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ברכה לאוכלוסי ישראל ,לחכמים ,ולמלכים
(נ"ח א') אמר רב המנונא :הרואה אוכלוסי ישראל ,אומר :ברוך חכם הרזים .אוכלוסי
גוים ,אומר" :בּ וֹ ָׁשה ִא ּ ְּמכֶ ם ְּמאֹד ָׁח ְּפ ָׁרה יוֹ לַ ְּד ְּּת ֶכם ִה ֵּּנה ַא ֲח ִרית גּוֹ יִם ִמ ְּד ָׁ ּבר צִ ּיָׁה וַ ֲע ָׁר ָׁבה".
אמר עולא :נקיטינן אין אוכלוסא (ברכת אוכלוסי ישראל) בבבל.
תנא :אין אוכלוסא פחותה מששים רבוא ( 066,666איש).
תנו רבנן :הרואה חכמי ישראל ,אומר :ברוך שחלק מחכמתו ליראיו .חכמי אומות
העולם ,אומר :ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם .הרואה מלכי ישראל ,אומר :ברוך
שחלק מכבודו ליראיו .מלכי אומות העולם ,1אומר :ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם.
אמר רבי יוחנן :לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל .ולא לקראת מלכי
ישראל בלבד ,אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם; שאם יזכה ,יבחין בין מלכי
ישראל למלכי אומות העולם.
רב ששת סגי נהור הוה ,הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא ,וקם אזל
בהדייהו רב ששת.
(נ"ח ב') רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא ,פגעו ביה ברב
חנינא בריה דרב איקא ,אמרו ליה :בהדי דחזינך בריכינן עלך תרתי ,ברוך אשר
חלק מחכמתו ליראיו ושהחיינו.
אמר להו :אנא נמי ,כיון דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל,
וברכינא עלייכו תלתא ,הנך תרתי וברוך חכם הרזים.2

 .1כתב המשנ"ב (רכד,ח ,ס"ק יב) :השלטונים שאין עול מלך עליהם לשנות דבריהם ,ודן והורג במשפט ,מברך עליהם.
ועל השרים שממנה המלך בכל עיר ועיר ,טוב וישר לברך בלא שם ומלכות.
 .2שרמז להם שראוי לברך ברכה זו על חכם גדול שהוא כללי בכל הדעות ובכל החכמות .והוא שיהיה המברך
כמותו ,חכם גדול מכיר בהן ובמראה פרצופותיהן שיש בהם מדות הללו .והיא חכמתו של רבי ישמעאל דהיכלות
ודהכרת פנים .רמב"ן (עיי"ש).
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אמרו ליה :חכימת כולי האי? יהבי ביה עינייהו ושכיב.
שיטות הראשונים
לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל :כן פסקו רי"ף ,רא"ש ,ושאר פוסקים.
וכן פסק השו"ע .3והרמב"ם השמיטו.
ברכת חכם הרזים על חכם מופלג בחכמה :דעת רמב"ן ומאירי ,דלא מברכינן חכם
הרזים אלא על אוכלוסא .4ודעת רבינו יונה ,שאם ראה אדם חשוב וגדול בתורה
שמברך עליו ברוך חכם הרזים .וכ"פ כלבו והאגודה .וכתב הטור בשם יש אומרים ,שאין
בזמן הזה מי שראוי לברך עליו כך .ורי"ף ,רמב"ם ,ראבי"ה ,רא"ש ,ורבינו ירוחם
השמיטו הדין .5וכן השמיטו השו"ע7.6
ברכת חכם הרזים על אוכלוסא :כתב הרמב"ם " ָׁהרוֹ ֶאה ֵּשש ֵּמאוֹ ת ֶאלֶ ף ְּ ּבנֵּ י ָׁא ָׁדם ְּ ּכ ֶא ָׁחד:
ִאם גּ וֹ יִים ֵּהן  -אוֹ ֵּמר "בּ וֹ ָׁשה ִא ּ ְּמכֶ ם ְּמאֹדָׁ ,ח ְּפ ָׁרה יוֹ לַ ְּד ְּּתכֶ ם; ִה ֵּּנה ַא ֲח ִרית גּ וֹ יִם ִמ ְּד ָׁ ּבר צִ ָׁ ּיה
"ברו ְּּך ַא ָּׁתה יי ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך
וַ ֲע ָׁר ָׁבה" (ירמיה נ,יב); וְּ ִאם י ְִּש ָׁר ֵּאל ֵּהן ,וּבְּ ֶא ֶרץ י ְִּש ָׁר ֵּאלְּ - 8מ ָׁב ֵּר ְּך ָׁ ּ
.3
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או"ח רכד,ט .וכתב המשנ"ב (ס"ק יג ,על פי הסוגיא לעיל ,י"ט ב') :ומותר ליטמא בטומאה של דבריהן מפני כבודן בין
למלכי ישראל ,ובין למלכי אומות העולם; וכן מפני כבוד הבריות ,כגון לילך לנחם אבלים .מקורות – רי"ף (מג ב
דפיו) .רא"ש (סי' ח) .ראבי"ה (ח"א ,מסכת ברכות סי' קמו) .רי"ד (פסקים ,פסקי רי"ד מסכת ברכות ,ט' ב').
כיון דלא סליקא ליה שפיר ,דשלטא ביה עינא ונח נפשיה ,לא קיי"ל כותיה ,ולא מברכין חכם הרזים אלא על
אוכלוסא ,ואע"ג דחשיבי טובא שאין היחיד קובע ברכה לעצמו בשביל חכמתו וחכמת חבריו .רמב"ן.
ראה ב"ח (ס"ק ג) בביאור השמטת הרמב"ם .ואת השמטת הרי"ף ,ביארו רמב"ן ורא"ה ,דכיון דלא סלקא ליה שפיר
(חכמת הכרת הפנים) ונח נפשיה ,נדחה מלברך על חכמת יחיד ברכה של אוכלוסא .עיי"ש .ובשיטה מקובצת (נ"ח א',
ד"ה הרואה) ביאר השמטתו ,מפני שאין חכם מופלג כל כך מצוי בזמן הזה.
או"ח רכד,ו .מקורות  -רבינו יונה (מג א ברי"ף ,ד"ה הרואה) .האגודה (ברכות ט ,אות ר) .כלבו (סי' פז) .רא"ש (סי' ח) .רמב"ן
(מלחמות ,מד א ברי"ף) .מאירי (נ"ח א' ,ד"ה הרואה) .ראבי"ה (ברכות ,סי' קמו).
ברכות הראיה לסומא :בשו"ת שבות יעקב חלק ב' (סימן ל"ח) כתב ,שגם סומא מברך ברכות הראיה ,כיון שהן
בראיה אצל אחרים .והרב יד אהרן (סימן רכ"ה) כתב לחלוק עליו ,שסומא אינו מברך ברכות הראיה כיון שאינו
רואה ,אלא שברכת פרי חדש שאנו נוהגים לברך בשעת האכילה ,גם הסומא מברך .ע"כ .וראה החיד"א בברכי
יוסף (סימן רכד סק"א) ,מה שדן בדברים מסוגיין.
וכתב ב"י שמקורו ממה שאמר עולא נקטינן אין אוכלוסא בבבל .וביאר 'יד פשוטה' שהבין הרמב"ם שבבל לאו
דווקא ,אלא הוא הדין לכל מקום בחו"ל .ועל כרחך בישראל אמר ,שהרי בגויים אין סברא לחלק בין א"י לחו"ל.
אבל בישראל יש חילוק ,שכן אין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל .כמש"כ בהל' שגגות יג,ב .ומקורו בגמרא הוריות
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ָׁהעוֹ לָׁ םֲ ,חכַ ם ָׁה ָׁרזִ ים" ".והשו"ע 9סתם דבריו.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכד)

הָׁ .הרוֹ ֶאה ִש ּ ִשים ִרבּ וֹ א ִמ ּי ְִּש ָׁר ֵּאל ְּ ּביַ ַחד ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֲחכַ ם
ָׁה ָׁרזִ ים; וְּ ִאם ֵּהם עוֹ בְּ ֵּדי ֱאלִ ילִ ים ,אוֹ ֵּמר :בּ וֹ ָׁשה ִא ּ ְּמכֶ ם ְּמאֹד ָׁח ְּפ ָׁרה יוֹ לַ ְּד ְּּתכֶ ם ִה ֵּּנה
(יִר ִמ ָׁ ּיה נ ,י"ב).
ַא ֲח ִרית גּ וֹ יִם ִמ ְּד ָׁ ּבר צִ ָׁ ּיה וַ ֲע ָׁר ָׁבה ְּ
וָׁ .הרוֹ ֶאה ַחכְּ ֵּמי י ְִּש ָׁר ֵּאל ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ָׁחלַ ק ֵּמ ָׁחכְּ ָׁמתוֹ לִ ֵּיר ָׁאיו.
זָׁ .הרוֹ ֶאה ַחכְּ ֵּמי ֻא ּמוֹ ת ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ֲחכָׁ ִמים ְּ ּב ָׁחכְּ מוֹ ת ָׁהעוֹ לָׁ ם ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו
ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ָּׁנ ַתן ֵּמ ָׁחכְּ ָׁמתוֹ לְּ ָׁב ָׁשר וָׁ ָׁדם.
חַ .על ַמלְּ כֵּ י י ְִּש ָׁר ֵּאל אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ָׁחלַ ק ִמ ְּ ּכבוֹ דוֹ לִ ֵּיר ָׁאיו;
וְּ ַעל ַמלְּ כֵּ י ֻא ּמוֹ ת ָׁהעוֹ לָׁ ם אוֹ ֵּמרּ ָׁ ,ברו ְּּך ֶש ָּׁנ ַתן ִמ ְּ ּכבוֹ דוֹ לְּ ָׁב ָׁשר וָׁ ָׁדם.
טִ .מצְּ וָׁ ה לְּ ִה ְּש ַּתדֵּּ ל לִ ְּראוֹ ת ְּמלָׁ כִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ַמלְּ כֵּ י ֻא ּמוֹ ת ָׁהעוֹ לָׁ ם.

הרואה בתים ביישובם וחורבנם ,וקברות
(נ"ח ב') תנו רבנן :הרואה בתי ישראל בישובן ,אומר :ברוך מציב גבול אלמנה.
בחורבנן ,אומר :ברוך דיין האמת.
"בית ֵּ ּג ִאים י ִַּסח ה'".10
(המשך הברייתא :הרואה) בתי אומות העולם בישובן ,אומרּ ֵּ :
בחורבנן ,אומרֵּ " :אל נְּ ָׁקמוֹ ת ה' ֵּאל נְּ ָׁקמוֹ ת הוֹ ִפ ַיע".11
תנו רבנן :הרואה קברי ישראל ,אומר :ברוך אשר יצר אתכם בדין ,וזן אתכם בדין,
ג' א' ,שתושבי חו"ל נחשבים תמיד כיחידים.
 .9או"ח רכד,ה .וכתב כף החיים (אות טו) שמסתימת דברי השו"ע משמע שגם בחו"ל מברך על ששים ריבוא מישראל.
וכן דעת עולת תמיד .ושדעת אליה רבה דדווקא בארץ ישראל מברך .ושכן נראה להלכה ,משום דקיי"ל סב"ל.
ויברך בחו"ל בלי שם ומלכות .מקורות  -רמב"ם (הל' ברכות י,יא).
 .10משלי טו,כה.
 .11תהילים צד,א.
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וכלכל אתכם בדין ,ואסף אתכם בדין ,ועתיד להקימכם בדין .ומסיים בה :ויודע
מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם .ברוך מחיה המתים.
(המשך הברייתא :הרואה) קברי אומות העולם ,אומר" :בּ וֹ ָׁשה ִא ּ ְּמכֶ ם ְּמאֹד ָׁח ְּפ ָׁרה
יוֹ לַ ְּד ְּּתכֶ ם ִה ֵּּנה ַא ֲח ִרית גּ וֹ יִם ִמ ְּד ָׁ ּבר צִ ָׁ ּיה וַ ֲע ָׁר ָׁבה".12
שיטות הראשונים
ברכת מציב גבול אלמנה :הרא"ש וראשונים גרסו ,ראה בתי ישראל בישובן ,וכו' .ופירש
רש"י ,כגון ביישוב בית שני .13והרי"ף ,כלבו ,ומאירי גרסו ,הרואה בתי כנסיות של
ישראל בישובן ,וכו' .והשו"ע 14פסק כרש"י ורא"ש.
נוסח ברכת הרואה קברי ישראל :בגמרא מסיים בה" :ויודע מספר כולכם וכו'" ,והובא
ברי"ף ורא"ש .ואילו הרמב"ם השמיטו.15
ברכות הראיה שחזר וראה אותו דבר בתוך שלושים יום :על הברייתא האומרת הרואה
מרקוליס אומר וכו' כתבו תוספות ועתה אין אנו רגילים לברך ,לפי שאנו רואים אותה
בכל יום .וכל הנך הרואים ,אמרו לעיל דהוי משלושים יום לשלושים יום .וכן פסק
השו"ע ,16שכל ברכות הראיה ,מברך רק משלושים לשלושים.
 .12ירמיהו נ,יב.
 .13וכתב הב"י ,היינו לומר דאז שייך לומר מציב גבול אלמנה .וקודם שגלו בגלות בבל ,לא הוי מברכין הכי ,דלא הוה
שייך לקרותם בשם אלמנה .ואפשר שאע"פ שישראל מיושבים בתוקף וגבורה בקצת מקומות אין מברכין עליהם
אא"כ היו בארץ ישראל ובזמן הבית .ונראה שזו היתה כוונת רש"י ג"כ במה שכתב כגון בישוב בית שני .וראה עוד
להלן ,בפסיקת השו"ע.
 .14או"ח רכד,י .וכתב המשנ"ב (ס"ק יד) ויש שמפרשים כוונת רש"י דאפילו אם הם מיושבים עתה כמו בבית שני ,גם
כן מברכין (ב"ח בשם רש"ל .וכתב בשעה"צ ,ס"ק יא ,ומסתברא דלדידיה אפילו בחוץ לארץ) .ונהגו העולם כרי"ף ,שאין
מברכים על שאר בתים ,כי אם על בית הכנסת ביופיו ותיקונו .וכתב באליה רבה דאין חילוק בין ארץ ישראל
לחו"ל ,ואפילו בזה"ז .ובפמ"ג מצדד דבזה"ז טוב לברך ברוך מציב גבול אלמנה בלא שם ומלכות .מקורות  -רי"ף
(מג ב בדפיו) .מאירי (נ"ח ב' ,ד"ה הרואה בתי) .רא"ש (סי' י) .ראב"ן (ברכות סי' קצח ,ד"ה הרואה את) .אשכול (הל' ברכת
הודאה) .הרוקח (הל' ברכות ,המשך סי' שמג) .אבודרהם (ברכת הראיה השבח וההודאה ,ד"ה הרואה אשתו).
 .15וכתב הב"י שאינו יודע למה השמיטו.
 .16או"ח רכד,יג (וכן או"ח ריח,ג) .וכתב משנ"ב (רכד ס"ק יז) :ודוקא כשראה אותו מלך .אבל אם ראה מלך אחר ,צריך
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכד)

יָׁ .הרוֹ ֶאה ָׁ ּב ֵּּתי י ְִּש ָׁר ֵּאל ְּ ּבי ִּשו ָּׁבןּ ְּ ,כגוֹ ן ְּ ּבי ִּשוּב ַ ּביִת ֵּשנִ י ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך
ָׁהעוֹ לָׁ ם ַמ ִּציב ְּ ּגבוּל ַאלְּ ָׁמנָׁ ה; ְּ ּב ֻח ְּר ָׁ ּבנָׁ ן ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך דַּ ַ ּין ָׁה ֱא ֶמת.
יאָׁ .הרוֹ ֶאה ָׁ ּב ֵּּתי גּ וֹ יִים ְּ ּבי ִּשו ָּׁבן ,אוֹ ֵּמרּ ֵּ :בית ֵּ ּג ִאים י ִַּסח ה' ִ(מ ְּשלֵּ י טו,כה) ְּ ּב ֻח ְּר ָׁ ּבנָׁ ן אוֹ ֵּמרֵּ :אל
נְּ ָׁקמוֹ ת ה' ְּּ(ת ִה ִ ּלים צד ,א).
יבָׁ .הרוֹ ֶאה ִקבְּ ֵּרי י ְִּש ָׁר ֵּאל ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֲא ֶשר יָׁ צַ ר ֶא ְּתכֶ ם ַ ּבדִּ ין
וכו' ,וְּ ַעל ִקבְּ ֵּרי גּ וֹ יִים אוֹ ֵּמר :בּ וֹ ָׁשה ִא ּ ְּמכֶ ם וְּ גו' (י ְִּר ִמ ָׁ ּיה נ,יב).
יגּ ָׁ .כל ִ ּב ְּרכוֹ ת ָׁה ְּר ִא ָׁ ּיהִ ,אם ָׁחזַ ר וְּ ָׁר ָׁאה אוֹ תוֹ דָּׁ ָׁבר ְּ ּבתוֹ ְּך ל' יוֹ םֵּ ,אינוֹ חוֹ זֵּ ר ו ְּּמ ָׁב ֵּר ְּך.

הרואה את חבירו לאחר שלא ראהו זמן רב
(נ"ח ב') אמר רבי יהושע בן לוי :הרואה את חברו לאחר שלושים יום ,אומר :ברוך
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .לאחר י"ב חודש ,אומר :ברוך מחיה המתים.
שיטות הראשונים
הרואה את חבירו :כתבו תוספות ,אומר ר"י דוקא חבירו החביב עליו .אבל בענין אחר,
לא .וכן כתבו רבינו יונה ורא"ש .וכן פסק השו"ע.17
היכרות דרך כתבים ,האם נחשב חבירו שמברך עליו שהחיינו :כתב רשב"א שמי שלא
ראה את חבירו מעולם ושלח לו כתבים ,אף על פי שהוא נהנה בראייתו אינו מברך על

לברך (מג"א בשם רדב"ז) .והוא הדין ברואה קבר אחר וכל כיו"ב .אמנם באליה רבא כתב דהמג"א בעצמו משמע
דלא סבירא ליה הכי .ועיין בפתחי תשובה מה שכתב בשם ספר עמודי אור בזה (שכשרואה בית קברות אחר ,שלא
יברך עליו מספק ,אא"כ יודע שנקברו שם מתים מחדש) .מקורות  -תוספות (נ"ז ב' ,ד"ה הרואה).
 .17או"ח רכה,א .וכתב הרשב"א בתשובה (ח"ד סי' עז) שאע"פ שאחרים נהנים בראייתו אין מברך אלא שהחיינו ולא
הטוב והמטיב .כתב המשנ"ב (ס"ק ב) שאם קיבל ממנו כתב (שהשלום אתו) או שאנשים הודיעוהו משלומו ,יש דעות
באחרונים וספק ברכות להקל .מקורות  -תוספות (נ"ח ב' ,ד"ה הרואה) .רבינו יונה (מג ב ברי"ף ,ד"ה הרואה את חבירו).
רא"ש (סי' ט).
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ראייתו .וכן פסק השו"ע.18
שולחן ערוך
(או"ח ,הל' ברכות ,סימן רכה)

אָׁ .הרוֹ ֶאה ֶאת ֲח ֵּברוֹ לְּ ַא ַחר ְּשל ִֹשים יוֹ ם ,אוֹ ֵּמרֶ :ש ֶה ֱחיָׁ נ ּו .וְּ ַא ַחר י"ב ח ֶֹדש ְּמ ָׁב ֵּר ְּךְּ :מ ַח ֵּ ּיה
ֵּמ ִתים .וְּ הוּא ֶש ָׁחבִ יב ָׁעלָׁ יו ַה ְּר ֵּ ּבה וְּ ָׁש ֵּמ ַח ִ ּב ְּר ִא ָׁ ּיתוֹ .
בִ .מי ֶשלּ ֹא ָׁר ָׁאה ֶאת ֲח ֵּברוֹ ֵּמעוֹ לָׁ ם ,וְּ ָׁשלַ ח לוֹ ְּ ּכ ָׁתבִ יםַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶשהוּא נֶ ֱהנֶ ה ִ ּב ְּר ִא ָׁ ּיתוֹ ֵּאינוֹ
ְּמ ָׁב ֵּר ְּך ַעל ְּר ִא ָׁ ּיתוֹ .
הגה :יֵּ ש אוֹ ְּמ ִרים ִמי ֶש ַּנ ֲע ֶשה ְּ ּבנוֹ ַ ּבר ִמצְּ וָׁ ה ,י ְָּׁב ֵּר ְּךּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ּ ְּפ ָׁט ַרנִ י
(מ ֲה ִרי"ל ְּ ּב ֵּשם ָׁמ ְּרדְּּ כַ י וּבְּ ר"ר פ' ּתוֹ לְּ דוֹ ת) ,וְּ טוֹ ב לְּ ָׁב ֵּר ְּך ְּ ּבל ֹא ֵּשם ו ַּמלְּ כוּת (דַּ ַעת
ֵּמ ָׁענְּ שוֹ ֶשל זֶ ה ַ
ַעצְּ מוֹ ).

ברכות על בריות שונות
(נ"ח ב') אמר רבי יהושע בן לוי :הרואה את הבהקנים (שעורם מנומש) ,אומר :ברוך
משנה הבריות.
מיתיבי :ראה את הכושי ואת הגיחור (אדמוני) ואת הלווקן (לבן במיוחד) ואת הקפח
(שבטנו גדולה ונראית קומתו מקופחת .או גבוה מאוד ופרצופו שמוט ובולט דמכוער הוי),
ואת הננס ואת הדרניקוס (מלא יבלות .או שפיו עקום) ,אומר :ברוך משנה את
הבריות.
(המשך הברייתא ):את הקטע (קטוע יד) ואת הסוֹ ֵּמא ואת פתויי הראש (שכל שערו
דבוק כלבד) ואת החגר (קטוע רגל) ואת המוכה שחין ואת הבהקנים ,אומר :ברוך דיין
אמת (ולא מברך על בהקנים משנה הבריות)!

(ומתרץ) לא קשיא ,הא ממעי אמו (משנה הבריות) ,הא בתר דאיתיליד (דיין האמת).
 .18או"ח רכה,ב (כאן ההיכרות הראשונית היא דרך כתבים .ובהערה לעיל ,בחבירו משכבר ,שקיבל ממנו כתבים או ד"ש) .מקורות -
רשב"א (שו"ת ח"ד סי' עו).
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תנו רבנן :הרואה פיל ,קוף ,וקיפוף ,אומר :ברוך משנה את הבריות .ראה בריות
טובות (נאות) ,ואילנות טובות ,אומר :ברוך שככה לו בעולמו.
שיטות הראשונים
האם מברך על בריות משונות גם כשאינו מתפעל מזה :למסקנה ,על דבר משונה ממעי
אמו אומר ברוך משנה הבריות .ואם לקה אחר כך ,אומר דיין האמת .19דעת הראב"ד
שמברך דוקא על אדם שהוא מצטער עליו .20וה"ר דוד אבודרהם כתב בשם הראב"ד בר
יצחק (בעל האשכול) שאפילו על גוי מברך .וכן דעת המאירי שראיית הדברים
המחודשים אף בלא הנאה ואף בלא צער ראוי לברך עליהם .והשו"ע 21כתב בשם יש מי
שאומר כראב"ד.
האם מברך כל פעם שרואה אותם :דעת ראב"ד ,שאינו מברך אלא פעם ראשונה
שהשינוי גדול מאוד .והטור כתב שמברך אחת לשלושים יום .והשו"ע 22פסק כראב"ד.
והרמ"א כתב בשם יש אומרים כטור.
ראה בריות ואילנות טובות אומר 'שככה לו בעולמו' :כתוב בירושלמי אפילו פרה נאה
וחמור נאה ,מברך שככה לו בעולמו .וכתב הטור ,גם בזה כתב הראב"ד דוקא בפעם
ראשונה מברך עליהם ולא יותר ולא על אחרים ,אלא אם כן ראה נאים מהם .וכן פסק
השו"ע.23

 .19יש להעיר שחילוק זה נכון גם לגבי פתויי ראש .וכן ביאר המשנ"ב (ס"ק כא) על דברי השו"ע שכתב שמברך על
פתויי ראש משנה הבריות .וראה שעה"צ (אות כה).
 .20דומיא דהרואה בריות טובות שיש בהן הנאה לרואה .אבל על גוי (שאינו מצטער) ,אינו מברך .כתב ב"י :טעמא
דמסתבר הוא ,אלא שקשה מפיל וקוף דלא שייך בהו מצטער עליהם ,ואפילו הכי מברך .וראה בזה ב"ח (ס"ק ג).
 .21או"ח רכה,ט .מקורות  -ראב"ד (הו"ד ברבינו ירוחם ,רא"ה ,אבודרהם ,ועוד) .אבודרהם (ברכת הראיה ,השבח וההודאה ,ד"ה
הרואה את החגר) .רבנו ירוחם (תולדות אדם וחוה ,נתיב יג ,ח"ב).
 .22או"ח רכה,ט .והמשנ"ב (ס"ק ל) כתב ,ולמעשה יש להורות דיברך אחר ל' ,בלא שם ומלכות.
 .23או"ח רכה,י .מקורות  -ירושלמי (ברכות פ"ט ה"א).
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חָׁ .הרוֹ ֶאה כּ ו ִּשי; וְּ גִ יחוֹ ר ,דְּּ ַהיְּנ ּו ֶשהוּא ָׁאדֹם ַה ְּר ֵּ ּבה; וְּ ַה ַ ּלוְּ ָׁקן ,דְּּ ַהיְּנ ּו ֶשהוּא לָׁ ָׁבן ַה ְּר ֵּ ּבה;
וְּ ַה ִּק ּ ֵּפ ַח ,דְּּ ַהיְּנ ּו ֶש ִ ּב ְּטנוֹ ָׁ ּגדוֹ ל ו ִּמ ּתוֹ ְּך ָׁעבְּ יוֹ נִ ְּר ֵּאית קוֹ ָׁמתוֹ ְּמ ֻק ּ ַפ ַחת; וְּ ַה ַּנ ָּׁנס וְּ ַהדַּ ְּרקוֹ נָׁ ה,
דְּּ ַהיְּנ ּו ִמי ֶשהוּא ָׁמלֵּ א יַ ֶ ּבלֶ ת; ו ְּּפתוּיֵּ י ָׁהרֹאשֶ ,ש ָׁ ּכל ַש ֲערוֹ ָׁתיו דְּּ בוּקוֹ ת זֶ ה ָׁ ּבזֶ ה; וְּ ֶאת ַה ּ ִפיל;
וְּ ֶאת ַה ּקוֹ ףְּ ,מ ָׁב ֵּר ְּךּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ְּמ ַש ֵּּנה ַה ְּ ּב ִר ּיוֹ ת.
ָׁהרוֹ ֶאה ֶאת ַה ִח ֵּ ּגר; וְּ ֶאת ַה ִּק ֵּּט ַע; וְּ ֶאת ַהסו ָּׁמא; ו ֻּמ ֶ ּכה ְּש ִחין; וְּ ַה ַ ּב ֲה ָׁקנִ ין ,וְּ הוּא ִמי
ט.
ֶש ּ ְּמנֻ ּ ָׁמר ִ ּבנְּ ֻקדּ וֹ ת דַּ ּקוֹ תִ ,אם ֵּהם ִמ ּ ְּמ ֵּעי ִא ּ ָׁמםְּ ,מ ָׁב ֵּר ְּךְּ :מ ַש ֵּּנה ַה ְּ ּב ִר ּיוֹ ת ,וְּ ִאם ִ ּנ ְּש ַּת ָּׁנה ַא ַחר
ָׁ ּכ ְּךְּ ,מ ָׁב ֵּר ְּך :דַּ ַ ּין ָׁה ֱא ֶמת; וְּ יֵּ ש ִמי ֶשאוֹ ֵּמר דְּּ ַדוְּ ָׁקא ַעל ִמי ֶש ּ ִמצְּ ַט ֵּער ָׁעלָׁ יוֲ ,א ָׁבל ַעל גּ וֹ י ֵּאינוֹ
ְּמ ָׁב ֵּר ְּך; וְּ ֵּאינוֹ ְּמ ָׁב ֵּר ְּך ֶא ָׁ ּלא ּ ַפ ַעם ִראשוֹ נָׁ הֶ ,ש ַה ּ ִש ּנוּי ָׁעלָׁ יו ָׁ ּגדוֹ ל ְּמאֹד.
הגה :וְּ יֵּ ש אוֹ ְּמ ִרים ִמ ּ ְּשל ִֹשים יוֹ ם לִ ְּשל ִֹשים יוֹ ם (טוּר).

יָׁ .הרוֹ ֶאה ִאילָׁ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת וּבְּ ִר ּיוֹ ת נָׁ אוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו גּ וֹ יִים אוֹ ְּ ּב ֵּה ָׁמה ,אוֹ ֵּמרּ ָׁ :ברו ְּּך ַא ָּׁתה ה'
ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָׁהעוֹ לָׁ ם ֶש ָׁ ּככָׁ ה לוֹ ְּ ּבעוֹ לָׁ מוֹ ; וְּ ֵּאינוֹ ְּמ ָׁב ֵּר ְּך ֲעלֵּ ֶיהם ֶא ָׁ ּלא ּ ַפ ַעם ִראשוֹ נָׁ ה וְּ ל ֹא
יוֹ ֵּתר ,ל ֹא ֲעלֵּ ֶיהם וְּ ל ֹא ַעל ֲא ֵּח ִריםֶ ,א ָׁ ּלא ִאם ֵּ ּכן ָׁהי ּו נָׁ ִאים ֵּמ ֶהם.

בעזהשי”ת

ו' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’
| דף :נ"ט

ברכת מעשה בראשית ושכוחו וגבורתו מלא עולם
ברכות על תופעות טבע
(נ"ד א') משנה :על הזיקין (כוכבי שביט) ועל הזוועות (רעידות אדמה) ועל הרעמים
ועל הרוחות (סופות) ועל הברקים ,אומר :ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.
(המשך משנה ):על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות,
אומר :ברוך עושה (מעשה) בראשית .רבי יהודה אומר :הרואה את הים הגדול,
אומר :ברוך שעשה את הים הגדול (שהוא חשוב וגדול מכולם ,וקבעו לו ברכה לעצמו).
בזמן שרואהו לפרקים.
(נ"ט א') (שנינו :על ההרים והגבעות וכו' מברך עושה מעשה בראשית) (ומקשה) אטו כל
הני דאמרן עד השתא (ברקים רעמים רוחות וכו') לאו מעשה בראשית נינהו?!
אמר אביי :כרוך ותני (והן על רעמים וברקים ,הן על הרים וגבעות ,מברך שתי הברכות).
רבא אמר :התם (ברישא ,רעמים וברקים וכו') מברך תרתי ,ברוך שכחו מלא עולם,
ועושה מעשה בראשית .הכא (הרים וגבעות) עושה מעשה בראשית איכא ,שכחו
מלא עולם ליכא (שכל אחד במקומו).
(נ"ט ב') (שנינו :בזמן שרואהו לפרקים) לפרקים עד כמה? אמר רמי בר אבא אמר רב
יצחק :עד שלושים יום.
ואמר רמי בר אבא אמר רב יצחק :הרואה פרת אגשרא דבבל ,אומר ברוך עושה בראשית.
שיטות הראשונים
על ההרים ועל הגבעות :כתב ה"ר דוד אבודרהם בשם ה"ר שמשון דדוקא בהרים
וגבעות המשונים וניכרת גבורת הבורא בהן .וכן פסק השו"ע.1

 .1או"ח רכח,ג .מקורות – אבודרהם (ברכת ראיה ,השבח וההודאה ,ד"ה מאי רוחות).
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על הימים ועל הנהרות :כתב רש"י ,אהא דהרואה פרת מברך עושה בראשית ,קים להו
שלא נשתנה פרת מהילוכו על ידי אדם .2וכתבו תוספות ומרדכי דלאו על כל נהרות
מברך אלא דוקא אארבע נהרות דכתיבי בקרא (בראשית ב יא-יד) כמו חדקל ופרת .וכן
פסק השו"ע.3
הרואה את הים הגדול :כתב הרא"ש שרבי יהודה אינו חולק על תנא קמא ,אלא מפרש
דבריו ,שיש חילוק בין כל הימים לים הגדול .4וכן הלכה .וים הגדול ,הכוונה לים
האוקיינוס .ורבנו יונה כתב שבא למעט ימים קטנים ,שהם כמו שלוליות שנפרדים מים
האוקיינוס ,שאינו מברך עליהם (אלא רק עושה בראשית) .ולפיו מברך גם על ים התיכון.
וכן פסק השו"ע.5
נוסח ברכת הרואה הים הגדול :לפנינו הגירסה 'שעשה את הים הגדול' .והרמב"ם כתב
"ברו ְּך ַא ָּּתה יי ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ םָּ ,העו ֶשה ֶאת ַה ָּ ּים ַה ָּ ּגדול" .וכן כתב השו"ע.6
שמברך ָּ ּ
ברכה על ברקים ורעמים :לרבא ,על רעמים וברקים וכו' מברך תרתי ,משא"כ על הרים
וגבעות ,והלכה כמותו .דעת רש"י והראב"ד שפירושו שמברך על רעמים וברקים את
שתי הברכות .ודעת הרי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש ,שלפי רבא אינו מברך אלא ברכה אחת,
ויכול לברך איזו מהן שירצה .וכן פסק השו"ע.7
באיזו תדירות מברך על ברקים ורעמים :כתוב בירושלמי ,על הברקים רבי ירמיה ורבי
.2
.3

.4

.5
.6
.7

אבל משם ולמטה הסיבוהו בני אדם דרך אחרת .וכתב הב"י ,משמע דלא מברכין על הנהרות עושה מעשה
בראשית ,אלא כשרואה אותם במקום שלא נשתנה מהלכם על ידי אדם .ולא ידעתי למה לא כתבוהו הפוסקים.
או"ח רכח,ב .והמג"א כתב שגם דעת התוספות לכל נהרות גדולים כעין אלו .וכתב שכן דעת כל הפוסקים שכתבו
סתם נהרות .וכעין זה הסכים הגר"א (או"ח רכח,ג) בדעת השו"ע ,וכמש"כ באבודרהם דדוקא בהרים וגבעות
המשונים וניכרת גבורת הבורא בהן ,וכן נהרות המשונים ,כגון פרת וחידקל ,מברך ברכה זו .וכן פסק המשנ"ב (ס"ק
ד) .מקורות  -תוספות (נ"ד א' ,ד"ה על הנהרות) .מרדכי (סי' רי).
והרמב"ם בפיה"מ כתב שאין הלכה כרבי יהודה .ומבואר שהבין שחולקים .אמנם במשנה תורה פסק כדעת רבי
יהודה ,ומשמע שהבין שאין כאן מחלוקת ,ורבי יהודה בא לפרש דברי חכמים (אחרת לא היה פוסק כרבי יהודה נגד
חכמים ,וכמש"כ הרא"ש בתשובה הנ"ל) .וכ"כ הב"י (או"ח רכח,א).
או"ח רכח,א .מקורות  -רא"ש (שו"ת כלל ד,ד) .רמב"ם (הל' ברכות י,טו).
או"ח רכח,א .והמשנ"ב (ס"ק ג) ציין לנוסח שלפנינו שהובא בכמה פוסקים .מקורות  -רמב"ם (הל' ברכות י,טו).
או"ח רכז,א .מקורות  -רא"ש (סי' יג) .רמב"ם וראב"ד (הל' ברכות י,יד).
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זירא בשם רב חסדא :דיו פעם אחד בכל יום .רבי יוסי בעי :במה אנן קיימין? אם
בטרודין ,דיו פעם אחת ביום .אם במפסיקין ,מברך על כל פעם ופעם .וכתב הרא"ש,
פירוש טרודין שלא נתפזרו העבים בינתיים .וכן כתב רבינו יונה בשם רבינו חננאל .8וכן
פסק השו"ע.9
על הרוחות אומר שכוחו וגבורתו מלא עולם :כתבו תוספות בשם הירושלמי ,מתניתין,
כשבאים בזעם .אבל כשבאין בנחת ,אומר :ברוך עושה בראשית .וכן פסק השו"ע.10
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכז)

אַ .על ַה ִּּז ִּּקים ,וְ הוּא ְ ּכ ִּמין כּ וכָּ ב ַה ּיו ֶרה ְ ּכ ֵחץ ְ ּבא ֶר ְך ַה ּ ָּש ַמיִּם ִּמ ּ ָּמקום לְ ָּמקום וְ נִּ ְמ ָּש ְך אורו
ְ ּכ ֵש ֶבט; וְ ַעל ַרע ַדת ָּה ָּא ֶרץ; וְ ַעל ַה ְ ּב ָּר ִּקים; וְ ַעל ָּה ְר ָּע ִּמים; וְ ַעל רוּחות ֶש ָּּנ ְשב ּו ְ ּבזַ ַעףַ ,על
אשית; וְ ִּאם
ָּ ּכל ֶא ָּחד ֵמ ֵאלּ וּ ,או ֵמרּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם עו ֶשה ַמע ֵשה בְ ֵר ִּ
אמרּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם ֶשכּ חו וּגְ בו ָּּרתו ָּמלֵ א עולָּ ם.
י ְִּרצֶ ה י ַ
בּ ָּ .כל זְ ַמן ֶשלּ א נִּ ְת ּ ַפ ְּזר ּו ֶה ָּעבִּ ים נִּ ְפ ָּטר ִּ ּבבְ ָּרכָּ ה ַא ַחת; נִּ ְת ּ ַפ ְּזר ּו ֵ ּבין ָּ ּב ָּרק לְ ָּב ָּרק ו ֵּבין ַר ַעם
לְ ַר ַעם ,צָּ ִּר ְ
יך לַ חזר וּלְ ָּב ֵר ְך.
גָּ .היָּ ה יו ֵשב ְ ּב ֵבית ַה ִּ ּכ ֵּסא וְ ָּש ַמע קול ַר ַעם או ָּר ָּאה ָּ ּב ָּרקִּ ,אם יָּ כול לָּ צֵ את וּלְ ָּב ֵר ְך ּתו ְך ְ ּכ ֵדי
דִּּ בּ וּר ,יֵ צֵ א; וְ ִּאם לָּ או ,לא יֵ צֵ א.
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכח)

אַ .על יַ ּ ִּמים וּנְ ָּהרותָּ ,ה ִּרים וּגְ ָּבעות ו ִּּמ ְד ָּ ּב ִּריות ,או ֵמרּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם
אשית; וְ ַעל ַה ָּ ּים ַה ָּ ּגדול ,וְ הוּא ַה ָּ ּים ֶשעובְ ִּרים בּ ו לְ ֶא ֶרץ י ְִּש ָּר ֵאל
עו ֶשה ַמע ֵשה בְ ֵר ִּ
וּלְ ִּמצְ ַר ִּים ,או ְמ ִּריםּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם עו ֶשה ַה ָּ ּים ַה ָּ ּגדול.
" .8אבל אם העננים הראשונים נפסקו ושמים זכו בעיניו ,אם חוזר ורואה אח"כ מברך פעם אחרת".
 .9או"ח רכז,א .מקורות  -רבינו יונה (מג ב ברי"ף ,ד"ה אם בטרודין) .רא"ש (סי' יג).
 .10או"ח רכז,א .והרמב"ם (הל' ברכות י,יד) השמיטו .כתב המשנ"ב (ס"ק ד) ואם שלא בזעף ,אם הוא רוח גדול מברך
עושה מעשה בראשית .ולא יוכל לברך שכחו וגבורתו וכו' ,אחרי שהוא שלא בזעף גדול .וטוב לברך תמיד על רוח
סערה שאין מצויה רק ברכת עושה מעשה בראשית ,שבזה בודאי יוצא ממה נפשך ,כי אין אנו בקיאין כל כך מהו
בזעף .מקורות  -תוספות (נ"ט א' ,ד"ה על הרוחות).
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ב .לא ַעל ָּ ּכל ַה ְ ּנ ָּהרות ְמ ָּב ֵר ְךֶ ,א ָּ ּלא ַעל ַא ְר ַ ּבע נְ ָּהרות דִּּ כְ ִּת ֵיבי ִּ ּב ְק ָּראּ ְ ,כמו ִּחדֶּ ֶקל ו ְּפ ָּרת
אשית ב ,יד) וְ הוּא ֶש ָּר ָּאה או ָּתם ְ ּב ָּמקום ֶשלּ א ִּ ּנ ְש ַּת ָּּנה ַמהלָּ כָּ ם ַעל י ְֵדי ָּא ָּדם.
ְּ
(ב ֵר ִּ
ג .וְ לא ַעל ָּ ּכל ָּה ִּרים וּגְ ָּבעות ְמ ָּב ֵר ְךֶ ,א ָּ ּלא דַּ וְ ָּקא ַעל ָּה ִּרים וּגְ ָּבעות ַה ְמ ֻׁש ִּ ּנים ,וְ נִּ ֶ ּכ ֶרת ְ ּגבו ַּרת
ַהבּ ו ֵרא ָּ ּב ֶהם.

ברכת קשת
(נ"ט א') הרואה את הקשת בענן ,ברוכי ודאי מברך .מאי מברך? ברוך זוכר הברית.
במתניתא תנא :רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר :נאמן בבריתו ַוק ּיָּם
במאמרו .אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו :ברוך זוכר הברית נאמן 11בבריתו
ַוק ָּ ּים במאמרו.
שיטות הראשונים
נוסח ברכת זוכר הברית :כתבו תוספות שאומר בא"י אמ"ה ,נאמן בבריתו וקיים
"ברו ְּך ַא ָּּתה יי ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם,
בשבועתו וזוכר הברית .ורי"ף ,רא"ש ,ורמב"ם כתבו ָּ ּ
זוכֵ ר ַה ְ ּב ִּרית ,נֶ ֱא ָּמן ִּ ּבבְ ִּריתו ,וְ ַק ָּ ּים ְ ּב ַמא ָּמרו" .וכן פסק השו"ע.12
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכט)

אָּ .הרו ֶאה ַה ֶ ּק ֶשת ,או ֵמרּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעולָּ ם זוכֵ ר ַה ְ ּב ִּרית נֶ ֱא ָּמן ִּ ּבבְ ִּריתו
וְ ַק ָּ ּים ְ ּב ַמא ָּמרו; וְ ָּאסוּר לְ ִּה ְס ַּת ֵ ּכל בּ ו ְ ּביו ֵתר.

ברכת החמה וכוכבים
(נ"ט ב') תנו רבנן :הרואה חמה בתקופתה ,13לבנה בגבורתה ,וכוכבים במסילותם,
 .11ע"פ הגר"א בהערה בגליון הש"ס .וגירסת הגמרא" :ונאמן".
 .12או"ח רכט,א .מקורות  -תוספות (ד"ה הלכך) .רי"ף (מג ב בדפיו) .רמב"ם (הל' ברכות י,טז) .רא"ש (סי' יג).
 .13מקום שהיא חוזרת שם לתחלת היקפה ,היא שעת תליית המאורות ,ומאז התחילה להקיף ולשמש .רש"י.
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ומזלות כסדרן ,אומר :ברוך עושה בראשית.
ואימת הוי (חמה בתקופתה)? אמר אביי :כל כ"ח שנין והדר מחזור ,ונפלה תקופת ניסן
בשבתאי ,14באורתא דתלת נגהי ארבע (שהעריב שמשו של יום שלישי ,ויתחיל ליל רביעי).
שיטות הראשונים
הרואה חמה בתקופתה :לפי גמרתנו כל כ"ח שנים ,עובר מחזור גדול של חמה .וכן
פסקו רמב"ם ,רא"ש ,סמ"ג ,וריא"ז .ואילו בירושלמי ,לא מוזכר שיש לברך כל כ"ח
שנים .והביאו הערוך :בימות הגשמים בעת שהיו ג' ימים מעוננין ,ולא נראית חמה בהן,
ולא כוכבים .אותה העת צריכין לברך עליהן בעת שיתראו .וזולתי זאת העת לא
(ו"בתקופתה" ,מתפרש :בבהירותה) .ורס"ג כתב :ועל השמש ביום תקופת תמוז (ו"בתקופתה"
מתפרש :בתוקפה) מברכים ג"כ עושה בראשית .גם רי"ף לא הזכיר מחזור של כ"ח שנים.
והשו"ע 15פסק כרמב"ם.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכט)

בָּ .הרו ֶאה ַח ּ ָּמה ִּ ּב ְתקו ָּּפ ָּת ּה ,וְ הוּא ִּמכ"ח לְ כ"ח ָּשנָּ ה ,וְ ַה ְּתקו ָּּפה ִּ ּב ְת ִּח ַ ּלת לֵ יל ד'ּ ְ ,כ ֶשרו ֶאה
אשית; וְ כֵ ן ְמ ָּב ֵר ְך ַ ּגם ֵ ּכן ְ ּכ ֶשרו ֶאה לְ ָּבנָּ ה
או ָּת ּה ְ ּביום ד' ַ ּבבּ ֶקר ,או ֵמרּ ָּ :ברו ְּך עו ֵשה בְ ֵר ִּ
ְ ּב ַטה ָּר ָּת ּה ,וְ כוכָּ בִּ ים ְ ּב ִּמ ְש ְמרו ָּתם ,ו ַּמ ָּּזלות ְ ּב ִּע ָּּתם ,דְּ ַהיְנ ּו ְ ּכ ֶש ַּתחזר ַה ְ ּל ָּבנָּ ה ִּ ּב ְת ִּח ַ ּלת ַמ ַּזל
ָּטלֶ ה ִּ ּב ְת ִּח ַ ּלת ַהח ֶדש ,וְ לא ִּּת ְהיֶ ה נו ָּטה לא לַ ָּּצפון וְ לא לַ דָּּ רום ,וְ כֵ ן ְ ּכ ֶש ַ ּי ְחזְ ר ּו ָּ ּכל כּ וכָּ ב
ֵמח ִּמ ּ ָּשה ַה ִּ ּנ ְש ָּא ִּרים לִּ ְת ִּח ַ ּלת ַמ ַּזל ָּטלֶ ה ,וְ לא ְי ֵהא נו ֶטה לא לַ ָּּצפון וְ לא לַ דָּּ רום ,וְ כֵ ן ְ ּבכָּ ל
ֵעת ֶש ּי ְִּר ֶאה ַמ ַּזל ָּטלֶ ה עולֶ ה ִּמ ְקצות ַה ּ ִּמזְ ָּרח.
 .14שבסוף עשרים ושמונה ,כשחוזר מחזור גדול של חמה להיות תקופה נופלת בשעת תליית המאורות ,בשבתאי
היא שעה תחלת ליל רביעי .רש"י .ובמאירי :שבשעה זו ,רצה לומר ,בסוף מחזור גדול ,חמה חוזרת לנקודה
ראשונה שבה נתלו המאורות מתחילה (בזמן בריאת העולם) והוא בתחלת ליל ד'.
 .15או"ח רכט,ב .מקורות  -ערוך (ערך חמה ,פירוש ב; הו"ד במאירי והגהות מיימוניות) .ובפירושו הראשון מביא את דברי
הבבלי שמיירי במחזור של כ"ח שנים .וכתב בהגהות רעק"א (כאן) ,שבגירסתו לא נאמר כן בשם אביי .רס"ג (סידור,
עמ' צ) .ריא"ז (פ"ט ,הל' ג ,סעי' ג) .רא"ש (סי' יד) .רמב"ם (הל' ברכות י,יח) .הגהות מיימוניות (אות ע) .סמ"ג (סי' כז).

בעזהשי”ת

ו' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’
| דף :נ"ט

ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו ודיין האמת
ברכות על מאורעות טובים
(נ"ד א') משנה :על הגשמים ועל בשורות טובות ,אומר :ברוך הטוב והמטיב.
(נ"ט ב') (ומקשה) והא במתניתא תנא :מאימתי מברכין על הגשמים ,משיצא חתן
לקראת כלה .מאי מברכין? אמר רב יהודה :מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה
שהורדת לנו .ורבי יוחנן מסיים בה הכי :אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו
מספיקין להודות לך ה' אלהינו עד (וכל קומה לפניך) תשתחוה .בא"י רוב ההודאות.
(ומקשה) רוב ההודאות ולא כל ההודאות?! אמר רבא :אימא האל ההודאות .אמר
רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו רוב ההודאות והאל ההודאות.
ואלא קשיא (במשנה ,הברכה על גשמים הטוב והמטיב .ואילו בברייתא ,מודים אנחנו לך וכו')!
לא קשיא ,הא דשמע משמע (הטוב והמטיב) ,הא דחזא מחזי (שרואה את הגשם,
מודים).

(ומקשה) דשמע משמע היינו בשורות טובות ,ותנן (כבר שנינו במשנה) :על בשורות
טובות אומר ברוך הטוב והמטיב!
אלא אידי ואידי דחזי מחזי ,ולא קשיא :הא דאתא פורתא (מעט גשם) ,הא דאתא טובא.
ואי בעית אימא :הא והא דאתא טובא ,ולא קשיא :הא דאית ליה ארעא (הטוב
והמטיב ,שהטיב לו) .הא דלית ליה ארעא (מודים אנחנו לך).

(ומקשה) אית ליה ארעא הטוב והמטיב מברך (כשיורד גשם)?! והא תנן (להלן) :בנה
בית חדש וקנה כלים חדשים ,אומר :ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה!
לא קשיא ,הא דאית ליה שותפות (הטוב והמטיב) .הא דלית ליה שותפות (שהחיינו).
והתניא (בניחותא) :קצרו של דבר ,על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו ,על
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שלו ועל של חבירו אומר ברוך הטוב והמטיב.
(ומקשה) וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב?! והתניא :אמרו
ליה ילדה אשתו זכר ,אומר ברוך הטוב והמטיב (ושם אין אחר שנהנה עמו)!
(ומתרץ) התם נמי דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר.
תא שמע( :אמרו לו) מת אביו (והניח נכסים) והוא יורשו :בתחילה אומר ברוך דיין
האמת ,ולבסוף הוא אומר (על בשורת הירושה) ברוך הטוב והמטיב (אף שאין אחר
שנהנה עמו)!
(ומתרץ) התם נמי (מדובר) דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה.
שיטות הראשונים
כששמע שירדו גשמים :בדחיית הגמרא אלא אידי ואידי דחזי מיחזי ,כתב הרשב"א
דאפשר לומר דמכל מקום היכי דשמע ולא חזא מברך הטוב והמטיב .16וכן פסק
הרמ"א.17
הא דאתא פורתא ,הא דאתא טובא :דעת רש"י פורתא היינו בשיעור משיצא חתן
לקראת כלה ,מברך מודים אנחנו לך .טובא ,מברך הטוב והמטיב .18ולריטב"א להיפך:
פורתא הטוב והמטיב .טובא ,דהיינו בשיעור של חתן לקראת כלה ,מודים אנחנו לך .וכן

 .16כפירוקא קמא ,וכדתנן על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב ,דהשתא אתי לתרוצא בתירוצא אחרינא ,היינו
משום דאילו מתניתין בשמע משמע ,פשיטא דהטוב והמטיב מברך וכבר תנינן לה בכלל בשורות טובות ,דאלמא
מילתא פשיטא היא דבשמע משמע מברך הטוב והמטיב .אבל לפירוקא בתרא דאמרינן הא דאיכא אחרינא
בהדיה הא דליכא אחריני בהדיה ,הוא דמחדית דאפילו אבשורות טובות לא מברך הטוב והמטיב אלא בדאיכא
שותפא בהדיה.
 .17או"ח רכא,ב .וכתב המשנ"ב (ס"ק ז) דאם אין לו שדה ,אינו מברך כלל ,אפילו ברכת 'מודים' הנ"ל ,דברכה זו לא
נתקנה אלא ברואה עצמו ,ולא בשומע .ובשטמ"ק מסיק דיכול לברך 'מודים' אפילו בשומע ,ומכל מקום ספק
ברכות להקל.
 .18ולפירוש זה לא מוגדר כמה הוא טובא.
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פסק השו"ע.19
משיצא חתן לקראת כלה :רש"י פירש ,שהמים קבוצים על הארץ וכשהטיפה נופלת
עליה טיפה התחתונה בולטת לקראתה .וכעין זה פירשו רבינו חננאל ,רמב"ם ,ור"ן.
וכתב הר"ן ,ואף על פי שלא ירדו עדיין כדי רביעה מברכין עליהם .וכן פסק השו"ע.20
ברכת הגשם ,מודים אנחנו לך ,אם נוהגת עכשיו :כתב סמ"ק דברכת הגשם אינה נוהגת
עתה .וביאר הכלבו לפי שאנו תדירין במטר ,ואין אנו מתאווים לו .והשו"ע 21כתב דיני
ברכת הגשם ,והרמ"א הביא דברי הסמ"ק.
כשאין לו שותף בקרקע ,האם מברך הטוב והמטיב :פסקו הפוסקים כאיבעית אימא,
לחלק בין יש לו שדה (הטוב והמטיב) ,לאין לו שדה (מודים אנחנו לך) .למסקנה ,ברכת
שהחיינו מברך כשאין לו שותף ,והטוב והמטיב כשיש שותפים בהטבה.
דעת הרי"ף ורמב"ם ,שכשאין לו שותף בשדה ,אע"פ שבעלי שדות אחרים נהנים גם כן
מהגשם ,מברך שהחיינו ולא הטוב והמטיב .ודעת רש"י ורא"ש ,שכדי לברך הטוב
והמטיב ,אין צריך שיהיה לו שותף בקרקע ,22אלא כיון שיש לו קרקע ,כל שכניו
שותפים עמו ,שטובת הגשמים לכל בעלי השדות .23והשו"ע 24פסק כרי"ף ורמב"ם.
ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב :כתבו רא"ש והמרדכי שאע"פ שאין אשתו באותו

 .19או"ח רכא,א-ב.
 .20או"ח רכא,א .מקורות  -רש"י (נ"ט ב' ,ד"ה משיצא; פ"ק דתענית ,ו' ב' ,ד"ה חתן לקראת .עיי"ש פירוש נוסף) .ר"ח (תענית ו' ב',
ד"ה משיצא) .רמב"ם (הל' ברכות י,ו) .ר"ן (ב א ברי"ף ,ד"ה אמר ר' אבהו).
 .21או"ח רכא,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ב) דאין הכי נמי ,אפילו באותן ארצות שרגילין במטר ,אם נעצרו הגשמים והיה
העולם בצער ,ואח"כ ירדו גשמים ,שצריך לברך .מקורות  -סמ"ק (מצוה קנא) .כלבו (סי' פז).
 .22דהא על מיתת אביו והוא יורש מברך הטוב והמטיב משום דאיכא אחריני דירתי בהדיה ,ולא מפליג אפילו חילקו
נכסיו על פיו! אלא לא בעי שיהא שותף עמו בטובתו רק שיהא בבשורה טובה גם לאחרים בשלהם.
 .23הלכך גרסינן כגירסת הספרים אידי ואידי דאית ליה לדידיה ,ולא קשיא הא דאית להו לאחריני בהדיה והא דלית
להו לאחריני בהדיה .פירוש ,בית חדש וכלים חדשים דלית להו לאחריני בהדיה שותפות ,מברך שהחיינו; אבל
גשמים דאית להו לאחריני בהדיה ,שטובת הגשמים היא לכל בעלי שדות ,מברך הטוב והמטיב .והיכא דלית ליה
ארעא מברך מודים וכו' .רא"ש.
 .24או"ח רכא,ב .מקורות – רמב"ם (הל' ברכות י,ה) .רא"ש (סי' טו) .וראה ביאור הגר"א (ס"ק ד).
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מעמד ,כגון שהיה הבעל בעיר אחרת ,מברך הטוב והמטיב .25וכתבו הגהות מיימוניות
בשם סמ"ק דגם היא צריכה לברך כיון דשניהם נהנים .וכן פסק השו"ע .26והרשב"א
כתב דנולד לו בן מברך שהחיינו ,ושלא ראה גדולים שנהגו כן ,ושמסתברא שכל אלו
הברכות הן רשות.27
ברכת דיין האמת :כתב ר"ד אבודרהם ,אמרינן בתנחומא ,ג' דברים הן שאין אדם רוצה
שיבואו לו ,עשב בקמה ,ונקבה בבניו ,וחומץ ביינו .ואם החמיץ יינו אמרינן בירושלמי
(ברכות ו ,ג) שמברך דיין האמת; אבל על העשב בקמה ועל הנקבה בבניו ,אין לו לברך
דיין האמת.28
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ההודאות ,סימן רכא)

אִּ .אם ָּהי ּו ְ ּבצַ ַער ֵמח ַמת עצִּ ַירת ְ ּג ָּש ִּמים ,וְ יָּ ְרד ּו ְ ּג ָּש ִּמיםְ ,מ ָּב ְרכִּ ים עלֵ ֶיהם ַאף ַעל ּ ִּפי ֶשלּ א
יָּ ְרד ּו ע ַדיִּן ְ ּכ ֵדי ְרבִּ י ָּעהִּ ,מ ּ ֶש ָּ ּי ְרד ּו ָּ ּכל ָּ ּכ ְך ֶש ַרבּ ּו ַעל ָּה ָּא ֶרץ ֶש ַ ּיעל ּו (עלֵ ֶיהם) א ַב ְעבּ וּעות ִּמן
ַה ּ ָּמ ָּטר וְ יֵ לְ כ ּו זֶ ה לִּ ְק ַראת זֶ ה.
הגה :ו ַּמה ּ ֶש ֵאין ָּאנ ּו נוהגִּ ים ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ְ ּבבִּ ְר ַ ּכת ַה ְ ּג ָּש ִּמיםִּ ,מ ּשוּם דִּּ ְמ ִּדינות ֵאלּ ּו ְּת ִּד ִּירים ִּ ּבגְ ָּש ִּמים
וְ ֵאינָּ ן נֶ ֱעצָּ ִּרין ָּ ּכל ָּ ּכ ְך ְ(ס ַמ"ג וְ ָּאגוּר וְ כָּ ל בּ ו).
 .25ורי"ף ורמב"ם השמיטו הדין של ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב .ואולי כלול במש"כ (רי"ף מג ב בדפיו; רמב"ם
הל' ברכות י,ז) ,קצבו של דבר כל טובה לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב.
 .26או"ח רכג,א .מקורות  -רא"ש (סו"ס טו) .מרדכי (סי' רטז) .הגהות מיימוניות (הל' ברכות פ"ד ,דפוס קושטא ,הו"ד בב"י)
בשם סמ"ק .הגהות רבינו פרץ (סמ"ק סי' קנא ,בהגהות אות יא) .רשב"א (שו"ת ח"א ,סי' רמה).

 .27ובדרכי משה (ס"ק א) הביא דבריו ,והתקשה דהא בגמרא אמרינן דמברך הטוב והמטיב! וכתב ,אפשר דהרשב"א
לא קאמר אלא היכא שמתה אשתו בשעת לידה דליכא הטבה אלא לדידיה .או שיש לחלק בין שמע שילדה
אשתו ,לבין שהיה בעצמו בלידה .או שסובר הרשב"א שבנוסף להטוב והמטיב יברך גם שהחיינו .ונשאר בצ"ע.
וביחס למקרה שמתה אשתו ,כתב הב"י שנראה שמכל מקום יברך הטוב והמטיב ,דמכל מקום טובה היתה לה
בעת הלידה .והשו"ע (או"ח רכג,א) סתם דבריו ,והרמ"א פסק שמברך שהחיינו.
 .28דבשלמא אם היה לו יין חשוב והחמיץ ,יברך על אבידתו דַּ ַ ּין ָּה ֱא ֶמת; אבל אם בא לו עשב בקמה ונקבה בבניו ,ולא
נהפכו החטים לעשבים והבן לא נהפך לנקבה ,שאם לא רצה הבורא לתת לו הכל חטים והכל זכרים אין לו לברך
דיין האמת על מה שלא נתן לו הבורא ,כי אם על מה שנתן לו ונתקלקל או אבד או מת .והו"ד באליה רבה (רכב
ס"ק א) ,ובביה"ל (ד"ה דיין) .וכתב ביה"ל ,ופשוט דהוא הדין אם נשרפו לו נכסיו או שמת לו בהמתו ,וכל כי האי
גוונא דבר שדרך האדם להצטער בו ,יברך דיין האמת .מקורות  -אבודרהם (ברכת הראייה ,השבח וההודאה).
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ב .ו ַּמה ְמ ָּב ֵר ְך? ִּאם ֵאין לו ָּש ֶדה או ֵמר :מו ִּדים אנַ ְחנ ּו לָּ ְך ה' ֱאל ֵהינ ּו ַעל ָּ ּכל ִּט ּ ָּפה וְ ִּט ּ ָּפה
ֶשהו ַר ְד ָּּת לָּ נוּ ,וְ ִּאלּ ּו ִּפינ ּו ָּמלֵ א ִּש ָּירה ַ ּכ ָּ ּים וְ כו' ַעד ֵהן ֵהם יוד ּו וִּ ָּיב ְרכ ּו ֶאת ִּש ְמ ָּך ַמלְ ֵ ּכנוּ,
וְ חו ֵתםּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה ה' ֵאל רב ַההו ָּדאות; וְ ִּאם יֵ ש לו ָּש ֶדה ְ ּב ֻׁש ָּּתפוּת ִּעם ַא ֵחרְ ,מ ָּב ֵר ְך
ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב; וְ ִּאם ֵאין לו ֻׁש ָּּתף ַ ּב ּ ָּש ֶדהְ ,מ ָּב ֵר ְך ֶש ֶה ֱחיָּ נוּ.
הגה :וְ יֵ ש או ְמ ִּרים דְּ ַה ּשו ֵמ ַע ֶש ָּ ּי ְרד ּו ְ ּג ָּש ִּמים ְמ ָּב ֵר ְך ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב ַ(ר ְש ָּ ּב"א).
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רכג)

א .יָּ לְ ָּדה ִּא ְש ּתו זָּ כָּ רְ ,מ ָּב ֵר ְךַ :ה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב ,וְ גַ ם ִּהיא צְ ִּריכָּ ה לְ ָּב ֵר ְך ֵ ּכן.
הגה :וְ ִּאם ֵמ ָּתה ִּא ְש ּתו ְ ּבלֵ ָּיד ָּת ּהְ ,מ ָּב ֵר ְךֶ :ש ֶה ֱחיָּ נוּ ,דְּ ָּהא לֵ ָּ ּ
יכא ה ָּט ָּבה לְ ַאח ִּרינֵ י; וְ כֵ ן ִּאם ֵמת ָּה ָּאב
ימן רמ"ה); וְ יֵ ש ֶש ָּ ּכ ְתב ּו
ק ֶדם ֶש ּיְלָּ ַד ּתוִּּ ,היא ְמ ָּב ֶרכֶ ת ֶש ֶה ֱחיָּ נ ּו ֵ ּכן נִּ ְר ֶאה לִּ י (לְ יַ ּ ֵשב ָּה ַר ְש ָּ ּב"א ִּס ָּ
ֶש ָּּנהג ּו לְ ָּה ֵקל ִּ ּבבְ ָּרכָּ ה זוֶ ,ש ֵאינָּ ּה חו ָּבה ֶא ָּ ּלא ְרשוּת ,ו ִּּמ ֶּזה נִּ ְת ּ ַפ ּ ֵשט ֶש ַר ִּ ּבים ְמ ִּק ִּ ּלים ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ְ ּב ָּרכות.

בֵ .מת ָּאבִּ יוְ ,מ ָּב ֵר ְך :דַּ ַ ּין ָּה ֱא ֶמת; ָּהיָּ ה לו ָּממון ֶש ּי ְָּרשוִּ ,אם ֵאין לו ַא ִּחים ְמ ָּב ֵר ְך ַ ּגם ֵ ּכן:
ֶש ֶה ֱחיָּ נוּ; וְ ִּאם יֵ ש לו ַא ִּחיםּ ִּ ,ב ְמקום ֶש ֶה ֱחיָּ נ ּו ְמ ָּב ֵר ְךַ :ה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב.
הגהֶ :ש ֵאין ְמ ָּב ְרכִּ ין ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב ֶא ָּ ּלא ִּאם ֵ ּכן יֵ ש לו ֻׁש ָּּתפוּת ְ ּבאו ָּת ּה טו ָּבה (טוּר).

ברכת הטוב והמיטיב על היין
(נ"ט ב') תא שמע :שינוי יין אין צריך לברך (בורא פרי הגפן) ,שינוי מקום צריך לברך.
ואמר רב יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן :אע"פ שאמרו שינוי יין אין צריך לברך ,אבל
אומר ברוך הטוב והמטיב (אף שאין אחר שנהנה עמו)!
(ומתרץ) התם נמי דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה.
שיטות הראשונים
הטוב והמטיב על שינוי יין :דעת רש"י ורשב"ם כשהיין השני טוב ומשובח מהראשון.
ומבואר מדברי תוספות ,דלרשב"ם אף במסופק אם האחרון טוב יותר ,יברך .29ודעת
 .29בירושלמי (ברכות פ"ו ה"ח) כתוב :אבא בר רב הונא אמר( :שתה) יין ישן (ואחריו) יין חדש ,צריך לברך (הטוב והמטיב).
שינוי יין אין צריך לברך (כששניהם מאותו מין ,ואין שינוי לשבח) .רבי על כל חבית וחבית שהיה פותח (משמע אפילו בלא
בדיקת היין) היה מברך עליה .ומה היה אומר? ר' יצחק רובה בשם רבי ברוך :הטוב והמטיב .וכתבו תוספות דמשמע
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תוספות ,רבינו תם ,ורשב"א ,דאפילו השני גרוע ,מברך; דעל ריבוי יינות הוא מברך,
ובלבד שלא יהיה אחרון רע יותר מדאי שאין יכולים לשתותו אלא מדוחק 31 .30והשו"ע32
פסק כרשב"ם.
היו להם מתחילה שני היינות :כתב הטור ולאו דווקא הביאו להם עתה מחדש ,אלא הוא
הדין אם היה לו תחילה שני מיני יינות ,מברך על השני הטוב והמטיב .33וכן פסק השו"ע.34
כלה יין ראשון והביאו יין שני :כתב רבינו ירוחם שמצא בהגהה ,שאם הובא להם יין
אחר אפילו משובח מן הראשון וכבר כלה הראשון ,אין מברכין הטוב והמטיב ,שאין
כאן ריבוי טובה כן ,וכתב שצריך עיון .35והשו"ע ורמ"א 36פסקו שיברך.
ברכת הטוב והמטיב כשאין אחר עמו :מבואר בגמרא דהא דשינוי יין צריך לברך הטוב

דרבי לא קפיד אם האחרון משובח .וכדעת רבינו תם .וחולק על אבא בר רב הונא .ורשב"ם יבאר שרבי מסכים
שצריך השני להיות משובח ,אלא שהקלו חכמים שאפילו במקרה של ספק אם השני טוב יותר ,יכול לברך.
 .30נמצא ,דבמסופק אם האחרון טוב יותר לדברי הכל מברך הטוב והמטיב .ואם הוא גרוע יותר מדאי שאין יכולין
לשתותו אלא על ידי הדחק ,לדברי הכל אינו מברך הטוב והמטיב .כי פליגי בשהאחרון גרוע מן הראשון אבל יכול
הוא לשתותו שלא על ידי הדחק ,דלפירוש רשב"ם אינו מברך עליו ולרבינו תם מברך.
 .31והרמב"ם כתב שאם היו שותים יין אדום והביאו שחור ,או ישן והביאו חדש ,יברכו הטוב והמטיב .וכתב הגהות
מיימוניות שמשמע מדבריו אפילו היין השני גרוע מן הראשון מברך הטוב והמטיב ,וכדעת ר"ת.
 .32או"ח קעה,ב .דכיון דפלוגתא דרבוותא היא ,אין לברך אלא אם כן הוא משובח מן הראשון .תרומת הדשן (סי' לד;
הו"ד בב"י) .ולעניין שיעור השתיה ,כתב כף החיים (ס"ק י) שנראה פשוט שכיון שמברך על הטבה ,צריך שיעור
רביעית (מכל יין) .ובשו"ת אור לציון (ח"ב ,פרק יב ,אות ח) כתב שבדיעבד יברך גם במלוא לוגמיו .מקורות – רש"י (נ"ט
ב' ,ד"ה שינוי) .רמב"ם (הל' ברכות ד,ט) .הגהות מיימוניות (אות ו) .רשב"ם (פסחים ק"א א' ,ד"ה אחד שינוי) .רבינו תם (הו"ד
בתוספות ברכות ,נ"ט ב' ,ד"ה הטוב) .תוספות (פסחים ק"א א' ,ד"ה שינוי יין) .רשב"א (נ"ט ב' ,ד"ה שינוי).
 .33והמרדכי כתב (פרק הרואה ,סי' רטז) בשם אבי העזרי (ראבי"ה סי' קנב) שאם הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד שיש לו
לברך מיד בורא פרי הגפן על היין הטוב ופוטר את הרע ,כמובא להלן ,והבין הב"י דפליג על הטור .ובדרכי משה
כתב ליישב ,דהטור איירי כשלא היו ביחד .אבל היו ביחד ,מודה למרדכי.
 .34או"ח קעה,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ד) ואפילו היו שניהם בבית ,ודעתו לשתותם ,אלא שהשני אינו מוכן לפניו על
השולחן (לבוש) .ודעת הלחם חמודות דכשהם בביתו בשעת ברכת בפה"ג ודעתו לשתותם ,כמונח לפניו על השלחן
דמי ,ואין צריך לברך ברכת הטוב והמטיב .וספק ברכות להקל.
 .35דהא מכל מקום ריבוי יין הוא ,וצריך לברך עליו .ב"י.
 .36או"ח קעה,א .והמשנ"ב (ס"ק ג) כתב שיש דעות בפוסקים בזה ,ושהכריעו לדינא שאם הביאו היין השני ,לא מחמת
שינוי אלא מפני שכלה הראשון ,שאין מברכים עליו ,שאין בזה ריבוי טובה .מקורות  -רבינו ירוחם (נתיב טז ,ח"א).
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והמטיב ,בדאיכא בני חבורה דשתו בהדיה .37וכתבו תוספות ורשב"א דהוא הדין אם
אשתו ובניו עמו; אבל יחיד ,לא .וכן פסק השו"ע.38
הביאו לו יינות ,רע וטוב כאחד :כתב המרדכי בשם ראבי"ה שאם הביאו לו רע וטוב ,לא
יברך על הרע כדי לברך אחריו הטוב והמטיב ,כי לעולם יש לברך על העיקר ועל
החביב תחילה .וכן פסק השו"ע.39
ברכת הטוב והמטיב על שינוי פת :דעת ראב"ד דעל שינוי פת נמי מברך הטוב והמטיב.
ודעת חכמי הצרפתים דלא מברכים על שינוי הפת הטוב והמטיב .40וכן נראה מהשמטת
השו"ע.41
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות דברים הנוהגים בסעודה ,סימן קעה)
אֵ .הבִּ יא ּו לָּ ֶהם יַ יִּן ַא ֵחרֵ ,אינו ְמ ָּב ֵר ְך בּ ו ֵרא ּ ְפ ִּרי ַה ֶ ּג ֶפן ,א ָּבל ְמ ָּב ֵר ְך ָּעלָּ יוַ :ה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב .הגה:
(בית יו ֵסף); וְ לָּ או דַּ וְ ָּקא ֵהבִּ יא ּו לָּ ֶהם ֵמ ָּח ָּדשֶ ,א ָּ ּלא הוּא
ַאף ַעל ַ ּגב ֶש ֵאין לו עוד ִּמן ָּה ִּראשון ֵ ּ
 .37וכתב הרא"ש (סי' טו) שהרי"ף לא חש לכותבו ,לפי שסמך על מה שכתב יסוד זה לעיל מיניה (במשנה על גשמים,
בדאיכא שותפות בהדיה ,עיי"ש) .וכן מדוקדק בדברי הרמב"ם (הל' ברכות ד,ט) .ב"י.

 .38או"ח קעה,ד .וכתב ב"י ,ומוכח שם בגמרא דיחיד נהי דהטוב והמטיב אינו מברך ,שהחיינו מברך .וכן כתב הר"ן בפרק
ערבי פסחים (כ א ברי"ף ,ד"ה אבל מברך) .אבל התוספות כתבו דאינו מברך שהחיינו דלא אשכחן יחיד שמברך שהחיינו
רק אחדתא .וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שהשמיטוהו .וכתב המשנ"ב (ס"ק טו) שהסכימו כמה אחרונים שאין
לברך אלא כששתו שניהם משני היינות .מקורות  -תוספות (נ"ט ב' ,ד"ה התם) ורשב"א (נ"ט ב' ,ד"ה שינוי).
 .39או"ח קעה,ג .כתב המשנ"ב (ס"ק יד) אם מסופק לו איזהו טוב ואיזהו רע ,מותר לו לכתחלה לברך בפה"ג על
האחד ,וברכת הטוב והמטיב על השני ,אף שהובאו לפניו לכתחלה שניהם כאחד .וזהו מדינא ,ומכל מקום טוב
להדר כשמסופק ,שמתחלה יסלק אחד מן השלחן ואח"כ יברך בפה"ג על האחד ,ואח"כ יברך ברכת הטוב על
השני ,ויוצא בזה ידי כל החששות .מקורות  -מרדכי (פרק הרואה ,סי' רטז) .ראבי"ה (ח"א ,שו"ת סי' קנב).
 .40דאורחייהו דאינשי למיכל מיניה מתרי מיני ,וכי בריך מעיקרא יהיב דעתיה אכולהו מיני; אבל יין לפי שאין דרך
לשתות בסעודה אחת משני מינים מברכים הטוב והמטיב .ר"ן .והרא"ש כתב בפרק הרואה שהטעם שמברכין על
שינוי יין הטוב והמטיב ועל שינוי פת אין מברכין ,משום דיין משמח וסועד ,אבל פת סועד ואינו משמח .ועוד ,דלא
אשכחן שירה אלא על היין (ברכות ל"ה ב') .ועוד ,כיון דיין חשוב שקובע ברכה לעצמו ראוי לברך עליו הטוב
והמטיב .אי נמי הטוב והמטיב ביבנה תקנוה (ברכות מ"ח ב') הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה ,לפי
שבצרו כרמיהם ז' שנים והקיפו כרמיהם מהרוגיהם (גיטין נ"ז א') תקנו לומר על היין שהוא כמו הדם.
 .41או"ח קעה,א .מקורות  -ראב"ד וחכמי הצרפתים (הו"ד בר"ן) .ר"ן (פרק ערבי פסחים ,כ א ברי"ף ,ד"ה אבל מברך) .רא"ש
(ברכות ,ט,טו).
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ַהדִּּ ין ִּאם ָּהיָּ ה לָּ ֶהם ִּמ ְּת ִּח ָּ ּלה ְש ֵּתי יֵ ינותְ ,מ ָּב ְרכִּ ין ַעל ַה ּ ֵשנִּ י ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב .הגה :וְ ַדוְ ָּקא
ֶשלּ א ָּהי ּו לְ ָּפנָּ יו יַ ַחד ְ ּכ ֶש ֵ ּב ַר ְך בּ ו ֵרא ּ ְפ ִּרי ַה ֶ ּג ֶפן ,א ָּבל ִּאם ָּהי ּו ְ ּביַ ַחד ֵאינו צָּ ִּר ְ
יך לְ ָּב ֵר ְך ֶא ָּ ּלא בּ ו ֵרא ּ ְפ ִּרי
(בית יו ֵסף).
(ס ִּעיף ג') (דִּּ בְ ֵרי ַעצְ מו לְ ַה ְשוות ַה ּטוּר ִּעם ָּמ ְרדְּ כַ י פ' ָּהרו ֶאה) ֵ ּ
ַה ֶ ּג ֶפןּ ְ ,כמו ֶש ּי ְִּת ָּ ּב ֵאר ָּ

בְ .מ ָּב ְרכִּ ין ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב ַעל ָּ ּכל ִּש ּנוּי יַ יִּן ִּמן ַה ְּס ָּתם ,א ִּפלּ ּו ֵאינו יו ֵד ַע ֶש ַה ּ ֵשנִּ י ְמ ֻׁש ָּ ּבח
ֵמ ָּה ִּראשוןּ ָּ ,כל ֶש ֵאינו יו ֵד ַע ֶשהוּא ָּ ּגרו ַּע ִּמ ּ ֶמ ּנוּ.
(בית יו ֵסף ְ ּב ֵשם תוס' ּ ֶפ ֶרק ָּהרו ֶאה
הגה :וְ ֵאין ִּחלּ וּק ֵ ּבין ְשנֵ ֶיהם ח ָּד ִּשים או ֶא ָּחד ָּח ָּדש וְ ֶא ָּחד יָּ ָּשן ֵ ּ
וְ טוּר ו ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ֶשן סי' ל"ד) וַ א ִּפלּ ּו ָּש ָּתה ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ּתו ְך ְשל ִּשים יום .יֵש או ְמ ִּרים דְּ ִּאם ָּש ָּתה ְּת ִּח ָּ ּלה
יַ יִּן ָּאדם וְ ֵהבִּ יא ּו לו יַ יִּן לָּ ָּבןַ ,אף ַעל ּ ִּפי ֶשהוּא יו ֵתר ָּ ּגרו ַּעְ ,מ ָּב ֵר ְך ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב לְ ִּפי ֶשהוּא ָּ ּב ִּריא
לַ גּ וּף יו ֵתר ִּמן ָּה ָּאדם ָּ(מ ְרדְּ כַ י ּ ֶפ ֶרק ַע ְר ֵבי ּ ְפ ָּס ִּחים).

גֵ .הבִּ יא ּו לו יַ יִּן ַרע וְ יַ יִּן טוב ְ ּכ ֶא ָּחד ,י ְָּב ֵר ְך בּ ו ֵרא ּ ְפ ִּרי ַה ֶ ּג ֶפן ַעל ַה ּטוב וּפו ֵטר ֶאת ָּה ַרע; וְ לא
י ְָּב ֵר ְך ַעל ָּה ַרע ְּת ִּח ָּ ּלה בּ ו ֵרא ּ ְפ ִּרי ַה ֶ ּג ֶפן ְ ּכ ֵדי לְ ָּב ֵר ְך ַאח ָּריו ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיבּ ִּ ,כי לְ עולָּ ם יֵ ש
לְ ָּב ֵר ְך ַעל ָּה ִּע ָּ ּקר וְ ַעל ֶה ָּחבִּ יב ְּת ִּח ָּ ּלה.
דֵ .אין לְ ָּב ֵר ְך ַה ּטוב וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב ֶא ָּ ּלא ִּאם ֵ ּכן יֵ ש ַא ֵחר ִּע ּמו ,דְּ ָּהכֵ י ַמ ְש ָּמעַ :ה ּטוב לו ,וְ ַה ּ ֵמ ִּטיב
לַ ח ֵברו; וְ הוּא ַהדִּּ ין ִּאם ִּא ְש ּתו ו ָּּבנָּ יו ִּע ּמו ,א ָּבל ִּאם הוּא י ְִּח ִּידי ,לא.
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ברכת שהחיינו על בית וכלים חדשים
(נ"ד א') משנה :בנה בית חדש וקנה כלים חדשים ,אומר :ברוך שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה.
(נ"ט ב') ( )1אמר רב הונא :לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן .אבל יש לו כיוצא בהן,
אין צריך לברך )2( .ורבי יוחנן אמר :אפילו יש לו כיוצא בהן (בירושה) ,צריך לברך
(הואיל ולעניין קנייה חדש הוא אצלו).
(ס' א') (ומדייק) מכלל ,דכי קנה וחזר וקנה (שקנה פעם כלי כזה ,ואינו חדש אצלו לעניין
קנייה) ,דברי הכל אין צריך לברך.

ואיכא דאמרי )1( :אמר רב הונא :לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה .אבל קנה
וחזר וקנה ,אין צריך לברך )2( .ורבי יוחנן אמר :אפילו קנה וחזר וקנה ,צריך לברך
(שבכל קנייה שמח מחדש).
(ומדייק) מכלל ,דכי יש לו (כבר בירושה) ,וקנה (אחר כמותו) דברי הכל צריך לברך.
שיטות הראשונים
קנה כלים חדשים אומר שהחיינו :רבנו חננאל ,רי"ף ,ורא"ש ,פסקו כלישנא בתרא דרבי
יוחנן ,ובין קנה כיוצא בזה ,בין לא קנה כיוצא בזה ,בין יש לו כיוצא בזה ,בין אין לו
כיוצא בזה ,לעולם צריך לברך1 .וכן פסק השו"ע.2
ברכת שהחיינו על בגדים ישנים :איתא בירושלמי ,לאו דוקא חדשים ,אלא הוא הדין
"ברו ְּך
 .1הרמב"ם (הל' ברכות י,א) כתב " ַהבּ וֹ נֶ ה ַ ּביִת ָח ָד ׁש וְ ַה ּקוֹ נֶ ה ֵּ ּכלִ ים ֲח ָד ׁ ִשיםּ ֵּ ,בין יֵּ ׁש לוֹ ַ ּכ ּיוֹ צֵּ א ָ ּב ֶהן ֵּ ּבין ֵּאין לוֹ ְ -מ ָב ֵּר ְך ָ ּ
ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ּי ְָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָיענ ּו לַ ְּז ַמן ַה ֶּזה" ".הכס"מ פירש שפסק כלי"ק אליבא דרבי יוחנן.
לפי זה ,יוצא שפסק הרמב"ם דלא כר"ח ורי"ף .וכבר תמה עליו הרמ"ך (הובא בכס"מ .עיי"ש תירוצו) .וביד פשוטה
כתב שגם הרמב"ם פסק כרי"ף כרבי יוחנן וכלישנא בתרא .ולא הוצרך לפרש "בין קנה בין לא קנה כיוצא בהן",
מאחר ששינה לשון המשנה מעבר להווה ,וכתב הקונה כלים וכו' ,משמע כל פעם שהוא קונה מברך ,אפילו קנה
כיוצא בהן מכבר.
 .2או"ח רכג,ג .מקורות – תוספות (נ"ט ב' ,ד"ה ורבי יוחנן) .רשב"א (ד"ה בנה) .רא"ש (סי' טז).
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ישנים אם הם חדשים לו .והביאוהו הראשונים .וכן פסק השו"ע.3
ברכת הטוב והמטיב על מתנה :גרסינן בירושלמי ,ר' יעקב בר זבידא משום ר' חייא בר
אבא אמר :קנה ,אומר :שהחיינו .ניתנו לו במתנה ,אומר :הטוב והמטיב .לבש ,אומר :ברוך
מלביש ערומים .והביאו הרא"ש להלכה .אמנם הרשב"א כתב שמהגמרא נראה שאין
חילוק בין הקונה לניתן במתנה .וכן נשארו התוספות בצריך עיון .4והשו"ע 5פסק כרא"ש.
באיזה שלב מברך שהחיינו :כתב הרשב"א ,שברכה זו מברך אותה משעת קניה ,אף על
פי שעדיין לא נשתמש בהן; שאין הברכות אלא על שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן
או בבניינן כדרך שהוא מברך על הגשמים משעת ירידתן אף על פי שאין הנאתן ניכרת
מיד ,וכן נראה מן הירושלמי .וכן דעת הראב"ד ורא"ש .וכן פסק השו"ע.6
ברכת שהחיינו על דברים שאינם חשובים :כתבו התוספות דהא דצריך לברך שהחיינו
בקונה כלים חדשים דוקא בכלים חשובים .7והרא"ש כתב ,הכל לפי מה שהוא אדם.8
וכן פסק השו"ע .והרמ"א כתב בשם יש אומרים שאפילו עני לא יברך על חלוק
ומנעלים וכדומה.9
.3
.4
.5

.6
.7
.8

.9

או"ח רכג,ג .מקורות  -ירושלמי (פ"ט ריש ה"ג) .תוספות (ד"ה ורבי יוחנן) .רשב"א (ד"ה בנה בית) .רא"ש (סי' טז).
דבגמרא דידן לא מצינו הטוב והמטיב אלא היכא דאיכא אחרינא בהדיה! והרא"ש תירץ ,שגם כאן טובה היא לו,
ולנותן :אם המקבל עני ,שזיכהו השם וחננו ממון לעשות צדקה ואם הוא עשיר ,שמח הנותן במה שמקבל מתנתו.
או"ח רכג,ה .והגר"א חלק על פסק זה ,ובביאורו (ס"ק ח) הקשה על הרא"ש וכתב :וכמה דבריו חלושין! וסובר שדין
זה רק לדעת הירושלמי ,אבל לגמרא דידן לא נתקנה ברכה זו כי אם בדאית להו לאחריני גם כן טובה גשמית.
ולפי זה כשניתן לו כלים במתנה צריך המקבל לברך ברכת שהחיינו ,ולא ברכת הטוב (וכדעת הרשב"א) .וכן נשאר
המג"א בצ"ע על דברי הרא"ש .ויש אחרונים שקיבלו פסק השו"ע .והמשנ"ב (ס"ק כא) דן בדבריהם ,והכריע
שלמעשה נראה דטוב יותר לנהוג בזה לברך ברכת שהחיינו ולא ברכת הטוב והמטיב (אלא אם כן יש טובה לעוד
אחרים ,כגון הלבשה לכמה יתומים) .וראה כף החיים (אות לז).
או"ח רכג,ד .מקורות – ראב"ד (הו"ד ברשב"א) .רשב"א (נ"ט ב' ,ד"ה בנה) .רא"ש (סי' טז).
דכלים חדשים משמע חשובים דומיא דבית חדש .אבל דבר קטן שאינו חשוב כל כך ,כגון מנעלים ואנפילאות
וחלוק של פשתן וכיוצא בהן ,אין צריך לברך שהחיינו.
דיש עני ששמח בחלוק יותר מעשיר בכלים חשובים ,כדאיתא בפרק הנודר מן המבושל (נדרים מ"ט ב') דרב יהודה
לא היתה לו אלא גלימא רעועה ,וכד נפקת דביתהו לשוקא מיכסיא בה ,וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך שעטני
מעיל ,לפי שהיה חשוב עליו כמעיל לעשיר.
או"ח רכג,ו .בתרומת הדשן (סי' לו) הבין שהרא"ש חלוק על תוספות .ופסק כתוספות שלא לברך על כלים שאינם
חשובים כלל ,כגון חלוקים ומנעלים ואנפילאות וכהאי גוונא ,כלים שרגילים לסתם בני אדם להתחדש להם.
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ההודאות ,סימן רכג)

גּ ָ .בנָ ה ֵּ ּבית ָח ָד ׁש ,אוֹ ָקנָ ה ֵּ ּכלִ ים ֲח ָד ׁ ִשיםֲ ,א ִפלּ ּו ָהיָ ה לוֹ ַ ּכ ּיוֹ צֵּ א ְ ּב ֵּאלּ ּו ְּת ִח ָ ּלה ,אוֹ ָקנָ ה וְ ָחזַ ר
ישנִ יםִ ,אם ֵּהם
וְ ָקנָ הְ ,מ ָב ֵּר ְך ַעל ָ ּכל ּ ַפ ַעםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נוּ ,וְ לָ או דַּ וְ ָקא ֲח ָד ׁ ִשים ,דְּ הוּא ַהדִּ ין לִ ׁ ָ
ֲח ָד ׁ ִשים לוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהי ּו ֵּאלּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ֵּמעוֹ לָ ם ,וְ ל ֹא ָא ְמר ּו ֲח ָד ׁ ִשים ֶא ָ ּלא לַ ֲאפו ֵּּקי ִאם ְמכָ ָרן
וְ ָחזַ ר ו ְּקנָ ָאן.
דּ ִ .ב ׁ ְש ַעת ַה ִּקנְ יָ ן יֵּ ׁש לוֹ לְ ָב ֵּר ְךַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֲע ַדיִן ל ֹא נִ ׁ ְש ַּת ּ ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםֶ ׁ ,ש ֵּאין ַה ְ ּב ָרכָ ה ֶא ָ ּלא ַעל
י ְֵּדי ִש ְמ ַחת ַה ֵּ ּלב ׁ ֶשהוּא ָש ֵּמ ַח ִ ּב ְקנִ ָ ּי ָתן ,וּכְ ׁ ֶש ּיִלְ ְ ּב ׁ ֵּשם ְמ ָב ֵּר ְךַ :מלְ ִ ּב ׁיש ֲע ֻר ּ ִמים.
הָ .קנָ ה ֵּ ּכלִ ים ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָ ּב ֶהם הוּא וּבְ נֵּ י ֵּ ּביתוֹ ְ ,מ ָב ֵּר ְךַ :ה ּטוֹ ב וְ ַה ּ ֵּמ ִטיב; ִאם נָ ְתנ ּו לוֹ
ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ְמ ָב ֵּר ְךַ :ה ּטוֹ ב וְ ַה ּ ֵּמ ִטיבֶ ׁ ,ש ִהיא טוֹ ָבה לוֹ וְ לַ נּוֹ ֵּתן.
וַ .על דָּ ָבר ׁ ֶש ֵּאינוֹ ָח ׁשוּב ָ ּכל ָ ּכ ְךּ ְ ,כגוֹ ן ָחלוּק ,אוֹ ִמנְ ָעלִ ים וְ ַאנְ ּ ְפלָ אוֹ תֵּ ,אין לְ ָב ֵּר ְך ֲעלֵּ ֶיהם;
וְ ִאם הוּא ָענִ י וְ ָש ֵּמ ַח ָ ּב ֶהם ,י ְָב ֵּר ְך .הגה :וְ יֵּ ׁש אוֹ ְמ ִרים דַּ ֲא ִפלּ ּו ָענִ י ֵּאינוֹ ְמ ָב ֵּר ְך ַעל ָחלוּק ו ִּמנְ ָעלִ ים
לוֹמר לְ ִמי ׁ ֶשלּ וֹ ֵּב ׁש ֶ ּבגֶ ד ָח ָד ׁשְּ :ת ַב ֶ ּלה וְ ִת ְת ַחדֵּּ ׁש .וְ יֵּ ׁש ִמי ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ֵּאין
וְ כַ דּ וֹ ֶמה ,וְ כֵּ ן נוֹ ֲהגִ יןַ .ה ּ ִמנְ ָהג ַ
לוֹ ַמר ֵּ ּכן ַעל ִמנְ ָעלִ ים אוֹ ְ ּבגָ ִדים ַה ַּנ ֲע ִשים ֵּמעוֹרוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּב ֵּה ָמה ,דְּ ִאם ֵּ ּכן ָהי ּו צְ ִריכִ ים לְ ָה ִמית ְ ּב ֵּה ָמה
(ת ִה ִ ּלים קמה ,ט) (מהרי"ו
ַא ֶח ֶרת ְּת ִח ָ ּלה ׁ ֶש ּי ְַחדֵּּ ׁש ֶ ּבגֶ ד ַא ֵּחר ,וּכְ ִתיב :וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָ ּכל ַמ ֲע ָשיו ְּ
ִ ּב ְפ ָס ָקיו) .וְ ִה ֵּּנה ַה ַּט ַעם ָחלו ּׁש ְמאֹד וְ ֵּאינוֹ נִ ְר ֶאהִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם ַר ִ ּבים ַמ ְק ּ ִפ ִידים ַעל זֶ ה ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָא ְמרוֹ .

ברכה על מאורעות רעים
(נ"ד א') משנה :על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת .מברך על הרעה מעין
הטובה ,ועל הטובה מעין הרעה.
(ס' א') (ומבאר) היכי דמי (רעה מעין טובה)? כגון דשקל בדקא בארעיה (שטפו מים
וכמותו פסק הרמ"א (והבין שהשו"ע פסק כרא"ש) .אמנם הרדב"ז (ח"א סי' שצא; ח"ג סי' תיב) כתב דלא פליגי תוספות
ורא"ש ,אלא תוספות דיברו בעשיר ,ובעני מודים לרא"ש שמברך עליהם .ולרדב"ז ,לכולי עלמא עני מברך שהחיינו
על דברים אף שאינם חשובים ,אם שמח בהם (ודלא כרמ"א) .וכן נראה שפסק הגר"א (ס"ק יא .וכן כתב בפסקי הגר"א).
וראה משנ"ב (ס"ק כד).

בעזהשי”ת

ז' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’
| דף :ס'

קרקעו) ,אף על גב דטבא היא לדידיה ,דמסקא ארעא שירטון ושבחא (האדמה
נסחפת מחמת המים ומזבלת הקרקע) ,השתא מיהא רעה היא (שהיבול נשחת ,ומברך
ברוך דיין האמת).

ועל הטובה מעין הרעה .היכי דמי? כגון דאשכח מציאה .אף על גב דרעה היא
לדידיה ,דאי שמע בה מלכא שקיל לה מיניה ,השתא מיהא טובה היא.
(נ"ד א') משנה :חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,שנאמר:
"וְ ָא ַהבְ ָּת ֵּאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ְ ּבכָ ל לְ ָבבְ ָך וּבְ כָ ל נַ ְפ ׁ ְש ָך וּבְ כָ ל ְמא ֶֹד ָך" :בכל לבבך ,בשני יצריך,
ביצר טוב וביצר הרע .10ובכל נפשך ,אפילו הוא נוטל את נפשך .ובכל מאדך ,בכל
ממונך .דבר אחר ,בכל מאדך  -בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו (שחייב
לברך אף על הרעה).
(ס' ב') חייב אדם לברך כו' .מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?
אילימא :כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב ,כך מברך על הרעה הטוב
והמטיב ,והתנן :על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב ,על בשורות רעות אומר
ברוך דיין האמת!
אמר רבא :לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה.
תנא משמיה דרבי עקיבא :לעולם יהא אדם רגיל לומר :כל דעביד רחמנא לטב עביד.
שיטות הראשונים
לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה :רש"י פירש ,לברך על מדת פורענות בלבב שלם.
והרמב"ם פירש ,שיקבלם בשמחה ויכבוש רגשותיו ויישב דעתו כשמברך ברוך דיין
האמת ,עד שייראה כמו בזמן שהוא מברך הטוב והמטיב.11
 .10ביאר רבנו יונה :עבודה ביצר הרע ,הוא שיכבוש יצרו המתגבר עליו .עוד ביאר ,שיצר הרע הוא לדוגמא מדת
האכזריות ,וכשמתאכזר על הרשעים ,נמצא שהוא עושה מצוה גדולה ועבודת ה' עם יצה"ר .עכת"ד.
 .11וכמו שאומרים חכמים ברוב עניניהם כל מה דעביד משמיא לטב .וזה דבר מושכל אצל הנבונים אף על פי שלא

בעזהשי”ת

ז' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’
| דף :ס'

שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ההודאות ,סימן רכב)

אַ .על ׁ ְשמוּעוֹ ת ׁ ֶש ֵּהם טוֹ בוֹ ת לוֹ לְ ַבדּ וֹ ְ ,מ ָב ֵּר ְךֶ ׁ :ש ֶה ֱחיָ נוּ; וְ ִאם ֵּהן טוֹ בוֹ ת לוֹ וְ לַ ֲא ֵּח ִריםְ ,מ ָב ֵּר ְך:
ַה ּטוֹ ב וְ ַה ּ ֵּמ ִטיב.
בַ .על ׁ ְשמוּעוֹ ת ָרעוֹ ת ְמ ָב ֵּר ְךּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם דַּ ַ ּין ָה ֱא ֶמת.
גַ .ח ָ ּיב ָא ָדם לְ ָב ֵּר ְך ַעל ָה ָר ָעה ְ ּב ַד ַעת ׁ ְשלֵּ ָמה וּבְ נֶ ֶפ ׁש ֲח ֵּפצָ הּ ְ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ּ ְמ ָב ֵּר ְך ַעל ַה ּטוֹ ָבהּ ִ ,כי
ָה ָר ָעה לְ עוֹ בְ ֵּדי ַה ׁ ּ ֵּשם ִהיא ִש ְמ ָח ָתם וְ טוֹ ָב ָתםּ ֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּ ְמ ַק ֵּ ּבל ֵּמ ַא ֲה ָבה ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּגזַ ר ָעלָ יו
ַה ׁ ּ ֵּשם ,נִ ְמצָ א ׁ ֶש ְ ּב ַק ָ ּבלַ ת ָר ָעה זוֹ הוּא עוֹ ֵּבד ֶאת ַה ׁ ּ ֵּשםֶ ׁ ,ש ִהיא ִש ְמ ָחה לוֹ .
דְ .מ ָב ֵּר ְך ַעל ַה ּטוֹ ָבהַ :ה ּטוֹ ב וְ ַה ּ ֵּמ ִטיב ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּי ֵּרא ׁ ֶש ּ ָמא יָ בֹא לוֹ ָר ָעה ִמ ּ ֶמ ּנוּּ ְ ,כגוֹ ן
ׁ ֶש ּ ָמצָ א ְמצִ ָיאה וְ יָ ֵּרא ׁ ֶש ּ ָמא י ׁ ּ ִָש ַמע לַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִי ַ ּקח ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ  ,וְ כֵּ ן ְמ ָב ֵּר ְך ַעל ָה ָר ָעהּ ָ :ברו ְּך
דַּ ָ ּין ָה ֱא ֶמת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּיבֹא לוֹ טוֹ ָבה ִמ ּ ֶמ ּנוּּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבא לוֹ ׁ ֶש ֶטף ַעל ָש ֵּדהוַּ ,אף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ַה ׁ ּ ֶש ֶטף ִהיא טוֹ ָבה לוֹ ֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ָקה ָש ֵּדהוּ.
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רל)

ה .לְ עוֹ לָ ם ְי ֵּהא ָא ָדם ָרגִ יל לוֹ ַמרּ ָ :כל ַמה דְּ ָעבִ יד ַר ֲח ָמנָ א ,לְ ָטב ָעבִ יד.

תפילות וברכות פרטיות
תפילת שווא
(נ"ד א') משנה :והצועק (ומתפלל) לשעבר ,הרי זו תפלת שוא .היתה אשתו מעוברת,
ואומר" :יהי רצון שתלד אשתי זכר" ,הרי זו תפלת שוא .היה בא בדרך ,ושמע קול
צווחה בעיר ,ואומר" :יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי" ,הרי זו תפלת שוא.
(ס' א') תניא :שלשה ימים הראשונים ,יבקש אדם רחמים שלא יסריח .משלושה
הזהירה עליו תורה ,לפי שהרבה דברים נחשבין לרע בתחלתם וסופם מביאים טובה גדולה ,והרבה דברים
נחשבים בראשיתם טוב ויהיה בסופם רע מאד .ולכן אין ראוי לנבון להצטער בבוא צרה גדולה וגזירה הרת סכנה,
לפי שאינו יודע התכלית .וגם אל יתפתה וישמח שמחה רבה כשתגיעהו טובה לפי מחשבתו ,לפי שאינו יודע
התכלית .רמב"ם (פירוש המשנה) ,עיי"ש.
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ועד ארבעים ,יבקש רחמים שיהא זכר .מארבעים יום ועד שלושה חדשים ,יבקש
רחמים שלא יהא סנדל .משלושה חודשים ועד ששה ,יבקש רחמים שלא יהא נפל.
מששה ועד תשעה ,יבקש רחמים שיצא בשלום.
ת"ר :מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ,אמר :מובטח אני
שאין זה בתוך ביתי .ועליו הכתוב אומר " ִמ ׁ ּ ְשמו ָּעה ָר ָעה ל ֹא י ִָירא נָ כוֹ ן לִ בּ וֹ ָ ּב ֻט ַח ַ ּבה'".
(נ"ד א') (המשך משנה ):הנכנס לכרך (ומצויים שם מושלים רעים מחפשים עלילות))1( ,
מתפלל שתים :אחת בכניסתו (שייכנס לשלום) ,ואחת ביציאתו )2( .בן עזאי אומר:
ארבע (תפילות) :שתים בכניסתו (בקשה שיכנס לשלום ,והודאה כשנכנס בשלום).

ושתים ביציאתו .נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד.12
(ס' א') תנו רבנן (ברייתא בשיטת בן עזאי) :בכניסתו מהו אומר :יהי רצון מלפניך ה'
אלהי שתכניסני לכרך זה לשלום .נכנס אומר :מודה אני לפניך ה' אלהי שהכנסתני
לכרך זה לשלום .ביקש לצאת אומר :יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי
שתוציאני מכרך זה לשלום .יצא אומר :מודה אני לפניך ה' אלהי שהוצאתני מכרך
זה לשלום .וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום
ותצעידני לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך.
( )1אמר רב מתנא :לא שנו (שמתפלל) אלא בכרך שאין דנין (תחילה) והורגין בו.
אבל בכרך שדנין (תחילה) והורגין בו ,לית לן בה (ויזהר שלא יפשע ,או אם פשע כבר,
אל יכנס במקום סכנה).
( )2איכא דאמרי :אמר רב מתנא :אפילו בכרך שדנין (תחילה) והורגין בו (יתפלל),
זימנין דלא מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא.

" .12הנכנס לכרך מתפלל שתים :אחת בכניסתו ,ואחת ביציאתו ".לרש"י תפילה שיֵּ צא בשלום ,ולהרמב"ם הודאה על
שיצא בשלום" .נותן הודאה וכו'" ,לרש"י ,הוא ביאור דברי בן עזאי ,שבין בכניסה בין ביציאה מודה על שעבר
וצועק על העתיד .ולרמב"ם הוא פיסקה נפרדת ,מעין סיכום המוסכם על כולם.
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שיטות הראשונים
תפילת הנכנס לכרך :הרמב"ם והמאירי פסקו כבן עזאי ,שהנכנס לכרך מתפלל ארבע
תפילות ,שתים בכניסתו .ושתים ביציאתו .מתפלל על העתיד לבוא ,ונותן הודאה על
שעבר .וריא"ז פסק כת"ק .והשו"ע 13פסק כרמב"ם.
היוצא מהכרך בשלום :כתב הרמב"ם :וְ ִאם יָ צָ א ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,אוֹ ֵּמר "מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ ָ
יך יי ֱאל ַֹהי,
אתנִ י ְ ּב ׁ ָשלוֹ םּ ָ ,כ ְך ּתוֹ לִ יכֵּ נִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ִת ְס ְמ ֵּכנִ י
אתנִ י ִמ ְ ּכ ַר ְך זֶ ה לְ ׁ ָשלוֹ ם; וּכְ ׁ ֵּשם ׁ ֶשהוֹ צֵּ ַ
ׁ ֶשהוֹ צֵּ ַ
לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ַת ְצ ִע ֵּידנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ִּצילֵּ נִ י ִמ ַ ּכף ָ ּכל אוֹ יֵּ ב וְ אוֹ ֵּרב ַ ּבדֶּ ֶר ְך" .14והמאירי כתב :ואין
צריך לעמוד בהם ,רצה לומר להתעכב ,ולא להחזיר פניו למזרח ולא להזכרה ומלכות.
והכלבו כתב שזו היא תפילת הדרך (וחותם בה) .וכן פסק השו"ע.15
היתה אשתו מעוברת ,ואומר" :יהי רצון שתלד אשתי זכר" :מבואר בבבלי שזו תפילת
שוא .ודוקא לאחר  04יום ,שכבר נגמרה יצירת הוולד .והירושלמי סובר שאפשר
להתפלל על מין העובר עד לידתו .ורמב"ם וסמ"ג השמיטו הדין .16וריא"ז פסק כבבלי.
וכן פסק השו"ע.17
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רל)

אַ .ה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּ ּלל ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָע ַברּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס לְ ִעיר וְ ׁ ָש ַמע קוֹ ל צְ וָ ָחה ָ ּב ִעיר ,וְ ָא ַמרְ :י ִהי ָרצוֹ ן
 .13או"ח רל,א .ומבואר בב"י שהוא כלישנא בתרא דרב מתנא .מקורות  -רמב"ם (הל' ברכות י,כה) .מאירי (נ"ט ב' ,ד"ה
המשנה השביעית וכו' אמר המאירי וכו' ,ועיי"ש) .ריא"ז (פ"ט ,הל' ג ,סעי' יא).

 .14לכאורה נראה שאין תפילת בן עזאי אותה תפילה כתפילת הדרך .אולם בדקדוקי סופרים מביא גירסת כ"י מינכן
בה נוסח התפילה מקביל לתפילת הדרך ,ואף היא בחתימה "בא"י שומע תפילה".
 .15או"ח רל,א .וכן כתב השו"ע :וזו היא תפילת הדרך שנכתבה היא וכל דיניה בסי' ק"י .והקשה המשנ"ב (ס"ק ג) הלא
תפילת הדרך היא בלא הודאה על שעבר ,ורק כשהחזיק בדרך! ותירץ שזה כשיוצא מעיר קטנה ,שאין מורא
לצאת ממנה ,ואומר תפילת הדרך רק משום הדרך .ואפילו אם מזדמן אח"כ להיכנס לכרך ,כשיוצא אומר רק
ההודאה בלא חתימה (כיון שאמר תפילת הדרך בתחילת הנסיעה) .וכאן כשנכנס לכרך ,ולן בו ,כשיוצא יאמר תפילת
הדרך ,וכן הודאה ,ויעשה משניהם תפילה אחת ויחתום .עיי"ש .מקורות  -רמב"ם (הל' ברכות י,כה) .כלבו (סי' פז).
 .16ומשום שכלול בכללא דהצועק לשעבר ,הרי זו תפילת שוא .עיניים למשפט.
 .17או"ח רל,א .מקורות  -ריא"ז (הל' ג ,סעי' ט).
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ׁ ֶשלּ ֹא ְי ֵּהא קוֹ ל זֶ ה ְ ּבתוֹ ְך ֵּ ּב ִיתי; אוֹ ׁ ֶש ָהי ְָתה ִא ׁ ְש ּתוֹ ְמ ֻע ֶ ּב ֶרת ַא ַחר מ' יוֹ ם לְ ִעבּ ו ָּר ּה ,וְ ָא ַמר:
ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵּּתלֵּ ד ִא ׁ ְש ִּתי זָ כָ רֲ ,ה ֵּרי זֶ ה ְּת ִפ ַ ּלת ׁ ָשוְ א.
הוֹד ָאה ַעל ׁ ֶש ָע ַברּ ְ ,כגוֹן ַה ִ ּנכְ נָ ס לַ ְ ּכ ַר ְך ,אוֹ ֵּמר :י ְִהי
ֶא ָ ּלא י ְִת ּ ַפ ֵּ ּלל ָא ָדם ַעל ֶה ָע ִתיד לָ בֹא ,וְ ֵּּיִתן ָ
ָרצוֹן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָיך ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ׁ ֶש ַּתכְ נִ ֵּיסנִ י לַ ְ ּכ ַר ְך ַה ֶּזה לְ ׁ ָשלוֹ ם; נִ כְ נַ ס ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,אוֹ ֵּמר :מוֹ ֶדה ֲאנִ י
לְ ָפנֶ ָיך ה' ֱאל ֵֹּהינ ּו ׁ ֶש ִהכְ נַ ְס ַּתנִ י לַ ְ ּכ ַר ְך ַה ֶּזה לְ ׁ ָשלוֹ ם; ִ ּב ֵּ ּק ׁש לָ צֵּ את ,אוֹ ֵּמר :י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָיך ה'
מוֹדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ ָיך ה' ֱאל ַֹהי
ֱאל ֵֹּהינ ּו ׁ ֶש ּתוֹ ִצ ֵּיאנִ י ִמ ְ ּכ ַר ְך זֶ ה לְ ׁ ָשלוֹ ם; יָ צָ א ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,אוֹ ֵּמרֶ :
אתנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם ֵּ ּכן ּתוֹ לִ יכֵּ נִ י לְ ׁ ָשלוֹם וְ כו'ַ ,עד ָ ּברו ְּך
אתנִ י ִמ ְ ּכ ַר ְך זֶ ה לְ ׁ ָשלוֹ ם ,וּכְ ׁ ֵּשם ׁ ֶשהוֹ צֵּ ָ
ׁ ֶשהוֹ צֵּ ָ
ימן ק"י.
ַא ָּתה ה' ׁשוֹ ֵּמ ַע ְּת ִפ ָ ּלה .וְ זוֹ ִהיא ְּת ִפ ַ ּלת ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּנכְ ְּת ָבה ִהיא וְ כָ ל דִּ ינֶ ָיה ְ ּב ִס ָ

תפילת הנכנס לבית המרחץ ולהקיז דם
(ס' א') תנו רבנן :הנכנס לבית המרחץ אומר :יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני
מזה ומכיוצא בו ,ואל יארע בי דבר קלקלה ועון .ואם יארע בי דבר קלקלה ועון,
תהא מיתתי כפרה לכל עונותי.
אמר אביי :לא לימא אינש הכי (ואם יארע בי וכו') ,דלא לפתח פומיה לשטן .דאמר
ריש לקיש ,וכן תנא משמיה דרבי יוסי :לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.
כי נפיק מאי אומר? אמר רבי אחא :מודה אני לפניך ה' אלהי שהצלתני מן האור.
הנכנס להקיז דם אומר :יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה
ותרפאני [כי רופא חנם אתה ,]18לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות (כלומר לא
היה להם לעסוק ברפואות ,אלא לבקש רחמים) ,אלא שנהגו (לעסוק ברפואות).
אמר אביי :לא לימא אינש הכי ,דתני דבי רבי ישמעאל(ַ " :רק ׁ ִשבְ ּתוֹ י ִֵּּתן) וְ ַר ּפֹא
י ְַר ּ ֵּפא" ,מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.
כי קאי (לאחר ההקזה) מאי אומר :ברוך רופא חולים.19
 .18התוספת ע"פ הגהת הגר"א .ובגירסתנו :כי אל רופא נאמן אתה ,ורפואתך אמת.
 .19גירסת בה"ג והרמב"ם ,ע"פ הגהות הגר"א .וגירסת הספרים והרא"ש ברוך רופא חינם.
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שיטות הראשונים
נוסח תפילת הנכנס למרחץ :כתבו רי"ף ,רמב"ם ,ורא"שַ ,ה ִ ּנכְ נָ ס לַ ּ ֶמ ְר ָחץ אוֹ ֵּמר " ְי ִהי ָרצוֹ ן
ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יסנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ תוֹ צִ ֵּיאנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ִּצילֵּ נִ י ִמ ֶּזה ו ִּמ ַ ּכ ּיוֹ צֵּ א בּ וֹ לֶ ָע ִתיד
יך יי ֱאל ַֹהיֶ ׁ ,ש ַּתכְ נִ ֵּ
לָ בוֹ א" .וּכְ ׁ ֶש ֵּ ּיצֵּ א ִמן ַה ּ ֶמ ְר ָחץ אוֹ ֵּמר "מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ ָ
יך יי ֱאל ֹ ַהיֶ ׁ ,ש ִה ַּצלְ ַּתנִ י ִמן ָהאוּר 20".וכן
פסק השו"ע.21
נוסח תפילת הנכנס להקיז דם :כתב הרמב"םַ " ,ה ִ ּנכְ נָ ס לְ ַה ִּקיז דָּ ם אוֹ ֵּמר " ְי ִהי ָרצוֹ ן
ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
"ברו ְּך
יך יי ֱאל ַֹהיֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ֵּע ֶסק זֶ ה לִ ְרפו ָּאהּ ִ ,כי רוֹ ֵּפא ׁ ֶש ְ ּל ִח ָּנם ָא ָּתה" .וּכְ ׁ ֶש ֵּ ּיצֵּ א אוֹ ֵּמר ָ ּ
רוֹ ֵּפא ַח ּיִים" ".וכן פסק השו"ע.22
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות ,סימן רל)

גַ .ה ִ ּנכְ נָ ס לַ ּ ֶמ ְר ָחץ ,אוֹ ֵּמרְ :י ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יסנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ תוֹ צִ ֵּיאנִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם,
יך ה' ֱאל ַֹהי ׁ ֶש ַּתכְ נִ ֵּ
וְ ַת ִּצילֵּ נִ י ֵּמ ָהאוּר ַה ֶּזה וְ כַ ּיוֹ צֵּ א בּ וֹ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא; יָ צָ א ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,אוֹ ֵּמר מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ ָ
יך ה'
ֱאל ַֹהי ׁ ֶש ִה ַּצלְ ַּתנִ י ֵּמ ָהאוּר ַה ֶּזה.
דַ .ה ִ ּנכְ נָ ס לְ ַה ִּקיז דָּ ם ,אוֹ ֵּמרְ :י ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יך ה' ֱאל ַֹהי ׁ ֶש ּי ְֵּהא ֵּע ֶסק זֶ ה לִ י לִ ְרפו ָּאה ִ ּכי
ֹאמרּ ָ :ברו ְּך רוֹ ֵּפא חוֹ לִ ים.
רוֹ ֵּפא ִח ָּנם ַא ָּתה; וּלְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּקיז ,י ַ

 .20ואפשר שכך היתה גירסתם בגמרא .ב"י.
 .21או"ח רל,ג .וכתב המשנ"ב (ס"ק ה) ,ועכשיו לא נהגו בתפלה זו .והטעם ,דלא ניתקן אלא בימיהם שהיו מסיקין
האש מלמטה בחפירה ,ורוחצים באמבטי מלמעלה ע"ג תקרה שעל גבה ,ויש חשש פן תפחת ויפלו לתוכה; אבל
בזמן הזה עומד התנור בזוית וליכא סכנה .מקורות  -רי"ף (מד א בדפיו) .רמב"ם (הל' ברכות י,כ) .רא"ש (סי' כ).
 .22או"ח רל,ד .וכתב המשנ"ב (ס"ק ו) והוא הדין בכל מידי דרפואה יאמר זה ,ולא יחשוב שתהיה איזה דבר לו רפואה
אלא ע"י הבורא יתברך שמו ,ולכן ע"י תפלה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה .עוד כתב (ס"ק ז),
וצריך לומר בשם ומלכות (ב"י וט"ז) .אבל לא ראיתי נוהגין כן (פמ"ג) .מי שמתעטש וחבירו אומר לו 'אסותא' ,יאמר
לו 'ברוך תהיה' ,ואח"כ יאמר לישועתך קויתי ה' (דאמרו רז"ל דמתחלה לא היה אדם חולה כלל אלא היה הולך בשוק
ומתעטש ומת עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים על הדבר) .מקורות  -רמב"ם (הל' ברכות י,כא).
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תפילת בית הכסא
(ס' ב') הנכנס לבית הכסא ,אומר (למלאכים המלווים אותו) :התכבדו מכובדים
רתי עליון ,תנו כבוד לאלהי ישראל ,הרפו ממני עד שאכנס ואעשה
מש ֵּ
קדושים ָ
רצוני ואבוא אליכם.
אמר אביי :לא לימא אינש הכי (הרפו ממני) דלמא שבקי ואזלי .אלא לימא :שמרוני
שמרוני ,עזרוני עזרוני ,סמכוני סמכוני ,המתינו לי המתינו לי ,עד שאכנס ואצא
שכן דרכן של בני אדם.
כי נפיק אומר :ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים
חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם
אי אפשר לעמוד לפניך אפילו שעה אחת.
מאי חתים? מסיק ,רופא כל בשר ,ומפליא לעשות.
שיטות הראשונים
הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו מכובדים :כתב ה"ר דוד אבודרהם בשם חידושי
דב"ש שאין לומר זה אלא ירא שמים וחסיד שהשכינה שורה עליו ,אבל איניש אחרינא
לא משום דמיחזי כיוהרא .ועל פי זה פסק השו"ע 23שעכשיו לא נהגו לאומרו.
ברכת אשר יצר על 'קטנים' :כתב הרא"ה בשם קצת ראשונים ,שאין צריך כן על
הקטנים ,אלא על הגדולים .24והרשב"א שהאומר דוקא לגדולים אשר יצר טועה ,דכמו
כן צריך בקטנים כמו בגדולים .וכן פסק השו"ע.25

 .23או"ח ג,א .וביאר הט"ז (והפנה אליו הגר"א ס"ק א) כי אין אנו מחזיקין ליראת שמים שמלאכין מלוין אותנו.
 .24דייקא נמי דקתני הנכנס לבית הכסא ,ואילו לקטנים לא שייך למימר ביה הנכנס (שאינו מוקף מחיצות).
 .25או"ח ז,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק א) ואפילו אם נמשך זמן גדול אחר עשיית הצרכים ,אפילו הכי חייב לברך .ואם לא
בירך אשר יצר עד שרוצה להטיל מים שנית ,דעת הפמ"ג דמקודם שיטיל יברך אשר יצר על ההטלה הראשונה.
אבל בשערי תשובה הסכים בשם כמה אחרונים דאם נזכר לאחר שהתחיל לו תאוה שוב לא יברך .מקורות -
רשב"א (שו"ת ח"א ,סיק תקצה).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ג)

ֹאמר ּו ִה ְת ַ ּכ ְ ּבד ּו ְמכֻ ָ ּב ִדים וְ כו' .וְ ַעכְ ׁ ָשו ל ֹא נָ ֲהג ּו לְ ָא ְמרוֹ .
אּ ְ .כ ׁ ֶש ּי ָ ִּכנֵּ ס לְ ֵּבית ַה ִ ּכ ֵּּסא י ְ
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ו)

אּ ְ .כ ׁ ֶש ֵּ ּיצֵּ א ִמ ֵּ ּבית ַה ִ ּכ ֵּּסא ,י ְָב ֵּר ְך ֲא ׁ ֶשר יָ צַ ר ֶאת ָה ָא ָדם ְ ּב ָחכְ ָמהֶ ׁ ,ש ְ ּב ִר ַיאת ָה ָא ָדם ִהיא ְ ּב ָחכְ ָמה
נִ ְפלָ ָאה ...הגה :וְ עוֹ ד יֵּ ׁש לְ ָפ ֵּר ׁש ׁ ֶש ּ ַמ ְפלִ יא לַ ֲעשוֹ ת ַ ּב ּ ֶמה ׁ ּ ֶש ׁ ּשוֹ ֵּמר רו ַּח ָה ָא ָדם ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  ,וְ קוֹ ׁ ֵּשר דָּ ָבר
רו ָּחנִ י ְ ּב ָד ָבר ַ ּג ׁ ְש ִמי וְ ַהכּ ֹל הוּא ַעל י ְֵּדי ׁ ֶשהוּא רוֹ ֵּפא כָ ל ָ ּב ָשרּ ִ ,כי ָאז ָה ָא ָדם ְ ּב ַקו ַה ְ ּב ִריאוּת וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ
ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֶמ ֶרת ְ ּב ִק ְרבּ וֹ (דִּ בְ ֵּרי ַעצְ מוֹ ).
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ז)

אּ ָ .כל ַה ּיוֹ ם ְ ּכ ׁ ֶשעוֹ ֶשה צְ ָרכָ יו ֵּ ּבין ְק ַט ִ ּנים ֵּ ּבין ְ ּגדוֹ לִ ים ְמ ָב ֵּר ְך ֲא ׁ ֶשר יָ צַ ר ,וְ ל ֹא ַעל נְ ִטילַ ת יָ ַדיִם,
ַאף ִאם רוֹ צֶ ה לִ לְ מֹד אוֹ לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּ ּלל ִמ ָ ּיד .הגהָ :הי ּו יָ ָדיו ְמלֻ כְ לָ כוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְפ ׁ ֵּשף ָ ּב ֶהן ֲא ִפלּ ּו ָהכֵּ י ֵּאינוֹ
ְמ ָב ֵּר ְך ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִם (סמ''ג סי' כ''ז מ''ע).

קריאת שמע שעל המיטה וברכת המפיל
(ס' ב') הנכנס לישן על מטתו ,אומר מ"שמע ישראל" עד "והיה אם שמע".
ואומר :ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין.
יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום ותן חלקי בתורתך 26ותרגילני לידי
מצוה ואל תרגילני לידי עבירה ,ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון
ולא לידי בזיון ,וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע
ומחלאים רעים .ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ותהא מטתי שלמה
לפניך (שלא יהא פסול ורשע בזרעי) ,והאר עיני פן אישן המות .ברוך אתה ה' המאיר
לעולם כולו בכבודו.

 .26נ"ב :זו היא תוספת של רב עמרם גאון .הגהות הגר"א.
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שיטות הראשונים
אמירת ק"ש וברכת המפיל :בגמרא מבואר שקורא ק"ש ואח"כ מברך ,וכן הוא ברי"ף
ורא"ש .ורב ניסים גאון כתב שמהירושלמי משמע שקריאת שמע היא לאחר ברכת המפיל,
סמוך לשינה .וכן פסק הרמב"ם .וכן כתבו ראשונים רבים .והשו"ע 27פסק כרי"ף ורא"ש.
איזה חלק מק"ש אומר על מיטתו :כתב הרמב"ם" ,וְ קוֹ ֵּרא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ִמ ְּק ִר ַ ּית ׁ ְש ַמע,
ִישן .וְ ִאם ֲאנָ ַס ְתה ּו ׁ ֵּשנָ ה  -קוֹ ֵּרא ֲא ִפלּ ּו ּ ָפסוּק ִר ׁ
ִישן".
אשוֹ ן אוֹ ּ ְפסו ֵּּקי ַר ֲח ִמים ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך י ׁ ַ
וְ י ׁ ַ
וכן כתב הכלבו .והוסיף ,ויש קורין כל קריאת שמע שיש בה רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח
איברים של אדם ,ישמרם השם בזכות הקריאה .והשו"ע 28פסק כרמב"ם.
דיבור והפסק אחר ברכת המפיל :כתב הכלבו ,ונהגו כל ישראל שאין אוכלין ושותין ואין
מדברין אחר קריאת שמע שאומרים על מיטתן ,וסמכו אהאי קרא " ִא ְמר ּו בִ לְ ַבבְ כֶ ם ַעל
ִמ ׁ ְש ַ ּכבְ כֶ ם" זו קריאת שמע" ,וְ ד ֹּמ ּו ֶסלָ ה" .וכיוצא בזה כתב רבינו ירוחם .וכן כתב הרוקח,
שצריך שלא יפסיק בין קריאתו לשנתו ,כדמשמע בירושלמי קרי וחזר קרי עד דהוה
שקע מגו שנתיה .וכן פסק הרמ"א.29
שולחן ערוך
(או"ח ,הל' קריאת שמע ותפילה של ערבית ,סימן רלט)

א .קוֹ ֵּרא ַעל ִמ ָּטתוֹ ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ׁ ְש ַמע (דְּ ָב ִרים ו,ד-ט) ו ְּמ ָב ֵּר ְךַ :ה ּ ַמ ּ ִפיל ֶחבְ לֵּ י ׁ ֵּשנָ ה ַעל
ֵּעינַ י וְ כו' .הגה :וְ י ְִק ָרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ָסמו ְּך לְ ִמ ָּטתוֹ  ,וְ ֵּאין אוֹ כְ לִ ים וְ ׁשוֹ ִתים וְ ל ֹא ְמ ַד ְ ּב ִרים ַא ַחר
ִישן ִמ ָ ּידֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרִ :א ְמר ּו בִ לְ ַבבְ כֶ ם ַעל ִמ ׁ ְש ַ ּכבְ כֶ ם וְ ד ֹּמ ּו ֶסלָ ה
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ִמ ָּטתוֹ ֶ ,א ָ ּלא י ׁ ַ
(ת ִה ִ ּלים ד ,ה) ָ ּ
ימן ס''ג ִאי ֻמ ָּתר לִ ְקרוֹת ְ ּכ ׁ ֶשהוּא
(כל בּ וֹ וְ רוֹ ֵּק ַח וְ ַר ֵּ ּבנ ּו יְרו ָּחם נ''ב ח''ב) ,וְ ַע ּי ִִן לְ ֵּעיל ִס ָ
ְּ
ישן ִמ ָ ּידָ ,אז חוֹ זֵּ ר וְ קוֹ ֵּרא ַ ּכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ַעד
ׁשוֹ כֵּ ב; וְ ִאם ָק ָרא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וְ ל ֹא יוּכַ ל לִ ׁ ַ
(ה ָ ּגהוֹ ת ַמ ְימוֹ נִ י פ''ז); וְ ֵּאין ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ְק ִר ַיאת
ׁ ֶש ּי ׁ ְִש ַּת ַ ּקע ְ ּב ׁ ֵּשנָ ה ,וְ ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה ְק ִר ָיאתוֹ ָסמו ְּך לִ ׁ ְשנָ תוֹ ַ
ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ִמ ָּטתוֹ (ַ .ה ָ ּגהוֹ ת ַמ ְימוֹ נִ י פ''ז ו ֵּּבית יוֹ ֵּסף ְ ּב ׁ ֵּשם תוס' פ' ָ ּכל ַה ָ ּב ָשר)...
 .27או"ח רלט,א .מקורות  -רמב"ם (הל' תפילה ז,א-ב) .הגהות מיימוניות (אות ג) .ור' עוד מקורות להלן.
 .28או"ח רלט,א .מקורות  -רמב"ם (הל' תפילה ז,ב).
 .29או"ח רלט,א .מקורות  -כלבו (סי' כט) .הרוקח (הל' תפילה ,סי' שכז) .רבינו ירוחם (נתיב ג ח"ב).
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ברכות השחר
(ס' ב') כי מתער אומר :אלהי ,נשמה שנתת בי טהורה ,אתה יצרתה בי ,אתה נפחתה
בי ,ואתה משמרה בקרבי ,ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא .כל
זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים
אדון כל הנשמות .ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.
כי שמע קול תרנגולא לימא :ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.
כי פתח עיניה לימא :ברוך פוקח עורים.
כי תריץ ויתיב (כשמתיישב על מיטתו) לימא :ברוך מתיר אסורים.
כי לביש לימא :ברוך מלביש ערומים.
כי זקיף לימא :ברוך זוקף כפופים.
כי נחית לארעא לימא :ברוך רוקע הארץ על המים.
כי מסגי (כשהולך) לימא :ברוך המכין מצעדי גבר.
כי סיים מסאניה (כשנועל מנעלו) לימא :ברוך שעשה לי כל צרכי.
כי אסר המייניה (כשחוגר חגורו) לימא :ברוך אוזר ישראל בגבורה.
כי פריס סודרא על רישיה לימא :ברוך עוטר ישראל בתפארה.
שיטות הראשונים
כי מתער אומר אלהי נשמה שנתת בי טהורה :דעת הגאונים ורא"ש ,שלא יפסיק בין
ברכת אשר יצר לאלהי נשמה ,כי היא סמוכה לה ולכך אינה פותחת בברוך .ודעת
הרמב"ם שאין צריך לומר ברכת אלהי נשמה מיד אחרי אשר יצר ,מפני שהיא ברכת
הודאה כמו ברכת הגשמים שאינה פותחת בברוך .30וכן פסק השו"ע.31
 .30וכתב הטור דהכי מסתבר ,דהכי מוכח בברכות בפרק הרואה ,דקאמר כי מתער משנתיה לימא אלהי נשמה ,ובתר
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דין ברכות השחר כשלא התחייב בהן :כתב הרמב"ם "וְ כָ ל ְ ּב ָרכָ ה ֵּמ ֶהן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַח ֵּ ּיב ָ ּב ּה -
ֵּאינוֹ ְמ ָב ֵּר ְך אוֹ ָת ּה" .דעת רב נטרונאי גאון ,רב עמרם גאון ורמב"ן ,שמברך בין נתחייב
בהן ,בין לא נתחייב בהן .שברכות השבח הן ,ונתקנו על מנהגו של עולם .דעת הרא"ש
שרק אותן ברכות שנתקנו על הנאתו (מלביש ערומים ,עוטר ישראל ,שעשה לי כל צרכי) ,לא
יברך אם לא נהנה .והשו"ע 32פסק כרמב"ם ,והרמ"א כתב בשם יש אומרים שאפילו לא
נתחייב בהן מברכן ,ושכן המנהג.
ממתי יכול לברך ברכות השחר :דעת הרא"ש שהמשכים ללמוד ,יברך ענט"י ואשר יצר
ואלהי נשמה וכל סדר הברכות עד ברכת התורה ,וברכת התורה בכלל ,וילמד .ופרשת
התמיד לא יקרא עד שיאיר היום; וכן אשר נתן לשכוי בינה ,לא יברך אלא ביום .וכן
פסק השו"ע.33
סדר קדימות בברכות השחר :כתב רב עמרם גאון ,כיון שבירך זוקף כפופים אין לברך
מתיר אסורים .וכתב הטור ,ואיני יודע למה ,דהא בגמרא מפרש כל אחת ואחת למה
הכי קאמר וכי משי לידיה לימא על נטילת ידים.
 .31או"ח ו,ג .מקורות  -גאונים (הו"ד בטור) .רא"ש (שו"ת ,כלל ד ,סי' א) .רמב"ם (הל' תפילה ז,ג) .תוספות (בפרק היה קורא,
ברכות י"ד א' ,ד"ה ימים; פרק שלשה שאכלו ,מ"ו א' ,ד"ה כל; פרק ערבי פסחים ,ק"ד ב' ,ד"ה כל).
 .32או"ח מו,ח .והכף החיים (אות מט) כתב שכבר נהגו העולם כדעת הרמ"א ,לברך כל הברכות אע"פ שלא התחייב
בהן .וזה לשון האר"י ז"ל (שער הכוונות ,הקדמה לדרושי ברכת השחר) :כל הח"י ברכות שיש מן ענט"י עד סוף ברכת
התורה ,כולן חייב האדם לסדרם ולברכם בכל יום ,אע"פ שלא נתחייב הוא בהם ,לפי שכולם הם רמזים נפלאים
אל אורות עליונים .ואין לבטלם ,אפילו אם האדם לא ישן בלילה ,וכו' ,לפי שעל מנהגו של עולם נתקנו ,וכו'.
היה ניעור כל הלילה :כתב המשנ"ב (ס"ק כד) :עיין בספר אליה רבא שכתב דברכת אלהי נשמה וברכת המעביר
שינה אין לברך אם היה ניעור כל הלילה .ובפמ"ג ובשערי תשובה השאירו דבריו בצ"ע .ומסיק בשע"ת דיראה
לשמוע אלו השתי הברכות מאחר ויכוין לצאת .ואם ישן בלילה ששים נישמין לכו"ע יש לו לברך אותם.
מקורות – רמב"ן (חי' פסחים ז' ב' ,ד"ה והוי יודע) .ר"ן (פסחים ,ד א ברי"ף ,ד"ה ומיהו בירושלמי) .רמב"ם (הל' תפילה ז,ז-ט).
רבי אברהם בן הרמב"ם (שו"ת סי' פג ,בהרחבה) .תוספות (ס' ב' ,ד"ה כי שמע) .ור' שטמ"ק (ד"ה בכל הני) .רא"ש (סי' כג).
רב נטרונאי ורב עמרם ושאר גאונים (הו"ד בכלבו) .כלבו (סי' א) .גאונים (אוצר הגאונים ברכות ,התשובות ,סי' שסט-שע).
 .33או"ח מז,יג .כתב המשנ"ב (ס"ק ל) ,אפילו במשכים אחר חצות לילה לאיזה עניין ,ודעתו לחזור ולישון עוד אח"כ שינת
קבע ,אפילו הכי יוכל לברך כל אלו הברכות ושוב לא יצטרך לברך אותם כשיקום בבוקר .לבד ברכת אלקי נשמה
יאמר בלי חתימה והמעביר שינה .וכף החיים (אות מט) כתב על פי דברי האר"י ז"ל ,שיכול לברך כל ברכות השחר
מחצות הלילה ,חוץ מברכת ענט"י שלא יברך כלל ,וברכת התורה יברך בבוקר .ואם אפשר ייפנה קודם ,כדי שיברך
אשר יצר ויסמיכנה לברכת אלוהי נשמה .ועד מתי יכול לברך ברכות השחר ,כתב ב'מעשה רב' (הל' ברכות השחר ,אות ט),
שאם שכח מלברך ,יש שהות לאומרן כל היום ,וגם בלילה עד השינה .מקורות  -רא"ש (שו"ת ,כלל ד סי' א).
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נתקנה .והשו"ע 34פסק כרב עמרם גאון.
ברכת הנותן ליעף כוח :כתב הטור ,עוד ברכה אחת יש בסדורי אשכנז ,בא"י אמ"ה
הנותן ליעף כח .35וכתב האגור ,קבלתי מרבותי שאין להוסיף עוד על אילו ברכות
שנתקנו רק כמו שנזכרים בגמרא ,ומהן אין לגרוע .והרמב"ם ,רוקח ,וסמ"ק לא
הזכירוה .וכן פסק השו"ע .36והרמ"א כתב שהמנהג פשוט בבני אשכנז לאומרה.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ,סימן מו)

ֹאמר ֱאל ַֹהי נְ ׁ ָש ָמה.
אּ ְ .כ ׁ ֶש ֵּּנעוֹ ר ִמ ׁ ּ ְשנָ תוֹ  ,י ַ
ְ ּכ ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵּמ ַע קוֹ ל ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ,י ְָב ֵּר ְך ַהנּוֹ ֵּתן לַ ּ ֶשכְ וִ י ִ ּבינָ ה.
ְ ּכ ׁ ֶשלּ וֹ ֵּב ׁש י ְָב ֵּר ְך ַמלְ ִ ּב ׁיש ֲע ֻר ּ ִמים.
יח יָ ָדיו ַעל ֵּעינָ יו ,י ְָב ֵּר ְך ּפוֹ ֵּק ַח ִעוְ ִרים.
ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּנ ַ
ְ ּכ ׁ ֶש ֵּ ּי ׁ ֵּשב י ְָב ֵּר ְך ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים.
ְ ּכ ׁ ֶשזּוֹ ֵּקף י ְָב ֵּר ְך זוֹ ֵּקף ְ ּכפו ִּפים.
יח ַרגְ לָ יו ָ ּב ָא ֶרץ ,י ְָב ֵּר ְך ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמיִם.
ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּנ ַ
ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵּעל ִמנְ ָעלָ יו ,י ְָב ֵּר ְך ׁ ֶש ָע ָשה לִ י ָ ּכל צָ ְר ִ ּכי.
ְ ּכ ׁ ֶשהוֹ לֵּ ְך י ְָב ֵּר ְך ַה ּ ֵּמכִ ין ִמצְ ֲע ֵּדי גָ ֶבר.
ְ ּכ ׁ ֶשחוֹ גֵּ ר ֲחגוֹ רוֹ  ,י ְָב ֵּר ְך אוֹ זֵּ ר י ְִש ָר ֵּאל ִ ּבגְ בו ָּרה.
יוֹסף ְ ּב ׁ ֵּשם ָה ַר ֲא ָב"ד).
הגה :אוֹ לוֹ ֵּב ׁש ָה ַאבְ נֵּ ט ַה ּ ַמ ְפ ִסיק ֵּ ּבין לִ בּ וֹ לָ ֶע ְרוָ הּ ֵּ .
(בית ֵּ
ְ ּכ ׁ ֶש ּ ֵּמ ִשים כּ וֹ ַבע אוֹ ִמצְ נֶ ֶפת ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ  ,י ְָב ֵּר ְך עוֹ ֵּטר י ְִש ָר ֵּאל ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה.
ְ ּכ ׁ ֶש ּי ִּטֹל יָ ָדיו ,י ְָב ֵּר ְך ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִם.
 .34או"ח מו,ה .שברכת מתיר אסורים על שמניע עצמותיו שהיו כל הלילה ככפותים ,וכשמברך זוקף כפופים (על
זקיפת קומתו שהיתה כפופה כל הלילה) בכלל זה גם תנועת האיברים ,ולמה יחזור לברך שנית על זה .ב"י .וכתב
המשנ"ב (ס"ק כ) דמסקי האחרונים להקל בזה .וטוב שישמע הברכה מאחר ,ויכוין לצאת .עיי"ש .עוד דן המשנ"ב,

אם בשעה אמר ברוך אתה ה' ,הייתה כוונתו לברכה אחרת ,עיי"ש בהרחבה.
 .35ונתקנה על פי המדרש " ֲח ָד ׁ ִשים לַ ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָך" (איכה ג,כג) ,בשר ודם מפקיד פקדון ביד חבירו ,ומחזירו לו
בלוי ומקולקל; אבל אדם מפקיד בכל ערב נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא והיא עייפה ,ומחזירה לו חדשה ורגיעה.
 .36או"ח מו,ו .מקורות  -אגור (הל' ברכות ,סי' פז).
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ְ ּכ ׁ ֶש ּי ְִר ַחץ ּ ָפנָ יוְ ,י ָב ֵּר ְך ַה ּ ַמ ֲעבִ יר ׁ ֵּשנָ ה ֵּמ ֵּעינַ י וְ כו' וִ ִיהי ָרצוֹ ן וְ כו' ַעד ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' גּ וֹ ֵּמל
ֲח ָס ִדים טוֹ בִ ים לְ ַע ּמוֹ י ְִש ָר ֵּאל .וְ ֵּאין לַ ֲענוֹ ת ָא ֵּמן ַא ַחר ַה ּ ַמ ֲעבִ יר ׁ ֵּשנָ ה ֵּמ ֵּעינַ יַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ְח ּתֹם
ַהגּ וֹ ֵּמל ֲח ָס ִדים טוֹ בִ ים לְ ַע ּמוֹ י ְִש ָר ֵּאלֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל ְ ּב ָרכָ ה ַא ַחת ִהיא.
בַ .עכְ ׁ ָשו ִמ ּ ְפנֵּ י ׁ ֶש ֵּאין ַה ָ ּי ַדיִם נְ ִק ּיוֹ ת ,וְ גַ ם ִמ ּ ְפנֵּ י ַע ּ ֵּמי ָה ֲא ָרצוֹ ת ׁ ֶש ֵּאינָ ם יוֹ ְד ִעים אוֹ ָתם ,נָ ֲהג ּו
לְ ַסדְּ ָרם ְ ּב ֵּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ,וְ עוֹ נִ ין ָא ֵּמן ַא ֲח ֵּר ֶיהם ,וְ יוֹ צְ ִאים י ְֵּדי חוֹ ָב ָתן.
הִ .אם ָק ַדם ו ֵּּב ַר ְך זוֹ ֵּקף ְ ּכפו ִּפים ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵּ ּב ַר ְך ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ,ל ֹא י ְָב ְרכֶ ָּנה.
ו .יֵּ ׁש נוֹ ֲהגִ ין לְ ָב ֵּר ְך ַהנּוֹ ֵּתן לַ ָ ּי ֵּעף כּ ַֹח ,וְ ֵּאין דִּ בְ ֵּר ֶיהם נִ ְר ִאים.
הגהַ :א ְך ִמנְ ָהג ּ ָפ ׁשוּט ִ ּבבְ נֵּ י ַא ׁ ְש ְ ּכנַ ִּזים לְ ָא ְמ ָר ּה.

חּ ָ .כל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ָה ֵּאלּ וִּ ,אם ל ֹא נִ ְת ַח ֵּ ּיב ְ ּב ֵּאיזֶ ה ֵּמ ֶהןּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע קוֹ ל ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא
ָהלַ ְך ,אוֹ ל ֹא לָ ַב ׁש ,אוֹ ל ֹא ָחגַ ר ,אוֹ ֵּמר אוֹ ָת ּה ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבל ֹא ַהזְ ָ ּכ ַרת ַה ׁ ּ ֵּשם.
הגה :וְ יֵּ ׁש אוֹ ְמ ִרים דַּ ֲא ִפלּ ּו ל ֹא נִ ְת ַח ֵּ ּיב ָ ּב ֶהן ְמ ָב ֵּר ְך אוֹ ָתן ,דְּ ֵּאין ַה ְ ּב ָרכָ ה דַּ וְ ָקא ַעל ַעצְ מוֹ ֶ ,א ָ ּלא ְמ ָב ְרכִ ין
ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָ ּב ָרא צָ ְרכֵּ י ָהעוֹ לָ ם .וְ כֵּ ן ַה ּ ִמנְ ָהג וְ ֵּאין לְ ׁ ַשנּוֹ ת (טוּר וְ תוס' ָהר ׁ
ֹא"ש ּ ֶפ ֶרק ָהרוֹ ֶאה וְ ַר"ן פ"ק
דִּ ְפ ָס ִחים וְ כָ ל בּ וֹ ).
(או"ח ,הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ,סימן מז)

יגַ .ה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּכים ק ֶֹדם אוֹ ר ַה ּיוֹ ם לִ לְ מֹדְ ,מ ָב ֵּר ְך ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ֵּאינוֹ צָ ִר ְ
יך לַ ֲחזֹר וּלְ ָב ֵּר ְך ְ ּכ ׁ ֶש ֵּ ּילֵּ ְך
לְ ֵּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסתַ .ה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּכים ק ֶֹדם אוֹ ר ַה ּיוֹ םְ ,מ ָב ֵּר ְך ָ ּכל ֵּס ֶדר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ,חוּץ ִמ ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּנוֹ ֵּתן
לַ ּ ֶשכְ וִ י בִ ינָ ה ו ָּפ ָר ׁ ַשת ַה ָּת ִמיד ( ַע ֵּ ּין לְ ֵּעיל סי' א' ָס ִעיף ו') ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִּתין ִמ ְ ּל ָא ְמ ָרם ַעד ׁ ֶש ֵּ ּיאוֹ ר
ַה ּיוֹ ם .הגה :וּלְ כַ ְּת ִח ָ ּלה י ִּטֹל יָ ָדיו ק ֶֹדם ׁ ֶש ּי ְָב ֵּר ְך לִ לְ מֹד .וְ ִאם ל ֹא ָהיָ ה לוֹ ַמיִם יָ כוֹ ל לִ לְ מֹד וּלְ ָב ֵּר ְך ְ ּבל ֹא
נְ ִטילָ ה ְ ּכמוֹ ִ ּב ׁ ְש ָאר ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ָב ֵּר ְך ק ֶֹדם נְ ִטילָ ה ְ ּכ ִדלְ ֵּעיל ִס ָימן מ"ו ָ(אגוּר).

עיטוף בציצית והנחת תפילין
(ס' ב') כי מעטף בציצית לימא :ברוך אשר קדשנו במצותיו וציוונו להתעטף בציצית.
כי מנח תפילין אדרעיה (בזרועו) לימא :ברוך אשר קדשנו במצותיו וציוונו להניח
תפילין .ארישיה לימא :ברוך אשר קדשנו במצותיו וציוונו על מצות תפילין.
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שיטות הראשונים
ברכת תפילין :מבואר בסוגיא שעל תפילין של יד מברך 'להניח' ,ועל של ראש מברך
'על מצות' .ובמסכת מנחות (הקומץ ,ל"ו א') אמרינן :לא סח ,מברך אחת .סח ,מברך
שתיים .וביאר רש"י שכשלא סח ,מברך ברכה אחת 'להניח' על תפילין של יד ושל
ראש .וכן דעת רב האי גאון ,רב אחא משבחא ,רי"ף ורמב"ם .ודעת רבינו תם ורא"ש,
שגם כשלא סח מברך על של ראש ברכה נפרדת' ,על מצות' ,שהיא גמר מצוה ,ועיקר
(שיש בה ד' בתים ,ושי"ן) .אבל סח ,חוזר ומברך שתיים על תפילין של ראש .והשו"ע37
פסק כהרי"ף ורמב"ם .והרמ"א כתב בשם יש אומרים כהרא"ש ,וכתב שכן נהגו באשכנז,
ושטוב לומר אחר ברכה שתניה בשכמל"ו.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות תפילין ,סימן כה)

יח ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש וְ ל ֹא י ְָב ֵּר ְך ִ ּכי ִאם
יח ְּת ִפ ִ ּלין ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יָ נִ ַ
יח ׁ ֶשל יָ ד ְּת ִח ָ ּלה וִ ָיב ֵּר ְך לְ ָהנִ ַ
ה ... .וְ יָ נִ ַ
יהם .הגה :וְ יֵּ ׁש אוֹ ְמ ִרים לְ ָב ֵּר ְך ַעל ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַעל ִמצְ וַ ת ְּת ִפ ִ ּלין ֲא ִפלּ ּו ל ֹא
ְ ּב ָרכָ ה ַא ַחת לִ ׁ ְש ֵּּת ֶ
(הר ׁ
ֹא''ש הל' ְּת ִפ ִ ּלין) ,וְ כֵּ ן ּ ָפ ׁ ַשט ַה ּ ִמנְ ָהג ִ ּבבְ נֵּ י ַא ׁ ְש ְ ּכנַ ז ׁ ֶש ּ ְמ ָב ְרכִ ין ב' ְ ּב ָרכוֹת וְ טוֹ ב לוֹ ַמר
ִה ְפ ִסיק ֵּ ּבינְ ַתיִם ָ
ָּת ִמיד ַא ַחר ַה ְ ּב ָרכָ ה ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ָ ּברו ְּך ׁ ֵּשם ְ ּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ַ(מ ֲה ִר''י ֵּ ּבן ָחבִ יב ָאגוּר סי' ל''ח).

נטילת ידיים שחרית
(ס' ב') כי משי ידיה לימא :ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידים.
כי משי אפיה לימא :ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי .ויהי רצון
מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצוותיך ואל תביאני לא לידי חטא
ולא לידי עוון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון ,וכוף את יצרי להשתעבד לך ,ורחקני
מאדם רע ומחבר רע ,ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך ,ותנני היום ובכל יום
 .37או"ח כה,ה .והגר"א (ס"ק יז) האריך והכריע שהעיקר כשיטת רש"י ,רי"ף ורמב"ם .מקורות  -גאונים (הו"ד ברא"ש) .רמב"ם
(הל' תפילין ד,ה) .ר"ת (מנחות ל"ו א' ,תוד"ה לא סח) .רא"ש (הל' תפילין סי' יד) .שימושא רבא (ד"ה וכשמניח) .סמ"ג (עשין כב).
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לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ,ותגמלני חסדים טובים .ברוך אתה ה'
גומל חסדים טובים לעמו ישראל.
שיטות הראשונים
טעם נטילת ידיים שחרית :דעת הרשב"א שטעם הנטילה ,מפני שנעשים בשחר כבריה
חדשה ,ומפני שנבראנו לכבודו ולשרתו ,צריכים ליטול ידיים מן הכלי ככהן המקדש
ידיו מן הכיור .ודעת הרא"ש שטעם הנטילה שלאחר שינת קבע יש לחוש שנגעו הידיים
במקומות מטונפים .והשו"ע 38חשש לשני הטעמים לחומרא.
האם יש להקפיד בנט"י שחרית בדברים המעכבים לסעודה :מדברי הרא"ש משמע דלא
בעינן כלי לנטילת שחרית .וכן כתב הר"ן .ומשמע שגם שאר דברים המעכבים בנטילת ידים
לסעודה ,אין צריך בנטילת ידיים של שחרית ,שאינה אלא משום נקיות בעלמא .והרשב"א
כתב שמשמע לכאורה שצריך בבוקר ליטול ידיו בכלי .39וכן דעת ה"ר דוד אבודרהם שכתב
שצריך שיהיו המים באים מכח אדם .וכן כתוב בספר הזוהר .והשו"ע 40פסק שטוב להקפיד
בדברים המעכבים בנטילת ידיים לסעודה .והוסיף הרמ"א ,שאינו מעכב.
 .38או"ח סי' ד (ראה משנ"ב ס"ק א) .ובכל מקום שיש נפקא מינה בין הטעמים ,נוטל ואינו מברך .כגון היה ניעור כל
הלילה (סעי' יג ,דלרשב"א מברך ,ואף שלא נעשה בריה חדשה ,משום לא פלוג .אמנם עכ"פ משום רוח רעה נוטל לכו"ע) ,או שישן
עם בתי ידיים (דלרא"ש לא יברך) .וכן כשהשכים ונטל ידיו ,וחזר לישון (אפילו קודם עמוד השחר) שינת קבע (סעי' יד,
ומשנ"ב ס"ק לב ,דלהרשב"א אינו מברך) .וכשהיה ישן בתחילת הלילה ,וקם ונטל ידיו להעביר רוח רעה ,לרשב"א צריך
שוב בבוקר ליטול ידיו לתפילה בברכה ,שרק בבוקר נעשה כבריה חדשה ,ולרא"ש רק אם יעשה צרכיו קודם
תפילה ,יתחייב ליטול בברכה .ביה"ל (ד,יג ,ד"ה כל) .מקורות  -רשב"א (שו"ת ,ח"א סי' קצא) .רא"ש (פ"ט סי' כג; שו"ת
כלל ד) .וראה לעיל ,ט"ו א' ,סוגית טהרת ידיים קודם התפילה.
 .39הרשב"א כתב שיש קצת ראיה לחייב נטילה בכלי בשחר ,ממה שאמרו (חולין ,כל הבשר ,ק"ו ב') נוטל אדם ידיו
שחרית ומתנה עליהם כל היום ,ועולה נטילתו גם לאכילה .וכן ממה שאמרו (כאן) ,הנוטל ידיו ומניח תפילין
וקורא ק"ש וכו' ,ולא אמרו רוחץ ידיו (כמו שאמר בשבת ,כ"ה ב' ,בערב שבת רוחץ פניו ידיו ורגליו) .אמנם דוקא
בשחרית נוטל ,ולא במנחה וערבית ,לפי שנעשים כבריה חדשה וכו'.
 .40או"ח ד,ז .והרמ"א לא בא לחלוק על המחבר ,אלא לפרש דבריו .ולדעת הרא"ה ,לא יברך כשנוטל בלא כלי ,או
בלא כוח גברא ,ולכתחילה מעכב שיהדר אחרי מים ,ראה לעיל ט"ו א' (על פי ביאור הגר"א ,ס"ק ט) .מקורות  -הזוהר
(פ' וישב ,קפד ב ,על פסוק ,בראשית לז יז ,ויאמר האיש נסעו מזה .הובא בב"י) .ר"ן (ריש פרק כל הבשר ,חולין ,לז ב ברי"ף ,ד"ה
מפני) .רשב"א (שו"ת ,ח"א סי' קצא) .אבודרהם (דיני נט"י שחרית) .רא"ש (סי' כג; שו"ת כלל ד).
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שכשוך ידיים ,או הטבלתם בנהר ,האם מועיל כנטילה :כתב הרשב"א ומשכשך ידיו
בתוך הכלי בין בשחר בין בשעת אכילה ,שפיר דמי ,41וכן נמי להטביל ידיו בנהר ,שפיר
דמי .וכאן וכאן מברך על נטילת ידים .וכן פסק השו"ע.42
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ד)

א .י ְִר ַחץ יָ ָדיו וִ ָיב ֵּר ְך ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִם.
(אבּ ו ַּד ְר ַהם)
הגה :וְ יֵּ ׁש אוֹ ְמ ִרים ַ ּגם ֲא ׁ ֶשר יָ צַ ר וַ ֲא ִפלּ ּו ל ֹא ָע ָשה צְ ָרכָ יו וְ כֵּ ן נָ ֲהג ּו ַ
ַמיִם ַה ּ ְפסוּלִ ים לִ נְ ִטילַ ת יָ ַדיִם לִ ְס ֻעדָּ ה (לְ ַק ּ ָמן ִס ָימן ק"ס) ְ ּכ ׁ ֵּש ִרים לִ נְ ִטילַ ת יָ ַדיִם לִ ְת ִפ ָ ּלה,

ִמיה ּו יֵּ ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵּמר דְּ ל ֹא ְמ ָב ֵּר ְך ֲעלַ יְיהוּ.
ז .טוֹ ב לְ ַה ְק ּ ִפיד ִ ּבנְ ִטילַ ת יָ ַדיִם ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּבכָ ל ַהדְּ ָב ִרים ַה ְמ ַע ְ ּכבִ ים ִ ּבנְ ִטילַ ת יָ ַדיִם לִ ְס ֻעדָּ ה.
(מ ְרדְּ כַ י
הגהִ :מיה ּו ֵּאינוֹ ְמ ַע ֵּ ּכב ל ֹא ְ ּכלִ י ,וְ ל ֹא כּ ַֹח ַ ּגבְ ָרא ו ׁ ְּש ָאר דְּ ָב ִרים ַה ּפוֹ ְסלִ ים ִ ּבנְ ִטילַ ת ַה ְּס ֻעדָּ ה ָ
ֵּר ׁיש פ' ֵּאלּ ּו דְּ ָב ִרים ְּת ׁשו ַּבת ַר ׁ ְש ָ ּב"א ִס ָימן קצ"א).
יבִ .אם ׁ ִשכְ ׁ ֵּש ְך יָ ָדיו לְ תוֹ ְך ְ ּכלִ י ׁ ֶשל ַמיִםָ ,עלְ ָתה לוֹ נְ ִטילָ ה לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וְ לִ ְת ִפ ָ ּלהֲ ,א ָבל ל ֹא
לְ רו ַּח ָר ָעה ׁ ֶש ֲעלֵּ ֶיהםִ .אם ׁ ִשכְ ׁ ֵּש ְך יָ ָדיו ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ֵּמימוֹ ת ְמ ֻח ָ ּל ִפים ,יֵּ ׁש לְ ִה ְס ַּת ּ ֵּפק ִאם ָעלְ ָתה
לוֹ לְ ַה ֲעבִ יר רו ַּח ָר ָעה ׁ ֶש ֲעלֵּ ֶיהם.
יגִ .אם ָהיָ ה נֵּ עוֹ ר ָ ּכל ַה ַ ּליְלָ ה ,יֵּ ׁש לְ ִה ְס ַּת ּ ֵּפק ִאם צָ ִר ְ
יך לִ ּטֹל יָ ָדיו ׁ ַש ֲח ִרית לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּ ּלל וּלְ ַה ֲעבִ יר
(הר ׁ
ֹא"ש ְ ּכלָ ל ד' וְ ַר ׁ ְש ָ ּב"א סי' קצ"א).
רו ַּח ָר ָעה ִמ ָ ּי ָדיו :הגה :וְ י ְִּטלֵּ ם ְ ּבל ֹא ְ ּב ָרכָ ה ָ
כבִ .אם ֵּאין לוֹ ַמ ִים י ְַק ַּנח יָ ָדיו ִ ּבצְ רוֹ ר אוֹ ְ ּב ָע ָפר ,אוֹ ְ ּבכָ ל ִמדֵּּ י דִּ ְמנַ ֵּ ּקי ,וִ ָיב ֵּר ְך ַעל נְ ִק ּיוּת
יָ ַדיִם ,וְ יוֹ ִעיל לִ ְת ִפ ָ ּלה ֲא ָבל ל ֹא לְ ַה ֲעבִ יר רו ַּח ָר ָעה ׁ ֶש ֲעלֵּ ֶיהן.
 .41מדאמרינן בכיור (שמות ,פרשת כי תשא ,ל,יט) "וְ ָר ֲחצ ּו ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ִמ ּ ֶמ ּנוּ" ,ולא בתוכו .שמע מינה ,הכא הוא דכתיב
ממנו ,הא בעלמא ,אפילו בתוכו שפיר דמי.
 .42או"ח ד,יב (וראה או"ח קנט,כ ,שו"ע ורמ"א) .והוסיף הב"י דמשמע דהיינו לצאת ידי חובת נטילת ידים שחרית כדי
לקרות קריאת שמע ולהתפלל ,אבל להעביר רוח רעה השורה על ידיו לא סגי בשכשוך ,דלעולם אינה עוברת
עד שיערה עליהם מים שלש פעמים ,ושכשוך ידים בכלי אפילו כמה פעמים לא חשיב אלא פעם אחת שכיון
ששכשך ידיו פעם ראשונה נטמאו כל מים שבכלי ,ותו לא מהני מידי ,שהרי הן כשופכין! מכל מקום אם שכשך
ידיו שלש פעמים בשלושה מימות מחולפים ,נראה שאף על פי שאינם באים על ידיו דרך עירוי ,מהני .אבל
מדברי הזוהר נראה דלא מהני להעביר הזוהמא ,אלא על ידי עירוי כלי דוקא .וכן בשו"ע נשאר בספק.
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הלכות מורא מקדש
איסור קלות ראש ואיך נפנים
הקדמהִ :מצְ וַ ת ֲע ֵׂשה לְ י ְִר ָאה ִמן ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁשֶׁ ׁ ,ש ֶּׁנ ֱא ַמר" :ו ִּמ ְקדָּ ׁ ִשי ִּת ָיראוּ" (ויקרא יט,ל; כו,ב); וְ ל ֹא ִמן ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַא ָּתה יָ ֵׂרא ֶׁא ָ ּלא
ִמ ּ ִמי ׁ ֶׁש ִּצ ָּוה ַעל י ְִר ָאת ֹו .1חכמים הרחיבו ואסרו קלות ראש אף מחוץ להר הבית.

(נ"ד א') משנה :לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח (של הר הבית ,מחוצה לו) ,שהוא מכוון כנגד בית
קדשי הקדשים (שכל השערים מכוונים זה כנגד זה עד פתח בית קה"ק).
(ס"א ב') אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא :הכי אמר רבי יוחנן ,לא אמרו (איסור קלות ראש) אלא מן
הצופים (שאפשר לראות משם את הר הבית) ולפנים ,וברואה (שיכול לראות משם ,פרט למקום נמוך) ,ובשאין
גדר (מפסיק בינו להר הבית) ,ובזמן שהשכינה שורה (שבית המקדש קיים).
תניא )1( :הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב (שלא יהיה פרועו שלפניו או שלאחריו מגולה לצד ירושלים),
אלא צפון ודרום .ובגליל צפון ודרום אסור ,מזרח ומערב מותר )2( .ורבי יוסי מתיר ,שהיה רבי יוסי אומר:
לא אסרו אלא ברואה (בית המקדש) )3( .רבי יהודה אומר :בזמן שבית המקדש קיים ,אסור .בזמן שאין
בית המקדש קיים ,מותר )4( .רבי עקיבא אוסר בכל מקום.
(ומקשה) רבי עקיבא היינו תנא קמא (שאינו מחלק בין רואה לאינו רואה ,ובין בהמ"ק קיים או לא)! (ומתרץ)
איכא בינייהו חוץ לארץ (לרבי עקיבא אסור גם בחו"ל).
רבה הוו שדיין ליה לבני (לבנים שישב עליהן להיפנות) מזרח ומערב .אזל אביי ,שדנהו צפון ודרום (לראות
אי סבירא ליה כרבי עקיבא דאמר בחוץ לארץ נמי קפדינן עלה דמילתא) .על רבה תרצנהו .אמר :מאן האי

דקמצער לי? אנא כרבי עקיבא סבירא לי ,דאמר בכל מקום אסור.
שיטות הראשונים
איסור התפנות כנגד ירושלים :פסקו רוב הראשונים כרבי עקיבא ,שאסור לעולם להתפנות בין מזרח למערב,
וגם בחוץ לארץ ,וכדפסק רבה ,2ומותר רק בין צפון לדרום .ודעת היראים שאין הלכה כרבי עקיבא אלא כרבי
יהודה .3והשו"ע 4פסק כרוב הראשונים.
.1
.2
.3
.4

רמב"ם (הל' בית הבחירה ז,א).
ואביי דאפיך ליבני ,לאו משום דסבר דאין הלכה כר"ע ,אלא לראות אם במתכוין סדרם כן רבה ,אם לאו.
דקאי ר' יוחנן כוותיה ,דהא ר' יוחנן ורב ואביי (דאמר התם דשדינהו ניהליה צפון ודרום) ,כולהו פליגי עליה.
או"ח ג,ה .מקורות  -רי"ף (הביא הסוגיא ,הרי שנוהג גם בזמן שאין בית מקדש ,וגם בחו"ל) .רמב"ם (הל' בית הבחירה ,ז,ט) .סמ"ג (עשין
קסד) .אור זרוע (הל' טהרת ק"ש ותפילה ,סי' קלו) בשם רבינו חננאל .רא"ש (סי' כח) .רשב"א (ד"ה רבי עקיבא) .פסקי רי"ד (ד"ה ת"ר
הנפנה) .יראים (סי' תט).
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הטלת מי רגלים כנגד ירושלים :כתב הרמב"ם" ,וְ כָ ל ַה ּ ַמ ִּטיל ַמ ִים ִמן ַה ּצוֹ פִ ים וְ לִ ְפנִ ים  -ל ֹא יֵׂ ׁ ֵׂשב ו ָּפנָ יו ְ ּכלַ ּ ֵׂפי
ַה ּק ֶֹׁד ׁשֶׁ ,א ָ ּלא י ְַס ֵׂ ּלק ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש לַ ְּצ ָד ִדין" וכן פסק השו"ע.5
התפנות בבית כסא עם מחיצות :כתב הרשב"א ,ומיהו בירושלמי מסיים בה ,ובלבד מקום שאין שם כותל,
כלומר בבקעה; אבל בבתי כסאות שבבית ,אין שם קפידא .וכן כתבו ראב"ד ,תוספות ,רא"ה ,ורא"ש6 .וכן פסק
השו"ע.7
האם יש חילוק בין המדינות השונות :מדברי רש"י נראה שבמדינה שהיא צפונה או דרומה של ארץ ישראל,
ִישן ֵׂ ּבין ִמזְ ָרח לַ ּ ַמ ֲע ָרב,
הדין איפכא ,דבין צפון לדרום אסור .והרמב"ם כתבָ " ,אסוּר לוֹ לָ ָא ָדם לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶׁש ּי ּ ִָפנֶׁ ה אוֹ ׁ ֶׁש ּי ׁ ַ
יך לוֹ ַמר ׁ ֶׁש ֵׂאין קוֹ בְ ִעין ֵׂ ּבית ַה ִ ּכ ֵּׂסא ֵׂ ּבין ִמזְ ָרח לַ ּ ַמ ֲע ָרב ְ ּב ָכל ָמקוֹ םִ ,מ ּ ְפנֵׂ י ׁ ֶׁש ַה ֵׂהיכָ ל ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב8 ".
וְ ֵׂאין צָ ִר ְ
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ג)

יפכָ אֲ ,א ָבל ֵׂ ּבין ִמזְ ָרח
הִ .אם נִ ְפנֶׁ ה ְ ּב ָמקוֹ ם ְמגֻ ֶׁ ּלה ׁ ֶׁש ֵׂאין בּ וֹ ְמ ִח ּצוֹ ת יְכַ ֵּׂון ׁ ֶׁש ּי ְִהי ּו ּ ָפנָ יו לְ ָדרוֹ ם וַ ֲאחוֹ ָריו לְ צָ פוֹ ן אוֹ ִא ּ ְ
(בית יוֹ ֵׂסף ְ ּב ׁ ֵׂשם ַה ַר ְמ ַ ּב"ם).
לְ ַמ ֲע ָרב ָאסוּר( .וּלְ ָה ִטיל ַמיִם ְ ּבכָ ל ִענְ יָ ן ׁ ָש ֵׂרי) ֵׂ ּ
זַ .ה ּ ֵׂמ ִטיל ַמ ִים ִמן ַה ּצוֹ ִפים וּלְ ָפנִ ים (פי' ָמקוֹ ם ׁ ֶׁש ְ ּיכוֹ לִ ים ִמ ׁ ּ ָשם לִ ְראוֹ ת ַהר ַה ַ ּביִת ו ִּמ ׁ ּ ָשם וְ ָהלְ ָאה ֵׂאין ְיכוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת) ( ַר ׁ ִש"י)
(ל ֹא) יֵׂ ׁ ֵׂשב ו ָּפנָ יו ְ ּכלַ ּ ֵׂפי ַה ּק ֶֹׁד ׁש(ֶׁ ,א ָ ּלא לְ צָ פוֹ ן אוֹ לְ ָדרוֹ ם) אוֹ י ְַס ֵׂ ּלק ַה ּק ֶֹׁד ׁש לַ ְּצ ָד ִדין.

 .5או"ח ג,ז .ויוצא לדבריהם ,שאין איסור בהטלת מי רגלים מן הצופים ולחוץ ,אף כשפניו כלפי הקודש .אמנם הגר"א (ס"ק יג,
ועיי"ש) נשאר בצ"ע על דברי הרמב"ם (והשו"ע) האלו ,שכן מן הירושלמי משמע שאותה מחלוקת הינה גם לגבי המטיל מים,

ורבי עקיבא לשיטתו אוסר .ונמצא לדברי הגר"א ,שאפילו מן הצופים ולחוץ ,אם פניו כלפי הקודש ,אסור בהטלת מי רגלים.
והביאו המשנ"ב (ס"ק יד) .וכתב ביה"ל (ג,ה ,ד"ה ולהטיל) והמנהג להקל כהשו"ע .ומסתברא דבמקומותינו שהולכים במכנסים
ואין דרך לפרוע את עצמו ,גם להגר"א יש להקל .מקורות  -רמב"ם (הל' בית הבחירה ז,ט).
 .6והרמב"ם כתב אין קובעין בית הכסא וכו' ,ומשמע שסובר שאפילו בית כסא קבוע ,שיש לו מחיצות ,גם כן אסור .וכן העיר
הב"י (וכתב שיש קצת ראיה לזה מעובדא דרבה סדר ליבני דמשמע דמקום שיש בו כותל הוה מדאמר 'על רבה תרצינהו' ,ולא שייך לישנא
דעיולי אלא למקום שיש בו מחיצות ,ויש לדחות ,עיי"ש).
 .7או"ח ג,ה .וכתב המשנ"ב (ס"ק ח) אם יש בו מחיצות ,ואפילו רק מחיצה אחת לצד מערב ,ישב בצד המחיצה בסמוך לה
(דהיינו עכ"פ בתוך ד' אמות) ואחוריו למערב כלפי המחיצה ונפנה שם .וכן אם הכותל במזרח יושב בסמוך לה ואחוריו למזרח.
ויש מחמירין בזה (כן מוכח מהגר"א .שעה"צ) ,מפני שפירועו שלפניו הוא לצד מערב והשכינה במערב .ובמקום שאפשר ,טוב
להחמיר .כתב הפמ"ג דאין שיעור לגובה המחיצה רק כל שאין פירועו מגולה ,על ידי זה שרי .עוד כתב המשנ"ב (ס"ק ז)
שנחלקו האחרונים (לפי ההלכה שבמחיצות מותר) האם בחצר בכל עניין שרי (ב"י ומג"א) ,או שחצר אסור באמצעה ,בין מזרח
למערב ,שכן מגולה הוא באותו מקום ,אם לא שמקרב עצמו לצד אחד מהכתלים (מהר"י אבוהב ,ט"ז ועוד) .מקורות  -תוספות
(ס"א ב' ,ד"ה ר' עקיבא) .רא"ש (סי' כח) .רשב"א (ד"ה רבי עקיבא) .רבי יהודה שירליאון (ד"ה ר"ע) .ראב"ד (הו"ד ברא"ה) .רא"ה (ס"א ב',
ד"ה אמר).
 .8והב"י (או"ח ג,ה) התקשה ,שהיה לו לפרש דהא דאסר ליפנות בין מזרח למערב ושרי בין צפון לדרום ,היינו בעיר העומדת
במזרחה של ארץ ישראל דומיא דבבל ,וכדפירש רש"י .אבל עיר העומדת בצפונה של ארץ ישראל ,דומיא דגליל ,או אם
עומדת בדרומה של ארץ ישראל ,הוי איפכא ,דבין צפון לדרום אסור ובין מזרח למערב מותר ,כדקתני תנא קמא בהדיא,
ובגליל צפון ודרום אסור מזרח ומערב מותר .עיי"ש באריכות .וראה עיניים למשפט .מקורות  -רמב"ם (הל' בית הבחירה ז,ט).
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צניעות בבית הכסא
(ס"ב א') תניא :אמר רבי עקיבא :פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא ,ולמדתי ממנו שלושה דברים:
למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום ,ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב ,ולמדתי שאין
מקנחין בימין אלא בשמאל .אמר לו בן עזאי :עד כאן העזת פניך ברבך?! אמר לו :תורה היא וללמוד אני צריך.
ימינוֹ אשדת ֵא ׁש
מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל? אמר רבא :מפני שהתורה ניתנה בימין ,שנאמרִ " 1מ ִ
ָּדת לָּ מוֹ " .רבה בר בר חנה אמר :מפני שהיא קרובה לפה .2ורבי שמעון בן לקיש אמר :מפני שקושר בה תפילין.
רב נחמן בר יצחק אמר :מפני שמראה בה טעמי תורה.3
כתנאי :רבי אליע זר אומר :מפני שאוכל בה .רבי יהושע אומר :מפני שכותב בה .רבי עקיבא אומר :מפני
שמראה בה טעמי תורה.
אמר רבי תנחום בר חנילאי :כל הצנוע בבית הכסא נצול משלשה דברים :מן הנחשים ,ומן העקרבים ,ומן
המזיקין .ויש אומרים :אף חלומותיו מיושבים עליו.
ההוא בית הכסא דהוה בטבריא ,כי הוו עיילי ביה בי תרי אפילו ביממא מתזקי ,רבי אמי ורבי אסי הוו עיילי ביה
חד וחד לחודיה ולא מתזקי .אמרי להו רבנן :לא מסתפיתו? אמרי להו :אנן קבלה גמירינן ,4קבלה דבית הכסא -
צניעותא ושתיקותא .קבלה דיסורי  -שתיקותא ומבעי רחמי.
( )1אמר עולא (לקולא)( :היוצא) אחורי הגדר ,נפנה מיד (ואין צריך להרחיק) .ובבקעה (שטח פתוח ,ירחיק) ,כל זמן
שמתעטש (מפיח) ואין חברו שומע (אבל אין צריך להתרחק עד כדי שלא יראנו).
( )2איסי בר נתן מתני הכי (לחומרא) :אחורי הגדר( ,מרחיק) כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע .ובבקעה (לא

מספיק ,אלא) ,כל זמן שאין חברו רואהו.
(ובסוף הסוגיא אמרינן) רב אשי אמר :מאי כל זמן שאין חברו רואה ,דקאמר איסי בר נתן? כל זמן שאין חברו
רואה את פירועו (חלק הגוף שגילה) ,אבל לדידיה חזי ליה (את הנפנה עצמו יכול חברו לראות ,ויכול להתפנות כך).
ההוא ספדנא דנחית קמיה דרב נחמן ,אמר :האי צנוע באורחותיו הוה .אמר ליה רב נחמן :את עיילת בהדיה
לבית הכסא וידעת אי צנוע אי לא?! דתניא :אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא!
(ומברר) ורב נחמן מאי נפקא ליה מיניה? (ומבאר) משום דתניא :כשם שנפרעין מן המתים (כשמשבחם במה שאין

בהם) כך נפרעין מן הספדנין ,ומן העונין אחריהן.
ת"ר :איזהו צנוע? זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום (מתרחק מבני אדם בלילה כביום).
.1
.2
.3
.4

דברים ,פרשת וזאת הברכה (לג,ב).
והנפקא מינה בין שני הטעמים ,באיטר יד (לרבא גם איטר אסור לקנח בימין) (אמרי נעם) .וראה להלן.
נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים ,בין בניקוד שבספר ,בין בהגבהת קול ובצלצול נעימות הנגינה של פשטא ודרגא
ושופר מהפך ,מוליך ידו לפי טעם הנגינה ,ראיתי בקוראים הבאים מארץ ישראל .רש"י.
מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו בבית הכסא .רש"י.
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(ומקשה) איני?! והאמר רב יהודה אמר רב :לעולם ינהיג אדם את עצמו (לפנות) שחרית (קודם היום) וערבית
(משחשיכה) ,כדי שלא יהא צריך להתרחק (אלמא אין מתרחקין בלילה)!
(ומתרץ) אלא אימא "כדרך שנפנה ביום" (לעניין פרוע טפח וטפחיים ,ומיושב) .רב אשי אמר :אפילו תימא "במקום",
לא נצרכה אלא לקרן זוית (אם יש קרן זוית סמוך ,צריך להסתלק שם בלילה כביום ,ולא ייפנה בגלוי).
(ס"ב ב') רב ספרא על לבית הכסא .אתא רבי אבא נחר ליה אבבא (השמיע קול לדעת אם יש שם אדם) .אמר ליה:
ליעול מר (אפשר להיכנס).
בתר דנפק אמר ליה (רבי אבא) :עד השתא לא עיילת לשעיר (לא היית באדום) ,וגמרת לך מילי דשעיר (למדת מהם,

שאינם צנועים שנכנסים שניים כאחד) .לאו הכי תנן (תמיד כ"ו א') :מדורה היתה שם ,ובית הכסא של כבוד .וזה היה
כבודו ,מצאו נעול בידוע שיש שם אדם .מצאו פתוח ,בידוע שאין שם אדם .אלמא לאו אורח ארעא הוא
(שייכנסו שניים כאחד)?! והוא סבר ,מסוכן הוא (אם ישהה נקביו ,ומפני כך לא נעל ,שמא יבוא אדם נמהר לנקביו ,ויסתכן.)5
גרסינן לעיל ,בפרק מי שמתו (כ"ג ב'):
תני חדא :כשהוא נפנה ,מגלה לאחריו טפח (ולא יותר ,משום צניעות) ,ולפניו טפחיים (משום קילוח מי רגלים הניתז

למרחוק) .ותניא אידך :לאחריו ולא כלום.
(ומתרץ) אידי ואידי בגדולים (ומתוך שהוא דוחק עצמו לגדולים ,הוא בא לידי קטנים) ולא קשיא ,הא באיש ,הא באשה.
שיטות הראשונים
אין מקנחין בימין אלא בשמאל :כן פסקו כל הפוסקים .וביארו בגמרא כמה טעמים .6והשו"ע 7סתם דבריו לאסור ביד ימין.
כמה צריך להרחיק כשמתפנה מאחורי הגדר ובבקעה :רמב"ם וריא"ז פסקו לחומרא כאיסי בר נתן ,שאסור להתפנות
אחורי הגדר מיד ,אלא אם כן אין שומעים הפחתו .ובבקעה אסור שיראה פירועו ,כפי שביארו רב אשי .והרי"ף ורא"ש
הביאו דברי עולא המיקל שאחורי הגדר נפנה מיד ,ובבקעה כל זמן שאין קולו נשמע ,ודברי רב אשי .8וכן פסק השו"ע.9

.5
.6

.7

.8

ע"פ הריטב"א והגהות הגר"א (וכפי שביאר רש"י במסכת תמיד ,כ"ז ב').
וכתב מג"א (ג ,ס"ק ח) ולכולהו טעמא ,איטר יד מקנח בשמאל דידיה שהוא ימין דעלמא .אך רבא אמר מפני שהתורה ניתנה בימין,
א"כ לפי זה אפילו איטר אין לקנח בימין דעלמא .וצ"ע אי הלכה כמותו דהוא בתרא ,או שמא כיון דכולהו תנאי דלא כוותיה לית
הלכתא כוותיה .עיי"ש.
או"ח ג,י .וכתב המשנ"ב (ס"ק יז) וטוב ליזהר מלקנח באצבע האמצעי שכורך עליו הרצועה .וכתבו האחרונים דאיטר יד שכל עניניו
עושה בשמאל ,מקנח בשמאל דידיה שהוא ימין כל אדם .וכתב בביה"ל (ד"ה לא יקנח) ,איטר שכותב בשמאל ושאר מעשיו עושה בימין,
מצדדים הפמ"ג ולבושי שרד דיקנח בשמאל דעלמא .ואם כותב בימין ושאר מעשיו עושה בשמאל ,יש לעיין .ודעת ארצות החיים
שבכי האי גוונא הרי הוא ככל אדם .ועיי"ש עוד בשם 'בכור שור' .ובכף החיים (ס"ק כ) כתב שבכותב בשמאל ושאר מעשיו עושה
בימין ,יקנח בימין דעלמא .ובשו"ע הרב (הל' השכמת הבוקר ג ,סעי' ט) כתב :ומי שאינו איסטניס ומקנח באצבעותיו ממש ,לא יקנח ביד
ימין וכו' .מקורות  -רי"ף (מה א בדפיו) .רמב"ם (הל' דעות ה,ו) .אור זרוע (ח"א ,הל' טהרת ק"ש ותפילה ,סי' קלו) .רא"ש (סי' כח).
וביאר הב"י (או"ח ג,ח) שפסקו בבקעה כאיסי בר נתן ,וכדשני רב אשי כל זמן שאין חברו רואה את פירועו .ובאחורי הגדר פסקו כעולא,
משום דמארי דתלמודא הוא טפי מאיסי בר נתן .ואע"ג דרב אשי דבתראה הוא משני מילתיה (דאיסי בר נתן) ,וא"כ משמע דסבר
כוותיה ,במאי דגלי דעתיה דסבר כוותיה פסקינן הכי ,אבל באחורי הגדר דלא גלי דעתיה רב אשי כמאן סבירא ליה ,נקטינן כעולא
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דיבור בבית הכסא :רש"י ורמב"ם פירשו את הסיפור של רב ספרא דעל לבית הכסא ונחר אבבא לעניין איסור דיבור
בבית הכסא .והריטב"א ביארו לעניין איסור להכנס שניים יחד .ובאור זרוע כתב דיש לסגור הדלת אחריו כשנכנס לבית
הכסא ,וכן אינו מדרך הצניעות לשנים לילך ביחד ,ואסור לספר בבית הכסא ,רק נשים מספרות זו עם זו משום יחוד.
וכן פסק הרמ"א .10ורי"ף ורא"ש השמיטוהו.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן ג)

בְ .י ֵהא צָּ נו ַע ְב ֵבית ַה ִכ ֵסא וְ ל ֹא ְיגַ ֶּלה ַעצְ מוֹ ַעד ׁ ֶּשי ׁ ֵֵשב.
ד.
ח.
י.
יב.

הגה :וְ ל ֹא יֵלְ כו ׁ ְשנֵ י ֲאנָּ ׁ ִשים ְב ַיַחדַ ,גם ל ֹא י ְַד ֵבר ׁ ָּשם ,וְ י ְִסגֹר ַה ֶּדלֶּ ת ַב ֲעדוֹ ִמ ׁשום צְ נִ יעות( .אוֹ ר זָּ רו ַע).
ל ֹא יְגַ ֶּלה ַעצְ מוֹ ִכי ִאם ִמ ְל ַא ֲח ָּריו ֶּט ַפח ,ו ִמ ְלפָּ נָּ יו ְט ָּפ ַחיִם ,וְ ִא ׁ ָּשהֵ ,מ ַא ֲח ֶּר ָּיה ֶּט ַפח ,ו ִמ ְלפָּ נֶּ ָּיה וְ ל ֹא כְ לום.
ְכ ׁ ֶּש ִנפְ נֶּ ה ַב ָּש ֶּדה ִאם הוא ֲאחוֹ ֵרי ַה ָּג ֵדר ,יִפְ נֶּ ה ִמ ָּיד ,ובְ בִ ְק ָּעה י ְִת ַר ֵחקַ ,עד ָּמקוֹ ם ׁ ֶּשל ֹא יוכַ ל ֲח ֵברוֹ לִ ְראוֹת ֵפרועוֹ .
יָּמין.
ל ֹא י ְַק ַנח ְביָּ ד ִ
יִפְ נֶּ ה ִבצְ נִ יעות ַב ַליְלָּ ה ְכמוֹ ַביוֹ ם.

גדר קלות ראש וזלזול בקדושת הר הבית ובית הכנסת
(נ"ד א') משנה :ולא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו , 11ובאבק שעל רגליו ,ולא יעשנו קפנדריא (קיצור

דרך) ,ורקיקה (גם אסורה) מקל וחומר (ממנעל).
(ס"ב ב') אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריא ,מותר לעשותו
קפנדריא .רבי אבהו אמר :אם היה שביל מעיקרו (לפני שנבנה בית הכנסת) מותר (להמשיך לעבור שם).
א"ר חלבו א"ר הונא :הנכנס לבית הכנסת להתפלל ,מצווה לעשותו קפנדריא (בצאתו).
אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי :כל הרוקק בהר הבית (אפילו) בזמן הזה ,כאילו רוקק בבת עינו ,שנאמר:12
"וְ ָּהיו ֵעינַ י וְ לִ ִבי ׁ ָּשם ָּכל ַהי ִָּמים".
אמר רבא :רקיקה בבית הכנסת שריא ,מידי דהוה אמנעל; מה מנעל בהר הבית אסור ,בבית הכנסת מותר ,אף
רקיקה בהר הבית הוא דאסור ,בבית הכנסת שרי.
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לגבי איסי בר נתן.
או"ח ג,ח .מקורות  -רמב"ם (הל' דעות ה,ו) .רא"ש (סי' כח) .ריא"ז (פ"ט הל' ד ,סעי' ב).
או"ח ג,ב .מקורות  -רמב"ם (הל' דעות ה,ו) .ריטב"א (ס"ב ב' ,ד"ה אתא) .אור זרוע (ח"א ,הלכות טהרת ק"ש ותפילה ,סי' קלז).
רש"י פירש חגור חלול ונותנין בו מעות .והרמב"ם כתב (הל' בית הבחירה ז,ב)" :וְ ֵאי זוֹ ִהיא י ְִר ָּאתוֹ ? ׁ ֶּשל ֹא י ִָּכנֵ ס לְ ַהר ַה ַביִת ְב ַמ ְקלוֹ אוֹ
ְב ִמנְ ָּעל ׁ ֶּש ְב ַרגְ לָּ יו אוֹ ַב ֲאפונְ ָּדתוֹ "...
ֹאמר ה' ֵאלָּ יו ׁ ָּש ַמ ְע ִתי ֶּאת ְת ִפ ָּל ְת ָּך וְ ֶּאת ְת ִח ָּנ ְת ָּך ֲא ׁ ֶּשר ִה ְת ַח ַננְ ָּתה לְ ָּפנַ י ִה ְק ַד ׁ ְש ִתי ֶּאת ַה ַביִת ַה ֶּזה
מלכים א ,ט,ג .דבהי"ב ז,טז .מלכים" :וַ י ֶּ
ֲא ׁ ֶּשר ָּבנִ ָּתה לָּ שום ׁ ְש ִמי ׁ ָּשם ַעד עוֹלָּ ם וְ ָּהיו ֵעינַ י וְ לִ ִבי ׁ ָּשם ָּכל ַה ָּי ִמים" .דברי הימים" :וְ ַע ָּתה ָּב ַח ְר ִתי וְ ִה ְק ַד ׁ ְש ִתי ֶּאת ַה ַביִת ַה ֶּזה לִ ְהיוֹת ׁ ְש ִמי
ׁ ָּשם ַעד עוֹלָּ ם וְ ָּהיו ֵעינַ י וְ לִ ִבי ׁ ָּשם ָּכל ַהי ִָּמים".

בעזהשי”ת

ט' אדר תש”פ

מסכת :ברכות | פרק :ט’ | דף:
ס"ב

שיטות הראשונים
הנכנס לבית הכנסת להתפלל ,מצווה לעשותו קפנדריא :כן גרסו רי"ף ,ר"ן ,וריא"ז .וכתב הר"ן ,טעמא דמילתא ,מפני
שנראה כמחבבה .ורבינו חננאל ,רמב"ם ,ראבי"ה ,ורבינו ירוחם ,גרסו מותר13 .וכן פסק השו"ע.14
איסור כניסה לבית כנסת בסכין ארוך :כתבו ראשונים בשם מהר"ם מרוטנבורג ,שאסר להיכנס לבית הכנסת בסכין
ארוך ,מפני שהתפילה מארכת ימיו של אדם (ברכות נ"ד ב') ,והסכין מקצר ימיו 16.15ורבינו פרץ הגיה על דבריו ,וכתב,
ומיהו אין לחוש כי אם בגלוי .17והשו"ע 18פסק כמהר"ם.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות בית הכנסת ,סימן קנא)

א.

ָּב ֵתי ְכנֵ ִסיוֹ ת ובָּ ֵתי ִמ ְד ָּר ׁשוֹ תֵ ,אין נוֹ ֲהגִ ין ָּב ֶּהם ַקלות ר ׁ
יחה ְב ֵטלָּ ה ,וְ ֵאין א ֹוכְ לִ ים וְ ׁש ִוֹתים ָּב ֶּהם
ֹאש ְכגוֹ ןְ :שחוֹ ק וְ ִהתול וְ ִש ָּ
וְ ל ֹא ִמ ְת ַק ׁ ְש ִטין ָּב ֶּהם וְ ל ֹא ְמ ַטיְלִ ין ָּב ֶּהם וְ ל ֹא נִ כְ נָּ ִסים ָּב ֶּהם ַב ַח ָּמה ִמ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה ובַ ְג ׁ ָּש ִמים ִמ ְפנֵ י ַה ְג ׁ ָּש ִמים...
ָּהיו לְ ֵבית ַה ְכנֶּ ֶּסת ׁ ְשנֵ י ְפ ָּת ִחים ,ל ֹא י ִָּכנֵ ס ְב ֶּפ ַתח זֶּ ה לַ ֲעשוֹתוֹ ֶּד ֶּר ְך לָּ צֵ את ַב ֶּפ ַתח ַה ׁ ֵשנִ י לְ ַק ֵצר ַד ְרכוֹ ; וְ ִאם ָּהיָּ ה ַה ֶּד ֶּר ְך עוֹ ֵבר
ק ֶֹּדם ׁ ֶּש ִנבְ נָּ ה ֵבית ַה ְכנֶּ ֶּסתֻ ,מ ָּתר .וְ כֵ ן ִאם ל ֹא נִ כְ נַ ס בוֹ ְת ִח ָּלה ְכ ֵדי לְ ַק ֵצר ַד ְרכוֹ ֻ ,מ ָּתר לַ ֲעשוֹ תוֹ ֶּד ֶּר ְך .וכְ ׁ ֶּש ִנכְ נָּ ס בוֹ לְ ִה ְת ַפ ֵלל,
ֻמ ָּתר לְ ִמי ׁ ֶּש ִנכְ נָּ ס ְב ֶּפ ַתח זֶּ ה לָּ צֵ את ְב ֶּפ ַתח ַא ֵחר.
ֻמ ָּתר לִ ָּכנֵ ס ְב ֵבית ַה ְכנֶּ ֶּסת ְב ַמ ְקלוֹ ובְ ַת ְר ִמילוֹ ו ַב ֲאפונְ ָּדת ֹו (פי' ִמינֵ י ִכ ִיסים ַת ְרגום ובְ יַלְ קוט ובְ ַת ְר ִמילֵ יה) ,וְ יֵ ׁש אוֹ ְס ִרים לִ ָּכנֵ ס ב ֹו
ְב ַס ִכין ָּאר ְֹך אוֹ ְבר ׁ
ֹאש ְמגֻ ֶּלה.
יָּ כוֹ ל לִ רֹק בוֹ  ,ובִ לְ בַ ד ׁ ֶּשי ׁ ְַשפְ ׁ ְשפֶּ נו ְב ַרגְ לָּ יו אוֹ ׁ ֶּשי ְִה ֶּיה ׁ ָּשם ֶּג ִמי ׁ ֶּש ִאם ִירֹק לְ תוֹ כוֹ ל ֹא י ְֵהא נִ ְר ֶּאה.
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והרא"ש ,במסכת ברכות גרס מותר ,ובמסכת מגילה גרס מצוה .וצ"ב.
או"ח קנא,ה .והגר"א כתב (ס"ק יד) ,עיקר כמו שכתב הרא"ש (במגילה) מצוה לעשות קפנדריא .וכן כתב הטור .וכמו שכתוב בקרא להדיא
שם (יחזקאל מו,ט" :ו ְבבוֹא ַעם ָּה ָּא ֶּרץ לִ ְפנֵ י ה' ַבמוֹ ֲע ִדים ַה ָּבא ֶּד ֶּר ְך ׁ ַש ַער צָּ פוֹ ן לְ ִה ׁ ְש ַת ֲחוֹת יֵצֵ א ֶּד ֶּר ְך ׁ ַש ַער נֶּ גֶּ ב וְ ַה ָּבא ֶּד ֶּר ְך ׁ ַש ַער נֶּ גֶּ ב יֵ צֵ א ֶּד ֶּר ְך ׁ ַש ַער צָּ פוֹ נָּ ה לֹא יָּ ׁשוב
ֶּד ֶּר ְך ַה ׁ ַש ַער ֲא ׁ ֶּשר ָּבא בוֹ ִכי נִ כְ חוֹ יֵצֵ א") .ועיין מג"א (ס"ק ז ,שהקשה על הב"י ,שאם רק מותר ,זו ואין צריך לומר זו! וכתב ואפשר דטעות סופר בשו"ע ,וצ"ל
מצוה) .מקורות  -רבינו חננאל (מגילה כ"ט א') .רי"ף (ברכות מה א בדפיו) .ר"ן (מגילה ט ב ברי"ף ,ד"ה אדמקיפנא; חי' מגילה כ"ט א' ,ד"ה פיסקא ואין).
ריא"ז (מגילה ,פרק בני העיר ,הל' ב ,סעי' א) .רא"ש (ברכות ט,כט; מגילה ד,ט) .ראבי"ה (ח"א ,ברכות ,סי' קמז) .רבינו ירוחם (נתיב ג ,ח"ח).
והגר"א בביאורו (קנא ,ס"ק טז) כתב ,כמו שכתוב במסכת מדות (ג,ד) מפני שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם ,והמזבח להאריך ,אינו
בדין שיניף המקצר על המאריך .וכן בית הכנסת (מאריך ימיו של אדם) ,כמו שכתוב בפ"ק דברכות (ח' א') קדימו וחשיכו ועיילו לבי
כנישתא ,כי היכי דתורכו חיי.
אחרונים דנו מדוע לא הביא מהגמרא סנהדרין פ"א א' ,ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו ,מכאן שאין נכנסין בכלי זיין לבית
המדרש .וראה שו"ת יחוה דעת (ח"ה סי' יח) שביאר שבית מדרש קדושתו חמורה מבית כנסת (ראה מגילה כ"ז א') ,וא"כ אין ראיה משם
לאסור בבית כנסת.
בדברי רבינו פרץ יש מבוכה .שכן בהגהה שבארחות חיים כתוב" :והגיה עליו ה"ר פרץ מיהו אין לחוש כי אם בגילוי הראש ע"כ.
ובמסכת סופרים (פי"ד הט"ו) כתוב מי שראשו מגולה לא יוציא אזכרה מפיו ".ואילו בתשב"ץ וכלבו כתוב רק" :מיהו אין לחוש כי אם
בגלוי ".ונחלקו בזה האחרונים :אליה רבה (ס"ק י) ביאר שכוונת רבינו פרץ שדווקא כשהסכין בגלוי אסור ,אבל כשהוא מכוסה ,מותר.
והב"י כתב כנוסח שבארחות חיים ,וחיזק דבריו בברכי יוסף (ס"ק ט) ,שמהר"ם אסר כניסה בסכין ,והתיר בגילוי ראש ,דסבירא ליה
דאין זה אלא מידת חסידות .ולאפוקי ממנו הגיה רבינו פרץ ,דאדרבה בסכין מותר להיכנס ,ולא אסיר אלא בגילוי הראש .עיי"ש.
או"ח קנא,ו .מקורות  -ארחות חיים (דיני בית הכנסת ,ס"ק ז) .כל בו (סימן יז) .תשב"ץ קטן (סימן רב).

ה.

ו.
ז.
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מסכת :ברכות | פרק :ט’ | דף:
ס"ג

תקנת חתימת ברכות במקדש ,ושאילת שלום
(נ"ד א') משנה :כל חותמי ברכות שבמקדש (הראשון) היו אומרים עד "העולם" (בסיום של כל ברכה .כגון ברוך אתה ה'
אלהי ישראל מן העולם ,ברוך חונן הדעת .וכן בכולם) .משקלקלו המינים ,ואמרו אין עולם אלא אחד ,התקינו (עזרא

וסיעתו) שיהו אומרים "מן העולם ועד העולם" (לומר ששני עולמות יש .להוציא מלב הצדוקים הכופרים בתחיית המתים).
(המשך משנה ):והתקינו (תקנה נוספת) שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם (של הקב"ה ,ואינו נחשב כמזלזל בכבודו

ֹאמר לַ ּקוֹ צְ ִרים ה'
של מקום בשביל כבוד הבריות שמוציא מפיו שם שמים עליו) ,שנאמר" :1וְ ִה ֵּּנה ב ַֹעז ָּ ּבא ִמ ֵּ ּבית לֶ ֶחם וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵּאלָּ יו) ה' ִע ּ ְמ ָּך ִ ּגבּ וֹ ר ֶה ָּחיִל".
ֹאמר ּו לוֹ י ְָּב ֶרכְ ָּך ה'" .ואומר(" :2וַ ֵּ ּי ָּרא ֵּאלָּ יו ַמלְ ַא ְך ה' וַ ּי ֶ
ִע ּ ָּמכֶ ם וַ ּי ְ
(ש ַמע לְ ָּאבִ ָּ
יך זֶ ה יְלָּ ֶד ָּך) וְ ַאל ָּּתבוּז ִ ּכי זָּ ְקנָּ ה ִא ּ ֶמ ָּך" (למוד מדברי זקני או ָּּמתך לעשות מה שראית
(המשך משנה ):ואומרְ " :3
"עת לַ ֲעשׂוֹ ת לַ ה' ֵּה ֵּפר ּו ּתוֹ ָּר ֶת ָּך" .5רבי נתן אומר :הפרו תורתך ,משום עת לעשות לה'.
שעשו הם) .ואומרֵּ :4
יך ָּד ֵּעה ּו וְ הוּא ְייַ ּ ֵּשר א ְֹרח ֶֹת ָּ
"בכָּ ל דְּ ָּרכֶ ָּ
יך".6
(ס"ג א') דרש בר קפרא :איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בהּ ְ ,
אמר רבא :אפילו לדבר עבירה.
דרש בר קפרא :לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה .מה היא? אמר רב חסדא :מחטא דתלמיותא.
תניא :רבי אומר :לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו ,שנאמרִ " 7איש ֵּר ִעים לְ ִה ְתר ֵֹּע ַע".
תניא :רבי אומר :אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו ,שאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס בתוך
ביתו ,לא בא לאותו דבר.
שיטות הראשונים
בכל דרכיך דעהו ,אפילו לדבר עבירה :רש"י פירש כגון אליהו בהר הכרמל ,אם צורך מצוה הוא ,עבור עליה .הרמב"ם
פירש שישים בלבו אהבת האל והאמונה בו ,אפילו בעת המרי והכעס והרוגז ,שכל זה הוא יצר הרע .עוד פירש ,אפילו
היתה עבירה בו ,בצד מן הצדדים .ובגירסת רבינו יונה תוספת :היינו דאמרי אינשי ,גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי.8
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רות ב,ד.
שופטים ו,יב.
משלי כג,כב.
תהילים קיט,קכו.
פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה' .אף זה המתכוין לשאול לשלום חברו ,זהו רצונו של מקום ,שנאמר (תהילים לד,טו):
"ב ֵּ ּקש ָּשלוֹם וְ ָּר ְד ֵּפהוּ" .מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור .רש"י.
ַּ
משלי ג,ו .ופירש רבינו יונה :בכל פרטי מעשיך ,בכל דרך ופעולה ,זכרהו והשב אל לבך כי אין לך כוח ויכולת בפועל ההוא ,ואיננו
בידך רק ביד ה' ,ותלה בו תקותך וצפייתך לחסד ה' יתברך .ועל ידי ההרגל הזה ,תקבל הנפש המתאוֵּ ת אל הבטחון .עיי"ש עוד.
משלי יח,כד.
וכן מבואר בדק"ס שכן הגירסה בכת"י (וכן הוא בגירסה בעין יעקב) .עיי"ש .מקורות  -רמב"ם (פירוש המשנה; שמונה פרקים ,פ"ה ,ד"ה וזה הוא;
בהתאמה) .רבינו יונה (משלי ג,ו).
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות הנהגת אדם בבוקר ,סימן א)
יקים ֲא ֶשר הוֹ לְ כִ ים לִ ְפנֵּ י ָּה ֱאל ִֹהיםּ ִ ,כי ֵּאין י ְִש ַיבת ָּה ָּא ָּדם ו ְּתנוּעוֹ ָּתיו
א... .הגהִ :ש ִ ּו ִיתי ה' לְ נֶ גְ דִּ י ָּת ִמיד הוּא ְ ּכלָּ ל ָּ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָּרה וּבְ ַמ ֲעלוֹ ת ַה ַּצדִּ ִ
ישיבָּ תוֹ ו ְּתנוּעוֹ ָּתיו וַ ֲע ָּס ָּקיו וְ הוּא לִ ְפנֵּ י ֶמלֶ ְך ָּ ּגדוֹ ל ,וְ ל ֹא דִּ בּ וּרוֹ וְ ַה ְר ָּח ַבת ּ ִפיו ִ ּכ ְרצוֹ נוֹ וְ הוּא ִעם ַאנְ ֵּשי ֵּ ּביתוֹ ו ְּקרוֹ ָּביו
וַ ֲע ָּס ָּקיו וְ הוּא לְ ַבדּ וֹ ְ ּב ֵּביתוֹ ִ ּכ ִ
שיוּ ְ ,כמוֹ
שים ָּה ָּא ָּדם ֶאל לִ בּ וֹ ֶש ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּ ּגדוֹ ל ָּה ָּ ּק ָּ ּב''ה ֲא ֶשר ְמל ֹא כָּ ל ָּה ָּא ֶרץ ְ ּכבוֹ דוֹ עוֹ ֵּמד ָּעלָּ יו וְ רוֹ ֶאה ְ ּב ַמ ֲע ָּ ׂ
ְ ּכ ִדבּ וּרוֹ ְ ּבמוֹ ַשב ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ָּ ,כל ֶש ֵּ ּכן ְ ּכ ֶש ָּ ּי ִ ׂ
ֶש ֶּנ ֱא ַמרִ :אם י ִָּּס ֵּתר ִאיש ַ ּב ּ ִמ ְס ָּּת ִרים וַ ֲאנִ י ל ֹא ֶא ְר ֶא ּנ ּו נְ ֻאם ה'ִ ,מ ּיָּד יַ ִ ּג ַיע ֵּאלָּ יו ַה ּי ְִר ָּאה וְ ַה ַהכְ נָּ ָּעה ו ַּפ ַחד ה' י ְִת ָּ ּב ַר ְך ו ָּּב ְש ּתוֹ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּּת ִמיד (מוֹ ֵּרה
נְ בוֹ כִ ים ח''ג פ' כ''ב) ,וְ ל ֹא י ְִת ַ ּב ּיֵּש ִמ ּ ְפנֵּ י ְ ּבנֵּ י ָּא ָּדם ַה ּ ַמלְ ִעיגִ ים ָּעלָּ יו ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה' י ְִת ָּ ּב ַר ְך ַ ּגם ְ ּב ֶהצְ נֵּ ַע לֶ כֶ ת .וּבְ ָּשכְ בּ וֹ ַעל ִמ ְש ָּ ּכבוֹ ַיֵּדע לִ ְפנֵּ י ִמי הוּא
שוֹ כֵּ ב ,ו ִּמ ּיָּד ְ ּכ ֶש ֵּ ּיעוֹ ר ִמ ּ ְשנָּ תוֹ יָּקוּם ִ ּבזְ ִריזוּת לַ ֲעבוֹ ַדת בּ וֹ ְראוֹ י ְִת ַע ֶ ּלה וְ י ְִתרוֹ ֵּמם (טוּר).

קניין תורה
(ס"ג ב') תנו רבנן :כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה ,היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של
"ה ְס ֵּ ּכת ו ְּש ַמע ִי ְ ׂ
ש ָּר ֵּאל ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה נִ ְהיֵּ ָּית לְ ָּעם לַ ה'
רבי יוסי הגלילי ...ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרשַ :
ֱאל ֶֹה ָּ
יך" 9הסכת ,עשו כתות כתות ועסקו בתורה .לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה;
"ח ֶרב ֶאל ַה ַ ּבדִּ ים וְ נ ָֹּאלוּ" חרב על שונאיהם
כדרבי יוסי ברבי חנינא .דאמר רבי יוסי ברבי חנינא :מאי דכתיבֶ 10
של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה .ולא עוד אלא שמטפשים.
"ה ְס ֵּ ּכת ו ְּש ַמע ִי ְ ׂ
ש ָּר ֵּאל" ,כתתו עצמכם על דברי תורה;
דבר אחרַ ,
כדאמר ריש לקיש .דאמר ריש לקיש :מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר:11
"זֹאת ַה ּתוֹ ָּרה ָּא ָּדם ִ ּכי יָּ מוּת ְ ּבא ֶֹהל".
"ה ְס ֵּ ּכת ו ְּש ַמע ִי ְ ׂ
ש ָּר ֵּאל" ,הס ואחר כך כתת;12
דבר אחרַ ,
כדרבא ,דאמר רבא :לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגה (יעיין).
אמרי דבי רבי ינאי :מאי דכתיבּ ִ 13
"כי ִמיץ ָּחלָּ ב יוֹ צִ יא ֶח ְמ ָּאה" ,במי אתה מוצא חמאה של תורה ,במי שמקיא
חלב שינק משדי אמו עליה14.
(ס"ד א') אמר רבי לוי בר חייא :היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה ,זוכה ומקבל פני שכינה,
שנאמר" :יֵּ לְ כ ּו ֵּמ ַחיִל ֶאל ָּחיִל יֵּ ָּר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹהים ְ ּבצִ ּיוֹן".
.9
.10
.11
.12
.13
.14

דברים כז,ט.
ירמיהו נ,לו.
במדבר יט,יד.
שתוק והאזן לשמועתך עד שתהא שגורה בפיך ,ואע"פ שאינה מיושבת לך .ואח"כ כתתנה והקשה עליה מה שיש לך להקשות ,ותרץ
תירוצים עד שתתיישב לך .רש"י.
משלי ל,לג.
מימרא דרבי אבין הלוי :הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום ,וכו' ,שמובאת כאן בגמרא ,הובאה ב"נתיבי הלכה  -מועד קטן",
בשלהי המסכת ,כ"ט א'.
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שיטות הראשונים
ערך היגיעה בלימוד התורה :כתב הרמב"םֵּ :אין דִּ בְ ֵּרי ּתו ָֹּרה ִמ ְת ַק ּי ְִמין ְ ּב ִמי ֶש ּ ְמ ַר ּ ֶפה ַעצְ מוֹ ֲעלֵּ ֶיהן ,וְ ל ֹא ְ ּב ֵּאלּ ּו ֶשלּ ו ְֹמ ִדין ִמ ּת ְ
וֹך
ִעדּ וּן ו ִּמ ּתו ְֹך ֲאכִ ילָּ ה ו ְּש ִת ָּ ּיהֶ ,א ָּ ּלא ְ ּב ִמי ֶש ּ ֵּמ ִמית ַעצְ מוֹ ֲעלֵּ ֶיהן ו ְּמצַ ֵּער גּ וּפוֹ ָּּת ִמיד ,וְ ל ֹא י ִֵּּתן ְשנַ ת לְ ֵּעינָּ יו ,לְ ַע ְפ ַע ּ ָּפיו ְּתנו ָּּמה.
ָּא ְמר ּו ֲחכָּ ִמים ֶּד ֶר ְך ֶר ֶמז" :זֹאת ַה ּתוֹ ָּרהָּ ,א ָּדם ִ ּכי יָּ מוּת ְ ּבא ֶֹהל" (במדבר יט,יד) ֵּ -אין ַה ּתוֹ ָּרה ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת ֶא ָּ ּלא ְ ּב ִמי ֶש ּ ֵּמ ִמית
"אף ָּחכְ ָּמ ִתי
ית ְ ּבי ֹום צָּ ָּרה  -צַ ר כּ ֶֹחכָּ ה" (משלי כד,י) .וְ ע ֹוד ָּא ַמרַ :
"ה ְת ַר ּ ִפ ָּ
ַעצְ מ ֹו ְ ּב ָּא ֳהלֵּ י ַה ָּחכְ ָּמה .וְ כָּ ְך ָּא ַמר ְשלֹמֹה ְ ּב ָּחכְ ָּמת ֹוִ :
ָּע ְמ ָּדה ִּלי" (קהלת ב,ט) ָּ -חכְ ָּמה ֶש ָּ ּל ַמ ְד ִּתי ְ ּב ַ'אף'ָּ ,ע ְמ ָּדה לִ י.
ָּא ְמר ּו ֲחכָּ ִמיםּ ְ :ב ִרית ְ ּכרו ָּּתהֶ ,ש ָּ ּכל ַה ָּ ּיגֵּ ַע ְ ּב ַתלְ מוּדוֹ ְ ּבבֵּ ית ַה ְ ּכנֶ ֶסת  -ל ֹא ִ ּב ְמ ֵּה ָּרה הוּא ְמ ַש ֵּ ּכ ַח; וְ כָּ ל ַה ָּ ּיגֵּ ַע ְ ּב ַתלְ מוּדוֹ ְ ּבצִ נְ ָּעה -
ַמ ְח ִ ּכיםֶ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ֶאת צְ נו ִּעים ָּחכְ ָּמה" (משלי יא,ב) .וְ כָּ ל ַה ּ ַמ ְש ִמ ַיע קוֹ לוֹ ִ ּב ְש ַעת ַּתלְ מוּדוֹ ַּ -תלְ מוּדוֹ ִמ ְת ַק ֵּ ּים ְ ּביָּ דוֹ; ֲאבָּ ל
וֹרא ְ ּבלַ ַחש ּ ִ -ב ְמ ֵּה ָּרה הוּא ש ֹוכֵּ ַח15.
ַה ּק ֵּ
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות בית הכנסת ,סימן קנה)

אַ .א ַחר ֶש ֵּ ּיצֵּ א ִמ ֵּ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ,יֵּלֵּ ְך לְ ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָּרש; וְ י ְִק ַ ּבע ֵּעת לִ לְ מֹד ,וְ צָּ ִר ְ
יך ֶשאוֹ תוֹ ֵּעת ִי ְה ֶיה ָּקבו ַּע ֶשלּ ֹא ֲיַעבִ ֶיר ּנ ּו ַאף ִאם
הוּא ָּסבוּר לְ ַה ְרוִ י ַח ַה ְר ֵּ ּבה.
ְ
הגה :וְ ַאף ִמי ֶש ֵּאינוֹ יוֹ ֵּד ַע לִ לְ מֹד יֵּלֵּ ך לְ ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָּרש ּו ְ ׂ
יַחשֹב ְ ּב ִענְ יָּנָּ יו וְ י ָּ ִּכנֵּ ס
שכַ ר ֲהלִ יכָּ ה ְ ּביָּ דוֹ  ,אוֹ י ְִק ַ ּבע לוֹ ָּמקוֹ ם וְ יִלְ מֹד ְמ ַעט ְ ּב ַמה ּ ֶש ּיוֹ ֵּד ַע וְ ֲ
ְ ּבלִ בּ וֹ י ְִר ַאת ָּש ַמיִם (הר''י פ''ק דִּ בְ ָּרכוֹ ת).

הדרן עלך הרואה
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