"ש בתשובת
חוות יאיר (סי' סז) בשם הזוהר ,ולאותו
הטעם הו"א דגם יחזור בהרים ,קמ"ל כי
יקרא .ועכשיו דגלי רחמנא כי יקרא ,נימא
אין זה הטעם ונעמו מעגלותי' לא תדע

ברכות ישימח קרפ

ונק
משנת אליעזר

רע״ב

מִּנ ַי ִן הּוא מַתְחִיל ,מִּתְחִּלַת פעם ראשונה ,אבל זה
לא יסרב כשאומרים לו
הַּבְרָכָה ֶׁשּטָעָה בָּה:
לך רד ,לפי שגנאי הוא
שתהא התפלה מופסקת כל כך:
ֲאבָל ָּב ֶא ְמצַע ַה ְּתפִּלָה

אֹותֹו
ֶׁש ְמ ַׁשּלְחִין
וְלִהְיֹות
לְ ִה ְתּפַּלֵל
ְׁשלִי ַח צִּבּור י ְ ַסרֵב
ּבַ ְּת ִחּלָה ִמּפְנ ֵי ַהּכָבֹוד,
ֹלא י ְ ַסרֵב מִּׁשּום ּכְבֹוד ַה ְּתפִּלָה ׁשֶֹּלא ִּת ְהי ֶה
ֻמפְ ֶסקֶתִ ,מּנַ יִ ן הּוא ַה ֵּׁשנ ִי ַמתְ חִ ילִ ,מּתְ חִ ילַ ת הַ ּבְ רָ כָ ה ֶׁש ָּטעָ ה בָ ּה ָהרִאׁשֹון:
שדה צופים
וליתא להנ"ל ,אלא אם צריך לעופות
ישלח וכאשר הוכיח בתשובה הנ"ל
משיטת תוס' לקמן (קמ ע"ב ד"ה שני סדרים
וכו') ע"ש וק"ל .וערמב"ן פ' תצא כתב טעם
למצוה זו שלא נתאכזר ועיין בספר החנוך
שהסביר קצת באופן אחר וכו' עכ"ד.
הנה שביאר החת"ס הס"ד בגמ' לפי
דברי חז"ל הנ"ל שמבואר שיש בזה
ענין של רחמים ,ובשו"ת פני מבין (יו"ד
סי' שכט) כתב כעי"ז בשם חכ"א ותמה על
זה :וזה צ"ע ,דאמרינן בברכות האומר על
קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו ,וכי
דרשינן טעמא דקרא וצ"ע עכ"ל.
ובשו"ת מנחת

אלעזר

להרה"ק

ממונקאטש זצ"ל (ח"ג סי' סא)

כתב ליישב בזה ,וז"ל :י"ל דאם קובע
טעם המצוה לעיקר עד שאומרו לפני
התיבה ,דמטעם זה נאמר שלוח הקן
רק משום רחמנות .נמצא דידרוש טעמי'
דקרא גם לקולא ג"כ בכל המצוות ויבא
לידי מכשול ,משא"כ כשאומר טעם לא
בדרך יסוד ועיקר שזהו עיקר הטעם ,אז
אין איסור לומר טעם במצוות ,ואדרבא
מצוה איכא למי שראוי ,כמו שראינו
לרבותינו הראשונים בספריהם והארכתי
שם בדרוש .ולפי"ז אם אין אומר הטעם
בפרהסיא לפני התיבה בדרך קבע אז אין
קפידא ,וממילא לא קשה אם הי' קס"ד

שיחמיר כל אחד לעצמו מטעם המצוה
(שהוא מטעם רחמנות) ע"כ ירדוף בהרים
וגבעות וכו' ועיי"ש בתיקוני זוה"ק כמה
כח המצוה הזאת שמעורר חסד למעלה
על כנסת ישראל ועיי' במדרש רבה (פ'
תצא) שם מה שכרה של מצוה זו שאם
אין לך בנים אני נותן לך בנים וכן
ממהרין אליהו ומלך המשיח ע"י מצוה
זו עיין שם במד"ר ,ע"כ שפיר הוי קס"ד
בגמ' יכול ירדוף בהרים ובגבעות ונכון
עכ"ד ודפח"ח.
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התוס' יום טוב (כאן) כתב ליישב את
דברי הרמב"ם במורה נבוכים
שכתב בטעם מצות שילוח הקן משום
צער בעלי חיים ,ותמהו הרי זה נגד משנה
ערוכה "האומר עד קן צפור יגיעו רחמיך
משתקין אותו ,מפני שאין מידותיו של
הקדוש ברוך הוא רחמים אלא גזירות,
וביאר התוי"ט שבדרך לימוד של פסוקי
המקרא ניתן לבאר טעמים ,משא"כ
כשעומדים בתפילה לפני המלך יש
לדקדק ביותר.
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מודים מודים משתקין אותו.
עיין משנה ברורה (סימן קכא ס"ק ה) דאף
אם לא השתחוה ב' פעמים ,ובין

ברכות ישימח קרפ

זנק

שדה צופים
לכפול המלות ובין לכפול ענין וענין הכל
אסור דמיחזי כשתי רשויות.
ועיין ביאור הלכה שם שכותב:
מסתפקנא אם אמר רק תיבת
מודים מודים לבד והשאר אמר כהלכתו
אם גם בזה משתקין אותו דאולי הגמרא
מיירי דכפל גם התיבות שאח"ז אבל
בזה לבד לא מיחזי כשתי רשויות אחרי
שאח"כ אמר שאתה הוא ד' אלקינו
ומברכות ל"ג ע"ב דאמר לענין ק"ש הא
דאמר מילתא מילתא ותני לה ומסתמא
ה"ה לענין מודים משמע לכאורה מתיבת
מילתא מילתא דלאו שמע בלחודיה
רק אמר בכפילא גם יתר התיבות ומ"מ
יש לדחות דלאו דוקא נקט האי לישנא
ותדע מדאמר שם ג"כ הא דאמר פסוקא
פסוקא ולהפוסקים דסברו דבזה משתקין
אותו בודאי אפילו לא אמר רק הפסוק
שמע ב"פ ג"כ משתקין אותו .ואפילו
את"ל דלענין שמע מקילינן בתיבת
שמע שמע בלחוד דעי"ז לא מיחזי כשתי
רשויות אפשר בתיבת מודים מודים חמור
טפי דומיא דמאי דאמר שם בדף י"ד
ע"ב כל אמת אמת תפסיה להאי גברא
וצ"ע .ע"כ.

7
בהלכות ומנהגי רבינו שלום מנוישטט
שנדפסו בקובץ מוריה (שנה יב

גליון ה  -ו ע' יג אות י) כותב :אמר מהר"ש,
לכך כשאומר מודים בב"ה אין לו להתחיל
ולומר עוד מודים דרבנן שאומרים עם
החזן מודים אנחנו לך ,דהוי מודים מודים,
רק מתחיל ה' אלהינו יוצרינו וכו' ע"כ.

7

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

סא סעיף ט) אסור לומר שמע ב'
פעמים ,בין שכופל התיבות שאומר שמע
שמע בין שכופל הפסוק ראשון.
וכתב המגן אברהם ,דמה"ט אסור
לומר שמע בכל פעם שאומרים
בסליחות ויעבור .ובשל"ה כתב דנכון
לאומרו ע"ש ,וכנ"ל מאחר שמפסיק הרבה
בנתיים לא מיחזי כשתי רשויות .ע"כ.
וכ"כ המשנה ברורה דבסליחות מותר
לומר שמע בכל פעם שאומר
ויעבור דכיון שמפסיק הרבה בינתים לא
מיחזי כשתי רשויות .ועיין בט"ז בסימן
ס"ג ס"ג שכתב ג"כ דאם ממתין איזה זמן
בין הקריאה ראשונה לשנייה שרי דאין
משתקין אותו אא"כ קורא ב"פ רצופים
ואפילו מגונה נמי לא הוי.
ובדיעבד אם כפל הפסוק כתב המ"ב
דיצא ,ובביאור הלכה כתב,
דלא מיבעי לפיר"ח דכפילת הפסוק רק
מגונה הוי ,בודאי לא מיעקר עי"ז הקריאה
ראשונה אלא אפילו לפירש"י דמשתקין
אותו ג"כ מסתברא דיצא דהלא על
אמירה ראשונה לא היה איסור ואמירה
שניה לא הוי הפסק בק"ש דהרי לא שהה
בזה כדי לגמור את כולה ודומה זה למה
דמקשה הגמרא שם ודילמא מעיקרא לא
כיון דעתיה וכו' והרי שם ג"כ אח"כ אמר
עוד פ' ולא כיון אפ"ה לא מיקרי בזה
הפסק ויוצא במה שאמר פעם ב' וה"ה
הכא דיצא במה שאמר בפ"א .ובכפילת
התיבות יש לעיין כי לפרש"י דפירש
בגמרא דלהכי לא הוי בזה רק מגונה
ואין משתקין אותו משום דקריאתו לא

ברכות ישימח קרפ

חנק

שדה צופים
נחשב רק כמתלוצץ אפשר דלפ"ז דלא
יצא אבל לפיר"ח דפירש דבזה משתקין
אותו משמע דל"ל האי סברא דרש"י
נראה דיצא בזה .וראיה ממה דמקשי שם
הגמרא ודילמא מעיקרא לא כיון דעתיה
ולסוף כיון דעתי' ולפיר"ח קאי הקושיא
על כפלות התיבה דבזה משתקין אותו
אלמא לא חשיב הפסק מה דמפסיק בין
תיבה לחבירתה בתיבה שלא כדין וה"ה
בעניננו.
עיין מאירי שכתב ,שנראים הדברים
כי מה שאמרו האומר שמע שמע
משתקים אותו ,היינו בשליח צבור שהוא
מצוי לכוין ביותר ,ועליו אמרו בגמ'
חברותא כלפי שמיא ,אי לא מכוין מחינן
ליה במרזפתא דנפחא עד דיהיב דעתיה
ומכוין ,אבל יחיד לא ,דשמא מחמת
שלא כיון דעתו הוא ,שכל שלא כיון
בפסוק ראשון צריך לחזור ,ומיהו אם
כופל משם ואילך ,פסוק פסוק ,אף ביחיד
איכא חשדא ,שהרי אינו צריך לחזור וכו'.
עיי"ש.

7
עיין ערוך השלחן (סימן שלח ס"ח) שכתב
ללמד זכות על החזנים שכופלים
תיבות בתפלה ,להנעים נגינתם ,שאולי
שכיון שלא אמרו חז"ל אלא על שמע
שמע שמשתקים אותו ,משמע שבשאר
תיבות לית לן בה .ומ"מ טוב לפני
האלהים ימלט מזה .עיי"ש.

אמנם

הדין בשאר תפלה ,והאריך בזה לאסור.
עיי"ש .ועיין בשדי חמד (אסיפת דינים מע'
הפסק) שהביא להלכה דברי המהר"ם שיק.
וע"ע להגאון ר' יוסף ענגיל בשו"ת בן
פורת (ח"ב סימן ז) שכתב ,שצדק
הרב מקינצק כי החזנים בזמנינו הצד
השוה שבהם עושים שלא כדין במה
שכופלים התיבות והמאמרים בתפלתם,
להראות יופי נגינתם ולהתנאות בקולם,
וזה בודאי הפסק גמור בתפלה ,והרי
בלא"ה קי"ל (ברכות לא ע"א) שהמתפלל
צריך שיכוין לבו לשמים ,ואלו החזנים
בשאט נפש מסירים כוונת דעתם לגמרי
מענין התפלה ,וכל כוונתם שיעלה
ניגונם יפה ,ובמקום שהתפלה תהיה
דרך תחנונים עושים ממנה כמו קונצרט,
ואין ביד הרבנים למחות בעונות הרבים.
עיי"ש.

גם

בספר תורת חיים  -סופר (סימן נג ס"ק

כה) כ' שהחזנים הכופלים התיבות
שבתפלה ובקדושה הוא הפסק גדול,
ופעם אירע בפני אדוני אבי מורי ורבי
ז"ל שהחזן כפל התיבות בקדושה ,וגער
בו באמצע הקדושה ,ובודאי שיש איסור
בדבר ,ואפילו למי שכופל התיבות ומכוין
לשם שמים מוכח בשו"ת מהר"ם שיק
(סימן כה) שיש איסור בדבר ,וכ"ש החזנים
שעושים כן אך ורק למען נעימות הנגינה
באזני העם וכו' .עיי"ש.

וכן

פסקו בשו"ת פקודת אלעזר (סי' כה)

ובשו"ת פרי השדה (ח"א סימן כט).

עיין בשו"ת מהר"ם שיק (חאו"ח

סימן לא) שנתן כמה טעמים לאסור
לכפול התיבות פעמיים או יותר ,והביא
מה שהזהירו על שמע שמע ,וכתב שהוא

וע"ע

בשו"ת אגרות משה (חלק או"ח ב'

סימן כב) שכותב :בדבר החזנים
שכופלין איזה תיבות בחזרת הש"ץ ודאי

ברכות ישימח קרפ

טנק

שדה צופים
אין רוח חכמים נוחה מהם וכבר צוחו
קמאי דקמן ולא הועילו והחזנים עושין
את שלהם אף חזנים שומרי תורה .כי
הפסק אין בזה כשרק החזירו עוד פעם
ואמרו כסדר התפלה ,דאם היה הפסק אף
באם אחד לא נתכוין באיזה תיבות שודאי
אף בהברכות שיוצאין גם בלא נתכוין
טוב יותר קודם שאמר השם של החתימה
לחזור ולומר ואם היה הפסק היה אסור
כיון שיוצא גם בלא מתכוין .אבל הוא
דוקא כשחוזר ואומר כסדרן ,דאם הוא
אומר לנגוניו שלא כסדר הברכה יש
חשש הפסק ,כמו שיש חזנים שאומרים
בישמחו וקוראי עונג שבת וקדשתו
שבת .ומסתבר שהוא הפסק .וכן יש
שאומרים בברכת יוצר כי הוא לבדו פועל
גבורות כי הוא לבדו עושה חדשות הוא
הפסק כיון שאינו אומר כסדר הברכה.
ולענין אם צריך לחזור לראש הברכה
נראה לפום ריהטא שבאם יש פירוש
להדברים שאומר כגון בכי הוא לבדו
א"צ לחזור לראש .ואם יש פירוש שקר
כגון ויתענגו מטובך שבת צריך לחזור
לראש שהמטובך קאי על מטוב הקב"ה
ולא על מטוב שבת .ואם אין פירוש כלל
להדברים תליא אם לא היה במתכוין אלא
על ידי רהיטות הנגינה אמר זה הוי זה
רק כאיתקל מלוליה שא"צ לחזור ,ואם
בכוונה יסד לנגן כן ,הוא כאומר בעלמא
דברים אחרים שצריך לחזור.
ולכן לענין אם צריך להשתיק אם הוא
באופן שאומר כסדרן כשחוזר אף
שאין רוח חכמים נוחה מזה אין צריכין,
דהא רק על מודים מודים משתקין
מהטעם דמיחזי כשתי רשויות ולא מטעם

שלא אמר כהנוסח שתיקנו חכמים ,וכן
במוסיף שבחים משתיקין מהטעם דגנאי
הוא לו כדאיתא בברכות דף ל"ג משמע
דבליכא טעם להשתיקם על מה שכפל
והוסיף אף שאין זה בנוסח שתיקנו
לנו אין משתקין אף שודאי אינו עושה
כהוגן .וגם הא מפורש שם שגם כשהוא
מגונה אין משתקין אם לא נראה כב'
רשויות .וכו'.

7

בשו"ת בנין ציון (סימן לו) תמה השואל,
על המנהג לומר בראש השנה
ויוה"כ וי"ט בשעת הוצאת הס"ת ג'
פעמים י"ג מדות וג' פעמים ואני תפלתי,
דהרי לפי פ' רש"י בהא דאמרינן האומר
שמע שמע הרי זה מגונה דזה באמר מלה
וכופלו אבל בשכופל הפסוק משתקין
אותו ,ולפי' רב אלפס עכ"פ הרי זה
מגונה ,ובשניהם דהיינו בי"ג מדות וגם
באני תפלתי לא שייך הטעם שכתב רש"י
(דף ל"ח) שכופלין בהלל מאודך ולמטה
כיון דכל ההלל כפול ,וגם לא טעם
הרשב"ם בפסחים בזה משום דאמרו ישי
ודוד ושמואל .ואולי רק בשמע ומודים
הוי מגונה או משתקינן מטעם דנראה כב'
רשויות אבל הכפלת שאר פסוקים שרי.
ע"כ דברי השואל.
ובסו"ד כותב הגאון המחבר :אמנם
לענ"ד ליישב מנהג זה אין צורך
לזה שאף שמה שרצית לחלק בין שמע
שמע ומודים מודים ובין שלש עשרה
מידות דדוקא בהנך משתקינן משום
דנראה כב' רשויות אינו מבורר לי כ"כ
דגם בי"ג מידות ובאני תפלתי יש לדאוג
שיחשדו שנאמר כן לב' רשויות שהרי גם

ברכות ישימח קרפ

סק

שדה צופים
על אנו לי' ולי' עינינו פריך הגמרא משמע
שמע ומודים מודים.
בלא"ה נראה לי לחלק דדוקא באומר
שני דברים שווים דרך תחנה
ובקשה או דרך שבח ותהלה שייך החשד
דב' רשויות לא כן בקורא פסוקי תורה
וכתובים וראי' לזה שהרי מצוה לחזור
הפרשה שנים מקרא וע"פ האר"י יש
לכפול כל פסוק ופסוק וקורין הפסוק
שמע ישראל ב' פעמים זה אחר זה ואין
קפידא וכיון דמה שמזכירין י"ג מידות אין
זה דרך תחנה דא"כ יהי' אסור לאומרם
ביו"ט אלא ע"כ לא אומרים רק כקורא
פסוק בתורה וכן בואני תפלתי ע"כ אין
בזה משום קורא שמע וכופלו .ע"כ.

7
העובר לפני התיבה וטעה יעבור אחר
תחתיו וכו' מתחילת הברכה שטעה.
פרש"י דהאי טעה דהכא היינו כגון
שדילג אחת מן הברכות ואמר
אחרת ואינו יודע לשוב .ועיין פנ"י דהא
דמפרש רש"י האי טעה בדלוג ולא מפרש
ליה כפשטיה דלישנא דאיירי בטעה ממש
בענין הברכה עצמה כמו שנראה מלשון
הרמב"ם ז"ל [פ"י מהלכות תפילה ה"ג] ,אלא
דלרש"י לא ניחא ליה לפרש כן דא"כ לא
שייך לומר מהיכן הוא מתחיל דמלתא
דפשיטא היא שצריך לחזור לתחלת אותה
הברכה דמקצת הברכה שאמר הראשון
אינה עולה מן המנין כלל דחדא ברכה
בתרתי גברי לא מפסקינן וכה"ג כתב
הטור או"ח (בסי' רפ"א) בשם אביו הרא"ש
ז"ל שהיה תמה על שנהגו בשבת שהקהל
אומר מקצת הברכה והש"ץ גומרה ע"ש

לכך הוצרך רש"י לפרש דמתני' איירי ע"י
דילוג ובהא שפיר שייך לומר מהיכן הוא
מתחיל והיינו כיון דאיפלגו בה רב הונא
ור"א בסמוך אם יש להם סדר ומקרי
קורא למפרע או לא וכמו שיבואר .ע"כ.
עיי"ש עוד .ועיין שו"ת חיים שאל (חלק ב
סימן לד).

7

וע"ע

בשו"ת חכם צבי (תוספות חדשים

סימן ז) וז"ל :שאלת לבאר לך
דברי רש"י שילהי אין עומדין ל"ד ע"א
וז"ל מתחילת הברכה שטעה זה וממילא
משתמע דגומר ממנה והלאה אלמא
סדרה צריך לחזור ולאומרה עכ"ל שדבריו
אלה לכאו' הם תיובתא לרב אסי.
תשובה :דברי רש"י ברורים הם דק"ל
ז"ל ומאי תיובתא הא מתני'
מיירי בעובר לפני התיבה שטעה ואינו
יודע אחת מהברכות ולא בדולג דאי
בדולג אמאי יעבור אחר תחתיו ואף
שבמתני' פי' ז"ל דאיירי בדולג בלא"ה
צריך ליישב פי' שבמשנה שהוא דלא
כמאן דאי כר"ה מאתה חונן הוא מתחיל
ואי כר"א יחזור הוא ויאמר אותה על
הסדר וכיון שאין כאן דילוג הרי השני
העובר תחתיו אמרה אף שלא במקומה
ואי כר"ש ע"כ איהו נמי כר"א ס"ל
מדלא קמותיב אלא לר"ה על הסדר הוא
אמרה שהרי הראשון דרך משל אמרה
עד השיבה שופטינו ואין לשבש הגי'
שבגמ' דמוכח בתוס' דגי' נכונה והשני
אומר מהשיבה שופטינו ואילך הרי הכל
נאמר על הסדר ומה זה ענין לדולג אחת
מהברכות ונזכר שלא במקומה והיינו דכ'
ז"ל וממילא משתמע דגומר ממנה והלאה

ברכות ישימח קרפ

אסק

שדה צופים
ר"ל הרי שטעה באמצע השיבה לאחר
שאמר כבר שופטינו כבראשונה ויועצינו
כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך
עלינו ולא ידע לומר יותר אשמעינן
מתניתין דמתחיל השני מהשיבה ואילך
ואומר כל מה שאמר הראשון דאי לא"ה
הול"ל מתחיל מתחילת הברכה ודולג מה
שאמר הראשון וכיון שכן ע"כ ס"ל לתנא
דצריך השני לחזור ולאומרה על הסדר
אף בנד"ד ואי ס"ד דאמצעיות יש להן
סדר הול"ל מתחיל מאתה חונן ולר"א
ניחא דמתני' בשוכח ואינו יודע לומר
ועד מקום הטעות כסדר נאמר וממקום
הטעות ואילך לא נאמר דבר ופשיטא
דאומר כס"ד ממקום הטעות ואילך אבל
בדולג שכבר נאמר איזה ברכות א"צ
לחזור ולומר מה שכבר אמר כיון שאין
להם סדר אבל ברכה א' כמות שהוא
וודאי יש לה סדר אבל לר"ה קשיא שהרי
הוא אמר אמצעיות יש להן סדר .ע"כ.

7
כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קכו

סעיף ב) ש"צ שטעה ואינו יודע
לחזור למקומו ,יעמוד אחר תחתיו (כדרך
שנתבאר לעיל סי' נ"ג) ,ומתחיל מתחלת
הברכה שטעה זה ,אם היה הטעות
באמצעיות ,ואם היה בג' ראשונות ,מתחיל
בראש ,ואם בג' אחרונות ,מתחיל רצה.
ועיין מ"ב ,דלכתחילה טוב שיהיה אותו
האחר מי שכיון לכל התפלה עם
הש"ץ ולא שח בשעה שהיה ש"ץ מתפלל
ואם לא נמצא כזה יקחו אף מי שלא
כיון בזה ואפ"ה גם בזה לא יתחיל אלא
מתחלת הברכה מפני טורח הצבור.

ואפילו אם לא טעה אלא בסוף שקריאת
אותה ברכה כמאן דליתא
דמי .ואין חילוק בין שטעה או שנחלש
ואינו יכול לגומרה והוצרך אחר לעמוד
תחתיו ולכן בימים נוראים שלפעמים
נחלש הש"ץ באמצע הפיוטים ועומד
אחר תחתיו צריך ליזהר שיתחיל העומד
מתחלת הברכה מאתה בחרתנו ולא יחזור
הפיוטים ומ"מ בדיעבד אם התחיל במקום
שנשתתק ולא מראש אתה בחרתנו כיון
שעדיין לפני השני לומר בסוף סליחות
מחל לעונותינו אין להקפיד במה שקיצר
באמצעיות.
עוד כתב המ"ב :מתחיל בראש וכו' -
דג' ראשונות וג' אחרונות חשובות
כחדא ברכה ואין לחלק חדא ברכה לשני
אנשים ומשו"ה אין חילוק בין שטעה
ודילג ברכה אחת מהג' ברכות או שטעה
ונשתתק בהם באמצע ברכה או בין ברכה
לברכה בכל גווני בג' ראשונות חוזר לראש
ובאחרונות חוזר לרצה כ"כ בנשמת אדם
כלל כ"ה וכ"כ הגרע"א בחידושיו שהורה
לחזן שנחלש ביוה"כ בתפילת שחרית
בפייט של סדר קדושה והוצרך אחר לירד
לפני התיבה שיחזור מראש התפילה ובלא
אמירת הפייט ועיין בבה"ל.
ועיין בביאור הלכה שכ' לאפוקי מבעל
פ"ת על או"ח שהביא בשם תשובת
בית יהודה לענין ש"ץ שנתעלף באתה
גבור דדי שיחזור השני למקום שפסק
הראשון ולא לראש כי מחידושי רע"א
וגם מהנ"א מוכח להדיא שאינם סוברים
כן וגם בברכי יוסף רמז על ההיא תשובה
שיש לגמגם עליה ולא העתיקה בספרו
עי"ש.

בסק

ברכות ישימח קרפ
שדה צופים

ודע עוד דמוכח מדברי הגרע"א והנ"א
דדבריהם איירי דוקא אם זה העומד
תחתיו לא כיון מתחלה לתפילת הש"ץ
אבל אם כיון לתפילת הש"ץ ולא שח
בינתים א"צ לחזור בטעה בפייט של סדר
קדושה כ"א למקום שפסק הראשון וכן
הדין בג' אחרונות אם טעה או נשתתק
בברכה שלישית א"צ לחזור כ"א לאותה
ברכה אם העומד תחתיו כיון לתפילת
הש"ץ ואפילו אם לא כיון רק מתחלת
רצה מצדד שם דדי.
אך זה לא מצאתי בירור מדבריהם אם
טעה באמצע ברכה אחת מהג' או
נשתתק וזה העומד תחתיו כיון לתפילת
הש"ץ מתחלתו אם צריך לחזור לתחלת
ברכה זו או די למקום שפסק בלבד
כיון דהג' ברכות חשובות כחדא ואפ"ה
מקילינן משום דהתכוין מתחלה א"כ חדא
היא אצלו וא"כ ה"ה דסגי מחמת זה אפילו
אם יתחיל באמצע ברכה ואולי יש לחלק
ומדברי ב"י ד"ה ודע שבפט"ו וכו' ומשם
נלמד וכו' משמע דאפילו בכי האי גווני
צריך לחזור לתחלת ברכה ולא השיגו
עליו הנ"א והגרע"א בזה עיין בדבריהם
משמע לכאורה דאפילו לדבריהם נמי הכי
הוא וצ"ע .ע"כ.
ש"ץ שהוא כהן ובאמצע התפילה נודע
שמת אחד בבתים הסמוכים אם
אפשר לסתום הפתחים והחלונות של
בהכ"נ או של בית שהמת שם ואע"פ שיש
עוד טומאה דרבנן א"צ להודיע להש"ץ
עד שיגמור תפילתו [ומיהו ודאי אם סיים
תפילתו בלחש ולא התחיל עדיין בקול
רם יאמרו לו ויצא ויחזור אחר בקול רם]
אבל אם א"א ליזהר בזה צריך לצאת

ואפילו באמצע התפלה והשני העומד
תחתיו יתחיל מתחלת ברכה אם הוא
באמצעיות .מ"ב.
ובדיעבד אם הגידו לו אפי' הוא רק
טומאה דרבנן פסק בפמ"ג
דצריך לפסוק באמצע ,ומדברי הש"ת
משמע דאין צריך לפסוק בזה שהוא
מדרבנן באמצע התפילה.

7
בהגהות

הרש"ש עמ"ס מגילה (כד ע"א)

כתב ,דיש חילוק בין עובר לפני
התיבה לבין יורד לפני התיבה ,ד"עובר"
היינו באקראי ,ו"יורד" הוא בקביעות,
ולפי"ז מה דכתיב בברכות העובר לפני
התיבה וטעה ,משום דאין דרך שליח
צבור קבוע לטעות ,ודוקא תני "העובר",
כי ש"ץ קבוע לא חיישינן בי' לטירוף,
וזהו דין חדש אשר לא שערוהו הפוסקים
עכ"ד.
והעיר בזה בספר זכרון שלום בברכות:
וצריך עיון בזה ממה שכתב הטור
באו"ח (סי' נח) :היורד לפני התיבה ואינו
שליח צבור קבוע צריך לסרב וכו' ,ולפי
דברי הרש"ש הנז' היה צ"ל בדברי הטור
"העובר" לפני התיבה וכו' ,ואז לא היה
צריך להוסיף "ואינו שליח צבור קבוע".
ולקושטא דמילתא כבר כתב בספר
והיה ברכה ,דשליח צבור
נקרא בפי חכמינו "העובר" כי הש"ץ היה
עומד לפני התיבה שבו הס"ת מונחת,
ולישנא דעובר נראה דלישנא דאקדומי
הוא ,שהוא מקדים ומתחיל התפלה,
ונקטו הלשון ע"ש הכתוב ויעבור מלכם
לפניהם וה' בראשם ,וקראו לש"ץ גם

ברכות ישימח קרפ

גסק

שדה צופים
"עובר" ע"ש הא דלמדו רז"ל מפסוק
ויעבור ה' על פניו וכו' מלמד שנתעטף
הקדוש ברוך הוא כש"ץ ואמר לו למשה
אם יעשו בני לפני כסדר הזה וכו' .ע"כ.

7

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קיט

סעיף ג) אם דילג או טעה בברכה
אחת מהאמצעיות ,אינו צריך לחזור אלא
לראש הברכה שטעה או שדילג ,ומשם
ואילך יחזור על הסדר.
וכתב המגן אברהם :אם דילג  -פי'
שדילג הברכ' לגמרי וטעה פי'
שלא אמרה כתיקון חכמים ותרוויהו
בשוגג אבל במזיד צריך לחזור לתחלת
י"ח כמ"ש סי' ק"ד וסי' קי"ד ס"ז ועמ"ש
שם ס"ו .ע"כ.
ועיין מ"ב ,דאם נזכר בטעותו בעוד
שהוא עומד עדיין בהברכה יחזור
למקום שטעה לבד.
ואפילו אם לא נזכר עד אחר כמה
ברכות צריך לחזור ולומר כולן
אחריה שאם יאמר אותה ברכה לבדה
במקום שנזכר נמצא ששינה סדרן של
ברכות ולא יצא י"ח שסדר ברכות הוא
מאנשי כנה"ג וסמכו סדרן על המקראות.

7

כתב

בביאור הלכה (סימן קיט סעיף ג)

וז"ל :ענין טעות נ"ל דנכלל בשני
אופנים א' שלא השלים את הברכה כדין
כגון שלא חיתמה כדין או שחיסר איזה
דבר שהוא עיקר הברכה כגון שלא אמר
טו"מ בימות הגשמים או שחיסר להזכיר
ענין קיבוץ גליות בברכת תקע בשופר

שעיקרה בנויה ע"ז אף אם חיתמה כראוי
(וכדאיתא במגילה י"ג) וכה"ג וכמו שאם
חיסר יוצר אור בברכת יוצר אור דפסק
המחבר לעיל בסימן נ"ט ס"א דלא יצא
[אף דכתב המ"א בסימן קי"ד סק"ט כגון
שטעה בחתימתן אבל אם טעה באמצע
אין בכך כלום נלע"ד דכונת המ"א שם
הוא שחיסר איזה דבר שאינו מעיקר ענין
הברכה אבל דבר שהוא מעיקר הברכה
כחתימה דמיא ומוכח כן ממה דסיים
המג"א שם דכמה מקומות חלוקות בנוסח
התפלה אלמא דמיירי בענין נוסח בעלמא
אבל לא בשחיסר את ענין הברכה וגם
הלא המ"א העתיק בסימן ס"ד את דברי
הכ"מ שם ועיין שם ברמב"ם ובכ"מ דענין
הברכה הוא לעיכובא וגם הלא צוה לעיין
בסימן נ"ט ור"ל דשם מוכח דאם התחיל
ביוצר אור שהוא עיקר ענין הברכה אף
שבאמצע אמר דבר שלא מענין הברכה
יצא משא"כ אם חיסר את עיקר ענין
הברכה לא יצא אף להמ"א וכן כתב
הפמ"ג במ"ז אות ג'] ועיין מה שצדדנו
לעיל בסימן קי"ז ס"ה לענין זה .ב' אם
אמר איזה דבר שהוא מקלקל את הברכה
כגון שאמר טו"מ בימות החמה וכה"ג
והנה כ"ז הוא לפי דעת המחבר לעיל
בסימן נ"ט אבל לפי דעת הגר"א שם
דאפילו אם לא הזכיר בתחלה כלל יוצר
אור כיון שחתם כדין יצא בדיעבד נראה
דה"ה הכא באופן הראשון אזלינן בתר
חתימה ויצא כיון שבה מזכיר ענין קיבוץ
גלויות ועיין בבה"ל שם שכתבנו דגם דעת
הרשב"א והרמב"ן כוותיה דהגר"א .ע"כ.

7

דסק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

(ד) הָ עֹובֵ ר לִ פְ נֵ י (ד) הָעֹובֵר לִפְנ ֵי הַּתֵיבָהֹ ,לא
הַ ּתֵ יבָ ה ,ל ֹא
יַעֲנ ֶה אַחַר הַּכֹהֲנ ִים אָמֵן,
יַ עֲ נֶ ה אַ חֵ ר הַ ּכ ֹהֲ נִ ים

רע״ב

(ד)

לא יענה אחר
אמן.
הכהנים

בסוף כל ברכה ,כמו

שדה צופים
משנה ד
העובר לפני התיבה לא יענה אחר
הכהנים אמן מפני הטירוף.
פירש רש"י ,שהש"צ לא יענה אמן בסוף
כל ברכה וברכה ,מפני הטירוף,
שלא תטרף דעתו עליו ויטעה ,לפי
שהש"צ הוא צריך להתחיל ולהקרות
ברכה שניה לכהנים כל תיבה ותיבה,
כדאמרינן בסוטה (לט ב) ,ובענותו אמן לא
יוכל לכוין דעתו מהר ולהתחיל בברכה
שלאחריו .וכתבו התוס' ,תימה דתיפוק
ליה שאם היה עונה אמן הוא מפסיק
בתפלה ,וי"ל שמאחר שלא אמר טעם זה
שמע מינה דעניית אמן לא חשיבא הפסק
משום שצורך תפלה היא .וכ"כ הרא"ש
(שם סי' יז) שאם לא הטעם מפני הטירוף,
מה שעונה אמן לא חשיב הפסק ,שצורך
תפלה חשיב ליה .וכיו"ב אמרו במדרש,
אמור להם ,מלמד שהש"צ אומר לכהנים
על כל דבור ודבור ,ולא חשיב הפסק
שצורך תפלה הוא .ע"כ.
וז"ל הרמב"ם (פי"ד מה' תפלה ה"ה) ואין
השליח צבור רשאי לענות אמן
אחר הכהנים כשאר העם שמא תטרף
דעתו ולא ידע איזו ברכה צריך להקריא
אותם ,אם פסוק שני או שלישי .וכתב
הכסף משנה ,כלומר דבפסוק ראשון אין
לטעות ,שהרי אין הש"צ מקריא יברכך,
אלא הכהנים אומרים אותו מעצמם ,ויש
להסתפק לפירוש זה ,אם רשאי הש"צ
לענות אמן אחר ברכת אשר קדשנו

בקדושתו של אהרן ,או נימא דלא פלוג
רבנן .עכ"ל.
והט"ז (סי' קכח ס"ק יד) כתב ,ונ"ל שאחר
ברכה ראשונה של הכהנים ,דהיינו
"לברך את עמו ישראל באהבה" ,יוכל
הש"צ לענות אמן ,שהרי אין כאן חשש
לטירוף ,כיון שעדיין לא התחיל להקרות,
וכדמוכח מפירוש רש"י והרמב"ם וכו',
וכ"ש לדעת הש"ע שהש"צ א"צ להקרות
יברכך ,אלא הכהנים עצמם מתחילים
לומר יברכך ,שהדבר פשוט שיוכל לענות
אמן אחר הברכה הראשונה ,וחשש הפסק
אין כאן כמ"ש התוס' והרא"ש .כן נ"ל
ברור .ע"כ.
גם המעשה רוקח שם כתב לפשוט
ספקו של הכ"מ ,שמדברי הרמב"ם
בפי' המשנה מוכח דשפיר דמי לענות
אמן אחר הברכה הראשונה .ע"ש.

אולם

בשו"ת אור נעלם (בקונטרס אור לו

בציון ,נר מצוה קעה) כתב להוכיח
שהעיקר כהצד השני של הכ"מ ,דלא פלוג
רבנן .וכ"כ בספר בית מנוחה (דף קנו ע"ב
אות לג) בשם הגאון רבי אליעזר נחום בספר
חזון נחום ,שהמנהג שאין הש"צ עונה שום
אמן אחר ברכת הכהנים .ע"ש .וכן כתב
האליה רבה (סי' קכח ס"ק לח) .וכן פסק
הגר"ח פלאג'י בכף החיים (סי' טו אות עד).

גם

בשו"ת זכרון יוסף (חאו"ח סי' יג דף יז

ע"ג) כתב ,שממה שסתם התנא לא
יענה אמן מפני הטירוף ,משמע שגם
אמן אחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו

רע״ב

ברכות ישימח קרפ

הסק
משנת אליעזר

מִּפְנ ֵי הַּטֵרּוף .וְאִם אֵין ׁשָם ּכֹהֵן ׁשֶעֹולִין לַּדּוכָן ,אָ ֵמן,

ששאר צבור עונים:
מפני הטירוף.
שלא אֶּלָא הּואֹ ,לא
תטרוף דעתו ויטעה,
לפי ששליח צבור הוא צריך להתחיל ברכה שניה,
ולהקרות להן מלה במלה ,ואם יענה אמן,
לא יוכל לכוין ולחזור לתפלתו מהר ולהתחיל
הברכה שראוי שיתחיל :לא ישא את כפיו.

ּבְסֹוף ּכָל ְּב ָרכָה,
יִּשָא אֶת ּכַּפָיו.
ִמּפְ נֵ י הַ ֵּטרּוף ׁשֶֹּלא
י ִ ְתּבַלְּבֵל ּבִ ְתפִּלָתֹו ו ְֹלא יֵדַע הֵיכָן הּוא עֹומֵד,
ו ְֹלא יֵדַע אֵיז ֶה ְּב ָרכָה לְ ַה ְּקרִיא לַ ֹּכ ֲהנ ִים,
ֶׁש ַה ְּׁשלִי ַח צִּבּור הּוא ַה ַּמ ְקרִיא ,וְ אִ ם אֵ ין
ָׁשם ּכ ֹהֵ ן אֶ ּלָ א הּוא ַה ְּׁשלִי ַח צִּבּור ,ל ֹא

שדה צופים
של אהרן לא יענה ,וקשה ,דהא לא שייך
טעמא דטירוף באמן זה ,דכיון דאתי
באתחלתא לא טעו אינשי ,כדאיתא
בברכות (כט א) ,וכ"ש לדעת הרמב"ם
שאין מקריא תיבת יברכך ,וא"כ פשיטא
דלא שייך טעות ,דאדהכי והכי מידכר
להקריא מלה שניה ,ולכן נראה דה"ט
משום דמ"ש התוס' שאמן לא הוי הפסק
שצורך תפלה הוא ,אע"פ שי"ל דלא עדיף
אמן מקדיש וקדושה שאסור להפסיק
לאומרם עם הצבור באמצע תפלה ,מ"מ
שאני אמן דברכת כהנים דהוי דאורייתא,
דהא ילפינן בסוטה (לח א) שנשיאות
כפים בלשון הקודש ובעמידה מגזרה
שוה דברכת הר גריזים ,והואיל וקי"ל אין
גזרה שוה למחצה ,ילפינן נמי מברכות
הר גריזים דכתיב בהו ואמר כל העם
אמן ,דהיינו אחר הקללות ואחר הברכות,
כמו שפירש רש"י בפר' כי תבא .אבל אמן
שאחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו של
אהרן לא עדיף משאר אמן על ברכות
המצות ,וחשיב הפסק ,משא"כ אמן שאחר
פסוקי ברכת כהנים שהוא מן התורה לא
חשיב הפסק ,ורק יש לחוש לגבי ש"צ
מפני הטירוף .עכת"ד.

ועיין

להנצי"ב בס' העמק שאלה (סי'

קכה אות יג) שהביא דברי הזכרון

יוסף ,ותמה עליו דאם איתא דאמן שאחר
פסוקי ברכת כהנים דאורייתא ,מאי מהני
טעמא דחשש טירוף ,להפקיע חיוב אמן
דאורייתא וכו' ,אלא העיקר שברכת כהנים
היא מעין ברכת התפלה עצמה ,וגם האמן
היא מכלל הברכה ,כמ"ש רש"י ברכות (מז
א) ד"ה עד ,ולכן אין בעניית אמן משום
הפסק .ע"ש.
וכ"כ בש"ע הרב (סעיף ל) אין הש"צ רשאי
לענות אמן אחר ברכת כהנים מפני
הטירוף וכו' ,אבל משום הפסק בתפלה
אין לחוש ,לפי שברכת כהנים מכלל
התפלה היא.
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עיין להרב החסיד רבי אברהם בן
הרמב"ם בתשובה שהובאה בתחלת
ספר מעשה רוקח (דף א ע"ב) ,וזת"ד:
שהיחיד המתפלל עם הש"צ וסיים עמו
ברכת מודים ,ישתוק וישמע ברכת הכהנים
ויענה אחריהם אמן אחר כל ברכה וברכה,
ואין בעניית אמן זו משום הפסק ,לפי
שההפסקה באמן וכיו"ב שהזהירו ממנה
היא כשעונה קדיש ואמן והוא אינו מתפלל
עם הש"צ ,משא"כ בזה .וכבר העתיק זה
הענין האמתי הגאון רבי יצחק (הרי"ף
ברכות כא ב) בשם רבינו האי גאון ,דכד עייל
איניש לבי כנישתא ,ואשכח ציבורא דמצלו

וסק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

רע״ב

יִ ָּׂשא אֶ ת ּכַ ּפָ יו לְ ָברְֵך וְאִם הַבְטָחָתֹו ׁשֶהּוא נֹוׂשֵא אֶת שמא לא יוכל לכוין
ולחזור לתפלתו להתחיל
ּבִ ְרּכַת ֹּכ ֲהנ
ִיםֶׁ ,שיּוּמכַלָא ּכַּפָיו ו ְחֹוז ֵר לִתְפִּלָתֹו ,ר ְ ָׁשאִי:
שים שלום ,שתהא דעתו
י ִ ְתּבַלְּבֵל ו ְֹלא
מטורפת מאימתא דצבורא :ואם הבטחתו.
לְ ַה ְתחִיל ׂשִים ׁשָלֹום וְ אִ ם הַ בְ ָטחָ תֹו אִם
כלומר אם בטוח הוא שלא תהא דעתו מטורפת
נֹוׂשא אֶ ת ּכַ ּפָ יו וְ חֹוזֵ ר
הּוא ּבָטּו ַח ֶׁשהּוא ֵ
מאימת הצבור:
לִ תְ פִ ּלָ תֹו ו ְֹלא י ִ ְטעֶהְ ,ר ָׁשאִ י לִּׂשָא ּכַּפָיו:

שדה צופים
בלחישא ,דמעכב עד דמסיימי ,וכדפתח
שליחא דציבורא ה' שפתי תפתח ,אומר
מילתא מילתא בהדי שליחא דציבורא,
ועני קדושתא בהדי ציבורא ,ושפיר
למעבד הכי ,ולית בה משום הפסקה וכו',
וכשם שהיחיד עונה קדושה עם הצבור
בברכה השלישית ,ואין זו הפסקה כיון
שמתפלל עם הש"צ ,וכדברי הגאון ז"ל,
כך הוא עונה אמן אחר ברכת הכהנים
כשהוא בין ברכת הודאה לשים שלום,
ואין זו הפסקה ,וההיקש אחד .ע"כ.
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עיין תרומת הדשן (סימן כו) וז"ל השאלה:
כהנים המנגנים ברכת כהנים
כשעולין לדוכן ,שרי להו לנגן שנים או
שלשה נגונים ,כגון בכל פסוק ופסוק ,או
בכל תיבה ניגון אחר ,או לא.
תשובה :יראה ,דלא כשר למיעבד הכי,
ואע"ג דמנהג לנגן ברכת כהנים
בנעימה ,והכהנים היודעים להנעים הניגון
בברכתו ,הרי הן משובחים ,וה"נ משמע
בתלמוד שיש להנעים הניגונים דקאמרינן
בפ"ב דקידושין (דף עא עמוד א') ושמעתי
שהיה מבליעו בנעימות עם אחיו הכהנים,
מ"מ אין לנגן רק ניגון אחד ,מתחילה ועד
סוף ,משום דאיכא למיחש לטירוף דעת,
דטובא חשו רבנן לטירוף דעת הכהנים
בברכתן ,כדתנן בפ' אין עומדין ,ולא יענה

אמן אחר הכהנים ,מפני הטירוף ,ע"כ.
ופירש רש"י שלא תיטרף דעתו ויטעה,
לפי שהוא צריך בברכה שניה ,לומר לפני
הכהנים כל תיבה ותיבה ,ובענותו אמן לא
יוכל לכוין מהר ,ולהתחיל ברכה שנייה
ויטעה.
נ"ל דרוצה לומר ויטעה הכהנים,
דבטעות דידיה לא הוי נפקינן מינה,
דבימי תלמוד לא הוה מנוסח התפלה,
כדאיתא במס' מגילה בשם מהר"ם ,וא"כ
הואיל וחיישינן לטירוף דעת דמקרא,
משום טעות דכהנים ,כש"כ חיישינן
לטירוף .דעת הכהנים גופייהו .והדבר
ידוע שאפילו הנוגנים הבקיאים ,כשרוצים
לצאת מניגון לניגון ,בתכף צריכין לכוין
ולדקדק יפה להשמיע קול שוה ומיושר,
וע"י טירדא זו תיטרף דעתם ,שלא ידעו
איזה פסוק או תיבה יתחילו .ואין נראה
כלל לומר ,כיון דהמקרא קורא לפניהם
לא יטעו ,דאם תיטרף דעתם ישכחו ג"כ
קריאת המקרא .ע"כ.
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אם אין שם כהן אלא הוא וכו'.
כתב בשו"ע או"ח (סימן קכח סעיף כ) אם
ש"צ כהן ,אם יש שם כהנים אחרים,
לא ישא את כפיו( ,ולא יאמרו לו לעלות
או ליטול ידיו ,אבל אם אמרו לו צריך
לעלות ,דהוא עובר בעשה אם אינו עולה)

ברכות ישימח קרפ

זסק

שדה צופים
(מרדכי פרק הקורא עומד והגהות מיימוני פרק

ט"ו דתפלה ואגור) .ואפי' אין שם כהן אלא
הוא ,לא ישא את כפיו אא"כ מובטח לו
שיחזור לתפלתו בלא טירוף דעת ,שאם
הוא מובטח בכך כיון שאין שם כהן אלא
הוא ישא את כפיו כדי שלא תתבטל
נשיאות כפים .וכיצד יעשה ,יעקור רגליו
מעט בעבודה ,ויאמר עד ולך נאה להודות,
ויעלה לדוכן ויברך ברכת כהנים ,ויקרא
לו אחר ,ומסיים החזן :שים שלום .ואם
המקרא כוון לתפלת ש"צ מתחלה ועד סוף,
עדיף טפי שיסיים המקרא שים שלום.
ועיין מ"ב דצדדו האחרונים דאפילו אם
אינו מובטח לחזור לתפלתו ג"כ
יעלה לדוכן ,דמפני חשש טירוף ובלבול
התפלה שכל עיקרה אינה אלא מד"ס
אין לו לעבור על עשה דאורייתא ,ובפרט
השתא שמתפללין מתוך הסידור בודאי
יעלה.
ולדידן שמתפללין מתוך הסידור הוי
כמובטח לו שיחזור לתפלתו
ומ"מ כשיש כהנים אחרים לא יעקור
רגליו דהא אף במובטח לא שרינן אלא
בדליכא כהן אחר.
ודעת הגר"א בביאורו דטוב יותר
שיסיים הש"ץ בעצמו תמיד וכן
בדה"ח וח"א וש"א כולם הזכירו בסתמא
שיסיים החזן בעצמו ולא הזכירו עצה זו
המבוארת בשו"ע.
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לא ישא את כפיו.
בכל מקום נקרא "נשיאת" כפים .והברכי
יוסף (ריש סימן קכ"ח) מביא בשם

שו"ת להרדב"ז כת"י ,וזה לשונו :נשיאת
כפיים דייקא ולא נשיאת ידים ,משום
דהוא משמע שישא זרועותיו וידיו
פשוטות שיזקוף ידים עד שיהו ראשי
אצבעותיו כלפי מעלה עכ"ל .משמע
דהקשה לו דהרי בב"כ כתיב בפרשת
שמיני וישא אהרון את ידיו אל העם
ויברכם והיה צריך לומר נשיאת ידים
כמו שאמר הכתוב ולפיכך תירץ שהלשון
נשיאת ידים היה אפשר לטעות דר"ל
שישא זרועותיו וידיו פשוטות שיהיו
ראשי אצבעותיו כלפי מעלה ולפיכך נקטו
חז"ל לשון נשיאת כפיים שמשמע שנושא
כפיו בהרמת זרוע ,כי כפיים ענינו פסת
היד הרחבה הנישאה על זרועות היד,
משא"כ יד משמע גם זרוע ,והיה לאות
על ידך ,וכמ"ש במלכים (ב ,ט) וכפות
הידים ,ובדניאל (י ,י) על ברכי וכפות ידי,
דר"ל דהכפיים הן פסת היד נשא על יד
הזרוע.
ואכן כבר ישעיה אומר ובפרשיכם כפיכם
דמוסב על נש"כ כמ"ש בתרגום
שם ,ובנשיאת ידכם לא אמר ישעיה כדי
שיהיה ברור גדר של נשיאת כפים.

ובברכות

(נ"ח)

בעדני

דפרסי

כהני

ידייהו ,ובתרגום שה"ש (ז פסוק

ח) ובעידן די פרסין כהניך ידיהון בצלו
ומברכין לאחיהון דדמיין ארבעת ידיהון
מתפרשין כלולבי תמר וקודמתהון כדקלא
וכו' וכזה ענין נשיאת כפיים כפירושו של
הרידב"ז ,ותפסו חז"ל הלשון נשיאת ידים
ולא פריסת ידים כדי שיכלול גם השם
נשא שהוא במקורו בפרשת שמיני וישא
אהרון ידיו אל העם ויברכם.

חסק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

(ה) הַ ִּמתְ ּפַ ּלֵ ל ּבֵינֹו (ה) הַּמִתְּפַּלֵל וְטָעָה ,סִימָן
לְבֵן ַעצְמֹו וְ ָטעָ ה
רַע לֹו .וְאִם ְׁשלִיחַ צִּבּור
ּבִ ְתפִּלָתֹו סִ ָימן רַ ע לֹו
ֶׁשאֵין ְּתפִּלָתֹו ְמ ֻקּבֶלֶת ,הּוא ,סִימָן רַע לְׁשֹולְחָיו ,מִּפְנ ֵי

רע״ב

(ה)

אם
תפלתי.

שגורה

סדורה
בפי במרוצה ואיני נכשל
בה :שהוא מטורף.

וְ אִ ם ְׁשלִ יחַ צִ ּבּור
הּוא ֶׁש ָּטעָה סִ ָימן רַ ע לְ ׁשֹולְ חָ יו לְצִּבּור ְׁש ָׁשלְחּוהּוִ ,מפְ נֵ י ֶׁש ְׁשלּוחֹו ֶׁשל אָ דָ ם ּכְ מֹותֹו,
שדה צופים
משנה ה
המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח
צבור הוא סימן רע לשולחיו
עיין בשו"ת פרי השדה (ח"ב סי' עב),
שהביא סמך לתענית הרואים
בנפילת ס"ת ,ממ"ש כאן המתפלל וטעה
סימן רע הוא לו ,ואם ש"צ הוא סימן
רע לשולחיו ח"ו .ולכן כולם מחוייבים
להתענות .ע"כ.

ועיין

בספר מאזנים למשפט (סי' ה')

שכ' כעי"ז לתת טעם לשבח על
מה שבתפילין נהגו להתענות רק מי
שנפלו מידו ולא העומדים בבית הכנסת,
ואילו בספר תורה נהגו שכל הקהל
מתענה ,דמלבד מה שקדושת ס"ת גדולה
מקדושת תפילין ,מפני דחז"ל אמרו
המתפלל וטעה סימן רע לו ושליח צבור
שטעה סימן רע לשולחיו ,ולכן המניח
תפילין ונפל ממנו הרי שהתפילין נתבזו
רק מפני חטאו הפרטי ,אבל המוציא ס"ת
לקרא בו בצבור הרי הוא בבחינת שליח
צבור ,וכשנפלה מידו הרי התקלה הזאת
והבזיון הזה סימן רע ח"ו לשולחיו ,סימן
שחטאו פשעו ועוו כל הקהל העומד
בביהכ"נ וכולם גרמו לבזיון התורה ,ולכן
מחויבים כולם להתענות .ע"כ .וע"ע
בשו"ת ערוגת הבשם (או"ח סי' כ') ושו"ת
יד אלעזר (סי' קכו) ושו"ת ריב"א (סי' כז)

ושו"ת הרמ"ץ (סי' ח) ושו"ת מהר"ש ענגיל
(ח"א סי' פב) ושו"ת יד יצחק (ח"ב סי' קצז)

ושו"ת מהר"ם בריסק (ח"ב סי' יד).

7
חקרתי

בהא דמובא באליה רבה (סי'

רס"ח) [סע' ב'] בשם השל"ה,
שהטועה בתפלת שבת ומתחיל אתה
חונן סימן רע לו וצריך לחזור בתשובה
כל השבוע ,אם גם לגבי ש"ץ שטעה ככה
בתפלת שבת והתחיל בחזרת העמידה
אתה חונן שהוא סימן רע לשולחיו.
אמנם עלה בזכרוני הרי בבבלי (ברכות דף
ל"ד ע"ב) ובירושלמי במקומו (פ"ה הלכה
ה') ,מפורש יוצא שסימן רע דמתניתין
בטעות בתפלה ,הוא דווקא באבות שהיא
ברכה ראשונה דשמונה עשרה ,והרי אם
התחיל אתה חונן הוא כבר תחילת ברכה
רביעית ,והרי על זה לא אמרו האי סימנא
דמתניתין ,ודו"ק.
אמנם כן יש לחקור שבע חקירות בענין
מתניתין הלזו ,ואלו הם ,א' ,אם
גם להטועה בתפלת ערבית נאמר זאת
באשר אינה חובה דתפלת ערבית רשות.
ב' ,אם בש"ץ הטועה בברכת מגן אבות
דליל ש"ק נאמר זאת ,אם גם לגבי תפלת
לחש דש"ץ נאמר שסימן רע לשולחיו
דאפשר לגבי תפלת לחש ש"ץ ככל איש
הוא ,או דנימא באשר מסדר אז תפלתו

רע״ב

מטורף
שהחולה
כמו אך טרוף טורף
(בראשית מד) פירוש
אחר ,לשון טורפים לו

ברכות ישימח קרפ

טסק
משנת אליעזר

ׁשּׁשְלּוחֹו ׁשֶל אָדָם ּכְמֹותֹו .אָמְרּו אָ ְמרּו עָ לָ יו עַ ל רַ ּבִ י
ֶ
עָלָיו עַל רַּבִי חֲנ ִינ ָא בֶן ּדֹוסָא ,חֲ נִ ינָ ה בֶ ן ּדֹוסָ א
ֶׁשהָ יָ ה ִמתְ ּפַ ּלֵ ל עַ ל
ֶ
אֹומר זֶ ה
ׁשהָי ָה מִתְּפַּלֵל עַל הַחֹולִים הַ חֹולִ ים וְ ֵ
שדה צופים

דינו בטעות כמו בעת שחוזר העמידה.
ג' ,אם במתפלל לעצמו וטעה בתפלת
תשלומין שבסימן ק"ח [סע' ו'] נאמר ג"כ.
ד' ,נשים המתפללות ואירע להן טעות
בברכה ראשונה דשמ"ע .ה' ,טעה בטופס
זכרינו ,והוא בברכה ראשונה אם ג"כ סימן
רע .ו' ,אם גם על תפלת מוספין נאמר.
ז' ,אם לגבי תפלת יום טוב נאמר ג"כ
דינא דשל"ה שבאליה רבה הנ"ל .ובעז"ה
נבררם אחת לאחת.
א .נראה מאחר דקבלו עליהם לחובה
תפלת ערבית ,כשיטת הרי"ף [ברכות
ד' י"ט ע"א מדפי הרי"ף] והרמב"ם בה' תפלה
[פ"א ה"ה] ,יש לתפלת ערבית כל ההלכות
שנאמרו לגבי שאר תפלות .וראיה לזה
ממה שכתבו התוס' (שם דף ל' ע"ב ד"ה לפי)
מדקאמרה הגמ' הטעם שאין מחזירים
אותו בערבית דראש חודש כששכח
להזכיר דר"ח משום שאין מקדשים
החודש בלילה ,ולא משום דתפלת ערבית
רשות ,מזה נראה דמאחר דשויוה חובה
דין ערבית ככל שאר התפלות .וממילא
שיש לחוש גם בתפלת ערבית על סימן
רע בברכה ראשונה כשטעה בה וכנראה
מסתימת מתניתין כמו בכל שאר תפלות,
עיין שם.
ב .לגבי ש"ץ שטעה בברכת מעין שבע,
לכאורה היה נראה לומר מאחר דלא
נתקנה אלא בזמן שבתי כנסיות היו
בשדה ,ועכשיו אינה נאמרת אלא לזכר

זמן ההוא כמפורש בטור או"ח (סי' רס"ח),
דמהאי טעמא אינה נאמרת אלא במקום
קבוע לתפלה ,ע"ש במג"א סי' הנ"ל [ס"ק
י"ב] ,אפשר דלענין זה לא נאמר .אמנם
עיין פרי חדש סי' תקפ"ב [אות ב' בשם
שיירי כנה"ג] שאם טעה בה ואמר בעשרת
ימי תשובה האל הקדוש ולא המלך
הקדוש ,צריך לחזור ,הרי דדיינינן דין
טעה בה כמו בתפלת עמידה החיובית,
ולפי"ז מסתמא אם טעה בברכה זו שהיא
ברכה דאבות ג"כ נאמר שהוא סימן רע.
ג .אם במתפלל תשלומין ג"כ נאמר ,הנה
לפי המבואר בסי' ק"ח שלכל הדברים
תפלת תשלומין דומה היא כעיקר תפלה
החיובית ,לפי"ז הסברא נוטה שגם על
התשלומין נאמרו הדברים של מתניתין
באם אירע לו טעות בברכה א'.
ד .וממילא נשמע ג"כ לענין נשים
המתפללות ,באשר הפרמ"ג בפתיחה
לה' תפלה העלה אם רגילה להתפלל
שויא עליה חובה ,ודינן כמו הנאמר
לגברי לגבי תפלת ערבית ,בוודאי עי"ז גם
האשה צריכה לחוש לסימנא לא טבא אם
אירע לה טעות בברכה ראשונה.
ה .ואם אירע הטעות בטופס זכרינו
שבברכה א' אם ג"כ נאמר ,הנה
לשיטות שבטור או"ח (סי' תקפ"ב) וברבינו
יונה ספ"ק דברכות [ז' ע"א מדפי הרי"ף]
דס"ל שאם שכח זכרינו וכו' שצריך לחזור
לראש השמ"ע ,לאותן שיטות י"ל דשייך

עק
משנת אליעזר

ברכות ישימח קרפ

חַ י וְ זֶ ה ֵמת ,אָ ְמרּו ו ְאֹומֵר ,ז ֶה חַי ו ְז ֶה מֵת .אָמְרּו לֹו,
לֹו ,עַ ִ ,מּנַאָ יִ ַןמר אַלָ ּתָהֶ םה מִּנ ַי ִן אַּתָה יֹודֵעַ .אָמַר לָהֶם ,אִם
יֹודֵ
אִ ם ְׁשגּורָ ה סְדּורָה ׁשְגּורָה תְפִּלָתִי ּבְפִי ,יֹודֵעַ אֲנ ִי

רע״ב

תפלתו בפניו
ה ,):כלומר ,התפלה
שהתפללו עליו מטורפת

(בגמרא

ּתְ פִ ּלָ תִ י ּבְ פִ י ּבִמְרּוצָה
וְאֵינ ִי נִכְׁשַל ּבָּה ,יֹודֵ עַ אֲ נִ י ֶׁשהּוא ְמקֻ ּבָ ל ֶׁש ְּתפִּלָתִי ֶׁש ִה ְתּפַּלַלְּתִי עַל הַחֹולֶה ְמ ֻקּבֶלֶת לִפְנ ֵי
שדה צופים

ג"כ סימנא דמתניתין על טעות בהוספת
זכרינו ,כיון שלדעת גדולים אלו הרי הוא
כעיקר מטבע דשמ"ע .אמנם למה דקיי"ל
שם בשו"ע [סע' ה'] שלדידן אין חוזרים
עבור שכחת זכרינו ,עפי"ז יש לצדד
שלגבי טעות בטופס זכרינו לא נאמר.
אמנם באשר ימי דין הם כל עשרת הימים,
והטור מתמיה למה אין אומרים כל נוסח
וכן תן פחדך בכל הימים שמר"ה עד יו"כ,
וצריכים מאוד ליזהר שלא יטעה בתפלה
לומר בלשון המורה על רעה כבמג"א שם
[ס"ק ד] ,אפשר דאף שאין מחזירים עבור
שכחת זכרינו ,בכ"ז יש לו לחוש אם אין
ח"ו סימן רע מה שטעה בטופס שהוסיפו
חכז"ל במס' סופרים לנוסח ברכה ראשונה
בימים אלו.
ו .ואם גם לגבי תפלת מוסף נאמר,
הן אמת שישנו חילוק רב בתפלת
מוסף לגבי שאר תפלות שמ"ע דערבית
שחרית ומנחה ,כי שלש אלו הם בקשת
רחמים משא"כ בתפלת מוסף הוא רק
זכר הקרבנות שהיו חובת היום בזמן
שביהמ"ק קיים .ועיין ריש פ"ק דע"ז (דף
ג' ע"ב) ברש"י גבי לא ליצלי אינש צלותא
דמוספי ביומא קמא דר"ה ביחיד מש"כ
בזה .ועיין בית יוסף סי' תקצ"א וברבנו
יונה סוף פרק תפלת השחר [ד' כ' ע"ב מדפי
הרי"ף] על משנה אין תפלת המוספין אלא

בחבר עיר ,שהיינו סברת התנא באשר
היא רק לזכר קרבנות המוספין .ועיין
במגיד תעלומה ריש פ' תפלת השחר (דף
כ"ו ע"א) ,שמהאי טעמא לגבי כל התפלות
נאמר במשנה לשון תפלה ,תפילת השחר,
תפילת המנחה ,תפילת הערב .ולגבי
מוסף נאמר רק ושל מוספין ולא נזכר גם
תפלה ,באשר ג' תפלות הנ"ל רחמי הם
ולא כן המוספין .וחידוש שלא זכר שר
התורה ולא ראה שכבר קדמו בס' קול
הרמ"ז שם במשנה בזה .אמנם מסתימת
לשון המשנה נראה שבכל תפלה אף
במוספין אם טועה בברכה ראשונה נאמר
האי סימנא ולא פלוג בזה.
ז .אם גם לגבי תפלת יום טוב נאמר
האי דינא דשל"ה הנ"ל שאם טעה
והתחיל תפלת חול שסימן רע הוא וצריך
לחזור בתשובה .יש לחקור ,דיכולים לומר
שדווקא לגבי תפלת שבת באשר תפלה
זו היא בכל שבוע דהשבת תדיר ולא
הי' לו לטעות ,משא"כ תפלת יום טוב
שאינו רגיל בה דהרי מזמן לזמן קאתי,
ומה"ט צריך להסדירה כבסי' ק' [סע'
א'] באו"ח ,הו"ל כעין דבמשנה דפסחים
שחט ונמצא טריפה או שנודע שמשכו
הבעלים את ידיהם או שמתו או שנטבעו
פטור ,שלא היה לו לחקור אחר כך ,מה
שאין כן בטעות אחר הנאמר במשנה

ברכות ישימח קרפ

רע״ב

אעק
משנת אליעזר

ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא
וטרודה ממנו ואינה ׁשֶהּוא מְקֻּבָל .וְאִם לָאו ,יֹודֵעַ
וְי ִ ְת ַרּפֵא ,וְ אִ ם לָ או
מקובלת:
אֲנ ִי ׁשֶהּוא מְטֹרָף:
ֶׁשאֵינ ָּה ׁשְגּורָה ,יֹודֵ עַ
אֲ נִ י ֶׁשהּוא הַחֹולֶה
ְמטֹורָ ף ,אֹו ֶׁש ַה ְּתפִלָה ֶׁש ֲאנ ִי ִמ ְתּפַּלֵל ָעלָיו ְמ ֻט ֶרפֶת חֲטּופָה ִמ ֶּמּנ ִי ו ְֹלא ְמ ֻקּבֶלֶת:
שדה צופים
שם חייב וכמ"כ בזה ,וצ"ע( .שו"ת שיח

יצחק ,סימן סד).

7
אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה
מתפלל על החולים.
בגמרא מנא הני מילי אמר רבי יהושע
בן לוי אמר קרא (ישעיה נז ,יט)

בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק
ולקרוב אמר ה' ורפאתיו .וקשה מה
מקשה הגמרא ,הלא היה יודע בבירור
זה הסימן כמה פעמים בנסיון ולמה לי
קרא .אלא דאפשר לומר ,הגם שהיה
רואה אומדנא זו במופת אסור לסמוך על
מחשבת הלב להחזיק זה בבירור אם לא
היה לו מוצא מפסוק .ולכן פריך מנא הני
מילי מן התורה( .קול שמחה).

7
ואומר זה חי וזה מת.
כתב בספר דברי מאיר (פרשת עקב) דמה
שאמר זה חי ניחא ,אבל מה שאמר
זה מת יפלא מי ביקש מידו להוציא מפיו
דבר רע הלא סייג לחכמה שתיקה (אבות ג,
יג) ובכלל הן די' לצרה בשעתה ואקדומי
פורענותא לא מקדמינן (מגילה דף ה ע"א).
ותירץ וז"ל :והתירוץ הנכון הוא ,דהנה
איתא בחז"ל (מו"ק דף טז ע"א)
שהקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלו,

ולכאורה קשה איך יוכל צדיק לשנות
רצון הבורא ית"ש וכי אדם הוא להתנחם,
אך התירוץ הוא הנה כתיב (ישעי' מג ,ד)
ואתן אדם תחתיך ודרשו חז"ל (ברכות דף
סג ע"ב) אל תקרי אדם אלא אדום ,וגם
כתיב (ישעי' מג ,ג) נתתי כפרך מצרים,
והיינו שלפעמים גובר מדה"ד על בר
ישראל אז נותן לו השי"ת נפש רשע
ופודה בזה נפש הישראלי (עי' זוה"ק ח"א
דף ל"ג .ובעוד מקומות שכ"כ) ,וכמו כן עושה
הצדיק כאשר תצא פקידה מהשי"ת
על איש ישראל שימות ח"ו אזי הצדיק
משתדל בתפלתו להעביר את רוע הגזירה
ולשים אותה על ראש נכרי אשר לא
מבני ישראל הוא ,וזה עשה ר"ח בן דוסא
שאמר זה החולה חי יחיה ,וזה היינו
הרשע מת ,בעונו ימות תחתיו .וזה ג"כ
כוונת הכתוב בפ' עקב (דברים ז' טז) והסיר
ה' ממך כל חולי גו' ונתנם בכל שונאיך.

וכעי"ז

כתב הפני יהושע (ב"ק דף נ ע"א)

בביאור הצלת בתו של נחוניא
חופר שיחין דאיתא שם מעשה בבתו של
נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול,
באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא .שעה
ראשונה  -אמר להם :שלום ,שניה  -אמר
להם :שלום ,שלישית  -אמר להם :עלתה.
אמרו לה :מי העלך? אמרה להם :זכר של
רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו .אמרו
לו :נביא אתה? אמר להם :לא נביא אנכי
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בעק

שדה צופים
ולא בן נביא אנכי ,אלא כך אמרתי :דבר
שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו?!
וכתב הפנ"י (ד"ה בגמרא) וז"ל' :אמרה להו
זכר של רחלים וזקן אחד מנהיגו ופרש"י
איל של אברהם .ויראה שרמזה בזה
דודאי נגזר עליה משמים למיתה אלא
שהועיל לה תפילתו של רבי חנינא בן
דוסא וכיון שנגזר עליה משמים אי אפשר
לבטל הגזירה עד שיותן תמורתה איזה
אדם אחר כדמצינו בכמה דוכתא בנחל
קישון [פסחים קי"ח ע"ב] וכעובדא דר' ביבי
בחגיגה [דף ד' ע"ב] ועיקרו מפורש בזוהר
גבי נחשא' שלכך נוהגין העולם ליקח
תרנגול בערב יו"כ לכפרה ,וא"כ נרמז בזה
הענין כמו שהיה באיל של יצחק שנקרב
תמורתו כן נעשה לה וק"ל ,ובזה נתיישב
מה שלא אמרו תיכף לרבי חנינא בן
דוסא 'וכי נביא אתה' אלא לאחר שאמרה
זכר של רחלים ,והיינו דעיקר תמיהתם
כיון שאמרה שודאי נגזר עליה משמים
למיתה אלא שתפלתו גרמה לה ,על זה
אמרו וכי נביא אתה פי' איך בטחת כ"כ
בתפילתך ,ועל זה השיב להם אמרתי
דבר שנצטער וכו' על זה תמכתי יתדותי
שתועיל תפילתי לבטל הגזירה וק"ל,
עכ"ל.
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אם שגורה תפילתי בפי וכו'.
ידוע המעשה בהגאון רבי שלמה איגר
זצ"ל ,שהבטיח לנדיב שהיה חשוך

בנים ,ותרם סכום גדול לישיבתו ,שיבקש
מאביו הגאון רבי עקיבא איגר שיתפלל
עבורו שיפקד בזרע של קיימא .הגאון
רבי שלמה כתב לאביו מכתב ובו שם
הנדיב וביקשו שיתפלל עבורו .ענה לו
אביו בגערה על שהבטיח לנדיב הבטחה
כזו ,אולם סיים רבי עקיבא איגר לבנו,
מאחר שהבטחת כבר ,והמעשה כבר
נעשה ,דע לך שהתפללתי ולא נעניתי
מן השמים .בדוק נא אם השם שכתבת
לי הוא מדוייק .בדק רבי שלמה איגר
ומצא שאמנם השם שכתב לאביו לא היה
מדוייק ,וכתב שנית את השם הנכון .רבי
עקיבא איגר התפלל והנדיב אכן נושע.

7

יש לפרש בדרך רמז על פי דאיתא
בש"ס (ברכות כ"ח ב) העושה תפילתו
קבע אין תפילתו תחנונים וזהו אם שגורה
תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם
לאו היינו שלא נשלח דיבורים בפיו האיך
להתפלל רק הוא עצמו קובע לו תפילה
אז יודע אני שהוא מטורף ,והיינו שאין
תפילתו תחנונים( .דגל מחנה אפרים ,פרשת
קרח).

7

אומרים בשם רבינו הרבי ר' אלימלך
זצלה"ה על אם שגורה תפילתי
בפי ,שגורה הוא לשון שליחות ,שהיא
שלוחה מה' יתברך בפיו( .פרי צדיק ,פרשת
עקב).

ברכות ישש קרפ

רע״ב

געק
משנת אליעזר

ֱמר
ּ ְָכתוּב ֶא ָחד ֶנא ַ
פרק ששי
"לה' ָה ָא ֶרץ
כ"ד א') ַ
(א) חוץ מן
היין( .א)
ּמלו ָֹא ּה" ו ְּכ ִתיב (שם קט"ו
וְ
שמתוך חשיבותו
"ה ָּׁש ַמיִם ָׁש ַמ ּיִם ַלה'
ט"ז) ַ
קבעו לו ברכה לעצמו.
ָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם"
ו ְָה ָא ֶרץ נ ַ
ָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם ,ו ְַחיְיב ּו ַחזַ"ל ְּב ָר ָכה
ו ְָא ְמר ּו ַחזַ"ל ַּכאן קו ֶֹדם ְּב ָר ָכהַ ,לה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלו ָֹא ּה ,ו ְַכאן ְל ַא ַחר ְּב ָר ָכה ,ו ְָה ָא ֶרץ נ ַ
ְשו ֶֹא ֶלת ַה ִּמְׁשנָה.
אשוֹנָה ַעל ָּכל ַמה ֶׁש ֶּנ ֱהנֶה ָּבעו ָֹלם ַהזֶה וׁ
ִר ׁ
(תהלים

ּכֵיצַד מְבָרְכִין עַל הַּפֵרֹות.
עַל ּפֵרֹות הָאִילָן אֹומֵר,

(א) ּכֵ יצַ ד אֵיְך ּו ְבאֵיז ֶה נּוסַח ְמבָ רְ כִ ין עַ ל הַ ּפֵ ירֹות ,עַ ל הַ ּפֵ ירֹות ַהּגְ ֵדלִים עַל הָ אִ ילָ ן
אֹומר ּבָרּוְך ַאּתָה ה' אֱלֹוקֵינּו ֶמלְֶך
ֶׁש ִּמ ְת ַקּי ֵם ִמ ָּׁשנ ָה לְ ָׁשנ ָה ּומֹוצִיא ּפֵירֹות ֵמ ֲענָפִין ֵ
שדה צופים

פרק ו
משנה א
כיצד מברכין על הפירות על פירות
האילן כו' ועל פירות הארץ וכו'.
יש לתמוה אמאי שביק לברכת בורא
מיני מזונות .ותירץ הפנ"י ,דלא
נקיט הכא אלא ברכות כלליות שכוללות
מינין הרבה ולאפוקי מדרבי יהודה ואיידי
דנקיט כלליות נקיט נמי פרטים דחוץ
מיין ופת ואפ"ה לא תקשי מדלא קאמר
חוץ מן הפת ומיני מזונות דהא קי"ל אין
למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר
בו חוץ.
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על פירות האילן.
כתב הרמ"ז ,התחיל בפירות האילן לפי
שברכת בורא פרי העץ חשובה
יותר מברכת בורא פרי האדמה .אך
הצל"ח העיר ,דזהו פלוגתא דרבוותא,
ועיין בש"ע סי' רי"א סעיף ג'.
והצל"ח כתב ,דעל פרי העץ חיובית
עלינו ההודאה על תחלת
הרשות שנתן לאדם הראשון לאכול,

ובזה נתעלה יותר מבהמה וחיה על דעת
הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת
בראשית בפסוק הנה נתתי לכם [א' ,כ"ט],
משא"כ בירק עשב וכל הגדל מעצמו
בארץ הושוו הבהמות לאדם .ואף שגם
בפרי האדמה אשר הוא זורע זרע נתעלה
אז האדם יותר מבהמה וחיה כמבואר שם
ברמב"ן ,מ"מ בכלל פרי האדמה יש גם
הגדלים מאליהם ובהם הושוו הבהמות
לאדם הראשון ,משא"כ פרי העץ כולם
ניתנו אז רק להאדם.

7

הוא אומר.
הנה "הוא" מורה על נסתר ידוע ,ומה
היה חסר התנא לומר על פירות
האילן אומר ,וכן הוא האמת הנוסחא
במשנה שבמשניות ,אמנם המשנה
שבגמרא בבלית וירושלמית הוא אומר,
מלבד בברכה שעל גידולו מן הארץ
דהיינו ברכת שהכל שנינו לקמן במשנה
דף מ' ע"ב על דבר שאין גידולו מן הארץ
אומר שהכל נהיה בדברו.
ומבאר הצל"ח ,ע"פ מ"ש הרמב"ם
בפירוש המשנה כאן וז"ל ,והניח
תחלת כל ברכה מפני שהוא דבר משתתף

דעק
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

הָעֹולָם ּבֹורֵ א ּפְ רִ י ּבֹור ֵא ּפְרִי הָעֵץ ,חּוץ מִן הַּי ַי ִן,
הָ עֵ ץ ,חּוץ ִמן הַ יַ יִ ן
ִיבּותֹו ֶׁשעַל הַּי ַי ִן אֹומֵר ּבֹור ֵא ּפְרִי
ֲחׁש
ֶׁשּמִּתֹוְך
ֶׁש ְּמ ַׂש ֵּמ ַח ַהּלֵב ו ְ ָסעִיד הַּגָפֶן .וְעַל ּפֵרֹות הָאָר ֶץ אֹומֵר
קֹובֵ ַע ְּב ָרכָה לְ ַעצְמֹו,

אֹומר ּפְ רִ י הַ ּגָ פֶ ן ,וְ עַ ל ּפֵ ירֹות
ֶׁשעַ ל הַ יַ יִ ן ֵ

רע״ב
וכן חוץ הפת :בורא
מיני דשאים .לפי

שיש בכלל פרי האדמה
דשאים וזרעים כגון
קטניות ,ור' יהודה
בעי היכר ברכה לכל מין ומין .ואין הלכה כר'

שדה צופים
בכל הברכות רצה לומר בא"י אמ"ה,
עכ"ל .והנה תחלת כל ברכות הם כמדבר
לנוכח ברוך אתה וכו' ,ואחר שהגיע למלך
העולם שוב הברכות משתנים מנוכח
לנסתר ,בורא ,אין אומר בראת רק בורא,
וזהו בכל הברכות משתנה תיכף אחר
שאמר מלך העולם בורא המוציא ,אבל
ברכת שהכל אין השינוי ניכר עד סיום
סוף הברכה שאומר בדברו ,ואינו אומר
בדברך .וידוע בלשון הקודש מלת הוא
מורה על נסתר ידוע .וזהו כוונת התנא
שהוא שואל כיצד מברכין ,ובא כאן לפרש
שינוי נוסח הברכות כל אחת למינהו,
ושינוי אינו כל זמן שמדבר בלשון נוכח
עד שמתחיל לשון הוא ,ששימושו על
הנסתר .ולכן רמז התנא על פירות וכו'
הוא אומר ,כשמגיע לשימושו של לשון
הוא שהוא נסתר אז שינוי הברכות ,שעל
זה אומר בורא פרי העץ ועל זה אומר
בורא פרי האדמה וכן כולם ,אבל בברכת
שהכל השינוי מתחיל קודם שמגיע ללשון
נסתר ,שהשינוי מתחיל באמרו שהכל,
ולכן תנא התנא על דבר שאין גידולו מן
הארץ אומר שהכל נהיה בדברו.
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שעל הפת הוא אומר וכו'.
אם בירך על הפת בורא מיני מזונות
במקום המוציא ,כתב בשו"ת בית

יהודה (סימן מא) שכתב שלא יצא ,אמנם
דעת החיד"א בברכי יוסף (סימן קסז סק"י)
דיצא ,וכן כתב האבן העוזר .ובשיורי
ברכה (שם סק"ה ובסוף סימן רז) הביא שכן
מבואר בספר הפרדס כתיבת יד ,בשם
הרא"ה והריטב"א שאם בירך על הפת
במ"מ יצא .ע"כ.
והמאירי כתב ,וראיתי לקצת חכמי הדור
שכתבו ,דבדיעבד הלחם נפטר
בברכת בורא מיני מזונות ,כל שבירך
ברכה זו על הפת בפרט ,ואינו נראה לי.
ע"כ .ועיין בשו"ת קול אליהו ח"א (חאו"ח
סימן יב ומז) .ובספר בית מנוחה (דף נג
ע"ב) .ובחיי אדם (כלל נח סימן א).
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אם טעה ובירך על הפת בורא פרי
האדמה ,כתב הכ"מ (פ"ד מהל' ברכות
ה"ו) שאפשר שיצא .והחיד"א בשיורי ברכה
(סימן רז) כתב בשם הרא"ה והריטב"א
שלא יצא ,שאין שם פרי עליו .אולם
הבית מנוחה כתב שלדעת הרד"א ור"א
מלוניל והארחות חיים והכל בו יצא .ע"כ.
וחיי אדם (בנשמת אדם כלל נח סימן ב) תמה
על הכ"מ הנ"ל ,כי למה כתב "שאפשר"
שיצא ,והרי החטים הם פרי האדמה ,וכמו
שכתוב ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי
האדמה ,וא"כ בודאי שיצא .ע"ש.

7

ברכות ישש קרפ

רע״ב

העק
משנת אליעזר

אֹומר ּפְ רִ י
ֵ
ּבֹור ֵא ּפְר ִי הָאֲדָמָה ,חּוץ מִן הָ אָ רֶ ץ
ׁשעַל הַּפַת הּוא אֹומֵר הָ אֲ דָ ָמה ,חּוץ ִמן
הַּפַתֶ ,
הַ ּפַ ת לֶחֶם ֶׁשּמִּתֹוְך

יהודה .והא דתנן על
הירקות אומר בורא
פרי האדמה ,הני מילי
ירקות שדרכן לאכלן הַּמֹוצִיא לֶחֶם
חיין ואכלן חיין ,או
שדרכן לאכלן מבושלים ואכלן מבושלים .אבל
אותן שדרכן לאכלן חיין ואכלן מבושלים ,או

מִן הָאָר ֶץ .וְעַל

ׁשֶּסֹועֵד
ֲחׁשִיבּותֹו
ַהּלֵב קֹובֵ ַע
אֶת

אֹומר
ְּב ָרכָה לְ ַעצְמֹוֶׁ ,שעַ ל הַ ּפַ ת הּוא ֵ
הַ ּמֹוצִ יא לֶ חֶ ם ִמן הָ אָ רֶ ץּ ,כְדִכְתִיב (תהלים

שדה צופים

בספר

חשוקי חמד (עמ"ס ברכות לה ע"א)

העליון וארץ הוא החלק העמוק יותר

מביא חידה :איך יתכן שיברך על
פת "שהכל".

ע"ש .ומפורש כן בפי' הרוקח במדבר (טז,

והוא פותר אותו :הרוצה לשתות ואינו
רוצה לשתות אליבא ריקנא ולכן
אוכל קודם מעט פת ,כמבואר ברמ"א
(סימן ריב סעיף א) ,כיון שהפת טפילה
למשקה לכן אינו מברך ברכה הראויה
לו אלא ברכת שהכל .וכן כתב בפשיטות
בביאור הלכה (סימן קעד ס"ז ד"ה ופת
פוטרתם) .ויעויין במשנ"ב (סימן ריב סק"י)
דראוי להימנע מאכילת 'טפל' קודם
ה'עיקר' כיון שיש דעות שאם אוכל הטפל
קודם העיקר מברך ברכתו הראויה[ .ועיין
ביאור הלכה סימן ריב שם ד"ה ואינו].
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הנה לכאורה תמוה מאוד על השינוי
בנוסח הברכות ,מדוע בלחם
מזכירים "ארץ" ובירקות "אדמה" .והנה
בתפארת ישראל במשניות (כאן) עמד
בזה וכתב ,דארץ היא החלק העמוק
יותר .דהלחם צריך לכוח מעמקי האדמה,
ולמקום זה קורים ארץ ולכן זה לשון
הברכה .משא"כ ירקות כוחם הוא מהחלק
העליון יותר הנקרא אדמה ,עכ"ד.

והנה

באור החיים הק' (במדבר טז ,לא)

כתב כן ,דאדמה היא החלק

לא) ע"ש וכדברי האוה"ח כתב המלבי"ם
בספרו התורה והמצוה (שמות כ ,כא)

עה"פ :מזבח אדמה תעשה לי וגו' ע"ש
היטב.
אכן ברש"י (בראשית ו ,יג) מפורש להפך,
דארץ הוא החלק העליון ואדמה
הוא המקום העמוק יותר ע"ש ובשפתי
חכמים (אות נ) וצ"ע.
ויש להביא מש"כ המהר"ל בנתיבות
עולם (נתיב העבודה פרק טז) וז"ל:
בענין ברכת המוציא והפרש יש בין
אדמה ובין ארץ .כי אדמה נקראת אחר
שנחלש קצת מן הארץ כמו עפר שנקרא
עפר הארץ אף לאחר שנתלש .אבל ארץ
לא נקרא רק כל הארץ ביחד אשר כלל
הארץ יש לה קיום וכו' ע"כ.

ובאבני

נזר או"ח (ח"א סי' קנ ס"ק ב)

כתב ,דלפי"ז יש לחדש .דהנזרע
בעציץ שאינו נקוב .שנפסק מכלל ארץ,
אין מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ,
אבל אפשר דחשיב גדולי קרקע ,כי קרקע
אינו שם לכלל הארץ ,כמו אדמה שאינו
שם לכלל הארץ עכ"ד ,והוא דבר חידוש.
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ועק
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

קד יד) "לְהֹוצִיא לֶחֶם הַיְר ָקֹות אֹומֵר ּבֹור ֵא ּפְר ִי שדרכן לאכלן מבושלים
ואכלן חיין ,אינו מברך
מִן ָה ָארֶץ" ,וְ עַ
אֹומרל הָאֲדָמָה .רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר,
עליהן אלא שהכל.
ֵ
הַ יְ רָ קֹות
ּבֹור ֵא מִינ ֵי דְ ָׁשאִים:
וירקות שאוכלין אותם
ּבֹורֵ א ּפְ רִ י הָ אֲ דָ ָמה
בין חיין בין מבושלים,
ּכִ ְׁשאַר פֵרֹות ָה ֲא ָדמָה,
מברכין עליהן בורא פרי האדמה בין חיין בין
אֹומר ּבֹורֵ א ִמינֵ י דְ ָׁשאִ ים
רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
מבושלים:
ּדִ ְסבִירָא לֵיּה דִ ְצרִיכִין ְּב ָרכָה מְפּו ֶרטֶת:

שדה צופים
בתוס' אנשי שם הקשה .מדוע לא אמר:
ועל כל המשקין מברך שהכל
חוץ מן היין וכו' ,ע"כ.
וכתב בספר גפי אש להגר"א שטרען
ז"ל ליישב :ונ"ל עפ"י מה שראיתי
בספר מלאכת שלמה שהביא בשם
החכם ר' אליעזר אזכרי ז"ל שכתב לדעת
הירושלמי ,דמיתורא דמתני' דקתני שעל
היין אומר וכו' שמעינן דאפי' דיעבד אם
אמר על היין בפה"ע לא יצא ע"כ ,וכן
משמע מתוס' (דף יב ע"א) בד"ה לא וכו'
שכתבו נמי כן שאם אמר בפה"ע תחת
בפה"ג לא יצא וכ"כ בגליון הש"ס ,והוא
תמוה דהרי יין שם פרי עליו דהא מברכין
בפה"ג וא"כ שפיר מברך בפה"ע ,אלא
דהי' לו לברר יותר שהוא מגפן א"כ לא
גרע מבירך שהכל דקיי"ל דיצא ,אח"כ
מצאתי בתשו' גנת וורדים חאו"ח (סי' כט)
דהעלה כן לדינא דיצא ,ע"כ.
ולענ"ד דהגאונים בעל תשו' גנת וורדים
ובעל גליון הש"ס לא ראו או
שכחו לפי שעה את הירושלמי הנ"ל
דמדייק ממתני' דהכא דהדין דלא יצא
כמ"ש תוס' ור"י הלוי ,ולפי דבריהם נמי
ניחא קושית התוס' אנשי שם דהא קמ"ל
דנקט יין גבי אוכלין ולא נקט גבי משקין
ואמר חוץ גבי ברכת שהכל ,דקמ"ל דאפי'

בדיעבד אם בירך על יין בפה"ע לא יצא,
משא"כ על יין אם בירך בדיעבד שהכל
יצא וכמ"ש ר' יוחנן לקמן ,וכו' ,ע"ש עוד
שהאריך בזה.
וראה מש"כ בנו הגר"מ שטערן זצ"ל
מדעברעצין בענין זה בקובץ כרם
שלמה (שנה ז' קו' ד ע' כט והלאה).
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ר' יהודה אומר בורא מיני דשאים.
בספר עובר אורח להגאון האדר"ת זצ"ל
(אות רל) כתב בזה"ל :אמר [הרב ר'
יוסף יצחק ראבינאוויץ נ"י אב"ד קהילת טורעץ]

בהא שכתבו הראשונים בשם רב האי גאון
שצריך ברכה מבוררת ,ולכן בורא פרי
העץ קודם לבורא פרי האדמה .שלכאורה
לרבי יהודה דס"ל בורא מיני דשאים אין
ברכת בורא פרי האדמה לדידיה כלל,
וא"כ תקשה בהא דברכות [מא ,א] בצנון
[דפוטר] זית ,דתרווייהו ברכות פרטיות.

ושוב

מצא בליקוטי הרמב"ן לברכות [מ,

א] דמ"מ גם רבי יהודה מודה שיש
ברכת בורא פרי האדמה ,מפני שיש ג'
מינים.
ואני אמרתי לו ,שמ"מ גם לרבי יהודה
ודאי בבירך בורא פרי האדמה
על פרי העץ יצא ,שהרי הטעם דעיקר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

(ב)

ברך על פירות
וכו'.
האילן

זעק
משנת אליעזר

(ב) ּבֵר ְַך עַל ּפֵרֹות הָאִילָן ּבֹור ֵא (ב) ּבֵ רַ ְך ּבִ ְד ָעבַד עַ ל
ּפֵ רֹות הָ אִ ילָ ן
ּפְר ִי הָאֲדָמָה ,יָצָא .וְעַל ּבֹורֵ א ּפְ רִ י הָ אֲ דָ ָמה
ּפֵרֹות הָאָר ֶץ ּבֹור ֵא ּפְר ִי הָע ֵץ ,יָ צָ א ,מִּׁשּום ֶׁשּג ַם

כל היכא דכי שקלי
לפירא איתיה לענף,
ואותו הענף עצמו
חוזר ומוציא פרי לשנה האחרת ,מקרי אילן,

ּפְרִי ָהעֵץ יֹונ ֵק מִן

ָה ֲא ָדמָה ,וְ עַ ל ּפֵ רֹות הָ אָ רֶ ץ ּבֹורֵ א ּפְ רִ י הָ עֵ ץ

שדה צופים
אילן ארעא הוא כבברכות [מ ,א] .עכ"ד
ודפח"ח.
ויש להביא מש"כ הנצי"ב במרומי שדה
(ברכות לה ע"א) :ר' יהודא אומר בורא
מיני דשאים .י"ל דר' יהודא מודה בעיקר
ברכת בורא פרי האדמה בין בקטניות בין
בלפת וצנון וכדומה ,כדמוכח להלן (דף
מא) בסוגיא דצנון וזית .ולא פליג אלא
בעלים הנאכלים מכמה מינים ,ומשו"ה
ס"ל לברך בורא מיני דשאים ,ולא מיני
ירקות .דירקות משמע גם העלים גם מיני
ירקות שהן עיקר המאכל .אבל דשאים
משמע העלים לחוד שהן דשא ,ע"כ.
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משנה ב
בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה
יצא וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

רו סעיף א) בירך על פירות האילן
בורא פרי האדמה ,יצא ,אבל אם בירך
על פרי האדמה בורא פרי העץ ,לא יצא,
הילכך אם הוא מסופק בפרי אם הוא
פרי עץ או פרי האדמה ,מברך בורא פרי
האדמה .ועל הכל ,אם אמר שהכל ,יצא
ואפילו על פת ויין.
ועיין מ"ב דהא דכ' המחבר אם הוא
מסופק ,היינו כשהוא ספק לו מצד

הדין ,אבל אם הוא ספק לו מחמת שלא
למד ,לא יאכל עד שילמוד.
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ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא.
כתב המגן אברהם (סימן רו סק"א) וז"ל:
נראה לי שפירות הגדלים באילן,
ומשום שלא נגמרו ,או שאינם עיקר הפרי,
צריך לברך עליהם בורא פרי האדמה ,כמו
שפסק בש"ע (סימן רב סעיף ב) ,אם בירך
עליהם בורא פרי העץ יצא .ע"כ.
וכן הסכים לזה החיד"א בברכי יוסף
(סימן רו סק"ב) ,והביא ראיה לזה
מדתנן הכא ,בירך על פירות הארץ
בפה"ע לא יצא ,משמע דוקא על פירות
הארץ ,אבל אם הוא דבר הגדל באילן
אע"פ שאינו גמר פרי יצא ,שאל"כ הו"ל
למתני בירך על דבר שברכתו בורא פרי
האדמה ,בפה"ע ,לא יצא וכו' .ע"ש.

וכן

כתב ראיה זו בשו"ת צמח צדק (חאו"ח

סימן כו אות ד) ,וכ"כ המגן גבורים
(סימן רו סק"א) והחיי אדם (כלל נא סימן יב).
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עיין

כסף משנה (פ"ד מהל' ברכות ה"ו)

שאם בירך על הפת בורא פרי העץ
אפשר שיצא ואינו צריך לחזור ולברך
המוציא .והרב בית מנוחה (דף נג ע"ב)
חולק עליו ,עיי"ש.

חעק
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

ל ֹא יָ צָ אְּ ,ד ֲאפִּלּו ֹלא יָצָא .ע ַל ּכֻּלָם אִם אָמַר ומברכין על פירותיו
בורא פרי העץ .אבל
ֵעצִים ְק ַטּנ ִים אִם
ֶׁשהַּכ ֹל ,יָצָא:
היכא דכי שקלת
ֹלא ִמ ְת ַקּיְמִים ִמ ָּׁשנ ָה
ליה לפרי לא ישאר ענף שיחזור ויוציא פרי
לְ ָׁשנ ָה ֹלא מִי ְקרֵי עֵץ ,עַ ל ּכֻ לָ ם ּבֵין ּפְרִי ָהעֵץ
לשנה האחרת ,אין מברכין על הפירות אלא
ּובֵין ּפְרִי ֲא ָדמָה לֶחֶם וְיָי ִן אִ ם אָ ַמר ֶׁשהַ ּכ ֹל
בורא פרי האדמה :על כולם אם אמר
(נ ִ ְהי ָה בִ ְדבָרֹו) יָצָא דְהּוא ּכֹולֵל ַהּכֹל:
שהכל יצא .ואפילו על הפת ועל היין .ומיהו
לכתחלה אין לאכול שום פרי ,אם אינו יודע תחלה שיברך עליו ברכה הראויה לו:

שדה צופים
על כולם אם אמר שהכל נהיה יצא.
עיין בבלי בבא קמא (ל ע"א) ואמרי לה
מילי דברכות ,ותמה באליה רבה
(אורח חיים ריש סי' רב) ,דמשמע דמי שלא
קיים אותן מילי דברכות ,חסיד הוא דלא
מקרי ,אבל רשע נמי לא מקרי ,וקשה,
הרי במסכת ברכות (לה ע"ב) אמרו ,כל
הנהנה מהעולם הזה חבר הוא לאיש
משחית .וביאר ,שהכוונה היא שלא
יסמוך על הכלל שאמר שהכל יצא ,אלא
ילמוד מילי דברכות לברך על כל מין
ברכה דשייך לו ,וכתב בכתבי האר"י ז"ל
הפוטר עצמו בברכת שהכל הרי זה בכלל
בור שקללוהו חז"ל ,ומי שנזהר בזה כן
נקרא חסיד.
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עובדא הוי באחד מגדולי ישראל שסידר
קידושין וטעה ובירך על היין
שהכל נהיה בדברו ,וחזר ובירך מחדש
בורא פרי הגפן ,וכשנשאל הרי מבואר
בשו"ע (סימן רו ס"א) על כולם אם אמר
"שהכל" יצא .השיב ואמר אף שעל כולם
אם אמר שהכל יצא ,מכל מקום הואיל
והמסדר קידושין הוא רק שליח על
הברכה ,וכאן שברכה כזו לכתחילה היא
שלא כהוגן הוי שינוי בשליחות ,ויכול

המשלח לומר שהוא רוצה בברכה כזו
שלכתחילה מברכים אותה ,וכיון דבטלה
השליחות חייב לחזור ולברך כהוגן .ודנו
בדבריו ההר צבי (על טור אבהע"ז סימן סב)
ובשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן יח אות יא).
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ידועים

דברי החיי אדם (בכלל נ"ח סעי' ג')

עפ"י הגמ' (עירובין כ"ו) שבנודר
מן המזון אסור בכל דבר חוץ ממים
ומלח ,אלמא דכל מידי דאכילה איקרי
מזון ,ולכן המברך 'בורא מיני מזונות' על
כל עניני אכילה ושתיה יצא ידי חובתו
חוץ ממלח ומים ושאר משקאות קלים
וממותקים.
ודברי החיי"א מובאים להלכה בביה"ל
(סי' קס"ז סעי' י' ד"ה במקום) ,אך
הערוה"ש (סי' קס"ז סעי' י"ט) חולק עליו,
ולכן כתב בשו"ת אגרות משה (ח"ד סי'
מ') שמהנכון למי שטעה ובירך בורא מיני
מזונות על שאר מידי דאכילה שיאכל רק
מעט שלא יהא ברכתו לבטלה ,ויפסיק
ע"י שיצא לרשות אחרת וכדו' ויחזור
ויברך שוב הברכה הראויה.
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בדין המברך שהכל נהיה בדברו על
ריח טוב של בשמים ,האם יצא ידי

ברכות ישש קרפ

טעק

שדה צופים
חובתו ,או צריך לחזור ולברך ברכת הריח.
יש מביאים מתוס' ברכות (מג ע"א) בד"ה
ועל ההדס ,וז"ל :ומי שהולך בבית שיש
בו בשמים ,ומספקא ליה אם ממין עץ
הם ,או ממין עשב ,יש מפרשים שמברך
שהכל נהיה בדברו ,כדקי"ל (ברכות מ א)
שעל הכל אם אמר שהכל יצא ,ורבינו
משה מקוצי היה אומר שיברך בורא
מיני בשמים .ע"כ .ובמרדכי שם (סי'
קמז) כתב ,והיכא דמספקא ליה אם מין
עץ הוא או מין עשב ,כגון הנכנס לבית
הבשם ומריח ,מברך שהכל ,שעל הכל
אם בירך שהכל יצא .וה"ר משה מקוצי
היה אומר שיברך בורא מיני בשמים .ע"כ.
ובתוס' ר"י החסיד (ברכות לו א) סוף ד"ה
קמחא דחיטי ,כ' וז"ל" :והא ודאי שאם
אדם מסתפק על בשמים המצויים בינינו
יכול לברך שהכל נהיה בדברו ויפטור
עצמו לכתחלה ,שהרי על הכל נתקנה
ברכה זו".

וראה

בספר עולת תמיד (סי' רטז סק"ב)
שהביא לשון התוס' ברכות (מג א)

הנ"ל ,וכתב ע"ז ,ונראה ללמוד מד' התוס'
דבדיעבד אם בירך שהכל יצא ,וכן נראה
פשוט ,דהא נקטינן כללא שעל כולם
אם אמר שהכל יצא ,ואין לחלק בין מיני
מאכל ומשקה לבין מיני ריח בשמים,
שאדרבה קל וחומר הוא ,שאם על אכילה
ושתיה שהנאתן מרובה יצא ,כל שכן
הנאת הריח שהיא הנאה מועטת שיצא.
ע"כ.

איברא

בשו"ת בית יהודה (חאו"ח סי' מב)

כ' ,בענין ברכת הבשמים נ"ל
שאינו יוצא בברכת שהכל ,שברכת שהכל
מיוחדת למיני אכילה ומשקה בלבד,

ודלא כהחכם כה"ר דוד הלוי שהביא
ראיה מהתוס' בשם השר מקוצי שיוצא
גם בברכת שהכל ,שאין הלכה כדבריו,
שהרי לא הזכירוהו הפוסקים .ע"כ.

וראה

להחיד"א בברכי יוסף (סי' רטז

סק"ד) שהביא מ"ש הא"ר בשם
עולת תמיד ,וכתב ,דאיברא שהתוס' כתבו
שיש אומרים כן ,וכ"כ המרדכי ,מ"מ לדידן
דקי"ל כהר"מ מקוצי שיש לברך בורא
מיני בשמים ,נראה שאם בירך שהכל
לא יצא ,שלא נתקנה ברכת שהכל אלא
על מאכל ומשקה ,אבל ראיתי בארחות
חיים אות מב שכתב בשם הרמב"ם,
שבברכת שהכל יצא גם בברכות הריח,
אך דברי הרמב"ם לא ידענו איה מקום
כבודם ,שבחיבורו לא זכר אלא ברכת
בורא מיני בשמים .ומרן בכ"מ פ"ט מה'
ברכות כ' ,שברכת במ"ב כמו שהכל על
מיני מזון ,משמע שדוקא על מיני מזון
יוצא בבר' שהכל .ובשו"ת בית יהודה
סי' מב כתב דלא יצא ,ודלא כהר"ד הלוי
וכו' ,וק"ק שלא זכר כי אם דברי התוס',
ואגב שטפיה כתב בשם התוס' שלד' השר
מקוצי יוצא בבר' שהכל ,ובאמת שהתוס'
כתבו בשם יש מפרשים שמב' שהכל,
ולהר"מ מקוצי במ"ב .עכת"ד.
ובשו"ת לב חיים ח"ב (סי' טל) כתב,
שנראה שאין לחלק בדין ברכת
שהכל בין פירות ופת ויין ,דקי"ל שעל
כולם אם אמר שהכל יצא ,לבין ברכת
הריח על מיני בשמים ,שמכיון שברכת
שהכל היא ברכה כוללת על כל מה
שנברא בדבר השי"ת ,אף ריח בשמים
בכלל זה ,ואין מקום לחלק ביניהם ,הילכך
אם בירך על הריח שהכל יצא .ע"כ.

פק
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

(ג) עַ ל דָ בָ ר ֶׁשאֵ ין (ג) עַל ּדָבָר ֶׁשאֵין ּג ִּדּולֹו מִן
ּגִ ּדּולֹו ִמן הָ אָ רֶ ץ
הָאָר ֶץ אֹומֵר ֶׁשהַּכ ֹל .עַל
ּכְגֹון ָּבׂשָר ו ְ ָדג ִים,
אֹומר ֶׁשהַ ּכ ֹל נ ִ ְהי ָה הַחֹמֶץ וְעַל הַּנֹובְלֹות וְעַל הַּגֹובַאי
ֵ

(ג) נובלות .פירות
שנפלו מן האילן
קודם שנתבשלו כל
צרכן :גובאי .חגבים

חֹומץ
ּבִ ְדבָרֹו עַ ל הַ ֶ
יַי ִן ֶׁש ֶה ֱחמִיץ ּו ְבנ ֵי ָאדָם נ ִ ְמנָעִין לִׁשְּתֹותֹו יָצָא ִמּכְלַל יַי ִן ו ַ ֲאפִלּו אִם ִערְבֹו ּבַ ַמי ִם ֶׁש ַעּתָה
רָאּוי ,ו ַ ֲאפִלּו ּבְׁשֹותֵהּו לִרְפּואָה ,וְ עַ ל הַ ּנֹובְ לֹות ּפֵרֹות ְׁשנָפְלּו מִן ָהאִילָן קֹודֶם ֶׁשּנ ִ ְתּבַּׁשְלּו ּכָל
שדה צופים

וראה

עוד בשו"ת באר משה ח"ג (סי' נד

אות ה  -ז) דבדיעבד מיהא אם בירך
שהכל על הריח יצא .ע"ש.
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בדין ברכת בורא נפשות ,מבואר בתוס'
ברכות (לז ע"א) ,שברכת בורא
נפשות רבות אינה פוטרת במקום ברכה
אחת מעין שלש .וכן מבואר בדברי
הרא"ש שם .וכן כתב בחידושי הרשב"א
שם .וכן פסק בספר התשב"ץ (סימן שכב).

אמנם

בספר כף החיים (סימן רב אות

עט) כתב ,שברכת בורא נפשות
רבות היא ברכה כוללת שפוטרת הכל,
ורק לכתחילה צריך לברך ברכה מעין
שלש אחר פירות של שבעת המינים,
אבל כשאי אפשר לו לברך ברכה מעין
שלש ,יברך בורא נפשות רבות ויוצא ידי
חובתו .והסתמך על מה שהוכיח בספר
גנת ורדים (כלל א סימן טו) מדברי תלמידי
רבינו יונה (סוף פרק כיצד מברכין) ,שברכת
בורא נפשות רבות פוטרת ברכה מעין
שלש .וכן פסק הרה"ג רבי רפאל ברוך
טולידאנו זצ"ל בספר קיצור שלחן ערוך
השלם (עמוד רמג)( .וכדבריהם כתב גם בשו"ת
פעולת צדיק חלק א' סימן קנא).

אמנם

בשו"ת זרע אמת חלק ג' (דף צ

ע"ב) כתב ,מה שתקוע בלב המון

העם שברכת בורא נפשות רבות פוטרת
את הכל ,כדין ברכת שהכל נהיה בדברו,
טעות גמורה היא ,ושהדבר מבואר להיפך
בדברי הרא"ש ברכות (דף לז ע"א) ,והשלחן
ערוך (סי' רב סעיף יא) .ע"כ .וכן העלה
בספר מאמר מרדכי (סימן רח ס"ק לז) .וכן
דעת המשנה ברורה (סי' רח בשער הציון אות
ע) .וכן העלה בשו"ת קרית חנה דוד חלק
ב' (חלק או"ח סימן כט).

משנה ג
על דבר שאין גדולו מן הארץ אומר
שהכל.
כתב הרשב"א ,הא דלא ערבינהו ותנינהו
משום דהכי שמעינהו כל חדא
וחדא באפיה נפשה הדא מרב פלן והדא
מרב פלן והלכך תני להו כל חדא באפי
נפשה כדשמעינהו.
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בדין כמהין ופטריות וכו' כתב בפתח
הדביר (סימן רד סק"ד) בשם הרב
בית עובד ,שגם בדיעבד אם בירך עליהם
בורא פרי האדמה לא יצא ,כיון דמינק
לא ינקי מארעא ,והרהמ"ח העיר על
זה ממ"ש הרמ"א ביו"ד (סימן פד ס"ו)
שתולעים הנמצאים בכמהין ופטריות
אסורים משום שרץ השורץ על הארץ

רע״ב

ברכות ישש קרפ

אפק
משנת אליעזר

ׁשהַּכ ֹל .רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵרָ ,צ ְרּכָן ,וְ עַ ל הַ ּגֹובַ אי
טהורים :מין קללה .אֹומֵר ֶ
נובלות וגובאי על ידי ּכָל ׁשֶהּוא מִין קְלָלָה אֵין מִין ֲחגָבִים ְטהֹורִ ים,
אֹומר ֶׁשהַ ּכ ֹל (עַ ל
ֵ
קללה הן באים ואין
מְבָרְכִין עָלָיו:
הֶ חָ לָ ב וְ עַ ל הַ ּגְ בִ ינָ ה
הלכה כר' יהודה:
אֹומר
וְ עַ ל הַ ּבֵ צִ ים ֵ
אֹומר ּכָ ל ֶׁשהּוא ִמין קְ לָ לָ ה אֵּלּו ַהּנִזְּכָרִים
ֶׁשהַ ּכ ֹל) ֶׁשאֵינ ָם ּגְ ֵדלִים מִין ָה ָארֶץ ,רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
חֹומֶץ ו ְנֹובְלֹות ו ְגֹובַאי ָּבאִין עַל יְדֵי ְקלָלָה ,אֵ ין ְמבָ רְ כִ ין עָ לָ יו ּכְלָל:
שדה צופים
כשאר פירות ,ולא אמרינן דלא חשיבי
כמחובר לקרקע הואיל ואין מברכים
עליהם בפה"א ,וא"כ י"ל שעכ"פ בדיעבד
אם בירך עליהם בפה"א ,יצא .ע"כ.
וכ"כ הכף החיים (סימן רד סק"ב) שאם
בירך עליהם בפה"א בדיעבד יצא.
עיי"ש .ועיין בשו"ת כתב סופר (חיו"ד סימן
מח).
והערוך השלחן (סימן רד סק"ה) כתב,
דבדיעבד אם בירך על כמהין
ופטריות בפה"א יצא ,כיון שיניקתם מן
הארץ.

ועיין

שו"ת שבט הלוי (חלק ח סימן רמח)

וז"ל :כהיום נשתנה לגמרי אופן
גידול צמח הפטריות ,שכהיום מגודלות
כשאר ירקות והיינו שנזרעו ונקצרו ע"י
בעלי המשק ,וממילא כיון דבזמנינו הם
גדולם מן הארץ כשאר ירקות א"כ יהיו
חייבין בתרומות ומעשרות ,וגם לענין
ברכתם י"ל דנשתנה דינם.
וכותב שם :דדבר פשוט דלא נשתנה
ההלכה גם בזה"ז וכמהין
ופטריות פטורים כמבואר במשנתינו פ"א
דמעשרות דאין גדוליו מן הארץ פטור,
וכ"ה סוף פ"א דפאה לענין פאה ובנדה
נו"ן ע"א ,והגם שכ' ברע"ב ריש מעשרות

דפטור דכמהין ופטריות מדכ' תבואת
זרעך דבר שזורעים ומצמיח פרט לכמהין
שאינן נזרעות א"כ בזה"ז שהן נזרעות
נימא דנשתנה הדין ,אמנם כבר העירו שם
המפ' דאין טעם זה עיקר דהא פ"ג מ"ט
דמעשרות איתא דהסיאה ואזוב והקורנית
אם היו נשמרים חייבים הגם שאין נזרעים.
אבל עיקר טעם כמהין ופטריות דבעינן
דומיא דדגנך תירשך ויצהרך שיהיו
גדולי קרקע כמותם ,וכן מפורש בברכות
מ' ע"ב לענין ברכת שהכל עליהם דהטעם
שאינם גדולי קרקע והיינו מירבא רבו
מארעא מינקי לא ינקי מארעא ,ועתו"ס
נדה נו"ן ע"א ד"ה וגידוליו מן הארץ
בסו"ד דצריך למיתני שם יונק מן הארץ,
ובדבר זה לא נשתנה גם בזמן הזה ,וז"ל
המאירי בברכות שם ,וכמהין ופטריות
גדולי קרקע הם מכ"מ אין עיקר יניקתם
אלא מן האויר שהרי בעפר מועט הם
גדלים על העצים ועל האבנים ע"כ,
וכמש"כ הראשונים דאין שורש שלהם
דומה לשאר ירקות ,ובזה לא נשתנה גם
בזה"ז הגם שנזרעים כשאר ירקות.
ואפילו לפום רהיטת דברי הרע"ב הנ"ל
שתולה אם זורעים ,כיון דהנדון
לכל הדעות רק בחיוב דרבנן דהא גם
להרמב"ם תרומות ירקות רק דרבנן,

ברכות ישש קרפ

בפק

שדה צופים
וחז"ל בגזירתם לא הכניסו כמהין ופטריות
בחיוב זה אין לנו כח לחייבם ,ואינו דומה
כלל לכיו"ב כגון האזוב וקורנית וכו' שהם
עצמם הטילו גדרים מתי לחייב ומתי
לפטור ,והדברים פשוטים .ע"כ.
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על החומץ ועל הנובלות וכו'
בקובץ זכור לאברהם
הובא כת"י תלמיד לא' מגאוני
עולם זי"ע המבאר מש"כ ברות (ב ,יד)
דבועז אמר לרות ,וטבלת פתך בחומץ.
פירש"י מכאן שהחומץ יפה לשרב ,וזה
תמוה .וביאר ,דאיתא כאן על החומץ ועל
הנובלות ,פרש"י נובלות זה הוא שנופל
מן האילן ,אין מברך כל עיקר דברי ר'
יודא .מ"ט מפני שהוא מין קללה לכך אין
מברך .לפ"ז י"ל אם החומץ או הנובלות
יפין לרפואה הסברא דמברך עליהם.
ואיתא בפוסקים ביין שרף שמביא בתוך
הסעודה ,תוחב בתוכו חתיכה פת ופטור
בלא ברכה שהפת פוטרת ,דיין עצמו
שמביא בתוך הסעודה פסקינן דקובע
ברכה לעצמו ,אבל ביין שרף הפת פוטרת
דספיקא הוא.
(תש"נ ע' קג)

ולפי"ז א"ש ,דבועז אמר לרות "וטבלת
פתך בחומץ" כדי שיהא פוטרת
בלא ברכה שהפת פוטרת ,וקשה תיפוק
ליה דבלא"ה ג"כ פוטרת בלא ברכה,
דקייל"ן על החומץ ועל הנובלות אין
מברך עליהן כל עיקר ,לכך פירש"י מכאן
שהחומץ יפה לשרב ,א"כ לאו מין קללה,
דצריך לרפואה לחמימות הלב ,ולכן הו"א
דמברך ,לכך אמר וטבלת פתך בחומץ
כדי שיהא הפת פוטרת מן הברכה ,כמו

ביין שרף שמביא בתוך הסעודה ג"כ
פוטרת כנ"ל ודו"ק היטב.
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כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו
בספר הון עשיר כתב :כל שהוא מין
קללה .מדלא קאמר כיון שהם
מין קללה ,דמשמע דקאי אכל הנזכר
במתניתין ,אלא קאמר כל שהוא מין
קללה ,לאפוקי מהנזכרים שאינם מין
קללה ,ש"מ דגרסינן במתניתין חלב
וגבינה ובצים שאינם מין קללה ,למאן
דס"ל דחומץ ונובלות וגובאי כלהו מין
קללה נינהו ,וה"ט דחילק התנא בין
טוב לרע ,באומר שהכל .ולמאן דלא
גריס חלב וכו' במתניתין ,וזו היא גירסת
הבבלי והירושלמי ,צ"ל דלא קאי אחומץ,
כמו שלא הזכירוהו הרמב"ם והר"ב,
משום דחומץ סתמא קתני ת"ק ,ואין
כל חומץ מין קללה ,דיש שעושים אותו
לכתחילה מן המים ,וליכא למימר דלא
קאי אגובאי שאינו מין קללה ,וכפירוש
הראשון שכתב ר"י שהביא התי"ט ,שהרי
בירושלמי (ה"ג מו ב) משמע דמין קללה
הוא ,משא"כ החומץ דלא הוי מין קללה
אלא כשהחמיץ יינו ,דהכי גרסינן התם
החמיץ יינו מברך ברוך דיין האמת ,בא
לאוכלו אומר שהכל נהיה בדברו ,ראה
גובי אומר ברוך דיין האמת ,בא לאוכלו
אומר שהכל נהיה בדברו ,ראה נובלות
שנשרו אומר בדה"א ,בא לאכלן אומר
שנ"ב ,ע"כ .הרי דבחדא מחתא מחתינהו
כולהו לרעה ,ודייק נמי דלא קאמרא ראה
חומץ ,כדקאמר ראה גובי ראה נובלות,
אלא קאמר החמיץ יינו ,דמשמע דדוקא
חומץ כזה הוא מין קללה.

ברכות ישש קרפ

רע״ב

(ד)

מין

שבעה.

ושעורה
חטה
וגפן ותאנה ורמון זית
ותמרים .דהני עדיפי

גפק
משנת אליעזר

הָ יָ ה לְ פָ נָ יו
ִמינִ ים

(ד) הָיּו לְפָנ ָיו מִינ ִים הַרְּבֵה,
רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר ,אִם י ֵׁש
הַ רְ ּבֵ ה ו ְרֹוצֶה לְאֶכֹול
ּבֵינ ֵיהֶם מִּמִין ִׁשבְעָה ,מְבָר ְֵך
ִמּכֻּלָם עַל אֵיז ֶה ֵמהֶן
(ד)

י ְ ָברְֵך קֹודֶם ,רַ ּבִ י
אֹומר אִ ם יֵ ׁש ּבֵ ינֵ יהֶ ם ִמ ִּמין ִׁשבְ עָ ה ְׁשנ ִ ְׁשּתַּבחָה ָבהֵן ֶארֶץ י ִ ְׂש ָראֵל ,וְאֵלּו הֵן
יְ הּודָ ה ֵ
שדה צופים
משנה ד
היו לפניו מינים הרבה וכו'.
כתוב בתרומת הדשן (סימן ל"ב) דהא
דאמרינן המוקדם בפסוק קודם
וכן החשוב או החביב קודם ,דוקא היכא
שרוצה לאכול משניהם אבל אם אינו
רוצה לאכול אלא מאידך לא מחוייב
לאכול מן המוקדם או חשוב או חביב כדי
להקדימו אף על פי שהוא לפניו .והובא
בבית יוסף אורח חיים (סימן ריא).
וכ"כ בשולחן ערוך (שם סעיף ה) וז"ל:
וכל הא דאמרינן דאחד קודם
לחבירו ,היינו שרוצה לאכול משניהם לכן
יש להקדים החביב או החשוב ,אבל אם
אינו רוצה לאכול משניהם ,אינו מברך רק
על זה שרוצה לאכול אעפ"י שגם השני
מונח לפניו.
ועיין מ"ב דאפילו רוצה לאכול משניהם
אך שלא הביאו עדיין החביב לפניו
א"צ להמתין.
עוד כתב השו"ע שם :וכל זה דצריך
להקדים ,היינו דוקא לכתחלה ,אבל
אם עבר ובירך על השני ,אם הברכות
שוות יוצא ואין צריך לחזור ולברך על זה
שהיה לו להקדים ,ובלבד שיהא דעתו ג"כ
עליו בברכתו.

ועיין מ"ב ,דאפילו היו שניהם לפניו
בשעת ברכה בעינן שיתכוין לו
בפירוש לפוטרו דאינו בדין שיפטור מי
שאינו חשוב את החשוב דרך גררא אלא
בכונה אבל אם בירך על החשוב פוטר את
שאינו חשוב אפילו לא נתכוין בפירוש
לפוטרו כיון שהיה מונח לפניו על השלחן
בשעת ברכה ואם הביאו לו אחר שכבר
כלה המין הראשון צריך לחזור ולברך
ואם הביאו לו אחר שבירך אבל עדיין לא
כלה אכילתו יש דעות בפוסקים וספק
ברכות להקל [כ"ז מבואר בסימן ר"ו עי"ש
באחרונים ובמ"ב סקכ"ב] ולכתחלה מבואר
שם ברמ"א דיש ליזהר לכוין לפטור את
אשר יביאו לו אח"כ.
ואם היה מונח לפניו אתרוג וזית אף
דאתרוג היה חביב עליו יותר קיי"ל
לעיל בס"א דמברך על הזית שהוא ממין
שבעה ונפטר ממילא אף בסתמא האתרוג
ואם הוא בירך על האתרוג בסתמא לא
נפטר הזית [ב"י בשם רשב"א] ומ"מ לפי
מה שהבאנו שם בבה"ל הרבה ראשונים
דס"ל ג"כ כדעת הרמב"ם המובא שם
בס"ב דחביב עדיף אף לגבי מין שבעה
נהי דלכתחלה בודאי טוב לנהוג כדעה
הראשונה שהיא סתמית ולברך על הזית
מ"מ בדיעבד שבירך על החביב כדעת
הרמב"ם וסייעתו לכאורה בודאי לא

ברכות ישש קרפ

דפק
משנת אליעזר

עָלָיו .וַחֲכָמִים אֹומְרִים ,מְבָר ְֵך
עַל אֵיז ֶה מֵהֶן ׁשֶּיִרְצֶה:

(דברים ח' ח') ִחּטָה,
ׂשְעֹורָהּ ,גֶפֶןְּ ,ת ֵאנ ָה,
רִּמֹון ,ז ֵיתִיםְּ ,ת ָמרִים,
אִם ְׁשנ ֵיהֶם ּבִרְכֹותֵיהֶן ׁשָֹוות ְמבָ רֵ ְך עָ לָ יו
אֹומרִ ים,
עַל מִין הז' ְּת ִחּלָה ,וַ חֲ כָ ִמים ְ

רע״ב

הואיל ונשתבחה בהן
ארץ ישראל :מברך
על איזה מהן שירצה.

דחביב עדיף .והלכה כחכמים:

ְמבָ רֵ ְך עַ ל אֵ יזֶ ה ֵמהֶ ן ֶׁשּיִ רְ צֶ הְּ ,ד ָחבִיב ָעדִיף:
שדה צופים

יחזור ויברך על הזית דלשיטתם היא
ברכה לבטלה וכבר כתב שם הט"ז דמאן
דעביד כרמב"ם ג"כ שפיר עביד .ויותר
נ"ל דאפילו אם הוא מברך על הזית
טוב שיכוין בהדיא לפטור גם האתרוג
אחרי דהאתרוג חביב לו יותר ולדעת
הרמב"ם וסייעתו אינו יוצא בזה ממילא
על האתרוג וכן כל כה"ג היכא שיש דעות
בפוסקים על איזה דבר יברך בתחלה
יהיה זהיר בשעת ברכה לכוין לפטור
שניהם דבלא"ה יש חשש דאוכל המין
השני בלא ברכה.
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סעיף ד) כל הקודם בפסוק ארץ
חטה ושעורה (דברים ח ,ח) קודם לברכה,
וארץ בתרא הפסיק הענין ,וכל הסמוך
לו חשוב מהמאוחר ממנו לארץ קמא,
הילכך תמרים קודמים לענבים ,שזה שני
לארץ בתרא וזה ג' לארץ קמא .הגה:
ודוקא שאוכל ענבים כמות שהן ,אבל
אם עשה מהן יין שקובע ברכה לעצמו
בפה"ג חשובה והיא קודמת לברך עליו
תחלה ,אבל מעשה קדירה מחמשת מיני
דגן ,היא חשובה יותר מברכת היין .כל
הנאמר סמוך לארץ קמא ,קודם למה
שנאמר סמוך לארץ בתרא ,לאחר ששוה
לו בסמיכה לארץ (טור).

וכתבו האחרונים דחשיבות מין שבעה
להקדים ראשון לשני הוא רק
כשנגמר הפרי אבל אם לא נגמר כגון זית
קודם שגדל הנץ אף שהוא ראשון לארץ
בתרא חשוב יותר המאוחר ממנו דמה
שנשתבחה בהן א"י הוא רק בגמר פרי וכן
כל כה"ג .מ"ב.
וע"ע במ"ב דמלשון המחבר משמע
דחטים ושעורים דקודמין הוא רק
מהשוה להן בסמיכה לארץ כמו חטים
לזיתים ושעורים לדבש [שהוא תמרים]
אבל שעורים [היינו מזון הנעשה מהן כמו
שמפרש בסעיף ה'] לזיתים לא .אבל הלבוש
כתב דברכת במ"מ היא קודמת לכל וכן
הסכימו הרבה אחרונים.
והנה האחרונים נתקשו דהא לעיל
בס"א כתב המחבר דעה ראשונה
שכתב אותה בסתמא דכשאין ברכותיהן
שוות על איזה שירצה יברך ואין כאן
מצות קדימה אפילו היה האחד משבעת
המינין ,וכאן סתם דכל הקודם בפסוק
קודם לברכה הרי דחטים קודמין לשארי
המינים של פה"ע אף דאין ברכותן שוות
[ודברי הרא"ש והטור בעצמן קשים
מאד שהם הם הדעה ראשונה שבס"א
ואפ"ה הביאו גם דבר זה דכל הקודם
וכו'] ,ועיין ב"ח ומ"א מש"כ בזה והגר"א
בסקט"ו הביא דברי תר"י דמוקים הא

ברכות ישש קרפ

רע״ב

(ה)

פטר את היין
שלאחר המזון.

הפק
משנת אליעזר

ׁשּלִפְנ ֵי הַּמָזֹון( ,ה) ּבֵ רַ ְך עַ ל הַ ּיַ יִ ן
(ה) ּבֵרְַך עַל הַּי ַי ִן ֶ
ֶׁשלִ פְ נֵ י הַ ָּמזֹון ו ְרֹוצֶה
ּפָטַר אֶת הַּי ַי ִן ֶׁשּלְאַחַר
לִקְּבֹו ַע עַל ַהּיַי ִן ,אֹו

הני מילי בשבתות וימים
טובים שרגילים לקבוע
על היין לאחר המזון,
וכשברך על היין לפני המזון אדעתא דהכי ברך,
אבל בשאר ימים שאין רגילים לקבוע עצמן
על היין לאחר המזון ,אין היין שלפני המזון
פוטר היין שלאחר המזון .וכל לאחר המזון
דתנן במתניתין ,היינו לאחר שסלקו ידיהם מן
הפת ,קודם שיברכו ברכת המזון :פרפרת .כל

הַּמָזֹוןּ .בֵרְַך עַל הַּפַרְּפֶר ֶת

ְב ַּׁשּבָת ו ְיֹום טֹוב
ֶׁש ְרג ִילִין לִקְּבֹו ַע עַל

ַהּיַי ִן וְלִׁשְּתֹותּ ,פָ ַטר אֶ ת הַ ּיַ יִ ן ֶׁשּלְ אַ חַ ר
הַ ָּמזֹון קֹודֶם ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון ֲאפִִּלּו ּכְבָר ּגָמַר
ִמּלֶאֱכֹול ּפַתּ ,כֵיו ָן ֶׁש ָּקבַע עַל ַהּיַי ִןּ ,בֵ רַ ְך
עַ ל הַ ּפַ רְ ּפֶ רֶ ת ּכְגֹון ּפֵרּורִים ִׁשנְתַיּבְׁשּו
וְנ ִ ְתּבַׁשְלּו ּבִ ְק ֵדרָהֶׁ ,שאֵין ּבָּה ַמ ְראֶה לֶחֶם
ּובִ ְרכָתֹו ּבֹורֵא מִינ ֵי מְזֹונֹות ,וְכֵן ּכָל מִין

שדה צופים
דחטים קודמין דוקא בעשה מהן תבשיל
דחשוב ביותר ולכן שייך להקדימן נגד
כל המינים וכ"מ מא"ר וכ"כ בספר בית
מאיר ואף דדברי הרא"ש והטור דחוקים
לפי כל התירוצים אכן דברי השו"ע אפשר
לפרש כן וכמו שביאר בעצמו בס"ה.
ביאה"ל.

משנה ה
בירך על היין וכו'.
פירש רש"י (מב ע"א) נוהגים היו להביא
קודם אכילה כו' כדתניא לקמן
כיצד סדר הסבה כו' .וכתב הפנ"י שם,
דלפי"ז משמע דהאי שלפני המזון דקאמר
הכא היינו אפילו קודם שנטל ידיו
לאכילה כדמשמע להדיא בהך ברייתא
גופא דלבתר דקתני בא להם יין כו' מסיק
התם עליו הסבו ובא להם מים כו' א"כ
משמע להדיא שמה שהביאו לפניהם יין
דמייתי רש"י הכא היינו קודם נטילת ידים
לאכילה ואפ"ה אותו יין פוטר אף שלאחר
המזון וכגון שלא ברך ברכה שלאחר היין
כיון שכן היה דרכן תמיד ולא הוי נטילת

ידים הפסק ואין צריך ברכה אחרונה
וכמ"ש התוס' ג"כ לענין יין קידוש.
אלא דלפי"ז לכאורה לא שייך לפרש כן
בהאי דפרפרת שלפני המזון דהוי
ג"כ קודם נטילת ידים והמוציא דהא לעיל
(ל"ט ע"א) בעובדא דבר קפרא משמע
מלשון רש"י דפרגיות הללו באין בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודה וא"כ היינו
לאחר נטילת ידים והמוציא ,מיהו לפי
מ"ש לעיל בהאי עובדא יש ליישב דהתם
ודאי הוצרך לפרש כן כיון שנתן בר קפרא
רשות לאחד מהם לברך להוציא כולם
וכדפרישית ע"ש ,מיהו בעיקר פירושו
בענין הפרפרת שמפרש רש"י דפרפרת
שלפני המזון היינו כגון פרגיות ודגים
ופרפרת שלאחר המזון היינו כגון כיסנא
ולחמניות וא"כ יש לתמוה היאך אפשר
דברכת הפרגיות ודגים שהיא שהכל
תפטור מברכת הכיסנא ולחמניות שהיא
בורא מיני מזונות.
והנראה לענ"ד בזה דרש"י לשיטתו
דמשמע מפירושו דלעיל
בפלוגתא דר"ה ור"נ ורב ששת ובהלכתא

ברכות ישש קרפ

ופק
משנת אליעזר

רע״ב

אֶת דבר שמלפתים בו את
ֶׁשּלִפְנ ֵי הַּמָזֹוןּ ,פָטַר
הפת כגון בשר וביצים
הַּפַרְּפֶר ֶת ֶׁשּלְאַחַר הַּמָזֹוןּ .בֵרְַך
ודגים ,קרויים פרפרת.
ע ַל הַּפַתּ ,פָטַר אֶת הַּפַרְּפֶר ֶת .ופעמים שהיו מביאים
פרפראות קודם סעודה
להמשיך האכילה ,וחוזרים ומביאים פרפראות
ּפָ ַטר אֶ ת הַ ּפַ רְ ּפֶ רֶ ת

ֶׁש ְמלַפְתִין ּבֹו אֶת
וְלִפְ ָעמִים
ַהּלֶחֶם,
ְמבִיאִין אֹותָן לִפְנ ֵי
ֲאכִילָה ּכְדֵי לְ ַה ְמׁשִיְך
ַה ֵּתאָבֹון,
ּבֹו אֶת
ּפַ ְרּפֶרֶת ֶׁשלִ פְ נֵ י הַ ָּמזֹון,
ֶׁשּלְ אַ חַ ר הַ ָּמזֹון לְ ַאחַר ֶׁש ָּמׁשְכּו יְדֵיהֶן
ֵמ ַהּפַתּ ,בֵ רַ ְך עַ ל הַ ּפַ ת לֶחֶםּ ,פָ ַטר אֶ ת הַ ּפַ רְ ּפֶ רֶ ת ֶׁשהִיא ְּב ֵטלָה לְפַת ֶׁש ֵהִיא ָהעִיּקָרֲ ,אבָל ּבֵרְַך
שדה צופים
דרב פפא דהכל בטפילה תליא מילתא
וא"כ לפי"ז מצינו למימר שפיר דכיסנא
ולחמניות לפי שאינן אלא דבר מועט
כמו שפירש רש"י לעיל בד"ה פת הבא
בכיסנין ומש"ה אע"ג דפת אינו פוטר
אותן שלאחר המזון כיון ששוב אין להם
שייכות להפת אפ"ה הוו טפילי לגבי
הפרפראות שלפני המזון .ע"כ .עיי"ש עוד.
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קעו סעיף א) ברך על הפת ,פוטר
את הפרפרת דהיינו פירורי פת דק דק
שדיבקם עם מרק או דבש ,ברך על
הפרפרת ,לא פטר את הפת .הגה :בירך
על הפרפרת ,פוטר מעשה קדרה שהוא
דייסא וכיוצא בו ,וכן אם בירך על מעשה
קדרה ,פוטר את הפרפרת.
והטעם בזה ,דדרך הפרפרת להביאם
קודם הסעודה לתענוג או
להמשיך הלב לאכילה ,ולא פטר את
הפת כיון דברכתן במ"מ .וכתב בשיטה
מקובצת שאף אם כוון בפירוש לפטור
לא מהני .ולענין ברכה אחרונה אם אכלן
רק לתענוג או להשביע קצת צריך לברך

עליהם ב"א קודם הסעודה ואם לא בירך
עד שבירך בהמ"ז בדיעבד בהמ"ז פוטר
כל מיני מזונות כמו שכתבנו לקמן בסימן
ר"ח סי"ז במ"ב ע"ש וי"א דאם דעתו
לאכול מיני מזונות גם בתוך הסעודה
נחשבת לאכילה אחת ויכול אף לכתחלה
לסמוך על בהמ"ז שיברך לבסוף ומ"מ
נראה דאף לדעה זו יראה לכוין להדיא
בבהמ"ז לפטור מה שאכל מקודם [עיין
באבן העוזר סימן ר"ח סי"ז] .מ"ב.
ועיין בבה"ל לענין מה שאנו אוכלין אחר
קידוש בשחרית לעק"ך וקיכלי"ך
וכדומה נכון יותר שאף לדעה ראשונה
לא יברך עליהם ברכה אחרונה קודם
הסעודה אלא יפטרנו בבהמ"ז וכ"ש אם
אוכל המין כיסנין גם בתוך הסעודה
ובברכת במ"מ שמברך קודם הסעודה
פוטר גם אותם לכו"ע נפטרין הכל
בבהמ"ז מפני דכל זה שייך לסעודה.
ואגב אעתיק מפוסקים אחרונים עוד
איזה דינים מה ששייך לענין
זה .עד הנה כתבנו באוכל מיני מזונות
קודם הסעודה ועכשיו נבאר באוכל שאר
דברים .א) הרוצה לאכול קודם נט"י
לסעודה מדברים שצריך לברך עליהם
בתוך הסעודה כגון פירות ובדעתו לאכול

רע״ב

ברכות ישש קרפ

זפק
משנת אליעזר

עַל הַּפַרְּפֶר ֶתֹ ,לא פָטַר אֶת עַ ל הַ ּפַ רְ ּפֶ רֶ ת ל ֹא
ּפָ ַטר אֶ ת הַ ּפַ ת ֶׁשאֵין
הַּפַתּ .בֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִים ,אַף
ְּב ֵטלָה לָּה,
ַהּפַת

אחרות לאחר הסעודה,
אחר שמשכו ידיהם מן
הפת :מעשה קדרה.
ֹלא מַעֲׂשֵה קְדֵרָה:
ֲאבָל ֵמ ֲעׂשֵה ְק ֵדרָה
כגון הריפות וגרש
ּכְגֹון ָהרִיפֹות ו ְ ֶקמַח
כרמל וקמח שנתבשל
ֶׁשּנ ִ ְתּבַּׁשֵל ְּב ַמי ִם ּכְגֹון לְבִבֹות וְּכַיֹוצֵא ָבהֵן
במים ,כגון הלביבות וכיוצא בהן .ואית דמפרשי
פרפרת דמתני' ,פת הצנומה בקערה שאין בה פָטַר אֹותָן ַהּפַ ְרּפֶרֶת ֶׁש ַּמ ֲעׂשֶה ְק ֵדרָה ָטפֵל
אֹומרִ ים אִם ּבֵרְַך
מראה לחם ,דמברכים עליה בורא מיני מזונות .לְפַ ְרּפֶרֶתּ ,בֵ ית ַׁש ַּמאי ְ
עַל ַהּפַ ְרּפֶרֶת אַ ף ל ֹא פָטַר ֵמ ֲעׂשֵה ְק ֵדרָא:
והשתא ניחא דאצטריך לאשמועינן ברך על
הפרפרת לא פטר את הפת ,אע"ג דהיא נמי
מין פת ,אבל מעשה קדרה פטר .ובית שמאי סברי ,כשם שאם ברך על הפרפרת לא פטר את הפת,
כך לא פטר מעשה קדרה .ואין הלכה כבית שמאי:

שדה צופים
פירות גם בתוך הסעודה ומכוין עכשיו
בברכה זו לפטור גם מה שיאכל בתוך
הסעודה א"כ הוי הכל לצורך סעודה וא"צ
לברך אחריהם דבהמ"ז יפטור הכל כמו
מה שפוטרת מה שאוכל בתוך הסעודה
ואם לא יאכל פירות בתוך הסעודה צריך
לברך ב"א עליהם דכיון שאכלן קודם
הסעודה אין שייכין לסעודה כלל .ואפילו
אם לא בירך ב"א קודם נט"י צריך לברך
בתוך הסעודה.
ב) כ"ז בשאוכל פירות וכנ"ל אבל אם
אכל קודם הסעודה דברים שא"צ
ברכה עליהם כשאוכלן בתוך הסעודה
[כגון מיני לפתן ופרי אדמה שקורין ערד עפי"ל

או בולבע"ס וכדומה] א"כ אפילו אם דעתו
לאכול מהם גם בתוך הסעודה אינו
מועיל להם כלל הברכה ראשונה דבלא"ה
הם נפטרין ע"י ברכת המוציא וע"כ מה
שאוכל קודם הסעודה אין שייך כלל
להסעודה וצריך לברך עליהם ברכה
אחרונה בורא נ"ר .ולענין יין ושאר משקין
מבואר בסימן קע"ד סעיף ו' ז'.

ג) אכן אם אכל קודם הנטילה פרפראות
להמשיך הלב לאכילה ולפתוח הבני
מעיים [כגון מיני מתיקה שקורין איי"ן גימאכ"ץ
או דבר מלוח וכדומה] אין לברך עליהם
ברכה אחרונה דהם שייכים לסעודה
ונפטרין בבהמ"ז.
ד) ודע דהא דמותר לאכול קודם
המוציא דברים שא"צ ברכה תוך
הסעודה כגון המבוארים באות ב' דוקא
שאין בדעתו לאכול תיכף אבל אם
השלחן ערוך והלחם לפניו אסור לגרום
ברכה שא"צ אלא יברך המוציא על הלחם
ויפטר שארי דברים [ח"א] וי"א דאם אוהב
יותר לאוכלן קודם הסעודה מלאכלן
בתוך הסעודה אין בזה משום גרם ברכה
שאינה צריכה .ואם הם דברים המושכין
הלב לתאות המאכל בודאי יש לסמוך
להקל לאכלן קודם הסעודה .מ"ב.
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עיין

בשו"ת צדקה ומשפט (חלק או"ח

סימן א) בדין פירות הבאים לפני
הסעודה אם טעונין ברכה לאחריהם או

חפק

ברכות ישש קרפ
שדה צופים

ברהמ"ז פוטרתן ,וז"ל :ראיתי לברר ענין
אחד שהוא מעשים בכל יום שנוהגים פה
בגדאד יע"א כשעושים סעודות חתונה
וברית מילה ושאר סעודות כשנאספים
העם נותנים לפניהם שולחנות ומסדרין
עליהם מיני פירות ומגדים כאשר תשיג יד
בעל הבית אחד המרבה ואחד הממעיט
וקובעים עצמם לאכול פירות ולשתות
שכר זמן מה ,ואומרים שירים ותשבחות
ואח"כ מסלקים הפירות ,ומביאים לפניהם
פת ונוטלים ידיהם ומברכים המוציא
ומביאים לפניהם תבשילין וכו' ומברכין
ברכת המזון ונסתפקתי אם צריך לברך
ברכה אחרונה על הפירות שמביאים
לפניהם קודם הסעודה או לא ,מי נימא
כיון דפירות ושתיה זו באים לגרור תאות
המאכל הוי צורך הסעודה והוי כדברים
הבאים בתוך הסעודה וברכת המזון
פוטרתן ,או"ד כיון דמקמי סעודה אתו
לא שייכי לסעודה ובהמ"ז אינה פוטרתן
וטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם.
תשובה :לכאורה נראה דפירות הללו
אין טעונים ברכה לאחריהם
דברה"מ פוטרתן ,ואמינא לה מהא דתנן
בפ' כיצד מברכין ,בירך על היין שלפני
המזון פטר את היין שלאחר המזון,
בירך על הפרפרת שלפני המזון פטר
את הפרפרת שלאחר המזון ,פירש"י ברך
על היין ,נוהגים היו להביא קודם אכילתן
כוס יין לשתות וכו' ומביאים לפניהם
פרפראות להמשיך אכילה כגון פרגיות
ודגים ואח"ך מביאים השלחן ,ואחר
גמר סעודה יושבין ושותין ואוכלין ,ומה
הם אוכלין ,פרפראות כגון כסני דמעלי
לליבא ולחמניות והוא יין ופרפרת של

אחר המזון ושניהם קודם ברה"מ ע"כ.
הרי דאפילו אכל פרפרת לפני המזון
שהם פרגיות ודגים פוטר את הפרפרת
שלאחר המזון ,ומדפטר פרפרת שלפני
המזון לפרפרת שלאחר המזון ,שמע
מינה שאין טעונין ברכה לאחריהם הנך
דלפני המזון ,דאם איתא דבעו לברוכי
בתרייהו ברכה אחרונה היכי פטרי להנך
פרפראות שלאחר המזון ,והא כבר בירך
עלייהו ברכה אחרונה מקמי סעודה ,והנה
התוספות ז"ל הקשו על רש"י ז"ל דפי'
פרפראות היינו מיני דגים ופרגיות ,דא"כ
מאי קמל"ן מתני' דבירך על הפרפרת לא
פטר את הפת ,פשיטא ,וכתבו דנראה כפי'
ר"ח דפי' דפרפרת פת צנומה בקערה
דלית בה תוריתא דנהמא ומברכין
עילויה בורא מיני מזונות והשתא ניחא
דאיצטריך לאשמעינן בירך על הפרפרת
לא פטר את הפת אע"ג דהוא מן פת ,הרי
דאפילו אכל מקמי סעודה פת הצנומה
בקערה לא בעי ברכה אחרונה מדפטרי
פרפרת דאחר המזון .ע"כ .ועיי"ש עוד
באריכות גדול.
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כתב הצל"ח ,לכאורה מלתא דפשיטא
היא ,ואטו הסעודה תהיה הפסק
ביניהם להצריך ברכה מחדש על
הפרפרת .וראיתי בתלמידי רבינו יונה [ל'
ע"א מדפי הרי"ף] בד"ה לא סבר לה מר וכו',
דלדיוקא איצטריך למידק מיניה שהפת
אינה פוטרת פרפרת שאחר המזון .ועל
פי דברי תר"י נלע"ד ליישב למה השמיט
רבינו הגדול הרמב"ם ולא הביא כלל
דין זה דבירך על פרפרת שלפני המזון
שפוטר את שלאחר המזון ,והיינו משום

ברכות ישש קרפ

טפק

שדה צופים
שאין כאן שום חידוש ומשנתינו לדיוקא
נקטא שהפת אינה פוטרת ,וזה שמענו
מדברי רב פפא לעיל שאמר לאחר המזון
צריכין ברכה לפניהם ולאחריהם ,אלא
שהתנא דמתניתין לא שייך שיסמוך
על דברי האמורא ,אבל הרמב"ם כיון
שהביא בפ"ד [מהלכות ברכות] הלכה י"א
וכתב דברים הבאים לאחר הסעודה בין
מחמת סעודה וכו' טעונין ברכה לפניהן
ולאחריהן ,לא הוצרך להביא דין המשנה
לא לגופיה ולא לדיוקא  -וכל זה לסברת
תלמידי רבינו יונה.
אבל לענ"ד שלגופיה איצטריך ,ורש"י
בצחות לשונו הורה לנו יישוב
לזה ,וזה לשון רש"י במשנתינו בד"ה
בירך וכו' ,נוהגין היו להביא קודם
אכילה וכו' ומביאים לפניהם פרפראות
להמשיך אכילה כגון פרגיות ודגים וכו'.
ולכאורה דברי רש"י תמוהים ,שאם כוונתו
שהפרפרת הוא פרגיות ודגים ,איך ברכתן
תפטור פרפראות של אחר אכילה שהם
כיסני ולחמניות כמו שפירש"י עצמו כאן,
והלא אין ברכותיהן שוות ,שהרי פרגיות
ברכתן שהכל ולחמניות ברכתן במ"מ,
ואין שהכל פוטרת בורא מיני מזונות
כי אם בחד מינא וטעה כמו שפירש"י
לעיל דף מ"א ע"א בד"ה אבל וכו' ,ע"ש.
ולכן נראה דפרפרת שלפני המזון ג"כ
ברכתו בורא מיני מזונות ,והוא פת
הבאה בכיסנין וכיוצא בזה ,ומה שכתב
רש"י להמשיך אכילה כגון פרגיות ודגים,
הכוונה שהפרפרת תגרום להמשיך אכילת
הפרגיות ודגים ,ואעפ"כ אין הפרפרת
טפילה להפרגיות ,לפי שמביאין הפרפרת
קודם הבאת הפרגיות ודגים ,וכדי שלא

תימא כיון שאין הפרפרת שלפני המזון
עיקר שהרי הוא רק להמשיך תאות
אכילת הפרגיות לא תהא חשובה לפטור
הפרפרת שלאחר המזון שהוא עיקר
לעצמו שמעלי לליבא ,קמ"ל משנתינו
שאעפ"כ פוטרת .ובזה סרה תלונות
התוס' בד"ה בירך על הפת מעל רש"י.
ומה שפירש רש"י שהפרפרת הוא
להמשיך אכילת הפרגיות ,ולא
פירש שהפרפרת הוא להמשיך אכילת
הפת .נלע"ד שדעת רש"י שפת שהוא
חשוב פוטר הטפילה אפילו אם קדמה
אכילת הטפל לפת ,ולא שפוטרו לגמרי,
שאיך יאכל ועדיין לא בירך כלל ,אלא
שפוטרו מברכתו הראויה לו ואינו
מברך אלא שהכל ,ופשיטא שאינו פוטר
הפרפרת שלאחר המזון שברכתו בורא
מיני מזונות ,אבל שאר דברים דלא
חשיבי כמו פת אינם פוטרים הטפל להם
אלא באוכל הטפל אחר שכבר בירך על
העיקר ,אבל אם מקדים לאכול הטפל
מברך על הטפל ברכתו הראויה לו,
לכן פירש רש"י שהפרפרת אינו ממשיך
אכילת הפת רק אכילת הפרגיות ודגים.
ועיין בסי' רי"ב בהג"ה סוף סעיף א' שלא
פסק כן ,ונלע"ד דעת רש"י אינו כפסק
רמ"א ,והב"י באמת חולק עם רמ"א.
והנה ראיתי במג"א בס"ק ב' הוסיף עוד
יותר ,שגם בפת ומליח שהפת
טפל שמברך על המליח ופוטר הפת ,ואם
לא היה הפת לפניו בשעה שבירך על
המליח שאז אינו נפטר בברכת המליח,
כתב המג"א שיברך רק שהכל על הפת
ולא המוציא .ואני תמה ,שהרי יין הוא
טפל לפת ואפ"ה מברך עליו בפה"ג

ברכות ישש קרפ

צק

שדה צופים
הואיל וקובע ברכה לעצמו כמו שאמרו
בגמרא לעיל [מ"א ע"ב] אי הכי יין נמי וכו',
ולדברי המג"א היה די שיועיל חשיבות
היין שיברך עליו ,אבל אכתי למה יברך
עליו בפה"ג היה לו לברך עליו שהכל.
אלא ודאי כיון שצריך עכ"פ לברך עליו
צריך ממילא לברך ברכתו הקבועה לו,
וא"כ פת ג"כ דחשוב שהרי קובע ברכה
לעצמו ,א"כ אף היכא שהוא טפל ,מ"מ
היכא שהוא צריך לברך עליו כגון כשלא
היה לפניו בשעת ברכת העיקר ,שוב
צריך לברך ברכתו ממש דהיינו המוציא.
וידעתי שיש ליישב דברי המג"א שאזל
לשיטתו שם בס"ק ד' לחלק בין היכא
שברכת העיקר הוא ג"כ שהכל ,יעויין שם,
מ"מ הנלע"ד כתבתי .עכ"ד.
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בספר חשוקי חמד (ברכות מב ע"א) מביא
בשם חמיו הגרי"ש אלישיב זצ"ל,
שהשותה כוס מיץ בתור קנוח סעודה,
כגון מיץ פרי שנסחט מתפוזים ,אשכולית,
גזר וכדו' ,חייב לברך עליו שהכל לפני
השתיה .ועל מיץ מענבים בורא פרי
הגפן ,כי אין הבדל בין האוכל פרי לקנוח
סעודה לבין השותה מיץ שנסחט מפרי
לקנוח סעודה.
וכתב דיש להוכיח כך מדברי הביאור
הלכה (סימן ר"ב סעיף יא ד"ה בתוך

הסעודה) שכתב שאף לרשב"א יש לברך
ברכה ראשונה על מי שריית צמוקים
ותאנים.
וכל זה אמור דוקא במיץ שנסחט
מפירות ולא במיץ תפוזים
ואשכוליות הנמכר בחנויות שרובו מים
והמיץ הוא מעוט שדינו כמו מים שאין

מברכים עליו בתוך הסעודה כמבואר
בסימן קעד ס"ז.
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הבעל המאור (בפרק ערבי פסחים) ,כתב
בסוף דבריו ,שאין לברך בליל
פסח ברכה אחרונה על כוסות היין
הראשונים שלפני הסעודה ,מפני שברכת
המזון שלאחר הסעודה פוטרתם .וכמו
שכתבו הגאונים שברכת שלש שהיא
ברכת המזון פוטרת ברכה אחרונה של
היין שהיא מעין שלש .ושלא כדברי
הרי"ף שהצריך לברך אחריהם ברכה מעין
שלש לפני הסעודה.
והרמב"ן במלחמות ה' שם חולק על
דברי בעל המאור ,שלא כתבו
הגאונים שברכת שלש פוטרת מעין שלש
אלא לענין יין שבתוך הסעודה שהוא בא
לשרות המאכל ,ונחשב כדברים הבאים
בתוך הסעודה מחמת הסעודה שפטורים
מברכה בין לפניהם בין לאחריהם .אבל
יין שלפני המזון אין ברכת המזון פוטרתו,
ואין לומר הרי יש בכלל שלש ברכות
מעין שלש ,שהרי מבואר בש"ס כאן,
שהכל מודים בהביאו לפניהם תאנים
וענבים לאחר הסעודה ושלא מחמת
הסעודה ,שטעונים ברכה בין לפניהם
ובין לאחריהם ,וכל שכן קודם הסעודה,
שאין אומרים יש בכלל שלש מעין שלש
עכת"ד.
והרשב"א (ברכות מא ע"ב) כתב :והנה
רב פפא לא דיבר כאן אלא
בשלש מדות ,ועדיין יש מדה רביעית
שלא נתפרשה ,והיא ,דברים הבאים לפני
הסעודה ,ודעתו לאכול פת אחריהם ,שיש
לומר שהם כדברים הבאים לאחר הסעודה

ברכות ישש קרפ

אצק

שדה צופים
וטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם ,או
שמא נאמר שהם כדברים הבאים בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודה ,שאף
הם מעוררים התאוה וגורמים בריבוי
המזון ,ולפיכך אף הם אינם טעונים ברכה
לאחריהם ,שברכת המזון פוטרתם .ולפי
הסברא הראשון עיקר שכל שהוא קודם
הסעודה אינו מכלל הסעודה כלל .ונ"ל
שהוא מחלוקת בירושלמי ,שאמרו שם,
אמר ר' זעירא ,מאי דאנן חמיין רבנן
עלין לריש ירחא ואוכלים ענבים ואין
מברכים עליהם ברכה אחרונה ,לא שיש
בדעתם לאכול פת ,פירוש בתמיה ,נראה
שדעת ר' זעירא שכל שבדעתו לאכול
פת אע"פ שאכל ענבים קודם שיתחיל
הסעודה הרי הוא כאילו אכלם בתוך
הסעודה שלא מחמת הסעודה שאינם
טעונים ברכה לאחריהם .אבל בירושלמי
בסוף ההלכה שם אמרו :ר' אבא בריה
דרב פפא בעי ,האוכל סולת ודעתו
לאכול פת ,מהו לברך עליו מעין שלש,
רבנן דקסרין פשטין ליה צריך לברך
לבסוף .וכן נראה עיקר .עד כאן לשון
הרשב"א.
והבית יוסף (סוף סי' קע"ז) העתיק לשון
הרשב"א ,ופירש כוונתו כשאוכל
קודם נטילת ידים ,ושכן פירש רבינו
מהר"י אבוהב .וסיים בשם הרא"ש (פרק
ערבי פסחים סוף סי' כד) :דברים הבאים
לפני הסעודה כגון פרפראות ויין שבא
לגרור ולהמשיך לסעודה בכלל הסעודה
הם ,ונפטרים בברכת המזון ע"כ .ונראה
שהרא"ש חולק על הרשב"א הנ"ל בזה,
וסובר שאף פירות כענבים ותאנים ,הואיל
וגם הם גוררים תאות המאכל ,וכמבואר

בפירוש רשב"ם ותוספות (פסחים ק"ז

סע"ב) ,וכן כתב הרשב"א הנ"ל ,אין צריך
לברך עליהם ברכה אחרונה אף כשבאו
קודם סעודה.

אמנם

הרמ"א בדרכי משה (סי' קע"ז אות

ב') כתב להשוות דברי הרא"ש
להרשב"א ,שדברי הרא"ש שיין ופרפראות
אין צריך לברך אחריהם שברכת המזון
פוטרתם ,הם כשבאים לאחר שבירך
המוציא ע"כ.

אכן

בספר מאמר מרדכי (סי' קע"ז סק"ג)

כתב להשיג על דברי הרמ"א בזה,
והעלה שהרא"ש חולק על הרשב"א הנ"ל,
וסובר שגם באכילת פירות קודם סעודה
אין צריך לברך אחריהם ,שברכת המזון
פוטרתם ,עיי"ש.

ועיין

עוד בשו"ת מהרש"ם ח"ג (סי'

י"ז) ,שהרה"ג השואל הביא דברי
הרמ"א בדרכי משה הנ"ל שהעמיד דברי
הרא"ש שאין צריך לברך אחריהם ,שזהו
כשאכל הפרפראות לאחר ברכת המוציא,
ותמה עליו שהמעיין היטב בדברי הרא"ש
יראה נכוחה דמיירי קודם נטילת ידים.
והשיב הגאון המחבר שבאמת דברי
הרמ"א בזה צ"ע.
והפרישה (ר"ס קע"ד) הבין גם הוא
דברי הרא"ש דמיירי קודם
סעודה .והחיי אדם בנשמת אדם (כלל
מ"א) ,הביא מהרשב"א שהובא בבית יוסף
(ס"ס קע"ז) שחולק על הרא"ש ,וסובר
שעל פי מסקנת הירושלמי צריך לברך
אחריהם קודם הסעודה ,והעלה שיש
לחלק בין כשאוכל ממנו בתוך הסעודה
או לא ,ומיהו לשיטת הרא"ש אין חילוק

ברכות ישש קרפ

בצק

שדה צופים
בזה שלעולם אין לברך .ובמראה הפנים
בירושלמי שם ,כתב לדחות פירוש
הרשב"א בירושלמי .ונראה שגם להרא"ש
בפת כסנין שאינו בא לגרור תאות המאכל
צריך לברך אחריו קודם סעודה עכת"ד.

והתשב"ץ

בספר יבין שמועה (דל"ה ע"ב)

כתב ,שאע"פ שצריך לאכול
כזית כרפס (בליל פסח) ,אינו מברך לאחריו
בורא נפשות רבות ,שהרי הוא כדברים
הבאים בתוך הסעודה שמברך לפניהם
ואינו מברך לאחריהם ,שברכת המזון
פוטרתם ע"כ.

אמנם

המשנה ברורה פסק (בסי' קע"ו

סק"ב) ,שהאוכל פירות קודם
סעודה ודעתו לפטור הפירות שבתוך
הסעודה ,אין צריך לברך אחריהם,
שברכת המזון פוטרתם .אבל אם אינו
אוכל פירות בתוך הסעודה צריך לברך
ברכה לאחריהם ,שמכיון שאכל אותם
קודם סעודה אין להם שייכות לסעודה
כלל עיי"ש .וכן פסק בספר בן איש חי
(פרשת נשא אות ד') ע"ש .וכן כתב בכף
החיים (סי' קע"ז סק"ז).
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הטור

והשלחן ערוך אורח חיים (סימן קעז

סעיף א') פסקו ,שדברים הבאים
מחמת סעודה שדרך לקבוע סעודתו
עליהם ,כגון בשר ודגים וגבינה וביצים
וירקות ודייסא ,אפילו אוכל אותם בלא
פת ,אינם טעונים ברכה לפניהם ,מפני
שברכת המוציא פוטרתם ,ולא לאחריהם,
מפני שברכת המזון פוטרתם ,אבל דברים
שאין דרך לקבוע סעודה עליהם ,כגון
תאנים ענבים ורמונים ושאר מיני פירות,
שאוכל אותם בלא פת ,טעונים ברכה

לפניהם ,שאין ברכת המוציא פוטרתם
כיון שאינם מעיקר הסעודה .ומכל מקום
אין צריך לברך אחריהם ברכה אחרונה,
שברכת המזון פוטרתם.

וכתב

בשו"ת בית דוד (חלק אורח חיים

סימן פה) ,שירקות שאמרו שאינם
טעונים ברכה לפניהם ,היינו דוקא ירקות
מבושלים ,או כבושים ,שעשויים לגרור
תאות המאכל ,ונחשבים כבאים מחמת
הסעודה ,אבל ירקות חיים כגון חזרת
וקישואים וכיוצא בזה ,דינם כפירות שיש
לברך עליהם ברכה שלפניהם .ע"כ.

והחיד"א

בברכי יוסף (סימן קעז סק"א)

הביא להלכה דברי הבית דוד
הנ"ל ,וכתב ,שאף שהבית דוד בסוף
דבריו העיר מדברי מהרי"ל שמוכח שגם
קישואים חיים דינם כדברים הבאים
מחמת הסעודה שאין לברך עליהם( .וכן
נראה בתוספות פסחים קטו ע"א בד"ה והדר

אכיל) .מכל מקום המנהג פשוט בגילותינו
לברך על החזרת וקישואים בסעודה.
ולכן אפילו אם אכל מירקות אלו כשהם
מבושלים ,כשמביאים אותם אחר כך
במקום פירות ,כשהם חיים ,יש לברך
עליהם ,שפנים חדשות באו לכאן .וכמו
שכתב הבית דוד בראש דבריו .עכת"ד.
והנה באמת שמדברי רש"י ורשב"ם
(פסחים קיד סע"ב) מבואר ,שצריך
לברך על חזרת שאוכל בסעודה .וכן
מבואר בתוספות (לקמן מב ע"א) ,ובהרא"ש
(פרק ערבי פסחים סימן כו) ,ובספר הרוקח
(סימן רפג) ,ובתשב"ץ (סימן צט) ,שכתבו,
שהטעם שאין לברך בליל פסח על
החזרת (מרור) בורא פרי האדמה קודם
ברכת על אכילת מרור ,משום דרחמנא

ברכות ישש קרפ

גצק

שדה צופים
קבעיה חובה ,שנאמר על מצות ומרורים
יאכלוהו ,ולכן ברכת המוציא פוטרתו.
גם הרשב"א בתשובה (סימן עב) כתב,
שהאומרים שהחזרת נקראת פרפרת
וברכת הפת פוטרתה בליל פסח ,אין
דבריהם נכונים ,שלא אמרו אלא פרפרת
הנאכלת עם הפת כלפתן ,והחזרת לא
באה ללפת את הפת ,ואדרבה צריך
לאוכלה בפני עצמה לקיים מצות מרור,
אלא שנפטרת בברכת שאר ירקות שלפני
כן .עיי"ש.
הרי שרבו הפוסקים הסוברים שצריך
לברך על חזרת בתוך הסעודה ,וכן
פסק הפרי מגדים ,והובא להלכה במשנה
ברורה (סימן קעז סק"ה).
אמנם בספר קדשי דוד (סימן קעז) העלה
להלכה ,שאם אכל כבר מאותם
ירקות כשהם מבושלים ,שוב לא יברך
עליהם כשאוכל מהם חיים בסוף הסעודה
במקום פירות ,הן מטעם שירקות חיים
גם כן נחשבים כבאים מחמת סעודה,
והן מטעם שכבר קבע סעודתו עליהם
כשאכלם מבושלים וכו' .ע"ש.
גם בספר אהלי יצחק בחידושיו על
הרמב"ם (הלכות ברכות פרק ד') ,הביא
דברי הרה"ג מהר"ש סורנאגה בתשובה
כת"י ,שהאריך בדין זה ,והעלה כדברי
החיד"א הנ"ל שיש לברך על החזרת
והקישואים שבסוף הסעודה ,אפילו אם
כבר אכל מהם כשהם מבושלים .והרב
המחבר חלק עליו ,שמכיון שהרבה
פוסקים סוברים שירקות חיים אינם
טעונים ברכה לפניהם בסעודה ,וכמו
שכתב המהרי"ל .וכן דעת התוספות

(פסחים קטו ע"א) .וכן כתב בספר חקת
הפסח בשם רבי בנימין ורבי אביגדור כהן
צדק [הובאו בספר שבולי הלקט דף ק' ע"א
הנ"ל] .ושגם מהר"ש סורנאגה עצמו בסוף
דבריו לא מלאו לבו לפסוק למעשה שיש
לברך ,מפני שראה דברי החקת הפסח
הנ"ל .עכת"ד.
גם בשו"ת זכור ליצחק (סימן מח) כתב,
שיש לחוש לדברי הרב קדשי דוד
הנ"ל ,ולכן יש לברך תחלה על ירק אחר
לפטור את הירק חי שאכל ממנו בסעודה
כשהוא מבושל ,או שיניחנו לאחר ברכת
המזון ,כדי לברך עליו אליבא דכל הדעות.
ושכן נוהגים חסידים ואנשי מעשה .ע"כ.

ובספר

חסד לאלפים (סימן קעז סעיף

ח') כתב ,מי שאכל תבשיל או
כבוש של חזרת או קישואין בסעודה,
ואחר כך הביאו לו מהם חיים ,יש אומרים
שצריך לברך עליהם ,ויש אומרים שאינו
צריך לברך .וירא שמים יאכל ממין אחר
שברכתו שוה לאותם ירקות ויפטור
אותם .וכתב על זה הרב בן המחבר
בהגהה ,שאם לא היה לו מין אחר מאותה
ברכה ,כבר כתב הרב ברכי יוסף שמנהג
העולם לברך עליהם .עכת"ד .והובא
בשו"ת פני יצחק אבולעפייא חלק א'
(הלכות ברכות אות נח).

ובספר

פתח הדביר חלק א' (סימן קעז דף

קפא ע"ב) ,האריך בדברי הקדשי
דוד והאהל יצחק הנ"ל ,וכתב ,שנראה
שדעת שפתיו של החיד"א ברור מללו,
שכיון שהמנהג בגלילותינו לברך על
ירקות חיים כגון חזרת וקישואים ,ומשום
שאינם נחשבים כבאים מחמת הסעודה,

ברכות ישש קרפ

דצק

שדה צופים
ובמקום מנהג אין לומר ספק ברכות
להקל ,כמו שכתב התרומת הדשן (סימן
לד) ,ובשו"ת דבר משה חלק ג' (דף יד ע"ב)
בשם מהרש"ח ,מעתה שוב אין לחלק בין
אם אכל מהם מתחלה כשהם מבושלים,
או אם לא אכל ,שהרי פנים חדשות באו
לכאן ,והואיל ובאו במקום פירות צריך
לברך עליהם .וזה טעם נכון ומספיק
למה שפסק מרן החיד"א שיש לברך.
עכת"ד.
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בסוף
מבושלים
האוכלים פירות
הסעודה הנקרא "קאמפאט",
צריכים לברך עליהם בורא פרי העץ .וכ"כ
המגן אברהם (סימן קעז) שצריך לברך על
פירות מבושלים ,שאין הפת פוטרתם ,כיון
שאין להם שייכות לפת .והוסיף שאפילו
אם בישלו הפירות עם בשר צריך לברך
עליהם ,שאין הפירות טפלים לבשר .וכן
פסק בשלחן ערוך הרב.

אולם

החיי אדם (כלל מג סימן ג' וד')

כתב ,שאין צריך לברך על פירות
המבושלים עם בשר ,שהפירות נעשו
טפלים לבשר ,ושכן המנהג ,ורק על
פירות המבושלים בלא בשר צריך לברך.
ע"ש.
ועיין בשו"ת קרן לדוד (סימן מט) שהעלה
שפירות מבושלים
המובאים בסעודה ואוכלים אותם עם
בשר ,אין צריך לברך עליהם ,שנחשבים
טפלים לבשר ,כיון שבאים למתק אכילת
הבשר .ושלא ראה מעולם מי שמברך על
הקאמפאט בסעודה כשאוכלים אותם עם
בשר .ושכן נהג אחיו הגאון רבי משה
גרינוואלד זצ"ל ,גאב"ד חוסט ,בעל שו"ת

(קאמפאט)

ערוגות הבושם .ושכן הוא נוהג אחריו.
עיי"ש.

ועיין

שדי חמד (מערכת ברכות סימן א' אות

כו) שכתב ,שראה שלמים וכן רבים
שמברכים על פירות המבושלים בסוכר
המובאים בסוף הסעודה ,מהטעם הנ"ל.
וסיים ,ושוב מצאתי בספר זכרנו לחיים
שכתב שאין לברך עליהם ,ולא ידעתי
מנין לו ,ואדרבה לדעתי איפכא מסתברא.
וכן נראה לי עיקר שיש לברך עליהם.
עכת"ד.

וכן

פסק המשנה ברורה (סימן קעז סוף

סק"ד) ,שפירות המבושלים המוגשים
לקינוח סעודה ,הנקראים קאמפאט ,צריך
לברך עליהם ,כיון שאינם באים למזון
אלא רק לתענוג .עיי"ש.

7
בדין אשכולית שאוכלים לפני הארוחה,
כדי לעורר את התיאבון ,האם
חייבים לברך עליה כשאוכלים אותה בלי
פת לאחר ברכת המוציא ,או מכיון שאז
כבר נמצאים בתוך הסעודה לא מברכים
"העץ".

הנה

במשנה ברורה סימן קעד (ס"ק לט)

כתוב :האוכל מלפפונים חמוצים,
או זיתים מלוחים ,בתוך הסעודה ללא
פת נוהגים העולם לא לברך עליהם,
משום שהם באים לעורר תאות המאכל
ולכן נחשבים כ"באים מחמת הסעודה"
וכמבואר במסכת ברכות שדברים הבאים
מחמת הסעודה ברכת המוציא פוטרתם,
יש גם החולקים על זה ,יעויין שם בשער
הציון אות מה .והרוצה לחשוש לדעתם
היה רצוי שיברך על פרי אחר שאינו בא

ברכות ישש קרפ

הצק

שדה צופים
להמשיך התיאבון ויפטור את האשכולית.
לפי זה גם האשכולית הבאה לעורר
תיאבון אין לברך עליה.
יש גם האוכלים את האשכולית כדי
שישפיע טוב על בני המעיים,
ומסתבר שגם הם פטורים מלברך משום
שנחשב כטפל לסעודה ,ויש לדמותו
קצת למבואר בשו"ע או"ח סימן רי"ב
ס"א שהאוכל דג מליח וטועם פת עמו
כדי שלא יזיקנו בגרונו מברך על הדג
ופוטר הפת.
אם אוכל אשכולית בלי פת לאחר
הסעודה לפני ברכת המזון בתור
קינוח סעודה חייב לברך עליה ברכה
ראשונה בורא פרי העץ כיון שאז היא לא
מעיקר הסעודה לכן אין ברכת המוציא
פוטרתה אבל לא יברך ברכה אחרונה
כיון שבברכת המזון נפטר גם מהברכה
האחרונה[ .שו"ע סימן קעז ס"א]( .חשוקי
חמד).

7

בספר

שערים המצוינים בהלכה (סימן

מ"ג אות ב') כתב בשם הדברי
חיים ,שקטניות (ארבעס) שנוהגים לאכול
בסעודת שמחה ,הם בספק ברכה ,ויש
לאכלן עם מעט פת בתחלה ובסוף.
והמהרש"ם כתב שאם אינו רגיל בהן
חייבים בברכה.

7

בימינו נהוג שבגמר הסעודה בחתונות
מסלקים המלצרים את כל
השלחנות [עוד לפני ברכת המזון] ,כדי
לאפשר לציבור לרקוד לפני החתן ושוב
לא אוכלים פת ,אולם מחלקים עוגות

וקפה לפני ברכת המזון האם צריך לברך
עליהם.
ובספר חשוקי חמד (מא ע"ב) כתב
עפי"ד הגמרא שם ,אמר רב
פפא הלכתא דברים הבאים וכו' ,לאחר
הסעודה טעונים ברכה בין לפניהם בין
לאחריהם .וכתבו תלמידי רבינו יונה (בדפי
הרי"ף דף כט :ד"ה מיהו) ,ורבנו יצחק הזקן
אמר דהא דאמרינן לאחר סעודה טעונים
ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם ,זהו
בימיהם שהיו נוהגים לעקור השלחנות
קודם ברכת המזון ועל כן אמרו שאינו
מצורף עם מה שאכל ,שנראה כסעודה
בפני עצמה ,וצריך לברך עליו תחילה
וסוף ,אבל אנו שאין מנהגינו לסלק את
השלחן עד שסיימו לברך ברכת המזון,
אעפ"י שסיימו לאכול ,כל זמן שלא בירכו
כמו בתוך הסעודה דיינין ליה ,וטעון
ברכה לפניו ואין טעון אחריו ,עכ"ל.
וכך כתב הביאור הלכה (סימן קעז ס"ב ד"ה
שאין אנו רגילים) וז"ל :ובסעודות גדולות
שרגילים למשוך ידיהם מן הפת ,ולערוך
השלחן במיני פירות וגם לשתות ,יש
אומרים שאף בזמנינו שייך דין זה ,וצריך
לברך עליהם לפניהם ולאחריהם .ויש
אומרים שדוקא בימיהם שהיו מסלקים
השלחנות קודם ברכת המזון וע"כ נראה
כסעודה אחרת אבל אנו שאין מסלקים
השלחן ,אעפ"י שסיימו לאכול ואין דעתם
לאכול פת ,כל זמן שלא בירכו כבתוך
הסעודה דמיא וכן המנהג ,עכ"ל.
שוב מביא בשם חמיו הגרי"ש אלישיב
כשהמלצרים
שבימינו
זצ"ל,
מסלקים את השלחנות ,ואין יותר פת
ואחר כך רוקדים ,והמלצרים מביאים

וצק

ברכות ישש קרפ
שדה צופים

עוגות עם קפה או פירות ,צריך לברך
עליהם תחילה וסוף ,כי הוי סילוק שלחן
ממש.
אמנם היה מקום לפקפק ולומר שסילוק
השלחנות הם לא בגלל גמר
אכילת הפת ,אלא שמפנים את האולם
כדי לאפשר לרקוד .אמנם בכל זאת סוף
סוף יש כאן סילוק שלחן.
והנה חלק מהעוגות הם בגדר 'פת הבאה
בכיסנין' ויש מקום לומר שאף אם
אוכלם לאחר הסעודה לא יברך עליהם
ברכה אחרונה ,כיון שאולי הם נפטרים
בברכת המזון שמברך על הפת ,וכדלהלן:

כתב

הרשב"א (ברכות דף מב ע"א ד"ה

ולענין) שאין צריך לברך ברכה
אחרונה של יין הבא בתוך המזון ואפילו
שבא לאחר גמר הסעודה ,כיון שברכת
המזון פוטרתו ,וז"ל :ולי נראה דאפשר
לומר דביין ברכת ג' (ברכת המזון) פוטרת
מעין ג' דידיה .אף על גב דלגבי תאנים
וענבים לא פטרה ,וטעמא משום דאמרינן
בריש פרקא חמרא סעיד ומשמח ...אי
הכי נברך עליה ג' ברכות ,לא קבע איניש
עלויה ...אלמא אי הוי קביעותא מברכים
עליה ג' ברכות ,וכיון שכן כיון שבתוך
סעודה של קבע שותהו ,מתוך דהוי
קביעות לאכילה ,הוי קביעות לשתיה,
עכ"ל .והביאו המשנ"ב (קעד ס"ק כז)...:
וי"א דאין צריך לברך ברכה אחרונה,
דברכת המזון פוטרתו בסתמא אף
לכתחילה מיהו אין דין זה מצוי בינינו
דאין אנו מושכים ידינו מהפת וכו' ,עכ"ל.
לפי זה בחתונות שמסלקים את
השלחנות ,חזרה הלכה זו למקומה

שעל יין לא יצטרכו לברך מעין ג' .וברכת
המזון פוטרתו.
והנה נאמר במג"א (סימן קעז סק"ה):
דברים הבאים לאחר הסעודה
בין דברים הבאים מחמת הסעודה ,ובין
דברים הבאים שלא מחמת הסעודה
טעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם,
וביאר המג"א דברים הבאים מחמת
הסעודה כגון בשר ודגים ,והקשה הלבושי
שרד מאי קמ"ל .והשיב הרע"א (בהגהותיו
שם) :דוקא בשר ודגים אבל אי אכל פת
הבאה בכיסנין מיפטר בברכת המזון דמגו
דהוי קביעות לפת הוי נמי קביעות לגבי
פת זו הבאה בכיסנין וכו' וצ"ע.
לפי המבואר ברשב"א וברע"א פת
הבאה בכיסנין ברכת המזון פוטרת
ברכה אחרונה שלה ואפילו לאחר סילוק
השלחן אך נשאר בצ"ע .אולם הצל"ח
(ברכות דף מא ע"ב ד"ה פת פוטר כל מיני

מאכל) הביא ירושלמי שפת הבאה בכיסנין
לאחר המזון טעונה ברכה לפניה וגם
לאחריה.
לפי זה צריך לצאת שלגבי פת הבאה
בכיסנין צ"ע אם מברכים אחריה
ברכה אחת מעין ג' .וברכה ראשונה
מברך .ובענין הקפה לכאורה צריך לברך
בין לפניה ובין לאחריה.
יש להעיר שישנם בימינו עוגות שלא
ברור אם נחשבים פת הבאה בכיסנין
או שנחשבים לפת .ויש להמנע מכל
הספיקות הללו ,והיה מן הראוי לברך
ברכת המזון ואח"כ לסלק השלחנות
ולרקוד.

ברכות ישש קרפ

רע״ב

זצק
משנת אליעזר

יֹוׁשבִ ין
ְ
ׁשבִיןּ ,כָל אֶחָד וְאֶחָד (ו) הָ יּו
(ו) הָיּו יֹו ְ
(לֶ אֱ כֹול) ּבְֹלא
מְבָר ְֵך לְעַצְמֹו .הֵסֵּבּו ,אֶחָד
ֶׁש ַּד ְרּכָן
ֶהסֵיּבָה,

(ו) היו יושבים .בלא
הסיבה ,וסימן הוא
שלא נתוועדו לאכול
יחד .שרגילים היו מְבָר ְֵך לְכֻּלָן.
כשמתועדים חבורות
אנשים לאכול ,שהיו מסובים על המטות ואוכלים
ושותים בהסבת שמאל :כל אחד מברך לעצמו.
שלא היה להם קבע סעודה בלא הסיבה .ומיהו
אם אמרו ניזיל ניכול נהמא בדוכתא פלן ,אע"פ
שלא הסיבו כהסיבו דמי ,ואחד מברך לכולם,
ומצטרפין נמי לזימון :בא להם יין בתוך

ּב ָא לָהֶם י ַי ִן לְאֶכֹול ְּבהֶיסֵב עַל
ַה ִּמּטָהּ ,וכְׁשֶֹּלא ֵהסֵבּו
ֹלא עָׂשּו ְקבִיעּות לְאֶכֹול ְּביַחַדּ ,כָ ל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד ְמבָ רֵ ְך לְ עַ צְ מֹוּ ,בִ ְרּכַת הַּמֹוצִיא
ּובִ ְׁשנ ֵיהֶם יֹו ְדעִין לְ ָברְֵךֲ ,אבָל הֵ סֵ בּו לְאֶכֹול
ְּביַחַד ,אֹו ֶׁש ָאמְרּו נֵלְֵך וְנ ֵיכּול ּפַת ְּבּמָקֹום
ּפְלֹונ ִי ,אֶ חָ ד ְמבָ רֵ ְך לְ כֻ ּלָ ןּ ,בָ א לָ הֶ ם יַ יִ ן

ּבְ תֹוְך הַ ָּמזֹוןּ ,כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ רֵ ְך

שדה צופים
משנה ו
היו יושבין כל אחד ואחד מברך וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

קסז סעיף יא) אם היו שנים או
רבים ,אחד מברך לכולם ,ודוקא הסיבו,
שהוא דרך קבע (או בעל הבית עם בני ביתו
דהוי כהסיבו) (טור) ,אבל אם היו יושבים
בלא הסיבה ,כיון שאינם נקבעים יחד,
כל אחד מברך לעצמו ,ואם אמרו :נאכל
כאן או במקום פלוני ,כיון שהכינו מקום
לאכילתן ,הוי קבע ואפילו בלא הסיבה,
והאידנא שאין אנו רגילים בהסיבה,
ישיבה דידן בשלחן אחד או בלא שלחן
במפה אחת ,הוי קביעות ,ואפילו לבני
חבורה כהסיבה דידהו דמי .ולדידן ,אפילו
קבעו מקום לאכילתן ,או בעל הבית עם
בני ביתו ,לא מהני אא"כ ישבו בשלחן א'
או במפה אחת.
ועיין ביאה"ל דאפילו אם המסובין
יודעין בעצמן לברך מ"מ הידור
מצוה הוא שאחד יברך ויוציא כולם
דברוב עם הדרת מלך[ .מעדני יו"ט בפרק
כיצד מברכין סימן ל"ג ושכ"כ גם הרמ"ך].

ועיין מ"א שהעתיק בשם ש"ג דאם
מקצתן מסובין ,אחד מברך לכולם
אף שאינן מסובין .ועיין בפמ"ג שכתב
דלדידן דישיבה הוי כהסיבה ה"ה בישבו
מקצתן מהני .וכתב בבאיה"ל :ולענ"ד
צע"ג על עיקר דברי המ"א בשם הש"ג
שהרי מבואר לקמן בסימן קצ"ג ס"ב
דאף השלישי צריך לקבוע אותם בהסיבה
עכ"פ בגמר אכילה ולדידן בישיבה
וכמבואר בהדיא בדברי הרא"ש בפ' ג'
שאכלו דממנו נובע זה הדין וידוע שיטת
הרא"ש וש"פ וכן סתם השו"ע דמתניתין
מיירי בין בברכת המוציא ובין בבהמ"ז
וחד דינא הוא לתרווייהו וצע"ג.
והא דכ' אא"כ ישבו בשלחן אחד וכו',
עיין במ"א סקכ"ו שהסביר טעם
הדבר דבבית דאיכא שלחן ואין כולם
אוכלים על שלחן אחד מוכח דאין דעתם
לקבוע יחד ובטל מה שקבעו מקום
מתחלה.
והגר"א בביאורו כתב דאגב שיטפיה
מקודם העתיק המחבר בשלחן
אחד וכו' ובאמת לא בעינן כלל שלחן

חצק
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

לְ עַ צְ מֹוֶׁ ,שאֵין ּבֵית
ַה ְּבלִיעָה ּפָנּוי וְאֵין
בית הבליעה פנוי ,ואין
י ְכֹולִין לְכַּו ֵן לְבִ ְרכָתֹו,
לב המסובים פונה אל
ּומִׁשּום ַסּכָנ ָה ׁשֶֹּלא
המברך ,אלא לבלוע מה
י ַ ֲענ ֶה ָאמֵן ְּב ֶא ְמצַע
שבפיהם .אי נמי חיישינן שמא יחנק כשבא לענות
ֲאכִילָה ֶׁשּמָא י ַ ְקּדִים ָקנ ֶה לָוֶׁשֶטֲ ,אבָל
אִם ּבָא יַי ִן לְ אַ חַ ר הַ ָּמזֹון ֶׁשּגָמְרּו לְאֶכֹול
אֹומר ּבִ ְרּכַת ּבֹורֵא
לִפְנ ֵי ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון ,אֶ חָ ד ְמבָ רֵ ְך לְ כֻ ּלָ ם ,וְ הּוא ַה ְמ ָברְֵך עַל ַהּמָזֹון ֵ

ּבְתֹוְך הַּמָזֹוןּ ,כָל אֶחָד וְאֶחָד
מְבָר ְֵך לְעַצְמֹו .לְאַחַר הַּמָזֹון,
אֶחָד מְבָר ְֵך לְכֻּלָם .ו ְהּוא אֹומֵר

המזון כל אחד מברך
לעצמו .הואיל ואין

שדה צופים
אחד או מפה אחת היכא שקבעו מתחלה
לאכול יחד או בעה"ב עם בני ביתו אלא
כל שיושבין ואוכלין ביחד דהיינו שאינם
מפוזרים אחד הנה ואחד הנה מצטרפים
וכמו בסי"ב ודלא כמ"א .ביאה"ל.

7

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קסז

סעיף יג) היכא דלא קבעו מקום
דאמרינן שכל אחד מברך לעצמו ,אם
כוון המברך להוציאם והם נתכוונו לצאת,
יצאו.
וכתב המגן אברהם :צ"ע דלא הביא
הרב"י מ"ש הרא"ש וז"ל אם לא
הסיבו אע"ג דשומע כעונה ואפי' אמר
אמן לא יצא וכ"כ ברמזים וכ"כ רי"ו
וכ"כ בפסקי רקנ"ט סי' פ' וז"ל לרש"י
אם כל אחד יושב לבדו אף ע"ג שנתכוין
שומע ומשמיע אין יוצא בברכת המוצי'
של חבירו שצריך שיהיו קבועים יחד
ולפי' ר"ח אינו כן עכ"ל ,וכבר כ' הרא"ש
שפירש"י עיקר ע"ש ומתשוב' הרשב"א
שכ' הרב"י סימן רי"ג אין ראיה דש"ה
אע"ג דאין זימון לפירות מ"מ הרי קבעו
יחד ויצאו בדיעבד משא"כ היכא שלא
קבעו כלל לא יצאו וכ"מ בחידושיו
שהקשה הא קי"ל שמע ולא ענה יצא

וצ"ע עכ"ל ,משמע דכאן אפי' בדיעבד
לא יצא וקושייתו נ"ל כדאיתא בירושלמי
דהוציאו מכלל זה ב"ה וה"ה המוצי'.
והמשנה ברורה כותב :עיין במ"א
שהניח דין השו"ע בצ"ע כי
יש מהראשונים דסברי דבלא קבעי אין
אחד יכול להוציא חבירו אף בדיעבד
אמנם בביאור הגר"א הכריע לדינא דדברי
השו"ע עיקר .ודע דדין זה שייך גם
בבהמ"ז היכא דלא קבעו יחד בין בשנים
ובין בשלשה אם כוון אחד להוציא את
חבירו בבהמ"ז יצא בדיעבד.
הקשה הט"ז דמאי אשמעינן דוקא
הכא הא אפילו בדקבעו נמי
צריך המברך להוציא והשומעים לצאת
ועיין בא"ר שתירץ דאפשר דבקבעו אף
שצריכין כונה לצאת מ"מ א"צ לכוין
להדיא להוציאם דמסתמא כונתו כך
כיון שקבעו דומיא דש"ץ התוקע בשופר
דלקמן סי' תקפ"ט וכזה תירצו ג"כ שארי
אחרונים .ביאה"ל.

7

ואומר על המוגמר.
עיין במג"א (סימן ריג סק"א) שמצדד לומר
דבברכת מוגמר אף דהוא ברכת

רע״ב
אמן :והוא אומר על
המברך
המוגמר.

ברכות ישש קרפ

טצק
משנת אליעזר

ׁשאֵין ֲעצֵי ְּב ָׂשמִים עַ ל
עַל הַּמֻגְמָר ,אַף עַל ּפִי ֶ
ֶׁש ַּד ְרּכָן
מְבִיאִין אֶת הַּמֻגְמָר אֶּלָא לְאַחַר הַ ֻּמגְ ָמר
ָהי ָה לְ ֵהבִיא ְּב ָׂשמִים

ברכת המזון הוא מברך
על המוגמר בורא עצי
בשמים .ואע"ג דאיכא
דעדיף מיניה ,אפילו הכי כיון שהתחיל בחדא
עביד לאידך :לאחר הסעודה .לאחר ברכת
המזון ,דהשתא לאו מצרכי הסעודה הוא ,אפילו
הכי כיון שהתחיל בברכות אחרונות ,גומרן:
מוגמר .רגילין היו להביא אחר הסעודה עצי
בשמים במחתה על האש לריח טוב:

הַּסְעֻּדָה:

ַאחַר ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון
ְּב ַמ ְחּתָה עַל ָהאֵׁש

לְרֵי ַח טֹוב ,אַ ף עַ ל ּפִ י ֶׁשאֵ ין ְמבִ יאִ ין
אֶ ת הַ ּמּוגְ ָמר אֶ ּלָ א לְ אַ חַ ר הַ ּסְ עּודָ ה ו ְֹלא
ַׁשּי ְָך לִסְעּודָה ,ו ַ ֲאפִּלּו י ֵׁש ּג ָדֹול ִמּמֶּנּו
מִׁשּום ּכְבֹודֹו ֶׁש ִה ְתחִיל ּבִ ְברָכֹות ַאחֲרֹונֹות
ּגֹו ְמרָן:

שדה צופים
הנהנין לא בעי אף ישיבה להוציא אחד
את חבירו ,והביא ראיה לזה מברכת
המאור דאחד מברך לכולם כדמבואר
בסי' רצ"ח ס"ד והתם אף ישיבה לא הוי,
ע"ש בדבריו.
ועיין בפמ"ג שמפקפק בדבריו דשאני
מאור דברכת שבח הוא והויא כעין
ברכת המצות ,משא"כ הכא.
וכתב בביאה"ל (סימן ריג) דבאמת כעין
זה כתב ג"כ הרשב"א שם בסוגיא
דמאור ע"ש (ועיין עוד שם בתוס' ר"י וברא"ש
שם) אמנם באמת גם במאור גופא לא
ברירא ובשיטה מקובצת שם איתא
בהדיא דעכ"פ ישיבה מיהא בעי ביחד
ע"ש .ואפשר עוד יותר דגם הרשב"א לא
הקיל אלא לענין הסיבה.
[ומה שמקשה המ"א דישיבה הוא
שישבו יחד בקביעות אדעת זה
והתם בביהמ"ד היו עוסקים בתחלה
בלימוד לענ"ד ל"ק מידי דאפילו ישבו
מאליהן ואח"כ רצו להוציא אחד את
חבירו נמי מהני בשארי דברים דלא בעי
הסיבה דעכ"פ קצת קביעות הוי ובאופן

זה הוא כוונת המחבר במ"ש ומיהו ישיבה
מיהו בעי .ועיין רש"י ברכות מ"ב ע"ב
ד"ה בדוך פלן וכו' אבל ישבו מאליהן וכו'
הרי דלפרש"י מה דקאמרי' במתני' היו
יושבין היינו מאליהן וע"ז אמרינן בש"ס
דשאר דברים חוץ מפת ויין לא בעי
הסיבה וכתבו הפוסקים דישיבה מיהא
בעי והיינו ישיבה מאליהן .ומה שנוהגין
כהיום להוציא בבהמ"ד בברכת המאור
אף על גב שכל העם עומדין היינו משום
דמברכין גם ברכת הבדלה עם המאור
ומיגו דמהני קביעותא להבדלה מהני נמי
לזה וכמו שכתב הפרישה שם בסי' רצ"ח
משא"כ כשמברכין על המאור לחודיה
אפשר דשפיר בעינן ישיבה] ובפרט לענין
מוגמר דברכת הנהנין גמורה היא בודאי
יש לומר דגם הרשב"א מודה לשיטה
מקובצת דעכ"פ ישיבה מיהא בעי וצ"ע
לדינא.

ועיין

שו"ת שבט הלוי (חלק א סימן רה)

שכתב טעם למ"ש המג"א דמוגמר
אפי' ישיבה לא בעי ,דבשמים מצד הנפש
וכאמרם (לקמן ע"ב) איזה דבר שהנשמה

ברכות ישש קרפ

ר

שדה צופים
נהנית ולא הגוף הוי אומר זה הריח ,ומצד
הנפש כל ישראל אחד ,וממילא א"צ
צירוף ,משא"כ הנאת אכילה דהיינו הנאת
הגוף דמצד גופם נפרדים הם.

7
עיין קרבן נתנאל (ספ"ב דביצה) שכ',
השותים הטובאק ביו"ט מזלזלים
באיסור לאו דהבערה שלא לצורך יו"ט,
שהעישון לא חשיב צורך כלל ,ויש
שאמרו שהוא מעכל המזון וגם משלשל,
א"כ הם עושים רפואה ביו"ט .וי"א שהוא
דבר הרגיל (ושוה לכל נפש) ,ובא וראה
שאינו רגיל יותר ממוגמר ,וכדתנן והוא
אומר על המוגמר וכו' ,ואפ"ה אסרו
המוגמר משום שאינו שוה לכל נפש ,אף
כי שתיית הטובאק לאותם שאינם רגילים
בו יסתכנו ויחוגו וינועו כשכור .ובשו"ת
דרכי נועם האריך למצוא היתר ,והעלה
כדמסיק תעלא מבי כרבא .ולא על
הע"ה תלונתי ,אך על הלומדים ששותים
הטוטון בפרהסיא ,וע"ז אמרו :הגס לבו
בהוראה וכו' ,אף שיש להם קצת היתר
ע"פ ש"ס היצר הרע וכו' .עכת"ד.

7
כתב

בשו"ת פעולת צדיק (חלק ב סימן

קיב) וז"ל :בסעודות גדולות כגון
ברית מילה ופדיון הבן וחתונה רגילין
שאחר שמברך בפה"ג על כוס של ברכת
המזון מביאים מי ורד להריח בו אם יכול
לברך על מי הורד אחר בפה"ג קודם
שישתה מהכוס או אם הוי הפסק.
תשובה :כמה פעמים בילדותי ראיתי
גדולים ממשמשים ובאים
לברך על הורד קודם שתייה ואין חוששים

להפסק ונר' טעמם דכיון דרגילות הוא
להביא בשמים אחר הסעודה הוי צורך
ולא הוי הפסק ראיה לזה מברכת חתנים
שמברך בפה"ג ואח"כ בשמים ואח"כ ו'
ברכות ולא חיישי להפסק אע"פ שאין
החיוב רק ז' ברכות לבד אפ"ה כיון שמנהג
להביא בשמים מברכין גם עליו ומסדרין
אותה על הכוס אחר בפה"ג וכן תמצא
בכוס שמברכין אחר המילה שמברכין על
הבשמים אחר בפה"ג קודם ברכת אשר
קידש אע"פ שאין הבשמים באים בחיוב
כיון שמנהג להביא בשמים ,ואין לומר
דשאני התם דהיכן מצינו בתלמוד חיוב
להביא בשמים בכוס ז' ברכות או בכוס
דמילה רק מדין מנהג ה"נ כן.
ושמעתי שיש חולקי' ע"ז ממתני' בא
להם להם יין בתוך המזון כל
א' וא' מברך לעצמו לאחר המזון א' מברך
לכולם והוא אומר על המוגמר אע"פ
שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר
סעודה ע"כ .וכתבו התו' שם אע"פ שאין
מביאין המוגמר אלא לאחר סעודה וכבר
בירכו ברהמ"ז ויש הפסק בין יין למוגמר
עכ"ל .והנה אין מכאן שום ראיה לסתור
מה שכתבנו דהכי קאמרי התו' שאותו
שבירך על היין לאחר המזון פי' קודם
גמר הסעודה ,הוא שאומר על המוגמר
אע"פ שיש גדול ממנו כיון שזכה לברך
על היין הוא גומר לברך על המוגמר
אע"פ שנתפרדה חבילה שכבר בירכו
ברהמ"ז ויש הפסק גדול בין יין שבירך
עליו בסוף הסעודה ובין מוגמר שבא
לאחר ברהמ"ז הרי דלא מיירו התו'
מענינינו כלום ,ועיין בתר"י ובס' המאור
בפ"ו דברכות דמפרשים והוא אומר על

ברכות ישש קרפ

רע״ב

(ז) מליח .כל דבר
שהפת
מלוח:
טפלה לו .מי שאכל
אכילה גסה מפירות

אר
משנת אליעזר

(ז) הֵבִיאּו לְפָנ ָיו מָלִיחַ ּבַּתְחִּלָה (ז) הֵ בִ יאּו לְ פָ נָ יו
ָמלִ יחַ ּבַ תְ חִ ּלָ ה
ּופַת עִּמֹו ,מְבָר ְֵך עַל הַּמָלִיחַ
ֶׁש ָּקׁשָה לְ ָאכְלֹו לְבַּדֹו

ּופֹוטֵר אֶת הַּפַתֶׁ ,שהַּפַת טְפֵלָה
ָמלְחֹו ,אִם
ִמפְנ ֵי
ָאכַל ּפֵרֹות מְתּוקִים
וְכַּוָנ ָתֹו ְּב ָמלִי ַח לְבַּטֵל ְמתִיקַת ַהּפְרִי ּופַ ת עִ ּמֹו וְאֵינֹו ָּתאֵב לֶאֱכֹול ּפַתְ ,מבָ רֵ ְך עַ ל הַ ָּמלִ יחַ
ּופֹוטר אֶ ת הַ ּפַ ת ֶׁשהַ ּפַ ת ְטפֵ לָ ה לֹוׁ ,שֶאֹוכְלֹו ִמפְנ ֵי ֶׁשאֵינֹו י ָכֹול לְאֶכֹול ַה ָּמלִי ַח לְבָד ,ז ֶה
ֵ
שדה צופים

המוגמר שמביאים בתוך הסעודה וצ"ל
לדעתם ז"ל דמפרשי' מתני' דתני אע"פ
שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר
הסעודה ר"ל אע"פ דמוגמר לאו מצורך
הסעודה הוא ולא שייך למזכי בברכת
המוגמר אותו שבירך על היין אפ"ה הוא
אומר על המוגמר שכבר זכה בכל הברכות
שבסעודה דאי מיירי לאחר ברהמ"ז
הא קי"ל דגדול שבכולם מברך ברהמ"ז
ופשיטא דאותו שבירך ברה"מז הוא קודם
לברך ע"ש .באופן שמדברי המאור יש
ללמוד שהמברך ברהמ"ז הוא שמברך
על המוגמר שכ"כ הרז"ה שם וז"ל:
ואם יש גדול הוא מברך ברהמ"ז וכו',
וה"ה שמברך על המוגמר שבא לאחריה
שמאחר שהוא גדול שבכולן אין לאחר
ליטול רשות לעצמו בפניו וזה שזכה
בברכת המוגמר לא מפני שהוא גדול
אלא מתוך שזכה בברכת היין שקודם
גמר סעודה זכה אף בברכת המוגמר שבא
בתוך הסעודה וכו' עכ"ל .ע"כ .עיי"ש עוד.
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משנה ז
הביאו לפניו מליח בתחילה וכו'.
עיין שו"ת הרמ"א (סימן א) וז"ל :על
דבר שנפלה מחלוקת בין הגאונים,

כשאוכלים פת למתק השתייה אם צריך
נטילה על הפת .אומר אע"פ שידעתי
שאין הכרעת תלמיד הכרעה ,מ"מ מאחר
שהייתי במנין כשדברו מזה הדבר לא
אוכל להתאפק מחוות דעתי גם אני,
ויעבור עלי מה.
תנן משנה שלמה פרק כיצד מברכין,
דכל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך
על העיקר ופוטר את הטפלה ,ואפילו
בפת אמרינן ביה טפל כדמוכח התם גבי
דג מליח ואכל פת עמו כו' .ואין לחלק בין
דבר המסלק היזק לדבר הגורם המתקת
שתייה ,כדמוכח בתרומת הדשן (סי' לא)
דלא מחלק בהכי כלל .רק שמחלק בין
אוכל דבר הטפל קודם לעיקר דאז צריך
ברכה על הטפל ובין אם אכל העיקר
תחילה ואח"כ בא הטפל כדמוכח התם
מדבריו ,וזהו חילוק אמתי .וע"י זה
מסולקת הראייה שהביא המחמיר מדברי
רבינו יונה סוף אלו דברים שכתב שאם
אוכל כדי לשתות אחריו אינו בטל לגבי
שתייה וצריך נטילה .דכל זה לא מיירי
אלא באוכל קודם השתייה לגמרי ,דאז
הטפילה באה ראשונה ולכן אינה בטלה
לגבי השתייה .אבל כששתו ראשונה
ואח"כ אוכלים מעט למתק השתיה אין
צריך ברכה ,דבטל לגבי שתייה כמו

ברכות ישש קרפ

בר
משנת אליעזר

ַהּכְלָל ּכָל ׁשֶהּוא ִעּקָר
וְעִּמֹו ְטפֵלָהְ ,מ ָברְֵך
עַל ָה ִעּקָר ּופֹוטֵר אֶת
ַה ְּטפֵלָה:
המליח לבדו,

רע״ב

לֹו .ז ֶה הַּכְלָלּ ,כ ָל ׁשֶהּוא עִּקָר מתוקים ביותר אוכל
אחריו דבר מליח לחתך
וְעִּמֹו טְפֵלָה ,מְבָר ְֵך עַל הָעִּקָר
הליחות הנדבקות בגופו
ּופֹוטֵר אֶת הַּטְפֵלָה:
מחמת רוב הפירות,
ומפני שאינו יכול לאכול
אוכל מן הפת עמו ,אבל המליח לבדו עיקר ,והפת טפלה לו:

שדה צופים
שכתב מהרא"י בתשובה דלעיל ,והביא
ראייה לדבריו מספר א"ז.
ונראה דה"ה לענין נטילה ,דאין חלוק בין
ברכה לנטילה .ואין להשיב מדברי
רבינו יונה דלעיל דקאי התם איושבים
בסעודה כו' ,דמשמע דכבר התחילו
לשתות ואפ"ה צריך ליטול כשרוצה
לאכול ,דשאני התם דהפליג בסעודה
והוי כעקירת מקום ,כמבואר התם.
וגדולה מזו כתב הכל בו בהלכות ברכת
הפירות ,וז"ל :מרקחת שמוציאין
על הפת ואותו פת טפל למרקחת
שהדבר ידוע שאין באים שם לאכול לחם,
ואותן הרקיקין אינם אלא לדבק המרקחת
עליהן כדי שלא יטנפו הידים בדבש,
הלכך הרקיק היא טפלה וברכת המרקחת
פוטרתה ,עכ"ל.

7
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שו"ת הלכות קטנות (חלק ב סימן נט)

וז"ל השאלה :אוכל מליח בתחלה
ופת עמו מברך על העיקר ופטר את
הטפילה אם אכל מן הפת כדי שביעה
מהו.

תשובה:

אפשר דהוה ליה כההיא (או"ח

סי' קס"ח ס"ו) דהתחיל לאכול
פת הבאה בכיסנין ואח"כ מילא כריסו
מהם שמברך ברכת מזון דמה שהתירו

לך חכמים משלך נתנו לך כדתנן בסוף
עירובין (ק"ד) ולכך לא התירו בלחמניות
אלא כשלא אכל שיעור שחייב מן התורה
שהוא כדי שביעה וה"נ דכוותה ,וראיה
דמוקי' גמרא ההיא באוכל פירות גינוסר
שאכל מהם והם מתוקים ודרך לאכול
מהם הרבה ואח"כ מביאין מליח ופת
ואחר ששבע מן הפירות אין בפת כדי
שביעה .ע"כ( .ועי' בח"א סי' ס"ו).
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כל שהוא עיקר וכו'.
בענין פיתות שמברכים עליהן "בורא
מיני מזונות" והן ממולאות
בפלאפל או בסלט ,האם מברכים ברכה
נוספת על הפלפל או הסלט ,או שהם
נפטרים בברכת "בורא מיני מזונות"
שמברכים על הפיתה .ומהו ההלכה
כאשר הסלט אינו ממולא בפיתה אלא
נמצא בצלחת ואוכלים אותו עם הפיתה.
האם מברכים עליו לחוד.
א .לכאורה נראה שהפיתה עיקר,
והפלאפל והסלט באים להטעימה,
ולכן יברך על הפיתה ויפטור אותם
בברכה זו ,והוא הדין באוכל סלט מתוך
צלחת יחד עם הפיתה יברך על הפיתה
ויפטור את הסלט כדין עיקר הפוטר
את הטפל .וכמו ששנינו במשנ"ב (סימן
ריב סק"ו) וז"ל :ואם אוכל פת כיסנין עם

ברכות ישש קרפ

גר

שדה צופים
גבינה או שאר דבר ללפת בו אף שהם גם
כן חביבים עליו והוא תאב לאוכלם מברך
רק על הכיסנין לבד.
ב .במה דברים אמורים כאשר עיקר
כונתו לאכול פיתה אבל אם כונתו גם
למה שבתוכו יש לברך על כל מין לחוד,
ולפי סדר הקדימות.
ג .וכמו כן במסופק ואינו יודע מה כונתו,
יוציא תחלה חלק מהפלפל או מהסלט
ויברך עליהם ,ויאכלם לחוד בלי הפיתה,
ואחר כך יברך ויאכל את הפיתה .וכך
שנינו בסימן רי"ב משנ"ב ה' :מי ששתה
יי"ש ואכל איזה דבר או מעט פת אחריו
להפיג חריפות השתיה ,אין צריך לברך
על הפת ...וכל זה כשאין רעב כלל לטפל,
ואין אוכלו רק להפיג המרירות ,אבל אם
כונתו גם כן בשביל הטפל ,כגון ששותה
יי"ש ,ואוכל גם כן לעק"ך או מרקחת ,אף
על גב שנראה שה"א עיקר והשני טפל,
כיון שכונתו לאכילת שניהם ולא ללפת
צריך לברך על הלעק"ך או על המרקחת
תחלה ...ולכן טוב להמנע מלאכול פת
להמתיק שתיית היי"ש ואוכל גם כן
לעק"ך או מרקחת ,אף על גב שנראה
שה"א עיקר והשני טפל ,כיון שכונתו
לאכילת שניהם ולא ללפת צריך לברך
על הלעקך או על המרקחת תחלה ...ולכן
טוב להמנע מלאכול פת למתוק שתיית
היי"ש כי מי יוכל להבחין היטב אם הוא
רק להפיג.
ד .דברינו אמורים דוקא אם לא אכל
שיעור של קביעות סעודה אבל
באוכל כמות של קביעות סעודה יש
לברך המוציא וברכת המזון.

ה .כמו כן יש להקפיד שהפיתה תהיה
עשויה מהרבה תבלינין או דבש וחלב
או שמן וניכר טעמן יותר מהקמח ,אבל
פיתה שאופין עם מעט שמן ותבלין
והרוב ממים ואופים אותו עם מעט שמן
ותבלין או שנותנים בו זאפראן להטעימו
דינם כפת גמור כמבואר בשו"ע (סימן
קסח)( .חשוקי חמד).
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הבית יוסף (סימן ריב) כתב וז"ל :כתב
הכל בו ,צריך עיון בהא דאמרינן
שמברך על העיקר ופוטר את הטפלה
מברכה שלפניה ,אם פוטרו גם מברכה
שלאחריה .ע"כ .ולי נראה ,שדבר פשוט
הוא ,שכשם שפוטר מברכה שלפניה כך
פוטר מברכה שלאחריה ,וסוגיין דעלמא
הכי הוא ,והכי משמע בהדיא מדאמר רב
פפא דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת
הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפניהם
ולא לאחריהם .עכ"ל הב"י.

מיהו

בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סימן

נט) כתב ,דהא דקי"ל שאם אכל
מליח ופת עמו מברך על העיקר ופוטר
את הטפלה ,מ"מ אם אכל מן הפת
כדי שביעה צריך לברך בהמ"ז ,דהו"ל
כההיא שפסק בש"ע (סימן קס"ח ס"ו),
שאם מתחלה היה בדעתו לאכול מעט
מפת הבאה בכסנין ,ובירך במ"מ ,ואח"כ
אכל שיעור שאחרים קובעים עליו ,יברך
בהמ"ז ,אף על פי שלא בירך המוציא
תחלה ,וה"נ יברך בהמ"ז כששבע מן הפת,
שכל מה שהתירו לך חכמים משלך נתנו
לך (עירובין קד ב) .וראיה לזה מהא דמוקי
הש"ס (ברכות מד א) דמתני' באוכל פירות
גינוסר שדרך לאכול מהם הרבה ואח"כ

ברכות ישש קרפ

דר

שדה צופים
הביאו לו מליח ופת עמו ,ואחר ששבע מן
הפירות אין בפת כדי שביעה .ע"כ.

גם

בשו"ת התעוררות תשובה ח"ב (סימן

קה) כתב ,שדוקא אם הפת הטפל
למליח אינו אלא כשיעור כזית וכביצה,
שאז אין חיוב עליו לברך בהמ"ז אלא
מדרבנן ,ברכת הטפל פוטרתו ,שכיון
שאינו עיקר אצלו ומן התורה אינו חייב
בבהמ"ז ,לא חייבוהו חכמים לברך בהמ"ז,
אבל אם אכל פת כדי שביעה אף על פי
שהוא טפל למליח חייב לברך בהמ"ז,
כיון שהוא חייב מה"ת בבהמ"ז דכתיב
ואכלת ושבעת וברכת ,ורק בשיעור דרבנן
נפטר בברכת הטפל .ע"כ.
ובערוך השלחן (סימן ריב סק"ה) כתב,
ודע שכל טפל אינו אלא
אכילה מועטת ,להשיב הלב או שלא
יזיקנו בגרונו וכיו"ב ,שאז א"צ לברך על
הטפל כלל ,אבל כשאוכל הרבה בודאי
דלא שייך לקוראו טפל ,ולכן כל ירא
שמים מונע עצמו מלאכול פת כל שהוא
או גלוסקא כל שהיא לשם טפל אחרי
שתיית יין שרף ,כדרך העולם ,כי מי יוכל
לשער דבר זה עד כמה נחשב טפל .ע"כ.
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שו"ת אמרי יושר ח"ב (סימן קיג אות

ג) ,אודות מי שאוכל תפוחי אדמה
ושותה עם זה מי חלב ,והעיקר אצלו
תפוחי אדמה ,האם מי חלב נפטרים
בברכת התפוחי אדמה ,שהם העיקר
אצלו ,והשיב ,הנה אמת נכון הדבר
שהעיקר פוטר את הטפלה ,ואפילו אינם
מעורבים יחדיו ,כמו דג מליח ופת ,מ"מ
מבואר בט"ז (סימן ריב סק"ב) ,שזה שאמרו
שהעיקר פוטר הטפל ,היינו דוקא באופן

שאינו חפץ כלל בטפל אלא רק ע"י
העיקר ,כמו בפת ומליח ,אבל כשרוצה
גם בטפל ,אף שהוא טפל אצלו ,לא נפטר
בברכת העיקר כשאינם מעורבים ביחד.
וכן פסק בש"ע הגר"ז (סימן ריב ס"א) .ולכן
אף בנ"ד יש לברך גם על מי החלב .ע"כ.

ובספר

שבילי דוד (בכללי ברכות כלל ה'

סעיף ד ,דף ז ע"ג) כתב" :דהא
דקי"ל מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה ,ואפילו באוכל אותם זה אחר זה,
כגון מליח ופת ,זהו כשאין רצונו לאכול
הטפל ,ואינו חפץ בו כלל ,אלא שאוכלו
כדי ללפת את הראשון ,או כדי שלא
יזיקנו בגרונו ,וכיו"ב ,ובזה שהוא טפל
גמור ,אפילו הוא הרוב ,נפטר בברכת
העיקר .אבל אם לא בא השני כדי ללפת
בו את הראשון ,אלא שעיקר כוונתו היתה
על האחד ,וחפץ גם בשני ,בזה יש חילוק
שאם מכניס משניהם בבת אחת לתוך
פיו ,מברך על זה שעיקר כוונתו היתה
אליו ,ופוטר את השני ,משא"כ אם אוכל
אותם בזה אחר זה צריך לברך על כל
אחד ואחד מהם" .ע"ש .וע"ע בספר יד
הקטנה (דף נ ע"ב).
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זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה וכו'.

בשו"ת

משיבת נפש ח"ב (חאו"ח סימן

ה) נשאל בהא דקי"ל שמברך
על העיקר ופוטר את הטפלה אף
מברכה אחרונה ,אם לא אכל מן העיקר
אלא פחות מכשיעור ,ומן הטפל אכל
כשיעור ,האם צריך לברך על הטפל ברכה
אחרונה .וכתב (שם באות ו) ,שהדבר ברור
שאין הטפל פטור מן הברכה מצד עצמו,

ברכות ישש קרפ

הר

שדה צופים
אלא רק שברכת העיקר פוטרתו ,וא"כ
לכאורה צריך לברך על הטפל ברכה
אחרונה ,שאע"פ שהוא אינו תאב לאכול
הפת אלא להפיג חריפותו של המליח,
מ"מ כיון שאינו בגדר אכילה גסה ממש,
שהרי הוא נהנה גם מאכילת הפת ,א"כ
לכאורה צריך לברך עליו בהמ"ז .וכן
אם הטפל הוא מחמשת מיני דגן צריך
לברך עליו מעין שלש .אלא שמדברי
התוס' ברכות (לז א) בד"ה הכוסס ,מוכח
דפשיטא להו דלא אשכחן ברכה מעין
שלש אלא היכא דבירך קודם אכילה
בורא מיני מזונות ,ואם איתא הא משכחת
לה כשהיה הטפל מחמשת המינים ,ואכל
פחות מכשיעור מן העיקר ,שאז מברך
מעין שלש על הטפל ,אף על פי שלא
בירך עליו בורא מיני מזונות ,ולא מסתבר
שאם נטפל לפחות מכשיעור בשביל כך
תשתנה ברכת הטפל .ולכן נראה שאם
אכל מליח ,ואח"כ אכל פת אחריו ,כיון
שברכת בורא נפשות נתקנה על כל מיני
אוכלים ,וכל שיעורי כזית באוכלים הם
בכלל בורא נפשות רבות ,כל שנהנו מעיו
בכזית אוכל ,ואילו אכל גם מן הטפל
פחות מכשיעור והיה משלימו לכזית
עם העיקר ,היו מצטרפים יחדיו לברכת
בורא נפשות ,א"כ גם כשאכל מן הטפל
יותר מכשיעור ,אמרינן שמקצתו משלים
לעיקר ,וכאילו היה העיקר כשיעור,
ומצטרף לבורא נפשות שהיא ברכה
כוללת וכו' ,ולא יברך עליו בהמ"ז ,שעל
הטפל לא נתקנה בהמ"ז ,שלא תיקנו
בהמ"ז כשאינו אוכל את הפת לעיקר.
הילכך אינו מברך אלא בורא נפשות
שהיא ברכה כוללת לכל הנאות שהגוף
נהנה מהם כשיעור .עכת"ד.

ובשו"ת

מנחת העומר (חאו"ח סימן ה)

כתב ,נסתפקתי בהא שכתב
מרן הש"ע (סימן ריב) שברכת העיקר
פוטרת הטפלה אף מברכה אחרונה ,אם
הוא דוקא כשאכל מן העיקר שיעור
ברכה אחרונה ,שאז בברכה אחרונה
שמברך על העיקר נפטר הטפל ,אבל
אם אכל מן העיקר פחות משיעור ברכה
אחרונה ,שאז א"צ לברך ,ואכל מן הטפל
כשיעור ,צריך לברך אחר הטפל כי אין
לו מי שיפטרנו ,או דילמא לא שנא.
ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר
מדתנן (שבת צג ב) המוציא אוכלין פחות
מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי,
שהכלי טפלה לו .אך ממ"ש הרמ"א בהגה,
דהא דאמרינן מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה ,היינו כשאוכל אותם ביחד או
שאוכל את העיקר תחלה ,אבל אם אוכל
את הטפל תחלה מברך על הטפל ,שלא
יתכן שיפטרנו העיקר בברכתו למפרע
וכבר נהנה בלא ברכה ,וכמ"ש בבית יוסף
בשם תרומת הדשן הטעם הנ"ל .מוכח
שהטפל טעון ברכה אלא שברכת העיקר
פוטרתו ,ויש ללמוד מזה לנ"ד מקל
וחומר ,דהשתא התם דאיכא ברכה מיהא
לבסוף אינו פוטר למפרע ,כל שכן כאן
שאין ברכה כלל על העיקר מפני שהוא
פחות מכשיעור ,א"כ צריך לברך ברכה
אחרונה על הטפל .ע"כ.
ובשו"ת שערי דעה ח"ב (סימן מד) נשאל
ג"כ בזה ,וכתב בתשובתו ,שאם
אכל העיקר שהוא מחמשת המינים פחות
מכשיעור ומין אחר טפל ,יברך בנ"ר,
כמ"ש בברכי יוסף בשם כנה"ג שהאוכל
חצי זית מחמשת המינים וחצי זית ממין

ור
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

(ח) אָ כַ ל ּתְ אֵ נִ ים (ח) אָכַל ּתְאֵנ ִים עֲנָבִים
עֲ נָ בִ ים וְ רִ ּמֹונִ ים,
וְרִּמֹונ ִים ,מְבָר ְֵך אַחֲר ֵיהֶן
ְׁשאָר מִינ ִים
וְכֵן
ַהּמִינ ִים ׁשָלׁש ּבְרָכֹותּ ,דִבְר ֵי רַּבָן
ִמ ִׁש ְבעַת
ְמבָ רֵ ְך

אַ חֲ רֵ יהֶ ם

ָׁשלׁש ּבְ רָ כֹות ּדִ בְ רֵ י רַ ּבָ ן ּגַ ְמלִ יאֵ לׁ ,שֶּסֹובֵר
ׁש ְבעַת ַהּמִינ ִים ּכְתִיב (דברים ח' י')
ְּד ַאּכָל ִ

רע״ב

(ח)

מברך
שלש

אחריהן
ברכות.

דכל שהוא משבעת
המינים מברך אחריו
שלש ברכות .דסבירא
ליה לרבן גמליאל דואכלת ושבעת וברכת לאו
אלחם בלבד קאי ,אלא אכל שבעת המינין

שדה צופים
אחר מברך בנ"ר .ונראה שגם בעיקר
וטפל כן הוא .ואם אכל שניהם מחמשת
המינים וברכותיהם נפרדות ,יש לדון
שאין הטפל שאכל ממנו כזית מצטרף
לעיקר שהוא פחות מכשיעור לברך ברכת
העיקר ,אלא צריך לברך ברכת הטפל
כיון שיש בו כשיעור ,ואולי יש להמנע
לכתחלה מלאכול באופן כזה מחשש ספק
ברכה .ע"כ.

משנה ח
אכל תאנים וענבים ורימונים וכו'.
שביק חטה ושעורה שהם ראשונים
בפסוק ,משום דבהו מודה ר"ג,
כדאמרינן למעוטי כוסס את החטה.
אבל קשה למה שביק זיתים ותמרים ,ואי
משום דאטו כי רוכלא לחשיב ,א"כ נימא
רק ענבים.
ונראה דזיתים ותמרים לא איצטריך
למחשב ,אבל הני איצטריך
דלא תימא דארץ תנינא דכתיב ארץ זית
הפסיק הענין דלא קאי וברכת על ענבים
תאנים ורימונים ,להכי איצטריך למימר
דרק ארץ בתרא הפסיק אבל ארץ תנינא
לא להפסיק בא .צל"ח.
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השותה מים לצמאו וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן רד

סעיף ז) השותה מים לצמאו ,מברך
שהכל ולאחריו בנ"ר ,אבל אם חנקתיה
אומצא ,ושתה מים להעביר האומצא,
אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו.
ומ"ש המחבר "לצמאו" ,נראה דלאו
דוקא לצמאו ממש אלא בסתמא
כל שהחיך נהנה מהמים מסתמא הוא
צמא קצת וצריך לברכה דאם אינו צמא
כלל לא היה החיך נהנה ממנו .מ"ב.
ועיין ביאור הלכה דה"ה אם שותה מים
כדי להוריד המזון למקומו (דפעמים
אירע שהמאכל עומד באמצע ונראה לו כמי

שדוחק לו כנגד לבו) הוא ג"כ בכלל זה כיון
שאינו שותה להנאה.
ודוקא אם שתה מים שאין החיך נהנה
מהם כ"א כששותה לצמאו אבל
כששותה שאר משקים או אוכל חתיכת
פת שהחיך נהנה מהם אף שאין שותהו
ואוכלו עכשיו כ"א להעביר האומצא חייב
לברך עליו בתחלה וסוף כדלקמיה בס"ח.
מ"ב.
כששותה מים בבוקר לרפואה לא יברך
ואם גם לצמאו יברך [סי' ר"י
יעב"ץ].

רע״ב

ברכות ישש קרפ

זר
משנת אליעזר

ּגַמְלִיאֵל .וַחֲכָמִים אֹומְר ִיםּ" ,ובֵ ַרּכְּתָ" ,וַ חֲ כָ ִמים
ּבְ רָ כָ ה
אֹומרִ ים,
ְ
(מעֵ ין ָׁשֹלׁש),
ּבְרָכָה אַחַת .רַּבִי עֲקִיבָא אֹומֵר ,אַ חַ ת ֵ

המוזכרים לעיל בפרשה.
ובהאי קרא שלש ברכות
רמיזי .וברכת ,זו ברכת
עַל ָהעֵץ וְעַל ּפְרִי
הזן .על הארץ ,זו ברכת
ָהעֵץ אֹו עַל ַהּגֶפֶן וְעַל ּפְרִי ַהּגֶפֶן ַד ֲהו ֵי
הארץ .הטובה ,זו בונה ירושלים ,וכן הוא אומר
(דברים ג) ההר הטוב הזה :וחכמים אומרים
ברכה אחת .מעין שלש ברכות .אם ענבים תאנים ורימונים זיתים ותמרים אכל ,מברך על העץ ועל
פרי העץ ועל ארץ חמדה טובה וכו' וחותם על הארץ ועל הפירות .ובארץ ישראל חותם על הארץ
ועל פירותיה .וברכה זו עצמה מברך על היין ,אלא שפותח בה על הגפן ועל פרי הגפן .ועל כל

שדה צופים
השותה מים לצמאו וכו'.
כתב בביאור הלכה (סימן רד סעיף ז) וז"ל:
אמרינן בגמרא לאפוקי מאי לאפוקי
היכא דחנקתיה אומצא ופי' בחידושי
הרא"ה על מה שאמר בגמרא לאפוקי
מאי פי' דמיא לא שתי אינשי אלא לצמאו
ור"ל דמסתמא לא שתי אינשי מיא אלא
לצמאו משום דמים אין לו הנאה מהם
בלא זה וכמו שמפרש בעצמו שם אבל
אם יודע בעצמו שלא שתה לצמאו שאין
לו שום הנאה מהשתיה ושותה מפני איזה
סיבה כמו שנצייר לקמן גם הוא מודה
דאין מברך דדמי למאן דשתי משום
דחנקתיה אומצא וכן מורה לשון הרמב"ם
בפ"ח מהלכות ברכות הלכה א' שז"ל
השותה מים שלא לרוות צמאו אינו טעון
ברכה לא לפניו ולא לאחריו והשמיט מה
שאמר הגמרא דחנקתיה אומצא משום
דסבר דלאו דוקא הוא אלא אורחא
דמלתא נקיט דאל"ה למאי שותה וה"ה
כל כיוצא בזה.
ומצאתי בעזה"י באדרת אליהו שכתב
כן בהדיא וז"ל לצמאו פי' דוקא
לצמאו אבל שלא לצמאו אין מברך כלל
ומה דאמרו דחנקתיה אומצא לאו דוקא

אלא כל שלא לצמאו עכ"ל וכ"כ בספר
תו"ש בליקוטיו ולפ"ז אם שתה מים רק
כדי להצטרף לבהמ"ז [להמ"א דפסק בסימן
קצ"ז דמהני לענין צירוף] או שיש לו ספק
בברכה אם מחוייב ברכה אחרונה ורוצה
לשתות רביעית מים כדי להתחייב בב"א
אם יודע בעצמו שאין לו אז שום הנאה
מהמים אין חייב עליהם לברך וממילא
גם לענין צירוף לא נחשב צירוף כלל.
ועיין מה שכתבנו במ"ב דאם החיך נהנה
השתיה בכלל לצמאו הוא .ודע עוד
דמשמע מדברי הפוסקים [עיין בסידור
רב עמרם ובחידושי רשב"א ברכות מ"א ושארי

ראשונים] דאם שותה מים לשרות האכילה
שבמעיו מקרי זה שותה לצמאו ואף דאנן
פסקינן בסימן קע"ד דבתוך הסעודה אין
לברך על מים ששותה נ"מ מזה להיכא
דשותה אחר בהמ"ז כדי לשרות .ע"כ.
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כתב בשערי תשובה (סימן רד) עיין ברכי
יוסף שכ' שהגאון מופת הדור
בעל בתי כהונה כ' בגליון היד אהרן שכ'
שראה שמניחין עד שתצטנן כו' וז"ל אין
דרך שתייתו בכך ולא עבדי ליה כה"ג
ואין זה דרך הנאתו ותיקונו ואנשים

חר
משנת אליעזר

ברכות ישש קרפ

רע״ב

ׁשל ֶק ו ְהּוא מְזֹונֹו ,דבר הנעשה מחמשת
ֵמעֵין ׁשָלׁש ְּברָכֹות אֲפִּלּו אָכַל ֶ
מיני דגן ,במקום על
ַהּמ
ֶׁש ְּבבִ ְרּכַת
ָזֹון ,מְבָר ְֵך אַחֲרָיו ׁשָלׁש ּבְרָכֹות.
העץ ועל פרי העץ,
אֹומר,
רַ ּבִ י עֲ קִ יבָ ה ֵ
אומר על המחיה ועל הכלכלה ,וחותם על הארץ
אֲ פִ ּלּו אָ כַ ל ֶׁשלֶ ק יְרָקֹות מְבּו ָׁשלִים וְ הּוא
ועל המחיה :אפילו אכל שלק .של ירק .והוא
ְמזֹונֹוְ ,מבָ רֵ ְך אַ חֲ רָ יו ָׁשלׁש ּבְ רָ כֹות ּבִ ְרּכַת
מזונו ,שסומך עליו למזון .מברך שלש ברכות,
ַהּמָזֹון ,דִו ְ ָאכַלְ ָּת ּכָל מִינ ֵי ַמ ֲאכָל ְּב ַמ ְׁשמַע,
דואכלת ושבעת אכל מאי דאכל קאי .והלכה
כחכמים שאין מברכין שלש ברכות אלא אלחם ,ועל שבעת המינין ,ברכה אחת מעין שלש ,ועל כל
שאר דברים ,בורא נפשות רבות וחסרונן .ופירוש חסרונן ,כמו לחם ומים שאי אפשר להתקיים בלא
הם; על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי ,כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא נבראו יכולין
הבריות להתקיים ,ולא נבראו כי אם לתענוג ולתוספת טובה .ומפני שיש בברכה זו שני ענינים ,הויא
ברכה ארוכה ופותחת בברוך וחותמת בברוך ,כדאיתא בירושלמי שחותמים ברוך אתה ה' חי העולמים:

שדה צופים
הללו בטלו דעתם אצל כל אדם וכההיא
דכותח דאמרי' אי שרף כו' וע' במנחות
דף ע' ובתוס' בבכורות דף כ"ג וברמב"ם
פרק י"ד ממ"א ופ' ח' הל' ט"ז בדברי ה"ה
דבעינן דרך אכילה כתקונו וע' מ"ש מורי
הפר"ח ביו"ד סי' ק"ג ואותם שכ' הרא"ש
פרק כל שעה אינו אלא איסור' דרבנן
לחומרא ועיין מ"ש במ"ל בפ"ח מהל' מ"א
ומורי פר"ח בתשובה סי' יו"ד ומכל הנ"ל
עיניך תחזינה משרים דאנשי מעשה הללו
לא עשו כלום דעכ"פ לענין ברכה כה"ג
בטלה דעתם וזה ברור עכ"ל ,ולפענ"ד
צ"ע דמה בטלה דעתם שייך לענין ברכה
אחרונה דבנ"ר אפי' שותה מים לצמאו
מברך לאחריו בנ"ר ואם לו' כיון שאין דרך
הנאתו בטלה דעתו ולא יברך לפניו שהכל
פשיטא דגם הא ליתא דודאי צריך לברך
על הנאה כל שהוא אם לא דאוזיקו מזיק
ליה הא לא"ה צריך לברך ובמדינתינו אין
מקפידין כ"כ לשתות בחמימות ביותר
ולא שייך בטלה דעתו ולכן בסוף השתי'
שהוא קצת מצונן יכול לשתות רביעית

בלא הפסק בכדי שתיית רביעית ושפיר
מברך ברכה אחרונה ומכ"ש דדעת הרבה
פוסקים דגם בשתיה בעינן הפסק בכדי
א"פ וגם די"ל כיון דדרך שתייתה בכך
לא חשיב הפסק ועיין לקמן סי' ר"י בט"ז
לענין יין שרף וכבר האריכו בזה בספרים
שהביאו בבה"ט ושאר ספרים ונראה דאם
נסתפק אם הפסיק כדי שיעור רביעית
אם לא אף שספק ברכות להקל מ"מ כיון
דאפשר לתיקוני ע"י שישתה רביעית או
שיאכל דבר שברכה אחרונה שלו בנ"ר
ויצא גם בשתיית הקאו"י מידי ברכה
אחרונה ועיין בשו"ת שמש צדקה סימן
ב' תשובות בדבר מבעהמ"ח ובנו ובדעתם
מסכמת לברך ,ע"ש באורך.
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עיין

שו"ת שבט הלוי (חלק ט סימן מב)

וז"ל :דע דיש בזה מחלוקת גדולה
דהגר"א בשנות אלי' ברכות סופ"ו דברכות
דלאו דוקא חנקתי' אומצא אלא כל שלא
לצמאו אינו מברך ,ולפ"ז ודאי השותה
מים לשלשל ששאלת לא יברך כלל .ועיין

רע״ב
השותה מים לצמאו.

ברכות ישש קרפ

טר
משנת אליעזר

הַּׁשֹותֶה מַי ִם לִצְמָאֹו ,אֹומֵר הַ ׁשֹותֶ ה ַמיִ ם לִ צְ ָמאֹו
אֹומר ֶׁשהַ ּכ ֹל
ׁשהַּכ ֹל נִהְי ָה ּבִדְבָרֹו .רַּבִי טַר ְפֹון ַּדוְקָאֵ ,
ֶ
ּבִ דְ בָ רֹו,
נִ הְ יָ ה

דוקא ,מברך שהכל,
אבל השותה מים לבלוע
אֹומֵרּ ,בֹור ֵא
מאכל שנתחב לו בגרונו
וכיוצא בזה ,אינו
מברך :רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות.
מברך לפני שתיית המים .ואין הלכה כר'
טרפון ,אלא לפניהם מברך שהכל ,ולאחריהם
בורא נפשות רבות:

נְפָׁשֹות רַּבֹות:
ּו ְב ָׁשתָה לִבְלֹו ַע ַמ ֲאכָל
ּבִג ְרֹונֹו
ְׁשנ ִ ְתחַב
אֹו לִבְלֹו ַע רְפּואָה אֵינֹו ְמ ָברְֵךּ ,דִכְ ֶׁשאֵינֹו
ָצמָא אֵינֹו נ ֶ ֱהנ ֶה ִמ ַּמי ִם ַע ְצמָּה ,רַ ּבִ י ַטרְ פֹון
אֹומרְ ,מ ָברְֵך לְפָנ ָיו ּבֹורֵ א נְ פָ ׁשֹות רַ ּבֹות
ֵ
ו ְ ֶחסְרֹונ ָן:

שדה צופים
ג"כ בבה"ל ר"ד שם ,איברא ראיתי בס' מי
באר מים חיים ברכות שם להגאון הצ' ר'
יוסף הופמן זצ"ל שהוכיח לדרכו דחנקתי'
אומצא דוקא ,ועיין בבה"ל שה"ר מלשון
הרמב"ם לשיטת הגר"א ,וכמדומני דכך
סוגיא דעלמא.
ועל שעמדת על מש"כ הגה"ק מהר"א
זי"ע באשל אברהם דמכ"מ לאחריו
צריך לברך ותמהת בצדק דזה שיטת
ר' עמרם גאון שנדחה מכל הראשנים
ועיין ג"כ תוס' ברכות מ"ד ע"א ורא"ש
שם ,ואני מוסיף דאיך כ' כן נגד הנפסק
ברמב"ם ושו"ע ובכל הפוסקים דגם ברכה
אחרונה לא שייך כה"ג.
איברא ראה זה פלא כנראה יש באשל
אברהם איזה טעות הדפוס
דהגאון מהרש"ם בדע"ת על השו"ע כ'
וז"ל בכתבי ד"ק (שהוא בעל אשל אברהם)
כ' דגם אם שותה כדי שלא יצמא אח"כ
י"ל דמברך וכו' והעיקר נוטה לברך
רק כשהוא צמא כבר עכ"ד ,וידוע
שהמהרש"ם הי' לו הכתבים של בעל
דע"ק ,ובאשל אברהם פשוט בעניי שיש
טעות מצערת מהמעתיק דהיתה הכוונה,
דאם אחד שותה מים כדי שלא יצמא

אחר כך אעפ"י שעכשיו אינו צמא מכ"מ
מועיל לו שלא יבוא לידי צמאון אחרי
שעה מכ"מ חייב לברך ,ואם בכל זאת
לא כיון בעל אשל אברהם (הדע"ק) לזה
והדברים הם כפשוטן אין זה אלא טעות
של תלמיד טועה .ע"כ.
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בספר בארת המים מביא מהרה"ג הקדוש
ר"ר שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל
לפרש השותה מים לצמאו אומר שהכל
נהיה בדברו ,ד"מים" רומזין לתורה כמו
שאמרו חז"ל במסכת תענית (דף ז') דברי
תורה נמשלו למים דכתיב (ישעיה כא) הוי
כל צמא לכו למים ,וזהו הלומד תורה
לצמאו ולחשקו ,אומר ,הקדוש ברוך הוא
עליו ,שהכל נהיה בדברו ,כאשר יאמר כן
יקום וכן יהיה ,צדיק גוזר והקדוש ברוך
הוא מקיים .עכדה"ק.
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בגמרא (מה ע"א) אמר ליה רבא לרב
יוסף ,הלכתא מאי ,אמר ליה,
פוק חזי מאי עמא דבר .ויל"ד ,מדוע לא
אמר לו בפירוש איך הלכה ,ומדוע תלה
הדבר במנהג ,וכי לא נמצא לפעמים מנהג
טעות ,ולא מצינו לשון זה רק ב' פעמים

ברכות ישש קרפ

יר

שדה צופים
בש"ס (מנחות לה ב) .ותו יל"ד בתיבת ,מאי,
דהול"ל מה עמא דבר ,כטבע הלשון.
ויבואר על פי מה שכתב בספר א"ה
וז"ל ,מדיבור של הקדוש ברוך
הוא ,רוח מים אש (י"ל שתיבת אמר ,שהוא
ענין ושורש של דיבור ואמירה ,נקרא בשביל כן

אמר ,שהוא ר"ת א'ש מ'ים ר'וח) שהרי כשאדם
מדבר יוצא מפיו רוח ,ומים ,וחום האש,
כ"ש וק"ו מדיבור של הקדוש ברוך הוא,
על כן לא נאמר איך נבראו אש ומים ורוח

בספר אוצר י"ד החיים (סימן ת"ת) העיר,
דלכאורה מבואר בגמרא דרק אם
שותה מים משום דחנקתיה אומצא אינו
מברך ,אבל אם שותה מים שלא לצמאו,
צריך לברך ,ואם כן למה אמרו במשנה,
השותה מים לצמאו אומר שהכל נהיה
בדברו .ועוד ,דאמאי במשנה המובאת
בגמרא הנוסח הוא ,השותה מים לצמאו
"מברך" ,ואילו הנוסח במשניות הוא,
השותה מים לצמאו "אומר".

(ר"ל כי מעצמם נבראו ,בדיבורו של הקדוש ברוך

וכתב

הוא כשברא את העולם במאמרות (אבות פ"ה

מ א) "בירך" על פירות האילן וכו',
ועל כולם אם "אמר" שהכל יצא .והיינו,
דכיון דברכת שהכל אינה ברכה מבוררת,
ולכן נקראת בגמרא ברכות (לו ב) ולא
כלום ,וכתב הרשב"א בתשובותיו חלק א'
(סימן תתכ"ג) ,דלגבי שאר ברכות נקראת
ולא כלום .ולפיכך בנוסח המשניות איתא
"אומר" ולא תנא מברך ,אבל בנוסח
המשנה שבגמרא איתא "מברך" ,דכיון
שהוא שותה לצמאו ויש לו בזה הנאה,
אין הכי נמי שייך למימר "מברך" .ע"ש.

מ"א) ,ולא הוצרך לבריאות אלו מאמר
מיוחד כמו בשאר בריאות שנבראו על ידי
שאמר יהי אור (א ,ג) ויהי כן ,משא"כ אלו
נתהוו במאמרו שאמר על שאר בריאות,
ממילא) על כן מברכים על מים שהכל
נהיה בדברו ,עכ"ל .ר"ל דעל כל המינים
מברכין בלשון בריאה ,בורא פרי העץ או
בורא פרי האדמה וכדומה ,לפי שנבראו
במאמר ,משא"כ המים נתהוו ממילא על
פי המאמר ,לכן אומר נהיה בדברו ,שעל
פי דיבורו נהיה ממילא.
נמצא רבי טרפון שחולק ואומר לברך
בלשון בריאה ,בורא נפשות רבות,
ס"ל שגם במים היה בריאה ,ולא נתהוו
ממילא .לכן כששאל לו הלכתא מאי ,א"ל
שתוכל להבין דבר זה מעצמך ,כי פוק
חזי מאי עמא דבר ,ר"ל דבור של אדם
מאי הוא ,והנה הוא אש רוח ומים ,א"כ
כ"ש בדיבור של הקדוש ברוך הוא ,ולכן
הלכתא כת"ק ,והבן כי הוא לפענ"ד אמת
בעז"ה( .ערבי נחל ,בראשית  -דרוש ג).
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לתרץ ,שהרי מצינו במשנה (ברכות

וכבר העירו על דבריו שהם נגד כל
הפוסקים שכתבו ,דבמים רק היכא
דשותה מים לצמאו מברך שהכל ,אבל
אם שותה מים שלא לצמאו אינו מברך
כלל ,וכמו שכתבו בביאור הלכה (סימן
רד ד"ה השותה) ,ובכף החיים (שם אות מד).
ועוד אחרונים .וגם מה שכתב דברכת
שהכל נקראת ולא כלום ,הנה בגמרא
אמרו כן רק לענין ברכת בורא נפשות,
וגם הרשב"א כתב כן לענין בורא נפשות,
ולא לענין ברכת שהכל.
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ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

פרק שביעי

איר
משנת אליעזר

להזדמן
(א) לזמן.
יחד לברך בלשון
רבים ,נברך שאכלנו (א) ׁשְלׁשָה ֶׁשאָכְלּו ּכְאֶחָד,
משלו :דמאי .פירות
חַּיָבִין לְזַּמֵן .אָכַל ּדְמַאי,
עמי הארץ
קרויים ּומַעֲׂשֵר רִאׁשֹון ֶׁשּנִּטְלָה תְרּומָתֹו,
מאי
דא
כלומר,
דמאי.
לׁשה ֶׁשאָ כְ לּו
(א) ְׁש ָ
מעושרין הן או לא .לפי שהם חשודים על ּכְ אַ חַ ת ְד ָקבְעּו סְעּודָה לֶאֱכֹול ּבַּיַחַד ,חַ יָ בִ ין
המעשרות ,ואסרו חכמים לאכול מפירותיהן עד לְ זַ ֵּמן ּכִ ְד ְמפָרֵׁש ,אָ כַ ל ּדְ ַמאי ,אִם ָקנ ָה ֵמעַם
שיעשר .ואם אכל ולא עשר ,מברך עליו ,ולא הוי
ָה ָארֶץ ֶׁשאֵינֹו נ ֶ ֱאמָן עַל ַה ַמ ֲעׂשֵר ִמּפֵרֹות
מצוה הבאה בעבירה ,דרוב עמי הארץ מעשרים
ֶארֶץ י ִ ְׂש ָראֵל ֶׁש ַחּיָבִים ְּב ַמ ֲעׂשֵר ,וְנ ִ ְקרָא
הם :שנטלה תרומתו .ואע"פ שלא נטלה ממנו
ְּדמַאי ִמּלָׁשֹון ּדָא מַאי ֹלא י ָדּו ַע אִם ִע ְׁשרָן,
תרומה גדולה ,כגון בן לוי שהקדים את הכהן ּו ַמ ֲעׂשֵר ֶׁשּלָהֶן ִמ ְּד ַר ָּבנ ָן דְרֹוב ַעּמֵי ָה ָארֶץ

ֶּפ ֶרק זֶה ְמ ַד ֵּבר ִמ ִּדינֵי זִ ּמוּן
ַּב ֲע ָשׂ ָרה אוֹ בג' ְׁש ִּנזְ ַּד ְמנ ּו
ַחד וְאו ְֹמ ִרים
ֻדה י ַ
ַּב ְּסע ָּ
ֻלם
נְ ָב ֵר ְך ,ו ְֶא ָחד ְמ ָב ֵר ְךְ ,וכ ָּ
יו ְֹצ ִאין ְּב ִב ְר ָכתוֹ.

ְמ ַע ְּׂשרִין ,וְלָכֵן ַמ ֲאכִילִין ָה ֲענִּי ִים ְּדמַאי ,ו ְ ָחז ֵי
לֵיהְּ ,די ָכֹול לְ ַהפְקִיר נְכָסָיו וְאָז רָאּוי לֹו לַ ֲאכִילָה ,ו ְֹלא ֲהו ֵי ֲאכִילָה ָּב ֲעבֵרָהַּ ,ומעֲ ֵׂשר רִ אׁשֹון
רּומתֹוּ ,תְרּומַת ֲמ ַעּׂשֵר ֶׁש ָצרִיְך ַהּלֵו ִי לְ ַהפְרִיׁש ִמ ַּמ ֲעׂשֵר רִאׁשֹון ֶאחָד ֵמ ֲע ָׂשרָה
ֶׁשּנִ ְטלָ ה ּתְ ָ
לְ ֹכהֵן ,ו ְֹלא נָטְלּו ִממֶנּו ּתְרּומָה ג ְדֹולָה ִמּפְנ ֵי ֶׁש ִה ְקדִימּו ּבַ ֻׁש ָּבלִין ֶׁשאֵינֹו ַחּי ָב עֹוד לְ ַהפְרִיׁש
ִמ ֶּמנ ָה ּתְרּומָה ג ְדֹולָהּ ,דִכְתִיב ( ַּב ִּמ ְדּבָר י"ח כ ,ו) " ֲמ ַעּׂשֵר מִן ַה ַמ ֲעׂשֵר" ו ְֹלא ּתְרּומָה ג ְדֹולָה ּותְרּומַת
שדה צופים

פרק ז
משנה א
שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן.

במג"א

(רס"י קצ"ב) ,כתוב בזהר (בלק קפ"ו

ע"א) שיאמר מקודם הב ונברך
(ובפסחים ק"ג הב לן ונברך) כי כל מילי
דקדושה בעי הזמנה ,ומזה נוהגים לומר
בל"א רבותי מיר וועלין בענטשין וכו'.
אולם בערוך השולחן מעתיק ,ומזה
המנהג שלנו שאומרים מקודם
רבותי מיר ווילין בענטשין ,בחיריק תחת
הוא"ו וביו"ד לאחריו.
וכן באשכנז היה המנהג לומר בגרמנית
"וויר וואללען בענטשען" ,תרגום
למה שהיו אומרים מקודם באשכנז "מיר

ווילין בענטשען" ,שאלו היו אומרים
מקודם מיר ועלין בענטשען הרי הלשון
בתרגום גרמני "וויר ווערדען בענטשען".
ובסדר ברכת הנהנין וסדר השולחן
להרב הגאון החסיד רבי נפתלי
זצ"ל המובא בב"ח ובמג"א ריש סי' קצ"ב,
כתב יאמר רבותי "וילין מיר בענטשין",
ואכן לשון זה משמעותו יותר לשון
הזמנה לברכהמ"ז מכשהוא אומר מיר
וועלען בענטשען ,או רבותי נברך שהוא
יותר לשון החלטה וכפי שכתב הרב
רבי נפתלי ז"ל יותר נכון לומר "רבותי
ברצונינו לברך" .וכ"ה משמעות לשון
הגמרא הב לן ונברך או לשון הזהר הב
ונברך.
ואף שמהזהר שם מבואר שאף הלשון
נברך משמעותו ג"כ הזמנה מ"מ

ביר
משנת אליעזר

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

ׁשּנִפְּדּו ,ולקח המעשר בשבלים
ֲמ ַעּׂשֵר מִן ַה ַמ ֲעׂשֵר ּומַעֲׂשֵר ֵׁשנ ִי וְהֶקְּדֵׁש ֶ
קודם שנטל הכהן
לְ ַּומּבֶעֲד ֵֶקׂשר ַה ֵּבַׁשינִִתי וְ ֶהֶׁשּנִקְ פְּדֵ דּוׁש וְהַ ַּׁשּמָׁש ֶׁשאָכַל ּכַּז ַי ִת ,וְהַּכּותִי,
תרומה גדולה ,והכהן
היה לו ליטול תרומה גדולה תחלה אחד מחמשים,
עַל יְדֵי ּבַ ֲעלִים ֶׁש ְּצרִיכִין לְהֹוסִיף ֹחמֶׁש
דרחמנא קריה ראשית ,נמצא תרומה גדולה של
וְנָתַן אֶת ַה ֶּקרֶן ו ְֹלא אֶת ַה ֹחמֶׁש ו ְ ֹחמֶׁש
כהן בתוך המעשר הזה ,אחד מהחמשים שבו,
אֵינֹו ְמ ַעּכֵב ,וְ הַ ַּׁש ָּמׁש ַה ְמ ַׁשּמֵׁש ּבַ ְּס ֻעּדָה
לבד מתרומת מעשר שעל הלוי להפריש תרומה
ֶׁשאָ כַ ל ּכַ ּזַ יִ ת ,וְאַף עַל פִי ֶׁשאֵינֹו עֹומֵד
ממעשרו .ואשמועינן מתני' דהכא דפטור הלוי
ְּבמָקֹום ֶאחָד ,וְ הַ ּכּותִ י ּגֵרִים ְׁשנ ִ ְתגַי ְרּו ּבִזְמַן
מלהפריש ממנו תרומה גדולה ,דכתיב (במדבר יח)
ַסנ ְ ֵחרִיב ַמ ֲחמַת ֶׁש ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִה ְׁשלִי ַח
והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר,
מעשר מן המעשר אמרתי לך ,ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר :מעשר שני והקדש
שנפדו .כגון שנתן את הקרן ולא נתן את החומש ,שהבעלים מוסיפים חומש .וקא משמע לן תנא
דאין החומש מעכב :והשמש שאכל כזית .דמהו דתימא כיון שהשמש אין לו קביעות ,אלא הולך
ובא ,אין מזמנין עליו ,קא משמע לן .ובכל הני אשמועינן ,דאף על גב דדמו לאיסור אין כאן ברכה
בעבירה :והכותי .מן הגויים שהביא מלך אשור מכותא ומשאר ארצות ,ויושב אותם בערי שומרון,
ונתגיירו מאימת האריות שהיו אוכלים בהם ,כמפורש בספר מלכים (ב יז) ,והיו שומרים תורה שבכתב
וכל מצוה שהחזיקו בה ,מדקדקים בה יותר מישראל ,לפיכך היו מאמינים בהם בקצת המצות ,עד

שדה צופים
משמע שהלשון רבותי ברצונינו לברך
מבורר יותר והוא בהתאם להלשון בל"א
רבותי וויר ווילין בענטשען.

7
כתב בחידושי תלמידי רבינו יונה ,שיש
מפרשים דברכת הזימון לא שייך
אלא כשהסבו דוקא בתחלת הסעודה לפי
דין המשנה ולדידן נמי בעינן שיקבעו
יחד בשעת המוציא ויש מפרשים דלא
בעינן קביעות בתחילת הסעודה דאפילו
לא היו בתחלת הסעודה רק שנים
ולבסוף בא השלישי וקבע עמהם נמי
חייבין בזימון ,וכתבו שרבינו יונה הכריע
כדעה ראשונה והביא ראיה מעובדא
דתלמידי דרב דלעיל בפרק כיצד מברכין
[פ"ח מ"ב ע"ב] ומתני' דהכא נמי מדייק
לה מדקתני והשמש שאכל כזית מזמנין

עליו .ועיין בלשון הרא"ש [סימן א'] שכתב
כן בשמו (אבל הרא"ש ז"ל בעצמו השיג
עליו והכריע כדעה אחרונה).
ולענין אותה ראיה שהביא רבינו יונה
מסוגיא דכיצד מברכין גבי הסבו,
כבר הפנ"י שם דאין ראייתו מוכרחת שיש
לפרש הך סוגיא בענין דליכא זימון או
בענין שלא שייך שום קביעות כלל כמ"ש
ג"כ הרא"ש ז"ל ,וזה מבואר בפוסקים
שמי שאוכל כשמהלך לא שייך בו זימון
כלל וצריך כל אחד לברך לעצמו ,דכיון
דגלו דעתייהו דלא ניחא להו להשתתף
ולאכול כאחד מש"ה אין הנאתו והנאת
חבירו מצטרפות דבכה"ג אפילו בברכת
המצות אין אחד מוציא את חבירו כמ"ש
בסוף פרק ראוהו ב"ד [ר"ה כ"ט ע"א]
דבכה"ג לא שייך הך טעמא דכל ישראל

רע״ב

ברכות יעיבש קרפ

גיר
משנת אליעזר

מְזַּמְנ ִין עֲלֵיהֶם .אֲבָל אָכַל טֶבֶלָּ ,בהֶם ֲארָיֹותְ ,מזַ ְּמנִ ין
עֲ לֵ יהֶ םּ ,ומּובָא ּבִגְמָ'
ּומַעֲׂשֵר רִאׁשֹון ׁשֶֹּלא נִּטְלָה
(חולין ו' ע"א) ֶׁש ַאחֵר

שבדקו אחריהם ומצאו
להם דמות יונה בראש
הר גריזים שהיו עובדים
אותה ,ומאז עשאום כגויים גמורים לכל דבריהםּ .כְַך ָמצְאּו ּדְמּות יֹונ ָה ְּבהַר ּג ְ ִרּז ִים ו ְ ָעׂשָאּום
הלכך האידנא אין מזמנין על הכותי :אכל טבלּ .כְעַּכּו"ם .אֲ בָ ל אָ כַ ל ֶטבֶ ל ִמלָׁשֹון טַב ֹלא
ֶׁשאֵינֹו ֲמ ַעּׂשֵר ,ו ַ ֲאפִִּלּו ַחּי ָב רַק ִמ ְד ַר ָּבנ ָן
דגן שלא נטלה ממנו תרומה ומעשרות קרוי
טבל .ופירוש טבל ,טב לא .ואין צריך לומר ּכְגֹון ָעצִיץ ֶׁשאֵינֹו ְמנֻּקָבַּ ,ומעֲ ֵׂשר רִ אׁשֹון
רּומתֹוּ ,כְגֹון ֶׁש ִה ְקדִימּו ּבֶן
טבל דאורייתא ,אלא אפילו טבל דרבנן כגון ֶׁשּל ֹא נִ ְּטלָ ה ּתְ ָ
דגן שצמח בעציץ שאינו נקוב שאינו טבל אלא לֵו ִי ּבִּכְרִי ֶׁשּכְבַר ִהּג ִי ַע חִיּובֹו לַ ַּמ ֲעׂשֵר,
מדרבנן ,אין מזמנין עליו :ומעשר ראשון שלא
נטלה תרומתו .לאו תרומת מעשר קאמר ,דהאי טבל גמור הוא ,אלא כגון שהקדים לוי את הכהן
בכרי לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה מן התורה ,ונטל מעשר ראשון תחלה ,ואחד מחמשים שבו
היא ראויה לתרומה גדולה לכהן ,וכל כמה שלא נתן ממנו תרומה גדולה זו ,אע"פ שהפריש תרומת
מעשר ,אין מזמנין עליו .ואם היה מקדימו בשבלים קודם שנתמרח ,לא היה צריך להפריש תרומה

שדה צופים
ערבים זה בזה ע"ש ,א"כ היכא דלא גלו
דעתייהו אלא שישבו כאחד אע"פ שלא
הסבו ולא קבעו מקום לדידן אין סברא
לומר שיפטרו מברכת הזימון שהיא
דאורייתא.
ומה שהביא עוד ראיה ממתני' כאן
דקתני והשמש שאכל כזית ,כתב
הפנ"י דיש לתמוה טובא דאדרבא איפכא
משמע דהא אהאי דהשמש מקשה הש"ס
לקמן פשיטא ואי ס"ד דלפי דין הגמרא לא
שייך זימון אלא בהסבה א"כ מאי מקשה
פשיטא אדרבא איפכא הוה ליה לאקשויי
אמאי מצטרף דהא מילתא דפשיטא היא
דבשמש לא שייך הסבה כלל ואפילו
קביעות מקום לא שייך ביה כלל שהולך
אנה ואנה ופעמים שיש לו שתים או
שלש חבורות כדאמרינן בעלמא והשמש
מצרפן אלא על כרחך מדמקשה הש"ס
פשיטא ומשני מהו דתימא הואיל ולא
קבע משמע דלא כסברת רבינו יונה אלא

כסברת הרא"ש ז"ל דלא בעינן הסבו ולא
קביעות מקום אלא אפילו אם אכל עמהם
כזית בסוף הסעודה או באמצע הסעודה
סגי וא"כ מקשה הש"ס שפיר פשיטא
דהא ודאי אוכל משלהם ועל זה משני
שפיר מהו דתימא הא לא קבע פירוש
שאין אכילתו דרך קביעות כלל כמ"ש
הרא"ש וכדפרישית וא"כ הו"א דלא קבע
קמ"ל דאפ"ה מצטרף כיון שדרך אכילתו
בכך וא"כ ניחא ליה בהאי שיתוף שלהן
וכל שכן שאין כאן גילוי דעת להיפך א"כ
חל עליהן חובת זימון מדאורייתא ומכל
שכן דמהאי טעמא כל אחד יוצא בברכת
חבירו מטעמא דכל ישראל ערבין כמו
בשאר ברכת המצות כיון שהזימון עצמו
עושה קביעות שצריכין להשתתף יחדיו
ולומר נברך.
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כתב

המשנה ברורה (סימן קצג אות ו)

וז"ל :דע דחיוב זימון הוא דוקא

דיר
משנת אליעזר

ברכות יעיבש קרפ

ַחּי ָב ַהּלֵו ִי לְ ַהפְרִיׁש תְרּומָתֹוּ ,ומַעֲׂשֵר ֵׁשנ ִי וְהֶקְּדֵׁש
ִמ ַּומּמעֲֶנּו ֵׂשרּת ְֵרּוׁשנִמיָה וְ הֶג קְְדֹוּדֵלׁשָהׁ ,שֶֹּלא נִפְּדּו ,וְהַ ַּׁשּמָׁש ֶׁשאָכַל
ֶׁשּל ֹא נִ פְ דּו ּכְ ִהלְכָתָן ּפָחֹות מִּכַּז ַי ִת ,וְהַּנָכְרִי ,אֵין
ֵׁשנ ִי
ּכְגֹון ֲמ ַעּׂשֵר
מְזַּמְנ ִין עֲלֵיהֶם:

רע״ב

גדולה כדכתבינן לעיל:
ומעשר שני והקדש
שלא נפדו .אין צריך

לומר שלא נפדו כלל,
דהא מילתא דפשיטא
היא ,אלא שנפדו ולא
ֶׁשּפָדָה ּבִג ְרּוטָאֹות
נפדו כהלכתן ,כגון שפדה מעשר שני בגרוטאות
ׁשֶל ּכֶסֶף ,אֹו ְּב ַמ ְטּבֵ ַע ֶׁשאֵין ָעלָיו צּורָה,
של כסף ,או במטבע שאין עליו צורה ,ורחמנא
ו ְ ֶה ְקּדֵׁש ֶׁשּפְדָאֹו ְּב ַק ְרקַע ,וְ הַ ַּׁש ָּמׁש ֶׁשאָ כַ ל
אמר (דברים יד) וצרת הכסף ,בדבר שיש בו
ּפָ חֹות ִמּכַ ּזַ יִ ת ,וְ הַ ּנָ כְ רִ י ג ֵר ֶׁשּמָל ו ְֹלא ָטבַל
צורה .והקדש ,שחללו על גבי קרקע ולא בכסף,
ּדִינֹו ּכְנָכְרִי אֵין ְמז ַ ְּמנ ִין ֲעלֵיהֶם:
ורחמנא אמר ונתן את הכסף :והשמש שאכל
פחות מכזית .משנה שאינה צריכה היא .אלא איידי דהדר לרובא לצורך ,הדר נמי להא :והנכרי .בגר
שמל ולא טבל מיירי ,ואשמועינן דכל כמה דלא טבל נכרי הוא ,ולעולם אינו גר עד שימול ויטבול:

שדה צופים
כשאכלו פת שחייבין עליו בהמ"ז אבל
אם אכלו פירות ואפילו הן משבעה מינים
לא כדקי"ל בסימן רי"ג דאין זימון לפירות
ויש מחמירין בז' מינים להצריכו זימון
ולכן טוב שלא יקבעו ג' ביחד על ז' מינים
כדי לאפוקי נפשין מפלוגתא [ב"ח] וברכי
יוסף כתב שהמנהג פשוט לקבוע כמה
אנשים על פירות מז' מינים וכן לאכול פת
הבאה בכיסנין.

7
כתב בשו"ע (סימן קצג ס"א) אם רבים
מסובים יחד ואינם יכולים לשמוע
ברכת הזימון מפי המברך ואינם רשאים
ליחלק לחבורות של עשרה מפני
שיצטרכו לברך בקול רם וישמע בעה"ב
ויקפיד עליהם יכולים ליחלק לחבורות
של ג' ג' ולברך בנחת (בקול שקט) כדי
שלא ישמע בעה"ב ,וזה טוב להם ממה
שלא יצאו ידי חובת ברכת זימון ,שהרי
אינם יכולים לשמוע מפי המזמן.

וכפל

השו"ע דברים אלו לקמן (סוס"י

קצ"ה) שבכל מקום שמצטרפים
חבורות הרבה ,צריך שישמעו כולם
דברי המברך ברכת הזימון בביאור ,וכל
מי שאינו שומע מפי המזמן "נברך וכו'
שאכלנו משלו" אף על פי שעשרה ויותר
שמעו ועונים אחריו ,והוא עונה אחר
העונים ,מ"מ לא יצא ידי חובת זימון
(ואם אין שנים או תשעה ששומעים את
המזמן) ,ולכן ציין המשנ"ב (בסוסקי"ח)
"כתבו האחרונים היכא שיש מסיבה
גדולה יש ליתן לברך ברכת הזימון למי
שקולו חזק כדי שישמעו כל המסובים".
ועפ"י האמור ,אין נכון מה שנוהגים
במסיבות גדולות כסעודות נישואין
וכדו' לתת למזמן רמקול (מיקרופון) ,כי
הלא מוסכם אצל גדולי הדורות האחרונים
שקול הבוקע מהרמקול אינו קול אדם
כלל אלא קול מכונה חשמלית גרידא,
ועפ"י האמור בשו"ע כל שאין שומעים
'נברך' וכו' מפי המזמן אין יוצאים ידי

ברכות יעיבש קרפ

וטר

שדה צופים
חובת זימון ,ופעמים שאף עשרה האנשים
היושבים סמוך למזמן אין שומעים
קולו כי הקול החזק הבוקע ממשדרי
הרמקול גובר ועולה על קולו.
אמנם אלו המקילים בזה משתמשים
ברמקול אין לגעור בהם ,כי אפשר
לומר שאין דומה ברכת הזימון למגילה
ושופר וקידוש וכדו' שגדרם "שומע
כעונה" ממש ,וחייבים לשמוע מפי בר
חיובא ממש בקולו ולא קול הברה וכדו',
אבל ברכת הזימון כיון שסיבת הדבר
שצריך לשמוע את המזמן הוא כי כך
קיבלו חז"ל עפ"י הפסוק גדלו לה' אתי
וכו' שאחד יאמר לרבים לברך והם עונים,
א"כ אף שאין שומעים קול פיו ממש אלא
קול הברה הבוקע עכשיו מפה אדם בר
חיובא החייב בזימון הקורא ואומר 'נברך
וכו' נמי שפיר דמי.
אך טוב יעשו המהדרין אשר אין
שומעים את קול המברך (אלא דרך

המיקרופון) לברך קבוצות קבוצות לעצמם
בשלשה או בעשרה (כשאין מעורר קפידת
בעל המסיבה)( .פסקי תשובות).
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אכל טבל וכו'.

עיין

שו"ת תשב"ץ (חלק ד טור ג סימן

כט) בדין שנים שאוכלי' בשר ואחד
אוכל חלב או בהפך מהו שיצטרפו
לזמון מי אמרינן כיון שזה אוכל מה
שאסור לחבירו לאוכלו לא מצטרפין או
דילמא שכל אחד מהם התירא קא אכיל
מצטרפין.
וכותב שם :זה לא נזכר בגמרא ולא
בפוסקים .ומה שנז' בגמרא הוא

שאמרו אכל טבל אין מזמנין עליו .וכתב
הרמב"ם ז"ל (פ"א מה' ברכות הי"ט) טבל
וכ"ש נבלות וטרפות ויין נסך ולא מיבעיא
זמון אלא אפי' ברכה לא יברך לא בתחלה
ולא בסוף אלא אם כן אכל דבר שאיסורו
קל כגון דמאי ומעשר שני והקדש שנפדו
אע"פ שלא נתן החומש וטעמו ז"ל בזה
ממה שאמרו חז"ל (ב"ק צ"ד ע"א) אין זה
מברך אלא מנאץ ועליו הכתוב אומר
ובוצע ברך נאץ ה' .והראב"ד ז"ל השיגו
על זה ואמר שלא הזכירו זה בגמ' אלא
לענין זימון שאין מזמנין דמאחר שאכלו
איסור אין להם קביעות אבל ברכה למה
לא יברך והרי נהנה ואסור ליהנות מן
העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה בלא
ברכה מעל ע"כ .והרא"ש ז"ל בפסקים
הסכים לדבריו וכן כתב בנו ז"ל בטורים
(סי' קצ"ו) .ולעד"נ שכן ראוי להורות וכו'.
אבל מה שיש ללמוד ממנו לענין
שאלתכם הוא מה שכ' רשב"ם ז"ל
שלשה שאכלו כאחד ואחד מהם אינו
נזהר מפת של עכו"ם או שאחד כהן
אוכל חלות אע"פ שאותם הנזהרי' אינם
יכולין לאכול עם אותו שאינו נזהר וכן
הישראל אינו יכול לאכול עם הכהן חלות
שהוא אוכל כיון שאותו שאינו נזהר יכול
לאכול עם הנזהרי' והכהן יכול לאכול
עם הישראלי' הרי אלו מצטרפין עכ"ל.
וה"ה לענין שאלתכם שאע"פ שהאוכל
בשר אינו יכול לאכול חלב עם חבירו כיון
שהאוכל חלב יכול לאכול לאלתר בשר
מצטרפין הן לזימון.
אלא שיש להסתפק אם יש לומר גם
לדעת הרמב"ם ז"ל שמצטרפין או
לא כי הוא לא הזכיר חילוק זה דאם אחד

זטר

ברכות יעיבש קרפ
שדה צופים

יכול להצטרף אלא תלה הענין באם אכלו
איסור קל או אם אכלו איסור חמור וא"כ
כשיהיה האיסור חמור שאפי' לא יהיה
אלא לגבי אחד מהם יסבור הרב ז"ל דלא
מיצטרפי .ואין להקל ולומר דאפי' האוכל
בשר נמי לא נאסר לאכול חלב אלא לפי
שעה אבל לאחר שיהי' ביניהם שיעור
הראוי יכול גם הוא לאכול חלב ומצד זה
גם הוא יצטרף כיון שאינו נמנע מצד דבר
שהוא אסור לו לעולם דזה ודאי אינו נכון
דאין לו אלא שעתו והרי הוא עתה בזימון
של סעודה זו אסור לאכול חלב .וכן כתב
ר"י ז"ל על דברי רשב"ם ז"ל שכתבתי
לעיל וז"ל יש ללמוד מדבריו דשלשה
שמודרין הנאה זה מזה אין מצטרפין
לזימון אע"פ שיכולי' לישאל על נדרם
ולהתירו מ"מ עדיין לא נשאלו עכ"ל.
והביאו הר"י ז"ל בטורים (שם) וא"כ ק"ו
הדברים אם אלו שיכולין לאלתר לישאל
על נדרם אפ"ה כל זמן שלא נשאלו אינם
מצטרפין זה שאין בידו להתיר עצמו
לאכול חלב עד שיעבור זמן הקבוע לו
אינו דין שלא יצטרף .אלא שעם כל זה
אפשר לצדד ולהתיר דכיון דאין זה עובר
אדאורייתא לאכול בשר בחלב כאחד
שמבושלים יחד אלא לאחר הבשר יאכל
חלב לא היה זה חמור מאוכל הקדש
ומעשר שני שלא נתן חומש.
ואחר שכתבתי זה מצאתי שדברי
רשב"ם ז"ל הם גמרא ערוכה פ"ק
דערכין הכל מצטרפין לזימון כהנים ולוים
וישראלים .פשיטא לא צריכא דקא אכלי
כהנים תרומה או קדשים והזר קא אכל
חולין סד"א הואיל ואי בעי זר למיכל
בהדי כהן לא מצי אכיל אימא לא מצטרף

קמ"ל נהי דזר בהדי כהן לא מצי אכל כהן
בהדי זר מצי אכיל ע"כ .ומאחר שהדבר
מפורש בתלמוד בלי חולק ודאי שמה
שלא הזכיר הרמב"ם ז"ל חילוק זה הוא
לרוב פשיטתו מק"ו ממה שאם אכלו כלם
איסור קל שמצטרפין וז"פ .ע"כ.
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כתבו התוס' (ערכין ד) ,ומכאן נראה
ששלשה בני אדם המודרים הנאה
זה מזה אינם מצטרפים לזימון ,כיון שאין
אחד מהם יכול לאכול עם חבירו ,ומיהו
אין מכאן ראיה ברורה ,דשאני תרומה
שאין לה היתר לזר אפילו בשאלה ,משא"כ
במודר הנאה .ע"כ .והסביר האליה רבה
(סי' קצו סק"ה) ,דה"ט שאין היתר בתרומה
ע"י שאלה משום דהוי תרומה ביד כהן
דלא מהני לה שאלה ,כמ"ש בנדרים (נט)
ע"כ .וכ"כ בשו"ת מקום שמואל (סי' צה).
אמנם מדברי מהר"י אלפנדארי במוצל
מאש (ר"ס יט) נראה שהבין בפי'
דברי התוס' ,משום דכי מיתשיל עלה
הדרא לטיבלא ,וכמ"ש בעירובין (ל ):אהא
דתנן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה,
סומכוס אומר בחולין ,ובגמרא ,ואילו
לנזיר ביין לא פליג ,מ"ט משום דאפשר
דמתשיל אנזירותיה ,אי הכי תרומה נמי
אפשר דמתשיל עלה ,אי מתשיל עלה
הדרא לטיבלא ,ולפרוש עליה ממקום
אחר ,לא נחשדו חברים לתרום שלא מן
המוקף ,ולפרוש עלה מינה ובה ,דלית
בה שיעורא .ע"ש .וה"נ לא מבעיא אי
לית בה שיעורא יותר מכזית ,אלא אפילו
יש באכילתו יותר מכזית שאפשר היה
שיפריש מינה ובה ,מ"מ הו"ל תרי הואיל,
הואיל ואי בעי מתשיל ,והואיל ומפריש

ברכות יעיבש קרפ

זיר

שדה צופים
עלה מינה ובה ,ותרי הואיל לא אמרינן.
כמ"ש התוס' פסחים (מו ):ד"ה הואיל
(הראשון) .וכן ביאר בס' יקר הערך (די"ח
ע"ב) בדברי התוס' ,ודלא כהמקום שמואל
הנ"ל .ע"ש .וכ"כ בעתים לבינה על ספר
העתים במילואים (עמוד שנ"ו).
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עיין

בית יוסף אורח חיים (סוף סימן

קצו) וז"ל :והאגור (סי' רמג) כתב
שיש אומרים שאפילו אם הזהיר מפת
של גוים היה כהן והיה אוכל חלות או
תרומות ושאינו נזהר היה אוכל פת של
גוים שאין אחד יכול לאכול פת עם חבירו
אפילו הכי מצטרפין לזימון לפי שאם
יזדמן להם בסעודתן פת חולין של ישראל
שניהם יכולים לאכול יחד והוא מדברי
שבלי הלקט (סי' קנא) ,ודברים בטלים הם
מההיא דערכין שכתבתי בסמוך .ע"כ.
ועיין בט"ז שם (סק"ב) מ"ש בזה.

7
בשו"ת

משנה הלכות (חלק יא סימן קעג)

נשאל בדין מי שאינו שותה חלב
עכו"ם ,ושמע ברכה על חלב עכו"ם ממי
ששותה חלב עכו"ם ,אי צריך לענות אמן
או לא.
והביא מהא דגרסינן בתוספתא דדמאי
(פ"ב י"ד) וז"ל עם הארץ שאמר
לחבר תן לי ככר זה ואוכלנו יין זה ואשתנו
לא יתן לו שאין מאכילין טהרות לע"ה הי'
נדור מן הככר ואמר לו תן לי ואוכלנו
אבטיח שניקר ואמרו לו תן לי ואוכלנו יין
ונתגלה ואמר לו תן לי ואשתנו לא יתן
שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו
כיוצא בו לא יושיט ישראל אבמה"ח וכו'

ועל כולן אין מברכין עליהן ואין מזמנין
עליהן ואין עונין אחריהן אמן.
עוד הביא ממשנה דכאן ,אכל טבל אין
מזמנין עליהן ואוקימנא בטבל
טבול דרבנן וכתב הרמב"ם בפ"א מהל'
ברכות דעל כל דבר איסור בין דאורייתא
בין דרבנן אין מברכין עליו תחלה וסוף
והראב"ד השיג עליו דלא אמרו אלא דאין
מזמנין עליו אבל לענין ברכה תחלה וסוף
יברך ,וכ"כ הרא"ש ז"ל והטור א"ח סי'
קצ"ו והב"י הביא דבירושלמי פ"ק דחלה
איתא כדברי הרמב"ם ובש"ע פסק ג"כ
כרמב"ם ,ולכאורה שאילתן במחלוקת זו
שנויה דלדעת הרמב"ם דבכל איסורין
בין דאורייתא ובין דרבנן אין מברכין
ואין מזמנין עליהם הכ"נ דאינו עונה
אמן דהברכה הוי ברכה לבטלה ולדעת
הראב"ד כיון דמברך תחלה וסוף וברכתו
ברכה הכ"נ דמברך אמן כה"ג וא"כ הכ"נ
לענין חלב עכו"ם דהוי איסור דרבנן.
אלא דהברכ"י א"ח סימן קצ"ו אות ד'
הביא בשם זכרון משה דאמן וזימון
שוין הם וכל דבר שאין מזמנין עליו אין
עונין אחריו אמן וא"כ לפ"ז בדידן אפילו
לדעת הראב"ד כיון דזימון מודה הראב"ד
דבאיסורי דרבנן אין מזמנין עליהם וא"כ
אין עונין ג"כ אמן ואתי אליבא דכ"ע וצ"ע
כי אין לנו ספר זכרון משה ,והברכ"י הביא
שראה בכ"י וכנראה דלא נדפס הספר ויש
לעיין אי אזיל בשיטת הרמב"ם שם וצ"ע.
ואי נימא דגם לשיטת הראב"ד אין לענות
אמן צריך לתת טעם לדבר ואולי י"ל
דהגם דלדעת הראב"ד ודעימיה דמברכין
על איסורין תחלה וסוף ומיהו לענות אמן
אין עונין אלא אחר ברכה שאין עושה

ברכות יעיבש קרפ

חיר

שדה צופים
איסור באכילתו ולא על ברכה שעושה
איסור באכילתו הגם שמברך אבל אין זה
אלא מנאץ ואין לענות אמן על זה וי"ל.
ומיהו כתב בברכ"י הנ"ל והובא גם
בשע"ת אות א' דמי שנוהג איסור
בדבר ושמע ברכה מהנוהג היתר בדבר
כגון פת עכו"ם וכיוצא בו יכולין הנוהגים
איסור לענות אחריו אמן דדוקא כשאוכל
איסור ואסור הוא לו אין עונין אחריו
אמן דברכתו ניאוץ אבל כשהוא אינו
נוהג בו איסור ברכתו ברכה ויש לענות
אחריו אמן ע"ש .ומעתה בנדון דידן נמי
יש לחלק אם האוכל הוא מפני שסומך
על היתר שראה או שמע והוא סומך
עליו הגם שאנן לא סמכינן על היתרים
אלו ולדידן ממילא החלב אסור מ"מ כיון
דס"ל דהתירא הוא והתירא קאכיל ושפיר
מברך לדעתו עונין אחריו אמן אבל אם
הוא עבריין ויודע שחלב עכו"ם אסור
ואינו סומך על התירים אלא הוא אינו חש
על איסור דרבנן כה"ג אין לענות אחריו
אמן כיון שלדעתו ג"כ יודע שחלב עכו"ם
אסור מדרבנן אלא שאינו חש לאיסורו
הו"ל ברכתו מנאץ כנלפענ"ד .ובזה
יהי' לכאורה נפ"מ נמי אי המברך יכול
להוציאו בברכה זו והוא רוצה לשתות או
לאכול דבר היתר ממש דאם צריך לענות
אחריו ברכתו ברכה ומוציאו בברכתו ואם
לאו אינו יוצא בברכתו.
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והשמש שאכל פחות מכזית וכו'.
בשו"ע (או"ח סימן קע ס"ג) נאמר:
"משיירין פאה בקערה כל אחד
מהאוכלים ,והוא מאכל השמש" .א.

בימינו אין דרך השמשים לאכול משיירים
אלו .האם חייבים להשאיר פאה .ב.
בפירות שביעית האם חייבים להשאיר
בהם פאה.
בכף החיים (סימן קע) כתב בשם ספר
"שער המצוות" שכתב בשם האר"י:
דאין חשש בזה בזמן הזה ,לפי שטעם
שיור הפאה מפני איזה עני שיבא בתוך
הסעודה ,או ג"כ להשאיר חלק לשמש
המשרת בסעודה ולכן כיון שמשיירין
בקדרה אחר שנתנו לפני בעל הבית
לאכול חלק אשתו ובני ביתו די לו בשיור
פאה זו .ובפרט שאין עתה נוהג אצלנו
ענין עניים הבאים בתוך הסעודה ולא
ענין השמש ,ולכן אין דין זה נוהג עתה
כלל ,עכ"ל .והנה במשנ"ב לא הביאו וצ"ע
לדינא.

והנה

בתוס' (עירובין דף נג ע"ב ד"ה משיירין)

כתב דצריך לשייר בגלל דרך ארץ,
ולפי טעם זה יש מקום לשייר גם בזמן
הזה .ואולי סובר המשנ"ב דב' טעמים
איכא .ומכיון דחז"ל תיקנו בגלל השמש
לא נשתנה הדין.
והנה "המגילת אסתר" כתב בספר
המצוות ,דמצוה לאכול פירות
שביעית ,אם כן לדבריו יתכן שבפירות
שביעית ליכא להאי הלכתא דמשיירין
פאה בקערה .ואפילו לדעת החזון איש
(שביעית סימן יד סק"י) דהוכיח דליכא מצוה
לאכול פירות שביעית ,בכל זאת אם אוכל
את הפאה כדי שלא יבא לידי הפסד ,אין
בזה כל עוולה .ואין בזה גם חשש של
"דרך ארץ" ,כי בתורה נאמר על פירות
שביעית :לאכלה ולא להפסד.

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

(ב)

וקטנים
מזמנים

אין
עליהם.

טיר
משנת אליעזר

(ב) נָ ִׁשים ֶׁש ָאכְלּו
ְּביַחַד עִם ֲאנָׁשִים ,וְכֵן

(ב) נָׁשִים וַעֲבָדִים ּוקְטַּנ ִים ,אֵין
מְזַּמְנ ִין עֲלֵיהֶם .עַד ּכַּמָה וַ עֲ בָ דִ ים ּוקְ ַטּנִ ים אֵ ין

דוקא קטנים שאין
יודעים למי מברכין .אבל קטן היודע למי
מברכין ,מזמנין עליו .ואיכא מרבוותא דאמרי,

ְמזַ ְּמנִ ין עֲ לֵ יהֶ םֶׁ ,שאֵין ְמ ָצ ְרפִין אֹותָן לְז ִּמּון,
עַ ד ּכַ ָמה ְמזַ ְּמנִ ין ּכַמָה ַהׁשִעּור ֶׁש ָצרִיְך

שדה צופים
וכל שכן בערב פסח אין להשאיר פאה
חמץ אם לא יאכלנה השמש מיד,
ויעויין בשו"ע (או"ח סימן תמד ס"ד) שכתב:
אחר שאכל בשבת זה סעודת שחרית
ינער המפה שאכלו בה ויקנח הקערות
באצבעו[ .ונראה דהוא הדין בפירות תרומה].
(חשוקי חמד).

משנה ב
נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם
ביסוד הדין דנשים אין מזמנין עליהם,
כתב הגר"י ענגיל ז"ל בגליוני
הש"ס רעיון נפלא וז"ל :הטעם דנשים
לית בהו צירוף לדברים שבקדושה,
י"ל עפ"י גמ' הוריות (ו ע"ב) כל שיש
לו אחיזה (בארץ ע"ש) איקרי קהל וכל
שאין לו אחיזה לא איקרי קהל ,ועניין
קהל היינו שהם מקוהלים ומחוברים
יחד ,וע"כ מפאת זה הוא כל ענין צירוף
לדברים שבקדושה ,דכיון דבלא"ה כל
ישראל מקוהלים ומחוברים יחד ,לכן
יכולים להצטרף ג"כ לזימון ולתפלה
וכדומה דברים שבקדושה ,משא"כ נשים
דאין להם אחיזה שלא נטלו חלק בארץ
כמבואר ברש"י לעיל (כ ע"ב) ד"ה או
דרבנן א"כ לא איקרו קהל דכל שאין לו
אחיזה לא איקרי קהל ,וע"כ כיון שאינם
מקוהלים ומחוברים יחד לכן ג"כ לית בהו
צירוף לדברים שבקדושה.

ולכאורה תיקשי ע"ז מגרים דג"כ לית
להו חלק בארץ ,מדוע אית
בהו צירוף לדברים שבקדושה ,ולא
קשיא ,דביהמ"ז גופא הא קמיבעיא לן
לעיל (כ ע"ב) לרש"י לומר דתלוי מה"ת
בחלק בארץ ועכ"ז חייבו רבנן ביהמ"ז
לנשים מדרבנן אף דאין להם חלק בארץ
ע"ש ,וע"כ לענין צירוף דאין נחוץ כ"כ
ואין הפסד אם לא יצטרפו ויברכו כל
אחת לעצמה ,וכן בשאר ענייני צירוף
אין הפסד כ"כ אם לא יצרפו ,ע"כ
לא תיקנו רבנן צירוף בנשים ,משא"כ
בגרים זכרים ,דאם לא יצטרפו בדברים
שבקדושה לזכרי ישראל ולא יהיה בהם
צירוף כבזכרי ישראל זהו פחיתות וריחוק
לגרים ,וע"כ תקינו להו רבנן צירוף ,כי
היכא דתקון בהו גוף חיוב ביהמ"ז אף
דמה"ת פטורים ,משום שלא נטלו חלק
בארץ.
ומכהנים ולוים נמי לא קשיא ,דלרש"י
לעיל (כ ע"ב) צ"ל דסבירא
לן להילכתא דנטלו חלק בארץ במה
שנטלו ערי מגרש ,דלא לישתמיט אדם
לומר דכהנים ולוים מיחייבי בברהמ"ז
רק מדרבנן ,וכל האי בעי' שם רק בנשים
ע' לעיל (כ ע"ב) בתוס' שם ,וסברתי זאת
צריכה לי עדיין עיון ובחינה ובאתי בה
פה רק להעיר ,עכ"ד ודפח"ח.
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רע״ב

לֶאֱכֹול ֶׁשיְזַמְנּו ָעלָיו ,מְזַּמְנ ִין ,ע ַד ּכַּז ַי ִת .רַּב ִי י ְהּוד ָה דלא אמרו קטן היודע
למי מברכין מזמנין
ָצרִיְך
וְכֵן ּכַמָה
אֹומֵר ,עַד ּכַּבֵיצָה:
עליו אלא בבן י"ג שנה
לֶאֱכֹול ֶׁשּיְהֵא ַחּי ָב
ויום אחד שלא הביא שתי שערות ,והוא הנקרא
לְ ָברְֵך לְ ַא ֲחרָיו ,עַ ד ּכַ ּזַ יִ ת ּכְגֹודֶל זַי ִת ּבֵינֹונ ִי
קטן פורח ,אבל בבציר מהכי אין מזמנין עליו
ּדִכְתִיב (דברים ח י) "ו ְ ָאכַלְּתָ" ו ַ ֲאכִילָה ְּבכַּזַי ִת,
ואפילו יודע למי מברכין .ובירושלמי מייתי
אֹומר עַ ד ּכַ ּבֵ יצָ ה ,דִ ְסבִירָא
רַ ּבִ י יְ הּודָ ה ֵ
הלכה למעשה ,דאין מזמנין על הקטן כלל עד
לֵיה (שם) "ו ְ ָׂשבָעּתָ" ּו ְׂשבִיעָה ַהו ֵי ּבִכַּבֵיצָה:
שיגדל ויביא שתי שערות .ונשים מזמנות לעצמן,
ועבדים מזמנין לעצמן ,אבל נשים עם עבדים לא ,משום פריצותא :עד כזית .וכן הלכה ,ולא כרבי
יהודה דאמר עד כביצה:

שדה צופים
התוס' (מח ע"א) הביאו דברי ר"ת
בתשובה ,שכתב ,דהלכה כריב"ל
שאמר קטן עושין אותו סניף לעשרה.
והא דבעינן קטן היודע למי מברכין ,היינו
דוקא בשלשה .והא דאמר ולית הלכתא
ככל הני שמעתתא ,לא קאי אדריב"ל,
אלא קאי אהא דט' וארון ,וט' נראין
כעשרה ,ושנים ושבת ,וב' ת"ח המחדדין
זא"ז בהלכה .עכת"ד.
והנה בתשו' ר"ת שנדפסה במילואה
באור זרוע הגדול (סימן קצו),
ובתוס' ר"י החסיד ,מבואר טעמו דכי
גמירי שכל דבר שבקדושה בעינן עשרה
דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל ,לא
שנא גדולים ולא שנא קטנים ,ובלבד
שיהיו ט' גדולים ,דטפי מחד קטן לא,
וכדאמרינן (לעיל מז ):גבי עבד ,דבהכי
ליכא יקרא דשמיא כולי האי עכ"ד .וכ"ה
בהגמ"י (פ"ה מה' ברכות אות ו).
ולענין הלכה כ' התוס' בשם ר"י ,שרבינו
תם עצמו לא היה עושה מעשה
לצרף קטן לעשרה ,ואפי' חומש בידו לא
מהני מידי ,ומה שיש מצרפין קטן לתפילה
ע"י חומש בידו ,אומר ר"ת שמנהג שטות

הוא ,דאטו חומש גברא הוא ,ולא חזינן
בשום דוכתא דמהני אלא בעיבור שנה,
דאמרי' בפדר"א (פ"ח) בשלשה מעברין
את השנה ,ר"א אומר בעשרה ,ואם
נתמעטו מביאין ס"ת ועושין עגולה וכו',
ואין מזכיר שם שיהא הקטן אוחז בס"ת.
והתם נמי לא קאמר אלא ס"ת העשוי
בגליון ,אבל חומשין שלנו לא .ע"כ.

וכן

פסק הרמב"ם (בפ"ח מה' תפלה ה"ד)

שצריך שיהיו כל העשרה גדולים
ובני חורין .והסכים לדבריו בתשו' הריב"ש
(סי' תנא) .וכן פסק הראב"ן (סי' קפה) ע"ש.
וז"ל רב צמח גאון בשו"ת חמדה גנוזה
(סי' קכד) ,הא דאמרינן תשעה נראין
כעשרה מצטרפין ,אין הלכה כן ,וכל הלין
שמועות ט' וארון ,ב' ושבת ,וב' ת"ח
מחדדין זא"ז בהלכה ,וקטן היודע למי
מברכין ,הלין כולהון שלא כהלכה אינון
ולית הלכתא כוותהון ,אלא בעינן שלשה
לנברך ועשרה כמותן לברך בשם וכן
לתפלה .וכולן עד שיהיו בני י"ג שנה ויום
א' .ע"כ.
ובמחזור ויטרי (סי' לט עמוד כג) הביא
תשובת רב נטרונאי גאון שאין

ברכות יעיבש קרפ

אכר

שדה צופים
לעשות מעשה כריב"ל אפי' בשעה"ד.
וסיים ושמענו בפירוש מרבותינו שאלו
השמועות של פ' שלשה שאכלו ,כגון ט'
ועבד ,וארון ושנים ,ושבת ,וקטן פורח,
וקטן היודע למי מברכין ,כולן אינן הלכה,
ואין עושין מעשה כמותן .ע"כ.
והראבי"ה ברכות (סי' קכח) כ' ,מכיון
שנחלקו בזה גאוני עולם,
ראוי לכל יראי ה' להחמיר שלא לצרף
קטן לא לזימון ולא לתפלה עד שיביא
ב' שערות .ובשעה"ד נעשה כההוא דאין
מדקדקין בקטן .וכן הובא במרדכי (פ'
שלשה שאכלו) .ושכ"כ ר' נתן בעל הערוך
שאין לצרף קטן לעשרה .ע"ש.
גם בהגמ"י (פ"ה מה' ברכות אות ו) הובאו
דברי ראבי"ה הנ"ל ,והביא שהלכה
למעשה פר"י שאין קטן מצטרף אפי'
לזימון לג' ,וכ"ש לעשרה ,דחמיר ליה
עשרה משלשה .ושכן פסק רבינו יהודה
ובס' המצות .וכן נוהג מורי (מהר"ם בר
ברוך) .ע"כ.
וכן הרמב"ן במלחמות כ' ,שקבלת
הגאונים תכריע שאין הלכה ככל הני
שית שמעתתא (ובכללם הא דריב"ל) ,וכ"כ
רבינו חננאל בשם רבינו הגאון ז"ל .ודלא
כבעל המאור שכ' דהא דריב"ל דקטן
עושין אותו סניף לעשרה הלכתא היא,
דליתא .ע"ש .וכן העלה הרא"ש (פ"ז סי'
כ) ,הילכך המחוור שבכולן אין עושין קטן
סניף לעשרה לבהמ"ז ולתפלה ולשלשה
עד שיביא ב' שערות .ע"ש .וכן פסק
הטור (סי' נה).
אמנם דעת הרא"ה כדעת הרז"ה זקנו,
שבין לענין עשרה בבהמ"ז ובין

לענין תפלה אפשר לצרף ג' קטנים
כשיודעין למי מברכין ,כיון דאיכא עכ"פ
רובא דמינכר .ע"ש .וכ"כ בארחות חיים
(הל' תפלה סי' עג) שדעת הרז"ה לצרף אפי'
ב' קטנים ,וכן הורה כמותו הרא"ה ז"ל
נכדו .ושכן עשה מעשה ה"ר דוד בר לוי
בעל המכתם.
והב"י (סי' נה) פסק כדעת הרא"ש
והרשב"א שמסכימים לדעת
הרמב"ם ,שכל העשרה צריכים להיות
גדולים (בני י"ג שנה ויום א') .ובפרט שכן
דעת כמה מן הראשונים .ע"ש .וכן פסק
בש"ע (סי' נה ס"ד) בזה"ל ,יש מתירין לומר
דבר שבקדושה בתשעה וצירוף קטן
שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללין.
ולא נראו דבריהן לגדולי הפוסקים .ע"כ.
אמנם הרמ"א כ' וז"ל ,ואפי' ע"י חומש
שבידו אין לצרף הקטן .ומיהו יש נוהגין
להקל בשעת הדחק .ע"כ .וכ"כ המג"א
שנוהגין להקל בשעה"ד.
אך הא"ר כ' ע"ד הרמ"א וז"ל ,והלבוש
כ' לא ראיתי נוהגין כן .וכן היה זקני
הגאון ז"ל רגיל לפסוק הלכה למעשה
שלא יצטרף אפי' בשעה"ד .וכן פסק
הב"ח .וגם רמ"א אין כוונתו ח"ו לנהוג כן,
אלא שכ' יש נוהגין וכו' ,ור"ל שאם באיזה
מקום נוהגים כן מימים קדמונים ,יש להם
ע"מ לסמוך ואין למחות בהם .אבל ודאי
שלא ראה במדינתינו לנהוג כן ,וכאשר
העיד הלבוש וזקני הגאון ז"ל שהיה זקן
ויושב בישיבה יותר מחמשים שנה .וראיה
ברורה דהרמ"א גופיה (בסי' קצט ס"י) כ'
שאין מצטרפין קטן לזימון כלל וכן נוהגין
ואין לשנות .וא"כ כ"ש בתפלה ,דזימון
קיל מתפלה ,וכמ"ש הב"ח ורש"ל .ודלא

בכר
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כהמג"א שכ' שבזמנינו נוהגין לצרפו ע"י
חומש כו' ,שזה בודאי לאו מנהג ותיקין.
והנוהגים כן הוא מכח שלא הבינו דברי
הרמ"א .ובר מן דין ראיתי לרש"ל שהביא
הרבה פוסקים לאיסור ,וסיים שיש
להחמיר פן יצא מפינו קדושת ה' שלא
בעשרה .וכן מצאתי בתשו' נחלת יעקב
(סי' ט) שכ' כדברי הלבוש .עכת"ד.
וכ"כ ג"כ בשו"ת שב יעקב (סי' ו) בדעת
הרמ"א .ע"ש .והובא במחה"ש
(סק"ה) .וכן דעת השו"ע הרב והפמ"ג
והח"א והדה"ח והכסא אליהו והישועות
יעקב ,שלא לצרף קטן למנין אפי'
בשעה"ד .וכ"ה במשנ"ב (ס"ק כד).
ובס' שמן המאור (סי' נה ס"ד) העלה
לחלק בזה בין עיר גדולה ובמקרה
אין בבהכ"נ מנין שכולם גדולים אז אין
להקל אפי' בשעה"ד ,ובהא מיירי מר
זקנו של הא"ר הגאון מהר"ש שהיה בעיר
פראג וע"ז העיד שלא ראה נוהגים להקל,
ומשום דלא מקרי שעה"ד כ"כ בכה"ג,
שיכולים להתאמץ ולטרוח להתפלל
במנין של עשרה גדולים .משא"כ בעיר
שאין בה מנין יש להקל בשעה"ד גדול
כזה לצרף קטן למנין .עיי"ש.
וע"ע בשו"ת דודאי השדה (סי' ס) ,ובהגה,
שכ' ג"כ לחלק בזה בין כפרים
לעירות .וסיים ,דמ"ש בשמן המאור שאם
יש ס"ת יתנוהו לקטן ,אינו נ"ל ,שמעולם
לא עשו כן דהוי כזלזול לס"ת ליתנו
ביד קטן .ומש"ה לא נהגו אלא בחומש.
ע"ש.

אולם

בשו"ת נחלת בנימין (חאו"ח סי'

לב) כ' שגם ביישוב קטן שאין

בו מנין אין לצרף קטן לעשרה .ושכדאי
הוא ר' שמעון (זקנו של הא"ר) לסמוך עליו
בשעה"ד שלא לצרף קטן .ושכ"כ בשב
יעקב .ע"ש .וכן העלה בשו"ת פני מבין
(חאו"ח סי' כד).
וע"ע בשו"ת משכנות יעקב  -קארלין
(סי' סט) העלה שאין להקל בזה
אפי' בשעה"ד .ע"ש .וכן דעת הגאון
הנצי"ב בשו"ת משיב דבר (חאו"ח סי' ט).
ועיין בשו"ת מהרש"ם
שנשאל בדין יישוב שא"א להם
להשיג מנין של אנשים גדולים (שמתפללים
כדת) ,וצריכים לצרף קטן לעשרה ,ואחר
שהביא מחלוקת הפוסקים ,כתב ,ובגוף
הדין מצאתי בשו"ת מן השמים למהר"י
ממרויש ומקורביל (בסי' נב) שכ' ,ועוד
שאלתי אם מותר לעשות ב' סניפין מאותן
שהגיעו לחינוך כגון בני י' או י"א שנים,
אחרי שהם בני חינוך דרבנן ,או אסור
לעשות כן אפי' שאין שם מנין .והשיבו,
הקטנים עם הגדולים יוסף ה' עליכם.
עכ"ל .הרי שהסכימו לצרף אפי' ב' סניפין
וכו' ,וכבר האריך הברכי יוסף בשיו"ב (סי'
תקפט) ,להחזיק בשו"ת מן השמים הנ"ל,
בכל דין שנחלקו בו הפוסקים ונשאר
בלי הכרעה ,ושאין זה בכלל אין משגיחין
בבת קול וכו' .ולכן בנ"ד דהוי שעה"ד
ממש יוכלו לצרף קטן וס"ת בידו בשעה
שיאמרו דברים שבקדושה .וכמו שהעיר
מהר"י ממרויש שכן הסכימו מן השמים.
ובכ"ז יזהרו שלא להרבות בקדישים אחר
מזמורים ועלינו וכדומה ,זולת במקום
החיוב הגמור .ע"כ.

(ח"ג סי' קסד)

ועיין

בס' לב שלם (פ"ה מה' יסוה"ת ה"ב)

שהביא בשם הגאון חזון נחום
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רע״ב

(ג)

בשלשה
אומר

והוא
ברכו.

גכר
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(ג) ּכֵיצַד מְזַּמְנ ִיןּ ,בִׁשְלׁשָה
אֹומֵר נְבָר ְֵךּ .בִׁשְלׁשָה

(ג)

ּכֵ יצַ ד הַּנּוסַח

לׁשה
ֶׁש ְּמזַ ְּמנִ יןּ ,בִ ְׁש ָ

ֶׁש ָאכְלּו כְ ֶאחָד ְּביַחַד
דהא בלאו דידיה איכא
אֹומר ַה ְּמזַּמֵן נְ בָ רֵ ְך ֶׁש ָאכַלְנּו ִמּׁשֶלֹו ְּבלִי
ֵ
אֹומר ּבָ רְ כּו ֶׁש ָאכַלְנּו ִמּׁשֶּלֹוְ ,דהָא י ֵׁש ג' חּוץ ִמּמֶנּוּ ,בַ עֲ ָׂשרָ ה
לׁשה וְ הּוא ֵ
ַהזְּכָרַת ׁשֵם ה' ּבִ ְׁש ָ
שדה צופים
בכת"י ,שנסתפק בדין פרהסיא (דהיינו

עשרה) לגבי קידוש ה' ,אם קטן מצטרף
לעשרה ,וכתב שהדבר תלוי במחלוקת
הפוסקים לענין דברים שבקדושה אם
הקטן מצטרף לעשרה דהא תרוייהו נפקי
מחד קרא דונקדשתי .עיי"ש .ועיין בשו"ת
אור גדול (סימן א) בזה.
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עד כמה מזמנין וכו'.

בשולחן

ערוך אורח חיים (סימן קפד

סעיף ו) פסק ,שיעור אכילה
לברך עליה ברכת המזון ,בכזית.
וכתבו האחרונים דהיינו מדרבנן אבל
מדאורייתא אינו חייב לברך
בהמ"ז כ"א כשאכל דוקא שיעור שביעה
שנאמר ואכלת ושבעת וברכת .ושיעור
שביעה משמע מספר החינוך [בפרשת
עקב] דאינו שוה בכל אדם אלא כ"א
יודע שביעתו ואם דרכו תמיד לאכול כדי
מחייתו לבד גם זה נחשב שביעה .מ"ב.
ועיין ביאור הלכה שהאריך בזה ,ובסו"ד
כתב ,דאף לשיטת רוב הפוסקים
דבעינן שביעה ממש מ"מ בחולה או זקן
או שכבר אכל מקודם והוא שבע ע"י
כזית או בכביצה לכו"ע מחויב מן התורה
לברך כיון דמ"מ הוא שבע [רדב"ז חלק
ששי סימן ב' אלפים רכ"ד ומובא בשערי תשובה

סימן קצ"ז].

והנה הפמ"ג כתב דמסתברא לו דבעינן
שביעה מפת לבד ואז הוא חייב
מן התורה ,וכתב הביאה"ל ,ונ"ל פשוט
דאין כונתו במי שאוכל איזה דבר ללפת
את הפת דזה פשיטא דמצטרף שכן הוא
דרך אכילה [עיין ברכות מ"א מיסב ואוכל
בלפתן] אלא בשאכל שארי דברים בפני
עצמן והנה מלשון רדב"ז הנ"ל משמע
לכאורה דאם כבר אכל איזה דבר וסיים
שביעתו ע"י אכילת כזית פת מהני לחיוב
מן התורה דאי מיירי שאכל מקודם ג"כ
פת פשיטא דחייב אך יש לדחות דמיירי
שאכל פת מקודם לזה ובירך בהמ"ז ומ"מ
הוא חייב עתה מן התורה לברך כיון
שעכ"פ הוא שבע ממידי דזיין ודומיא
דזקן או חולה (וגם בלא"ה אפשר לומר
דלא נוכל לפוטרו מן התורה ע"י ברכת
המזון שבירך מתחלה דאז הלא פטור היה
מן התורה) .ע"כ.

משנה ג
כיצד מזמנין
אם הזימון הוא מן התורה או מדרבנן,
הנה דעת הראב"ד שהובא בטור
(סימן קפח) משמע דברכת הזימון הויא מן
התורה .שכתב ,שאין לומר בהם לא שם
ולא מלכות ,לפי שאינה ברכה קבועה,
ודומה לברכת הזימון שאף על פי "שהיא
מהתורה" ,אין כה לא שם ולא מלכות

דכר
משנת אליעזר

ברכות יעיבש קרפ

ֶׁשי ֵׁש ִמנְי ָן ַמזְּכִיר ו ָהּוא,
ׁשֵם ה' ֵ
אֹומ ּבַר עֲ נְ ָבָׂשרָרֵ הְך אֹומֵר
אֱ לֹוקֵ ינּו,
אֹומר ּבָ רְ כּו ,ו ָהּוא,
וְ הּוא ֵ
לְ ַדעַת ַרּבִי ֲעקִיבָא וְאֶחָד

אֹומֵר ּבָר ְכּוּ .בַע ֲ ָׂשרָה,
נְבָר ְֵך לֵאֹלהֵינּוּ .בַע ֲ ָׂשרָה
אֹומֵר ּבָר ְכּו .אֶחָד ע ֲ ָׂשרָה
ע ֲ ָׂשרָה רִּבֹואּ .בְמֵאָה

ּדִלְ ַהּלָן אֶ חָ ד עֲ ָׂשרָ ה
וְ אֶ חָ ד עֲ ָׂשרָ ה רִ ּבֹואּ ,כִ ְד ְמפָרֵׁשֲ ,אבָל
אֹומר נְ בָ רֵ ְך לַ ה'
לְ ַדעַת ַרּבִי יֹוסֵי ּבְ ֵמאָ ה ֵ

רע״ב
זימון .וכן כולם :אחד
עשרה ואחד עשרה
רבוא .הך רישא רבי

עקיבא היא דאמר מה
מצינו בבית הכנסת
משהגיעו לעשרה אין
חילוק בין רבים למועטים ,הכא נמי אין חילוק:
במאה אומר נברך לה' אלהינו .הך סיפא

שדה צופים
וכו' .ע"כ .וכן משמע מספר היראים (סימן

רנג) .וכן דעת הלבוש (סימן קצט) ,שכתב,
דאנדרוגינוס חייב לזמן .דספק תורה
הוא ולחומרא .וכן כתב בקרית ספר (פרק
ה' מהלכות ברכות) כתב .דזימון דעשרה
שמזכירין בו שם שמים הוי מדאורייתא,
וכדנפקא לן (ברכות מח ב) וברכת את "ה'
אלהיך" זו ברכת הזימון .מה שאין כן
זימון דשלשה אינו אלא מדרבנן .וכן כתב
בספר ילקוט הגרשוני אורח חיים (סימן
קצט סק"א) בשם העולת תמיד.
אולם אין כן דעת שאר הפוסקים ,אלא
דזימון הוא מדרבנן בכל גוונא,
וכמו שכתב בספר ווי העמודים (סימן כד),
וכן כתב מהר"ח בן עטר בספרו ראשון
לציון (ברכות מח ב) .וכן מבואר בתשובה
פאר הדור להרמב"ם (סימן עא) .ובחי'
הרא"ה והמאירי (ברכות מה א) ,דברכת
הזימון מדרבנן .וכן משמע בחידושי
הרשב"א (ברכות נ א) וכן כתב להוכיח
הפרי מגדים (סימן קצג א"א סק"ו) .וכן הוא
בשיטה מקובצת (ברכות מה א) ,דזימון
מדרבנן .וכן פסק החיד"א בפתח עינים,
שכן דעת היעב"ץ .ע"ש.
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כיצד מזמנין וכו' נברך לאלהינו שאכלנו
משלו.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קצב

סעיף א) היו המסובין ג' ,חייבים
בזימון שאומר אחד מהם :נברך שאכלנו
משלו ,והם עונים ואומרים :ברוך שאכלנו
משלו ובטובו חיינו ,והוא חוזר ואומר:
ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו בא"י
אמ"ה הזן את העולם וכו' ,ואם הם ד'
יכול לומר :ברכו שאכלנו משלו ,אבל
יותר טוב לומר נברך ,שלא להוציא עצמו
מן הכלל ,ואם הם עשרה ,צריך להזכיר
את ה' ,שאומר :נברך אלהינו וכו' ,והם
עונים ואומרים :ברוך אלהינו וכו' .אין
לומר נברך לאלהינו בלמ"ד .ובין שיהיו
עשרה או מאה או אלף או רבוא ,כך הם
מברכים ,וכל המשנה מזה הנוסח ,כגון
שאומר :נברך על המזון שאכלנו ,או
שאומר :למי שאכלנו משלו ,או שאומר
במקום ובטובו מטובו ,או במקום חיינו
אומר חיים ,הרי זה בור ,וכשהם עשרה,
כיון שמזכירים את השם יכול לומר :נברך
אלהינו על המזון שאכלנו משלו.
ועיין משנה ברורה שהביא בשם הזוהר
שהזהירו לומר בפיו קודם בהמ"ז

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

הכר
משנת אליעזר

ּבְ ֵמאָ ה
כולה רבי יוסי הגלילי אֹומֵר ,נְבָר ְֵך לַיי ָ אֱֹלהֵינּו .אֱ לֹוקֵ ינּו
אֹומר ּבָ רְ כּו,
וָ הּוא ֵ
היא ,דאמר לפי רוב
אֹומר נְ בָ רֵ ְך
הקהל הן מברכין ּבְמֵאָה ו ָהּוא ,אֹומֵר ּבָר ְכּוּ .בְ אֶ לֶ ף ֵ
שנאמר במקהלות ברכו ּבְאֶלֶף ,אֹומֵר נְבָר ְֵך לַיי ָ אֱֹלהֵינּו לַ ה' אֱ לֹוקֵ ינּו אֱ ֹלקֵ י
ּבְ אֶ לֶ ף
ׂשרָאֵלּ .בְאֶלֶף ו ָהּוא ,יִ ְׂשרָ אֵ ל,
אלהים .ופסק הלכה ,אֱֹלהֵי י ִ ְ
אֹומר ּבָ רְ כּו,
וָ הּוא ֵ
ּבַ ֲע ֶׂשרֶת
אֹומֵר ּבָר ְכּוּ .בְר ִּבֹוא ,אֹומֵר ,נְבָר ְֵך לַיי ָ אֱֹלהֵינּו אֱֹלהֵי ּבְ רִ ּבֹוא
אֹומר נְ בָ רֵ ְך
ֲאלָפִים ֵ
יֹוׁשב הַ ּכְ רּובִ ים עַ ל הַ ָּמזֹון ֶׁשאָ כַ לְ נּוּ ,בְ רִ ּבֹוא
לַ ה' אֱ לֹוקֵ ינּו אֱ ֹלקֵ י יִ ְׂשרָ אֵ ל אֱ ֹלקֵ י צְ בָ אֹות ֵ
שדה צופים
תן לנו הכוס ונברך או באו ונברך לפי
שכל דבר שבקדושה צריך הזמנה בפה
עובר לעשייתו כדי להמשיך הקדושה
ומזה נוהגים לומר בל"א (רבותי ,מיר וועלין
בענטשין) והם עונים יהי שם ה' מבורך
מעתה ועד עולם.

וז"ל :ואולי עפ"י מאמרם קשין מזונותיו
של אדם ,עכ"ל .לפי זה יש אולי מקום
לומר דהוי משנה ממטבע שטבעו חכמים
שחוזר ,אך יתכן דמאחר ואמירת נברך
אלוקינו היא רק הכנה לעניית הקהל
שהיא העיקר לכן אינה מעכבת.

ואם המסובין צריכין לענות אמן אחר
שאמר המברך "חיינו" יש דעות בין
האחרונים והמנהג שלא לענות .מ"ב.

ולמעשה כתוב במשנ"ב סימן רי"ד ד'
שאם אמר אזכרה אחת כגון
אדנ"י או אלקינו יצא ,וכתב השעה"צ ג'
דהוא הדין אם הזכיר איזה שם משבעה
שמות שאינם נמחקים יצא בדיעבד,
דלא גרע כל זה מתיבת רחמנא ,עכ"ל.
ולכאורה ה"ה בעניננו.

וע' בא"ר דאפי' לדעת הסוברים
שאומרים ב"ה וב"ש מטעם שכתב
בד"מ להפסיק בין ברכת הזימון לבהמ"ז
לא שייך זה ביחיד וגם בג' אין לומר
אותו רק המברך ולא שנים המזמנים
וכן משמע באבודרהם ובנתיבות עולם,
עיי"ש.
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בספר חשוקי חמד (עמ"ס ברכות) דן
באחד שטעה ובמקום לומר נברך
אלוקינו אמר שם אדנות.
וכותב :תחילה צריך לתת טעם למה
בק"ש ובברכת התורה אומרים
ברכו את אדנ"י ובברכת המזון אומרים
שם אלוקים ולא שם אדנות? והשיב על
כך התפארת יעקב (על המשניות סוף פ"ז)

7

עוד מביא שם שאלה :יש לו יארצייט,
ואינו יכול לעבור לפני התיבה בגלל
הגמגום והבושה מהרבים ,וחפץ לקדש
את השי"ת בעשרה [שזו עיקר מעלת הקדיש
והתפילה בצבור] ולכן עושה סעודה בביתו
ויזמן שם ,אולם הוא מתקשה להוציא
מפיו שם אלוקינו וקל לו יותר לזמן בשם
אדנות ,האם יזמן בשם אדנות ,שהרי אם
אמר אדנות יצא?
תשובה :עדיף שמישהו אחר יזמן
בשליחותו ,כי אסור לשנות

וכר
משנת אליעזר

אֹומר ּבָ רְ כּו,
וָ הּוא ֵ
ּכְ עִ נְ יָ ן ּבְאֹותֹו לָׁשֹון
ֶׁשהּוא ְמבָ רֵ ְך ּכָ ְך
אַ חֲ רָ יו,
עֹונִ ין
ּבָ רּוְך ה' אֱ לֹוקֵ ינּו
אֱ ֹלקֵ י יִ ְׂשרָ אֵ ל אֱ ֹלקֵ י
יֹוׁשב
ֵ
הַ ּצְ בָ אֹות
הַ ּכְ רּובִ ים עַ ל הַ ָּמזֹון

ברכות יעיבש קרפ
י ִ ְׂשרָאֵל אֱֹלהֵי הַּצְבָאֹות יֹוׁשֵב
הַּכְרּובִים עַל הַּמָזֹון ֶׁשאָכַלְנּו.
ּבְרִּבֹוא ו ָהּוא ,אֹומֵר ּבָר ְכּוּ .כְעִנ ְי ָן
ׁשֶהּוא מְבָר ְֵךּ ,כְָך עֹונ ִין אַחֲרָיו,
ּבָרּוְך י ְי ָ אֱֹלהֵינּו אֱֹלהֵי י ִ ְׂשרָאֵל
אֱֹלהֵי הַּצְבָאֹות יֹוׁשֵב הַּכְרּובִים

רע״ב

משלשה ועד עשרה
ואין עשרה בכלל,
המברך אומר נברך
שאכלנו משלו ,וכולן
עונים ברוך שאכלנו
משלו ובטובו חיינו.
ועשרה או מעשרה
ולמעלה ,המברך אומר

שדה צופים
ממטבע שטבעו חכמים ,ובפרט לפי דברי
התפארת יעקב הנ"ל.

נ"ה ס' כ' כתוב :היו עשרה במקום אחד
ואומרים קדיש וקדושה ,אפילו מי שאינו
עמהם יכול לענות ,מלשון זה נראה שאם
העונה לא נמצא עם הצבור בחדר אחד,
אין העניה חיוב אלא רשות ,ומסתבר א"כ
שגם שאר הראשונים יודו בכה"ג למהר"ם
מרוטנברג שאין להפסיק באמצע ק"ש
או ברכותיה ,ודוקא כשיש חיוב לענות,
אם ימנע מלענות נחשב זה כפגיעה
בכבוד השי"ת ,ומותר לענות ,אבל באופן
שהענייה היא רק רשות ,אין בהמנעות
פגיעה בכבוד.

תשובה :א .כששומע מחדר אחר  -אם
שמע את הצבור אומר ברכו או
קדיש או ברכת הזימון מחדר אחר ,והוא
לא נמצא יחד עמם ,אין להפסיק באמצע
ק"ש או ברכותיה כדי לענות עמם.
מה שנפסק בשו"ע סימן ס"ו שמפסיק
לקדושה ולברכו באמצע ק"ש וברכותיה,
היא שיטת הרא"ש ורבינו יונה והסמ"ק,
וטעמם משום דאם פוסק לשאול מפני
כבוד בשר ודם ,ק"ו מפני כבוד הקדוש
ברוך הוא ,אבל מהר"ם מרוטנברג חולק
עליהם וסובר שכיון שעסק בשבחו של
מקום אין לו להפסיק ,והנה בשו"ע סימן

ב .כשנמצא באותו חדר  -ואם נמצא
יחד עם הצבור באותו חדר כשהם
מזמנים ואומרים "נברך אלוקינו שאכלנו
משלו" יפסיק באמצע ק"ש או ברכותיה
אולם יאמר רק ברוך אלוקינו ומבורך.
מכיון שברמב"ם פ"ה ברכות הי"ז וברי"ף
כתוב רק שעונים "ברוך הוא ומבורך"
כלשון הגמ' ומה שאנו מוסיפים "ומבורך
שמו לעולם ועד" הוא מבה"ג ,ולכן
כשמפסיקים בק"ש כדי לענות יש לקצר
ולומר רק את ההכרח ,ולברוך הוא
ומבורך מסתבר שמותר להפסיק כשם
שמפסיקין לברכו,
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עוד שם :השומע באמצע ק"ש ,במעריב
של מוצאי שבת קודש את הצבור
מהחדר הסמוך ,מזמן אחרי סעודה
שלישית ,האם חייב להפסיק באמצע
ק"ש (כשם שמפסיקים לענות "ברכו") ,ולומר
"ברוך אלוקינו ומבורך שמו תמיד לעולם
ועד" ,כדין אחד שלא אכל עם המזמנים
וכמבואר בסימן קצ"ח ,או לא?

רע״ב

נברך לאלהינו שאכלנו
משלו ,וכולן עונים
ברוך אלהינו שאכלנו
משלו ובטובו חיינו :רבי

ברכות יעיבש קרפ

זכר
משנת אליעזר

ֶׁשרַ ּבִ י
ׁשאָכַלְנּו .רַּבִי יֹוסֵי ֶׁשאָ כַ לְ נּו.
עַל הַּמָזֹון ֶ
אֹומר
הַּגְלִילִי אֹומֵר ,לְפִי ר ֹב הַּקָהָל יֹוסֵ י הַ ּגְ לִ ילִ י ֵ
לְ פִ י רֹוב הַ ּקָ הָ ל

הֵן מְבָרְכִיןֶׁ ,שּנֶאֱמַר ּבְמַקְהֵלֹות
ישמעאל אומר ברכו ּבָר ְכּו אֱֹלהִים ,י ְי ָ מִּמְקֹור
את ה' המבורך.
ישמעאל:והלכה י ִ ְׂשרָאֵל .אָמַר רַּבִי עֲקִיבָא ,מַה
כרבי
ּמָצִינּו ּבְבֵית הַּכְנֶסֶת אֶחָד מְרֻּבִין
וְאֶחָד מּועָטִין אֹומֵרּ ,בָר ְכּו אֶת י ְי ָ .רַּבִי י ִ ְׁשמָעֵאל
אֹומֵרּ ,בָר ְכּו אֶת י ְי ָ הַמְבֹרְָך:

ֶׁשּנ ִ ְתרַּבּו

ּכָל מַה
ַהּצִּבּור הֵ ן ְמבָ רְ כִ ין
ּכְַך ַמ ְרּבֶה ּכְבֹוד ה',

ֶׁשּנֶ אֱ ַמר
"ּבַ ַּמקְ הֵ לֹות
כ"ז)
ּבָ רְ כּו אֱ ֹלהִ ים ה'
ִמ ְּמקֹור יִ ְׂשרָ אֵ ל",
אָ ַמר רַ ּבִ י עֲ קִ יבָ א,
ַמה ָּמצִ ינּו ּבְ בֵ ית

(ּתְ ִהּלִים ס"ח

הַ ּכְ נֶ סֶ ת ּכֵיו ָן ֶׁש ִהּג ִי ַע לְ ִמנְי ָן ּכְבָר אֵינֹו מֹוסִיףֶ ,אּלָא ֶאחָד ְמ ֻרּבִין ו ְ ֶאחָד מּו ָעטִין אֹומֵר ָּברְכּו
אֶת ה'ַ .רּבִי י ִ ְׁש ָמעֵאל אֹומֵרָּ ,ברְכּו אֶת ה' ַהּמְבֹורְָך:
שדה צופים
ויש להעיר אם כן גם בברכו לא נאמר
ברוך ה' המבורך לעולם ועד ,כי
אם "ברוך ה' המבורך" ובפרט שכך כתב
הראש יוסף (ברכות דף י"ג ד"ה בפרקים) וז"ל:
ולענין קדיש וקדושה עיין אור"ח סימן
ס"ו יעו"ש ועיין כאן ברבנו יונה שכתב:
כל שכן ברוך ה' המבורך (שאומרים אותו
גם באמצע ק"ש) דפחות מכדי דיבור לא הוי
הפסק ,והיינו רק "ברוך ה' המבורך" בלא
לעולם ועד ,ומיהו אנן קיי"ל דרשאי לומר
לעולם ועד גם כן ,עכ"ל.
ויש לחלק :א .ברוך ה' המבורך לעולם
ועד הוא הנוסח שאנו אומרים
אותו מעיקר הדין כמבואר בספרי פרשת
האזינו ג' וז"ל מנין לעומדים בבית
הכנסת ואומרים ברכו את ה' המבורך
שעונים אחריהם ברוך ה' המבורך לעולם
ועד ,שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלוקינו עכ"ל .הרי שנוסח זה הוא
מעיקר הדין ,משא"כ בזימון שמעיקר

הדין מספיק לאמר "ברוך ומבורך" כפי
שכתוב בגמ' וברמב"ם וברי"ף אלא
שהמנהג להוסיף לעולם ועד ,לכן באמצע
ק"ש אין להוסיפו ובפרט שהמזמן נתכוין
רק למסובים בסעודה שהם יברכו ולא
אליו .ב .בזימון כשהמזמן אומר נברך א'
שאכלנו משלו ,והוא משיב ברוך ומבורך
הרי שהוסיף על דברי המזמן שאומר
נברך והוא מוסיף ברוך ומבורך משא"כ
בברכו שהש"ץ אומר ברכו את ה' המבורך
ואם הציבור יענה רק ברוך ה' המבורך
הרי שהציבור לא הוסיף כלום על דברי
הש"ץ ,ולכן יש להוסיף לעולם ועד.
[ויעויין לעיל דף יז ע"א בשם היעב"ץ שחובה
להקדים שלו' לנכרי כדי שלא יצטרך לכפול לו

שלו'].
ויש להעיר על מה שכתבנו דמפסיקים
באמצע ק"ש כדי לענות ברוך
אלוקינו ומבורך כשם שמפסיקים לענות
"ברכו" ,ולכאורה יש להעיר על כך

ברכות יעיבש קרפ

חכר

שדה צופים
שבברכת הזימון מבואר ברמב"ם ובשו"ע
(קצ"ט) שקטן שיודע למי מברכים מצטרף
לעשרה ,ואילו לגבי ברכו מבואר בסימן
נ"ה סעיף א' שאין קטן מצטרף? וכבר
עמד על כך הביאור הלכה סעיף ד' ד"ה
ולא ,וכתב :ואף על גב דלקמן בסימן
קצ"ט סעיף י' לענין זימון סתם המחבר
כדעת המקילים בזה ,דבר שבקדושה
חמיר טפי ,הרי שאין הזימון דומה לברכו
בכ"ז נראה שלגבי הפסק מפני הכבוד הרי
הם דומים.
[ועיין בספר ההשלמה בדעת הרמב"ם
והרי"ף שמה שכתבו לומר ברוך
הוא ומבורך היינו רק בזימון בשלשה,
אבל בעשרה אומרים "ברוך אלוקינו
ומבורך"].
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בעשרה אומר נברך לאלהינו וכו'.
בתוס' כתבו ,נברך "אלהינו" גרסינן ,ולא
גרסינן נברך "לאלהינו" בלמד.
דדווקא גבי שיר והודאה כתיב בלמד כמו
שירו לה' הודו לה' ,אבל גבי ברכה כתיב
ויברך דוד את ה' כמ"ש בסדר"ע גאון,
שאין לשון ברכה נקשרת בלמ"ד מדרך
הדקדוק.
והנה המשנה שלפנינו הוגה רק בשתי
הבבות הראשונות עפ"י התוס'
ור"ע גאון ,אבל בשתי בבות האחרונות
נשארה הגירסא בלמד ,באלף הוא אומר
נברך לה' אלהינו ,ברבוא הוא אומר נברך
לה' אלהינו וגו'.
וראה בעלי תמר שכתב טעם החילוק בין
ברכה להודאה ושיר ,עפ"י דברי
הר"ן בנדרים (י) האומר לחולין שאוכל לך

לכשר לדכי כולהו בפתחות הלמ"ד קרינן
להו דמשתמעי לא חולין אלא קרבן לא
כשר אסור וכו' ואכן בערבית לחולין ר"ל
לא חולין ,כי למד בפתח תחת הלמ"ד
ענינו כמו לא בעברית .ומעתה נראה
שזהו ההבדל בין ברכה ושיר והודאה כי
בברכה שאסור לשנות ממטבע שטבעו
חכמים בברכה והמשנה לא יצא יד"ח,
ולפיכך חששו שמא יהיה משתמע
לאלוקינו בשו"א כאילו אומר בפתח והרי
זה חירוף ואסור לשנות ממטבע שטבעו
חכמים בברכה .אבל בשיר והודאה שאינו
מחור כ"כ ולא מצינו בו משנה ממטבע
שטבעו חכמים בשיר לא יצא יד"ח ,לא
חששו כ"כ שמא יהיה משתמע הלמ"ד
בפתח כי באמת הוא אומר הלמ"ד בשוא.

7

עיין בתוספות יום טוב (כאן) דלכן
בברכת הזימון תקנו "אלהינו",
ובברכת התורה "ה'" ,כי המזון הדין נותן
לכלכל את ברואיו ,ולפיכך תקנו זה השם
שהוא מדת הדין והוראתו אלהות ואדנות.
אבל התורה לא נתנה אלא בחסדו כדאמר
(ישעיה מב) למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
כי איזה שורת הדין הנותנת להודיע
דרכיו ומשפטיו לברואים והרי לא עשה
כן לכל עובדי כוכבים שהם גם כן ברואיו
ולפיכך תקנו בברכת תורה שם זה שהוא
מדת הרחמים ,עיי"ש.
אך במלאכת שלמה השיג עליו ,דקרא
כתיב נותן לחם לכל בשר כי לעולם
חסדו.

וע"ע

בשו"ת אפרקסתא דעניא (חלק

ד עניינים שונים סימן שעט) שהעיר
על התוס' יו"ט ,וז"ל :וצ"ע הרי אי' במד'

ברכות יעיבש קרפ

טכר

שדה צופים
תנחומא פ' שלח רס"י י"ד "חמשה דברים
האב חייב לעשות לבן כו' .האב זה
הקדוש ברוך הוא והבן אלו ישראל כו'
ללמדו תורה כו' ,אף הקדוש ברוך הוא
למד תורה לישראל כו' .ומה האב זקוק
לבנו להאכילו כו' ,כך הקדוש ברוך הוא
לישראל כו' יע"ש .הרי דבין מזונות בין
התורה ,הם מצד הדין ,ולא עוד אלא
דמשמע לענ"ד דהתורה היא יותר מדינא,
דבתורה אמרו לשון חייב ,ובמזונות אמרו
זקוק .וכמדומה לי שלשון חייב משמע
יותר חיוב מ"זקוק" ,אף על פי שלעת
עתה אין לי ראי' ע"ז .ועכ"פ שניהם מן
הדין .ע"כ.

ועיין

שו"ת זית רענן (בהקדמה דרוש ג)

שכותב בתו"ד :והנה הכלכלה די
סיפוק לבד ,מגיעים מצד הדין והמשפט
מן הבורא לנבראים ,ואינם נעצרים לולא
החטאים[ ,עיין קידושין פ"ב] ראית מימיך
חיה ועוף וכו' אלא שהורעתי מעשי
וקפחתי את פרנסתי ,ועיין בתוס' יום
טוב ברכות פ"ז מ"ג בד"ה נברך וכו' וז"ל:
אמנם זה מבואר כי המזון הדין נותן
לכלכל את ברואיו ולפיכך תיקנו זה השם
(נברך אלקינו) שהוא מידת הדין והוראתו
אלהות ואדנות וכו' עכ"ל .וכיון שמגיעים
מצד הדין אין בהם ניכוי זכיות כלל ,אבל
המגיעים בשפע רב הגם שהם עפ"י סדרי
המערכת ותהלוכת הטבעי ,מגרעת עושין
בבית גנזיו ,הן המה מעשים טובים וכשרון
המפעלים ,הגם שהשידוד המערכת
מגרעין ביותר ויותר ,אבל גם השפעה
הרבה ביקר וגדולה וכבוד שאינם מגיעים
מצד הדין והמשפט ,אינם יוצאים בלא
גרעון ממעשיו אשר מהם חיים ונובעים.

עיין סנהדרין [ק"א ע"א] כל זמן שאני רואה
רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה
וכו' ,אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי
עולמו ,ועכשיו שאני רואה רבי בעצר אני
שמח יעו"ש .אולם עודנו באפשרי ,שגם
השפעה הרבה נותכים הנה בלא נכיון
מאומה ,כשנשלחו הנה לצרור בהן את
אויביו ,וה' חפץ לדכאם ולהחליאם עד
רדתם ,ולמען נקטו נפשם בקרבם ויקוצו
בחייהם ,וסר עונם וחטאתם תכופר .ע"כ.
וע"ע שם משמואל (פרשת וירא) ושם
(פרשת ויחי) וקדושת יום טוב
(פרשת וישלח).
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אחד עשרה ואחד עשרה רבוא וכו'.
כתב בשו"ת הרמ"ע מפאנו (סימן ז) וז"ל:
מתניתין דייקא דקתני סיפא יושב
הכרובים ,גבי בענין שהוא מברך כך
עונין אחריו ,ולא תני ליה רישא בבבא
תליתאה מהני דרבי יוסי הגלילי דמוסיף
בהו ואזיל והכי קתני ברבוא אומר נברך
לה' אלקינו אלקי ישראל אלקי הצבאות
ותו לא .ואיכא מאן דשביש לה לרישא
ומוסיף ,ואיכא מאן דשביש לה לסיפא
וגורע ,וטעות הוא ביד שניהם ,אלא הכי
פירושה :מדשמעינן ליה לת"ק דקתני
אחד עשרה ואחד עשרה רבוא ש"מ דר'
יוסי עד כאן מוסיף והולך ותו לא ,וסיפא
דקתני כך עונין אחריו יושב הכרובים
אתאן לעשרה רבוא ולא תני ליה רישא
דלאו כי רוכלא ליתני וליזיל ,ומקרא יליף
שית מקהלות דאית ביה שית תיבין :אי
בעית אימא שלש ,עשרה ,מאה ,אלף,
רבוא ,ועשרה רבוא ,ואי בעית אימא שית

ברכות יעיבש קרפ

לר

שדה צופים
זמנין עשרה רבוא שכלם יחד שש מאות
אלף כמנין יוצאי מצרים ,וטעמא דליכא
לאוסופי עלייהו ,משום דבעינן מקהלות
טובא וכלן ממקור ישראל שהם ששים
רבוא שעמדו בסיני ,דהא פסיקא ליה
להאי תנא שאין מוסיפין בתארים אלא
בכפלי העשרות כנגד כלם.
ואע"ג דאיפסיקא הלכתא כר' עקיבא
דהוא ת"ק ,מ"מ מדר' יוסי הגלילי
למדנו דרך ארץ ,דאפילו בסעודת שלמה
בשעתו לא ירבו המזמנין על שלחן
אחד יותר מי' רבוא שהם אחד מששה
למקבלי התורה .והיא עצמה לא נתנה
לידרש ע"י רב ,א"ל יותר מס' רבוא ק"ו
ממשה שכן זו נתנה לו' ימים ,היינו שלחן
ערוך כמעשה בראשית ,וזו למ' יום של
לוחות הברית ,וו' ימי בראשית המה להם
אחד מו' ופרוטרוט ,ואף ר"ע מודה בה
מדקתני אחד עשרה ואחד עשרה רבוא
ולא קתני הכי אחד מרובין ואחד מועטין
כדתני סיפא גבי בית הכנסת ,שמע מינה,
ומתניתין דייקא כדאמרן .ע"כ.
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כבר ידעת כי כל העשיריות קודש
והוא מקור ותכלית לכל המספרים
ובמעלה הא' דהיינו פ"א עשרה והעשרים
הוא מעלת הב' ב"פ עשרה וכן כולם עד
מאה שקונה לו שם אחר שהוא חוזר
למעלת הא' והוא כי פ"א מאה הוא י"פ
עשרה והב' מאות הוא מעלת הב' והכ'
וכן כלם עד אלף שהוא חוזר למעלת
הא' והיו"ד והק' כי פ"א אלף הוא עשרה
מאות ובדמיון הזה ברבוא אחד שהוא
עשרה פעמים אלף והשתא לת"ק דהיינו
רע"ק ס"ל כיון דהעשרה הוא המקור

לכל המספרים אין חילוק בין עשרה
ובין עשרה רבוא שי"ל נברך אלהינו
שהוא למעלה מכל עשר קדושות ור"י
הגלילי יליף מקרא מדכתיב במקהלות
ברכו בלשון רבים ולא כתיב בקהל
ברכו וגו' דכל בי עשרה שכינתא שריא
וקהל ועדה מקרי אלא ללמדך דלפי רוב
הקהל מברכים דהיינו לפי מה שנתוסף
העשיריות וקונה לו שם חדש דהיינו
מאה ואלף ורבוא שהם כלם כח מספר
העשרה כמ"ש עי"ז נתוסף בו קדושה
להוסיף בדבר שבקדושה כדמסיק בק'
נברך ה' אלהינו כו' וכן כלם ויש לדקדק
דפליגי הני תנאי בברכו שבברכת המזון
ולא פליגי בברכו ובקדושה שבבהכ"נ
וקרא דבמקהלות ברכו וגו' אינו מפורש
דאיירי בבה"מ וי"ל דפליגי בבה"מ שהיא
ברכה המפורשת בתורה ואכלת ושבעת
וברכת ובהכי איירי ודאי קרא( .מהרש"א
בחידושי אגדות).
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בספר חשוקי חמד (עמ"ס ברכות) דן האם
יש להדר להתפלל בביכנ"ס של
מאה ,וז"ל השאלה :אדם היכול להתפלל
בבית כנסת שמתפללים בו מאה איש
ויכול גם להתפלל בביכנ"ס של תשעים
ותשע ,האם יש ענין להתפלל במנין של
מאה? (כי יתכן שלגבי 'ברוב עם הדרת מלך' לא
ניכר הבדל בין תשעים ותשע למאה).
תשובה :נאמר במסכת ברכות כיצד
מזמנין בשלשה אומר נברך...
בעשרה אומר נברך אלקינו ,במאה הוא
אומר ,נברך ה' אלוקינו ר' יוסי הגלילי
אומר לפי רוב הקהל הם מברכים ...אמר
רבי עקיבא מה מצינו בבית כנסת אחד

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

(ד)

אינן
ליחלק.

רשאים

מכיון
שחלה עליהם חובת

אלר
משנת אליעזר

לׁשה ֶׁשאָ כְ לּו
ׁשאָכְלּו כְאֶחָד ,אֵינ ָן (ד) ְׁש ָ
(ד) ׁשְלׁשָה ֶ
כְ אֶ חָ ד ּכֵיו ָן
רַ ָּׁשאִין לֵחָלֵק וְכֵן אַרְּבָעָה,
ֲעלֵיהֶם
ֶׁש ָחלָה
חֹובַת ז ִּמּון ,אֵ ינָ ן רַ ָּׁשאִ ין לֵ חָ לֵ קְּ ,דאִם
שדה צופים

מרובים ואחד מועטים אומר ברכו את
ה'( ,כך גם בברכת המזון) וכתבו התוס' (ד"ה

אמר) משמע דר' יוסי הגלילי מודה בבית
הכנסת מדקאמר מה מצינו ,כלומר שאתה
מודה לי ,ומקשים התוס' ומאי שנא
דפליגי בברהמ"ז ומודו בבית הכנסת?
ותירצו התוס' ויש לומר דודאי לא חילקו
בין עשרה למאה בתפילה ,דאלו נכנסים,
ואלו יוצאים ולאו אדעתיה דש"ץ ,אבל
בברכת המזון שהן קבועים ומעורבים
שם יחד ,אין לטעות בזה שאין יוצאין עד
לאחר ברכת המזון ,עכ"ל.
יוצא מדבריהם שמעיקר הדין היה צריך
לומר במאה ברכו את ה' אלוקינו
המבורך ,אלא שבתפילה לא מבדילין בין
עשרה למאה בגלל שאלו נכנסים ואלו
יוצאים ולאו אדעתיה דש"ץ ,ואם כן
נמצא שבמאה יש יותר השראת שכינה
לכל הדעות ,אלא שנחלקו בברכת המזון
אם ניתן לקבוע שינוי נוסח ,או שמא גם
שם לאו אדעתיה ,ולכן לא משנים את
הנוסח ,אבל בפועל יש שם יותר השראת
שכינה ,ויתכן שגם רבי עקיבא מודה שיש
הבדל בין עשרה למאה ,אלא שהנוסח
הוא אחד ,או בגלל שאלו נכנסים ואלו
יוצאים או בגלל שמספיק בכל דרגת
קדושה לאמר נברך אלוקינו ,אבל להלכה
יש הבדל בקדושה ,וצ"ע.
ויעויין מהרש"א בחדושי אגדות דר' יוסי
הגלילי יליף מקרא דבמקהלות

ברכו ה' לשון רבים ,דכל בי עשרה
שכינה שורה ,וקהל ועדה מקרי ולפי מה
שנתוסף עשיריות ,נתווסף בו קדושה,
להוסיף בדבר שבקדושה ,וכו' אם כן אולי
יש מקום להדר ולהתפלל במאה ,שיש בה
תוספת קדושה ,וצ"ע.
ויעויין שם במהרש"א ששואל למה לא
חולקים התנאים בברכו של בית
הכנסת? והשיב דפליגי בברהמ"ז שהיא
ברכה המפורשת בתורה ואכלת ושבעת
וברכת ,ויעויין בכל בו (אות קטז) בתקנת
רבינו גרשום שאם יש היתר לשאת אשה
על אשתו ,יעשה הדבר על פי היתר מאה
רבנים ,בגלל חשיבות המאה ,ואם כן
אולי גם בענייננו כך וצ"ע ,ויעויין משיב
דבר (ח"ד סימן ד) דטעם מספר מאה הוא
משום שהיא ההוראה היותר חשובה
בישראל ,שהוא סנהדרין גדולה של
מאה כדאיתא בהוריות דף ג ע"ב ,ויעויין
משנ"ב (סימן תרפז סק"ז) שכתב :ואפילו
תורה של חבורה גדולה של מאה אנשים
שלומדים ...צריך לבטל ולילך לקרות
במגילה בציבור עכ"ל .הרי שמאה הוא
מספר גדול וחשוב ,וצ"ע.

משנה ד
שלשה שאכלו כאחד וכו'.
הנה בדבר מה שנהגו בסעודות גדולות,
כמו בחתונות ,או בישיבות
הקדושות ,שפעמים ומאריכים הרבה

בלר
משנת אליעזר

ברכות יעיבש קרפ

י ִ ְת ַחלְקּו ֹלא יּוכְלּו וְכֵן חֲמִּׁשָהִׁ .שּׁשָה נֶחֱלָקִין ,עַד
לְזַּמֵן ,וְ כֵ ן אַ רְ ּבָ עָ
ה ,ע ֲ ָׂשרָה .וַע ֲ ָׂשרָה אֵינ ָן נֶחֱלָקִין,
וְ כֵ ן חֲ ִמ ָּׁשהִׁ ,ש ָּׁשה
עַד ׁשֶּיִהְיּו עֶ ְׂשרִים:
לִ ְׁשּתֵי
נֶ חֱ לָ קִ ין
חֲבּורֹות ְּדי ֵׁש ּכְדֵי

ז ִּמּון לִ ְׁשּתֵיהֶן ,עַ ד עֲ ָׂשרָ ה ,וַ עֲ ָׂשרָ ה אֵ ינָ ן
נֶ חֱ לָ קִ ין ְּדּכֵיו ָן ֶׁשּנ ִ ְת ַחּי ְבּו לְזַּמֵן ְּבׁשֵם ה' אִי
ֶאפְׁשַר לֵ ָחלֵק ,עַ ד ֶׁשּיִ הְ יּו עֶ ְׂשרִ ים ְּדאָז
נ ֶ ֱחלָקִין לִ ְׁשנ ֵי חֲּבּורֹות:

רע״ב
זימון :וכן ארבעה וכן
חמשה .אין השלשה

מזמנין לעצמן והיחיד
יחלק מהן ,דאיהו נמי
אקבע בחובת זימון:
ששה נחלקים .כדי זמון לכאן וכדי זמון לכאן,
עד עשרה .אבל עשרה אין נחלקים ,דאתחייבו
להו בזמון שיש בו הזכרת השם ,עד שיהיו
עשרים ,ואז יחלקו לשתי חבורות אם ירצו:

שדה צופים
בסעודה ,ויש הממהרים ללימודם ,ואינם
ממתינים לזימון ,או שאינם ממתינים
לזימון בעשרה ,ומזמנים בשלשה ,כדי
שיוכלו לברך ולצאת ,לכאורה יש לדון
בזה ,דכיון שאכלו כאחת ,נתחייבו בזימון
בעשרה ,ואיך יוכלו לברך קודם זימון ,או
לזמן בשלשה.

יברך בלי זימון .אבל ראיתי לרב האי גאון
שכתב ,אם ביקש אחד מהם לצאת אין
השנים מפסיקין סעודתם ומזמנים עמו,
אלא הוא מברך לעצמו בלי זימון ,ויוצא,
והם גומרין סעודתם .וצריכא עיונא.
ע"כ .וע"ע בשו"ת הרשב"א חלק א (סימן
תתלה).

והנה רש"י פירש ,נחלקין עד עשרה,
אבל עשרה אין נחלקים דאיתחייבו
להו בזימון הזכרת ה' .עד שיהיו עשרים,
ואז יחלקו אם ירצו לשתי חבורות.
וכן הוא בהרמב"ם( ,הלכות ברכות פרק ה
הלכה ה) .ע"ש .ובשלחן ערוך (סימן קצג
סעיף א).

ובבית יוסף (סימן קצג) הביא דברי רבינו
האי גאון שאם ביקש אחד מהם
לצאת אין השנים מפסיקים סעודתן,
אלא הוא מברך לעצמו בלי זימון וכו',
וכתב עליו ,ולענ"ד נראה דלא איירי
אלא כשהדבר נחוץ מאד ,ואי אפשר לו
להתעכב ,הא לאו הכי גם לדברי הגאון
אינו רשאי לברך לעצמו ולצאת לשוק עד
שיגמרו השנים ויזמן עמהם.

וברשב"א כתב ,אחד מפסיק על כרחו
לשנים ועונה עמהם ,ואפילו
לא רצה להפסיק הם מזמנין עליו ,בין
עונה בין אינו עונה ,כל שהוא עומד שם,
אבל שנים אין חייבים להפסיק לאחד,
והלכך אין חיוב זימון חל עד שיתרצו
להפסיק ולברך ,ואם לא רצו וזימן הוא
עליהם לא עשה ולא כלום .והלכך אם
לא רצו להפסיק ,אף הוא אינו רשאי
לברך ולצאת לשוק ,עד שעה שיגמרו
השנים שהרי נתחייב כבר בזימון .והיאך

ובחסד לאלפים (סימן קצג סק"א) החמיר
בזה אפילו היכא דיש לו עסק
רב ,וז"ל ,מי שאכל בחבורה ונתחייב
בזימון אינו רשאי להקדים לברך לעצמו
בלי זימון ,שכבר נתחייב בזימון ,ואפילו
אם יש לו עסק רב .ואם פירש עצמו מהם
איסורא קעביד .אלא ימתין עליהם או
יבקש מהם שיפסיקו לו ויזמנו עמו .ע"כ.
וכן כתב ביד אהרן שם.

ברכות יעיבש קרפ

גלר

שדה צופים
אולם במשנה ברורה (סק"ה) כתב להקל
בזה לברך לעצמו ולצאת היכא
שהוא דבר נחוץ מאד ,וזת"ד :ואם לא
רצו להפסיק וזימן הוא עליהם ,לא עשה
ולא כלום ,ובכהאי גוונא אף אינו רשאי
לברך לעצמו [בלי זימון] ולצאת לחוץ,
כמבואר כן בשלחן ערוך ,וכן הסכימו
האחרונים ,ודלא כמו שכתב הב"ח,
שאין חיוב זימון חל עד שיגמרו כל
השלשה את סעודתם ,וקודם לזה רשאי
האחד לברך ולצאת למקומו ,והעתיקו
המגן אברהם להלכה .והעיקר כדעת כל
האחרונים שפסקו כהשלחן ערוך ,דמכיון
שהתחילו לאכול ביחד חל מיד חובת
הזימון עליהם ,ואין שום אחד מהם שגמר
סעודתו רשאי לברך בפני עצמו ולצאת.
ומיהו אם היה דבר נחוץ מאד שנוגע
להפסד ממון וכדומה ,אפשר שיש להקל
לאחד לברך בפני עצמו ,קודם שיסיימו
השנים את סעודתם .אך באופן זה
יותר טוב שהשנים ינהגו לפנים משורת
הדין ויפסיקו מסעודתם ויזמן עליהם.
עכת"ד .וע"ש בביאור הלכה ובשער
הציון.
ונמצא לפי זה שרק היכא דיש צורך
גדול שרי לברך לעצמו בלי
זימון ,הא לאו הכי כיון שאכלו כאחת,
וחל עליהם חובת זימון ,אינו רשאי לברך
לעצמו ולצאת ,ובכהאי גוונא נכון יותר
שיתרצו לזמן להפסיק ולזמן עמו.
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והיכא שמכווין בפירוש בדעתו בתחלת
האכילה ,שלא להצטרף עמהם,
כתב באשל אברהם מבוטשאטש (סימן
קצג) ,דפשוט דלא מהני בזה כוונה שלא

להצטרף ,משום דמסתמא לא פלוג רבנן
בזה ,וכל שיושבים יחד חלה חובת זימון.
ע"ש.
אולם יש לומר ,דמאחר וענין הזימון
הוא "להצטרף יחד" ,וכאן גופים
מחולקים הם ,ואין בדעתם לאכול יחד
ולהמתין זה לזה כדרך חבורה הסועדת
יחד ,אינם מצטרפים לזימון .וכן כתב
להדיא בספר חכמת שלמה קלוגר,
(בהגהותיו לשלחן ערוך סימן קצג סעיף א),
דשלשה שישבו על דעת שיהיו רשאין
ליחלק ,רשאין ליחלק ולברך כל אחד
בעצמו בלי זימון .ע"ש .וכן כתב בפני
יהושע (ברכות מה א) ,דהיכא שגילו
בדעתם שאינם רוצים להשתתף ולאכול
כאחד ,אין מתחייבים בזימון .ע"ש.

ובשו"ת

אגרות משה (חלק אורח חיים סימן
נו) דייק כן מהרמ"א (סימן קצג

סעיף ג) שכתב בטעם המנהג שלא לזמן
בבית עכו"ם ,דאף שקבעו לאכול הוי
כאילו אכלו בלא קבע ,דכיון שיש לחוש
ולירא כשישנו בנוסח הברכה ולא יאמרו
הרחמן יברך בעל הבית הזה ,לכן מתחלה
לא קבעו עצמן רק לברך כל אחד
לבדו .משמע דלא מהני קביעות אכילה
אלא בסתם ,שהוא גם לברך יחד ,אבל
כשנתפרש שאין קביעותן לענין הברכה
לברך יחד ,אלא כל אחד מברך לעצמו,
לא מחייב קביעות כזו בזימון.

וע"ע

בשו"ת באר משה (חלק ג סימן לב)

שדן ע"ד השאלה ,איך אפשר
לצאת יד"ח בסעודת נשואין וכיוצ"ב,
לברך ברהמ"ז קודם ברהמ"ז של החתן
וכלה והשושביני' ,כי לרוב הסעודה כזו

דלר
משנת אליעזר

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

(ה) ֶׁשּתֵ י חֲ בּורֹות (ה) ְׁשּתֵי חֲבּורֹות ֶׁשהָיּו אֹוכְלֹות
ֶׁשהָ יּו אֹוכְ לֹות
ּבְבַי ִת אֶחָדּ ,בִזְמַן ֶׁשּמִקְצָתָן
ּבְ בַ יִ ת אֶ חָ ד ,זֹו
ְּב ֻׁשלְחָן ּבִפְנ ֵי ַע ְצמָן רֹואִין אֵּלּו אֶת אֵּלּו ,הֲר ֵי אֵּלּו

(ה)

ואם לאו אלו
מזמנין לעצמן.

ובזמן ששמש אחד
משמש לשתי החבורות,

ו ְזֹו ְּב ֻׁשלְחָן ּבִפְנ ֵי
ַע ְצמָןּ ,בִ זְ ַמן ֶׁש ִּמקְ צָ תָ ן רֹואִ ין אֵ לּו אֶ ת אֵ לּו ,וְכֵן אִם ָהי ָה ַׁשּמָׁש ֶאחָד לִ ְׁשנ ֵיהֶם אַף עַל פִי
שדה צופים
וכיוצ"ב ,נמשכת כמה שעות בלילה ומן
הנמנע להשאר עד סוף הסעודה.
והשיב ,יתנה שלא להצטרף ואם אפשר
יטול ידיו אחר שכבר בני
הסעודה נטלו ידיהם .ואם אפשר לזמן
בעשרה אצל שלחנו מה טוב ,וזה מהני
גם בסעודת נשואין ולא חל עלי' חיוב
שבע ברכות .עיי"ש באריכות.

7
בספר חשוקי חמד (עמ"ס ברכות) מביא
שאלה :שלשה נפרדו מכל
הציבור ולא זמנו נברך אלוקינו שאכלנו
משלו אלא נברך שאכלנו משלו ,בגלל
שנודע לאחד מהם שבעל הסעודה
רוצה לכבדו בזימון ,ומאחר והוא מגמגם
התבייש ,וביקש משני חבריו שיזמנו עמו,
האם נהגו כדין שבגלל כבוד הבריות לא
זימנו בשם.
תשובה :נאמר בבבלי ברכות דף נ ע"א
אמר רבא כי אכלינן רפתא
בי ריש גלותא מברכינן ג' ג' ,וליברכו י'
י' ,שמע ריש גלותא ואיקפד ,והקשה
הרשב"א (ד"ה וליברכו) :ואעפ"י ששנינו
עשרה אין נחלקין עד שיהיו כ' ,כיון
דאקפיד הוי זילותא דריש גלותא ,וגדול
כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה
שבתורה ,והא דרבנן היא עכ"ל ,הרי

שבגלל כבוד הבריות מותר להפקיע
מחיוב זימון בעשרה ,כך גם בענייננו
בגלל כבוד הבריות מותר להפקיע מחיוב
דזימון בעשרה ולזמן בשלש .ע"כ.

משנה ה
שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד
וכו'.

עיין

שו"ת מנחת יצחק (חלק ח סימן

ח אות ג) דמסתפק השואל בהא
דאיתא בש"ע (או"ח קצ"ג סעי' ב') דלחיוב
ברכת זימון בעינן קבועים יחד ,וכתב
מג"א בשלחן אחד כמ"ש (סי' קס"ז סי"א)
לענין להוציא בברכה ,דלפי"ז בישיבות
או מלונות שאוכלים על שלחנות קטנות
דאין לברך בעשרה בהזכרת השם ,ואף
דתנן בברכות כאן ב' חבורות שאוכלות
בבית אחד אם מקצתן רואים אלו את
אלו מצטרפות לזימון ,הלא כתב הרשב"ש
הביאו בהגהות הרעק"א שם (סי' קצ"ה),
דדוקא כשיש זימון לכל חבורה וחבורה
בפ"ע ,ונראה דכש"כ לענין עשרה דא"א
לצרפן לעשרה ,ברם במ"ב (סי' קצ"ג סקי"ח)
כתב בשם ביאור הגר"א (סי' קס"ז סי"א)
דבעה"ב וב"ב חשובים קבועים ביחד,
אעפ"י שאינם אוכלין על שלחן אחד- ,
ולפי"ז נראה לכאורה דהה"ד בישיבות
שחבורת התלמידים אוכלים תמיד ביחד

רע״ב

אע"פ שאין רואים
אלו את אלו השמש
מצרפן :אין מברכין
על היין .בורא פרי

ברכות יעיבש קרפ

הלר
משנת אליעזר

מִצְטָרְפִין לְּז ִּמּון .וְאִם לָאו ,אֵּלּו
מְזַּמְנ ִין לְעַצְמָן ,וְאֵּלּו מְזַּמְנ ִין
לְעַצְמָן .אֵין מְבָרְכִין עַל הַּי ַי ִן אֵ לּו

ֶׁשאֵין רֹואִים אֵלּו אֶת
אֵלּו ַה ַּׁשּמָׁש ְמ ַצ ְרפָן
לַחֲבּורָה ַאחַת ,הֲ רֵ י

ִמצְ ָטרְ פִ ין
לְ זִ ּמּון ,וְ אִ ם לָ או
ֶׁשאֵינ ָן רֹואִים אֵלּו אֶת אֵלּו ,אֵ לּו ְמזַ ְּמנִ ין לְ עַ צְ ָמן וְ אֵ לּו ְמזַ ְּמנִ ין לְ עַ צְ ָמן ּכֵיו ָן ֶׁש ְּמ ַדּבֵר
ְּבדִינ ֵי ז ִּמּון ֶׁשהִיא עַל ַהּיַי ִן ,אֹומֵר ַה ַּתּנ ָא ֶׁשאֵ ין ְמבָ רְ כִ ין עַ ל הַ ּיַ יִ ן ּבֹורֵא ּפְרִי ַהּגָפֶן ,עַ ד
שדה צופים

חשוב נמי כאלו אוכלים מככר אחד והם
כמשפחה אחת ויש ג"כ דין בע"ב ובני
ביתו ביחד ,ורשאים להצטרף להזכיר את
השם ,עכת"ד השאלה.
וע"ז השיב :הנה מש"כ דעפי"ד הרשב"ש
כש"כ לענין עשרה דא"א לצרפן
היכא דאין כשיעור זימון לכל חבורה
וחבורה ,הנה אין לי תשו' הרשב"ש,
אבל כפי מה שהביא בביאור הלכה (סי'
קצ"ה) את הרשב"ש מבואר שם עוד יותר
דאפילו כשיש בכל חבורה כדי זימון אלא
שע"י צירופן יתחדש שיברכו בעשרה כגון
שיש ה' בכל חבורה נמי ל"מ כשרואין
זא"ז עיי"ש.
אמנם הביא שם מדברי הרשב"א
והרמב"ן דלא ס"ל כהרשב"ש
אלא היכא דבתחילת סעודה נכנסו ע"ד
כן אע"פ שיחלקו במקומות מצטרפים
זע"ז אע"פ שאין שיעור זימון בכל אחד
ואחד היכא דרואין זא"ז עיי"ש ,והדר"ג
הוסיף להביא כן מחי' המאירי ,ומה
שהביא הדר"ג דבחי' הרמב"ן (פסחים פ"ה
ע"ב) משמע דס"ל כהרשב"ש ,הוי לכאורה
סתירה למה שהביא בביאור הלכה בשם
הרמב"ן (פ' ג' שאכלו) וצ"ע ,ובודאי יש על
מי לסמוך ,בישיבות להצטרף אף בשתי
שלחנות כיון שנכנסו תחילה ע"ד כן.

אך מה שהביא הדר"ג להתיר אף לדעת
הרשב"ש מדברי הגר"א שהובא במ"ב (סי'

קצ"ג סקי"ח) ,דס"ל דבעה"ב עם בני ביתו
שישבו לאכול הוי קביעות ומצטרפו יחד
אפילו בלא שלחן אחד כנ"ל ,וא"כ הה"ד
בישיבות וכו' כנ"ל ,הנה בביאור הגר"א
שם (סי' קס"ז סעי' י"א) מדמה בעה"ב עם
בני ביתו ,להמבואר שם (סעי' י"ב) אם היו
רוכבים ואמרו נאכל אע"פ שכ"א אוכל
מככרו וכו' כיון שעמדו במקום אחד
מצטרפין וכו' ,ואם היו אוכלין מפוזרים
וכו' אינם מצטרפין ,וצ"ל דמש"כ (בסי"א)
אא"כ ישבו בשלחן אחד או במפה אחת,
שיטפא דלישנא דלעיל נקט עיי"ש ,וכ"כ
בביאור הלכה שם (ד"ה אא"כ) על מש"כ
בש"ע או בעה"ב עם ב"ב ל"מ אא"כ ישבו
בשלחן א' או במפה אחת ,וז"ל עי' במג"א
סקכ"ו וכו' והגר"א בביאורו כתב דאגב
שיטפי' מקודם העתיק המחבר בשלחן
א' וכו' ובאמת לא בעינן כלל שלחן א' או
מפה אחת היכא שקבעו מתחילה לאכול
יחד או בעה"ב עם ב"ב אלא כל שיושבין
ואוכלין ביחד דהיינו שאינם מפוזרים
אחד הנה מצטרפין וכמו בסי"ב ודלא
כמ"א עכ"ל.

והנה

בביאור הלכה (סי' קצ"ה ס"א בתוד"ה

שתי) כתב וז"ל אכן הרשב"ש

ולר
משנת אליעזר

ֶׁשּיִ ּתֵ ן לְ תֹוכֹו ַמיִ ם,
ּדִ בְ רֵ י רַ ּבִ י אֶ לִ יעֶ זֶ ר.
אֹומרִ ים
ְ
וַ חֲ כָ ִמים
ְמבָ רְ כִ ין ּבֹורֵא ּפְרִי

ברכות יעיבש קרפ

רע״ב

ע ַד ׁשֶּיִּתֵן ל ְתֹוכֹו מַי ִםּ ,דִבְר ֵי הגפן ,עד שיתן לתוכו
מים .לפי שהיה יינם
רַּבִי אֱלִיעֶז ֶר .וַחֲכָמִים אֹומְרִים,
חזק מאד ,ולא היה
מְבָרְכִין:
ראוי לשתיה בלא מים,
הלכך אכתי לא אשתני
למעליותא ,ולא זז מברכתו הראשונה ,ומברכין
ּכֻּלֵי ַעלְמָא מֹודִים
עליו בורא פרי העץ ,כענבים .ואין הלכה כרבי
ְּביַי ִן ֶׁשּלָהֶם ,וְי ֵנֹות
אליעזר.
ּבְֹלא ַמי ִם ּו ְמ ָב ְרכִין

ַהּגָפֶן ֲאפִּלּו ֹלא נָתַן
ַמי ִם ּו ְבבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון
ֶׁש ָצרִיְך ְמז ִיג ָה ְּב ַמּי ִם,
ֶׁשּלָנּו רְאּוי ִן לִ ְׁש ִתּי ָה
ֲעלֵיהֶם ּבֹורֵא ּפְרִי ַהּגָפֶן:

שדה צופים
בתשובה וכו' וכן הוא ג"כ דעת הגר"א
וכו' ובאמת יותר מסתברא כדבריהם
דהא אפילו בניכול לחמא בדוך פלן פסק
המחבר שם בסי"ב וכו' דדוקא של"ה
מפוזרין בשעת אכילתן ולא חילק שם בין
רואין זא"ז לאין רואין ,אלמא דכל שלא
ישבו עכ"פ ביחד ל"מ תנאי דניכול לחמא
בדוך פלן להצטרף לחייב בזימון ,ואיך
מהני כאן במה שנכנסו מתחילה לכך,
וכן מוכח מחידושי הרא"ה בסוגיא זו
דמיירי בשיש בכל חבורה כדי זימון עכ"ל,
הרי מביא ראי' מהמבואר (בסי' קס"ז סי"ב)
לשיטת הרשב"ש ,ודברי הגר"א דא"צ
שלחן אחד בבעה"ב עם ב"ב בנוי על
המבואר שם בסי"ב כנ"ל ,א"כ לא עדיף
משם ,ועכ"ח דאין ראי' מהא דא"צ שלחן
אחד ,דעכ"פ בעינן שיושבין ואוכלין
ביחד ,אבל זולת זה צריך בכל שלחן
כדי זימון ,או עשרה לברך בשם כשיטת
הרשב"ש ,אבל יש בלא"ה על מי לסמוך
כנ"ל ,וצ"ב האיך יתרצו החולקים על
הרשב"ש מה שהביא בביאור הלכה ראי'
להרשב"ש.

והנה

ראיתי בש"ע הרב (סי' קצ"ה סעי'
ב') ,דמחלק בין הדין דזימון (בסי'

קצ"ה) ,ובין הדין המבואר (בסי' קס"ז),
וז"ל וכל זה כשנכנסו מתחילה לשם ע"ד
להצטרף ,אבל בסתם אינן מצטרפות
אפילו רואים אלו את אלו והם בבית אחד
ושמש א' לשתיהן וכו' ,משא"כ כשנכנסו
ונחלקו לב' חבורות על דעת לברכה ה"ז
כאלו נכנסו ונתחברו בחבורה א' שעיקר
החיבור והצירוף הוא אע"פ שבשעת
ברכת המוציא הי' בדעתם להצטרף
שוב אין כוונתם מועלת לחברם ולצרפם
אפילו לברכת המוציא עצמה כמ"ש בס'
קס"ז כ"ש לברכת המזון וכו' עכ"ל ,וא"כ
נראה דבישיבות דעתם מתחילה ע"ד
להצטרף כי כן ידעו כולם מתחילה מי
ומי ההולכים ואוכלים ביחד ,ומצטרפים
אפילו אוכלים שלחנות נפרדים ,ואין
כשיעור זימון בכל שלחן ושלחן ,משא"כ
במסעדות ומלונות לא הוי צירוף אם אינן
אוכלים על שלחן אחד ,והנראה דבמקום
ספק אף דמצטרפים לזימון ,מ"מ אין
לברך בשם מספק .ע"כ.

7
במסכת קידושין (מ ע"ב) נאמר :האוכל
בשוק הרי זה דומה לכלב ,ויש
אומרים פסול לעדות ,אמר רב אידי בר

ברכות יעיבש קרפ

זלר

שדה צופים
אבין ,הלכה כ"יש אומרים" .והנה ישנם
מסעדות אשר עורכים שלחנותיהם
על המדרכה [מקום אשר הרבים עוברים
ושבים שם] ,האם האוכל ליד שלחן זה
דומה לאוכל בשוק ,או לא? כמו כן יש
לשאול מה דינו של האוכל באוטובוס
ציבורי?
תשובה :ברמב"ם (פי"א מעדות ה"ה) נאמר:
וכן הבזויים פסולים לעדות
מדבריהם ,והם האנשים "שהולכין"
ואוכלין בשוק בפני כל העם .וכו' שכל
אלו חשובים ככלב ואין מקפידין על
עדות שקר.
הוסיף הרמב"ם תנאי נוסף" ...שהולכים"
ואוכלים בשוק ,לפי זה היושבים
ואוכלים ליד שלחנות אינם בכלל כלב.
ויעויין בהגהות יעב"ץ (קדושין דף מ'
ע"ב) שכתב גם להבדיל בין הולך ואוכל
בשוק ,לבין יושב ואוכל ,ובזה מיישב הוא
את קושית התוספות שם ,ויתכן שזהו
מקורו של הרמב"ם שכתב ההולך ואוכל
בשוק.
סיבה נוספת להתיר את האכילה ליד
השלחן שעל המדרכה היא משום
שהמהרש"א הסביר שלכן האוכל בשוק
דומה לכלב משום שאין מזונו של הכלב
מצוי בבית ולכן אוכל הוא גם בשוק אם
נמצא לו שם ,לפי זה האוכל במסעדה
שהוציאה שולחנותיה חוצה אין הוא
חבירו של כלב.
ויעויין במדרש (אסתר רבה פרשה ב') :בר
לופייני הוה משיא את בתו מן
צפורי לעכו והעמיד חנויות מוזגות יין
מצפורי לעכו .ומנורות של זהב מכאן

ומכאן ,אמרו ,לא זזו משם עד שהאכילן
עדשים מן הגורן והשקה אותם יין מן
הגת וכו' ,משמע מדברי המדרש שאכלו
בשווקים וברחובות .ואולי בשעת חתונה
רבת אוכלוסין אין זה שוק אלא בית
משתה גדול.
והנה נאמר במסכת ברכות 'שתי חבורות
שהיו אוכלות בבית אחד בזמן
שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו
מצטרפין לזימון .'...וכתב השו"ע (סימן
קצה ס"א) :אם רה"ר מפסקת בין שני
הבתים אינן מצטרפים [לזימון] ,והוסיף
המשנ"ב (סק"ז) דה"ה אם שביל היחיד
מפסיק ביניהם אינם מצטרפים .וצ"ע מה
הדין בחתונת בר לופייני שהיתה מלאה
במשתתפים מציפורי עד עכו ומילאו את
כל הרחובות ,האם גם אז שביל היחיד
מפסיק ,דאולי בשעת החתונה כל המקום
הופך להיות בית משתה.
מדעות
(פ"ה
וכתב הרמב"ם
"כשהחכם אוכל ,מעט זה הראוי
לו ,לא יאכלנו אלא בביתו על שלחנו.
ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני
צורך גדול ,כדי שלא יתגנה בפני הבריות,
ולא יאכל אצל עמי הארץ ,ולא על אותן
השולחנות המלאים קיא צואה ,ולא ירבה
סעודתו בכל מקום ואפילו עם החכמים,
ולא יאכל בסעודות שיש בהן קבוץ
הרבה".

ה"ב)

לפי זה אין ראוי לחכם לאכול ליד שלחן
העומד על המדרכה כדי שלא יתגנה
בפני הבריות .גם האכילה באוטובוס
מסתבר שאינו דומה לכלב משום
שאינו הולך ואוכל .אולם החכם אל יאכל

ברכות יעיבש קרפ

חלר

שדה צופים
שם כשם שאין לו לאכול בחנות( .חשוקי

חמד).

7
יש לעיין ,מהו הדין כששתי קבוצות
אוכלות בשתי מקומות אבל רואין
אלו את אלו במעגל סגור ,האם נחשבות
כרואין אלו את אלו.
תשובה :הסברא אומרת שצריכים ראיה
טבעית ולא ראיה ע"י מעגל
סגור( .שם).
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כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

קצה סעיף א) שתי חבורות שאוכלות
בבית אחד או בשני בתים ,אם מקצתן
רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון,
ואם לאו אינם מצטרפות ,ואם יש שמש
אחד לשתיהן ,הוא מצרפן וכגון שנכנסו
מתחלה על דעת להצטרף יחד ,ויש מי
שאומר שאם רשות הרבים מפסקת בין
שני הבתים ,אינם מצטרפין בשום ענין.
והנה מסתימת המחבר משמע דאפילו
בית אחד ורואין זה את זה ג"כ
לא מצטרפי שתי החבורות יחד אא"כ
כשנכסו מתחלה ע"ד זה אבל הרבה
אחרונים כתבו דבבית אחד לא בעינן כלל
שיכנסו מתחלה ע"ד זה ובכל שרואין
זה את זה בלחוד או אפילו באין רואין
זה את זה ויש שמש בין שתי החבורות

סגי לענין צירוף וכן דעת הגר"א בבאורו
ובאדרת אליהו ע"ש .מ"ב.
ומ"ש המחבר רשות הרבים וכו' ,כתב
הט"ז דלאו דוקא ר"ה ממש שהוא
רחב ט"ז אמות דה"ה כשיש שביל היחיד
מפסיק בינתים .וכתב הא"ר דאפשר
דדוקא כשהוא קבוע גם בימות הגשמים.
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כתבו התוספות (נ ע"ב) ,דכל היכא
שמצטרפין שתי חבורות צריך
שישמעו ברכת המזון מפי המברך .וגם
הרמב"ם כתב בפ"ה (הי"ב) גבי צירוף שתי
חבורות והוא שישמעו שתיהן כל דברי
המברך בביאור.

וכן

כתב בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

קצה סעיף ג) כל היכא שמצטרפות
שתי חבורות צריך שישמעו שתיהן דברי
המברך ברכת זימון בביאור .הגה :ושאר
ברכת המזון יברך כל אחד לעצמו ,אבל
אם ירצו שהמזמן יוציא כולם צריכים
שישמעו כל ברכת המזון ,דבלא זה לא
יצאו כלל.
ועיין לקמן בסימן ר' ס"ב דדעת המחבר
דברכת זימון הוא נברך וברוך
שאכלנו ודעת הרמ"א דדוקא עד גמר
ברכת הזן וכל זה הוא ג"כ רק במקום
הצורך אבל לכתחלה יותר נכון שישמעו
כל הבהמ"ז מפי המברך והוא יוציאם בכל
הברכת המזון .מ"ב.

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

(א)

דברים.
אלו
מברך על היום.

בתחלה
ואח"כ

קדוש היום
מברך על

טלר
משנת אליעזר

(א) אֵ לּו דְ בָ רִ ים
פרק שמיני
ֶׁשּבֵ ין ּבֵ ית
(א) אֵּלּו דְבָרִים ֶ
ׁשּב ֵין ּב ֵית ַׁש ַּמאי ּובֵ ית הִ ּלֵ ל
ׁשּמַאי ּובֵית הִּלֵל ּבַּסְעֻּדָהּ .בַ ֲהלָכֹות ֶׁשּבַ ּסְ עֻ ּדָ ה,
ַ
שדה צופים

פרק ח
משנה א
אלו דברים וכו'.
מקומו הראוי ,היה קודם שלשה
שאכלו .אלא איידי דבפ"ז קתני
היו יושבין לאכול ,ובמשנה אחרונה נמי
קתני כמה פעמים אכל ,פתח בפ' שלשה
שאכלו( .הון עשיר).
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מברך על היין ואח"כ מברך על היום.
התפארת ישראל (בועז אות א) כתב
לבאר מחלוקת בית הלל
ובית שמאי ,וז"ל :הפלוגתא של ב"ש
וב"ה אתאר אותו במחוגי המשל ,דהיינו
בעה"ב אחד וסוחר גדול רוצה לעשות
נסיעה למרחוק ועומד בעלות השחר
להכין לדרכו פעמיו ,בעוד המשרת
שלו המוליך העגלה משוקע בתרדמה,
בודאי הבעה"ב החכם עיניו בראשו ,יודע
שהחריצות והחפץ להשתכר ע"י נסיעה
זו ,המעוררים הבעה"ב עצמו משינתו
ואינם מניחים אותו לישן ולהתעצל
אפילו רגע אחד ,אינם נמצאים בלב
ונפש המשרת שלו אשר זר מעשהו ,שכל
עבודת פרך הנסיעה ,היא עבודה שהיא
זרה לו ,ואיננה מביאה לו שום ריוח ,וע"כ
עצל טמן ידו בצלחת אוהב מנוחה במטה,
במעט שנות ,מעט תנומות ,מעט חיבוק

ידים לשכב .ומפני זה כשירצה הבעה"ב
שגם המשרת יזדרז כמוהו ויאסור העגלה
בלי שהוי והתמהמהות ,יערים וישתדל
להכין לו עוד קודם שיקום מהמטה דבר
מאכל ומשקה בכדי שכשיקום מיד יהיה
יכול למלאות נפשו ,ואזי כשיקרא לו
לעמוד ולאכול לא ישהה כי הוא ימהר
לתועלת עצמו ,וגדולה לגימה שמקרבת
הרחוקים (כסנהדרין דף ק"ג ע"ב).
והנמשל הוא הנשמה והגוף שהנשמה
היא כבעה"ב והגוף הוא
כמשרת שלו ,וכשרוצה הנשמה לעשות
נסיעה ולהתעלות עצמה אל רום המעלה
בהכנסת שבת ,אזי השאור שבעיסה מעכב
והגוף בעוכריו ,כי אין לו תועלת חומרי
בהתעלות הרוחני ,וע"כ כשנרצה להביא
החומר הזה שיזדרז ג"כ בהשתדלות של
התעלות הנשמה ויהיה לה לאחיעזר
ולכל הפחות בלי לעכב עליה ,אנחנו
צריכים לקשר את ההתעלות הזה עם
איזהו תענוג גופני כיין דקידוש .ועל
קוטב וציר העיון הזה תסוב פלוגתת ב"ש
וב"ה ,שב"ש סוברים שמזכירים תחלת
קדושת היום שבה נזכר התכלית העיקרי
של ההתעלות הנשמה ביום הקדוש הזה,
ואח"כ בפה"ג ברכת הנאה הנשפעה ג"כ
להגוף ,וב"ה חולקים ואומרים שמזכירים
אדרבה תחלה בפה"ג ,שהוא ככוס יי"ש
שנותנים תחלה להעבד באסירת העגלה,
ולעמוד לימין אדוניו הנפש בשומו

מר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

ּבֵ ית ַׁש ַּמאי ְ
אֹומרִ יםּ ,בֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִים ,מְבָר ְֵך עַל
ּכְ ֶׁש ְּמ
ּיֹום ַקּדּבִֵׁש ְרּכ ְמַתבָ רֵ ְמְך ַק עַּד לֵׁש הַּיֹום וְאַחַר ּכְָך מְבָר ְֵך עַל הַּי ַי ִן.
הַ

רע״ב

היין בורא פרי הגפן,
שתחלה קדש היום
ואחר כך בא היין על

ַה ַׁשּבָת ְּבקִּדּוׁש לֵ יל ַׁשּבָ ת וְ יֹום טֹובִ ,מפְ נֵ י
ֶׁשקִ ּדֵ ׁש ּדְ הַ יְ נּו ֶׁשהֶ עֱ רִ יב הַ ּיֹום קֹודֶ ם ֶׁשּבָ א יַ יִ ן לְ קִ ּדּוׁש ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך ְמבָ רֵ ְך עַ ל הַ ּיַ יִ ן ּבֹורֵא ּפְרִי
שדה צופים

לדרך פעמיו להתנשא במרכבת ישועה
ולהתעלות בקדושת שבת ,כל זה אמרתי
בדרך מליצה ,עכ"ל.

וראה

בספר חשוקי חמד (עמ"ס ברכות)

שכתב ,דמדברי התפארת ישראל
יש ללמוד כיצד מחנכים ילד המסרב
לקום בבוקר לתפילה ולתורה ,דהיינו
להכין לו כל בוקר מזון טעים בגד חשוב,
סידור יפה ,צעצוע מגרה ולתת לו אותם
כשיקום ,וכשיעברו זמנים יתרגל ויקום
מעצמו בס"ד .עיי"ש.
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וראה עוד שם ע"ד השאלה :מי שאכל
פירות משבעת המינים ונתחייב
לברך אחריהם ברכה אחת מעין שלש,
וגם אכל תפוח אדמה ונתחייב בבורא
נפשות ,על מה יברך תחילה האם על
פירות הארץ או על התפוח אדמה?

והשיב:

והנה הדברי מלכיאל (ח"ג סימן ג') סובר
שתחילה יברך בורא נפשות ,כי אם
יברך תחילה ברכת מעין ג' ,מאחר ומזכיר
שם "על תנובת השדה" יתכן שכבר נפטר
מבנ"ר לשיטת הסמ"ק .ועוד יש להקשות
על המשנ"ב והפרמ"ג הרי בורא נפשות
תדירה משום שמברכים אותה על מים
וירקות פירות האילן בשר וביצים וחלב,
משא"כ ברכה מעין ג' שרק מברכים אותה
על ז' מינים בלבד ,ודומה לכאורה למש"כ
המהרש"ל ז"ל הובא במשנ"ב (סימן ז'
סק"ב) שמי שאכל דבר שחייב ברכה
אחרונה ושכח והטיל מים ונזכר קודם
שבא לברך אשר יצר ,דאשר יצר קודם
דתדיר .הרי שתדיר נמדד לפי מספר
הפעמים שמברכים אותו ולפי התדירות,
ואם כן לפי זה לכאורה כיון שברכת בורא
נפשות תדירותו גדולה מעל המחיה ,צריך
להקדימה.

נאמר בביאור הלכה (סימן רב

סעיף יא ד"ה ברכה) וז"ל" :עיין
פרמ"ג (פתיחה להלכות ברכות אות י') שמצדד
דיברך המעין שלש קודם דהיא חשובה".
לפי"ז מי שאכל ירק ואח"כ עוגה יברך
תחלה על המחיה ואח"כ בורא נפשות.
וכן כתב באשל אברהם (בוטשאטש ,או"ח
סימן ריא ד"ה עוד) וז"ל :נראה ברור דכל
הני דיני קדימה שבסימן זה המה גם כן
לענין ברכה אחרונה ,ודין זה נכון וברור
בלי פקפוק בכל האופנים.' ...

ויש להשיב על פי דברי מלא הרועים
(ברכות דף נב ע"א תוד"ה ורבי יהושע),
ששאלו התוס' :וא"ת מ"ש דבקידוש
והבדלה מברכים קודם על היין ובברכת
המזון אין מברכים אלא לאחר ג' ברכות?
והמהרש"א כתב דיין הוא תדיר כנגד
ברהמ"ז .וכתב המלא הרועים 'ולא דק
דגם ברהמ"ז הוי תדיר שאין לך שעה
שלא יתחייב בברהמ"ז אם אוכל ,ותדיר
ושאינו תדיר ילפינן ממוספים כמש"כ

רע״ב

ברכות ינימש קרפ

אמר
משנת אליעזר

ּובֵית הִּלֵל אֹומְרִים ,מְבָר ְֵך עַל
אֹומרִ ים ְמבָ רֵ ְך
הַּי ַי ִן וְאַחַר ּכְָך מְבָר ְֵך עַל הַּיֹום :הִ ּלֵ ל ְ

השלחן בשביל היום,
וכשם שקדם לכניסה כך
קודם לברכה :מברך
על היין .תחלה ,וה"ה למקדש על הפת ,שהיין
או הפת גורמים לקדוש היום שאם אין לו יין
או פת לא יקדש:

ַהּגָפֶן וְכֵן ְּב ִקּדֵׁש עַל
ַהּפַת הַּמֹוצִיאּ ,ובֵ ית

עַ ל הַ ּיַ יִ ן קֹודֶם ,ו ְהּוא ַהּדִין אִם ְמ ַקּדֵׁש עַל
ַהּפַת ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך ְמבָ רֵ ְך עַ ל ְק ֻדּׁשַת הַ ּיֹום,
ִמפְנ ֵי ֶׁש ַהּיַי ִן אֹו ַהּפַת ּגֹורֵם לְקִּדּוׁש ֶׁש ֵּת ָאמֵר
ָעלָיוֶׁ ,שאִם אֵין לֹו יַי ִן אֹו ּפַת אֵינֹו ְמ ַקּדֵׁש:

שדה צופים
רש"י דף נא ע"ב ,ודוקא התם דמוספים
אינם כי אם בשבת ויו"ט ור"ח חשוב אינו
תדיר ,אבל דבר שחיובו נוהג תמיד חשוב
תדיר' ,עכ"ל .ולכן בורא נפשות אינו
נחשב לתדיר לעומת על המחיה ,משא"כ
בדברי המהרש"ל שאדם יכול לאכול
מזונו ומשקהו בעירוב דברים מרים שלא
יצטרך לברך ברכת הנהנין ,משא"כ באשר
יצר שא"א לו להשמט ,ודומה למש"כ
רע"א (בגליון השו"ע יור"ד ריש הלכות מזוזה)
דתפילין קודמים למזוזה משום שהיא
חובת הגוף וא"א לו להשמט משא"כ
במזוזה יכול לגור ברחוב.

וכתבו התוס' וכן אנו נוהגים כרב אשי
דמברכינן בתר מיא ,ובתר ירקא בורא
נפשות רבות.

והנה

בשו"ת 'תורה לשמה' (סימן סו)

כתב לגבי אדם שנתחייב בברכת
אשר יצר ובברכה מעין ג' ,והעלה שאע"פ
שברכה מעין ג' י"א שהיא מדאורייתא
ואשר יצר הוא רק מדרבנן ,מ"מ יקדים
לברך על הברכה שנתחייב בה תחילה.
ואם כן לפי זה אף בנידונינו לכאורה תלוי
הדבר מה אכל קודם ,ואם אכל תחילה
את הירקות כגון מאולמות של בר מצוה
המחלקים מנה ראשונה ירקות ותפו"א
ומנה שניה עוגת בלינצ'ה ,אולי בכה"ג
יודה הביאור הלכה שיש להקדים את
הבורא נפשות כי נתחייב בה תחילה.

ועוד אפשר לתרץ דכל ברכת הנהנין אין
הולכין בתר תדיר אלא בתר חשוב,
דהא ודאי ברכת שהכל תדירא הרבה
יותר מאשר מזונות ,ומ"מ מזונות קודמת,
והכא נמי על המחיה קודמת לברכת בורא
נפשות דהיא חשובה וכלשון הפרמ"ג,
משא"כ אשר יצר דאינה ברכת הנהנין,
ואין נכללת בכלל של חשוב קודם ,חוזרין
לכלל של כל הש"ס דתדיר קודם.

עוד שם בענין השאלה :אדם שאכל ירק
והוא מסופק אם אכל כזית ,ואין לו
דבר מאכל נוסף שברכתו בורא נפשות
כדי להשלימו לכזית ,האם יש לו עצה?

לכאורה ישנה סיבה נוספת להקדים את
המחיה ,דהנה הריטב"א (ברכות
דף לה ע"א) כתב :בורא נפשות רשות הוא
כדמוכח בגמרא מד ע"ב אמר רב אשי
אנא זמנא דכי מדכרנא עבידנא ככולה

תשובה :אם יודע שודאי לא היה חסר
לו להשלים לכזית כי אם
קצת ,יש לו עצה שיוכל לאכול פחות
מכזית של פת הבאה בכיסנין ויברך בורא
נפשות כמבואר במשנ"ב (סימן רי סק"א).
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ברכות ינימש קרפ

במר

שדה צופים
אכן אם מסופק שאולי אכל רק קצת
ויתכן שלהשלים לכזית יצטרך לאכול
יותר מזית של ימינו ,שלשיטת ר' חיים
מוולאז'ין צריך לברך על שיעור זה ברכה
אחרונה ,יאכל כזית שלם של פת הבאה
בכיסנין ויברך ברכה מעין ג' ,והרויח
עכ"פ שלשיטת הסמ"ק (הנ"ל) יצא ידי
חובת ברכה גם על הירק.

7
יש לעיין מהו יסוד המחלוקת בין ב"ש
לב"ה אי ברכת היום קודמת לברכת
היין משום שהיום גורם ליין שיבא ,או
דברכת היין קודמת משום שהיין גורם
לקדושה שתאמר .ועוד צ"ע דמה יענו
ב"ש לטענת ב"ה דברכת היין קודמת
משום דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
וי"ל דב"ש סברי דההלכה שתדיר
קודם חל רק במצוות חיוביות,
דכשנתחייב בב' מצוות אמרינן שהמצוה
התדירה קודמת .ולכן סברי דברכת היין
אינה קודמת מדין תדיר ,משום דהויא
חלות ברכת הנהנין בלבד ואין שום חובה
ומצוה ליהנות ,ולכן ליכא דין תדיר קודם
בברכת הנהנין דלא הויא מצוה חיובית.
ועוד דשאני ברכת הנהנין דהויא חלות דין
מתיר ,שהאדם מברך לצרכו כדי להתיר
הנאתו ואין בהן חיוב קבוע ,ומשום הכי
ליכא בהו דין תדיר קודם ,דדין תדיר
קודם נאמר רק כשחל חיוב קבוע.
ובדוגמא לזה אם נזדמן לאדם מצות
שחיטה ומצות לולב אין השחיטה קודמת
משום דתדיר ,משום דאינה חובה קבועה.
ואשר נראה לפי זה לומר ביסוד
המחלוקת שבין ב"ש לב"ה

דנחלקו בגדר ברכת בורא פרי הגפן
בקידוש ,דלפי ב"ש ברכת בורא פרי
הגפן דקידוש אינה חפצא דברכת קידוש
אלא חלות ברכת הנהנין בעלמא .ולכן
סברי דברכת היום קודמת דצריך לסמוך
בורא פרי הגפן לשתייה ,ולא להפסיק
בינה לשתייה בברכת היום .מאידך
ב"ה סברי דברכת בורא פרי הגפן אינה
ברכת הנהנין בעלמא שבאה להתיר את
הטעימה מהכוס ,אלא מהוה חפצא של
ברכת קידוש ,ולכן סוברים דליכא הפסק
כשמברכים אותה קודם ברכת היום ,דהא
שתיהן מצטרפות לחפצא דקידוש ביחד.
ויתכן דאפילו אם נאמר דבית הלל מודים
לבית שמאי דמדין ברכת הנהנין ליכא
למימר דבורא פרי הגפן קדים משום
תדיר ואינו תדיר מדאינה מצוה קבועה,
מכל מקום י"ל דבורא פרי הגפן קדים
משום דהויא חלק מעצם החפצא דקידוש
דהויא חובה קבועה .ונראה דלשיטת
ב"ה יש להקדים דוקא את ברכת היין,
שהיא ברכת השבח על הבריאה בכלל,
ואח"כ לקדש את השבת ולומר דברי
שבח על השבת בפרט .דמדין קידוש
צריך לברך ולקדש מקודם על הבריאה
בכלל ואח"כ לשבח על השבת ועל
בחירת ישראל בפרט .ושתי הברכות
דיין ודיום הן מעצם החפצא של ברכות
הקידוש ובאות לשבח על הבריאה ועל
השבת.
וכן משמע נמי מלשון הרשב"ם פסחים
(דף קו .ד"ה אמר ר"י) "לחלק בין מדת
שבת למדת חול שהוא ענין שיר שאין
אומרים שירה אלא על היין" ,ומבואר
דס"ל דקידוש מהווה קיום שירה ובכן אף

רע״ב

ברכות ינימש קרפ

גמר
משנת אליעזר

ׁשּמַאי אֹומְר ִים ,נֹוטְלִין (ב) ּבֵ ית ַׁש ַּמאי
(ב) בש"א נוטלין (ב) ּבֵית ַ
נֹוטלִ ים
ְ
אֹומרִ ים
ְ
לידים ואחר כך
לַּיָדַי ִם ,וְאַחַר ּכְָך מֹוזְג ִין
לַ ּיָ דַ יִ ם רֹו ֲחצִים אֶת
מוזגין את הכוס .שאם
ַהּי ָ ַדי ִם לַ ֲאכִילָה ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך מֹוזְ גִ ין אֶ ת
אתה אומר מוזגין את הכוס תחלה ,גזרה שמא
יטמאו משקים שנפלו באחורי הכוס מחמת הַ ּכֹוס ׁשֶל קִּדּוׁש( ,רי"ף) ורׁש"י ּפִרֵׁש ּכֹוס

הידים ,שהידים קודם נטילה תורת שני לטומאה
יש להן ומטמאים את המשקים להיות תחלה,
ויחזרו המשקים ויטמאו את אחורי הכוס,
שהמשקים שנטמאו מטמאים כלים מדרבנן,
אלא שהקילו בטומאה זו שכלי שנטמאו אחוריו
במשקים טמאים לא נטמא תוכו ולא ידיו ולא
אוגנו ,וסברי בית שמאי אסור להשתמש בכוס
שאחוריו טמאות אף על פי שלא נטמא תוכו,
גזרה שמא ינתזו נצוצות מתוכו על אחורי הכוס
ויקבלו המשקין טומאה מחמת אחוריו ויטמאו
את הידים .וכיון דאסור להשתמש בכלי שאחוריו
טמאות נוטלין לידים תחלה ואח"כ מוזגין את
הכוס ,כדי שלא יקבלו המשקים שאחורי הכלי

יַי ִן ֶׁשלִפְנ ֵי ַהּמָזֹוןּ ,בִז ְ ַמּנ ָן ְֶׁשהָיּו נִז ְ ָהרִים
ְּב ֻּט ְמאָה ו ְ ָט ֳהרָה ,מִּׁשּום ּכְַך נֹו ְטלִים לַּי ָ ַדי ִם
ְּת ִחּלָה ֶׁש ְּסתַם י ָ ַדי ִם ְׁשנִּיֹות ּו ְמ ַט ְמאִין
אֶת ַה ַּמ ְׁשקֶה לִהְיֹות רִאׁשֹון ו ִי ַטּמְאּו יָדָיו
ַמ ְׁשקִין ֶׁש ְּבאֲחֹורֵי הַּכֹוס ו ְ ַה ַּמ ְׁשקִין י ְ ַטּמְאּו
אֶת הַּכֹוס ,ו ְ ַחי ְיׁשִינ ָן ֶׁשּיִּפְלּו ַמ ְׁשקִין ִמּהַּכֹוס
לְאַחֹורֵי הַּכֹוס ו ִי ַקּבְלּו ַה ַּמ ְׁשקִין ֻט ְמאָה
ִמּיָדָיו ו ִי ַטּמְאּו ַה ַּמ ְׁשקִין ֶׁשהֵן רִאׁשֹון אֶת
אֲחֹורֵי הַּכֹוס ו ְ ַס ְברִי ּבֵית ַׁשּמַאי ְדאָסּור
לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ּבִכְלִי ֶׁשאֲחֹורָיו ְט ֵמאִין ,אַף עַל
פִי ׁשֶּתֹוכֹו אֵינֹו ָטמֵא ּגְז ֵירָה ֶׁשמָא יִנָּתְזּו
נ ִּצֹוצֹות מִּתֹוכֹו עַל אֲחֹורֵי הַּכֹוס ו ִי ַקּבְלּו
ַה ַּמ ְׁשקִין ֻט ְמאָה ֵמאֲחֹורָיו ו ִי ַטּמְאּו ַהּי ָ ַדי ִם

שדה צופים
הברכה דבורא פרי הגפן מכלל הקידוש
היא ,דהויא חלק מקיום שירה על היין.
ונמצא דנחלקו ב"ש וב"ה אם ברכת
בורא פרי הגפן הויא ברכת
הנהנין גרידא או דהויא חלק מהחפצא
של קידוש עצמו ,וקיימא לן כב"ה דברכת
בורא פרי הגפן חלק היא מעצם הקידוש.
ולפיכך הגר"ח זצ"ל היה פוסק דמי שלא
שמע ברכת בפה"ג ושמע רק
ברכת קדושת היום בלבד לא יצא יד"ח
וחייב לשמוע קידוש פעם שנית משום
דברכת בפה"ג מעכבת בעצם מצות
הקידוש ,ואינה ברכת הנהנין בעלמא
המתירה את טעימת היין( .רשימות
שיעורים).

משנה ב
נוטלין לידים.
על שם הברכה שהיא על נטילת ידים.
דומיא דלולב דתקנו על נטילת
לולב ,קתני לשון זה .והא דתקנו ברכה
זו ,דומיא דברכת לולב ,נראה בעיני
משום דדמו לאהדדי ,דתרויהו מעוררים
החסדים העליונים לירד למטה ,כידוע.
(הון עשיר).
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מוזגין את הכוס.
הא דלא קתני ממלאין הכוס ,אלא קתני
מוזגין .רמז רמז לנו דמצוה מן
המובחר ,למזוג כוס של קדוש ,אף על גב

דמר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

אֹומרִ ים אֶת הַּכֹוסּ .וב ֵית הִּל ֵל אֹומְר ִים ,טומאה מחמת ידים
ּוּבֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
ונמצאו אחורי הכלי
מֹוזְ גִ ין אֶ ת הַ
ּכֹוסֵי מֹוזְג ִין אֶת הַּכֹוס וְאַחַר ּכְָך
טמאים מחמת אותן
ׁשֶל קִּדּוׁש ְּד ָס ְבר
נֹוטְלִין לַּיָדָי ִם:
משקים ומשתמש בו
לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש
ְד ֻמּתָר
באיסור .ובית הלל סברי
ֶׁשאֲחֹורָיו
ּבְכֹוס
אין אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאות ,הלכך
ְט ֵמאִין ְּדנ ִיצֹוצֹות ֹלא ְׁשכִיחָא ו ְ ִהלְּכְָך
מוזגים את הכוס תחלה ושותים אותו ואח"כ
נֹוטלִ ין
יִמְזֹוג אֶת הַּכֹוס ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך ְ
נוטלין לידים ,שאם אתה אומר נוטלין לידים
לְ יָ דַ יִ ם לַּסְעּודָהֶׁ ,שאִם י ִּטֹול יָדָיו מִּקֹודֶם
תחלה ואח"כ מוזגים את הכוס גזירה שמא
ו ְֹלא יִהְיּו יָדָיו נ ְגּובֹות יָפֶהֶׁ ,שּמָא ּכֹוס ז ֶה
יהיו אחורי הכוס טמאים ,שמותר להשתמש
אֲחֹורָיו ְט ֵמאִים ּו ֻמּתָר לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ּבְכֹוס
בכלי שאחוריו טמאים ,ולא יהיו ידיו נגובות
ֶׁשאֲחֹורָיו ָטמֵא ,ו ִי ַטּמְאּו אֲחֹורֵי הַּכֹוס ַה ַּמי ִם
יפה ויטמאו אחורי הכלי המשקין שבידיו ,ואותן
ֶׁש ְּביָדָיו ו ְאֹותָן ַמי ִם ֶׁשּנַעֲׂשּו רִאׁשֹון י ַ ְחז ְרּו
משקין שנעשו תחלה יחזרו ויטמאו את הידים
ו ִי ַטּמְאּו אֶת ַהּי ָ ַדי ִם ,וְנ ִ ְמצָא אֹוכֵל ְּבי ָ ַדי ִם
ונמצא אוכל בידים מסואבות:
ְטמֵאֹות:

שדה צופים
דהלכתא כרבנן (לעיל סופ"ז) דמברכין על
היין אע"פי שאין בתוכו מים .דה"ג בב"ב
פ' המוכר פירות ד' נ"ג ב' על האי דאמר
רב אין אומרים קדוש היום אלא על היין
הראוי לינסך על גבי המזבח .למעוטי מאי
וכו' ,אי למעוטי מזוג עלוי עלייה ,דאמר
ר' יוסי בר חנינא מודים חכמים לר"א
בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד
שיתן לתוכו מים .ש"מ דמצוה מן המובחר
הוא למזגו ,דעלוי עלייה .ועוד דהכי
אמרינן בירושלמי דהאי מתניתא (פ"ז ה"ה
נה ב) רבי זריקא בשם ר' יוסי בן חנינא
מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה,
שהוא נותן לתוכו מים כל שהוא ,נהיגן
רבנן בההן כסא דקידושא .והא דאמר
בכוס של ברכה מודים ,ובכוס של קדוש
נהיגין .נראה בעיני דבכוס של ברכה הודו
ממש ,שאין מברכין עליו בפה"ג אלא א"כ
נתן בתוכו מים ,וכן משמע מן הבבלי
הנ"ל (ב"ב שם) ודמכלתין (דף נ ב) ,דגרסינן

בלשון שלילה אמר רבי יוסי בן חנינא
מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה שאין
מברכין עליו ,עד שיתן לתוכו מים ,מ"ט
א"ר אושעיא בעינן מצוה מן המובחר,
ע"כ .וא"כ אפוא מי שיברך בפה"ג על
כוס של ברכה מבלי נתינת מים בו ,עבר
אדרבנן ,ואם יברך עליו בפה"ע ,עבר נמי
אדרבנן ,שהם תקנו ברכת הזמון בכוס יין
כשיש לו ,וזה היה לו ולא קיים המצוה,
כי פרי חשוב ,ולא יין ,כל זמן שלא נתן
בתוכו מים ,אבל בקדוש אינו כן ,אלא
נהיגי רבנן הכי ,כי כן הוא מצוה מן
המובחר ,אבל אין המים מעכב ,ואם קדש
בכוס יין בלתי מזוג יצא ,דאלו היה מודים
בקדוש הודאה ממש ,הואיל וברכת היין
קודמת לברכת היום ,היה ברכת היום
הפסק בין ברכה לשתייה ,שהרי אינה
מעניינו ,הואיל ולא היה יוצא בכוס
זה מידי קדוש ,כן נראה .וגם בלמודי
האר"י זלה"ה איתא (עיין פע"ח שער השבת

ברכות ינימש קרפ

המר

שדה צופים
פכ"ד) ,שצריך למזוג כוס של ברכה ,ושל
קדוש .אבל לא של הבדלה( .הון עשיר).

וגם חשש טומאה וטהרה אינו שייך בו,
כמשנה אחרונה ,וטעם הנטילה הוא רק
משום סרך טומאה ,ובתרומה עצמה
מותר ליטול ידים קודם הקידוש משום
שאסור להשתמש בכוס שאחוריו טמאים,
נכון הוא המנהג ליטול ידים קודם
הקידוש .עכ"ד ודפח"ח.

ובתוס' פסחים (ק"ו ע"ב) ד"ה זימנין וכו'
הביאו בשם ר"ח "דאין סתירה
בין דברי ב"ה למנהג שמקדימים נט"י
לקידוש ,דהתם איירי בחול ,שאם יטול
ידיו תחלה שמא יתעסק בשאר צרכיו
ולא יאכל לאלתר ואתי לאסוחי דעתיה,
אבל בשבת השלחן ערוך וליכא למיחש"
ע"כ.

אמרינן בברכות (נ"ב א') בש"א נוטלין
לידים ואח"כ מוזגין את הכוס
ובה"א מוזגין את הכוס ואח"כ נוטלין
לידים ואמרינן שם מ"ט דב"ש דאם ימזוג
תחילה שמא יטמאו משקין שאחורי הכוס
מחמת ידיו ויחזרו ויטמאו את הכוס
דאסור להשתמש בכוס שנטמא אחוריו
משום ניצוצות וב"ה לא חיישי לניצוצות
ומש"ה מוזגין את הכוס ואח"כ נוטלין
לידים ד"א משום תכף לנט"י סעודה
ואמרינן מאי ד"א ה"ק להו ב"ה לב"ש
לדידכו דאמריתו אסור להשתמש בכוס
שאחוריו טמאים דגזרינן משום ניצוצות
אפ"ה הא עדיפא תכף לנט"י סעודה ע"ש.
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ב"ש אומרים נוטלין לידים וכו'.
בשו"ע או"ח (סי' רע"א סעיף יב) פסק
הרמ"א דלכתחילה יש לטול ידים
קודם הקידוש ואח"כ לקדש על היין ע"ש.

וכתב

בספר עצי אלמוגים (או"ח סי' קנ"ח

ס"ט) דלכאורה תירוץ זה יפה
דוקא לטעם השני של הגמרא על פי בית
הלל ,שהוא משום הפסק והיסח הדעת,
אך עדיין קשה מפני מה מקדשים אחר
הנטילה ,הלא יש לחשוש שלא ינגב ידיו
היטב ויטמאו המשקים מחמת אחורי
הכוס ויחזרו ויטמאו את הידים ,כדבריהם
המפורשים של בית הלל ,ודין זה של
טומאת ידים נוהג גם בזמננו.
וכתב שם די"ל שטעמם של בית הלל
משום חשש טומאה אינו אלא
למשנה ראשונה ,אבל לדידן דקיימא לן
כמשנה אחרונה שמותר לגרום טומאה
לחולין שבארץ ישראל ,אין מקום לחשש
זה ,כיון שטעם הנטילה הוא רק מפני
סרך תרומה ובתרומה אסור לשמש בכוס
שאחוריו טמאים ,על כן בקידוש שאין
בו היסח הדעת ,וכמו שכתבו הראשונים,

7

והנה

התוס' פסחים (ק"ו ע"ב ד"ה זימנין

סגיאין) הקשו לפי מה דמסקינן שם
דקידוש לא הוי היסח הדעת בנטילה הא
אמרינן בפ' א"ד לב"ה דמוזגין את הכוס
ואח"כ נוטלין לידים ומפרש טעמא משום
דתכף לנט"י סעודה וכי מזיגת הכוס הוי
טפי היסח הדעת מקידוש ותי' דשאני
מזיגת הכוס שהוא בחמין וצריך דקדוק
שלא יחסיר ולא יותיר והוי טפי היסח
הדעת מקידוש ע"ש ,והנה יש לעיין כיון
דטעמא דתכף לנט"י סעודה הוא משום
היסח הדעת איך קאמרי להו ב"ה לב"ש
לדידכו דאמריתו אסור להשתמש בכוס

ומר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

(ג) ּבֵ ית ַׁש ַּמאי (ג) ּבֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִים ,מְקַּנֵחַ
אֹומרִ ים ְמקַ ּנֵ חַ
ְ
יָדָיו ּבַּמַּפָה ּומַּנ ִיחָּה עַל
יָ דָ יו ִמּנְטִילַת ַמי ִם

רִאׁשֹונ ִים ּבְ ַמּפָ ה ַמּגֶבֶת ֶׁש ְמנַּגְבִין ּבָה אֶת
ּומּנִ יחָ ּה עַ ל הַ ֻּׁשלְ חָ ן לְ ַקנ ֵ ַח ּבָּה יָדָיו
ַהּי ָ ַדי ִם ַ
ְּבעֵת ָה ֲאכִילָהְּ ,ד ָס ְברֵי אָסּור לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש
ְּב ֻׁשלְחָן ׁשֶהּוא ֵׁשנ ִי לְטּו ְמאָהִ ,הלְּכְָך ֹלא
יַּנ ִי ֶחנ ָה עַל ַהּכֶסֶתֶׁ ,שּמָא יְהֵא ַהּכֶסֶת רִאׁשֹון
ו ִי ַטּמֵא אֶת ַה ַּמ ְׁשקִין ֶׁשּבַ ַּמּפָה אִם רְטּובִים
הֵם ,ו ְ ַה ַּמ ְׁשקֶה ֲהו ֵי רִאׁשֹון ,דִלְעֹולָם ַמ ְׁשקִין
נַעֲׂשּו רִאׁשֹון ,ו ִי ַטּמֵא אֶת ַהּי ָ ַדי ִם ּכְ ֶׁש ְמ ַקּנ ֵ ַח
ּבַ ַּמּפָה אֶת יָדָיוֲ ,אבָל ּכְ ֶׁש ַמּנ ִיחָּה עַל ַה ֻׁשלְחָן
ּכֵיו ָן ְדאָסּור לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ְּב ֻׁשלְחָן ׁשֶהּוא ֵׁשנ ִי
ּגְז ֵירָה מִׁשּום אֹוכְלֵי ּתְרּומָהְ ,מּמֵילָא ֹלא
אֹומרִ ים ַמּנ ִיחָּה
י ְ ַטּמֵא ַה ַּמּפָהּ ,וּבֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
עַ ל הַ ּכֶ סֶ תֶׁ ,שּכֵיו ָן ֶׁש ֻמּתָר לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש

(ג)

מקנח ידיו במפה.

מים
מנטילת
ראשונים ,ומניחה על
השלחן ומקנח בה ידיו תמיד מזוהמת התבשיל,
ולא יניחנה על הכסת שהוא יושב בה גזירה
שמא יהיה הכסת ראשון לטומאה ויהיה משקה
טופח במפה מחמת נגוב הידים ואותו משקה
כשנוגע בכסת נעשה ראשון דלעולם המשקים
נעשות תחלה וחוזר ומטמא את הידים כשמקנח
בה תמיד בתוך הסעודה .אבל בשלחן ליכא
למגזר הכי שאסור להשתמש בשלחן שהוא שני
לטומאה .ובית הלל סברי מותר להשתמש בשלחן
שהוא שני לטומאה ,הלכך לא יניח המפה על
השלחן שמא יטמאו המשקים שבמפה מחמת
השלחן ויחזרו ויטמאו את האוכלים ,ואם יניחנה
על הכסת אין לחוש כי אם שמא יטמאו ידיו,

שדה צופים
שאחוריו טמא משום ניצוצות אפ"ה הא
עדיפא דתכף לנט"י סעודה הא לב"ש
דאסור להשתמש בכוס שאחוריו טמא
וס"ל דצריך ליטול תחילה קודם מזיגה
דאם לא יטול תחילה יטמאו משקין
שאחורי הכוס מחמת ידיו ויחזרו ויטמאו
את הכוס א"כ למזיגה צריך נטילה א"כ
אמאי הוי היסח הדעת בנטילה נהי
דמזיגה צריך דקדוק מ"מ לעולם כשמוזג
את הכוס בידים טהורות אמאי לא נטמא
הכוס דהא הוי היסח הדעת מידיו כיון
דצריך דקדוק וע"כ כיון דלזה גופא צריך
ידים טהורות אין זה היסח הדעת מידיו
א"כ אמאי הוי המזיגה היסח הדעת בידיו
לסעודה הא לזה גופא צריך נט"י כמו
לסעודה ולהרמב"ם ז"ל אתי שפיר דאין
סתם ידים מטמאין משקה חולין אבל
לפת סתם ידים צריך נטילה א"כ לעולם

במזיגת הכוס הוי היסח הדעת מידיו ורק
הכוס לא נטמא דהיסח הדעת עושה
רק סתם ידים וסתם ידים אין מטמאין
משקין שאחורי הכוס ולא נטמא הכוס
אבל לסעודה דהיסח הדעת פוסל בידיו
משום דהו"ל סתם ידים הוי המזיגה היסח
הדעת דא"צ לשמור ידיו בשביל מזיגת
הכוס ומסח דעתיה( .מקדש דוד ,טהרות
סימן מה אות א).

משנה ג
מקנח ידיו במפה וכו'.
בתוס' (סוכה לט ע"א ד"ה עובר) כתבו,
דמהאי טעמא אנו מברכים על
נטילת ידים רק אחר הנטילה ,משום דלא
גמר מצותו עד אחר הניגוב .ע"ש .וזה
חשיב בכלל עובר לעשייתן שמברך קודם

רע״ב

ברכות ינימש קרפ

זמר
משנת אליעזר

ְּב ֻׁשלְחָן ׁשֶהּוא ֵׁשנ ִי
מוטב שיטמאו ידים הַ ֻּׁשלְחָןּ .ובֵית הִּלֵל אֹומְרִים ,עַל
דְאֹוכְלֵי ּתְרּומָה זְרִיז ִין
שאין להם עיקר מן
הַּכֶסֶת:
הֵן ,עַל ּכֵן יַּנ ִיחָּה עַל
התורה ,דאין נטילת
ַהּכֶסֶת ו ְֹלא עַל ַה ֻׁשלְחָןְּ ,דגָז ְרּו ֶׁשּמָא יַּנ ִיחָּה
ידים לחולין מן התורה ,ולא יטמאו אוכלים שיש
להם עיקר מן התורה דראשון עושה שני בחולין לְ ַּמּפָה עַל ַה ֻׁשלְחָן ׁשֶהּוא ֵׁשנ ִי ,ו ִי ַטּמְאּו
ַה ַּמ ְׁשקִין ֶׁשּבַ ַּמּפָה ַמ ֲחמַת ַה ֻׁשלְחָן ו ִי ַטּמְאּו
מן התורה:
ּבְאֹוכֵלּ ,ומּוטַב ֶׁשּי ְ ַטּמְאּו י ָ ַדי ִם ֶׁשאֵין לָהֶם
ִעּקָר מִן הַּתֹורָהִ ,מ ֶׁשי ְ ַטּמְאּו אֶת הָאֹוכְלִים ֶׁשי ֵׁש לָהֶם עִיּקָר מִן הַּתֹורָהְ ,דרִאׁשֹון עֹוׂשֶה ֵׁשנ ִי
ְּב ֻחּלִין מִן הַּתֹורָה"
שדה צופים
שגמר מצות הנטילה .שהניגוב בכלל
הנטילה.
וכן הוא ברמ"א (סימן קנח סעיף יא) :וגם
יכול לברך עליהם קודם הניגוב,
שגם הניגוב מן המצוה ,ומיקרי עובר
לעשייתן[ .הג"א] .ובפרט לפי מה שאמרו
בגמרא סוטה (ד א) כל האוכל בלא ניגוב
כאילו אוכל לחם טמא .וכן הוא בשלחן
ערוך (סימן קנח סעיף יב) .ולכן אמרו
שם ,המטביל ידיו אין צריך לנגב ,אחר
שבטבילה אין שם מים טמאים .וכן הוא
בשלחן ערוך (שם סעיף יג) .ושכן הדין
בשפך רביעית מים על כל יד בפני עצמה,
דמאחר ואין שם מים טמאים ,אין צריך
ניגוב.
אמנם דעת הרש"ל דעיקר הניגוב
שתיקנו הוא משום מיאוס ,ואם
כן מה לי רביעית בבת אחת או לא ,ורק
במטביל אין צריך ניגוב ,דטבילת ידים הוי
כעין טהרה דאורייתא דטבילת הגוף .ושם
בודאי שאין צריך ניגוב .וע"ש בב"ח ובט"ז
ובמשנה ברורה.
והנה באופן שהצריכו ניגוב ,נראה
דאין להקפיד דוקא לנגב במפה,

דהעיקר הוא שידיו לא יהיו רטובות.
ואמנם בכף החיים (סימן קנח אות פז) כתב
בשם הלבוש לחד פירושא ,שיש להקפיד
לנגב דוקא במפה ,ולא מאליהם .וכן כתב
היפה ללב (סק"י) .והיינו ,דכיון שצריך
לברך עובר לעשייתן ,הרי אם יטול ידיו
ולא יעשה מעשה של ניגוב ,לא יהיה
ניכר שמברך עובר לעשייתן ,ולכן מיד
אחר הברכה צריך לעשות מעשה של
ניגוב ,ולא שיתנגבו מאליהם .ועיין בפרי
מגדים (מש"ז ס"ק יג).

ולפי

זה כתב בספר משנת יעקב (או"ח

סימן קנח) שאם מניח ידיו כנגד
מכשיר חשמלי ,לא מקרי עובר לעשייתן,
מכיון שעל ידי זה הרי אין עושה שום
דבר אלא ממתין לידיו שינגבו מאליהן,
וזה פשוט .ע"ש.

ועיין

בשלחן ערוך הרב (סימן קנח סעיף

יז) שכתב ,שאם שפך על ידיו
פחות מרביעית מים ,לא די במה שיתנגבו
מאליהם אלא ינגבם במפה .ע"ש .ומשמע
שאם שפך רביעית מים על ידיו אין הכי
נמי מהני שפיר במה שיתנגבו במאליהם,
ולא בעינן מעשה ניגוב .וגם מצד הסברא

ברכות ינימש קרפ

חמר

שדה צופים
יש לומר ,שגם נתינת ידיו תחת המכשיר
הוי בכלל מעשה ניגוב במה שמקרב ידיו
תחת המכשיר לייבוש המים שעל ידיו.
ומאן יימר לן דבעינן דוקא מעשה של
ניגוב במפה.
ועיין בשו"ת בצל החכמה חלק ד'
(סימן קמא) שהעלה ,דמהני לנגב
במכשיר החשמלי ,ובשו"ת אז נדברו
חלק ח' (סימן נב) רצה לאסור שימוש
במכונה חשמלית במכתבו להגאון החזון
איש זצ"ל ,והשיב לו להתיר .עיי"ש .ועיין
עוד בשו"ת רבבות אפרים חלק ב' (סימן
סח אות ד) דיש מי שאוסר לנגב במכונה
חשמלית .אך העיקר דמהני ,דסוף סוף
המים [שיש בהם רוח רעה] הלכו והתנדפו
מעל ידיו ,ואין צריך בדוקא ניגוב במגבת
וכדו'( .ילקוט יוסף).
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עיין

בשו"ת אגרות משה (קדשים וטהרות

חלק ב סימן ג) שהביא שם כמה
הלכות שאין נוהגין בזה"ז בעוה"ר
המפוזרין במסכת ברכות בבלי וירושלמי.
ובתו"ד הביא כמה הלכות המבואר בש"ס
כאן ,עיי"ש.

7

וב"ה אומרים על הכסת.
ולא על השלחן ,שמא יטמאו האוכלין
על ידו ,דס"ל דמותר להשתמש
בשלחן שהוא שני לטומאה ,ולאוכלי
תרומה לא חיישינן כי זריזים הם .ויש
לתמוה ,דהואיל ולא חיישינן לאוכלי
תרומה ,בדבר שמטמא את התרומה
מדאורייתא ,דהיינו השלחן שהוא שני
לטומאה ,כ"ש שלא נחוש להם בדבר

שאינו מטמא לה אלא מדרבנן ,והוא
טומאת ידים .וא"כ אפוא ,למה תקנו
נטילת ידים לחולין משום סרך תרומה,
לפי דברי ב"ה.
ולכאורה היה אפשר לישב ולומר,
דרבנן עשו חיזוק לדבריהם
יותר משל תורה ,דחששו שמא לא
יזהרו בהו .אבל לפי מה דאיתא בש"ס
(דף נב ב) ,נראה דלא כן דעת ב"ה בענין
זה .שהרי זו היא תשובתם לב"ש התם,
מוטב שיטמאו הידים דלית להו עיקר
מדאורייתא ,ואל יטמאו אוכלין דאית להו
עיקר מדאורייתא.
ומיהו אחר העיון נלע"ד ,דהאמת כך
הוא ,דטעם נטילת ידים הוא,
על כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם
יותר משל תורה ,אלא דאין זה אלא
כשהם שני עניינים הנוגעים בדבר
אחת ,שבאחת מאלו אפשר לבא לידי
חטא דרבנן ,ובשני אפשר לבא לידי
חטא דאורייתא ,כגון הכא שע"י שיאכל
בשלחן שני ,אפשר שגם אוכלי תרומה
יבואו לאכול ,ותהיה התרומה מקבלת
טומאה מהשלחן ,ותיעשה שלישי שהיא
טמאה מדאורייתא ,והכהן יעבור ע"ד
תורה ויאכלנה בטומאה ,וכמו כן בידים
מסואבות ,איכא למיחש שיאכל בהם
תרומה כמו שאוכל בהם החולין ,ונמצא
שאוכל תרומה טמאה ,שהרי שניות
הם ועושות שלישי בתרומה ,אלא שזה
השלישי אינו אלא מדרבנן ,כי סתם ידים
טהורות הם מדאורייתא ,ובזה חששו
חשש זה ,דשמא יעבור על דבריהם ,ולאו
אדעתיה ,ומשום הכי עבידו ליה הרחקה,
והצריכוהו נטילת ידים אף לחולין ,אבל

רע״ב
שמאי
(ד) בית
אומרים מכבדין
את הבית .מקום

ברכות ינימש קרפ

טמר
משנת אליעזר

ׁשּמַאי אֹומְר ִים( ,ד) ּבֵ ית ַׁש ַּמאי
ַ
(ד) ּבֵית
אֹומרִ ים ְמכַ ּבְ דִ ים
ְ
מְכַּבְדִין אֶת הַּבַי ִת וְאַחַר
אֶ ת הַ ּבַ יִ ת מָקֹום

שאכלו שם מכבדים אותו משיורי אוכלים
שנתפררו עליו ואח"כ נוטלים לידים מים
אחרונים .דפעמים שהשמש עם הארץ ומניח
הפירורים שיש בהם כזית ,ואם אתה אומר
נוטלים לידים תחלה נמצא אתה מפסיד
את האוכלים שמים אחרונים נתזים עליהם
ונמאסים .ובית הלל סברי אסור להשתמש

ֶׁש ָאכְלּו וְנָפְלּו ּפֵרּורִים עַל ָה ָארֶץ אֹו עַל
ַה ֻׁשּלְחָןּ ,כְדֵי ׁשֶֹלא י ִ ָּׁשאֲרּו ּפֵרּורִים ֶׁשי ֵׁש ָּבהֵן
ּכַּזַי ִתְ ,ד ֻמּתָר לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ְּב ַׁשּמָׁש עַם ָה ָארֶץ
ׁשֶֹלא יֹו ֵד ַע לְ ַה ְבחִין ּבֵין ּפֵרּורִין ֶׁשי ֵׁש ָּבהֵן
ּכַּזַי ִת לְאֵין ָּבהֵן ּכַּזַי ִת וְי ִ ְטעֶה וְי ַ ְׁשאִיר וְיִּתְזּו
ַמי ִם ֲעלֵיהֶם וְנ ִ ְמ ָאסִין וְאָסּור לְ ַאּבֵד אֶת
נֹוטלִ ין
הָאֹוכְלִין ֶׁשי ֵׁש ָּבהֵן ּכַּזַי ִת ,וְ אַ חֵ ר ּכָ ְך ְ

שדה צופים
בשלחן לא עבידו הרחקה ,דהואיל ואתי
בה לידי איסור תורה ,מזדהיר בה טפי
שלא לעבור על ד"ת.
אבל כשיש שני חששות ,אחת דאורייתא
ואחת דרבנן ,התלויים במעשה
אחד ,שאם יעשנו בענין אחד ,יש לחוש
שיעבור אדאורייתא ,ואם יעשנו בענין
אחר יש לחוש שיעבור אדרבנן ,כגון הכא
בהאי מפה ,שאם יניחנה על השלחן יבא
ליגע בדאורייתא ,ואם יניחנה על הכסת
יבא ליגע בדרבנן ,בכגון זה לא אמרינן
עשו חיזוק לדבריהם ,אלא צריכים אנו
להרחיקו מאיסור תורה ,ולצוות עליו
שיעשה המעשה ההוא ,בענין שיתרחק
מאיסור תורה ,אע"פ שבהתרחקו מאיסור
תורה הוא מתקרב לאיסור דרבנן ,שלא
עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר משל
תורה ,אלא בדבר שאין החיזוק שלהם
פוגם הד"ת ,כגון בשני ענינים אחד
מדאורייתא ואחד מדרבנן ,ושחששו
בדרבנן חשש אחד ,ועשו לו הרחקה ,ולא
חששו באותו חשש עצמו בדאורייתא,
ומשום הכי לא עבידו ליה הרחקה ,דאין
זה פגם לדאורייתא ,אלא אדרבא עילוי

הוא לה ,שלא הוצרכו לעשות לה חיזוק,
כי יודעים שבני אדם מזדהרים בה יותר
מדבריהם ,וע"י החיזוק שעשו לדבריהם,
אינם מקרבים הבני אדם לאיסור תורה
כלל .אבל כשהשני החששות תלויים
במעשה אחד ,דא"א להחזיק אחד אלא
א"כ נחליש חבירו ,אין ספק שמחוייבים
אנו להחזיק הד"ת ,ולא נחוש אם נחליש
ע"י חיזוק זה הד"ס ,כי ספיקא דאורייתא
לחומרא ,וספיקא דרבנן לקולא (עיי' ביצה
ג ב) ולא נחזיק הד"ס ,אשר ע"י חוזק
זה אנו מחלישים הד"ת ,כי זה גנאי הוא
לה ,והרי הוא כאילו אנו רוצים להתכבד
בקלונה( .ה"ע).

משנה ד
מכבדין את הבית ואח"כ נוטלין לידים
וכו'.

כתב

בשו"ע אורח חיים (סימן קפ סעיף ג)

קודם שיטול ידיו ,יכבד הבית שלא
ישארו שם פירורין וימאסו במים של
נטילה ,אע"פ שמותר לאבד פרורין שאין
בהם כזית ,שמא יהא השמש עם הארץ,
שמותר להשתמש בשמש עם הארץ,

נר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

לְ יָ דַ יִ ם ַמי ִם ַאחֲרֹונ ִיםּ ,כ ְָך נֹוטְלִין לַּיָד ָי ִםּ .וב ֵית הִּל ֵל בשמש עם הארץ,
ושמש תלמיד חכם אינו
אֹומרִ
ּוּבֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
ים ,אֹומְרִים ,נֹוטְלִין לַּיָדַי ִם וְאַחַר
מניח פירורים שיש בהן
לְ יָ דַ יִ ם
נֹוטלִ ים
ְ
ּכְָך מְכַּבְדִין אֶת הַּבָי ִת:
כזית אלא מסיר אותם,
לְ ַאחַר
ָב ַאחֲרֹונ ָה
ואם נתזים המים על
ֶׁשאָסּור
ָה ֲאכִילָה,
גבי פירורים שאין בהם כזית אין בכך כלום
לְ ִה ְׁש ַּתּמֵׁש ְּב ַׁשּמָׁש עַם ָה ָארֶץ ,ו ְ ַׁשּמָׁש ַּתלְמִיד
דפירורים שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד.
ָחכָם אֵינֹו ַמּנ ִי ַח ּפִרּורִים ֶׁשי ֵׁש ָּבהֵן ּכַּזַי ִת,
והלכה כבית שמאי בזה שמותר להשתמש
ּופֵרּורִין פָחּות ִמּכַּזַי ִת ֻמּתָר לְ ַא ְּבדָן ,וְ אַ חַ ר
בשמש עם הארץ:
ּכָ ְך ְמכַ ּבְ דִ ין אֶ ת הַ ּבָ יִ תֵ ,מ ַהּפֵרּורִין:

שדה צופים
ויניח גם פרורין שיש בהם כזית שאסור
לאבדן ביד ,לכך יכבד תחלה ,ועכשיו אין
אנו נוהגים כך ,מפני שאין אנו מסלקין
השלחן ,ואנו נוטלין הידים חוץ לשלחן
במקום שאין שם פרורים ,וליכא למיחש
למידי.
ועיין מ"ב דאם יושבין במקומן ונוטלין
הידים בכלי על השלחן אף עכשיו
הדין הוא שצריך לנקות השלחן עצמו
מפירורי הפת שלא ימאסו מנצוצי מי
הנטילה .ונראה דמ"מ ישאיר לחם על
השלחן במקצוע אחד שיהיה מונח עד
אחר בהמ"ז וכנ"ל בס"א ויהיה קצת רחוק
ממקום הזה.

7

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קפ

ל"ל לב"ה להזכיר כיבוד הבית כלל הל"ל
דאין צריך לכבד הבית אלא עכצ"ל אף
ב"ה מודה דצריך לכבד הבית אח"כ
שלא ידרסו על הפירורין וק' לעניות
ואף ע"פ שמפסידן במים של נטילה
כיון שאין בהם כזית לית לן בה ואם יש
בהם כזית אסור לאבדן אפי' אין דורס
עליהן כמ"ש סימן קע"א כנ"ל ברור .ובזה
מיושב קושיות התוספות ספכ"א דשבת
על רש"י דגריס התם אסור לאבדן ביד
דהתם מיירי כשמשליכן במקום שדורסין
עליהם כמ"ש רש"י מדלא קתני זורקן
ע"ש .ע"כ.
ועיין ברכי יוסף שמהר"א גלאנטי ז"ל
בפירוש הקדמת הזוהר כתב
להכריח דדוקא כשאין בכל הפירורין יחד
כזית ליכא איסורא ע"ש .הובא בשע"ת.

סעיף ד) אע"פ שמותר לאבד פרורין
שאין בהם כזית ,מכל מקום קשה לעניות.

7

וכתב המג"א ,כ"כ הרב"י בשם התוס',
וצ"ע דאטו ב"ה לא חייש לעניות
ואמאי קאמר שיטול ידיו תחלה אלא ע"כ
דלא קשה לעניות אלא כשדורס עליהם
אבל אם משליכן למים שרי וכדאיתא
בחולין פכ"ה בהדיא והביאו בתוספות
שם ע"ש וזה כוונת התוס' דקשה להו

וראוי להביא כאן מה שהעתיק בספר
חשוקי חמד (עמ"ס ברכות) כמה
דברים מתוך קונטרס שחיבר הגאון
מקוז'גקלוב זצ"ל בענין חיזוק למנוע
עניות בישראל( .ודבריו מיוסדים על דברי
הגמ' בבלי נדרים (דף ז ע"ב) "שכל מקום
שהזכרת ה' (לבטלה) מצויה ,שם עניות

ברכות ינימש קרפ

אנר

שדה צופים
מצויה ,ועניות כמיתה .ופירש הר"ן
שכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי
אבא אליך וברכתיך ,ומדהזכרת השם
למצוה מביאה ברכה ועושר הזכרתה
לשוא ,גורמת לעניות ר"ל).
א .להזהר שהתפילין יהיו מרובעות כדין
והרצועות יהיו שחורות והפרשיות
יהיו נכתבות ע"י סופר כשר ויר"ש.
ושיהיו מונחים במקומן הראוי דהיינו
שכל התפילין של ראש יהיו מונחים
למעלה מעיקרי השערות דאם לא כן
מלבד שאינו מקיים המצוה יש גם חשש
ברכה לבטלה.
ב .בברכת תפילין של ראש יש מברכים
על מצות תפילין ,ואומרים תיכף
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
נמצא הוי הפסק בין ברכה למצוה והוי
ברכה לבטלה .אך תיכף אחר ברכה יסדר
התפילין במקומן כראוי ואחר כך יאמר:
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
ג .להזהר שהציצית יהיו נקנים מאדם
כשר שיהיו נטוין לשמה ארוכין י"ב
גודלין ונוטפין על הכנף ,ולמעלה מקשר
אגודל ותוך ג' אצבעות כדי שלא יהיה
חשש ברכה לבטלה.
ד .להזהר לברך ברכת המזון בכונה
ולהשמיע לאזניו כי יש דעות דזה
מעכב( ,ויעויין שע"ת סימן קפה) .וממילא
בלי זה הוי חשש ברכה לבטלה( .מספרים
על הגרשז"א זצ"ל שבימי מחלתו חזר
פעמיים על התיבות נודה לך ה"א על
שהנחלת לאבותינו .וכששאלוהו למה
חוזר השיב :נודה לך חייב להיות בכל
הכוונה ,אחרת אין זו תודה).

ה .להזהר במה שכתב החיד"א ז"ל שלא
לומר 'ברוכאתה' 'מלכעולם' ,רק
יפריד היטב בין הדבקים ויאמר" :ברוך
אתה ...מלך העולם".
ו .רבים אומרים שם אדנ' בחיריק תחת
הדלית וזה טעות גדול כמובן ויזהר
לומר כראוי בחולם הדלית.
ז .להזהר שלא לברך ולהתפלל נגד גלוי
שער וגלוי בשר באשה.
ח .אם טעה והזכיר השם ,יסיים" :חפץ
למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" או
יסיים "עז לעמו יתן ה' יברך את עמו
בשלום" .כדי שיהי' פסוק שלם .ואם
טעה ואמר ברוך ה' ,יסיים "לעולם אמן
ואמן" ,אם טעה ואמר ברוך אתה ה' יסיים
ויאמר "למדני חוקיך" ,אם טעה ואמר
"ברוך אתה ה' אלוקי" (ולא סיים אלוקינו)
יסיים ויאמר ישראל אבינו מעולם ועד
עולם.
ט .כשעולה לתורה יאמר ברכו וברכה
על התורה בקול רם כדי שהציבור
ישמעו .ואם יאמר בלחש ואין הציבור
שומעין הוי ברכה לבטלה.
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לעיל הבאתי דברי המג"א או"ח סי' ק"פ
סק"ג שסובר דבפחות מכזית אין
איסור דבל תשחית ,ועי' בלבוש (או"ח סי'
ק"פ סק"ג) שכ' וז"ל מפני שאינם נקראים
אוכל מפני מעוטין ואין כאן בזיון אוכלים
עכ"ל ,ועי' בברכי יוסף אות ג' דכתב דהא
דמותר לאבדן הוא רק כשאין בכולם
כזית אבל אם יש בכולן כזית אסור
לאבדן ,ובדע"ת הביא מה שהעיר ע"ז
בגליון הש"ס בירושלמי דמאי (פ"ז ה"א)

ברכות ינימש קרפ

בנר

שדה צופים
דמוכח שם דאפי' לכתחילה שרי לפרר
לפחות מכזית ולאבדם .ועי' בזה בהערות
עקבי סופר על שו"ת התעוררות תשובה
לח"ג סי' ש"כ.
אמנם בספר החינוך כת' דחייב אפי'
על גרגר חרדל ,וכן פ' המנח"א
ח"ד סי' ס"א אות ב' .ויש מבארים שיסוד
הספק הוא האם איסור בל תשחית נובע
ממה שמונע הנאת האדם ואז פחות
מכזית יהיה מותר או שיסוד האיסור הוא
בעצם מעשה ההשחתה וא"כ גם בפירורין
חשיב שיש כאן השחתה.

7

בחולין (ק"ה ע"ב) מסופר באדם אחד
שהמלאך הממונה על העניות
היה רודף אחריו ללכדו לידי עניות ולא
היה יכול לו ,יום אחד אכל לחמו על גבי
עשבים אמר המלאך עכשיו יתפס בידי
כי לא יוכל להרים הפירורים שנפלו בין
העשבים וידרכו עליהם ,בסוף אכילתו
לקח מעדר ועקר העשבים עם הפירורים
שביניהם וזרקן לנהר ,שמע את המלאך
אומר ,ווי שהוציאנו אדם זה ממקום
מנוחתי (כי לא יכל לו).
ובזוה"ק פ' פנחס (דף רמ"ד א) הזורק
פירורי לחם גורם לו להיות
נע ונד ומביאו לידי עניות ואינו יוצא מן
העולם עד שיצטרך לבריות.
ומאידך מצינו לסגולה טובה לאכול
פירורי פת ,וכ"כ בס' תומר
דבורה (מנהגים) פ"ה סעי' ג' שהחת"ס
זי"ע אכל פירורי המוציא כסגולה לזכרון

(עיין הוריות י"ג ב) .ובס' יסוד יוסף אות
כ"ב בשם חכמי המקובלים שהוא סגולה
לתיקון חטא קרי.

7
עיין שו"ת תורה לשמה (סימן קו) וז"ל
השאלה :דרכם של המטמינים
חמין בע"ש לשבת שמכסים הקדרה
בקערה וסותמים פי הקערה ופי הקדרה
בבצק כדי שלא יצא הבל התבשיל לחוץ.
ונסתפקנו אם מותר לעשות כן כיון
שהבצק הוא מקמח ובזה נמאס ולא חזי
לאכילה ואיך מאבדין אותו בידים כיון
שהוא דגן ומאי שנא מלחם.
תשובה :משנה שלמה שנינו במס'
כלים פרק יו"ד משנה ב' במה
מקיפים בסיד וכו' אין מקיפים לא בדבלה
שמינה ולא בבצק שנילוש במי פירות
שלא יביאנו לידי פיסול ע"ש ופירש רע"ב
במה מקיפים במה סותמים פי הכלי או
מדבקים הכיסוי על פי הכלי ויחשב צמיד
פתיל וכו' ע"ש .נמצא הא דאין סותמים
בבצק הוא רק משום טעמא שלא יביאנו
לידי פיסול אבל משום דאזיל לאיבוד
שלא יהיה ראוי לאכילה ליכא חשש
כלל וא"כ ה"ה הכא דשרי מיהו צריכין
ליזהר אחר שיסירו בשבת הכסוי ויפול
הבצק שכבר נתייבש ונתבטל מן חום
הקדרה שלא ידרסו עליו אלא ישמרו
אותו עד מוצאי שבת ואז ישליכו אותו
לתוך התנור או לתוך הכירה שיהיה נשרף
באש .ע"כ.
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רע״ב

גנר
משנת אליעזר

ׁשּמַאי אֹומְר ִים ,נ ֵר (ה) ּבֵ ית ַׁש ַּמאי
(ה) ּבֵית ַ
אֹומרִ ים הָאֹוכֵל
ְ
ּומָזֹון ּובְ ָׂשמִים וְהַבְּדָלָה.
ְּב ִמנְחָה
בַ ַּׁשּבָת

(ה) נר ומזון .מי
בשבת
שאכל
במנחה וחשכה לו
ועדיין לא גמר סעודתו ּובֵית הִּלֵל אֹומְרִים ,נ ֵר ּובְ ָ
ׂשמִים ו ְ ָח ְׁשכָה לֹו אִם אֵין לֹו
ֶאּלָא ּכֹוס ֶאחָד ו ְ ָצרִיְך
ואין לו יין אלא שיעור
[כוס] אחד .בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים לֹומַר ָעלָיו ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון ו ְ ַה ְב ָּדלָה אֹומֵר,
והבדלה .דכולי עלמא הבדלה בסוף ,דאפוקי נֵ רּ ,בֹורֵא מְאֹורֵי ָהאֵׁש ,מִׁשּום ְּדנ ֶ ֶהנ ֶה
ּומזֹון ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון
ֵּתכֶף ּכְ ֶׁש ְמבִיאִין לְפָנ ָיוָ ,
יומא מאחרינן ליה כי היכי דלא ליהוי עליה
כמשאוי .לא נחלקו אלא על הנר ועל הבשמים ,מִׁשּום ְד ַהּסְעּודָה ּכְבָר גָמַרּ ,ובְ ָׂש ִמים,
דבית שמאי אומרים נר ומזון ואח"כ בשמיםּ ,בִ ְרּכַת ְב ָׂשמִים ,ו ְ ַאחַר ּכְָך ּבִ ְרּכַת וְ הַ בְ ּדָ לָ ה,
אֹומרִ ים ,נֵ ר ּכְ ַטעַם ּבֵית
ובית הלל אומרים נר ובשמים כי הדדי ,דברכות ּוּבֵ ית הִ ּלֵ ל ְ

שדה צופים
משנה ה
ב"ש אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה.
פירש רש"י מי שאין לו אלא כוס אחד
במוצאי שבת מניחו עד לאחר
המזון וסודר עליו נר ומזון בשמים
והבדלה עכ"ל .ועיין פנ"י דרש"י מוכרח
לפרש כן דאם לא כן מה ענין ברכת
המזון לסדר הבדלה והיכא משכחת לה
שהרי במוצאי שבת אסור לו לאכול קודם
שיבדיל ועל כרחך דהאי ברכת המזון
היינו על הסעודה שאכל סמוך למוצאי
שבת וא"כ היה לו לברך ברכת המזון
ולהתפלל ערבית ואח"כ יבדיל על הכוס
שכך הוא סדר הבדלה אלא על כרחך
דהך פלוגתא דב"ש וב"ה איירי במי שאין
לו אלא כוס אחד וא"כ אם יברך ברכת
המזון מיד צריך לברך על הכוס ולשתותו
וא"כ לא יהיה לו כוס להבדלה.
ומה שהקשה מהרש"א ז"ל על זה
דלב"ש ברכת המזון אין טעונה
כוס נראה דלא קשיא מידי דהתם איירי
לענין שאם רוצה לשתות אותו כוס קודם

ברכת המזון לאחר הסעודה כדאיתא
לעיל בפרק כיצד מברכין [מ"ב ע"ב] שהיו
מביאין להם יין אחר המזון מש"ה רשאי
אף שלא יהיה לו כוס לברכת המזון
דכדיעבד דמי ואין היין מעכב הברכה
משא"כ הכא במתני' דלא איירי בענין זה
אלא בכוס של ברכת המזון לחוד איירי
שאין לו אלא כוס אחד ואם כן בכה"ג
כו"ע מודו שצריך לברך על הכוס של יין
למצוה מן המובחר ,כן נראה לי בכוונת
רש"י.
ולפי"ז נתגלה לנו היטב טעמו של
ר"מ שמקדים נר למזון ולב"ה
בשמים נמי קודם למזון ולא מצאתי
שום מפרש שיפרש טעמא של ר"מ בזה
דלמה יפסיק במזון באמצע סדר הברכות
השייכים להבדלה וכדקאמר רבי יהודה
בברייתא בסמוך ,ולמאי דפרישית אתי
שפיר דכיון דעיקר סדר הבדלה מברך
על היין ברישא ואם כן סובר ר"מ דלא
שייך לברך בורא פרי הגפן קודם ברכת
המזון דהוי כחוכא וטלולא (ואם יברך בורא
פרי הגפן לאחר ברכת המזון א"כ מיחזי שכוס זה

דנר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

ַׁשּמַאי ,וְ הַ בְ ּדָ לָ הּ ,ומָזֹון וְהַבְּדָלָהּ .בֵית ַׁשּמַאי
ְׁשנ ֵיה
ְּב ַה ְב ָּדלָה
ְסֹוףֶ,ם אֹומְרִיםֶׁ ,שּבָרָא מְאֹור הָאֵׁש.
מֹודִים ֶׁשהִיא לִּב
מִׁשּום ְד ַה ְב ָּדלָה ֲהו ֵי יְצִיאַת הַּיֹום ְּדכָל מַה
ֶׁש ְמ ַא ֲחרָּה ָעדִיףּ ,דְֹלא לְ ֶהו ֵי ֲעלֵּיה ַה ַׁשּבָת
אֹומרִ ים ,עַל ַהּנ ֵר
ּכְ ַמׂשָאֹויּ ,בֵ ית ַׁש ַּמאי ְ

רע״ב

שאנו יכולים לעשותם
דלא מיחזי כמשאוי כגון
נר ובשמים מקדמינן

להו לברכת המזון :בית שמאי אומרים
שברא מאור האש .שברא דמשמע לשעבר

ולא בורא דמשמע להבא .מאור האש ולא מאורי

שדה צופים
של ברכת המזון הוא ולא להבדלה כיון שעושה

כדרך שארי ברכת המזון) ומש"ה מצריך ב"ש
שיברך על הנר לאחר היין כדרך כל סדר
הבדלה כדי שיהא ניכר דברכת היין שייך
להבדלה ואח"כ מברך ברכת המזון שיהא
ניכר ג"כ שמברך על הכוס ובהכי ניחא
ליה טפי ממה שיאמר בשמים אחר נר
ויסמוך ברכת המזון להבדלה אי משום
דהוי הפסק טובא בין הסעודה לנטילה
שלאחריה לברכת המזון או משום שאין
להסמיך ברכת המזון להבדלה דא"כ
נראה בעליל שהכוס עולה לו לברכת
המזון ולהבדלה שניהם כאחד וקי"ל
דאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד,
וב"ה סברי דאפ"ה טוב יותר להסמיך נר
לבשמים כסדר הבדלה כל זה אליבא
דר"מ ,משא"כ לר"י לעולם צריך לברך
על המזון תחילה שלא להפסיק ולשנות
מסדר הבדלה.

7
כתב

הכוס בעצמו פגום אין להקפיד עליו אם
אין לו אחר .מ"ב].
וכתב הרמ"א ,ונהגו לומר קודם הבדלה
שעושים בבית :הנה אל ישועתי
וגו' כוס ישועות אשא וגו' ליהודים היתה
אורה וגו' ,לסימן טוב.
ובשעת הבדלה יתנו עיניהם בכוס ובנר.
[היינו המבדיל וגם השומעים
העונים אמן כדי שלא יסיחו דעתם.
מג"א].
ונוהגין לשפוך מכוס של יין על הארץ,
קודם שסיים בפה"ג ,כדי
שלא יהיה הכוס פגום .וטעם השפיכה,
דאמרינן :כל בית שלא נשפך בו יין כמים
אין בו סימן ברכה ,ועושין כן לסימן טוב
בתחלת השבוע[ .והאחרונים הסכימו
דלא ישפוך בשעת ברכה כלל אלא בשעה
שמוזג ישפכנו מלא על כל גדותיו שישפך
על הארץ וגם זה יש למעט בחלק הנשפך
משום הפסד משקין .מ"ב].

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן רצו

גם שופכין מן הכוס לאחר הבדלה
ומכבין בו הנר ורוחצים בו עיניו,
משום חיבוב המצוה.

וצריך ליזהר שלא יהא הכוס פגום.
[היינו שאם שתה אחד מן היין
מתחלה נפגם להבדלה וכמו לענין
קידוש .ועיין באחרונים בסימן קפ"ג שאם

וכתב המ"ב ,דשתית הכוס תהיה בישיבה
דאין שותין מעומד לכתחלה.

סעיף א) סדר הבדלה ,יין ,בשמים,
נר ,הבדלה ,וסימנך יבנ"ה.

נהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה.
מ"א.

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

האש,
איכא
הלל
בורא.

שהרבה

הנר
משנת אליעזר

ְמ ָברְֵך ֶׁשּבָ רָ א ַמ ְׁשמַע
דחדא נהורא ּובֵית הִּלֵל אֹומְרִיםּ ,בֹור ֵא
לִ ְׁש ָעבַר ְמאֹור הָ אֵ ׁש
בנורא :ובית
מְאֹור ֵי הָאֵׁש:
ְּד ַה ַּׁשלְ ֶהבֶת ַאחַת הִיא,
אומרים
אֹומרִ יםְ ,מ ָברְֵך ּבֹורֵ א ּג ַם
נמי משמע לשעבר :מאורי האשּ .וּבֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
ַמ ְׁשמַע לִ ְׁש ָעבַרְ ,מאֹורֵ י הָ אֵ ׁשְּ ,ד ַה ְרּבֵה
גוונים יש בשלהבת ,אדומה לבנה
ּגַוְנ ִים י ֵׁש ְּב ַׁשלְ ֶהבֶת ּכְגֹון ֲא ֻדּמָה ,לְ ָבנ ָה:
וירקרוקת:
שדה צופים

כוס של הבדלה רגיל המבדיל לשתותו
כולו ואינו משקה ממנו בני ביתו
[מ"א] .וכתב המ"ב ,דנראה שהטעם כדי
שיוכל לברך ברכה אחרונה דכשישתה רק
מלא לוגמיו יש ספק ברכה אחרונה.

7

בספר יבין שמועה (מאמר חמץ) כותב:
נראה לי סידור ברכות אלו שהוא
על נכון ,שמברכים על היין תחלה ,לפי
שהוא על שימוש חוש הטעם שהוא יותר
גשמי ועב משאר החושים ,שאין משיגים
אותו אלא בפגישת המוחש.
ואחריו ,חוש הריח ,שהוא יותר דק
ממנו ,כי ממקום רחוק יריח.
ואחריו חוש הראות שהוא יותר דק,
והוא מושג שעד לשמים יגיע,
בהשגת הכוכבים.
וההבדלה היא חכמה להבדיל בין
הקודש ובין החול ,ועל כן
קבעוה בחונן הדעת ,ומתוך שהיא חכמה
קבעוה בברכת חכמה.
והשכל הוא יותר דק מכל החושים,
שהוא משיג בשכלו את
המלאכים וכו'.
וכך החושים מסודרים מלמטה למעלה,
הלשון הטועם תחתון והחוטם
שהוא מריח ,למעלה ממנו ,והעינים

לראות למעלה ממנו ,והמוח המשכיל
למעלה מכולם .ע"כ.
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בורא מאורי האש.

כתב

הרוקח (סימן שנו ד"ה בפרקי דר"א כ',

וכ"כ הטור סימן רצו) וז"ל" :ואם היה
בדרך (במוצאי שבת ואין לו אור לברך עליו)

פושט ידיו לאור הכוכבים ,שהן של אש,
ואומר בורא מאורי האש ,עכ"ל.
וכתב בחשוקי חמד (עמ"ס ברכות),
דנראה שכוונתו שלא מברך בא"י
אמ"ה בשם ומלכות ,כי אם "בורא מאורי
האש" בלבד ,בלי שם ומלכות .דהרי לא
מסתבר שיוכל לברך על אור הכוכבים,
דלא נולד אור זה במוצאי שבת ,כמו
האש שנברא אז ,כי אם ביום רביעי .ושוב
מצא שהעיר כן הרד"ל (בביאורו ל'פרקי
דרבי אליעזר') וכתב דס"ל דאש נשתלחה
לו מן השמים ולכן מברך גם על אור של
כוכבים.
ולשון ה'רוקח' מורה כך דלא מברכים
עם שם ומלכות ,דז"ל שם" :רואה
אש אומר בא"י אמ"ה בורא מאורי האש.
ואם אין לו פושט אצבעותיו לאור האש
ומסתכל בצפורניו שהן לבנות מן הגוף,
ואומר בא"י אמ"ה בורא מאורי האש",
עכ"ל .הרי שהזכיר פעמיים 'בא"י אמ"ה'

ברכות ינימש קרפ

ונר

שדה צופים
ואילו על אור הכוכבים לא כתב 'בא"י
אמ"ה' ומזה נראה קצת דלא מברך על
כך בשם ובמלכות .אולם מדברי הרד"ל
(בביאורו שם) משמע דמברך עם שם
ומלכות יעו"ש.

7
כל דבר יכול לידע מאיזה שורש הוא על
ידי החוש שהוא מרגיש אותו ,על דרך
משל האור מרגיש אותו ע"י חוש הראות,
והראי"ה אותיות ירא"ה ראשית חכמה
יראת ה' (תהלים קיא ,י) ,חכמים נקראים
עיני העדה (שהש"ר א ,טו) ,והחכמה נקראת
חומר הראשון הלובש צורה ומפשיט,
דהיינו ע"ד שבע יפול צדיק וקם (משלי
כד ,טז) ,כשיפול לצדיק אחת מז' מחשבות
מקדמות השכל ,הוא מדבק את עצמו
ויפשוט אותה מחשבה ,וזהו ה' צדיק
יבחן (תהלים יא ,ה) ,אשה מזרעת תחילה
יולדת זכר (ברכות ס א) .הטעם בזוהר
(תיקו"ז נו ,פט ב) ,שהזכרות שבסוף גובר.
ישראל נקראים בנים ע"ד קודש ישראל
לה' ראשית (ירמיה ב ,ג) ,קדש לי כל
בכור (שמות יג ,ב) ,ישראל יש להם עלייה
במחשבה ,ואומות העולם נקראים בנות,
על דרך בנות ירושלים (שה"ש ב ,ז) ,והבנות
יזונו (ב"ב קלט ב) ,שאין להם עיקר ירושה
רק מזון ,וזהו אור זרוע לצדיק (תהלים צז,
יא) ,שהוא אינו יכול לעשות פעולה כי אם
ע"י חכמה ,ואין לך דבר שאין בו חכמה,
בחכמה אתברירו ,ה' בחכמה יסד ארץ
(משלי ג ,יט) ,פי' הקדוש ברוך הוא בחכמה,
ועי"כ שורה בארציות ,ובחכמה עצמה אין
בה גוון רק שהיא מלובשת בכלים ,אז
נראה הגוונין על הכלים ,על כן דעת ב"ש
דחדא נהורא ,ובית הלל סברי כיון שהוא

בכלי ובו יש כבר [כמה] גוונין ,והבן זה
מאוד( .תורת המגיד).
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עיין קדושת לוי (פרשת ויגש) שכתב דבר
נפלא בזה ,וז"ל :אמרו במשנה
דברכות פרק אלו דברים ,בית שמאי
אומרים 'שברא' מאור האש ,ובית הלל
אומרים 'בורא' מאורי האש .דבית שמאי
סבירא להו דיש לומר 'שברא' דמשמע
לשעבר ,שכבר ברא מאור האש ,ובית
הלל סבירא להו דיש לומר 'בורא' .ויש
להבין דאמאי לא פליגי בית שמאי ובית
הלל בברכת הנהנין ,כגון 'בורא' מיני
מזונות ,ו'בורא' פרי הגפן ,ו'בורא' פרי
העץ ,ודומיהן ,דלבית שמאי היה לו לומר
בכל הברכות 'שברא' ,ולמה אמרו בית
שמאי רק גבי הבדלה דיש לומר 'שברא'
ולא בשאר ברכות.
ואפשר לומר ,דבשלמא גבי בורא מיני
מזונות או בורא פרי הגפן וכהאי
גוונא ,דהוא תמיד בריה בידי שמים ,מודו
בית שמאי דיש לומר 'בורא' ולא שברא
כבר ,דדבר שהוא בידי שמים שייך שפיר
לומר 'בורא' לשון הוה ,שהשם יתברך
מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית (נוסח ברכת 'יוצר אור') ,ושייך לשון
'בורא' ,שבורא תמיד .מה שאין כן גבי
הבדלה ,סבירא להו לבית שמאי דיש לומר
'שברא' מאור האש ,דהא איתא במדרש
(ב"ר יא ,ב) במוצאי שבת חנן הקדוש ברוך
הוא חכמה ובינה לאדם הראשון ונטל
שני אבנים והקישן זה בזה ויצא אור
מביניהם ,וזה הוא בריה בידי אדם ,שנתן
הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעת
לאדם במוצאי שבת והוציא את האור

ברכות ינימש קרפ

זנר

שדה צופים
מביניהם מבין שני אבנים ,ושייך שפיר
לומר בזה 'שברא' ,דשברא משמע כבר,
היינו שכבר ברא את האור ,אבל עכשיו
הוי בידי אדם ,שנתן הקדוש ברוך הוא
שכל לאדם ,היינו מזמן הבריאה ואילך,
ולכן שייך לומר אצל הבדלה 'שברא' .מה
שאין כן בברכת הנהנין' ,בורא' פרי העץ
וכדומה ,שהוא בריה בידי שמים ,מודו
בית שמאי דאמרינן 'בורא' לשון הוה,
שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום
תמיד מעשה בראשית ,שפיר שייך לומר
בזה 'בורא' .ולתירוץ זה העירני בני הרב
הגדול מורינו מאיר נרו יאיר.
ועוד נראה לפי עניות דעתי לתרץ
קושיא זו ,דאמאי לא פליגי בית
שמאי בכל ברכת הנהנין ,דהוה להו
למימר דאמרינן בכל הברכות 'שברא'.
דהנה בשולחן ערוך אורח חיים (סימן
רלא) איתא שצריך שיכוין אדם באכילתו
ושתייתו וכל צרכיו ,הכל כדי שיהיה לו
כח לעבוד את הבורא ברוך הוא ,ולקיים
'בכל דרכיך דעהו' (משלי ג ,ו) ,עיין שם.
ובכתבי האר"י ז"ל (טעמי המצוות פ' עקב
ד"ה כונת האכילה) העמיק בדברים אלו,
ומסתמא דבריהם עולה לקנה אחד,
דהיינו שהשם יתברך ברא בעולמו ד'
בחינות ,דומם צומח חי מדבר ,וחפץ חסד
הוא שיהיה לכל הדברים עליות ,היינו
שהדומם יעלה לבחינות צומח ,וכשהחי
אוכל הצומח יש יותר עלייה ,היינו
מבחינות דומם ומבחינות צומח לבחינות
חי ,ואחר כך כשהאדם אוכל החי יש
להכל עלייה לבחינות מדבר ,עיין שם.
נמצא אתי שפיר ,דבכל ברכות הנהנין
שייך למימר 'בורא' פרי העץ או

'בורא' פרי הגפן אפילו לבית שמאי ,דבזה
שייך לומר 'בורא' ,כי 'בורא' לשון הוה,
שהרי כשאדם אוכל ונהנה אזי מתעלים
כל הדברים לבחינת מדבר ,ונעשה
מבחינת דומם צומח חי ,בחינת מדבר,
ונמצא בעת אכילת האדם נעשים ברואים
חדשים ומתעלים לבחינת מדבר ,ושייך
בזה שפיר לברך בלשון הוה ,היינו 'בורא',
שהרי בשעת האכילה נעשה בריה חדשה,
שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינת אדם.
ולזה אף בית שמאי מודו בכל הברכות
הנהנין מברכין 'בורא' פרי העץ לשון הוה,
רק גבי הבדלה שהוא דבר שאינו נכנס
לגוף האדם ,רק שעושים מצוה בהמאור,
בזה סבירא לבית שמאי דלא שייך בזה
'בורא' ,כי אינו נעשה בריה חדשה ,כי
אינו נכנס לגוף האדם ,לכן סבירא להו
דיש לברך 'שברא' דייקא ,היינו שכבר
ברא.
ובית הלל סברי דאף על פי כן בשעת
עשיית המצוה נתעלה על ידו
הדבר ,כיון שעשה מצוה בהמאור ,האש
נתעלה ונתהפך לבחינת אדם ,היינו
לבחינת מדבר ,ונעשית בריה חדשה,
ושייך בה 'בורא' לשון הוה .אבל גבי
ברכת הנהנין גם בית שמאי מודו שיש
לברך לשון הוה ,היינו 'בורא' ,שהרי בכל
עת האכילה שנכנס לגוף האדם נעשית
בריה חדשה ,ושייך שפיר בזה דייקא
'בורא' ,ולכן שפיר מברכין בברכות הנהנין
'בורא' פרי הגפן או 'בורא' פרי העץ
וכדומה .ע"כ.
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החיד"א

בספרו מדבר קדמות (מערכת

מ"ם אות כט) כתב וז"ל :הנה

חנר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

(ו) אֵ ין ְמבָ רְ כִ ין (ו) אֵין מְבָרְכִין ֹלא עַל הַּנ ֵר
ל ֹא עַ ל הַ ּנֵ ר
וְֹלא עַל הַּבְ ָׂשמִים ׁשֶל
וְ ל ֹא עַ ל הַ ּבְ ָׂש ִמים
ֶׁשל נָ כְ רִ ים ,נ ֵר נָכְרִים ,וְֹלא עַל הַּנ ֵר וְֹלא עַל
מִׁשּום ּדְֹלא ָׁשבַת,
ּו ְב ָׂשמִים ּבִ ְמ ִסּבַת גֹוי ִםּ ,דִ ְס ָּתמָא לַעֲבֹודָה
זָרָה ,וְ ל ֹא עַ ל הַ ּנֵ ר וְ ל ֹא עַ ל הַ ּבְ ָׂש ִמים ֶׁשל
ֵמתִ יםַ ,ד ְרּכָן ָהי ָה לְ ַה ְדלִיק נ ֵרֹות ְּב ַהלְוָי ַת
ַהּמֵתּ ,ולְפַּז ֵר ְּב ָׂשמִים מִׁשּום רֵי ַח רָע ,וְז ֶה

(ו) לא על הנר ולא
הבשמים
על
של עובדי כוכבים.

נר משום דלא שבת
שהעובד כוכבים עשה
מלאכה לאורו וקיימא לן אור שלא שבת אין
מברכין עליו הואיל ונעבד בו עבירה .ובשמים
של עובדי כוכבים בבשמים שהם במסבה שעובדי
כוכבים מסובים בה לסעודה מיירי .והא דתנן

שדה צופים
נחלקו הטבעיים ,יש אומרים שהגוונים
הם טבעיים הנראים כמו ירוק שחור
אדום לבן ,רק שהאור מאיר החשך
המסתיר הראיה ,וכשהאור מסיר המניע
תושלם כונת הראיה לראות הטבעיים.
ונחלקו עליהם ,שהאור הוא הנותן צבעים
לכל אחד כפי הכנת טבעו לקבל האור,
בדרך משל זכוכית המשולשת מקבלת
ניצוצי השמש בצבע ירוק ואדום ,וכמו כן
בכל הצבעים טבע זה הדבר הוא לקבל
האור בזה הצבע אם ירוק או אדום כפי
טבע המקבלים:
ובזה פירש הגאון מהר"ר צבי אב"ד
דק"ק ברלין נר"ו מחלוקת ב"ש
וב"ה ,ב"ש אומרים (בורא) [שברא] מאור
האש וב"ה אומרים בורא מאורי האש,
וטעמא דב"ה דארבע גוונים של אור יש
באור .ויש להבין מאי טעמא דב"ש לחלוק
בדבר שהחוש מעיד .ותו ,לא מצינו ברכה
שיהיה על החיבור וההרכבה של יסוד
הדבר כי אם על ההנאה המגעת לנהנה,
והכא ההנאה הוא האור ומה לי בגוונים.
אמנם ב"ש סברי שהצבעים הם טבעיים
והאור מאיר עין הרואה לראות ,לכן סברי
שיברך בורא מאור האש שההנאה אינה

כי אם הראות .וב"ה סברי שהאור נותן
הצבעים לפי טבע המקבלים ,ומגיע לו
מהאור הרבה הנאות לפי כל צבע וצבע
המראה לעין והרבה הנאות מגיע ממנו
וראוי לברך מאורי האש .ודברי פי חכם
חן .ע"כ.

משנה ו
אין מברכין לא על הנר וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן רצז

סעיף ב) אין מברכין על בשמים
של בית הכסא ולא על של מתים (ודוקא)
הנתונים למעלה ממטתו של מת ,ולא על
בשמים שבמסיבות עובדי כוכבים ,דסתם
מסיבתן לעבודת כוכבים .הגה :ואם בירך
על בשמים אלו לא יצא וצריך לחזור
ולברך על אחרים (ב"י בשם א"ח).
והטעם דכל זה לאו לריחא עבידי אלא
לעבורי ריח הסרחון.
והנתונים לפני מטתו של מת מברכין
שאני אומר לכבוד חיים הם
עשויים [ירושלמי].
ובשמים שבמסיבת עובדי כוכבים ,היינו
שמסובין לאכילה לסעודה

ברכות ינימש קרפ

רע״ב

טנר
משנת אליעזר

הַּבְ ָׂשמִים ׁשֶל מֵתִים ,וְֹלא עַל
הַּנ ֵר וְֹלא עַל הַּבְ ָׂשמִים ֶ
ׁשּלִפְנ ֵי עַ ל הַ ּנֵ ר וְ ל ֹא עַ ל
ֶׁשלִ פְ נֵ י
ע ֲבֹודָה זָר ָה .אֵין מְבָרְכִין עַל הַ ּבְ ָׂש ִמים
עֲ בֹודָ ה זָ רָ הְ ,דאָסּור
הַּנ ֵר עַד ׁשֶּי ֵאֹותּו לְאֹורֹו:

בסיפא ולא על הנר
ולא על הבשמים של
עבודת כוכבים ,מה
טעם קאמר ,מה טעם
אין מברכין על בשמים
ּבַ ֲהנָאָה ,אֵ ין ְמבָ רְ כִ ין
של עובדי כוכבים לפי
שסתם מסבת עובדי כוכבים לעבודת כוכבים עַ ל נֵ ר עַ ד ֶׁשּיֵ אֹותּו לְ אֹורֹוְּ ,ד ָצרִיְך לִהְיֹות
קָרֹוב ׁשֶּיּוכַל לֵהָנֹות מֵאֹורָּה אִם י ִ ְרצֶה:
ואין מברכין על בשמים של עבודת כוכבים :ולא
על הנר של מתים .דלא אתעביד לאורה אלא
לכבוד בעלמא :ולא על בשמים של מתים .דלעבורי ריחא עבידי :ולא על נר ובשמים .דעבודת
כוכבים ,לפי שאסורין בהנאה :עד שיאותו לאורו .שיהנו מאורו ,ולא שיהנו ממש אלא שקרוב לו כל
כך שיוכל ליהנות אם ירצה:

ו ְֹלא

ֹלא לְאֹורָה,
לְ ָהרִי ַח עָׂשּוי ,וְ ל ֹא

שדה צופים
אבל אם לא היו מסובין כלל מותר לברך
על בשמים שלהן וכן מסיק הט"ז להלכה
בסימן רצ"ח סק"ה ומ"מ כתב לבסוף
דטוב לכתחלה לחוש לדעת רבינו יונה
דס"ל דסתם בשמים של עובדי כוכבים
עומד לבסוף למכרן לע"ג ואין לברך
עליהן אם לא במקום שנראה שאין עומד
לע"ג כגון שהוא תגר שדרכו למכור אותם
לאנשים הרבה או שדרכו לשום הבשמים
לתבשיל שלו אז אין איסור לברך עליהם
אפילו לדעת ר"י .מ"ב.
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עד שיאותו לאורו.

עיין

בית יוסף אורח חיים (סימן רצח)

דמכאן המקור שנוהגין להסתכל
בציפרנים .גם המרדכי כתב במסכת יומא
(סי' תשכג) בשם תשובות הגאונים וז"ל
ומה שאנו נוהגים להסתכל בציפרנים
וכו' ,זה הדבר שנוי בתלמוד בבלי
וירושלמי ,שאין מברכין על האור עד
שיאותו לאורו פירוש עד שמרגיש בוהק
אור נר של הבדלה ,ואף כי זוכרים על

צפרניו של אדם הראשון (עי' פרקי דרבי

אליעזר פי"ד ,זוהר ח"ב רח ):עכ"ל .וכיוצא
בזה כתוב בשבלי הלקט (סי' קל נב ):בשם
רב נטרונאי .וכתב עוד כך הוא המנהג
(עי' בה"ג הל' קדוש יד ,.פרדס עמ' כז) תחלה
מכניס אצבעותיו לתוך ידיו ומחשיך
תחתיהן ואחר כך פושטן והנה אור
במקום חשך ומברך שכבר הוא נאות מן
האור ,עכ"ל.
ובשולחן ערוך (שם סעיף ג) כתב ,נוהגים
הידים
בכפות
להסתכל
ובצפרנים .הגה :ויש לראות בצפרני יד
ימין ולאחוז הכוס ביד שמאל ,ויש לכפוף
האצבעות לתוך היד שאז רואה בצפרנים
עם הכפות בבת אחת ולא יראה פני
האצבעות שבפנים.
והמגן אברהם כתב :ז"ל ד"מ ומנהג
ישראל תורה הוא שנוהגין לכפוף
האצבעות ולראות בצפרנים ולא לפשוט
האצבעו' רק אחורי האצבעות מקום
הצפרנים ויש בזה סוד כמ"ש הזוהר עכ"ל
וז"ל כונות דף מ"ב כוונת הזוהר להחזיר

ברכות ינימש קרפ

סר

שדה צופים
אחורי האצבעות מקום הצפרנים כנגד
הנר ונמצ' כפיית האצבעות על האגודל
ולא יראה האגודל חוצה ולא כי"מ להחזיר
פנימות האצבעות ולכפותם רק להפך
עכ"ל וכ"כ בכתבים ונ"ל דמש"ה נוהגין
לכפות האצבעות לתוך היד כמ"ש רמ"א
ואח"כ פושטין אותן ורואין מאחוריהן
לצאת ידי שניהם ועמ"ש סימן צ"ה .ע"כ.
וכתב מחזיק ברכה שבסדר הכוונות
שסידר מהר"ש וויטל כתב לכפוף
ראש אצבעותיו הימנית אל תוך כפו
הימנית ואגודל מכוסה תחתיהם ויהיו
נכפפים נגד פניו של האדם המברך וגם
יהיו נכפפין לפני הנר ויסתכל בצפרניו
לבד ולא בתוך פני האצבעות והאריך
בזה ,ע"ש .הובא בשע"ת.
ועיין משנה ברורה שכתב הטעם ,דהא
בעינן שיוכל להכיר לאורו בין
מטבע למטבע וכדלקמיה ולכך נוהגים
להסתכל בצפרנים לראות אם יוכל
ליהנות לאורו ולהכיר בין מטבע למטבע
כמו שמכיר בין צפורן לבשר ועוד
שהצפרנים הן סימן ברכה שהן פרות
ורבות לעולם וגם מסתכלים בכפות ידים
שיש בשרטוטי היד סימן להתברך בו:
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ועיין

שו"ת אגרות משה (חלק או"ח ה סימן

ט אות ט) שנשאל ,אם יש להסתכל
בצפרניים קודם ברכת בורא מאורי האש,
משום דהוויא ברכת השבח.
והשיב :העיקר
כמנהג
ואח"כ להסתכל
בסידור הריעב"ץ

בברכת מאורי האש
העולם ,לברך תחלה
בצפרניים .ומפורש כן
ובסדור הגר"א .והטעם

דאפילו שאינו ברכת הנהנין ,כיוון דעכ"פ
תנן בברכות דף נ"א ע"ב אין מברכין על
הנר עד שיאותו לאורו ,ופרש"י שיהיו
נהנים ממנו ,הוא כברכה גם על ההנאה,
שצריך שתהא הברכה לפני ההנאה.
משום דהלכה כרבא דאמר בדף נ"ג ע"ב
יאותו ממש ,וכעולא וחזקיה שצריך הנאה
גדולה ,עיין בדה"ח אות כ' ,ולא שהוא
מידה על גודל האור ושיעור הקורבה
להאור .ותמוה מאד מה שהמ"ב בסימן
רצ"ו ס"ק ל"א ,כתב ורואה הצפרניים
ומברך בורא מאורי האש ,דלא כהגר"א
ודלא כהריעב"ץ .ואף שאיתא כן בפמ"ג
סימן רצ"ח במש"ז סק"ב ,הא כתב זה רק
לטעם הש"ל שהביא הט"ז ,ולא משמע
כלל שפוסק הכי .ואדרבה משמע שהוא
חידוש לטעם זה ,ולא לדינא ,מדלא
כתב הפמ"ג ולכן כיוון שהביא הט"ז
טעם הש"ל יש לברך אחר שכבר נהנה.
אבל אף אם היה המ"ב סובר שהפמ"ג
סובר כן להלכה ,נמי לא הי"ל לפסוק כן,
שהוא נגד דעת הגר"א ודעת הריעב"ץ,
וצע"ג .עכ"פ המנהג שלנו לברך תחילה
ואח"כ להסתכל בצפרניים ,הוא כפי
הדין .ע"כ.

7
איתא בתנחומא (ויגש סי' ו') ואת יהודה
שלח לפניו אל יוסף להורות
לפניו גושנה (בראשית מו כח) ,ילמדנו רבינו
הרואה את הנר במוצאי שבת מאימת
מברך ,כך שנו חכמים אין מברכין על
הנר עד שיאותו לאורו ,ומנין אתה למד
מהקב"ה שנאמר (בראשית א ד) וירא
אלקים את האור כי טוב ,אחר כך כתיב
ויבדל אלקים בין האור ובין החשך,
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אסר

שדה צופים
עד כאן .והוא פלאי ,דמה ענינו להאי
קרא ואת יהודה .ועוד קשה היאך מוכח
הברכה מקרא דויבדל וגו'.
והישמח משה (פרשת ויגש) כתב בזה
דבר נכון ,דהנה בלבוש או"ח
(סי' רצ"ח) כתב דהברכה על הנר במוצאי
שבת ,הוא רק לזכר שנברא האור במוצאי
שבת ,ר"ל ביום הראשון שנאמר ויאמר
אלקים יהי אור .וכתב עליו האליהו זוטא
וזה אינו ,דהאי אור יום הוא ,רק הטעם
הוא לפי שזימן הקב"ה במוצאי שבת
לאדם הראשון שני רעפים והקישן זה בזה
ויצא מהן אש ,ואיהו גופיה כתב כן בסימן
תרנ"ד .וכתב עוד הלבוש דאין לומר דהוי
כמו ברכת הנהנין ,דאם כן בכל יום היה
לו לברך ,עד כאן .וכתב האליה רבה
הא דבאמת אין מברכין בכל יום ,היינו
לפי שאין הגוף נהנה ,והא דמברכין על
השמש יוצר אור ,היינו משום שמתחדש
כל יום ,כן כתבו התוספת (שם פסחים נ"ג
ע"ב ד"ה אין) .ובשם הכל בו כתב דהוי
ברכת הנהנין ,רק משום דהנאתו תמידית
לאפות ולבשל ולהאיר ולחום ,הוי כברכת
התורה שאין לו הפסק ,רק שבת מפסיק
שאז אסור ליהנות אצלו ,ואם כן יוצאין
בברכה של מוצאי שבת כל השבוע,
עכ"ל.
נמצא לפי זה יש לפנינו ב' דרכים,
או הוא רק לזכר שנברא האור
במוצאי שבת ,או דהוא ברכת הנהנין.
והנפקא מינה דאם הוא לזכר שנברא,
ראוי לברך תיכף כשרואה ,מה שאין כן
אם הוא ברכת הנהנין ,אין לברך רק על
כל פנים באם שיוכל ליהנות ,דאז יש
שייכות להברכה לברך על כל השבוע

כנ"ל ,ולהכריע תולה בזה אם נימא דכחני
הוי מציאות או העדר ,דאם הוי מציאות
אם כן לא נברא כלל במוצאי שבת ,דהא
בכח הוי מקודם לכך אלא שבמוצאי שבת
הוציאו לפועל ,ואם נימא דהוי העדר ,אם
כן יתכן לומר דהוא לזכר שנברא ומברכין
תיכף .ואם כן אם נימא דהוי מציאות ,על
כרחך דהוי ברכת הנהנין ואין מברכין עד
שיאותו לאורו.
והנה שני פירושים יש בפסוק ואת
יהודה וגו' ,א' מדרש אגדה (תנחומא

ויגש סי' י"א) ששלח אותו להכין לו בית
תלמוד שמשם תצא הוראה ,ואם כן
הכנה הנ"ל שמשם תצא הוראה קרוי
להורות ,שמע מינה דכחני הוי מציאות,
ואם כן לא נברא האור במוצאי שבת ,ועל
כרחך דברכת הנהנין היא ואין מברכין
עד שיאותו לאורו .ועוד פירוש אחר יש
בפסוק הנ"ל ,מ"ש המלקט במהרש"א
על התורה דלזה שלח את יהודה ולא
את בנימין ,על פי מ"ש בספר פענח רזא
פירוש הכתוב (בראשית מה כג) ולאביו
שלח כזאת עשרה חמורים וגו' ,לפני כל
אחד נושא חמור אחד ,אבל את בנימין
לא שלח יוסף עמהם ,ולכך נענש יהודה
שלא הביאו לאביו ,ולזה נתחכם יעקב
לשלוח ליהודה ,ובודאי גם בנימין יצא
עמו לקראת אביו כאשר יבשר ליוסף,
והוי כמעמידו לאביו ,עד כאן.
והנה דעת יהודה צריך לומר דסבור
דכיון דשמרו מן הפגעים והוא
בחיים חיותו ויוכל לבא לפניו ,כבר
קיים אביאנו אליך ,והיינו שכחני הוי
כמציאות ,אבל מדיעקב שלח ליהודה,
שמע מינה דכחני לא הוי מציאות ,אם
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בסר

שדה צופים
כן לפי זה נברא האור במוצאי שבת,
ועל כן תקנו הברכה ,ואם כן ראוי לברך
תיכף .וזה דברי המדרש הנ"ל ואת יהודה
וגו' ,ילמדנו רבינו וכו' ,דהיינו דזה תולה
בפירושא דהאי קרא כנ"ל.
ונקדים עוד ,דהא יש להקשות ממוצאי
יום הכיפורים דגם כן מברכין
על הנר ,התינח להכל בו ,אלא להלבוש
קשה והבן ,אך עיין בלבוש סימן רצ"ח
ובסימן תרנ"ד שכתב הטעם במוצאי יום
הכיפורים ,לפי שכל היום אסור ועכשיו
מותר ,ומפרש דבריו בסימן רצ"ח דהיינו
שמברכין שהבדיל יום זה משאר ימים
בדבר זה ,עיין שם .ולפי זה יש לו שייכות
להבדלה ,ואם כן יש לומר גם כן כמ"ש.
אך קשה דאם כן בכל עניני מלאכות
יברך ,ולמה דוקא על הבערה .והנ"ל
משום דהבדלה ראשונה שמצינו היה
באור ,שנאמר ויבדל אלהים בין האור
ובין החשך ,לכך מברכין על האור גם כן
שהיא ברכת הבדלה וכו' .ולפי זה מסתבר
שפיר לומר דבעינן יאותו לאורו ,דומיא
דהתם וירא אלהים את האור כי טוב,
ואחר כך ויבדל והבן .וזה דברי המדרש
כך שנו חכמים ,ויהיה פירושא דהאי
קרא איך שיהיה כך שנו חכמים וכו',
ומנין אתה למד מהקב"ה וכנ"ל .עכ"ד
היש"מ.
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כתב

בספר ארחות חיים (הלכות הבדלה

אות י ,דף סח ע"ב) ,שאינו רשאי
לברך בורא מאורי האש על נר שבתוך
עששית ,עד שיוציא משם את הנר כדי
שיהיה רואה את השלהבת .וכן דעת
הבית יוסף (סוף סימן רצח).

והנה לכאורה קשה שהרי מבואר בבבלי
ברכות (כה ע"ב) ,ערוה בעששית
(זכוכית) אסור לקרות קריאת שמע כנגדה,
משום שנאמר ולא יראה בך ערות דבר,
והרי נראית היא .ומשמע שראיה דרך
עששית דינה כראיה גמורה ,ואם כן גם
לענין ברכת בורא מאורי האש העששית
אינה מפסקת ,שהרי רואה הוא דרכה את
השלהבת וגם משתמש לאורה.
ותירץ המשנה ברורה בביאור הלכה
(סוף סימן רצח) על פי מה שאמרו
חז"ל שהטעם שמברכים בורא מאורי
האש בהבדלה של מוצאי שבת ,לפי שאז
היתה תחלת יצירת האש על ידי אדם
הראשון ,שהביא שתי אבנים והקישן זו
בזו ויצא מהן האור .וכן אמרו בירושלמי
(פרק ח' דברכות הלכה ה') :אמר רבי לוי,
באותה שעה זימן הקדוש ברוך הוא
לאדם הראשון שתי רעפים והקישן זו בזו
ויצא מהן האור .לכן אנו צריכים לעשות
דוגמת האש שנוצר על ידי אדם הראשון
שהיה אור גלוי ממש ללא הפסק זכוכית
וכיוצא בה .ע"כ.

וכן

פסק להלכה בספר בן איש חי (שנה

שניה ,פרשת ויצא אות יד) ,שאין לברך
בורא מאורי האש על האור של מנורת
נפט עד שיסיר את הזכוכית המכסה את
השלהבת ,כדי שתהיה השלהבת גלויה
ונראית לעין כל.

וכן

פסק בשו"ת קרית חנה דוד (חלק

אורח חיים סימן מט) ,שאין לברך על
נר שמכוסה בזכוכית שיש בזה חשש
ברכה לבטלה .עיי"ש.

ברכות ינימש קרפ

גסר

שדה צופים

ועיין

בשו"ת מחזה אברהם (ח"א סימן מא)

שנשאל ,אם אפשר לברך להדליק
נר של שבת ,או בורא מאורי האש ,על
מנורת גאז ,והשיב ,שכבר העלה בשו"ת
בית יצחק (חלק א' מיורה דעה ,סימן קכ אות
ה) שיכול לברך גם על מנורת עלעקטרי,
וגם על מנורת גאז .ע"כ.
(סימן
ובשו"ת נחלת שמעון
העיד שהגאון רבי חיים
סאלאבייטשיק ,מבריסק ,היה עושה
מעשה רב לברך בורא מאורי האש על
עלעקטרי ,כדי להוציא מלב הטועים
החושבים לומר שעלעקטרי אינו בכלל
איסור הבערת אש בשבת .עיי"ש.

טו)

גם בספר אשל אברהם על חולין
(בקונטרס

פירות

גינוסר

סימן

כא)

כתב ,ששמע שהגאון רבי חיים עוזר
גראדזינסקי היה מהדר לברך בורא מאורי
האש על אור עלעקטרי ,כדי להורות
וללמד לעם שהעלעקטרי הוא אש גמור
לחייב עליו משום הבערה בשבת .עיי"ש.

וע"ע

בשו"ת הר צבי (חלק ב' סימן קיד)

שהביא שהגאון רבי יוסף רוזין
בעל צפנת פענח היה רגיל להורות לברך
בורא מאורי האש על אור העלעקטרי,
שהרי אש הוא ,והוא ז"ל חלק עליו ופסק
שאין לברך על העלעקטרי בורא מאורי
האש ,ונתן טעם לכך משום שאין זה אש
המאיר אלא מתכת מחוממת המאירה.
עיי"ש.

וע"ע

בשו"ת מהרש"ג (חלק ב' סימן קז)

ובס' מאורי האש (דף צד) להגאון

רש"ז אויערבאך ז"ל ,שכתבו שלא לברך
על העלעקטרי במ"ה.

ועיין

עוד בשו"ת בית ישראל (סימן נב)

שכתב ,שאע"פ שהיה נ"ל להלכה
שאפשר לברך בורא מאורי האש על
אור העלעקטרי ,מ"מ למעשה פוק חזי
מאי עמא דבר ,כי לא ראינו מי שנהג
לברך במ"ה על אור העלעקטרי ,והבאתי
דבריו בהגהותי לברכות (נב ע"ב) .עיי"ש.
וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר (חלק א סימן כ
פרק יג).
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עיין

בס' קצות השלחן בבדה"ש (סי' צט

אות ו) שכתב ,שאין צריך להסיר
הבתי עינים ,וכן אם הנר בבית אחר
והוא רואהו דרך חלון של זכוכית סגור
ג"כ יכול לברך ,כיון שאין האור מכוסה
וכו' .אולם בבאה"ל ס"ל שצריך שיהיו
החלונות פתוחים .עכ"ד.
ובשו"ת קרית חנה דוד (ח"א סי' מט) העיר
ג"כ שלפ"ד הב"י שהזכוכית
מפסקת ,הוא הדין בתי עינים ,ושוב כתב
לחלק ,שי"ל דשאני דבר העשוי להגדיל
הראיה כמו בתי עינים דבזה לכ"ע ש"ד,
וכן לקרות בהם ס"ת ולברך ברכת הלבנה
וכו' ,משא"כ בפנס שאינו עשוי להגדיל
את האור אלא לחצוץ בפני הרוח .ולפ"ז
י"ל שיכולים לברך על הלמפ"א שעשויה
להגדיל את האור .והכי מסיק לדינא
בדבר שמגדיל את האור כגון בתי עינים.
עיי"ש.

דסר
משנת אליעזר

ברכות ינימש קרפ

(ז) ִמי ֶׁשאָ כַ ל וְ ָׁשכַ ח (ז) מִי ֶׁשאָכַל ו ְ ָׁשכַח וְֹלא בֵרְַך,
וְ ל ֹא בֵ רַ ְך ּבִ ְרּכַת
ּבֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִים ,יַחֲז ֹר
ַהּמָזֹון ,לְכַ ְּת ִחּלָה ּכֻּלֵי
ַעלְמָא ָס ְברֵי ֶׁש ָצרִיְך לִמְקֹומֹו ו ִיבָר ְֵךּ .ובֵית הִּלֵל

רע״ב

(ז)

המזון

שיתעכל
שבמעיו .כל זמן

שאינו רעב מחמת אותה
האכילה הוא סימן שלא

לְ ָברְֵך ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון

אֹומרִ ים
אֹומרִ ים יַ חֲ זֹור לִ ְמקֹומֹו וִ יבָ רֵ ְךּ ,ובֵ ית הִ ּלֵ ל ְ
ְּבמָקֹום ֶׁש ָאכַלּ ,ו ְבדִ ָעבִידּ ,בֵ ית ַׁש ַּמאי ְ
שדה צופים
משנה ז
עד אימתי הוא מברך עד כדי שיתעכל
המזון שבמעיו.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קפד

סעיף ה) עד אימתי יכול לברך ,עד
שיתעכל המזון שבמעיו ,וכמה שיעורו,
כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה,
ומשעה שהתחיל להיות רעב ,אע"פ שלא
נתעכל עדיין לגמרי ,כנתעכל לגמרי
דיינינן ליה ,וכן נמי לענין אכילת פירות
ושתיית יין ,אם אינו רעב ולא צמא ותאב
לאותם פירות ,יברך ,אם אינו יודע לשער
אם נתעכלו.
מי שהקיא כל מאכלו או שתייתו,
הסברא נותנת לומר שפטור מלברך
ברכה אחרונה ,שאין לך עיכול גדול מזה
כשהמאכל והמשקה כלל אינו במיעיו ,אך
אין הדברים אמורים אלא כשיודע שהקיא
ופלט כל מה שאכל ,אבל אם משער
שחלק מהמאכל נשאר במיעיו באופן
שמרגיש איזה הרגשת שובע מאכילתו אף
אחרי הקאתו ,יברך ברכה אחרונה ,ואם
יוכל לאכול עוד לאחר הקאתו למען הסר
כל ספק שפיר טפי( .פסקי תשובות).
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מ"ש בשו"ע דמשעה שהתחיל להיות
רעב אף על פי שלא נתעכל עדיין

לגמרי ,כנתעכל דיינינן ליה ,כבר כתבו
האחרונים שקשה לשער שיעור מדויק
בזה ,כי כאמור בשו"ע ששיעור עיכול
אין הכוונה לסוף עיכול אלא לתחילת
עיכול ,ואין טבעיות בני אדם שוה לענין
הזמן מתי שמתחיל להיות רעב ,וגם תלוי
בכמות האוכל שאכל ,וכמו שציין במשנ"ב
(סק"כ) .ולכן יש לדעת כי מסקנת הדברים
לענין סעודת פת או מיני מזונות כן הוא:
כל שלא עבר זמן ד' מיל ( 72דקות) מגמר
אכילתו ודאי יברך ברכה אחרונה.
עבר ששה שעות מסוף אכילתו בלי
לאכול ולשתות כלום ,בודאי אין
יכול לברך ברכה אחרונה לכל הדיעות.
בין  72דקות לשש שעות  -אם בטוח
שעדיין שבע ואינו מרגיש רעבון
לאכול ,יברך ,ואם רעב הוא וכבר עברה
אצלו כל הרגשת השובע עקב אכילתו,
לא יברך ,ואם מסופק  -ישתדל לאכול
עוד כזית (ואם לא הסיח דעתו עדיין מאכילה
לא יברך ברכה ראשונה על אכילת הכזית)

ואח"כ יברך לאחריה .ואם אין באפשרותו
לאכול עוד כזית  -לענין ברכת המזון על
פת שהוא מן התורה יברך ויסמוך על
הפוסקים דעד ששה שעות עדיין לא עבר
זמן עיכול( .שם).
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רע״ב

נתעכל המזון .ודוקא
בשכח אמרי בית
הלל דאינו חוזר ,אבל
במזיד דברי הכל יחזור
למקומו ויברך:

ברכות ינימש קרפ

הסר
משנת אליעזר

ׁשּנ ִזְּכָר .יְ בָ רֵ ְך ּבִ ְמקֹום ֶׁשּנִ זְ ּכָ ר
אֹומְרִים ,יְבָר ְֵך ּבִּמְקֹום ֶ

עַד אֵימָתַי הּוא מְבָר ְֵך .עַד ּכְדֵי
ׁשֶּיִתְעַּכֵל הַּמָזֹון ֶׁשּבְמֵעָיו:

ו ְ ַדוְקָא ְּב ָׁשכַח ֲאבָל
ְּב ֵמז ִיד ּדִ ְברֵי ַהּכֹל
יַחֲזֹור ,עַ ד אֵ ָימתַ י
עַד אֵיז ֶה ׁשִעּור

זְמַן ַא ֲחרֵי ָה ֲאכִילָה הּוא ְמבָ רֵ ְך ,עַ ד ּכְ דֵ י

ֶׁשּיִ תְ עַ ּכֵ ל הַ ָּמזֹון ֶׁשּבְ ֵמעָ יו וְסִימָן לְ ָדבָר ּכָל זְמַן ׁשֶֹּלא יְהֵא ָרעָב ַא ֲחרֵי ַה ְּס ֻעּדָה:
שדה צופים
ומ"ש בשו"ע דכן נמי לענין אכילת
פירות ושתיית יין ,אם אינו רעב
ולא צמא ותאב לאותם פירות ,יברך אם
אינו ידוע לשער אם נתעכלו .גם בזה
קשה לשער ולומר בזה דברים ברורים,
כי לפעמים אדם תאב ואף יש לו הרגשת
רעב או צמא למין מאכל או משקה ולא
משום שנתעכל אכילתו הקודמת ,אלא
משום שנתעוררה תאותו למאכל או
משקה זה.
הפוסקים
מסקנת
ולמעשה עפ"י
יש לחלק בין דברי מאכל
המתעכלים לאט ונותנים רגשת שובע
לזמן רב כבשר ושאר תבשילים ,שאת אלו
אפשר להגדירם בגדר פת ומזונות ,לבין
מיני פירות ומיני מתיקה ומשקין שבזה
אם אכל או שתה מהם כדי שביעה (שבא
לידי סיפוקו בהרגשת שובע) השיעור הוא
שעה וחומש ( 72דקות) ,ואם מרגיש עדיין
הרגשת שובע אף לאחר שעה וחומש
יאכל שוב (ואם לא הסיח דעתו מלאכול  -לא
יברך לפניה) ויברך לאחריה.
ואם אכל מעט פירות ומיני מתיקה או
שתה מעט משקין באופן שלא
מילא כריסו מהם בהרגשת שובע ,בזה
ישתדל ויקפיד מאד לברך ברכה אחרונה
מיד סמוך לגמר אכילתו ,ואם עבר זמן

עד י"א דקות מאכילתו או שתייתו עדיין
יכול לברך ברכה אחרונה ,ויש אומרים
שעד חצי שעה יכול לברך ברכה אחרונה
לכתחילה ,ומעבר לחצי שעה עד שעה
וחומש אזי אם בטוח הוא שמרגיש
הרגשת שובע (שאינו רעב ותאב לאכילה או
שתיה) יברך ברכה אחרונה ,ואם מסופק,
יאכל או ישתה שוב (ואם לא הסיח דעתו  -לא
יברך לפניה) ,ואם עבר שעה וחומש הפסיד
הברכה האחרונה ,ויש אומרים שלאחר
שעה שוב לא יברך ברכה אחרונה( .שם).
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כתב המ"ב (סקי"ז) :ואם רוצה לאכול
עתה מחדש (לאחר שעבר שיעור
עיכול) דעת המג"א שיחזור ויברך המוציא
אפילו לא הסיח דעתו וכו' ,אבל הרבה
אחרונים פליגי עליהו וסברי דברכה
ראשונה לא הפסיד כל שלא הסיח דעתו
בינתים ,וגם לא שינה מקומו למקום אחר,
אבל אם שינה מקומו למקום אחר בלי
שיכוין על כך בשעת ברכת המוציא ,וגם
עבר זמן עיכול מאכילה הקודמת ,פסק
המשנ"ב לעיל (סק"י) שצריך לברך שוב
המוציא.
והנה ,לפי הפסק של 'הרבה אחרונים'
אלו נהוג עלמא כשנמצאים זמן

ברכות ינימש קרפ

וסר

שדה צופים
ממושך במקום אחד (וכגון העוסקים בתורה

בבתי מדרשות ,בישיבות ובכוללים) ומידי פעם
שותים כוס משקה ,שאין מברכין על כל
כוס וכוס ,ואף שעלול להיות שבין כוס
לכוס יעבור זמן שיעור עיכול.
אך למעשה יש לפקפק על מנהג זה,
חדא ,כי מפסידים ברכת 'בורא
נפשות' על הכוסות הקודמים שעבר
מזמן שתייתם שיעור עיכול ,ושנית ,כי
לדברי המג"א ושו"ע הרב (סעי' ג') לאו
שפיר עבדי כי חייבים בברכה על הכוסות
ששותים לאחר שעבר זמן עיכול אף שלא
הסיחו דעתם ,ושלישית ,כי המכשלה
מצויה שיוצאים מחוץ למקומם ,ובזה אף
שחוזרים למקומם ואף שלא הסיחו דעתם
חייבים בברכה לפניה לכו"ע ,ורביעית,
כי לפעמים חושב שעדיין רוצה לשתות
עוד ,אך לבסוף אינו שותה ושוכח מלברך
ברכה אחרונה.
ולכן המנהג הנכון לברך ברכה ראשונה
וברכה אחרונה על כל כוס וכוס,
זולת אם יודע בבירור שתוך שיעור עיכול
( 11דקות ויש אומרים חצי שעה) ישתה עוד
כוס ,ולא יצא מחוץ לבית בתוך זמן זה,
שאז ימתין ולא יברך בורא נפשות עד
גמר שתייתו.
ונקטנו הדוגמא בשתיה ,כי בזה הדבר
מצוי מאד ,אך כן הדין גם באוכל
מיני פירות ,או מיני מתיקה וכל כיוצב"ז,
שאם מפסיק אכילתו ,אף שדעתו לאכול
עוד לאחר זמן מה ,אם יש חשש שיעבור
שיעור עיכול יעדיף לברך ברכה אחרונה,
ובאכילתו השניה יברך שוב לפניה( .שם).
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כתב המ"ב (סקי"ח) :נראה וכו' אבל אם
היה הכל במשך סעודה אחת כגון
מה שרגילים בסעודות גדולות שיושבים
כמה וכמה שעות ,ולפעמים יש שיעור
עיכול מאכילת פת שאכלו בתחילה,
אעפ"כ יוכלו לברך לבסוף ברהמ"ז ,כיון
שבתוך משך זמן זה אוכלין פרפראות
וכסנין ושותין הכל סעודה אחת היא,
וכלא נתעכל מזון הראשון דמי .ועפ"י
דבריו היתר זה הוא רק בסעודת פת ,כיון
שברכת המזון פוטר את כל מה שאוכלין
מהפרפראות והשתיה ונגרר הכל אחר
הפת ,וכלא נתעכל המזון הראשון דמי.
אבל באוכל מיני מזונות או מיני פירות
או שותה משקין ,ועובר שיעור
עיכול מאכילה הראשונה ,לא נאמר כיון
שאוכל עוד משאר המינים או שותה כלא
נתעכל המזון הראשון דמי.
אמנם לשיטת הפמ"ג (א"א סק"ט) שכותב
בהסבר דברי המג"א "כל זמן
שאין האיצטמוכא נח ,עדיין לא מתחיל
העיכול" אין נפק"מ בין סעודת פת
לשאר מאכלים ומשקים ,וכל שאין עובר
בין אכילה לאכילה יותר משיעור עיכול,
אמרינן שעדיין לא נתעכל האכילה או
השתיה הראשונה ,כי האיצטמוכא לא
נחה.

ולמעשה,

כבר ציין בשעה"צ (סקי"ט)

שלא ניח"ל בהסבר הפמ"ג
בדברי המג"א ,ועכ"פ מפני "ספק ברכות
להקל" יש לימנע מלברך ברכה אחרונה
על מאכל שאכל וכבר עבר זמן שיעור
עיכול ,אף שעסק באכילת עוד דברים
שברכתן האחרונה שונה מהמאכל שאכל
בראשונה.

ברכות ינימש קרפ

זסר

שדה צופים
אך בכל ענין ,אין הדברים אמורים אלא
כשאוכל מיני מאכלים שונים ,אבל
באוכל משך הרבה זמן אותו מין מאכל
או מין משקה לא מצינו בשום אחד
מהפוסקים שיחשוש לומר שלא להמשיך
באכילתו או שתייתו מעבר לשיעור עיכול
מתחילת אכילתו או שתייתו ,אלא כל
זמן שיקפיד שלא יהיה הפסק בין אכילה
לאכילה יותר משיעור עיכול שפיר דמי
אף שאוכל משך כמה שעות( .שם).

7
כתב המג"א (סימן קפד) דבסעודות
גדולות לפעמים יושבים ד' או ה'
שעות קודם שמברכין ואינו נכון לדע'
רש"י ,ולכן יש לברך מיד .אמנם י"ל כיון
שעוסקין בשתיה ובפרפראות כלא נתעכל
דמי .ע"כ.
והמ"ב כותב :בד"א שאחר שגמר אכילתו
הראשונה הסיח דעתו מלאכול
עוד אבל אם היה הכל במשך סעודה
אחת כגון מה שרגילין בסעודות גדולות
שיושבין כמה וכמה שעות ולפעמים יש
שיעור עיכול מאכילת פת שאכלו בתחלה
אעפ"כ יוכלו לברך לבסוף ברכת המזון
כיון דבתוך משך הזה אוכלין פרפראות
וכיסנין ושותין הכל סעודה אחת היא
וכלא נתעכל מזון הראשון דמי.

7
כתב המ"ב (סימן קפג סק"כ) דאם אכל
מעט ,וחפץ לאכול עוד אלא
שלא היה לו יותר מזה ,בזה קשה מאד
לשער השיעור דכל זמן שאינו רעב ,כיון
שתיכף היה לו ג"כ תאוה אלא שלא היה
לו ,וכתבו הרבה אחרונים דמשערינן בזה

עד כדי הילוך ד' מילין [שהוא ע"ב מינוט]

ועד כדי שיעור זה מחויב לברך שבודאי
לא נתעכל אפילו אכילה מועטת בשיעור
מועט כזה ,ויש מן האחרונים שמצדדים
דאם אכל אכילה מועטת ושהה קודם
שבירך בהמ"ז ואינו יודע לשער אם
נתעכל המזון אף שהוא בתוך שיעור ד'
מילין יאכל עכ"פ עוד כזית פת ואח"כ
יברך בהמ"ז ועל אותו פת שאוכל א"צ
לברך המוציא מחדש אם לא הסיח דעתו
מלאכול עוד .ומ"מ אם אין לו פת יש
לסמוך אסברא ראשונה ולברך בהמ"ז עד
שיעור ד' מילין .ע"כ .וע"ע בביאור הלכה
בזה.

7
יש לעיין כמה זמן ישהה אדם לאחר
שהתחייב בברכת אשר יצר ,ויהיה
רשאי עדיין לברך אשר יצר .הנה הלבוש
(או"ח סימן ג) כתב ,דברכת אשר יצר יאמר
סמוכה לברכת ענ"י ,אף דלא עשה צרכיו
עתה ,מ"מ אי אפשר שלא עשה צרכיו
בלילה ולא בירך וכו' ,עיי"ש.
והשיג עליו מהר"ם די לונזאנו בהגהותיו
על הלבוש הניקרא עדי זהב כ"י,
והביא דבריו בזה בספר מצת שמורים
(דף ו') וז"ל :אמר מנחם קפסיק ותני
שאם קודם ששכב עשה צרכיו ולא
בירך עליהם שהוא חייב לברך אשר יצר
בבוקר אף בלילי טבת הארוכות ,ולא
עבר זמנה .ואני אומר שלא יברך כי עבר
זמנה .ומנה אמינא לה דתנן מי שאכל
ושכח ולא בירך ,עד אימתי הוא מברך,
עד שיתעכל המזון שבמעיו .דהיינו שש
שעות .והדברים ק"ו ,ומה ברכת המזון

חסר

ברכות ינימש קרפ
שדה צופים

שהיא מ"ע מן התורה ,כיוון שעברו שש
שעות תו לא מברך ,ברכת אשר יצר
שאינה אלא מדרבנן עאכ"ו שלא ימשוך
זמנה מערב ועד בוקר .ומסתברא דדוקא
בה"מ הוא שזמנה שש שעות ,לפי שכל
עוד שלא התעכל אותו מזון הוי זמנה,
אבל ברכת אשר יצר או האוכל תפוח
אחד או השותה מים ,שא"צ כ"כ זמן
להתעכל ,בפחות משעה אחת הוי הפסק,
ועבר זמנה ,ותו לא מברך ,עכ"ל .והרב יד
אהרון השיגו ,דשאני ברכת מזון דכל זמן
שלא נתעכל זמניה הוא ,וכיון שנתעכל
עבר זמן ההנאה ,ושוב לא יברך .אבל
ברכת אשר יצר דברכת ההודאה היא ,כל
שעתא זמניה הוא ,עכ"ד.

ועיין

ברכי יוסף אורח חיים (סימן ו ס"ק

ג) שהביא בשם הרב בתי כהונה
שכתב עליו בגליון .וז"ל :חזות שוא היא,
שהרי ברכת מזון אינו אלא ברכת הודאה,
כמו שבא בכלל דברי הראשונים ,ומפורש
כתבה הרא"ש פרק כיסוי הדם (חולין פ"ו
סימן ו) .וברכת אשר יצר מודה על הצלתו
והנאתו .וכבר אמרו פרק הרואה (ברכות נז
ב) ,תשמיש נקבים מעיין העוה"ב ,עכ"ל.
עוד כתב הברכ"י וז"ל :הגם הלום
ראיתי להרב אליא זוטא לעיל
סי' ד' שהביא דברי מהר"ם די לונזאנו
הנז' ,וכתב עליו דיש חילוק בין ברכת
אשר יצר לברכת הנהנין ,וכי האי גוונא
מחלק הלבוש סי' ז' סעיף ג' .גם מצינו
חילוק בלבוש סי' מ"ז סעיף ו' בתשובה,
שאין דמיון כלל ,דהתם אחר שנתעכל
וכו' .גם לא ראה בב"ח דכתב הטעם
דהוא כשאר ברכות השחר ,דאף לא
נתחייב בהן מברכינן ,שהן על סידורו

ומנהגו של עולם ,עכ"ל .ואחד הרואה
דברי הרב הלבוש לקמן סי' ז' סעיף ג',
ובתשובתו אשר בסימן מ"ז ,בעניו יראה
שאין חילוקיו מעלין ארוכה לנידון דידן,
דמה שחילק בסי' ז' דברכה זו באה
בטבע העולם ,משא"כ ברכות הנהנין דהם
בבחירתו אי בעי אכיל אינה טענה לברכה
אף אם עבר זמן הרבה שעשה צרכיו,
כאשר יראה המעיין .ומה שחילק בסי'
מ"ז דמה שלמד בתורה הוי כלא נתעכל,
ואסמכיה אקרא ותורתך בתוך מעי ,מה
יושיענו לנ"ד .וכו'.
ואולם שפיר קדמי להליץ בעד הרב
הלבוש ,דאפשר דסבר הרב דיש
חילוק בין ברכת המזון לברכת אשר
יצר ,דברכת המזון מטבע הברכה היא
שבח והודאה על אשר זן ומפרנס אותנו
ומשביע לכל חי רצון .והנה כי כן אם
נתעכל המזון והיה כי ירעב ,לא נכון
לברך הודאה על השבע לאל הזן שככה
השבעתנ'ו ,כי לעת כזאת אזל הלחם ואין
שביע'ה באוכלין ,ומשום הכי אם נתעכל
המזון איעכול ניבי'ה ,ושוב לא יברך.
אמנם מטבע ברכת אשר יצר עניינה,
נותן הודאה לשעבר ,דאפיק משמע ,שאם
יסתם טיפה זו מה תהא עליה ,וכיוצא.
ומאחר שכן הנה מקום לברך אחר מופלג,
כי יציאתו הנאה לו ,ומטבע הברכה
שופרא שבחא להוצאה ניתנה והוא
עובדא ואפיקתא ,וק"ל .ומיהו לעניין
דינא נקטינן כסברת האר"י זצ"ל ,ודעמיה,
שלא לברך בבקר אם לא עשה צרכיו.
ואם עשה ועבר זמן מה ולא בירך שוב
לא יברך ,כסברת מהר"ם די לונזאנו והרב
בתי כהונה .דספק ברכות להקל .ע"כ.

ברכות ינימש קרפ

טסר

שדה צופים
והבן איש חי (פרשת ויצא אות י"ב) פסק,
שאם עבר יותר מחצי שעה לא
יברך אשר יצר בשם ומלכות ,אבל תוך
חצי שעה יברך .ע"כ .ומקורו מהחסד
לאלפים (סימן ו' אות ג') שכתב כן .וכן
העלה לדינא בספר ברכת יוסף (מערכת א'
אות ט') .וכן פסק בספר פני יצחק (מערכת
א' אות ח').
ובספר זכרונות אליהו (עמוד נ"ג) כתב,
שמעתי מפי מורי (הגאון רבי
עובדיה סומך בעל זבחי צדק) ,שמה שכתב
הברכי יוסף אם עבר זמן מה לא יברך,
הוא לא פחות משיעור מיל ,שלא ראינו
חשיבות בשום מקום פחות ממיל .ע"ש.

אבל

בשו"ת באר משה חלק ב' (סימן י'

אות ב') כתב ,שנראה שאפילו לאחר
שעה או שעתיים יכול לברך אשר יצר,
כל שלא נתעורר שוב שצריך לנקביו.
ותמה על הכף החיים שכתב שיברך רק
עד חצי שעה .ע"ש.

אולם

בשו"ת מהר"ח אור זרוע (סימן ק"א)

כתב ,שאלתי את מורי רבינו מאיר
זצ"ל עד מתי מברכים אשר יצר ,שאין
זה דומה לברכת המזון שיכול לברך עד
שיתעכל המזון במעיו ,דהיינו עד שירעב,
כי שם הוא נהנה מן המזון שבמעיו כל
זמן שאיננו רעב ,אבל כאן אינו כן ,ולא
שמעתי ממורי הקדוש זמן לזה .ע"כ.
ובשו"ת שאילת יעב"ץ (סימן ט"ו) ,כתב,
שכל שעדיין לא הוצרך שוב
לנקביו צריך לברך אשר יצר ,דאכתי
זמניה הוא ,ורק אם נתעורר שוב לכך,

אינו רשאי לברך עוד ,שכבר עברה
הנאתו .ע"ש .וכן כתב בספר שלמי צבור
(דף מ"ה ע"א) בשם הגאון רבי אליעזר נחום
בתשובה כתיבת יד.

7
בחשוקי חמד (עמ"ס ברכות) מביא שאלה:
מי שהתחיל לאכול גרעינים
או גלידה בבית או ברחוב ובירך עליהם
ובדעתו להמשיך ולאכלם ברחוב אחר,
האם חייב לברך עליהם שנית ,או שהברכה
הראשונה פוטרת את כל האכילה .ונאמר
במסכת ברכות בית שמאי אומרים יחזור
למקומו ויברך.
תשובה :מי שבירך על גרעינים או על
גלידה ברחוב ומחשבתו היתה
בשעת הברכה להמשיך ולאכול גם ברחוב
אחר ,אינו מברך שנית ,אולם אם בירך
בבית אף שדעתו היתה מתחילה להמשיך
ולאכול ברחוב אין מחשבתו מועילה
וחייב לברך שנית כשיוצא מפתח הבית,
כך יוצא מדברי המשנ"ב (סימן קעח בפתיחה
ובס"ק לט  -מב ,ובשעה"צ אות לא) .ובזכרונות
לרבי אליהו מני לא כתב כן .ומעשה
באחד שבירך על סוכריה בבית והכניסה
לפיו ויצא עמה לרחוב כשהסוכריה בפיו
והורה לו החזון איש להוציאה מהפה
ולברך עליה שנית ,ובאגרות משה (או"ח
ח"ב סימן נז) כתב שאם ברך על מיני
מתיקה בביתו כשלא היה צריך להיות שם
אלא הכין עצמו לילך לעסקיו אף שהוא
עדיין בביתו נחשב כמי שהוא בדרך ואינו
מברך שנית כשיוצא מביתו .ע"כ.

ברכות ינימש קרפ

ער
משנת אליעזר

(ח) ּבָ א לָ הֶ ם ּיַ יִ ן
לְ אַ חַ ר הַ ָּמזֹון וְ אֵ ין
ָׁשם אֶ ּלָ א אֹותֹו
הַ ּכֹוסּ ,בֵ ית ַׁש ַּמאי
אֹומרִ ים ,אִם רֹוצֶה
ְ
ְמבָ רֵ ְך עַ ל הַ ּיַ יִ ן

(ח) ּבָא לָהֶם י ַי ִן לְאַחַר הַּמָזֹון
וְאֵין ׁשָם אֶּלָא אֹותֹו הַּכֹוס,
ּבֵית ַׁשּמַאי אֹומְרִים ,מְבָר ְֵך עַל
הַּי ַי ִן וְאַחַר ּכְָך מְבָר ְֵך עַל הַּמָזֹון.

רע״ב
(ח) מברך על היין
ואחר כך מברך
על המזון .שאין ברכת

המזון טעונה כוס.
וב"ה סברי ברכת המזון

ו ְׁשֹותֶה קֹודֶם ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון ְדאֵין חִּיּוב לְ ָברְֵך ּבִ ְרּכַת ַהּמָזֹון עַל הַּכֹוס וְ אַ חַ ר ּכָ ְך ְמבָ רֵ ְך עַ ל
שדה צופים
משנה ח
עונין אמר אחר ישראל המברך ואין עונין
אמן וכו'.

עיין

שו"ת תשובה מאהבה (חלק א סימן

סט) שנשאל אם עונין אמן אחר
אחד מהמאמיני אמונת שבתי צבי שחיק
טמיא ,אם אומר ברכה אחת מן הברכות.
והשיב :אהובי תלמידי לא מיבעיא לדעת
הרמב"ם פ"א מה"ל ברכות הל'
י"ג וז"ל כל השומע אחד מישראל מברך
ברכה מכל הברכות כלן אעפ"י שלא שמע
הברכה כלה מתחלה ועד סוף ואעפ"י
שאינו חייב באותה הברכה חייב לענות
אמן ואם הי' המברך נכרי או אפיקורס או
כותי כו' אין עונין אחריהם אמן עכ"ל הרי
דהרמב"ם ז"ל ס"ל אפילו אחר נכרי אין
עונין אמן וזוהי נוסחה האמיתית בדברי
הרמב"ם וכן מורים דבריו בפי' המשנה
ס"פ אלו דברים דמה שאמר התנא ואין
עונין אמן אחר כותי המברך עד שישמע
כל הברכה כלה מיירי בזמן שהיו הכותים
נכבדים מן הנכרים ופחות מישראל אבל
מעת שחקרו עליהם היו פחותים מן
הנכרי' עייש"ה (ועיין בלח"מ ובספר אלי' רבא
א"ח סימן רט"ו) וכן משמע פשט לשונו
דנקט כל השומע אחד מישראל מברך

כו' משמע דוקא אחד מישראל אבל מי
שאינו מישראל יהי' מי שיהי' אין עונין
אחריו אמנם יש לדחוק ולומר דכוונתו
אם הוא מישראל אז אעפ"י שלא שמע
הברכה כלה עונין אמן אבל מאינך דנקט
דוקא עד שישמע הברכה כלה כמו שרצה
לדחוק בכ"מ אבל זה אינו דעיקר חסר.
ועוד דהא הרמב"ם נקט או אפיקורס
ובאפיקורס ודאי אפילו שומע כל
הברכה כלה אין עונין אמן ומה שתמהו
על הרמב"ם מהבריית' (שם נ"ב ב') דתני'
אחר הכל עונין אמן ולא מיעט אלא
תינוקות שמתלמדין ועיין שם ברבינו
יונה ז"ל.
נלע"ד דלק"מ דהרמב"ם ס"ל מה דתני
אחר הכל עונין אמן היינו אחר
הכל ישראל המברכים בין אשה ובין
שוטה ובין קטן וכי"ב ולא מיעט אלא
תינוקות שמתלמדין שאין כוונתן לשם
ברכה ופשטת לשון המשנה משמע דנכרי
כלל וכלל לא כדעת הרמב"ם ואפילו
לדעת הטור והוא דעת הרא"ש אביו ז"ל
בשם הירושלמי דאחר נכרי עונין אמן
וכתב הטעם לפי שאין דרך הנכרי לכוון
לע"א כשהזכיר השם משא"כ כת הרשעה
מאמיני שבתי צבי שר"י כל כוונתם על
פגר שלהם.

רע״ב

ברכות ינימש קרפ

אער
משנת אליעזר

טעונה כוס :עונין אמן ּובֵית הִּלֵל אֹומְר ִים ,מְבָר ְֵך עַל הַ ָּמזֹוןּ ,ובֵ ית הִ ּלֵ ל
אֹומרִ יםְ ,מבָ רֵ ְך עַ ל
ְ
אחר ישראל
המברך .הַּמָזֹון וְאַחַר ּכְָך מְבָר ְֵך עַל
הַ ָּמזֹון ְּדּבִ ְרכַת ַהּמָזֹון
ואף על פי שלא שמע
הזכרת השם אלא סוף הַּי ָי ִן .עֹונ ִין אָמֵן אַחַר י ִ ְ
ׂשרָאֵל ָצרִיְך ּכֹוס ,וְ אַ חַ ר ּכָ ְך
ְמבָ רֵ ְך עַ ל הַ ּיַ יִ ן,
עֹונִ ין אָ ֵמן אַ חַ ר יִ ְׂשרָ אֵ ל הַ ְמבָ רֵ ְך ּכְׁשֶּׁשֹו ֵמ ַע ְּב ָרכָה ֲאפִּלּו אֵינֹו ׁשֹומֵע אֶת ַהזְּכָרַת ַהׁשֵם
שדה צופים
והנה הכותים קודם הגזרה אעפ"י
שהזכירו השם לא הי' מועיל עד
שנשמע ממנו כל הברכה וכתב הרא"ש
הטעם אם שמע כל הברכה מוכחא מלתא
שאין כוונתו לע"א וכ"כ תר"י עיין שם
ואלו רשעי אדוקי פגר ש"ץ תר"ו [תיפח
רוחו ונשמתו] כל תפלתם תועבה בודאי אם
מזכירין כל הברכה כל מחשבתם הנדחה
לש"ץ רע שלהם.
ואף שרבינו יונה ז"ל האריך ופסק אפילו
אחר כל האומות עונין אמן מפני
שהקב"ה בפי כל האומות עייש"ה נלע"ד
מפני שכל אום ולשון בארץ מכבדים את
השם יתברך ויתעלה ע"ד שאמרו ז"ל
(סוף מס' מנחות) ממזרח שמש עד מבואו
גדול שמי בגוים דקרו לי' אלדא דאלהין
ואף שאין משמעות לשון רבינו יונה
סובלת כן עכ"ז הנלע"ד כתבתי משא"כ
אלו מאמיני בשקץ התועב ש"ץ מודח
ועושין אותו לאלהות ולא עוד אלא שאוו
אלהות הרבה בכל דור ודור עושין אלהות
אחרת כנודע ודאי המה גרועים ופחותים
ושפלים מכל אפיקורסי ארץ.
והנה ראיתי במג"א א"ח סימן רט"ו ס"ק
ד' שכתב דאף שעכו"ם כוונתן
לע"א שלהם מ"מ חושב כו' וכמ"ש סימן
קנ"ו עכ"ל יש כאן קצת גמגום וביאורו
פשוט אף שהוא עכו"ם כוונתו לעושה

שמים וארץ אלא שמשתף ד"א ואינו
מוזהר על השתוף כמבואר בהגהות רמ"א
סימן קנ"ו סעיף א' וזהו דוקא לאומות
שאין עובדין עבודה זרה כמו האומות
בזמן הזה אבל בני ישראל שמוזהרין על
השתוף מכ"ש פגרי האנשים הפושעים
שמאמינים שהשוטה רשע ש"ץ ארור
הוא אלהות וכל מחשבתם הרעה בכל
התפלות ובכל הברכות עליו אין ספק
העונה אמן אחריהם ברך ונאץ את ה'
אלדים חיים ומלך עולם.
וראיתי אור באיש האלדים קדוש
הרב רבינו מנחם עזרי' מפאנו
בתשובה סימן ק"ט וז"ל הקדוש והטהור
עוד שאלת מה לענות אמן אחר פרסי
המברך שיש מן הפוסקי' המפורסמים
והחשובים שאמר לענות אחריו אפילו
לא שמענו כל הברכה תשובה פשיטא
לי שאין עוני' אמן אחריו אפילו שמענו
כל הברכה ולא מרבינן לי' מדתני' אחר
הכל עונין אמן דליתא בכלל המברכי'
כל עיקר ואם אי אתה אומר כן השתא
כותי קודם שגזרו עליהן לא היינו עונין
אחריו עד שנשמע כל הברכ' ואחרי
שגזרו עליהן נהוי רשאין לענות אחריו
בלי שמיעה זה הבל וכ"ת לחומרא גזרו
עליהן ולא לקולי אף אתה אמור לעצמך
דלעולם ודאי לא פלוג רבנן מה תאמר

בער
משנת אליעזר

דִ ְס ָּתמָן לְ ָׁש ַמי ִם ,וְ אֵ ין
עֹונִ ין אָ ֵמן אַ חַ ר
הַ ּכּותִ י הַ ְמבָ רֵ ְך עַ ד
ֶׁשּיִ ְׁש ַמע ּכָ ל הַ ּבְ רָ כָ ה

ברכות ינימש קרפ
הַמְבָר ְֵך ,וְאֵין עֹונ ִין אָמֵן אַחַר
הַּכּותִי הַמְבָר ְֵך ,עַד ׁשֶּי ִ ְׁשמַע ּכָל
הַּבְרָכָה:

רע״ב

דמסתמא

הברכה
לשמים ברך :אלא אם
כן שמע כל הברכה.

שמא ברך להר גריזים:

ֶׁש ְּמ ָברְֵך
ְּד ַחיְׁשִינ ָן
לַעֲבֹודָה זָרָה ֶׁש ְּבהַר ּגְרִיּז ִיםּ ,ו ְב ְק ַטנ ִים ּבִ ְׁשעַת לִּמּודָם ֹלא י ַ ֲענ ֶה ְּדהֵם אֹו ְמרִים ַה ְּב ָרכָה ֶדרְֶך
ַּתלְמּודָם:
שדה צופים
נשמע ונענה לא אמרו כן אלא על הכותי
בזמן שהי' בכלל ישראל ופרסי ממילא
אדחי ומ"ש בירושלמי פרסי שברך את
השם עונין אחריו אמן פי' כההיא דנ"נ
דאמר בריך אלדיהון די שדרך ומשך
ועבד נגו וכל כגון זו דידים מוכיחות
שהוא מכוון לש"ש שרי הא לא"ה אסור
לענות ודא ודאי ברירא דמלת' ומנה לא
תזוע.
ואתמר נמי התם (אמר המחבר התם
לא מצאתי בירושלמי דפוס
אמשטרדם עם פי' ר"א אבל מצאתי כן
בראשית רבה פ' תולדות פ' ס"ו) ברך
בשם אין עונין אחריו ופרושו ברך שם
בשם דהוא לישראל בלחוד שרי כגון הא
דאמר דוד כי לך הוחלתי אתה תענה ה'
אלדי קדמאה ביו"ד הי' תנינא באדני כו'
אבל היכא דאיכא לספוקי לשתף ש"ש
וד"א אין לענות אמן על ברכת מאמיני
הרשע ש"ץ שר"י (אמר המחבר הרוצה
לדעת אמונת שוא ונתעה מהרשע שבתי
צבי תר"ו ותלמידיו הרשעים ת"ע ואיך
המה מזלזלים כל האומות שבעולם
עברים נוצרים וישמעאלים יעיין נא
בספרים האל צבי מודח נובלת צבי צבי
שבור ובחבורים מהגאון מוה' יעב"ץ
זצללה"ה ובספר הברית ואהבת דוד וכי"ב

הרבה קונטרסים שנדפסו בפולין שנת
תקי"א ותקי"ב) אבל אל תצא לריב בזה
עם המון שאינן בני תורה .ע"כ.
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עיין

שו"ת בצל החכמה (חלק ג סימן

לט) בדין לקבל רפואה ממין שבא
לרפואתו ע"י לחש או בלי לחש ברפואה
שאינה טבעית ,ושם (אות ד) כותב:
וכשמזכיר לחש ואינו מזכיר בו שם ע"ז
אבל מזכיר בו שם ה' ,נראה דאסור
להתרפאות ממנו ,דכיון שהוא מין ואדוק
בע"ז מסתבר דכי קא מזכיר שם ה' ,על
ע"ז שלו הוא מתכוון.
ראי' לדבר לענ"ד מהא דקתני מתני'
ועונין אמן אחר ישראל המברך
ואין עונין אמן אחר כותי המברך עד
שישמע כל הברכה כולה ע"כ .וז"ל הרבינו
יונה ,עונין אמן אחר ישראל המברך,
ואעפ"י שלא שמע כל הברכה כיון ששמע
שהזכיר את "השם" עונין אחריו אמן אבל
אין עונין אחר כותי המברך עד שישמע
כל הברכה פירוש כשאינו שומע אלא
הזכרת השם בלבד אין לו לענות אמן
דשמא כוונתו לע"ז אבל כששומע כל
הברכה עונה אחריו אמן דמוכחא מילתא
שאין כוונתו לע"ז כיון שאומר הברכה.
וי"א דדוקא על כותי עונין אמן כששומע

ברכות ינימש קרפ

גער

שדה צופים
כל הברכה אבל אחר הנכרי אין עונין
אמן כלל "דודאי אינו מתכוון אלא לע"ז"
וכו' ונראה למורי הרב נר"ו שאפי' אחר
הנכרי עונין אמן כיון ששומע כל הברכה
מפיו שמאחר שאנו שומעין שמברך על
הדבר להשם אעפ"י שהוא אינו יודע מהו
השם שהוא חושב שהע"ז הוא הבורא
אפי"ה כיון שכוונתו לשם ואנו שומעין כל
הברכה מפיו עונין אמן אחריו וכו' עכ"ל
הרבינו יונה .וכפי' השני כ' גם הרא"ש
(שם פ"ח סי' ה') בקצרה ע"ש .מבואר
לשני הפירושים דעכו"ם כשמזכיר שם ה'
אמרינן דודאי לע"ז נתכוון רק כשגומר
כל נוסח הברכה פליגי.
אמנם הטור (או"ח סי' רט"ו) כ' ,ונכרי
עונין אחריו אעפ"י שלא שמע כל
הברכה וכו' לפי שאין דרך הנכרי לכוין
השם לע"ז וכו' עכ"ל ע"ש .הרי היפך דעת
הרבינו יונה והרא"ש ,ועיי' פרש"י) שפי'
דעונין אחר ישראל אפי' לא שמע רק סוף
הברכה אבל לא אחר כותי שמא ברך להר
גריזים ע"כ ע"ש .וכ"ה גם בבית הבחירה
להרב המאירי (שם ד"ה המשנה הי"א) וכן
פי' גם הרע"ב במתני' שם .הרי הם פירשו
הא דקתני מתני' ,עד שישמע כל הברכה
כולה ,ר"ל גם תחילת הברכה היפך דברי
הרבי"ו והרא"ש שפירשוה כל הברכה
כולה גם סוף הברכה .ומשמע לכאורה
דס"ל דע"י ששומע שמזכיר ה' בתחילת
הברכה יש הוכחה דלאו לע"ז אלא לשם
ה' מתכוון .אבל זה אינו ,די"ל דס"ל דע"י
ששומע ממנו גם תחילה הברכה ולא
סופה לבד ,נמצא שמע כל הברכה ובכל
כהאי מוכחא מילתא שאין כוונתו לע"ז
וכמש"כ הרב"י והרא"ש .נמצא לפרש"י,

הרב המאירי והרע"ב אין הכרע אם
כהרב"י והרא"ש או כהטור.
אך כל זה בעכו"ם סתם אבל במין שכל
מחשבתו לע"ז ,מבואר ברמב"ם (פ"א
מה' ברכות הי"ג) וכ"ה בטור ושו"ע (או"ח סי'
רט"ו סעי' ב') דאפיקורוס אין עונין אחריו
אמן .ועיי' בשו"ע הרב (שם סעי' ב') שכ'
בנכרי שאין עונין אחריו אמן אא"כ שמע
כל הברכה מפיו ואילו במין כ' ,אבל אחר
מין דהיינו האדוק לע"ז אסור לענות אמן
אפי' שמעו כל הברכה מפיו ע"ש .הרי
דמין שהזכיר שם ה' ,תלינן דלע"ז מתכוון
אפי' כשבירך בנוסח הברכה שתקנו לנו
חז"ל וא"כ מכש"כ כשמזכיר שם ה' בתוך
דברי עצמו ,דאמרינן דלשם ע"ז נתכוון.
ע"כ .עיי"ש עוד.

7
בבית הכלא מסוים נמצאים אסירים
ביותר,
מסוכנים
פלילים
והנה נכנס שם רב בית הכלא ורואה
שמתפללים שם קבוצת אסירים והש"ץ
הוא גוי ,שלמד יהדות על מנת להתגייר,
אך בטרם שנכנס תחת כנפי השכינה
נתפס בעון רציחה ,אך לא עלה בידו
לבצע את הגיור למעשה ,השאלה היא
האם למחות בידו ,ובפרט שהוא משפיע
על האסירים היהודים שיבאו לתפילה,
וכשהוא מזמין הם באים? [יצוין ש'בעל
התפילה' דנן הוא גבר אלים מאוד שהכל
יראים ממנו ורב בית הכלא חושש לפיקוח
נפש אם ימחה בידו].
תשובה :במושכל ראשון נראה שאין
למחות בידו שהרי נאמר
במסכת ברכות 'ואין עונים אמן אחר כותי

דער

ברכות ינימש קרפ
שדה צופים

המברך עד שישמע כל הברכה כולה' ,וכך
נפסק בשו"ע (או"ח סימן רטו ס"ב ברמ"א)
וז"ל" :ועונין אמן אחר עובד כוכבים אם
שומע כל הברכה מפיו" ,אמנם כתב שם
הביאור הלכה שלדעת הרמב"ם אין עונים
אחריו (אמן) בכל גווני ,אך סיים שם
הביאור הלכה דלמעשה יש להקל ,אחרי
דיש פוסקים שסוברים דאפילו לא שמע
כל הברכה גם כן צריך לענות כדמוכח
מהירושלמי ,וכן פסק הגר"א לדינא ,ועל
כן די לנו אם נחמיר שצריך שישמע כולו
עכ"ל ,לאור זאת מותר לענות אמן אחר
ברכותיו לא בתור ש"ץ כי אם בתור יחיד
המתפלל בקול שמותר לו להתפלל בתור
יחיד ואין חייבים למחות בידו.
ויעויין גם
שכתב :בן נח שרצה לעשות
מצוה משאר מצוות התורה כדי לקבל
שכר ,אין מונעים אותו לעשות אותה
כהלכתה ואם הביא עולה מקבלים ממנו
עכ"ל ,ואם כן אין לנו להפריע לנכרי
להתפלל ואין למנוע מהאסירים לענות
אמן ,ויתכן שגם לענות ברכו ואיש"ר
מותר.

ברמב"ם (פ"י ממלכים ה"י)

אלא שכתב הרדב"ז (שם)" :ומ"מ במצוות
שצריכים קדושה וטהרה כגון
תפילין ס"ת ומזוזות אני חוכך להחמיר
שלא יניחו אותם לעשותן" ,עכ"ל .לפי
זה מסתבר שיש למונעו מלהיות בעל

קורא וגם להניח תפילין( ,יש אמנם לחוש
לחילול ה' שגוי הוא ש"ץ ,אבל אם אנו
לא מעמידים אותו כש"ץ אלא לא מוחים
בידו אולי מותר ,ובפרט שהוא אדם אלים
ויכול להגיע לידי סכנה ח"ו).
ויעויין ב"י (סימן נג) שכתב ללמד זכות
על הנוהגים שקטן יורד לפני
התיבה במוצ"ש ,שלא הקפידו חכמים
אלא בתפילת שחרית שיש בברכת
יוצר ובתפילה קדושה ,וגם שצריך
ש"ץ לחזור התפילה להוציא רבים ידי
חובתן ,ולא במעריב ,שיש בה רק קדיש
וברכו ,ואבודרהם ומהר"ר יצחק בן ליאון
חולקים ואומרים לבטל המנהג .ולפי"ז
ה"ה בגוי שאפשר לענות על ברכותיו
כיון שאינו מוציא אחרים ידי חובתם.
ויעויין במג"א (סימן נג ס"ק יב) שכתב גם
כך דקטן שאינו מוציא רבים יד"ח רק
שאומר קדיש וברכו ,ויעויין משנ"ב (סימן
נג ס"ק לב) שכתב אם אין מנהג אין לקטן
לעבור לפני התיבה במוצ"ש משום דברכו
נמי מצוה על כל הציבור לשמעם שחרית
וערבית וקטן שאינו חייב אינו יכול
להוציא אותם ,ונראה שדברי המשנ"ב
באו לומר שקטן לא מוציא את הרבים
בברכו אבל אין איסור לענות אחריו
שהרי כשעולה למפטיר לומר ברכו עונים
אחריו ,ואם כן אין איסור לענות ,ויתכן
שה"ה הנכרי בנדונינו( .חשוקי חמד).

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

(א)

מקום
הרואה
שנעשו בו נסים.

פרק תשיעי

(א) הָרֹואֶה מָקֹום ֶׁשּנַע ֲׂשּו בֹו
נִּסִים לְי ִ ְׂשרָאֵל ,אֹומֵר ּבָרּוְך
ֶׁשעָׂשָה נִּסִים לַאֲבֹותֵינּו ּבַּמָקֹום

כגון מעברות ים סוף,
ונחלי ארנון ,ומעברות
הירדן ,ואבן שישב עליה
משה ע"ה כשעשה
מלחמה בעמלק ,ודומיהן .ואניסא דרבים ,כגון
הני דאמרינן ,מחייבי כולי עלמא לברוכי .אבל

הער
משנת אליעזר
ָּכל ַה ְּב ָרכוֹת ֶׁש ַּב ֶּפ ֶרק
זֶה הוּא ְּב ֵׁשם ו ַּמ ְלכוּת
ֶׁשאו ֵֹמר ָּברו ְּך ַא ָּתה ה'
ֶאלו ֵֹקנ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם:

(א) הָ רֹואֶ ה ָמקֹום
ֶׁשּנַ עֲ ׂשּו בֹו

נִ ּסִ ים לְ יִ ְׂשרָ אֵ ל ּכְגֹון מָקֹום ֶׁש ָעבְרּו י ִ ְׂש ָראֵל
אֹומר ּבָ רּוְך ֶׁשעָ ָׂשה
ְּבי ַם סּוף ו ְדֹומֵיהֶןֵ ,

שדה צופים

פרק ט
משנה א
הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל
אומר ברוך שעשה נסים וכו׳
כתבו התוס' בשם רבינו שמעיה ,שכל
הברכות שנזכרו בפרקין ,צריך
לאומרם בשם ומלכות ,ושכן כתב רבינו
שמשון מקוצי על פי הירושלמי ,ושכן
היה נוהג רבינו יצחק בר שמואל לברך
ברכה זו בשם ומלכות.
וכן פסק הרמב"ם (בפרק י מהלכות ברכות).
וכן דעת רבי יהודה החסיד והרמב"ן
ורבינו יונה.

וכן

פסק הרא"ש בתשובותיו (כלל ד'

סימן ג) ,שאחר שהביא דברי הראב"ד
שסובר שברכות אלו בלי שם ומלכות,
כתב ,שאין לחוש לדבריו אלו ,כי למה
ישתנו ברכות אלו מכל שאר הברכות,
וכל רבותינו כתבו ונהגו לברך ברכות אלו
בשם ומלכות ,שכל ברכה שאין בה שם
ומלכות אינה ברכה .ע"כ.
וכן הרשב"א בחידושיו דחה סברת
הראב"ד בזה ,שלדבריו גם ברכת
הגומל לארבעה שצריכים להודות ,צריכה

להיות בלי שם ומלכות ,והמנהג פשוט
בכל ישראל לברך הגומל בשם ומלכות.
ולפיכך העיקר שצריך לברך ברכות
הראיה בשם ומלכות .ע"כ .וכן פסק
בשו"ע (או"ח סימן ריח) ,שיש לומר ברכות
אלו בשם ומלכות.
ועיין בשו"ת דברי מרדכי
שנשאל ,אם יש לחוש בזה לדעת
הראב"ד שסובר שברכות הראיה בלי שם
ומלכות ,על פי הכלל ספק ברכות להקל,
והשיב ,שמכיון שהראב"ד הוא יחידי בזה
נגד כל הפוסקים הראשונים שסוברים
שצריך לברך בשם ומלכות ,אין לומר בזה
ספק ברכות להקל .וכמו שכתב כיוצא
בזה בספר אות אמת .עכת"ד.

(סימן ה')

והנה

בפתח הדביר חלק ב' (סימן רכז

סק"ג) הביא שיש נוהגים לברך
על הרעמים ברוך שכוחו וגבורתו מלא
עולם בלי שם ומלכות ,ומתחילה תמה
על מנהגם זה ,שהרי כל ברכה שאין בה
שם ומלכות אינה ברכה ,ושוב כתב ,שיש
ליישב מנהגם בדוחק ,כי בהיות שעל פי
הדיןצריך לברך מיד בהישמע קול הרעם,
ואם לא בירך בעת שמיעת קול הרעם,
מברך בתך כדי דיבור של סיום הרעם,
דהיינו בתוך שיעור אמירת שלום עליך

וער
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

ׁשּנֶעֶקְר ָה מִּמֶּנּו אניסא דיחיד ,כגון
נִ ּסִ ים לַ אֲ בֹותֵ ינּו הַּז ֶה .מָקֹום ֶ
הרואה מקום שנעשה
ּבַ ָּמ
קֹום ְּב ֶארֶץ י ִ ְהַׂש ּזֶ ָראהֵ,ל ע ֲבֹודָה זָרָה ,אֹומֵר ּבָרּוְך ֶׁשעָקַר
לו בו נס ,איהו חייב
ָמקֹום
ע ֲבֹודָה זָרָה מֵאַרְצֵנּו:
לברוכי ברוך שעשה לי
ִמ ֶּמנּו
ֶׁשּנֶ עֶ קְ רָ ה
נס במקום הזה ,ובנו
עֲ בֹודָ ה זָ רָ ה ,אֹומֵר
ובן בנו חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי
ּבָרּוְך ֶׁש ָעקַר עֲבֹודָה זָרָה ֵמ ַא ְרצֵנּו:
במקום הזה .וכל הני ברכות דמתניתין בעו
הזכרת שם ומלכות ,דכל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה:

שדה צופים
רבי ,ולא יותר ,וכמו שכתב הר"ן (פסחים

ז ):על פי הירושלמי .וכן פסק בשלחן
ערוך (סימן רכז) .ואין הכל בקיאים בשיעור
זה ,וגם אין לברך על הרעמים אלא רק
פעם אחת ביום ,אלא אם כן נתפזרו
העבים ,ויש מחלוקת מה נקרא נתפזרו
העבים ,כמו שכתב במאמר מרדכי ,ואין
הכל בקיאים בזה ,לכן נמנעו מלהזכיר
שם ומלכות .וסיים ,שמכל מקום הבקי
בהלכה צריך לברך בשם ומלכות ,כתקנת
חז"ל ,ע"כ.
ועיין בספר יוסף אומץ (סימן רפ"ז ושע"ו),
שכתב להזהיר לברך על הרעמים
ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם בשם
ומלכות ,ושהמבטל ברכה זו עונשו גדול
מאד .כן כתב אליה רבה (סימן רכג סק"ג)
בשם השל"ה.

7
כתב הפני יהושע ,נראה דמה שפתח
התנא בזו הברכה וטפי הוה ליה
לאקדומי הנך ברכות שהן על מעשה
בראשית דקדמו בזמן טובא ,היינו משום
דכל הנך ברכות שהן הודאה ילפינן להו
בגמרא דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך
ה' אשר הציל ,ונראה מזה דאי לאו הך

ילפותא לא היה מתקנין שום ברכה
בכיוצא בזה דלא הוי דומיא דברכת הנהין
וברכת המצות דמסקינן לעיל בריש פרק
כיצד מברכין דסברא הוא ואסמכינהו
אקרא כמ"ש התוס' שם ,והיינו נמי
דמדייק בשמעתין מנא הני מילי כיון
דברכת יתרו על הניסים שנעשו לישראל
הוי מש"ה קתני להך ברכה ברישא ,כן
נראה לי .ואע"ג דבברכת יתרו לא אשכחן
בה מלכות ,אפשר דמה שאמר יתרו אשר
הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה ואמר
גם כן עתה ידעתי כי גדול ה' וגו' א"כ
אין לך מלכות גדולה מזו וכמ"ש רש"י
בפירוש החומש .ע"כ.

7

בסוף מסכת שמחות מסיים הודו לה'
כי טוב כי לעולם חסדו .ובספר
תוספות ירושלים (סימן רי"ח) העיר ע"ז,
משמע לכאורה דצריך לאומרה דהוא
במקום הלל שאומרים על הנס .ויותר
היה נראה שזהו רק התחלה של המזמור
דארבעה צריכים להודות ,ויתכן דשיעורו
וכו' כמ"ש בכ"מ ובמדרשים ובירושלמי
שהוא מקוצר ושיעורו וכו' .ועיין בחיי
אדם (סוף כלל ס"ט).

7

ברכות יעישת קרפ

זער

שדה צופים

בשולחן

ערוך אורח חיים (סימן ריח

סעיף ד) כתב ,הרואה מקום
שנעשה נס ליחיד ,אינו מברך ,אבל הוא
עצמו מברך שעשה לי נס במקום הזה,
וכל יוצאי ירכו גם כן מברכין שעשה נס
לאבי במקום הזה[ .ומבן הבן ואילך יברך
שעשה נס לאבותי או לאבי אבא .מ"ב].
ועיין מג"א דיוצאי יריכו היינו אפילו
אותן שנולדו קודם לכן .עיי"ש.
ועיין בא"ר שהכריע דבנו ובן בנו צריכין
לברך בין שנולדו קודם שקרה הנס ובין
שנולדו לאחר מכן משום כבוד אביהם
ומנכד ואילך אין מברכין אא"כ נולדו
אבותיהם אחר שקרה הנס לאביהם
הראשון דבזה הם שותפים כולם באותו
הנס.
והשע"ת כתב :ובא"ר הכריע דבנו ונכדו
אפי' נולדו קודם ושאר יוצאי
יריכו אפילו נולדו אחר כך ובבר"י הכריע
כהמג"א וכן משמע מסתימת הפוסקים
שיש מי שכ' נכדו מברך תו לא.
ובמח"ב הביא בשם המאירי בפסקיו
כת"י שכ' הגירסא ברי' ובר ברי'
וכן הוא בשאלתות ודוקא בנו ובן בנו
מפני שהם בני דורו כו' ע"ש ובא"ר ושאר
יוסף וכ' בסולת בלולה מדברי הזוהר
ושל"ה מי שנעשה לו נס טוב וראוי שבו
ביום יתבודד בכל שנה להודות ולשמוח
ולספר קצת מהנס והביאו במח"ב
וכ' אני ראיתי בשיטת ר"ה להרמב"ם
בסופו ואיתא שם שהרמב"ם קיבל עליו
להתבודד ביום הצרה בכל שנה וביום
שלאחריו לשמוח ולשון זה הביאו בס'
חרידים וכיוצא בזה נמצא שעשה הגאון

בעל תוי"ט ועוד גדולים כאשר יצאו
מצרה לרווחה .ע"כ.
ועיין ביאור הלכה ,שכתב ,ופשוט דאם
נעשה נס לאמו או לאם אמו ג"כ
מברך שעשה נס לאמי או לאם אמי גם
זה פשוט דזולת יוצאי ירכו אין שום אחד
רשאי לברך אנס דאידך ואפילו בעל על
אשתו או אשה אבעלה ועיין בסימן רי"ט
לענין הגומל וכן אין אב רשאי לברך אנס
בנו וכ"כ אבודרהם להדיא ע"ש בהלכות
ברכות.

7

עוד

כתב בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

ריח סעיף ט) יש אומרים שאינו מברך
על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג
העולם ,אבל נס שהוא מנהג העולם
ותולדתו ,גון שבאו גנבים בלילה ובא לידי
סכנה וניצול וכיוצא בזה ,אינו חייב לברך,
ויש חולק ,וטוב לברך בלא הזכרת שם
ומלכות.
וכתב המג"א ,לא מצאתי מי שחולק
דהיאך יעלה על הדעת להקרא נס
דבר שהוא בדרך הטבע ומ"ש הרב"י ס"ס
רי"ט בשם הריב"ש היינו לומר כשנעשה
לו נס צריך לברך גם הגומל אבל בדבר
שמנהג העולם פשיטא דאין לברך שעשה
לי נס וכ"מ בב"ח .ע"כ.
וכתב בביאור הלכה ,עיין מג"א שתמה
איש חולק זה דבודאי אמנהג
העולם וטבעו אין לברך שעשה לי נסים
וכן הגר"א תמה דא"כ כל יולדת תהא
צריכה לברך שעשה לי נסים וכמו כן
בניה לעולם ולפימה שכתב בתשובת
רדב"ז ח"ג סי' תקע"ב והובאה בנ"א ניחא

חער

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

קושיתו דבודאי כגון יולדת או חולה ליכא
למ"ד שאין זה נס כלל [שרוב חולים
ויולדות לחיים] ואנן לכו"ע נס בעינן
רק דלשיטה א' בעינן דוקא שהנס של
הצלה יהיה דוקא למעלה מדרך הטבע
כנסי אבותינו ולשיטה ב' כל דבר שמזמין
ה' ברגע זו בדרך התולדה ג"כ מקרי נס
כגון שבאו גנבים או גזלנים עליו [ובנ"א
משמע דלדעה ראשונה נתמעט רק גנבים
ומשום דבאים רק בשביל ממון וליכא
חשש סכנה כלל לא נהירא דהא ע"פ הדין
מותר להרגו דחזקה בא להרוג וכידוע
מדין דמחתרת] וקרוב שיהרגוהו ונזדמנו
בני אדם או סיבה אחרת שנתפחדו וברחו
מחמת זה אע"פ שלא היה כאן שינוי
בטבע מ"מ נס הוא שהזמין הקב"ה לשעה
זו .ע"כ.
והא דאינו חייב לברך כתב המ"ב ,דהיינו
כשיגיע שם בפעם אחר ברכת
שעשה לי נסים ומ"מ בשעה שאירע לו
ההצלה צריך לברך ברכת הגומל דבברכת
הגומל לא קפדינן כולי האי שיהיה נס
גמור וכדלקמן בסוף סי' רי"ט בדעה
הראשונה דהסכימו עליה הרבה אחרונים.
וטעם היש חולק כתב המ"ב ,דס"ל
דאפילו היה ההצלה שלא למעלה
מדרך הטבע אעפ"כ כיון שהיה בסכנה
אם לא הזדמן לו ההצלה נס מקרי וחייב
להדות ולשבח לבורא על שהכין והזמין
לו ההצלה ברגע זו.
עוד כתב המ"ב ,אם נפל עליו אבן
וכיו"ב או שעבר עליו עגלה טעונה
שבדרך הטבע היה שימות עי"ז והוא
ניצול ממיתה כשיגיע לאותו מקום
משלשים לשלשים צריך לברך ואם נפל

אבן סמוך לראשו או נתקע ברזל סמוך
לעינו ונעשה לו נס ולא נפל האבן על
ראשו ולא נתקל הברזל בעין ממש לדעה
ראשונה אין מברכין ולדעה שניה אפשר
שמברכים כי כל אדם שקרוב לדבר שיש
בו סכנה וניצול מברך וע"כ יברך בלא שם
ומלכות.
כתבו האחרונים מי שנעשה לו נס יש
לו להפריש לצדקה כפי השגת ידו
ויחלק ללומדי תורה ויאמר הריני נותן זה
לצדקה ויהי רצון שיהא נחשב במקום
תודה שהייתי חייב בזמן המקדש וראוי
לומר פרשת תודה .וטוב וראוי לו לתקן
איזה צרכי רבים בעיר ובכל שנה ביום
הזה יתבודד להודות לה' יתברך ולשמוח
ולספר חסדו .מ"ב.

7
כתב הטור (אורח חיים סימן ריח) וז"ל :ועל
נס של רבו צריך לברך עליו דהכי
איתא בירושלמי מהו שיברך אדם על נס
של רבו וקאמר אם היה אדם מסויים כמו
יואב בן צרויה וחביריו ואדם שנתקדש בו
שם שמים כמו דניאל וחביריו צריך לברך
עליו הילכך הרואה גוב של אריות וכבשן
האש מברך ברוך שעשה נס לצדיקים
במקום הזה .ע"כ.
וכתב הבית יוסף שם ,וז"לֹ :יש לתמוה
על רבינו שסתם וכתב שצריך
לברך על נס של רבו ומשמע דבכל מי
שהוא רבו מברך על נסו ,והירושלמי
שמביא אינו אומר שיברך אלא על נסי
אדם מסויים אבל אם אינו מסויים אף על
פי שהוא רבו משמע שאין מברך על נסיו
וגם על הירושלמי שמביא יש לתמוה

ברכות יעישת קרפ

טער

שדה צופים
דקא מיבעיא ליה רבו ומייתי מאדם
מסויים ואפשר לומר דאדם מסויים אף
על פי שלא למד ממנו הוא חשוב כרבו
וכיון דאשמועינן דמברך על נסו ממילא
משמע דכל רב שלמד ממנו מברך על
נסו .ומיהו נוסחת הירושלמי דידן כך
היא מהו שיברך אדם על נסי אביו ורבו
ואם היה אדם מסויים כגון יואב בן צרויה
וחביריו ואדם שנתקדש בו שם שמים
כגון דניאל וחביריו ונס של שבטים מהו
שיברך מאן דאמר כל שבט איקרי קהל
צריך לברך מאן דאמר כל השבטים
איקרו קהל אין צריך לברך ע"כ ,ומשמע
דכל הני מיבעיא ליה נסי אביו ורבו
ואדם מסויים ושנתקדש בו שם שמים
ונס של שבטים וכולהו לא איפשיטו בר
מנס של שבטים דאמרינן דפלוגתא היא
וכיון דלא איפשיטו מספק לא מברכינן
עלייהו.
אבל מצאתי בפסקי הרא"ש ריש פרק
הרואה (סי' א) הירושלמי בנוסחא
אחרת וז"ל מהו שיברך אדם על נסי אביו
ורבו ואם היה אדם מסויים כגון יואב בן
צרויה וחביריו ואדם שנתקדש בו שם
שמים כגון דניאל וחביריו מברך ע"כ ולפי
גירסא זו נראה דאיבעיא ליה אביו ורבו
ואדם מסויים וכו' ופשיט דמברך אכולהו
אבל מדברי רבינו נראה שלא היה גורס
ואם היה אדם מסויים בוי"ו אלא בלא וי"ו
דלפ"ז לא איבעיא ליה אלא אביו ורבו
ופשט ליה מאדם מסויים וכמו שפירשתי
לעיל .והרמב"ן כתב בספר תורת האדם
(שער המיחוש ענין הרפואה) וז"ל בירושלמי
בי מהו שיברך אדם על נס אביו ועל נס
רבו וכיון דאיפשיט בגמרין לברוכי הוא

ובריה ובר בריה תלמיד נמי מברך עכ"ל:
כתב ה"ר דוד אבודרהם (בשער השמיני עמ'

שמ) בשם חידושי דב"ש שעל כל נס שיש
בו קידוש השם ואפילו של יחיד מברכינן
וכן משמע מהירושלמי שכתבתי במסוך.
עכ"ד הב"י.
ובשו"ע או"ח (סי' רי"ח ס"ו) כתב ,על נס
של רבו צריך לברך כשם שהוא
מברך על נס של אביו .הגה :י"א דה"ה
אם רואה הא שנעשה לו הנס מברך עליו,
כמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס
(אבודרהם).
וכתב המשנה ברורה שנוסחתו ברוך
וכו' שעשה נס לרבי במקום הזה
ומיירי ברבומובהק ופשוט דדוקא הוא
אבל בניו אינם מחוייבים בכבוד רבו ואין
מברכים אניסו.
וכל שלשים שלא ראה לאותו האיש
כשפוגע בו אח"כ חייב לברך ונוסח
הברכה ברוך אתה וכו' שעשה נס לאבי
או לרבי ובאדם מסויים יברך שעשה נס
לאדם הזה או ברוך שעשה לך נס.
ועין בשלחן שלמה שכתב דאם רואה
אדם שנעשה לו נס בתוך למ"ד
יום שכבר בירך אמקום שנעשה לפלוני
הנס א"צ לברך דהא כבר בירך אמקום
ואז אח"כ כשרואה עוד את האדם בתוך
ל' לראיית האדם אינו מברך אף על פי
שלא בירך בפעם ראשון ובראיית מקומו
שבירך כבר עברו שלשים אפ"ה אינו
מברך וה"ה איפכא( .ביאור הלכה).
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גמ'.

שם .כתב בשו"ע או"ח (סי' רי"ח ס"ד)

הרואה מקום שנעשה נס ליחיד,

פר

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

אינו מברך :אבל הוא עצמו מברך שעשה
לי נס במקום הזה .וכל יוצאי ירכו גם כן
מברכין שעשה נס לאבי במקום הזה.
ומ"ש אבל הוא עצמו וכו' ,היינו כשחוזר
ומגיע שם אחר שקרא לו הנס
ומפעם הראשונה ואילך אינו מברך
כשמגיע שם אא"כ עברו שלשים יום
מברכה ראשונה.
והברכה שעשה נס לאבי ,זה קאי על בן
ומבן הבן ואילך יברך שעשה
נס לאבותי או לאבי אבא.
ופשוט דאם נעשה נס לאמו או לאם
אמו ג"כ מברך שעשה נס לאמי
או לאם אמי גם זה פשוט דזולת יוצאי
ירכו אין שום אחד רשאי לברך אנס
דאידך ואפילו בעל על אשתו או אשה
אבעלה ועיין בסימן רי"ט לענין הגומל
וכן אין אב רשאי לברך אנס בנו וכ"כ
אבודרהם להדיא ע"ש בהלכות ברכות.
(ביאור הלכה).
ועיין במהריט"ץ סי' פ"ז מי שנעשה לו
נס בעליה והוא דר למטה ואינו
עולה בעליה אם לאחר שלשים יום עולה
בעליה צריך לברך דמקום מיוחד בעינן
אף שגוף העליה היה רואה בהיותו דר
למטה ,ועיין בר"י בשם פרי הארץ סי'
ז' גמגם בזה ובריש צרור הכסף כ' לייש'
ע"ש ,וע' ברדב"ז ח"ג תקע"ב מי שנפל מן
הסולם ובשרו עליו יכאב לא יברך הגומל
ולא שעש לי נס אלא בלא שם ומלכות.
(שערי תשובה).
ועיין בא"ר שהכריע דבנו ובן בנו צריכין
לברך בין שנולדו קודם שקרה
הנס ובין שנולדו לאחר מכן משום כבוד

אביהם ומנכד ואילך אין מברכין אא"כ
נולדו אבותיהם אחר שקרה הנס לאביהם
הראשון דבזה הם שותפים כולם באותו
הנס.
ובברכי יוסף הכריע כהמג"א וכן משמע
מסתימת הפוסקים שיש מי
שכ' נכדו מברך תו לא ובמח"ב הביא
בשם המאירי בפסקיו כת"י שכ' הגרסא
ברי' ובר ברי' וכן הוא בשאלתות ודוקא
בנו ובן בנו מפני שהם בני דורו כו' ע"ש
ובא"ר ושאר יוסף וכ' בסולת בלולה
מדברי הזוהר ושל"ה מי שנעשה לו נס
טוב וראוי שבו ביום יתבודד בכל שנה
להודות ולשמוח ולספר קצת מהנס
והביאו במח"ב וכ' אני ראיתי בשיטת ר"ה
להרמב"ם בסופו ואיתא שם שהרמב"ם
קיבל עליו להתבודד ביום הצרה בכל
שנה וביום שלאחריו לשמוח ולשון זה
הביאו בס' חרידים וכיוצא בזה נמצא
שעשה הגאון בעל תוי"ט ועוד גדולים
כאשר יצאו מצרה לרווחה( .שם).
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בחידושי המאירי כתב דלאו דווקא
הרואה מקום שנעשהה בו נס
אלא אפילו אם רואה אותם שנעשה להם
הנס יש לברך ,דהא מקור הברכה הזאת
לומד הבבלי מיתרו דכתיב ויאמר יתרו
ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים
ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת
יד מצרים ,והיינו דבירך על משה ואהרן
שהיה שמח בראייתם וגם ברך על העם
בכללו כמו שהוא במכילתא דרשב"י
ואף על גב שיתרו לא ראה את הניסים
הואיל וראה את משה ואהרן ואת העם
שהיו חביבים עליו והיה הדבר חביב עליו

ברכות יעישת קרפ

אפר

שדה צופים
כאילו ראה את הנס בעצמו.
עוד כתב ,זה שאמרו שבנס של יחיד אין
מברכים עליה ,יש שתמהו ,שהרי
הרואה חברו אחרי שלשים יום מברך
שהחיינו ואיך שלא יברך על נסו ,עד
שפרשו שזו של חברו רשות וכן בנסו אם
רצה לברך מברך הא חובא ליכא .ולדעתי
כל הברכות שהוזכרו חובה הם והרואה
את חברו החביב עליו וודאי שצריך
לברך .ומ"מ אינו דומה ראית פני חברו
החביב לו ונהנה בראיתו למקום שאירע
בו הנס שאינו חובה אלא לאביו ורבו
שנפשו קשורה בהם אעפ"י שלא בפניהם
עכ"ל.

7
כתב בשו"ע או"ח (סי' רי"ח ס"ז) על נס
של אדם מסויים ,כיואב בן צרויה
וחביריו ,וכן על נס של אדם שנתקדש
בו שם שמים כגון דניאל וחביריו ,מברך.
לפיכך הרואה גוב אריות של דניאל,
וכבשן האש של חנניה מישאל ועזרי',
מברך :שעשה נס לצדיקים במקום הזה.
וכתב המגן אברהם (סק"ט) ,ז"ל הרמזים
וכן על נס שנעשה לרבו מברך אם
היה מסוים כיואב בן צרויה עכ"ל משמע
דבעי' תרווייהו רבו ומסוים דהירושלמי
איבעיא ליה רבו ופשוט שאם היה רבו
מסוים מברך אבל רבו ואינו מסים נשאר
בתיקו וספק ברכות להקל וכ"מ ברא"ש
אבל הרמב"ן פסק מדחזי' בגמרא דילן
שמברך על אביו ה"ה על רבו וכ"מ בטור
אבל על אדם מסוים לא מצינו מי שפסק
שיברך אלא הרב"י לפי פי' שבירושלמי
וצ"ע דהוא היפך כל הפוסקים שלא כתבו

שיברך על אדם מסוים ולכן נ"ל דלא יברך
דספק ברכות להקל ועוד אפשר דבעינן
דוקא כיואב שיצא טבעו בכל העולם
ובעו"ה אין אנו עתה כיוצא בו .ע"כ.
ובביאור הלכה כתב :עיין במ"א שגמגם
בדין זה שהוא בעיא דלא
איפשטא בירושלמי והשיגו האחרונים
עליו עיין בא"ר ובשארי אחרונים ומ"מ
אני תמה דלא השיגו עליו אלא במאי
דמצאו לאיזה פוסקים שהעתיקו להאי
מימרא דירושלמי לא בתורת בעיא אלא
בניחותא אבל מ"מ צדקו דברי המ"א
דאפשר דבעינן דוקא דומיא דיואב שיצא
טבעו בכל העולם ובאמת משמע ג"כ הכי
בפשטות דברי הירושלמי גופא מדנקט
אדם מסויים כגון יואב ואדם שנתקדש בו
שם שמים ע"י הנס שאירע להם אבל אי
לא היה נתקדש שם שמים על ידם דהיינו
שאירע להם איזה סכנה וניצלו בדרך נס
לא היו מברכין כל ישראל עליהם אלמא
דגם אנשים כמו אלהה לא מיקרי מסויים
וכן משמע דיוק זה במחבר גופא שכתב
לפיכך הרואה וכו' דמשמע דאי לא היה
נתקדש ש"ש על ידי נס שאירע להם לא
היו צריכין לברך עליהם אף על גב דהיו
מפורסמים לאנשים חשובים בישראל וגם
סריסים בהיכל מלך בבל אע"כ דכל שלא
יצא טבעו בכל ישראל כמו יואב שנאמר
בו ויהי דוד עושה משפט וצדקה ויואב
על הצבא אין מברכין עליו וא"כ צדקו
דברי המ"א שכתב אין לנו עתה כיוצא
בזה .ודברי א"ר שכתב ומ"מ בעינן שיהיה
מסויים ביותר אין מספיקין דאם אדם
חשוב בעלמא מקרי מסויים א"כ באמת
תמוה הלא בנס של שבט נשאר בספק

ברכות יעישת קרפ

בפר

שדה צופים
ואין מברכין עליהם אף שבשבט שלם
נמצאים כמה אנשים גדולים ומוכבדים
וע"כ שמכובד בכל ישראל בעינן ובאמת
הקשה הע"ת אעיקר דין זה דמסויים
מהא דעל שבט שאין מברכין וגם כל
שאין רוב ישראל אין מברכין אף על גב
דבהרבה שבטים נמצאים מסתמא הרבה
גדולים ומכובדים וכתב לתרץ דאפשר
דשאני יואב שהלך בשליחות של כל
ישראל והרי הוא כמו שאירע לכל ישראל
עכ"ל ,הרי דגם דעתו כהמ"א ועוד עדיפא
מניה דדוקא אם הוא משולח מכל ישראל
[ואז אם קרה לו נס אף על גב דהנס לא
נגע בצרכי כלל ישראל אלא בצרכי גופו
אעפ"כ הוא כאלו נגע לכלל ישראל שהרי
הוא המוציא והמביא] ואדם כזה אין מצוי
בדורות אלו שאנו מפוזרין בכל העולם
וע"כ הנכון בודאי למעשה כדעת המ"א
דהיום אין נוהג ברכה זו ובפרט דדעת
הרא"ה בהלכותיו ג"כ שכל הני בעיות
בירושלמי הן בעיא דלא איפשטא .ע"כ.

בסמטה צרה בדרכה לביהכנ"ס להתפלל,
והנה באה לקראתה מרכבת פרשים ולא
היה מקום לנטות והיא נלחצה אל הקיר
ונעשה נס ונפתח שקע בקיר והיא נכנסה
בתוכו וכך ניצלה מהמוות היא ועוברה
רש"י ,ומאז כשנזדמנו אנשים למקום
הזה מברכים ברוך שעשה לנו ניסים
במקום הזה.
ובעליות אליהו (הערה ד) כתב ,כי הגאון
ר"ח מוולאזין בבואו לגשר
העובר על נהר סמוך ראמנאווע הסמוכה
ללוצק ברך ברוך שעשה לי נס במקום
הזה כי שמה עברה זקינתו של הגאון
עם בתו היא אם הגאון אשר היתה ילדה
מוטלת בכר עריסה ונפלה למים ונצלה
בדרך נס ,ואמר הגאון כי הנס הזה נעשה
גם לו במקום הזה כי במקרה שהיתה
נטבעה מאין היה לו רב גדול ונוראה
כהגון רבו ז"ל .וכתב ע"ז הגאון הרד"ל
והוא כמ"ש בירושלמי שיש לברך על נס
של רבו ולא הוצרך לדבריםאלו רק לבאר
שאף על נסי אבותיו של רבו צריך לברך
מן טעם זה ,עכ"ל.

עוד כתב הביאור הלכה :ומשמע דאם
אירע לאדם שנתקדש שם שמים
ע"י אח"כ איזה סיבה וניצל בדרך נס אין
לאחר לברך עליו אחרי שלא היה בזה
קידוש שם שמים ולולי דברי הטור היה
נ"ל לכאורה לומר דכונת הירושלמי אחרי
שמתחלה נתקדש שם שמים ע"י [כמעשה
דדניאל שסיכן עצמו עבור מצות תפלה
והצילו הקב"ה בדרך נס] חשיב לכל
אדם כרבו וצריך לנהוג בו כבוד ולהודות
להש"י על הנס שהזמין לו .ע"כ.

7

בדברי ימי עיר וירמייזא מסופר ,שאמו
של רש"י כשהיתה מעוברת עברה

מעשה באדם שגר בסין ,והיתה לו שם
עוזרת עובדת ע"ז ,כשהחליט
לעזוב את מדינת סין ,הביאה לו העוזרת

7
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במקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים
אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו

עיין

שו"ת דברי יציב (חלק או"ח סימן פט)

שהאריך בדין ברכת שעקר ע"ז
מארצנו .וע"ע שם (סימן צ) אם שייך לברך
ברכה זו על ע"ז של הישמעלים.

ברכות יעישת קרפ

גפר

שדה צופים
ע"ז במתנה .הוא שמח מאד על האפשרות
לשברה ולאבדה ,אך הסתפק האם יברך
על מצוה יקרה זו של 'אבד תאבדון'.
הנה בברכות (דף נז ע"ב) איתא ,הרואה
מקום שנעקרה ממנו ע"ז אומר,
'ברוך שעקר ע"ז מארצנו ,וכשם שנעקרה
ממקום זה ,כן תיעקר מכל מקומות
ישראל ,והשם לב עובדיהם לעבדך'.
וכתב שם המהרש"א וז"ל :היינו ברואה,
דבעוקר ע"ז מארץ ישראל ,ודאי דצריך
לברך בענין אחר ,דהיינו' :בא"י אמ"ה
אקב"ו לעקור עבודת כוכבים ומזלות
מארצנו' ,כברכת כל המצוות.
ולכאורה דברי המהרש"א צריכין ביאור
בתרתי ,האחד ,שכתב שבעוקר
ע"ז מארץ ישראל מברך ,ולמה לא יברך
כשעוקר ע"ז בחו"ל ,הלא יש מצוה לאבד
גם ע"ז בחו"ל ,כמבואר בט"ז (יו"ד סימן קמו
ס"ק יב) אלא שיש שמחלק שם שבחו"ל
אין אנו מצווים לרדוף אחריה אלא כל
מקום שנכבוש נאבד כל אליל שבו ,עכ"ד.
ואולי דברי המהרש"א לאו דוקא ,וגם
בעוקר ע"ז בחו"ל מברך ,וצ"ע.

עוד

צריך ביאור שכתב הרשב"א (ח"א

סימן יח) דעל השבת גזילה לא
מברכים ,מפני שנעשתה עבירה .ואם
כן גם בעניננו נעשתה עבירה .ותירץ
בספר מקור הברכה (סימןג) שאין מברכין
אלא על עבירה שהוא עצמו עשה ,אבל
כשאחר עשה עבירה ,הוא יכול לברך.
אך לכאורה דבר זה שנוי במחלוקת
שהנה הביאור הלכה (סימן יא ד"ה

ולענין ברכה) הביא שהמג"א כתב שעל
ציצית גזולה ,והיה יאוש ושינוי רשות

יכול לברך ,אך החק יעקב והגר"א כתבו
שגם בזה אינו מברך ,ולכאורה אמאי
אינו מברך ,הלא לא הוא עשה את
העבירה.
ונראה ליישב ,שהיכי שאפשר לעשות
את המצוה שלא על ידי עבירה
כלל כגון בציצית ,אינו יכול לברך
כשהמצוה הגיעה לידו על ידי עבירה,
אבל היכי שהמצוה אינו יכולה להעשות
אלא על ידי עבירה ,כגון עקירת ע"ז ,אם
הוא לא עשה את העבירה יכול לברך.
וראיה לזה דמבואר בשל"ה הק' מובא
בפתחי תשובה (יו"ד סימן קנז סק"ו)
דעל קידוש ה' מברכים "אקב"ו לקדש
את שמו ברבים" ,ואעפ"י שהיא כרוכה
בעבירה של הנכרי ,המבקש להרגו .אולם
בזה היה מקום לתרץ שכשנכרי עושה
עבירה ,והיהודי עושה מצוה יברך ,ולא
איכפת לן מעבירת הנכרי ,ומה שכתב
הרשב"א שאין מברכין היינו דוקא כאשר
המצוה היא באה על ידי עבירה של יהודי,
ואם כן גם בעניננו כשנכרי עבד ע"ז
וישראל מאבדה מברך.

והנה

השדי חמד (מערכת יום הכיפורים

סימן ב אות יח) דן האם הכהן היה
מברך על הקרבת חטאת ,שאולי לפי מה
שכתב הרשב"א שאין מברכין על מצוה
שבאה על ידי חטא ,גם על חטאת אין
מברכין ,ורצה לחלק בין עבירה שהיא
במזיד ,לעבירה שבשוגג ,אך כתב שיש
ארבע אשמות שבאות גם על המזיד,
ומשמע שמברכין על כל הקרבנות ,ורצה
לחלק בין השבת גזילה שצריך להזכיר
את החטא בברכה ,אבל במעשה חטאת,

דפר
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

כוכב
(ב) עַ ל הַ ּזִ יקִ ין (ב) ע ַל הַּז ִיק ִין ,וְע ַל הַּז ְו ָעֹות( ,ב) זיקים.
כמו
הנראה
ּכֹוכָב ַהּנ ִ ְראָה
וְעַל הַּבְרָקִים ,וְעַל הָרְעָמִים,
שפותח הרקיע ויורה
ּכִמְעֹופֵף וְנ ִ ְראָה ּכְמֹו
ֶׁשּנִפְּתַח ָה ָרקִיעַ ,אֹו וְעַל הָרּוחֹות ,אֹומֵר ּבָרּוְך ֶ
ׁשּכ ֹחֹו כחץ ממקום למקום .אי
נמי כוכב שנראה שיש
ַׁשבִיט ּכֹוכָבֶׁ ,שּנ ִ ְראָה
לו זנב ארוך :זועות .שהארץ מזדעזעת ורועשת:
עִם זָנ ָב ,וְ עַ ל הַ ּזְ וָ עֹות ְרעִידַת ֲא ָדמָה ,וְ עַ ל
רעמים .קול הנשמע ברקיע מעננים ששופכים
הַ ּבְ רָ קִ ים ,וְ עַ ל הָ רְ עָ ִמים ,קֹול ַהּנ ִ ְׁשמָע
מים מזה לזה ,כמה דתימא (ירמיה נא) לקול
ָּב ָרקִי ַע ֵמ ֲענָנ ִים ׁשֶׁשֹופְכִים ַמי ִם ִמּז ֶה לָז ֶה,
תתו המון מים בשמים :ועל הרוחות .שבאים
וְ עַ ל הָ רּוחֹות ֶׁש ָּבאִים ּבִ ְס ָערָה וְזַעַף
בסערה וזעף ואינם מצויים אלא לפרקים :ברוך
אֹומר ּבָ רּוְך
וְאֵינ ָם מְצּויֹות ֶאּלָא לִפְ ָרקִיםֵ ,

שדה צופים
אין צריך להזכיר גוף העבירה ,שוב רצה
לחלק שבגזילה צריך החוטא עצמו
לברך ,משא"כ בקרבנות מברך הכהן,
אך עדיין נסתפק כשהחוטא סמך ידו
על הקרבן האם היה יכול לברך ,יעו"ש.
ולפי דברינו יש לחלק שלכן הכהן היה
יכול לברך ,כיון שמצוה זאת אינו יכולה
להעשות אלא על ידי העבירה ,ולכן יכול
אחר לברך( .חשוקי חמד עמ"ס עבודה זרה
מה ע"ב).

משנה ב
ועל הזועות.
פירש רש"י בדף נ"ט רעידת הארץ .וכ"ה
בטור ושו"ע כ"ז .ובפירוש הרע"ב
זועות שהארץ מזדעזעת ורועשת.
אולם הרמב"ם בפירוש המשנה כתב,
זועות קול שאון נשמע באויר
כקול ריחיים סובבים לאיטם ,ובפ"י
מהלכות ברכות כתב קול ההברכה
שתשמע בארץ כמו ריחים גדולים .וזה
לפי הבבלי שפירוש זועות גוהא שענינו
קול וצעקה עיין שם בגמרא ובערוך ערך
גהא.

אבל לפי פירוש הירושלמי ביאורו
רעידת האדמה כפירוש רש"י
מדקאמר מביט לארץ ותרעד ,וכן אני
מזעזע עולמי ,וכן מביא הקרא מזכריה
י"ד ה ונסתם גי הרי כי יגיע גיא הרים
אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש
בימי עוזיה ועיי"ש.
ובברכי יוסף (סימן רכ"ז) בשם מהר"ם בן
חביב גם על קול הברה שתשמע
בארץ כמו קול ריחים גדולים כפירוש
הרמב"ם יש לברך ומסתבר אם הוא קול
הנשמע למרחוק ומוכרות גדולות הבורא
יתברך ע"כ ,וכ"ה בפרישה .ופירושו
שהקול הומה כהמיית קול ריחיים גדולים
שנשמע קול רעש גדול למרחוק והוא
גוהא לפירוש הרמב"ם.
ובחידושי המאירי ועל הזועות פירוש
בגמרא גוהא וענינו האור
פתאומית היוצא מן הענן וכ"ה במלא"ש
בשם הר"ש אבן תבון זועות שם לברך
העצום שקורין הלועזות לנפי"ש ,ע"כ.
ובחיי"א (כלל ס"ג אות ז) ועל הברקים
שהם בלא רעם כלל רק מחמת
חום שמעתי שאין זה ברקים הנזכרים

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

הפר
משנת אליעזר

שכוחו מלא עולם .ואי ּוג ְבּור ָתֹו מָלֵא עֹולָם .עַל הֶהָר ִיםַ ,אּתָה ה' ֶׁשּכֹוחֹו
ָמלֵ א
ּוגְ בּורָ תֹו
בעי מברך ברוך עושה
מעשה בראשית ,שכל וְעַל הַּגְבָעֹות ,וְעַל הַּיַּמִים ,וְעַל עֹולָ ם ,עַ ל הֶ הָ רִ ים
הַ ּגְ בָ עֹות,
אלו מעשה בראשית הַּנְהָרֹות ,וְעַל הַּמִדְּבָרֹות ,אֹומֵר וְ עַ ל
וְ עַ ל הַ ּיַ ִּמים ,וְ עַ ל
הם ,דכתיב (תהלים קלה)
ברקים למטר עשה .אבל על ההרים ועל הגבעות הַ ּנְ הָ רֹות ,וְ עַ ל הַ ִּמדְ ּבָ רֹות ׁשֶרֹואֶה אֹותָן
עֹוׂשה
אֹומר ּבָ רּוְך ֵ
ַאחַת לִׁשְלֹוׁשִים ּיֹוםֵ ,
וכו' אומר עושה מעשה בראשית דוקא ,דלא מצי
שדה צופים
בגמרא ואין מברכין עליו עכ"ל .וכנראה
שלברקים אלו התכוונו המאירי ור"ש אבן
תבון בביאורם מלת זועות.
ודע שהחיי"א השמיט ההלכה המפורשת
בסימן רכ"ז שיש לברך על רעידת
הארץ וכנראה מפני שבמדינתו ליטא
ופולין לא ידע מרעידת אדמה ,ברם לא
היה לו להשמיט ההלכה הזו שהרי בא"י
ובארצות המזרח ובשאר ארצות רעידת
אדמה באה מפעם לפעם ה' ישמור עמו
מכל רע .ובקיצור שו"ע סימן ס' מעתיק
כהלכה( .ע"ת על ירושלמי).

ברכת הרעמים .הגע עצמך אדם שנאלץ
לאכול בבית הקברות האם לא יברך?! וגם
מסתבר שאם עובר זמן קריאת שמע או
ברכת המזון יקרא ויברך שם.
אכן בציצית אם לא יוכל להסתירם
אפ"ה עדיף שיוריד את הציצית ,ולא
אמרינן בזה שהוי מעוות לא יוכל לתקון,
כיון שלא חייבים ללבוש בגד של ד'
כנפות ולהתחייב בציצית ,ואם בכל זאת
ילבש יש בזה משום לועג לרש( .חשוקי חמד).
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על הברקים ועל הרעמים.

בדין אדם שהיה בבית קברות והרגיש
רעידת אדמה ,או ראה ברקים
ושמע רעמים האם יברך שם ליד
הקברים ,או שמא נחשב ללועג לרש,
דהרי אסור לומר שום דבר שבקדושה
ליד המת כמבואר במשנ"ב (סימן עא ס"ק
טו) משום לועג לרש.

כתב בספר הברית (מאמר י פי"ד) יש
נוהגים לפתוח חומש בפרשת
עשרת הדברות בסדר יתרו בעת הברק
ואין לשחוק עליהם במנהג זה כי הטעם
הוא בעבור כי שם נאמר ויהי קולות
וברקים ,כלומר זכות אותן קולות וברקים
של מתן תורה אשר קבלנו תגן עלינו מן
הקולות והברקים האלה המסוכנים ושם
נאמר ג"כ אל תיראו כי לבעבור נסות
אתכם בא אלוקים ובעבור תהיה יראתו
על פניכם לבלתי תחטאו ,עכ"ל.

עיין

בשו,ת נודע ביהודה (או"ח סימן מא)

דאם לא בירך על הרעם הראשון
ששמע הוי מעוות לא יוכל לתקון .וא"כ
אם לא יברך כעת על הרעם ששומע הוי
מעווות שאין לו תשלומים ,ומסתבר שעל
כל דבר שחייב לברך ואין לו תשלומים
אח"כ אין בו משום לועג לרש ,ולכן יברך

ועיין בע"ת שכתב להוסיף על פי מאמר
ריב"ל בבבלי לא נבראו ועמים
אלא כדי לפשט עקמומיות שבלב שנאמר

ופר
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

אׁשית ּב ָרּוְך עֹוׂשֵה מַעֲׂשֵה בְר ֵאׁשִית .לברוכי עלייהו שכוחו
ֵמעֲ ֵׂשה בְ רֵ ִ
מלא עולם ,שאינן נראים
ֶׁשּכָל אֵּלּו נ ִ ְבר
ְאּו רַּבִי י ְהּודָה אֹומֵר ,הָרֹואֶה אֶת
ברוב העולם ,אלא כל
רַ ּבִ י
ִמ ְּברֵאׁשִית,
אֹומר הַּי ָם הַּג ָדֹול אֹומֵר ּבָרּוְך ֶ
ׁשעָׂשָה אחד ואחד במקומו:
ֵ
יְ הּודָ ה
הים הגדול .ים אוקינוס
הָ רֹואֶ ה אֶ ת הַ ּיָ ם
שמקיף העולם :ברוך שעשה הים הגדול.
הַ ּגָ דֹול י ַם אֹו ִקי ָנּוס ֶׁש ַּמּקִיף ּכָל הָעֹולָם,

שדה צופים
והאלוקים עשה שיראו מלפניו ,וא"כ
משמש פתיחת החומש כסמל שישראל
קבלו התורה בקולות וברקים למען תהיה
יראתו על פניהם לבלתי חטוא והרי עי"כ
נתפשטו העקמומיות שבלב.
ומסופר על הרה"ג ר' משה טריטש
דיין בפרשבורג ז"ל שבעת
ברקים ורעמים זרז בני ביתו לעסוק
בתורה אתו יחד ,ואפילו אם זה היה
בלילה הקיץ אותם כי אמר שזה סגולה
להנצל מהברקים ומהרעמים כמאמרו של
ריב"ל לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט
עקמומיות שבלב.

בשולחן

ערוך אורח חיים (סימן רכז סעיף

א) כתב ,דעל הברקים ,ועל
הרעמים ,אומר :בא"י אמ"ה עושה מעשה
בראשית ,ואם ירצה יאמר :בא"י אמ"ה
שכחו וגבורתו מלא עולם.
וכתב המ"ב (שם סק"ה) דהעולם נוהגים
לברך על הברקים עושה מ"ב ועל
הרעמים שכחו וגבורתו וכו' וכן מסתבר
שע"י הרעם נראה גבורתו של הקב"ה
יותר מבברק ,אמנם באמת שייך כל אחת
מהברכות על שניהם וע"כ אם שמע ברק
ורעם כאחד מברך ברכה אחת דהיינו
עושה מע"ב על שניהם ואם בירך שכחו
וגבורתו מ"ע ג"כ יוצא.

ואם לא היו תכופים זה אחר זה מברך
תחלה על הברק ]שהוא מתראה
תחלה לעין האדם] עושה מע"ב ואח"כ
על הרעם שכחו וגבורתו מ"ע וה"ה אם
לא ראה את הברק ושמע קול הרעם
ובירך עליו שכחו וגבורתו מ"ע או שבירך
עושה מע"ב ואח"כ ראה ברק מברך עליו
ג"כ עושה מע"ב.
וביאור הברכה שכחו וגבורתו וכו' ,ר"ל
ברוך הנותן כח להטבע להראות
כח יוצר בראשית כדי שייראו מלפניו
[א"ר בשם אבודרהם].

7

עיין שערי תשובה (סימן רכז סק"א) בשם
הברכי יוסף ,שאם בירך על הברק
ונתכוון לפטור הרעם הבא אחריו יצא
וע"ש בשם תשו' כת"י למהר"מ בן חביב
בעהמ"ח גט פשוט שכ' לא ראינו מברכים
על כוכב הרץ ממקום למקום אבל כיון
שמבואר בפוסקים לא ראינו אינו ראיה
וצריך לברך ולא יברך בלילה אחת רק
פעם אחד ואף שראה כוכב אחר רץ
באותה לילה א"צ לברך וגם על כוכב
שיש לו זנב ושבט של אורה שהוא פירוש
הב' של הרמב"ם ורבינו האי והערוך צריך
לברך ויותר ניכר בו גבורת הבורא יתברך
להיות דבר נפלא ובלתימוי כ"א לעתים

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

זפר
משנת אליעזר

אֹומר ּבָ רּוְך ֶׁשעָ ָׂשה
ֵ
שמתוך גדלו וחשיבותו אֶת הַּי ָם הַּג ָדֹולּ ,בִזְמַן ׁשֶרֹואֶה
ׁשמִים וְעַל אֶ ת הַ יָ ם הַ ּגָ דֹול,
קובע ברכה
לעצמו :אֹותֹו לִפְרָקִים .עַל הַּג ְ ָ
ּבִ זְ ַמן ֶׁשרֹואֶ ה אֹותֹו
משלשים
לפרקים.
יום לשלשים יום :על ּב ְׂשֹורֹות הַּטֹובֹות אֹומֵר ּב ָרּוְך לִ פְ רָ קִ ים מִל' לְל' יֹום,
עַ ל הַ ּגְ ָׁש ִמיםּ ,בִזְמַן
הגשמים .וכו' .מברך
ֶׁשּי ֶׁש לֹו ָׁשדֶה ְּב ֻׁשּתְפּות ,וְ עַ ל הַ ּבְ ׂשֹורֹות
הטוב והמטיב .והוא דאית ליה ארעא בשותפות
שדה צופים
רחוקות ואם אותו כוכב עצמורואה בכל
לילה אם רואה אותו בתוך למ"ד יום
א"צ לחזור ולברך ,ולענין ועות אם עבר
זמנו מה בין רעש לרעש דאסח דעתיה
מיניה צריך לחזור ולברך ואם לאו א"צ
לחזור ולברך וכן לענין רוחות כך העלה
מהר"ם בן חביב ז"ל וע' בהלק"ט סי'
ל"ח .ע"כ.

7
כתב

בשולחן ערוך אורח חים (סימן רכז

סעיף ב) כל זמן שלא נתפזרו העבים
נפטר בברכה אחת ,נתפזרו בין ברק לברק
ובין רעם לרעם ,צריך לחזור ולברך.
ועיין משנה ברורה (סק"ח) דנתפזרו
וכו' היינו דוקא היכא דהשמים
נטהרו וזכו לגמרי בין ברק לברק ואח"כ
נתקדרו השמים בעבים ושמע עוד קול
רעם וברק צריך לברך מחדש עליהם
דהוי מלתא חדתא אבל היכא שנתפזרו
העבים ע"י הרוח אחד הנה ואחד הנה
ועדיין מעונן הרקיע אז נפטר הכל ע"י
ברכה הראשונה ואין צריך לחזור ולברך
מחדש ומשמע בירושלמי דדוקא באותו
יום אבל ביום אחר בכל גוונא צריך לחזור
ולברך.

7

עיין מ"ב (סימן רכז סק"ג) ,דאותן שהן
באים בלא רעם כלל רק מחמת
חום ,מצדד הח"א שאין זה ברקים הנזכר
בגמרא ואין מברכין עליהם.

ועיין

שו"ת שבט הלוי (חלק י סימןמח)

שנשאל על זה ,ממש"כ הגאון
צל"ח ,שהוכיח בראיות חזקות דלא רק
על ברקים חזקים של אש הבאים קודם
לרעמים מברכים אלא גם על ברקא
שאינם תקיפים אלא נהורא בעלמא כגון
ברקא חיורא וירוקתא מברכים ,והבין
השואל דזה הברק בליצען הבאים מחמת
חום ,וא"כ הצל"ח חולק על דברי החיי"א
הנ"ל ,א"כ הי' לנו לקבוע הלכה כהצל"ח
דבירר שיטתו ודלא כהחיי"א.
וע"ז השיב :ולבבי לא כן ידמה ,דאם הי'
זה אמת דאיכא דין ברק גם בלא
רעם ולקבוע ברכה ,והוא מוכח בגמ' ,איך
לא הזכירו הטור ושו"ע ורמב"ם והשמיטו
מה דמפורש בחז"ל ,ועוד דלענ"ד אינו
מוכח בכלל ,דעיקר הוכחת הצל"ח
בפירוש מאי ברקא הוא משינוי לשון
המשנה דמזכיר רעמים ורוחות וברקים
אף דברקים באים כרגיל לפני הרעם,
ומזה בנה פירושא דאין זה ברק הרגיל,
ובמחכתה"ג לא הרגיש דברי"ף הגירסא
ברקים רעמים רוחות ,וכ"ה ברמב"ם ,וכן

חפר
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

טֹובֹות ׁשֶּטֹובֹות לֹו הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב ,וְע ַל ׁשְמּועֹות עם אחריני דהכי
משמע הטוב והמטיב,
ֵ
וְלַ ֲא ֵחרִים,
אֹומרלֹו רָעֹות אֹומֵר ּבָרּוְך ּדַּי ַן הָאֱמֶת:
הטוב לדידיה והמטיב
ּבָ רּוְך הַ ּטֹוב
לאחריני .אבל כי לית ליה ארעא כלל ,אומר מודים
וְ הַ ֵּמ ִטיב לְ ַאחַר ,וְ עַ ל ְׁשמּועֹות רָ עֹות
אנחנו לך ה' אלהינו על כל טיפה וטיפה שהורדת
אֹומר ּבָ רּוְך ּדַ ּיַ ן הָ אֱ ֶמת ֶׁשּכָל מַה ׁשֶעֹוׂשֶה
ֵ
לנו וכו' .ואם יש לו קרקע לבדו ,מברך שהחיינו:
הּוא ְּב ֶצדֶק ּובְיֹוׁשֶר:

שדה צופים
בטור סי' רכ"ז בגי' מדויקת ,ואף אמנם
איכא נמי בראשונים הסדר של רעמים
ואח"כ ברקים ,כדאיתא ברא"ש שלפנינו כ'
רבינו התוי"ט במעדני יו"ט שם דיש פנים
לכאן ולכאן ,דלמשמע האוזן קול הרעם
נשמע אחרי שכבר נראה ברק ,וא"כ יש
לגרוס ברקים ורעמים ,אבל לפי מה
שכתבו חכמי הטבע הרעם מתחיל קודם
הברק אלא שקולו לא נשמע בתחלתו
וא,כ גם הגי' דרעמים וברקים נכונה היא
ע"כ במעי"ט שם.
והצל"ח לא העיר בכל זה ,ודברי
המעיו"ט מחלוקת מפורשת על
הצל"ח דלעולם אנו מדברים במשנתינו
ובש"ס רק בברקים הבאים עם הרעמים,
וא"כ גם פי' מאי ברקא שבגמ' כפשוטו
הברקים הרגילים ,מאי דאיתא לפני זה
בגמ' ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר
גזיזי דברזא שע"ז פי' רש"י ברקים של
אש ,היינו כמו שרואים בכל יום דברק
חזק של אש בא כמעט יחד ממש עם
הרעם ,ותראה שבזה מפרש הגמ' על מאי
רעמים ,ברקא תקיפא ,עדיין לא פי' הגמ'
מאי ברקא וזה בא אח"כ בש"ס ,היינו
ברקים לרוב שבאים לפני הרעמים אבל
אינם תקיפים כ"כ ,ואין אנו יודעים בזה
סודות הטבע ,אבל מה שהזכיר החיי"א
ומ"ב באמת לא נזכר בגמ' ,וכ"ז ברור

לפי דרך רבינו התוי"ט בגמ' .וע"כ מנהג
העולם כהחיי"א ומ"ב שלא לברך באלו
בליצען החלשים הבאים מחמת החום.
ע"כ.

7
כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

רכז סעיף ג) היה יושב בבית הכסא
ושמע קול רעם או ראה ברק ,אם יכול
לצאת ולברך כדי דיבור ,יצא ,ואם לאו,
לא יצא.
ועיין משנה ברורה דלאו דוקא בבית
הכסא ,רק ה"ה אם היה בבית
שמקצבין בו בשר דשם ריח מעופש מאד
או שהיה הולך במבואות המטונפות ויכול
לזרז עצמו לצאת משם תיכף.
והנה י"א דאפילו אם נתעורר לעשות
צרכיו מ"מ כל זמן שאין מתאוה
כ"כ שיהא בו משום בל תשקצו יכול
לצאת משם קודם שעשה צרכיו ולברך
ויש מחמירין בזה .ובפרט היכי דמשער
שישמע עוד קול רעם ויוכל לברך אח"כ
בודאי נכון להחמיטר .מ"ב.
והא דיכול לצאת ולברך וכו' ,היינו היכא
שלא עשה צרכיו ולא נגע בידיו
במקום הטינופת [ואע"ג דלעיל בסימן
ד' מבואר דהיוצא מביה"כ צריך ליטול
ידו אפילו לא עשה צרכיו מ"מ הכא כדי

ברכות יעישת קרפ

טפר

שדה צופים
שלא יפסיד הברכה אין צריך ליטול ידיו
מקודם אם לא שהיו ידיו מטונפות] או
שיכול ליטול ידיו במים או בשאר מידי
דמנקי סמוך לשמיעתו דאל"ה ודאי
יתארך הזמן יותר מכדי דבור .מ"ב.
וצריך למהר לצאת משם כדי שלא
יפסיד הברכה אבל אם יתארך
יותר מכדי דבור דבלא"ה כבר עבר הזמן
א"צ שוב למהר ומכל זה נשמע דשיעור
הברכה שעל רעמים וברקים הוא דוקא
בכדי דיבור ואם עבר יותר מכדי דבור
מעת שראה הברק או שמע הרעם שוב
לא יברך על רעם וברק זה .ומטעם זה
היכא דעשה צרכיו ונטל ידיו ושמע
קול רעם או ראה ברק יברך מתחלה על
הרעם והברק ואח"כ יאמר אשר יצר .ודע
עוד דסתם ידים דהיינו שאינו יודע אם
הם מלוכלכות כשרות לברכה .מ"ב.

7
על ההרים ועל הגבעות.
עיין בית יוסף (או"ח סימן רכח) בשם
האבודרהם (עמ' שדמ) בשם ה"ר
שמשון ,דדוקא בהרים וגבעות המשונים
וניכרת גבורת הבורא בהן וכן נהרות
המשונים כגון פרת וחדקל מברך ברכה
זו .וכ"פ בשולחן ערוך (שם סעיף ג).

7
עיין

שו"ת בצל החכמה (חלק ב סימן טז)

ע"ד הנוסע בעראפלאן מאוסטרליא
לארץ ישראל ובדרכו הוא טס מעל
לימים הרים ומדברות ,אם צריך לברך על
ראיתם ,וכיצד יברך.

7

ועל הנהרות.
כתב בשולחן ערוך (שם סעיף ב) לא על
כל הנהרות מברך ,אלא על ארבע
נהרות דכתיבי בקרא ,כמו חדקל ופרת
(בראשית ב ,יד) והוא שראה אותם במקום
שלא נשתנה מהלכם על ידי אדם.
וכתב המגן אברהם ,כמו חדקל ופרת,
במרדכי כתוב כמו גיחון ופישון
חדקל ופרת וצ"ע מאי כמו דקאמר
דהא ליכא אלא הני ,ועוד למה לא
יברכו על שאר נהרות גדולות שנבראו
מו' ימי בראשית וגם כל הפוסקים כתבו
סתמא נהרות ומנ"ל לחלק ,לכן נ"ל
פשוט שכוונתם כמ"ש הב"י בשם הרד"א
וז"ל ,דדוקא נהרות המשונות כגון פרת
וחדקל מברך ברכה זו עכ"ל כלומר על
כל נהרות שהן גדולות כאלו מברך וכ"ד
כל הפוסקים שכתבו סתם נהרות משמע
כולם ,ע"כ.
ומ"ש "במקום שלא נשתנה" ,פי' דבמקם
שחפרו ושינו מהלכו של הנהר
לדרך אחרת אין מברכן מאותו המקום
והלאה דשם לאו מעשה בראשית הוא.
ועיין בא"ר שמצדד לומר דאם ספק לו
אם נשתנו ג"כ לא יברך .מ"ב.

7
עיין

שו"ת בצל החכמה (חלק ב סימן יז)

ע"ד הנוסע מעל למדינת ספרד
סמוך למיצר גיברלטאר או מעל לצפון
אפריקה סמוך לטאנג'ר והוא רואה את
הים התיכון ואת האוקינוס כאחד ,איך
יברך.

7

צר

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים
רבי יהודה אומר הרואה את הים
הגדול אומר וכו'.

כתב הטור אורח חיים (סימן רכח) וז"ל:
על ימים ונהרות הרים וגבעות
ומדברות אומר בא"י אמ"ה עושה מעשה
בראשית ,כתב הרמב"ם ז"ל על ים הגדול
מל' יום לל' יום מברך בא"י אמ"ה עושה
הים הגדול ,ואיני יודע למה פוסק כיחיד
שר' יהודה הוא שקובע לו ברכה לעצמו
ורבנן פליגי עליה .ע"כ.
וכתב הבית יוסף :מה שתמה רבינו על
הרמב"ם (ברכות פ"י הט"ו) למה
פסק כרבי יהודה דאמר דמברך על הים
הגדול ברכה בפני עצמו ולא כתנא קמא
שלא חילק בין ברכת הים הגדול לברכת
שאר ימים ,יש לומר דאפשר שסובר דרבי
יהודה לא בא לחלוק אלא לפרש דעד
כאן לא קאמר תנא קמא דעל הימים
מברך עושה מעשה בראשית אלא בשאר
ימים אבל בים הגדול מברך ברוך שעשה
את הים הגדול.
ואח"כ מצאתי להרא"ש שכתב בתשובה
(כלל ד סי' ד) וששאלת על הים
הגדול שאמר במשנה שמברכין עליו
ברוך שעשה את הים הגדול [אם] הוא ים
אוקינוס (והים) [או הים] שלנו שעוברים
בו לארץ ישראל ולמצרים יראה שהוא
ים אוקינוס דוקא אע"פ שבלשון הפסוק
(במדבר לד ו) נקרא ים שלנו הגודל מ"מ
הכא משמע שהוא ים אוקינוס מדקתני
רישא על הימים ועל הנהרות אומר ברוך
עושה מעשה בראשית והדר תנא רבי
יהודה הרואה את ים הגדול אומר ברוך
שעשה את הים הגדול מדהזכיר ברישא

ימים בסתם ופירש רבי יהודה הים הגדול
משמע דבים אוקינוס מיירי ולא פליג
אתנא קמא דת"ק איירי בשאר כל הימים
דכמה ימים גדולים ישנם בעולם ואתא
רבי יהודה למימר דים הגדול יש לו ברכה
בפני עצמו ותנא קמא מודה בהא .וה"ר
יונה (מב :ד"ה הרואה את) כתב דהא דתנן
ים הגדול למעט ימים קטנים שהם כמו
שלוליות שנפרדין מהים הגדול שאינו
מברך עליהם ,עכ"ד הב"י.
ובשולחן ערוך (שם סעיף א) כתב ,על
ימים ונהרות ,הרים וגבעות
ומדברות ,אומר :בא"י אמ"ה עושה
מעשה בראשית ,ועל הים הגדול ,והוא
הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים,
אומרים :ברוך אתה ה' אמ"ה עושה הים
הגדול.
וכתב המג"א ,ובל"ח הוכיח שאין
מברכין ע"ז רק על הים אוקינוס
המקיף העולם ,ומ"ש הרב"י בשם תשובת
הרא"ש ע"ש היינו שהשואל שאל אם
יברך על הים שעוברים לארץ ישראל
אבל תשו' הרא"ש היתה שלא יברך אלא
על אוקינוס והיינו אותו שמקיף העולם
והביא ראיה לזה דלא כע"ת שלא ע"ש
וכ"כ הרע"ב בפי' המשניות וכ"כ בתשו'
מהר"ש יונה ובכ"ה האריך להליץ בעד
הרב"י ולא עלתה בידו ע"ש ובסה"ת סי'
רמ"ב כתב שהו' הוסבב ארץ אנגלטרי"א
כדאיתא בתחלת ספר יוסיפון .ע"כ.
והמ"ב כותב דע"כ נקרא ים הגדול
מפני חשיבותו של א"י .והרבה
אחרונים פליגי על המחבר וס"ל דדוקא
על ים אוקינוס שהוא הים הגדול שבכל
הימים שמקיף את כל העולם עליו

ברכות יעישת קרפ

אצר

שדה צופים
קבעו ברכה בפני עצמו מפני גדלו אבל
על ים שעוברין בו לא"י לא נקרא לענין
זה ים הגדול ומברכין עליו כמו על
שאר ימים.
ועיין ביאור הלכה דאם בירך על הים
הגדול עושה מעשה בראשית יצא
בדיעבד דהוא דומיא דברכת שהכל ,ועוד
שאפילו ביין אם בירך עליו בפה"ע ג"כ יש
הרבה מראשונים ואחרונים דס"ל דיצא
בדיעבד דאף שלכתחלה מפני חשיבותו
קבעו לו ברכה לעצמו [כדפירש"י בריש
פ' כ"מ] מ"מ לענין דיעבד אינו יוצא
מכלל שאר פ"ע וכמו שציינתי בשעה"צ
בר"ח אות ס"ז ע"ש וכ"ש הכא דבכלל
שאר מעשה בראשית הם .ע"כ.

7
נחלקו הפוסקים בים הגדול שמברכין
ברוך שעשה את הים הגדול,
אם זהו ים התיכון הסמוך לארץ ישראל
ומפני חשיבות א"י נקרא ים הגדול ,או
הגדול כמשמעו והיינו האוקיינוס שמקיף
את כל העולם ,ובמ"ב (רכ"ח) מביא
המחלוקת בין המחבר (דס"ל ים התיכון)
והאחרונים (דס"ל דוקא ים אוקינוס) ומלשון
המ"ב נראה שהכריע כאחרונים ,רק מביא
בביה"ל שאם אמר עושה מעשה בראשית
בודאי יוצאין בדיעבד לכו"ע ,ולכן ראוי
לברך כן אם לא ראה שלשים יום בין על
ים התיכון ובין על ים הגדול (אטלנטיק).
ודע דלאו דוקא על ים הגדול מברכין
מעשה בראשית ,אלא כל נהר גדול
משונה בגודלו כחדקל ופרת חייבין לברך,
ובש"ע נקט חדקל ופרת ,אבל הוא הדין
כל נהר גדול כמותם וכמוש"כ המג"א

והגר"א ,וכמבואר בפוסקים ע"ש ,ותמהני
שרבים לא נהגו לברך הברכה עושה
מעשה בראשית על נהרות כאלו וכן על
הרים וגבעות המשונים בגובהם אף שזהו
תקנת חז"ל ומבטלין חובה דרבנן (כשזהו
עוד מזמן מעשה בראשית) אבל ע"ש במ"ב
שבספק אם ממעשה בראשית או נעשה
בידי אדם לא יברך ,ובשעה"ץ מביא
מפמ"ג שסתמא לא נשתנה וצ"ע למעשה
ואולי ע"ז סמכו לא לברך על שאר נהרות
שלא ידוע ,ועל הרים המשונים בגובהם
אולי אין אנו בקיאים במה נחשב משונים
בגבוהם .שוב ראיתי שבערוך השולחן
כתב שרק על נהרות שיש להם שם
בעולם כמו שיש לד' נהרות שבתורה,
והיינו כגון נהר הוואלגא ,דונאיי ,ריינוס,
וכן בהרים כגון הר אררט ,הררי אלף
ע"ש ,צריך לברך ע"ש( .תשובות והנהגות,
ח"א סימן קצד).
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ועל בשורות הטובות הוא אומר וכו'.

עיין

שו"ת הלכות קטנות (חלק א סימן

קצט) אמאי נקט בשרות לשון רבים.
דמשמיעינו דאפי' באו לו הרבה בבת א'
או בזה אחר זה סגי בברכה אחת .עיי"ש.
ועי' באה"ט (או"ח ר"ס רכ"ב) ועקרי הד"ט
(ח"א ר"ס י').
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ראה בחשוקי חמד (ברכות נד ע"א) שדן
באחד שטעה וחשב שזכה בהגרלה
ובירך הטוב והמטיב ,האם בירך לבטלה.
וז"ל השאלה :ראובן קנה כרטיס הגרלה
וטעה וחשב שהוא זכה בהגרלה ושמח
מאד ,ובירך הטוב והמטיב ,ובסוף נתברר

ברכות יעישת קרפ

בצר

שדה צופים
שטעה ,ומעולם לא זכה ,האם ברכתו
היתה לבטלה? ויש בזה כמה נ"מ לדינא:
א .האם צריך לחזור בתשובה? ב .האם
חייב להפרישו מהברכה ע"י שיעמיד
את ראובן על טעותו ,אמנם הוא יבהל
ויצטער ,אבל יפרישו מעון? ג .באופן
שלא יכול למונעו מלברך ,האם חברו
שידע שראובן טועה ולא זכה יענה אמן?
ד .רופא ילדים הנמצא בחדר לידה יודע
שהנולד בעל מום או חולה במחלה קשה,
ורוצה להמנע מלספר על כך להורים
כדי שיקבלו את הילד בחום ואהבה ולא
ידחוהו ברגע הראשון ,אך יודע שאם לא
יספר להם את האמת ,הם יברכו עליו
הטוב והמטיב ,האם מותר לרופא לשתוק
כשבידו למנוע מהאב מחטא?
וצין לעיין בשו"ת התעוררת תשובה
(ח"ב סימן מ"ה) שדן לגבי השאלה
הרשונה ,ודעתו נוטה שאין זו ברכה
לבטלה כי הברכה היא על שמחת הלב
והרי שמח ,ולפי דבריו יהיו כל הנפ"מ
דלעיל.
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ועל שמועות רעות אומר
ברוך דיין האמת.
צריך לברך תיכף בשעת השמיעה או
הראיה ,ואם לא בירך תיכף יכול
לברך כל זמן שלא יצא הצער מלבו ולא
הסיח דעת ממנו.
וכבר כתבו הט"ז והמג"א ושאר
האחרונים שעל מיתת אדם שהוא
מצטער עליו נוהגים העולם לברך 'ברוך
דיין האמת' בלא שם ומלכות ,ורק על
מיתת קרוביו שחייב להתאבל עליהם

מברכין בשם ומלכות וכן במיתת תלמיד
חכם חייב לברך בשם ומלכות.
וכאמור מעיקר הדין חייב לברך מיד עם
הגיעה השמועה לאזניו ,ואפילו
בשבת ,אך המנהג מקדמת דנא להמתין
בברכה זו ולברכה בעת הלויה ובשעת
הקריעה ,אם כי אין קשר לברכה זו עם
מצות הקריעה ,והמברכה בעת השמועה
לא הפסיד( .פסקי תשובות ,אורח חיים סימן רכב).
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כתב בשו"ע (סימן רכב סעיף ג) חייב אדם
לברך על הרעה בדעת שלמה
ובנפש חפצה ,כדרך שמברך בשמחה
על הטובה ,כי הרעה לעובדי השם היא
שמחתם וטובתם ,כיון שמקבל מאהבה
מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת
רעה זו הוא עובד את השם ,שהיא
שמחה לו.
ובמ"ב (סק"ד) כתב ,כי באמת כל
היסורים בין בגוף ובין בממון
הוא הכל כפרה על העוונות כדי שלא
יצטרך להתייסדר לעתיד לבוא ששם
העונש הוא הרבה יותר גדול וכו'.

וכתב

בס' אגרא דפרקא (אות קכ"ד)

ובעת שיזדמן לאדם איזה עיגום
וצער יזכיר ויאמר הפסוק (תהלים כ"ה י"ח)
'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי' בכדי
שישים אל לבו שהוא בהשגחת הבורא על
עוונותיו כי כמה וכמה עוונות יש לו לאדם
שאינם מתכפרים ע"י תשובה ויוה"כ ,רק
תשובה ויוה"כ תולין ויסורים ממרקין,
והשי"ת שולח לו יסורים קלים כדי לכפר
על עוונותיו וכו' וזהו דווקא כשמשים
אל לבו שכל תנועותיו בחפץ הבורא.

ברכות יעישת קרפ

גצר

שדה צופים
וביותר צריך האדם לקבל באהבה
ובשמחה יסורי נפש חרפות
ועלבונות וכדו' וכלשון הרמ"ק בספרו
תומר דבורה (פ"ב) "שיחשוב על עוונותיו
תמיד וירצה בטהרה ובתוכחות ויסורים,
ויאמר מה הם היסורים היותר טובים
בעולם שלא יטרידוני מעבודת ה' ,אין
חביב בכולם מאלו שיחרפוהו ויבזוהו
ויגדפוהו שהרי לא ימנעו ממנו כוחו,
ואינו בחולאים ולא ימנעו ממנו אכילתו
ומלבושו ,ולא ימנעו חייב וחיי בניו
במיתה ,א"כ ממש יחפוץ בהם ויאמר מה
לי להתענות ולהסתגף בשקים המחלישים
כוחי מעבודת ה' וכו' אסתגף בבזיון בני
אדם וחרפתם לי ולא יסור כוחי וכו'
וישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהם" וכו'.
ולכן חייב אדם להלל ולשבח להקב"ה
על הרעה שנאמר כוס ישועות
אשא ובשם ה' אקרא צרה ויגון אמצא
ובשם ה' אקרא ,ועוד אמר דוד המלך ע"ה
חסד ומשפט אשירה אם חסד אשירה
אם משפט אשירה ,ודרך הירא והחרד
לומר על כל סיבה ומאורע גם זו לטובה
אף שהוא לפי שעה אינה טובה אעפ"כ
ישמח בלבבו ויקבע בדעתו שהוא לטובה
ולכפרה על חטאיו ופשעיו ,ואם יתרעם
על מדותיו של הקב"ה הרי הוא כורת את
הצמח והטוב לא יצמח ,ואם יתן אדם
שבח והודיה לאל לפי פעולתו הן לטובה
הן לרעה ח"ו מובטח הוא שיברכו ה' ובכל
מעשיו ישכיל ויצליח( .שם).
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עוד בשו"ע (שם סעיף ד) מברך על
הטובה הטוב והמטיב ,אף על
פי שירא שמא יבא לו רעה ממנו ,כגון
שמצא מציאה וירא שמא ישמע למלך
ויקח כל אשר לו ,וכן מברך על הרעה:
ברוך דיין האמת אף על פי שיבא לו
טובה ממנו ,כגון שבא לו שטף על שדהו
אף על פי שכשיעבור השטף היא טובה
לו ,שהשקה שדהו.
והאור החיים הק' פ' ויחי (מ"ה כ"ו) כתב,
ויזהר אדם המבשר בשורה טובה
לחבירו שלא יבשר לו בפתע פתאום
פן יצמח רעה לחבירו ,ובפרט כשתהיה
בעת שלחבירו יגון ,כי לרוב השמחה
יסתכן ויחלש ויגווע פתאום ,רק יאמרו
לו קודם שיש בשורה עבורו ,ויאמרו
לו הבשורה מעט מעט עד שתתיישב
דעתו.
ובפלא יועץ (ערך בשורה) כתב ,אך לא
יעכב אדם מלומר בשורה טובה
לחבירו ,אלא מהר ימהרנה לומר (ועפ"י
הדרך הנ"ל) וחיתה נפשו ולמצוה רבה
תיחשב לו ,וכמה מצוות מקיים ,גמילות
חסדים ואהבת לרעך כמוך ,אבל בשורה
רעה לא ישמע על פיו ,ואמרו חז"ל
(פסחים ג' ב) המבשר בשורה רעה עליו
הכתוב אומר מוציא דבה הוא כסיל ,ואם
מוכרח הוא לומר לחבירו בשורה רעה
יגיד אליו ברמז באופן שיבין בעצמו ,וכן
גם בשורה רעה יזהר מאד שלא לומר
בפתע פתאום פן יסתכן מקבל הבשורה,
וחכם לב יגיד הדבר בסדר נכון.

ברכות יעישת קרפ

דצר
משנת אליעזר

(ג) ּבָ נָ ה ּבַ יִ ת
חָ דָ ׁש וְ קָ נָ ה
חֲ דָ ִׁשים
כֵ לִ ים
אֹומר
ֶׁש ָּׂש ֵמ ַח ָּבהֶםֵ ,
ֶׁשהֶ חֱ יָ נּו
ּבָ רּוְך

(ג) ּבָנ ָה בַי ִת חָדָׁש ,וְקָנ ָה
ּכֵלִים חֲדָׁשִים ,אֹומֵר ּבָרּוְך
ֶׁשהֶחֱי ָנּו .מְבָר ְֵך עַל הָרָעָה

רע״ב
(ג) בנה בית חדש
כלים
וקנה
חדשים .בין יש לו כיוצא

בהן בין אין לו כיוצא
בהן ,מברך שהחיינו :על
הרעה מעין הטובה .מפרש בגמרא כגון שצפו
מים על ארצו ושטפו תבואתו של שנה זו ,אף

ֶׁש ִה ְׁשאִיר אֹותָנּו ּבַ ַחּי ִים וְי ָכֹולְנּו לֵהָנֹות
ּבַ ֲהנָאָה זּו ,וְכֵן ּכְ ֶׁשּיָרְדּו ג ְ ָׁשמִים ְּב ָׂשדֶה
ׁשֶּלֹו ְמ ָברְֵך ֶׁש ֶה ֱחי ָנּוְ ,מבָ רֵ ְך עַ ל הָ רָ עָ ה ַּדּי ַן
ָה ֱאמֶת ֵמעֵ ין הַ ּטֹובָ ה י ֵׁש ָרעָה ֶׁשּלְ ַאחַר זְמַן ַמ ְרו ִי ַח עַל יָדָּה וְאַף עַל ּפִי ּכֵן ְמ ָברְֵך ַּדּי ַן
שדה צופים
משנה ג
בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר
ברוך שהגיענו.

כתב

בשערי צדק מבעל חכ"א (שער

משפטי ארץ פי"א ס"כ) כל מצוה
שעושה אדם בפעם ראשונה נ"ל דיש
לברך שהחיינו כדעת הרמב"ם וכו' .ובב"א
שם ,ולכן אם אזכה לעלות לאה"ק ולקיים
שם מצוות תו"מ בפעם ראשונה שאפריש
אברך שהחיינו ,עכ"ל.
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עיין חשוקי חמד (עמ"ס ברכות) וז"ל:
מעשה באשה שקיבלה גט מבעלה
לאחר שנים של מאבקים ,ולאחר שקיבלה
את הגט המיוחל ברכה שהחיינו בשם
ובמלכות ובשמחה גדולה .האם עונים
אמן על שהחיינו זה.
תשובה :הגאון ר' נסים קרליץ שליט"א
השיב לי על טובה חיובית
מברכים כגון על ירושה ומציאת מציאה
אבל לא על הצלה מנזק ,ודפח"ח .אבל
יש עדיין לשאול אולי תברך שהחיינו על
הקלף של הגט עצמו כשהוא שווה ממון
וכיום משלמים עליו בבתי דין סכום גדול

של ממון ,אמנם על הקלף לא שמחה כל
כך כי אם הכריתות בכל זאת יש מקום
לברך עליו ,הגע עצמך אדם שקיבל
דרכון אשר בו יוכל לצאת מארץ אויב,
האם פשוט שלא יברך עליו כי הפספורט
עצמו שוה כסף כמו כן מלוה שהלוה
ממון רב והלוה נאות לתת לו שטר על
ההלואה ויש קצת מקום לדון בזה ויתכן
שצריך לענות אמן ,וצ"ע .ע"כ.

7
עיין להגר"ח פלאג'י בספרו שו"ת לב
חיים (ח"ג סי' נ"ב) שנשאל במי שקנה
בית וכלי בית או בגדים ותכשיטים והכל
בהקפה אם יברך שהחיינו או לא כיון
שהכל היה בהקפה שלא היה בידו לפרוע
הממון לבעליו.
והשיב ,דהסברא מחייבת שלא יברך,
כיון דברכה זו לא נתקנה כי
אם על שמחת הלב ,א"כ זה האיש שקנה
הכל בהקפה מה שמחה נכנס בלבו
כיון שלעתות כאל הכניס עצמו בעובי
הקורה ולא ישקוט ולא ינוח עד שיפרע
חובותיו ואם קבע זמן והגיע הזמן ולא
יוכל לפרוע הוא נחבא אל הכלים שלא
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רע״ב

הצר
משנת אליעזר

ָה ֱאמֶת ְּד ָאזְלִינ ָן ָּבתָר
על פי שרוו המים פני מֵעֵין הַּטֹובָה ,וְעַל הַּטֹובָה מֵעֵין
ַעכְׁשָיוּ ,כְגֹון ֵהצִיף
האדמה ונעשית
שדהו הָרָעָה .הַּצֹועֵק לְ ֶׁשעָבַר ,הֲר ֵי זֹו
נָהָר ָׂשדֵהּו ו ְ ִקלְקֵל
משובחת לשנים הבאות,
ַהּפֵרֹות ,וְי ָכֹול לָצֵאת ִמז ֶה טֹובָה לְ ָׁשנ ִים
השתא מיהא רעה היא ומברך דיין האמת ועל
ַהּבָאֹות ֶׁש ָּׂשדֵהּו נ ַ ֲעׂשֵית ְמ ֻׁשּבַחַת ַה ְרּבֵה,
הטובה מעין הרעה כגון דאשכח מציאה אע"ג
דרעה היא דאי שמע בה מלכא חובטו במכו' וְ עַ ל הַ ּטֹובָ ה ֵמעֵ ין הָ רָ עָ ה ְמ ָברְֵך הַּטֹוב
ויסורין ושקיל לה מיניה השתא מיהא טובה ו ְ ַה ֵּמטִיב ,אַף ֶׁשי ָכֹול לָבֹוא לֹו ָרעָה עַל יְדֵי
היא ומברך הטוב והמטיב :הצועק לשעברּ .ז ֶה כֵיו ָן ְּד ַעּתָּה הִיא טֹובָה לֹו ,הַ ּצֹועֵ ק עַל
שדה צופים
ימצאוהו הבעלי חובות שלו ,ואדרבא
הוא מצטער שמא לא יוכל לפרוע לבעלי
חובות שלו והוא נכנס במאסר או יהא
מוכרח למשכנה או למוכרה ח"ו ,ובכגון
זו פשיטא דלא יברך זמן ולא הטוב
ומטיב ,ואפילו אם בקרב הימים הרחיב
ה' את גבולו ופרע כל חובותיו וסילק כל
דאגותיו מלבו מ"מ כיון דבאותה שעה
לא קנאם פטור מלברך ,דחכמים דייקו
בלשונם קנה בית חדש או כלים חדשים
מברך ,תלו הברכה בשעת קניה ולא אחר
מתן דמים עכ"ל.

אמנם

בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יב סימן

יט) האריך להעיר על דבריו,
ודעתו שם ,דגם הקונים בהקפה יש להם
לברך עם קנייתם ברכת שהחיינו או הטוב
והמטיב.

7
עיין להנצי"ב ז"ל בספרו מרומי שדה
שכותב וז"ל :והנה מדאי' במשנה
דעל כלים חדשים מברך ,יש ללמוד
לכאורה דמי שנולד לו בת שמברך
שהחיינו ,דלא גרע מאילו קנה עבד או
שפחה לשמשו ,שהרי מעשה ידיה לאביה,
איברא לא ראיתי זאת בפוסקים ,ואולי

י"ל דבת אינה מתנה טובה לאביה כידוע
באגדה ,עכ"ל.

7
המגן אברהם (סימן רכג סק"ה) כתב בקונה
ספרים לא יברך שהחיינו דמצות
לאו ליהנות ניתנו ,ומצוה דלא אתי מזמן
לזמן אין מברכים שהחיינו ,וכתב שרמ"מ
פליג וכן בתשובת רדב"ז (ח"ג סי' תתנ"ה).
ובס' מור וקציעה שם צווח כי כרוכיא
מה ענין לאו ליהנות ניתנו לכאן,
והעלה שיברך ,וקצת מייתי ראיה מרש"י
פ' כיצד מברכין (ל"ז ע"ב) היה עומד
ומקריב מברך שהחיינו דפירש"י אבעלים
קאי ולא אכהן אע"ג דלא אתי מזמן
לזמן.
ובשו"ת חתם סופר (או"ח סימן קנו) כתב
ליישב כוונת המג"א ,וז"ל :וי"ל
קצת כוונת מג"א עפ"י מ"ש מהרש"ל
בסוכה מ"ו ע"א דכל מצוה שלא קבעו
ברכה על המצוה עצמה אין מברכין עליה
שהחיינו ,ומהרש"א הקשה מרואה חברו
אחר שלשים יום ,ולק"מ דכוונת מהרש"ל
מצוה עצמה לאו ליהנות ניתנו אלא שיש
מצות שיש שמחה פרטית בעשייתה ועיין
תוס' סוכה מ"ו ע"א ד"ה העושה וכו',

וצר
משנת אליעזר

ָדבָר ֶׁש ֵארַע לְ ֶׁשעָ בַ ר,
ֶׁש ָעבַר ּכְבָר הֲ רֵ י זֹו
ּתְ פִ ּלַ ת ָׁשוְ אּ .כֵ יצַ ד
ּכְגֹון הָ יְ תָ ה אִ ְׁשּתֹו
ְמעֻ ּבֶ רֶ ת ּוכְבָר אֵין
ַׁשּי ְָך לְבַּקֵׁש מַה י ִ ְהי ֶה
ַהּוְלַד ,וְ אָ ַמר יְ הִ י
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רע״ב

ּתְפִּלַת ׁשָו ְאּ .כֵיצַד .הָיְתָה אִׁשְּתֹו
מְעֻּבֶר ֶת ,וְאָמַר ,יְהִי רָצֹון ֶׁשּתֵלֵד
אִ ְׁשּתִי זָכָר ,הֲר ֵי זֹו ּתְפִּלַת ׁשָו ְא.
הָי ָה בָא בַּדֶר ְֶך ו ְ ָׁשמַע קֹול צְוָחָה ּבָעִיר ,וְאָמַר ,יְהִי
רָצֹון ׁשֶֹּלא יִהְיּו אֵּלּו ּבְנ ֵי בֵיתִי ,הֲר ֵי זֹו ּתְפִּלַת ׁשָו ְא:

המתפלל על מה שכבר
היה הרי זו תפלת שוא
דמאי דהוה הוה:

רָ צֹון ֶׁשּתֵ לֵ ד אִ ְׁשּתִ י

זָ כָ ר הֲ רֵ י זֹו ּתְ פִ ּלַ ת ָׁשוְ אּ ,דִכְבָר אֵינֹו י ָכֹול לְׁשַּנֹות ,הָ יָ ה ּבָ א בַ ּדֶ רֶ ְך סָמּוְך לְעִירֹו ו ְ ָׁשמַע
קֹול ְצוָחָה ָּבעִיר ,ו ְ ָאמַר יְהִי רָצֹון ׁשֶֹּלא יִהְיּו אֵּלּו ְבנ ֵי בֵיתִיֲ ,הרֵי זֹו ְּתפִּלַת ָׁשו ְא:
שדה צופים
וס"ל למהרש"ל שלא ליתן תורת כל א'
בידו על כן כללא הוא כל מצוה שחשובה
שתיקנו ברכה על עשייתה מברכים נמי
שהחיינו ,ושאינה חשובה כל כך אין
מברכים ג"כ שהחיינו כי מצד עצמה לאו
ליהנות ניתנו ,ולסברא זו נוטה דעת מג"א
סי' תרצ"ב ססק"א ,עיין וק"ל ,וזה גם כן
כוונתו כאן דאקניית ספרים לא תיקנו
ברכה על כן אין לברך .ע"כ.
ואגב גררא ,במ"ש היעב"ץ שם ,דמי
שנתעלה לרבנות ודורש ברבים
יברך ג"כ ,אם יודע בנפשו שכל כוונתו
לשם שמים ברבנות שלו ,העיר החת"ס
שם ,וז"ל :נהירנא אלוף נעורי הרב מו"ה
מענדל לילג ז"ל רב בבהמ"ד בפ"פ סיפר
לי ,שהיה הוא תלמיד מובהק של הגאון
הגדול מו"ה דוד שטרויז כ"ץ זצ"ל שהיה
אב"ד בק"ק פיורדא ותחלתו היה ראש
בפפ"ד ,וכשנסע מפ"פ ודרש בפ"פ [אולי
צ"ל :בפיורדא] בבהכ"נ ,יען היה שמו דוד,
התחיל ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל
ויאמר דוד ברוך ה' אלקינו מלך העולם
שהחיינו וכו'( ,או אפשר הטוב והמטיב
לא נהירנא) ,נראה שהיה הגאון ז"ל

מסופק וחש לברכה לבטלה על כן עביד
כנ"ל .ע"כ.

וע"ע

בשו"ת מנחת יצחק (בהקדמתו לחלק

א) ושם (חלק ג' סימן יט) בדין ברכת
שהחיינו או הטוב והמטיב בהדפסת ספר.
וע"ע בהקדמת הגאון מסאנפעטער זצ"ל
בספרו שו"ת אבני ציון.

7
בשולחן ערוך (סימן רכג סעיף ו) איפסק:
על דבר שאינו חשוב כל כך,
כגון חלוק ,או מנעלים ואנפלאות (פי'
מנעלים קטנים שחופין רוב הרגל) ,אין לברך
עליהם ,ואם הוא עני ושמח בהם ,יברך.
הגה :וי"א דאפילו עני אינו מברך על
חלוק ומנעלים וכדומה ,וכן נוהגין (טור
בשם תוס' ותרומת הדשן סימן ל"ו).
ודעת הי"א המובא ברמ"א ס"ל ,דדוקא
בגד צמר וכדומה דבר שיש בהם
חשיבות קצת דמי לדבר הבא מזמן לזמן
דסתם ב"א מתחדשים להם לפרקים
מועטים ושייך ע"ז שהחיינו משא"כ אלו
שרגילים תמיד להתחדש לסתם ב"א ואין
שייך ע"ז לברך שהחיינו לזמן הזה .מ"ב.
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זצר

שדה צופים
ועיין במ"א וביאור הגר"א שהרדב"ז
מכריע לעני לברך ,ועיין בפמ"ג
ובדה"ח שפסקו דלמעשה יש לנהוג
דאפילו עני לא יברך על כלים שאינם
חשובים כאלו .מ"ב.

7

עיין

בשולחן ערוך (סימן רכג סעיף ו)

דהמנהג לומר למי שלובש בגד
חדש :תבלה ותתחדש .ויש מי שכתב
שאין לומר כן על מנעלים או בגדים
הנעשים מעורות של בהמה דאם כן
היו צריכים להמית בהמה אחרת תחלה
שיחדש ממנה בגד אחר ,וכתיב :ורחמיו
על כל מעשיו (תהילים קמה ,ט) (מהרי"ו
בפסקיו) והנה הטעם חלוש מאד ואינו
נראה ,מ"מ רבים מקפידים על זה שלא
לאמרו .ע"כ .ועיין מ"ב (סקכ"ה) דאפי' הוא
ממין אחר רק שתפור תחתיו מעורות
בהמה.

7

עיין שערי תשובה
דכשבנו בה"כ בק"ק אמשטרדם
דרש הרב לחינוכו ,והורה שהחזן יברך
שהחיינו ורב אחר חלק עליו ,והורה שלא
יברך .וכ"כ בשו"ת בית יהודה בס"ת שקנו
הקהל שלא יברכו שהחיינו.

(סימן רכג סק"ט)

והמשנה ברורה (סקי"א) כתב ,דקהל
שבנו או קנו בהכ"נ יעמוד ש"ץ
ויברך בקול רם הטוב והמטיב להוציא
את כולם.

7

בדין בית שנשרף וחזר ובנאו ,עיין מ"ב
(סקי"ב) דיברך ג"כ ,אבל אם סתרו
וחזר ובנאו יש דעות באחרונים בזה

וספיקו להקל .ואם הוסיף בו איזה שורה
בגובה לכו"ע יש לברך.

7

בקניית ספרים יש דעות בין האחרונים
אם יברך עליהם משום דמצות
לאו ליהנות ניתנו (עיין מג"א סק"ה) .ובח"א
מצדד דאם היה מהדר אחר זה הספר
ושמח בקנייתו דמברך שהרי ברכה זו
נתקנה על השמחה ולא על התשמיש
וכדלקמיה בס"ד וכ"כ במור וקציעה וע"כ
אין למחות ביד המברך( .מ"ב סקי"ג).
והשע"ת (סק"י) כתב :הרדב"ז ח"ג כ'
לברך ,וכ"כ מור וקציעה אך לא
נהגו כן ואם גמר ספר בכתיבה בחידושי
תורה וכ"ש בהדפסה כ' מור וקציעה
שיברך ומח"ב כ' שיברך בלא שם ומלכות
שחייב להודות לה' על שזכהו לכך ובעל
גדולי תרומה בגמר הדפסת הספר דרש
ברבים לשבח ה' שזכה לכך כמ"ש בספרו
בינה לעתים ע"ש וכן אם עלה לגדולה
שנתמנה פרנס או רב וכיוצא יש ג"כ
לברך בלא שם ומלכות כי בודאי חיובא
רמי עליו להכיר חסדי ה' ולברך בשמו
ובמו"ק האריך הרבה ע"ש עכ"ד מח"ב
וע"ש בשם מור וקציעה שאם לקח אשה
והכניסה לו נכסי מלוג יש לברך הטוב
והמטיב ע"ש .ע"כ.

7

עיין מ"ב (סקט"ו) שיזהר לברך תיכף קודם
שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו.

7

כתב

בשולחן ערוך (סימן רכג סעיף ד)

בשעת הקנין יש לו לברך אע"פ
שעדיין לא נשתמש בהם ,שאין הברכה
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חצר

שדה צופים
אלא ע"י שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן,
וכשילבשם מברך :מלביש ערומים.
ודוקא אם קנה בגד שראוי ללובשו
תיכף אבל אם קנה שום דבר
שאינו ראוי ללובשו או להשתמש בו כמו
שהוא רק שצריך ליתן לאומן לתקן לא
יברך שהחיינו עד שעה שילבש הבגד או
ישתמש בהכלי .מג"א.
ומ"ש וכשילבשם מברך מלביש ערומים,
היינו קודם שהחיינו .אכן אם
לובש הבגד שחרית יכול לצאת בברכת
מלביש ערומים שמברך בברכת השחר
[אחרונים].

7
עיין

שו"ת הלכות קטנות (חלק א סימן רח)

בדין קנה כלים חדשים ולא נשתמש
בהם ומכרם וחזר וקנאם מהו .והשיב:
מברך דומיא דארוסה .וצ"ע אם צריך
ברכת שהחיינו בשעת קנין וכשמשתמש
הטוב והמטיב דומיא דמלבוש .וצ"ע אם
כשלובש הקאפ"ה מברך שעטני מעיל
כרב יאודה (נדרים מ"ט ):וכמה תפל אותו
טעם שמביא ההגה (בס"ס רכ"ג באו"ח)
דתבלה תחדש וכי על שחיטת בהמה
הוא דואג דסוף בהמה לשחיטה ואם
מברך הטוב על מיתת אביו איך לא יאמר
תבלה .ע"כ.

ובשו"ת

אפי' שחקים חדשים הם לו וכתב הראב"ד
דחדשים דנקט למעוטי מכרן וחזר וקנה
אותם כמו שאמרו (פ"ח דסוטה [מ"ד])
באשה חדשה למעוטי מחזיר גרושתו
שאינו חוזר עליה מעורכי מלחמה ע"כ.
ומאחר דמדמה דין קונה כלים לאשה היה
לנו לומר דלא כדברי הב"י דחדשים שלא
נשתמש בהם מברך כשחוזר וקונה אותם
דהא איתא בירושלמי בפ"ק דמ"ק (ה"ז)
גבי הא דתנן אין נושאין נשים במועד
אבל מחזיר את גרושתו מפני שאינו
שמחה לו הדא דאת אמר מן הנישואין
אבל מן האירוסין אסור ופסקו ב"י (או"ח
בסי' תקמ"ו ס"ב) נמצא דכשלא נשתמש
יש שם שמחה בחזרה ה"נ י"ל גבי כלים
ומה שלא חילק בירושלמי גבי חוזר
מעורכי המלחמה אפשר דהוא הדין (וכ"כ
במנ"ח סי' תקכ"ו) א"נ משום דהתם בעינן
אירוסין חדשים ממש דכתיב כי יקח איש
אשה חדשה .ובפי' הש"ע הארכתי ולשם
הוכחתי דעת האומר דהם ב' שמחות א'
בשעת קנין וא' כשמשתמש א"כ כשלא
נשתמש בכלי וחזר וקנאו אפשר דחייב
לברך ואפי' בישנים קשה הדבר שלא
יברך דגדולה השמחה כשחוזר וקונה את
שלו שנצטער במכירתו כדאמרינן בעלמא
(ברכות ה') מוכר עצב ממה ששמח בקנייה
של אחרים דהכא תרתי והתם חדא ועיין
סי' א' .ע"כ.

הלכות קטנות (חלק ב סימן קעו)

7

כותב וז"ל :כתב הב"י (באו"ח

סי' רכ"ג) דכלים חדשים שלא נשתמש
בהם אם חזר וקנאם אינו מברך שהחיינו
דכיון שהיו שלו פעם אחרת שוב אינן
דבר חידוש כשחזר וקנאם ע"כ .והרשב"א
הביא ירושלמי לא סוף דבר חדשים אלא

עיין

שו"ת שבט הלוי (חלק ח סימן לה)

שנשאל בא' שקנה חליפה בחנות
ובא הביתה ובירך מלביש ערומים
ושהחיינו ולאחר יום מצא בו דבר שהוא
מקח טעות ,וחזר לחנות והחליפו לו

ברכות יעישת קרפ

טצר

שדה צופים
לחליפה אחרת (באותו סוג) אם חייב לברך
פעם שנית ברכת שהחיינו.
והשיב :לדידי פשוט דחייב לברך שנית
דהא קיי"ל בברכות נ"ט ע"ב
ושו"ע או"ח סי' רכ"ג ס"ג דאפילו קנה
וקנה אפילו כיוצא בו מ"מ מברך שהחיינו,
והיינו אפילו קנה וקנה עו"פ באותו יום
מ"מ כל קנין היא שמחה חדשה ,וא"כ
ק"ו אם הראשנה נתבטלה מחמת טעות
שיברך על השני' דזה קנין חדש ושמחה
חדשה על חפץ אחר .וממילא פשוט מאד
מה ששאלו שאירע בבית חולים שהראו
לו בת שנולדה וברך שהחיינו (עיין מ"ב סי'
רכ"ג סק"ב) ונתברר שבטעות היתה ילדה
אחרת ,ולמחרת הראו לו בתו האמיתית
אם חייב לברך עו"פ ,דלפי הנ"ל עפ"י
מש"כ מ"ב שם דיסוד הברכה דלא גרע
מראה חבירו לאחר ל' יום דמברך שהחיינו
א"כ פשיטא דחייב לברך עוד פעם.

7

בקובץ סיני (קובץ לז ע' רצה) מביא :רבי
יעקב ברלין ז"ל כרוב עשרו
וכגודל תורתו ,כן רבה היתה מדת
נדיבותו יחד עם צדקתו :והלא כן מסופר
אודותיו ,כי פעם בדרך למסעיו מחוץ
לגבולות רוסיה ,הביא בחזירתו לביתו
מערכה שלימה של כלי זכוכית יקרים
מעשי ידי אמנים ,שמחירם עלה ליותר
ממאה זהובים (סכום רב בעת ההיא) .אשתו
שמחה מאד על המתנה הזאת ושמרה
עליה כעל אבנים טובות ,ואף הוא היה
מסביר מעשהו זה בדברים אלו:
הרי חכמינו אמרו (שבת קלג ,ב) על
הפסוק (שמות טו ,ב) "זה אלי ואנוהו":
התנאה לפניו במצוות ,עשה לפניו סוכה

נאה ,לולב נאה וכדומה ,ומאחר שחכמינו
אלה אמרו (ברכות נה ,א) שעל קנין "כלים
חדשים" צריכים לברך "ברכת שהחיינו",
הרי מן הראוי שנקיים מצוה זו של ברכה
על כלים נאים ...ע"כ.

7

מברך על הרעה וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

רכב סעיף ג) חייב אדם לברך על
הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה ,כדרך
שמברך בשמחה על הטובה ,כי הרעה
לעובדי השם היא שמחתם וטובתם ,כיון
שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם
נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את
השם ,שהיא שמחה לו.
והוסיף המשנה ברורה שם ,כי באמת
כל היסורין בין בגוף ובין בממון
הוא הכל כפרה על העונות כדי שלא
יצטרך להתיסר לע"ל ששם העונש הוא
הרבה יותר גדול וכדאיתא במדרש יצחק
תבע יסורין [היינו שהוא הכיר גודל מדת
הדין שלעתיד וכעין זה אמר ג"כ דהע"ה
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי
ותבע בעצמו יסורין כדי שינקה מכל וכל
ולא יצטרך לפחוד עוד] א"ל הקב"ה חייך
דבר טוב אתה מבקש וממך אני מתחיל
שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו
מראות.

7

עיין בספר באר מים חיים (פ' חקת) וז"ל:
להבין הדברים הללו על בוריין
איך יודה וישבח אדם באמת באהבה על
היסורין כמו על הטובה כי הלא מטבע
האדם שלא לאהוב את מכהו .ולכאורה

ש

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

לא יצויר זה כי אם שיאמר האדם זאת
משפה ולחוץ שהוא אוהב את היסורין
אבל לבו רחוק ממנו כמו שמצינו בהכות
השר הגדול את אחד מעבדיו שאחר
ההכאה הוא נופל לפניו ונושק את רגליו
כאילו מחזיק לו טובה על ההכאה .אבל
זה שקר הוא ולבו לא נכון עמו .וזאת
נאה לפני בשר ודם ולא לפני אלהים
הבוחן כליות וחוקר תעלומות לב.
ואולם הנה כבר כתבנו במקום אחר
בבחינת היסורין בביאור ארבעה
בחינות בהם כולם הם לטובת אמת
מבורא עולם ברוך הוא .ואמנם הבחינה
האחרונה מכולם והקטנה שבהם הוא
כדמיון החולה אשר נתחזק חליו עליו
ובכל יום נחלה יותר עד שאם לא יבקש
לו רפואה לחליו ח"ו יאבד מכל וכל.
ובא רופא אחד ורפאהו בחנם בלא דבר
ונתן לו מים המרים כדרך הרפואות ,או
בהמשכת דמו מזרועו ושאר אבריו .או
בכאב השנים שנוטל עצם מעצמיו בכח
גדול עד שיכאב להחולה רפואתו בשעת
מעשה למאוד .אבל אם בעל שכל הוא
מה מאוד יאהב את הרופא הנאמן הזה
בכל לבבו ונפשו ויודה לו וישבחו על
הטוב שעשה עמו אף שהוכאב לו מאוד
בשעת מעשה מכל מקום תגדל באהבתו
בהיותו יודע כי חיים הוא נותן לו .וכן
ביסורי האדם כי הלא באמת הקב"ה
חפץ חסד הוא ולא ברא העולם כולו כי
אם להיטיב לבריותיו בכל מיני חסדים
וטובות שבעולם ואך כי למען עכירת
החומר שבאדם שנתעבה חומרו ונתגבר
על נפש השכליות מצד מילוי תאוותיו
וחמדותיו לדברי עולם הזה הגשמיים

ומכל שכן לדברים שיש בהם נידנוד
איסור (או מחמת עבות תולדותיו מאביו ואמו
כשנתכוונו למילוי תאוותיהם כבהמה) .ואז
אי אפשר לחול עליו אור ה' וחסדו אור
תענוג הרוחני אור השכל אור ברכת
ה' אור השפעתו הנפלאה .כי אין ארור
מדבק בברוך ואין אור וחושך משתמשים
בערבוביא .ואז הקב"ה ברוב חסדו וטובו,
וה' חפץ דכאו החלי (ישעיה נ"ג ,י') ליסר
הגוף ביסורין למרק ולזכך החומר להיות
הרע נכנע לפני הטוב ,והטוב והשכל
יתגבר באדם ואז יוכל האל הטוב ברוך
הוא להאיר עליו בענן אורו באור האמת
והתענוג ולהשפיע לו רוח קדושה מאור
קדושתו יתברך ובזה נעשה מוכשר לקבל
חסד אל כל היום.
ותדע נאמנה כי זה הטוב והחסד היא
יותר טובה וחסד מטוב הגמור.
כי הלא נודע (סנהדרין מ"ו ).אשר בצרתם
לו צר וכשהאדם מצטער שכינה מה
אומרת קלני מראשי וכו' .ונמצא שכאשר
הטוב השלם ברוך הוא שולח יסורין אל
האדם ,כביכול לו צער מזה .ואך למען
גודל טובו וחסדו שרוצה בטובת האדם,
כביכול מתאפק על צערו ומצער האדם,
בכדי שיטיב לבריותיו .מה שאין כן
בטובה ששולח לבן אדם גם לפניו טוב
הוא .ולזה אמרו חז"ל (עיין בראשית רבה ט',
י"א) בפסוק (בראשית א' ,ל"א) וירא אלהים
את כל אשר עשה והנה טוב מאוד .טוב
זה מדת הטוב .מאוד זה מדת הפורעניות.
כי מדת הפורעניות יותר טוב מן הטובה
שזה טוב לבד וזה טוב מאוד .כי כביכול
ברוך הוא וברוך שמו מיצר לו בפורעניות
האדם בשביל טובתו היש חיך מתוק

ברכות יעישת קרפ

אש

שדה צופים
מזה .ועוד כי בטובה ,אין כי אם הטובה
שעושה .ובפורעניות רואה האדם איך
הקב"ה כביכול רודף לעשות לו רפואה
בכדי שיוכל לקבל חסדו .ואם האדם מבין
את זה ויודע באמת שהיסורין לא באו כי
אם לרפאות הבשר החי בשאת ,אז מוסיף
אהבה על אהבה וצמאון על צמאון לאל
הטוב והמיטיב לרעים ולטובים ברוך
הוא שמצער עצמו כביכול בעבור טובת
האדם .ובזה יוכל להפוך לבבו באמת
באהבה וחיבה ולברך ולהודות לרופא
נאמן ברוך הוא על כל הרעות .כי זה
תכלית הטובה לפניו לקבל אורו ברוך
הוא וברוך שמו על נכון.
ועל כן דוד המלך ע"ה כאשר נבחן אצלו
זאת באמת ונתברר בלבבו כי אין
בכל הבחינות שבעולם כי אם חסדים
הטובים בתכלית .אמר כי אמרתי עולם
חסד יבנה (תהלים פ"ט ,ג') .כי אף כל בחינת
הדין והפורעניות שבעולם לא נברא כי
אם בשביל תכלית החסד והטוב .ועל
כן אינו סותר זה למאמרם ז"ל שנברא
העולם בדין וברחמים .כי באמת שנברא
גם הדין אבל הוא גופא לא נברא כי
אם בשביל החסד והטוב .ועל כן אמרו
חז"ל (בראשית רבה ל"ג ,ג') צדיקים מהפכין
מדת הדין למדת הרחמים .כי בזה שהם
מאמינים ויודים באמת שכל בחינת הדין
הזה אינו אלא רחמים וחסד מהאל הטוב.
כן באמת נתהפך עליו למעלה בחינת
הדין לטוב ולחסד ונשפע לו רחמים
וחיים ושלום .כי במדה שאדם מודד
מודדין לו כשם שהם מהפכין הדין הזה
לחסד כן נתהפך למעלה הדין לחסד ואז
משמאל ומימין על ישראל שלום .וזה

החסד ,גדול ורב הוא ,כיון שבא מבחינת
הדין שהוא מבחינות החזקות והגבורות
הגדולות כנודע.
ועל כן אמרו חז"ל (ברכות ה' ).ואם
מקבלן באהבה מה שכרו יראה זרע
יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצליח כי טובת
הדין הוא טובה גדולה למאוד .ואפשר
שגם לזה יאמרו טוב מאוד זה מדת הדין
כי כשמדת הדין נתהפך לטוב אז הוא
טוב מאוד יותר מטוב ממדת הטובה.
ועל כן צדיקים תחילתן יסורין וסופן
שלוה כמאמר חז"ל (בראשית רבה ס"ו ,ד')
כי לפי שהם מקבלים יסוריהם באהבה
וחיבה גמורה להודות לה' כי טוב על זה
שממציא לו רפואה למרק גופו שיוכל
לקבל אור החסד הגדול וכמאמר חז"ל
(ברכות ה' ).מה מלח ממתיק את הבשר
אף יסורין ממרקין עוונותיו של אדם .וגם
לפשט עקמימיות שבלב כמאמר חז"ל
(שם נ"ט ).לא נבראו רעמים וכו' .כי בהיות
הטוב לאדם אז נשכח מלבו פחד ה'
ואימתו ויראתו ,וח"ו מתגדל לבו בקרבו
אשר מזה בא כל הרעות כמאמר הכתוב
(דברים ח' ,י"ב-י"ד) פן תאכל ושבעת וגו' ורם
לבבך ושכחת וגו' .וכשחפץ ה' בטובתו,
שולח לו מעט היסורים בכדי להיות לבבו
נכנע נדכה ונשבר לפני ה' אלהיו שהוא
חשוב יותר מכל הקרבנות כמאמר הכתוב
(תהלים נ"א ,י"ט) זבחי אלהים רוח נשברה
לב נשבר וגו'.
ואולם הן אמת כי מי שיש לו מוח
בקדקדו הוא נכנע ונשבר לבבו
לפני ה' בטובה יותר מברעה .כי כאשר
רואה בטובת ה' העודפות עליו והוא מבין
במעשיו בהנהגתו לפני ה' כי אינו ראוי על

ברכות יעישת קרפ
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שדה צופים
אחת מני אלף ממה שהקב"ה עושה עמו
בטובה .ולולי רחמי ה' וחסדיו לא היה
כדאי אף לחיות חיי שעה ומכל שכן היות
לו לחם צר אפילו לפרנס אשתו ובניו.
ועתה כאשר הקב"ה מיטיב עמו כל כך.
מי שיש לו קצת שכל ,לבו נשבר ונדכה
ושפל לפני בוראו באמת ובתמים ואימתו
ופחדו עליו .כי אולי טובותיו אלה ח"ו הם
בבחינת טובות הרשעים שמקבלים שכרם
בעולם הזה על מיעוט מצוותיהם בכדי
לטורדן מעולם הבא ח"ו כמאמר הכתוב
(דברים ז' ,י') ומשלם לשונאיו אל פניו
להאבידו וגו' .ע"כ .עיי"ש עוד בדבה"ק.

7

בשו"ת

שואל ומשיב (מהדורה תליתאה

חלק ג סימן נא) כתב לפרש לשון
המשנה ,דהנה הובא בספר דברי אמת פ'
וירא בשם הגאון החסיד מו"ה שמעלקא
ז"ל אבד"ק ניקולשפורג במ"ש ולא חשכת
את בנך את יחידך ממני ולא כתיב אשר
אהבת ואמר הוא דהנה במה שעקד
ליצחק בודאי לא נתכוין רק לשם ד'
אמנם במה שנצטוה לבל ישחטהו לעולה
זה הי' מקום שיתכוין להנות מזה והעיד
הכתוב כי גם מה שחשך את בנו לעקידה
והי' ממני היינו מפאת צווי הבורא וע"ז
סיים שיותר קשה על האדם ביום טוב
להתכוין לשם ד' מלקבל עליו יסורים
יעו"ש וע"ז אמר כאן חייב אדם לברך
על הרעה מעין על הטובה ועל הטובה
מעין על הרעה והיינו שיהיה הכל לשם
ד' לבדו ודו"ק וז"ש אח"כ חייב אדם לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה והיינו
שיהיה הכל רק לשם ד'.

7

היתה אשתו מעוברת וכו' הרי זו תפילת
שוא וכו'.
הנה בב"מ (מב ע"א) איתא :תנו רבנן:
ההולך למוד את גרנו ,אומר :יהי
רצון מלפניך ה' אלוקינו שתשלח ברכה
במעשה ידינו .התחיל למוד ,אומר :ברוך
השולח ברכה בכרי הזה .מדד ואחר כך
בירך ,הרי זה תפילת שוא ,לפי שאין
הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא
בדבר המדוד ולא בדבר המנוי ,אלא
בדבר הסמוי מן העין ,שנאמר' :יצו ה'
אתך את הברכה באסמיך' .מבואר בזה ,כי
כל זמן שאין הדבר ניכר לעין  -יכול אדם
לבקש ולהתפלל גם על דברים שהם נגד
הטבע ,כגון שמסאה אחת יהיו שני סאים.
וקשה מהמבואר כאן במשנה ,דתפילה
כשאשתו מעוברת היא תפילת
שוא ,לפי שאם אשתו מעוברת נקבה
הרי שהוא מתפלל על שינוי נגד הטבע.
ועל אף שאין ניכר לעין אם היא מעוברת
זכר או נקבה ,מכל מקום "הרי זו תפילת
שוא" ,לפי שהוא מתפלל על שינוי נגד
הטבע.
ואם כן ,כיצד יכול אדם להתפלל
שהתבואה תתרבה ,והלא המתפלל
על שינוי נגד הטבע" ,הרי זו תפילת
שוא".
ותירץ הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א:
תפילה על ריבוי התבואה אינה
תפילה על שינוי נגד הטבע ,שכן הקדוש
ברוך הוא ברא טבע שתבואה עשויה
להתרבות( .מרפסין איגרא ,ע' כז  -ח)
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ברכות יעישת קרפ

גש

שדה צופים

בשו"ת

אגרות משה (חלק או"ח ב סימן

קיא) נשאל בדבר אם יש איזה
מעלה או גם איזה חשש איסור ליקח
אינשורענס פאליסע מצד שהוא ח"ו
כחסר לו בטחון בהשי"ת שביכלתו לעשרו
שישאר אף אחריו ליורשיו סך גדול.
וכותב שם :הנה לע"ד אין בזה שום
חסרון בבטחון בהשי"ת ,דהוא
ככל עניני מסחר שהאדם לא רק שרשאי
אלא גם מחוייב לעשות מסחר ועבודה
לפרנסתו ואסור לו לומר שאף אם לא
יעשה כלום יזמין לו השי"ת פרנסתו
באיזה אופן ,דמנא לו שיש לו זכות כזה,
לבד האיסור לסמוך על הנס אף לאלו
שראוין להעשות להם נס ,דהא אסור אף
להתפלל שיעשה לו השי"ת נס כמפורש
בברכות דף ס' שעל יהי רצון שתלד אשתי
זכר כשהיא מעוברת ה"ז תפלת שוא
הקשה הגמ' מלאה שהתפללה כשהיתה
מעוברת בזכר שתהיה נקבה אלמא אף
לאה שהיא מהאמהות הקשה שהיה אסור
לה להתפלל אף שראויה היתה להעשות
לה נס וגם הורגלו האבות והאמהות
בנסים ,ולכן אף שתירץ אין מזכירין
מעשה נסים שמשמע שהוא תירוץ גם על
מה שהיתה רשאה להתפלל הוא רק לאה
שאין דוגמתה בכל הדורות וגם אולי הוא
מצד הדין שדנה ,וגם בלאה סובר תירוץ
בתרא שלא היתה רשאה והוצרך לתרץ
דהיה זה בתוך ארבעים יום ,וא"כ ודאי
שאסור לסמוך שישלח לו השי"ת פרנסתו
בלא שום עבודה ומסחר ,אף שהוא צריך
לידע שכל מה שמרויח מעבודתו ומסחרו
הוא רק מהשי"ת כפ"מ שנקצב לו מר"ה,
אבל מ"מ כך נגזר מהשי"ת שרק ע"י איזה

מעשה עבודה ומסחר ישלח לו השי"ת
פרנסתו מצד שנאמר בזעת אפיך תאכל
לחם וכמפורש בסוף קידושין הרעותי את
מעשי וקפחתי את פרנסתי.
ואף לר' נהוראי שם שאומר מניח אני
כל אומנות שבעולם ואיני מלמד
את בני אלא תורה ,שמשמע שאינו מחייב
להאב ללמד את בנו אומנות ,נמי פשוט
שגם הוא מודה שאין לסמוך על הנס,
אבל סובר שכיון שרוב בנ"א בקטנותם
א"א להם ללמד תורה כראוי אם ילמדו
אז גם אומנות אף בזמנם ,והתורה
חייבה להאב ללמד את בנו תורה בע"כ
שיכול לסמוך ע"ז שיזמין לו השי"ת
איזה עבודה בגדלותו בשעה שיצטרך
להרויח לפרנסתו ופרנסת אשה ובנים,
כזו שיוכל אף בלא למוד ועסק בזה
בילדותו קודם שהוצרך לפרנסה ,אבל
בלא עבודה בגדלותו גם ר' נהוראי מודה
שאסור לסמוך על הנס אלא צריך לעבוד
לפרנסתו ,וכדאיפסק ברמב"ם פ"ג מת"ת
ה"י ,אף שבקטנותו משמע שפוסק כר'
נהוראי שאין האב חייב ללמד אומנות
לבניו כי לא מצינו ברמב"ם דין זה
שמחוייב האב ללמד אומנות לבנו.
ועוד נראה בטעם ר' נהוראי שכיון
שאם ילמד לבנו גם אומנות לא
יוכל ללמד כראוי בהכרח שגזירת בזעת
אפיך וכן והרעותי את מעשי וקפחתי את
פרנסתי שאמר רשב"א במתני' ,א"א שיהיו
על השנים דבילדותו וכמו שא"א שיהיו
גם על ימי השבתות וי"ט ואף בחול
על זמן התפלה ,דהא לא יגזור השי"ת
שיעברו על איסורין ובהכרח הוא רק על
ימי החול ולא בזמן התפלה ,והובטחנו

דש

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

שמעבודה דבימי החול ולא בשעת תפלה
יתן לנו לחם וכל צרכינו ,וכ"כ סובר
ר' נהוראי שהוא לענין הלמוד עם בנו
בנערותו שכיון שא"א שיוכל ללמד אם
בנערותו ילמדהו אביו גם אומנות בהכרח
שהשנים הללו א"צ ללמדו אומנות ולא
נאמר על שנים אלו שיצטרך לעסוק
בהן באומנות בשביל הגזירה דבזעת
אפיך ומאמר וקפחתי את פרנסתי .ולכן
שייך זה רק בנערותו אבל כשנגדל וצריך
בעצמו לעמול לפרנסתו ופרנסת אשתו
ובניו לא שייך זה וגם הוא מודה דצריך
לעשות איזה מלאכה דעל שנים אלו הרי
ודאי היתה הגזירה ,וגם הא כבר הגיע
בזמנם להמדרגה שהיו יכולין ללמד גם
עם עשיית מלאכה ,ואף בזמננו שכל
חיינו אין מגיעין רובא דרובא למדרגה
כזו שלכן התירו בזמננו וזה מאות בשנים
ליטול שכר בעד רבנות ולמוד תורה ,לא
שייך שנתבטל גזירת השי"ת לגמרי אלא
אולי ליחידים ממש שייך שתתבטל.
וכיון שהוא כן אף לגדולים וצדיקים
שראוי ליעשות להם נס כ"ש לאלו
שבדורנו שאנן יתמי דיתמי שאסור לנו
לסמוך על הנס ואין שום חטא על מה
שמשתדלין לבקש אומנות יותר נוחה
וקלה וראויה לפי שומת האנשים יותר
להרויח ,אף שצריך להאמין שהשי"ת יכול
ליתן פרנסה מכל אומנות שהיא כדאר"מ
שם שאין עניות מן האומנות ואין עשירות
מן האומנות אלא הכל לפי זכותו ,משום
דאינו יודע שמא הוא אינו זוכה להרויח
באומנות אחרת אלא בכזו שיותר ראויה
להרוחה ,אבל ידע שכל מה שירויח אחר
כל הדברים והשתדלות שעושה הוא רק

מהשי"ת הנותן כח לעשות חיל ותרגם
אונקלוס שנותן לך עצה למקני נכסין וכן
כל דבר שעושה ומרויח בזה.
וא"כ גם אינשורענס הוא ככל עניני
מסחר וכדומה שעושין לפרנסת
עצמו ופרנסת בניו שרשאין ליקח זה כיון
שהוא מעשה פרנסה ,וגם אולי יקיל זה
מעליו שלא יצטרך לעבוד הרבה להניח
שישאר לעת זקנותו ולירושה לבניו
אחריו ,כיון שבדרך נס אינו זוכה וגם
אסור להתפלל ע"ז וגם בשבת דף נ"ג
מגנה זה אביי למי שהוצרך לפרנסתו לנס
ולא נתן לו השי"ת בדרך הטבע להצליחו
שיהיה לו שכר מניקה וגם אסור ליהנות
ממעשה נסים כדאיתא בתענית דף כ"ד
עיי"ש ברש"י ,וא"כ כשרוצה להשאיר
לזקנותו ולירושה הרי צריך שהשי"ת
ישפיע לו ממה שעושה יותר מכפי הראוי
בדרך הרגיל שהוא כעין דרך נס שאולי
אינו זוכה וגם אינו מן הראוי כדלעיל ,ולכן
כיון שהשי"ת נתן דעה בדורות האחרונים
שיהיה עסק זה של אינשורענס בעולם
שהוא השארה לזקנותו ולירושה בדרך
טבעי ,הוא דבר טוב וראוי גם לאנשים
כשרים יראי השי"ת ובוטחים רק על
השי"ת שהוא הנותן עצה למיקני נכסין,
דגם מי שקונה אינשורענס הוא נמי
עצת השי"ת למיקני אינשורענס ובוטח
על השי"ת שיוכל לשלם בהגיע הזמן
בכל שנה וזהו הבטחון שאנו מחוייבין,
וכן הוא באינשורענס של שריפה וגניבה
והאינשורענס של הקארס ,שכל אלו הוא
דבר שאין בזה שום חסרון לענין הבטחון
וכמו שנהגו היתר כל העולם אף יראי
השי"ת ביותר.

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

הש
משנת אליעזר

מִתְּפַּלֵל (ד) הַ ּנִ כְ נָ ס לַ ּכְ רַ ְך

(ד) הַּנִכְנ ָס לַּכְרְַך
ְׁשּתַי ִם ,אַחַת ּבִכְנ ִיסָתֹו

(ד)
עִיר ג ְדֹולָה וְלִפְ ָעמִים
י ְכֹולִין לְ ַה ֲעלִיל ָעלָיו
אומר
בכניסתו
ֲעלִילֹות ָׁשו ְאּ ,ובִפְרָט ּבֶ ָעבְרֹו אֶת ַהּג ְבּולֹות,
ִמתְ ּפַ ּלֵ ל ְׁשּתַ יִ ם ְׁשּתֵי ְתפִּלֹות ,אַ חַ ת ּבִ כְ נִ יסָ תֹו לָעִיר ֶׁש ַּתכְּנ ִ ֵסנ ִי לִכְרְַך ז ֶה לְׁשָלֹום ,וְ אַ חַ ת
שתים בכניסתו
ושתים ביציאתו.

שדה צופים
והנה מצינו ברמב"ם פכ"ד משבת ה"ה
שמנה ג"כ בחשבונות של מצוה
שמותר בשבת הא דללמדו אומנות משום
שהוא מחשבונות של מצוה הרי נמצא
שפסק הא דצריך האב ללמדו אומנות,
אבל מכיון שלא הזכיר הדין רק כאן
אגב גררא יש לפרש בתינוק כזה שאין
לו הכח ללמד תורה או שללמדו אומנות
לא קאי על תינוק אלא על גדול שצריך
לפרנסה .ע"כ.

7
בשו"ת אבן יקרה (חלק ג' סימן כ"ט) נשאל
ע"ד תחבולה אשר המציאו
הרופאים לחתוך כלי ההולדה מאשה חיה
ולחברם בגוף אשה עקרה ועי"כ תהיה
מוכשרת להוליד ,מי היא אם הילד אשר
יולד ע"י תחבולה זו ,הראשונה או השניה,
אשר כמה נפ"מ לדינא ,והשיב וז"ל :הנה
לכתחילה בודאי אסור לעשות כן אף אם
לא יהיה סכנה בדבר מטעם סירוס האשה
הראשונה ,שגם סירוס האשה אסור עכ"פ
מדרבנן ,ולדעת קצת באיסור עשה ,אך
אם עברו ועשו לענ"ד הולד הוא בן של
האשה השניה לכל דבר והמקור נפתח
להלכה זו לענ"ד הוא הדין המבואר בש"ס
סוטה ד' מ"ג ע"ב ילדה שסבכה בזקנה
לענין ערלה .ועיין היטב רש"י שם ור"ן
פ"ק דר"ה ,עכ"ל.

ועיין בשו"ת צור יעקב (סימן כ"ח) שדן
ג"כ בשאלה האמורה ,ומסכים
לפסק דינו מטעם אחר ,והרה"ג השואל
שם שהיה אבד"ק חאלשיץ כתב לו
להביא סייעתא שהולכים אחרי המולידה
מדברי תרגום יונתן בן עוזיאל עה"ת
(בבראשית ל' ,כ"א) עה"פ ואחר ילדה בת,
שכותב וז"ל :ושמיע מן קדם ה' צלותא
דלאה ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה
יהב יוסף במעהא דרחל ודינא במעהא
דלאה עכ"ל .הרי מפורש דלא נהפכו רק
שיוסף הלך מבטן לאה לבטן רחל וא"כ
ראיה מזה דהולכין בעיקר בתר הלידה.
[ועיין בזה בשו"ת הרב"ז (סוף חאה"ע)].
אמנם הגאון המחבר שם דוחה את
הראיה של הרה"ג השואל ,וכותב
דבודאי גם ליהונתן בן עוזיאל רק נהפך
גוף יוסף שבמעי לאה לנקבה וגוף דינה
שבמעי רחל כמבואר בש"ס כאן ,ואך
הנפשות שלהן נתחלפו זה לזה ,עיי"ש .ויש
להעיר עליו מדברי מהרש"א המובא לעיל.
ובגוף הדבר ע"ע בשו"ת ציון לנפש חיה
הנדמ"ח (סימן פב) שהוסיף לחקור
בהיכא שאחות האשה נדבה זאת אם יש
לחוש משום ערות אחות אשתו ,עיי"ש.

ועיין

שו"ת ציץ אליעזר (חלק י' סימן כה

פרק כו) ושם (חלק יט סימן מ).
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וש
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

ּבִ יצִ יאָ תֹו ׁשֶּתֹוצִי ֵאנ ִי וְאַחַת ּב ִיצִיאָתֹוּ .ב ֶן עַּז ַאי אֹומֵר ,שתכניסני לכרך זה
לשון נכנס אומר מודה
לְׁשָלֹוםּ ,בֶ ן עַ ּזַ
אי אַרְּבַעְׁ ,שּתַי ִם ּבִכְנ ִיסָתֹו ּו ְׁשּתַי ִם
אני לפניך שהכנסתני
אֹומר אַ רְ ּבַ עְׁ ,שּתַ יִ ם
ֵ
לכרך זה לשלום הרי זה שתים בכניסתו .בקש
ּוׁשּתַ יִ ם ּבִ יצִ יאָ תֹו ּבִכְנ ִיסָתֹו אֹומֵר
ּבִ כְ נִ יסָ תֹו ְ
לצאת אומר שתוציאני מכרך זה לשלום .לאחר
ֶׁש ַּתכְּנ ִ ֵסנ ִי לְׁשָלֹום ,נִכְנ ַס אֹומֵר מֹודֶה ֲאנ ִי

שדה צופים
משנה ד
מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת
ביציאתו

הירושלמי שבהודאה נוספת גם בקשה
על העתיד ,הרי ארבע דוקא קתני ואיך
אפשר להוסיף.

בספר משמר הלויים עמ"ס ברכות
(סי' נא) כתב לדקדק ,מדוע לא
מספיק לומר לת"ק" :מתפלל שתים -
בכניסתו וביציאתו" או "מתפלל אחת
בכניסתו ואחת ביציאתו" ,וכן לבן עזאי:
"מתפלל ארבע  -בכניסתו וביציאתו ,נותן
הודאה וכו'" או "מתפלל שתים בכניסתו
ושתים ביציאתו ,נותן הודאה וכו'".

וצ"ל כמ"ש בהגהות הרא"מ הורוויץ:
"ב"ע אומר ארבע ,בירושלמי
משמע דלב"ע בעת הודאת העבר צועק
על העתיד ולכן אומר ארבע ר"ל ד'
תפלות (ד' פעמים אומר יה"ר לבד ההודאות)
"וא"כ לפי"ז צריך הירושלמי להוסיף
שבהודאות יש בקשות ,ולכן הוא גורס
"ונותן".

שוב מצא בספר ליקוטי שושנים
ובספר עשר עטרות שכן הקשה
הגה"ק רמ"צ מסאווראן .ותירץ שמתפלל
שהכבוד שיש לו בכניסתו לא יהי' נחשב
בעיניו כמו שלא נחשב בעיניו בעצם
יציאתו ,שככל שמתרחק מהכבוד מתרחק
ממנו.

ולפי דברי הרא"מ הורוויץ א"ש ג"כ שכל
הד' הן בקשות להבא ולכן שייך
על כולן לשון "מתפלל" כמ"ש לעיל .אבל
לבבלי ,המשנה רק ממשיכה ומפרשת
שבין בכניסה ובין ביציאה נותן הודאה
לשעבר וצועק על העתיד ,ולכן הוא גורס:
"שתים בכניסתו ושתים ביציאתו (ומה הן
השתים)  -נותן הודאה לשעבר וכו'".

והביא

דברי הרשב"א בחולין (צג ע"א)

וכתב :ולפי דבריו א"ש .דהכא
נמי במתניתין דברכות דוקא קתני מדנקט
לת"ק בלשון "שתים ,אחת וכו' ואחת וכו'"
ולבן עזאי "ארבע ,שתים וכו' ושתים וכו'".
ובזה מדוייק ההבדל בין גירסת הבבלי
לגירסת הירושלמי ,דבבבלי הגי':
"נותן הודאה וכו'" ובירושלמי הגי':
"ונותן הודאה וכו'" .דהא ודאי כמ"ש לפי
הרשב"א מנינא דוקא קתני ,וא"כ לפי

7
בשו"ת שתי הלחם (הקדמה) כתב לבאר
דברי המשנה כאן ,וז"ל :אמר
המני"ח ז"ל .שנו חכמים בלשון המשנה.
ברוך שבחר בהם ובמשנתם .הנכנס
לכרך מתפלל שתים .אחת בכניסתו.
ואחת ביציאתו .בן עזאי אומר ארבעה.
שתים בכניסתו .ושתים ביציאתו .ונותן
הודאה לשעבר .וצועק לעתיד לבא.

רע״ב

ברכות יעישת קרפ

זש
משנת אליעזר

ֶׁש ִהכְנ ַ ְס ַּתנ ִי
ׁשעָבַר ,לְפָנ ֶיָך
שיצא אומר מודה אני ּבִיצִיאָתֹו ,ו ְנֹותֵן הֹודָאָה לְ ֶ
לִכְרְַך ז ֶה לְׁשָלֹום,
לפניך שהוצאתני מכרך
ו ְצֹועֵק לֶעָתִיד לָב ֹא:
וְכֵן ּבִיצִיאָתֹו אֹומֵר
זה לשלום וכל כך למה
מפני שצריך שיתן אדם הודאה לבוראו על מה ׁשֶּתֹוצִי ֵאנ ִי ,יָצָא אֹומֵר מֹודֶה ֲאנ ִי לְפָנ ֶיָך
שעבר עליו מן הטוב ויתפלל על העתיד שתבא ׁשֶהֹוצֵא ַתנ ִי וְכָל ּכְָך לָּמָה וְ נֹותֵ ן הֹודָ אָ ה
לְּבֹורְאֹו לִ ְׁשעָ בַ ר עַל מַה ֶׁש ָעבַר ָעלָיו מִן הַּטֹוב,
לו טובה:
וְ צֹועֵ ק לֶ עָ תִ יד לָ ב ֹא ֶׁשּתָבֹוא לֹו טֹובָה:
שדה צופים
עכ"ל המשנה .ופי' רש"י ז"ל דהשתים הם
שיכנס לשלום .ושיצא לשלום .והרמב"ם
ז"ל פי' בכניסתו הוא אומר מתפלל
שישמרהו במדינה .ובשעת צאתו .יודה
לאל שהוציאו ממנה לשלום עי"ש .וא"ת
מה טעם לא ערב לרש"י פי' של הרמב"ם
ז"ל וכן להפך .וי"ל כי אליבא דידיה דייקא
לישנא דמתפלל .דשתיהן תפלות .אבל
לפי פי' של הרמב"ם ז"ל צריך לדחוק
דלשון תפלה .לאו דוקא דאחת תפלה.
והשני' הודאה .ואליביה דהרמב"ם ז"ל
דייק במ"ש ונותן הודאה לשעבר .וצועק
לעתיד לבא .הם דברי ת"ק גם כן דאחת
הודאה .וא' צעקה .אבל אליבא דרש"י ז"ל
אינם אלא דברי בן עזאי .ובדברי הת"ק
לא נזכר סדר השתים מה הן.
בר חזות קשה הוגד לי דהנה כולהו
סברי כסברת בן עזאי .וגם כסברת
ת"ק דראשונה היא תפלה .והשנית
היא הודאה .וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"י
דברכות יה"ר שהכניסני וכו' .נכנס מודה
וכו' שהכנסתני וכו' בקש לצאת יה"ר
שהוציאני וכו' .יצא מודה וכו' שהוצאתני
וכו' .עי"ש .וכן כתב הטור עי"ש .וכיון
שכן א"כ למה אמרו בלשון המשנה.
ונותן הודאה לשעבר .וצועק לע"ל .הול"ל
צועק לעתיד לבוא ונותן הודאה לשעבר.

ולמה הקדימו ההודאה .ואליביה דרש"י
ז"ל אפשר לומר דכיון שבדברי ת"ק לא
הוזכר אלא התפלות ולא הודאה כלל.
להכי סיים בן עזאי לומר שמה שאני
מחדש הוא ענין ההודאה שאינו בדברי
הת"ק .ולהכי הקדים מ"ש ונותן הודאה
וכו' .שהיא החלוקה המחודשת וזה
פשוט וכך למדתי מרבותי .אבל אליביה
דהרמב"ם ז"ל דס"ל דההודאה נמי נזכרה
בדברי הת"ק ואין חידוש בדברי בן עזאי.
אלא היותם ארבעה .א"כ למה לא נקט
כסדרו צועק .ואח"כ נותן הודאה לשעבר.
ולכאורה אפשר לומר דכיון דלפי'
הרמב"ם ז"ל מ"ש ונותן הודאה וכו' הם
דברי כלהו .דלת"ק ג"כ אחת תפלה ,וא'
הודאה .וכדי שלא נטעה לומר פירש"י
ז"ל שהשתים שאמר ת"ק הם תפלות.
להכי אכפל רבינו הקדוש לומר שהאחת
היא הודאה .א"כ נמצא שלעולם ענין
לומר שהאחת היא הודאה .הוא חידוש.
לאפוקי מפירש"י ז"ל דס"ל בדברי הת"ק
ששתיהן תפלות .וא"כ להכי הקדים ענין
הודאה .ועדיין לא מתייתבא דעתי .ודוק.
ואחר העיון לע"ד יאמר בהבין מ"ש עוד
הרמב"ם ז"ל בספרו .והטור ג"כ
אחרי אומרו הארבע שהזכיר בן עזאי
באחרונה מודה אני לפניך שהוצאתני

חש

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

מכרך זה לשלום .וכשם שהוצאתני
לשלום .כך תוליכני לשלום .ותצעידני
לשלום .ותסמכני לשלום .ותצילני מכף
כל אויב ואורב בדרך עכ"ל .והוא לשון
הברייתא בגמרא .ותמה רבינו הב"י ז"ל
שאחרי שאמר זה בסיום ההודאה .היינו
תפלת הדרך וכיון שתפלת הדרך לעצמה
בחתימה .א"כ דברי' אלו שתצילני וכו'
מנ"ל .והכלבו ז"ל סיים בהודאה זו בא"י
שומע תפלה .וה"ז מהני כתפלת הדרך
עי"ש .אבל מדברי הטור לא משמע הכי
דתפלת הדרך כתבה לעיל בסי' ק"י וכאן
בסימן ר"ל כתב סיום זה בהודאה .ולא
סיים ברוך א"י שומע תפלה .וצריך לדעת
מנ"ל הא .והנלע"ד דהרמב"ם והטור ז"ל
כלהו סברי מהא דאמרו אח' דברי בן
עזאי ונותן הודאה לשעבר וצועק לע"ל.
והיל"ל בהיפך צועק לע"ל ונותן הודאה
לשעבר כמ"ש שכך הוא הסדר שנסדר
בברייתא .והראוי כך תפלה תחלה .ואח"כ
הודאה .אלא ודאי שמ"ש ונותן הודאה
לשעבר היינו ההודא' דלבסוף כשיצא
ושם בהודאה .שם יצעוק לע"ל .ויאמר
וכשם שהוצאתני לשלום וכו' .כך תוליכני
ותצילני וכו' .והיינו וצועק לעתיד לבא
דאמר המשנה צעקה .דבתר הודאה .והיא
זו הנזכרת בברייתא בהרמב"ם ז"ל והטור
ז"ל .וכוונת צעקה זו סמוך להודאה כאלו
אומר להי"ת כיון שאני מודה על טובותיך.
אנא בחסדיך .שתצליחני בדרכי ואודה
את שמך כעת הזאת שאני מודה לך על
יציאתי .על ד"ש בפסוק אתה סתר לי
וגומר .ואח"כ רני פלט היא תסובבני סלה.
שכן ארז"ל כל הנותן הודאה להי"ת על
נס וטובה שעשה לו כביכול מחייב להי"ת

שיעשה לו נס אחר .ככתוב אצלי בלקט
התהלים .ולהכי הצריכו מלבד תפלת
הדרך בחתימה לומר סמוך ההודאה דברי
ריצוי ותחנה לפתות את קונו שכיון שאני
מודה לך .גם לך נאה שתצילני ותצליחני
וכו' .והיינו מ"ש במתני' ונותן הודאה
לשעבר היינו בשעת היציאה וצועק לע"ל
על הצלחת הדרך .ודוק.

7
וראה לר' צדוק הכהן מלובלין בקומץ
המנחה (חלק א אות סז) שכתב:
מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת
ביציאתו ,פירש הרמב"ם בפירוש המשנה
ביציאתו הודאה ולכאורה פירוש רש"י
מתיישב יותר על לשון מתפלל .ונראה
דהוי קשה ליה בדברי בן עזאי דנקט
נותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא.
איפכא הוה ליה למימר דהצעקה קודמת.
אבל לפירוש הרמב"ם ניחא דתרתי
דמוסיף בן עזאי אתנא קמא כך סידרן
הודאה ואחר כך צעקה .ולפירוש רש"י
אפשר לומר משום דבאמירה בכל אחת
לא משכחת לה אלא הודאה קודמת אחר
כניסה ,שוב מצאתי בספר שתי הלחם
בהקדמה בזה עיין שם.

7
הנכנס לכרך מברך אחת בכניסתו ואחת
ביציאתו .פי' כשנכנס לכרך
להעלות הני"ק מברך אחת בכניסתו
מתפלל על דבר זה לבל ישלטו בו זרים
להתדבק בו מאומה .וכשיצא בשלום נותן
הודאה לשעבר ומתפלל אלהבא( .תפארת
שלמה ,פרשת לך לך).

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

(ה)

חייב אדם לברך
הרעה.
על

טש
משנת אליעזר

(ה) חַּי ָב אָדָם לְבָר ְֵך עַל הָרָעָה (ה) חַ ּיָ ב אָ דָ ם
ּכְׁשֵם ׁשֶהּוא מְבָר ְֵך עַל לְ בָ רֵ ְך עַ ל הָ רָ עָ ה
ְּב ִׂש ְמחָה ּו ְבלֵב טֹוב,

כשמברך דיין האמת
על הרעה ,חייב לברך
בשמחה ובלב טוב כשם
שמברך בשמחה הטוב והמטיב על הטובה:

הַּטֹובָהֶׁ ,שּנֶאֱמַר

וְאָהַבְּתָ אֵת י ְי ָ
ֶׁשּנ ִ ְראָה ְּבעֵינ ָיו ּכְ ָרעָה
ּובֶ ֱאמֶת ֵמאִּתֹו ֹלא
ֵתצֵא ָה ָרעָהּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמבָ רֵ ְך ְּב ִׂש ְמחָה
עַ ל הַ ּטֹובָ הֶׁ ,שנֶ אֱ ַמר

(דברים ו' ה')

וְ אָ הַ בְ ּתָ

שדה צופים
משנה ה
חייב אדם לברך על הרעה וכו'.

כתב

בשולחן ערוך אורח חיים (סימן

רכב סעיף ג) חייב אדם לברך על
הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה ,כדרך
שמברך בשמחה על הטובה ,כי הרעה
לעובדי השם היא שמחתם וטובתם ,כיון
שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם
נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את
השם ,שהיא שמחה לו.
והוסיף המשנה ברורה שם ,כי באמת
כל היסורין בין בגוף ובין בממון
הוא הכל כפרה על העונות כדי שלא
יצטרך להתיסר לע"ל ששם העונש הוא
הרבה יותר גדול וכדאיתא במדרש יצחק
תבע יסורין [היינו שהוא הכיר גודל מדת
הדין שלעתיד וכעין זה אמר ג"כ דהע"ה
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי
ותבע בעצמו יסורין כדי שינקה מכל וכל
ולא יצטרך לפחוד עוד] א"ל הקב"ה חייך
דבר טוב אתה מבקש וממך אני מתחיל
שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו
מראות.

7
עיין

להחת"ס (פ' תשא) ,על הפסוק [שמות

לג ,כג] וראית את אחורי ופני לא

יראו .ותמצית דבריו ז"ל ,דהנה מבואר
במשנתנו דחייב אדם לברך על הרעה
כשם שהוא מברך על הטובה ,אשר קשה
מאד להבין וכש"כ לקיים .אבל אם יתבונן
בעל הסיבה היטב אז בזמן קרוב יבא על
האמת להודות על חסדי ד' על הרעה
שעשה עמו ,כי נתברר לו אשר טובה
היתה ,כמבואר בחובת הלבבות המעשה
אשר הלכו שיירא לספינה למסחר,
ולאחד נתחב קוץ ברגלו ונשאר על אם
הדרך ,ונצטער מאד כי הפסיד הרבה
מעות מסיבה זאת ,עד כי שמע שנטבע
הספינה ,אז שמח על הרעה כעל טובה.
וזה פירוש הפסוק וראית את אחורי ,אשר
לאחרית הימים תראה כי טוב עשית עמך
בשעה שהיה במחשבתך כי רעה הוא,
אבל בשעת מעשה לא זאת ראית וזה
"ופני" [פי' בהקדם] לא יראו ,וק"ל ,עכדה"ק.

7
ידוע מה ששאלו האחים הגאונים
הקדושים בעל הפלאה ומוהר"ש
מניקלשבורג זצ"ל ,את הרה"ק ר"ר זושא
זצ"ל ,ביאור דברי חז"ל חייב אדם לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה,
והשיב פשוט שאינו יודע ביאור הפשוט
בזה כי מעולם לא היה לו עדיין רעה
שידע להבחין בין רעה לטובה כי כל מה

יש
משנת אליעזר

אֶ ת ה' אֱ ֹלהֶ יָך
ּבְ כָ ל לְ בָ בְ ָך ּובְ כָ ל
נַ פְ ְׁשָך ּובְ כָ ל ְמא ֹדֶ ָך,
בְ כָ ל לְ בָ בְ ָך ּבִ ְׁשנֵ י
יְ צָ רֶ יָךּ ,בְ יֵ צֶ ר טֹוב

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

אֱֹלהֶיָך ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשְָך
ּובְכָל מְאֹדֶָךּ .בְכָל לְבָבְָךּ ,בִ ְׁשנ ֵי
יְצָר ֶיָךּ ,בְיֵצֶר טֹוב ּובְיֵצֶר רָע.
ּובְכָל נַפְׁשְָך ,אֲפִּלּו הּוא נֹוטֵל אֶת נַפְׁשֶָךּ .ובְכָל
מְאֹדֶָךּ ,בְכָל מָמֹונֶָךּ .דָבָר אַחֵר ּבְכָל מְאֹדֶָךּ ,בְכָל

דבר אחר בכל מאדך.
בכל מדות המדודות
לך בין מדה טובה בין

ְד ַהי ְינּו לַעֲׂשֹות ִמצְֹות,
ּובְ יֵ צֶ ר רָ ע ְּד ַהי ְינּו
עבֵרָה (רבינו
לְ ִה ָּמנ ַע ֵמ ֲ
נֹוטל אֶ ת נַ פְ ֶׁשָך נ ִ ְׁש ָמתְָךּ ,ובְ כָ ל ְמאֹודֶ ָךּ ,בְ כָ ל ָממֹונֶ ָך ֲאפִּלּו
יונה)ּ ,ובְ כָ ל נַ פְ ֶׁשָך אֲ פִ ּלּו ֵ
ּומּדָ ה ּבֵין ִמּדַת הַּטֹוב ּובֵין
נֹוטֵל מָמֹונ ְָך ,דָ בָ ר אַ חַ רּ ,בְ כָ ל ְמאֹודֶ ָך ּכְמֹו ִמ ָּדתְָך ּבְ כָ ל ִמּדָ ה ִ
שדה צופים
שנתן לו הקדוש ברוך הוא הוא טובה וע"ד
נחום איש גם זו שאמר שהכל לטובה.

7

כשם שהוא מברך על הטובה.
מה הלשון 'כשם' ,הוי ליה למימר 'כמו'
שמברך וכו' .ופירש הרבי ר' בונם
זי"ע ,דהנה אם ישאל אדם לחבירו הנגיד,
"האיך מעמדך" ,ישיב לו בלשון מדברת
גדולות" ,הנה ב"ה לא חסר לי דבר ,וכל
אשר אתה רואה לי הוא" .אבל אם ישאל
לאיש שירד מנכסיו ר"ל" ,האיך מעמדך",
ישיב לו בשפה רפה ובבושת פנים .וזה
פירוש הגמרא ,כשם שמברך על הטובה
כך מברך על הרעה ,פירוש ,באותה
תנועה ובאותו ניגון שהשיב העשיר ,ישיב
גם הדל .וזה ההבדל בין 'כשם' ל'כמו'.
והבן[ .שש"ק ח"א אות כ"ו].

7

עיין בספר באר מים חיים (פ' חקת) וז"ל:
להבין הדברים הללו על בוריין
איך יודה וישבח אדם באמת באהבה על
היסורין כמו על הטובה כי הלא מטבע
האדם שלא לאהוב את מכהו .ולכאורה

לא יצויר זה כי אם שיאמר האדם זאת
משפה ולחוץ שהוא אוהב את היסורין
אבל לבו רחוק ממנו כמו שמצינו בהכות
השר הגדול את אחד מעבדיו שאחר
ההכאה הוא נופל לפניו ונושק את רגליו
כאילו מחזיק לו טובה על ההכאה .אבל
זה שקר הוא ולבו לא נכון עמו .וזאת
נאה לפני בשר ודם ולא לפני אלהים
הבוחן כליות וחוקר תעלומות לב.
ואולם הנה כבר כתבנו במקום אחר
בבחינת היסורין בביאור ארבעה
בחינות בהם כולם הם לטובת אמת
מבורא עולם ברוך הוא .ואמנם הבחינה
האחרונה מכולם והקטנה שבהם הוא
כדמיון החולה אשר נתחזק חליו עליו
ובכל יום נחלה יותר עד שאם לא יבקש
לו רפואה לחליו ח"ו יאבד מכל וכל.
ובא רופא אחד ורפאהו בחנם בלא דבר
ונתן לו מים המרים כדרך הרפואות,
או בהמשכת דמו מזרועו ושאר אבריו.
או בכאב השנים שנוטל עצם מעצמיו
בכח גדול עד שיכאב להחולה רפואתו
בשעת מעשה למאוד .אבל אם בעל שכל
הוא מה מאוד יאהב את הרופא הנאמן

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

מדת פורענות:

לא

יקל אדם ראשו .לא
ינהג קלות ראש :כנגד
שער המזרח .חוץ
להר הבית אשר בחומה

איש
משנת אליעזר

מִּדָה ּומִּדָה ׁשֶהּוא מֹודֵד לְָך ִמּדַת ָהרָע ֶׁשהּוא
הֱו ֵי מֹודֶה לֹו ּבִמְא ֹד מְא ֹד .מֹודֵ ד לְ ָך הֲ וֵ י מֹודֶ ה
לֹו ּבִ ְמא ֹד ְמא ֹד .ל ֹא
ֹלא יָקֵל אָדָם אֶת ר ֹאׁשֹו ּכְנֶג ֶד יָ קֵ ל אָ דָ ם אֶ ת ר ֹאׁשֹו

ַׁשעַר הַּמִזְרָחׁ ,שֶהּוא מְכֻּו ָן ּכְנֶג ֶד

ֹלא יִנְהַג קַּלּות רֹאׁש

ּכְ נֶ גֶ ד ַׁשעַ ר הַ ִּמזְ רָ ח
ֶׁש ָהי ָה חּוץ לְהַר ַהּבַי ִת ּבְחֹומָה ַהּנ ְמּוכָהֶׁ ,שהּוא ְמכֻ ּוָ ן ּכְ נֶ גֶ ד ּבֵ ית קָ דְ ֵׁשי הַ ּקָ דָ ִׁשים ּבֵית
שדה צופים
הזה בכל לבבו ונפשו ויודה לו וישבחו
על הטוב שעשה עמו אף שהוכאב לו
מאוד בשעת מעשה מכל מקום תגדל
באהבתו בהיותו יודע כי חיים הוא נותן
לו .וכן ביסורי האדם כי הלא באמת
הקב"ה חפץ חסד הוא ולא ברא העולם
כולו כי אם להיטיב לבריותיו בכל מיני
חסדים וטובות שבעולם ואך כי למען
עכירת החומר שבאדם שנתעבה חומרו
ונתגבר על נפש השכליות מצד מילוי
תאוותיו וחמדותיו לדברי עולם הזה
הגשמיים ומכל שכן לדברים שיש בהם
נידנוד איסור (או מחמת עבות תולדותיו
מאביו ואמו כשנתכוונו למילוי תאוותיהם
כבהמה) .ואז אי אפשר לחול עליו אור
ה' וחסדו אור תענוג הרוחני אור השכל
אור ברכת ה' אור השפעתו הנפלאה .כי
אין ארור מדבק בברוך ואין אור וחושך
משתמשים בערבוביא .ואז הקב"ה ברוב
חסדו וטובו ,וה' חפץ דכאו החלי (ישעיה
נ"ג ,י') ליסר הגוף ביסורין למרק ולזכך
החומר להיות הרע נכנע לפני הטוב,
והטוב והשכל יתגבר באדם ואז יוכל האל
הטוב ברוך הוא להאיר עליו בענן אורו
באור האמת והתענוג ולהשפיע לו רוח
קדושה מאור קדושתו יתברך ובזה נעשה
מוכשר לקבל חסד אל כל היום.

ותדע נאמנה כי זה הטוב והחסד היא
יותר טובה וחסד מטוב הגמור.
כי הלא נודע (סנהדרין מ"ו ).אשר בצרתם
לו צר וכשהאדם מצטער שכינה מה
אומרת קלני מראשי וכו' .ונמצא שכאשר
הטוב השלם ברוך הוא שולח יסורין אל
האדם ,כביכול לו צער מזה .ואך למען
גודל טובו וחסדו שרוצה בטובת האדם,
כביכול מתאפק על צערו ומצער האדם,
בכדי שיטיב לבריותיו .מה שאין כן
בטובה ששולח לבן אדם גם לפניו טוב
הוא .ולזה אמרו חז"ל (עיין בראשית רבה ט',
י"א) בפסוק (בראשית א' ,ל"א) וירא אלהים
את כל אשר עשה והנה טוב מאוד .טוב
זה מדת הטוב .מאוד זה מדת הפורעניות.
כי מדת הפורעניות יותר טוב מן הטובה
שזה טוב לבד וזה טוב מאוד .כי כביכול
ברוך הוא וברוך שמו מיצר לו בפורעניות
האדם בשביל טובתו היש חיך מתוק
מזה .ועוד כי בטובה ,אין כי אם הטובה
שעושה .ובפורעניות רואה האדם איך
הקב"ה כביכול רודף לעשות לו רפואה
בכדי שיוכל לקבל חסדו .ואם האדם מבין
את זה ויודע באמת שהיסורין לא באו כי
אם לרפאות הבשר החי בשאת ,אז מוסיף
אהבה על אהבה וצמאון על צמאון לאל
הטוב והמיטיב לרעים ולטובים ברוך

ביש
משנת אליעזר
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ַה ִמ ְקדָׁש הָיּו ְמכֻּוָנ ִים ּב ֵית קָדְׁשֵי הַּקֳדָׁשִיםֹ .לא יִּכָנ ֵס הנמוכה אשר לרגלי
הבית למזרח ,לפי שהוא
זּפְֶה ָתחָיועַד זּבֶהֵית ּכְ ֹקנ ֶדגֶׁשֶד לְהַר הַּבַי ִת ּבְמַקְלֹוּ ,ובְמִנְעָלֹו,
מכוון ,שכל השערים
ַה ָּק ָדׁשִים ּבִימֵי ּבֵית ּובְפֻנְּדָתֹוּ ,ובְאָבָק ֶ
ׁשע ַל רַגְלָיו ,מכוונים זה כנגד
זה שער מזרח שער
רִאׁשֹוןּ ,ולְפִיכְָך ֹלא
עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח האולם
יִנְהַג ׁשָם קַּלּות רֹאׁשּ ,דִכְתִיב( ,ויקרא כ"ו
וההיכל ובית קדש הקדשים בימי בית ראשון:
ב') "ּו ִמ ְק ָדׁשַי ּתִירָאּו" ,וְכֵן ל ֹא יִ ּכָ נֵ ס לְ הַ ר
באפונדתו .אזור חלול שנותנים בו מעות .פירוש
הַ ּבַ יִ ת ּבְ ַמקְ לֹו ֶׁש ְּבי ָדֹו ּובְ ִמנְ עָ לֹו ּובְ פֻ נְ ּדָ תֹו

חֲגֹורָה ,ו ְ ַד ְרּכָם ָהי ָה לִהְיֹות ׁשָם ּכִיס לְ ַה ֲחז ִיק
מָעֹותּ ,פִי' ַאחֵר ּבֶגֶד ׁשֶּלֹובֵׁש עַל ְּבׂשָרֹו לְ ַקּבֵל ַהּזֵעָהּ ,וגְנ ַאי ּלָצֵאת ְּבּבֶגֶד ז ֶה לְבַדּ ,ובְ אָ בָ ק
שדה צופים
הוא שמצער עצמו כביכול בעבור טובת
האדם .ובזה יוכל להפוך לבבו באמת
באהבה וחיבה ולברך ולהודות לרופא
נאמן ברוך הוא על כל הרעות .כי זה
תכלית הטובה לפניו לקבל אורו ברוך
הוא וברוך שמו על נכון.

מודדין לו כשם שהם מהפכין הדין הזה
לחסד כן נתהפך למעלה הדין לחסד ואז
משמאל ומימין על ישראל שלום .וזה
החסד ,גדול ורב הוא ,כיון שבא מבחינת
הדין שהוא מבחינות החזקות והגבורות
הגדולות כנודע.

ועל כן דוד המלך ע"ה כאשר נבחן אצלו
זאת באמת ונתברר בלבבו כי אין
בכל הבחינות שבעולם כי אם חסדים
הטובים בתכלית .אמר כי אמרתי עולם
חסד יבנה (תהלים פ"ט ,ג') .כי אף כל בחינת
הדין והפורעניות שבעולם לא נברא כי
אם בשביל תכלית החסד והטוב .ועל
כן אינו סותר זה למאמרם ז"ל שנברא
העולם בדין וברחמים .כי באמת שנברא
גם הדין אבל הוא גופא לא נברא כי
אם בשביל החסד והטוב .ועל כן אמרו
חז"ל (בראשית רבה ל"ג ,ג') צדיקים מהפכין
מדת הדין למדת הרחמים .כי בזה שהם
מאמינים ויודים באמת שכל בחינת הדין
הזה אינו אלא רחמים וחסד מהאל הטוב.
כן באמת נתהפך עליו למעלה בחינת
הדין לטוב ולחסד ונשפע לו רחמים
וחיים ושלום .כי במדה שאדם מודד

ועל כן אמרו חז"ל (ברכות ה' ).ואם
מקבלן באהבה מה שכרו יראה זרע
יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצליח כי טובת
הדין הוא טובה גדולה למאוד .ואפשר
שגם לזה יאמרו טוב מאוד זה מדת הדין
כי כשמדת הדין נתהפך לטוב אז הוא
טוב מאוד יותר מטוב ממדת הטובה.
ועל כן צדיקים תחילתן יסורין וסופן
שלוה כמאמר חז"ל (בראשית רבה ס"ו ,ד')
כי לפי שהם מקבלים יסוריהם באהבה
וחיבה גמורה להודות לה' כי טוב על זה
שממציא לו רפואה למרק גופו שיוכל
לקבל אור החסד הגדול וכמאמר חז"ל
(ברכות ה' ).מה מלח ממתיק את הבשר
אף יסורין ממרקין עוונותיו של אדם.
וגם לפשט עקמימיות שבלב כמאמר
חז"ל (שם נ"ט ).לא נבראו רעמים וכו'.
כי בהיות הטוב לאדם אז נשכח מלבו

רע״ב

ברכות יעישת קרפ

גיש
משנת אליעזר

וְֹלא יַעֲׂשֶּנּו קַּפַנְּדַר ְי ָאּ ,ורְקִיקָה ֶׁשעַ ל רַ גְ לָ יו וְ ל ֹא
מִּקַל וָחֹמֶרּ .כָל חֹותְמֵי בְר ָכֹות יַ עֲ ֶׂשּנּו קַ ּפַ נְ ּדַ רְ יָ א
קִּצּור ֶּדרְֶךּ ,ורְ קִ יקָ ה,

אחר בגד שלובש על
בשרו לקבל הזיעה שלא
לטנף שאר בגדים ,וגנאי
לאדם לצאת באותו בגד ֶ
ׁשהָיּו בַּמִקְּד ָׁש ,הָיּו אֹומְר ִים אָסּור ְּבהַר ַהּבַי ִת
חֹומר ִמ ִּמנְעָל,
ִמּקַ ל וָ ֶ
לבדו :קפנדריא .ליכנס
בפתח זה ולצאת בפתח שכנגדו כדי לקצר הלוכו מַה ִמנְעָל ֶּׁשאֵינֹו ֶּדרְֶך ּבִּז ָיֹון אָסּור ,קַל
דרך שם .ולשון קפנדריא אדמקיפנא דרי אעול ו ָחֹומֶר ְרקִיקָה ֶׁשהִיא ֶּדרְֶך ּבִּז ָיֹון ֹלא ּכָל
ֶׁשּכֵן ֶׁשאָסּורּ ,כָ ל חֹותְ ֵמי ּבְ רָ כֹות ׁשְמֹונ ֶה
בהא ,כלומר בעוד שאני צריך להקיף שורות של
ֶע ְׂשרֵה ְּברָכֹות ֶׁשהָ יּו אֹו ְמרִים בַ ִּמקְ ּדָ ׁש
בתים אקצר מהלכי ואכנס דרך כאן :ורקיקה.
אֹומרִ ים ִמן הָ עֹולָ ם ּבָרּוְך ַאּתָה ה'
אסורה בהר הבית :מקל וחומר .ממנעל ,ומה הָ יּו ְ
מנעל שאינו דרך בזיון אסור ,רקיקה שהיא דרך
בזיון לא כל שכן :כל חותמי ברכות שבמקדש .המברך אומר בסוף כל ברכה ברוך ה' אלהי ישראל
מן העולם ועד העולם חונן הדעת וכן בכולם ,והעונין אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

שדה צופים
ופחדו עליו .כי אולי טובותיו אלה ח"ו הם
בבחינת טובות הרשעים שמקבלים שכרם
בעולם הזה על מיעוט מצוותיהם בכדי
לטורדן מעולם הבא ח"ו כמאמר הכתוב
(דברים ז' ,י') ומשלם לשונאיו אל פניו
להאבידו וגו' .ע"כ .עיי"ש עוד בדבה"ק.

פחד ה' ואימתו ויראתו ,וח"ו מתגדל לבו
בקרבו אשר מזה בא כל הרעות כמאמר
הכתוב (דברים ח' ,י"ב-י"ד) פן תאכל ושבעת
וגו' ורם לבבך ושכחת וגו' .וכשחפץ ה'
בטובתו ,שולח לו מעט היסורים בכדי
להיות לבבו נכנע נדכה ונשבר לפני ה'
אלהיו שהוא חשוב יותר מכל הקרבנות
כמאמר הכתוב (תהלים נ"א ,י"ט) זבחי
אלהים רוח נשברה לב נשבר וגו'.

שנאמר ואהבת את ה' אלהיך וכו'.

ואולם הן אמת כי מי שיש לו מוח
בקדקדו הוא נכנע ונשבר לבבו
לפני ה' בטובה יותר מברעה .כי כאשר
רואה בטובת ה' העודפות עליו והוא מבין
במעשיו בהנהגתו לפני ה' כי אינו ראוי על
אחת מני אלף ממה שהקב"ה עושה עמו
בטובה .ולולי רחמי ה' וחסדיו לא היה
כדאי אף לחיות חיי שעה ומכל שכן היות
לו לחם צר אפילו לפרנס אשתו ובניו.
ועתה כאשר הקב"ה מיטיב עמו כל כך.
מי שיש לו קצת שכל ,לבו נשבר ונדכה
ושפל לפני בוראו באמת ובתמים ואימתו

לתועלת הענין אעתיק כאן
הרשב"א בתשובותיו (חלק ה
סימן נה) שנשאל לבאר ענין פרשת קריאת
שמע .וזאת אשר השיב :כבר אמרתי,
שאין לנו עסק בנסתרות .ובאמת יש לכל
בעל דעה ,לדעת ,כי היא פרשה מיוחדת
לנו ,כוללת היחוד והאמונה ,שהיא באמת
רומזת סודות ועיקרים גדולים ,שהם
יסודות כל הבנין אשר בית ישראל נכון
עליהם .ואמנם ,יש לנו רשות להתבונן
בפשטי הדברים ,שהתורה כולה רומזת
ואומרת.

7
דברי

דיש
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

ּׁשּקִלְק ְלּו הַּמִינ ִין ,שאין עונין אמן אחר כל
אֱלֹוקֵי י ִ ְׂש ָראֵל מִן מִן הָעֹולָם .מִ ֶ
ברכה שבמקדש ,דכתיב
ו ְהכֵןָעֹולָםְׁ ,שאָרחֹונ ֵן ְּב ַהר ָּדעָכֹותַ,ת ,וְאָמְרּו ,אֵין עֹולָם אֶּלָא אֶחָד,
בעזרא (נחמיה ט) קומו
ִמ ֶּׁשּקִ לְ קְ לּו הַ ִּמינִ ין הִתְק ִינּו ׁשֶּי ְהּו אֹומְר ִים ,מִן ברכו את ה' אלהיכם
ַמ ֲאמִינ ִים הָעֹולָם וְע ַד הָעֹולָם .וְהִתְק ִינּו ,מן העולם עד העולם,
ֶׁשאֵינ ָם
ואומר אח"כ ויברכו שם
ַה ֵּמתִים
ּבִ ְת ִחּי ַת
וְ אָ ְמרּו אֵ ין עֹולָ ם ׁשֶּיְהֵא אָד ָם ׁשֹואֵל אֶת ׁשְלֹום כבודך ,כלומר שעונים
ברוך שם כבוד מלכותו
אֶ חָ ד ,הִ תְ קִ ינּו ֶעזְרָא
לע"ו .ואשמעינן הכא דבמקדש ראשון לא היו
אֹומרִ ים ִמן הָ עֹולָ ם ַהּז ֶה
ּובֵית ּדִינֹו ֶׁשּיְ הּו ְ
אומרים אלא ברוך אלהי ישראל מן העולם ולא
וְ עַ ד הָ עֹולָ ם ַהּבָא ,וְ הִ תְ קִ ינּו ֶׁשּיְ הֵ א אָ דָ ם
יותר ולא היו אומרים ועד העולם :משקלקלו
ּׁשֹואֵ ל אֶ ת ְׁשלֹום חֲ בֵ ירֹו ּבְ ֵׁשם ּבִׁשְמֹו ׁשֶל
המינים .שאין מאמינים בתחיית המתים ואמרו
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ,ו ְֹלא ַא ְמרִינ ָן ְמזַלְז ֵל הּוא
אין עולם אלא זה ,התקינו עזרא ובית דינו שיהו
ּבִכְבֹודֹו ׁשֶל מָקֹום ּבִ ְׁשבִיל ּכְבֹוד ַה ְּברִּיֹות

שדה צופים
ואני אומר ,ואגיד לך גם בזה ,ענינים
עלו בלבי מפשט הענין ,שנצטרך
לכוין אליה בשעת הקריאה .והוא ,שכולנו
חייבים לקרות את הפרשה ,לא לכוונת
קריאה בלבד ,כקורים אחת מפרשיות
שבתורה לצאת ידי חובת הקריאה בלבד.
רק לכוין דעתנו לדעת ,שהוא אחד
יתעלה ושהוא אלהינו .ושאנו חייבים
למסור נפשנו ,ותאותנו ,וכל מאודנו,
לשמו ית' .ושנהיה גומרים ומסכימים
הסכמה מוחלטת בכך ,לא בעקימת
שפתים לבד .השם יצילנו מן הכת ,שנאמר
בהם ,בפיו ובשפתיו כבדוני ,ולבו רחק
ממני .ושנקבל עלינו זה .לא כמצערים
ודואגים על כך ,כמו שגומר אדם בלבו,
ביראת מי ששולט עליו ,ושאי אפשר לו
לצאת מתחת רשותו ,ולהמנע מעשות
מצותו .רק כאוהב וחושק ,חשוק להשיג
רצון אדוניו אשר אהבו .לו ישים אהבתו,
נפשו ימצא לנפשו תענוג ,ומתכבד בכל
מה שיגיענו ברדיפת מצותיו.

ועוד צריכין אנו להתבונן ,שאין אמונתו
וייחודו מצות אנשים מלומדה,
שהלימוד שלימדהו והרגילוהו עליו,
יביאוהו להאמין ככה ,שלא הונח על
חקירת דעתו וחכמתו יחויב בהפך ,כאשר
יקרא לרוב האמונות .רק אנחנו חייבים
לשמוע ולחקור אחר השמיעה והחקירה,
שהחקירה האמתית תחויב ותכריע על
ככה.
והוא אומרו ,שמע ישראל .שמלת,
שמע ,כולל ג' ענינים .הנחתה הא',
היא שמיעת האזן .אזן שמעה ותאשרני.
והושאלה ,לדעת הרב ,ונתת לעבדך לב
שומע .והושאלה גם לקבלה ,והאמונה בו,
שמע בני מוסר אביך .אשרי אדם שומע
לי .אם שמוע תשמעו אל מצותי .וכאן,
ר"ל באומרו ,שמע ישראל ,כולל ג' ענינים
שנצטוינו לשמוע וללמוד ,כי לולי שנשמע
ונלמוד ,לא נתבונן אליו .ואחרי השמיעה
והלימוד וחיקור היטב ,אם יש ראיה

רע״ב

ברכות יעישת קרפ

וטש
משנת אליעזר

ׁשּנֶאֱמַר וְהִּנ ֵה בֹעַז ֶׁשּנֶ אֱ ַמר
אומרים מן העולם חֲבֵרֹו ּבַּׁשֵםֶ ,
ועד העולם לומר ששני ּבָא מִּב ֵית לֶחֶם ,וַּי ֹאמֶר לַּקֹוצְר ִים ד') וְ הִ ּנֵ ה ב ֹעַ ז ּבָ א
ֹאמר
ִמּבֵ ית לֶ חֶ ם וַ ּי ֶ
עולמות יש ,העולם הזה
והעולם הבא ,להוציא י ְי ָ עִּמָכֶם ,וַּי ֹאמְרּו לֹו ,יְבָרֶכְָך לַ ּקֹוצְ רִ ים ה' עִ ָּמכֶ ם,
ֹאמרּו לֹו יְ בָ רֶ כְ ָך
מלב המינים שכופרים י ְי ָ .ו ְאֹומֵר י ְי ָ עִּמְָך ּג ִּבֹור הֶחָי ִל .וַ ּי ְ
אֹומר ֶׁש ָאמַר
ה' ,וְ ֵ
בתחיית המתים בכבודו
ַה ַּמלְאְָך לְגִדְעֹון (שופטים ו' י"ב) ה' עִ ְּמָך ּגִ ּבֹור
של מקום בשביל כבוד הבריות להוציא שם שמים
(רות

ב'

שדה צופים
סותרת ח"ו .ואחר שנבא מתוך השמיעה
אל החקירה באמת ,תביאנו החקירה
ותכריחנו הכרח אמתי ,לקבל ולהאמין כי
הוא ית' נמצא ,וכן הוא משגיח על פרטי
מעשנו .והוא אומרו ,אלהינו ,שלטין,
אלהות ,מנהיג ,ודיין .כמו נתתיך אלהים
לפרעה ,תרגם אנקלוס ,רבה .אלהים לא
תקלל ,תרגום ,דיינא .ולפי שהמתפלספים
משתבשין ,וגוזרין שהוא ית' אינו משגיח
בפרטים התחתונים ,ואפי' במין האנושי.
והוא כדעת האומרים ,עבים סתר לו ,ולא
יראה ,וחוג שמים יתהלך.
על כן אמר ,אלהינו ,כי הוא משגיח בנו.
ומצטרף לזה שהוא מנהיגנו ,ולא
כוכב ולא מזל ולא שר משרי מעלה ,רק
הוא ית' .ושהוא הבדילנו לשמו ,ולקחנו
לחלקו .כאומרו ,בהנחל עליון גוים וכו',
כי חלק ה' עמו .ושהוא ית' אחד ,ואין
עוד .וכבר ביאר כל מה שאמרנו באומרו,
וידעת היום והשבות אל לבבך ,כי ה'
הוא האלהים בשמים ממעל ,ועל הארץ
מתחת ,אין עוד .וידעת היום ,כולל
הלימוד והשמיעה .והשבות אל לבבך,
על החקירה .כי ה' הוא האלהים ,כולל
האמונה והקבלה .שהחקירה תביא לדעת,
שאין עוד זולתו ,אדון בשמים ממעל ,ועל
הארץ מתחת ,אין עוד.

ואחר שנדע ונסכים על זה ,אז באמת
ראוי לאהוב אותו בכל לבבנו,
ובכל נפשנו ,ובכל מאודנו ,כי משלו הכל,
ומשלו נתן לו .כמאמר דוד מלך ישראל
ע"ה ,כי ממך הכל ,ומידך נתנו לך .והוא
אומרו ,ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך,
בשני יצריך.
וכמו שאמרו ז"ל ,בשני יצריך ,ביצר
הטוב וביצר הרע .ויצר הרע ,הוא
המפתה לאדם ללכת אחר חמדת הלב.
והזהירנו להיות חשק עבודתו ואהבתו
ית' ,מבזה כל החשקים .כאומרו ,אם יתן
איש את כל הון ביתו באהבה .והוא מדתו
של אברהם אבינו ע"ה שניתן לו בן בעת
זקנתו ,אחר היותו חשוך בנים ,ושנתאוה
לו כל ימיו .והיה המעולה שבמין האנושי,
ועיקרו בחפץ חסד ,ונעשה לו אכזרי
לאהבת בוראו ,לשחוט אותו בידו .ועזב
ושכח אהבת בנו יחידו ,אשר אהבו
תכלית אהבה ,וחשק להיות אהבתו
גוברת ,ומשכחת כל החשקים והתאות.
והוא שנקרא ,אוהב ,באומרו ,זרע אברהם
אוהבי .ובכל נפשך ,כולל כל מה שיגיע
לאדם מן הנזקים והצער ,ואפי' נטילת
נפשו בקיום המצות .כאמרם ז"ל ,מה לך
יוצא ליסקל .על שמלתי את בני ,מה לך
יוצא לישרף .על שנטלתי את הלולב,

זטש
משנת אליעזר

ברכות יעישת קרפ

רע״ב

הֶ חָ יִ ל ֲהרֵי ׁשֶּבֹועַז ו ְאֹומֵר אַל ּתָבּוז ּכ ִי זָקְנ ָה אִּמֶָך .עליו ,ולמדו מבועז
שאמר לקוצרים ה'
ֹלא ִמ ַּדעַת ַעצְמֹו
(משלי ו ְאֹומֵר עֵת לַע ֲׂשֹות לַיי ָ הֵפֵרּו
עמכם ,וכי תימא בעז
אֹומר
ָאמְרֹו ,וְ ֵ
כ"ג כ"ב) אַ ל ּתָ בּוז תֹורָתֶָך .רַּב ִי נָתָן אֹומֵר ,הֵפֵרּו מדעתיה דנפשיה קעבד
ולא גמרינן מיניה ,תא
ּכִ י זָ קְ נָ ה אִ ֶּמָך אַל
תֹורָתֶָך עֵת לַע ֲׂשֹות לַיי ָ:
שמע מן המלאך שאמר
ּתָבּוז ְד ָברִים ּתְמּוהִים
לגדעון ה' עמך גבור החיל ,וכי תימא לא שאל
ֶׁש ַאּתָה רֹואֶה ֵאצֶל ַהּז ְ ֵקנ ִים ֶׁשּתֹאמַר ִמ ַּד ְעּתָם
המלאך בשלום גדעון ,ולא ברכו ,אלא בשליחותו
עָׂשּו ּכִי י ֵׁש לָהֶם עַל מַה ֶּׁשּיִסְמֹוכּו ּכְמֹו
של מקום הודיעו שהשכינה עמו ,ולא גמרינן
אֹומר (תהלים קי"ט קכ"ו) עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות
ֶּׁשּכָתּוב וְ ֵ
מיניה ,תא שמע ואומר אל תבוז כי זקנה אמך,
לַ ה' הֵ פֵ רּו תֹורָ תֶ ָך ,וְעַל ז ֶה רַ ּבִ י נָ תָ ן
אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד
(מּׁשּום) עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות
אֹומר הֵ פֵ רּו תֹורָ תֶ ָך ִ
ֵ
מזקני אומתך כי יש לו על מי להסמך שנאמר
לַ ה' ְדלִפְ ָעמִים רָאּו ַחכָמִים לְׁשַּנֹות ִמּדִ ְברֵי
עת לעשות לה' הפרו תורתך :רבי נתן אומר
תֹורָה מִׁשּום לַעֲׂשֹות לַה':
הפרו תורתך .פעמים שמבטלים דברי תורה
ְסלִיק ַמ ֶּסכֶת ְּברָכֹות
כדי לעשות לה' ,אף זה המתכוין לשאול בשלום
חברו ,וזהו רצונו של מקום שנאמר (תהלים לד) בקש שלום ורדפהו ,מותר להפר תורה ולעשות דבר
הנראה אסור:

שדה צופים
והוא מדתו של יצחק אבינו ע"ה ,שנעקד
על גבי המזבח ,ופשט צוארו תחת הסכין,
לחשבו כי השי"ת חפץ בכך .ובכל מאודך,
למאוס כל ממונו ,אם יצטרך לכך ,לקיים
עבודתו ית' .כיעקב אבינו ע"ה שמאס
בעושר בית אביו ,ובחר לו להיות יושב
אהלים .ואמר ,וכל אשר תתן לי ,עשר
אעשרנו לך .ובמדרש ,שנתן כל נכסיו
שהביא מחוצה לארץ בקניית המערה,
כמ"ש ,בקברי אשר כריתי לי .שנעשה לו
כרי מנכסיו ,בדמי מערת המכפלה.
והכלל ,שצריכין אנו לקבוע בנפשנו,
הסכמה מוחלטת בכל עת
שנקרא הק"ש ,שאנו מסכימין למסור
כל תאוותנו ,וחשקי לבבנו ,וכל נפשנו,
מן האברים ,ועד נטילת נפש ,והממון,
על יחוד קדושת שמו ,וקבלת מלכותו.

ושנראה בציור הלב ,כאילו באנו לידי
כך ,וקיימנו .והוא אומרו ,כי עליך הורגנו
כל היום .וכי אפשר ליהרג בכל יום ,אלא
שבכל יום שאנו קורין בק"ש ,ובכל נפשך,
ומסכימים על כך ,הרי הוא כאילו הורגנו
באותה שעה עליו ית' ,כי כל המסכים
על זה ,כאילו עשאו .והוא שאמר ,והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על
לבבך .ר"ל ,יהיו מוסכמים וחקוקים על
לבבך .ומדעתי ,כי זה היה מדעת מ"ש
בגמרא בברכות (דף יג ע"ב) ,עד היכן כוונת
הלב ,עד על לבבך .כי בלתי גמר כוונת
הלב והסכמתו ,לא יתכן אמיתת הענין.
ע"כ באומרנו ,על לבבך ,צריכין אנו
להתבונן על כוונה הזאת ,ושנסכים עליה.
וע"כ נ"ל שהלכה כדברי מי שאומר ,עד
לבבך ,עד ,על ,שם צריך כוונת

ברכות יעישת קרפ

זיש

שדה צופים
הלב .ואמנם לא יתכן הכוונה האמתית,
אף בגמר הלב על זה כולו .אם תהיה
בהסכמה הכרחית מתוך היראה ,כי מסכים
לפחד הגמול והעונש ,ושמח היה ,אם
[לא] נצטוה ולא נצרך לכך .ואין זו עבודה
שלימה ,עד שיהיה שמח בעת שנצטווה,
ומצא עצמו בגמר דעתו על הקיום .והוא
אומרו ,ושננתם לבניך ,ודברת בם ,כאדם
המלמד לבנו דברים ערבים עליו ,והם
מורגלים בפיו ,ומדבר מהם תדיר ,שאין
אדם מדבר בדברים שלבו קץ ומואס
בהם .ולהניח אותם ,כעדי בין בעינים,
והוא אומרו ,והיו לטטפות בין עיניך.
שיהיה הדבר תמיד בין עיניו ,ושלא
יעבור אפי' רגע .טוטפות ,עדויים .וכמו
ששנינו בשבת (דף נז ע"א) ,ולא בטוטפת
ולא בסרביטין .ולכתוב אותם על פתחי
השערים ,כדי שיהא הדבר תמיד בין
עיניו ,ושלא יעבור אפילו רגע מזכרוננו,
וכדי שנתפאר ונתעדן בו .ע"כ.

7
בכל לבבך בשני יצריך וכו'.
כתב הרמב"ן (דברים ו ,ה) וז"ל :על דעת
המדרש (ספרי ואתחנן ו) הלב הנזכר
כאן הוא הכח המתאוה ,כענין תאות לבו
נתת לו (תהלים כא ג) ,אל תחמוד יפיה
בלבבך (משלי ו' כה) ,אם כן בכל נפשך
הנפש המשכלת ,וכן והיתה נפש אדוני
צרורה בצרור החיים (ש"א כה כט) .וכדברי
רבותינו שדורשין בגמרא מכאן יהרג ואל
יעבור ,יהיה "בכל נפשך" תוספת ,מפני
שאמר בכל לבבך ובכל מאדך אמר גם
כן בכל נפשך .וטעם שתאהבנו כנפשך,
שתתן אותה באהבה .או שנקראו היסורין

או האברים חצי הנפש ,ובהריגה יאמר
בכל נפשך.
ור"א אמר כי "נפשך" המתאוה .כמו
כנפשך שבעך (להלן כג כה) ,נפש
שבעה תבוס נופת (משלי כז ז) ,אל תתנני
בנפש צרי (תהלים כז יב)" .ובכל לבבך" הוא
הדעת ,והוא כנוי לרוח המשכלת ,כי היא
המרכבה הראשונה לו ,וכמוהו חכם לב
יקח מצות (משלי י ח) .ודברו קרוב בפירוש
"בכל לבבך" ,ממה שאמר והיו הדברים
האלה וגו' על לבבך.
וטעם ובכל מאדך  -כלומר מאד מאד,
והטעם רב רב אהוב אותו .ועל
דעת רבותינו (ברכות נד א) בכל ממונך.
ויקרא הממון "מאד" כי יכנה אותו ברבוי,
כמו שקורא לו "המון" ,טוב מעט לצדיק
מהמון רשעים רבים (תהלים לז טז) ,והנם
ככל המון ישראל (מ"ב ז יג) .ויקרא "חיל",
ישאו על כתף עירים חיליהם (ישעיה ל
ו) ,חילך כל אוצרותיך (ירמיה יז ג) את
החיל הזה (להלן ח יז) .יאמר בכל רבוי
ממונך ,וכמוהו אשר שב אל ה' בכל
לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו (מ"ב כג כה),
מפני התנדבו בענין ביעור ע"ז ועשיית
הפסח.
וענין האהבה בארו אותו רבותינו.
והמפורש שבדבריהם מה שאמרו
בספרי (עקב) שמא תאמר הריני לומד
תורה בשביל שאקרא חכם ,בשביל
שאשב בישיבה ,בשביל שאאריך ימים,
בשביל שאזכה לעולם הבא ,ת"ל לאהבה
וגו' .ואשר אמר להם משה תמיד ,למען
ייטב לך ,ולמען תאריך ימים (לעיל ד
מ) ולמען תחיו ובאתם וירשתם את

ברכות יעישת קרפ

חיש

שדה צופים
הארץ (לעיל ד א) ,יזהירם ביראה על דרך
התוכחות ,לומר שאם יחטאו לא יירשו
את הארץ או לא יאריכו ימים עליה .או
שהחסיד צריך להיות אוהב וירא ,כמו
שאמרו (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) עשה
מאהבה ועשה מיראה ,עשה מאהבה
שאין אוהב שונא ,ועשה מיראה שאם
באת לבעוט אל תבעוט ,וכבר נתבאר זה
בדברי החכמים .ע"כ.

ה' נשמתם ניטלת כביכול ע"י הקדוש
ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
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בכל מדה ומדה שהוא מודד לך וכו'.
רבינו יונה כתב שיקבל מוסר ה' בסבר
פנים יפות ,ויחשוב כי הכל הוא
כפרת עוונותיו .והרמב"ם כתב שיחשוב
בלבו ש"כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד".

7

7

רבינו יונה ביאר שעבודת יצר הטוב
היא לקיים מצוות עשה ,ועבודת
יצר הרע היא לכבוש את יצרו .ועוד,
שלפעמים יש לו לעבוד את ה' עם היצר
הרע ומדותיו ,כגון להתאכזר על הרשעים,
וראה חזו"א [או"ח נו ד] שניתן לאדם יצר
הנקמה ,כדי שלא יהא מרחם על הרשעים
בבואו למצות עמם את הדין הראוי להם,
וראה עוד באגרות חזו"א [ח"א אגרת כב].

לא יקל אדם את ראשו וכו'.

ובשנות אליהו ביאר שצורך ענייני
העוה"ז כאכילה ושתיה ,באים
מכח יצר הרע שרוצה ליהנות ,וכשעושם
לשם שמים נמצא שהוא עובד את ה' עם
יצר הרע ,ומקורו מדברי הרמב"ם [דעות
ג ב].
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אפילו נוטל את נפשך.
כתב הצל"ח כי אף
ללמד על חיוב
ג' עברות חמורות ,או
בעת שמד ,ולכאורה
"אפילו [הגויים] נוטלים
זאת שנינו "אפילו הוא [הקדוש ברוך הוא]
נוטל" ,כדי ללמד שהנהרגים על קידוש
שדרשה זו באה
מסירת נפשו על
על שאר עבירות
היה ראוי לומר
את נפשך"  -בכל

בתוס' יום טוב ביאר שאחר שפירטה
המשנה את דיני אהבת ה' ,מביאה
המשנה גם חלק מדיני מורא מקדש ,כי
הוא מדיני יראת ה' ,כמו שאמרו [יבמות ו
א] "לא מן המקדש אתה ירא ,אלא ממי
שהזהיר על המקדש".
ובגדר "קלות ראש" כתב הרמב"ם
בפיה"מ שהוא צחוק ושעשועים,
והמאירי כתב דהיינו כגון תספורת
או עשיית מי רגלים ,והריטב"א כתב
שהאיסור לעמוד ערום מול שער המזרח.
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ולא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו.
במדרש תנחומא (ויקרא ס"ו) כך שנו
רבותינו לא יכנס אדם להר
הבית במקלו ובאפונדתו ובאבק שברגליו
שלא ינהג בו קלות ראש ואפילו בחורבנו.
ומה ראה להקיש שמירת שבת למקדש
כך שנה ר"ח הגדול כשם ששמירת שבת
לעולם כך מוראת מקדש לעולם.

והרמב"ם

הלכות בית הבחירה (פ"ז ה"א)

כתב ,מצ"ע לירא מן המקדש

ברכות יעישת קרפ

טיש

שדה צופים
וכו' ואיזה היא יראתו לא יכנס אדם להר
הבית במקלו וכו' .ובה"ז אעפ"י שהמקדש
היום חרב חייב אדם במוראו כמו שהוא
נוהג בבנינו לא יכנס אלא למקום שמותר
להכנס ולא ישב בעזרה וכו' ומה שמירת
שבת לעולם אף מורא מקדש לעולם.
ודווקא במנעל של עור אבל באנפלאות
של בגד מותר ,וכמ"ש במג"ת
(סוף פ"ג) וכן ביוה"כ באנפלאות של בגד
מותר .ובבבלי ,דבבית הכנסת אף להכנס
במנעל מותר.
ויש לעיין בירושלמי ב"מ (פ"ב ה"ח),
יהודה ברבי עאל לכנישתא שבק
סנדלוי ואזלין וכו' ,משמע שיש בזה
עכ"פ מדת חסידות לא להכנס במנעל אף
בביהכנ"ס.
ואכן בבית הכנסת הגדול של האי ג'רבה
בצפון אפריקה אין נכנסים לשם
במנעלים .וגם התימנים נוהגים כן כמ"ש
באבן ספיר.
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עיין

בשו"ת מנחת יצחק (חלק ג' סימן

יט) שמביא בשם הרב ברעוודא
שליט"א ,שהעיר בדברי הרמב"ן על
התורה (שמות ג' פסוק ו') ,עה"פ של נעליך
מעל רגליך וגו' אדמת קודש הוא ,שכתב
שם דמשום דכולו קדוש אסור בנעילת
הסנדל ,וכן הכהנים לא שמשו במקדש
אלא יחפים .וע"ז העיר ,הא הכהנים
שמשו יחפים היא מטעם אחר ,מטעם
חציצה כמבואר בזבחים ,אבל לא מטעם
הנ"ל.
וע"ז השיב :די"ל כוונת הרמב"ן ,דהנה
גם הא דפוסל חציצה בין רגלי

הכהנים להרצפה ,יליף בגמ'
כ"ד ע"א) ,דהואיל ורצפה מקדשת וכלי
שרת מקדשים וכו' ,הרי דגם עיקר דינא
דחציצה שורשו בהא דמקומו קדוש .ואך
צ"ע דיותר הי' לו להרמב"ן ,להביא ,מהא
דאיתא במס' ברכות (ר"פ הרואה) ,דאף
אסור לכנס להר הבית במנעלים שברגלו,
ויליף (שם ס"ב ע"ב) ,מהאי קרא דשל
נעליך וגו' ,והי' דומה יותר למה שכתב
שם הרמב"ן ,דאעפ"י שהי' משה רחוק
מן הסנה ,הזהירו בזה ,כי נתקדש כל
ההר וכו' עיי"ש .ודומה לזה הוי הר הבית,
דנתקדש כל ההר ,ע"י מקום המקדש,
שהי' שם במקום אחד מן הה.

(זבחים

ובסברא זו ,יש ליתן טעם לדברי התוס'
(חגיגה ד' ע"ב) ,דיליף שם איסור
מנעל מכי תבאו וגו' רמוס חצרי ,והקשו
דהרי בברכות מפיק לי' משל נעליך ,ותי'
דהתם עיקר ,עיי"ש .ולמה ניחא להו
יותר לומר דהלימוד משל נעליך עיקר,
ולהנ"ל יתכן דאי מרמוס חצרי ,אפשר
לומר דבעזרה דוקא ,אבל משל נעלך
מוכח דכל ההר הוקדש כנ"ל .וגם קשה
דאמאי נקט הרמב"ן כהנים דוקא ,דהרי
איסור זה דמנעל שייך גם בזרים הנכנסים
להר הבית ועזרה .ואולי ס"ל להרמב"ן
דכ"ז הוי רק אסמכתא בעלמא[ ,והנה כי
כן כתב בספר מעשי למלך (וואיטצען) בשיטת
הרמב"ם (פ"ז מה' ביהב"ח ה"ב) עיי"ש וכ"כ הנ"ל

בשם המאירי (יבמות ו' עיי"ש)] .משא"כ כהנים
בעבודה הוי מדאו' ,ומשה שם בדברו עם
ד' הי' בבחינת כהן בעבודה .וע"ע בדבריו
שם (חלק ט' סימן קס).

בענין

מנעלים בביהכ"נ ,עיין במג"א (סי'

צ"א) ,בשם המהר"ם מינץ ,וברכי

ברכות יעישת קרפ

כש

שדה צופים
יוסף (או"ח סי' קנ"א) ,ובתשו' חת"ס (חו"מ

סי' קצ"א) ,ובס' תורת חיים (פעסט) על
המג"א שם.

7

במס' שבת (דף ס"ו) ,משמע דכל דלא
הוי נעל לענין חליצה ,ל"ה נעל
לענין איסור כניסה לעזרה ,עיי"ש ,וכ"כ
במנ"ח (מצוה רנ"ד).

ועיין

בשו"ת מנחת יצחק (חלק ג' סימן יט)

שכתב ליישב עפי"ז דברי המדרש
רבה (פ' חיי שרה פ' ס"א) ,באלכסנדרוס
מוקדן שביקש לעלות למקום המקדש,
והרגיש בזה גביעה בן קוסם ,הלך ועשה
לו שתי אנפלאות ונתן בהם שתי אבנים
טובות וכו' ,וכיון שהגיע להר הבית ,אמר
לו אדוני המלך שלוף מנעלך ,ונעול לך
שתי אנפלאות שהרצפה חלקה שלא
תחלוק רגליך וכו' ,עיין שם ,ולכאורה
צ"ב דמאי עדיפא האנפלאות מהמנעלים,
ולהנ"ל יתכן דהרי אין חולצין באנפלאות,
וכדאיתא (ביבמות ק"א) ,וע"כ מותר לכנוס
בהו לעזרה .וע"ע בדבריו שם (חלק ט' סימן
קס).

7

ולא יכנס להר הבית במקלו.
בשו"ת שבות יעקב [או"ח א] כתב
שהאיסור רק במקל הליכה ,אך
מותר להכנס עם מקל של כבוד ,שהרי
מצינו שהקב"ה אמר למשה בסנה "מה זה
בידך" על המטה שבידו ,אף שהיה אסור
להכנס שם בנעליו.
וראה בתפארת ישראל
שהעמיד את המשנה שם שהתורם
במקדש לא יכנס במנעל ובסנדל -

[שקלים ג ב]

דהיינו במנעל של בגד ,שהרי בשל עור
אסור אפילו שלא בעת התרומה ,ואכן
כך הובאה משנה זו ביבמות קב ב עי"ש
ובמנחת חינוך רנד ד].

7

כל חותמי ברכות וכו'.
רש"י פירש שהיו אומרים "עד מן
העולם" ,שלא אמרו את סיום
הפסוק "עד העולם" ,וזו גם כוונת
הגירסא במשנה במשניות "היו אומרים
מן העולם" וי"ג "לא היו אומרים עד
העולם" ,והריטב"א [ברכות סג ע"א] כתב
שהיו אומרים כרצונם או "עד העולם" או
"מן העולם" וראה מלא הרועים שם.
עוד כתב רש"י שהיו מסיימים "ברוך
חונן הדעת" ,ותמה הרש"ש הרי כבר
אמרו "ברוך" בתחילת החתימה ,ולמה
כפלוהו [ואכן רש"י בסוטה מ ב והרע"ב כאן לא
הזכירו את ה"ברוך" השני].

7

ומשקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא
אחד התקינו שיהיו אומרים מן העולם
ועד העולם.
מהר"ץ חיות ביאר כי אף שהצדוקים
החלו זמן רב אחר עזרא
הסופר ,כבר בימיו החלו להופיע דעות
כוזבות אצל יחידים ,ובתקופה מאוחרת
יותר התאגדו לכת .וראה בנפש החיים
[בהגהת מהרי"ץ לשער א] שבבית ראשון
היתה השראת השכינה בשלמות ,וראו
כלם איך מתחברים העולמות העליונים
והתחתונים ,ויכלו לומר רק "עד העולם"
כי לא הוצרכו לחיזוק ,אך בבית שני
שחסרו ה' דברים ,הצריכו לומר "מן
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אכש

שדה צופים
העולם ועד העולם" כדי להורות שעוה"ז
הוא טפל .ומרן הגרא"מ שך האיר ,כי
באמת העוה"ז והעוה"ב הם דבר אחד
והמשך אחד ,ולכן ראוי לאמרם יחד ב"מן
העולם" ,ורק כשקלקלו הוצרכו לשבר
את האוזן ,ולהשמיע בבירור שיש עוה"ב,
וראה נפש החיים [שער ג יא ,יד בהגהות].

7
עיין מגן אבות להתשב"ץ על אבות
(פרק א משנה ג) וז"ל :וכתוב בספר
הערוך [ערך ביתוסיסין] וכן הוא באבות
דרבי נתן [פ"ה מ"ב דף כ ב] כי צדוק
וביתוס היו תלמידיו של אנטיגנוס וטעו
בדבריו שאין שכר ועונש בעוה"ב וכפרו
בתחיית המתים ובעוה"ב .ועל אלו אמרו
במשנה פרק הרואה משקלקלו המינים
ואמרו שאין שם אלא עולם אחד ,התקינו
שיאמרו מן העולם ועד העולם .והיה
סיבת קלקולם מה שטעו בדברי אנטיגנוס
רבם ,ולא היתה כוונת אנטיגנוס זאת .כי
ידוע הוא כי יש גמול ועונש בעולם הבא.
וכבר אמרו בא' מע"ז [ג א ,ד ב] ובשני
מעירובין [כב א] ,היום לעשותם ,ולמחר
ליטול שכרם ,אבל היה מזהיר שלא יכוין
העובד לזה וסוף השכר לבוא ,שאין
הקב"ה מקפח שכר עבדיו וכל שכן שאם
העבד לא יקוה גמול .שהרב מרבה שכרו,
אבל הם טעו בדבריו.

וכתב

רבינו משה ז"ל [פיהמ"ש עמ' רסח]

כי דעתם היה לחלוק על התורה
כיון שאין שם עולם אחר ,אבל ראו שאם
יפרסמו דעתם זאת הרעה לא יקבלוה
מהם לרוב פרסום התורה .והתחילו
לחלוק על הקבלה כדי להקל מעליהם

הגדרים והסייגים ולפרש הכתוב כרצונם,
דומה למי שרוצה להרוג את שונאו ולא
יכול ,השחית אבריו .ונתחברה לכל אחד
מהם כת אחת נקראים בלשון חכמים
צדוקים ביתוסים ,ויש כת אחרת מאמינים
בתחיית המתים ואינם מאמינים במדרשי
החכמים והם נקראים היום קראים,
והם במזרח מחזיקים בפשוטי הכתובים
וחולקים על מדרשי החכמים המקובלים.
ע"כ.

7
והתקינו שיהא אדם שואל את שלום
חברו בשם וכו'.
רש"י במכות [כג ע"ב] ביאר תקנה זו היו
בשני אופנים :א .שחייב לברך את
חברו בשם ,ואין לו לחוש שמזלזל בכבוד
המקום ,כשמשתמש בשמו לצורך כבוד
הבריות .ב .שמותר לברך בשם ,ואין
לחוש לאיסור הוצאת שם שמים לבטלה.
והשמ"ק מבאר יותר ,מפני שעע"ז בדור
ההוא היה שאיפתם שישכח
מישראל שם שמים ויהא שם עכו"ם שגור
בפיהם ולפיכך עת לעשות לה' להזכיר
שם שמים אף בשאילת שלום ואין בזה
חשש של הזכרות שם שמים לבטלה.
וכדבריו מפורש במגילת רות פ"ד ס"ו
שהביא על זה הפסוק בירמיה
כ"ג כ"ה שמעתי את אשר אמרו הנביאים
הנבאים בשמי שקר החושבים להשכיח
את עמי שמי כאשר שכחו אבותם את
שמי בבעל.
וכזה היה בימי היונים כמ"ש במגילת
תענית (פ"ז) שגזרה מלכות יון
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בכש

שדה צופים
הרשעה ואמרו להם אין לכם חלק
באלוקי ישראל ולא היה שם שמים שגור
בפיהם וכשגברו בית חשמונאים ונצחום
התקינו שיהו כותבים שם שמים אפילו
בשטרות וכו'.

7
והנה הפוגש את חברו בבוקר לפני
התפילה ,עדיף לומר בוקר טוב
ולא שלום ,כמבואר בשו"ע (או"ח סימן פט
ס"ב) .ויש לדון כאשר פוגש את חבירו
לאחר התפילה ,האם יאמר לו בוקר טוב
או שלום.
וי"ל דהנה הריב"ן במכות דף כג ע"ב
(ד"ה ושאילת שלום בשם) כתב וז"ל:
דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו
בשם ...ואין בו משום מוציא שם שמים
לבטלה .לישנא אחרינא ,...דחייב אדם
לשאול בשלום חבירו בשם .ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מדכרינן שם ,דשלום שמו
של הקדוש ברוך הוא דכתיב (שופטים ו)
ויקרא לו ה' שלום ,עכ"ל.
וכתב על כך הגבורת ארי שהפירוש
הראשון שאין חובה לשאול
לשלום חבירו בשם אלא שרשאי ,הוא
עיקר ,דהא תנן בברכות דהתקינו שיהא
אדם שואל את שלום חבירו בשם
שנאמר ...ואומר עת לעשות לד' הפרו
תורתך ,ומדמביא את הפסוק דעת לעשות
לד' ,שמע מינה דסלקא דעתך אמינא
דאסור לשאול בשם ,קא משמע לן דעת
לעשות לד' הפרו תורתך ,וכדפירש רש"י
התם דפעמים שמבטלים דברי תורה
כדי לעשות לד' ,אף זה המתכוין לשאול
בשלום חבירו ,זהו רצונו של מקום,

שנאמר בקש שלום ורדפהו ,מותר להפר
תורה ולעשות דבר הנראה אסור ,עכ"ד.
נמצא שלפי הגבורת ארי ,אין חובה לברך
את חבירו בשם ,אבל רשאי לעשות כן,
ומשמע מדברי הריב"ן שכן הוא המנהג.
והנה הקשו האחרונים מדוע לא הביאו
הפוסקים להלכה ,את הגמרא
בברכות שחכמים תיקנו לברך את חבירו
בשם ,יעוין בבית אפרים (באה"ע סימן
פו) שכתב בתוך התשובה וז"ל :וצ"ע
על הפוסקים שלא הזכירו הך דהתקינו
שיהא שואל בשלום חבירו בשם ,...יעו"ש.
ובמהר"י אסאד (או"ח סימן ט) האריך מאוד
בשאלה זו ,והעלה דהתקנה היתה להזכיר
שם שמים ממש על חבירו ,ותקנה זו היא
דומיא דאידך תקנות המוזכרות במשנה
בברכות שהיו מפני המינים שהיו כופרים
בתחיית המתים ולכן התקינו להזכיר שם
שמים אפילו שם העצם [של הקדוש ברוך
הוא] על בשר ודם ,כדי לאמת ולחזק על
ידי זה את אמונת תחיית המתים ,והיינו
עת לעשות לד' לכן הפרו תורתך[ ,ויש
להביא ראיה לדבריו מדברי המדרש
רבה (רות פרשה ד) וז"ל :שאילת שלום
מניין ,שנאמר (ירמיה כג) החושבים
להשכיח את עמי שמי ,אימתי חשבו
בימי עתליהו ,...ועמד בועז ובית דינו
והתקינו לשאול שלום בשם .ויעוין גם
במאירי בברכות שכתב שהתקינו שיהא
אדם שואל בשלום חברו בשם ,כדי
שיודו שהשלום ושאר הברכות מגיעות
מכבודו] ,ולכן עכשיו שבטלו תרעומת
המינים הכופרים בתחיית המתים אוקמינן
אדינא דאסור לשאול בשם .לכן השמיטו
הרמב"ם והפוסקים תקנה זו.
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גכש

שדה צופים
ומכל מקום גם לאחר שבוטלה התקנה,
ואסור לקרוא לחבירו בשם העצם
של הקדוש ברוך הוא ,מותר לברך את
חבירו בשאר השמות של הקדוש ברוך
הוא ,וזהו הדין של ר' מתיא בן חרש
במסכת אבות ,שאמר הוי מקדים בשלום
כל אדם .עוד כתב המרי"א מהלך נוסף
שרבי מתיא בן חרש תיקן שיש מצוה
להקדים שלום לכל אדם[ ,ודין זה הזכיר
הרמב"ם (בפ"ה מדעות ה"ז)] ,ועוד כתב
שיתכן שהרמב"ם לשיטתו דשלום אינו
נמחק ,א"כ י"ל דעזרא תיקן לשאול בשם
שלום להוראת שעה ,משום גדול השלום
כמו בסוטה שנמחק השם ,ולכן השמיטו
הרמב"ם ,יעו"ש.
לסיכום :יש אומרים שהיתה תקנה
שחייבים לברך את חבירו
בשם .ודעת הרבה פוסקים שהתקנה
היתה רק שרשאי לברך את חבירו בשם,
ובאמירת שלום מתקיימת התקנה ,אך אין
חובה לומר דוקא שלום .ויתכן שיש בזה
מצוה גם בימינו.
ויעוין באגרו"מ (יו"ד ח"ד סימן נא) שכתב
להוכיח שתפילה של כל אדם
שייך שתתקבל ,אף כשהיא לא מתפילות
המחוייבות ומסודרות מאנשי כנה"ג .דהא
כיון דתפילה שלא מתקבלת היא לבטלה,
קשה איך תיקנו שיהא אדם שואל את
שלום חברו בשם ,ואסמכהו אקרא דבועז
וגדעון ,הא סתם אינשי ,רובן אנשים
פשוטים הן ,שמסתבר שלא יחוש הקדוש
ברוך הוא לברכותיהם ,וימצא שהזכירו
שם שמים לבטלה .ובשביל השלום
[כפרש"י שם ,המתכוין לשאול לשלום חברו זה
רצונו של מקום שנאמר בקש שלום ורדפהו]

לא היה הכרח שיברכו בשם ,מכיון שאם
יקבעו בלשון יברכך בורא העולם או
רבונו של עולם או יברכך אדון הברכות
וכעין זה ,הרי נמי סגי לענין השלום .ואם
הוא להורות בזה גודל השלום שמותר אף
לברך בשם ,הרי בשביל שיש לחוש שלא
יצא עי"ז הזכרת שם שמים לבטלה ,היה
עדיף שלא יברכו בשם .אלא הוא מטעם
שאף תפילות וברכות שלא נצטוו בחיוב
נוסח מאנשי כנה"ג ,יכולין ג"כ כולי אינשי
להזכיר את השם בברכותיהם ,משום
דאפשר להתקבל תפילות וברכות דכולהו
אינשי ,אף מאלה שאינן ראויין כלל
לסברותינו ,עכ"ד( .חשוקי חמד עמ"ס מכות).
וע"ע בשו"ת שיח יצחק (סימן לט) ושו"ת
בצל החכמה (חלק ה סימן מח) ושם
(סימן ע).

7
עיין תפארת שלמה (פרשת חיי שרה) וז"ל:
הנה אמר בתד"א מפני מה זכה
משה למאור פנים וכו' מפני שכל ימיו
היה מחכה ומצפה על כבודו של הקדוש
ברוך הוא ועל כבודן של ישראל שיהיה
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ע"ש.
והענין הוא דהנה כבר נודע כי הש"י ב"ה
ברא את העולם להטיב לברואיו וכאשר
כוונת הבריאה ע"ז היתה מתחלה אך
להטיב ולעשות חסד עם העולם .לכן הנה
צריך תמיד להמשיך רחמים וחסדים על
ישראל אשר זה הוא כבודו של הקדוש
ברוך הוא בבריאת העולם על זה והוא
כבודן של ישראל לטוב להם כל הימים.
נמצא כאשר יתפלל האדם על כבודו של
הש"י שיתגדל ויתקדש בעולם .הנה צריך
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דכש

שדה צופים
לחבר עמה שיתגדל החסד והרחמים
בעולם והשפעות טובות לכנ"י כי זה תלוי
בזה ואין להפריד ביניהם .וז"ש שנים
שנכנסו להתפלל ר"ל על השני העניינים
האלה צריך להתפלל ביחד .וז"ש במשנה
סוף ברכות התקינו שיהא אדם שואל את
שלום חבירו בשם .פי' שישאל ויתפלל
אדם על שלום חבירו .כאשר ישאל
ויתפלל על כבוד השם ב"ה ישתתף מיד
עמו להיות ג"כ שלום על ישראל .וז"ש
בועז לקוצרים ה' עמכם ר"ל לברך את
מעשי ידיכם .ע"כ.
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ראה בחשוקי חמד (ברכות נד ע"א) שדן
בדין ברכת "הגומל" על טובת
חברו ,כשאינו שמח בה ,וז"ל השאלה:
פועל בבית חרושת הצריך לברך הגומל
על בעל ביהח"ר שחזר מחו"ל ,לאחר
ניתוח ,והפועל אינו שמח על טובת
הבעלים ,אך מפני הכבוד נאלץ לברך על
שובו לשלום בריך רחמנא מלכא דעלמא
דיהבך לן ,איך יעשה.

והשיב:

כתב המשנ"ב (סימן ריט ס"ק

יח) שיאמר כך :ברוך הש"י
דיהבך לן .אבל לא יאמר בריך רחמנא
מלכא דעלמא דיהב לן ,כי הוא נוסח
של שם ומלכות ומותר לאומרו רק על
טובת חבירו ששמח בה ,ודוקא בקרובו
או באוהבו שעכ"פ שמח ברפואתו או
בהצלתו ,אבל אם אינו שמח בלבו כל כך
אלא שאומר כן מפני השלום אין לו לברך
בשם ובמלכות אלא יאמר ברוך הש"י
דיהבך לן ,ובשעה"צ (אות טו) כתב וז"ל:
ועיין בפרמ"ג דמפקפק שלא לומר בריך
רחמנא דהוא שם ,וע"כ שיניתי מלשון

הט"ז .ולענד"נ שהדין עם הט"ז ,דאפילו
מפני השלום בעלמא אף שאין לו שמחה
עי"ז ,גם כן מותר להזכיר עליו לשון זה
דהא איתא במשנה [נ"ד] התקינו לשאול
בשלום חבירו בשם ,ויעו"ש ברש"י בד"ה
ואומר עת ,עכ"ל שעה"צ.

והנה

בספר נימוקי או"ח (סימן רכה ס"א)

כתב דבזמן הזה לא נהגו לברך
שהחיינו ומחיה המתים על הרואה את
חבירו לאחר זמן רב ,כיון שבעינן דוקא
חבירו החביב עליו הרבה ,ובעוונותינו
הרבים בגלותינו קנאת איש מרעהו
ושנאת חנם ...ולפנים יסביר לו ,ויגנוב
דעתו ,ורובם ככולם נתפסו בשקר הלז.
וכשהיה המנהג על פי ההלכה לברך על
חבירו החביב עליו [באמת] שהחיינו אז
יגרום לאחרים לברך ברכות לבטלה כי
אם לא יברך אז יראה בעל כרחו שאינו
חביב עליו ואז יגרום לו רעה במסחרו
וקניינו וכו' ,ולכן יתירו לעצמם מפני דרכי
שלום לברך בכל עת כדי שיראה חבירו
שהוא חביב לו באמת ,ובאמת יברכו
ברכה לבטלה לאין קץ ,...ויתכן שלכן
נהגו ישראל שלא לברך כלל משום לא
פלוג.
ויתכן שאפילו לדעת הנימוקי או"ח
בענייננו שאני ,כי הברכה היא לא
על השמחה ,אלא שבח לקב"ה שהחיה
את זה ,אלא שיש תנאי של שמחה ,ואם
זה מונע מחלוקת שרי להזכיר שם שמים,
למרות שאינו בשמחה .ולא דומה לברכת
שהחיינו שיסודו על השמחה ,ואם אינו
שמח באמת ,הוי ברכה לבטלה.
ועל עצם דברי השער הציון מביא
בשם הגר"ג אידלשטיין שליט"א

ברכות יעישת קרפ

הכש

שדה צופים
שלכאורה יש להעיר ב' הערות ,א .תקנת
בועז היתה להזכיר שם על חבירו ולומר
לו ה' עמכם .וכאן הזכרת ה' היא על
השי"ת בריך רחמנא .ב .גם היא תקנה
כללית לברך את חברו ,וכאן היא הזכרת
ה' פרטית על מקרה מסוים .אך בכ"ז הבין
השעה"צ מדעתו הרחבה שיש להקיש זה
לזה .ולפי זה גם כאן מותר להזכיר שם
שמים ,וצ"ע.
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נראה לפרש דרך דרש במה שכתב
רש"י שהעניו אין יצר הרע שולט
בו וזוכה לתורה .וזהו שאומרת המשנה
התקינו שיהא אד'ם דהיינו שיהיה עניו
דאד'ם כינוי לענוה [שהוא ר"ת אפ'ר ד'ם
מר'ה ,או אברה'ם דו'ד מש'ה וכידוע] שואל
אותיות שאו'ל שיזכור יום המיתה יום
רדתו לשאול ובזה זוכה לתורה הנקראת
שלום וזהו את שלו'ם חבירו היא התורה
שנתן לנו הקדוש ברוך הוא שנקרא
חב'ר כדכתיב רעך ורע אביך בש'ם רמז
לשם הוי"ה שהיא מדת הרחמים שאין
יצר הרע שולט בו ומתנהג עמו השי"ת
במדת הרחמים שנאמר והנה בועז וגו'
ויאמר לקוצרי'ם לשון קוצר הפך הגובה
שהוא עניו ה' עמכם שהשי"ת מתנהג
עמו במדת הרחמים .ואומר ה' עמך גבור
החיל איזהו גבור הכובש את יצרו שאין
היצר הרע שולט בו ואומר אל תבוז כי
זקנה אמך ר"ל אל תהא בז לכל אדם
להתגאות כי היצה"ר נקרא זקן וגם הוא
מכונה בשם אמך שהוא כאם המשדלת
את בנה בדברים כך היצר הרע משדלו
ומפתהו להתגאות שהיא שורש לכל
העבירות ולכל המדות הרעות .ואומר

עת לעשות לה' ר"ל דודאי איזה ע'ת כל
שהוא יש לת"ח לעשות הגאוה לשם ה'
כגון להוכיח את העם ,וזהו הפרו תורתך.
ר"נ אומר הפרו תורתך משום עת לעשות
לה' שהגאוה והאימה שמטיל על הצבור
צריכה שתהיה לשם שמים דוקא ולא לשם
פניה אחרת( .פרחי כהונה סוף מסכת ברכות).

7
עת לעשות לה' הפרו תורתיך.
פירש רש"י ואין בזה משום זלזול כבוד
המקום להוציא ש"ש בשביל כבוד
הבריות דכתיב עת לעשות וכו' שבשביל
להטיל שלום מותר להפר תורה ולעשות
דבר הנראה אסור.
והנה מרגלא בפומיה דרבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל שתמיד ירא מאר
וחיל ורעדה יאחזוהו מדברי הרמב"ם
בפירוש המשנה סוף ברכות שכתב
בביאור הפסוק "עת לעשות לה' הפרו
תורתך" ,וז"ל קדשו של הרמב"ם" :יאמר
כי כשיבא העת להפרע מהם ולהנקם
יזדמנו סבות לבני אדם להפר התורה כדי
שיבא עליהם העונש במשפט ,וזה הענין
ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו" ,ואין
לך להפר תורה יותר מאשר ביטול תורה,
ולכן היה אומר שכל פעם שמזדמנת איזו
סיבה שהיא בבית הגורמת איזה ביטול
תורה ,ובפרט היה מרבה לדבר מזה בזמן
מחלתה הארוכה של הרבנית ע"ה ,שעי"ז
נגרמו לו כמה ביטולים הוא ירא וחרד
אולי מזמנים פה מן השמים כדי שיבא
ח"ו העונש במשפט ,כמש"כ הרמב"ם
הנ"ל ,ולכן היה עושה מאמצים רבים
להתחזק שלא יגרם שום ביטול ,והיה

וכש

ברכות יעישת קרפ
שדה צופים

אומר שעפ"י ביאור הרמב"ם הזה בפסוק
"עת לעשות לה' הפרו תורתך" מתבאר
היטב הפסוק שאחריו "על כן אהבתי
מצותיך מזהב ומפז" ,שמכיון שעון ביטול
תורה הוא כ"כ חמור ונורא שגורם "שיבוא
עליהם העונש במשפט" "על כן מפני דבר

זה אהבתי מצותיך מזהב ומפז" ,והנני
משתדל מאד בשקידת אהבת מצותיך
לימוד תורתך יותר מהשתדלות בהשגת
זהב ופז ,ודברים אלה יש בהם לעורר
את הישינים משנתם ולהקיץ הנרדמים
מתרדמתם.

