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פתחא זוטא
בשיר וקול תודה נברך לאלקינו ,על תורתו התמימה שהנחיל לאבותינו ולנו ,וזיכה אותנו
לישב בבית ה' ולחזות בנעימתה ,להתוועד בד"א של הלכה בני חבורתא קדישתא,
מידי יום ביומו בצוותא חדא להשתעשע בשעשועין דאורייתא ,ולישא וליתן במלחמתה של
תורה בדבר ה' זו הלכתא רבתא ,בהיכל בית מדרשו של הרה"ק רבי אלעזר מאושפיצין זי"ע
בעיה"ק ירושלים תובב"א בראשות הרב הגאון חו"ב רבי חיים עזריאל מיללער שליט"א –
ראש כוללינו ,שלרגל יום שמחת ליבו הגדולה יום היכנס בנו יקירו יניק וחכים כמר רפאל
יוסף ני"ו לעול התורה והמצות ,זכינו להוציא לאור עולם כתבים וחידושים יקרים מפרי עטם
של אברכי ורבני כוללינו שיחיו שנתלבנו ונתחדשו בהיכל ביהמ"ד בשנה האחרונה ,וזכינו
לקצור פרי עמלינו ולקנות בקנין נצחי הלכתא רבתא הדין הידועה ביסודותיה והגדרותיה
העמוקים ה"ה כל "הלכות זימון" שבשו"ע או"ח ח"א ,שהחידו"ת שעלו עלי כתבים הועיל
לכאו"א מבני החבורה לקנות את הנלמד בהיקף גדול והבנה יתירה ,וכמקובל ממרנא החתם
סופר זיע"א על מאמר חז"ל בע"ז יט .אמר רבא בתחילה נקראת ]התורה[ על שמו של
הקב"ה ,ולבסוף נקראת על שמו ]של אותו תלמיד שטרח בה .רש"י[ שנאמר בתורת ה'
חפצו "ובתורתו" יהגה יומם ולילה ,ופירש שע"י שמחדשים ציצים ופרחים בשעשועין
דאוירייתא נעשית אח"כ התורה "תורתו" של העוסק בה ,וכדאי' באבות פ"ו מ"ו שאחד
ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם היא בפלפול התלמידים.
פותחין בכבוד אכסניא – אכסניא של תורה "כולל להוראה שימאני" שנתייסד לשמו
ולזכרו של האי גאון וצדיק המפורסם בקדושתו הגדולה ,וכוחו הנפלא לפעול
ישועות הבלתי ישוער ויתואר עלי חרט כחד מקמאי ,ה"ה רבינו הגה"ק רבי שבתי שעפטיל
ווייס זצוקללה"ה אבדק"ק שימאני והגליל ,כאות נפשם של נכדיו החשובים ה"ה הרה"ח
ר' ישראל דוד ווייס ז"ל – בן בתו של רבינו שנלב"ע ב' ימים אחרי יום פטירת זקינו הגדול
ביום ג' מרחשון והוא נפטר ביום ה' מרחשון ,ואיתו עמו ש"ב הרה"ח ר' שלמה אייזלער
ז"ל ,שהם היטו עול על שכמם לייסד כולל להוראה ולהושיב ישיבה על קברו לשמו ולזכרו
של אותו גאון וקדוש בשנת תש"ס ,שהוקמה בראשות כ"ק הרה"צ רבי מנחם מאנדרער
זצ"ל מקאסוב ,וכש"ת הרב הגאון רבי ברוך שטערן זצ"ל בעמח"ס מטבע ברכות ,והני תרי
אחי צנתרי דדהבא ה"ה מורינו הגה"ח רבי מנחם ווייס שליט"א נשיא כוללינו ור"י אושפיצין
ואחיו הרה"ג רבי אברהם שליט"א מנהל מוסדותינו הק' בחו"ל }נכדי אחי רבינו זיע"א{
חיפשו מקום לקבוע אכסניא של תורה לתורה והוראה ,וקבעוה בבית מדרשו של הרה"ק
רבי אלעזר מאושפיצין זיע"א ,ומאז היתה תחילת התפתחות רשת הכוללים וחבורות
הבחורים שבביהמ"ד הנ"ל ,וחסדי ה' עולם נשירה שבמשך כל השנים נהייתה תל תלפיות
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לבחורים ואברכים מבקשי ה' ,ובית ועד לחכמים לתורה ירא"ש וחסידות ,והמקום פינת
יקרת לכל מבקש ה' עד היום הזה כן יעזרנו ה' הלאה מתוך הרחבת הדעת דקדושה.
וב"ה שבשנתיים האחרונות נתקיים בחינת שכחום וחזרו ויסדום שנתחדש פריחת הכולל
ביתר שאת וביתר עוז ע"י בני המשפחה נכדי רבינו הגה"ק משימאני זיע"א ה"ה הרב
המפואר רבי חיים צבי שאהן שיחי' ואיתו עמו הרב המפואר רבי אהרן צבי ווייס שיחי'
}לרפו"ש בתושח"י{ שהתחילו לתמוך ולסייע ביותר לאברכי הכולל שיוכלו להגות הלאה
בתורת ה' מתוך הרחבת הדעת.
ויהי שם ה' מבורך שזכה כוללינו במתנה מיוחדת שבנוסף לד"א של הלכה שיושבים
אברכים חשובים שממיתים עצמם באהלה של תורה והוגים בדבר ה' זו הלכה ,בנוסף
לזאת זוכים אנו מידי שבת בשבתו חודש בחדשו ומועד במועדו להתעלס באהבים
ולהשתעשע בפרדס תורתו של אדונינו מרנא ורבנא החת"ס זיע"א שנמסר שיעורים כסדרן
בהיכל ביהמ"ד ע"י נשיא כוללינו פמ"מ מורינו הגה"ח רבי מנחם ווייס שליט"א – ראש
ישיבת אושפיצין בירושלים עיה"ק נכד אחי רבינו זיע"א המעלה את כל רוח התורה הנלמד
בהיכל כוללינו בהשגות נעלות ומכניס חיות דקדושה בכל פרטי העבודה וחסידות ,וכאן
המקום להודות לו מקרב הלב על כל התמסרותו בלו"נ למענינו יום ולילה לא ישבות בארץ
ומחוצה לה כל זמן וכל עת דואג מקרב ליבו למען פריחת והצלחת כל אברך ואברך בנפרד,
ישלם ה' שכרו בכפל כפליים ויזכה להרבות פעלים לתורה וליראה מתוך הרחבת הדעת עוד
ועוד כמשאלת ליבו הטוב מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.
טרם נסיים נודה מקרב ליבנו ,לראש כוללינו ,המסור למענינו ,שנוכל כאו"א לקנות עוד
ועוד מקצועות בתורה והלכה ,לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,ומנהיג את כוללינו
בתבונתו הישרה ומחדד אותנו בהערותיו והארותיו המחכימות בדבר ה' זו הלכה ומשיב
כהלכה לכל שואל ושואל ה"ה הרב הגאון רבי חיים עזריאל מיללער שליט"א ומשנהו ה"ה
הרה"ג בנש"ק רבי חיים מאיר פרידמאן שליט"א הנושא ונותן במלחמתה של תורה עם
כאו"א שתהא תורת ה' תמימה משיבת נפש כפשוטו ודואג לכל קיום הכולל שיתקיים
באופן שנוכל להפיק התועלת הראוי ,יה"ר שיזכו מן שמיא לנחת מכל יוצאי חלציהם מתוך
בריאות איתנה לאויו"ט והרחבת הדעת ,והצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם ,אכי"ר.
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מעשה רב

עובדות וסיפורים תולדות וקורות חייו של רבינו הגה"ק רבי שבתי
שעפטיל ווייס זצוק"ל אבדק"ק שימאני*

וזרח השמש

רבנו זי"ע נולד בשנת תרכ"ו בעיר פרשבורג המעטירה ,לאביו התמים ויר"ש מוהר"ר ישעי'
יששכר הנקרא ר' ישעי' בער וייס ז"ל) .עיין בסוף פרק ג' ,מה שרבנו המחבר בעצמו
כותב על אביו ז"ל( ולאמו הצדקנית מרת מרים ע"ה ,בת הצדיק ר' מרדכי פראגער זי"ע,
אשר גדולי דורו העידו עליו שהיה אחד מל"ו צדיקים של הדור ,מצאצאי בעל "מגלה
עמוקות" זי"ע א.

רבנו נקרא בשמו הקדוש שבתי שעפטיל ,ע"ש דוד זקנו ,הצדיק ר' אברהם שבתי שעפטיל
זי"ע ,שהיה נקרא ר' שעפטיל שויסבורג .עליו ,אמר מרן החת"ס זי"ע לבנו מרן הכ"ס
זי"ע ,שהוא אחד מל"ו צדיקים] .ראה אודותיו בסה"ק "אבני בית היוצר" חלק ב' סימן ל"ב[.

בצעירותו,
אח"כ,
אח"כ

למד רבנו אצל הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר שרגא פייש פישמאן זצ"ל ,שהי'
מ"מ דק"ק פרשבורג] ,עיין בהקדמת רבנו המחבר[ רבנו כבר אז היה מעמיק
מאד בלמודו ב.

למד אצל דודו הגאון המפורסם מוהר"ר אברהם פראגר זצ"ל ראב"ד דעיר
טאפאלטשאן ]וראה אודותיו בהקדמת רבנו[.

עלה לישיבת הגאון האמיתי המפורסם ,מרן בעל השבט סופר זיע"א ,בעיר מולדתו
פרשבורג ,ולמד ונתעלה מאד .רבו הגאון שבחו מאד ומתוארו בתוארים מופלגים
###

* הועתק מתוך ההקדמה לספרו של רבינו "הלכתא רבתא לשבתא" מהמהדורא שהוציאו לאור נכדי רבינו ה"ה הרה"ח
ר' ישעיה יששכר ואחיו הרה"ח ר' מרדכי גליק בני בן בתו של רבינו הרה"ח רבי דוד ז"ל.
א .האשה הצדקנית ,אמו של רבנו ,זכתה ג' פעמים לגלוי אליהו הנביא ז"ל .על אחת לא אשיבנה ,ונביא פה ,העובדא
הזאת נכתבה בפנקס הקהל בפרשבורג .וזה החלי ,כשרבנו נולד ,ואמו שכבה במטתה סמוך לעריסת התינוק ,הופיע
פתאם זקן אחד ,והראה בידו על התקרה ועל מטתה ועל עריסת התינוק ,ועל חדר הסמוך ,אמו של רבנו קראה לאחותה
שהיתה בביתה .וכמו"כ לבעלה ,אביו של רבנו ,שחזר אז הביתה ,וספרה להם את המחזה הנ"ל ,מיד צוה אביו להעביר
מטתה ועריסת התינוק לחדר הסמוך ,וכאשר רק הספיקו להעביר הכל כנ"ל נפלה התקרה בחדר שהיו קודם .מרן הכתב
סופר זי"ע שהיה הסנדק ,כששמע את המעשה ,נשאר בסעודת הברית ,ואמר שבסעודה זאת ישתתף ,אחרי שנתגלה
כאן אליהו הנביא ז"ל.
ב .ועיין בספר "זהב שבא" למו"ר הגאון הגדול מור"ר דוד גרוס שליט"א ,שהיה אב"ד דק"ק טאב ,שהביא פלפול
נחמד וחדוש מרבנו מאותו עת) .מלבד שאר ענינים עמוקים שמביא שם משמו של רבנו ומפרשם שם(.
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)כגון בקי בטריפות כר' יוחנן וכד'( .דרכי הלמוד של רבנו עוד בבחרותו ,היה באופן מבהיל,
שהעמיק ,ולמד ופירש כל דבר ,בכמה אופנים עמוקים מאד ,כחד מקמאי.

בישיבה ההיא היה נהוג ,שכל שב"ק דרש בחור אחד ברבים בפלפולי דהלכה .כשרבנו זי"ע
דרש ,השתאו כלם מעומק למודו ,ואפי' בחורים ת"ח גדולים ,היו בקושי יכולים
להשיג את אופני דרשתו ,מרוב העמקות .אז היה עוד רבנו צעיר מאד )מפי מוהר"ר יעקב
משה בראון הי"ו ,שספר בשם אביו זצ"ל ,שלמד אז בישיבה ,והיה נוכח שם(.
כבר אז בבחרותו היה בקי בע"פ בשני התלמודים בבלי וירושלמי ,ספרא ,וספרי ,ופסיקתא,
ראשונים ואחרונים) .כן ספר ,הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר ר' יונתן שטייף זצ"ל שהי'
ראב"ד דעיר פעסט ,לחתנו של רבנו ,ה"ה אביו מוהר"ר דוד גליק ז"ל כשאבינו ז"ל נהיה חתן,
והוסיף הגאון הנ"ל זצ"ל בידעי ומכירא קאמינא ,שלמד בישיבה באותו עת שרבנו למד(.

בזמן שרבנו זי"ע למד בישיבת בעל "שבט סופר" זי"ע ,נזדמן אורח חשוב אל מרן בעל
שבט סופר זי"ע ,אחד מגאוני וגדולי הדור .בין השיחים – שיחת הקדש בפלפולי
דאורייתא ,ספר הגאון הנ"ל שיש לו איזה שאלה חמורה בענין הלכות שבת ,והציע את
השאלה מרן בעל שבט סופר זי"ע ,שהי' טרוד אז מאד בענינים שונים ,אמר לו להגאון הנ"ל
שאת השאלה הזאת יציע לרבנו] ,ורבנו היה עוד בחור בישיבה[ ובטח יבא אל סיפוקו .הגאון
הנ"ל נכנס לישיבה אל רבנו ,והציע שאלתו .רבנו ברוב ענותנותו ]כי רבנו היה כל ימיו ענותן
מאד[ מאן להשיב ,כי אמר האיך אני אפסוק שאלה לגאון הדור .הגאון ידע בבטחה כי אצל
רבנו יפיק רצונו ,ע"כ כשחזר לביתו ,כתב מכתב קדש אל רבנו ,ובו הציע השאלה ,אז היה
כבר רבנו מוכרח להשיב ,וכתב לו תשובה ברורה ,בפלפולא דאורייתא כדרכו בקדש .והגאון
הנ"ל שמח מאד ,והסכים בכל לבו לפסק הלכה של רבנו ג.
פעם נפגש עם רבו מרן בעל שב"ס זי"ע בדרך ,ונכנסו בשיחה – בפלפולי אורייתא ,בענין
חמור מאד בסדר טהרות ,ופלפלו ג' שעות רצופות בדרך ,רבו נתפעל מאד ממנו) .מפי
גאון גדול וצדיק שהי' נוכח בשעת מעשה(.
בשב"ק לפני חתונתו ,דרש בפלפולא דאורייתא ,לפני קהל גדול של ת"ח וגאונים גדולים.
כבר שבוע לפני הדרשה התחילו כל הת"ח שבעיר ללמוד ,ולהתעמק ,בסוגיא אשר
ידרש רבנו .כי ידעו ,כי הדורש טוב ,רבנו ,הוא גאון גדול ומעמיק מאד )כי היה כבר מפורסם
בעיר מולדתו בימי בחרותו בין כל גאוני ות"ח שבעיר( כשדרש רבנו אז ,התעמק מאד כדרכו
בקדש ,בסברות עמוקות מאד ,ואחרי שתירץ את כל קושיותיו ,סתר אותם ע"י קושיות
חזקות שהקשה עליהם .וכך היה מתרץ ומפרק את כל הסוגיא בה' אופנים שונים .עד שאחר
מגדולי הדור ,הראב"ד הגאון המפורסם מוהר"ר דוד לאקנבאך זצ"ל ,נגש אל רבנו ,ובקשו
שיסיים דרשתו כי אי אפשר להבין את כל העמקות.
###
ג .אחר כמה שנים ,כאשר רבנו בא אל הגאון הנ"ל להבחן כדי לקבל ממנו הורמנא ,אמר לו הגאון כי הורמנא צריך
לקבל מכב' ,ולא כב' צריך לבקש ממני הורמנא ,ובכל זאת קבל רבנו הורמנא ממנו.
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למד רבנו זי"ע והתנהג בקדושה עילאית ,כבר בימי ילדותו ובחרותו ,כאשר העידו עליו
ת"ח ויר"ש שהכירו אותו מאז .מגודל הפלגת הדברים אי אפשר להעלותם על הכתב.
היה בקיום כל מצוה בכל לבבו ,ובכל נפשו ,ובכל מאדו ,בהתלהבות ומסירות נפש ממש,
בין בתפלה שהיתה בנעימה ,ובהתלהבות עד כלות הנפש ]וכן בזמירות של שבת[ ובין
בכל מצוה.

אח"כ כשהגיע לפרק האיש מקדש ,נשא את זקנתנו הצדקנית הצדקנית ואשת חיל מרת
רחל לאה הי"ד ]נהרגה עקד"ה באושויץ בט"ז בתמוז תש"ד[ בת הרבני ,הת"ח החשוב
והצדיק מוהר"ר אברהם הופמאן ז"ל מיאנושהאזה .אחרי חותנתו עבר לעיר שארוואר,
והתחיל לסחור במסחר עורות בחנות שפתח ,גם שם בחנות לא פסק פומיה מגירסא.

)באשכבתא דרבי של רבנו זיע"א ,הספידו אותו הרבנים הגאונים ,ובתוכם הרה"ג הצ' ר'
אברהם יעקב סופר זצ"ל ,אב"ד דק"ק טעט .בין יתר הדברים במילי דהספידא,
ספר ,שבבחרותו עבר ליד חנותו של רבנו ,כשרבנו היה עוד בשארוואר ,הזמינו רבנו אליו
לסעודת צהרים ,כי אמר ,שמזמינו לסעודת מצוה .כשבא לביתו של רבנו ,הזמין רבנו עובר
אורח אחד ,כדי שיהי' מזומן לברכת המזון ,אח"כ הוציא רבנו את כרכי הירושלמי ועשה
סיום .אחרי הסיום ,הניח רבנו לפניו ]לפני הה"ג מטעט ,המספיד[ ואמר לי שיבחון אותו,
ובחנו לפי הסדר דלהלן :הבוחן ]הה"ג מטעט[ פתח באחד העמודים בירושלמי ,וקרא את
המלים הראשונות של העמוד ,ורבנו המשיך את כל העמוד בע"פ עד גימרא ,וכך עשה
בארבעים מקומות שונים ,ורבנו אמר את כל הנ"ל כלשונו ולא החסיר אפילו אות אחת ,כך
ספר )הה"ג הנ"ל( בהספד לפני ארון הק' של רבנו זיע"א(.

אחר

זמן קצר נתקבל רבנו לאב"ד דק"ק שימאני והגליל שהיה שם יותר מחמישים שנה
ושם מנו"כ.

אחר חתונתו נתקרב מאד אל הגאון המפורסם ,ציס"ע ,שהיה לו פעמים אין מספר גלוי
אליהו וגלוי צדיקים ,ה"ה קדוש יאמר לו ,כקש"ת ר' משה יוסף האפמאן זצוק"ל זי"ע
בעל מח"ס מי באר מים חיים ,ראב"ד דק"ק פאפא )שאח"כ עלה לירושלים ומנו"כ במרומי
הר הזיתים( שהיה ש"ב של חמיו של רבנו .נפגשו פעמים רבות ,והתפלפלו בפלפולי
דאורייתא ,בכל מקצועות התורה ,והיה ביניהם הרבה חליפות מכתבי קדש ,בפלפולי
דאורייתא ,רבנו קראו מורי ורבי ,וכן הגה"ק הנ"ל החשיב מאד את רבנו ומתארו בתארים
מופלגים כמו מחותני הרב הגאוה"צ וכד' )ספרו באי ביתו כשהגה"ק הנ"ל התישב לכתוב
לרבנו אמר בלק"ד :כעת אני כותב מכתב לאחי היקר( ורבנו היה אז עוד צעיר מאד ד.
###
ד .מאז שרבנו היה רב בק"ק שימאני עד שהגה"ק ר' משה יוסף הנ"ל עלה לאה"ק ,הקפיד הגה"ק הנ"ל ,לאכול בשר
רק ממה שרבנו בדק את הסכין לפני השחיטה ,והיה נוכח בשעת שחיטה .פעם אור ליום שב"ק כשהתכוננו לשחוט,
כבר היה מאוחר מאד ,רצה השוחט )שכבר בדק את הסכין( לשחוט ,לפני שרבו יבדוק ,ואמר ,שרבנו יבדוק את הסכין
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כפי שכתבו למעלה ,למד רבנו תורה במסי"נ ,תורה לשמה .דרכו בקדש היה שקם בחצות
הלילה ,ולמד עד אור הבקר ,ואז הניח עצמו לנוח קצת לפני התפלה .כך התנהג גם בימי
זקנותו עד יומו האחרון .גם בלילות החורף הארוכים והקרים )כידוע מהקור הגדול בארצות
אירופה( למד בלי להסיק התנור כל הלילות ,רק קודם שהלך לנוח לפני התפלה ,הסיק הוא
בעצמו את התנור ,כדי ,כאשר יקומו בני ביתו יהי' להם חם .פעם לן אצלו אחד מנכדיו )זה
היה כבר בשנת חייו האחרונה של רבנו( כשרבנו קם בחצות כדרכו בקדש .ועזב לרגע את
החדר ,קם הנכד הנ"ל ממשכבו ,והסיק מהר את התנור ,כשנכנס רבנו חזרה וראה שהתנור
מוסק ,התרעם מאד על נכדו וגער בו ,ואמר לו :האיך העזת להסיק את התנור ,כבר ששים
שנה אני לומד בלילות בחדר בלתי מוסק ,כשלומדים תורה מתחממים ,למוד תורה לשמה
מחמם) .מפי בעל המעשה בעצמו מוהר"ר ישראל דוד וויס הנ"ל נ"י נכד רבנו ,בן בתו(.
אחר תפלת שחרית ,לאחר טעימה קלה ,חזר רבנו על תלמודו בע"פ ,הסתובב בחדרו ,וחזר
על לימודו בניגון כמה שעות) .בליל שבת קודש ,ובשבת קודש הי' לו ניגון מיוחד
לשבת ללימוד( ואחר כך התישב ללמוד עד הצהרים ,אחה"צ ,אחרי שכבר הגיעו דברי דואר,
כל יום מכתבי שאלות ,השיב לשואליו ,ואח"כ חזר ללמודו עד זמן מנחה ,בשנותיו
האחרונות ,התפלל תפלת מנחה כשהוא מעוטר בתפילין של ר"ת .אח"כ חזר ללמודו עד
תפלת מעריב ואח"כ למד עד שהלך לנוח .ובחצות הלילה קם ללמוד כנ"ל.

אכילתו

היתה מעט מן המעט ,רק לקיום גופו ,וגם מזה המעט ,כשהרגיש "טעם המאכל"
דחה הצלחת מעליו.

ביתו היתה פתוחה לכל נצרך ,כל אחד קבל לאכול ולשתות ,ונדבה הגונה ,כי רבינו זי"ע
לא הסתכל כמה הוא נותן ,אלא פתח המגירה שהי' מונח הכסף ,ונתן מלא חופניו,
ככה היה מפזר בעניני צדקה ,ואם הי' עני הגון ,עשה כל מיני התחכמויות לבל ירגיש המקבל,
שהוא מקבל ,גם לפעמים שהי' הולך עמו רבנו ללוותו בדרך ,כשהרגיש רבנו ,שהעני הסיח
דעתו ,ומסתכל לאיזה מקום ,זרק רבנו על הארץ סכום הגון ,ואח"כ אמר להנ"ל "ראה נא,
שם על הארץ מונח איזה דבר" כשהעני מצא את ה"מציאה" חשב לתומו שנזדמנה לו
המציאה.

כשהלך

רבינו להקביל פני הגה"ק מרן כ"ק מהרי"ד זי"ע מבעלזא ,כשהי' מרן זי"ע בוינה,
השתעשעו בשעשועי אורייתא ,אח"כ כשרבינו קם ללכת ,ליוהו מרן ז"ל עד
###

אחר השחיטה ,פתאום התפרצה הבהמה ,שכבר היתה קשורה בחבל חזק מאסוריה וברחה ,העובדים שהיו שם ,רדפו
אחר הבהמה ותפשוה ,בינתיים אמר רבנו להשוחט תן לי הסכין ואבדקנו ,מיד אחר שהספיק רבנו לבדוק הסכין ,כבר
היתה הבהמה קשורה עוד פעם ,עוד פעם ,ושחט השוחט.
מפני שהיה כבר שעה מאוחרת לא רצה רבנו למסור הבשר לשליח מצוה ,להובילו לפאפא להגה"ק ,אלא רבינו בעצמו
נסע לפאפא ,והביא לו הבשר ,מיד כשרבנו פתח את הדלת ,נגש אליו הגה"ק בחיוך ואמר לרבנו בזה הלשון :שלום
עליכם שימאגיער רב ,נוא ,האב איך גוט געטריבען דיא בהמה? )בלה"ק שלום עליכם הרב משימאני ,נוא תאמרו,
האם הרצתי טוב את הבהמה? )כן ספר רבנו הק' בעצמו(.
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הרחוב ,הדבר הי' לפלא גדול בעיני "היושבים" כי ידעו שזה פרט היוצא מן הכלל ,כשחזר
מרן לביתו אמר בהתרגשות להיושבים המתפלאים בדבר ,וזה לשון קדשו )בערך( אין אנו
יכולים לתאר ,איזה נשמות גבוהות יש להם לרבני אונגרין.

גם

כאן

אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע מבעלזא ,כשהגיע אחד מקרובי רבנו שהי' זקוק להיושע,
כשהזכיר למרן זי"ע שהוא קרוב לרבנו ,אמר מרן בפה קדשו "כי מי שיש לו קרוב קדוש
כזה ,אינו צריך לבא הנה בשביל ישועה".
נביא כמה דברים ,משיחת קדשו של הרהגה"ק ציס"ע ר' מרדכי רוקח זצוק"ל זי"ע
אב"ד דק"ק בולגירייא.

כשנודע להגה"ק שחתנו של רבנו )הוא אבינו ז"ל( נמצא כאן בארץ ישראל ,בקש להפגש
אתו ,כשנכנסו )אבינו ז"ל אתנו( לחדר קדשו ,קבל אותנו בסבר פנים יפות ,כדרכו
בקודש ,אח"כ כשנודע לו על אבינו ז"ל כי הוא חתנו של רבנו שמח מאד ,אי אפשר לתאר
את שמחתו הגדולה .מובן שקודם שאל את אבינו ז"ל על מצבו בעניני פרנסה ובריאות,
אח"כ עלינו איפה אנו לומדים ומה לומדים שם בחדר ,ואיך אנו לומדים.

אח"כ עבר בנועם שיחתו לדבר בשבחו של רבנו זי"ע ,כמה וכמה ענינים ,ובתוך הדברים
ספר שהי' לו הרבה חליפות מכתבים עם רבנו ,ואמר על רבנו שראו אצלו מופתים,
כמו אצל תלמידי הבעל שם טוב זי"ע ממש ,כמו כן ספר ,שרבנו כשהי' בסוכה וירדו גשמים
לא יצא מהסוכה ,ואח"כ ראו שכשהעבד הנאמן מוזג כוס לרבו ,רבו מקבלו בסבר פנים יפות,
דהיינו שעגול סביב לרבנו ,דהיינו המקום שהקיף את רבנו ,נשאר יבש ה.

לקיים מה שיצא מפיו של אותו צדיק

כשהגה"ק מהו"ר יוסף הופמן זיע"א ו התכונן לעלות לארץ הקודש בא להפרד מידיד נפשו,
הוא רבנו זיע"א ,בין שיחות הקודש שאל בעצת רבנו ,שיש לו ספר תורה .שאינו
יודע אם הסופר כיון בעת כתיבתו מה שצריך ,והם כדאי שיקח אתו את הספר תורה לארץ
הקודש ,ענה רבנו שלספר תורה יהי' לו תיקון בדרך ,שיפול למים ויטבל ,אח"כ קבלו ברכת
פרידה ,והגה"ק נסע לביתו נסע לפאפא ,ומשם עלה לארץ הקודש .כשהגיע באניה ליפו,
יצאו לקראתו יקירי ירושלים לקבל פניו הטהורות כשירד מן האניה נתן שלום למקבלי פניו
ואח"כ הפנה מבטו אל האניה ,כשהתחילו הסבלים להוריד את ארגזיו ,פתאום נפל ארגז אחד
לתוך הים .הגה"ק בראותו זאת ,השמיע צעקה "הוי ספר תורה!" הסבלים טעו אחרי הארגז,
###
ה .כשחזרנו הביתה וספרנו לאמנו תחי' עמו"ש ,היא בתו של רבנו ,מה שספר הגאון הק' ,אמרה לנו בדמעות בעיני',
שהיא בעצמה ,ראתה כמה וכמה פעמים את הענין הנ"ל בסוכה ,כי היא היתה רגילה אחרי האוכל לכבד את הסוכה.
ו .הגה"ק ר' משה יוסף הנ"ל זיע"א הי' בנו של הגה"ק ר' מיכאל פאפא זיע"א ?והי' גאון עצום וצדיק נשגב וקדוש
מאד .ובעת פטירתו הי' עמודא דנהורא )כן ספר רבנו בעצמו שהי' נוכח שם וראה זאת בעצמו(.
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וביתידות הגדולות שבידיהם ,הוציאו את הארגז מהים .כשראה זאת הגה"ק אמר בהתרגשות,
לקיים מה שיצא מפיו של אותו צדיק.

)כן

ספרו תלמידי הגה"ק ,לחתנו של רבנו ,הוא אבינו ז"ל ,שהם היו שם בנמל יפו בשעת
מעשה ,וראו זאת בעצמם ,והגה"ק ספר להם אח"כ גופא דעובדא היכי הוה והראהו
לאבינו ז"ל את הספר תורה בירושלים ת"ו(.

שנינו ,ר' מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה,
ונהנין ממנו עצה ותושי'.

רבנו זי"ע לא פסק פומיה מגירסא ,והי' חוזר פעמים רבות אין ספור על ב' התלמודים בבלי
וירושלמי ,וכן על כל הראשונים והאחרונים ,והי' בקי בכל אלה עם לשון קדשם ז"ל,
וכן באיזה דף עמוד ושורה נמצא המאמר .ולמד תורה לשמה ,כמו שהעמידו עליו גאונים
גדולים מצוקי ארץ ,ע"כ אנו רואים שחדש חדושים עמוקים ,על כל קוץ וקוץ ,ועל כל אות,
ועל כל שינוי ששינו לשונם וז"ל באיזה מקומן בבבלי וירושלמי ובפוסקים ,וכל מי שיעיין
בספר הקדוש הזה ,יראה את זה בו ,בהרבה מקומות ,ואולי זה הענין של זוכה לדברים הרבה.

רבנו

זיע"א כשבדק את )החליף( סכין השחיטה ,ידע אם הזבוח יהי' כשר ,חלק ,או כדומה,
או טריפה.

ונהנין ממנו עצה ותושי'.
מאות

ואלפים באו אל רבנו לבקש מפיו ,עצות וברכות ,וכל היוצא מפיו יעשה ,הכל נתקיים
כמו שאמר רבנו .פעם שאל אותו גאון וצדיק גדול מנין לו הענין הזה שברכותיו
מתקיימות ,ענה לו רבנו ברמז "וכח התורה!"

פעם בא לפני רבנו ,בחור שהיה צריך להתיצב לצבא ,ובקש את רבנו שיתפלל בעדו ,ענה
לו רבנו בזה"ל :כשתראה את "צורתי" מיד תינצל ,הבחור נסע למקום "ההיתיצבות"
ועמד בתור של כל "המתייצבים" ,ותר בעיניו לכל צד ,כי חשב בטח שרבנו יבא ,אך רבנו
לא בא ,כשהגיע תורו של הבחור לעמוד לפני הרופא ,עברה לפניו פתאום צורתו הקדושה
של רבנו זי"ע )כמובן ,שרבנו ישב בביתו ,אך שלח לכאן צורתו הקדושה( והבחור התעלף
מאד ,והשתחרר על אתר.

פעם אחרת בא לפניו בחור אחד ובקש כנ"ל ,צוה עליו רבנו שיקבל על עצמו ללמוד עוד
שעה נוספת ,כשהלה הבטיח ,צוה רבנו לתת לו קצת שמן אוז ,בצלוחית קטנה ,ורבנו
אמר לו שימרח על גבו מזה השומן לילה לפני ההתיצבות ,הבחור עשה כמצווה ,פתאום
תקף את הבחור שיעול חזק מאד רח"ל ,ובבקר כשהתיצב בדקו הרופא ,ושחררו על אתר,
באמרו שהריאה שלו התקלקלה רח"ל ,והוא מסוכן מאד ,הבחור תיכף אחר השחרור נסע
לרבנו ,ובכה על מצב בריאותו .רבנו צוה לתת לו שוב "מאותו שומן" בצלוחית וצוה לו
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למרוח מהשומן על גבו ,הבחור עשה כמצווה ,ותיכף נתרפא לגמרי .כעבור כמה שנים,
שהבחור ספר את העובדא ,הוסיף ,שמאז אף פעם לא השתעל )כן ספר הרה"ג מוהר"ר יצחק
שלמה אונגער שליט"א רב דחוג חת"ס בבני ברק ור"מ דישיבת מחנה אברהם(.

כמו כן ספר עוד הרה"ג הנ"ל ,שפעם נפגש עם רבנו ,הרב הגאון הגדול ,צדיק נשגב ,כקש"ת
מוהר"ר יצחק שטיינר הי"ד ,אב"ד ור"מ דק"ק יעמערינג ,במדינת הגר ,והשתעשעו יחד
בפלפולא דאורייתא ,בין השיחים ,ספר הגה"ק הנ"ל לרבנו ,שבעירו ישנו עכו"ם צורר ישראל,
שהוא ראש לגדודי הנוער שנקרא בלשון הגר "לעווענטע" ,והוא עושה הרבה צרות לבחורי
ישיבת הגאון ,ע"כ בקש את רבנו שיתפלל בעדם ,רבנו נעתר לו והבטיח שכבר יהי' טוב ,לא
עברו כמה שעות ,והגוי הצורר הטביע עצמו בבאר רח"ל ...ולבחורי הישיבה היתה הרוחה.

גם זה ספר הגה"ק הנ"ל ,שאביו הקדוש )ה"ה הגה"ק הצדיק המפורסם כקש"ת מוהר"ר
אברהם צבי אונגער הי"ד שהי' ראב"ד ור"מ דק"ק קאפו-וואר ,ובעמ"ח הספר הנפלא
"מחנה אברהם"( הי' אצל רבנו ,בתוך השיחים בפלפולא דאורייתא ,שאלו רבנו אם יש לו
איזה מיחוש ,הרה"ג ענה ,שהוא סובל ממדוי מעיו ,אמר לו רבנו שאם יאכל מאכל שבת
הנקרא "טשאלנט" תהי' לו רפואה ,וכן היה ,שמאז לא חש הגאון יותר ממחלה הנ"ל.

ספר עוד הרה"ג ר' שלמה יצחק אונגער שליט"א כשאביו הגאון הקדוש ,שכב בבית חולים
בעיר פעסט ,והוא נסע לבקרו ,זה הי' ביום ה' ,הרכבת הגיע באמצע הדרך ,לעיר
ראאב ,והי' צריך לחכות שם ג' שעות ,להחליף את הרכבת ,שנוסעת לעיר פעסט ,מכיון
שדודו של הרב הגאון הנ"ל הי' גר בעיר ראאב ,הלך לבקרו .הראה לו דודו ,גלוי' ,שקבל
היום מרבנו ,ומתפלא על תוכן הגלוי ,בלי להבין ,תוכן הגלוי' הי' כדלהלן :להטביל את פרוסת
"המוציא" בליל שבת קודש ביין הקידוש ,זהו "סגולה" נגד כאב לב ,עכ"ל ,לא פחות ולא
יותר ,ורבנו חתם שמו הקדוש על הגלוי' ,כדרכו בקדש ,עבד לעבדי ד' ,שבתי שעפטיל ווייס.

הרה"ג הנ"ל הסתכל על הגלוי' וגם לא הבין את התוכן ,הוא חשב ,אולי זה רמז בשביל
אביו ששכב בבית החולים ,אבל אח"כ כשהגיע לבית החולים לאביו הק' ,לא הי'
שום דבר מהנ"ל ,הרה"ג הנ"ל שבת אצל אביו הק' .ונשאר אצלו עד יום ג' בשבוע הבא,
כשנסע הביתה ,שוב חנתה הרכבת בעיר ראאב ,ושוב הי' צריך לחכות ג' שעות להחליף
הרכבת ,שיסע עמה הביתה ,הלך שוב אל בית דודו ,כשהגיע לשם ,כבר מצא את דודו שוכב
במטה ,כשנכנס ,ספר לו דוד ,שהוא כבר הבין את תוכן הגלוי' .בליל ש"ק קבל פתאום )הדוד
הנ"ל( התקפת לב חזקה ,מיד הבהילו את הרופא ,אך הוא לא הצליח בשום אופן להרגיע
את ההתקפה ,פתאום נזכר הדוד מהגלוי' הנ"ל שקבל מרבנו .והי' עוד על השולחן חלק
מפרוסת המוציא וגם יין הקידוש ,תיכף רמז לזוגתו שתטבול את פרוסת המוציא ביין ותתן
לו ,מיד כשלקח את הפרוסה לפיו ,נשקטה ההתקפה ,הרופא שבדקו אחר כך ,אמר בתדהמה,
שהוא רואה שנתרפא לגמרי ,רק צריך לשכב כמה ימים במטה ,מפני שנחלש מההתקפה.
אבל מהמחלה נתרפא לגמרי.

סוחר

עשיר הי' גר בשימנאי והי' גם שם ראש הקהל .אח"ז מסר החנות לבנו והוא עקר
משם לעיירה סמוכה צעלדומולק ,והתחיל לסחור בעורות ,פעם קנה עור בהמה שהי'
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לה מחלה מדבקת מאד ,למי שיש לו פצע בביתו וממשמש בו .הסוחר הנ"ל ,מכיון שלא הי'
עדיין רגיל במסחרו החדש ,לא ידע להזהר מזה ,וקבל הרעלת דם רח"ל כתוצאה מזה .במצב
מסוכן הביאו אותו לביה"ח בוינה .אחרי בדיקה קפדנית ,אמר הרופא הראשי )הפרופסור(
לבניו ,של הנ"ל ,שלפי דעתו אין סיכויים לחייו רח"ל ,ושיכינו לו זוודתא )תכריכים( ,נסעו
בניו משם ישר לבית רבנו לשימנאי ,וספרו לו את כל הנ"ל ,אמר להם רבנו שאינם צריכים
להביא תכריכים ,ואחרי שבת כשתסעו לבית החולים לבקרו תמצאו אותו עומד ומחכה לכם
במרפסת ,בפנים שוחקות וכן הוה ונתרפא.

)מפי
גם עובדא זו סיפר ר"י בוקסבוים נ"י .בימי מלחמת העולם הראשונה בשנות תרע"ד-ע"ח.
ר"י בוקסבוים נ"י – ראה הערה ז' להלן(.

הי' ע"י שיאני בכפר הנקרא "אושטיאוסנפא" מחנה שבויים גדול ,וביניהם היו גם הרבה
שבויים יהודים ,רבנו דאג להם לכל צרכיהם :מזון ,בגדים ,וגם לתשמישי קדושה .כ"כ על
ענין גמילות חסד של אמת דאג שהכל יהי' כגון אנשי הח"ק ותכריכין וכל מה שצריך ,רבנו
בעצמו אמר מילי דהספדא ,והי' מעורר את הנוכחים לי"ש ומעש"ט .שם הי' גם ביה"ח )בית
עולם( של השבויים היהודים ,רבנו הלך כל השנים אח"כ להשתטח בביה"ח כמה פעמים
בשנה ,פעם אחת ליוה אותו ר"י הנ"ל ואחרי שרבנו התפלל שם הראה רבנו לר"י הנ"ל ציוני
קדש של אחד מל"ו צדיקים ועוד מנ"ח שהיו מן השבויים.

אחרי

שיצאו משם הראה לו רבנו לר"י הנ"ל הר גדול שהי' סמוך לשם ,בביה"ק של
הגוים השבויים .אמר רבנו לר"י שבהר הזה קבורים ג' מאות גוים שחלו במחלת
הטיפוס ומתו.

ספר לו רבינו ,כי אז באו אל רבנו מפקדי וקציני ורופאי המחנה ,ובקשו אותו; היות שהם
יודעים שהוא עוזר הרבה ליהודים השבויים שיעזור גם להם ,ר"ל לגויים ,שהמחלה
תפסק .אמר להם רבנו שיזריקו לכל אחד מדם הפרעושים )הפשפים ,וואנצען( שנמצאו שם,
וירפאו .וכן הי' .כך ספר לו רבנו .והוסיף .האם אתה חושב שעשיתי מופת בדבר? לא! אלא
בירושלמי ברכות ,יש מאמר חז"ל ,שכל הבריאות נבראו לאיזה תפקיד ,אפי' פרעושים ,ע"כ
חשבתי ,שבטח הפרעושים נבראו לצורך רפואה הנ"ל ,והבן.

עוד סיפר הר"י בוקסבוים נ"י ,שגיסו ,שהיה גר בשאפראן בא אל רבנו ,ובקשו שיברכו
שיהי' לו בן זכר .כי היתה לו רק בת .רבנו הבטיח לו .אחרי כמה חדשים בא אל רבנו
אחד ממעריציו ,שהי' גר בשאפראן ,וסיפר שיש לו בן יחיד ,והגיע לו ידיעה מבנו "ע"י מקור
הידיעות הידוע" שבנו נפטר ע"י קיוב .ואמרו לו שישב שבעה ויאמר קדיש .אמר לו רבנו
שלא יאמר קדיש .כי בנו חי וקים .ובקרוב תהי' לו ממנו ד"ש חי .אחרי שעברו שלש שבועות,
הגיע מברק לר"י בוקסבוים ,מגיסו הנ"ל )שרבנו הבטיח לו שיהי' לו בן זכר( שנולד לו בן,
והוא מכבד את רבנו בסנדקאות .וביקש את גיסו ר"י הנ"ל שידאג למכונית ,ושילוה את רבנו
לשפראן לברית ,וכן עשה .ביום הברית שכר ר"י הנ"ל מכונית ולוה את רבנו לשאפראן
לברית ,כשהגיעו לשם בא לקראתם היהודי הנ"ל )שרבנו הבטיח לו שיקבל ידיעה ,שבנו חי(
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כג

והודיע בשמחה רבה לרבנו שמישהו מהמקום בא ,והודיע לו שראה את בנו חי ובריא ,וגם
דבר אתו ומסר ד"ש.

עוד סיפר הר"י הנ"ל ,ששאל פעם את רבנו ,איך יתנהג ,אם יבא למצב שלא יוכל לשאול
עצה מרבנו ,ענה לו רבנו שיטיל גורל )דהיינו שישים שתי פתקאות שווה בכפה( בזמן
המלחמה )אחרי פטירת רבנו זיע"א( הגיע הרבה פעמים למצבים שונים ולא ידע מה לעשות,
לברוח או לא לברוח? ותמיד הטיל גורל ,וכמעט תמיד יצא הגורל שיברח ,וכן הי' שברח
ממחנה אל מחנה ,פעם יצא הגורל שלא יברח ,ממילא נשאר שם ,ונשארו אתו עוד שלושים
וששה יהודים )שידעו כנראה מהנ"ל( .והיתר ברחו .כל אלה שנשארו אתו נשארו בחיים.

סוחר אחד עמד לפני היריד ,שהתכונן לו בכל ההכנות ,כי זה הי' יריד שנתי ,פתאום בלילה
לפני היריד טלפן לו אחיו מעיר הבירה פעסט )שם היתה גרה אמו של הסוחר הנ"ל(
שמהרה יבא ,שאמו נחלתה מאד רח"ל והרופאים נתיאשו ממנה ואמרו שרק כמה שעות...
הסוחר עמד נדהם ,מיד רץ אל חבירו בתדהמתו ,וספר לו ,חבירו נסע עם הסוחר מיד אל
רבנו וסיפר לרבינו את כל הנ"ל ,אמר לו רבינו שמחר ילך ליריד )היריד הי' ביום ה'( וביום
א' הבא יסע לפעסט והבטיח לו רבינו ,כי עד יום א' תהי' כבר אמו בריאה ,הסוחר שמע
בקול רבינו ,וכאשר הגיע ביום א' לפעסט ,מצא את אמו בריאה ושלמה שנתרפאה "פתאום"
לתדהמת הרופאים) .גם את זה ספר הרבני מוהר"ר יצחק בוקסבוים נ"י שהוא הי' חבירו של
הסוחר הנ"ל ,והוא נסע אתו אל רבינו ,ושמע את כל הנ"ל( ז.
בשנות השואה ,כשהצוררים ימ"ש היו כבר בצ'כוסלובקיא נמלטו מתי מעט להונגרי' ,שאם
אמנם היו שם צרות אבל הצוררים ימ"ש לא הגיעו עדיין לשם ,אחד מהנמלטים
הוא הרבני היקר מוהר"ר קסטנר הי"ו) ,כעת בעיה"ק ירושלים ת"ו( שהתגורר אז בעיר פאפא,
מישהו מפאפא היה אצל רבינו ,וספר דרך אגב ,שכעת מתגורר הרבני הנ"ל בעיר פאפא ,על
אתר אמר לו רבנו שכשיסע הביתה לפאפא יגיד למהר"ר אהרן נ"י הנ"ל ,שמיד יסע מפאפא
לאיזה כפר ,שרבנו אמר לו ,ר' אהרן הנ"ל נסע תיכף מפאפא ,וחצי שעה לאחרי נסיעתו
חפשו אותו השוטרים )כי הוא הי' אזרח חוץ ,והרשעים ההונגרים לא הרשו ,שיהודי אזרח
חוץ ,יהיה בהונגריה ,וכשמישהוא נתפס ,היה בסכנה גדולה() .את זה סיפר מוהר"ר אהרן
הנ"ל בעל המעשה(.

ספר הרה"ח מוהר"ר משה יעקב וויס הי"ו )בן אחיו של רבינו( שרבנו נסע פעם לאיזה
מקום ,וכבדו אותו בעלי' לתורה ,אחרי שרבנו ברך ברכה אחרונה ,אמר למעריציו,
שהסופר שכתב הספר תורה אין מחשבותיו כראוי ,שאלו לרבינו מהיכן הרגיש זאת ,אמר
להם ,כשהוא עולה לתורה ,מיד כשפותח את הס"ת מוצא את המקום שצריך לקרוא מיד,
###
ז .הרבני היקר ר' יצחק בוקסבוים נ"י ,בן בית נאמן מאוד נאמן לרבנו ,והי' אצל רבנו לכל הפחות פעם בכל שבוע,
הוא מלא את כל השליחויות שרבנו הטיל עליו ,לטובת הכלל והפרט ,רבנו השיב לו אהבה ,וחבבו מאוד .זכותו הגדול
של רבנו תגן עליו ,ויהי' בריא ושלם ויקבל פני משיח צדקנו בב"א ,אמן.
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בלי לחפש ,וכאן הי' צריך לחפש .מעריצי רבינו עקבו אחר הסופר ,לסופר הזה הי' לו בן
לומד בישיבה בעיר אחת ,פעם מצאו מכתב שכתב הסופר לבנו ,ומכותלי מכתבו ראו ,כמו
שרבנו אמר עליו.

גם את זה סיפר הרה"ח מוהר"ר משה יעקב וויס הי"ו ,מפרשבורג ,כעת בפ"ת ח שפעם
השתוקק מאד לבוא אל רבנו ,והגיש בקשה לשלטונות עבור "ויזה" ולא קבל ,שלח
שליח )שהיה לו "ויזה"( לרבנו ,שיציע לרבנו ג' בקשות א( שהוא רוצה "ויזה" כי רוצה לקבל
פני רבינו .ב( אחיו מוהר"ר דוד מרדכי נ"י לא הי' בקו הבריאות שרבנו יתפלל בעדו .ג( מה
יעשה בעת צרה ,לאן יברח? השיב לו רבנו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון .א( הוא
יקבל ויזה אבל לא תהי' לו מזה תועלת .וכן הי' .רבנו עלה לגנזי מרומים בג' במרחשון תש"ד
והוא קיבל הויזה בה' במרחשון .ב( הבטיח שאחיו הנ"ל יהי' בריא .ג( שבעת צרה יתחבאו
בחדר שרבנו למד שם בבחרותו ,וינצל ,וכן הוה.

הדר זיו פניו של רבינו זי"ע הבהיקו והאירו תמיד ,כמו שמצינו בדברי חז"ל ,שמביאים את
הפסוק "חכמת אדם תאיר פניו" ככה האירו מפניו חכמתו וקדושתו ,ובשבת קודש
האירו פניו לאין שיעור ואין ערוך לימי החול ,וממש הי' אפשר להרגיש ולמשש את קדושת
השבת בביתו ,מנהגו הי' כל ימיו ,ללמוד כל שבת ,כל מס' שבת מרישא עד גמירא ,ח' פרקים
בליל שבת ,ח' פרקים לפני סעודת שבת ביום ש"ק ,וח' פרקים לפני סעודה ג' ,וכמו שכתבנו
לעיל שגם הניגון של הלימוד הי' לו מיוחד לשבת קודש.

מה

שכתבנו כאן בהקדמה ,ענינים וספורים מרבנו זי"ע ,הם רק מעט מאוד ,מהרבה מאוד.

אשכבתא דרבי

כאן

נכתוב כמה ענינים נפלאים ,מה שהי' בעת הסתלקותו ,של האי צדיק וקדוש רבנו
זיע"א מעלמא הדין )את כל הענין כתב לנו בן דודנו מוהר"ר ישראל דוד ווייס נ"י ,נכד
רבינו בן בתו ,שהוא הי' שם בשעת מעשה(.

גופא דעובדא הכי הוה :בעש"ק פר' נח תש"ד ,לפני מעלי דשבתא ,אמר רבנו לנכד הנ"ל
בזה"ל :ישראל דוד ,לך לבית הכנסת להתפלל ,אמר הנכד הנ"ל לרבנו :למה רבנו אינו
הולך? ענה לו רבנו ,אינני יכול ללכת ,כי באו אלי "אורחים גדולים" )איך האבע גרויסע
געסט בעקימען( אח"כ קידש רבנו על הכוס ,וטעם כזית ,ואמר את זה אני אוכל רק מפני
קדושת השבת ,ולא אכל יותר ,וחזר כל היום על תלמודו ,כשהגיע מוצש"ק אמר רבנו לנכדו
הנ"ל שיבדיל על הכוס ,שאל אותו :למה רבנו אינו מבדיל? ענה לו רבנו בזה"ל :בייא מיר
איז שוין יום שכולו שבת) ,אצלי כבר יום שכולו שבת( .ואח"כ חזר על למודו עד הבקר ,גם
###
ח .מוהר"ר משה יעקב ווייס נ"י בן אחיו של רבנו ,הוא ת"ח גדול ,והי' מאד חביב על רבנו ,ולוה את רבינו בהזדמנויות
שונות ,הי' רה"ק בפרשבורג ,ובזמן המלחמה ואחריה ,הציל הרבה יהודים .זכותו של רבנו תגן עליו להוושע בכ"ט.
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כה

ביום א' חזר על למודו עד הלילה ,ואחרי תפילת ערבית לפני עלינו ,אמר רבנו שכבר
התפללתי מספיק בימי חיי ,אח"כ אמר עלינו ,והתחיל לקרא קריאת שמע )כדרכו בקודש
כל ערב כשהי' ודאי לילה( ויצאה נשמתו הקדושה באחד ,אור ליום ב' לסדר לך לך וגו' אל
הארץ אשר אראך ,ג' במרחשון תש"ד ,זכותו הגדול של רבנו יעמוד לנו ולכל ישראל שנזכה
במהרה ,לקבל פני משיח צדקנו אמן.

-
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אור הגנוז

פתגמין קדישין ופנינים נפלאים ,על עניני תפילין ובר מצוה
נאמרים ,מאוצר כתי"ק של רבינו הגה"ק רבי שבתי שעפטיל ווייס
אבדק"ק שימאני*
דבר תורה שאמר רבינו בסעודת בר מצוה של נכדו הרה"ח המפורסם
ר' ישראל דוד ווייס ע"ה ,ח"י שבט תרצ"ה בעיר קראלי

כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל וגו' .ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל )יט ג-ו( .ויש לדקדק אמאי אמר
אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ,הלא כבר פתח ואמר כה תאמר לבית יעקב
ותגיד לבני ישראל ,ועי' רש"י.

ונראה דהנה כבר הקשו על מה שאנו מברכין "אשר בחר בנו מכל העמים" ,וכן אומרים
בנוסח התפילה "אתה בחרתנו מכל העמים" ,הלא אמרו חז"ל במדרש )תנחומא,
ברכה ד( על הפסוק )דברים לג ב( ה' מסיני בא וזרח משעיר למו ,שחזר הקב"ה על כל
אומה ולשון שיקבלו את התורה ולא הסכימו לקבלה ,ואיך שייך לומר שהקב"ה בחר בנו
מכל העמים.

ויש לומר דהבדל גדול יש בין ישראל לעמים באופן השאלה אם חפצים לקבל התורה,
דמה שחזר הקב"ה על כל אומה ולשון ,היינו ששאל לשרים שלהם במרום ,אך לא
חזר על האומות עצמם כאן למטה ,ואילו לישראל שלח את משה רבינו ע"ה שידבר עם
כל קהל עדת ישראל בעצמם ,ולא זו בלבד אלא שגם הוצרך לפרט שמדבר הן לאנשים
והן לנשים ,ושפיר נראה מזה שהקב"ה בוחר בישראל ולא באומות העולם ,ולכן ציוה
למשה "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" ,להראות בזה את הבחירה שהוא ית'
בוחר בישראל יותר מכל אומה ולשון ,כי מחזר אחריהם שיקבלו את התורה ,הן מה
שנוגע לאנשים והן מה שנוגע לנשים.
###
* כת"י מאוצרו הנפלא של רבינו העומד לצאת לאור עולם בקרוב בעז"ה ותשח"ח למסדר והעורך
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ולפי זה יש לומר ,שרמז בדבריו גם מה שנוגע לטף ,כדי להראות את גודל חיבתן של
ישראל בעיניו ית"ש יותר מכל העמים ,שמלבד שמדבר אל האנשים והנשים גם
כולל בדבריו את הקטנים שבהם.

דהנה מצינו )עי' יבמות קיד ע"א( שרק בג' דברים מבואר בתורה בהדיא להזהיר גדולים על
הקטנים ,ואלו הם ,טומאת כהנים ואיסור אכילת שרצים ודם ,וכן שמירת שבת
שאדם מוזהר על שביתת בנו ובתו הקטנים ,ועי' בטור ובית יוסף )או"ח סי' שמ"ג( דלכמה
דעות בדברים אלו מצוה על בית דין להפרישו ,ובשאר איסורים לא מוזהרים אלא שלא
להכשילו בידים ,עי"ש.
וטעם הדבר שרק באלה מוזהרין על הקטנים ,יש לומר דבאיסור אכילת שרצים כתיב
)ויקרא כ כה-כו( ולא תשקצו את נפשותיכם וגו' והייתם לי קדושים כי קדוש אני
ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ,ופירש רש"י "אם אתם מובדלים מהם הרי אתם
שלי ,ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו" ,והיינו שעל ידי פרישות מאכילת שרצים
ודם נעשה גופם קדוש ,ובזה יהיו מובדלים במהותם מכל העמים ,ואם כן פשוט הדבר
שצריך לשמור גם על הקטנים שיתגדלו מנעוריהם בקדושה זו ,וכמו כן בשמירת שבת
כתיב )שמות לא יד( ושמרתם את השבת כי "קודש" היא "לכם" ,שעל ידה אנו מתקדשים
ונבדלים מכל האומות ,על כן גם הקטנים בכלל.

ולכן עתה שבא הכתוב להודיע חיבתן של ישראל שבחר בהם הקב"ה מכל העמים ,רמז
גם על המצוות שהגדולים מוזהרים על הקטנים ,על כן אמר ואתם תהיו לי
"ממלכת כהנים" ,לרמז על טומאת הכהנים שמוזהרים גם על הקטנים" ,וגוי קדוש",
שיתקדש גופם על ידי פרישה מאכילת שרצים ודם ,ועל ידי שמירת שבת ,שמהאי
טעמא מוזהרים גם על הקטנים ,ושפיר חזר ואמר "אלה הדברים אשר תדבר אל 'בני'
ישראל" ,ר"ל שמצוות אלו נוגע גם לבני ישראל הקטנים ,שהגדולים מוזהרים עליהם,
ומזה נראה עד כמה בחר ה' בנו מכל העמים.

עניני תפילין
והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך )שמות יג טז( .נראה לפרש דהנה לעיל
ט( כתיב ולזכרון בין עיניך ,שהתפילין שעל הראש הם לזכרון ,ולפי זה יש לומר
דגם לטוטפות הוא ענין של זכרון ,דכבר כתבו התוס' )מנחות לד ע"ב ד"ה לטוטפת( שהוא
על פי מה שאמרו חז"ל )מגילה יד ע"ב( שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפין ,עי"ש ,דגם
)פסוק
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כשהולך לדרכו הוא צופה ומביט בעיניו אע"פ שלא ניכר עליו ,וכמו כן התפילין משפיעים
על המניחן שגם כשהוא עסוק בעניניו עדיין מונחים הם בזכרונו ומרצדין בין עיני שכלו
שלא יזוזו ממנו.
והנה "לטוטפות" הוא לשון רבים ,וכן ידוע כי "לזכרון" מלא וי"ו הוא לשון רבים ,ויש
לומר דכבר הביא הבית יוסף )או"ח סי' ל"ב( בשם שמושא רבא ,דהשערות שכורכין
את פרשיות התפילין צריכין להיות של עגל ,כדי שיזכור מעשה העגל ולא יחטא ,דכתיב
)יהושע כב יז( המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו ,עי"ש ,ומקשים דפתח בעגל
וסיים בפעור ,ותו צריך ביאור דעל זכירת עון העגל יש לנו מקרא מלא בתורה )דברים ט
ז( זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר.
ונראה דלכאורה יש להבין הטעם שצריכין לכרוך בשערות דייקא ,הלא כדי לזכור
מעשה העגל היה אפשר לכרוך הפרשיות בגידין כמו שתופרין הבתים בגידין,
ויקחו גיד של עגל.

ויש לומר דמה שכורכין בשל עגל הוא כדי לזכור מעשה העגל ,אך מה שלוקחין שערות
דייקא הוא כדי לזכור עון פעור ,דאמרו חז"ל )סנהדרין פב ע"א( שהלך זמרי אצל כזבי
ואמר לה השמיעי לי ,אמרה לו בת מלך אני וכן צוה לי אבי לא תשמעי אלא לגדול שבהם,
אמר לה אף אני נשיא שבט ולא עוד אלא שאני גדול ממנו שאני שני לבטן והוא שלישי
לבטן ,תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה ואמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרת ואם
תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך וכו' ,ואיתא בספרים שכוונתו היתה לטובה להציל
את משה רבינו ממכשול ,דמוטב שהוא יכשל בה ובלבד שלא תכשיל את משה ,אך מ"מ
נתחייב עונש כיון שתפשה בבלוריתה והתייצב כנגד משה בחוצפה ועזות פנים ,וגם מבני
ישראל מתו במגפה לפי ששתקו ולא מחו ,ועל כן כורכין התפילין בשערות דייקא כדי
לזכור את מעשה פעור שתפשה בשערות בלוריתה והביאה לפני משה.
ויובן בזה מה שכתב בשלה"ק )הובא במג"א סי' לב ס"ק ס"א( דהשערות הללו שצריך
להוציאם חוץ לבתים ,יש להניחם אצל פרשת והיה אם שמוע בצד הפונה לפרשת
קדש ,עי"ש ,דהרי יש לעשות י"ב תפירות כנגד י"ב שבטים )עי' פרישה סי' ל"ב אות נ"ד בשם
שימושא רבא( ,ועל כן מוציאין השערות לחוץ לאחר התפירה השניה שהיא כנגד שבט
שמעון כדי לזכור עון פעור שהיה ע"י נשיא שבט זה.
והנה איתא בגמרא )סוטה יג ע"ב( ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע
איש את קבורתו )דברים לד ו( ,א"ר ברכיה סימן בתוך סימן ואפילו הכי ולא ידע
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איש את קבורתו ,וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית פעור הראנו היכן
משה קבור ,עמדו למעלה נדמה להם למטה ,למטה נדמה להם למעלה וכו' ,מפני מה
נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור ,עי"ש ,ויש לומר הכוונה ,דוודאי
הא דקבורתו של משה רבינו מכפר על עון פעור הוא רק כאשר אנחנו זוכרין אותו תמיד
ונזהרין שלא לחטוא )ועי' בחידושי גאונים בעין יעקב שם( ,ועל כן לא ידע איש את קבורתו
של משה ורק על ידי סימן שהוא מול בית פעור ,כדי שמתוך כך נתעורר לזכור את
מעשה פעור ,ובזה נזכה שבזכות משה רבינו יכופר לנו עון זה.
ומעתה יבואר היטב מה שכתב בשמושא רבא הנ"ל "דהשערות שכורכין את פרשיות
התפילין צריכין להיות של עגל ,כדי שיזכור מעשה העגל ולא יחטא ,דכתיב
המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו" ,כי באמת לא נאמר בתורה בהדיא
שצריך לזכור את עון פעור ,אך כיון שטעם זכירת מעשה העגל הוא כדי שלא נחטא כי
לא נטהרנו ממנו כמו שלא נטהרנו מעון פעור ,הרי ממילא נשמע מזה שגם את עון
פעור יש לזכור כמו שאנו מצווין לזכור את מעשה העגל ,ועל כן צריך לכרוך את
הפרשיות בשערות של עגל ,כדי שנזכור הן מעשה העגל והן מעשה פעור ,ושפיר נאמר
בקרא לטוטפות ולזכרון בלשון רבים ,כיון שצריך לזכור כמה זכרונות ,כי מלבד זכר
יציאת מצרים יהיו לזכרון בין עינינו גם עון העגל ופעור.
ולפי כל זה יתורץ קושית המפרשים על מה שמובא בסידורים רק ד' זכירות
של"ה עפ"י שעה"כ ופרע"ח שער ק"ש דרוש ג( ,שהם יציאת מצרים ומעמד הר סיני
ומלחמת עמלק ומעשה מרים ,דלכאורה למה לא מזכירין מעשה העגל ,וגם היה ראוי
לזכור עון פעור ,אלא דכיון שאנו זוכרין שתי אלה על ידי השערות של תפילין שוב אין
צורך להזכירם.
)עי' סידור

ואי תימא מה נשתנה יציאת מצרים שמזכירין ,יש לומר דביציאת מצרים כתיב "למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" ,ועל מעשה העגל כתיב "זכור אל
תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר" ,ולא נאמר "כל ימי חייך" ,ומאי שנא,
אלא דלכאורה היה מקום לומר דבשבת אין צריך להזכיר יציאת מצרים ,כיון שהיא
עצמה אות ,על כן קא משמע לן קרא "כל ימי חייך" לרבות שבתות וימים טובים ,דאע"פ
שהן עצמן אות צריך להזכיר ,ומינה נשמע דמעשה העגל שנאמר רק זכור אל תשכח
ולא כתיב כל ימי חייך ,אין צריך להזכיר אלא כאשר אין אות אחר ,וכיון שעל ידי שערות
התפילין זוכרין את עון העגל ופעור שוב אין צריך להזכירן עוד.
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והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך )שמות יג טז( .ואיתא בספרי )פ' שלח ט( "כיון
שיצאו ישראל למדבר התחיל הקב"ה לגזור עליהם מקצת מצוות קלות ומקצת
חמורות ,כגון שבת ועריות וציצית ותפילין" ,עי"ש ,ומבואר מזה שבהיותם במדבר כבר
הניחו תפילין ,ועי' בכלי חמדה )פ' דברים ד"ה ובאמת ,ובפ' עקב אות ה'( .ולכאורה צריך ביאור,
דמצינו בגמרא )מו"ק טו ע"א( איבעיא אי מנודה רשאי להניח תפילין ,והניחו בתיקו ,עי"ש,
והרי בני ישראל במדבר היו מנודין לשמים ,והיה אפשר לפשוט מזה דמנודה מניח תפילין.

ונראה ליישב דהנה בהנחת תפילין יש ב' ענינים ,ענין א' שהן פאר כאמרם ז"ל בגמרא
)ברכות יא ע"א( מדכתיב )יחזקאל כד יז( פארך חבוש עליך ,ועי' בתוס' )ברכות ו ע"א
ד"ה מי( שכתבו אהא דאמרו חז"ל דבתפילין דמרי עלמא כתיב מי כעמך ישראל וגו' ,דזהו
שיסד הפייטן )ליום א' דפסח( "טוטפת כלילו גדלי" ,עי"ש ,והענין הב' הוא שהם לאות
ולזכרון בעבורינו לשמור את מצוות ה' ,וקודם שחטאו דלא היו צריכים אות להזכירם
על שמירת המצוות ,היו התפילין לשם פאר וגדולה ,אבל אחר שחטאו הוצרכו להניח
תפילין גם לאות זכרון ,ועי' בתורת משה למרן החתם סופר )ריש פ' בא ד"ה וזהו ,וע"ע שם
ד"ה והיה לאות( מה שכתב בזה.
והנה אמרו חז"ל )מנחות לו ע"ב( דשבת לאו זמן תפילין ,דכתיב והיה לאות ,מי שצריכין
אות ,יצאו שבתות וימים טובים שהם גופן אות ,עי"ש ,ויש לומר דזהו רק בתפילין
שהם לאות ,אבל תפילין של פאר יש להניח גם בשבת ,ואיתא במדרש )תנדא"ר פכ"ו ,ועי'
בדעת זקנים לבעלי התוס' במדבר טו לב( דפרשת מקושש ופרשת ציצית נסמכו זה לזה ,כי
המקושש חילל את השבת מפני שלא היה לו תפילין בראשו ובזרועו כבימות החול ,ולכן
נתן להם הקב"ה מצות ציצית ,עי"ש ,והרי לן מזה שלא הניחו תפילין בשבת ,ועל כרחך
מפני שחטאו והניחו תפילין לאות וזכרון ,על כן לא הניחו בשבת.

אמנם עי' בחזקוני שם )במדבר טו מ( שכתב למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש,
דכשנדון המקושש על שחילל שבת אמרו ישראל היאך נוכל לעמוד על שמירת
שבת ,היום או למחר נתחייב מיתה כזה ,שהרי ביו"ט הכר סימן בשמירתן ומה שאין כן
בשבת ,לפיכך נתן להם מצות ציצית להתעסק בה בשבת ,עי"ש ,ומשמע מזה שהניחו
תפילין בשבת ,דאם לא היו מניחין הרי היה להם היכר בזה גופא שאין מניחין תפילין
בשבת כמו בחול ,ובשלמא אם היה תפילין של פאר ניחא ,אך כיון שהיה אחר החטא
על כרחך היה תפילין של אות ,ואיך הניחו בשבת.

ויש לומר דאיתא בזוה"ק )תיקו"ז בהקדמה( שכל אדם צריך בכל יום ב' אותות ,דבימות
החול יש אות תפילין ואות מילה ,ובשבת אות ברית ואות שבת ,עי"ש ,והרי בני
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ישראל במדבר היו ערלים ולא נימולו )עי' יבמות עא ע"ב( ,על כן הניחו תפילין בשבת כדי
שיהיה להם ב' אותות.

ומעתה יש לומר דהאיבעיא דלא איפשטא בגמרא אי מנודה רשאי להניח תפילין ,קאי
על תפילין לשם פאר ,וכדמוכח מהא דאמרו התם דאבל אסור בהנחת תפילין
משום דכתיב בהם פאר ,ועל זה שאלו מנודה מהו ,ומבואר מזה דהאיבעיא היא על
תפילין של פאר ,אבל מה שהניחו ישראל תפילין בהיותם במדבר אע"פ שהיו מנודין,
הרי היה לשם אות ,ואם כן ליכא למיפשט מינה מידי.

#

והיו לטטפת בין עיניך )דברים ו ח( .ודרשו חז"ל )מנחות לד ע"ב ,והובא ברש"י כאן( דעל שם
ארבע הפרשיות נקראים התפילין טטפת ,דטט בכתפי שתים ופת באפרקי שתים.
ויש לדקדק אמאי נקט הכתוב שתי לשונות שונות ולא אמר טט טט או פת פת.

ויש לומר דרצה הכתוב להשמיענו בזה שצריך להיות שינוי בין שתי הפרשיות
הראשונות לשתי הפרשיות האחרונות ,ויתבאר בזה סדר הפרשיות בתפילין לפי
שיטת רבינו תם )מנחות שם תוד"ה והקורא( ,דהא לשיטתו הסדר הוא קדש והיה כי יביאך
והיה אם שמוע שמע ,וזהו סדר תמוה לכאורה ,דמתחיל בקדש והיה כי יביאך שהם
כסדרן ,ואחר כך מקדים והיה אם שמוע לשמע שלא כסדרן ,אמנם מאחר שאמר הכתוב
"לטטפת" דהיינו שתים שתים ולא אמר ארבעה ,משמע מזה שארבע הפרשיות הללו
צריכים להיות מחולקים לשתי חבילות שכל אחת מהם כוללת שתי פרשיות ,וכיון שנקט
שתי לשונות שונות ולא אמר טט טט או פת פת ,מוכח שצריך להיות שינוי בין השתים
הראשונות לשתים האחרונות ,ועל כרחך דהראשונות יש להניח כסדרן מימין לשמאל,
דפרשת קדש תהא סמוכה לשין הימנית ולאחריה והיה כי יביאך ,ואילו שני הפרשיות
האחרונות יהיו כסדרן משמאל לימין ,דפרשת שמע תהא סמוכה לשין השמאלית
ולאחריה והיה אם שמוע א.
###
א .נראה דרבינו הוציא סברא זו מהא דאמרו בגמרא )מנחות לד ע"א( כיצד סדרן קדש והיה כי יביאך מימין שמע
והיה אם שמוע משמאל ,וכתבו התוס' וקשה לר"ת אמאי פלגינהו שקורא שתיהן הראשונות מימין וכל האחרונות
משמאל ,היה לו לומר ראשונה מימין וכל אחרות משמאל וכו' ,ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא,
ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנים ,וניחא השתא מה שחלקו ,עי"ש .והרי לן דלר"ת
יש ב' חלוקות ,אחת מימין לשמאל ושניה משמאל לימין ,אלא דרבינו הוסיף דהמקור לזה הוא ממה שנאמר "טטפת"
דהיינו שתים שתים בשינוי לשון.
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ולשיטת רש"י יש לומר דהשינוי בין הראשונות להאחרונות הוא לענין פתוחות
וסתומות ,דקי"ל )או"ח סי' ל"ב סל"ו( דג' פרשיות ראשונות הם פתוחות
והאחרונה סתומה ,והענין בזה כנ"ל דבעינן ב' חבילות של שתים שתים ,ושיהיה שינוי
בין חבילה לחבילה ,ולכן בחבילה ראשונה מפרידים בין הפרשיות בפתוחה ,ובחבילה
השניה מפרידים בסתומה )עי' מג"א שם ס"ק מ"ט ,ועי' בספר קול יעקב שם אות קעא(.

ויובן בזה נוסח הפיוט )אהבה לפרשת עקב( "קשור קשרן ,ותן סדרן ,כאשר אצוה
אותכה ,שמע והיה ,תן בחוליא ,לפאת ימינך סמוכה ,ותן ממול ,פאת
השמאל ,קדש לי והיה כי יביאך ,ואל תמר ,והשמר ,מלהחליף ומלהפכה" .וצריך
ביאור מה שאמר "שמע והיה תן בחוליא" ,הלא כל פרשה מונחת בבית נפרד.
אך לדברינו יש לומר דהגם שבהבטה ראשונה נראה שהפייטן סידר הפרשיות כשיטת
רש"י ,דהרי אמר תחילה שמע והיה ואחר כך קדש והיה כי יביאך ,מ"מ אחר העיון
נראה דמה שאמר "ותן ממול פאת השמאל" ,היינו כשיטת ר"ת דב' הפרשיות האחרונות
יש להניח משמאל לימין לעומת ב' הראשונות שסדרן מימין לשמאל ,ושפיר אמר "שמע
והיה תן בחוליא" ,כי ב' הפרשיות הראשונות הם חוליא אחת ,אשר "לפאת ימינך סמוכה",
ר"ל דחוליא זו היא מימין לשמאל ,ואילו החוליא השניה היא להיפך משמאל לימין" ,ואל
תמר" ,לעשות כל ד' הפרשיות חוליא אחת" ,והשמר מלהחליף ומלהפכה" ,שלא תחליף
ותהפך ב' האחרונות להניחן כסדרן מימין לשמאל ,דאז הם חוליא אחת בסדר אחד.

ובדרך זה נראה לפרש גם הפיוט )אהבה לשבת נחמו( "דין נשמע ,תורת שמע ,בכל לשון
להתמלל ,הלא נודעה ,בארבעה ,אשר פירשו זקיננו" .דכבר הביא הרחיד"א
בנחל קדומים בפרשתינו שנתגלה בחלום להמהר"ל מפראג ,דהפירוש הוא דממה שכתוב
בפרשת שמע "לטטפת" על שם ד' פרשיות בלשון כתפי ואפריקי ,מוכח דק"ש נאמרת
בכל לשון ,עי"ש ,ולדברינו יש לומר דמלבד הדרש דטוטפות הוא ארבעה בלשון עם זר,
שמזה מוכח דק"ש נאמרת בכל לשון ,הרי יש כאן שינוי שנקט ב' לשונות שונות ,ולכן
הוסיף הפייטן "אשר פירשו זקיננו" ,וקאי על רש"י ור"ת שנחלקו בסדר הנחת הפרשיות
ובפירוש השינוי שביניהם.

#

כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור )שמות יז טז( .וברש"י "ידו של הקב"ה
הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ,ומהו כס ולא נאמר
כסא ואף השם נחלק לחציו ,נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה
שמו של עמלק כולו וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם" וכו'.
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והנה איתא בשו"ע )או"ח סי' ל"ב סנ"ב( דבתפילין של יד יש לעשות קשר בצורת יו"ד,
עי"ש ,אך למעשה נמצא שתחילה עושין קשר בצורת כ"ף ואחר כך עושין היו"ד
כנראה לעין ,ויש לומר שזה מרמז על כ'ס י'ה ,ולכן עושין הקשר הזה סמוך למעברתא,
שהוא לשון עברה וחרון אף של הקב"ה על עמלק להכריתו מן העולם.
וזהו שאמר "כי יד על כס יה" ,דהנה "על" הוא סמוך ,ור"ל שעל התפילין של יד יש
להסמיך את הקשר המורה על "כס יה" ,כי "מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

#

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא וגו' )במדבר כג כד( .וברש"י "כשהן עומדין משינתם
שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות ללבוש טלית לקרוא את שמע
ולהניח תפילין".

הנה מכאן משמע שקורין קריאת שמע קודם התפילה ,ואף דאפשר שבשעת התפילה
חוזרין וקורין ק"ש סמוך לתפילה ,מ"מ מוכח מכאן דשרי לקרוא ק"ש קודם הנחת
תפילין ,ואין לומר דמיירי באופן אקראי ,וכדמצינו בגמרא )ברכות עד ע"ב( דרב קרא ק"ש
והדר מנח תפילין ,משום דשליחא הוא דעוית ,עי"ש ,דוודאי לא שיבח את ישראל בדבר
שאינו אלא בדיעבד ובאקראי ,והגם שאמרו חז"ל )שם( כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו
מעיד עדות שקר בעצמו ,על כרחך לומר דזהו רק כשאינו קורא ק"ש בתפילין כלל ,אבל
אם אחר כך יחזור ויקרא ק"ש בתפילין לית לן בה) .עי' אלפסי זוטא שם ,ובספר עמק יהושע
אחרון דף קנט ע"ב בשם החוזה הק' מלובלין( .ועי' בנודע ביהודה וצל"ח ב ,והנלענ"ד כתבתי.

ברכות הנהנין
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם )דברים ח ג(.
נראה לפרש בהקדם לבאר נוסח הברכה "המוציא לחם מן הארץ" ,דכבר הקשו
התוס' )ברכות לח ע"ב ד"ה והלכתא( הלא אמרו בגמרא שם דמוציא כו"ע לא פליגי דאפיק
משמע ,ואמאי מברכין המוציא דלחד מ"ד מפיק משמע ,עי"ש.
###
ב .נראה דהכונה לדברי הצל"ח )סוכה כט ע"א ד"ה מעידי( ,שפירש הטעם שהקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד
עדות שקר ,כי על התפילין נאמר כי שם ה' נקרא עליך ,ואיך יאמר אלקינו כשאין תפילין בראשו ואין ה' נקרא עליו,
עי"ש ,דלפי זה לא מסתבר דמועיל מה שמניח אחר כך ,כיון דבשעה שאומר אלקינו אין התפילין עליו.
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ונראה על פי הידוע ההבדל בין חטה לשאר צמחים ,דכל הצמחים גדלים גם בלא גשמים
טבעיים ,כי אפשר שיגדלו על ידי גשמים הנעשים בתחבולות בני אדם ,אבל חטה
לא שייך שתצמח על ידי תחבולה ,והיא צריכה לגשמים טבעיים שיורדים על ידי הקב"ה
בעצמו )עי' זוה"ק ח"ג רמד ע"א( ,כי יש בה מין ליחות מיוחדת שאינה דבר ממשי ,רק כמו
הטעם שאין בו ממשות אך וודאי שהוא מין ליחות ,דהרי על ידי חמימות יוצא הטעם
ומתפשט בתערובת ,ועל זה אמרו חז"ל דטעם כעיקר ,דאף שאין בו ממש נחשב כעיקר
הדבר ,וכמו כן הליחות שבחטה נותן בו טעם מיוחד ,שזה לא יתכן כשצומח על ידי
תחבולות ,ועל כן נקרא בשם "לחם" כנודע שהוא "לח חם" ,על שם הליחות המיוחד שיש
בו ,ושפיר מברכין עליו "המוציא" לחם מן הארץ ,שיש במשמעותו גם "מפיק" ,כי את הלחם
מוציא הקב"ה בעצמו תמיד ואי אפשר להצמיחו מן הארץ על ידי תחבולות בני אדם.

וזהו שאמר הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם" ,ר"ל דמה שהלחם מחיה את
האדם הוא לא מפני הליחות שלו לבדו ,וכשאר דברים שיש בהם ליחות ,אשר
זאת אפשר לעשות בתחבולה" ,כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" ,רק הקב"ה יכול
להוציא לחם שממנו יחיה האדם.

#

ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש .ארץ אשר לא במסכנות
תאכל בה לחם לא תחסר כל בה וגו' .ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך
על הארץ הטובה אשר נתן לך )דברים ח ח-ט( .הנה תיבת "ארץ" בפסוק שני מיותר,
ובגמרא )ברכות מד ע"א( נחלקו רבן גמליאל וחכמים אי צריך לברך ברכת המזון על ז'
מינין ,דחכמים סברו דארץ הפסיק הענין ואין מברכין אלא על לחם ,ור"ג סבר דמברכין
על שבעת המינים וארץ אתי למעט הכוסס את החיטה ,עי"ש ,וצריך ביאור אמאי לא
אמרו דנחלקו אי מקרא נדרש לפניו ולפני פניו או לפניו ולא לפני פניו וכדאיתא כמה
פעמים בש"ס ,ושוב אין צריך "ארץ" להפסיק הענין לחכמים.

ויש לומר בהקדם לתרץ קושי' התוס' )ברכות לח ע"ב ד"ה והלכתא( אמאי מברכין "המוציא"
לחם מן הארץ ,הלא כו"ע לא פליגי דמוציא אפיק משמע ,עי"ש ,דהנה ה' מיני דגן
נשתנו משאר כל הצמחים ,וכמו שכתב הרמב"ם בפי' המשניות )חלה פ"א מ"ב( דכל
הצמחים דרכם להתעפש ולהסריח ,וה' מיני דגן אינם מתעפשים רק מחמיצים ומסריחים,
עי"ש ,וגם בעודם שחת שלא הביאו שליש הם מחמיצים דלא כשאר מינים )עי' שם מ"ג(,
כי גם אחר שנתלשו מן האדמה עדיין מפעפע בקרבם הכח החיוני ,ולכן אינם מתעפשים
ורק מחמיצים והולכים ,וכאשר מתגבר החימוץ עד מאוד מסריח ואינו ראוי לאכילה.
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לה

ולפי זה יובן היטב למה מברכין "המוציא" לחם מן הארץ ,דאיתא במדרש
למה נקרא שמה ארץ מפני שהיא מריצה את פירותיה ,עי"ש ,והיינו שהארץ נותנת
מכוחה בתוך פירותיה שירוצו ויצמחו ,אלא שבעוד שכל הצמחים יונקים מן האדמה רק
בזמן שהם מחוברים אליה ,וכיון שנתלשו ממנה מתמעט החיות עד שמתעפשים
ומסריחים ,הרי החיטה יש לה את כח האדמה תמיד ומחמצת והולכת עד כדי סרחון,
ועל כן מברכין "המוציא" דמשמע גם מפיק ,כי אצל לחם נחשב כאילו הארץ מוציאו
בכל עת ,כיון שכח הארץ מבעבע בו תמיד.
)בר"ר יג יב(

ומעתה יש לומר דלכן חזר הכתוב ואמר תיבת "ארץ" בפסוק דאיירי בלחם ,על שם
שהארץ מריצה בו את כוחה תמיד ,אלא שעל זה נחלקו ר"ג וחכמים ,דחכמים
סברו דכיון שגם דבר שאינו מחמיץ מאליו שייך להחמיצו על ידי דבר אחר ,ואז היה
גם כן נקרא לחם מאחר שמחמיץ ,על כן הוצרך הכתוב לומר "ארץ אשר לא במסכנות
תאכל בה לחם" ,ור"ל דדוקא לחם שהארץ נותנת בו כח חימוץ ,ואינו כמסכן שמקבל
מאחרים ,בזה יש חיוב לברך ברכת המזון ,אבל לא על דבר שאינו מחמיץ בעצמו ,וכגון
אורז ודוחן אע"פ שהם מעין מין דגן ,דבזה גם ר"ג מודה שאין מברכין ברכת המזון
)עי' ברכות לו ע"א( ,וממילא נתמעט גם שבעת המינים מברכת המזון כיון שאין להם כח
חימוץ בעצמם.

אבל ר"ג סבר דאע"פ שתיבת "ארץ" בא להשמיענו דברכת המזון נוהג דוקא בדבר
שמחמיץ והולך מעצמו עד כדי סרחון ,מ"מ אינו ממעט אלא הכוסס את החיטה,
כי כח המחמץ והולך שיש בחיטה הוא רק כשנעשה קמח ,שאז הוא מחמץ והולך עד
כדי סרחון ,אבל בעודו חיטה לא יבוא לידי סרחון ,כיון שכח המחמץ שבו אינו מבעבע
בו כל כך כמו כשהוא מחובר לארץ ,ועי' בגמרא )סוטה מח ע"ב( מה שדרשו על נופת
צופים "סולת שצפה על גבי נפה ודומה לעיסה" ג וכו' ,ולכן אין מברכין ברכת המזון על
כסיסת חיטה ,אבל שבעת המינים שמפורש בהדיא בקרא דלפניו ,לא בא למעט ,ולכן
ס"ל דמברכין עליהם ברכת המזון.

#
###
ג .נראה הכונה דרש"י פירש דמרוב שומנה מדבקת בדופני נפה ,עי"ש ,והרי לן מזה דהשומן נמצא בתוך החיטה,
ומ"מ קודם שנטחן החיטה לא נדמה לעיסה אלא לאחר שנעשה סולת ,ועל כרחך דבעוד שלא נטחן החיטה אין כח
החימוץ מבעבע בו.
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ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל
ומהרריה תחצוב נחשת .ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה
אשר נתן לך )דברים ח ט-י(.
נראה לפרש דהנה ארץ ישראל שונה מכל הארצות ,דבעוד שבשאר כל הארצות יש
לכל מין צמח מקום מיוחד ואי אפשר לגדלו כראוי במקום אחר ,וכנודע )עי' רש"י
קהלת ב ה( שארץ כוש מגדלת פלפלין וארץ חרובי מגדלת חרובין ,ורק אפשר להביא
אדמה ממקום למקום שעל ידי זה יוכל לצמוח ,אבל ארץ ישראל מסוגלת להצמיח
בעצמה כל מיני פירות ,כי אף אם אין בכח סוג האדמה להצמיח מין מסוים ,מ"מ יש
לארץ כח משיכה כאבן השואבת )מאגענעט( שמושך אליה כח מכל הארצות ,וגם יש בה
כח עלעקטערי ,ועל ידי זה אפשר לגדל כל המינים בכל הארץ ,וכמו שאמרו בגמרא
)תענית ד ע"א( עורפילא אפילו לפרצידא דתותי קלא מהניא ליה ,ופירשו התוס' דגשם
דק מהני לגרעין שמתחת האבן כחטה שתחת הקרקע ,עי"ש ,ועל כרחך דמיירי באבן
שיש בו כח עלעקטערי ,ועל ידי זה מצמיח אע"פ שהגרעין תחתיו ,ובזה יש מעלה לארץ
ישראל על כל הארצות ,שכל אבניה יש להם כח זה ,ומועיל שיגדל מהר דלא כשאר
ארצות שצומחים רק פעם אחת בשנה או שני פעמים ,וכן מניבים תנובה מלאה ודשינה
כאמרם ז"ל )תענית ה' ע"א( על הפסוק )תהלים קכו ו( נושא אלומותיו ,קנה זרת שבולת
זרתים ,עי"ש ,ועל דבר זה גופא צריך לשבח ולהלל להקב"ה.

וזהו שאמר הכתוב "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם" ,כי "מסכנות" היינו עניות,
ועני אין לו מדיליה וצריך ליתן לו ,ולזה אמר שארץ ישראל לא תאכל בה לחם
במסכנות ,כשאר הארצות שמביאין אדמה ממקום למקום ,וכן "לא תחסר כל בה",
שבכוחה להצמיח בעצמה כל מיני צמחים שבעולם ,כי "ארץ אשר אבניה ברזל" ,ר"ל
שיש לה כח המשיכה כאבן השואבת את הברזל" ,ומהרריה תחצוב נחשת" ,שיש בקרבה
כח עלעקטערי ,ועל ידי זה היא מסוגלת להצמיח בעצמה כל המינים ,ועל זה מסיים
"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" ,ר"ל שמלבד
שצריך לברך לה' על כל אכילה ושביעה ,גם יש להוסיף ברכה על דבר זה גופא שנתן
לנו ארץ הכלולה מכל הטובות שבעולם.

#

ואכלת ושבעת וברכת וגו' )דברים ח י( .נראה לרמז בזה על פי הידוע שיש כח לצדיקים
להמשיך שפע ברכה לאחרים על ידי שנותנים להם שיריים ממאכלם ,ולפי זה
יש לומר דכל מי שאוכל רק לשובע נפשו ולא לשם תאוה והנאת הגוף ,שורה הברכה
על השיריים הנותרים ,ועל ידי שיחלק מהם לבני אדם תחול עליהם הברכה.
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לז

וזהו הרמז "ואכלת ושבעת וברכת" ,ר"ל אם תאכל רק כדי שביעה ולא לשם תאוות
גופך ,אזי תוכל לברך אחרים על ידי השיריים הנותרים ד.

#

אשלך,
שכן בהתעדנם ממגדי ֶ ְ ָ
ביוצרות )שחרית ליוהכ"פ ,ובכן מי לא יראך ,פיסקא בכל און( בכל ֶ ֶ
ברוך תמימיך יתנו לך משלך ,ויש לדקדק מהו "בכל שכן" ,דהרי בפשטות
מיירי מברכות הנהנין ,והו"ל למימר "בכל עת" ,דאטו במקום שכונתם תליא מילתא.

ועל כן נראה דמיירי מברכת שהחיינו ,שאין מברכין אלא על פירות שאינם מצויים מזמן
לזמן ,אך גם פירות שדרכם להיות מזמן לזמן ,הרי אפשר לעשות תחבולות שיהיו
מצויים תמיד ,ובכגון דא אין מברכין שהחיינו ,והנה דרך העולם הוא שגינות אלו אינם
בקרב שכונת בני אדם אלא בשדות ,ואילו בגינות שבמקומות ישוב זורעים אילנות
הגדלים בדרך הטבע ,ועליהם מברכין שהחיינו.

ולכן אמר "בכל שכן בהתעדנם ממגדי אשלך" ,ר"ל כאשר אוכלים ונהנים מפירות אלו
הגדלים בשכונת בני אדם ,אזי "ברוך תמימיך יתנו לך משלך" ,יברכו עליהם ברכת
שהחיינו ,ומדוייק היטב לפי זה מה שאמר "בהתעדנם" ולא נקט לשון אכילה ,דהא ברכת
שהחיינו היא על ההנאה ולא על האכילה ,דהרי מעיקר הדין נתקנה ברכה זו על הראיה,
ורק משום שבזמן הזה אין נהנין כל כך מראיה כמו מאכילה ,מברכין בשעת האכילה,
אבל עיקר הברכה היא על מה שמתעדנין ונהנין ממנו.

קבר רחל

ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום הזה )לה כ( .הנה
הכתוב משמיענו כאן דבר חידוש שקבר רחל קיים ועומד על מכונו עד היום הזה,
דהרי בשעת החורבן החריבו הגויים את ירושלים וסביבותיה עד היסוד ,והרי קבר רחל
הוא על אם הדרך מירושלים לבבל ,ואמרו חז"ל )עי' רש"י בראשית מח ז( שעל פי הדיבור
נקברה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם ,יצאת
רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים וכו' ,ואעפ"כ לא שלטה ידם במצבת קבורת
###
ד .כאן המקום לציין מה שמובא בכתבי תלמידו המובהק של רבינו זי"ע ,הרה"ג ר' פייבל בוכינגער הי"ד ,עובדא
דהוה אצל רבינו זי"ע ,שבהיותו בעיר פאפא הלך לקבל פני קדשו של הגה"ק רבי משה משינאווע זי"ע שאיקלע להתם,
ורבינו ביקש ממנו שיתן לו שיריים ,והשיבו בענוות קדשו בלשון תמיה ,וכי כשאני אוכל בשביל גופי אחלק שיריים,
אך כלום לפני מעלתך אבוא להתייפיף )ווערדע איך מיך שענירען(.
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רחל כשעברו שם ,וגם אחר כך הלא היה בארץ ישראל רעידת אדמה ,וגפרית ומלח
שריפה כל ארצה ,שהאויר נתקלקל כל כך ,שלא עבר שום עוף ונחרש שלא עבר שם
אדם נ"ב שנה )שבת קמה ע"ב( ,ומ"מ קבר רחל עומד על מכונו ועל תילו עד היום הזה.

ויש לומר הטעם בזה ,דמצינו אצל אדם הראשון דכאשר אכל מעץ הדעת נגזר מיתה
עליו ועל כל העולם ,שאין איש קיים ועומד לדור דורים ,ושורש החטא היה שלא
שמח בחלקו ,ואף שהיה לו הכל ושלט על כל העולם ,לא היה יכול להתאפק על שאילן
אחד נאסר לו באכילה ,כי חמד את הכל לעצמו ,וכיון שלא היה הכל כפי רצונו גרם לחורבן
העולם ,כי עשה מה שעלה ברצונו וגרם מיתה לעצמו ולזרעו אחריו ,ולא זו בלבד אלא
שנתן מן העץ לכל הבהמות והחיות שגם הם יאכלו וימותו ,ונמצא דמי שחושב רק על
עצמו שהוא צריך את הכל ואינו חושב על אחרים גורם חורבן לעולם ,והרי ידיעת ההפכים
שוה ,דמי שאינו חושב על עצמו כלל ודואג רק לזולתו ,הריהו גורם קיום לו ולכל העולם.

וכיון שרחל אמנו היתה מצויינת ביותר במדה טובה זו ,שריחמה על לאה אחותה
למעלה מטבע האנושי ,ומסרה לה הסימנים שנתן לה יעקב כדי שלא תתבייש,
ובעבור זה היתה מוכנה לוותר על גודל זכותה להנשא ליעקב אבינו ע"ה ,על כן זכתה
בשכר זה שיהיה קיום ועמידה לה ולכל העולם כולו ,כי מצבת קבורתה לא נחרבה עד
היום הזה ,וכל מי שמתפלל במקום ההוא נענה שימלא ה' כל משאלות לבו לצורך קיומו.

#

עוד יש לומר הענין שקבר רחל קיים ועומד ולא נחרב עד היום ,כי חשוב מאוד לפני
הקב"ה שיעמוד בעולם הזה זכרון הצדיקים אשר בארץ המה ,כדי שידברו בשבחם
ויספרו צדקתם ,ועל ידי שהקבר של רחל קיים ופוקדים אותו בכל עת ,וודאי יזכרו
צדקתה וידברו ממעשיה הטובים.

והטעם שדבר זה נאמר בתורה דייקא על רחל ,יש לומר על פי מה שאמרו חז"ל
דבי אליהו רבה פרק ל( "אל תיקרי רחל אלא רוח אל" ,עי"ש ,כי רחל אמנו מילאה
בשלימות את רצונו וחפצו של הקב"ה בעולמו ,והרי לדבר בשבח הצדיקים הוא גם כן
בכלל הרצון העליון ית"ש שמצפה ומייחל מבריותיו ,על כן נאמר אצלה ענין זה שמקום
קבורתה יעמוד לעד ,כדי שיזכירו את זכותה וצדקתה תמיד.
)תנא

-

לט

רבתא

לזכר עולם יהיה צדיק

הלכתא

מלך בשדה

שמוע'ס ממורינו הגה"ח רבי מנחם ווייס שליט"א

 שנמסר בהיכל הכולל ער"ח אלול תש"פ- נשיא כוללנו ור"י אושפיצין

בגדלות וקדושת היום במשנת רבינו הגה"ק משימאני זי"ע
¯ÈÂ‡· ‡ˆÓ ‰ ‰˘Â„˜‰ ÏÈÁ‰Ï È„Î Ï·‡ ,ÂÓˆÚÓ ¯·„Ó‰ ˘Â„˜ ÌÂÈ· Â ‡ ÌÈ„ÓÂÚ
¯˙ÂÈ ·ÂË Â Ï ÔÈ‡Â ,˙ÂÈ˙Â‡ ÍÂ˙Ï ‡ˆÙÁ ÍÂ˙Ï ÂÒÈ Î‰Ï Â Ï ˘È ,ÌÈÈ„È· Â˘ÓÓÏÂ
ÈÓ˘ È ·˘ÂÁ ,ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ Û˜Â˙ ‰ ˙Ó‰ ‡"ÚÈÊ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‡ ¯Ó È¯·„ ˙ÂÏ‚ÏÂ ˙Â‡¯ÏÓ
ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó È ÈÓ ˘È ,ÔÂ·Â˘È ‡Ï ‰È‡· ÏÎ ˙ ÈÁ·· ˘ÓÓ ‡Â‰ ‰ÓÚË ÌÂÚËÏ ‰ÎÊ˘
‰·ÂË ‰„ÈÓ˘ ˙Ó‡‰Â ,˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ‰Ó˘ ÏÙÂ ˘ ÈÓÂ ,Ï"¯ ÔÂ·Â˘È ‡Ï ‰È‡· ÏÎ ‰ÈÏÚ
ÂÂ˘È ‡Ï ‰ÈˆÙÁ ÏÎÂ ÔÂ·Â˘È ‡Ï ‰È‡· ÏÎ Ò"˙Á‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ÌÚË‰ ÌÚÂË˘ ÈÓÂ ‰·Â¯ÓÂ
.˘È‚¯‰Ï ‰ÈÎÊ ÍÈ¯ˆ Ï·‡ ,‰·
‰Ê ˘¯„Ó ˙È·Ï ÈÎ ÏÎ Ì„Â˜ ,„Â‡Ó ·‚˘ ÌÂÈ ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÈ ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÁÙ˘Ó· ÂÏˆ‡
Ï·‡ ,ÂÓˆÚ È Ù· ¯ÂÙÈÒ ‡Â‰ ÍÎÏ Â ÈÎÊ ÍÈ‡Â ,‰ ˘ ‡"Î È ÙÏ ÏÂÏ‡ Á"¯Ú· Â Ò Î
.ÌÈ È Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ‰¯ˆ˜· ¯ÈÎÊ‡ 'Ì„‡ È ·Ï ÂÈ˙Â‡ÏÙ Â' ÌÈÈ˜Ï È„Î
‰ÈÏÈ„ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ· È˙¯ÎÊ‰ ¯·ÎÂ ,Ú"ÈÊ ·¯ È ‡ÓÈ˘‰ „Â‡Ó ˘Â„˜ ˘È‡ „Â„ ÈÏ ‰È‰
'¯ ˜"‰¯‰ ‰ ‰ .¯Â„‰ È˜È„ˆÓ ‰ÓÎ ÍÎÏ ÂÓÈÎÒ‰Â ,‡ÏÙ ˘Â„ÈÁ È ÂÈÚ¯· ÏÙ ˘ ‰Ó
¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰ ÂÓ˘ ,¯ÈÈ‡ '‚· ‡Â‰ ‰ÈÏÈ„ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ Ú"ÈÊ ¯Ú¯ÈËÒÚ¯˜ ÚÏ'‰ÈÚ˘È
¯Á‡ ÌÈÓÈ 'Á ‰‡·˘ ‰ÚÈ¯Ù‰Â ‰ÏÈÓ‰ ÔÈÚÎ ‡Â‰Â ,Ú"ÈÊ Ê ‡ˆÓ ˘Â„˜‰ Â È·¯ ˙ÏÂÏÈ‰
‡Â‰ ·¯ È ‡ÓÈ˘‰ Ï˘ „"ÂÈ‰Â ,·¯ ¯ÚÊ ‡ˆ‰ ˙Â‰Ó Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ‡Â‰ Ú'Ï‰ÈÚ˘È È·¯ ,‰„ÏÂ‰‰
„ÂÒ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ Ì‚˘ ,Ú"ÈÊ Ò"˙Á‰ ˘Â„˜‰ Â È·¯ ˙ÏÂÏÈ‰ ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰ ÂÓ˘ ,¯ÈÈ‡ '‚·
¯ÙÒÏÓ Â˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ô'¯‡‚ Â‡ È„Â‰È ,ÈÂÏ‚· ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÏÚ· ‰È‰ ·¯ È Ó‡È˘‰ .Ò"˙Á‰
‡Â‰ ,ÌÈÈ˜ÓÂ ¯ÊÂ‚‰ ÈÙÎ ˘ÓÓ ÂÈÙÂ ÂÏˆ‡ ‰¯„ ‰ ÈÎ˘‰˘ Â‡¯‰˘ ÌÈ‡¯Â ÌÈ˙ÙÂÓ Â ÓÓ
‡Ï˘ ˙ÂÎÂÒ· ÂÓÎ ,˘ÓÓ ÌÈÈÓÈÓ˘ ˙Â„·ÂÚ ÚÓÂ˘ È˙È‰ Ï"Ê È ˜ÊÓ ,‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ Ú„È
.ÏÂ·Ó „¯È ·È·ÒÓ˘Î Â˙ÎÂÒ· Ì˘‚ Ï˘ ‰ÙÈË „¯È
ÁÂ˙ÙÏ Âˆ¯˘Î ,˙Á‡ ‰„Â˜ ˜¯ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ˆÂ¯ È ‡ Ï·‡ Â˙ÏÂ„‚ ÏÚ ‰·¯‰ ÍÈ¯‡‰Ï ¯˘Ù‡
„Â„ Ï‡¯˘È '¯) Â„Î Ïˆ‡ È˙˘‚ ,ÔÈ Ó ÛÒÎÂ ‰Ï‡˘‰ ‰¯¯ÂÚ˙ Â ,˘¯„Ó‰ ˙È· ˙‡
Ô˙ Â „Â‡Ó ·‰Ï˙ ,Â È˜Ê Ì˘ ÏÚ „"Ó‰È· ÂÁ˙ÙÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ·˘ÂÁ È ‡˘ ÂÏ È˙¯Ó‡Â (ÒÈÈÂÂ
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מ

ÏÏÂÎ ‰È‰ Ì˘ ‡¯ËÈÈ „"Ó‰È· ˙‡ Â¯Î˘ Ê‡Â ,ÏÏÂÎ ÁÂ˙ÙÏ ÔÂ˘‡¯‰ ÛÒÎ‰ ÌÂÎÒ ˙‡
.·¯Ú ÏÏÂÎÂ ˆ"‰Á‡
‰¯Â·Á· Ì˘Ù ÌÈÂÂ¯Ó ÂÈ‰ ËÈÈÏÚ‚ ÂÈ Ú˘'È„ÈÒÁ ‰·¯‰Â ,‰˙ÏÈÁ˙Î ˙Â„ÈÒÁ ÔÈ‡˘ ÚÂ„ÈÎÂ
ÂÏ Â ˙ ‡"ËÈÏ˘ ‡˜ÂÂÈ¯ËÒÓÁ‡¯Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏÂ ,Â˙Ó‚Â„ ÌÂÈ‰ ÔÈ‡˘ ˙‡ÊÎ
,'˜‰ Á"‰Â‡· ¯ÂÚÈ˘‰ „ÒÈÈ˙ Ì˘ÓÂ ,˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ „ÂÓÏÏ ÔÎÈ‰ ˘ÙÈÁ ÈÎ ¯„Á Ì˘
˙Â˘ÚÏ Â Èˆ¯Â ,ÌÂÈ‰ ÏÎÏ „"Ó‰È· Â Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,ÌÈÈ˙ ˘Â ‰ ˘ ÏÈÁ˙‰ ÏÎ‰ ÍÎÂ
˙È· „"Ó‰È· Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ Ì‰Ï È˙Ï‡˘Â ‰ÈˆÈÏ‡‚ ÏÏÂÎÏ È˙‡·Â ,‰ÏÈÙ˙ È È Ó Ì‚
,ÔÈˆÈÙ˘Â‡ „"Ó‰È· Ì‰Ï ˘È Ï·‡ ,Â Ï ˙˙Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê ˘¯„Ó ˙È·˘ ÈÏ Â ÚÂ ,˜ÁˆÈ
,„"Ó‰È·‰ ˙‡ ‰ Â˘‡¯ ÌÚÙ È˙È‡¯ Ê‡Â ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰Ê „"Ó‰È·Ó È˙ÚÓ˘ ‡Ï ÌÚÙ Û‡Â
.‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ Â Ï·È˜ ÏÂÏ‡ Á"¯Ú·Â
˙Â‡ÓÂ ,‡ÈÏ‚˙‡· ‚‰ ˙‰˘ „ÈÁÈ‰ ÌÂÈ‰ ÏÂÏ‡ Á"¯Ú ‰È‰ Ú"ÈÊ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰ Ïˆ‡
˙ÏÈÙ˙ Â¯Ó‡Â ,˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ÌÈÏ‰˙ Â¯Ó‡Â ,ÂÏˆ‡ ÂÙÒ‡˙‰ ‰·È·Ò‰ ÏÎÓ ÌÈ˘ ‡
‰˘Ú ·‡ 'Ê· ‰˘Ú Ò"˙Á‰˘ ÂÓÎ ,‰·Â˘˙Ï ÌÈ˘ ‡‰ ¯¯ÂÚÂ ,‰˘¯„ ¯Ó‡ Î"Á‡Â ,˜"ÎÂÈ
˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡˘ ÈÓ˘ ‚Â‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ïˆ‡ .„Â‡Ó ‡¯Â ÌÂÈ ‰Ê ‰È‰Â ,ÏÂÏ‡ Á"¯Ú· ‡Â‰
‰ÚÂ˘È ‰Ê ÌÂÈ· Â È‡¯ Â ‡ Ì‚ .ÏÂÏ‡ Á"¯Ú· ÚÒÂ ,ÔÂ˘Á '‚· ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ· Â ÂÈˆ ÏÚ
ÂÏ ÂÚÈ„Â‰ ÏÂÏ‡ Á"¯Ú· ,Ï"¯ ÂÈÈÁÓ Â˘‡Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÎ˘ ¯Á‡ ‡"ËÈÏ˘ È·‡˘Î ‰ÏÂ„‚
.ÂÏˆÈ ÂÈÈÁ Ì˘‰ ÍÂ¯·Â ,‰Ï˙˘‰‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Â˙Â‡ ÌÈÏ·˜Ó˘ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙È·Ó
ÚÈ‚Ó˘ ÛÒÎ ˙ÂÓ„Ï ÔÈ‡ ÈÎ ,ÏÚÙ · ÏÚÂÙ‰ ÁÎ ˘ÈÂ ‰ÓÈÓ˘‰ ˙Â·È˙‰ ÂÏÚÈ˘ ¯˜ÈÚ‰Â
È„ÈÁÈ‰ Â Âˆ¯˘ Í¯·‡Ó ÚÈ‚Ó˘ ÛÒÎÏ ,Ú ‡¯‡˜‰ ÏÏ‚· Ô˙ ˘ ‡˜È¯ÚÓ‡Ó ÈÂ‚‰Ó
ÛÒÎ ¯Â‰Ë ‰ÓÎ ¯Ú˘Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ,Ò"˙Á‰ ÌÚ ˜"·˘· Ì˘Ù ÂÈÁÈ ÌÈÏ˘Â¯È È„Â‰È˘ ‡Â‰
Â‡ ‚Â¯˙‡‰ ‰ÊÓ ÌÈ Â˜ ÂÈ‰ ‰ÓÂ„ÎÂ Ô·‰ ÔÂÈ„ÙÓ ÂÏ·È˜˘ ÛÒÎ Ì‰Ï ‰È‰˘ ÌÈ˜È„ˆ ,‰ÊÎ
Í¯·‡˘ ˙Á‡ ‰ ÂÎ· Ì·ÈÏ˘ ÌÈ˘ ‡Ó ÚÈ‚Ó ‡Ï‡ ,ÏÏÎ ËÂ˘Ù ÛÒÎ Â È‡ ‰ÊÂ ,˙ÂÂˆÓ ¯‡˘
Í¯·‡˘ ‰ˆÂ¯˘ ,ÈÏ ¯ÓÂ‡ ÛÒÎ‰ ÈÏ ÌÈ ˙Â ˘ Ì˙Â‡Ó „Á‡Â ,˘„Â˜ ˙·˘· Â·ÈÏ ¯Ú·È
‡Ï‡ ,Â˜ÊÁÈ˘ ‡ÙÂ¯Â ‚‡Ï‡ÎÈÒÙÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï ‰ÏÈÏÁ ˙ÂÈÁ ¯ÒÁ Â‡ ‡ÎÂ„Ó ÂÓˆÚ ˘È‚¯Ó‰
Ò"˙Á‰˘ ˘È‚¯Ó ˙È·‰ ÏÚ· ¯Â˙· ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÂÓÎ ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Â„ÈÓÚÈ˘ ‰Ê ‰È‰È Ò"˙Á‰˘
ÂÏ ¯ÓÂ‡Â ÂÏ ¯È‡Ó˘ Ò"˙Á‰ „ÈÓ ÂÏ ˘È ÂÈÈÁ· ˘È˘ ‰ÈÚ· ÏÎ ÏÚÂ ,ÌÈÈ ÁÂ¯‰ ÂÈÈÁ· ÂÏÈˆ‰
È ˘ ¯·„ ÏÚÂ ,È ÂÏÙ ¯Â·È„· ˘Ó˙˘Ó ‡Â‰ ‰Ê ¯·„ ÏÚ˘ ÈÏ ‰‡¯‰Â ,˜ÂÈ„· ˙Â˘ÚÏ ‰Ó
ÂÏ‡ÎÓ ÚÈ‚Ó˘ ÛÒÎ .Â˙Ò ¯ÙÏ „·ÂÚ‰ ËÂ˘Ù ˙È·‰ ÏÚ· ‡Â‰˘ ÂÏÈÙ‡ ,È ÂÏÙ ¯Â·È„·
.ÛÒÎ Ì˙Ò Â È‡ ÌÈ˘ ‡
,ÔÒÈ Ë"È ÌÂÈ· „ÏÂ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰˘ ÚÂ„È ,Â Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‡È·Ó˘ ÌÈ¯·„ È ˘ ¯ÙÒ‡Â
˙ÎÏÏ ‰ˆÂ¯˘ ÚÈ„Â‰ '¯ÙÂÒ ·˙Î'‰Â ‚¯‡·˘Ú¯Ù· ËÈÈÁ ‰ÊÈ‡ ¯ËÙ ÌÂÈ Â˙Â‡Â
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˜ÂÏÁÏ ÍÈ¯ˆÂ ¯˙Ò ˜È„ˆ ‰È‰ ËÈÈÁ‰˘ ÂÏ ¯Ó‡Â ÌÂÏÁ· ÂÈÏ‡ ‡· '¯ÙÂÒ Ì˙Á'‰ ÈÎ ,‰ÈÂÏ‰Ï
Ï·‡ ‰˜Ï˙Ò Ì Ó‡ ‰Ê‰ ¯˙Ò ‰ ˜È„ˆ‰ ˙Ó˘ ˘ ÂÏ ¯Ó‡ „ÂÚÂ ,ÔÂ¯Á‡‰ Â„Â·Î ˙‡ ÂÏ
Ï·Â˜Ó Â ˙ÁÙ˘Ó·Â .‰Ó˘ ‰˙Â‡ ‡Â‰ ‰˙Ú „ÏÂ ˘ ˜Â È˙ Â˙Â‡Â ˘Ó˘‰ Á¯ÊÂ ˘Ó˘‰ ‡·Â
Ú"ÈÊ ·˜ÚÈ ˙ÂÚÂ˘È‰ Ï˘ Â˙ÂÁ‡ ‰˙È‰ ¯˘‡ ‰"Ú ÌÈ¯Ó ˙¯Ó ˙„ÏÂÈ‰ ÈÎ ,Â¯ÙÒÓ ‰È‰ È ˜ÊÂ
,˜Â È˙‰ ÏÚÂ „ÏÈ‰ ÏÚ ‰‡¯‰Â ÌÈ Ù ‡Â˘ È„Â‰È ‰˙È·Ï Ò Î ÌÂ‡˙ÙÂ ‰ËÈÓ· ‰·Î˘
‰˙ÒÈ ˙È·· ‰˙È‰˘ ‰˙ÂÁ‡Â ,˙È·Ï Ò Î ¯Ê ˘È‡˘ ˘ÈÚ¯‰Ï ‰ÏÁ‰Â „Â‡Ó ‰Ï‰· Â
‡Ï ‰‡¯ Î Â‰˘Ó˘ ¯Ó‡ ÌÈÓ˙ ˘È‡ ‰È‰˘ ‰ÏÚ· Ï·‡ ,Ì„‡ ÌÂ˘ ‰˙‡¯ ‡Ï ÈÎ ‰ÚÈ‚¯‰Ï
˘Ú¯ ÏÂ˜· ‚‚‰ ÏÙ „ÈÓÂ ‰˜Â È˙ ÌÚ Ì‡‰ Â‡ˆÈÂ ,˙È·‰Ó ˙‡ˆÏ ÛÎÈ˙ ÍÈ¯ˆÂ Ô‡Î ¯„Ò·
‡Â·Ï ‡Â‰ ‰ˆÂ¯ Â‰ÈÏ‡ ÈÂÏÈ‚Ï ‰ÎÊ ˜Â È˙‰˘ ÔÂÈÎ˘ ¯Ó‡ ‰ÊÓ '¯ÙÂÒ ·˙Î'‰ ÚÓ˘˘Î ,ÏÂ„‚
.‰„ÂÚÒÏ ¯‡˘ÈÈÂ ˙È¯·Ï
Â¯·Ú ,ÏÈ‚¯Î Ï‰˜‰ ÏÎ ÂÙÒ‡˙ ˘ ¯Á‡ ÏÂÏ‡ Á"¯ ·¯Ú·˘ ·¯ È Ó‡È˘‰ Ïˆ‡ ÌÚÙ ‰È‰
„Á‡ Í¯·‡ ¯ˆÚ ÚˆÓ‡·Â ,˙Î¯Â·ÓÂ ‰·ÂË ‰ ˘· „Á‡ ÏÎ ˙‡ Í¯È·Â ÂÈ ÙÏ ÌÏÂÎ
Ê‡ ÍÎ¯·Ï Ê‡ ÈÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È Ì‡ ,Î"‰ÂÈ ·¯Ú· ÈÈÏ‡ ‡· ,Í˙Â‡ Í¯·Ï ÏÂÎÈ È È‡ :ÂÏ ¯Ó‡Â
Í‡ ,„Â‡Ó ˘È‡‰ Ï‰· ,'Î"‰ÂÈ ÏÚ ÈÏˆ‡ ¯‡˘È‰Ï Á¯ÎÂÓ ‰È‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,Í˙Â‡ Í¯·‡
ÈÎ ˙ÈÏË‰ Í˙‡ Á˜˙Â Î"‰ÂÈ ·¯Ú· Ô‡Î ‡Â·Ï ‰‡¯ Í‡ ,Ï‰·È˙ Ï‡' ÂÏ ¯Ó‡ ·¯ È ‡ÓÈ˘‰
,‡Ï' ,ÂÏ ¯Ó‡Â ˜"‰¯‰ Â· Ô Â·˙‰Â ˘È‡‰ ‡· Î"‰ÂÈ ·¯Ú· ,'Ô‡Î ¯‡˘‰Ï ÍÂÂˆ‡˘ ¯˘Ù‡
Ïˆ‡˘ ÂÏ ‰ ÚÂ ,ÔÏ ‡Â‰ ÔÎÈ‰ Â˙Â‡ Ï‡˘ ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Â ,'Î"‰ÂÈÏ ¯‡˘È˙ ,ÏÂÎÈ È È‡
,?¯Ú ‰˙‡' ,Â˙Â‡ Ï‡˘Â ÂÓ˘· ‡¯˜Â ËÁÂ˘‰ ˙È·Ï ˜"‰¯‰ ‡· ‰ÏÈÏ‰ ÚˆÓ‡· .ËÁÂ˘‰
„ÈÓ ÒÙ˙ Í¯·‡‰Â ,ÂÏ ÍÏ‰Â ‰ ÙÂ ,'Ë"ÂÈ ËÂ‚ ‡' ¯Ó‡ ÌÈ„È ÏË Â Ì˜˘ ¯Á‡Â ,'?ÌÈ„È ˙ÏË
È ‡ÓÈ˘‰ Â˙Â‡ Ï‡˘ ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ .Ï"¯ ÂÏ Ú¯È‡ ËÚÓÎ˘ ÏÂ˘ÎÓÓ ÂÏÈˆ‰ ˜È„ˆ‰˘
Á"¯ ·¯Ú· ¯·Î˘ ‰ÊÓ ‡ÈˆÂ‰ ‰Ê ¯ÙÈÒ˘Î Ï"ˆÊ ¯‡‚ Â‡ ·¯‰Â .'¯˘Î Î"‰ÂÈ ÍÏ ‰È‰ ,Â ' ·¯
.Î"‰ÂÈ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÏÂ‰˘ ‰Ó ˙‡ ‰‡¯ ÏÂÏ‡
,‰ ˘‰ ˘‡¯Ï Â ÓˆÚ Â ‡ ÌÈ ÈÎÓ ‰Ê ˘„ÂÁ·˘ ‡Â‰ „Á‡ ˜ÏÁ ,‰Ê‰ ÌÂÈ· ˘È ÌÈ˜ÏÁ È˘
Á¯È ‰Ó‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·Â ÏÂ„‚ ˜ÒÚ ÌÈ˘ÂÚÂ ,¯ÙÂ˘· ÌÈÚ˜Â˙ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘Â
Á"¯Ó ˙ÂÚ˘ Â"ˆ¯˙ ˘È˘ ‡È·Ó ¯Î˘˘È È ·‰Â ,ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÓÏ˘ ÈÂ‰ ˘„ÂÁÂ ,ÌÈÓÈ
Â˙È‡ ÌÈÏ˘È ÂÈ·ÈÂ‡ Ì‚ ,˙ÂÚ˘‰ Â"ˆ¯˙ È„È ÏÚ ,˘È‡ ÈÎ¯„ '‰ ˙"Âˆ¯·Â ,‰"¯ „Ú ÏÂÏ‡
.‰·ÂË ‰ ˘ ÏÂÚÙÏ ¯˘Ù‡Â
ÏÚ ÈÂ ·‰ ÛÒÂ ÔÈ · ‡Â‰Â ,Î"‰ÂÈ „Ú ÏÂÏ‡ Á"¯Ó ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ˘È˘ ‡Â‰ È ˘ ˜ÏÁ
ÈÏ‡ ÈÏÚ '‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÏÂÏ‡ Á"¯ ·¯Ú· ÈÎ ,ÌÈÓ˘· Â È·¯ ‰˘Ó ‰È‰˘ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡‰
˙ÂÒÈÈÙ˙‰‰ „ÂÚ ‰È‰ ‡Ï Ì Ó‡Â ,ÔÂˆ¯· ÂÈ‰ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈÚ·¯‡‰˘ ‡È·Ó È"˘¯Â ,‰¯‰‰
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מב

‰È‰ ÔÎ ,˙ÂÏÁ ÛÂÒÂ ˙ÂÏÁ ˙ÏÈÁ˙ ˘È ,'Ï ¯Á‡ÏÂ ÂÈ˘ÎÚÓ ÔÈ˘Â„È˜·˘ ÂÓÎ ‡Ï‡ ,˙ÂÓÏ˘·
Ï·‡ ,È"˘¯· ‡˙È‡„Î ÏÂÏ‡ Á"¯ ·¯Ú· ‰È‰ ˙"È˘‰ Ï˘ ‰ÏÈÁÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÏÈÁ˙˘
‰ÏÈÁÓ‰ ‰È‰ Ê‡˘ ,Í¯·„Î È˙ÁÏÒ ˙"È˘‰ ¯Ó‡˘ Î"‰ÂÈ „Ú ˙ÂÓÏ˘· ‰È‰ ‡Ï „ÂÚ
ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó· ÈÂˆÈ¯ ÈÓÈ ÂÈ˘ÎÚÓ ¯·Î ÏÈÁ˙Ó˘ ‡ˆÓ Â ,ÌÏ˘ ·Ï·Â ÔÂˆ¯· ˙ÂÓÏ˘·
„Ú ÏÂÏ‡ Á"¯Ó ˙ÂÚ˘ Ò"˜˙˙ ˘È˘ ,¯Î˘˘È È ·· ‡˙È‡Â ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú
,Ì‰· ÌÈ¯‰ËÈÓÂ ÌÈÏ·ÂË˘ ‰Â˜Ó ÂÓÎ Ì‰ ÂÏ‡‰ ÌÈÓÈ‰ ÈÎ ,‰Â˜Ó· ˘È˘ ÔÈ‚ÂÏ‰ ÔÈ ÓÎ Î"‰ÂÈ
„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡Â ,˙ÂÚ˘ Ò"˜˙˙ Ï˘ ‰Â˜ÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈÓÈ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡Â
ÌÈÚ·¯‡Ó „Á‡ ÏÎ ÈÎ Ï·ÂË ‡Â‰ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· Ó"˜Ù ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰Â˜Ó· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ˘
.˙ÂÚ˘ Ò"˜˙˙ Ï˘ ‰Â˜ÓÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ÌÂÈ‰
ÌÓˆÚ Â ÈÎ‰Â ‰"¯Ï ÂÎÈÁÂ ‰"¯Ï ÂÚ‚Ú‚˙‰˘ ,‰ ˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ÏÎ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ
˙¯˙Î‰ ÌÂÈÏ Â‡ ˙Â¯ÙÂ˘ ˙Â Â¯ÎÊ ˙ÂÈÂÎÏÓÏ ,‰"¯Ï ÌÈ ÂÎ˙Ó ÏÂÏ‡ Á"¯ÓÂ ,‰"¯Ï
¯˜ÈÚ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ,˙‡Ê ÌÈ‡Ë·Ó Ì‰ „ˆÈÎ Ì‰Ï˘ ÔÂ˘Ï‰ ˙‡ ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎ ,‰ÎÂÏÓ‰
ÂÈ‰ ÌÈ¯Â·È„‰ ÏÎÂ ,Í¯·„Î È˙ÁÏÒ ‡Â‰˘ Î"‰ÂÈ Ï˘ ·ÏÏ ÂÎÈÁ˘ ,Î"‰ÂÈ ‡Â‰ ˙ÈÏÎ˙‰
˘‡¯Â ,ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎÏ ˙Â Â˘Ï ‰·¯‰ ˘È ‰Ê· Ì‚Â ,Î"‰ÂÈ Ï˘ ˙Â ÂÂÚ‰ ˙ÏÈÁÓÏ Ô ÂÎ˙‰Ï
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÏ ˜˜Â˙˘Ó ‰ ˘‰ ÏÎ ‰È‰ Ï"ˆÊ Ï‚Ò ·¯‰ ¯ÚËÒÚ˘Ë ‡Ó ˙·È˘È
ÔÓÊÏ Â ÚÈ‚‰Â Â ÓÈÈ˜Â Â ÈÈÁ‰˘ ¯ÓÂ‡˘Î ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÏÈÏ· Ì‰ ÂÈÈÁ· ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÚ‚¯‰˘
.¯Ú˘Ï ÔÈ‡˘ „Ú ‰ÊÏ ˜˜Â˙˘‰ ‰ ˘‰ ÏÎÂ ,‰Ê‰
¯·„‰ „ÂÒÈ Ï·‡ ,ÂÏ˘ ÂÎ¯„ ÈÙ ÏÚ ÍÏ‰ ˜È„ˆ ÏÎ ÈÎ ÌÈ˜È„ˆ‰ È˘ÚÓ ˘¯ÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‡Â
Â¯È·ÁÏ ˘È‡ ÌÈÎ¯·Ó Â ‡˘ ÂÓÎ ‰·È˙Î‰ ÔÓÊ ‡Â‰ ‰"¯·˘ ÌÈÚ„ÂÈ Â ‡˘ ÂÓÎ ‡Â‰
'‰˘ ÌÈÎ¯·ÓÂ ,ÔÂÓ˙ÁÈ ¯ÂÙÈÎ ÌÂˆ ÌÂÈ·Â ÔÂ·˙ÎÈ ‰ ˘‰ ˘‡¯· ,‰·ÂË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙Î
.˙Î¯Â·ÓÂ ‰·ÂË ‰ ˘Ï Â Ó˙ÁÈÂ Â ·˙ÎÈ
,‡ÏÙ ¯·„ ‡˙È‡ '˜‰ Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙ ÏÚ „ÒÂÈÓ˘ Ú"ÈÊ ¯Ú· '¯ È·¯‰Ï „È‚Ó‰ ˙¯Â˙·Â
ÂÓÎ ·˙ÂÎ ˙"È˘‰ ÈÎ ,ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÈÙÏ ÂÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ·˙ÂÎ ‰·È˙Î‰˘
˘„ÂÁ ÏÎ Ô ÂÎ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ·Â˘ÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ ·Â˘ÁÏ ÏÎÂÈ Ì„‡‰˘ È„ÎÂ ,·˘ÂÁ Ì„‡‰˘
‰ÎÊÈÂ ·Â˘ÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ Ì„‡‰ Ï˘ ˙Â·˘ÁÓ‰ ÂÈ‰È ÍÎÂ ,‰"¯ ‡·˘ ¯ÂÎÊÏÂ È¯˘˙
.ÌÈÈÁÏ ‰·È˙ÎÏ
Ï˘ ˙Â·˘ÁÓ ·Â˘ÁÏ ‰ ˘‰ ˘‡¯· ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì‡˘ Ú"ÈÊ ıÈ Ê‡˜Ó „È‚Ó‰ ‡È·Ó ‰ÊÏÂ
ÔÂÁË·· ÌÂÈ‰ ÏÎ ˜ÊÁ˙‰ÏÂ ˙Â·˘ÁÓ‰ Ì˙Â‡ ˘¯‚Ï ÍÈ¯ˆ ,'Â„ÎÂ ‰˙ÈÓÓ ÌÈ„ÁÙ
,‰·ÂË ‰ ˘Ï Â‰·˙ÎÈ '‰˘ Ì¯Â‚ ÂÓˆÚ Ï˘ ˙Â·˘ÁÓ‰ ‰Ê·Â ,Ò Â Ï ‰˘ÚÈ˘ Â ‡ ÌÈÁÂË·˘
.Ì˘ ‡˙È‡ ÍÎ

מג
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,Í‡¯Ù˘ Ú˘'È·¯Î ‰‡¯ ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ· Ò"˙Á‰ ˙¯Â˙· ¯‡Â·Ó˘ ‡¯Â ÔÈ Ú ˘È
˙·‰‡'‰˘ ¯Ó‡ Ú"ÈÊ ÚÏ'‰„Â‰È '¯ ˜"‰¯‰˘ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰ Â¯Ó‡˘ ‰Ó· ÏÈÁ˙‡ Ì„Â˜Â
ÂÚ ‡Ï ÂÈ˙Ù˘˘ Â‡¯Â ÂÈÙ ÍÂ˙· ÂÏÎ˙Ò‰ ÈÎ ,˙Â¯ÙÂ˘ ˙Â Â¯ÎÊ ˙ÂÈÂÎÏÓ ¯Ó‡ ‡Ï 'Ï‡¯˘È
‰Ó Â‰Ê„ ,¯ÓÂ‡ ‰È‰ ¯¯„ ÂÓ Ï„ Ó ÌÁ Ó '¯ ˆ"‰¯‰Â ,ÂÈÙ ÍÂ˙Ó ÔÓˆÚÓ Â‡ˆÈ ˙Â·È˙‰ ‡Ï‡
Í¯„· ÛÈÒÂÓ ‰È‰Â ,ÔÓˆÚÓ Â‡ˆÈ˘ '‚"‰Î ÈÙÓ ‡ˆÂÈ ˘¯ÂÙÓ' ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· ÌÈ¯ÓÂ‡ Â ‡˘
˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ÏÚ Â"ÏÓÎ˘· Â¯Ó‡ ‰¯‰ËÂ ‰˘Â„˜· Ì˘‰ ‡ˆÂÈ ÍÈ‡ ÂÚÓ˘˘Î ÌÈ ‰Î‰˘ ˙ÂÁˆ
Ï"ˆÊ Ô¯Ë˘ ÍÂ¯· '¯ ÈÏ ¯Ó‡Â .Ì˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Â‡¯È‰Ï ÍÈ¯ˆ ÍÈ‡ Â‡¯ ÈÎ ,‰Î „Ú Ì‰ Â¯Ó‡˘
.Ì˘ ‡ˆÓ ıÈ ÊÈÂ· ‰‡¯˘ ‰Ó ÏÎ ÈÎ ,Ò"˙Á‰ È¯·„· ¯Ú· ÚÏ'‰„Â‰È '¯˘ ÌÚË‰˘
ÌÂÈ‰ ÍÂˆÓ ÈÎ ‡ ¯˘‡ ÏÎÎ ÂÏÂ˜· ˙ÚÓ˘Â ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â ,Ò"˙Á‰Ó ¯Â·È„ „ÓÏÂ
‡ˆÓ ,ÍÈÙ· ÂÈ¯·„ ÌÈ˘ÈÂ ˘„Â˜Ó Í¯ÊÚ ÁÏ˘È '‰ Ê‡ ·Â˘˙ Ì‡ ÈÎ ,(· ,Ï ÌÈ¯·„)
,ÂÏÂ˜· ˙ÚÓ˘Â Â‰ÊÂ ,ÍÈ˜Ï‡ '‰ ÏÂ˜ ‡Ï‡ Â È‡ ÍÈÙÓ ÚÓÂ˘ ‰˙‡˘ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ¯·„‰˘
¯·„˙ ‰˙‡ ÔÎ ,Â Â¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó ‰ ÈÎ˘Â ¯·„Ó Â È·¯ ‰˘Ó˘ ÂÓÎ ,ÍÂˆÓ ÈÎ ‡ ¯˘‡ ÏÎÎ
Ï˘ ËÂ˘Ù‰ Ë˘Ù‰ Â‰ÊÂ ,(ÊÈ ,‡ ÌÈÏ‰˙) Á˙Ù˙ È˙Ù˘ '‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ ,'‰ È¯·„ ÏÂ˜‰Â
·˘‰ ‰È‰È '‰ ,Í˙Â·˘ ˙‡ '‰ ·˘Â Â‰ÊÂ ,(‡ ,ÊË ÈÏ˘Ó) ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰ÓÂ ·Ï ÈÎ¯ÚÓ Ì„‡Ï
˙Â¯È˜Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈÙ· Â¯·„ Ì˘˘ È¯Á‡ ,Íˆ·˜Â ·˘Â ,Í˙Â‡ ¯¯ÂÚÓ ‡Â‰ ÈÎ ,‰˙‡ ‡ÏÂ
'‰ÓÂ ·Ï ÈÎ¯ÚÓ Ì„‡Ï ˜ÂÒÙ‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ Íˆ·˜Â ,Ï‡Â‚ ‰˘Ú Â ¯ÊÂÁÂ ·˘ ,Í··Ï
ÈÎ ,‰˘ÚÓ Ú˘'È·¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙Â¯ÙÂ˘ ˙Â Â¯ÎÊ ˙ÂÈÂÎÏÓÏ ‰Ó„˜‰Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ
.ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰Ó ‡· ·Ï ÈÎ¯ÚÓ ˘È Ì„‡Ï˘Î˘ ˘¯ÂÙÓ Ô‡Î ‡˙È‡
·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ˜"‰¯‰ ¯Ó‡˘ ‰¯Â˙ ‡È·Ó˘ ÌÈËÂ˜ÈÏ· Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„ ¯ÙÒ· ‡˙È‡ ÔÎÂ
Â‰Ó ‰˘˜ÓÂ ,‰ÏÏ˜Â ‰Î¯· ÌÎÈ ÙÏ Ô˙Â ÈÎ ‡ ‰‡¯ ,Ú"ÈÊ ÚÂÂ‡ È˘Ó ˜"‰¯‰ Ì˘·
ÌÈ‡Â¯˘ ¯ÓÂ‡Â ,ÌÈ‡Â¯ ÔÈ‡Â ÌÈ Ù ¯˙Ò‰ ˘È È¯‰ ,‰ÏÏ˜Â ‰Î¯· Ô˙Â ÈÎ ‡ '‰‡¯' ÔÂ˘Ï‰
ÍÎ ¯Á‡ ,‡¯Ó‚ „ÓÂÏÂ ,ÌÈÏ‰˙ ¯ÓÂ‡Â ,‰ÏÈÙ˙Ï ÂÓˆÚ ÔÈÎÓÂ Ì˜ È„Â‰È˘Î˘ ¯Â¯È··
ÌÚË· ˙Â·È˙‰ ÂÏ ÔÈ‡ˆÂÈÂ ,ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙Â ÂÈÙÓ ˙Â·È˙‰ ÌÈ‡ˆÂÈ ÏÏÙ˙‰Ï „ÓÂÚ˘Î
ÔÁÂË ,‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ÂÓˆÚ ÔÈÎ‰ ‡Ï˘ ÈÓÂ ,ÌÏÂÚ· ‰˘Â„˜‰ ÁÎ ˘È˘ ¯Â¯È·· ‰‡Â¯Â ,·ÂË
˘¯ÙÓÂ ,ÌÏÂÚ· '‰ ˘È˘ ¯Â¯È·· ÌÈ‡Â¯Â ,˙Â·È˙‰ ÂÏ ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú˘· ÌÈ ·‡
.ÂÈÙÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ˙Â·È˙‰˘ Â ÈÈ‰ ÈÙ· ‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙
ÈÓ ÈÎ (Ê ,„ ÌÈ¯·„) ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ˘¯ÙÓ˘ ,„Á‡ ÔÂ ‚Ò· ˘ÓÓ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ¯ÓÂ‡ Ò"˙Á‰Â
‰ ‰ ÈÎ ,ÂÈÏ‡ Â ‡¯˜ ÏÎ· Â È˜Ï‡ '‰Î ÂÈÏ‡ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ˜Ï‡ ÂÏ ¯˘‡ ÏÂ„‚ ÈÂ‚
Ì‡ (‰"Ó ‰"Ù ˙ÂÎ¯·) ¯Ó‡ ‡ÒÂ„ Ô· ‡ È Á '¯˘ ‡Ï‡ ,ÈÂ‚‰ ˙ÏÈÙ˙ Ì‚ ÚÓÂ˘ '‰ ˙Ó‡·
Â Â˘Ï ‰ ÚÓ '‰Ó˘ ÈÙ· ‰¯Â‚˘ È˙ÏÈÙ˙ Â‰ÓÂ ,Ï·Â˜Ó ‡Â‰˘ È ‡ Ú„ÂÈ ÈÙ· È˙ÏÈÙ˙ ‰¯Â‚˘
Ê"ÈÚÂ ,Â Â¯‚ ÍÂ˙Ó ¯·„Ó '‰ ÏÂÎÈ·Î˘ ÏÏÙ˙Ó˘Î ˘È‚¯Ó È„Â‰È˘ Â ÈÈ‰ ,Â Â¯‚ ÍÂ˙Ó ¯·„ÓÂ
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מד

‡ÒÂ„ Ô· ‡ È Á '¯ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ‰Ê ÏÚ ˙Â ·Ï Â Ï ‰˘˜Â – ,Â˙Â˘ÚÏ Ú„ÂÈ Â˙ÏÈÙ˙ ÍÂ˙Ó
ÌÈÓÚ ¯‡˘ Î"‡˘Ó - ÏÏÙ˙Ó˘Î „Á‡ ÏÎ ÏÚ ˙‡Ê ¯ÓÂ‡ ‡ÂÂ‡ È˘Ó ˜"‰¯‰ Ï·‡
ÂÈÏ‡ ‰‡È¯˜‰˘ ÂÈÏ‡ Â ‡¯˜ ÏÎ· Â ÈÈ‰Â ,Ì Â¯‚ ÍÂ˙Ó ¯·„Ó '‰˘ ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ÌÈÏÏÙ˙Ó
‰ÏÈÙ˙‰ Â‰ÊÂ ,˙Â‡¯˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ Â ‡¯˜ ÏÎ· Â È˜ÂÏ‡ '‰Î ,˙Ï·Â˜Ó‰ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ÂÓˆÚ·
Ê"ÈÚÂ ÂÈÙ Á˙ÂÙ ‰"·˜‰ Á˙Ù˙ È˙Ù˘ '‰ ¯ÓÂ‡ Ì„‡˘Î ,Á˙Ù˙ È˙Ù˘ '‰ Ï˘ ‰¯ˆ˜‰
.˙Ï·Â˜ÓÂ ‰ÎÂ¯Ú Â˙ÏÈÙ˙˘ Ú„ÂÈ
È„Î ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ ˙Á‡ ‰Ú˘ ÔÈ‰Â˘ ÂÈ‰ ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ (‡"Ó ‰"Ù ˙ÂÎ¯·) ‰ ˘Ó· ‡˙È‡
,‰Ú˘ ÍÈ¯ˆ ˙Á‡ ‰ÏÈÙ˙Ï Ì‡ ÈÎ Ú"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó ˜"‰¯‰ ¯Ó‡Â ,ÌÂ˜ÓÏ Ô·ÈÏ Â ÂÎÈ˘
‡ˆÓ ,Ô ÂÎ˙‰Ï ÌÏ˘ ˘„ÂÁ ÍÈ¯ˆ ˙Â˘Â„˜ ˙ÂÏÈÙ˙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ‰· ˘È˘ È¯˘˙ ˘„ÂÁÏ ÈÊ‡
Ì„Â˜˘ ÂÓÎ Â ÈÈ‰ ,‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜˘ ‰Ú˘‰ ÂÓÎ ˙Â‡¯È‰Ï ÍÈ¯ˆ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ˘ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ
‰ÎÂÊ˘ ÈÓÂ ,Ú"ÈÊ ÍÏÓÈÏ‡ '¯ È·¯‰ Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯ÓÂ‡Â ‰¯Â˙ ÈËÂ˜ÈÏ „ÓÂÏ '‰ ‡¯È ÏÎ ‰ÏÈÙ˙‰
ÏÈÚÂÓ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÏÎ ÍÎ ,ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙ ‡‰È˘ ‰ÎÂÊ ‰ÏÈÙ˙Ï ÂÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï
'‰Ó ‰È‰È ˙Â¯ÙÂ˘ ˙Â Â¯ÎÊ ˙ÂÈÂÎÏÓ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ÎÂ ,ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙ ‰È‰È ‰"¯ ÚÈ‚Ó˘Î˘
Ì˘ ÌÈÈÒÓÂ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÎÊ ‰ Ò"˙Á· ‡˙È‡„Î Ì„‡‰ ÈÙ· ÏÏÙ˙ÈÂ ‡·È '‰˘ ,ÔÂ˘Ï‰ ‰ ÚÓ
‡ˆÈ˘Î˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰È È·ÈÏ˘ È·Ï ˙‡ ÔÈÎÓ È ‡ ,ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰ÓÂ ‰Ê· ˘¯ÙÓÂ ‡¯Â ¯·„·
˙Â¯È˜Ó Ú˜Â˙‰Â ÏÏÙ˙Ó‰ ÈÎ ,˘¯ÙÓ È ‡ ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ ,Ì˘ ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ ,'‰ ÏÂ˜ ÂÈ‰È ˙Â·È˙‰
,ÈÙ· ‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙ Ì‡ ÂÓÎ ,Â Â¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó ‰ ÈÎ˘Â ,ÂÈ˙Ù˘ Á˙ÂÙÂ Â‰ ÚÈ '‰ ,Â·Ï
.ÌÂÈ‰ ÍÂˆÓ ÈÎ ‡ ¯˘‡Î Í Â¯‚ ÍÂ˙Ó ¯·„Ó ‰"·˜‰ ˙‡ ˙ÚÓ˘Â ˙·˘Â
ÏÎ ˙‡ ‰˘ÂÚ È„Â‰È˘ ,„ÒÂÈÓ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘ ‰ Î‰‰ ÏÎ˘ ,‡¯Â ¯·„ ‰ÊÓ ÌÈ‡Â¯
ÌÈ¯Â·È„‰ ÂÈÙÓ Â‡ˆÈ˘ Â ÈÈ‰ ,ÔÚ ÚÂÂÚ„ ÍÈÊ Ï‡Ê ‰ ˘‰ ˘‡¯· ‰ÎÊÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‰ ÂÂÎ‰ Â‰ÊÂ ,·Ï‰ ˙Â¯È˜Ó ÌÈ‡ˆÂÈ ÂÏ˘ ÌÈ¯Â·È„‰˘ È„Â‰È ÏÎ ÌÚ ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰Â ,ÌÈ ÂÎ ‰
ÔÂÂÎ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÓ ıÂÁ – ‰ÏÈÙ˙‰ È ÙÏ „ÂÓÈÏ· ‰ÏÈÙ˙‰ È ÙÏ ÔÂÂÎ˙Ó È„Â‰È˘ ÂÓÎ
‡Â‰ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÏÎ ÍÎ ,ÈÂ‡¯Î ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î – ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Ì˘Ï ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ·
.ÔÈ Ú Â˙Â‡
ÒÂ È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó Í'Ï È˙Ó˘'Â Â„È'Ï ‰ '‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â ‰„ˆ ‡Ï ¯˘‡Â ,¯Î˘˘È È ·Ó ‡˙È‡
Ò ÎÈ‰Ï ¯˘Ù‡ ÒÂ Ï ËÏ˜Ó È¯Ú ÌÈ˘ÙÁÓ˘Î ÈÎ ,ÏÂÏ‡ ˙"¯ ,(‚È ,‡Î ˙ÂÓ˘) ‰Ó˘
‰Ó¯Ú· Â‚¯‰Ï Â‰Ú¯ ÏÚ ˘È‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ ,‰ÈÏ ÍÈÓÒÂ ,Ú¯ ÏÎÓ Ò ÂÓ ‰È‰È ‰Ó˘Â ÏÂÏ‡‰ ÍÂ˙Ï
‡· Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ¯˘‡Î˘ Ú"ÈÊ ıÈ Ê‡˜Ó „È‚Ó‰ ˘¯ÙÓÂ ,(„È ˜ÂÒÙ) ˙ÂÓÏ Â Á˜˙ ÈÁ·ÊÓ ÌÚÓ
„˜Â˙ „ÈÓ˙ ˘‡ ·È˙Î„Î ÈÁ·ÊÓ ÌÚÓ˘ ˘‡‰ ˙‡ ˙Á˜ÏÂ ‡È‰ ‰ˆÚ‰ ,˘È‡‰ ˙‡ ˙ÂË˘Ï
.˙ÂÓÏ Â Á˜˙ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ˘‡· Â ÈÈ‰„ ‰Ê‰ ˘‡·Â ,(Â ,Â ‡¯˜ÈÂ) Á·ÊÓ‰ ÏÚ
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‰·È˙ÎÏ ‰ Î‰‰ ‡È‰˘ Â ¯·È„˘ ÂÓÎ ‰"¯Ï ÌÈ ÂÎ˙Ó˘ ˘„ÂÁ‰ ÏÎ˘ ‰Ê ÔÂ·˘Á ÈÙÏ ‡ˆÓ
ÌÈÈÁ ÂÏ Â˜È Ú‰˘ Ì„‡‰ Ú„ÂÈ „ˆÈÎÂ ,ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÏ Â ·˙ÎÈ '‰˘ ‰ÎÊ ˘ ,ÌÈÈÁÏ
,Â ˙ÚÈ˜˙Â Â ˙ÏÈÙ˙ ÏÂ˜Ï ·È˘˜ÓÂ ËÈ·ÓÂ ÔÈÊ‡ÓÂ ÔÈ·Ó '‰Â ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÎÊ˘Î ,ÌÈ·ÂË
Â ˙È‡ „ÁÈ ÏÏÙ˙È '‰˘ ‰ÎÊ ˘ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÏÎ· ‰ Î‰‰ Â‰ÊÂ ,'‰ ÏÂ˜· ˙ÚÓ˘ ¯˘‡ÎÂ
.‰ÏÂ„‚ ‰‚˘‰ ‡Â‰Â
Ï‡¯˘È ˙ÚÂ˘È ÔÂÈˆÓ Ô˙È ÈÓ ,Ô‡ÎÏ ˘È˜‡Â ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Ò"˙Á‰ ¯ÓÂ‡˘ ¯Â·È„ „ÂÚ ¯ÓÂ‡
Â Ï Ô˙È ÚÂ„ÓÂ ,Ï‡¯˘È ÂÓÚÏ ‰ÚÂ˘È '‰ Ô˙È ÚÂ„Ó ÍÏÓ‰ „Â„ Ï‡Â˘ ,(Ê ,„È ÌÈÏ‰˙)
,ÂÓÚ ˙Â·˘ '‰ ·Â˘· È¯‰ ,‰·Â˘˙· ÌÈ·˘ Â ‡˘ ˙ÓÁÓ Ì‡‰ ,‰·ÂË ‰ ˘ ‰ ˘‰ ˘‡¯· '‰
‰Ó· ÌÈÁÓ˘ Ì‰˘ ,Ï‡¯˘È ÁÓ˘È ·˜ÚÈ Ï‚È Ì‡ Ï·‡ ,‰·Â˘˙· Â·Â˘È˘ ‰˘ÂÚ ÂÓˆÚ· '‰
.‰·ÂË ‰ ˘ Â Ï ÌÈ˜È ÚÓ ‰Ê ÏÚ ,ÌÎÊÂÚÓ ‡È‰ '‰ ˙Â„ÁÂ Ì‰Ï Ô˙Â '‰˘
È„Î ‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘Î ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÏÎ ÌÈ ÂÎ˙Ó˘ ˙Â„Â˜ ‰Ó „Á‡ Â‰ÊÂ
.ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÙÂ˘ ÚÂ˜˙Ï ÏÎÂ ‰"¯ ÚÈ‚‰·˘
ÏÎ ,(‚-· ,Ï ¯·„Ó·) ¯„ ¯„È ÈÎ ˘È‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ¯·„‰ ‰Ê ,¯ÓÂ‡˘ ¯ÙÂÒ Ì˙Á ˘È „ÂÚÂ
ÂÎ¯„ Ù"Ú „Á‡ ÏÎ ˙Â·ÂË ˙ÂÏ·˜ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜ÓÂ ‰·Â˘˙· ¯¯ÂÚ˙ È¯‰ È„Â‰È
˘È‚¯‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ˙Â·ÂË ˙ÂÏ·˜ Ï·˜Ó Ì„‡‰˘Î ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ Ï·‡ ,Â È ÚÂ
Ì‰ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ÈÎ ‰˘Â„˜‰ „ˆÓ ‡Â‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯ÓÂ‡ ‡ ‡ÏË „Â„ '¯Â ,Â˘Ù · ·ÂË
‰Ï·˜ ‡¯˜ ‰ÓÂ - ,‰˙Ú ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ È È‡ Ï·‡ ÛÈ¯Á ¯˙ÂÈ ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â - ,˙Â ÂÈÓ„
'‰ÏÂ ·Ï ÈÎ¯ÚÓ Ì„‡ÏÂ ‰ˆÚ· ÂÓÚ '‰ ˙Â·ÂË ˙Â·˘ÁÓ ·˘ÂÁ‰ ÏÎ ,ÂÈÙÓ ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ,‰·ÂË
,‰È‡¯ Â È·¯ ‰˘Ó ‡È·ÓÂ ,ÂÈÙ· ¯„ ‰ '‰ ‰˘ÂÚ ˙Â·ÂË ˙Â·˘ÁÓ ·˘ÂÁ ‡Â‰˘Î ,ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ
ÔÂÈÎ Ó"Ó ,Â È·¯ ‰˘Ó ˙‚È¯„ÓÏ Â È˙Â‚¯„Ó ˙ÂÓ„Ï ÔÈ‡˘ ‚"Ú‡Â ,'‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ¯·„‰ ‰Ê
'‰Ó Â˙‚¯„Ó ÈÙÏ „Á‡ ÏÎ ,Â Â¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó ‰ ÈÎ˘ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È˘ ÌÈ‡Â¯ Â ‡˘
ÍÂ˙Ó ¯·„Ó '‰˘ ‰‡Â¯ ‰˙‡ ,'‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ¯·„‰ ‰Ê ,˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÓ ‡Â‰ ÍÎÂ ,Â Â˘Ï ‰ ÚÓ
‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ‡Ï‡ ,ÂÈÙÓ ‡ˆÂÈ˘ '‰ È¯·„ Â ÈÈ‰ ,Â¯·„ ÏÁÈ ‡Ï ¯„ ¯Â„È ÈÎ ˘È‡ ÍÎÂ ,È Â¯‚
Ì‚ ˘È ‰Ê‰ ¯Â·È„‰ÓÂ ,ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰ÓÂ ·Ï ÈÎ¯ÚÓ Ì„‡ÏÂ ,Ì„‡‰ ‰˘ÚÈ '‰ Ï˘ ÂÈÙÓ
.ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰Ó Ì‚ ˘È ‰ÏÈÙ˙·˘ ‰È‡¯
‡Â‰ ˙Â·ÂË ˙Â·˘ÁÓ ¯Á‡ ‰‡·˘ ‰·ÂË ‰Ï·˜ È„Â‰ÈÏ ˘È˘Î˘ Ô‡Î ¯ÓÂ‡ Ò"˙Á‰ Ï·‡
‰·ÂË ‰Ï·˜ ÏÚ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰ È ˜ÊÓ È˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ ,˙Ó‡· ‰ ÂÎ ‰Ï·˜‰˘ ÔÓÈÒ
¯È‡È '‰ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ Ï˘ Ú‚¯‰ ‡·È˘ÎÂ ,ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· Ô ÂÎ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘
‰Ó ÈÎ ,˙"È˘‰ Ï˘ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰· ‡Ï‡ ÏÎ˘· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡Â ,ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï ‰Ó ÂÁÂÓ·
‰Ï·˜ÏÂ ,Â˘Ù · ·ÂË ˘È‚¯‰Ï È„Î ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ó˘ ,˙Â ÂÈÓ„ Â‰Ê ÂÈ˘ÎÚ ·˘ÂÁ ‡Â‰˘
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מו

˙ÂÚÈ˜˙‰ Ì„Â˜ ÌÈÚ‚¯· ‰"¯ ÚÈ‚Ó˘ÎÂ ,ÂÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ˙È˙ÈÓ‡
.ÌÈ ˘‰ ÏÎ ‰ÈÁÈ ‰Ê·Â Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ˙"È˘‰Ó ÂÈÏÚ ¯È‡Ó˘ ‰¯‡‰ ÚÈ‚Ó
¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÂ ˙ÂÚÈ˜˙‰ È ÙÏ ‰Ê ˘"˘¯ „ÓÂÏ ‰È‰ ‡ÊÏÚ·Ó ˜"‰¯‰ – ‡˙È‡ ˘"˘¯·
˘È˘ ÂÏÈÙ‡˘ – ˙ÂÚÈ˜˙‰ È ÙÏ Â„ÓÂÏ Ì‚Â Â¯ÓÂ‡ Ì‚ ‰È‰ ‡˜ÂÂÈ¯ËÒÓÁ¯Ó
‰ÎÂÊ˘ È„Â‰È ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙· Ó"Ó ,„·Ï ‰·Â˘˙ Ì‰Ï ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡˘ ˘ÈÂ ‰¯ÙÎ È˜ÂÏÁ ‰Ú·¯‡
„Ú Â‰ÊÂ ,„ÈÓ Â˙·Â˘˙ Ï·˜˙Ó ,Â·¯˜· ÔÂ˘Ï ‰ ÚÓ '‰ÓÂ ,˙Â·ÂË‰ ÂÈ˙Â·˘ÁÓ Ï·˜Ó '‰˘
¯Ó‡ ‡"ËÈÏ˘ ÏÈ·Â ¯Ú˘ËÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÂ ,Í·¯˜· ¯·„Ó '‰˘ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈ˘
˙Â¯ÈÊ È¯ÊÂ Â·¯È ÍÂÓÎ ¯ÈÊ Ï ˜È„ˆ‰ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó‡˘ (:Ë) ÌÈ¯„ · ‡˙È‡„ ‡‰ ÏÚ ,ÌÚÙ ÈÏ
,‰˘Â„˜‰ „ˆÓ ‡·˘ ‰È‡¯ Â È‡ ÌÈ¯„ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ó˘ Ì„‡ Ì˙Ò ÈÎ ,"˘ אÈÈÚ Ï‡¯˘È·
,·ÂË ¯·„ ‡Â‰˘ ÔÓÈÒ Â‰Ê Ê‡ ,'‰ ˙‡Ó ÔÂˆ¯ ‰ÏÚÈ˘ ˙Ú· ‰ ÂÈÏÚ ‰¯‡‰Ó ÚÈ‚Ó Ì‡ Ï·‡
‰ÎÊ ˙ÂÚÈ˜˙‰ ˙Ú˘·˘ ‰ÊÏ ÌÈ ÂÎ˙Ó Â ‡ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ÏÎ·Â ,˙ÂÎÊÏ ÌÈ˘˜·Ó Â ‡ ‰ÊÂ
¯ÙÂ˘ ÌÈÚ˜Â˙Â ,ÏÂÏ‡ Á"¯ÚÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó ‰ÊÂ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ ÌÈÏÚ˙Ó Ê‡Â ,·ÂË‰ Ú‚¯Ï
.‰"¯· ˘„Â˜Ó Â¯ÊÚ ÁÏ˘È˘ ·ÂË‰ Ú‚¯Ï ÌÈ ÂÎ˙Ó˘ ˘„ÂÁÏ ÌÈÒ Î Â
‰ÊÂ ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÏÚ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó· ÏÂÏ‡ Á"¯· ÌÈ ÂÎ˙Ó˘ ,¯·„ „ÂÚ ˘È Ï·‡
ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì‡ ˙ÂËÈ˘ '· ˘ÈÂ ,Î"‰ÂÈ· Ê"Ú· ÂÚËÈ ‡Ï˘ È„Î ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ Ï˘ ÔÈ Ú‰
ÈÙÏ˘ ‡˙È‡ Á"··Â ,ÍÏ ÏÒÙ '‰ ¯Ó‡ È˙Ó ÔÂ·˘Á‰ ÈÙÏ ÈÂÏ˙Â ,Á"¯„· ÌÂÈÓ Â‡ Á"¯„‡Ó
'‰ ˙‡Ó Â È·¯ ‰˘Ó Ï·È˜ ÌÂÈ‰ ‰Ê· ,ÏÂÏ‡ Á"¯Ú - ÌÂÈ‰ ‰Ê ‰È‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙ÂË˘Ù
ÏÒÙ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰Â ,Â‡¯È ‡Ï È ÙÂ È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â ,ÌÈÓÁ¯„ ˙Â„ÈÓ ‚"È Ï˘ ˙ÂÏ‚˙‰‰
,Á"¯„‡· ‰˘Ó ‰ÏÚ˘ ‰Ê ÈÙÏ ‡ˆÓ ,¯ÁÓÏ˘ ¯˜Â·Ï ÔÂÎ ‰È‰Â ˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ È˙·˙ÎÂ ÍÏ
‰‡¯ ‰ Ï·‡ ,Î"‰ÂÈ· ÌÈÓÁ¯„ ˙Â„ÈÓ‰ ‚"È Ô˙ '‰˘ Ò"˙Á ˘È ÈÎ ,ÌÈ˜ÂÒÙ· ·ËÈ‰ ˜"Â„Â
.ÍÎ ‡Â‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰Ó
¯Á‡ „ÂÚ ÂÚËÈ ‡Ï˘ ÔÓÈÒÏ ¯ÙÂ˘· ÂÚ˜˙Â ,ÏÂÏ‡ Á"¯· ÌÈÓÁ¯„ ˙Â„ÈÓ ‚"È '‰ Ô˙ Ù"ÎÚ
‰ÓÂ ,¯ÙÂ˘ ÏÂ˜· '‰ ‰ÚÂ¯˙· ÌÈ‰Ï-‡ ‰ÏÚ Â‰ÊÂ ,¯ÙÂ˘ Â˙Â‡· ‰ÏÚ˙ ‰"·˜‰Â Ê"Ú
˙·È˘È ˘‡¯Â ,¯ÙÂ˘· Ê‡ ÂÚ˜˙ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÈÎ ¯ÙÂ˘· ÌÈÚ˜Â˙˘ ‰ ˘ ÏÎÏ Â Ï Ú‚Â ‰Ê
###
 פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, אמר שמעון הצדיק, וז"ל הגמ' שם.א
 מה ראית להשחית את, בני, אמרתי לו, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים,הדרום
 הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי, רועה הייתי לאבא בעירי, אמר לי,שערך זה הנאה
 במי שהוא עתיד להיות רמה, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, רשע, אמרתי לו,יצרי ובקש לטורדני מן העולם
, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, בני, אמרתי לו, מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, העבודה שאגלחך לשמים,ותולעה
.' איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה,עליך הכתוב אומר
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Ï‡¯˘È ÂÙÒ‡˙ ˘ ‰ ‰ Â ¯ÙÂ˘ Â˙Â‡· '‰ ‰ÏÚ˙ ˘ ÂÓÎ˘ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ¯ÚËÒÚ˘Ë ‡Ó
Â‡¯ ¯·Î˘ È¯Á‡ ˜ÊÁ˙‰Ï Âˆ¯ ÈÎ ,Ï"‚Ú‰ ‰˘ÚÓ· „ÂÚ Â"Á Ï˘ÎÈ‰Ï ‡Ï˘ ‰ˆÚ ˘ÙÁÏ
„ÁÈ Ï‡¯˘È ÌÈÙÒ‡˙Ó ÏÂÏ‡ Á"¯· ‰ ˘ ÏÎ· ÔÎ ,‰ˆÚ Â˘ÙÈÁ ÔÎÏÂ ÂÏ˘Î Â ÂÏÙ ˘
.‰ÏÚ˙Ó '‰ ¯ÙÂ˘‰ ‰Ê·Â ,‰˙Ú „Ú ÂÏ˘Î ˘ ÂÓÎ Ï˘ÎÈ‰Ï ‡Ï˘ ‰ˆÚ ÌÈ˘ÙÁÓÂ
Ï‡¯˘È È ·˘Î Î"‰ÂÈ· ÈÎ ,ÏÂ„‚ „ÂÒ „ÂÚ Á ÂÓ Ê"Ú È¯Á‡ „ÂÚ ÂÚËÈ ‡Ï˘ ÔÂ˘Ï· Í‡
,„Á‡ '‰ Â È˜Ï‡ '‰ Ï‡¯˘È ÚÓ˘Ï ÚÈ‚‰Ï ‡Â‰ Î"‰ÂÈ ˙ÈÏÎ˙ ÏÎÂ '‰ „ÂÁÈ· ÌÈ˜ÒÂÚ
,Ú¯‰ ÔÂ˘'Ï ,˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ'‚ ,‰¯Ê ‰„Â·'Ú ˙"¯ Ï"‚Ú ÈÎ ,Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ‰Ê· ÌÈ ˜˙Ó˘ ·Â˙ÎÂ
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡Â ,Â È„È ˜˘ÂÚÓ Ï„Á ‡Ï ÔÚÓÏ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÏÊ‚‰ ˙‡ ÌÈ ˜˙Ó Î"‰ÂÈ ÛÂÒ·Â
Ù"ÎÚ Ï·‡ ,ÌÈÈ˙Ù˘Ï ‰ÓÂ„‰ ‰·¯Ú ÌÂÈ ‡Â‰ Ê‡ ÈÎ ‡·¯ ‡ Ú˘Â‰· ÌÈ ˜˙Ó Ú¯‰ ÔÂ˘Ï˘
ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ Â ÈÈ‰Â ,‰Ê· „ÂÚ ÂÚËÈ ‡Ï˘ ÔÓÈÒÏ ÚÂ˜˙Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ê"Ú Ì‚ ÌÂÈ‰ ˘È
.Ï‚Ú· ÊÓÂ¯Ó˘
‡„·ÂÚÏ Ú‚Â ˘ (ÌÈËÙÂ˘) ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ¯ÙÒÓ ¯Â·È„ ‰ÊÈ‡ ¯ÓÂ‡Â
„Ú ÈÙ ÏÚ ˙Ó‰ ˙ÓÂÈ ‡Ï ¯·„ ÌÂ˜È ÌÈ„Ú ÌÈ ˘ ÈÙ ÏÚ ,Ú"ÈÊ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰Ó
,˙·˘ ˙Â‡Â ,ÔÈÏÈÙ˙ ˙Â‡ ,˙È¯· ˙Â‡ ,Ï‡¯˘ÈÏ '‰ Ô˙ ˘ ˙Â˙Â‡ '‚ ˘È˘ ,(Â ,ÊÈ ÌÈ¯·„) „Á‡
‰˘Â„˜‰ ÂÈÏÚ ÍÈ˘ÓÓ Ì„‡˘ÎÂ ,(Â ,Á ˘"‰˘) ÍÚÂ¯Ê ÏÚ Ì˙ÂÁÎ Í·Ï ÏÚ Ì˙ÂÁÎ È ÓÈ˘ Â‰ÊÂ
Â Ï Ô˙Â '‰˘ Î"‰ÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ Â‰Ó ÈÎ ,‰Ê ÏÚ „ÒÂÈÓ Î"‰ÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ ˙ÂÓ˙ÂÁ '‚‰ Ï˘
Â‰Ó Ì˘ ¯‡·ÓÂ ,ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰Â ‰ÏÈÓ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰Â ˙·˘ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ Â ÈÏÚ ¯È‡È˘
ÈÎ ,Â· ÚÂ‚ÙÏ Â ÓÓ Â‡¯ÈÂ ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ Â‰Ê˘ Â‡¯È ÌÏÂÎ˘ ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ ÏÚ Ì˘¯ ˘ Ì˙ÂÁ
È‡ Â˘ ¯˘‡ Ú„Â ÈÎ ,‰Ï‡‰ ˙Â˙Â‡‰ ˘ÓÓ ‡Â‰ ÔÎÂ ,ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ· Ú‚ÂÙ È¯‰ Â· Ú‚ÂÙ˘ ÈÓ
Ì"ÂÎÚ ÁÈ Ó˘ ,ÈÏ‡¯˘È ˘È‡ ¯Á‡ „ÈÓ˙ ÌÈÙ„Â¯ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ ÂˆÈÁ‰Â ˙ÂÙÈÏ˜‰ Ì‰ Ï‡¯˘È
'‰Ï Ì˙„Â·Ú ÁÎ· Ï‡¯˘È ÈÎ ,ÌÏÂÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙·Â Ï‡¯˘È È‡ Â˘· ‰¯‚˙ÓÂ
.Ï‡¯˘È È¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ Ì‰ ÔÎ ÏÚÂ ,Ì‰Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ÔÈÏËÂ Â Ì˙Â‡ ÌÈÚÈ ÎÓ
ÚÓ˘ Â ‰˘Ú Ï˘ ÌÈ¯˙Î '· Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ˘ „Á‡ ¯Ó‡˘ ÏÂÓ˙‡ È˙ÚÓ˘
ÌÏÂÚ· ÌÈ‚¯Â‰‰ ‰Ï·Á ÈÎ‡ÏÓ Ì‰Ó Â˘Ú ,ÂÏ‡ È¯˙Î ÂÚÈ‚‰ ÔÎÈ‰ÏÂ ,Ì‰Ó Â„·‡ Â
ÌÈ¯˙Î‰ È ˘ Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ ¯˙Î‰ Â ÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˘ Â ‡˘ÎÂ ,Ú ‡¯‡˜ Ï˘ ‰ÏÁÓ‰ Â‰ÊÂ
‡˙È‡ ÍÎÂ ,Ú¯ ÌÂ˘Ï ‰ËÈÏ˘ ‰È‰È ‡ÏÂ Â ÈÏÚ ËÂÏ˘Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï ‡È‰‰ ¯˙Î‰ ,ÚÓ˘ Â ‰˘Ú
ÌÈˆÂ¯ ÌÈ ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎÂ ‡"Ò‰Â ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÌˆÚ· ÈÎ ,Â Ï ¯È˙Â‰ '‰ ÈÏÂÏ ,Á"Ó‡·· Ô‡Î
,'‰ È„·Ú Â ‡˘ ‰¯ÂÓ‰ ‡ÎÏÓ„ ‡Ó˙ÂÁ Â ÈÏÚ ÌÈ‡Â¯ Ì‰ ¯˘‡ÎÂ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˙‡ ÚÂ¯˜Ï
.Â ÈÏ‡ ˙˘‚Ó ÌÈ‡¯ÈÂ ÌÈ„ÁÙ˙ÓÂ ÌÈÏ‰·˙Ó Ì‰ „ÈÓ
Ò‡· ÌÚ ÚÒÈÏ ¯˙ÂÈ Ï˜ ‰·¯‰ - ,Í·Ï ÏÚ Ì˙ÂÁÎ È ÓÈ˘ Ï‡¯˘È ˙Ò Î ˙˘˜·Ó ‰Ê ÏÚÂ
‰·¯‰ ‡Â‰ ÁÂÂ¯‰ Ï·‡ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·‰ ‰Ê „ÂÓÏÏÓ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ÔÂÈˆÏ ˙ÙˆÏ
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È ÓÈ˘ ,Í·Ï Ì˙ÂÁ ‡Â‰ ÂÏ‡Î ÏÎÏ ‰‡¯ Ì˙ÂÁ‰ ‰È‰È˘ Â ÈÏÚ ÍÓ˙ÂÁ ˙¯‡‰ ¯È‡È˘ - ¯˙ÂÈ
ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ Ó È ‡˘ÎÂ ,ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ Ó ‰"·˜‰˘ ,Í·Ï ‡Â‰˘ Ì˙ÂÁÎ ,Í·Ï ÏÚ Ì˙ÂÁÎ ,È˙Â‡
ÔË˘‰˘ÎÂ ,ÈÏÚ ¯È‡Ó˘ ‰"·˜‰ Ï˘ ÔÈÏÙ˙ ÈÏÚ Â‡¯È ‡Ï‡ ,ÈÏ˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á ‰ ‡Ï ÈÏÚ Â‡¯È
'‰Ó ÌÈ‡¯È È¯‰ Ì‰ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÏÂÎÈ·Î‰ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ‡"Ò‰Â ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Â
È ‡˘ ‰·‰‡‰ ‰Ê˘ ,‰·‰‡ ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ÈÎ ,'‰ Ï˘ ‡Ï‡ ÈÏ˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÌÈ‡Â¯ Ì È‡˘ ÔÂÈÎÂ
„ÈÓ˙ ÔÎ ÏÚÂ Í˙·‰‡· „Â‡Ó· È· ÌÈ‡ ˜˙Ó ÌÈ ÂˆÈÁ‰˘ ,˙ÂÓÎ ÈÏÚ ‰ÊÚ ‡Â‰ Í˙Â‡ ·‰Â‡
Ì˙ÂÁÎ È ÓÈ˘˙ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ ,Â"Á ‰Ù ÏÎ· Ï‡¯˘È ˙‡ ÏÂÎ‡Ï È ˙ÈÓ‰Ï ÈÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰
ÏÎ ˙‡ ‰ÏÎÓÂ Û¯Â˘ ‡Â‰˘ ,˘‡ ÈÙ˘¯ ‰ÈÙ˘¯ Ê‡ ,ÈÏÚ ¯È‡È˘ ÍÚÂ¯ÊÂ Í·Ï ÏÚ˘ ‰Ê‰
.‡ÓËÂ Ï¯Ú Ì‰· ‡Â·È ‡Ï˘ Ï‡¯˘ÈÏ ·È·Ò ˘‡ ˙ÓÂÁ ‡Â‰Â ,ÌÈˆÂ˜‰
ÁÈ ‡Â ‡· ,¯Ó‡ Ú"ÈÊ ·‡ÏÒÂ¯ÈÓ ÔÂÚÓ˘ '¯ ˜"‰¯‰Ï ÔÈÏÙ˙ ÁÈ ‰˘Î Ú"ÈÊ ÍÏÓÈÏ‡ '¯ È·¯‰
ÌÈÓÈ ÈÁ ÔÂÚÓ˘ '¯˘ ‡ÏÙ „ÂÚ ÌÈ‡Â¯Â ‡¯Â ¯·„ ‰ÊÂ ,‡ÓÏÚ È¯‡Ó„ ÔÈÏÈÙ˙ ÍÏ
¯È‡‰ ÈÎ ÂÈÏÚ ˙˘‚Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓÂ ,ÂÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ „Á‡Ï ‰È‰ ‡Ï È¯‰ ,ÌÈÎÂ¯‡
.Ô‡Î ‡˙È‡„Î ‡ÓÏÚ È¯‡Ó„ ÔÈÏÈÙ˙ ˙¯‡‰ ÂÈÏÚ
ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙·˘ ÌÈ¯ÓÂ˘Â ‰ÏÈÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ ÌÈÓÈÈ˜Ó Â ÏÂÎ Â ‡˘ ‡¯Â ¯·„ Ô‡ÎÓ ÌÈ‡Â¯
,Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê ˙¯‡‰ Ì„‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ‰ Ì˙Ò ˙Â˘ÚÏ ˜ÈÙÒÓ ‰Ê
.ÂÈÏÚ ÂËÏ˘È ‡Ï ÌÈ ÂˆÈÁ‰˘ ‰˘ÂÚ Ì˙ÂÁ‰ ,˘Â„˜‰ Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê Ì„‡‰ ÏÚ ¯È‡Ó˘ÎÂ
¯È‡‰Ï ÏÈÁ˙Ó ÏÂÏ‡ Á"¯Ú· ÈÎ ,Ú"ÈÊ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰ Ï˘ ‡„·ÂÚ‰ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ‰Ê·Â
È˙ÁÏÒ Î"‰ÂÈ· ¯Ó‡ ‰"·˜‰˘ ¯ÓÂ‡ È"˘¯˘ ÂÓÎ ,Î"‰ÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ È„Â‰È ÏÎ ÏÚ
Ï˘ Ì˙ÂÁ‰˘ ‡ˆÓ ,‰¯‰‰ ÈÏ‡ ÈÏÚ '‰ ¯Ó‡˘Î ‰È‰ ¯·Î ‰ Â˘‡¯‰ ‰ÁÈÏÒ‰ Ï·‡ ,Í¯·„Î
ÌÂÈ Ì‡ ÈÎ ,Á"¯ ·¯Ú ÏÎ·Î ÔË˜ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ Ì˙Ò ‡Ï ‰ÊÂ ,ÂÈ˘ÎÚÓ ¯·Î ÏÈÁ˙Ó Î"‰ÂÈ
.ÂÈÏÚ ¯È‡Ó ¯·ÎÂ Â· ‡ˆÓ ¯·Î Î"‰ÂÈ‰˘ ÂËÂ˘ÙÎ ÔË˜ ¯ÂÙÈÎ
Û‡Ï ÔÈ‡ ÔÎ Ì‡Â ,Î"‰ÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯È‡Ó˘ ‰‡¯ Ï‰˜‰ ÏÎ ÏÚ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰Â
ÂÈ˘ÎÚÓ Ì˙Â‡ Í¯È·Â ,Ì˙È·Ï ·Â˘Ï ÌÏÂÎ Ì‰ ÌÈÏÂÎÈ ÍÎÏ‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ „Á‡
¯Ó‡ ÂÈÏÚ Â È‡ Ì˙ÂÁ‰˘ „Á‡ È„Â‰È ‡ˆÓ˘ÎÂ ,˘Â„˜ Ì˙ÂÁ ¯·Î ÂÈÏÚ ˘È ÈÎ ‰·ÂË ‰ ˘·
ÔÎÏÂ ,ÂÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÂÎÈ Â È‡Â ˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÈÓ˘ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ÔÓÈÒ Â‰Ê ÈÎ ,Î"‰ÂÈÚ· ‡Â·Ï ÂÏ
¯È‡È˘ ˙ÂÎÊÏ È„Â‰È ¯·Î ÏÂÎÈ ÏÂÏ‡ Á"¯ ·¯Ú·˘ ÌÈ‡Â¯ ,ÌÏÂÎ ˙‡ ‡ÏÂ „Á‡ È„Â‰È ˜¯ ¯ˆÚ
.Î"‰ÂÈ· Ï·˜Ï ÌÈ„È˙Ú˘ Ì˙ÂÁ‰ ˙¯‡‰ ÂÈÏÚ
ÌÈ˘ÂÚ Â ‡ ‰ÓÈ˙Á‰ Ì‚ ÔÎ ,Ì‰È˙Â·˘ÁÓ È"Ú Ï‡¯˘È È · ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÈÁÏ ‰·È˙Î‰˘ ÂÓÎÂ
¯Ó‡ Ú"ÈÊ ÛÈ ˘ËÚ¯˜Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÂ ,˙Â˙·˘‰Â Â Ï˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ È"Ú Â ÓˆÚ· ÔÎ Ì‚
˙Â˙·˘· ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‡¯˘È È ·˘ ÌÈÏ‰˙‰Ó ÌÈÓ˘· ˘È˘ ˙Â·È˘Á· ‰‚˘‰ Â Ï ÔÈ‡˘ ÌÚÙ
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˘¯ÈÙÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È· Â˙Ï‰˙Â '‰ Ì˘ ÔÂÈˆ· ¯ÙÒÏ ÔÂ‚È ‰ ˙‡ Ô‚ Â ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘
,ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘ ˙Â˙·˘· ÌÈ¯ÓÂ‡ È" ·˘ ÌÈÏ‰˙‰ Â ÈÈ‰„ ÌÈÏ˘Â¯È· Â˙Ï‰˙
,Ì˙ÂÁ‰ Â‰ÓÂ ,Ì„‡‰ ÏÚ ¯È‡È˘ ‰ÏÈÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙·˘ Ï˘ Ì˙ÂÁ‰ ˙˘Â„˜ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ ‰ÊÂ
ÌÈ‡Â¯˘ È„ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ ÓÂ ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰ ‡Ï‡ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ ÓÂ ÏÏÙ˙Ó Ì„‡‰ ‡Ï˘
.ÌÏÂÚ ‡¯Â· Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙‡ ÂÈÏÚ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ ‰˘ ÂÈÏÚ
Á"¯ ·¯Ú·˘ ,„Â‡Ó ‡Â‰ ˜ÂÓÚ ÈÎ ÌÈ‡Â¯ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰Ó ‰˘ÚÓ‰ ‰Ê· ÌÈ˜ÈÓÚÓ˘ÎÂ
ÌÂÈ Ï˘ ‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á‰ ÏÎ ˙‡ ÌÂÈ‰ ‰Ê· ‡ˆÓÂ ÂÁÂÎ ÏÎ ˙‡ ÒÈ Î‰ ÏÂÏ‡
ÈÎ ‰ËÂ˘ÙÎ ,‰·ÂË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙Î Ú˘È'¯Ú·ÈÈÂÂ Â Ï ‰È‰È˘ ˙"È˘‰Ï ‰Â˜Ó È ‡Â ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰
˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ÂÏÎÂÈ˘ ËÂ˘Ù ÌÈ È·Ó Ì‰ ,ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·· ÌÈ˘ ‰ ˙Â È·Ó ‰Ó
˘‡ ÈÙ˘¯ ‰ÈÙ˘¯ ,ÏÂÏ‡ Á"¯ ·¯ÚÎ ÌÂÈ ‰ÊÎ· Â ÈÏÚ ÏÂÚ Á ÂÓ „ÂÚÂ ,ÌÈ·ÂË ÂÈ‰È ÌÈ„ÏÈ‰Â
‰¯Â˙· ·Ï‰ ¯ÈÚ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ˘‡‰ ‰Ê·Â ,ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ‰ ˘ ÏÎ ¯ÚÂ· ˘‡‰ ‰ÊÂ ,‰-È ˙·‰Ï˘
ÌÈ ÂˆÈÁÏÂ ¯"‰ˆÈÏ ÁÈ Ó ÔÈ‡˘ ˘‡Î ¯ÚÂ·· Ì˙ÂÁ‰Ó ,˙ÂÓÏ Â Á˜˙ ÈÁ·ÊÓ ÌÚÓÂ ,‰ÏÈÙ˙Â
È ÙÏ ˘‡Î ¯Ú·˙ ‰˙‡ ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ¯ˆÈ· ˜ÒÚ˙˙ Ï‡' ,Â¯Ó‡˘ ÌÈ˜È„ˆ ÂÈ‰˘ ÂÓÎ ,ËÂÏ˘Ï
.'ÍÈÏÚ ‰ËÈÏ˘ ¯ˆÈÏ ‰È‰È ‡Ï ‡ÏÈÓ·Â ,ÍÈÏÚ˘ ‰Ó ‰˘Ú˙Â '‰
˙‚¯„Ó ˙‡ ¯‡·ÓÂ ‰Ê· ÍÈ¯‡Ó˘ Â¯˙È ˙˘¯Ù ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ ‰Ê ÏÚ ˘ÈÂ
,˙˜ÙÒÓ ‰¯ÈÓ˘ „ÂÚ ÔÈ‡ „·Ï· ‰Ó˘ Â ÁÂ¯ ˙‚¯„Ó ˙ÈÈ ˜Ó˘ ‰Ó˘ ÁÂ¯ ˘Ù
ÔÓ ‡¯ÈÈ˙ÓÂ ‰ÏÈÙ‡Â ‰ÏÈÏ ÔÂ˘È‡· Í¯„· ÍÏ‰Ó ‰È‰˘ Ì„‡ (.‡Î) ‰ËÂÒ 'Ó‚‰ ‰Ê· ˘¯ÙÓÂ
˙ÂÚ¯ ˙ÂÈÁ‰˘ ˘¯ÙÓÂ ,ÍÏ‰Ó Í¯„ ‰ÊÈ‡· Ú„ÂÈ Â È‡Â ,ÌÈËÒÈÏÓÂ ‰Ú¯ ‰ÈÁÓÂ ,'ÂÎÂ ÌÈˆÂ˜‰
‰˜Â·‡ ‡ˆÂÓ˘ÎÂ ,ÌÈ ÂˆÈÁ‰Â ˙ÂÙÈÏ˜‰ ˙Â ÈÁ· ÏÎ Ì‰˘ ÂÈ˙ÂÏÈÁÂ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙ÂÁÂÎ Ì‰
Â È‡ ˘Ù Ï ‰ÎÂÊ Ì„‡˘Î Â ÈÈ‰„ ,˙ÂÚ¯ ˙ÂÈÁÓ ‡¯È˙Ó ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ÌÈˆÂ˜‰Ó ÏÂˆÈ ¯Â‡ Ï˘
‡Â‰ ÏÂ„‚ ‰Ê ¯·„ ÂÈ˙ÂÏÈÈÁÂ ¯ˆÈ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï·‡ ,‰˘Â„˜„ ˘Ù ‡Â‰ ˘Ù ÈÎ ,¯Ó˘ „ÂÚ
Â È‡ ÔÈÈ„ÚÂ ˙ÂÚ¯ ˙ÂÈÁÓ ÏÂˆÈ ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚ˘ ÔÂÈÎÂ ,‰ÓÁÏÓ‰ È¯˘˜· Ì‰ÓÚ „ÂÓÚÏ
‰ˆ¯È Ì‡ Ú„ÂÈ Â È‡ ÔÈÈ„Ú ÁÂ¯‰ ˜ÏÁ ÂÓˆÚÏ ˙Â ˜Ï ‰ÎÊ Ì‡ Â ÈÈ‰ ,ÍÏ‰Ó Í¯„ ‰ÊÈ‡· Ú„ÂÈ
‰Ó˘ ‰ ¯Â‡ Â ÈÈ‰„ ,ÌÈÎ¯„ ˙˘¯ÙÏ ÚÈ‚‰˘ ÔÂÂÈÎ Ï·‡ ,ÂÊ‰ ‰„È·Î‰ ‰ÓÁÏÓ ÌÂÁÏÏ „ÈÓ˙
Â ÓÓ ÔÈÏ„·Â ÔÈÏËÂ·ÓÂ ÔÈÏË· ÌÈ ÂˆÈÁ‰Â Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙ ÈÁ· ÏÎ ÈÎ ,ÌÏÂÎÓ ÏÂˆÈ ,‰¯Â‰Ë‰
.Â· ‰ÊÈÁ‡ ÌÂ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡˘
È„ÈÁÈ Ô„ È‰˙ Ï‡ (È"Ó „"Ù) ˙Â·‡· ‰ ˘Ó‰ ÏÚ Ú"ÈÊ ¯ÚÓË‡ÒÓ ˜"‰¯‰Ó ˘Â¯„ È˙‡ˆÓÂ
ÌÈ ÈÓÈÓ ˘È ‰ ˘‰ ˘‡¯·˘ ÏÂÙÏÙ Í¯„· ÍÈ¯‡ÓÂ ,„Á‡ ‡Ï‡ È„ÈÁÈ Ô„ ÔÈ‡˘
ÌÈ È·Ó Ì˙‡ ‰Ó ÈÎ ,„Á‡ ‡Ï‡ È„ÈÁÈ Ô„ ÔÈ‡ ‰"·˜‰ ¯ÓÂ‡ Î"‰ÂÈ· Î"Á‡Â ,ÌÈÏÈ‡Ó˘ÓÂ
Ì˙ÂÁ ˙‡ ‰‡Â¯Â ÛÈ˜˘Ó È ‡Â ,Ï‡¯˘È ˙Ó˘ · Â ÈÈ‰ È„ÈÁÈ· ÔÈ·Ó È ‡ ˜¯ Ï‡¯˘È ˙Ó˘ ·
.˜ÒÂÙ È ‡ ˜¯Â Í·Ï ÏÚ
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נ

‡˙È‡„Î ÂÈ ÚÏ ‰‡¯‰ ÔÈÏÈÙ˙ ¯˘˜ ˘¯ÙÓ˘ Ò"˙Á‰Ó „Á‡ ¯Â·È„ „ÂÚ· ¯ÂÓ‚‡
,ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ¯˘˜ ‰"·˜‰ ÂÏ ‰‡¯‰˘ „ÓÏÓ Â‡¯È ‡Ï È ÙÂ È¯ÂÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â (.Ê
˙Â„Á‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÂÈ ÈÚ· ‰‡Â¯ Ú‚¯ ÏÎ·Â ÌÂÈ ÏÎ·˘ Â ÈÈ‰ ÁÓ‰ ÏÚ ÔÈÏÈÙ˙˘ ¯ÓÂ‡Â
,Â ÓÓ ˘ÂÓÈ ‡Ï '‰ ¯ÎÊ Ï·‡ ÂÈ ÈÚ· ‰‡Â¯˘ ‡Ï˘ ,ÁÂÓ‰ ˙Á˙ Â‰Ê ÔÈÏÈÙ˙ ¯˘˜ Ï·‡ ,'‰
˙‡ ÁÈ Ó ‡È‚ÂÒ‰ ¯ÓÂ‚˘ÎÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ÂÁÂÓ· Á ÂÓ ‡È‚ÂÒ‰ ˙Ú˘· ‡È‚ÂÒ „ÓÂÏ Ì„‡˘Î ÈÎ ‡¯˜ ‰ÊÂ ,ÂÈÏ‡ ‰Ï‡˘ ‰ÊÈ‡ ‡·È˘Î Â ÙÏ˘È˘ È„Î Â Â¯ÎÊ· Â ÈÈ‰„ È¯ÂÁ‡‰ ÁÂÓ· ÌÈ¯·„‰
ÌÈ˜Â˜Á ÌÈÁÎ˘ ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÂÏÈÙ‡˘ ‡˜¯Ù„ ‡¯‚‡· ¯ÓÂ‡ ¯Î˘˘È È ·‰Â ,ÔÂ¯ÎÊ‰ ÁÂÓ
˙ÓÂÚÏÂ ,ÂÓˆÚ ˙ÂÙËÂË· ¯È‡Ó ‰˘Â„˜‰ ¯˜ÈÚÂ ,ÌÈ˜·„ Ì˙È‡ Ì‚˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰Â - ,ÁÂÓ·
Ï‡¯˘È È˜È„ˆ ˙·‰‡Â ,Ï‡¯˘È ÍÓÚÎ ÈÓ ·Â˙Î ÂÏ˘ ÔÈÏÈÙ˙·Â ,ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ Ó ‰"·˜‰ ‰Ê
ÏÎ· ˙"È˘‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ Â ‡˘ ÂÓÎ Ô˙Â‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ,ÂÈ ÙÏ ˙ÂÙËÂË· ÌÈ Â˙ Ô‰È˘Â„˜Â
˙˘Â„˜ ˙‡ ‰‡Â¯ ÏÂÎÈ·Î ‡Â‰ ÍÎ ,‰¯Â˙ Ô˙Ó·Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· „È¯Â‰˘ ˙Â˘Â„˜‰
‰‡¯‰ ‰ÊÂ ,„ÈÓ˙ '‰ È ÙÏ ÔÂ¯ÎÊÏ Ì‰ ÁÂÓ‰ È¯ÂÁ‡ ÌÈ¯Â˘˜˘ Ô˙Â‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈ˜È„ˆ‰
ÔÈ‡Â ,È˙ÏÂÊ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙‚¯„Ó· ÔÈ·Ó È ‡˘ ‰Ó ‰˘ÓÏ '‰ ¯Ó‡ ÈÎ ,‰˘ÓÏ
È¯‡Ó Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ¯˘˜‰ Ï·‡ ,˙ÂÙËÂË·˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÎÊ ˙Â‡¯Ï Â È·¯ ‰˘Ó ÏÂÎÈ
Ì˙Â‡ ,‰Á Ó ÌÈÙËÂÁÂ ˙"È˘‰Ó ÌÈÓÚÙÏ ÌÈ¯ÎÊ ˘ ÌÈ„Â‰È Ì˙Â‡ ÌÈÁ ÂÓ Ì˘˘ ‡ÓÏÚ
.ÌÈËÂ˘Ù‰ ÌÈ„Â‰È‰ Ô˙Â‡ ·È˘ÁÓ ‡Â‰ ‰ÓÎ ‰˘ÓÏ ‰"·˜‰ ‰‡¯‰

˙ÂÎ¯·)

˙ÂˆÓ Ï„Â‚· Â ˜ÒÚ Â ‡Â ,‰·¯‰ Â· ÏÏÙ˙Ó Ï‡¯˘È ÏÏÎ˘ ÌÂÈ ‡· ‰ ‰˘ ‰ÎÊ Â ¯ÂÊÚÈ '‰Â
Â È‡¯˘ ‰Ó ÏÎÂ ,˘‡ ˙ÓÂÁÏ ‰ÎÊ Â Â ÈÏÚ ¯È‡È Ì˙ÂÁ‰ Ï˘ ¯Â‡‰˘ ¯ÂÊÚÈ '‰Â ÔÈÏÙ˙
.ÔÂ¯ÎÊ· ˜¯ ¯‡˘È ‡ÏÂ ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ Â· ‡¯˜Â ÂÓÚ ‰˙È‰Â ‡Ï‡ ,¯ÙÒ· ¯‡˘È ‡Ï Â „ÓÏÂ
È‡„Î È È‡ È ‡Â ,˙ÙÏÂÁ‰ ‰ ˘· Â˜Ï˙Ò ˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ „ÈÙÒÓ ‰È‰ È ‡ÓÈ˘Ó ˜"‰¯‰
‡˙È‡Â ,˙ÙÏÂÁ‰ ‰ ˘· Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ¯·Ú˘ ‰Ó ¯·„Ï ‰Ó ‰·¯‰ ˘ÈÂ ,„ÈÙÒ‰Ï
˙ÂÚÓ„‰ ÏÎÂ ,ÂÈÊ ‚ ˙È·· ÔÁÈ ÓÂ Ô¯ÙÂÒ ‰"·˜‰ ¯˘Î Ì„‡ ÏÚ ˙ÂÚÓ„ „È¯ÂÓ‰ ÏÎ (:‰˜ ˙·˘)
È"˘¯ ,ÂÈÊ ‚ ˙È·· Â‰ÓÂ ,ÂÈÊ ‚ ˙È·· ÔÁÈ ÈÂ Ô¯ÙÒÈ ‰"·˜‰ ˙‡Ê‰ ‰ ˘· „È¯Â‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ˘
˙Á‡Â ,ÂÈÊ ‚ ˙È·· ‰ÁÈ Ó˘ ˙Á‡ ,‰¯Â˙ È¯ÙÒ È ˘ ÂÏ ·˙ÂÎ ÍÏÓ‰˘ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· ¯ÓÂ‡
,(‚È ,Ï ˙ÂÓ˘) Â ˙È ‰Ê Ù"‰Ú ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù· '˜‰ Á"‰Â‡· ‡˙È‡ ‰ ‰Â ,Â˙È‡ ‡ˆÂÈÂ Ò Î ˘
‡˘˙ ÈÎ· ÊÓÂ¯ÓÎ ÂÓÏÂÚ ˙È·Ï ˜Ï˙Ò ˜È„ˆ˘ Â‡¯È˘Î Â˘ÚÈ ‰Ó ‰˘ÓÏ ¯ÓÂ‡ ‰"·˜‰
- ˜Ï˙Ò ˘ Ì„Â˜ ÌÈÏ˜˘ ˙·˘· Ï‡¯˘È ˙È·‰ Ï˘ ‰¯Â˙‰ ‰˙È‰ ‰Ê ÏÚÂ - ,˘‡¯ ˙‡
¯ÙÒ ÂÏ ˘È ÍÏÓ‰˘ ËÙ˘ÓÎ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÂÏ ˘ÈÂ ÍÏÓ ‡Â‰ '‰ ÈÎ ,Â ˙È ‰Ê ‰˘ÓÏ '‰ ¯Ó‡Â
‰Ê ¯Ó‡Â ‰¯Â˙ ¯ÙÒ‰ ÏÚ ‰‡¯‰Â ,Â ÈÓÈ· ‰¯Â˙ ‰"·˜‰˘ (.Â ˙ÂÎ¯·) 'Ó‚· ‡˙È‡ ÔÎÂ ,‰¯Â˙
È¯ÙÒ È ˘ ˙"È˘‰Ï ˘È ‰Ê ÈÙÏÂ ,'˜‰ Á"‰Â‡‰ „"˙ÎÚ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ˙˘ ÈÏ Â ˙˙ ‰Ê ,Â ˙È
Ï‡¯˘È È ·˘ ˙ÂÚÓ„‰Â ˙ÂÁ ‡‰ ÏÎÂ ,ÂÈÊ ‚ ˙È·· ˙Á ÂÓ˘ ˙Á‡Â ÂÓÚ ˙ÎÏ‰Ó˘ ˙Á‡ ‰¯Â˙
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'‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎÊ·˘ Ì˘ ¯¯ÂÚ˙ÓÂ ,Ì˘ ˙Á ÂÓ‰ ‰¯Â˙· ÔÓË Â ÂÈÊ ‚ ˙È·Ï Ò Î Â„È¯Â‰
,˙ÂÈ ˘ ˙ÂÁÂÏ ˙Ï·˜ ÔÓÊ Î"‰ÂÈ·Â ,˙ÈÏ‚ ‰˙‡· ‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ ‰"¯·Â ,Â ÂÁÈ
.‰¯Â˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ ÂÎ˙Ó ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· Î"‡Â
ÌÚ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÈ¯‚˙ÒÓ ‰ÏÈÚ ˙Ú˘· ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ·˘ Ú"ÈÊ ıÈ˘Ù‡¯Ó ˜"‰¯‰ ¯Ó‡Â
ÌÚ Â ‡ ˜¯˘ ¯Ú˘ ˙ÏÈÚ ÔÂ˘ÏÓ ‰ÏÈÚ Â‰ÊÂ ,Ò ÎÈÏ ¯ÊÏ ÌÈ˘¯Ó ÔÈ‡Â ˙"È˘‰
Ò'È·¯ ˘È ÍÎÏÂ ,‰·ÂË ‰ ˘Ï ÌÈÏÚÂÙÂ ,ÌÓÚ ÁÎÂÂ˙È „Á‡˘ ÈÏ· Â˙È‡ ÌÈ ÚÂËÂ ˙"È˘‰
ÔÎÏÂ ,ÔÓÊ ‰·¯‰ ‰ÏÚ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏ·ÂÒ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÈÚ ˙ÏÈÙ˙ ¯‰Ó ÌÈÏÏÙ˙Ó˘
Ì˘ Ì‰Ï ˘È ˙ÂÈÁ ÍÎ ÏÎ˘ ˘ÈÂ ,‰ÊÎ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏ·ÂÒ ÔÈ‡ ÈÎ ¯˙ÂÈ˘ ‰Ó ÌÈ¯‰ÓÓ
.ÂÎ¯„ ˙‡ ˘È ˜È„ˆ ÏÎÏÂ ,Ì˘Ó „¯ÙÈÏ ÌÈˆÂ¯ Ì È‡˘
ÏÏÎ˘ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÎ ÌÚ Â˘¯„ÓÎÂ ÂËÂ˘ÙÎ ‰·ÂË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙ÎÏ ‰ÎÊ ˘ ¯ÂÊÚÈ '‰Â
˙‡ ÌÂÈ‰ È˙¯ÙÈÒÂ ,Ï‡¯˘È È · ÏÎ ÏÚ ¯È‡È Ì˙ÂÁ‰ ˙¯‡‰˘Â ,Ú¯ ÏÎÓ Ïˆ È Ï‡¯˘È
ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ·ÂÊÚÈ˘ Â ÓÓ ˘˜È·Â ,¯ÂÁ· ÂÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ Ú"ÈÊ ÔÚÏÂ˜ÒÓ ˜"‰¯‰Ó ‰˘ÚÓ‰
‡Ï Ì‚ ˙Â ÂÈÒÈ ÂÏ‡Î ‰È‰ È·¯Ï Ì‡˘ ‡Â‰ ÁÂË·Â ,ÏÂÎÈ Â È‡˘ ¯ÂÁ·‰ ‰ ÚÂ ÌÈ˙ÈÁ˘Ó‰
,ÏÂÎÈ È˙ÈÈ‰˘ ·˘ÂÁ È ‡ ¯Ó‡ ÔÎ È¯Á‡ ,ÌÈÚ‚¯ ‰ÓÎ ˜"‰¯‰ ˜˙˘Â ,Ì‰· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰
,Â‰ÈÓ È˙¯ÙÈÒ ‡ÏÂ ,˙Â„‰È‰ ˙ˆÙ‰Ï ÚÈÈÒ˘ ÈÓÓ „Á‡ ¯ÂÒÓ‡˘ Âˆ¯ ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ÈÎ
ÍÎÏ ,˜Ù‡˙‰Ï ÏÂÎÈ È˙ÈÈ‰ ˙‡Ê ÏÎ ÏÚÂ È· ÂË·ÁÂ ÏÂ„‚ ˘¯˜ È·‚ ÏÚ ÌÈ¯‰ÂÒ‰ È ÂÙÁ„Â
ÁÂÎ‰˘ ‡Â‰ Ë˘Ù‰ ,ÌÏÂÚ· ‰ÊÎ ˜È„ˆ ‰È‰ Ì‡Â ,¯·‚˙‰Ï ÏÂÎÈ È˙ÈÈ‰ ‰˙Ú Ì‚˘ ·˘ÂÁ È ‡
ÂÏ‡Î ÌÈ„Â‰È ÂÈ‰˘ ‰‡„Â‰ ˙„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ ‰ ˘ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ÂÏ˘
‰È‰˘ ¯ÂÎÊÈ ‡Ï˘Î ÂÏÈÙ‡Â ,Ì‰Ó ¯ÂÎÊÈ˘Î ˜Ù‡˙‰Ï „Á‡ ÏÎ ÏÂÎÈ˘ ÌÁÎ ¯‡˘ Â ,ÌÏÂÚ·
.ÌÈ¯·„ ÂÏ‡ÎÓ ˜Ù‡˙‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰˘ ˜È„ˆ ‰ÊÎ
Ï·‡ ‰‡Â¯ ‡Ï È ‡ Ì Ó‡ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÎ - ,ÌÏÂÚ· ÌÈÈ˘˜ ‰·¯‰ ˘È ÈÎ ÏÏÙ˙‰Ï ‰·¯‰ ÍÈ¯ˆÂ
ÁÈ Ó˘ È„Â‰È ÏÎ˘ '‰Ó ˘˜·Ï ÍÈ¯ˆÂ - ,ÌÈÈ˘˜Â ˙Â ÂÈÒÈ ‰·¯‰ ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÎ
'ÒÂ˙ ˘¯ÙÓ˘ ÂÓÎÂ ,ÍÎ ÏÎ ÂÈÏÚ ¯È‡È Ì˙ÂÁ‰ ÈÎ ,˙Â ÂÈÒ ÂÏ ‰È‰È ‡Ï ˙·˘ ¯ÓÂ˘Â ÔÈÏÈÙ˙
˙ÂÓ˘ Ïˆ‰ ,Â ¯˘·· Ì˘ ¯˘‡ Â˙È¯· ÔÚÓÏ ˙Á˘Ó Â ¯‡˘ ˙Â„È„È ÏÈˆ‰Ï ‰Âˆ ,‰Î¯·‰ ˙‡
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כ"ק מרן אדמו"ר הגה"צ אבדק"ק בני תורה צאנז שליט"א

בסוגיא דהידור מצוה

מחדש דדינה מצד קבלה ונדר ולא מצד ציווי
כתב המחבר בהלכות תפילין )סי' ל"ב ס"ו( וז"ל אין
צריך לשרטט כי אם שטה עליונה ואם אינו
יכול ליישר השטה בלא שרטוט ישרטט כל
השטות .וכתב עלה הרמ"א וי"א שצריך לשרטט
תמיד למעלה ולמטה ומן הצדדים אע"פ שיודע
לכתוב בלא שרטוט וכן נוהגים ע"כ ע"ש.
והנה הטור לא הביא אלא רק השיטה שאין
צריך שרטוט ,וכתב שם הב"י וז"ל ואין
צריך לשרטט בכל שיטה ושיטה ,בפרק שני
למגילה יח ובפרק הקומץ לב "והלכתא תפילין
לא בעו שרטוט" .וכתב הרמב"ם בפרק א' תפילין
הי"ב שהטעם לפי שהם מחופין וכו' עכ"ל .וכתבו
האחרונים ששיטת הרמב"ם הוא כמו שיטת ר"ת
בתוס' מנחות לב :ד"ה הא וז"ל ואומר ר"ת שס"ת
צריך שירטוט משום "זה קלי ואנוהו" אבל תפילין
שמכוסין בעור לא בעו שרטוט דלא שייך בהו
נוי ע"ש.
והנה המקור של הידור מצוה הוא מהגמ' שבת
קל"ג ע"ב תניא "זה קלי ואנוהו"  -התנאה
לפניו במצוות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה
שופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכו' ע"ש.
ופשוט כשהברייתא חשיב כמה מצוות אין ספק
שתנא ושייר והידור מצוה שייך בכל המצות
כמבואר בש"ס ופוסקים.

והנה שיטת הרמ"א שהביא הי"א דפליגי עלה
וס"ל דכן צריך שירטוט ,כתב בהג' הגר"א
אות י"ח וז"ל וכן כתבו תוספות בגיטין דף ו' )ד"ה
א"ל( דהא דקאמר יריעה שאינה מסורגלת פסולה
היינו ד' שרטוטין מלמעלה ומלמטה ומצדדין והוא
הדין לתפילין דהא לדעתם ספר תורה ותפילין שוין,
וכן כתבו הסמ"ג )עשין כב כה( והסמ"ק )סי' קנז( וכן
המרדכי )רמז תתקס"ז( והרא"ש )הל' ס"ת סימן ז'(.
והם פירשו הגמ' תפילין אין צריך שרטוט היינו בכל
שטה ושטה אבל מן הד' צדדים כן בעי.
ובפשטות המחלוקת בין המחבר והרמ"א הוא
מחלוקת הראשונים אם שייך הידור
מצוה בדבר המכוסה ,שהרי הרמ"א לשיטתו כתב
בפירוש כאן בס' ד' ומצוה ליפותם מחוץ ומבפנים
ע"ש ,וכדעת הרמ"א מבואר להדיא בספר חסידים
תתקל"א וז"ל אדם הגולל ס"ת ומשים המפות על
ס"ת ויש מפה שמצד אחד יפה מאוד ומעבר אחד
אינה יפה כ"כ יהפוך היופי כנגד ס"ת שהרי
הקרשים לצד פנימי מצופים זהב ,הרי שאדרבא
עיקר היופי הוא להקב"ה במקום מכוסה ע"ש.

ומה שצריכין להבין הוא במה תלוי המחלוקת,
ובפרט יש לדקדק לדעת המחבר שהרי אין
לומר דלא שייך כלל הידור מצוה בפנים שא"כ
למה כשאינו יכול ליישר השטים מודה המחבר
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שצריך לשרטט ,דלא משמע שאינו יכול ליישר
השטים עד שיפסול התפילין ,ועיין בס' שדי חמד
שמפלפל הרבה בזה ומקשה על שיטת הב"י מהגמ'
של מילה שצריך לחזור על ציצין שאינם מעכבים
את המילה משום זה קלי ואנוהו הגם שהוא מכוסה
ע"ש באריכות.

רש"י שהטעם של יבש פסול הוא מטעם הידור
א"כ למה דוקא יבשים לגמרי פסולים הלה אף
הכמושים יש בהם חסרון של הידור וכמו שמבואר
בגמ' מנחות דף סד .שכחושים פסולים לקרבן ע"ש
ואינם מחלקים שם אם הם כחושים לגמ' או לא
ומשמע שכל כחוש פסול.

והנה כדי לבאר זה י"ל דבאמת מר אמר חדא ומר
אמר חדא וביסוד הדבר לא פליגי ,ונקדים
לבאר יסוד דין "ואנוהו" ,דמצינו מחלוקה גדולה בין
הראשונים אם הוא דאורייתא מצד הדרש של
"ואנוהו" או רק מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא,
וגם אם הידור מצוה מעכב או לא ,ואימתי מעכב
ואימתי אינו מעכב.

והנה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים בפשט
דברי הגמ' "אין שעת הדחק ראיה" וז"ל
הרמב"ם הל' לולב פ"ח הל"א היה כמוש ולא גמר
ליבש כשר ובשעת הדחק או בשעת הסכנה לולב
היבש כשר וכו' עכ"ל ,וכתב ע"ז הראב"ד ,וז"ל אני
אומר אינו כן ,שהרי אמרו יבש פסול וכ"מ שאמרו
פסול אפי' בדיעבד הוא ופסולא דאורייתא וכל
פסולא דאורייתא אין לחלק בשעת הדחק
וכשאמרו אין שעת הדחק ראיה כך אמרו לנקוט
בידייהו כל דהו כי היכי דלא תישתכח מינא תורת
אתרוג וכו' ע"ש.

והנה מלשון הגמ' אפשר להביא ראיה לכאן ולכאן,
דמהלשון התנאה 'לפניו' במצוות ,משמע
שעיקר התנאה הוא לגבי הקב"ה ,וא"כ אין חילוק
בין מפנים או לחוץ כמובן .אבל מצד שני כשנדקדק
בכל הציורים שהביא הגמ' לדוגמה של הידור מצוה
הוא דוקא דברים חיצונים שנראים לעינים.

וזה החלי בעזהי"ת ,בסוכה כט :במשנה לולב
היבש פסול וכו' פרש"י וז"ל דבעינן מצוה
מהודרת דכתיב ואנוהו עכ"ל ובתוס' ד"ה לולב כתב
וז"ל ומפרש בגמ' משום דאיתקש לולב לאתרוג
דכתיב ביה הידור ולא כמו שפירש בקונטרס משום
דכתיב ואנוהו שאין ואנוהו אלא לכתחילה ולא
מיפסל בהכי כדמוכח בפ"ק יא :דאמרי רבנן מצוה
לאגדו משום שנא' זה קלי ואנוהו לא אגדו כשר
וכו' עכ"ל .הרי שיטת רש"י שהוא דאורייתא וגם
מעכב משא"כ שיטת התוס' הוא שאינו מעכב כלל.

ומה שיש לעיין בזה:

)א( דהנה בגמ' להלן דף לא .כתב כמושים
כשרים ויבשים פסולים ע"ש ולשיטת

)ב( הנה בדף לא .יש מחלוקות בדין הידור בין
ר"י ורבנן וז"ל הגמ' שם ד"א כמושים
כשרים ויבשים פסולים ר"י אומר אף יבשים
כשרים ואר"י מעשה בבני כרכים שהיו מורישים
את לולביהם לבני בניהם אמרו לו משם ראיה אין
שעת הדחק ראיה ע"ש כל הסוגיא

והנה הרא"ש כאן סי' י"ב הביא המחלוקת של
הרמב"ם והראב"ד באריכות וכתב שם לתרץ
דברי הרמב"ם מהשגות הראב"ד וז"ל אלא כל הני
פסולים מסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שלא
בשעת הדחק אפי' בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו
ישראל במצות אבל במקום הדחק הכשירם כיון
שא"א בענין אחר מברכין עליו ע"ש ,ובהגהות קרבן
נתנאל אות ד' מביא דברי הס' חכם צבי סי' ט'
שתמה על הרא"ש וז"ל שם ,ובעיני יפלא דלא
אמרינן הכי אלא בב' כתובים המכחישים זה את זה
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כאותו דבפ' אין דורשין באיסור מלאכה בחולו של
מועד דההכרעה מסורה לחכמים אבל כשאין גילוי
בפסוק להכשיר את הפסולים מסירה זו מניין ע"ש
)ועיין בס' חכם צבי החדש בהגהות וביאורים באריכות

לבאר קושיות רבינו הח"צ(.

)ג( בח"ס בחדושי הש"ס כאן כתב לתרץ
קושיית התוס' על רש"י שמדברי הגמ'
לעיל יא :משמע שהידור מצוה אינו מעכב וכתב
הח"ס שאדרבא יש כמה ראיות שהידור מצוה
מעכב מגמ' גיטין דף כ .דאיתא שם מחלוקת בין
ר"י ורבנן אם יש להכשיר ס"ת שלא לשמה ע"י
העברת קולמוס ואמר שם ר' אחא בר יעקב שטעם
המחלוקת הוא משום "זה קלי ואנוהו" הרי דלרבנן
זה קלי ואנוהו מעכב מן התורה ,וכן במנחות סד.
איתא כשיש לפניו ב' בהמות שמינה וכחושה ושחט
הכחושה יחזור וישחט השמינה אפי' בשבת הרי
שיש לחלל שבת לקיים מצוה בהידור ע"ש ,וכתב
החת"ס שהכפות תמרים הרגיש כבר בזה וכתב ויש
לחלק ולא ביאר דבריו ,וע"ז כתב הח"ס שיש חילוק
גדול בין הידור שהוא בגוף המצוה כגון ס"ת שהוא
מנומר או קרבן כחושה ובין הידור שאינו בגוף
המצוה רק בחיצוניות המצוה כגון אגודות הלולב
שזה בודאי לא מעכב ובזה מיישב קושיית התוס'
על רש"י ע"ש באריכות דבה"ק.

והנה דברי הח"ס הם אמת לאמיתו אבל מה
שנשאר לבאר הוא שיטת תוס' שמקשה על
רש"י מאגודת לולב ,הלא אתרוג היבש הוא הדר
בגופה משא"כ אגודת לולב ,וגם איך יתרץ הראיות
שהביא הח"ס שהידור מצוה מעכב )ועיין שם מה
שתירץ( ,ועיין שדי חמד חל"ב מערכת ז' כלל י"ב
שכתב וז"ל אך קשה לשיטה זו )פי' לשיטות שסברו
שואנוהו הוא רק מדרבנן( מסוגיא דמנחות דף סד.
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שחט כחושה ואחר כך שמינה פטור ולא עוד אלא
שאומרים לו לכתחילה הבא שמינה ושחוט דש"מ
שמותר לחלל שבת כדי לקיים המצוה המהודרת
וכו' והיא קושיא חזקה ולא ידעתי מה יענו לזה
הרבנים הנז"ל וכו' ע"ש באריכות ומה שמביא מס'
שואל ומשיב.

)ד( ונקדים עוד דברי הגמ' ב"ק דף ט :אמר ר'
זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה
ופירש"י שם וז"ל שאם מוצא ב' ספרי תורה לקנות
ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את
ההדור דתניא זה קלי ואנוהו וכו' ע"כ ,ובתוס' שם
ד"ה עד כתבו וז"ל פירוש שאם מצא אתרוג כאגוז
כמו ששיערו חכמים ואחד גדול ממנו שליש יקנהו
ע"כ .ובגמ' מסיים שם במערבא אמרו משמי' דר'
זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה
ומשמע מפי' רש"י ד"ה עד דעד שליש חייב מצד
הדין ולכן היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם,
משא"כ יותר משליש אינו חייב ולכן יפרע לו
הקב"ה בעולם הזה.
ויש לבאר למה קבעו חז"ל החיוב בהידור מצוה
דוקא עד שליש ,וגם מהי המחלוקת בין רש"י
לתוס' בהידור מצוה לפרשיז"ל הוא שליש בדמים
ולהתוס' הוא שליש באיכות המצוה ,וגם למה
משנה התוס' מפרש"י שרש"י מפרש דבריו ומביא
דוגמא בספר תורה והתוס' מביא דבריו באתרוג,
וביותר יש להפליא דהנה הרא"ש שם בסי' ו' כתב
וז"ל פי' התוס' שאם מצא אתרוג שהוא ראוי לצאת
בו כאגוז וכו' ע"ש הרי שמביא כשיטת תוס'
ובסוכה פ"ג סי' י"ב כתב וז"ל הידור מצוה עד
שליש במצוה פ' אם קנה לולב ונזדמן לו אחד יפה
יותר יוסיף עד שליש בדמי הראשון וכו' ע"ש הרי
שפירש כאן כפירוש רש"י ז"ל וצ"ב.
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וכדי לתרץ כל זה י"ל דבר חדש ,דהנה החיוב של
הידור מצוה אפי' אם נאמר שהוא דאורייתא,
לא מצינו ציווי מאת הקב"ה ע"ז רק בעת הנס
הגדול של קרי"ס כשאמרו ישראל שירה ומתוך
התפעלות הנס ורגשי הודאתם להקב"ה קיבלו זה
עליהם ועל זרעם ,ובזה י"ל שזה מה שמרומז בגמ'
דף סוטה ל :כיון שעלו מן הים נתנו עיניהם לאמר
שירה וכו' כיון שראו את השכינה עולל הגביה
צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה קלי ואנוהו
ע"ש ויש לדקדק למה מביא הגמ' דוקא הפסוק "זה
קלי ואנוהו" ולא הפסוק "אשירה לה'" שהוא עיקר
השירה ,אלא ע"כ לרמוז שהחיוב של זה קלי ואנוהו
היה מצד קבלה וקבלו עליהם ועל זרעם עד סוף
כל הדורות וכמאמר הגמ' פסחים נ :אמר להו ר"י
כבר קבלו אבותיכם עליכם שנא' שמע בני מוסר
אביך ואל תטוש תורת אמך ע"ש.
לפי"ז יש לתרץ דהנה בגמ' תמורה דף ה .מצינו
מחלוקת אביי ורבא אי כל מילתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד אי מהני או לא ומסקנת
הגמ' הוא שהמחלוקת הוא רק בדין שינוי קונה או
לא ,ויש לעיין למה לא מקשה הגמ' מהדין ואנוהו
לשיטת רש"י שמעכב וא"כ יהי זה תלוי בפלוגתת
אביי ורבא ,וגם הגמ' מקשה שם מהתורם מרעה
על היפה ומבהמת בעל מום ואינו מזכיר כלל זה
קלי ואנוהו וצ"ע .אבל לפי מה שכתבנו שחיוב
ואנוהו הוא כמו נדר או קבלה שקבלו ישראל
בקרי"ס ,ועיין בתמורה דף ו' תוס' ד"ה והשתא
שכתב שם וז"ל וי"ל כיון שאין האיסור כמו לא יכול
לגרשה אלא שהוא בדה את האיסור בכה"ג לא
אמר רבא דלא מהני ע"ש .אם כן גם דין הידור
מצוה לא יהיה תלוי במחלוקתם.

ואם כנים הדברים שהחיוב של הידור מצוה הוא
מטעם נדר ,א"כ החיוב הוא דווקא על פי

רבתא

דעת הנודר ,ואפי' בדין דאורייתא מצינו בנדר
שהעיקר הוא דעת הנודר כמאמר הגמ' נדרים עג:
א"ר פנחס כל הנודרות על דעת בעלה נודרות )ולכן
בעל יכול להפר נדרי אשתו( ,והנה בפשטות
הקבלה של ואנוהו אין לו שיעור כלל כמו שאמר
הגמ' קל וחומר לשכינה וכן אמר שלמה המלך אם
יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו ,אבל
ידוע דעת הרמב"ם שהמחייב עצמו בדבר שאינו
קצוב אין החיוב חל עליו כלל ,ובע"כ שענין הידור
מצוה שקיבלו ישראל עליהם היה לכתחילה קצוב
כדי שיהיה לו חלות עליהם ועל זרעם .ובזה י"ל פי'
הגמ' ב"ק ט .וכן אר"א א"ר זירא במצוה עד שליש
מאי עד שליש אילימא שליש ביתא אלא מעתה אי
איתרמי ליה ג' מצות ליתיב לכולא ביתא וכו' ,וי"ל
דההו"א של הגמ' שאנוהו אין לו שיעור ,וע"ז קאמר
הגמ' שאינו מסתבר כשקיבלו ישראל על עצמם
"ואנוהו" שיהיה עד שליש ביתא ,ולכן הצריכו חז"ל
לקבוע השיעור של הידור מצוה.
ומיושב בזה קושיית הח"צ על הרא"ש שהרי
ואנוהו בפשטות אין לו קצבה ,ובע"כ
צריך קיצבה כדי לחול ולכן כתב הרא"ש שמסרן
הכתוב לחכמים.

והנה י"ל הטעם שקבעו חז"ל שיעור של שליש
דבר פשוט הוא שכל ישראל בע"כ עשו
המצוות בהידור קצת שהרי א"א לצמצם )וכן מצינו
אפי' בשאר דברים עיין בתוס' ב"מ דף צג :דה"מ אי וז"ל
שם סתם בן דעת רגיל לשמור הרבה אפי' מדברים שאינו

חייב ע"ש( וכ"ש לגבי הידור מצוה שסתם בן דעת
מוסיף בהידור מצוה

והנה מצד שני מצינו בתוס' ב"מ דף כב .ד"ה אם
וז"ל שאין דרך לתרום מן היפות ע"כ ,וכן
כתב שם בתוס' ד"ה ואם וז"ל אבל מיפות אין דרך

הלכתא

פלפולא חריפתא

לתרום ולכן לא היה לו לתרום בשום ענין מהם
בלא רשותו ע"ש ,וכן מצינו בגמ' שבת י .לגבי הכון
לקראת אלקיך ישראל דאיתא מעשיות מכמה
אמוראים שלבשו דבר אחד לקיים הכון ,הגם שיש
לומר שילבש הבגדים הנאים ביותר ע"ש.

היוצא לנו מזה שאכן היה ישראל עושים הוספה
כדי לקיים מצוה בהידור אבל לא מן היפות
לגמרי ,ואפשר לומר שהדרך הממוצע של בני אדם
היה להוסיף שליש ,שהרי כמו כן מצינו בשיעור
הונאה שיש מחלוקת אם שיעור הונאה הוא שתות
או לר' טרפון שיעור הונאה עד שליש והרי שרואים
מזה שעד שליש י"ל שאדם אינו מקפיד לגבי
הונאה וכ"ש לגבי הידור מצוה ולכן היה הדרך
הממוצע עד שליש ,ולפי"ז י"ל שלכן קבעו חז"ל
השיעור של שליש שזה היה הדרך כל אדם וא"כ
נכלל זה בהתחייבות שקבלו ישראל בהחיוב של
ואנוהו ,משא"כ יותר משליש שזה לא היה דרך כל
אדם ולכן לא שייך חיוב הידור ע"ז.

והוא כעין שמצינו לגבי מצות עשה בגמ' מנחות
מא .דאיתא שם אמר ליה ענשיתו על
מצוות עשה? אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן
ע"ש ואיתא בתוס' ערכין דף ב :דה"מ הכל וז"ל
היינו דוקא בימיהם דכל כל הטליתים היו של ד'
כנפות איכא עונש למאן דמשנה אותו להפטר אבל
בזמן הזה שרוב הטלית הם פטורים אין עונש למי
שאינו קונה ד' כנפות ע"ש הרי שיש קפידא אם
האדם משנה מדרך הרוב עד כ"כ שיש עונש בדבר.
וזה שאמר הגמ' שעד שליש משלו פי' שזהו החיוב
משא"כ יותר משליש משל הקב"ה שהקב"ה ישלם
לו שכר טוב ע"ז כמאמר הכתוב אפירון עשה
המלך שלמה וגו' תוכו רצוף אהבה וגו' אבל אינו
מחוייב בדבר.

רבתא

נט

ואם כנים הדבר י"ל שזהו פלוגתת רש"י ותוס'
בהידור מצוה עד שליש ונקדים עוד דברי
הגמ' קידושין דף מב :כל דבר שבמדה ושבמשקל
ובמנין אפי' פחות מכדי הונאה נמי חוזר )פ' שאין
דעת בני אדם למחול על דבר שבמשקל וכו'(
ע"ש ,וא"כ לפי הנ"ל שיסוד חיוב של הידור מצוה
הוא מה שכן הוא דרך בני אדם ומיוסד על דין
הונאה ,א"כ זה דוקא בדמים ששייך דין אונאה
משא"כ במדה ובמשקל מאן יימר מה הוא שיעור
הידור מצוה ולכן כתב רש"י שהידור מצוה עד
שליש היינו דוקא בדמים משא"כ באיכות בודאי
שייך בה הידור מצוה אבל אינו יודוע השיעור ופוק
חזי מה עמא דבר .משא"כ תוס' סבר הן אמת
שלענין אונאה הוא דוקא בדמים אבל מ"מ השוו
חכמים דבריהם ע"י כח של מסרו הכתוב לחכמים,
ולכן אפי' באיכות ג"כ השיעור הוא עד שליש
במצוה ולכן נקט רש"י הדין בס"ת שזה שייך יותר
בענין דמים שאין הידור דוקא בשיעור לגודל
הס"ת משא"כ בתוס' מוסיף לחדש שגם באיכות
דהיינו במדה ובמשקל יש חיוב של הידור מצוה
לכן נקט בענין אתרוג שיש לו שיעור למטה דהיינו
אגוז וגם יש הידור במדה שהוא השיעור באיכות,
וא"כ י"ל דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי
)או י"ל שרש"י אינו סובר השיעור באיכות כמו
התוס' אבל מלשון התוס' אינו משמע שפליג אלא
שמוסיף( ולכן נקט הרא"ש הב' פירושים דלענין
אתרוג ששיעור אתרוג הוא כאגוז ובודאי דרך
העולם ליקח אתרוג יותר גדול ולכן כתב שיש חיוב
הידור עד שליש האיכות דהיינו יותר מאגוז
משא"כ בסוכה שמדבר שם בלולב וגודל הלולב
הוא ד' טפחים אפשר לומר שלא היה הדרך ליקח
לולבים יותר גדול מזה ולכן עיקר חיוב הידור הוא
רק לפי דמים.

ס
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ולפ"ז מובן למה דוקא היבש פסול מטעם הידור
מצוה לשיטת רש"י משא"כ כמוש ,שהן
אמת שאין היבש נימדד בשליש אבל סוף כל
סוף לא היה הדרך ליקח ד' מינים יבשים ,ולכן
פסול מטעם הידור כנ"ל משא"כ כמוש הגם שמן
הסתם לא היה הדרך ליקח כמושים לכתחילה
אבל במשך החג כמה אתרוגים נעשה כמושים
וכמבואר בש"ע שצריך לדקדק שלא יחסר מן
השיעור במשך ימי החג הרי שנעשים כמושים
בחג ולכן אין לפסול כמושים מטעם הידור מצוה.
ואפשר לומר שלפ"ז מובן שיטת הרמב"ם הנ"ל
שכתב שבשעת הדחק כשאין ד' מינים אז
לולב היבש כשר והטעם שבאותם המקומות שאין
הד' מינים מצויים אז הדרך הוא ליקח יבשים ולכן
באמת אין לפסול מצד הידור שהרי הידור הוא
פסול דוקא במקום שאין דרך ליקח יבשים משא"כ
בני הכרכים שלא היה מצוי להם לולבים אז אינו
פסול מצד ואנוהו וזה הוא מה שכתב הרא"ש
שמסרן הכתוב לחכמים,שהידור מצוה נחשב בכל
מקום כפי מנהגה משא"כ הראב"ד סובר שהולכים
בתר רובא דעלמא ולכן אפי' במקום שאינו מצוי
רק יבשים ג"כ פסולים
וי"ל דהנה שיטת רש"י אינו מבואר בפירוש מה
שסובר בבני הכרכים אבל בשיטת התוס' י"ל
שסברו התוס' להפך מדברי הרמב"ם דהיינו שאם
יש מקומות שאין לולבים מצויים ולהם דרך ליקח
לולב היבש אז היה צריך להיות שכשרים לכל
העולם עכ"פ בדיעבד ולפ"ז בע"כ א"א לומר טעם
של לולב היבש הוא מטעם ואנוהו שהידור זה הוא
רק לכתחילה ואינו מעכב בדיעבד אלא בע"כ
הטעם משום דאיתקש לולב לאתרוג ובאתרוג
כתיב הדור.

רבתא

היוצא לנו מכל זה כללו של דבר שהגדר של הידור
מצוה יש מקום שמעכב אפי' בדיעבד ויש
מקום שאינו מעכב בדיעבד הנה בודאי היסוד של
הח"ס אמת לאמיתו שכל הידור שאינו מגוף המצוה
כגון איגוד הלולב וכדומה אינו מעכב בשום מקום,
והידור שהוא בגוף המצוה אז נתנה הכתוב לחכמים
כדברי הרא"ש כאן והגדר הוא מקום שכל ישראל
או רובו קיבלו ההידור אז אין להפריש מן הציבור
וי"ל שמעכב אפי' בדיעבד ולכן בקרבנות כשיש
כחושה ושמינה מעכב אפי' בדיעבד משא"כ דברים
שלא נהגו בכל ישראל אפי' ההידור הוא בגוף
המצוה אינו מעכב בדעיבד וכמו הידור מצוה יותר
משליש וכדומה שמקבל שכר ע"ז אבל אינו מעכב

ולפ"ז מובן שפיר המחלוקת שהתחלנו בין
המחבר והרמ"א שביסוד הידור מצות לא
פליגי כלל וכל המחלוקות בדבר שאינו נראה אם
יש בהם חיוב הידור או לא תלוי מה היה המנהג
והנה שרטוט הגם שהוא בגוף המצוה לא היה
המנהג לדקדק בהידור זה וכן הוא לשון התוס' שם
במנחות וז"ל דלא היו רגילין לשרטט ע"כ ולכן פסק
הרמב"ם והטור והמחבר שאינם מעכבים שהרי
מסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שאינו מעכב וזה
בשרטוט בכל שטה ושטה שאינו אלא להידור
ביותר אבל שטה העליונה שזהוא עיקר ההידור זה
היה מנהג לשרטט ולכן חייב לשרטט ואפשר
שמעכב ג"כ וכן אם אינו יכול ליישר השטות ג"כ
היה המנהג לשרטט ולכן פסקו שאז חייב לשרטט
ובזה מיושב שפיר קשית השדי חמד הנ"ל שהקשה
מאי שינה ממילה שמשמע בגמ' שההידור מעכב
אפי' שהוא מכוסה ובע"כ צ"ל שמילה שאני
שהמנהג היה להדר גם על ציצין שאינם מעכבין
המילה מחמת חיבת מצות מילה שקבלו עליהם
בשמחה ולכן באמת מעכב
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והנה ההידור מצוה של המפות של הס"ת הנ"ל
בשם ספר חסידים י"ל שגם המחבר מודה
בזה שהרי ההידור של המפות אינם בגוף המצוה
ופשוט שאינו מעכב כדברי הח"ס הנ"ל ולכן י"ל
דלכ"ע בודאי עצם ההידור הוא להקב"ה דוקא
וכדיוק הגמ' כנ"ל "התנאה לפניו" ולכן כתב שיותר
טוב ליפות הפנים של הס"ת שהרי בין כך ובין כך
אינם מגוף המצוה ואין כאן חיוב ולא אזלינן בזה
בתר מנהג שדוקא בלעכב אזלינן בתר המנהג כנ"ל

רבתא
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משא"כ כשאינו אלא למצוה בודאי אז סברו
שהידור להקב"ה עדיף כמאמר הגמ' מכאן ואילך
משל הקב"ה.

והנה הרמ"א שחולק על המחבר סבר היסוד כנ"ל
ומר אמר חדא ומר אמר חדא דהיינו שהידור
מצוה מסרו הכתוב לחכמים והחיוב הידור תלי
במנהג ולכן חולק הרמ"א ואמר שצריך לשרטט
מכל הצדדים וסיים וכן המנהג פשוט שהחיוב הוא
מצד המנהג כנ"ל) .מפני קוצר הזמן לא הוגה כראוי(.

-
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מבי גנוזות
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סה
מבי גנוזות

הגאון האדיר רבי עקיבא יוסף שלעזינגער זצללה"ה*
בעל "לב העברי" ועוד

שו"ת קצרות להלכה בעניני זימון

מי הים אי מותר לנט"י – אם מזמנין על הספינה

ע"ד ספקתו אם מברכין ברכת הזימון על הספינה ,ולפי הענין מדמה זה מה שכתוב באו"ח סימן קצ"ג ס"ג
על המנהג שלא לזמן בבית הנכרי ,אמנם בעטרת זקנים שם כתב דהמשנה לא הפסיד ,וכן מביא המג"א
שם סק"ט בשם כמה אחרונים לחלוק על זה ,ועוד דלא דמי כי זה ספינה היא של שותפות אשר מהם
של ישראל ,א וגם לא שייך בו איבה כיון דכל אחד הרשות מושכר לו ,ב ולא נקרא ברכת הבית וב"ב אינו
בזה כי אם כולם כאחד ,על כן פשיטא דשייך בו ברכת הזימון אם קבעו להם מקום .ג

ונטילת ידים עם מי הים ,הכי נמי פשיטא לן אע"ג דמרים המה וימתקו עפ"י הכתוב במג"א סימן ק"ס
סקי"ב בשם הרדב"ז ,משום דאם מרתיחים אותם ראוים לשתיה ,ובזמה"ז שהמציאו כלי סינון טיסטליר
מאשין ]פילטר[ בודאי ראוים לנטילה ולא מיקרי מחוסר מעשה .ד

###
* תשובות האלו הובאו בספרו הבהיר שו"ת רבי עקיבא יוסף או"ח סי' קכ"ח קל"א
א .אינו ברור בדבריו במה זה שותפות ,האם זה שותפות ממש ,או כיון שנתן מעות הרי הוא כשכר חלק בספינה וצ"ב.
ב .כל הטעם של המנהג שאין מזמנים בבית הגוי הוא משום איבה ואין קובעים בבית הגוי מחמת יראתו ,וע"כ במקום
ששכר רשות מיוחדת ליכא האי טעמא ,וכ"כ הערוך השולחן שם סעיף י"ט דהיכא ששכר חדר מיוחד יכול לזמן ,ועיין
בכף החיים סקי"ט דעפ"י קבלה צריך לזמן בכל גווני ,ובמ"ב שם סקכ"ז פסק דיכולים לזמן בבית העכו"ם כדברי
הפוסקים שמביא המג"א.
ג .רבינו נקט כדבר פשוט דבספינה יכולים לזמן ואין זה כעגלה שמביא המ"ב בסימן קס"ז סקס"ב בשם המג"א
דמסתפק בזה ,דבספינה שאני ,וכן פסק שם המ"ב ,ועיין במור וקציעה בסימן קס"ז שמחלק אם נוסעים בספינה
בניחותא ,או שיושבים בספינה בעת סערה דאין קובעים ואים מזמנים עיי"ש.
ד .במג"א איתא דאם הרתיחו אותם כשירים לנטילה ,ומשמע דלפני ההרתחה פסולים ,ובמחצה"ש סימן קנ"ט סק"י
הבין בדברי המג"א דמי ים כשר אף קודם שהרתיחו ,וכן כתב בסידור היעב"ץ דיני ברכת נטילת ידים סעיף ג' אות
ו' דכתב דדעת המג"א דכשר אף לפני ההרתחה ,אולם הוא חולק בזה ואוסר עיי"ש ,וכן משמע בשו"ע הרב סעיף י"ב
ובחיי אדם סימן ל"ט סעיף ז' ,אולם בדעת תורה להמהרש"ם סק"ט סובר כיון דאפשר למתקם ע"י פעולות שונות
אינם פסולים לנטילה ,ומביא דכן כתב הכס"מ פ"ודפרה הי"ב ,וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן כ"ב שבשעת
הדחק יש להתיר נטילה במי הים ,כיון שהם ראוים לשתיה כשירתחו אותם ,וציין שכ"כ הפרמ"ג סימן קנ"ט בא"א
סק"י ,ועיין מה שכתב עוד בחלק י' סימן י"ד שמדייק כן מדברי המ"ב סימן קנ"ט סקמ"ה .אולם המנח"י פסק דיטול
בלא ברכה ,ורבינו פוסק כדעת הפרמ"ג והמחצה"ש בדעת המג"א דיכולים ליטול במי ים גם קודם שירתיחו ,ומשמע
דגם יכול לברך.

סו

הלכתא

מבי גנוזות

רבתא

אנשי חיל שאוכלים איסור מחמת סכנת נפשות אם מצטרפים לזימון

ע"ד אנשי חיל מבני ישראל אם אוכלים איסור מחמת סכנת נפשות אם רשאים לברך ולזמן ,הנה בשו"ע
סימן קצ"ו סעיף ב' איתא וז"ל אם אכל איסור במקום סכנה מברכים עליו עכ"ל ,משמע דרק לברך עליו,
אבל לזמן לא ,ה כיון דאוכל דבר איסור הוה כדבר שאין לו קבע ,ועיין תוס' ברכות )מה (.ד"ה אכל ,ו ואע"פ
שאונס רחמנא פטרי מ"מ איך אפשר לומר נברך לאלוקינו ,ועיין בזה בפרמ"ג שם ,וגם אינו ברור אם זה
סכנת נפשותת בכל גווני ,ולפעמים מתירים לעצמם גם שלא לצורך.

שנים שאכלו אחד מצות יד ואחד מצות מכונה לגבי זימון

העיבר"י

בענין מצות של מאשין מכונה רבו המחלוקת הללו אסרו והללו מתירים וכמבואר בשד"ת מערכת חמץ
ומצה סימן י"ג סעיף ג' וכבר הארכנו בזה במקום אחר בתשובה )סימן שה( .וצריך לדעת דאם אוכלין ביחד
א"כ לענין זימון צריך לעשות כדאיתא בשו"ע או"ח סימן קצ"ו סעיף ג' ובמג"א שם .ז

בשותה מים אם מצטרף לזימון עם שנים

העיבר"י

בסימן קצ"ז סעיף ב' איתא בתשעה שאכלו דגן ואחד אכל כזית ירק מצטרפים להזכיר את ה' וכו' וכן אם
לא שתה עמהם אלא כוס אחד שיש בו רביעית מכל משקה מצטרף ,חוץ מן המים .וכתב שם המג"א
סק"ו דגם במים יכול להצטרף דמ"מ יכול לומר שאכלנו ,דשתיה בכלל אכילה.
ונ"ל דזה דוקא עם ט' אוכלי פת ,אבל לצרף שותה מים עם שנים אוכלי פת גם המג"א סובר דלא מהני.

העיבר"י

###
ה .בשו"ע אינו מבואר מה הדין לענין זימון ,אולם מפשטות הדברים משמע דיכול לזמן ,דהרי כל הנידון כאן כתב המחבר
בהלכות זימון ,אולם הפרמ"ג במשב"ז סק"א כתב דמשמע בשו"ע "דמברכין" ולא מזמנים ,על כן אין לזמן ,אולם הלבוש
סעיף ב' כתב בפירוש דגם מזמנין ,ובכף החיים סק"ט כתב דנכון לכתחילה ליזהר שלא לאכול שלשה בקביעות כדי שלא
להכנס למחלוקת הפרמ"ג והלבוש ,אולם רבינו נוקט כדעת הפרמ"ג ,ובמ"ב אינו מתייחס לשאלה זו.
ו .סברא זו כתב הראב"ד הובא גם בט"ז סק"א לענין אוכל דבר איסור שאינו מזמן ,דאיסור אין לו חשיבות קבע
והוה כאכילת פירות ,ורבינו סובר דגם האוכל בממקום סכנה אע"פ שמברך מ"מ אין זה נקרא סעודת קבע.
ז .שם איתא דשלשה שאכלו כאחד ואחד נזהר מפת עכו"ם והאחרים אינם נזהרים יכולים לזמן יחד כיון שאותו שאינו
נזהר יכול לאכול עם השנים האחרים ,וכן באחד אוכל חלב והשנים אוכלים בשר מצטרפים לזימון כיון דהאוכל חלב
יכול לאכול עמהם ,וכתב שם המג"א סק"א דמ"מ האוכל גבינה הוא יזמן כיון שהוא גורם להזימון עיי"ש .וזה כוונת
רבינו דגם כאן מי שאוכל מצות מכונה הוא יברך ברכת הזימון ,כיון שהוא גורם הזימון דהוא יכול לאכול עמהם ,והם
לא יוכלו לאכול עמו .ועיקר דינו של המג"א כתב שם בשער הציון סקי"ב שרק החיי אדם העתיקו אולם הגר"ז ודרך
החיים לא העתיקו דבר זה ,ומשמע דלא סבירא ליה האי דינא ,אולם רבינו מחמיר כדעת המג"א והחיי"א ,וכן פסק
בקיצור שו"ע סימן מ"ה סעיף ב' .פסקו של רבינו ה"ה נדפסה בהגש"פ לב העיברי והובא דבריו בשמו בשו"ת תשובות
והגהות )ח"ד סימן ק'(.

הלכתא

מבי גנוזות

רבתא

סז

הגאון האדיר רבי ישכר שלמה טייכטאהל זצללה"ה*

אבדק"ק פישטיאן ובעל "משנה שכיר"

בענין חובת זימון בברכהמ"ז בכל השנה ובליל פסח )ב' חלקים(
בעזה"י ,ג' נשא מ"ד למכ"י סתר"י לפ"ק בוסערמין יצ"ו.

כבוד אהוב נפשי האברך המופלג בחריפות
ובקיאות צדיק תמים ויראת השם חופף עליו
כל היום כש"ת מו"ה אליעזר גרינפעלד נ"י אבן
יקר בעיר קאלוב יע"א מגדולי תלמידיו של אדמ"ו
מאונסדארף ז"ל.

א .ע"ד

שהעיד על דברי אדונינו המג"א )או"ח סי'

ו' סק"ב( שכתב ,דמדברי רש"י ברכות )נ,

ב בד"ה ולא אמרן( שכתב שם וז"ל ,חבורות שפרשו
אלו מהן ואזמון עלייהו דהני כגון אם היו ד' בכל
חבורה ונשאר בכל אחת כדי זימון והפורשים הללו
היו צריכין לצאת לשוק קודם שגמרו החבורות את
סעודתן עכ"ל רש"י ז"ל .ומדברים אלו דייק המגן
אברהם דלמה לי' לרש"י להאריך ולומר למה יצאו
ועל מה יצאו ,מה נפק"מ לדידן לאיזה ענין יצאו,
ע"כ שפט מזה המגן אברהם דרש"י סובר כשיטת
רב האי גאון )מובא ברשב"א ברכות מה ,ב( ,דטרם
שגמרו השנים סעודתן אינו חל חובת זימון ומותר
לשלישי לברך ולצאת לעצמו ,וע"כ כתב רש"י דהיו
צריכין לצאת ,כדי להודיענו שהם בהיתר יצאו,
עכ"ד המגן אברהם.
וע"ז תמה מעלתו נ"י ,אם כן הוא כדברי המג"א
בדעת רש"י דהשלשה אלו נפרדו

מחבורותיהן בהיתר בעת שלא הי' חל עליהן חובת
זימון ,א"כ למה אינן רשאין לחלק בעת שנתועדו
יחדיו אלו השלשה ,הלא מאין יבא להם תורת זימון,
כיון דממקום שבאו ליכא לחייבם בזימון ,ושם
באותו מקום שנתועדו לא אכלו כלום כמו שביאר
רש"י ז"ל בהדיא )ברכות נ ,א' ד"ה ג' שבאו( ,וע"כ דברי
המגן אברהם נפלאו בעיניו ,ע"כ קושייתו בקצרה.

ולי אתי שפיר מאוד בעזה"י ולא קשה מידי ,דהנה
באמת כבר הקשה הב"ח )סי' ר' ד"ה כתב
הרשב"א( על שי' רב האי גאון הנ"ל ,מהא דקיימא
לן )טוש"ע סי' קצג ס"ד( ג' שישבו לאכול וברכו
ברכת המוציא ועדיין לא אכלו שיעור ברכה אין
רשאין לחלק ,וכן כתב רב האי גאון בעצמו ,וזה
לכאורה סתירה למה שכתב דאין חובת הזימון חל
עד גמר הסעודה .וכתב הב"ח לתרץ דבאמת חובת
הזימון אינו חל רק בשעת גמר הסעודה ,אמנם
בעת הזאת בא בחיוב זימון למפרע מכח מה
שהתחילו לאכול ביחד ,אף דאח"כ נתפרדו ובטל
צירופם ,מכל מקום נמשך חיובם מלמפרע ,וזה
דוקא באופן דלא יצאו לחוץ ולא בטלו את
קביעותן במקום הראשון והיו יחד בעת גמר
סעודתן ורק צירופם בטל היינו שהפך כל אחד פניו

###
* תשובה זו הובאה בספרו הבהיר שו"ת משנה שכיר סי' נ"ט -ס'

סח

הלכתא

מבי גנוזות

וסעד לעצמו ,אז אינן רשאין לחלק ,אבל אם יצא
לחוץ באמצע הסעודה ולא הי' שם בעת גמר
הסעודה ,בודאי לא חלה עליו כלל תורת זימון,
עכתו"ד הב"ח מובא בקצרה במג"א עיי"ש.

והנה הב"י )שם ד"ה ומ"ש שאפילו( הקשה אהא
דאמר בגמרא )שם( ,דהמתני' דאמרה שלשה
שאכלו כאחת אינן רשאין לחלק קמ"ל באופן
שבאו ג' מג' חבורות ,ואתי לאשמועינן דגם הן אינן
רשאין לחלק ,הקשה הב"י ע"ז ,הלא זימון ליכא רק
על פת ,ופת צריכה ברכה במקומה ,כיון דמיירי
בבית אחד דלא הוי שינוי מקום ,עיי"ש בב"י.
והשתא לדברי הב"י דמיירי שהיו בבית אחד ולא
יצאו לחוץ ,ממילא דל"ק כלל קושייתו כמובן ,דהא
כבר הבאתי בשם הב"ח למעלה ,דהיכא דנשארו
בבית ,אף דבטל צירופם ,מכל מקום נמשך חיובם
בגמר סעודה למפרע על ישובם יחד וע"כ אינן
רשאין לחלק ,וא"כ סרה תמיהתו מאין נמשך
חיובם ,כיון דלא יצאו לחוץ ,וכדברי הב"י הנ"ל
דמוקי כל דין זה באופן זה ואתי שפיר.
גם לתי' הב' של הב"י אתי שפיר בפשיטות טפי,
שכתב דבאמת חלה עליהם חובת הזימון מכח
מה שאכלו מחדש ,ומפרש מה שאמרו דלא אכלו
אלו הג' משנתחברו ,היינו שלא הסיבו יחד ,אפ"ה
חיילי עלייהו תורת זימון וצריך לאכול מחדש
עיי"ש .ואתי שפיר בלי שום דוחק ודו"ק.

אמנם באמת הב"ח שם )ד"ה ועל מ"ש( כתב ,דתי'
הב"י שני דחיקא הוא ,וקושיית הב"י הוא
מתרץ באופן אחר עיי"ש .וא"כ לפי דבריו שפיר
יוקשה קושיית מעלתו לכאורה ,אף דיש לדחוק
ולומר דרש"י יסבור כתי' הב"י .אמנם נראה ליישב
בס"ד דאתי שפיר אף בלי דוחק כלל ,והוא דכבר
הבאתי לעיל בשם הב"ח דבאמת חיוב זימון אינו בא

רבתא

רק בגמר הסעודה ,ורק דאז חל החיוב למפרע מכח
דנתועדו יחד בתחלת הסעודה ,וכ"ז שנשארו בבית
עד הגמר ,אז נמשך חיובם למפרע ,אבל ביצאו ולא
היו בגמר ,אז בטל לגמרי חיוב הזימון .והכוונה בזה
מבואר ,דאם לא עקר מקום קביעתו שקבע
בראשונה ,אז עדיין שייך להסעודה וא"כ יכול החיוב
לחול עליו למפרע ,אבל אם יצא מבית זה ושינה
מקומו ,בטל מקום קביעתו ולא שייך כלל להסעודה,
א"כ איך יהי' יכול החיוב לחול עליו למפרע כיון
דכבר עקר מקומו משם ,וע"כ באמת באם פירש
באמצע הסעודה בעת שעדיין לא הי' חובת זימון
ובירך ויצא לחוץ ,לא חלה עליו ,הב"ח ז"ל.

ולפי"ז נראה ברור למ"ד בפסחים )קא ,ב( דסובר
דבדברים הטעונים ברכה במקומם שינוי
מקום לא הוי הפסק ,ואף בעקר רגליו והלך למקום
אחר לקיבעא קמא הדר ואוכל שם במקום שהלך
בלא ברכה תחילה והוי כמו שגמר סעודתו במקום
הראשון ,א"כ לדידי' ביצא באמצע הסעודה וגמר
סעודתו במקום אחר ,עדיין לא בטל קביעתו קמא
ומישך שייך לסעודה הראשונה ,ובעת שגמרו שם
במקום הראשון וזה שפירש עדיין לא בירך ,שפיר
נמשך עליו חיוב דזימון כיון דהוא לקיבעא קמא
הדר ,כמו באם הי' גומר סעודתו במקום הראשון,
כן נראה לי ברור בס"ד.
ולפי האמור מה מאד מיושב תמיהתו שתמה ,כיון
שפירש בעת ההיתר ושם לא אכלו מחדש
מאין יבא עליהם חיוב הזימון ,ובהנ"ל אתי שפיר
ולא קשה מידי ,כיון דשם בברכות הוא מרא
דשמעתא רב חסדא ,ורב חסדא לשיטתו בפסחים
)ק"א( הנ"ל ,דסובר דשינוי מקום לא הוי הפסק והוי
כמו שגומר סעודתו במקום הראשון ,א"כ גם הכא
באלו ג' שפרשו הוי כמו שגמרו סעודתן בחבורתן
הראשונה ,א"כ שפיר חיילא עליהן תורת הזימון
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למפרע כמו בשהיו נשארין על מקומן] ,ועיין ב"ח
)סי' קצג( מה שתי' כעין זה על מה שקשה על שיטת
הר"י[ ,ומיושב מאד קושייתו והוא עצה נכונה
בעזה"י ודו"ק.

ועפי"ד האלה הרווחנו בזה להבין ,מדוע לא אבה
הב"י לפרש דברי הרב האי גאון כפשוטו,
ורק פירש בו פירוש דחוק ,אחרי המחילה ,כמו
שכתב עליו הב"ח דהוא דחוק ,ובהנ"ל יובן מאד,
כיון דדברי הרב האי גאון לא אתי שפיר רק אליבא
דמאן דסובר דשינוי מקום לא הוי הפסק בדברים
הטעונים ברכה במקומן ,אבל מאן דסובר כרב
ששת בפסחים שם דהוי הפסק ,א"כ אי נימא כרב
האי גאון יוקשה קושיית מעכ"ת נ"י ,וא"כ לרב
ששת ע"כ מוכרח לומר דחיוב זימון בא תיכף ,וא"כ
שפיר נתחייבו בזימון אלו הג' שפירשו מהחבורה
שלהן .והשתא דהב"י פסק )סי' קעח ד"ה וכתב הר"ן(
כרי"ף ורמב"ם דפסקו כרב ששת דשינוי מקום הוי
הפסק ,ע"כ לא רצה לפרש דברי הרב האי גאון
כפשטא ,אבל הב"ח דפסק בסי' הנ"ל )ד"ה אבל
בסמ"ק ,ובד"ה פסק בקצרה( כתוס' ורא"ש ורשב"ם
דפסקו כר"ח דשינוי מקום לא הוי הפסק ,וא"כ
שפיר אפשר לומר כשיטת רב האי גאון בדרך
פשטות ,דהחיוב זימון בא בגמר סעודה ,ואפ"ה אינן
רשאין לחלק כיון דנתחייבו בזימון מלמפרע ,ואתי
שפיר מאד בעזה"י בביאור הדברים.
ובזה נבין ג"כ למה נהיג עלמא כשיטת רב האי
גאון כמו שכתב הב"ח )סי' ר' ד"ה כתב
הרשב"א( דהכי נהיג עלמא ,כיון דכבר כתב הרמ"א
)סי' קעח ס"א( דנוהגין כרב חסדא ,א"כ שפיר יש
מקום לדברי רב האי גאון ,ואתי שפיר בהבנת
הדברים .ויצא לנו מזה דשיטת רב האי גאון תליא
בפלוגתת רב חסדא ורב ששת בפסחים הנ"ל,
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סט

ודו"ק כי הדברים ברורים בס"ד ]ועיין בתשובת
אמרי אש סי' יג בענין זה ודו"ק[.

ב .ומה

שנתקשה בהבנת דברי המגן אברהם )סי'
תעט סק"ב( שכתב אדברי המחבר )שם(

שכתב ,מצוה לחזור אחר זימון .וכתב המגן אברהם,
דמשמע בטור דדוקא להלל מצוה לחזור ,אבל
ברכת הזימון דינו כשאר ימות השנה עיין סי' קצז
עכ"ל .וכתב המחצית השקל שם בכוונת המגן
אברהם ,דבסי' קצז )ס"א מבואר( שאם שנים אוכלים
ובא השלישי ,אם יכולין להזקיקו לאכול עמהם כדי
שיברכו בזימון ,עדיף ,אבל אם אין רק שנים לא
איכפת לן עכ"ל המחצית השקל .ועל זה תמה
מעלתו נ"י ,דבהדיא מבואר בסי' קצג )ס"א( דבשנים
שישבו מצוה לחזור אחר השלישי .וגם ראיית
המג"א אינו מכיר אף לפי הביאור של המחצית
השקל ,דמשם לא מוכח מידי ,אדרבה יש להבין
ולדייק להיפך עכ"ד מעכנ"י.
לדידי אתי שפיר ומובן היטב כוונת דבריהם
כוונתם הוא דבבהמ"ז אף דאיכא מצוה
להדר אחר זימון ,מכל מקום אין מצוה לילך ולחפש
בחוצות אחר שלישי כדי לברך בזימון .ומעשים
בכל יום יוכיחו דאין מחפשין אחר שלישי ,רק אם
ישבו שנים יחדיו לאכול ויש עוד שלישי בבית ,אף
דלא אכל וגם לא צירף עמהם יחד ,אפ"ה מצווה
להדר שיצטרףאתם ויברכו במזומן ,אבל ודאי דאם
לא נמצא איתם בבית השלישי ,ליכא מצוה כלל
לילך לחוץ ולקרוא לו ,פוק חזי מאי עמא דבר,
מעולם לא שמענו לעשות כן ,רק בעת שהוא בבית
מהדרין ונותנים לו לאכול כדי לצרף .וגם ממקומו
הוא מוכרע מהראי' דמוכח דמצוה להדר אחר זימון
שהעיר הב"י )סי' קצג ד"ה ומ"ש ולא עוד( שהביא
מעלתו נ"י ,ושם הי' המעשה )חולין קו ,א( דרבה בר
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בר חנה הוה קאים קמי' דרב אמי ורב אסי דאייתי
לקמייהו כלכלה של פירי ולא יהבו לי' מזה ,שפט
דאין מזמנין על הפירות דאל"כ ודאי דהיו נותנים
לו לצרף אותו .וכן מהא )ברכות מה ,א( דשמש עומד
על שנים דאוכל בלי רשות מכח מצות זימון ,דמכאן
מוכח דמצוה להדר אחר זימון .נמי ודאי דוקא כמו
שהי' המעשה באלו ראיות ,דהשלישי ישנו פה
לפנינו ורק דלא צירף עצמו ,מצוה להדר שיצטרף
אתם ,אבל ודאי דאם השלישי איננו פה ליכא מצוה
כלל לחפש אחריו א.
אמנם כ"ז בבהמ"ז דכל השנה ,אבל בפסח דהטעם
דמצוה להדר משום עניית הלל הוא ,ודאי
משמע דיהדר אף לקרוא מבחוץ ממקום שימצא
להיות לו שנים שיכלו לענות אחריו ,וכמו שמוכח
מהרא"ש בפרק ערבי פסחים )סי' לב( שכתב ,דסגי
באשתו ובניו שהגיעו לחינוך ואין צריך לקרוא
מבחוץ עיי"ש .משמע היכא דליכא עמו אשתו ובניו
צריך לילך אף לחוץ ולקרוא לו .וא"כ שפיר כתב
המגן אברהם דהא שכתב המחבר דמצוה לחזור
אחר זימון דוקא משום הלל קאמר ,אבל משום
ברהמ"ז דינו כשאר ימות השנה ,דהיינו אם לפנינו
שלשה צריך לעשות פעולה שיצטרפו יחד ויברכו
במזומן ,אבל בליכא רק שנים לא צריך לקרוא אחד
מבחוץ לצרף ,אבל בפסח מצוה להדר ולקרות גם
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מבחוץ .וע"ז מייתי המג"א ראי' מסימן קצ"ז ,דשם
מבואר דשנים שישבו לאכול ובא שלישי לפניהם
מצוה להאכילו פת ויברך איתם ,והיינו דוקא אם בא
מעצמו ,אבל אם היו רק שנים לא איכפת לן כלל.
א"כ מזה מוכח החילוק בין מצות זימון למצות הלל,
ושפיר מדוייקין דברי המג"א עם ביאורו של
המחצית השקל ,וזה ברור בכוונתם ,ומהתימא על
מעכ"ת נ"י שלא נחית לזה ודו"ק.

ג .הקשה מעכ"ת נ"י ,לשיטת התוס' בריש פרק
שלשה שאכלו )מה ,א ד"ה אם רצו(
שכתבו ,דמה"ט בברכת המוציא אחד מוציא חברו,
משום דהוי דרבנן ,אבל ברהמ"ז דהוי דאורייתא
מצוה לחלק .א"כ קשה בדף כ ,ב דאיבעיא להו
נשים בברכת המזון דאורייתא או לא ,וקאמר
דנפ"מ אי מוציאות את הנשים ,למה לא קאמר
בנשים עצמן ,אי דרבנן א"כ אשה אחת מוציאה
חברתה ,ואי דאורייתא אז אינה מוציאה את
אחרות משום דמצוה לחלק ,ע"כ קושייתו .ולדעתי
לא קשה מידי ואתי שפיר בפשיטות ,דיותר יש
רבותא אם יכולה להוציא אנשים דמחוייבין בכל
התורה כולה והם פטורין ,ממה שיכולה להוציא
את מינם ,ע"כ נקט הש"ס הנפ"מ דיותר רבותא
ואתי שפיר.

ובזה אצא בשום שלו' טובה וברכה משולשת מנאי ידידו דו"ש באהבה עזה
הק' ישכר שלמה טייכטהאל

###
א .כתבתי דהא דמבואר בסי' קצג דבשנים שישבו מצוה לחזור אחר שלישי זה דוקא בישנו לפנינו אבל אין מצוה
לחפש אחריו .עיין ברשב"א פרק כל בשר )חולין קו ,א ד"ה מיהא דאמר( גבי מעשה דרב אמי ורב אסי דכתב דנשמע
מהא דאם יש שם שלישי מצוה לצרף אותו ,משמע דדוקא אם יש לפנינו וכמו שכתבתי ודו"ק.
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רבתא

עא

עוד מהנ"ל בענין חובת זימון בכל השנה ובליל פסח

בעזה"י ג' חקת תר"ע לפ"ק בוסערמין יצ"ו.

שלו' תנינא לידידי האברך המופלג בתורה חריף
ובקי כמו"ה אליעזר גרינפעלד נ"י יושב
בשבת תחכמוני בק"ק קאלוב יע"א
אחדש"ה באהבה הנני בא בשניות מדברי סופרים
ע"ד אשר טען אלי במה שחלקתי בין
הנושאים בין מצות זימון הנאמר בפסח למצות
זימון הנאמר בברהמ"ז וכמו שכתבתי במכתבי
הקודם וע"ז כתב כת"ה דאינו כן ,דגם גבי ברהמ"ז
החיוב עליו לחזור בכל מה דאפשר ,והאריך
בחבילות ראיות ובהוכחות מספרים הרבה אין קץ.

ידידי צמודי נ"י ,אם כי דבריו נאמנים וצדיקים,
עכ"ז אני על משמרתי אעמודה שחילוק רב
ביניהן וכעין שחילקתי בתשובה ראשונה אבל לא
ביארתי הדברים הדק היטב ,ועתה בעזה"י אוסיף
מיא ואוסיף קימחא למלא דברי הראשונים .כל זה
אמת דגם בברהמ"ז יש חיוב להדר אחר זימון
וכאשר מפורש יוצא מכל אלו הראיות שהביא
מעלתו נ"י ,אולם עוד יגדל ממנו החיוב זימון דפסח
בעשר מעלות ואין עולין במשקל אחד ,וממקומו
הוא מוכרע ,דהרי מקור של אלו הדברים הוא
ברא"ש פרק ערבי פסחים )סי' לב( ,ושם הוכיח
הרא"ש דאין צריך לחזור אחר שלשה בעלמא רק
בליל פסח ,דאל"כ למה קרי להו ד' כוסות הא ליכא
אלא שנים דטופיינא ,דקידוש וברכת המזון בעלמא
נמי איתנייהו ,אלא ודאי בעלמא אין צריך לחזור
אחר שלשה ובליל פסח צריך לחזור  .וכן קידוש,
בעלמא נמי אין צריך כל כך לחזר אחר יין אלא
יקדש על הפת ,ובליל פסח צריך לחזר אחר היין,
עכ"ל הרא"ש ז"ל עיי"ש.

הרי דאף גבי קידוש כתב כן הרא"ש דאין צריך
לחזר אחר יין ,אף דבאמת כמה מהחיוב על
האדם להדר שיהי' לו יין לקידוש ,וכמה הבטחות
נבטחו להמקדש על היין בכמה דוכתא באגדות
חכז"ל ,ועיין פסחים )קו ,א( דדרשו )שמות כ ,ח( זכור
את יום השבת לקדשו זכרהו על היין ,ובתוס' שם
)ד"ה זכרהו( כתב די"ל דדבר תורה היא ,ועיין בסי'
רע"א סעי' ג' דמי שאין ידו משגת ליין קידוש
ולצורך הסעודה ,יין קידוש עדיף עיי"ש .הרי נראה
בעליל דעד כמה גדול החיוב לקדש על היין ,ואפ"ה
כתב הרא"ש דקידוש מקרי אין צריך לחזר עליו.
וע"כ צריך לומר ,דלגבי חיוב דפסח הוי זה כמו
דאין צריך לחזר עליו ,דהא גבי פסח קיימא
לן )סי' תעב סי"ג( דמוכר כסותו ומחזיר על הפתחים
בשביל ד' כוסות ,וגבי שבת בודאי דאין צריך
למכור כסותו וגם אין צריך לחזור על הפתחים
בשביל יין קידוש ,דהא אמרו )שבת קיח ,א( עשה
שבתך חול ואל תצטרך לבריות ,וע"כ ודאי דלגבי
פסח דהחיוב גדול מאד ,מקרי חיוב דשבת דאין
גדול כ"כ אין מחוייב נגדה .וזה שדייק הרא"ש
בלישני' וכתב הני שתי תיבות "כל כך" ,היינו לומר
דודאי גם בזה איכא חיובא רבה להדר אחריו ,אבל
לא "כל כך" כמו בפסח ,דבפסח גדול החיוב של
יין עד למאד ,עד שיש לומר על קידוש של כל
השנה דלגבי החיוב של פסח מקרי אין צריך להדר
עליו ,וזה ביאור דברי רבינו הרא"ש בבירור.
ועפ"י כוונה זו אמר ג"כ גבי זימון דברכת המזון
דכל השנה דאין צריך לחזר אחר זימון

עב
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בעלמא ,נמי כוונתו "דכל כך" אינו מצווה ,דמחד
טעמא קדייק להו מכח קושיא הנ"ל ,דאל"כ למה
קרי להו ד' כוסות ,א"כ ודאי דרצה לומר "דכל כך"
כמו בפסח ליכא חיוב בעלמא ,אבל עכ"פ איכא
חיובא בכל ימות השנה להדר אחר זימון ,אבל לא
"כל כך" כמו בפסח ,דבפסח יגדל החיוב הרבה
מאד .והטעם דלמה באמת יגדל החיוב בפסח כ"כ,
הוא משום דעיקר מצות סידרא דבפסח נתקנה ע"ד
זה ,וכמו שהביא בהדיא הרא"ש שם בשם מדרש
תהלים ,אבל לא כן בעלמא ,דעיקר קידוש לא
נתקנה דוקא על היין וגם מצות ברהמ"ז לא נתקנה
דוקא בזימון ,ע"כ לא גדל חיובו כ"כ ,משא"כ בפסח
דעיקר דבר לא נתקנה אלא באופן זה ע"כ גדול
חיובו כ"כ.

תדע שכן הוא ,שהרי אף למה שנראה מכל אלו
הדברים שהביא מעלתו נ"י דמצוה להדר
אחר זימון בעלמא ,מכל מקום פשוט הדבר דזה
דוקא באם היו כבר שנים ,אז מצוה להדר אחר
שלישי ,אבל באחד שישב לאכול ,ודאי דליכא עליו
חיוב כלל לחפש אחר שנים אחרים שיאכלו כדי
לברך במזומן ,וכן משמע בהדיא מלשון המחבר )סי'
קצג ס"א( שכ' בזה"ל ,ושנים שאכלו מצוה שיחזרו
אחר שלישי שיצטרף עמהם לזימון עיי"ש .וכן
נראה מדברי הלבוש )שם( שהביא הדברי חמודות
בפרק שלשה שאכלו )אות פג( ,וז"ל שם ,כשם
שמצוה לחזר אחר ג' כשהם שנים משום דברוב עם
הדרת מלך כך כשהם תשעה מצוה לחזר אחר
עשירי ,אבל בפחות אפשר דלא אטרחוהו רבנן
עיי"ש ,הרי מפורש יוצא מדבריו דדוקא כשהם
שנים מצוה לחזר אחר שלישי אבל לא באחד .וגבי
פסח אינו כן ,דכל יחיד מוכרח להדר אחר שנים
שיהיו ג' יחד כמו שהבאתי לעיל בשם הרא"ש ,דכל
סידור דפסח הכי נתקנה כשהם שלשה יחד ראוי
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לזימון ,א"כ נראה בעליל בכמה גדולה חיוב דזימון
הנאמר בפסח מזימון הנאמר בעלמא .א"כ לפי"ז
ברור הדבר דמה שכתב הרא"ש דבעלמא אין צריך
לחזר אחר זימון ,ודאי דלא היתה כוונתו דלא צריך
כלל להדר אחר זימון ,ורק כוונתו הי' לתרץ
קושייתו שהקשה למה נקראו ד' כוסות כיון דבלאו
הכי מחוייב בכוס של ברהמ"ז ,וע"ז תי' דבעלמא
אין מחוייב כ"כ כמו הכא ,והראי' ע"ז דאפילו ביחיד
מחוייב להדר ,וע"כ דמכח כוס דד' כוסות מחוייב
לחזור ולא מכח כוס דברהמ"ז ,א"כ שפיר הוי ליה
טופיינא .וע"ז כיון גם המגן אברהם בפשט המחבר
דנלקחים מדברי הרא"ש הנ"ל ,והדברים פשוטים
ואמיתיים ודו"ק.

והשתא בעת כתבי נפל במחשבתי שיש לומר עוד
יותר טפי ,דהרי הרא"ש מדבר שם
מיחיד ,דכתב דעיקר הדבר לא נתקנה ביחיד רק
דצריך להדר אחר שלשה ,וביחיד באמת בעלמא
אין צריך להדר כלל וכלל אחר שנים שיהיו ג' ,א"כ
שפיר כתב הרא"ש שם משא"כ בעלמא דאין צריך
לחזר אחר זימון ,והכוונה באמת דאין צריך כלל,
משום דבאופן זה דקאמר הרא"ש ר"ל ביחיד,
באמת אין צריך לחזור כלל אחר זימון ,משא"כ גבי
פסח דגם באופן זה צריך לחזור אחר שלשה .וזה
נראה לי יותר אמת בכוונת הרא"ש ,מהפירוש
הראשון שכתבתי דהכוונה הי' דכל כך אין מצוה
לחזר בעלמא כמו בפסח ,וכמו שכתב באמת
הרא"ש כן גבי יין קידוש דכל השנה .אם דגם זה
נכון ,אבל מה שכתבתי עתה נראה לי יותר ,מדלא
כתב הרא"ש הני תיבות "כל כך" גבי זימון כמו
שכתב גבי קידוש ,ע"כ דרצה לומר דגבי זימון ליכא
באמת שום חיוב כלל להדר אח"ז ,והטעם יען
שהוא מדבר מיחיד וביחיד באמת ליכא חיוב כלל
בעלמא ,כן נראה לי ברור בכונת אדונינו הרא"ש.
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ואם כנים דברינו בכוונת הרא"ש ז"ל ,הסירותי
מעליו קושיא הגדולה שהקשה עליו המעדני
יו"ט בפרק שלשה שאכלו )סי' ג' אות ס( ,שתמה
עליו שדבריו סותרים זה את זה ,דבפרק ערבי
פסחים כתב דבעלמא ליכא מצוה כלל להדר אח"ז,
ובברכות אמר דשפיר איכא מצוה בזה .אבל בהנ"ל
אתי שפיר וליכא שום סתירה ,דבאופן זה דהוא
מיירי בפרק ע"פ ביחיד ,דאמר דכל יחיד מחוייב
להדר אחר ג' משום דסידור דפסח לא נתקנה
ביחיד ,באופן זה באמת בעלמא ליכא חיוב כלל,
וזה פשוט ואמת ואין אני רואה שום סתירה ולא
ריח קושיא כלל עד שאני תמה על מרן בעל תיו"ט
שלא הרגיש בזה.
אבל עכ"פ שפתי הרא"ש ברור מללו בזה ,דבפסח
גדול חיוב דזימון מבשאר ימות השנה
ומטעם שביארתי והן הן הדברים בעצמן שכתב
אדונינו המג"א )סי' תעט סק"ב( על המחבר שכתב
מצוה לחזר אחר זימון' ,דדוקא להלל אבל לענין
ברהמ"ז דינו כמו בשאר ימות השנה' ,ודאי דכוונתו
הי' לכל מה שכתבתי ,דבפסח גדול החיוב
מבעלמא ,והא ראי' דגם יחיד חייב להדר וזאת לא
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עג

מצינו בעלמא ,רק בשנים יש חיוב לחזר אח"ז
כדמוכח בסי' קצג מהמחבר שכתב ושנים שאכלו
מצוה שיחזרו כו' ,משא"כ הכא בפסח ,וא"כ לפי"ז
דברי המגן אברהם כראוי מוצקים.

ולפי האמור נראה לי ברור ,דראיית המג"א לא הי'
רק מסי' קצג ועפ"י הכוונה שכתבתי ,ולא
כמו שכתב המחצית השקל )שם( דראייתו הוא מסי'
קצז ,דבזה באמת דבריו תמוהים מה ראי' יש משם
וכמו שתמה מעלתו נ"י ,אבל מסי' קצג באמת ראי'
טובא איכא לדבריו ועפ"י הכוונה שכתבתי .ונראה
לי לומר עוד ,דבמג"א גופא הי' כתוב כן בדפוסים
הראשונים לעין בסי' קצג ,דהא חזינן מהמחצית
השקל דגי' אחרת הי' במג"א ,דהרי כתב המחצית
השקל וז"ל בסי' קצז כצ"ל .הרי תראה דבספרים
אחרים הי' כתוב ציון אחר רק דהוא הגיה דצ"ל סי'
קצז ,וא"כ לא נפלאת לומר דבאמת הי' מצויין
במג"א על סי' קצג וכוון למה שכתבתי ,וכן נראה
לי האמת ודברי המג"א אמיתיים וגם דברי הרא"ש
עולין שפיר בלי שום סתירה והדברים אמיתיים
לפע"ד ב"ה ודו"ק

-

ידידו"ש לנצח
הק' ישכר שלמה טייכטהאל

עד
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רבתא

הגאון האדיר רבי מאיר בראנדסדארפער זצללה"ה*
בעל קנה בושם וחבר ביד"צ העדה"ח

בענין המנהג לכסות הסכין קודם ברכה"מ
ומה הדין בכלי זיין שבזמנינו

בס"ד פעיה"ק ירושלים ת"ו ,יום ה' לס' ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ז"ך תשרי תשס"ד לפ"ק.
למע"כ האברך המצויין מו"מ בתוי"ש חובק"ט מו"ה גמליאל ב"ר אלחנן הכהן רבינאוויטש הי"ו

אחדשה"ט הנה עתה באתי על דברי תורה ,והוא
בנוגע לשאלתך אהא דכתב המחבר
בשו"ע או"ח )סי' ק"פ סע"ה( .נוהגים לכסות הסכין
בשעת ברכת המזון ,ונהגו שלא לכסותו בשבת ויום
טוב ,ובמשנה ברורה )שם סקי"א( הביא בזה שני
טעמים בשם הב"י יעו"ש ,ונפשך בשאלתך על זה,
אם הכי נמי רובה או אקדח אם מונחים על
השולחן ,אם צריכים להסירם מן השולחן או
לכסותם בשעת ברכת המזון עכת"ד.

א

והנלע"ד ,במעט עיון ביסודן ושרשן של הדברים
בטעמא דמילתא שהעלו הפוסקים
ביסודו של האי מנהגא לכסות את הסכין בשעת
ברכת המזון ,נראה פשוט דה"ה וכש"כ כל שאר
כלי זיין שיש להזהר שלא ינוחו כלל על השולחן,
ואעפ"י דלגבי סכין סבירא ליו להפוסקים דבכיסוי
סגי ואין צורך להסירו לגמרי מן השולחן ,ואף גם
זאת אינו אלא בשעת ברכת המזון ,מכל מקום לגבי
זה נלע"ד משמעות דברי הפוסקים דמן הראוי שלא

להניחן כלל על השולחן שהוא דומה למזבח ,לא
רק בשעת ברכת המזון אלא אפילו בשעת אכילה
במשך הסעודה ,ואפילו בשיתר שעות היום גם
שלא בשעת הסעודה אינו מן הראוי שיהיו מונחים
על השולחן שהוא דומה למזבח וכמו שיבואר
לפנינו בס"ד.

הנה מצאנו שני טעמים ביסודו של האי מנהגא
בדברי הב"י ,הראשון ,מה שכתב בשם
הרוקח )סי' של"ב( והאבודרהם ושבלי הלקט )סי'
קנ"ה( משום שהשולחן נחשב כהמזבח ,כדאיתא
בשלהי חגיגה ,ובמזבח כתיב לא תניף עליה ברזל,
ואיתא במכילתא )פרשה י"א ח'( על הכתוב כי חרבך
הנפת עליה ותחלליה ,מכאן היה רבי שמעון בן
אלעזר אומר המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם
והברזל לקצר שנותיו של אדם אינו רשאי להניף
המקצר על המאריך.
והטעם השני הביא הב"י )שם( עוד משבלי הלקט
)שם( בשם רבינו שמחה דפעם אחת היה
אחד מברך ברכת המזון וכשהגיע לברכת בונה

###
* תשובה זו הובאה בספרו הבהיר שו"ת קנה בושם חלק ד'
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ירושלים ונזכר רוחבן הבית לקח הסכין ותקעו
בבטנו ועל כן נהגו לסלקו בשעת ברכה ,ומסיק שם
הב"י דשני טעמים אלו כתובים באחרות חיים.

ולפי שבספר ארחות חיים באו הדברים יותר
מבוארים ,הנני להעתיק בזה את לשון קדשו
בהלכות ברכת המזון )אות ח'( ,טעם למנהג שנהגו
כל ישראל לכסות הסכינים בשעת ברכת המזון ,לפי
ששלחן מזבח כפרה לנו שהמאריך על שלחנו
מאריכין לו ימיו ושנותיו שנאמר והמזבח שלשה
אמות גובה וכו' וכתיב וידבר אלי זה השלחן אשר
לפני ה' פתח במזבח וסיים בשלחן שבזמן שאין
בית המקדש קיים ,שלחנו מכפר עליו וכתיב על
אבני המזבח לא תניף עליהם ברזל לפי שזה מאריך
וזה מקצר וכן בשלחן נמי.
ועוד כתוב במדרש ,מעשה בחסיד אחד שהיה
מברך ברכת המזון וכשהגיע לבנין ירושלים
נצטער על החרבן ולקח הסכין ותקעהו בבטנו
לפיכך מכסין אותו עכ"ל הארחות חיים.

ולפי"ז נראה פשוט לענ"ד דכש"כ כלי זיין
שמעיקר היותם הם נעשים במיוחד רק
למטרה זו ,לקצר ימי חייהם של בני אדם ,אם כן
כש"כ וכש"כ ששייך בהם אמרם ז"ל דאינם רשאים
להניף המקצר על המאריך.

עוד

ראה זה מצאתי בספר כף החיים )שם אות

ט"ו( ,שהביא עוד טעם לשבח למנהג זה
לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון מספר מטה
משה )סי' ד"ש( בשם בן דינאי לפי שברכת יעקב
אבינו הוא מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן
ותירוש ,וברכת עשיו הוא על חרבך תחיה לכן עתה
בברכת המזון שמזכירין ברכת הארץ שהיא ברכתו
של יעקב מכסין הסכין שהיא ברכתו של עשיו כי
לא יניח שבט הרשע על גורל הצדיקים עכ"ל.
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עה

הרי מבואר לפי טעם זה דעיקר הטעם שנהגו
בכסיית הסכין בשעת ברכת המזון משום
דבכלל חרב הוא נכלל שהוא ברכתו של עשיו על
חרבך תחיה ,ואינו ראוי שינוח שבט הרשע על גורל
הצדיקים דהיינו ברכתו של יעקב שהיא ברכת
הארץ שמזכירים בשעת ברכת המזון ,ואם כן כש"כ
דחרב עצמו בודאי שלא ינוח על גורל הצדיקים
בשעת ברכת המזון.

ויותר מזה הביא )שם( בספר כף החיים מספר
שער רוח הקודש )דף י"ב ע"א( ,שכתב בשם
האר"י הק' שמי שהוא משורש קין צריך להזהר
להסיר הסכין מעל השלחן בשעת ברכת המזון
לגמרי ולא יספיק לכסותו בלבד יען כי כלי הזיין
הם בקין כנודע עכ"ל ,ומסיק שם בזה בספר כף
החיים וז"ל וכבר כתבנו לעיל )סי' קס"ז אות מ"א(
בשם האר"י ז"ל ,שאין אנו יודעים מי הוא זה
משורש קין ואי זה הוא משורש הבל לפי שנתערבו
הניצוצין ,וצריכין
הכל להסיר הסכין מעל השלחן בשעת ברכת
המזון ולא די בכיסוי יעו"ש עכ"ל ,הרי מבואר
מזה גם כן דהקפידא הוא מחמת כלי זיין ,ואם
כש"ש דבכלי זיין עצמו בודאי שיש להקפיד.

וכעין זה מצינו עוד בשו"ע )שם סי' קנ"א סע"ו( דיש
אוסרים ליכנס בבית הכנסת בסכין ארוך,
ומקורו הוא מדברי הארחות חיים) ,הלכות ביהכ"נ
אות ז'( בשם הר"מ )תשב"ז קטן סי' ר"ב( ,שכתב
שאסור ליכנס לביהכ"נ בסכין ארוך לפי שההתפלה
מארכת ימיו של אדם והסכין מקצרם ,כמבואר כל
זה בדברי הב"י )שם( ,ועיין בספר כף החיים )שם
אות מ"ד( שהוסיף בזה דוכן בבית המדרש אין ליכנס
בסכין ארוך ,והוכיח כן ממאי דאיתא בסנהדרין
)פ"ב ע"א( על הכתוב וירא פנחס בן אלעזר ,מה

עו
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ראה ,רבי יצחק אמר רבי אלעזר ראה שבא מלאך
והשחית בעם ,ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידיו
וקאמר שם הש"ס מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית
המדרש יעו"ש ,הרי מפורש יוצא מדבריו דמכלי
זיין יש להוכיח על הסכין שהוא כעין כלי זיין,
והדבר פשוט דכלי זיין בעצמם כמ"ש שהם
אסורים ,והכי נמי בנידון דידן דעל כלי זיין בעצמם
כש"כ שיש להקפיד.

ב

ומעתה חל עלינו לבאר אם גם בזה סגי בכיסוי
לבד ,או דכל עיקר אסור להעלותם על
השלחן.

והנה לגבי איסור כניסה לביהכ"נ ,ודאי דמסתימת
לשון הפוסקים הב"י בשם הארחות חיים
שאסור ליכנס לבית הכנסת בסכין ארוך ,וכן הוא
לשון השו"ע ,ולא הזכירו היתר על יד כיסוי ,בודאי
מוכח דבכל ענין אסרו בזה ,וביותר מוכח כן מלשון
הר"מ בתשב"ץ קטן )שם( ,שכתב ומיחה לילך
בסכין ארוך לבית הכנסת וכו' ,משמע גם כן שבכל
ענין היה מוחה אפילו על ידי כיסוי ,וכן נראה
ממרוצות לשון הטו"ז )שם סק"ב( דס"ל גם כן דבכל
ענין אפילו על ידי כיסוי אסרו ליכנס בסכין ארוך
לבית הכנסת ,וכן מוכח בפשיטות לשון הש"ס
בסנהדרין )שם( מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית
המדרש ,משמע דאין נכנסין כל עיקר אפילו על ידי
כיסוי ,וכן מוכרח על כרחך ממקום שהכריחו את
ראייתם משם ,דהיינו מדכתיב ויקם מתוך העדה
ויקח רמח בידו ,ויקם מתוך העדה דהיינו ויקם
מתוך בית המדרש ואח"כ ויקח רמח בידו ,שלא
החזיק את הרמח בידו בשעת ישיבתו בבית
המדרש ,ואם כן מוכח לפי"ז דאפילו על ידי כיסוי
אין להחזיקו עמו בבית המדרש ,דאל"כ הוה ליה
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להחזיקו עמו בתוך העדה ,דהיינו בתוך בית המדרש
על ידי כיסוי.
אלא שהמשנה ברורה )שם ס"ק כ"ב( כתב בשם
האליה רבה שדעתו שאין להחמיר כי אם
בסכין מגולה ,וכן נטה דעת הפמ"ד )במשב"ז שם
סק"ב( בתחילת דבריו דהיה מקום לחלק כאן דדוקא
בסכין ארוך אסור ליכנס משום דאי אפשר לכסותו
שלא יראה החוצה ,אבל בסכין קטן שיכול לכסותו
תחת בגדיו שפיר דמי ,אלא דבסוף מסיק שם
דמלשון הב"י על כרחך מוכרח דבסכין אפילו
מכוסה לגמרי בכל ענין אסור ליכנס בו לביהכ"נ,
ואם כן צ"ע דמאי שנא סכין ארוך מקצר ,דבסכין
ארוך אסרו כל עיקר ליכנס בו לביהכ"נ אפילו
מכוסה ,ובסכין קצר אפילו לכסותו אין צריך,
וממרוצת דברי הטו"ז )שם( נראה באמת דהיא
הנותנת משום דבסכין בביהכ"נ לא סגי בכיסוי לבד
אלא שצריך לסלקו לגמרי מביהכ"נ ,מש"ה לא
אסרו כל עיקר בסכין קטן בביהכ"נ משום דיש בו
לפעמים צורך בביכ"נ ,ואם כן יצטרכו כל פעם בעת
הצורך להביאו ולסלקו מיד אחר כך לאחר גמר
ההשתמשות עמו דבכסוי לבד לא סגי ,והוא טירחא
יתירה ,ומש"ה לא אסרו כלל כל עיקר בסכין קטן
רק בסכין ארוך ולסלקו לגמרי מביהכ"נ דבכיסוי
לבד לא סגי.

ובגופא דמילתא בטעמו של האליה רבא שכתב
המשנה ברורה דדעתו שאין להחמיר כי
אם בסכין מגולה מבואר טעמו ממה שכתב על
דברי הלבוש )שם סע"ו סק"י( דאסור ליכנס לבית
הכנסת בראש מגולה ,דמקורו הוא ממה שהביא
הב"י )שם( מספר ארחות חיים הלכות בית הכנסת
)אות ז'( בשם הר"מ שאסור ליכנס לבית הכנסת
בסכין ארוך לפי שהתפילה מארכת יומיו של אדם
והסכין מקצרם ,ומסיק בזה הב"י דהגיה עליו )היינו
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על הר"מ( רבינו פרץ מיהו אין לחוש כי אם בגילוי
הראש ,ועפ"י יסוד דבריו אלו כתב באמת
המחבר גם בשו"ע )שם סע"ו( דיש אוסרים ליכנס
בביהכ"נ בסכין ארוך או בראש מגולה ,ועפ"י
יסוד זה כתב גם הלבוש )שם( דבראש מגולה לא
יכנס לבית הכנסת.
ועל זה השיג האליה רבה וכתב דדברי הב"י בשם
הרבינו פרץ הם תמוהים דלא נזכר מידי בדברי
הארחות חיים מגילוי ראשו ,והביא מדברי הכל בו
שהביא גם כן דברי הר"מ שהביא הארחות חיים
ומסיק )שם( בזה והגיה עליו הרבינו פרץ ז"ל מיהו
אין לחוש כי אם בגלוי עכ"ל ,והשמיט תיבת הראש,
וכן הוא בספר תשב"ץ קטן )סי' ר"ב( שמשם הוא
מקור דברי הארחות חיים והכלבו בהגהות הרבינו
פרץ מיהו אין לחוש כי אם בגלוי והשמיט תיבת
הראש ,ועפי"ז מסיק האליה רבא )שם( דפשוט
לדעתו דהרבינו פרץ קאי על מש"כ הר"מ דאסור
ליכנס בסכין ארוך לבית הכנסת ממאי דאיתא
בברכות פרק הרואה דלא יכנס אדם להר הבית
באפונדתו ,על זה הגיה הרבינו פרץ דאין לחוש כי
אם כשהם בגלוי אבל כשהם מכוסים מותר ולא
איירי כלל מגילוי הראש ,ומסיק בזה האליה רבא
)שם( דזה תימא על בעלי שו"ע ולבוש ואחרונים
יעו"ש ,ועפ"י דבריו אלו העלה המשנה ברורה בשמו
שדעתו שאין להחמיר כי אם בסכין מגולה.
ועיין בברכי יוסף )שם אות ט'( מה שהאריך להוכיח
דגירסת הב"י בהגהות הרבינו פרץ היא
הגירסא הנכונה וגירסת הכל בו מוטעת היא ,ועיין
עוד בספר מאמר מרדכי )שם( מאי דשקיל וטרי
בכל זה ,ולענ"ד נראה להעיר דהמעיין בדברי האליה
רבא יראה להדיא שכל מה שכתב לא כתב רק
להעיר על דברי הפוסקים במה שאסרו ליכנס לבית
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הכנסת בגילוי הראש דמקורו הוא מדברי הב"י
בשם הגהת הרבינו פרץ על דברי הר"מ בתשב"ץ
קטן ,ועל זה כתב להעיר שגירסא זו גירסא מועטת
היא לדעתו והרבינו פרץ לא מיירי כלל מגילוי
הראש אלא מסכין וכיסוי מגולה ,והרואה יראה
שגם זה לא כתב בדרך מחלוקת רק שתמה על
הפוסקים שלא הרגישו בזה ,אבל על מה שכתב
הלבוש בפשיטות לאסור שלא ליכנס לבית הכנסת
בסכין ארוך ומסתימת לשון הלבוש שלא כתב
לחלק בין סכין מגולה לבין סכין מכוסה מוכח
בפשיטות דבכל ענין הוא אוסר בסכין ארוך אפילו
אם הוא מכוסה על זה לא השיג האליה רבא כלל,
ולא כתב דלפי מה שהאריך מקודם להוכיח
דגירסת הב"י גירסא מועטת היא ,ואם כן יוצא
לפי"ז דבסכין מכוסה מותר ליכנס לבית הכנסת,
אלא סתם דבריו ולא השיג כלום בנידון זה על
הלבוש בזה ואם כן מוכח לכאורה דלהלכה למעשה
לא רצה לחלוק בזה על הלבוש.
ומכל מקום נלענ"ד דלגבי סכין ארוך מכיון
שהמשנה ברורה כבר הכריע להלכה לפי מה
שהבין הוא בדעת האליה רבא שאין להחמיר כי
אם בסכין מגולה ועיין עוד בביאור הלכה )שם(
שכתב דמסתברא שאין להחמיר בזה אלא באנשים
דעלמא שאסורים לאכול בביהמ"ד והסכין שנושא
לשם הוא שלא לצורך תשמיש אבל תלמיד חכם
שמותר לאכול ולשתות שם והסכין שנושא שם
הוא לצורך תשמישו מסתברא דמותר כמו בכל
אכילה שלא הוצרך לכסותו רק בעת שגמר
להשתמש בו ומתחיל לברך ברכת המזון עכ"ל,
אמנם כל זה אינו אלא לגבי סכין אבל לגבי כלי זיין
ודאי דקם דינא דאסור ליכנס לבית הכנסת ובית
המדרש אפילו כשהם מכוסים וכמו שנתבאר
למעלה בס"ד ,וכן ראיתי שהעלה בספר צדקה
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ומשפט )פרק י"ב הערה מ"ב( ,וכתב שם דנראה לו
שאם אינו יכול להשאיר כלי זיינו בחוץ מוטב
שיתפלל ביחידות ואל יכניס כלי משחית לבית
הכנסת עכ"ל.
ומעתה נלע"ד דהכי נמי לגבי נידון דידן לפי מה
שהביא הב"י )שם( בשם הרוקח
והאבודרהם ושבלי הלקט שהשלחן נחשב כהמזבח
כדאיתא בשלהי חגיגה ובמזבח כתיב לא תניף
עליהם ברזל ואיתא במכילתא על הכתוב כי חרבך
הנפת עליה ותחלליה מכאן היה רבי שמעון בן
אלעזר אומר המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם
והברזל לקצר שנותיו של אדם אינו רשאי להניף
המקצר על המאריך , ,ואם כן מכיון שהשלחן דומה
למזבח על כל פנים בודאי מוכח מכאן דלא מיבעיא
בזמן אכילתו בכל משך הסעודה בודאי דאינו מן
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הראוי שיהיה שום כלי זיין מונח על השלחן אלא
אפילו כל עיקר אינו ראוי להניח שום כלי זיין ושם
כל משחית שהם נבראו לקצר שנותיו של אדם על
השלחן שנעשה להאריך שנותיו של אדם ואינו
ראוי להניף המקצר על המאריך.

זהו מה שנלענ"ד בנידון זה בס"ד ,והשי"ת יהא
בעזרנו שלא נכשל בדבר הלכה ונזכה לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא אכי"ר.
התחלתי בעריכת תשובתי זאת לפני כשנתיים
וחצי ,ואין מוקדם ומאוחר בתורה,
ואתכם הסליחה סיימתי דברי אלה יום שני לס'
ולקחת סלת ואפית אותה וגו' ושמת אותם וכו' על
השלחן הטהור לפני ה' ,ב"ה למ"ט מונים י' לחודש
אייר תשס"ו לפ"ק.

-

מנאי ידידו דו"ש בלונ"ח
מאיר בראנדסדארפער
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עט

הגאון האדיר רבי נתן געשטעטנער זצללה"ה
בעל "להורות נתן" ושא"ס

בענין יחיד שרוצה לברך לעצמו ברהמ"ז בסעודת נישואין

ע"ד מי שמיסב בסעודת נישואין אם מותר לו לברך ברכת המזון לעצמו בלי
שיברך ברכת חתנים

א( בשו"ע אה"ע )סי' ס"ב סי"א( ,בני החופה
שנתחלקו לחבורות אפילו אם אכלו
בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן אוכל ,כולם
מברכין ברכת חתנים ,לא מבעיא אם השמש
מצרפן אלא אפילו אין השמש מצרפן כיון
שהתחילו לאכול אותם שבשאר בתים כשהתחילו
אותם של בני החופה ,כולם חשובים כאחד לברך
ברכת חתנים כיון שאוכלים מסעודה שהתקינו
לחופה עכ"ל .ומבואר דכל האוכלים בסעודת החתן
חייבים בברכת חתנים.

ב( אולם נראה דמי שבא לאכול בסעודת חתן
ואין בדעתו להשאר עד ברכת המזון לא
נתחייב בברכת חתנים ,דהנה כתב בס' חכמת
שלמה להג"ר שלמה קלוגר ז"ל או"ח )סי' קצ"ג(
דאע"ג דמבואר בשו"ע שם )סעיף א'( דשלשה
שאכלו כאחד אינם רשאים ליחלק וכן בעשרה,
מ"מ אם מתחלה ישבו לאכול על דעת שיהיו
רשאים לחלק פשוט דמותר לחלק דאין מצטרפין
בעל כרחם עיין שם .ונמצא דזה שהיסב לסעודת
חתן ואין בדעתו להשאר עד ברכת המזון אין עליו
חיוב זימון לא בשלשה ולא בעשרה .והנה מבואר
בשו"ע אה"ע )סי' ס"ב ס"ד( שאין מברכים ברכת
חתנים אלא בעשרה גדולים ,ושם )סעיף ה'( איתא

שמברכין ברכת חתנים בבית חתנים אחר ברכת
המזון בכל סעודה וסעודה עיין שם ,ומבואר דחיוב
ברכת חתנים תליא בברכת המזון  -ועיין מה
שכתבנו בזה באורך בשו"ת להורות נתן )חלק ח' סי'
צ"א ,צ"ב(  -ומכיון דאין מברכין ברכת חתנים אלא
כשעשרה מברכין ברכת המזון ,ואף לענין ברכת
אשר ברא בלבד בעינן עכ"פ ג' מברכים וכרמ"א
)סי' ס"ב ס"ד( ,א"כ זה שהתכוין ליחלק ולא הצטרף
עם שאר המסובין לענין חיוב זימון בשלשה
ועשרה ,לא נתחייב גם בברכת חתנים ,דהא ליכא
חיוב ברכת חתנים אלא כשעשרה מברכין ברכת
המזון ,וכיון שהוא מברך לעצמו בלא עשרה ובלא
זימון של שלשה ,אין עליו חיוב ברכת חתנים.
ג( גם יתכן לומר דהא דאיתא בשו"ע דבני
החופה שנתחלקו לחבורות שכולם מברכים
ברכת חתנים ,מכל מקום אין זו חובת גברא לומר
דכל אחד מבני החבורא נתחייב בברכת חתנים,
אלא דהמצוה היא על כל חבורא וחבורא לברך,
ואם כן אף אם הלכו איזה בני אדם מבני החבורא,
מכל מקום כל שנשאר מנין עשרה מבני החבורא
שיברכו ברכת חתנים סגי בהכי ,כיון דעכ"פ אותה
החבורא מברכת ברכת חתנים] .ועיין שו"ת להורות
נתן )ח"ה סי' ל"ב אות ב'( שכתבנו כעין זה לדון,
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דמצות קריאת התורה בשבת ובשני וחמישי ,אינה
חובה המוטלת על כל יחיד ויחיד אלא הוא חובת
הצבור עיין שם ואכמ"ל[ .ובאמת נראה שגם אם
בירך ברכת המזון בעשרה אין עליו חיוב להשאר
ולשמוע ברכת חתנים ,דאין זו חובת גברא על כל
יחיד ויחיד לברך ברכת חתנים ,אלא שתקנו חז"ל
לברך ברכת חתנים בסעודת חתן ,וכל דאיכא
עשרה שמברכין הרי קיימו תקון חז"ל ,ואין זו חובת
גברא שכל אחד ואחד מהמסובין חייב לברך או
לשמוע ברכת חתנים .ובודאי דלכתחלה איכא
מצוה שישאר לשמוע הברכות משום חכם לב יקח
מצוות  -ועיין תוס' פסחים )קיג ב( ד"ה ואין ,דיש
לחזר ולהביא עצמו לידי חיוב מצוות  -מ"מ לא
עביד איסורא אם הלך ולא שמע הברכות.

ד( ומעתה בזמן הזה שרגילים כל בני החופה
לאכול בחדר אחד ,וכולם הם חבורא
אחת ,מסתבר מאוד דכיון דעכ"פ יברכו בחבורה זו
ברכת חתנים בעשרה ,שוב אין חובה על האחרים
לברך ברכת חתנים ,ואף אם חלק מהמסובים יזמנו
בעשרה יש סברא רבה לומר דפטורין מברכת
חתנים .ומה דאיתא בשו"ע דבני החופה שנתחלקו
לחבורות כולם מברכין ברכת חתנים ,היינו דוקא
בנתחלקו לחבורות וע"כ נתחייבה כל חבורא
וחבורא לברך ,אבל כשכולם אוכלים ביחד והם
חבורא אחת ובאותה חבורא יברכו ברכת חתנים
בעשרה ,שוב אין חיוב על האחרים לברך ,ואף אם
יזמנו לעצמם בעשרה אין צריכים לברך כיון דעכ"פ
יברכו את הברכות בחבורא זו.
ה( ובלאו הכי נראה שאין ראוי שעשרה יתחלקו
לעצמם לברך ברכת המזון וברכת
חתנים ,דהא מבואר בשו"ע או"ח )סי' קצ"ג ס"ב(
"ומצוה לחזר אחר עשרה ,ומיהו אם היו רבים
מסובים יחד ואינם יכולים לשמוע ברכת זימון מפי
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המברך ,ואינם רשאים ליחלק לחבורות של עשרה
עשרה מפני שיצטרכו לברך בקול רם וישמע בעל
הבית ויקפיד עליהם ,יכולים ליחלק לחבורות של
ג' ג' ולברך בנחת שלא ישמע בעל הבית ,וזה טוב
להם ממה שלא יצאו ידי חובת ברכת הזימון שהרי
אינם יכולים לשמוע מפי המברך" עיין שם .וכתב
המג"א )סק"ו( שאם יברכו לחוד וישמע בעל הבית
איכא זילותא דר"ג וגדול כבוד הבריות שדוחה לא
תעשה ,וכתב דכל שכן אם צריכין ללכת לדבר
מצוה שרשאין ליחלק ג' ג' עיין שם .והכי נמי
בסעודת נישואין אם יחלקו עשרה ויברכו לעצמם
ברכת חתנים ודאי שירגישו בהם ,ואיכא קפידא
דחתן ודבעל הסעודה ,והיא זילותא להם כי ברוב
עם הדרת מלך וחתן דומה למלך.

ו( וכבר כתבנו דיש סברא גדולה לומר שאם כל
בני החופה יושבים בחבורה אחת ,וכמו
דנהוג האידנא שכולם יושבים בחדר גדול אחד ,סגי
אם בני חבורה זו יברכו ברכת חתנים ,ואין חובה
על כל אחד ואחד לשמוע או לברך ברכות אלו,
וא"כ היכי דהוא רשאי לברך לעצמו וכמש"כ
הגרש"ק הנ"ל שאם מתחלה ישב על מנת ליחלק
מותר לחלק ,מותר לו לברך לעצמו ואינו חייב
בברכת חתנים .ואף כשמברך בשלשה או עשרה
הם פטורים מברכת חתנים ,כיון דבחבורה זו
עתידים לברך חתנים ,ואף איכא זילותא לבעל
הבית אם יברכו ברכת חתנים לעצמם ,ויש גם
חשש של ברכה לבטלה כיון דלדרכנו הם פטורים.
ואף אם נימא דליכא ברכה לבטלה להראשונים
המברכים כיון דעכ"פ הם מבני חבורה ,אבל אז
איכא חשש ברכה לבטלה לבני החופה שיברכו
אחר כך בשעת סיום הסעודה ,דהא כבר ברכו
ברכת חתנים פעם אחת בחבורה זו .וע"כ ודאי
שאין לברך .ובאמת לא ראינו מי שיברך ברכת
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חתנים זולת בסיום הסעודה ,והנח להם לישראל
אם אינם נביאים בני נביאים הם.

ז( ושוב

ראיתי בשו"ת חשב האפוד )ח"א סי' ט'(

שהביא מעשה רב לברך ברכת חתנים
כשמסובין עשרה בחדר לחוד ,אבל כשיושבין בני

רבתא

פא

חבורה ביחד אין לברך משום קפידת החתן שאין
זה הדרת מלך להשאר עם מנין מצומצם עיין שם.
והנה ענין קפידא זו יש לו מקור גדול בשו"ע או"ח
)סי' קצ"ג ס"ב( הנ"ל .וכבר כתבנו כמה טעמים שאין
חיוב על היחיד לברך כשאכלו כולם בחבורה אחת.

-
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הגאון האדיר רבי אליהו כ"ץ זצללה"ה*

אב"ד ור"מ קרית יואל וקהל "יטב לב" דסאטמאר ב"ב ובעל "ראש אליהו"

בענין יחיד שבירך בלא זימון ואמר אחר נטילת מים אחרונים
הב לן ונברך האם חשיב הפסק
יום ב' ט' תמוז לסדר מה טובו אהליך יעקב )בלק( ,שנת "ובעמל התורה" )תשס"ד( לפ"ק.

שפע ברכות וטל אורות ,יחדיו יהיו מאירות,
להעוסק בחוקים ותורות .כבוד הב' היקר
והחשוב בנש"ק וכו' כמר שלמה ראטה יאיר נרו,
שמו פארו.
קבלתי מכתבך אשר בו שאלת ג' שאלות ,ואבוא
להשיב לך בס"ד עליהם כיד ה' הטובה
עלי.

בשאלה הב' שאלתי :יחיד שאכל וכבר נטל את
ידיו במים אחרונים ואח"כ אמר "רבותי
נברך" ,האם הוי זה הפסק בין נטילת מים אחרונים
לברכת המזון.

א.

פשטות הדין בשאלה זו

הנה לעצם השאלה אי הוי הפסק או לא ,הרי יש
לדעת לגבי מאי נפקא מינה ענין זה הלכה
למעשה .כי ודאי הוא דלכתחלה יש להיזהר שלא
להפסיק אפילו בדבור זה של רבותי נברך ,ואפילו

אם הוא בדעתו שאח"כ יטול ידיו שנית .דהרי
בשער הציון )סי' קע"ט סק"ז( מסביר טעם האיסור
בהפסקה בדיבור או להתעסק באיזה עסק לאחר
שכבר נטל ידיו ,דהוא משום דלא שייך בזה שיטול
ידיו שנית כיון שלא אכל עוד וידיו נקיות מזוהמת
אכילה ,א"כ הנטילה הזאת לא מעלה ולא מוריד,
עכ"ד .א"כ הרי ודאי דלכתחלה לבוא ולעשות
הפסק על מנת כן שיטול ידיו שנית פשוט הוא
שאין לו לעשותו .ורק בדיעבד אם כבר נעשה
וכמבואר בשאלתך ,הרי באמת אין לו עצה במה
לתקנו .ועיין שם במשנ"ב )סק"א( שכתב דבאם
צריך להפסיק בדבר נחוץ או בדיעבד אם הפסיק,
יטול ידיו שנית כדי להיות תיכף לנטילת מים
אחרונים ברכה ,עכ"ד .א"כ הרי אין לו עצה אחרת
לתקן הדבר רק במה שלכל היותר יטול ידיו עוד
הפעם אם אפשר לו .זהו התשובה על שאלתך
בפשטות באם נאמר דדיבור היחיד באומרו הב לן
ונברך ,נחשב להפסק.

###
* תשובה זו הובאה בספרו הבהיר שו"ת ראש אליהו ח"ב סי' כ"ה
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ב.

שיטות הראשונים בענין האיסור להפסיק אחר
נטילת מים אחרונים

אבל כיון דאתא ענין זה לידן יש לבאר הלכתא זו
קצת בשנקדים לבאר עצם איסור ההפסקה.
דהנה מקור האי הלכתא שאין להפסיק בין מים
אחרונים לברכת המזון ,הלא הוא במס'
ברכות )מב- (.מימרא דר' חייא בר אשי אמר רב,
שלש תכיפות הן וכו' תיכף לנטילת ידים ברכה.
וכתב שם רש"י ז"ל )ד"ה לנטילת ידים( וז"ל :לנט"י
דמים אחרונים ,בהמ"ז ,ולא יאכל כלום עד שיברך
על מזונו ,עכ"ל .וכ"כ התוס' )שם ד"ה תכף( וז"ל:
והלכך כיון שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה אסור
לאכול עד שיברך ,והוא הדין אם אמר הב לן ונברך
אפילו בלא נטילה ,עכ"ל .הרי מלשונם נראה דקאי
ענין זה לגבי אכילה ,דאם כבר נטל מים אחרונים
אין לו "לאכול" אחר שנטל ידיו עד שיברך על
מזונו ,ולא קאי ע"ד שלא "להפסיק" בין נטילת ידים
לברכהמ"ז -ושאם הפסיק נימא דהוא צריך ליטול
ידים שוב ,כי מזה לא מיירי שם.

אולם הרמב"ם )הל' ברכות פ"ו ה"כ( כ' :ותכף
לנטילת ידים ברכת המזון לא יפסיק ביניהם
בדבר אחר ,אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו
באחרונה אסור עד שיברך ,עכ"ל .הרי דמפרש ענין
זה שלא להפסיק בין נט"י לברכהמ"ז דהיינו דאסור
אפילו "לשתות" ,ונמצא דרש"י ז"ל נקט דאין לו
לאכול כלום ,והרמב"ם נקט דגם "שתי'" אסור,
אבל מהו הדין לגבי "להפסיק בדיבור" מזה לא
דברו .האמנם דבכסף משנה שם )ד"ה ותכף( כתב,
דמשמע מדברי רש"י והרמב"ם דלהפסיק בדיבור
מותר ,ומפרש הטעם בזה משום דכיון דאמרו לקמן
אין מסיחין על כוס של ברכה ,כלומר משמזגו את
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פג

הכוס אסור לדבר ,ואם איתא דאחר נטילת מים
אחרונים כבר אסור להפסיק בדיבור ,א"כ אף קודם
שמזגו את הכוס כבר אסור להפסיק בדיבור ,וע"כ
למדו דדין זה דאסור להפסיק קאי רק לגבי אכילה
ושתי' .וע"ז כתב הכסף משנה ,דאם אמרו הבו
וניטול ידינו מותר לאכול ולשתות ,ובתנאי שיחזור
ויברך בתחלה ,דלא גרע מגמר בלבו מלאכול
שצריך לחזור ולברך כמבואר בדברי הרמב"ם שם
בפ"ד ,עכתו"ד.

ובהגהות מיימונית )שם אות ע'( מציין לדברי
הירושלמי דמשמע דמה שאמרו תיכף
לנט"י ברכה קאי על מים "ראשונים" ,כיון דאמרו
שם דכל מי שתוכף ברכה לנטילת ידים אין השטן
מקטרג באותה סעודה ,ואי קאי על אנטילה
"אחרונה" וברכת "המזון" לאחר שכבר עברה
הסעודה א"כ מאי דהוה הוה ,עכתו"ד.

ומדברי

הטור בסי' קס"ו )קמג :ובמהדורת מכון י-ם

עמוד קמ"ו( אפשר לדייק ,דס"ל דגם
ההפסקה בדיבור אסור ,עיי"ש שמביא דברי רבינו
יואל דכתב שאין לחוש להפסק בין נטילה להמוציא
וההוא דתיכף לנטילה ברכה מפרש לה על מים
אחרונים ,וכן פירש רב אלפס והרמב"ם ז"ל ,אולם
הרא"ש ז"ל היה רגיל אף בראשונים שלא להפסיק
ושלא לדבר וכו' .הרי מפורש יוצא מדבריו דיותר
חמור ההפסק בין מים אחרונים לברכת המזון
מאשר ההפסק בין מים ראשונים להמוציא ,וא"כ
כיון דבמים הראשונים החמיר הרא"ש ז"ל שלא
להפסיק אפילו "בדיבור" ,א"כ כש"כ במים אחרונים
דודאי יש להחמיר שלא להפסיק בדיבור .וכן נראה
מדברי הב"ח )שם ד"ה ומ"ש וא"א( שמפרש ומדייק
מדברי הרא"ש במש"כ "שלא להפסיק ולדבר",
דס"ל דהפסקה בלא דיבור נמי אסור .ועוד י"ל דבא
לומר דכל דיבור אסור אפילו לדבר בד"ת ,ולא

פד
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כתשו' מהרש"ל )סי' ל"ד( דמתיר הדבור בד"ת ,וגם
במש"כ המהרש"ל דאין איסור בהפסקה בלא דבור
אפילו הפסיק הרבה ,חלק עליו דאינו כן ,דהא ודאי
באם הפסיק כדי הלוך כ"ב אמות אפילו בלא דיבור
הוי הפסק כמש"כ בב"י לעיל סי' קכ"ח בשם התוס'
דפרק אלו נאמרין ,וכן בכל דבר הוי הפסק אפילו
כשדיבר בד"ת ,חוץ מאמירת גביל לתורא וכדו'.

ג.

צ"ע באפשרות הזהירות שלא להפסיק אחר
הנטילה יותר מהילוך כ"ב אמה ,והיישוב בזה

והנה שיעור זה דכ"ב אמה כבר כתבתי בענין זה
)במקום אחר בתשובה שעודנה בכת"י( ע"ד
נטילת ידי הכהנים לפני ברכת כהנים )דנפסק
שעליהם להזהר שלא להפסיק כשיעור הנ"ל אחר
נטילתם( דהוא קשה מאד להיזהר בזה ,וממילא
שייך לדון כן גם בנד"ד בהפסק שבין מים
האחרונים לבין ברכת המזון שקשה להיזהר שלא
להפסיק כשיעור זה ,ובפרט כשמסובין בסעודה
הרבה אנשים שצריכים ליטול ידיהם במים
אחרונים ,וכמובא בשו"ע )סי' קפ"א ס"ו( ועיי"ש
במשנ"ב )סקי"ג( ובשער הציון )סקכ"ג( .וכאן לא
שייך לומר מה שכתבנו בתשובתינו שם ליישב
המנהג בזה שבהכרח צריכים לבוא לפסקו של
האשל אברהם )מהגאון מבוטשאטש זצ"ל( שכ'
שכוונת הדברים שם הוא ,שתיכף לנטילה יהיה
"עקירת רגליהם" לברכת כהנים ,כי אז נקראת
התחלת הברכה ,עיי"ש .ואפילו מה שכתבו החזון
איש )הל' נט"י סי' כ"ד סק"ט ד"ה כשהוא נוטל( וכן
המשנה ברורה )סי' קס"ו סק"ה( משמיה דהמאמר
מרדכי לגבי הפסק בין נט"י הראשונים להמוציא,
דכוונת הדברים הוא שלא יפסיק שיעור כ"ב אמה
"מהניגוב" עד הברכה ,הרי גם זה לא שייך לומר
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בנד"ד .דהרי בררנו שם דמה שיכולים לחשוב מזמן
הניגוב הוא מטעם דהניגוב נחשב כחלק ועיקר
המצוה של נט"י ,משא"כ בנד"ד לגבי מים אחרונים
אין הניגוב נחשב מעיקר המצוה ,וכמש"כ הב"י בסי'
קפ"א )קסא) :ובמהדורת מכון י-ם עמוד רכ"ג( ד"ה
משמע( דמשמע מדברי הרשב"א בבדק הבית
דבמים אחרונים א"צ ניגוב .וכן נפסק בשו"ע )שם
ס"ח( די"א שמים אחרונים א"צ ניגוב ,ולהרמב"ם
מנגב ואח"כ מברך .וכתב שם במשנ"ב )סקי"ח(
להסביר זה ,דכיון שאינם באים רק לנקות את
הידים ,גם בלא ניגוב הן נקיות ,עכ"ד .ובס"ק י"ט
כתב ,דמדברי המחבר בסוף סימן קע"ג משמע
דדעת המחבר הוא להקל בזה ,ומסיים בשם החיי
אדם דלכתחלה טוב לנגב ידיו לצאת דעת כולם,
עיי"ש .ועכ"פ א"א לומר בזה דהניגוב נחשב מעיקר
המצוה ,וממילא לא שייך לומר דאפשר לעשות
שלא להפסיק שיעור כ"ב אמות ע"י שהניגוב יהיה
קרוב ממש לברכת המזון ,ודו"ק.

אבל ראיתי בכף החיים )סי' קס"ז סק"ט( שהביא
מש"כ הב"ח והמאמ"ר הנ"ל לגבי הפסק בין
נט"י להמוציא ,דהניגוב לא חשוב הפסק אפילו
שהה טובא בניגובו שהרי צריך לנגב ידו היטב ,ורק
לאחר שניגב ידיו היטב מאז חשיב הפסק ,וע"כ
כתב ,דנראה דה"ה "בין מים אחרונים" לברהמ"ז
הניגוב לא חשיב הפסק כיון דצריך לנגב קודם
ברכה כמש"כ הרמב"ם וכו' .וגם מציין למש"כ )בסי'
קפ"א ס"ח( ,ושם הביא את דברי הפמ"ג בא"א
והמחצה"ש דכתבו דהאידנא שכולם מברכין בלחש
כולם צריכים לנגב .וכנראה מדבריו דכיון שכן
ממילא אין לחשוב את הניגוב להפסק .ויוצא לנו
לפי"ז ,דשפיר יש מקום לומר לפי הנחה זו דיש
עצה שלא יהיה הפסק בין נט"י של מים אחרונים
לברכהמ"ז ,ע"י שכל הזמן יאריך בניגוב ידיו עד
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סמוך ממש לברכת המזון )מובן שזה שייך רק כל
זמן שהוא עדיין בכלל "ניגוב היטב" ,ולא באופן
שכבר ניגב היטב היטב() ,ואולי אף שאמר הב לן
ונברך ל"ה הפסק ,וצ"ע(.

ד.

מהדרישה לא מוכח ,דאפשר לחשב ההפסק
רק לאחר הניגוב

האמנם

דממה שכבר ביאר הדבר בדרישה )סי'
קס"ז ד"ה שנינו ,קמד :וגם זה הוא הטעם וכו',

ובמהדורת מכון י-ם סימן קס"ו ד"ה מכל ,עמוד קמ"ט(

בענין זה לכאורה לא משמע כן ,דעיי"ש שמאריך
בענין ההפסק בשיעור כ"ב אמות ,וג"כ העיר בענין
זה דבאופן שהמסובין רבים שאז המברך נוטל ידיו
באחרונה קודם ד' האחרונים שהם יטלו ידיהם
אחריו ,ואע"ג דודאי השיעור דד' נטילות הוא יותר
מהילוך כ"ב אמות ,מ"מ ליכא למיחש להפסק ,כיון
דמה שאמרו שלא להפסיק הוא רק שלא יפסיק
"שלא לצורך" ,אבל זה שנוטל קודם הד' האחרונים
שהוא לצורך כדי שיעיין בד' ברכות בשעת נטילה
כמבואר בסי' קפ"א ס"ו ,בזה לא אמרו תיכף
לנטילה ברכה .וכן מיישב בזה לענין שלא יפסיק
בין הבציעה לאכילת המוציא כמובא שם בסי'
קס"ח ,עיי"ש.

הרי מדבריו נראה לכאורה כדכתיבנא דאין לומר
דמחשיבים את ההפסק רק מזמן של אחר
שניגב ידיו ,והא ראי' דהרי לא פירש כך דיאריך
בניגוב ידיו עד שכל הד' האחרונים יטלו ידיהם ואז
לא יהיה הפסק כלל ,כי הלא למעשה הרי לא נהגו
להחמיר בניגוב של מים אחרונים כמו בניגוב של
נט"י כידוע ,וע"כ אינו נחשב כחלק ומעיקר המצוה,
וממילא שוב צ"ע בנד"ד כשאמר הב לן ונברך אם
נחשב להפסק ,אחר שבזה לא שייך תי' הדרישה
דההפסק הוי לצורך ,והבן.
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פה

גם להנ"ל אין זה מספיק ליישב אלא בהפסקה
שבשתיקה

ומכ"מ כל זה הוא רק בהפסיק סתם בלא דיבור,
דאילו אם הפסיק בדיבור -אפילו בדברי
תורה ,הרי פסק הב"ח )שם( דדבר פשוט הוא דהוי
הפסק ,ואם הדיבור הוי הפסק אז אפילו רק בתיבה
אחת ג"כ כבר הוי הפסק ,וכמו שכתב בפירוש
במשנ"ב )סי' ר"ו סקי"ב( דבשתיקה הוי הפסק רק
בכדי שאילת תלמיד לרב שהוא שלום עליך רבי,
אבל בדיבור אפילו במלה אחת הוי הפסק באם הוא
שלא לצורך ברכה .וכ"כ שם )סי' קס"ז סקל"ו( ,וכמו
דמובא שם במחבר )ס"ו( דבאמר הביאו מלח לא
הוי הפסק משום דהוא מהדברים דהוא מצרכי
הסעודה) ,ועיין בסוף ספר המשנ"ב מה שהביאו
מדברי החזו"א )דמאי סי' ט"ו סק"ה(( ,והרי דבאם לא
הוי מצורך הסעודה הוי שני מילים אלו הפסק ,וא"כ
ע"י זה באנו לדון בנד"ד האם מילים אלו של 'רבותי
נברך' נחשב שהוא שייך לסעודה ולברכת המזון
ולא יהא הפסק או לא.

ה.

המקור לומר הב לן ונברך טרם ברכת המזון,
והאם נפסק זה לגבי "זימון בג'" דייקא

והנה מקורו של הנוסח הב לן ונברך הוא ממה
שמובא במס' פסחים )קג (:הכי אמר רב כיון
דאמריתו הב לן וניבריך איתסרא לכו למישתי ,מאי
טעמא דאסחיתו דעתייכו .ואינו מובא שם דהיה
מנהג לומר כן לפני ברכהמ"ז .ומקור מנהגינו בזה
לאומרו לפני הברכהמ"ז הוא ממה שהביא המג"א
)תחלת סי' קצ"ב ד"ה כתוב בזוהר( בשם הזוה"ק ריש
פ' דברים )והוא בפ' בלק ,קפו ,(:שיאמר הב לן ונברך
כי כל מילי דקדושה בעי הזמנה ,ומזה נוהגין בל"א
לומר רבותי מי"ר וועלי"ן בענשי"ן ,והן עונין יהי שם
ה' מבורך מעתה ועד עולם ,עכ"ל .ובשו"ע הרב )שם

פו

הלכתא

מבי גנוזות

ס"ז( מביא גם הלשון של תן לנו הכוס ונברך או
באו ונברך וכו' )שהוא כמו רבותי נברך( .ולפי"ז יש
להבין דא"כ למה אומרים זאת רק בברכת "הזימון",
אשר לכאורה מסתבר דמטעם זה היה שייך דגם
כל "יחיד" יאמר כן מטעם דהוא הזמנה למילי
דקדושה.

ובזוה"ק שם כתב בזה"ל :כד אזמין בר נש לברכא
לקודשא בריך הוא ,שכינתא אתתקנת
לגבי עילא לקבלא ברכאן- ,ושואל אח"כ הזוהר-
ואי תימא בשאר ברכאן אמאי לא אית הזמנה ,אלא
ההוא מלה דברכה דקא מברכין עלה ,איהו הזמנה,
ותא חזי דהכי הוא ,דהאי דמברך על הפרי ההוא
פרי איהו הזמנה ומברכין עליה ,ולית ליה חולקא
לסטרא אחרא וכו' ,עכ"ל .הרי מפשטות דברי
הזוה"ק -שבא לפרש למה בשאר ברכות על
הפירות אינו צריך הזמנה -משמע להדיא ,שעצם
הברכת המזון צריך הזמנה ולאו דוקא כשיש ברכת
הזימון ,דאל"כ מאי קס"ד דגם בשאר ברכות על
הפרי יוצרך הזמנה והא בזה אין ברכת הזימון ,וע"כ
משמע מזה לכאורה דעצם הברכת המזון אפילו
ביחיד צריך הזמנה .אלא דמהמשך דברי הזוה"ק
ששואל שוב ,דאמאי צריכים הזמנה במה שאומר
הב ונבריך והרי הכסא דברכתא הוה הזמנה ,וכן
ממה ששואל גם שאמירת נברך שאכלנו משלו הוה
הזמנה וכו' .הרי משמע לכאורה ,שענין ההזמנה
שייך רק כשאומרים ברכת הזימון שהוא בשלשה.

ו.
נראה ,דאמירת הב לן וכו' ממ"נ אינו הפסק

והנה מילים אלו של הב לן ונברך הם :א .ענין של
היסח הדעת מהאכילה .ב .וגם הזמנה למילי
דקדושה של ברכת הזימון .וא"כ הרי לכאורה
מסתבר לומר דאיך שלא נאמר בזה לגבי מילים
אלו ,אין לומר ע"ז דהוי הפסק מהנטילת מים
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אחרונים ומכח ממה נפשך ,דאם הנטילת מים
אחרונים נחשב כהיסח הדעת מהאכילה הרי
אמירת הב לן ונברך ג"כ הוי ענין של היסח הדעת.
ואם נחשב זה כהזמנה למילי דקדושה כברכת
הזימון ,הרי זה ג"כ הוי מעניני הברכהמ"ז ואינו
נחשב כהפסק ,דהרי גם באם עדיין לא נטל ידיו
ורק אמר הב לן ונברך כבר הוי היסח הדעת ,עיין
במשנ"ב )סי' קע"ט סק"ג( מש"כ דגם כשמברכין
בלא כוס אם אמרו בואו נברך ג"כ הדין דהוי היסח
הדעת .וגם הרי הטו"ז )שם סק"א( והמג"א )שם
סק"ב( חולקים על דברי הב"י ,וכן בשו"ע שם שבא
לחלק בין אם נטל ידיו דבזה אסור לו לאכול
ולשתות אפילו בברכה עד שיברך ברכהמ"ז על מה
שאכל ,לבין אם אמר הב לן ונברך דבזה מותר לו
לאכול רק שצריך לברך עליו תחלה .ואילו הם
סוברים דבשתיהם הוי הדין דא"צ בהמ"ז ,רק אם
רוצה לאכול צריך לברך המוציא ,עיי"ש .וא"כ באם
עכשיו אחר שנטל ידיו אמר גם הב לן ונברך ,הרי
זה כאילו נטל ידיו פעמיים ,דודאי לא נחשב
להפסק בין נטילתו בראשונה לבין ברכהמ"ז ,ונשאר
הדין דעכשיו אם רוצה לאכול עוד צריך לברך
עליה תחלה.

ז.

מסקנת הדברים – למעשה

וא"כ פשוט הוא דלמעשה אמירתו 'הב לן ונברך'
אינו הפסק ,אלא דכדאי לעשות שאפילו
כשאמר היחיד "רבותי נברך" יטול ידיו שנית סמוך
לברכה ,וכדברי המג"א )סי' קע"ט סק"ב( שכתב,
דדעת הרא"ש הוא דבנט"י נמי אם רוצה לברך יכול
לחזור ולאכול ויכול ליטול ידיו שנית סמוך לברכה,
וכן עיי"ש בשו"ע הרב )ס"ה( .הגם דשם מיירי דחזר
ואכל וע"כ הצריכוהו שיטול ידיו שנית וכנ"ל ,מכ"מ
בנד"ד הרי באם יש ספק בזה האם היה הפסק בין
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נט"י לברכת המזון ,הרי אין אופן אחר לתקנו וגם
אינו חסר כלום באם יטול ידיו שנית באם אפשר
לו ,וממילא א"ש הכל.

אלא דמסופק אני באם אין לו עוד מים שם
במקומו וצריך לעקור ממקומו לצורך ליטול
ידיו שנית ,דבענין זה פסק בשו"ת שלמת חיים )סי'
ק"כ( ,דאע"ג דנפסק בסי' קפ"ד )ס"א( דאסור לעקור
ממקומו קודם שיברך ברהמ"ז מכל מקום ליטול
מים אחרונים מותר ומכיון דזה שייך לבהמ"ז ליכא
למיחש שמא ישכח והוא כש"כ ממצוה עוברת,
ע"כ .א"כ אולי בנד"ד כיון שהנטילה בשנית הוא רק
לחומרא אולי אין להקל שיעקור ממקומו קודם
ברהמ"ז ,ומן הסתם לא יהיה חייב ליטול ידיו אחר
הברכהמ"ז וכמו שפסק המשנ"ב בשם הראב"ד )סי'
קפ"א סק"ב( דאם לא היה לו מים לפני ברכהמ"ז
יטול אח"כ כשימצא מים משום חשש מלח

סדומית ,עיי"ש .וכאן הרי לא שייך זה כיון
שלמעשה כבר נטל ידיו כראוי רק יש חשש הפסק.
ולגבי שאלתך הג' .היות שהתארך הכתיבה והנני
אץ להשיב בעניני שאר דברים הנוגעים
להלכה ולמעשה ,ושאלה זו אינו נוגע עכשיו ,ע"כ
אשאיר כתיבת התשובה להזדמנות אחרת אי"ה.

ובסיום הדברים אבוא לחזק ידיך ולברכך שיעזור
השי"ת שתזכה להמשיך הלאה לחקור
ולהבין תורתינו הק' ,ובפרט במה שנוגע בענין
הלכתא שהוא היסוד של אורחות החיים של בנ"י
הקדושים .ושתצליח הלאה לגדול לגפן אדרת,
ותשים התורה לך תמיד לעטרת ,שדבר הלכה יהי'
גולת הכותרת ,ומסורת הצדיקים הק' להחזיק
למשמרת ,ודרכי ומנהגי רבותינו להיות נוטרת ,ואז
תהי' למשפחה הכבודה לתפארת.

תמצית וקיצור כל האמור:

א( פשטות הדין בזה הוא ממה נפשך ,לכתחילה
אסור להפסיק אף באמירת רבותי
נברך אף כשבדעתו ליטול ידיו עוד הפעם ,וכדברי
המשנ"ב דהנטילה הב' אינו מעלה ומוריד) ,ובדיעבד
אכן אין עצה במה לתקנו( ולכל היותר יטול ידיו
שוב אם אפשר לו ,אמנם עדיין צ"ב אם דיבור זה
הוי הפסק או לא וכדלהלן) ,ענף א'(.

ב( בכוונת איסור ההפסקה אחר נטילת מים
אחרונים ,לרש"י והתוס' הוי האיסור
על "אכילה" אח"כ ,ולהר"מ הוי האיסור אף על
"השתי'" אח"כ ,ומענין ההפסקה בדיבור לאח"כ
שעי"ז יוצרך שוב בנטילת מים אחרונים ,לא דיברו
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פז

המצפה להרמת קרן התורה,
ושנזכה להגאל מאפילה לאורה
הק' אלי' כ"ץ

אליבא דהכסף משנה בהבנת השיטות הנ"ל מותר
להפסיק "בדיבור" והדין לדידי' כשכן אומרים הבו
וניטול ידינו ,ולההגהות מיימונית הרי כל איסור
ההפסקה אינו אלא על אחר נטילת מים "ראשונים"
לבין ברכת "המוציא" ממה שהטור הביא בשם אביו
הרא"ש ,יש להוכיח דס"ל דאף ההפסקה בדיבור
אסור להב"ח אסור ההפסקה בדיבור אפילו
"בד"ת" ,ואפילו בהפסקה שבשתיקה הוי הפסק אם
היה כשיעור של כדי הילוך כ"ב אמה) ,ענף ב'(.

ג( בשיעור שלא להפסיק אחר הנטילה יותר
מכ"ב אמה צ"ע איך אפשר להזהר
בזה ,והגם שבברכת כהנים י"ל שתיכף לנטילה יהיה

פח
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"עקירת רגליהם" לברכת כהנים ,הרי בנד"ד אין
שייך זה כמו"כ אף שלענין אחר נט"י לברכת
המוציא י"ל דהכוונה הוא שלא להפסיק אחר
"הניגוב" עד הברכה ,הרי גם זה אין שייך בנד"ד
כיון שאין הניגוב אחר מים אחרונים מעיקר המצווה
וכמבואר כן בשו"ע לפי הכף החיים גם בנטילת
מים אחרונים חושבים את איסור ההפסקה רק
לאחר הניגוב ,וממילא יש עצה להאריך כל הזמן
אחר נטילת מים אחרונים בניגוב הידים עד הברכת
המזון להדרישה אין מוכח כן כיון שמתרץ את ענין
ההפסק בנטילת מים אחרונים מכח שההפסקה הוא
לצורך שיעיין בד' ברכות ולא תי' מכח שמנגב את
ידיו ,ומכ"מ גם ההיתירים הנ"ל אינו אלא בהפסקה
שבשתיקה ולא בהפסקה בדיבור ,ועפי"ז מתעורר
הספק אם דיבור רבותי נברך ג"כ הוי הפסק) ,ענף
ג' ,ענף ד'(.
ד( במקור דין אמירת הב לן ונברך לא נאמר
בגמ' שם שאמירתו צריך להיות לפני
ברכהמ"ז ,והמג"א הוא דכתב כן בשם הזוהר,
ובשו"ע הרב הוסיף גם הלשון -דתן לנו הכוס ונברך
וכדו' לפי סדר לשון הזוהר צ"ע אמאי אומרים כן
דווקא בשלשה ולא גם ביחיד המברך ,אמנם
מהמשך תמיהת הזוהר דאמאי נצרך לשון זה כלל

רבתא

והא עצם הכוס כבר הוי ההזמנה למצוה ,משמע
דזה אכן שייך רק בשלושה) ,ענף ה'(.

ה( כוונת הלשון הב לן ונברך היינו היסח הדעת
והזמנה לברכהמ"ז ,וממילא ביחיד
שאמרה לכאורה ממ"נ אינו הפסק ,אי משום שג"כ
מצטרף לענין היסח הדעת שע"י הנטילה הקודם לה
וכדמוכח כן מדעת האחרונים בסי' קע"ט דעצם
לשון זה בפני עצמו ג"כ הוי היסח הדעת וממילא
הוי כנטל ידיו פעמיים ,אי משום דהוי הזמנה
לקדושה של הברכת המזון וכבר שייך לעצם
הברכהמ"ז שלאחרי') ,ענף ו'(.
ו( לפי האמור אין מזיק ההפסקה ביחיד באמירת
הב לן ונברך ,אלא דהמובחר בכה"ג
שיטול ידיו שנית סמוך לברכה וראי' מדעת הרא"ש
והשו"ע הרב בזה )אף דהם מיירי שהפסיק "ואכל"
אחר הנט"י ,מכ"מ ה"ה בנד"ד אולי הוי הפסק
ממש( ,כיון שאין אופן אחר לתקנו וגם אין מזיק
כלום בנט"י שנית .צ"ע באם ההידור והחומרא
להצריך נט"י במים אחרונים פעם שנית ,נחוץ כל
כך עד כדי עקירתו ממקומו לחפש מים ,כיון
דמעיקר ההלכה אסור לעקור ממקומו קודם
ברכהמ"ז אף שבעבור נטילת מים אחרונים מותר,
)ענף ז'(.
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הרב שמואל אליעזר שטערן

גאב"ד שערי הוראה ורב מערב ב"ב ובעל "שביבי אש" ועוד

בענין ניסוח הזימון בברהמ"ז דנישואין

כבוד מכובדי הדגול והנעלה ,דייק וגריס ומפענח
צפונות וגנזי נסתרות ,ידיו רב לו בההדרת
ספרי קמאי בהידור רב ,רבי יצחק סץ שליט"א.

הגיעני מכתבו היקר מה שהעלתה מצודתו הרחבה
והמלאה בענין אמירת נוסח "שהשמחה
במעונו שאכלנו משלו" בפיוט הנאמר לפני ברכת
המזון דסעודת הנשואין ,ותשואות חן למע"כ על
אשר אנהרינהו לעיינין בהארת הענין מדברי רבותינו
גדולי הראשונים ,בתוספת נופך עשיר וחשוב
מדיליה

והנה בדברי קדשו של רבינו בעל העיטור נגלה לי
אור חדש בכל הענין הזה .דהנה רבינו
העיטור מייתי לשני שיטות בהגדרת ברכת
"שהשמחה במעונו" אי דיינינן לה כדין ברכה נוספת
בברכת חתנים ,או שאינה אלא הוספת פיוט
בעלמא לכבוד נשואי החתן והכלה .דמתחילה הביא
תשובת גאון דאית ליה דלאו ברכה היא אלא זכרון
שמחה בעלמא ולכן מדכרינן לה אפילו קודם
כניסתן לחופה .אמנם דעת בעל העיטור היא
דמסתברא לומר דברכה באנפי נפשיה ,והוסיף עוד
יותר לומר דממנין ז' ברכות היא ,עכ"ד.
והנה אעפ"י דלישנא דגמרא בכתובות דף ז.
מסייעה לה דאיתא התם :מברך שהשמחה
במעונו ,אך מדברי כל הני רבוותא ד"השמחה
במעונו" לא בעי עשרה וכדעת הרא"ש בכתובות
ועוד ,מזה הרי מוכח לכאורה דאנן נקטינן כדעת

החולקים וסוברים דאינה נידונית כלל כברכה ,ואינה
אלא זכרון שמחה בעלמא .ובאמת מהא דחזינן
דקאמר לה אפילו מקמי דשמחת הנשואין והחופה
משמע נמי דאינה מברכת הנשואין וכדכתב באמת
הגאון הנ"ל.
והנה באמת מצאתי בדברי הט"ז אבהע"ז סי ס"ב
סק"ז דנקט בפשיטות שראוי לומר פיוט
ד"דוי הסר" על כוס שבע ברכות ,ואחר כך מניח
אותו הכוס ומברך ברכת המזון על הכוס השני,
ודלא כמבואר בדברי הח"מ שם .ולפום ריהטא היה
נראה דאינהו נמי בהא פליגי האם פיוטים אלו המה
חלק מברכות הנשואין או שהם פיוטים השייכים
לפתיחת ברכת המזון ,וכנראה דהט"ז אזיל בשיטת
הסוברים דהני פיוטים המה חלק מברכות הנשואין
ולפיכך אית ליה לאומרם על כוס ברכות הנשואין.
אמנם באמת לקושטא דמילתא נראה דהט"ז
איירי דוקא לענין הפיוט ד"דוי הסר"
בלבד ,אבל מיסתבר דברכת הזימון באמת קאמרינן
על כוס ברכת המזון ,וכיון שכן הרי פשוט וברור
דאף אמירת "שהשמחה במעונו" נמי נאמרת על
כוס ברכת המזון ולא על כוס שבע ברכות ,ודו"ק
היטב בזה.

לכאורה צדקו דבריו מה שהעיר דגירסת
"שאכלנו" משלו ,או "ושאכלנו" נמי בהא
תליא ,דלהסוברים דהויא ברכה באנפי נפשיה א"כ

צב
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מבי רבנן

מיסתבר דצריך הוא לברך להדיא על כך ,ולברך
ולהודות לה' על שהשמחה במעונו ,אבל אי נימא
דאינה ברכה בפני עצמה ואינה באה אלא כהקדמה
ופתיחה לנוסח ברכת המזון א"כ יותר מיסתבר
לגרוס בלי וא"ו ,והכוונה היא דהשמחה במעונו הוי
כינוי להקב"ה ואנו מודים לו על שאכלנו משלו.

אמנם לקושטא דמילתא אין בזה כל הכרח ושפיר
איכא למימר דאפילו להני דסברי דהיא
ברכה חשובה בפני עצמה ,מכל מקום מצינן למימר
דהיא נכללת בתוך הזכרת השם ,וכשמזכיר את
השם מוסיף לו את התואר והשבח שהשמחה
במעונו ,ואין זה מחייב כלל למיגרס עם וא"ו

רבתא

ולפרושי שהברכה היא על כך שהשמחה במעונו,
וכפי שהעיר מע"כ בהערותיו החשובות.

ומעתה נראה לענ"ד בפשיטות דאין כל סיבה
וטעם לדחות את דברי הים של שלמה
והפוסקים שנקטו כדבריו ,דלפי מה שנתבאר שיטת
הגאון שהובאה בעיטור מוקשית ותמוה לענ"ד
ודעת רוב הראשונים היא דלא כוותיה ,ואפילו
לדידיה נמי מצינן למימר דאינו חולק כלל על האי
גירסא ,וממילא בהא סלקינן דלהלכה למעשה אין
לגרוס "ו"שאכלנו ,וכן משמע להדיא מדברי בעל
האבודרהם שהובאו בדבריו שם ,דכך היא הגירסא,
כנלענ"ד בס"ד בבירורא דהא מילתא.
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הרב מאיר סירוטה

רב ומו"צ העדה החרדית

בענין הפקעה מחיוב זימון

איתא במתניתין )ברכות מה" (.שלשה שאכלו
כאחת חייבין לזמן" .וכן במתניתין )שם מב(.
"היו יושבין  -כל אחד מברך לעצמו ,הסבו  -אחד
מברך לכולן".

וכתבו התוס' )שם ד"ה הסבו(" :והכא דקאמר היו
יושבין וכו' בגמרא משמע דמיירי בין
בברכת המוציא בין בברכת המזון כעובדא
דתלמידי דרב בברכת המוציא מההיא דפליגי ביין
אי בעי הסבה ,ומיהו בני אדם האוכלים בדרך
והולכים ולא ישבו כל אחד מברך לעצמו".
נמצאנו למדים שאותם ההלכות השייכות לברכת
המוציא שייכים גם לחיוב הזימון ,וכל
התנאים להצטרפות ששייך בזה שייך גם בזה.

וכן כתב בביאוה"ל )סי' קצ"ג ד"ה אפילו(" :אכן
עכ"פ הרא"ש ורשב"א ותוס' ושאר פוסקים
כולם כאחד כתבו להדיא דסוגיא דדף מ"ב מיירי
גם בברכה אחרונה" .כי אכן כל הסוגיה של
קביעות סעודה בברכה אחרונה הוא כפי ברכה
הראשונה.
והנה בשו"ע הרב )סי' קסז סעי' יח( פסק" :כל מקום
שקביעותם מועלת לצרפם לברכה אחת,
מצוה שאחד מברך לכולם ולא כל אחד בפני עצמו,
משום שנאמר 'ברוב עם הדרת מלך' .ומכל מקום

רשאים הם לקבוע יחד על דעת שלא להצטרף
כמו שיתבאר בסי' רי"ג ,ולפיכך נהגו עכשיו לברך

כל אחד לעצמו ,משום שההמון לא היו נזהרים
מלהשיח בין שמיעת הברכה להטעימה ,לכן הנהיגו
לברך כל אחד לעצמו .וכיון שנהגו כן הרי זה כאילו
היתה דעתם בפירוש בקביעותם יחד שקובעים על
דעת שלא להצטרף ופטורין מהידור זה".
אמנם מצאנו בגמ' ובפוסקים שיש נפק"מ בין ב'
הקביעויות ,דאף שלגבי חיוב זימון הוא רק
בג' מצטרפים ומעלה ,הרי לגבי ההידור שאחד
מברך לכולם ,זה שייך גם בב' מצטרפים בלבד.

וצריך לעיין מהיכן מקורו קדוש של השועה"ר
שאם היתה דעתם בפירוש שקובעים על
דעת שלא להצטרף פטורים מקביעות .ולענ"ד
מצאנו ב' מקורות לזה ,והגם דמיירי לגבי חיוב
זימון ,מ"מ הרי הוכחנו לעיל כי דין אחד לברכה
ראשונה וחיוב זימון.

המקור

האחד הוא מרן הרמ"א בדרכי משה )סי'

קצ"ב אות א'( ,וז"ל "מרגלא בפומא דאינשי
וכן נוהגין שאין מזמנין בבית גוי ולא ידעתי טעם
למנהג וכו' ...אמנם נראה ליישב המנהג וכו' ...ואין

איסור בדבר במה שאין מזמנין ,דכיון שלא נהגו
לזמן ,בתחלה לא קבעו עצמן לזימון ,והוי כמו
שאכלו בלא קבע דפטורים מן הזימון".

חזינן דאם בתחילה כשישבו לאכול היה ע"מ
שאין קובעין עצמן לזימון ,פטורים מן
הזימון .וה"ה בברכת המוציא ,אם יושבים לאכול

צד
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ע"מ שאין קובעים עצמן לזה מהני שכל אחד יכול
לברך לעצמו לכתחילה.
המקור השני הוא בדברי המג"א בהל' תשעה באב
)סי' תקנ"ב סעי' ח'( לגבי ההלכה שנפסקה
בשו"ע שלא ישבו שלשה לאכול בסעודה המפסקת
כדי שלא יתחייבו בזימון ,וכתב ע"ז המג"א" :אם
אירע שאכלו ג' ביחד לא יזמנו )כ"כ במנהגים ומהרי"ל
ועיין בטור וב"י( ונראה לי הטעם דלא חשיב קביעות
אלא אם כן הסיבו או ישבו בשלחן אחד )כמ"ש סי'

קס"ז ס"א( והכא אין דעתן לקבוע
סס"ג(" ע"כ דבריו.

רבתא

)עיין סי' קצ"ג

נמצא כאמור דאם אין דעתן לקבוע אין חשיב
קביעות .ודין זה הוא הן לגבי חיוב זימון והן
לגבי ההידור שאחד יברך ברכת המוציא לכולם

אך מכל מקום יש נפק"מ ביניהם ,דלגבי זימון
אפילו ישבו לאכול על דעת שלא לקבוע יחד
אלא כל אחד לעצמו ,אם לקראת ברכת המזון
סיימו הסעודה יחדיו ,שוב חל עליהם חיוב זימון,
משום שסיימו יחד את האכילה ,ולא גרע מזה
שישבו לאכול כאחת.

וכדברינו פסק הגר"מ פיינשטיין באגרות משה
)או"ח ח"א נ"ו( ,אלא שהוסיף שיאמרו
בפירוש שאין מתכוונים להצטרף לקביעות עם
שאר המסובים.

והאם יש חיוב ברכת שבע ברכות באופן
שפורשים לעצמם ,עיין בארוכה בדברי מרן
הגרי"י ווייס בשו"ת מנחת יצחק )ח"ב מ"ג( ,שאין
לברך לעצמם ברכת שבע ברכות באופן כגון דא.
נמצא שבשמחת חתונה ושבע ברכות ,הרוצה
לצאת לפני ברכת המזון ,צריך שלפני
האכילה יקבע בדעתו שאין הוא מצטרף לשום
קביעות ,ורק אז יכול לכתחילה לברך בפני עצמו
ללא זימון וללא שבע ברכות.

וכן שאלתי בבחרותי את הגאון רבי משה מרדכי
שולזינגר זצ"ל ויבדלחט"א הגאון רבי חיים
קנייבסקי שליט"א אם יכולים לנהוג כן לכתחילה
ואמרו לי שגם הם נהגו כן בעצמם.

אבל פשוט כי לעשות תנאי "שלא לברך בזימון"
אינו מועיל כלל ,דהוא מתנה על מה שכתוב
בתורה.
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הרב יוסף קדיש בראנדסדארפער

רב דטבריה עילית – אב"ד קהילת החסידים "קנה בושם" ובעל "אורה ושמחה" על הרמב"ם

חקירה בדין "פרח זימון" האם נאמר
גם על שאר דברים שבקדושה

יום ג' ב' דר"ח אלול תשפ"א

הנה בשו"ע או"ח סי' קצ"ג למדנו שחבורה שאכלו
יחד ]נקרא לחבורה זו חבורה א'[ ונתחייבה
בזימון ,וקודם ברכת המזון עזבו מקצת מבני חבורה
א' את החבורה ,ונתחברו שלשה לחבורה ב',
וקדמה חבורה א' ועשו זימון ,אז הדין שפרח זימון
מחבורה ב' ואינם יכולים לזמן.
ויש לעיין אם דין זה נאמר דוקא לענין זימון ,או
לכל מילי דתלוי בחבורה ,כגון החיובים שחל
על מנין עשרה .למשל ,ציבור שהתפללו תפילה
בלחש ,וקודם חזרת הש"ץ יצאו חלק מן הציבור
לחוץ ,ולא שמעו חובתם בחזרת הש"ץ ,האם נימא
דאותם שלא היו בביהמ"ד בשעת חזרת הש"ץ פרח
מינייהו חובת חזרת הש"ץ דומיא דזימון ,או נימא
דחייבים הם לעשות חזרת הש"ץ בפני עצמם שכבר
נתחייבו ]לצד דלא אמרינן דפרח מינייהו חובת
החזרת הש"ץ יש לדון דאפילו יחיד שכבר נתחייב
בחובת הציבור ,ולא שמע מן הציבור ,יצטרך
להצטרף לציבור אחר לשמוע חזרת הש"ץ אם יש
בעיר ציבור אחר להצטרף עמהם[.

וכיו"ב גם לענין קדיש תתקבל וכדו' ,יש לדון
כנ"ל האם אותם שיצאו לחוץ מביהמ"ד
ולא שמעו קדיש תתקבל חייבם להתאסף ולומר
קדיש תתקבל ,או דנימא דכיון דמקצת החבורה
שבאים מיניה כבר אמרו קדיש פרח חובת קדיש
מן הפורשים.
וכיו"ב גם לענין קריאת התורה ]לצד שאין חובה
לשמוע קריאת התורה אלא להמתפללים
בציבור[ יש לדון שאם יצאו מקצת בשעת
הקריאה שוב פרח חובתם ,ואינן חייבים לקרוא
דומיא דזימון.

וכבר הסתפקנו כעין זה בספרינו אורה ושמחה הל'
שופר) ,פ"ג ס"ק ע"ה( ,לעינין חיוב תקיעות על
סדר הברכות ,דהוא חיוב על הציבור ולא על היחיד,
אם כבר נתחייבו בתקיעה על הסדר הברכות ,ויצאו
חלק ולא שמעו התקיעות על סדר הברכות ,אם
נתחייבו אלה שיצאו להתאסף עם ציבור אחר
ולשמוע התקיעות על סדר הברכות ,או שכבר פרח
החובה מינייהו כמו בזימון ,ויש לעיין בזה.

-

צו
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הרב משה בראנדסדארפער
גאב"ד ומח"ס "היכל הוראה"

בירור אם יש חיוב זימון בסעודה
שכ"א אוכל מככרו שהביא מביתו

בס"ד ,בבי מדרשא היכל הוראה ירושת"ו

ע"ד מה שנשאלתי ממשגיח בישיבה אחת שנוסע
יחד עם הבחורים לערוך מלוה מלכה
משותפת מחוץ לישיבה ,וכל אחד מתלמידי
הישיבה מביא מביתו את מאכלו סענדוויץ וכדו',
ועתה הוא שואל אם חל על הבחורים חיוב זימון,
דלכאורה כיון שכל אחד אוכל משלו א"כ לא חל
עליהם חיוב זימון.

והוריתי לו שאע"פ שכל אחד אוכל מפתו בכל זאת
נתחייבו בזימון מאחר שחיוב הזימון תלוי

בקביעות הסעודה ,וכיון שקבעו סעודתם יחד והם
אוכלים במקום אחד זה מחייבם בזימון ,וכן מבואר
במשנ"ב )סימן קצג ס"ק יח( וז"ל :קביעות נקרא
כשיושבים ואוכלים על שלחן אחד או במפה אחת
אפילו כל אחד אוכל מככרו וכמבואר לעיל בסימן
קס"ז סי"א .ועל זה הוסיף שם בשער הציון )ס"ק טו(
דאף דשם איירי לענין ברכת המוציא ,הוא הדין לענין
ברכת המזון ,וכמו שהסכימו הפוסקים דכל הדין
דקביעות המוזכר שם שייך גם לענין זימון עכ"ל.

רשמתי את אשר חנני השי"ת
משה בראנדסדארפער

-

עוד מהנ"ל מעשה באחד שאכל מאכלי חלב וישב לסעודה
עם ב' שאכלו מאכלי בשר האם מצטרפין לזימון
בס"ד ,בבי מדרשא היכל הוראה ירושת"ו

ע"ד מה שנשאלתי מאחד שאכל סעודת חול
המועד יחד עם שנים מבניו ליד שולחן אחד,
אלא שהוא אכל מאכלי חלב והם אכלו מאכלי
בשר )כמובן בהפסק מפה( ,ועתה שואל אם יכולים
להצטרף לזימון.

הוריתי לו למעשה שאם ישבו יחד לאכול ואכלו
שלשתם כזית מן הפת עוד קודם
שהתחילו סעודתם זה בבשר וזה בחלב שפיר
יכולים להצטרף אבל אם קדמו אוכלי הבשר ואכלו
מן הבשר קודם שיאכל הלה מפתו אזי אי אפשר
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לצרפם ואעפ"י שכתב המשנה ברורה )סימן קצו

סק"ט( דכשאחד אוכל חלב או גבינה והשנים בשר
מצטרפין שהאוכל גבינה יכול לאכול מלחמם אע"פ
שהוא מלוכלך בבשר אם יקנח פיו וידיחנו ,א"כ
משמע שאין צריך להקדים לאכול פת ואפילו אם
קדמו לאכול בשר ג"כ מצטרפין ,אך זה אינו דדברי
המשנ"ב הנ"ל הם רק לגבי גבינה רכה ,אבל אם
אוכל גבינה קשה סובר המשנ"ב דאין מצטרפין,
וז"ל שם :היות שהמנהג שלא לאכול בשר אחר
גבינה קשה ע"י קינוח והדחה וכן מר"ח עד ט"ב
שאין אוכלים בשר רק בסעודת מצוה ויש שנזהרין
גם בזה ואוכלין רק מאכלי חלב כמו שכתב בסימן
תקנ"א אותן שנזהרין מבשר ואוכלין חלב אין
מצטרפין עם אוכלי בשר דהרי אין יכולין לאכול זה
עם זה אלא אם כן אכלו כזית פת קודם שאוכלי
בשר התחילו לאכול בשר בלחמם שאז עדיין היו
יכולין לאכול ביחד או שאחד מבני הסעודה אכל
אחר שאינו מלוכלך לא בבשר ולא בחלב
כזית לחם ֵ
שזה מצרף את כולם שהרי כולם יכולים לאכול
מלחמו .עכ"ל.

והנה ממש"כ המשנ"ב דהטעם דהאוכל חלב או
גבינה רכה ושניים אוכלים בשר שמצטרפין
לזימון הוא משום שהאוכל גבינה הרי יכול לאכול
מלחמם אע"פ שהלחם מלוכלך בבשר אם יקנח פיו
וידיחנו .משמע מדבריו דהטעם דמצטרפין הוא
משום שיכול לאכול מלחמם תיכף אחרי הדחה,
אולם באופן שאינם יכולים לאכול תיכף מלחמם

רבתא

צז

כגון אלו שמקפידים שלא לאכול בשרי אחרי חלב
רק כעבור שעה בוודאי שגם דעת המשנ"ב שאין
מצטרפין ,וכמו שמבואר בהמשך דברי המשנ"ב
שם דאם אוכל גבינה קשה אין מצטרפין כי המנהג
עכשיו שלא לאכול בשר אחר גבינה קשה ע"י
קינוח והדחה.
ומשום זה הטעם הוריתי לו לא לזמן ביחד כי
ביודעי ומכירי קאמינא שהשואל הוא אחד
מאלו המקפידים להמתין שעה אחרי אכילת חלב
לאכילת בשרי ,ואמנם אם היה השואל מאלו שאין
מקפידים על המתנת שעה בין חלב לבשר רק
בקינוח והדחה הייתי מתיר לו לזמן יחד ,כנלענ"ד.

]שוב ראיתי במג"א )שם סק"א( שכתב וראיתי
בברכת הזבח ריש ערכין הקשה דהא יכולין
לאכול בשר אחר המתנת השיעור ולא דק דהא
עכ"פ צריך לברך ברכת המזון קודם ואם ימתין ו'
שעות יתעכל המזון משמע מדבריו דדוקא בגבינה
קשה שנוהגין להמתין אחריה שש שעות שהוא
אחר זמן עיכול שם לא שייך שיאכלו יחד
ולכאורה מדבריו משמע דבנדון דידן דמיירי
שממתינין שעה אחת בין בשר לחלב והוא פחות
משיעור עיכול שהוא ע"ב דקות א"כ עדיין יש
מקום שיצטרפו ויל"ע ,אולם עתה ראיתי בספר
זימון כהלכתו )פי"ג הערה ד( שהביא בשם הגרי"י
פישר זצ"ל שאפילו הנוהגים להמתין חצי שעה גם
אינם מצטרפים וכדברינו[.

#

רשמתי את אשר חנני השי"ת
משה בראנדסדארפער
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מילי דהוראה

הואיל ואתא לידן האי ענינא דצירוף אוכלי בשר
עם אוכלי חלב לזימון נימא בה מילתא,
מה שמצוי מאוד אצל תלמידי ישיבות הנוסעים
להשתטח על הציונים הקדושים בארה"ק ,שכל
אחד מביא סנדוויץ' מביתו ,יש מהם במילוי
מאכלי חלב כמו גבינה וכדו' ויש מהם שמביאים
סנדוויץ' במילי נקניק בשרי וכדו' ואוכלים את
פיתם בזמן אחד בהתקבצות יחד ]כמובן באופן

שאי"צ היכר ביניהם כגון שכל אחד אוחז בידיו
את פתו[ ,פשוט שאין יכולים להצטרף לזימון
כמבואר במשנ"ב )סימן קצו סק"ח( שכדי
להצטרף לזימון צריך שכל אחד יוכל לאכול
מאותו פת של חבירו ,וכאן הרי לא יכולים לאכול
הפת של חבירו דהרי מלוכלך מבשר או חלב ,ולכן
העצה היעוצה שהאוכלי חלב יזמנו לעצמם
והאוכלי בשר יזמנו לעצמם.

-
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הרב שמואל יצחק ווייס

דומ"ץ בקרית ספר
ונכד אחי רבינו הגה"ק משימאני זיע"א

בדין סעודת החתונה לגבי חובת שבע ברכות לכל המסובין

יש לעיין בחובת ברכת שבע ברכות בסעודת
החתונה המתארך כמה שעות האם זה חובת
כאו"א מהמסובין ,ולכן מחויבים להשאר עד סיום
הסעודה דמברכין בזימון ושבע ברכות ,או דכל
חובת ז"ב היא על כלל הציבור ולכן היחידים יכולים
לברך ברהמ"ז ללא ברכת שבע ברכות.

והנה בשו"ע אה"ע )סי' ס"ב סעיף י"א( כתב בני
החופה שנתחלקו לחבורות אפילו אם אכלו
בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן אוכל כולם
מברכים ברכת חתנים וכו' ,כולם חשובים כאחד
לברך ברכת חתנים ,כיון שאוכלים מסעודה
שהתקינו לחופה וכו') ,וכמש"כ בבהגר"א שם אות ל"א(
ומקורו ברא"ש פ"ב דסוכה סי' י"ח עיי"ש ,מבואר
מפשטות לשון השו"ע דחובת ז"ב חל על כאו"א
מהמסובין ולכן במקום דנתחלקו בני החופה מברכין
ברכת חתנים ,האמת דצ"ל דאי"ז חיוב חדש על
המסובין שנתחלקו לברך ז"ב יותר מחובת זימון
בעשרה אלא דבנד"ד דאכלו במקום נישואין כנ"ל,
נתחייבו גם בברכת חתנים.
וא"כ יל"ע מה העצה למעשה בסעודת החתונה
שמאריכין כמה שעות שלא להתחייב
בברכת ז"ב לאלו הקובעין סעודה בפת ,או בפת
הבאה בכסנין דיש בזה גם דין של קביעות סעודה
וכמבואר במג"א קס"ח סקי"ג ושאר פוסקים,
וראיתי בשו"ת חשב האפוד )ח"א ס"ט( מה דראה

אצל הגאון ר' צבי פרעדינגר זצ"ל מוינא שהי'
תלמידו של הגאון מהר"ם אריק זצ"ל דבאופן
שמיהרו המסובין לצאת מסעודת הנישואין דבירכו
עשרה ברהמ"ז וברכת ז"ב לעצמם לפניי ביאת
החתן שלא יחלישו דעתו דמסתלקים לפני סיום כל
הסעודה שהכינו בשבילו ,ולמד כ"ז מלשון השו"ע
הנ"ל דכשהחבורות מסלתקים חובה עליהם
בברהמ"ז לברך שבע ברכות ,וע"ע בחשב האפוד
)ח"ב ס"ג( שחיזק דבריו הנ"ל ,וכ"כ וכ"כ גם בשו"ת
אבן ישראל )ח"ח ס"י פ"ב( דכל הקהל האוכלים
בסעודת חתנים חייבים בברכת שבע ברכות.

גם בשו"ת דעת סופר )אה"ע סי' כ"ו( נקט כנ"ל
עפי"ד השו"ע ,דכיון דאכלו בסעודת נישואין
מחוייבין המסובין לברך ז"ב ,אך באופן והחתן
מקפיד על הליכתם קודם גמר הסעודה אין ליחלק
ולזמן בעשרה כמבואר באו"ח ר"ס קצ"ג) ,וכש"כ
הט"ז בסי' ר' סק"ג דמוכח דין זה מהגמ' ,בברכות דף נ'

במעשה דריש גלותא( ולכן יטלו רשות מהחתן
שימחל להם על הליכתם ,וכ"ה בס' שובע שמחות
פ"א הערה כ"א עיי"ש.

וא"כ לפי"ז היודע מראש דאין ביכלתו להשאר עד
סוף הסעודה דמברכים ז"ב אין לו לאכול
בסעודת הנישואין רק מאכלים דלא נתחייב בברהמ"ז
וזימון ,וכ"כ בס' אמת ליעקב )על אה"ע סי' ס"ב בהערה
אות  (28דל"מ שיתנה מראש בזמן נטילת ידיים שאינו

ק
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רוצה להצטרף עמהם וכו' ,ולכן אין לו לאכול שם רק
מאכלים שאינו מתחייב בברהמ"ז ,וכתב שם דגם
בלא נטל ידיו לסעודה נחשב שהשתתף בסעודת
מצווה ע"ש ,גם בתשו' דעת סופר הנ"ל כתב דאין
עצה לזה רק באופן דלא מתחייבים בברהמ"ז דאז
יכול לצאת מהסעודה לפני ברהמ"ז וז"ב ע"ש.

אולם

באגרות משה )אה"ע ח"א סי' פ"ז – או"ח ח"א

סי' נ"ו( נקט דחובת שבע ברכות על כל
הנאספין בשעת הסעודה ,וא"כ העצה שיתנה בשעת
נטילת ידיים שאינו מצטרף עם המסובין לשם
קביעות ,דאז גם ביושבין על שולחן אחד לא
נתחייבו בזימון ,והוכיח ד"ז מהרמ"א בסי' קצג –ג,
דאין מזמנין בבית עכו"ם ומדברי המג"א בסי' תקנ"ב
סק"ט שלמד מדברי הרמ"א הנ"ל דאין חובת זימון
גם באכלו שלשה ביחד בסעודה המפסקת ,והטעם
דבזה הווה כהתנו מראש דלא נתחייבו בזימון עיי"ש,
שו"ר בס' כלולות חתנים )תשפ"ה ע"מ בהערה קי"ט(
שציין בזה לדברי הפנ"י ברכות דף מ"ה ע"א ,ראש
יוסף להפמ"ג ברכות מ"ז ,מקור חיים סוס"י ר',
הגר"ז סי' רי"ג – ו' ,ערוה"ש שם סעיף ט' ,וכ"ה
בחמת שלמה סי' קצ"ג – א.

ולא ברירא לי במה דנקט בשו"ת אבן ישראל
הנ"ל דברכת חתנים אינו תלוי בדין זימון) ,אך
בפת"ש אה"ע סי' ס"ב סק"ח ,הביא מספר זכור לאברהם

שהסתפק בזה עיי"ש(.

רבתא

וכעצת האגרות משה הנ"ל שמעתי ממר"ן
הגר"ח קנייבסקי שליט"א )בשנת תשנ"ג(
דכך היה דעתו של מר"ן בעל החזו"א זצ"ל
דמועיל דעת בזמן נט"י לסעודה שלא יתחייב
בזימון וחובת ז"ב וכנ"ל ,וכך הי' נוהג מר"ן
הגרש"ז אוערבך זצ"ל שהיה מברך ברהמ"ז

בסעודת הנישואין ולא המתין לזימון ושבע ברכות
)אך בס' כלולות חתנים )עמ' ל'( כתב דהגרשז"א
זצ"ל ס"ל דצריך גם לא ליטול ידיו לסעודה עם
הציבור עיי"ש ,וד"ז צ"ע דכשלא נטל ידיו עם
הציבור הרי לא נתחייב כבר בזימון וצ"ע(.

אמנם

בשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' מ"ג אות ט"ו(

כתב דלא מצינו בהדיא בפוסקים דאסור
לילך מסעודת הנישואין קודם ברכת חתנים ,וכל
חובת ז"ב רק לציבור המסובין הנמצאים בגמר
הסעודה שישתתפו בשמחת חו"כ בברכת ז"ב ,ויסוד
דבריו מבואר גם בדברי הגרש"ק בשו"ת האלף לך
שלמה )אה"ע סי' קז'( דדין ז"ב תלוי בחובת בברהמ"ז,
ולכן מה"ט אין מברכין ז"ב ,כשהתחילו הסעודה
ביום האחרון של הז"ב ,ונמשכה הסעודה לתוך
הלילה עיי"ש ,וגם הגאון ר' יונתן שטייף זצ"ל
)בשו"ת מהר"י שטייף סי' ז'( נקט לדבר פשוט דאין
חיוב ז"ב על כל אחד מן המסובין ,ואין המברך ז"ב
מחוייב לכוין בברכותיו להוציא כל המסובין ,
ומספיק מה שנשאר עשרה השומעין שמברכין שבע
ברכות ע"ש ,ולכאורה שיטה תמוה זו מדברי השו"ע
באה"ע הנ"ל שמקורו ברא"ש בפ"ב דסוכה דמבואר
דיש חובת ז"ב על כל המסובין ,שו"ר בשו"ת ציץ
אליעזר )ח' י"א סי' פ"ד בסוף התשו'( שהעיר כנ"ל,
)ועיין בשו"ת שבט הלוי )ח"ט סי' רע"א( ובס' תורת הזימון

)תשע"ט – בסוה"ס סי' קפ"ג( מש"כ בזה( אך בשעהד"ח
גדול הנוגע להפסד ממון יש שיטת הב"ח המובא
במשנ"ב )סי' ר' סק"ה( דמותר לצאת ללא זימון
באופן הנ"ל כשלא גמרו הסעודה ביחד עיי"ש.
ומסתבר לפי מה שנתבאר דזה דומה לזימון אפ"ל
לשיטת הב"ח יוכל ג"כ ללכת מהסעודה
לפני ז"ב באפן הנ"ל.

-
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קא

הרב אברהם שלמה כ"ץ*

בן הגאון האדיר בעל "ראש אליהו" זצללה"ה אבדק"ק סאטמאר ב"ב
ובעמח"ס "הבדלת מראש" ושא"ס-קרית יואל בני ברק

בענין ברכהמ"ז על הכוס בס"ג דשבת כשאין שותים
את הכוס – זימון על הכוס חיוב או לא
בס"ד ,יום ה' פרשת לך לך ט' חשון שנת תשע"ז לפ"ק.

כבוד ידידי האברך החשוב ,ספרא רבה ,חן וחסד נסוך על פניו ,מתמיד גדול בתורה הקדושה באהבה
ובחיבה וכו' ,הלא הוא הרב רבי יואל יוזשעף שליט"א ,מחשובי האברכים פה קריתינו בבני ברק יצ"ו.
אחדשה"ט באה"ר.
יישר כח על המכתב החשוב אשר שלח לן מר
בנוגע לספרנו 'הבדלת מרא"ש' שבסייעתא
דשמיא יצא זה עתה לאור עולם .ומבין שיטי דבריו
מבצבץ ועולה הערה נאה שהעיר בענין ברכת המזון
והבדלה ,בזה הלשון :נתקשיתי כבר זה זמן טובא,
מהו הענין בברכת המזון על הכוס בסעודה שלישית
כשאין שותין כלל את הכוס לא להבדלה ולא אחר
הבדלה ,אלא שופכין אותו בחזרה אל תוך הקנקן.
עיין בשולחן ערוך הרב )או"ח סימן ק"צ סעיף ד'(
באריכות ,דהא דאין אומרין שירה אלא על היין,
דהוא :או שתיית היין ,או הברכה שמברכין עליו
בורא פרי הגפן .אבל לברך על הכוס מבלי ברכת
בורא פרי הגפן וגם בלי שתיית הכוס ,מה הענין
בזה .אמנם כבר נהגו כן בבתי מדרשינו בכל אתר,
אם כי מרן זי"ע כנראה שהיה מבדיל על כוס ברכת

המזון אחר תפילת ערבית ,אבל צריך ביאור מנהגינו
מהו המקור לזה ,עכ"ד.

ואבוא בזה להשיבו כיד ה' הטובה עלינו.

א.

מקור הדין ברמב"ם ובשולחן ערוך * המג"א
אוסר לשתות כוס הברהמ"ז למי שאינו מקפיד
תמיד לברך על הכוס

הנה,

מקור האי דינא הוא בדברי הרמב"ם )הלכות

שבת פרק כ"ט הלכה י"ב( שכתב :היה אוכל
בשבת ויצא השבת והוא בתוך סעודתו ,גומר
סעודתו ונוטל ידיו ,ומברך ברכת המזון על הכוס
ואחר כך מבדיל עליו וכו' ,ע"כ .ועיין שם בהשגת
הראב"ד על זה א .והמחבר )אורח חיים סימן רצ"ט
סעיף ד'( פסק כן להלכה ,כשמוסיף לכתוב :ואם יש

###
* תשובה זו הועתק מתוך הספר הבהיר "הבדלת מראש"-ח"ב שעומד לצאת לאור עולם בקרוב בעזהשי"ת
א .עצם ענין זה  -מצד האם אפשר להבדיל על אותו הכוס שבירכו עליו ברכת המזון דסעודה שלישית ,כבר נתבאר
היטב בס"ד בתשובתינו שבספרנו הנ"ל )סימן ה' .עמוד תקכ"ד ואילך(.

קב
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לו שני כוסות ,מברך ברכת המזון על אחד ומבדיל
על אחד ,ע"כ .והמגן אברהם שם )סק"ז( הוא
הראשון המעיר מענין שתיית הכוס האם מותר
לשתות כלל מהכוס שבירכו עליו ברכת המזון,
ופוסק ,דאי אפשר לשתות מהכוס של ברכת המזון
לפני ההבדלה .ורק אם המברך הזה מקפיד תמיד
שלא לברך ברכת המזון בלא כוס  -לו מותר לשתות
הכוס אף על גב שהוא קודם הבדלה ב .מה שאין כן
מי שאינו נזהר לברך תמיד הכוס ומשום דסבירא
ליה כהשיטה )או"ח סימן קפ"ב סעיף א'( דאין טעון
כוס ,אז ,אדם זה  -גם עתה אסור לו לשתות ממנו ג.

ב.
השגת התוספת שבת על המג"א * גם להמקפיד
תמיד לברך על הכוס ,לא יוכל לשתות כוס
הברהמ"ז באם אין לו כוס נפרד להבדלה

האמנם .התוספת שבת )סימן רצ"ט סק"ז( משיג על
זה וטוען ,דאמאי לא יוכל אדם זה
לשתות מהכוס ,והרי אף שאינו נזהר תמיד בזה,
מכל מקום הרי וודאי דאיכא מצוה מן המובחר על
כל פנים בברכת המזון על הכוס .אבל המחצית
השקל )סימן רצ"ט סוף סק"ז( כבר מתרץ לה ,דמכל
מקום ,כיון דלדידיה לאו חובה הוא ,ממילא ליכא
למימר דכוס ברכת המזון שייך לסעודה ולהתיר לו
משום כן לשתות מקודם ההבדלה.

ועיין

במאמר מרדכי )סימן רצ"ט סק"ד ,סק"ה(

שמתבאר מיניה ג' הערות על דין דידן :א(

דהא דמותר לשתות מכוס ברכת המזון קודם
ההבדלה למי שנזהר וכו' ,היינו רק למי שיש לו שני

רבתא

כוסות ,דאם לא כן אלא יש לו רק כוס אחד ,הרי בזה
שיטעמנו יפגמנו ותו לא יוכל להבדיל עליו .אם לא
שנאמר  -דשופך ממנו לכוס אחר כדי שלא לפגמו.
ב( דאף למי שנזהר לברך תמיד על הכוס דייקא ,אין
מותר לשתות אלא את כוס ברכת המזון ולא שאר
משקים כלל .ג( דהא דהמחבר פסק דאם יש לו ב'
כוסות מברך על אחד ומבדיל על השני ,המנהג פשוט
שלא להבדיל תיכף אלא מתפללים ערבית תחילה,
ע"כ .ולגבי הנקודה הא' הנ"ל עיין בכף החיים )סימן
רצ"ט סקח"י( שסתם משמיה דהמאמר מרדכי בכתבו:
ואינו טועמו עד אחר הבדלה כדי שלא יפגמנו ,מאמר
מרדכי ,ע"כ .ולא נקט כהצד שמסיים המאמר מרדכי
כנ"ל דאולי שופך וכו'.

אם כן הרי לן ,דכל קולת המגן אברהם למי שנזהר
על כל פנים לברך תמיד על הכוס ,אינו שייך
אלא במי שיש לו שני כוסות בנפרד לזה ולזה ,דאז
יכול לשתות מקודם את כוס ברכת המזון אף
שעודנו קודם ההבדלה ,וכפי שכן כתב האליה רבה
)סימן רצ"ט סק"ו( מפורש בדבריו :וכשיש לו שתי
כוסות ,מברך ברכת המזון על אחת ושותה ,ואחר
כך מתפלל ואחר כך מבדיל ,ע"כ.

והנקודה האחרונה שנגע ביה המאמר מרדכי -
שלא להבדיל תיכף אחר הברכת המזון,
הוא נקודה שאינו פשוט כל כך ,וכבר הבאנו סיכום
הדינים היטב בזה בספרנו 'הבדלת מרא"ש' בפסקי
המחצית השקל )עמוד ת"מ ענפים ב'  -ג' .ובעמוד תנ"ד
מאות י"א ואילך( ושם בחלק השו"ת )עמוד תק"ל -
תקל"א( .ופה אביא שוב מענין זה הנצרך להכא.

###
ב .ומכיון דבתוך הסעודה היה רשאי לאכול קודם הבדלה ,לכך גם אחר הסעודה וברכת המזון מותר לטעום ,דשייך
לסעודה) ,התוספת שבת סימן רצ"ט ריש סק"ז(.
ג .ואף גם זאת ,אינו אלא כשהוא כבר לילה ,מה שאין כן אם הוא עדיין קודם לילה אז אף על פי שהוא לאחר
השקיעה וקרוב לבין השמשות ,חייב לשתותו בכל ענין) ,הערוך השלחן סימן רצ"ט סעיף ט'(.
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ג.

דעת השו"ע הרב ,שהוא בעצם פשרה לצאת
גם ידי דעת המג"א וגם ידי דעת התו"ש

דהנה ,עיין בשולחן הרב )סימן רצ"ט סעיף ו'( שפסק
כדעת המגן אברהם הנ"ל לאסור לשתות
מכוס ברכת המזון למי שאינו נזהר וכו' .אבל ,בין
מי שמותר לו לשתות ממנו ובין מי שאסור לו
לשתות ממנו קודם ההבדלה ,אם אין לו כוס נוסף
להבדיל עליו בנפרד ,אז הוא צריך להבדיל עליו מיד
עוד קודם שישתה ממנו אחר ברכת המזון ,ולא
יאחר ההבדלה עם השתיה לאחר זמן ,לפי שצריך
לשתות מכוס ברכת המזון מיד אחר ברכת המזון
 -להאומרים שברכת המזון טעונה כוס) ,ואף

להאומרים שאינה טעונה כוס ,מכל מקום כיון
שהוא מברך עכשיו ברכת המזון על הכוס  -לפי
שלדברי הכל יש על כל פנים מצוה מן המובחר
לברך על הכוס .אם כן יש לו גם כן לשתותו מיד
אחר ברכת המזון למצוה מן המובחר אף על פי
שאין חיוב בדבר ,ולכן יש לו להבדיל מיד אחר

ברכת המזון על כוס זה כדי לשתותו מיד .ואם יש
לו עוד יין לכוס הבדלה ,יש לו להבדיל מיד על כוס
של יין השני ולא יברך בורא פרי הגפן על כוס
הראשון של ברכת המזון אלא על כוס שני של
הבדלה ,ומיד אחר שתיית כוס הבדלה ישתה גם כן
כוס ברכת המזון למצוה מן המובחר( ,ע"כ.

הרי לכאורה נראה הביאור בדעת קדשו של הרב,
שאף שהוא גופא פוסק לעיל מיניה כדעת
המגן אברהם ,שמי שאינו נזהר לברך תמיד על
הכוס ,לא יוכל לשתות כוס הברכת המזון טרם

רבתא

קג

ההבדלה ,מכל מקום בכל זאת נוטה לפסוק כסברא
הזו אשר כבר הוזכרה בטענת התוספת שבת הנ"ל
להעדיף בכל זאת שתיית כוס הברכת המזון גם למי
שאינו נזהר וכו' ,כיון דעל כל פנים איכא מצוה
מהמובחר בזה .וממילא כדי לצאת ידי שתי הדיעות
הללו ,מצא הרב פשרה באופן נאה ,שיקפיד
להבדיל מיד אחר הברכת המזון ,ואף אם יש לו שני
כוסות נפרדים לכל אחד משניהם  -וכל שכן אם
יש לו רק כוס אחד לשניהם .ויברך בורא פרי הגפן
על כוס ההבדלה ובזה יפטור גם את כוס ברכת
המזון וישתה את שני הכוסות יחד או את הכוס
האחד שהוא עבור שניהם ,ודו"ק.

מחלוקת הכף החיים על השולחן ערוך הרב הנ"ל

ועיין בכף החיים בסימן רצ"ט )סקי"ט( ,דאף לאחר
פסק השולחן ערוך הרב בזה  -מעדיף לפסוק
כדעת האליה רבה הנ"ל לשתות כוס הברכת
המזון לאחר ברכת המזון ד ,ולהתפלל ערבית אחר
כך ,ורק אחר כך להבדיל על הכוס השני ,כיון שבכך
נרויח :א( שיבואו על הסדר  -תפלה ואחר כך
הבדלה .ב( שנשתה את הכוסות כסדרן ,מתחילה
כוס הברכת המזון ואחר כך כוס ההבדלה ,ע"כ.

ד.

כל המדובר הכא על איסור או היתר שתיית
כוס ברכת המזון ,אינו אלא בשלשה שאכלו
יחד ,ולא ביחיד האוכל

ולכאורה המובן בפשטות הוא ,שכל המדובר הכא
מהא דאם ישתו מכוס ברכת המזון או
לא ,הוא על ברכת המזון בשלשה ,ולא ביחיד.
דעיין בשולחן ערוך אורח חיים )סימן קפ"ב סעיף א'(

###
ד .ועיין באליה רבה שם :שבכלל מתיר השתיה .גם למי שאינו מקפיד לברך על הכוס דייקא .וחולק שם על המגן
אברהם בזה.
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שכתב המחבר :יש שאומרים שברכת המזון טעונה
כוס אפילו ביחיד וצריך לחזור עליו ,ולא יאכל אם
אין לו כוס לברך עליו אם הוא מצפה ואפשר
שיהיה לו ,אפילו אם צריך לעבור זמן אכילה אחת.
ולפי זה ,אם שנים אוכלים יחד צריך לקחת כל
אחד כוס לברכת המזון .ויש אומרים שאינה טעונה
כוס אלא בשלשה .ויש אומרים שאינה טעונה כוס
כלל  -אפילו בשלשה .הגה :ומכל מקום מצוה
מן המובחר לברך על הכוס )ר"ן פרק ערבי פסחים(,
ע"כ .וביאר המשנה ברורה )סימן קפ"ב סק"ד( על
דברי הרמ"א הנ"ל דאיכא על כל פנים מצוה
מהמובחר ,דרצה לומר ,דאף לדיעה זו שאין טעון
כוס כלל ,היינו שאין בה חיוב .אבל כולי עלמא
מודים דמצוה מן המובחר לברך על הכוס אם יש
לו יין בביתו וכו' ,ומנהג העולם להקל בזה כדעה
השלישית שלא לחזר אחר כוס אם לא כשיש לו
יין או שאר משקין דהוא חמר מדינה בביתו ,דאז
בודאי מצוה מן המובחר לכולי עלמא לברך על
הכוס וכנ"ל .ודוקא כשהוא בזימון שלשה ,אבל
לענין יחיד ,מקילים כמה אחרונים לגמרי ,ועיין
לקמיה בסוף סעיף ב' בהג"ה ,עכ"ד.

ועיין

גם בדברי השולחן ערוך הרב )סימן קפ"ב סעיף

א'( שכתב :יש אומרים שברכת המזון טעונה
כוס אפילו ביחיד וצריך לחזור אחריו כדרך
שמחזרין אחר כל מצות שהן חובה וכו' .ויש
אומרים ,שברכת המזון אינה טעונה כוס אלא
כשמברכין בזימון .ויש אומרים ,שאפילו בג' או
עשרה אינה טעונה כוס לחובה אלא למצוה מן
המובחר אם יש לו ,אבל אין צריך לחזור אחריו
כדרך שמחזרים אחר המצות שהן חובה )וכן נוהגין
עכשיו( .במה דברים אמורים :בזימון .אבל ביחיד,
אין צריך כוס כלל  -אף למצוה מן המובחר ,ואפילו
יש לו .ויש מדקדקים ,כשמברכים ביחיד ,להניח
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הכוס על השלחן ולא לאחוז בידו ,כדי לצאת לדברי
הכל ,שלהאומרים טעונה כוס אפילו ביחיד ,הרי
הכוס לפניו ואחיזתו אינה אלא למצוה מן המובחר
לדברי הכל) ,אבל מנהג העולם שלא לברך על

הכוס כלל ביחיד ,ונכון מנהג זה על דרך
הקבלה( ,ע"כ.

שמכל זה הרי אנו רואים :שאם מדברים מעצם
הברכת המזון על הכוס בסעודה שלישית
דיום השבת ,ומאלו שנוהגים להקפיד לברך על
הכוס ,או מאלו שאין נוהגים להקפיד  -ושבכל זאת
על כל פנים איכא מצוה מהמובחר בזה .כל זה אינו
אלא על זימון של שלשה ,ולא על יחיד ,שבזה אין
מברך כלל על הכוס אף לא לצד 'מצוה מן
המובחר'.

ועיין בכף החיים )או"ח סימן קפ"ב סק"א( מה
שהאריך להוכיח ,דעל פי דעת הזוהר הק'
והאר"י הק' ,ליכא כוס של ברכה וזימון אלא
בשלשה דייקא ולא ביחיד ,וביחיד אסור לו לקחת
כוס של ברכת המזון בידו על פי הקבלה ,וממילא
אינו יכול לברך על הכוס .כמו כן עיין שם )סק"ד(
שהביא שיטות שהבינו בסיום דברי הרמ"א הנ"ל,
דאיכא מצוה מן המובחר לברך על הכוס אף ביחיד,
והעיר על זה ממה שכבר כתב השולחן ערוך הרב
הנ"ל דדווקא בשלשה יש מצוה מן המובחר ,וכן
ממה שכתב הזוה"ק הנ"ל דאפילו בשלשה אינו
אלא למצוה מן המובחר ,אבל יחיד לא יברך על
הכוס כלל.

ה.
פסק הכף החיים בסימן רצ"ט על פי הנתבאר
לעיל בסימן קפ"ב ,ושמזה ג"כ מוכח כהנ"ל

שוב ראיתי ,שהכף החיים ממשיך בשיטתו בסימן
רצ"ט )סק"כ( ,דאם בסימן קפ"ב פסקינן
לעיקר כדברי המקובלים ,דדוקא בשלשה טעון

הלכתא
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ברכת המזון עם כוס ולא ביחיד .אם כן ,אם היו
האוכלים שלשה ויש להם כוס אחד ,יברכו עליו
ברכת המזון ויבדילו וישתו ה ואחר כך יתפללו .ואם
היה להם שני כוסות ,יברכו על הראשון ברכת המזון
וישתהו המברך ,ואחר כך יתפללו ואחר כך יבדילו
על השני .מה שאין כן כשמדובר מאוכל יחיד או
שנים ,הוא לא יברך על הכוס כלל אלא יברך ברכת
המזון בלא כוס ואחר כך יתפללו ויבדילו על הכוס,
עכתו"ד .ושמזה הרי לן מפורש בדבריו כדביארנו
לעיל על פי המוכח מסימן קפ"ב ,שכל הנידון הכא
האם כן ישתו או לא ישתו את כוס ברכת המזון
דסעודה שלישית ,אינו אלא בשלשה ויותר שאכלו
יחד ,ולא ביחיד האוכל ,והבן.

ו.

ועל כל פנים מכל האמור נראה לבאר הטעם במה
ששאלת על המנהג לברך על הכוס בסעודה
שלישית ,אף שאין אנו טועמין כלל מהיין ,ואף לא
מבדילין עליו על כל פנים  -לאחר תפילת הערבית
במוצאי השבת ,והיינו.

ביאור מנהגינו ,לברך על הכוס בסעודה
שלישית אבל לא לשתותו

דכיון שבענין כוס ברכת המזון דסעודה שלישית
איכא נידון טובא ,האם אפשר כלל לשתות
את הכוס כשבעצם הרי הוא עדיין קודם ההבדלה.
א[ שהמגן אברהם אוסר לשתותו למי שאינו
מקפיד לברך תמיד על הכוס דייקא .ב[ ואילו
התוספת שבת נוטה להתיר לשתותו בכל ענין,
מטעם דעל כל פנים איכא מצוה מן המובחר לברך
על הכוס אף כשאינו מקפיד בתמידות על זה.

רבתא

קה

ג[ ואילו להאליה רבה הנ"ל והכף החיים אחריו  -ועוד
אחרונים ,הרי בכל ענין מותר ואף צריך לשתות
את הכוס ,גם אם המברך הזה אינו מהמקפידים
תמיד לברך על הכוס .ד[ ואילו להשולחן ערוך
הרב ,אכן יש ענין לשתות את כוס ברכת המזון,
אבל בכל זאת לא לשתותו לבדו בפני עצמו אלא
על ידי הבלעה של שתיה על ידי כוס ההבדלה
שמקיימו מיד לאחרי הברכת המזון.

ממילא :כיון שהברכת המזון על הכוס בסעודה
שלישית נתייחד יותר מסתם שאר ברכת
המזון על הכוס )שבהם אין עיכוב כלל לשתותו,
ואדרבה ,יש ענין גדול לשתות את הכוס שבירכו
עליו( שאנו מוצאים בו חידוש :א[ שיש שיטות
שאסור לשתותו  -למרות שבדרך כלל הרי
שחשיבות שתיית כוס הברכה ענין גדול הוא.
והטעם ,שזמן קיומו הוא כשכבר הגיע עת מצות
ההבדלה ושאז כבר אסור לשתות .ב[ ומאידך אנו
רואים שיטות הסוברים ,שעם כל זאת עדיין גם בזה
כן ישתו ,כי הוא מצוה מן המובחר .ג[ ומאידך אנו
מוצאים שיטת פשרה שלא ישתוהו במכוון אלא
יבדילו עליו תיכף  -ועל ידי כך ממילא כבר
ישתוהו .אם כן לכך אנו מברכים על כל פנים על
הכוס בסעודה שלישית בכל ענין גם אם איננו
שותים אותו .ובכדי לצאת לפחות ידי חובת
השיטות המצריכים אף לשתותו ואף שעודנו קודם
ההבדלה ,או לשתותו בהבלעה על כל פנים על ידי
שתיית כוס ההבדלה  -אם כששניהם באותו הכוס
אם כששניהם בכוסות נפרדים וכנ"ל .ואף שאין אנו
נוקטים כן כהשיטות הללו וכנתבאר היטב בדברי

###
ה .וכדכבר הבאנו לעיל )ענף ג' ד"ה ועיין( ,דלשיטתיה קאזיל לפסוק כהחולקים על המגן אברהם  -המתירים לשתות
בכל ענין מכוס הברכת המזון ,אף שהוא עדיין קודם הבדלה.

קו

הלכתא
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התהלה לדוד )סימן רצ"ט סק"א( ,ומטעם דמוטב
להתפלל מעריב קודם הבדלה ,כדי שיבדיל בתפילה
מקודם שיבדיל על הכוס ו וידחה שתיית כוס ברכת
המזון .מכל מקום על כל פנים לא נבטל לגמרי לענין
זה ולומר שמכיון שאין שותין כלל מהכוס ממילא
כבר גם לא נברך עליה כלל .לא מיבעיא לדעת
התהלה לדוד שם שמברר ,שעל כל פנים מבדילין
לאחר תפילת מעריב על כוס הברכת המזון .דאז
הרי סוף כל סוף על כל פנים שותין כוס זו ,אף
שמצד ברכת המזון אינו נחשב כל כך וכדכתב
השולחן ערוך הרב הנ"ל ז שבאיחור שתייתו עד
לאחר ההבדלה אינו נכון ,לפי שצריך לשתות מכוס
ברכת המזון מיד אחר ברכת המזון וכו' .אלא אף
לדידן דגם להבדיל על כל פנים על כוס זו  -לאחר
תפילת ערבית  -אין אנו מבדילין כי אנו מבדילין
בבית ,מכל מקום על כל פנים אית ביה חשיבות
דלא תשתכח תורת ברכת המזון על הכוס לאלו
המצריכים לכתחילה לברך ברכת המזון רגיל על
הכוס בסעודה שלישית  -ואף לשתותו ,ודו"ק.

ז.

ראיה למהלכינו הנ"ל ,מאחיזת הכוס בברכת
המזון על הכוס ביחיד

ונהניתי טובא כאשר מצאתי
לסברתינו הנ"ל.

כעין

ראיה

דהנה,

הרמ"א באורח חיים )סימן קפ"ב סעיף ב'(

כותב :ויש מדקדקין ,כשמברכין ביחיד על
היין ,שלא לאחוז הכוס בידם ,רק מניחין אותו על
השולחן לפניהם ,ונכון מנהג זה על דרך הקבלה,
ע"כ .ומבאר הטורי זהב שם )סק"ב( ההסבר בזה
בשם הבית יוסף )סימן קפ"ב ד"ה ובמדרש( ,דאיתא
במדרש הנעלם )זהר חדש ,רות מ"ז א'( דפחות
משלשה אין צריך כוס ,וכדי לקיים גם דעת
הפוסקים דצריך כוס ,הם עושים הפשרה להראות
שאין הלכה מוכרעת בזה ,ע"כ .וכן ביאר הגר"א
שם בביאורו )סק"ט( באמצע דבריו :ולצאת ידי
הפוסקים דאף ביחיד טעונה כוס ,על כן מברכין
ואין אוחזין ,וזהו שכתב וכו' ,דרצה לומר דעל פי
קבלה אין לברך כי אם בשלשה .אמנם הוא מסיים
שם בכתבו :ועיין בזוהר )חלק ג' רעג (:דעיקר קפידא
לאחוז ביד וכו' ,עיין שם ,ע"כ ח .האמנם המגן
אברהם שם )סק"ו( לא ניחא ליה בזה ,ולא ידע למה
לא יאחזו הכוס ביחיד ט ,כיון דמכל מקום עדיף טפי
לברך על הכוס ,ולכן נראה ליה שכן יאחזנו בידו,
עיין שם .ועיין בבאר היטב )שם סק"ד( מה שהשיג
על הרמ"א הנ"ל שכתב דנכון מנהג זה על דרך
הקבלה ,דהא כבר כתבתי )סק"א( בשם האר"י שאין
צריך כוס כלל ,ע"כ י .ועיין בליקוטי חבר בן חיים
שמיישב את תמיהת המגן אברהם הנ"ל שתמה

###
ו .שבעצם :כנקודה זו ,כתב כן גם הכף החיים הנ"ל )ענף ג' ד"ה ועיין(.
ועיין מה שהבאנו בזה בספרנו החדש 'הבדלת מרא"ש' )סימן י'' ,עיניו בראש"ו' סק"ה ענף א' ד"ה ועל(.
ז .ענף ג' ד"ה דהנה.
ח .ולהלכה ,ממילא כבר פסק השולחן ערוך הרב )או"ח סימן קפ"ב סוף סעיף א'( וכתב :אבל מנהג העולם שלא
לברך על הכוס כלל ביחיד ,ונכון מנהג זה על דרך הקבלה ,ע"כ .וכן כתב הכף החיים )סימן קפ"ב סוף סקט"ו( :ומיהו
כבר כתבנו לעיל אות א' ,דעל פי הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל ,ביחיד אין צריך כוס כלל ,והכי נקטינן ,ע"כ.
ט .אף לאחר מה שנתבאר לעיל לפי המדרש הנעלם.
י .האמנם ,בדברי הגר"א הנ"ל נראה שנוגע בנקודה זו ,ובזה ,אדרבה ,מבאר דברי הרמ"א מה שכתב שכן נכון על
דרך הקבלה ,ודו"ק.

הלכתא
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דלא ידע למה לא יאחזו הכוס ביחיד ,דנראה הטעם
בזה ,דאי ברכת המזון ביחיד אינו טעון כוס ,ממילא
אסור לאחוז הכוס בידו בשעת ברכה ,ע"כ .אבל
באמת ,המגן אברהם שם גופא מסיים וכותב :מיהו
בכתבים כתבו ,שלא ליטלו בידו ,ויתן ימינו על
שמאלו נגד החזה ויסגור עיניו ,ע"כ.

ועל כל פנים אנו רואים מפורש רעיון כזה ,דכשיש
שיטות בענין ברכת המזון על הכוס ,לכאן
ולכאן ,אז עושים דרך פשרה ביניהם ,והיינו:
שמברכים על הכוס אבל אין אוחזין אותו בידו
בשעת הברכה .וממילא הוא הדין נימא לענינינו
בברכת המזון בסעודה שלישית ,דכיון דלכולי
עלמא אפשר לברך על הכוס בכהאי גוונא
כששלשה אכלו יחד ,ורק שהשאלה הוא לגבי
השתיה האם מותר לשתותו או לא ,לכן יברכו על
הכוס אבל לא ישתוהו ,ובוודאי שאם אפשר
להבדיל על כל פנים עליה לאחר תפילת מעריב,
בוודאי יהא עדיף טפי כיון שאז על כל פנים נשתהו
לאחר ההבדלה .אבל גם אם אין אנו מבדילים עליה
כלל ,עדיין יש חשיבות לברך עליה על כל פנים,

רבתא

קז

כדי לצאת ידי הפוסקים הטוענים נחרצות שאף
צריכין לשתות הכוס הזה ,והבן.

---

טרם אשים קנצי למילי ,אציין דבר חידוש הנוגע
בעיקר לברכת המזון על הכוס בסעודה
שלישית .ממה שמצאתי בדברי הגה"ק
מבוטשאטש זי"ע באשל אברהם )או"ח סימן קפ"ב
ד"ה כמו( ,שמחדש ,דכמו שיש לכסות את הפת
בשעת הקידוש כדי שלא יראה הפת בשתו .כמו
כן יש לכסות את הפת בשעת הברכת המזון על
היין ,ואף דלכאורה איזה בושה שייך בזה לפת
כשאי אפשר לברך ברכת המזון כלל על הפת .מכל
מקום לא שנא מקידוש בשחרית דשבת שצריך
לכסות את הפת ,ואף שהקידוש הזה אין אומרים
על הלחם יא ,ומכל מקום מכסים אותו .אבל מכל
מקום אין צריך לכסות כי אם 'שלימה' ולא 'חסירה'
שאינה ראויה לזה כל כך ,עד כאן תוכן דבריו כפי
הבנתי הקט  -עיין שם עוד בדבריו הקדושים.
ועל כל פנים ,בסעודה שלישית שייך ביותר דין
זה ,כיון שבדרך כלל בסתם סעודות השבת,

###
יא .עיין במחבר )סימן ער"ב סעיף ט'( שכתב :במקום שאין יין מצוי ,יש אומרים שמקדשין על שכר ושאר משקין
חוץ מן המים ,ויש אומרים שאין מקדשין .ולהרא"ש ,בלילה לא יקדש על השכר אלא על הפת ,ובבקר יותר טוב לקדש
על השכר שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא ,שאם יברך על הפת תחלה אין כאן שום שינוי ,ודברי טעם הם.
הגה :וכן המנהג פשוט כדברי הרא"ש ,ע"כ.
ועיין גם בדברי השולחן ערוך הרב )סימן ער"ב סעיף י"א( שכתב :ולענין מעשה ,אם אין יין בעיר יקדש בלילה על
הפת לחוש לסברא הראשונה .וביום יקדש על המשקה שהוא חמר מדינה ,שאם לא יברך אלא על הפת ,איזה היכר
יהיה לקידוש זה ,שאף בלא מצות קידוש זה היה מברך על הפת ,ע"כ.
ועיין גם בדברי המגן אברהם )סימן רפ"ט סק"ב( שכותב :משום דאפילו למאן דאמר בסימן ער"ב סעיף ט' דאין
מקדשין עליו ,גבי קידוש שחרית סמכינן אמאן דאמר דמקדשין עליו וכו' ,ע"כ .וביאר שם המחצית השקל בזה הלשון:
גבי קידוש שחרית סמכינן וכו' ,כדי שיהיה שינוי והיכר ,דאי יקדש על הפת ויברך המוציא ,אינו ניכר שהוא משום
קידוש ,דהא בכל סעודה מברך המוציא .מה שאין כן כשיברך על שכר קודם סעודה ,ניכר שהוא משום קידוש ,דהא
אין דרכו בכך לשתות קודם המוציא .מה שאין כן בלילה ,אפילו על הפת יש היכר ,דהא בלילה אומר ברכת קידוש,
לכן יותר טוב לחד דעה לקדש על הפת מלקדש על שכר ,עכ"ד.
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כבר אין נמצאים החלות השלימות על השולחן
בשעת הברכת המזון ,כי מורידים אותם
מהשולחן ומחזירים אותם למקומם שבמטבח
וכדומה .מה שאין כן בסעודה שלישית שאנו
אוכלים בבית המדרש ,הרי תמיד נשארים על

רבתא

השולחן 'בילקעלעך' שלימות על השולחן ממה
שגבאי הבית המדרש מעמידים לכבוד הציבור.
וממילא באנו לחומרת הגה"ק מבוטשאטש
לכסותם או להורידם לגמרי מהשולחן ,כדי שלא
יראה הפת בשתו.

ובזה אצא בשים שלום וברכה ,וכל טוב סלה .ויהא רעווא שנזכה תמיד ללמוד וללמד ולחדש לאמיתה של
תורה ולשמה.

הק' אברהם שלמה כ"ץ
קרית יואל בני ברק יצ"ו

#

נ.ב .לשאלתך השניה בענין מה שביום א' דראש השנה העעל"ט גמרתם אכילת הסעודה מאוחר אחר
השקיעה ,ובירכתם ברכת המזון על הכוס בלא שתייתו ,מחמת ספק שתיה לפני קידוש דליל ב' דראש
השנה .ודנת בדבריך ,שאם היה אחר השקיעה הראשונה דהגאונים אפשר להקל לשתות הכוס .אבל אחר
השקיעה דרבינו תם אי אפשר להקל ,מפני שהוא קודם 'לקידוש' הלילה וכו'.

בזה לא היה הפנאי בידי להכנס עתה לדון גם בשאלה זו .אבל רק זאת אציין ,ממה שכבר הבאנו לעיל
)הערה סק"ג( בשם הערוך השלחן ,שכתב מפורש על שתיית כוס ברכת המזון כשהוא לפני ההבדלה ,דאם
הוא עדיין קודם לילה אז אף על פי שהוא לאחר השקיעה וקרוב לבין השמשות ,חייב לשתותו בכל ענין.
ויש לדון זה בהוא הדין לענין שאלתו לגבי שתיית הכוס כשהוא קודם הקידוש דליל השני ,ואולי שנא
שתיה לפני הקידוש מלפני ההבדלה ,ולא היה הפנאי בידי לעיין בזה כעת .אבל לדידן דקבלנו עלינו שיטת
רבינו תם ,בוודאי שנוכל להקל גם קודם הקידוש ,וכדכתבת בדבריך הנ"ל.

הנ"ל

#

הגהת הגאון האדיר רבי חיים קניבסקי שליט"א על שולי גליון תשובתינו:
ט"ו כסליו תשע"ז.

לכבוד ידי"נ הגה"צ הרא"ש כ"ץ שליט"א.

ראיתי כל מה שכתבת ,ולכאו' הוא דברי טעם.

ד"ש לאביו הגאב"ד שליט"א  -הגאון רבינו אליהו שליט"א ,ואריכות ימים ושנים טובות עד ביאת הגואל.

חיים קניבסקי

-
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קט

הרב חיים רוטר

מח"ס שו"ת "שערי חיים" ושא"ס – אלעד

בדין תפילה בציבור ע"י צירוף במרפסת ומסתעף לזימון
בס"ד ניסן תש"פ

לכבוד הרה"ג רבי גמליאל בן הג"ר אלחנן רבינוביץ שליט"א
מח"ס "גם אני אודך".

שלו' רב וכוט"ס.

א( בדין רואין אלו את אלו אם מהני צירוף בשני
בתים ליחשב כתפילה בציבור ,כתב
הרשב"א בתשובה )ח"א סי' צ"ו( ,וז"ל" :עוד אני
אומר "שאיפשר" לומר שכל שרואין אלו את אלו
כאילו הן בבית אחד דמי מצטרפין ,ודומיא דזימון
של ברכת המזון ,ובזימון הוא דין מפורש ב' חבורות
שהיו אוכלין בבית אחד אם מקצתן רואין אלו את
אלו מצטרפין ,ומבואר בירושלמי דה"ה לשני בתים
דמצרפינן להו בכה"ג" עכ"ל.

והפר"ח )סי' נ"ה אות י"ג( נקט כדעת הרשב"א ,וכ'
לבאר לפי"\ דדין ט' בגדולה ויחיד
בקטנה ]סעיף ט"ז[ ודין ש"ץ בתיבה וט' בבית
הכנסת מצטרפין מפני שהיא בטילה לגבי בית
הכנסת ,מיירי אפילו באינן רואות זה את זה ,ולהכי
צריכי טעמא דהיא בטילה.
והחיד"א במחב"ר )אות ח'( ,כ' להקשות על דברי
הפר"ח דדחיקא מילתא לאוקמי דין מן
האגף ולחוץ ]סעיף ט"ז[ באין רואין ,וכן צריך
לאוקמי דין עזרת בית הכנסת ]סעיף י"ח[ דמיירי
שאינן רואין זה את זה ,וכ"ז דוחק דאורחא

דמילתא דמן האגף ולחוץ ,ובעזרה וכיוצא רואין זה
את זה ]וכעי"ז כ' להקשות בשו"ת משכנות יעקב
ח"א סי' ע"ה[.

ועוד כ' במחב"ר שם ,דאעיקרא דדינא דברי
הרשב"א בתשובה ,דעלה סמכי הרב פר"ח
והרב מטה יוסף בדרך אפשר אמרה ,ומרן לא הביא
דברי הרשב"א הללו ]עי' בב"י סעיף י"ט[ וגם
מהר"ש בן הרשב"ץ בתשובה )סי' ל"ז( כתב בפירוש
דבעזרה אפילו רואין זה את זה אינם מצטרפין ,וכ'
דטעות הוא לדמותם לזימון ,הגם דנעלמה ממנו
תשובת הרשב"א דרב גובריה אמרה לדמותו
לזימון ,מ"מ מאחר דהרשב"א דרך אפשר אמרה
ולהרשב"ש פשיטא ליה איפכא ודעת מרן נראה
הכי וכו' מ"מ בהא דרואים זה את זה נראה דגם
למרן לא מהני בדין אגף ועזרה וכיוצא ,ולא חש
]מרן בב"י סעיף י"ט[ להביא שארית תשובת
הרשב"א ]מהקטע בד"ה עוד אני אומר[ משום
דאמר דהרשב"א אטעמא קמא סמיך ,והא דרואים
בדרך אפשר אמרה ,ואם היולדה והמחזיקה
]הרשב"א[ לא פסיקא ליה אנן היכי ניקום ונסמוך
עלה ,וגם מהריק"ש משמע הכי ]דלא מהני רואים
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זה את זה[ הכי נקטינן וגם הרב א"ר )אות י"ב( הביא
דברי הרב שיירי כנה"ג ]דלא מהני[ ומוכח
דמסכי"ם הולך לדבריו ,ועיי"ש במחב"ר שמביא
שכן דעת שו"ת זרע אמת )סי' י'( שהסכים שלא
כמו שצידד הרשב"א ודלא כהפר"ח ,ודעתו דעת
עליון כהרב שיירי והרב אליהו רבא וכמש"כ אני
הדל עיי"ש ,וע"ע במשכנ"י הנ"ל שמאריך להוכיח
דלא כמו שצידד הרשב"א.
איברא דרבינו המ"ב מבאר את כל הסעיפים הנ"ל
בשו"ע דמיירי שאינן רואין זה את זה
דברואין זה את זה מהני צירוף ,וכמש"כ הפר"ח,
ומביא שכ"כ בפמ"ג ,וז"ל )בס"ק נ"ז(" :אם תשעה
בבית הכנסת ויחיד בעזרה ,כתב הפמ"ג ,דההיא
דסעיף י"ז ,י"ח וי"ט מיירי בשאינן רואין זה את זה,
דברואין זה את זה אפילו בשני בתים ממש
מצטרפין ,דומיא דזימון לקמן בסימן קצ"ה ויש
מחמירין אפילו ברואין ,ובמקום הדחק אפשר שיש
להקל" עכ"ל .ובבה"ל )סעיף י"ג( בד"ה ולחוץ וכו',
מבאר את טעמו מדוע נקט דיש מחמירין אפילו
ברואין ,ורק במקום הדחק אפשר שיש להקל,
דמקור הקולא של הפר"ח והפמ"ג דמהני רואין אלו
את אלו לענין צירוף כמו לענין ברכת המזון נובע
מתשובת הרשב"א סימן צ"ו והוא לא כתב שם זה
רק בדרך אפשר ,ע"כ .ועי' בשעה"צ )סקנ"ג( שכ'
וז"ל" :עיין בתשובת משכנות יעקב וכן הגר"א
בסעיף קטן ל"א כתב דיש לדחות כל הראיות,
ובאמת הרשב"א לא כתב דדומה לזימון רק בדרך
אפשר ועין בח"א ובבה"ל" ,ע"כ.

וביותר

דמצינו להדיא ברמב"ן בפסחים )פה ע"ב(

דכתב לבאר ,דהא דאתמר בירושלמי
ברכות )פ"ז ה"ה( דאפילו בשני בתים איכא צירוף,
הוא בדוקא בזימון ,דכיון שנכנסו מתחילה להיות
רואין אלו את אלו ,ולהיות בחבורה אחת כגון
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שאמרו ניזיל ניכול נהמא אדוכתא פלן הוקבעו בכך
לאכילה ,אבל לענין תפילה בית אחד בעינן "שאין
בתפילה קביעות חבורה".

ובניד"ד אין לך שעת הדחק גדולה מזו ,וגם
החיד"א במחב"ר הנ"ל שדחה להלכה את
שיטת הפר"ח וסייעתו וס"ל דאין מועיל צירוף
ברואין זה את זה ,אולם עכ"ז כ' )באות י"א(
בלאזאריטו ר"ל מקום ששומרים מפני עיפוש אויר
אם יש ב' כתות שם שאינם יכולים ליגע זה בזה
ויש שישה בבית א' וד' בבית אחר ,והם חלוקים
במספרם כמשפט וכו' ובכי האי גונא דאינם יכולים
להיות ביחד וכו' וכבר השתדלו אלו הד' לבוא נגד
הפתח ומראים להם פניהם ,הו"ל כמראה פניו דרך
חלון דמצטרף וכו' ,וכ"ש הוא כי לא אפשר בשום
פנים להיות יחד ולא קרב זה אל זה ,וכיון דאיכא
כמה פוסקים נראה לסמוך עליהם ולא יתבטלו מ'
יום מלהתפלל בציבור ולא ישמעו קדיש וקדושה
וכו') ,תוכ"ד מובא בשע"ת סקט"ו(.

ברם בניד"ד יל"ע טובא אם בכה"ג דישנם עשרה
שכנים הרואים אלו את אלו דרך החלון או
מרפסת ביתם ,וכולם שומעים את הש"ץ שעומד
בתוך ביתו ,מנין דיוכלו להצטרף למנין ע"י צירוף
דרואין אלו את אלו ,דהלא מקור דין צירוף הוא
מדברי הרשב"א וכנ"ל ,והרשב"א כ' לדמות דין מנין
לדין זימון של ברכת המזון ,ומנין לנו דבזימון כה"ג
מועיל דין צירוף ,דהא מריהטא לישנא דמתני
משמע דמועיל רק בב' חבורות אולם מנין לנו לומר
שמועיל צירוף בעשרה שכנים הרואים אלו את
אלו ,ובמשכנ"י הנ"ל כ' וז"ל" :תנן במשנה ב'
חבורות שהיו אוכלים בבית א' כו' ,משמע שכל א'
לבדה יש בה שיעור חבורה לזימון רק דנ"מ אם
כאחד או כל חבורה בפני עצמה כדאיתא במתני'
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אלו מזמנין לעצמן כו' וא"כ שיש להם שיעור זימון
ה"ז דומה לאם יש עשרה במקום א' דאף מי שחוץ
למחיצה יכול לענות עמהן וכו' וגם בדברי הפוסקים
ז"ל לא ראיתי שיכתבו בבירור דאף שאין בכל א'
כדי זימון מצטרפין ,ובה"ג כתב בהדיא בשתי
חבורות דיתבן בחד דוכתא או בתרי בתי אי חזו
מקצתן הדדי מצטרפין לחדא ואי לא לא מצטרפין
ומברכי כל חבורה כו' וכן דעת הרא"ש והרשב"א
בשם ר"ח ז"ל שכתב דהוא הדין ,לשני בתים יש
לפרש דוקא כעין המשנה דשתי חבורות שכל אחת
יש בה כדי לזמן אבל אם אין בכל אחת כדי זימון
אפשר דאין מצטרפין כל שמחיצה מפסקת ביניהן"
וכו' ,עכ"ל המשכני'.

איברא דכבר כ"כ הרשב"ש דדווקא כשיש זימון
לכל חבורה וחבורה בפני עצמה בזה
מצטרפים לזמן יחד אבל שיהיה שיעור זימון ע"י
צירוף לא ,ועי' בהגהות רעק"א )סי' קצ"ה( דכ' ועי'
לעיל בב"י סי' נ"ה דמ"ש עליה דהרא"ש בש"ץ תוך
הפתח דלמד דין דהכא משמע דס"ל דהכא מהני
רואים זא"ז לצרף השיעור זימון ]וזהו דלא כמש"כ
המחב"ר בדעת הב"י וצ"ב[ וכ"מ בתשו' הרשב"א
סי' צ"ו הובא במג"א שם סי"ד וכ"כ הפר"ח שם
סי"ג ,עכ"ל .ועיי"ש עוד בבה"ל ד"ה שתי חבורות,
ובסידור יעב"ץ הל' זימון )ח"ב עמ' תתק"צ אות ח'( כ'
"ואם אין להם כדי זימון אלא ע"י צירוף ב' הכתות,
לא יזמנו בתחילה ,וכ"ש שלא יצטרפו ב' חבורות
מאלו לזימון עשרה" עכ"ל.

ב( והנה

בדין זימון כתב בש"ע )סי' קצ"ה סעיף

א'( "ויש מי שאומר" שאם רשות
הרבים מפסקת בין שני הבתים אינם מצטרפין
בשום ענין ,וכ' במ"ב )סק"ז(" :כתב הט"ז ,לאו
דוקא רשות הרבים ממש שהוא רחב ט"ז אמות,
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דהוא הדין כשיש שביל היחיד מפסיק בינתיים"
ע"כ ]ועי' בב"ב )ק' ע"א( דדרך היחיד היא ארבע
אמות ,ולפי"ז צ"ל דשביל היחיד הוא כדי מקום
הילוך היחיד ברגליו ועיי"ש )נה ע"ב([ ובדרך כלל
שיהיו רואין אלו את אלו ,זהו ע"י שני בנינים,
והרבה פעמים שביל מפסיק בין הבתים ,ובפשטות
נראה דשביל השותפים ,אין זה מפסיק ,ולפי"ז כל
שביל ]שבשפ"פ שטח פרטי פתוח[ אי"ז הפסק
וצ"ע ,והראוני שמרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך
שליט"א כתב דכאשר עומדים במרפסת הגבוהה
למעלה מעשרה טפחים ,אין השביל מפסיק
ביניהם ,שלמעלה מעשרה לא חשוב רשות הרבים
ולא הוי מקום הילוך בני אדם ,וסברא זו צ"ב
טובא דהלא הכא לא מדיני הלכות רשויות אנו
דנים ,אלא דכשיש אפילו שביל היחיד תו ליכא
חיבור בין החבורות ,וא"כ איך יתכן דהעומד
בשביל בין החבורות אינו מצטרף והפורח באויר
מצטרף דזיל בתר טעמא ,דהא ע"י דאיכא שביל
בין בתים זהו הפסק דמונע צירוף עד שמי שמיא
ויציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא? ופשוט .ועי'
בדמשק אליעזר )סי' נ"ה סקל"א( שמבואר מדבריו
שגם למעלה מעשרה הוי הפסק עיי"ש ועיין במ"ב
)סי' ל"ב ס"ק קכ"ג( שכ' "ויש מי שאומר" אין כאן
מחלוקת רק חידוש דין ,אולם יעויין ביעב"ץ
בסידורו הל' זימון )ח"ב עמ' תתק"צ אות ח'( שכ'
וז"ל" :ואם רה"ר מפסקת בין ב' הבתים או ב'
הכתות אפילו רואין זה את זה "הדבר ספק" ונ"ל
לכתחילה יזמנו אלו לעצמן ואלו לעצמן ,ואם זמנו
יחד יצאו בדיעבד" עכ"ל.
איברא דהט"ז )סק"ג( כתב נראה דיש ענין שאין
רה"ר מפסיק ,דהיינו מ"ש הטור בשם
הרא"ש כאן בבני החופה שנתחלקו לחבורות שכולן
חשובות כאחד אפילו אין השמש מצרפן כיון

קיב
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שאוכלין מסעודה שתיקנו לחופה דבזה אין הדבר
תלוי ברשויות כלל ,ומשום הכי כשמביא בשו"ע
באהע"ז )סי' ס"א( דין זה לא זכר לחלק בענין הפסק
רה"ר ,עכ"ל .ולפי"ד אין כלל צריך לצירוף שמש
ואפילו אין רואין זה את זה ,וא"כ בניד"ד ליכא
ריעותא ,בשביל המפסיק בין הבתים ,אולם יעויין
בבה"ל ד"ה בשום ענין שכ' דבא"ר ובפרישה איתא
דדין הרא"ש לא נאמר כלל לענין צירוף לברכת
המזון ,דגם לבני החופה בענין התנאים המבוארים
בסימן זה ,ולא נאמר דין הרא"ש כי אם לענין ברכת
חתנים ,וכן פסק בדרך החיים ,ע"כ.
ברם מכיון שלדעת הט"ז בבני חופה ליכא ריעותא
בצירוף ע"י הפסק רה"ר ,בשעת הדחק כזאת
אולי אפשר לסמוך על דבריו ,וכבר כתב בבה"ל )סי'
רט"ו סעיף ד( ד"ה ואסור וכו' דאם נוהג כדעה דלא
הודחה לגמרי מן הפוסקים אין בו חשש משום
"דלא תשא" ,והן אמנם דיש לחלק דבני חופה
החתן והכלה גורמים את הצירוף ,משא"כ כינוס
להתפלל במנין אין דבר שמאגדם מלבד הרצון
להתפלל במנין וכעין סברת הרמב"ן וכנ"ל דאין
מועיל צירוף לתפילה שאין בזה קביעות חבורה,
ברם כל ניד"ד הוא לשיטת הרשב"א דפליג על
הרמב"ן וס"ל לדמות דין קביעות חבורה לזימון
לתפילה ,ואפשר דבכל אופן דומה לבני חופה
ודוחק .ואולי במקום שיש ס"ת זה יותר דומה לבני
חופה ויל"ע.

ועכ"פ הגם שראוי שהש"ץ יוסיף תנאי שאם אין
מצטרפין תהא תפילתו נדבה) ,ע'י במ"ב סי'
קכ"ד סקי"ט( אולם זה לא יועיל לגבי תפילה בשבת,
ברכת כהנים וברכות התורה.
עוד יל"ע דבזימון רואין אלו את אלו ,זהו שכולם
מסובים ביחד ועכ"פ המזמן רואה את כולם
אולם לא מצינו בפוסקים שהש"ץ צריך לראות את
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כולם דהא פניו מסובים אל הקיר ,אלא כל שאחד
רואה את השני ואם הש"ץ יסובב את פניו יראה
את כולם מיחשב כרואין אלו את אלו ,וע'י
בשעה"צ )סי' קצ"ה סק"ו( .ושו"ר שהגרש"ז בשו"ע
שלו )סי' קצ"ה סעיף ג'( כ' וז"ל אכלו מקצתן בבית
ומקצתן חוץ לבית אם המברך יושב על המפתן
הוא מצרפן" ,לפי שהוא יכול לראות אלו ואלו
בהפיכת פניו לכאן ולכאן" והרי"ז כמקצתן רואים
אלו את אלו שהוא נחשב מאלו ומאלו שהרי מוציא
את כולם ידי חובתו ,עכ"ל.

ובעניותי נראה מגמ' סוכה )לא ע"ב( דהגם דצריך
לעשות כל טצדקי שלא לבטל התמיד
)ועי' במ"ב סי' נ"ה סקע"ג( אולם עכ"פ צריך ליזהר
שכל קיבוץ שעושה מנין ,שיהיה לצירוף בסיס
הלכתי גם אם זה שיטה יחידאה כל זמן שהיא לא
נדחית מההלכה ,שח"ו לא יהיה מצב דנפיק חורבא
מיניה דאתי למיסרך.
אשר עלה בידינו דכל הדימוי מילתא למילתא,
לדמות דין תפילה לדין זימון ,מקורו
מהרשב"א שכתבה בדרך אפשר ,ורבים
מהראשונים ומהאחרונים חולקים עליו ,על כן נקט
רבינו המ"ב דניתן להסתמך עליו רק בשעת הדחק,
וגם זה כת' בלשון אפשר דהא ז"ל )סקנ"ז(" :ויש
מחמירין אפילו ברואין ובמקום הדחק אפשר שיש
להקל" עכ"ל ,אולם זה פשוט שא"א להקל בדין
רואין זה את זה בתפילה יותר מבזימון ,דהלא רק
"אפשר" דדומה לזימון ובפרט שמבואר בראשונים
וכמש"כ הרמב"ן וכנ"ל "שאין בתפילה קביעות
חבורה" ,ומכיון שכן כל הצירוף ברואין זה את זה
ששביל עובר בין שני הבתים נפל בבירא וכנ"ל,
ובלא"ה יל"ד דהלא לגבי זימון אפשר דמועיל צירוף
רק אם בכל חבורה יש בה כדי זימון וכמש"כ
בבה"ל ריש סי' קצ"ה לדון באריכות ,וצ"ע.
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ומצאתי בראבי"ה ברכות )סי' קל"ד( שכ' להדיא
כדברי הרשב"א ואפילו לא כתבה בדרך
אפשר .אולם רבינו המ"ב לא ראה את ספר
הראבי"ה ]אם לא ממה שהובא בשמו בספרים
אחרים[ בזמן שכ' את המ"ב.

ברם למעשה נראה מכיון דהפר"ח וכן משמע
בפמ"ג ס"ל כדעת הרשב"א דמהני בתפילה
רואין אלו את אלו ,והגרעק"א בהגהותיו לסי'
קצ"ה כ' להדיא בדעת הב"י דמהני רואים זה את
זה לצרף השיעור זימון ]ודלא כהרשב"ש[ ,וגם
המחב"ר דלא ס"ל כהרשב"א ומביא חבל אחרונים
דלא מהני צירוף ע"י רואים זה את זה ,אולם עכ"ז
בשעת הדחק שלא יתבטלו מ' יום מלהתפלל
בציבור ולא ישמעו קדיש וקדושה ,כ' לסמוך על
הפוסקים דמהני צירוף על ידי שרואין זה את זה,
ואפילו במקום מעבר לרבים והובאו דבריו גם
בשע"ת )סק"ז( ]וגם מרן הראב"ד הגרמ"ש
שליט"א כתב סברא להתיר למעלה מעשרה[ ,ע"כ
ודאי דשפיר יש להקל כן בשעת הדחק כניד"ד.
ולאחר כותבי כ"ז ראיתי לעיין בשו"ת מנח"י )ח"ד
סי' ט' סק"ב( דס"ל למעשה כמש"כ] ,אמנם שם
לא מיירי בדין דרך הרבים[ .ועכ"פ עדיף לראות
איך לעשות צירוף דרואין זה את זה ,שיהיה כן
למעשה או עכ"פ שהש"ץ יראה את כולם ]וכל
הראוי לבילה וכו'[ ולהשתדל להמנע מצירוף
במקום ששביל אפילו היחיד מפריד את הצירוף
דהלא רבינו המ"ב ס"ל להדיא דבכה"ג אין מועיל
צירוף ,אולם בכל אופן במקום שא"א עדיף
להתפלל כן מאשר לבטל את התמיד בשעת
הדחק גדולה כזו ה"י.
ושוב התבוננתי דמדברי רבינו המ"ב משמע דכל
הא דמועיל צירוף ע"י דרואין אלו את אלו
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הוא בדוקא בשני בתים שהם תחת קורת גג אחת
דהיינו רשויות חלוקות כמו חדרים או דירות
נפרדות וכן הוא להדיא בתשובת הרשב"א דבהא
מיירי ,ולכן חוששני דלדעת המ"ב כל המנינים שהם
בגגין ועליות ומרפסות ]כל זמן שאין במקום אחד
מנין בפני עצמו[ אין להם כלל תפיסה בהלכה,
]דלא נאמרו בזה דיני סמוך ונראה[ ומעולם לא
נשמע דבר כזה ]ורק מצינו כעי"ז בפסחים פה ע"ב
הלילא פקע איגרא[ .ואולי אפשר יש לזה מקום
בהלכה לדעת המחב"ר ,ברם גם שם נראה דמיירי
ברשות אחת ]בית הסוהר[ עם כמה אגפים ,שרה"ר
עוברת בין האגפים וצע"ג ,אם בכלל יש תפיסה
בהלכה למנינים שנעשים בגגין ועליות ומרפסות גם
בכה"ג שרואין אלו את אלו ,ואין שביל
ביניהם ,וצ"ע.
איברא דיש מקום לומר ,דמהא דרבינו המ"ב לא
הזכיר כלל )בסי' נ"ה( מדין שביל הרבים
אפשר דס"ל דהגם דילפינן מנין מזימון ,אולם אי"ז
דומה ממש .ואפשר לבאר זאת בכמה אופנים ,וגם
מדין שביל הרבים שכ' דאין מועיל צירוף ,מוכח
דבלא"ה מהני צירוף אף דהוי בשני בתים ממש
שהם לא תחת קורת גג אחת ,דהלא שביל הרבים
ביניהם .ולפי"ז אפשר דכן יש מקום בהלכה
למנינים בגגות וכו' ,אולם בכל אופן זה דוחק גדול,
ולא מצינו צירוף רק בב' בתים שהם בקרקע שוה,
או במקום שאיכא גג אחד )סעיף י"ט( .ואם בזימון
דאין דין של השראת השכינה לא מצינו צירוף כזה,
כ"ש בתפילה דבעינן שהעשרה יהיו במקום אחד
מדין השראת השכינה ,ואם בדוחק אפשר ע"י
רואין אלו את אלו ,אולם לא מצינו דמועיל חיבור
עי"ז בכמה רשויות נפרדות בלא כל חיבור כלל כגון
קרקע שוה או גג אחד וכנ"ל .וע"ע בערוך השולחן
)סעיף כ'(.
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ולכן לתועלת הרבים ראיתי לכתוב עצה איך
לקיים מנין שיש לו בסיס הלכתי ושלא
יסתור את דעת הרופאים ,דהנה בני משפחה שיש
להם עשרה בנים יכולים להתפלל בביתם ,וא"כ
אפשר שהש"ץ יעמוד בחדר המדרגות ,וכל הדירות
שבאותה קומה אם יש להם בסך הכולל עשר חייבי
מצות יפתחו את דלת דירתם ,כך שיהיו עשרה
במקום אחד כפי מה שניתן על פי הזהירות
הנדרשת ,רואין אלו את אלו ובאם יש את הבסיס
הזה ,שאר הדיירים בכל הקומות ע"י פתיחת
דלתותיהם יוכלו לענות אמן ,אמי"ש ,קדושה וברכו
כדת וכדין ,גם כשאינם רואים ונראים ,וכמבואר
בשו"ע )סעיף כ'( וכך אני נוהג בעזהשי"ת .ועי'
בשו"ת 'אור לציון' )ח"א סי' ל"א( בדין חדר מדריגות
לענין עירוב חצירות ועוד .ושו"ר לעי' במש"כ )בח"ב
פ' כ"ג אות י"ג(.
ג( ומכיון דאתינא להכא לא אמנע מלהעיר על
מש"כ מרן הראב"ד שליט"א לענין
קריאת התורה דבשעת הדחק זו אפשר לסמוך על
דעת הגר"א ,דסומא יכול לעלות לתורה אף שאינו
קורא בתורה ,דס"ל דאין העולה לתורה צריך
לקרוא יחד עם הבעל קורא דשומע כעונה ,ולפי"ז
אפשר לכבד בעליות את השכנים הנמצאים בשאר
מרפסות ששומעים את קריאת התורה ,ואף
שמחמת המרחק אינם יכולים לקרוא בספר תורה.
ובעניותי מלבד שההנהגה זו תמוהה יש בזה בזיון
לס"ת שמברך עליה ממרחק ואינו ניגש
לס"ת והלא גם סומא צריך לגשת לס"ת אף דאינו
רואה ויוצא כדין שומע כעונה ,והוא משום כבוד
התורה ופשוט ,ובפשטות נראה דעדיף שהבעל
קורא יעלה לתורה ויברך כמנין הקרואים וכמש"כ
בשו"ע )סי' קמ"ג סעיף ה'( .ואפשר דס"ל למרן
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הראב"ד שליט"א שלדעת הרמ"א עדיף לנהוג
כמש"כ מדין שומע כעונה וכמש"כ .ועכ"פ ודאי
דלדעת המחבר ,הבעל קורא הוא צריך לברך
ולקרוא כמנין הקרואים ,וגם לדעת הרמ"א יתכן דכן
צריך לנהוג לכתחילה משום כבוד התורה וצ"ע ,ועי'
במ"ב )סקל"ג( ]ושו"ר דבדמשק אליעזר על ביאור
הגר"א )סי' קל"ט סקי"ד( כ' ]להוכיח[ וז"ל :דמי
שאינו יכול לקרות לא יוכל לעלות לתורה ,אף אם
יברך ואחר יקרא לו" ,הוי ברכה לבטלה"[

ד( ולהשלמת הענין ראיתי צורך לבאר מהו
שמזכיר
לאזאריטו
המקום
החיד"א במחב"ר וכנ"ל ,והשע"ת כ' בסוגריים ר"ל
"מקום ששומרים מפני עיפוש אויר ר"ל שקורין
קאנטראמץ" עכ"ל .ובספר "מעגל טוב" והוא סדר
הנסיעה שכתב החיד"א )עמוד  (8כ' וז"ל" :והיה לנו
סער בים וכו' ה' אמור הגענו לנמל ליוורנו ]במדינת
אטליה[ בהר א' הגענו ל"לאזאריטו" והזמינו לי בית
טובה וכו' ,וב"לאזאריטו" התחלתי וסיימתי "שם
הגדולים" וכו' ,ב' נשא ליל שבועות בלאזריטו הייתי
ער כמנהג קורא ולומד ת"ל עכ"ל .ובתולדות
החיד"א בריש ספר "שם הגדולים" כ' )אות ט'(:
וספר שם הגדולים נגמר ממנו בש' תקל"ד פ' בהר
בימי הסגרו בבית החפשית )לאצאריטו( חוץ לעיר
ליווארנא בעת בואו מטוניס ,ובאו אצלו הגבירים
המפורסמים דשם לבקרו והזמינו לו שמה בית טוב
ושלחו לו כמה ספרים וישב שם משך ימי הסגירו
ושמירתו מא' פרשת בהר עד אס"ח ]איסרו חג[
שבועות ,ע"כ .ובספר ברכי יוסף )יור"ד סי' רפ"ו בהל'
מזוזה( כ' לצדד לפטור ממזוזה בבית האסורין וכן
בלאזאריטו שיושבין מ' יום ולפעמים שני חדשים
אף במקום שישאר בבית ההוא כל אותו זמן וליכא
שום סכנה ולא ביזוי מטעם דמקומות אלו עיקרן
לדירת עראי ולא לדירת קבע והו"ל כבתים
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שבספינה ודכוותיהו דפטורים ולא דמי לפונדק
דשם עשוי גם לדירת קבע ,ע"כ .וע"ע בשו"ת חיים
שאל )ח"ב סי' כ"ב( שהאריך בעני"ז ,ומבואר מדבריו
ש"לאזאריטו" הוא מחנה הסגר ]שהיה באטליה[
המיועד לבאים מארץ אחרת בזמן שמחלה מדבקת
שולטת שם ר"ל ,וע"י חוק המלך כל הבאים מחו"ל
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צריכים להישאר שם זמן מסוים כדי שלא יבואו
במגע עם אנשי הארץ ,והנמצאים שם דרים בבתים
ואין להם רשות לצאת לחצר שבתוך המחנה אלא
ברשות המושל מטעם המלך ,ועי' בשו"ת לב חיים
)פלאג"י סי' נ"ו( דדן לגבי ברכת הגומל ליוצא
מלאזאריטו עיי"ש.

ואת אשר נלע"ד כתבתי.
יתן ד' ויתקיים בנו הכתוב והסירותי מחלה מקרבך
מנאי חיים רוטר

-

קטז
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הרב חיים אלעזר שיינברגר

ראב"ד בית יצחק ירושלים עיה"ק

בדין צירוף עשרה אנשים שמתפללים כ"א במרפסת שלו
ומסתעף לזימון

לכבוד הרה"ג המפואר מחבר חיבורים מחוכמים
ה"ה רבי גמליאל בן ידידי הרה"ג רבי
אלחנן נכד למורי ורבי הגאון הגדול רבי לוי
רבינוביץ זצ"ל  -אחדשה"ט כראוי וכיאות – ענין
שאלתכם כדלהלן – חזן שמתפלל במרפסת שלו
וממול יש הרבה מרפסות שבכל מרפסת יש אדם
אחד סך הכל הם מנין ,האם אפשר להתפלל כך
במנין ולומר קדיש וכו'?
תשובה :אכתוב בקיצור ממש כיון שהסוגיא של
צירוף למנין כשאינם במקום אחד הינו
עמומה והדברים ארוכים מאוד במחלוקת
האחרונים ובביאור דברי הראשונים מתי מצטרפין
ומתי לא.

הנה כפי המבואר בשו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף י"ג
צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ]וכבר
ציינתי דבר זה בתשובתי לכת"ר בענין ברכת
חתנים מהמרפסת[ עי' שם בסעיף י"ד בעומד
אחורי ביהכנ"ס ומראה להם פניו מצטרף וא"כ
לככאורה במראה פנים אלו לאלו דהיינו ברואים
אלו את אלו מצטרפין אך עי' שם במ"ב ס"ק נ"ב
דאינו לכו"ע שאינו דומה לזימון שברואין אלו את
אלו מצטרפין וגם בהאי דינא דשו"ע שכתב
שמצטרפין במראה להם פניו עי' בערוך השולחן

סעיף כ' בסופו שרק באחד מצטרף שהבו לא
להוסיף על גוונא דהשו"ע וכתב גם שבעזרת נשים
אינן מצטרפין כיון שהינו רשות אחרת לגמרי ולא
דמי לעומד מאחורי ביהכנ"ס כיון ששם הוי רשות
אחת ויש שכתבו שרק הש"ץ מצרפן ולא אחרים
ואכמ"ל  -אך עי' בשו"ע סעיף י"ז שמקצתם
בעזרה אינן מצטרפין וכתב שם במ"ב ס"ק נ"ז
שליש מקילין הנ"ל גם בב' בתים מצטרפין ברואין
אלו את אלו ומסיק דבשעת הדחק אפשר שיש
להקל ועי' עוד שם בס"ק נ"ג לגבי מ"ש הרמ"א
שגגין ועליות אינן מצטרפין שמיירי באין רואין אלו
את אלו אבל ברואין וכו' להני דסברי שמועיל
מועיל גם שם ועי' בפר"ח שכתב שמה שמועיל
בדיני זימון רואין אלו את אלו אף בב' בתים
כמבואר בשו"ע סי' קצ"ה סעיף א' היינו בב'
חדרים ולא בקומה אחרת עי' שם – ועי' בשו"ת
שבט הלוי שנקט להלכה שבב' בתים נפרדות
לגמרי אינן מצטרפין ומסיק כדברי הערוך השולחן
–וגם כפי שכתבתי לכת"ר בענין ברכת חתנים
מדברי הפוסקים שרשות בפ"ע אינם מצטרפין
נראה שלא התירו גם בשעת הדחק.
וא"כ לנידונינו כיון שהם בתים נפרדים לגמרי תלוי
כפי מחלוקת הנ"ל של המ"ב והערוך
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השולחן והשבט הלוי ולמ"ב אפשר להקל בשעת
הדחק וא"כ המיקל כדברי המ"ב בשעת הדחק גם
בנידונינו לכאורה יש לו על מי לסמוך אך המ"ב
עצמו כתב בלשון אפשר שיש להקל ולא כתב
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בבירור שיש להקל והיינו שגם המ"ב לא ברירא ליה
להקל גם בשעת הדחק – ולכן נראה שלכתחילה
גם בשעת הדחק כנידונינו אינו פשוט להקל בשעת
הדחק ודוק.

בכבוד בברכה ובהערכה חיים אלעזר שיינברגר
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בן הגאון האדיר בעל "קנה בושם" זצללה"ה
מו"ץ ורב המכשיר במשחטת "מהדרין"

בענין נטילת רשות מהכהן בברכת הזימון
ובדין קדימה בנטילת רשות

יש לבאר הא שלא ראינו נוהגים בסעודות גדולות
אצל האדמורי"ם או בחתונות שיאמר המברך
'ברשות הכהנים' ,באחרונים מבואר מה דלא נהוג
לבקש רשות מהכהן זה על סמך מה שכתב המג"א
בסי' ר"א סק"ד משום דאין אנו בקיאין ביוחסי
כהונה.

לברך ,כשיש שם כהן שמצוה להקדימו וכנ"ל אם
רוצה אחר לבצוע והוא הדין לברכת המזון צריך
ליטול ממנו רשות] ,ולא מהני מה שיאמר ברשות
הכהן אם לא נתן לו הכהן רשות[ ,עכ"ל .א"כ הדרה
קושיא לדוכתא דעל מה סומכים שלא ליטול רשות
מהכהן בברכת המזון.

והאמת דהא דמבואר שם במג"א הוא לענין כל
דבר שיש חיוב להקדים את הכהן,
והוקשה על הא דלא נזהרים בזה ,על זה קאמר
משום דאין אנו בקיאין ביוחסי כהונה ,אמנם כן הוא
אבל זה אינו פוטר בנטילת רשות בברכת המזון ,כי
נטילת רשות הוא ענין של ענוה שאע"פ שמגיע לו
מן הדין ,לברך על הכוס כגון שהוא גדול מכולם,
או הבעל הבית ,גם הם צריכים ליטול רשות,
וכמ"ש המשנ"ב סימן קס"ז סקע"ה ,על זה שכתב
הרמ"א שהמברך יאמר בתחילה 'ברשות מורי
ורבותי'] ,הכוונה בזה לכל הנמצאים כאן וקוראם
מורי ורבותי בלשון כבוד[ וז"ל :היינו אפילו הגדול
הוא הבוצע או בעל הבית ,משום מדת ענוה צריך
ליטול רשות ,כאלו הם גדולים ממנו ולהם נאה

וכל זה הוא לעצם ברכת המזון אבל לענין נטילת
רשות הרי הבאנו לעיל מהמשנ"ב סי' קס"ז
סקע"ה דאף אם מעיקר הדין מגיע לו לבעל הבית
ברכת המזון עכ"פ יש לו ליטול רשות ,והוא ענין

החוות יאיר בקיצור הלכות סי' קס"ז סי"ד מביא
דמנהג פולין הוא כן 'שלא נהגו ליטול
רשות מכהן' ,ומצריך עיון על זה.

והנה יש לנו לבאר אם מעיקר הדין כשיש בעה"ב
למי מגיע ברכת המזון לכהן או לבעה"ב,
מבואר בסימן ר"א ס"א וז"ל ואם בעל הבית רוצה
לוותר על ברכתו ולברך ברכת המזון בעצמו רשאי
]הגה[ והוא הדין שיכול ליתן לברך למי שירצה
ע"כ ,ועיי"ש בביאו"ה ד"ה ואם בעל הבית וכו'
שמרחיב בדין זה עם רק ליטול לעצמו יש רשות
לבעה"ב או שיש רשות לבעה"ב לכבד את אחר
באופן שיש גדול ממנו ]או כהן[ ,ונוטה שם
להחמיר בזה שרק לעצמו מותר אבל לא להעבירו
לאחר עיי"ש ,עכ"פ זהו מעיקר הדין ,והא שלא
מקפידים על זה הוא מכח דברי המג"א הנ"ל שאין
בנו יוחסי כהונה,
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של ענוה ,אם כן הוא הדין דיש לו לבעה"ב ליטול
רשות מהכהן ,אבל זה אינו דדוקא רשות מ'מורי
ורבותי' יש לו ליטול משום ענוה ,אבל רשות
מהכהן אינו צריך ליטול רק היכא שמעיקר הדין
מגיע הברכת המזון להכהן ,אבל כשאינו מגיע לו
מעיקר הדין גם אין כאן ענין של ענוה ליטול ממנו
רשות וסגי בזה רשות ממורי ורבותי ,וכל זה מבואר
בשער הציון סימן קס"ז אות ס"ה וז"ל ולענין ברכת
המזון כשגדול מברך גם כן אין צריך ליטול רשות
מכהן ,דגדול עדיף מכהן וכנ"ל ,אך כשבעל הבית
רוצה בעצמו לברך יש לעיין אם צריך לרשות
מהכהן אם לא ,ועיין בסימן ר"א בביאור הלכה שם
אם בעל הבית עדיף מאורח כשהאורח הוא גדול
ולכאורה תלוי זה בזה ע"כ,
וא"כ לפי הכרעת הביאו"ה שם בסי' ר"א
דהבעה"ב מותר לו להקדים את עצמו
להכהן ,א"כ גם אין צריך ליטול ממנו רשות ,אמנם
אם הבעה"ב מכבד את השני וסומך עצמו להיתר
משום שאין בנו יוחסי כהונה ,עכ"פ היה לו למברך
ליטול רשות מן הכהן ,אבל אפשר הואיל ואין
הדבר ברור כל כך שאין הבעה"ב יכול לכבד את
השני במקום שיש כהן ,אלא דמכח חומרא הכריע
כן הביאו"ה ,לכן לא נהגו ליטול רשות מהכהן כי
בפשטות לשון השו"ע שם משמע שיכול הבעה"ב
לכבד את מי שירצה.

היוצא מכל זה דבכל אופן שיש בעל הבית
להסעודה ,וזה הוי בכל הסעודות הגדולות
וכל אחד בביתו וכן אצל האדמורי"ם שהם הבעלי
בתים ,ובידיהם לכבד את מי שירצו ,אז אין צריך
ליטול רשות מהכהן ,ואדרבה ייתכן שאסור משום
שפוגע בכבוד הבעה"ב ,ורשות דצריך ליטול הוא
רק 'ממורי ורבותי' ]או מרנן ורבנן[ שמהם גם
הבעה"ב בעצמו צריך ליטול רשות כמו שהבאנו
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לעיל ממשנ"ב סקע"ה בסימן קס"ז ,א"כ פשוט
שגם הבא מכוחם יש לו ליטול רשות מהם,
בתוספת להרשות שיש לו ליטול 'מבעל הבית'.

ולמעשה מתי כן צריך ליטול רשות מהכהן ,זה רק
באופן שאין כאן בעה"ב של הסעודה,
אלא שנתיישבו לאכול יחד וכל אחד מביא איתו
סעודתו ,שאז מעיקר הדין שייכת ברכת המזון
להכהן ,ואז אפילו אם יקילו ולא לכבד את הכהן
משום שאין בנו יוחסי כהונה ,עכ"פ רשות מהכהן
יש לו להמברך ליטול.
ואעתיק מספר הליכות חיים והוא מנהגים של
הרה"ק בעל השפע חיים מצאנז ,בפרק
סעודת רעוא דרעוין ע' רי"ב בסעי' י"א וז"ל :אף
שהיו כהנים יושבים אצל השוה"ט מ"מ זימן רבינו
ולא אמר ברשות כהנים ,וז"ל בהערה כ"ט עי'
במג"א סי' ר"א סק"ד למה אין נזהרין עכשיו
להקדים את הכהן ,ושמעתי מפי כ"ק אדמו"ר
שליט"א ]מצאנז[ שמעתי מאאמו"ר ]בעל שפע
חיים[ זי"ע שרבה"ק מהרצ"ה מזידיטשויב זי"ע
אמר שאין שום חיוב לכבד את הכהנים בביהמד"ר
ששייך ליחיד ובאו על דעת כן שלא יכבדום והם
מוחלים על כך ,אלא שרבה"ק מזידיטשויב אמרו
גם על כך שאין צורך לכבדם בעליה לתורה ראשון,
ואאמו"ר זי"ע לא סבר כך לגבי החיוב לכבדם
בעליה לתורה אלא לגבי הא שאין חיוב לכבדם
בברכת המזון ,וזל"ק של רבינו ]השפע חיים[ זי"ע
בשוה"ט יום א' דר"ה תשל"ח נדפס בדברי תורה
חי"ב )בא"י( גליון תשי"ד חי"ד )בארה"ב( גליון נ'
ע"ה והא דלא חשו לטירחא דציבורא הצדיקים
שהאריכו בתפלות הימים הנוראים נראה פשוט דזה
לא שייך אלא בביהמ"ד ששייך להצבור אבל
כשהם באים לביהמד"ר שלו אדעתא דהכי באו

קכ
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וסברו וקבלו ,וידוע מהרה"ק מוהרי"א מזידיטשויב
זי"ע שלא היה מקפיד לקרוא כהן ראשון בקריאת
התורה והיה אומר בצחות לשונו שהכהן שאינו מוחל
על כבודו אין לו רשות להיכנס לבית מדרשי ע"כ,
ועי' שו"ת דברי יציב יור"ד ח"ב סוס"י קצ"ו ,עכ"ל.

ועי בשו"ת דברי שלום להגאון מאודווארי ז"ל
ח"ד סי' מ"ד שם מבואר שאצל הדברי חיים
מצאנז זי"ע לא אמרו 'ברשות כהן' וכן אצל
אדמו"ר מסאטמאר ]בעל דברי יואל[ זי"ע לא
אמרו כן ,עיי"ש בארוכה ,ותוכן דבריו שברכת
המזון שייך לבעה"ב אלא שחז"ל העבירו זאת
לאורח כדי שיברך את הבעל הבית ולכן אם
הבעה"ב מוחל על הברכה מברך בעצמו כמבואר
בסי' ר"א ס"א ,וגם זאת רק בזמנם שרק המברך
בירך והוציא את כולם משא"כ בזמנינו שכולם
מברכים ואז האורח יכול לברך את בעל הבית
גם כשאינו מברך על הכוס ,עיי"ש.

המורם מכל מה שכתבנו דבכל מקום שיש בעל
הבית או הרב שאליו שייך הברכת המזון
וגם עליו לכבד את מי שירצה ובידיו הוא א"כ אין
לומר אלא 'ברשות מרנן ורבנן' שזה צריך גם
הבעה"ב לומר כמבואר כאן בדברי הרמ"א וזה
משום דרך ענוה כמ"ש כאן במשנ"ב ואם הבעה"ב
מכבד אחד לברך יאמר 'ברשות בעל הבית הזה'
ואין לומר 'ברשות הכהן' שזה לא שייך אליו,
ואדרבה ייתכן שפוגע ברשות הבעל הבית או הרב
אם יאמר כן ,ורק בסעודות שכולם שווים בו ולכל
אחד חלק בו וכל אחד זכות בו כחבירו ומחליטים
ביניהם מי יברך שאז יש לכבד את הכהן משום
וקדשתו ובאופן שמסכים הכהן שיברך השני אז יש
לומר 'ברשות כהן' ,וגם הבעה"ב בעצמו אם מרגיש
שרוצה לכבד את הכהן אומר 'ברשות הכהן' וכמו

רבתא

שכתב בספר הליכות חיים שם בהערה ל' וז"ל:
אמנם שמעתי מפי הרה"ח ר' אברהם איידלס הי"ו
בארא פארק שכמה פעמים כשישב אצל השוה"ט
של רבינו ]השפע חיים[ זי"ע הגאון רבי יהושע כ"ץ
זצ"ל אב"ד סאמבטאהלי ורבינו זי"ע היה המזמן
אמר ברשות כהן ,ומפי בנו הגאון רבי חיים לייב
כ"ץ שליט"א אב"ד סערדהלי שמעתי שכשרבינו
זי"ע לא היה המזמן ואביו ישב אצל השוה"ט כיבדו
רבינו זי"ע תמיד לזמן ,ע"כ.

בענין מי קודם למי בנטילת רשות

והנה אע"פ שהסקנו שכשיש בעל הבית אין צריך
נטילת רשות אלא מבעל הבית ,מכל מקום
לא נפטר מנטילת רשות שהיה הבעה"ב בעצמו
צריך ליטול אם היה הוא המברך ,ולומר 'מורי
ורבותי' ,וזה ממדת ענוה כמבואר בשבלי הלקט
ובאור זרוע שהם המקור לדברי הרמ"א ,והוא הדין
אם היה המברך יושב בסעודה ביחד אם אביו או
אם רבו אצל בעל הבית ,דצריך המברך ליטול
רשות חוץ מהבעל הבית גם מאביו או מרבו ,ואע"פ
שאם הבעל הבית בעצמו היה המברך לא היה לו
ליטול רשות מרב ההוא כי הוא אינו רבו ,וגם לא
מאב ההוא כי הוא אינו אביו ,והרי אמרנו דהמברך
אין לו ליטול רשות רק ממי שהבעל הבית היה
נוטל ,מכל מקום כאן הבעל הבית במקומו של
המברך אם היה אביו שלו או רבו שלו היה צריך
ליטול ממנו רשות ,ולכן גם המברך צריך ליטול
רשות הן מבעל הבית והן מאביו והן מרבו ולכאורה
גם צריך ליטול רשות כללית מ'מורי ורבותי'.

ומה שיש לדון בזה מה הוא סדר בנטילת רשות
באופן שיש לו ליטול רשות מכמה וכמה,
והנה הרמ"א ביו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז כתב וז"ל:
היה רבו יושב בסעודה אם אחרים ,נוטל רשות

הלכתא
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מרבו ואחר כך מאחרים עכ"ל ,וכתב שם הש"ך
בסקכ"ז שה"ה אביו אם אחרים אביו קודם ,ואם רבו
שלמדו חינם ואביו עם אחרים אז מקדים את רבו
ואח"כ אביו ואח"כ אחרים ,משמע מדבריו שאצל
רבו בשכר אביו קודם לו ,ובמקור חיים להחו"י סי'
קס"ז סי"ד בקיצור הלכות שבסוף הספר מביא וז"ל:
על מה שכתב הרמ"א כאן 'ברשות מורי ורבותי'
כתב ומקדימים לאביו ,ורבו ,וכהנים ,ומרנן ורבותי,
ומ"ש שם 'וביין בעל הבית לפני כל ולא לפני כהנים'
לא ידעתי כוונתו ,ואח"כ כתב שמצד הדין רבו לפני
אביו אלא שנהגו להיפך ,ואולי כוונתו שהמנהג כן
ברבו בשכר ,עוד כתב המקור חיים שם שהמרא
דאתרא קודם שאר מורינו ,וגם לפי דברי הש"ך
הנ"ל ,מרא דאתרא ,או רבו בחסידות כאדמו"ר,
דהוה רבו בחינם פשוט דהוא ראשון במעלה.

רבתא

קכא

לפי הנ"ל סדר הדברים כך הם ,רבו בחינם ,אביו,
רבו בשכר ,מורי ורבותי ,אלא יש לדון איה
מקום כבודו של הבעל הבית ,וייתכן שהוא
בראשונה שהמברך בא מכוחו ויל"ע.

ובענין ליטול רשות מחמיו יש דיון בפוסקים אם
כבוד חמיו הוא ככבוד אביו או כסתם כבוד
הזקנים ובשו"ת ויברך דוד על כיבוד הורים סימן
קצ"א כתב דאין צריך ליטול ממנו רשות ,וכן
שמעתי ממו"ח הגאון הגדול רבי דוד שווימער
שליט"א ,אמנם כתב בויברך דוד שם ,שאם אוכל
בבית חותנו והוא הבעה"ב וכבר נוטל רשות ממנו
מדין בעה"ב יש לו כבר גם להזכיר 'ברשות מורי
וחמי בעה"ב הזה' ועיי"ש דמעיקר הדין היה צריך
לומר 'חמי' ולא 'מורי חמי' אלא פוק חזי מאי עמא
דבר ,וכבר נהגו לומר 'מורי חמי' ,ע"כ.

-
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הרב אהרן פוקס

דומ"ץ דק"ק קרעטשניף סיגעט ובעמח"ס "מנחת אהרן"

בענין צירוף לזימון בקבוצה שנסעו לטיול ואכלו כאחת
אור ליום ה' לס' זאת חקת התורה ,ח' תמוז תשע"ה

שלום וברכה מאלקי המערכה לכבוד הרה"ג אלי' לופיאן שליט"א
אחדשה"ט

הננו בזה ע"ד אשר נשאלתי בקבוצת בחורים של
ישיבה מסוימת שנסעו לטיול וחלק
מהבחורים אכלו ממה שהמשגיח הביא להם ,והיה
מו"מ בזה אם אפשר בכה"ג לזמן בשם כדין זימון
בעשרה .ואמרתי דלענ"ד אפשר לזמן .ומע"כ טען
דהיות דאין קביעות לסעודה א"א לזמן בשם.
ולענ"ד נראה דבכה"ג אפשר לזמן בשם .וטעמי
ונמוקי כדלהלן.
ונבאר מקודם בקצרה יסודות ההלכה בקביעת
זימון בעז"ה.

בשו"ע סי' קצ"ג סעיף י' במג"א סק"ח מבואר
דדוקא בקבועים יחד אפשר לזמן בשם.
ומהות הקביעות כתב המג"א שם דהיינו שהם
קבועים בשולחן אחד והמג"א ציין לדברי השו"ע
בסי' קס"ז סי"א דשם מיירי מענין קביעות
לסעודה כדי לצאת ברכת המוציא מפי המברך
ושם מבואר דלא מהני קביעות אלא או
כשיושבים בשולחן אחד או במפה בלא שולחן
אחד ובלא זה לא מהני הקביעות וכתב המג"א
בסי' קצ"ג סק"ח דה"ה לברכת זימון דלא מהני
צירוף לזימון במקום דלא מהני קביעות שיוכלו
לצאת ברכת המוציא.

והנה לכאורה לפ"ז גם בכה"ג בנידון הנ"ל כיון
דאין כאן שולחן אחד או מפה אחת א"א
להצטרף לזימון .אולם טעמו דידי עפמש"כ שם
בסי' קצ"ג סעיף ג' ובסי' קס"ז סעיף י"ב דאם
הא רוכבים ואמרו נאכל אע"פ שכל אחד הולך
מככרו ולא ירדו מהבהמות מצטרפין ,כאן,
שעמדו במקום אחד .וביאר המג"א בסי' קס"ז
סקכ"ו ,וז"ל .אע"ג דלעיל כתב דלא מהני אמירה
אא"כ ישבו בשולחן אחד היינו בבית אבל בשדה
דליכא שלחן הוי קביעות באמירה בלא שלחן.
ע"כ .ולפ"ז ה"ה בנד"ד הלא לא היו במקום
מסודר כ"א במקום טיול ואין שן מקום לאכול
ליד השולחן א"כ אף כה"ג הוי קביעות ומהני
לצירוף לזימון.
עוד אפשר להוסיף דהרי מבואר בשו"ע סי' קס"ז
סעיף י"א ברמ"א דכמו"כ מהני לקביעות בעל
הבית עם בני ביתו .ואפשר דבכה"ג שהמשגיח
הביא לקבוצת בחורים ביחד נחשב כבעה"ב עם בני
ביתו לזה.

אולם אוסיף בזה דאף דמהני לצירוף לקביעת
זימון .עכ"ז נראה דאין בזה חיוב זימון כיון
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דאין כוונתו להתוועד יחד לקביעות אכילה ,ועיין
בזה בחכמת שלמהר"ס קצ"ג .וה"ה כל כה"ג

קכג

באכילה יחד בהכנסת אורחים ואפשר אף בישיבה
הדין כן ,וכבר כתבתי כזה בספרי מנחת אהרן .א

ידידו הדושה"ט בלונ"ח ימוקו פעלו הטוב
אהרן פוקס

נספח מספרי מנחת אהרן או"ח סי' ל"ד

]אם יש חיוב לזימון באכילה בהכנסת אורחים
וכדו' :ד( במג"א סי' קצ"ג )סק"ט בסוס"ק(
כתב בזה"ל :ואפשר דאם אוכלין במלון ביום דרך
עראי דלא הוי קביעות בבית העכו"ם ואין מזמנין,
ע"כ .הנה מש"כ ביום אולי בא לשלול דבלילה כיון
שנשארים שם ללילה כבר קבעי אהדדי באכילה
משא"כ ביום כשדעתם לנסוע הלאה ,ולפ"ז הה"ד
בזמנינו דהדרך לנסוע גם בלילה ואין כ"כ חשש
סכנה כהיום אין חילוק בין יום לבין לילה ,והמג"א
נקט כאן כאורחא דמילתא הנהוג אז.

והנה מדברי המג"א יוצא לן חידוש גדול
לענין קביעות ב'הכנסת אורחים' למיניהם,
הנהוג בקהילות שונות לפת שחרית וכדו' ,וכן
בחורים האוכלים בישיבה שבדרך כלל אין
שום קביעות אחד עם השני ,ובדרך כלל אין
שום היכרות בין אחד לשכינו ,דבכה"ג אין
חיוב קביעת זימון ואפילו ביושבים על שולחן
אחד כ"א בנכנסים תחילה על דעת להצטרף,
וע"ע בחכמת שלה להגר"ש קלוגר ע"ד השו"ע
סי' קצ"ג[.

-

עוד מהנ"ל בענין קביעות זימון בהכנסת אורחים ובישיבות
הנה צ"ב בישיבות הק' אשר נהוג באופן עקרוני
שכל הבחורים קובעים סעודתן בזמן אחת
ערב ובקר וצהריים ,ובדרך כלל אף שזמן אכילתן
שוה בשעה א' ,אולם זה הולך וזה בא ,וכאו"א אוכל
סעודתו וגומר והולך ,ואין אכילת א' קשור עם
השני ,האם בצורת אכילה כזו יש חיוב זימון או לא,
ואת"ל דאין חיוב זימון ,האם יש מקום לעשות
זימון ,ודבר זה צריך בירור הן מצד אופן הקביעות,

והן מצד צורת הישיבה בחדר האוכל שבדרך כלל
יושבים על שולחנות נפרדים ,ואין בכל שולחן כדי
זימון של מנין ,האם חייב או עכ"פ אפשר לזמן
בשם ,וכן צ"ב במקומות שנהוג הענין של הכנסת
אורחים לארגן פת שחרית לקהל הקודש אחר
התפלה ,דבזה הקביעות לאכילה כאחד יותר קליש
מקביעות האכילה של בחורי הישיבות ,דבחורי
הישיבות זמן אכילתם הוא שוה בזמן קבוע ,משא"כ

###
א .ראה קטע הבא.
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בהכנסת אורחים אין זמן קבוע לא להאוכל גופיה,
וכ"ש לאוכל א' עם חבירו וכאו"א אוכל והולך לו,
האם בכה"ג נחשב לקביעות אכילה לזימון או לא.

הנה קבעו חז"ל ששלשה שאכלו כאחד חייבים
לזמן לצרף ולזמן ברכתו ברבים ולקבוע
כאחד על צירופו לברך ברכת המזון להודות ולהלל
לה' על המזון שאכלו ,וזה נלמד מקרא דגדלו לה'
אתי ונרוממה שמו יחדיו ומבואר בארוכה בפרק
שלשה שאכלו במס' ברכות )מה (.ויש שני אופנים
של זימון מב' ועד עשרה דאז הזימון בלא אמירת
השם הק' ,ומעשרה ואילך הזימון הוא בשם ,וכ"ז
מבואר בארוכה בגמ' ובפוסקים.
והנה כדי שיוכלו לזמן צריך להיות קביעות של
אכילה ,ויש בזה מחלו' הראשונים הרבינו
יונה והרא"ש אם צ"ל קביעות מתחלת הסעודה או
עד סופה או דסגי הקביעות בסוף הסעודה )עיין כ"ז
בארוכה ברא"ש פ"ז דברכות סימן ב'( בשו"ע סי'
קצ"ג סעיף ב' נפסק דסגי שיקבעו עצמם בגמר
האכילה ,אולם זה ברור דקביעות מיהא בעינן.

ואופן

הקביעות כתב שם במגן אברהם )סק"ח(

בזה"ל :פירוש בשולחן אחד כמ"ש סי' קס"ז
סעיף י"א ,הא לאו הכי אין אחד פוטר חבירו בין
בהמוציא בין ברכת המזון כמ"ש סי' קס"ז סעיף י"א
וכו' ,ומשמע בגמ' דכל שאין אחד מוציא לחבירו
אין רשאין לזמן ולברך אח"כ כל אחד לעצמו וכו'
וצ"ל דמה שכתב כאן בהג"ה עדיף טפי לזמן היינו
שהם יאכלו מעט בשולחן אחד כדי שיתחייבו
בזימון וכו' עכ"ד ,והנה במג"א כתב דדוקא
כשמסובין על שולחן אחד אולם ציין לדברי השו"ע
בסי' קס"ז סעיף י"א דשם מדובר מענין קביעות
לצאת ברכת המוציא ,ושם בשו"ע מבואר עוד
אופנים נוספים שאפשר להצטרף לברכת המוציא

רבתא

והם כמה שולחנות במפה אחת ,או בעה"ב ובני
ביתו וכמובן דה"ה לזימון דבכה"ג מצטרפין.

ובסי' קצ"ב סעיף ג' היו רוכבים ואמרו נאכל אע"פ
שכל אחד אוכל מככרו ולא ירדו מהבהמות
מצטרפים כיון שעמדו במקום אחד ,אבל היו
הולכים ואוכלים לא ,ואם היו הולכין בשדה
מפוזרים ומפורדים אע"פ שאוכלים כלם בשעה
אחת ומככר אחד כיון שלא קבעו מקום לאכול
אינם מצטרפים ,ע"כ וכ"ה בסי' קס"ז סי"ב.

ובסי' קצ"ה סעיף א' שתי חבורות שאוכלות בבית
אחד או בשני בתים אם מקצתן רואים אלו
את אלו מצטרפות לזימון ,ואם לאו אינם
מצטרפות ,ואם יש שמש אחד לשתיהן הוא מצרפן
וכגון שנכנסו מתחלה על דעת להצטרף יחד ,עכ"ד,
ועיין בארוכה באשל אברהם להגה"ק מבוטשאטש
שגם אם השמש אינו אוכל עמהם הוא מצרפן.
אולם המעיין נכונה יראה להדיא שבסי' קצ"ב
ששם מדובר בקביעות הגונה אשר עי"ז
נוצר חיוב זימון ,וע"כ הוא מחויב בזימון ,ואנו רשאי
ליחלק וכלשונות הגמ' והפוסקים שם ,משא"כ בסי'
קצ"ה אין המדובר שם מחיוב זימון רק מאפשרות
לצירוף זימון ,ואינו נעשה מחיוב בדבר.

ונחזור לנד"ד הנה בענין קביעות אכילה בישיבה,
הנה בדרך כלל אין מנין על כל שולחן
ושולחן ,ולכאורה אפשר לומר לפי"ז דאין אפשרות
לזמן בו אולם זה אינו ,הן מטעם דשתי חבורות
מצטרפות כל שרואות אלו את אלו ,ובפרט במקום
שיש שמש דמצרפן ובישיבה הרי יש שמש
הממונה על צרכי אכילה ,וכן יתכן עוד דזה נחשב
בגדר בעה"ב עם בני ביתו כיון דכל האוכלים הם
תחת הנהגה אחת וכולנו בני איש אחד אנחנו תחת
הנהגת הנהלת הישיבה ,ויל"ע עדיין בסברא זו.
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זאת ועוד אפשר דכל כה"ג שחילוק הישיבה
בשולחנות שונות אינם רק לסיבות של
נוחיות וישוב הדעת אפילו זה נגדר כשולחן אחד,
אמנם אחרי ככלות הכל אין בסברות הנ"ל מקום
לומר שיהיה חיוב זימון משולחן אחד למשנהו,
מכיון שבמציאות אין כ"כ שייכות משולחן א' אל
חבירו ,וכל אחד ואחד כאשר בא כן ילך ,רק שיש
היתר לזה לצרף לזימון אם בדעתו לכך.
וכ"ז בישיבה וכדו' שעכ"פ אוכלים בזמן אחד ,וגם
האוכלים יש להם שייכות עם חבירו והוי כעין
קביעות דבעה"ב עם בני ביתו וכנ"ל ,אולם בהכנסת
אורחים וכדו' שאוכלים שם כאו"א לפי מקומו
ושעתו לאחר שגמר את התפלה ואת הסידורים
שאחר התפלה ,ואין שום קביעות בין הם לא בזמן
האכילה ולא מצד האוכלים ,לכאורה אין מקום לזימון
בשם והמזמן בשם הוא מקיל בשם לבטלה ,חוץ
מבאופן דהיה קביעות ביחיד בשעת האכילה לזה.

רבתא
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ובסי' קצ"ה שם בהגרעק"א הביא דברי שו"ת
הרשב"ש דס"ל דהא דאפשר לצרף ב'
חבורות לזימון זהן דווקא כשיש בכל חבורה בפ"ע
זימון ,משא"כ אם אין בכל חבורה זימון א"א לצרף
ב' חבורות לזמן באחד ,ובהגרעק"א ביאר שם
בדעת שאר ראשונים משמע דחולקים ע"ז,
ובביאור הלכה ד"ה שתי נוטה כדעת הרשב"ש
עיי"ש וצ"ע לפי דעת הרשב"ש מה"ד בבחורי
ישיבה כנ"ל באופן שאין חבורה של ג' בשולחן א',
אכן נראה דבאכילה בישיבה שחילוק השולחנות
אינו רק לנוחיות וישוב הדעת וכנ"ל ובאופן עקרוני
כולם אוכלים כאחד ,אפשר דאף לשי' הרשב"ש
אפשר לצרף.
וכ"ז דווקא באופן כללי אולם אם מיד בהצטרפו
לסעודה היה דעתו שלא להצטרף לזימון,
אינו מחויב בזימון ,וכמו שהאריך בזה הגר"ש קלוגר
בחכמת שלמה ר"ס קצ"ג.

-

קכו

הלכתא

רבתא

מבי רבנן

הרב אליעזר הכהן רבינוביץ

דומ"ץ דק"ק שומרי אמונים בית שמש ובעמח"ס "חינוך הבנים כהלכתו" ושא"ס

בירור נפלא ומקיף בענין צירוף קטן לזימון
והדין לענין נער בר מצוה

תינוק המוטל בעריסה

א .אין מזמנים על הקטנים ,א והיינו שאין מצרפים
אותם לזימון ,ולכן שני גדולים שאכלו יחד
עם קטן אינם צריכים לזמן.
ב .והנה הפוסקים נחלקו האם קיי"ל להלכה
כדעת רבי יהושע בן לוי שסובר שקטן
המוטל בעריסה עושין אותו סניף לעשרה,
ולסוברים שמצרפים אותו למנין עשרה לכל דבר
שבקדושה ,יתכן דהוא הדין כאן שאפשר לצרפו
לזימון ואפילו אם לא אכל כלל ,ודוקא לעשרה
אבל לא לשלשה ,ואולם להלכה קיי"ל דקטן
שאינו יודע למי מברכים אין מצרפים אותו
לשום דבר .ב

קטן היודע למי מברכים

ג .והני מילי בקטנים ביותר דלאו בני דיעה נינהו,
אבל קטן היודע למי מברכים דעת רב
נחמן בגמרא ג שמזמנים עליו ,וכן הסכימו הרבה
הראשונים לדינא ,אלא שנחלקו בן כמה יהא הקטן
ויזמנו עליו ,ויש בזה הרבה דיעות בראשונים ,וכן
האם יש בזה חילוק בין זימון לשלשה לזימון
לעשרה ,וכן כמה קטנים מצטרפים ,ועוד ,והארכנו
בכל זה בספר חינוך הבנים כהלכתו ד וכאן נביא רק
את העולה לדינא.

מסקנת ההלכה לפי מנהג הספרדים

ד .דעת השלחן ערוך ה דקטן שהגיע לעונת
הפעוטות ו ויודע למי מברכים מזמנין

###
א .משנה בברכות בפרק שלשה שאכלו )מ"ה ע"א(.
ב .כל זה נתבאר בספר חינוך הבנים כהלכתו פרק כ"ח )ס"ב( יעו"ש.
ג .במסכת ברכות )מ"ח ע"א( ,וכן הוא מסקנת הסוגיא דאיתא התם ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא
דאמר רב נחמן קטן היודע למי מברכים מזמנים עליו] .ועיין בדרשות חת"ס סוף ח"ג בדרשה לבר מצוה פלפול ארוך
בסוגיא זו[.
ד .פרק כ"ח סעיפים ד'-י"ג.
ה .בסימן קצ"ט סעיף י'.
ו .והנה במג"א שם )סק"ו( כתב דהיינו כבן תשע או בן עשר ,ובפמ"ג שם )בא"א( העיר ע"ז דהו"ל לומר בן שבעה ובן
שמונה .ומשמע דס"ל לפמ"ג דנקטינן כשיטת הרמב"ם וצ"ע ,ובבאר היטב )סק"ד( שם כתב דהיינו כבן שש או כבן שבעה
וסיים דאפשר שהוא ט"ס במג"א ,ובשע"ת שם )סק"ד( הביא דהמג"א עצמו בסימן תרנ"ח )סק"ט( כתב דעונת הפעוטות
הוא כבן שש ,וכמבואר באמת בשו"ע חו"מ )סימן רל"ה ס"א( ,וביד אהרן שם ג"כ נשאר בצ"ע על דברי המג"א.
ובספר ברכי יוסף שם )סק"ד( כתב דס"ל למג"א דכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא באיזה אופן מצרפים קטן היודע למי
מברכים ,לכן נקט המג"א לחומרא דדוקא בן ט' ובן עשר כיון דהרי"ף נקט זמן זה ואפשר דס"ל דבפחות מזה לא וכמש"כ
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עליו ומצטרף בין לשלשה בין לעשרה ,ודווקא
קטן אחד אבל לא שנים ,בין לשלשה ובין
לעשרה ,ז וכן נוהגים הספרדים בזמנינו כדעת
השלחן ערוך שקטן מצטרף לזימון ,ח והיינו דוקא
בקטן בן תשע שנים ,ט ודוקא קטן אחד ולא
שנים .י

באיזה אופנים אין קטן מצטרף אף למנהגם

ה .שני גדולים וקטן שאכלו פת ,וקדם אחד מן
הגדולים וכבר בירך ברכת המזון ,שוב אין
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יכולים לזמן אפילו לפי מנהג הספרדים דבעינן
שישארו לפחות ב' גדולים שלא זימנו ,וקטן מועיל
רק לסניף בעלמא להיות שלישי .יא

ו .יש מי שכתב לחדש דגם לסוברים שקטן
מצטרף לזימון ,הני מילי באופן שהקטן
משלים לשלשה או לעשרה ,אבל אם יש שלשה
או עשרה מלבד הקטן והלך אחד מן הגדולים ,אינם
יכולים לזמן בצירוף הקטן כיון שכבר נתחייבו
בזימון של גדולים ,יב והוא הדין לפי זה לענין ששה

###
הרשב"א שם דזהו זמן חינוכו ודיינו להקל בזה ,ואף דהשו"ע נקט בלשונו עונת הפעוטות הרי במסכת גיטין )כ"ט ע"ב(
מבואר דלחד מ"ד הוי עונת הפעוטות כבן ט' כבן עשר ,ואמרינן התם דל"פ וכל חד כפום חורפיה ,והוסיף עוד דאף
דמסתימת דברי השו"ע נראה באמת דפסק כהריב"ש ]וציין גם למש"כ השו"ע בסימן נ"ה ס"ד קטן יותר מבן שש עיי"ש,
ובפר"ח שם הקשה דא"צ יותר מבן שש דסגי גם בבן שש ועיין גם ביד אהרן שם[ ,מ"מ לדינא אית לן למנקט כדעת
המג"א כיון דעיקר דין זה שנוי במחלוקת )עכתו"ד( ,וכעי"ז כתב גם המחצית השקל שם בביאור דברי הגמ"א.
ואולם במאמר מרדכי שם )סק"ד( נקט דגם המג"א מודה לדינא דסגי גם בפחות מזה ונקט לישנא דהרי"ף ,וסמך על
המעיין בב"י ,ובודאי אין לחלק בין קטן בן ו' לקטן בן ט' כל שהוא יודע למי מברכים עיי"ש.
וביאור הגר"א שם )ס"ק י"א( נקט ג"כ דהשו"ע פסק לדינא כדעת הריב"ש דסגי בקטן בן שש ,ובשו"ע הרב )סעיף
ט'( כתב וז"ל :י"א שקטן היודע למי מברכים מזמנים עליו ,והוא שיגיע לעונת הפעוטות שהוא כבן ט' או בן י' כל
אחד לפי חריפותו ,ולכל הפחות גדול מבן ו' אם הוא חריף ויודע מעצמו בלי שילמדוהו למי מברכין ,אבל פחות מבן
ו' וכו' )עכ"ל( ,ומשמע דס"ל כדברי המאמר מרדכי.
ובשלחן טהור )קומרנא ס"ה( כתב דלכתחילה בעינן שיהא בן ט' ובדיעבד רשאי לצרף בן שש.
ובמשנ"ב שם )סקכ"ד( העתיק בתחילה את שיטת המג"א ,ושוב כתב די"א דה"ה בפחות משיעור זה אם הוא רק מבן
שש ומעלה אם הוא חריף ויודע למי מברכים.
ז .כ"כ המג"א שם )סק"ו( בשם שלטי הגבורים ,ולאמיתו של דבר הראשונים נחלקו בזה ,ועיין בברכי יוסף שם )סק"ג,
ובשעה"צ סקי"ד ציין לדבריו( שכבר העיר בזה ,ומ"מ כתב לחזק את דברי המג"א כיון דהרבה ראשונים חולקים על
כל דין זה וממילא אין לנו להקל ביותר מקטן אחד.
ח .כן מבואר בשיורי כנה"ג בסימן קצ"ט )הגה"ט סק"ה( ,והוסיף שכ"ה המנהג הפשוט בקושטא ,והובא במאמ"ר
)סימן קצ"ט סק"ד ,ובסימן רפ"ד סק"ד( ,וכ"כ הגר"ח פאלג'י בספרו רוח חיים )בסימן קצ"ט( שכ"ה המנהג באיזמיר
שכל שהוא חריף ויודע למי מברכים והוא כבן שש וכבן שבע מזמנים עליו ,ובפתח הדביר )סימן קצ"ט ס"ק י"ב(
הביא כן בשם הגאון המקובל מהר"ש ויטל ,וכ"כ הבא"ח בפרשת קורח )ש"א אות י"א( שכ"ה מנהג בגדד ,וכ"כ
הכה"ח )שם ס"ק ל"ד(.
ט .כ"כ הכה"ח )שם ס"ק כ"ט( עפ"י דברי הברכ"י הנ"ל )ס"ק מ"ג( והביא שכן הסכימו כמה אחרונים ,ואולם בשו"ת
אור לציון )ח"ב פי"ג אות י"א( כתב דלענין זימון שלשה יש להקל גם בקטן בן שש שיודע למי מברכין.
י .כה"ח )שם סק"ט( בשם כמה פוסקים.
יא .כה"ח בסימן קצ"ד )סק"ה(.
יב .כ"כ בשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ק ח"ג סימן קנ"ו( וכ"ה בספרו חידושי רבי יוסף שאול על הש"ס )ברכות מ"ז
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שאכלו יחד ואחד מהן קטן שאינם רשאים ליחלק
לשתי חבורות.

לשנות ,וכן הוא מנהג בני אשכנז למעשה שקטן
אינו מצטרף כלל לזימון.

ז .יש מי שכתב לחדש דגם לסוברים דקטן
מצטרף לזימון אין הכונה שיש בזה חיוב
זימון אלא שיש רשות לצרפו לזימון ,יג אבל
מסתימת הדברים משמע דלדיעה זו הוי חוב גמור .יד

י .יש מי שכתב לחדש דגם למנהג בני אשכנז
שאין מצרפים קטן לזימון ,הני מילי באופן
שהמזמן מברך ומוציא את כולם ידי חובתם ,אבל
לפי מנהגינו שכל אחד מברך לעצמו מותר לכו"ע
לצרף קטן היודע למי מברכים ,יח אבל דעת שאר
כל הפוסקים דלעולם אין מצרפים קטן לזימון
אליבא דהרמ"א ,יט וכן עיקר.

מסקנת ההלכה לפי מנהג האשכנזים

יא .בן אשכנז קטן שאוכל יחד עם בני ספרד והם
עשרה אנשים יחד בצירוף קטן ,יש שכתבו
שהקטן בן אשכנז מצטרף עמהם לזימונם ,כ בין

ח .יש שסוברים שאף על גב דקיי"ל טו שנשים
מזמנות לעצמן רשות ,הני מילי ג' נשים
גדולות ,אבל שתי נשים שאכלו עם קטנה פחותה
מבת י"ב שנה אינן רשאות לזמן לעצמן .טז
ט .אבל דעת הרמ"א יז שאין מצרפים כלל קטן
לזימון עד שיגדל ,וסיים דכן נוהגין ואין

אשכנזים וספרדים שאוכלים יחד

###
ע"ב( ,ובנה יסודו על מה שביאר את דברי רבינו יונה הנ"ל בפרק י"ז )סעיף י"ג( במה שכתב לחלק בין צירוף לעשרה
לזימון ,דבבהמ"ז מצי פטר נפשיה ביחיד ,וכבר הבאתי את סברתו בזה בפרק י"ז )סקמ"א( – ואולם שאר האחרונים
ביארו את החילוק בענין אחר ומשמע דלא ס"ל לחלק בזה.
יג .כ"כ בספר אור שמח )הלכות ברכות פ"ה ה"ג( ותירץ בזה את שיטת הגאונים הנ"ל )סעיפים ד'-ה'( דדוקא קטן פורח
מצטרף ,דהרי בריש ערכין )ג' ע"א( משמע דכל קטן מצטרף ,דהתם בערכין הכונה לרשות ,והסברא בזה הוא כי הא
דמצינו בברכות )מ"ה ע"ב( שאני התם דאיכא דיעות ופרש"י אע"ג דלענין חובה אינן חייבות לענין רשות דיעות שלשה
חשיבא טפי להודות משני אנשים דאיכא משום גדלו לד' אתי ,והוסיף דיש בזה נפק"מ לדינא שאם אכלו ששה ובתוכם
קטן היודע למי מזמנים שאינם רשאים ליחלק כיון שנקבעו בחובה ,ואם יתחלקו נמצא שלחבורה אחת יש רק זימון של
רשות ,וה"ה לפי"ז בעשרה גדולים שאכלו ועוד קטן עמהם ויצא אחד מן הגדולים שאינם יכולים לזמן בצירוף הקטן.
יד .והאור שמח גופיה נסתייג וכתב על חידוש זה 'לולי דמסתפינא מרבוותא קדמאי'.
טו .בסימן קצ"ט )סעיף ז'(.
טז .כן העלה בשו"ת עולת שיחי )ח"ב ס"ב( ,וחזר וכתב כן בספרו משפט הנער )עמוד קל"ז(.
יז .שם בסימן קצ"ט.
יח .כן מבואר בשלחן הטהור )קומרנא סימן קצ"ט ס"ד( וז"ל :מצרפים לעשרה אפילו ארבעה קטנים ,הרז"ה וכלבו,
כי באמת קטן שיודע למי מברכין השכינה שורה עליו ובסביבתו וכ"כ ארחות חיים ,והכי נקטינן בזה"ז שכל אחד
מברך מצטרף אפילו לשלשה ומכ"ש לעשרה ,וסיים שם וכל זה הלכה למעשה.
וכ"כ בתפא"י במשניות )ברכות פ"ז מ"ב יכין סקי"ד( כתב וז"ל :עד שיהא בן י"ג שנה ,מיהו במקום שכל אחד מברך
בלחש לעצמו יכול לצרפו לג' כשיודע למי מברכין )עכ"ל( ,ומפשטות לשנו משמע דמצטרף אפילו לשלשה וכ"ש
לעשרה] .ואולי כוונתו שאין איסור לצרפו לזימון לשלשה ,אבל גם זה אינו ובודאי אין לזמן בכדי[.
יט .כן מוכח מסתימת כל הראשונים והפוסקים הנ"ל שאין שום חילוק בזה.
כ .כ"כ בספר וזאת הברכה )פי"ד( בשם הגרשז"א והגרח"פ שיינברג זצ"ל ,והובא בפסק"ת בסימן קצ"ט )אות ה'(.
ולענ"ד דין זה אינו ברור כ"כ דהרי למנהגינו אסור לזמן בכה"ג בשם וא"כ האיך יצטרף עמהם שיזמנו ע"י בשם,
וראה בספר חינוך הבנים כהלכתו פרק י"ז )סעיף י"ט( מש"כ כעי"ז בשם המהר"ם בר ברוך ,ואף דהכא שאני שהבני

הלכתא
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לשלשה ובין לעשרה ,כא אך אם הוא מצטרף לעשרה
לא יאמר אלקינו ולכן יענה עמהם בלחש כדי שלא
יהא ניכר ,כב ואפשר דהני מילי כשרובם בני ספרד
אבל כשרובם בני אשכנז אין להם לזמן כלל ,כג
ובאופנים שמזמנים יש ליתן לבן ספרד לזמן ולא לבן
אשכנז שהרי למנהגינו אין מזמנים כלל באופן זה .כד

האם קטן יכול להיות המזמן

יב .כל מה שנתבאר עד כאן הוא לענין אם
מותר לצרף קטן לזימון אבל לכו"ע

רבתא

קכט

אסור לקטן להיות המזמן ,כה ולא מיבעיא לדידן
דסבירא לן שאינו מצטרף לזימון דבודאי אינו
יכול לזמן כיון שאינו שייך כלל לענין זה ,כו
רק אפילו לדעת השו"ע ולמנהג הספרדים
שקטן מצטרף מכל מקום אינו יכול להיות
המזמן ,כז והטעם לזה דכיון דאינו מחוייב בדבר
אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובתם ,כח
ויש מי שכתב להקל בזה בזמנינו שכל אחד
מברך לעצמו דמותר ליתן לקטן לזמן ,כט ואין
המנהג כן.

###
ספרד עושים כדין ,מ"מ סו"ס לדידן אין לעשות כן ,ומיהו י"ל דכיון דגם לדידן יש כאן חיוב זימון ,שהרי יש כאן
תשעה גדולים ממילא הוא מצטרף עמהן לזימון ,ומה שהמזמן מזכיר שם השם לא איכפת לן בכך ,ובצירוף לשלשה,
בלא"ה לא קשה כ"כ כיון דאין בזה איסור גמור ,ועיין.
ולענין אם הם יכולים לצרף את הבן אשכנז לשלשה באופן שהוא אינו רוצה לענות עמהם ,כיון שלשיטתם הוא ראוי
לענות ,עיין בספר ברכת השם )פ"ח הלכה ל"ד( מש"כ בזה.
כא .וזאת הברכה )שם(.
כב .וזאת הברכה )שם( ,ספר ברכת השם )שם(.
כג .כ"כ הפסק"ת שם )הערה  (24לענין צירוף עשרה דאין לצרף יותר מג' אשכנזים ולא ידעתי מנא ליה דבעינן כאן
רובא דמינכר ,ועיין.
כד .וזאת הברכה )שם(.
כה .כן מוכח מדברי המג"א והשו"ע הרב והמשנ"ב בסימן קצ"ט )סעיף י'( ,דקטן ודאי אינו יכול לזמן גם בזמנינו,
וכמש"כ להלן בפרק ל' )סקל"ז(.
וכן מבואר בפמ"ג בסימן קצ"ב )משב"ז סק"א( שדן שם אם ברכת הזימון הוא מה"ת וכתב ע"ז בזה"ל :ונפק"מ אף
לדידן בזימון דכל אחד מברך בלחש אין ליתן לקטן לברך ברכת הזימון אי הוי דין תורה ,ומיהו בלא"ה אין ליתן
לקטן )עכ"ל( .ויל"ע אם כוונתו רק להרמ"א או גם להשו"ע שקטן מצטרף.
כו .ומיהו מודינא דסברא זו אינה מוכרחת ,וראה בשו"ת הרשב"א )ח"א סימן רל"ט( דיתכן לומר שמוציא אעפ"י שאינו
מצטרף עיי"ש היטב ,אכן מדברי הכלבו שהובא משמע דס"ל דאם אינו מצטרף כ"ש שאינו מוציא ,וע"ע בחה"כ פרק
י"ז )סקנ"ו( ,ופרק כ"ד )סעיף ה'( ופרק כ"ח )סקל"ב(.
כז .כן מבואר בכה"ח )סימן קצ"ט סקל"ג וסקל"ד( דגם למנהג הספרדים שקטן מצטרף לזימון מ"מּ אינו יכול להיות
המזמן ,ועיין בחה"כ פרק כ"ז )סק"ד( בשם הזוה"ק ,ובפרק כ"ט )ס"ק ס"ב(.
כח .והטעם בזה נראה דאינו יכול להוציאם יד"ח בזימון אף שהוא מצטרף עמהם ]ומצינו כעי"ז בשו"ת הרשב"א
)ח"א סימן רל"ט( עיי"ש[ ,ומיהו לסוברים דזימון דרבנן יל"ע למה לא יוכל להוציאם ,וצ"ל דהטעם בזה הוא משום
דהקטן הוא תרי דרבנן ]אף באופן שאכל כדי שביעה ,משום דמ"מ גוף הזימון הוא דרבנן ,וכ"ש כשיש לחוש שלא
אכל כדי שביעה[ ולא מצי לאפוקי חד דרבנן לכמה פוסקים ,ואפשר עוד דגם למקילים בזה הכא חמור טפי כיון
דאינהו חייבים בעיקר בהמ"ז מדאורייתא ממילא אינו יכול להוציאם גם בחלק הזימון] .ולפי"ז אינו יכול להוציאם גם
בברכה רביעית לחוד[.
כט .כן מבואר בשלחן הטהור )קומרנא ס"ג( וז"ל :קטן שיודע למי מברכין בזמן הזה שכל אחד מברך לעצמו יכול
קטן לזמן להוציא את הרבים ידי זימון ,ובפרט כשיש עשרה בלא הוא ,וכן עשה אבי מורי הגאון מעשה שילד קטן

קל
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חבורה שכולה קטנים האם מזמנים לעצמם

יג .דעת מקצת ראשונים ל דחבורה שכולה
קטנים שהגיעו לחינוך מזמנים בפני
עצמם מדין חינוך ,לא ובלבד שלא יזמנו בשם ,לב
ולפי דבריהם פשוט דהוא הדין אם רוב קטנים
ומיעוט גדולים גם כן מזמנים הקטנים לעצמם
והגדולים מצטרפים עמהם ועונים עמהם על

רבתא

הזימון ,אך הקטן צריך לזמן ולא הגדול ,כיון
שהגדול אינו מחוייב דהרי רוב קטנים אין
מצטרפים לגדולים .לג

יד .אבל שאר כל הפוסקים חולקים על זה
וסוברים דחבורה שכולם קטנים אין
מזמנים לעצמם כלל אף לא משום חינוך ,לד
וכן הלכה .לה

###
הייתי בחייו ונתן לי כוס לברך להוציא את הרבים ,וחזר וכתב כן בספרו מעשה אורג )ברכות פ"ז מ"ב( ושם הוסיף
שהיה אז בן עשר שנים - .ויש לציין דמדברי הריטב"א בסוכה )ל"ח ע"א( מוכח שהוא סובר דבאופן שקטן מוציא
את אביו הרי הוא יכול ג"כ לזמן.
ל .כ"כ המאירי בברכות )מ"ז ע"ב( וז"ל :וכן יש מי שאומר שהקטנים שהגיעו לחינוך מזמנין לעצמם ואע"פ שאמרו
נשים ועבדים מזמנין לעצמן ולא הוזכר בזה קטנים מפני שבנשים ועבדים הוצרכו ללמדה )עכ"ל( ,וכ"כ בספר המאורות
)שם( ,ונראה דכוונתם מדין חינוך דכי היכי דמחנכים אותם בבהמ"ז ה"נ מחנכים אותם בזימון.
וכן מבואר בדברי הטור בסימן קצ"ט דז"ל :והרמב"ם ז"ל כתב נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן אבל מזמנין
לעצמם ,ולא תהא חבורה של נשים עבדים וקטנים מזמנין יחד אלא נשים לעצמן ועבדים לעצמן וקטנים לעצמן ,ובלבד
שלא יזמנו בשם )עכ"ל(.
לא .וכמבואר בטור הנ"ל בשם הרמב"ם לענין נשים עבדים וקטנים ,ועיין בב"ח שביאר הטעם לזה דהזכרת השם בזימון
הוי כשאר דברים שבקדושה הטעונים עשרה גדולים.
לב .כ"ז מבואר בספר המאורות שם ,ונסתפק שם באופן שהיו ז' קטנים וג' גדולים ואחד מן הקטנים זימן בשם וענו
אחריו ,האם צריכים הגדולים לחזור ולזמן לעצמם בשלשה או לא ,ומסקנתו דכבר פרח חובת זימון מינייהו.
לג .כן מוכח מדברי הרמב"ם )ברכות פ"ה ה"ז( דז"ל :אבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן  -והרי שהשמיט
קטנים ,וכן דייק שם הכסף משנה  -וכבר העיר בזה בהגהות מהר"א מפראג על הטור שהוסיף קטנים לעצמם דברמב"ם
ליתא זה ,ובדרישה )סקט"ו( כתב לדחוק דגם הטור לא נתכוין לענין זימון אלא שקטנים עושים חבורה לעצמם לאכול
ולא יאכלו עם העבדים עיי"ש .ובמאמר מרדכי )סק"ב( כתב דבדפוסים הראשונים של הטור לא נזכר כלל קטנים,
ובודאי הוא ט"ס )עכ"ד(.
וראה בספר כיצד מזמנין )פרק י"ג מקורות ס"ק כ"ז( שהעיר דעיקר דיוק הכ"מ צ"ע דהרי הרמב"ם מיירי בקטנים שלא
הגיעו לחינוך שהרי כתב שאין מזמנים עליהם וקטנים כאלו ודאי אין צריכים לזמן ,וא"כ אין לנו שום הכרח דקטנים
הראויים להצטרף אין מזמנין לעצמם.
לד .ועדיין צ"ב מדוע באמת אין בזה משום חינוך ,ובכסף משנה הנ"ל כתב וז"ל :והטעם שלא הזכיר הברייתא וקטנים
לעצמם לפי שהקטנים אינם חייבים בשום מצוה אלא על אביהן מוטל לחנכן ,וכיון שהיא חבורת קטנים אינם מצווים
בזימון )עכ"ל( ,ועדיין צ"ב דסו"ס האבות יחנכו אותם לזימון ,ואולי כוונת הכ"מ דמיירי באופן שאביהם אינו שם,
ולפי"ז אם הוא שם באמת צריך לחנכם לזמן וכ"ז דוחק ,ויותר נראה לומר דכיון דבעינן צירוף לזימון וקטנים לא
מצטרפים לגדולים משו"ה לא תקנו בזה חינוך ,ודו"ק ,ואולם לפי"ז נראה לכאורה דכ"ז דוקא בקטנים שאינם מצטרפים
עם גדולים ]ולפי"ז צ"ל דס"ל למאירי דמשכח"ל קטנים שהגיעו לחינוך אעפ"י שאינם יודעים לשם מי מברכים וצ"ע[,
אבל בקטנים שהם ראויים להצטרף לכל חד כדאית ליה למה לא יהיה בהם חובת חינוך ,ואפשר דמ"מ כיון דברוב
קטנים ומיעוט גדולים לא סגי ע"כ דקטנים אינם יכולים לקבוע חיוב זימון וממילא לא שייך לחנכם בזה] ,ועיין לעיל
בפרק י"א )סעיף כ"ה( לענין חינוך לתפילה בצבור[ ,ולדינא אין בזה כ"כ נפק"מ דהרי אנן קיי"ל דקטנים אינם
מצטרפים כלל לזימון.
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קטן שהוא משמש לשתי חבורות

טו .שתי חבורות שהיו אוכלים ושמש אחד
משמש לשתיהם הרי הוא מצרפן ,לו
ואפילו אם השמש הוא קטן ,ואליבא דהסוברים
שאינו מצטרף בעצמו לזימון ,מכל מקום יש בכוחו
לצרף את שתי החבורות .לז

בן י"ג שנה האם מצטרף לזימון

טז .נער בן י"ג שנה שלא נודע לנו אם הביא ב'
שערות מצטרף לזימון ,לח משום דסמכינן

רבתא

קלא

בזה אחזקה דרבא ,לט ואפשר לצרף גם שבעה או
שמונה נערים כאלו .מ
יז .והני מילי כל זמן שלא בדקנו אותו דאז
סמכינן על החזקה ,אבל אם בדקוהו
ונמצא שאין לו ב' שערות אין מצרפים אותו
לזימון ,מא ודע דשיעור הב' שערות הוא כדי לכוף
ראשן לעיקרן .מב
יח .ויש מקילים גם באופן זה שנבדק ולא מצאנו
לו סימנים ,דאכתי איכא ספק שמא

###
ושו"ר בספר כיצד מזמנין )פרק יּ"ג מקורות ס"ק כ"ז( שכתב לבאר דברי הכ"מ דכל אב מחוייב בחינוך בנו ובחבורה
ליכא אחד שמחוייב בחינוך כולם ולכן אין שייך בזה מצות חינוך ,אך לפי"ז אם כל השלשה קטנים הם בני איש אחד
הרי הוא צריך לחנכם ,ומיהו אפשר דכיון דלא שייך בכל גווני ממילא לא תקנו בזה חינוך ,עוד כתב לבאר דכיון
דקטנים בעצמם אין חייבים במצות גם מדרבנן ממילא לא שייך תורת צירוף על הקטנים כי אינם בני חיובא בזימון
ולא שייך צירוף של ג' ,ומיהו סברא זו א"ש רק לסוברים שקטן אינו מצטרף כלל לזימון אבל הרי הרמב"ם גופיה
סובר שהוא מצטרף לשני גדולים ויש לחלק עיי"ש.
עוד כתב שם לבאר דכיון דגדול אינו צריך לזמן בצירוף שני קטנים )וכנ"ל בסעיף י"ב( ממילא ליכא חינוך בשלשה
קטנים ,ואעפ"י שכשיגדלו שלשתן יהיו חייבים בזימון מ"מ אנו דנים על כל קטן בפנ"ע ודו"ק] .אכן זה תלוי האם
אזלינן בחינוך בתר עכשיו או בתר גדלותו ,ועיין בתורת הקטן פרק א' )סעיף ט'([.
לה .וכמבואר במאמר מרדכי הנ"ל] .והעיר שם על לשון השו"ע )ס"ו( שכתב דנשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם
אבל מזמנים לעצמם ,דהסיפא קאי רק על נשים ועבדים ולא על קטנים דלאו בני מצוה נינהו לומר שיזמנו לעצמן[,
והעתיקו המשנ"ב שם )סקי"ג( ,וכן מבואר בשו"ע הרב )ס"ו( שכתב דנשים ועבדים רשאים לזמן לעצמן והשמיט
קטנים.
לו .עיין שו"ע או"ח סימן קצ"ה )סעיף א'(.
לז .כן העלה בספר כיצד מזמנין )פי"ב סעיף י"א( ,עיי"ש.
לח .כן מבואר ברמ"א בסימן קצ"ט )סעיף י'(.
והנה בביאור הגר"א בסימן נ"ה )סקי"ד( הביא מקור לזה מדברי הירושלמי בברכות )פ"ז ה"ב( ,והמדרש רבה )בראשית
פצ"א אות ב'( דמבואר שם דהא דאמרינן אין מדקדקין בקטן ,הכונה דכשהגיע לכלל שנים אין מדקדקים אם הביא
סימנים ומצרפים אותו ,וכפי שפירש המתנות כהונה שם בשם רש"י.
והבית מאיר שם בסימן נ"ה הביא עוד מקור לזה מהא דאיתא במסכת סופרים )סוף פי"ז( דאין נבדקין באלו עיי"ש,
וצ"ב מהו החידוש בכ"ז והרי כלל מסור הוא בידינו דבדרבנן סמכנין אחזקה דרבא דכיון שבא לכלל שנים ודאי הביא
סימנים ,וגם לא מסתברא דבאו ללמד לנו עיקר דין זה דחזקה דרבא ,ועיין.
לט .מג"א שם )ס"ק ז'(.
והנה לסוברים דזימון דרבנן א"ש בפשיטות מדוע סמכינן בזה אחזקה דרבא וגם לסוברים דהוי דאורייתא נראה דכיון
דממנ"פ אם אינו גדול הרי אין כאן חיוב זימון ,ולכן מחמרינן להחשיבו כגדול ולזמן ,וק"ל.
והנה מקור הדברים דסמכינן בזה על חזקה דרבא הוא מלשון המהרי"ק )שורש מ"ט( ,ונראה דאע"ג דכל הראשונים
נקטו בלשונם שאין מזמנים עד שיביא ב"ש וכדאיתא בירושלמי וכנ"ל בפרק כ"ח )ס"ק כ"ז( ,מ"מ יתכן שגם הם
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רבתא

הביא סימנים ונשרו ,וכיון דזימון דרבנן אזלינן
לקולא .מג

שנה ]אם נחשוב מהיום שעבר[ אכל עם אחרים,
נראה לכאורה שאפשר לצרפו לזימון .מד

יט .מי שהוא ספק קטן ספק גדול ,וכגון שנולד
בין השמשות ובאותו היום שנשלמו לו י"ג

כ .אם אכל בעודו קטן יחד עם אחרים והגדיל
בסוף הסעודה וכשרוצים לזמן הרי הוא בן

ספק קטן ספק גדול לצרפו לזימון

אכל בקטנותו והגדיל  -האם מצטרף לזימון

###
מודים דסמכינן בזה אחזקה דרבא ,ומש"כ דבעינן שיביא ב"ש הוא משום דהכא אינם עוסקים בסוגיית חזקה דרבא,
ועיקר כונתם דאין מזמנין עליו עד שיגדל ,ואין כאן המקום לפרש מאימתי דינו כגדול.
איברא דרבינו הדרכ"מ בסימן נ"ה )סק"ב( דקדק מלשון הטור שכתב בזה"ל :ואלו העשרה צריך שיהיו כולם בני חורים
וגדולים שהביאו ב"ש ,וז"ל :ומשמע מדברי הטור דאף אם הוא גדול אם לא הביא ב"ש אינו מצטרף עד שנודע שהוא
סריס וכו' ,אבל מהרי"ק בשורש מ"ט כתב בשם ספר המחכים דסוגיא דעלמא אינו כן אלא כשהגיע להיות בן י"ג שנה
ויום אחד מצרפין אף שלא הביא ב"ש וכו' )עכ"ל( ,ובודאי כונתו בדברי המהרי"ק באופן שלא נבדק דאם בדקוהו ולא
הביא גם למהרי"ק א"א לצרפו וכמש"כ המג"א שם ,וא"כ מבואר דנקט בדעת הטור דלא סמכינן בזה אחזקה דרבא
מדכתב דבעינן שיש לו ב"ש ,ולכאורה אין מזה שום ראיה דהטור נקט לשון אביו הרא"ש ושאר הראשונים שכתבו כן
וכנ"ל ,וצ"ע] .ולולי דברי המג"א היה אפשר לומר דכוונת המהרי"ק שגם אם ידוע לנו שלא הביא ב"ש אפשר לצרפו
כיון שהוא בן י"ג שנה וכדעת הסוברים כן ,וכן מוכח בשו"ת המהראנ"ח )מים עמוקים ח"ב סימן ל"ח עיי"ש(.
ושו"מ בתורת חיים )סימן נ"ה סקי"א ,וסימן קצ"ט סקי"ז( שאף הוא הבין בדברי הדרכ"מ שהביא את הריב"ש דכוונתו
גם בידוע לנו שלא הביא ב"ש והשיג על המג"א ,ולפי"ז צ"ל דמש"כ רמ"א מחזקינן ליה כגדול היינו שדינו כגדול ,ודוחק.
אכן בשו"ת משכנות יעקב )סו"ס ס"ט( נקט ג"כ דלדעת המהרי"ק יש להקל רק באופן שיש חזקה דרבא ,ודעתו דשאר
הראשונים שכתבו דבעינן שיביא ב"ש חולקים על זה ולדבריהם אין סומכין בזה על חזקה דרבא.
מ .ב"ח בסימן קצ"ט.
מא .מג"א )שם( ,משנ"ב )שם ס"ק כ"ז( ,ומבואר דס"ל דאע"ג דאיכא ספק דשמא נשרו מ"מ א"א להחזיקו כגדול מכח
זה לקולא אפילו בדרבנן ,ועיין בתורת הקטן פרק ס"ו )סעיפים כ"א-כ"ב( שהארכנו שם בדין זה.
ועיקר דין זה מבואר גם בדברי החרידים על הירושלמי הנ"ל ,וז"ל :אין מדקדקים בקטן ,מפורש בבבלי דבהביא ב"ש
מיירי ,ואין מדקדקים בו אם הגיע לי"ג שנה ויום אחד ,וה"ה הגיע אין מדקדקים אם הביא ,ומשמעות אין מדקדקים
היינו דכיון דהביא ב"ש תולין דמסתמא הגיע לי"ג שנה ויום אחד שכן המנהג ,וכן הביא ודאי תולין דהגיע ,הא הגיע
ונודע להם שלא הביא ,או הביא ונודע להם דלא הגיע אין מזמנים עליו )עכ"ל(.
והנה מש"כ דכן מפורש בבבלי כפי הנראה ס"ל דזהו הכוונה קטן פורח ,ועיין לעיל פרק כ"ח )סעיף ד'( ,ומש"כ עוד
דה"ה אם הביא ב"ש ולא נודע אם הגיע לי"ג שנה ג"כ יש להקל להחזיקו כגדול מסתמא ,הנה בדין זה מצינו מחלוקת
גדולה בין הפוסקים אם יש חזקה למי שהביא סימנים לומר שודאי בא לכלל שנותיו ,ועיין בענין זה בתורת הקטן פרק
ס"ח )סעיפים א'-ו'(.
מב .כן משמע מסתימת כל הראשונים שסתמו וכתבו דבעינן שיביא ב"ש והיינו כדין גדול ,וכן מבואר להדיא בשו"ע
הרב בסימן קצ"ט עיי"ש ,ואולם לדעת רב האי גאון והרשב"א סגי גם ביש בו שערות פחות מכשיעור ,אבל מסתימת
שאר הראשונים משמע דלא ס"ל קולא זו ,ועיין גם בשו"ת משכנות יעקב )סימן ס"ט ד"ה העולה(.
ולכאורה יש לדון באופן שיש לו שערות כשיעור הקטן של כדי לקרוץ בצפורן או לינטל בזוג דאפשר דיש לצרפו
לזימון ,דאע"ג דקיי"ל דבעינן שיעור של כדי לכוף היינו לחומרא )וכמשנ"ת בתורת הקטן פרק נ"ה ס"י( ,אבל הכא
יש לצרף גם שאר ראשונים דגם קטן מצטרף ,וכן יש לצרף דעת רב האי וסייעתו ,ועוד דגם בלא"ה איכא ספק שמא
הוא גדול והביא סימנים כשיעור ונשרו ,וצ"ע לדינא.
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י"ג אי אפשר לצרפו לזימון ,לדידן אליבא דהרמ"א
דנקטינן שקטן אינו מצטרף לזימון ,מה כיון דבשעת
עיקר הסעודה היה קטן ,מו ואולם אם אכל כזית
משחשיכה לאחר שהגדיל אף שהשנים האחרים
לא אכלו עמו ,אך לא היו שבעים כל כך ,ואם היו
מביאים להם פירות וכדומה היו אוכלים הרי הוא
מצטרף עמהם לזימון .מז

בן י"ג שנה האם יכול לזמן

כא .נער שהוא בן י"ג שנה ולא נודע לנו אם הביא
סימני גדלות ,מותר לו לזמן לאחרים ,והיינו

רבתא

קלג

באופן שאינו אומר כי אם את ברכת הזימון ,וכל

הברכת המזון מברך כל אחד ואחד לעצמו כמנהגינו ,מח

והטעם לזה הוא משום דזימון הוא מדרבנן לרוב
הפוסקים ,מט וסמכינן בזה אחזקה דרבא .נ

הוא
דזימון
וסוברים
כב .ויש חולקים
נא
דאורייתא ,ולפי דבריהם יש להחמיר
שלא לסמוך בזה על חזקה דרבא ,נב והיינו באופן
שיש ג' אנשים לבד מנער זה .נג
כג .ואולם למעשה פשט המנהג שנער הבר מצוה
מזמן בסעודת הבר מצוה ,נד ועל כרחך

###
מג .ראה בחה"כ בדיני צירוף לתפילה פרק י"ז )סעיף כ"ט( ,והיוצא משם דלדעת התהלה לדוד שם יש להקל כאן רק
לענין צירוף ,ולדעת המשנ"ב שהובא שם יש מקום להקל גם שיהא המזמן עיי"ש ,ודו"ק.
מד .דספיקא דרבנן לקולא ,ועוד דיש לצרף לזה את הסוברים דגם קטן מצטרף והו"ל כעין ס"ס ]ומיהו יש שסוברים
דספק ביה"ש אינו מצטרף לעוד ספק כיון דהוי ספק חסרון ידיעה[,
מה) .י( וגם לדעת השו"ע משכח"ל נפק"מ באופן שאכל עם שנים שאחד מהם קטן והשני גדול דכ"ז שהוא קטן אינו
מצטרף דרק קטן אחד מצטרף וכנ"ל.
מו .כה"ח )סימן קצ"ט ס"ק ל"ב( ,והביא שם מקור לזה דאזלינן בתר עיקר הסעודה מהא דקיי"ל בסימן קפ"ח )ס"י(
שהאוכל בשבת מבעו"י ויצא שבת מזכיר של שבת בבהמ"ז ,וה"ה לר"ח חנוכה ופורים ,משום דאזלינן בתר התחלת
סעודה] .וע"ע בשו"ת אפרסקתא דעניא )קונטרס לבר מצוה( מש"כ בזה[.
מז .וכעין המבואר בסימן קצ"ג )סעיף ב'( ובסימן קצ"ז )ס"א( יעו"ש ,וכ"כ בספר משפט הנער )סימן ט"ו(.
מח .מג"א )שם( ,שו"ע הרב )שם( משנ"ב )שם(.
ומוכח מדבריהם דקטן ממש אינו יכול לזמן אפילו בכה"ג שכ"א מברך לעצמו מתחילת בהמ"ז ,והטעם בזה נראה
לכאורה משום דכיון דקטן אינו מצטרף לזימון ממילא אינו שייך לזה כ"כ ,ולכן אינו יכול להיות המזמן.
מט .שעה"צ )שם סקי"ט( .וכ"כ בשו"ת באר חיים מרדכי )ח"ב סימן י"ח( עיי"ש.
נ .ערוך השלחן )שם סעיף ד'( ,קצות השלחן )סימן מ"ה בדה"ש ס"ק כ"ב(.
נא .עיין בחזו"א )סל"א סק"א( שצידד דברכת זימון הוא מדאורייתא ]וכ"ה דעת עוד פוסקים ,ועיין פמ"ג סימן קצ"ב
)משב"ז סק"א([ ,ובשונה הלכות )קצ"ט דין ו'( כתב דלפי"ז יש להחמיר שלא יזמן נער זה ,אם היו ג' גדולים בלעדיו.
וראיתי בשו"ת ובחרת בחיים להגרש"ק )סכ"א( שהקשה בתו"ד דמדברי הרמ"א בסימן קצ"ט ס"י משמע דגם
בדאורייתא סמכינן אחזקה דרבא ,ונראה דנקט נמי דזימון הוא דאורייתא] .אכן גם לפי"ז אין כ"כ קושיא על הרמ"א
עצמו דאיהו לא איירי שיהא הקטן מזמן אף שמצרפים אותו לזימון ,ולענין זה ודאי יש לסמוך אחזקה דיש לצרף גם
את הסוברים דקטנים ממש ג"כ מצטרפים[.
נב .כן יוצא מדברי השונה הלכות הנ"ל ,ובספר ארחות רבינו )ח"א עמוד פ"ו( מבואר שהגרי"י קנייבסקי היה מחמיר בזה מעשה.
נג .דאם הוא אחד מתוך השלשה בודאי יכול לזמן ממנ"פ דאם הוא קטן בודאי אין כאן חיוב זימון מדאורייתא אף
לסוברים דקטן היודע למי מברכים מצטרף.
נד .ויש לציין שמנהג זה מבואר כבר בדברי היש"ש והמג"א הנ"ל אלא שבזמנם היה הדרך שהמזמן הוציא את הציבור
יד"ח בכל בהמ"ז ובזה נתקשו טובא האיך הוא יכול להוציאם ,וע"ע בתורת חיים )סקי"ז( מש"כ בזה.

קלד

הלכתא

רבתא

מבי רבנן

דסמכינן בזה אחזקה דרבא ,נה ומנהג העולם להקל
בזה אף באופן שלא עברו לנער הבר מצוה י"ג
שנים שלימות מעת לעת .נו
כד .וכל זה דוקא באופן שלא בדקוהו ,אבל אם
בדקוהו וראו שלא הביא ב' שערות אינו
רשאי לזמן לכו"ע דשוב ליכא חזקה דרבא ,נז ויש
מי שמיקל גם באופן זה משום דאכתי איכא ספק
שמא נשרו ,אכן למעשה יש להחמיר בזה .נח

ספק קטן ספק גדול האם יכול לזמן

כה .מי שנולד בין השמשות יש להחמיר ביום
שנשלמו לו י"ג שנה שאינו יכול להיות
המזמן עד למחר שיהיה בודאי בן י"ג שנה .נט

אכל בקטנותו והגדיל  -האם יכול לזמן
ולהוציא אחרים יד"ח

כו .אם אכל מבעוד יום וקודם ברכת המזון
הגדיל ,יש לדון האם אפשר ליתן לו
להיות המזמן ,וזה מצוי מאד במי שנעשה בר מצוה
במוצאי שבת ורוצים לכבדו להיות המזמן בסעודה
שלישית ,באופן שאכילתם היתה מבעוד יום.
כז .ולענין הלכה נחלקו בזה גאוני זמנינו ,יש
שסוברים שנער זה יכול להיות
המזמן ,ס כיון שעכשיו הוא בר חיובא אף שבעת
אכילתו היה קטן ,ולפי דבריהם יתכן גם שהוא יכול
להוציאם ידי חובתם בכל ברכת המזון כיון דכעת

###
נה .אכן הגרי"י קנייבסקי זצ"ל באמת לא הניח לנער הבר לברך מטעם הנ"ל  -ועיין בספר כיצד מזמנין )פרק י"ג
סק"ל( שגיבב בזה כמה וכמה סברות ליישב המנהג אף לסוברים דזימון דאורייתא.
נו .משום דמעיקר הדין נקטינן שנעשה גדול תיכף בתחילת הלילה וכמבואר בתורת הקטן פרק נ"א )סעיף ז'( ,וגם
סמכינן דתיכף אז כבר יש חזקה דרבא )עיין תורת הקטן פרק ס"ה סעיף ט'(  -אכן בבעלזא נהגו להקפיד בזה שלא
יזמן נער הבר מצוה רק אם כבר עברו לו י"ג שנים מעל"ע.
נז .מג"א )שם( ,שו"ע הרב )שם( ,משנ"ב )שם(.
נח .מפני שיש לצרף את הסוברים דזימון דאורייתא ,ועוד דגם לסוברים זימון דרבנן ,הרי דעת הרבה פוסקים דאין
להקל במילי דרבנן להחזיקו כגדול מכח הספק של שמא נשרו ,וכמש"כ בתורת הקטן פרק ס"ו )סעיף כ"ב( יעו"ש.
נט .כ"כ בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סימן כ"ו( ,ועיין בפסקי תשובות )סימן נ"ה הערה  (125שהעיר עליו מלשון המשנ"ב
בסימן נ"ה )סקמ"ב( שכתב שם דבנולד ביה"ש אזלינן ביה לחומרא לגבי מילי דאורייתא ,ומשמע דלגבי דרבנן אזלינן
לקולא ,אכן באמת אין זה ברור כלל דלגבי דרבנן אזלינן בספק בין הששות לקולא ,ובעיקר דין נולד בין השמשות
עיין בתורת הקטן פרק נ"ב )סעיפים כ"ו-כ"ז( – .ואין זה דומה למש"כ לעיל בסעיף י"ב שאפשר לצרפו לזימון ,דהתם
שאני שיש לצרף את הסוברים דגם קטן מצטרף לזימון.
ס .עיין בשו"ת שבט הלוי )ה"ח סימן נ"ו( שנשאל בזה ודעתו להקל ,ובתחילה כתב הטעם בזה משום דברוב הפעמים
אין אוכלים בסעודה שלישית כדי שביעה ובכה"ג גם קטן יכול להוציא וא"כ פשוט דיכול ג"כ לזמן ,ויש להעיר דטעם
זה אינו מספיק לסוברים דתרי דרבנן אינו מוציא חד דרבנן אם לא באופן שנקפיד שהקטן יאכל כדי שביעה] .ומלשון
השבה"ל הנ"ל משמע קצת דס"ל דהכא עדיף כיון דהשתא הוא גדול לכן יש עליו חיוב גמור מדרבנן ,וצ"ע[ ,וגם יש
להקפיד שכל שאר המסובין לא יאכלו כדי שביעה ,וכמעט שא"א לדאוג לזה במציאות.
ושוב כתב עוד טעם לזה עפ"י המבואר ברא"ש בברכות )פ"ז סכ"א( דמדינא היה אפשר להוציא בבהמ"ז אף אם לא
אכל כלל ,והא דקיי"ל שצריך לאכול הוא כדי שיוכל לומר שאכלנו משלו ,א"נ דמסמכינן לה אקרא דואכלת ושבעת
וברכת דמי שאכל ושבע הוא יברך ,ועכ"פ כ"ז הוא רק מדרבנן והרי גם נער זה ודאי יש בו חיוב בהמ"ז שנתחייב
בקטנותו מדין חינוך ובודאי לא פקע זה כשהגדיל ,ולכן יכול להוציא דהרי לענין דאורייתא הוא השתא בר חיובא,
ולענין דרבנן הרי הוא מחוייב ,וגם ע"ז יש לדון דסו"ס תקנו חז"ל שלא לצאת אלא ע"י מי שנהנה ומחוייב בבהמ"ז,
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הוא בר חיובא ,והיינו באופן שידוע כבר שהביא ב'

שערות דהרי לא סמכינן אחזקה דרבא ,ומיהו נראה
דגם לדבריהם לכתחילה עדיף יותר שיאכל כזית
משחשיכה ,סא

ויש שחולקים בכל זה וסוברים
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קלה

מדינא אינו יכול לזמן ,סב רק אם הוא אוכל עמהם
כזית משחשיכה .סג
כח .ודע דבאופן שאכל כזית משחשיכה הרי הוא
יכול לזמן אף אם האכילה היתה

###
ונער זה הוי רק תרי דרבנן ,ויש לדחות דהחילוק בין חד דרבנן לתרי דרבנן הוא רק לענין הגברא ומשא"כ כאן שהגברא
בר חיובא דאורייתא ,ודו"ק.
וגם בלא"ה יש לקיים טעם זה דיש לומר דאף אם אכל כשהיה לגמרי פטור מ"מ יוכל להוציא אחרים יד"ח דהרי
השתא הוא גברא בר חיובא ,וכיון דסו"ס אכל ]אף שאכל בפטור[ יכול שפיר לומר שאכלנו משלו וגם הוי בכלל מי
שאכל ושבע הוא יברך] ,ולפי"ז אף אם ננקוט דטעם זה הוא מדאורייתא ,שהרי הרא"ש שם מסופק בזה ,נמי יכול
להוציא אחרים[ ,ומיהו סברא זו אינה ברורה ,ועיין בדברי הרשב"א שם )מ"ח ע"א( שכתב להדיא דבעינן שיהא מחוייב
בבהמ"ז עכ"פ מדרבנן כדי להוציא.
והוסיף עוד השבט הלוי דכ"ז לענין להוציא בבהמ"ז ,וכ"ש בנידון דידן דאיירינן רק לענין זימון ודאי יש להקל משום
הטעמים הנ"ל – אכן משום זימון לחוד אין להקל דהרי קטן אינו יכול לזמן וכנ"ל בפרק כ"ח )סעיף כ"ב( עיי"ש.
ובספר חנוך לנער )פט"ו הערה ה'( צידד מדנפשיה דבכה"ג שהוא מברך לאחר שהגדיל יכול להוציא אחרים כיון
דמעיקר הדין הוי מצי לאפוקי גם בלא אכל כלל ,וכתב שמצא מעין סברא זו בספר ציונים לתורה )כלל י"ב( עיי"ש.
סא .כנלענ"ד ,והטעם בזה הוא דהרי מבואר בשו"ע בסימן קצ"ז )ס"ד( דלכתחילה מצוה ליתן לברך לאותו שאכל כדי
שביעה ולא למי שאכל רק כזית] ,וכן מבואר ברא"ש הנ"ל[ ,וחזינן מזה דלכתחילה קפדינן שיהא המוציא מחוייב
בבהמ"ז מדאורייתא ולא סגי לן במה שהגברא בר חיובא ,ואף דמבואר שם במשנ"ב )ס"ק כ"ג( דהנ"מ להוציא בבהמ"ז
גופא אבל אפשר ליתן לו לזמן לכתחילה משום דזימון הוא מדרבנן ,מ"מ נראה דדוקא התם דהגברא מחוייב עכ"פ
מדרבנן משא"כ הכא שחיובו בברכת הזימון הוא תרי דרבנן] ,ובפרט לסוברים דזימון הוא מדאורייתא דלדבריהם יש
להחמיר בזה גם לענין זימון לחוד[ ,ומיהו מודינא דכ"ז להידור מצוה בעלמא ,דהרי עיקר הדין הנ"ל דיש ליתן לברך
למי שאכל כדי שביעה הוא רק לכתחילה ,וכ"ש בנידון זה שיש בו עוד כמה צירופים.
סב .בשו"ת להורות נתן )ח"ח ס"ט( נשאל בענין זה ודעתו דאין ליתן לו לזמן אא"כ אכל כזית משחשיכה ,ותמצית
דבריו שם הוא דכיון דבשעת הסעודה היה קטן לא נתחייב כלל בזימון ,דחיוב זימון באכילה כאחת תליא ,ואף שאכל
עמהם בעודו קטן כיון שהיה פטור מן הזימון הו"ל כאכילה בלא קביעות ,אך אם אכל עכשיו כזית הרי הוא מתחייב
בזימון ,וכמבואר בשו"ע בסימן קצ"ז )ס"א( לגבי שנים שאכלו ובא השלישי ואכל עמהם שהוא מצטרף עמהם ,בתנאי
שהם עדיין ראויים לאכול ,ואף שהוא אכל רק כזית והם כדי שביעה מ"מ יכול לזמן ,וכמבואר במג"א בסימן קצ"ז
)סק"י( עיי"ש )עכתו"ד(] .וע"ע בשו"ת משנת יוסף )חי"א סו"ס כ"ד([.
וכן משמע מדברי הכה"ח הנ"ל שכתב שקטן זה אינו מצטרף לזימון וכיון שאינו מצטרף מסתברא שגם אינו מוציא.
ועיין בספר זימון כהלכתה )מילואים לפי"ג( ובספר כיצד מזמנין )פי"ג מקורות סקל"ב( שפקפקו בדברי השבט הלוי
הנ"ל דאף שאכל עמהם בקביעות מבעו"י ,וגם קביעות קטן נחשב לקביעות שהרי הוא מוציא את אביו בבהמ"ז ,מ"מ
אינו יכול להצטרף עמהם דבעינן אכילה בקביעות עם חיובי זימון שלא ליחלק ,והתחלה או גמר שהם תנאי קביעות
לזימון ,וכ"ז לא שייך בקטן ,וממילא אינו מצטרף עמהם ושוב אינו יכול לזמן להם עיי"ש.
ובשו"ת תשובות והנהגות )ח"א סימן קפ"ד( נסתפק בדין זה האם זה דומה למי שאכל כזית שהוא יכול להוציא מי
שאכל כדי שביעה ,מפני שהוא ראוי להתחייב מה"ת אם יאכל כדי שביעה ,או דהכא גרע דאזלינן בתר שעת אכילתו
ואז לא היה באפשרותו להתחייב מדאורייתא ,ונשאר בצ"ע לדינא.
סג .אכן לענין להוציא אחרים יד"ח נראה לכאורה דלכו"ע יכול להוציא והיינו באופן דליכא ברכת זימון רק שבא

קלו
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בסעודה שלישית של שבת ,ונמצא שהם מחוייבים
מדינא בהזכרת רצה ,מה שאין כן נער זה הרי מה

רבתא

שאוכל עכשיו כזית אין זה מחייבו מדינא בהזכרת
רצה ,רק משום חינוך .סד

-

###
להוציא יחיד שאכל ,דלענין זה צדקו דברי השבט הלוי הנ"ל דהרי מדינא הוא בר חיובא ,ורק לענין ברכת זימון
מסתברא שאינו שייך וכדברי הלהורות נתן וסייעתו] .ויש לציין דהשבט הלוי הנ"ל לא נחית כלל לדון בפרט זה האם
הוא שייך כאן לזימון[.
סד .עיין בספר כיצד מזמנין )פי"ג מקורות סקל"ב( שפקפק קצת באופן זה דיתכן דבעינן שהמזמן יהא מחוייב בבהמ"ז
כמותם כפי עיקר התקנה שהוא מוציאם בבהמ"ז ,והרי זה דומה לבן א"י שאין לו לזמן לבני חו"ל ביו"ט שני כיון
שהוא אינו מחוייב ביעלה ויבוא )עיין בספר הנ"ל בפרק י"ד הלכה ל"ג(  -ומ"מ הסכים להקל דהכא שאני דמדין
חינוך הוא חייב ברצה ]אך בזה לחוד לא סגי דהרי אנן מחמרינן דתרי דרבנן אינו פוטר חד דרבנן[ ,ועוד דאם ננקוט
שיש עליו חיוב של תוספת שבת )עיין להלן בפרק נ' סעיף ה'( א"כ יתכן שהוא מחוייב בהזכרת רצה מדינא כיון
שאכל בזמן תו"ש ,וגם יש לצרף את הסוברים שאין אומרים כלל רצה אם נמשך סעודתם בלילה ונמצא שגם הגדולים
אינם חייבים ברצה ,ועוד דחיוב רצה בסעודת שלישית קיל שהרי אין חוזרין עליו )עכתו"ד(  -ולפי כמה מהטעמים
יוצא שה"ה בנעשה גדול במוצאי ר"ח והתחילו סעודתם מבעוד יום ג"כ יש להקל.
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קלז

הרב דוד כהן

מראשי כולל "עצי חיים" דסאטמאר ב"ב ובעמח"ס "ויברך דוד"

בדין זימון וברכת הנהנין על מאכל איסור

בדין ברכה על מאכל איסור

במשנה דף מה ע"א אכל טבל ומעשר שני וכו'
אין מזמנין עליו וברש"י ד"ה והשמש
וכן לקמן )דף מז ע"א( ד"ה הא פי' דהחיסרון
בדברים האסורים שאין מזמנין עליהם כיון דאין
מברכים על מצוה הבאה בעבירה ,ועיי"ש בתוס'
ד"ה אכל וכו' שמשמע שפי' משום דאוכל איסור
לא נחשב כאכילה ולכן לא שייך לזמן עליו ולקמן
נבארם בס"ד.

פלוגתת הרמב"ם והראב"ד

הנה לגבי אוכל איסור אם מברך מקור דין זה
מבואר ברמב"ם )בפ"א מהלכות ברכות הי"ט(,
שכתב כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה
אין מברכים עליו לא בתחילה ולא בסוף וכן בטבל
וכו' ,אולם הראב"ד השיג עליו וכתב שלא אמרו
אלא שאין מזמנין עליו לומר שאין להם קבע לזימון
אבל למה לא יברכו עליו בתחילה וסוף כיון שנהנה,
ופסק השו"ע )סי' קצ"ו ס"א( כהרמב"ם.

האוכל בשוגג אם מברך

ודנו בפוסקים בענין האוכל איסור בשוגג ונודע
לו אחר אכילתו דדעת הט"ז )שם סק"א( ועוד
אחרונים דבזה יוכל לברך לבסוף ואפי' לא אכל
פת כדי שביעה משום דבשוגג לא שייך לומר
שהמברך מנאץ ה' ,אלא דלענין זימון אפילו אכל
בשוגג אין לזמן על זה דאכילת איסור לא חשיבא

לקביעות ,אולם לשון הרמב"ם הנ"ל מפורש
דבאכל בשוגג ובין במזיד אינו מברך ,כיון שברכתו
ניאוץ ובוצע ברך ניאוץ ד' ,ונקטו שו"ע הרב )ס"א(
והמשנ"ב )סק"ד( כהט"ז דבשוגג אפשר לברך אבל
בשו"ת פנים מאירות )הובא בשערי תשובה כאן(
פסק דלא כהטו"ז ,ונקטינן כהשוע"ר והמשנ"ב
דבשוגג מברכים.

סברת האוסרים לברך באוכל איסור

ובסברת השיטות דאין מברכים על האיסור
כהרמב"ם והשו"ע מצינו ב' סברות:

א( ברש"י במס' ברכות )מה ע"א מז ע"א( משמע
דהוי כמצוה הבאה בעבירה וע"ז נאמר
בוצע ברך ניאוץ ד' וכן משמע בירושלמי )פ"ק דחלה
ה"ה( והובא בב"י )בסי' קצ"ו ס"א( וכלשונם בתו"ד:
אמר ר' יונה אין עבירה מצוה פי' דאי אפשר
בעבירה לעשות מצוה.

ב( עוד

סברא מצינו בדברי התוס' ברכות )מה

ע"א( בד"ה אכל טבל וז"ל בתו"ד דאכילת
טבל לאו שמה אכילה דלא חזיה אף לכהן וכו'
עיי"ש ,וכן משמע בט"ז )שם( בתו"ד וז"ל וס"ל
להרמב"ם דאין אכילתו נחשבת אכילה כלל וכו'
הכי נמי כן הוא לענין ברכה "וחמיר טפי דאפילו
באיסור דרבנן נחשב לגבי ברכה כאילו לא אכל
כלל" וכן כתב בספר מחנה אפרים )בהלכות נזקי
ממון( ,בדעת הרמב"ם דלא כהראב"ד עיי"ש

קלח
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שהביא נפק"מ לדינא בקנה מאכל ואח"כ נודע לו
שאכל איסור אם משלם למוכר דלהרמב"ם א"צ
לשלם דאינו חשיב אכילה ולהראב"ד צריך לשלם
דחשיב אכילה.

סברת המתירים לברך

אולם מצד אחר סוברים החולקים שהם
מתירים לברך הראב"ד והרא"ש ודעימיה
דמש"כ דאין זה מברך אלא מנאץ הכוונה שאין
הברכה חשובה כראוי דאע"פ שיש בו ניאוף לה'
)דגם מנאץ ד'( מכל מקום חייב ועדיף שיברך
שהרי אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ומי
שאכל שום )שעשה איסור( יחזור ויאכל שום,
שיאכל בלי ברכה וגם חלק על הסוברים דאין זה
נחשב אכילה כיון שסוף סוף נהנה מאכילה שאכל
וחשוב שפיר אכילה.
ובספר פסקי תשובה )סימן י"ג( )להרה"ג אברהם
פיוטרקובסקי זצ"ל( הביא לבאר עוד
סברת פלוגתת הרמב"ם והראב"ד הנ"ל דפליגי
ביסוד הדין דאסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה אם
יש על המאכל שהוא החפצא שם איסור אם אוכלו
בלא ברכה דלהראב"ד נקרא החפצא איסור והרי
זה כמו הפרשת חלה במס' ב"ק )צ"ד ע"א( דאע"פ
שהוא מצוה הבאה בעבירה מ"מ חייב להפריש
חלה כיון דבלא"ה נחשב שאוכל טבל והוא איסור,
לכן ס"ל דעדיף לברך עליו אבל הרמב"ם ודעימי'
ס"ל דהברכה הוא מצוה על הגברא שמצווה לברך,
וכיון שהוא מצוה הבאה בעבירה וניאוץ אין כאן
מצוה על הגברא לברך ולכן אינו מברך.

האוכל בלא ראשונה אם מברך לאחריו

אם אכל בלא ברכה ראשונה האם יוכל לברך
ברכה אחרונה דהרי אמרו בגמרא ברכות )ל"ה
ע"א( ת"ר אסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה וכל

רבתא

הנהנה מעוה"ז בלא ברכה מעל וגם נחשב כגוזל,
ויש לבארו דין זה בב' דרכים כעין הנ"ל.

א( דהמאכל ניתן אל האדם בכל אופן רק בלא
ברכה ה"ה נחשב שהאדם האוכלו
גוזל את הברכה ואין על המאכל עצמו שם גזל וכן
משמע ברש"י שם שפי' שגוזל את הברכה ,ולפ"ז
אין על החפצא שם איסור בעצמותו.

ב( עוד י"ל באו"א דנחשב המאכל כחפצא
דאיסורא והרי הוא ממש כהקדש וממון
גבוה וכל האוכל בלא ברכה הרי הוא ממש מועל
בהקדש וגוזלו וכך ביאר המהר"ל )בספר הנתיבות
נתיב העבודה פי"ד וכ"כ בדרוש לשבת הגדול( )וכן כתב
בשו"ת אבני נזר )סימן ל"ז( ועיין במהרש"א פסחים
)ק"ב ע"ב( ,ובמאירי ברכות )ל" ע"ב( דמוכח דס"ל
כצד הב' דחשיב איסור בחפצא ולכן כתבו דבספק
ברכות צריכים לברך כי נחשב כספק איסורא
לחומרא ,ואכמ"ל בזה(.
ובזה תולה )שם( דין הנ"ל אם אכל בלא ברכה אם
יברך ברכה אחרונה להאוסרים לברך באכל
איסור דלהסוברים דחשיב כחפצא דאיסורא כגוזל
ומועל בהקדש לא יוכל לברך )דלא כמו שהזכרנו
לעיל בדעת הראב"ד( ולהחולקים וכצד הא' ס"ל
דיוכל לברך דאין זה כחפצא דאיסורא.

האוכל חוץ לסוכה ,וכן באוכל מצה בלא ברכה

יש לדון באכל בסוכות חוץ לסוכה או האוכל פת
בלא נטילת ידים ,או האוכל מצה בליל פסח
בלא ברכה שלפני'ה אם נימא דחשיב כחפצא
דאיסורא ובמצה לא נחשב מצתכם או נימא דאינו
נחשב דחשיב כחפצא דאיסורא ומסיק )שם( בצ"ע
אם יוכל לברך עליו ברכה.

ועיין

בשו"ת אלף לך שלמה )להגאון ר' שלמה קלוגר

זצ"ל סי' שכ"א( שכתב להלכה דהאוכל מצה
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בלא ברכה ראשונה אינו יוצא ידי חובתו דלא חשיב
מצתכם עכ"ד ,וזה חידוש ולפי"ז לכאורה לא יוכל
לברך הברכה כנ"ל.

האוכל לפני קידוש או הבדלה

מי שאכל לפני קידוש או לפני הבדלה האם נחשב
כאכילת איסור דקי"ל דאינו מברך עליו ולא
מצטרף לזימון כתב המהרש"ם בדעת תורה )סימן
רע"א( דצריכים לברך וגם מזמנים עליהם ומביא
ראיה מהלכות קידוש )סימן רע"א סעיף ה'( דכתב
השו"ע ומקורו מהרמב"ם שנים שהיו שותים ואמרו
בואו ונקדש קידוש היום נאסר עליהם לשתות עד
שיקדשו ,ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיקדשו
אע"פ שאינם רשאים צריכים לחזור ולברך תחילה
בפה"ג ואח"כ ישתו ,ומבואר דהאוכל לפני קידוש
אף שעשה עבירה אעפ"כ יכול לברך דדומה לדמאי
דכתוב במשנה דמזמנין עליו והטעם איתא בגמ'
שם דאי בעי מפקיר נכסיה וחזי ליה ומברך ומזמנין
עליו וה"נ אי בעי מקדש עכ"ד וכעין זה הוסיפו
האחרונים דמטעם הנ"ל ג"כ י"ל במי שאכל חוץ
לסוכה בסוכות די"ל דמברך אחריו ברכה אחרונה,
וגם אפשר לזמן עליו דאי בעי יכול ליכנס בסוכה
ולאכול בהיתר לכן קיל יותר.

טעם ההיתר בדמאי להצטרף לזימון

ויש לדקדק בטעם שהביא המהרש"ם על דמאי
דאי בעי מפקיר לנכסיה וחזי ליה וה"ה בהנ"ל
ששייך טעם היתר זה ,הרי על מה שאמרו בגמרא
)שם( אכל דמאי מזמנין עליו הקשה הגמרא הא לא
חזי ליה ומאי שנא מטבל שאין מזמנין עליו ,ותירצו
כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזי ליה
וכו' ,והמהרש"ם הבין הכוונה כיון דיש מיגו דאי בעי
מפקיר נכסיה זהו טעם ההיתר והרי יש
מפרשיםהכוונה באו"א דהרי תמוה על הפשט הנ"ל
דבאמת מה מועיל אי בעי מפקיר וכו' הרי עכשיו
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קלט

עושה עבירה רק כוונת תירוץ הגמ' דאין זה עבירה
דמה שאסרו לעשירים אינו אלא חומרא בעלמא
והראיה דדמאי מותר לעניים וכל כה"ג אינו נחשב
מצוה בעבירה ג"כ לענין ברהמ"ז ולפי זה היה מקום
לאסור לברך ג"כ באוכל לפני קידוש והבדלה או
חוץ לסוכה ואין ההיתר דאי בעי מקדש או נכנס
לסוכה ,כיון דהשתא לא קידש או לא אכל בסוכה
ועביד איסורא אין לו לברך.

פת שנילוש בחלב

אולם אכתי יש לדון דהאוכל לפני קידוש דומה
להא דהביא הרעק"א בהגהותיו על השו"ע
)סימן קצ"ו ס"א( דאם אכל פת שנילוש בחלב או
בשומן שאסור מדרבנן שמא יבוא לאכלו עם בשר
כדאיתא ביור"ד )סימן צ"ז ס"א( ,י"ל דלא מקרי כ"כ
איסור ,ובפרט לפי מש"כ הכרתי שם דרשאי לחלק
הפת לאנשים הרבה בענין שיהיה לכל אחד דבר
מועט מועיל א"כ י"ל דדמי לדמאי דמברכים כיון
דאי בעי מפקיר לנכסיה ויאכל בהיתר ה"נ אי בעי
מחלקו ואוכל כזית בהיתר עכ"ד ,ויש לדון בדבריו
שהביא מהכרתי א( דמצינו ביו"ד )שם( שהרבה
פוסקים חולקים על הכרתי כמו החוו"ד )שם סכ"ג(
פרמ"ג )שפ"ד סק"א( ובחמודי דניאל .ב( ועוד דאף
לפי הכרתי כתב בס' יד יהודה )ס"ק ג'( דלא התיר
לחלק לאנשים הרבה אלא במעשה שהיה זב חלב
על הפת שלא במתכוין שבאופן זה לא נאסר הפת
מחמת הגזירה כיון שלא נעשה הדבר בכוונה רק
צריך ליזהר שלא יבוא לידי מכשול ,לזה מועיל
לחלקו לאחרים בענין שיהיה לכל אחד דבר מועט,
וכ"כ בבינת אדם )שער איסור והיתר סי' נ"א( ,וא"כ
בנידון הפת שנילוש בחלב או בשמן לא שייך מיגו
דאי בעי מחלקו ואוכל כזית ,ולענינינו לגבי אוכל
לפני קידוש והבדלה או חוץ לסוכה בהיתר קשה
לסמוך על הרעק"א מטעם ששייך אי בעי יכול

קמ
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לקדש או ליכנס לסוכה דדחו לה הנ"ל אך י"ל
דדומה למש"כ דלא מקרי כ"כ איסור כיון דאינו
איסור בעצם לא מיבעי' להסוברים באיסור התלוי
בזמן שהוא קל יותר כמ"ש הב"ח )בסימן ר"ד סעיף
ט( לגבי חולה יוכ"פ דאף להרמב"ם יוכל לברך עליו
כיון דבאיסור התלוי בזמן יכולים לברך ולא דמי
לחפצא שנאסר בעצמותו והכ"נ דמי לאיסור התלוי
בזמן ,אלא אף להב"י )שם( דחולק וכ"מ כאן
בפוסקים דלא חילקו בין איסור התלוי בזמן לחפצא
דאיסורא ,מ"מ אכתי י"ל דלא חשיב כאיסור רק
גדר שעשו לקידוש או להבדלה וכן חוץ לסוכה
דאינו מעשה איסור רק ביטול מצות עשה שאין זה
בגדר איסור בעצם אלא ביטול וחיסרון דמצות
עשה וכמ"ש ,ובקהילת יעקב מסכת יבמות )סימן
ט"ו( כה"ג ,וכן מצינו בגנזי רעק"א ז"ל )ח"ב(,
והמסקנה למעשה באכל לפני קידוש או הבדלה
דצריך לברך ,וכן באכל חוץ לסוכה או מצה בלא
ברכה דיכול לברך.

אכל ביום תענית ציבור האם מברך עליו

באופן שאכל באיסור ביום תענית ציבור כתב
במטה אפרים )סימן תר"ב סעיף כ"ד( דאם

רבתא

אכל במזיד כזית אינו מברך אחריו דנקטינן
כהרמב"ם דאין מברכים על אכילת איסור ,אבל אם
אכל כדי שביעה שיש ספק דאורייתא הרי זה מברך
ברכה אחרונה ואם אכל בשוגג בכל גווני הרי זה
מברך ברכה אחרונה כיון דנקטינן כהט"ז דבשוגג
מברך דאין זה חשיב כניאוץ ,ויש לתמוה על דבריו
שבמזיד אם אוכל כדי שביעה מברך אחריו הרי
נקטינן כאן דבמזיד בכל גווני אינו מברך אחריו,
ועכצ"ל דחושש דכיון דהוי רק זמן איסור לכן קיל
טפי והצריך לברך ברהמ"ז כשיש ספק דאורייתא.

זימון בג' חולים שאוכלים בתענית ציבור

באופן שיושבים לאכול ג' אנשים שהם חולים ויש
להם היתר לאכול בתענית ציבור האם
יכולים לזמן ביחד דלגבי ברכה פסק המחבר )ס"ב(
דאם אוכלים במקום סכנה יכולים לברך אף
להרמב"ם ודלא כרבינו ירוחם דאינו מברך ,ולגבי
זימון מצינו פלוגתת הפוסקים דבפרמ"ג )משב"ז
סק"ב( כתב דאין מזמנין אבל במור וקציעה )סי'
קצ"ו( והלבוש )שם( כתבו דיכולים לזמן ולכן מן
הראוי שלא יקבעו לאכול ביחד כדי שלא יכנסו
לשאלה של חיוב בזימון.

תמצית הדינים העולים

א .אם אכל מאכל איסור במזיד לענין זימון לכו"ע אין מזמנין עם האוכל איסור ,אבל לענין לברך ברכה
פליגי הפוסקים י"א דיכולים לברך וי"א דאין מברכים וכן נקטינן לדינא.
ב .אם אכל מאכל איסור בשוגג לענין זימון לכו"ע אין מזמנין איתו ,אבל לגבי ברכה להסוברים דבמזיד
אין מברכים פליגי הפוסקים י"א דאין מברכים וי"א דמברכים וכן נקטינן לדינא.

ג .אם אכל מאכל בלא ברכה ראשונה האם מברך ברכה לאחריו להשיטות דאין מברכים באכל איסור י"א
דאין מברכים וי"א דמברכים וכן נקטינן לדינא.

ד .אם אכל חוץ לסוכה או מצה בלא ברכה או פת בלא נטילת ידים להסוברים דאין מברכים באכל איסור
י"א דאין מברכים וי"א דמברכים וכן נקטינן לדינא.
ה .אם אכל קודם קידוש באיסור הרי זה מברך ונאמרו בו כמה ביאורים.

ו .אם אכל פת שנילוש בחלב או בשומן שנחשבת כאיסור מ"מ מברכים עליו ואינו דומה לטבל וכה"ג.

הלכתא

רבתא

מבי רבנן

קמא

ז .אכל בתענית בציבור באיסור י"א דמותר לברך וי"א דאסור לברך ונקטינן דאם אכל פת כדי שביעה
דמברך כיון דספק תורה הוי ,אבל אכל כזית וכה"ג אינו מברך כשהיה במזיד.
ח .שלשה חולים שאכלו ביחד בתשעה באב וכה"ג הרי זה מברכים ,ולגבי זימון יש מחלוקת אם מזמנים
ביחד ולמעשה עדיף שלא לקבוע ביחד לאכול ואם קבעו כבר יכולים לזמן.

-

בדין להצטרף לזימון ע"י אכילת ירק וכדומה סימן קצז

ט' שאכלו דגן ואחד אכל ירק

השר מקוצי דחה הירושלמי שהרי מסיק שם דרבנן
פליגי עליה דרשב"ג וס"ל דאין מצטרפין ואין הלכה
כיחיד ,וכן מצינו דפליגי הרבוותא ז"ל דהרי"ף
והרמב"ם והרשב"א והסמ"ג והיראים ס"ל
דבשלשה לא מצטרפי האוכל ירק או שותה יין
ודוקא לזימון לעשרה מצטרפין וכשיטת השר
מקוצי בתוס' ,אבל הרא"ש והר"י בתוס' ורבינו יונה
ס"ל דאף לגבי זימון בשלשה מצטרפין האוכל ירק
וכדומה וכשיטת הירושלמי הנ"ל ,אולם רק לגבי
צירוף מצטרף מצטרף האוכל ירק ,אבל להוציא
אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן דוקא ,וי"א דאף
בזימון שלשה מצטרף אחד שלא אכל פת אולם
צריכים שיאכל מיני דגן דווקא ולא שאר דברים.

בגמרא מס' ברכות )דף מח ע"א( אמר רב יהודה
בר שילת משמיה דרב תשעה שאכלו דגן
ואחד אוכל ירק מצטרפין להזכיר השם ,ובהמשך
ואפילו לא טבל עמהם אלא בציר א"ר זירא בעאי
מיניה מרב יהודה שמונה מהו א"ל לא שנא ,ששה
ודאי לא מיבעיא לי א"ל ר' ירמיה שפיר עבדת דלא
איבעיא לך התם טעמא מאי משום דאיכא רובא
הכי נמי איכא רובא ,ואיהו סבר רובא דמינכר בעינן
]ופירש"י דר' זירא שהיה קובל ומתחרט שלא שאל
על הששה סבר דילמא רובא דמינכר שפיר בעינן
דליכול דגן ואי בעי מיניה ששה לא היה מתיר[,
וכו' אמר רב חנא בר יהודה משמיה דרבא הלכתא
אכל עלה של ירק ושתה כוס של יין ,מצטרף
להוציא אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן.

וסיים

כתבו התוס' )בד"ה תשעה וכו'( והכי הלכתא שאחד
שאכל ירק או שתה כוס יין מצטרף ואפילו
נברך שאכלנו יכולים לומר שהרי שתיה בכלל
אכילה ,ודנו התוס' עוד האם הא דמצטרף לזימון
האוכל ירק וכדומה הוא רק לגבי זימון בעשרה
בשם אבל לשלשה לא מצטרפי וכמבואר לעיל
דמחמירים טפי בצירוף שלשה מעשרה וכן נוקט
השר מקוצי ,אבל בירושלמי וכן פסק ר"י מבואר
דשנים שאכלו פת ואחד ירק מצטרפין לזימון ,אבל

שהר"מ היה נזהר כשהיה אוכל ואחר עמו שלא היה
נותן לאדם הבא עליהם לשתות אם לא שהיה יכול
להזקיקו ליטול ידיו ולאכול עמהם כזית דגן לאפוקי
נפשיה מפלוגתא ואם אירע שנתן לאדם לשתות
ולא רצה לאכול עמהם כזית דגן וגם לא מצא אחר
שיאכל עמו אז סמך על דברי התוס' והיה מזמן על
השותה עכ"ל ,וכתב הב"י ודבריו נכונים הם ,ותמה
הדרכי משה ע"ז דאם הלכה כהרי"ף והרמב"ם
דבעינן שיאכל כזית דגן איך אפשר לסמוך על
התוס' בשעת הדחק וכו' עיי"ש.

ג' דעות בראשונים בדין האוכל ירק או שותה

דעת הבית יוסף ודרכי משה

הב"י והביא דעת הגהות מיימונות )ברכות
פ"ה ז( בשם המהר"ם )תשב"ץ קטן סימן ש"ז(

קמב

הלכתא

מבי רבנן

סיכום להלכה לשו"ע ,ולמג"א ולפוסקים

כתב השו"ע )סימן קצ"ז סעיפים ב' ג'( תשעה
שאכלו דגן ואחד אכל כזית ירק מצטרפין
להזכיר השם ואפי' לא טבל עמהם אלא בציר או
שתה עמהם אלא כוס אחד שיש בו רביעית מכל
משקה חוץ מן המים מצטרף עמהם והוא שיהיה
המברך אחד מאוכלי הפת ואפילו שבעה אכלו
דגן ושלשה ירק מצטרפין אבל ששה לא דרובה
דמינכר בעינן ,וכ"ז דמצטרף לעשרה אבל לשלשה
הביא ג' הדעות ,א( דאינו מצטרף עד שיאכל כזית
פת ב( וי"א דבכזית דגן מהני אפילו אינו פת ג(
וי"א דבירק וכל מאכל מהני ,ומסיק המחבר דאם
יכולים להזקיק לשלישי שיאכל כזית פת מוטב
ואם אינו רוצה לא יתנו לו לשתות או לאכול ואם
אירע שנתנו לו בכל גווני ה"ה מצטרף לזימון
איתם ,וכתב המג"א )סק"ט( וכן העתיקו השו"ע
הרב והמשנ"ב דכתב הכנסת הגדולה שרבותיו
נהגו ליתן לו לשתות אם לא רצה לאכול ומצטרף
וסיים :וכן נהגו עכשיו ,ובדעת המחבר סיכם
המשנ"ב )סקכ"א( דלכתחילה יש לזרזו לאכול פת
דוקא כדי לצאת ידי דעה ראשונה ואם אינו רוצה
לא יתנו לו כלל כדי שלא להכניס עצמו בספק
חיוב ,אך בדיעבד אם אירע שנתנו לו איזה דבר
שאינו פת צריך לחוש לדעה שניה דבעינן כזית
דגן אף שאינו פת ובדין צירוף באופן שהשלישי
שתה מים להסוברים דמיצטרף אף האוכל ירק או
שותה משקה פליגי האחרונים דדעת המחבר
דאינו מצטרף השותה מים אבל המגן אברהם
חולק ופסק דמצטרף דשתיה בכלל אכילה ,וכן
נקטו לדינא השו"ע הרב והחיי אדם אולם
המשנ"ב מסיק כהמחבר דאינו מצטרף ע"י מים
כהפוסקים דנקטו כן הבגדי ישע ומגן גיבורים
וחמד משה.

רבתא
שיעור לאוכל ירק או משקה

באופן שמצטרפים האוכלי ירק וכדומה לזימון של
עשרה יש נידון אם דווקא באכלו כזית או
בשתיה רביעית המחייבת ברכה אחרונה או שא"צ
שיעור לב"א דדעת הגר"א בביאורו דלא בעינן כזית
וכן משמע ברא"ה ובשבולי הלקט ,אולם הבה"ל
מסיק דצ"ע למעשה אם אפשר לסמוך ע"ז
דמסתברא דרוב הפוסקים דלא חילקו בין שלשה
לעשרה לענין צירוף נקטו דבעינן שיאכל כזית.

ועוד פליגי הפוסקים אם דיו במשקה להצטרף
בשתה פחות מרביעית דלהגר"א משמע דלא
בעי רביעית וכמו במאכל דמיקל בפחות מכזית,
ודעת האליה רבה בשם צידה לדרך דגם ברוב
רביעית סגי וכתב הא"ר דלא מצא כן בפוסקים,
ומסיק הבה"ל דאין לדחות כ"כ דבריו מאחר שיש
לנו דעת הגר"א הנ"ל ולכן לכתחילה יהדר יותר
לשתות רביעית אך בדיעבד אפשר שיש להקל
דסגי ברוב רביעית אבל השו"ע הרב )ס"ב( כתב
דצריך שישתה רביעית.

שאר משקים אם מצטרפים

לגבי שאר משקים להצטרף ע"י זימון בערוך
השולחן )סעיף ה( כתב דאפשר להצטרף
בלימונ"ד ומיני קוואסי"ן )מי סובין דזמניהם(
דחשיב כאוכל ירק ומצטרף לזימון ,ובשתית טיי"ע
כתב בשו"ת מהרי"ץ דושינסקיא )סי' כ"א( דג"כ
חשיב להצטרף ,ובשתית סאד"ע וואסע"ר כתב
בשו"ת מהרש"ג דדמי למים דלא זיין וע"כ אינו
מצטרפים בזה לזימון ,ולמעשה ודאי עדיף שיאכלו
או ישתה משקה חשוב אבל בשעת הצורך אפשר
לסמוך על המשקים שיש בהם חשיבות הנ"ל חוץ
מהמים ולפי השועה"ר ועוד אפשר אפשר לסמוך
גם להצטרף על ידי שתית מים כהמג"א.

הלכתא

רבתא

מבי רבנן

האוכל ירק עד היכן ממתין לשמוע

בשעת הזימון לכו"ע צריכים לענות כנוסח שעונים
כולם ,אך לגבי להמתין עד סוף הזן דנו
הפוסקים האם לשיטת הרמ"א )סימן ר'( דברכת
הזימון עד נודה לך וכו' האם צריכים להמתין בכה"ג
ג"כ עד סוף הזן או שא"צ ,דדעת השו"ע הרב )ס"ה(
וכ"כ בקיצור שו"ע )סי מה ס"י( צריכים להמתין עד
סוף הזן את הכל אף באוכלי ירק או שתיית
משקים ,אבל החזו"א )סי' ל"א סק"ב( כתב דא"צ
להמתין עד סוף הזן אף לרמ"א ,וסברתו דלא שייך
בו ברכה זו באוכל ירק או משקים וכה"ג דרק לגבי
אוכלי פת שייך ברכה זו ,אולם לפי מ"ש
המחצה"ש יובן דברי השו"ע הרב וקישו"ע הנ"ל
דברכת הזן את הכל קאי שהשי"ת מפרנס בטוב כל
העולם כולו ואינו קאי דוקא על האוכל ירק וכה"ג
ולכן צריך להמתין.

קמג

האוכל ירק אם מצטרף בעמידה

עוד יש לדון האם צריך האוכל ירק וכדומה לקבוע
יחד עם המברכים אוכלי הפת בקביעות
בשולחן אחד וכה"ג או א"צ קביעות כתב השו"ע
הרב )סעיף ב( :והוא שאכל כזית זה או שתה רביעית
זו לאחר שעלה והיסב עמהם על המטה בימי חכמי
התלמוד וכו' ובזה"ז בישיבה בשולחן אחד  ...ומ"מ
א"צ לישב אלא בשעת אכילתו או שתיתו אבל
בשעת הזימון יכולים לזמן עליו אפי' עמד בחוץ
לפני הפתח והיינו בזימון שלשה אבל בזימון
בעשרה צריך גם בשעת הזימון לשבת עמהם ,אבל
בספר שובע שמחות )להגרש"ד זצ"ל פ"ו ס"ג( וכן
בפתח דביר )הובא בקצות השולחן בבדי השולחן סי
מ"ה( ס"ל דא"צ דוקא שישבו עמהם כיון דאין
קביעות לפירות ושתיה לכן אף שאוכלים ושותים
בעמידה מצטרפים עמהם אף בעשרה.

תמצית הדינים העולים:

א .אם ז' אכלו פת וג' מהם אכלו ירק או שתו משקה וכה"ג הרי זה מצטרפים לזימון ,ולגבי זימון בשלשה
שב' אכלו פת וא' אוכל ירק וכדומה פליגי הראשונים והפוסקים ,ולדינא להשו"ע אין מצטרפים ולהלכה
למעשה מצטרפים ,ואם שתו המצטרפים מים י"א דאינו מצטרף וי"א דמצטרף ,ולמעשה להמשנ"ב אינו
מצטרף ולשו"ע הרב מצטרף ,ובמשקים המתוקים שיש בהם חשיבות וקצת זיינו מצטרף.
ב .השיעור שמצטרפים האוכלי ירק או שותה משקים להשו"ע הרב צריכים כזית או רביעית ולהגר"א דיו
אף בפחות מזה ולהמשנ"ב לכתחילה צריכים כזית או רביעית ובדיעבד סגי במשקים ברוב רביעית.
ג .האוכל ירק וכדומה ממתין כשמפסיק למברכים י"א עד סוף הזן וי"א דא"צ רק לשמוע ברכת הזימון,
ולמעשה עדיף להמתין עד סוף הזן.
ד .והמצטרף ע"י ירק י"א דצריך לקבוע ביחד איתם וי"א דא"צ לקבוע ביחד כשמזמנים ,ולמעשה נקטינן
דא"צ שיקבע עמהם בשלשה אבל בעשרה צריך.

-

עוד מהנ"ל בענין הזכרת המאורע בברכהמ"ז

כתב השו"ע בסימן קפ"ח )סעיף ה'( בשבת אומר
בה רצה והחליצנו ובר"ח ויום טוב וחולו של
מועד אומר יעלה ויבוא ואם חל אחד מהם בשבת
אומר רצה והחליצנו ואח"כ יעלה יבוא וכו'.

ובסעיף ו' מבואר בדין אם טעה ולא הזכיר של
שבת אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך
העולם שנתן שבתות למנוחה וכו' בא"י מקדש
השבת וכו'.

קמד

הלכתא

מבי רבנן

הקדים יעלה ויבוא לרצה

הנה מבואר כאן בשו"ע דאם חל יו"ט בשבת
אומר רצה והחליצנו ואח"כ יעלה ויבוא והטעם
דמקדימים לשבת כיון ששבת הוא תדיר וקיי"ל
דתדיר קודם לשאינו תדיר אבל אם החליף והקדים
יעלה ויבוא לרצה כתב המשנ"ב )ס"ק י"ג( דיצא כיון
דאין התדיר קודם לעיכובא רק דין לכתחילה.
ויש בענין זה נידון בפוסקים דבספר שאגת אריה
)סימן כ'( כתב שאם תפס עצמו שטעה לפני
שאמר ביום פלוני הזה יחזור לומר רצה ואח"כ
יאמר שוב מתחילה יעלה ויבוא.

ומצינו עוד מהפוסקים שכתבו עוד שו"ת שנות
חיים )למהר"ש קלוגער זצ"ל סימן קמ"א( וכן
בשו"ת רב פעלים )ח"ב סי' מ'( דס"ל דאף אם גמר
יעלה ויבוא יחזור לומר יעלה ויבוא שוב לאחר
שאמר רצה כיון דהתדיר קודם הוא דין לעיכובא.
אך רבים מהפוסקים )בית מאיר )סק"ג( שו"ת
מהרש"ג )ח"א סי' כ"ב( ועוד כתבו שאם התחיל
לומר אלוקינו דיעלה ויבוא ימשיך ויגמור יעלה
ויבוא ואח"כ יאמר רצה וכן נקטו הפוסקים למעשה.

ומצינו כעין נידון זה

בשו"ע לקמן )סי' תרפ"ד ס"ג(

ובמשנ"ב )שם סק"י( שכתב דבר"ח טבת
צריך לקרוא בפרשת ר"ח לפני הקריאה של חנוכה
משום דתדיר קודם ואם טעה והתחיל לקרות בשל
חנוכה צריך להפסיק ולקרות בשל ר"ח.

וציין הבה"ל )שם ד"ה ואם טעה( וכן המשנ"ב שם
)ס"ק י"ז( בשם הטו"ז שאין צריך להפסיק
ויכול להמשיך לקרוא בשל חנוכה ולכאורה לפי זה
ג"כ בברהמ"ז ננקוט שיסיים לומר יעלה ויבוא.

ושורש הפלוגתא בזה הוא האם תדיר קודם
הוא מה"ת והוא לעיכובא או שהוא רק
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דין לכתחילה ואינו מעכב ועיין באחרונים הנ"ל
שדנו בזה.

ואם חל ר"ח טבת בשבת

כתב הכף חיים )ס"ק

ט"ז( שאין חשש בזה שמזכיר על הניסים לפני
רצה ויעלה ויבוא שכיון שתיקנו על הניסים בהודאה
אין לשנות מקומו.

בס"ג דשבת שנמשכה והקדים יעלה ויבוא

אם בסעודה שלישית נמשכה סעודתו למוצ"ש

וחל ר"ח ביום א' ונוהג כהטו"ז בסוף הסימן
)קפ"ח סק"ז( לומר רצה ויעו"י אם טעה והתחיל
לומר יעו"י יש להורות כהשג"א שיפסיק מיד ויאמר
רצה ואח"כ שוב יעו"י.

שכח יעלה ויבוא ביו"ט בלילה וביום

ובדין שכח יעלה ויבוא בימים טובים דנפסק
דצריך לחזור ולברך כנ"ל מצינו נידון
בפוסקים דמצינו דעת התוס' ברכות )מ"ט ע"א(
ובסוכה )כ"ז ע"א( והרשב"א בתשובה )ח"ג רפ"ז( וכן
פסקו כמה מגדולי הפוסקים הספרדים בן איש חי
)חוקת אות א'( וכף החיים )כ"ד( דדוקא בשכחו בליל
יו"ט א' צריכים לחזור אבל ביום א"צ לחזור ולברך.

אולם דעות החולקים הוא דאף ביום דיו"טאם
שכחו צריכים לחזור דחיוב פת ביו"ט הוא
בין בלילה ובין ביום וכן נקטו הפוסקים למעשה
וכן ביו"ט שני של גליות אבל אין זה רק בסעודה
א' ביום וסעודה א' בלילה.
שיטת החינוך לגבי שבת ויו"ט

והנה מצינו דעת החינוך )מצוה ת"ל( שהוא שיטה
מיוחדת שמי ששכח רצה או יעו"י אף
בשבת ויו"ט בברהמ"ז אינו חוזר לראש דדוקא אם
לא הזכיר של יו"ט בליל יו"ט א' דפסח ובליל א'
דסוכות ,ותמהו המפרשים עליו מגמרא מפורשת
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ברכות )מ"ט( דבשבת ויו"ט שאני מר"ח וחוה"מ
דחייבים בהם לאכול פת וע"כ אם שכח המאורע
חוזר משא"כ ר"ח וחוה"מ דאי בעי לא אכיל פת
אינו חוזר ,וכן צ"ב מאי שנא ליל יו"ט א' משבת
ויו"ט אחרים.

ותירצו האחרונים

וכ"כ בשו"ת אגר"מ או"ח )סי'

נ"ה( ליישב הנ"ל שלא יסתרו דבריו מהגמ'
די"ל כוונת הגמ' דחוזר ביו"ט ושבת היינו לבונה
ירושלים וא"צ לחזור על כל הברכות וז"ש החינוך
דאינו חוזר היינו לראש ברהמ"ז אבל חוזר לברכת
בונה ירושלים.

ודבריו הוא כדעת הראב"ד שתמה על הראשונים
דס"ל דחוזר לראש ברהמ"ז דלמה נימא
דיחזור לראש ברהמ"ז מי גרע הטוב והמטיב
מאמירת תחנונים שאחר התפילה שמצילתו
מלחזור לראש והכ"נ הברכות שאומר אחר ג'
ברכות הראשונות יצילוהו מלחזור לראש ברהמ"ז
ויחזור לברכת בונה ירושלים לחוד.

ובטעם החילוק בין ברהמ"ז דליל יו"ט א' דפסח
וסוכות לשבת ויו"ט כתב ליישב דשאני
חיוב אכילה בשבת ויו"ט מחיוב אכילה בלילי פסח
וסוכות דחיוב אכילה בשבת ויו"ט עיקרה להנאת
הגוף ואף שהיא מצוה על האדם מ"מ זה עיקר
הציווי שיתענג וישמח באכילת פת ולפיכך
המצטער ונהנה יותר מתענית פטור מלאכול בשבת,
ואילו מצות אכילת מצה ליל א' דפסח וכזית פת
בליל א' דסוכות אינו כן אלא הוא חיוב אכילה
בעלמא בלא קשר להנאת גופו ולפיכך המצטער מן
המאכל חייב באכילה זו.
ומעתה י"ל דמש"כ דצריך לברהמ"ז אחר אכילת
מצה וכזית פת דסוכות אע"פ שאינו באה
להנאת הגוף רק לקיום המצוה וע"כ צ"ל שמברכים
מטעם המבואר בגמ' ברכות )מ"ח ע"ב( בק"ו דר'
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ישמעאל ללמד ברכת התורה לאחריה מה"ת דאם
על חיי שעה מברכים ,על חיי עולם לא כ"ש ,ואף
שבגמ' פרכוהו מה לחיי שעה שכן נהנה מ"מ הכא
לא שייך פירכא זו דבאכילת מצוה איכא נמי הנאה.
ומעתה יבואר היטב טעם החילוק בין מי ששכח
להזכיר שבת ויו"ט דא"צ לחזור לראש
למי ששכח יעלה ויבוא בליל א' דפסח וסוכות
דחוזר לראש דברהמ"ז דשבת ויו"ט יש עליה שם
ברהמ"ז אף בלא הזכרה שבה שהרי חייב להודות
בברכה על הנאת גופו מן האכילה שלא שכשלא
הזכיר חייבוהו לחזור בשביל ההזכרה ולזה מספיק
שיחזור לבונה ירושלים ויזכירנה במקומה ,אבל
ברהמ"ז דליל יו"ט א' דפסח וסוכות שחיובה על
האכילה דמצוה ובלא זה אין עליה חיוב ברהמ"ז
כלל כיון שלא אכל להנאת גופו נמצא שכשחוסר
ההזכרה נשתנה כל מהות ברהמ"ז ,מברהמ"ז על
אכילה דמצוה נשתנה לברהמ"ז על הנאת גופו
ולפיכך נתבטל כל ברהמ"ז וצריך לחזור לראש
עכת"ד בקיצור.

דעת הרשב"א דאסור להתענות בשבת מה"ת

אולם יש להעתיק

את דברי הרשב"א )הביאם

בתשובת הרד"ק בית י"ז חדר ה'( שכתב
שאיסור תענית בשבת הוא מה"ת לפי שאמרו
בסוגיא דברכות הנ"ל דהשוכח להזכיר מעין
המאורע בשבת ויו"ט חוזר משום דלא סגי דלא
אכיל פת אלמא דבשבת צריך לאכול פת דומיא
דיו"ט דהיינו ראשון של פסח ושל סוכות עכ"ד.
ומבואר שהוא סובר שאין חיוב אכילת פת ביו"ט
מצד עצם שמחת יו"ט וכיוצ"ב ,אלא
משום אכילת מצה בליל א' דפסח וכזית בסוכה
בליל יו"ט א' דסוכות ,וכן הוכיח הגר"י ענגל בגליוני
הש"ס לברכות שם ,ודלא כמו שביאר האגר"מ
בדעת החינוך.

קמו
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ולהלכה לא קיי"ל כהרשב"א דיש איסור תענית
בשבת אלא פסקינן שמי שמתענג
מתענית מאכילה פטור מאכילה ודלא כפסח וסוכות
דיש חיוב לאכול כזית ע"כ דאינו דומה זה לזה.

הסתפק בב' סעודות דשבת אם הזכיר רצה

מעשה באחד שנסתפק אם אמר רצה בברהמ"ז של
סעודת הבוקר בשבת ועלה בדעתו להמתין
עד אחר מנחה לאכול סעודה ג' ולהזכיר רצה
בברהמ"ז שאחריה כד לצאת ממנ"פ ידי חובת
ברהמ"ז גם על אכילה הראשונה )וכשאין הפסק
שיעור עיכול בין ב' סעודות( שהרי אם האמת היא
שהזכיר רצה בברהמ"ז שבירך בתחילה יצא כבר ידי
חובתו ואם לא הזכיר בה רצה ולא עלתה לו כלל
ברהמ"ז שבירך בתחילה נמצא שמחוייב עתה לברך
ברהמ"ז על שתיהם ותעלה לו הזכרת רצה בברכה
שבירך עכשיו על סעודה הג' גם על אכילה הא' דביום.

מיהו לבסוף אירע שאף בברהמ"ז על סעודה ג'
נסתפק אם הזכיר רצה ושואל אם צריך
לחזור ולברך פעם ג' ומשום דספק הראשון הוא
שמא הזכיר רצה בברהמ"ז שבירך על סעודת
הבוקר וא"צ לחזור על השמטת רצה בברהמ"ז של
סעודה ג' ואפי' אם לא הזכיר רצה בסעודת הבוקר
שמא הזכירו בשעה שבירך על סעודה הג'.

והובא שאלה זו באחרוני זמנינו וכתבו שם לחייב
לחזור בפעם ג' לברך ברהמ"ז עפי"ד
הרמ"א ביו"ד )סי' ק"י( שכתב שאין אנו דנים ספק
ספיקא אלא כששני הספיקות נולדו יחד בב"א
ואילו כאן לא נולדו הספיקות בב"א ולא נימא בזה
ספק ספיקא להקל )ועיין בספר הר צבי או"ח סי' צ'
ובספר אוצרות הברכה שדנו בזה(.
וכעין שאלה זו י"ל באופן שנסתפק אם הזכיר
רצה בברהמ"ז וחזר לברך פעם שניה ושוב
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נסתפק אם הזכיר בה רצה האם יפטר מלברך
בפעם הג' מטעם ס"ס שמא הזכיר בראשונה ואת"ל
שלא הזכיר בראשונה שמא הזכיר בשניה ולפי
האמור אי"ז ס"ס וחייב לחזור לברך ברהמ"ז.

ולכאו' תמוה לפי מ"ש בשער הציון סימן קפ"ח
)אות י"ב( דאם אינו יודע אם הזכיר רצה
חזקה עליו שלא הזכיר משום דסירכיה נקט ואזיל
ואין הדבר כספק השקול אלא כסתמא לא הזכיר
וכן מבואר במ"ב )קפ"ח ס"ק ט"ז( דכן הוא במי
שמסתפק אם הזכיר רצה דחוזר לברך אף אם לא
אכל כדי שביעה ,וא"צ לומר דלא חשיב ס"ס
מחמת כללי ס"ס רק חשיב כוודאי לא הזכיר וצ"ע.

עוד יש להעיר

מדברי החיי אדם שכתב )כלל מ"ז

ס"ב( באשה דלא אכלה כדי שביעה ונסתפקה
אם בירכה ברהמ"ז א"צ להחמיר ולברך שוב כיון
שהוא ס"ס דשמא כבר בירכה ואף אם בירכה שמא
הלכה כהסוברים שאינו חייב מה"ת אלא בכדי
שביעה וכאן הס"ס ג"כ אינו משום אחד וצ"ע
דחזינן דמחשיבם לס"ס להקל.
וכן ברעק"א בהגהותיו )לסי' קפ"ו( כתב באשה
שמסופקת אם אכלה פטורה מלברך דלגבי
דאורייתא הוי ס"ס אם מחויבת וספק אם בירכה
ולגבי דרבנן הוי סב"ל.

וי"ל דשאני התם דלגבי חיוב תורה הוי ס"ס
ופטורה מלברך דספק דרבנן לקולא דהספק
הא' שמא אינה חייבת מה"ת והספק הב' שמא
בירכה וממילא לגבי חיוב התורה תיפטר מלברך
ולגבי חיוב דרבנן מספיק ספק אחד לפוטרה.

אכל סעודה שניה ונמשך למוצ"ש ושכח רצה

בספר דעת תורה להמהרש"ם

)סי' קפ"ח ס"ו(

בשם שו"ת בשמים ראש שמי שאכל
סעודה ב' של שבת סמוך לחשיכה ושכח לומר
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רצה ונזכר תוך שיעור עיכול לאחר שיצאה השבת
אין צריך לחזור ולברך.

ונראה שמהרש"ם הסכים בתשובה זו ונמצא
שלדעתו אין אי אמירת רצה מבטלת את
עיקר ברהמ"ז אלא שהיא דין הזכרה שתיקנו חז"ל
שיזכיר את השבת בברהמ"ז ולכך כיון שעברה
השבת ושוב אין חובת הזכרת רצה א"צ לחזור ואף
דאפשר שהוא מודה שמי שלא בירך על סעודתו
עד שיצאה השבת צריך להזכיר רצה בברהמ"ז לפי
שהולכים אחר תחילת הסעודה אולם אם כבר בירך
ויצא יד"ח בעיקר ברהמ"ז א"צ לחזור בשביל
הזכרת רצה לבדה דזמן זה אינו מחייב הזכרת רצה
והיא חידוש.

שכח המאורע אם נחשב כברהמ"ז

והנה בענין מה שנטה המהרש"ם ובשמים ראש
לומר דנחשב לברהמ"ז אף שלא הזכיר רצה
דלא אמרינן דנחשב כלא בירך כלל אינו דבר
מוסכם לכל הפוסקים דהנה מצינו בדברי הפרי
מגדים )ס"ק י"ג( בתו"ד שדן באופן שחל ר"ח
בשבת ולא הזכיר רצה בברהמ"ז ואמר יעלה ויבוא
וכבר פתח ברכת הטוב והמטיב אמרינן דחוזר
לראש ברהמ"ז בשביל שבת משום דהוה כמאן
דלא בירך כלל ולכן וודאי מזכיר גם של ר"ח דבהא
לענין להזכיר לכתחילה וודאי דמי לנעילה עיי"ש.

ומשמע מדבריו דאם לא הזכיר מעין המאורע הוי
כלא בירך כלל ברהמ"ז וכן משמע בדברי
המשנ"ב שכותב כעין הנ"ל )ס"ק כ"ט( דכשחוזר
לראש ברהמ"ז בשביל הזכרה של שבת אז צ"ל עוד
הפעם יעלה ויבוא דברהמ"ז הראשון נתבטל לגמרי,
ולפי דבריהם יוצא ביו"ט שחל בשבת ושכח להזכיר
של שבת וכשבירך שנית שכח להזכיר של יו"ט או
להיפך יצטרך לברך בשלישית כדי שיהיה הזכרת
שבת ויו"ט בברהמ"ז דבלא אחד מהם הוי כלא
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קמז

בירך כלל וכן פסק בשו"ת יגל יעקב )חאו"ח סימן

כ"ג( דצריך לברך בפעם השלישית כדי לכלול יחד
שבת ויו"ט.

אולם בדברי המג"א

)ס"ק י"ג( ושועה"ר )סי"ד(

מבואר דנחשב שפיר כבירך ברהמ"ז רק
חסר ההזכרה שצריך להשלים מהא דכתבו בשבת
חנוכה כששכח רצה אמרינן דאין צריך לחזור על
הניסים שכבר אמר בפעם ראשונה שבירך ומשמע
דשפיר נחשב כשכבר בירך משום דחשוב כלא
בירך מתחילה עדיין ,ולדברי הפמ"ג ומשנ"ב יש
לכתחילה לומר שוב אף על הניסים וכמ"ש בשער
הציון )ס"ק כ"א(.
ודבר זה נוגע לגבי תפילות יו"ט שחל בשבת
וקידוש דיו"ט שחל בשבת והזכיר אחד מהם
בראשונה ובשניה הזכיר השני.

ושורש השאלה תלוי בב' דרכים בתוספת ברכות
)כ"ו ע"ב ד"ה טעה( האם נחשב כהתפלל רק
חסר ההזכרה או נימא דנחשב כלא התפלל כלל או
בירך כדלקמן בהמשך וכן האריך בזה בשו"ת ארץ
צבי )ח"א סימן כ"ד( בביאור החקירה והנפק"מ.

ולמעשה כתב בברכת הבית

)שער י"ז סכ"ט(

דספק ברכות להקל ולא יברך פעם ג'
רק ישמע מאחרים או יאכל עו"פ ויברך.

שורש השאלה והנפק"מ

ונבאר עוד השאלה הנ"ל ששורש הספק אם
בלא הזכיר יעלה ויבוא או רצה חשיבא
כלא בירך כלל וא"כ יברך בשלישית או דחשיבא
כבירך וכל הא דצריך לחזור הוא רק מפאת רצה
או היעלה ויבוא ומחמתייהו הוא דצריך לומר כל
ברכת המזון דבלא זה אין כאן רצה או יעו"י.

ומצאתי נידון זה מוזכר בספר דעת תורה
להמהרש"ם )סימן קי"ד ס"ו( דהביא שם

קמח
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פלוגתת האחרונים דבתשובת גור אריה יהודה )סימן

יהודה וס"ל כחכמי פרובינצא דאם החסיר ההזכרה
נחשב כלא התפלל כלל.

והביא ע"ז כמה ראיות וא' מהראיות הוא מתוס'
במסכת ברכות )כ"ו ע"ב( בשם רבינו יהודה
דמי ששכח במנחה בר"ח יעלה ויבוא ונזכר רק
במוצאי ר"ח לא מחייבים ליה להתפלל פעמיים
מעריב לתשלומי מנחה מכיון שבלא"ה לא יזכיר
יעו"י וכ"ה בתוס' רבינו יהודה החסיד לברכות שם
וכ"כ בספר האשכול )סימן כ"ח( ובשיבולי הלקט
)סימן קע"ז( ,אבל בתלמידי רבינו יונה הביאו בשם
חכמי פרובינצא דחולקים וס"ל דיחזור ויתפלל
מעריב שתים.

ויש גם נפק"מ בזה לבן א"י ששומע ברהמ"ז מבן
חו"ל ביו"ט שני ושכח הבן חו"ל יעו"י ואח"כ
חוזר האם הבן א"י יצא בברהמ"ז הראשון דלפי
חכמי פרובינצא מסתבר שלא יצא דלא נחשב
שבירך ברהמ"ז בא"י ולא החולקים יצא.

י"ז( דן במי ששכח בשמונה עשרה בראש חודש
בחורף יעלה ויבוא וחזר והתפלל שנית ואמר יעו"י
ושכח משיב הרוח ומוריד הגשם וכתב שם דיצא
וטעמא דמילתא דחשיבא כהתפלל אלא דחסר לו
ההזכרה ועל זה מהני שאמר בב' פעמים.

ומסיק הרבינו יונה דהדבר ספק והילכך יחזור
ויתפלל תפלת נדבה וכן קיי"ל באורח חיים
סימן ק"ח )סי"א( ולפי"ז בשבת שאין בו תפלת
נדבה אי אפשר להשלימו וכן לגבי ברהמ"ז לא
שייך נדבה.
וביארו האחרונים דסברת פלוגתתם הוא תלוי
בחקירה הנ"ל דדעת רבינו יהודה דס"ל
דא"צ לחזור ולהתפלל כיון דסו"ס תפילת י"ח הוא
התפלל ורק חסר לו ההזכרה והרי אינו משלימו
עכשיו שהוא מוצאי ר"ח ולא יועיל לו משא"כ
חכמי פרובינצא ס"ל דנחשב כאילו לא התפלל כלל
ולכן חייב להשלים התפילה שחסר לו.

אבל מדברי המטה אפרים

)סימן תקפ"ב סכ"א

הי"ד( וכן בדעת תורה )שם( משמע וכן
בתשובת מהרש"ג )ח"א סימן נ"ב( וכן בס' מגן
אפרים )סימן קי"ד( הנ"ל חולקים על הגור אריה

ונחזור לשאלה שהתחלנו ביו"ט שחל בשבת
ובחדא שכח רצה ובאידך שכח יעלה ויבוא
הנה לפי המטה אפרים יחזור ויברך אולם לפי דעת
הגור אריה יהודה לא יחזור.

ועיין בס' שלמי תודה )יו"ט סי' ט"ז( שרצה לחלק
דבברהמ"ז לכו"ע יצא ולא יצטרך לחזור
בפעם ג' כיון דיש אפשרות לקיים סעודה אחת
לשבת וסעודה א' ליו"ט אף בזה נחשב כב' סעודות
שאכלם בסעודה אחת שאין צריך להזכיר ב'
ההזכרות אחד ולא דמי לתפילה שתיקנו תפילה
אחת לשבת ויו"ט ,ולדבריו בבן א"י ששמע מבן
חו"ל ששכח יעו"י יצא הבן א"י כיון די"ל דההזכרה
מעכבת רק בסעודה החיובית ואם לא היה רוצה
לצאת בסעודה זו לא היתה ההזכרה מעכבת לדידיה,
ויש בענין זה עוד הרבה נפק"מ ואכמ"ל בזה.

הזכיר המאורע בטעות שלא בזמנה

ואם טעה והזכיר על הניסים או רצה או יעלה
ויבוא בימים שאין צריך להזכירם כתב המג"א
)סימן רע"ד ס"ק י"ד( שאין זה חשוב הפסק ואין צריך
לחזור ולברך.

והמג"א כותב כן לשיטתיה

בהלכות תפלה )סימן

ק"ח( דאף בתפילה אם טעה והזכיר מעין
המאורע ביום שא"צ להזכיר לא הוי הפסק ושם
מצינו בט"ז ועוד שחולקים דהוי הפסק עיי"ש
במשנ"ב )ס"ק ל"ח( ,אבל לענין ברהמ"ז כתב הקצות
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השולחן )סי' מ"ז ס"ק כ"ה( דלכו"ע לא הוי הפסק
דהא בתפילה קיי"ל דאם הפסיק בשיחה חוזר
לראש או לתחילת הברכה ולענין ברהמ"ז קיי"ל
)בסימן קפ"ג קפ"ה( דאינו חוזר ועוד דקיי"ל כהמג"א
וכעוד אחרונים דפסקו כן בהל' תפילה אם הזכיר
מעין המאורע בטעות וסב"ל אבל אם נזכר לפני
שגמר הברכה טוב שיחזור לתחלת הברכה.
וכתב עוד בקצות השולחן דמי שטעה ולאחר
שאמר על הניסים המשיך ועל כולם יתברך
ויתרומם וכו' מחמת שיגרת הלשון שבתפלת
שמונה עשרה וכמו"כ לאחר יעלה ויבוא המשיך
ותחזינה עינינו וכו' וסיים בתפלת שמונה עשרה
יחזור ויאמר כהוגן מהיכן שטעה דלא הוי הפסק,
ואם תפס עצמו כשאמר בא"י יסיים למדנו חוקיך
ויחזור לומר כהוגן ,אך אם סיים על הארץ ועל
המזון או בונה ברחמיו וכו' יצא אע"פ שלא הזכיר
מעין החתימה סמוך לחתימה.

נשים ששכחו רצה או יעלה ויבוא

רבתא

קמט

שכחו להזכיר יעלה ויבוא בימים טובים אינם
חוזרות לברך אך בליל יו"ט א' דפסח שחייבות
מה"ת באכילת מצה דאיתקש מצה לחמץ דכל
שישנו בקום מצה ישנו בבל תאכל חמץ ,וכן בשבת
ששכחו לומר רצה צריכות לחזור ולברך כדין
האנשים דאיתקש זכור לשמור.

ואם יש לאשה ספק אם הזכירה רצה או יעלה
ויבוא בליל א' דפסח לא תחזור ותברך מספק
דחישינן לדברי הסוברים דחיוב נשים בברהמ"ז
מדרבנן וספק דרבנן להקל )כ"כ בשו"ת יגל יעקב
חאו"ח סי' כ"ב(.
ובעצם אי פסקינן כרעק"א דנו בו הפוסקים,
ולמעשה כתבו בש"ת שבט הלוי )ח"ד סי'
י"ח( ובשו"ת באר משה )ח"ג סל"ח( דחיישינן לספק
ברכות להקל ופסקינן כוותיה ,אך אם נזכרו קודם
שאמרו הטוב והמטיב יכולות לומר בכ"ג הברכה
שנתקנה בזה בשם ומלכות בפתיחה וחתימה.

בדין נשים ששכחו רצה או יעלה ויבוא האם
חוזרת לברך כתב הגרעק"א )בהגהות לשו"ע
כאן ,וכן בשו"ת סימן א' ובהשמטותיו( שנשים הפטורות
ממצות עונג ביו"ט דאין מצות עונג לאכול פת
לנשים כיון דהוי מצות עשה שהזמן גרמא לכן אם

ופלא על דברי הכף החיים )ס"ק כ"ד( שכתב
שנשים ששכחו להזכיר כעין המאורע אף
בשבת וליל יו"ט א' דפסח א"צ לחזור ולברך משום
דספק אם חייבות מה"ת לברך ברהמ"ז ,ודבריו
תמוהים דלמה לא תחזור לברך מדרבנן.

אכל בשבת סעודה ושכח ההזכרה וסומך על
ברהמ"ז הבא

עוד יש לדון בהמשך להנ"ל אם נימא דבדיעבד
נחשב לברהמ"ז הב' כהשלמה לסעודה
הקודמת ולא יצטרך לחזור ולברך האם לכתחילה
יוכל לסמוך על הברמ"ז בסעודה השניה או נימא
דוודאי לכתחילה לא יסמוך על הסעודה הב',
ובשנה זו שהיה ער"פ שחל בשבת נוגע יותר
שהזמן היה מצומצם ורוצה לסמוך על הברהמ"ז
הב' שמשלים מה שחסר לו מקודם.

והנה נסכם כמה שאלות למעשה שנתעוררו לאחרונה בענינים הנ"ל:

מעשה ביהודי שאכל בער"פ שחל בשבת סעודה
הראשונה ונזכר אחר שבירך ברהמ"ז
ששכח לומר רצה בסעודה ראשונה האם עלה לו
ברהמ"ז שבירך אחר סעודה הב' לסעודה השניה גם
על הסעודה הא' או נימא דלא עלתה לו וצריך
לחזור ולברך ברהמ"ז.

קנ
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עוד שאלה באופן שלא אמר רצה בסעודה
הראשונה האם נימא כיון דחייב להשלים את
הברהמ"ז נחשב הסעודה שאחריו המשך לסעודה
הראשונה באופן שסומך על הברהמ"ז השניה ולא
יצא בזה חובת סעודה שלישית דשבת או נימא
דוודאי סוכ"ס כיון שבירך חשוב כב' סעודות
נפרדות ,ונפק"מ ג"כ לגבי בשר וחלב דבעינן שתי
סעודות נפרדות.

ונראה מקודם לבאר התשובה על השאלה
הראשונה דנראה לפי המבואר בפרי מגדים
)בפתיחה ובסי' ר"ז( שברכה האחרונה חשב סילוק על
כל מה שאכל ואפילו אם כוון שלא יעלה לו לאיזה
מאכל לא מועיל כוונתו א"כ וודאי שגם כאן עלה
לו הברהמ"ז גם על סעודה הראשונה.
ואע"פ שיש חולקים על זה דעיין בשו"ת רב
פעלים ועוד דחולקים על הפרמ"ג מ"מ י"ל
דכיון שברהמ"ז דאורייתא כבר יצא ונשאר ספק
ברכות דרבנן ואזלינן להקל.

וי"ל עוד דאפשר דיכולים לסמוך לכתחילה
ולהשאיר הברהמ"ז על הסעודה השניה
שאחריו ,וכן שמעתי מהגר"מ גלבר שליט"א אולם
מצאתי מכתב מהגרא"מ מגור זצ"ל שנוטה לומר
שכוון שסעודה הא' שאכל לשם חיוב לא יועיל מה
שיוסיף אח"כ סעודה אחרת לשם חובה ,ועיין תוס'
סוכה )דף ט' ע"א ד"ה מנין( בשם ר"ת כעי"ז וצ"ל
בזה )עיין בס' אוצרות הברכה ע' רס"ז(.

וכן על השאלה הג' י"ל דכיון שיצא בפשטות ידי
חובת ברהמ"ז מן התורה די בזה להחשיבו כב'
סעודות וגם כיון שסילק עצמו מהסעודה הקודמת
ע"י ברהמ"ז אף שלמעשה לא עלתה לו הברהמ"ז
נחשב אח"כ כסעודה אחרת ,ואף לפי המבואר
בתוס' סוכה )דף ג'( י"ל דלפי דבריהם כשלא אמר
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ההזכרה לא יצא ידי ברהמ"ז דאורייתא מ"מ כיון
שסילק עצמו חשיב כב' סעודות ואף לענין בשר
וחלב מסתברא כן.

נמצא נקב בכוס בליל פסח

עוד שאלה למעשה ביהודי שבליל הסדר ראה
באמצע ההגדה שיש חור בכוס ומטפטף היין
ממנו אולם עדיין היה בו שיעור רביעית וגמר כבר
ההגדה עד גאל ישראל מהו ,והשאלה הוא האם
צריך לחזור ולקדש על הכוס וגם אם צריך לחזור
לומר הגדה על כוס שני.
התשובה עיין בהל' ברכת המזון סימן קפ"ג סעיף
ג' בהא דאמר השו"ע דצריך לחזור אחר
כוס שלם שלא יהיה שבור ופגום כתב המשנ"ב
בשער הציון )ס"ק י"ד( בכוס שיש בו נקב בשפתו
שאינו יכול להחזיק רביעית פסול ואע"פ שעכשיו
כשבירך עדיין היה בו השעור דרביעית.

ותמה עליו השבט הלוי )ח"ט סי' מ"א( דאינו דומה
להלכות נטילת ידים ששאני התם דיש דין
כלי משא"כ הכא העיקר שיחזיק רביעית ואם
מחזיק הרי זה כשר.
ולענינינו אע"פ שיש ענין של ד' כוסות ואחד
מהטעמים המוזכרים הוא לזכר הד'
כוסות שכתוב בפרעה בשר המשקים כמ"ש הב"ח
)סימן תע"ב( מ"מ לא עדיף מקידוש וברהמ"ז דכשר
בדיעבד באופן הנ"ל לפי השבה"ל והכ"נ בענינינו.
ובאופן שאינו מטפטף טיף אחר טיף ג"כ יש
להכשיר בדיעבד אף לשעה"צ כמ"ש בהל'
נטילת ידים עיי"ש עוד.

נסתפק אם הזכיר חג המצות ביעלה ויבוא

בענין שאלה שהיה ביהודי שבירך ברהמ"ז בליל
א' דפסח ונסתפק אחר ברהמ"ז אם אמר
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בהזכרת יעלה ויבוא את חג המצות או אם יום ר"ח
הזה ואין לדמות להא דכתוב בסי' קפ"ח במשנ"ב
בנסתפק אם אמרו יעלה ויבוא דאזלינן לחומרא
דתלינן דלא אמר מקודם דשאני התם דיש סברא
דסירכא נקט ואתי דלא הזכיר יעו"י משא"כ בהא
דאמר יעו"י רק נסתפק אם אמר חג המצות יש
לדון ולומר דאמרינן ספק דרבנן לקולא כיון דהזכרה
נחשב כחיוב דרבנן ,אולם יש צד דאם לא אמרו
יעו"י נחשב כלא בירך כלל וא"כ חשוב כספק
דאורייתא ולחומרא ומסתברא דיצא וא"צ לחזור
דחשוב כספק דרבנן ולקולא.

שתה כוס ברהמ"ז ולא הזכיר יעו"י

עוד שאלה שהיה ביהודי ששתה כוס ברהמ"ז
בליל הסדר ולא אמר יעלה ויבוא וחוזר ומברך
האם יחזור ויקח כוס דברהמ"ז או דחשיב כמוסיף
על הכוסות ועיין בשו"ת שבט הלוי )ח"ט סי' מ"א(

קנא

שדן להקל דא"צ לחזור וליקח כוס משום דברהמ"ז
אינה טעונה כוס וכו' עיי"ש אבל הגרי"י פישר זצ"ל
והגרש"ז אורבך זצ"ל חולקים וס"ל דבעינן לחזור
ולברך עם כוס דברהמ"ז דלא נחשב כבירך ברהמ"ז.
ותשובת והנהגות מכריע כמ"ש בשכח לאכול
אפיקומן דנפסק דיברך עו"פ בלי כוס
אבל במור וקציעה ושועה"ר מבו' דיקח כוס ג'
ויקיים ע"ז ברהמ"ז ולא ישתה רק אחר ד' ואז
ישתה והכ"נ בזה יקח עוד כוס ויחכה לכוס ד' ואז
ישתה גם הג' וד' ,ועי' בסי' תע"ז בענין זה
בפוסקים.

עולם שבע ורצון ברכה

ונסיים בדברי הרבינו בחיי בספרו כד הקמח
)ערך ברכה( המברך על מזונו ממשיך כוח
העושה אל הנפרדים ומשם אל העולם השפל ועם
זה יהיה העולם שבע רצון ומלא ברכת ה'.

-
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הרב אברהם הלוי פולק

ראש כולל "וידבר משה" בירושלים עיה"ק

בירור בדין מים אחרונים בזמנינו שמקפידין על נקיות יותר
מבעבר האם הוי חיוב מעיקר הדין להצריך נטילה גמורה –
והדין אצל נשים וההולך בדרך

ש .הנה נהוג אצל רבים ליטול מעט מן המעט
והוא עפי"ד המקובלים] ,המובא בבא"ח פר'
שלח[ ונהגו כן כיון דעפ"י הלכה נראה לכאורה
להקל ]זולת דעת הגר"א[ מעיקר דין מים אחרונים
כיון שאין מצוי מלח סדומית בינינו ,והנטילה הוא
בגדר 'חומרא' ועפ"י קבלה ימעט ככל האפשר ,ע"כ
נוהגים להקל.

יותר מדורות קודמים ,וא"כ לכאורה שוב חזר
החיוב הנפסק דהיכא דרגיל ליטול ידיו אחר
הסעודה הוי לדידיה ידים מזוהמות ,וחייב בנטילת
ידים עם כל פרטיהם ודקדוקיהם ,וכן נפק"מ בהולך
בדרך אי הוי חיוב מעיקר הדין או רק חומרא ,וכן
בנשים ,ויסוד הנידון האם בזמנינו הוי מים אחרונים
רק בגדר 'חומרא' או 'חיוב גמור מצד הדין'
דהמרחק ביניהם הינו שמים וארץ ,ותלוי כל
הנפק"מ ביניהם.

א[ הנה יש לנו ג' מקורות בגמרא בג' טעמים
נפרדים ביסוד חיוב מים אחרונים ,ואיכא
כמה נפקותא ביינהו,

והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני  -אלו
מים ראשונים ,והייתם קדשים  -אלו מים
אחרונים ,כי קדוש  -זה שמן ,אני ה' אלהיכם -
זו ברכה' והטור ]סימן קפ"א[ העתיק דברי גמרא

ויש לדון דלטעם החיוב משום נקיות בזמנינו
שנשתנה המציאות ומקפידין על נקיות הידים

א[ מקור וטעם חובת נטילת מים אחרונים ,ג' טעמים והנפק"מ ביניהם

א[ משום נקיות וקדושה להסיר הזוהמא -
פירוש לברך בידים נקיות משום כבוד
הברכה ,איתא בגמרא ברכות ]נ"ג ע"ב[ 'רבי

זוהמאי אומר :כשם שמזוהם פסול לעבודה  -כך
ידים מזוהמות פסולות לברכה .אמר רב נחמן בר
יצחק :אנא לא זילאי ולא זיואי ולא זוהמאי
ידענא ,אלא מתניתא ידענא; דאמר רב יהודה
אמר רב ,ואמרי לה במתניתא תנא :והתקדשתם
אלהיכם
]ויקרא פרק יא פסוק מד[ כי אני יקוק ֽ ֵ ֶ

אלו בטעם הראשון,

ב[ מחשש מלח סדומית  -חולין ]קה א[ 'אמר
רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר
אשיין :מים ראשונים  -מצוה ,ואחרונים  -חובה.
ובע"ב 'אמר רב יהודה בריה דרבי חייא :מפני
מה אמרו מים אחרונים חובה  -שמלח סדומית
יש ,שמסמא את העינים' וברש"י שמלח סדומית
יש  -ואמרו חכמים על כל אכילתך אכול מלח
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וכיון דנגע במלח כי הדר יהיב ידו אעינים
מסמא להו ולפיכך צריך לנטלן ,והוא הטעם
השני בטור וכותב 'הם חובה '..ובב"ח מבאר דברי
רש"י שכתב חובה עדיפא ממצוה ,א[ דבא לבאר
למאי נפק"מ עשו אותם חובה ,בלאו מלח סדומית
וודאי חייב לקיים המצווה דמים אחרונים כמו
שמקיים מים ראשונים ,וע"ז מתרץ רש"י חובה
עדיפא ממצוה ,דההולכים במחנה דפטורים ממים
ראשונים ,מ"מ חייבים במים אחרונים ,ב[ א"נ
היכא דאין לו מספיק מים ,דבגלל שהם חובה הם
קודמים ,ג[ ומה"ר יונה דמשום מלח סדומית יכול
ליטול אחרי ברכהמ"ז.
ג[ משום שהרגו את הנפש – בב"י בשם רבינו
ירוחם בשם רי"ף חולין דף ]לז ב[ וז"ל:

'אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים
אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר סעודתו
מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים
אמר אביי ומשתכחא כי קורטא בכורא וכו'
כדכתיבנא לה במסכת ברכות ]ברכות מ"ד ע"ב[
ואפילו אם לא אכל מלח קבעו רבנן חובה משום
]דף ק"ו ע"א[ דמים ראשונים האכילו בשר חזיר
מים אחרונים הרגו את הנפש וכו':

והוא מסכת יומא ]דף פג עמוד ב[ וז"ל....' :תו,
רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי הוו קא
אזלי באורחא ,רבי מאיר הוה דייק בשמא רבי
יהודה ורבי יוסי לא הוו דייקו בשמא .כי מטו
לההוא דוכתא בעו אושפיזא ,יהבו להו .אמרו לו:
מה שמך?  -אמר להו :כידור - .אמר :שמע
מינה אדם רשע הוא ,שנאמר כי דור תהפכת
המה .רבי יהודה ורבי יוסי אשלימו ליה כיסייהו
רבי מאיר לא אשלים ליה כיסיה .אזל אותביה
בי קיבריה דאבוה אתחזי ליה בחלמיה :תא
שקיל כיסא דמנח ארישא דההוא גברא .למחר
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אמר להו :הכי אתחזי לי בחלמאי! אמרי ליה:
חלמא דבי שמשי לית בהו ממשא .אזל רבי
מאיר ,ונטריה כולי יומא ואייתיה .למחר אמרו
לו :הב לן כיסן! אמר להו :לא היו דברים מעולם.
אמר להו רבי מאיר :אמאי לא דייקיתו בשמא?
אמרו ליה :אמאי לא אמרת לן מר? אמר להו:
אימר דאמרי אנא חששא ,אחזוקי מי אמרי?
משכוהו ועיילוהו לחנותא ,חזו טלפחי אשפמיה,
אזלו ויהבו סימנא לדביתהו ,ושקלוהו לכיסייהו
ואייתו .אזל איהו וקטליה לאיתתיה .היינו )דתנן(
מסורת הש"ס] :דתניא[ :מים ראשונים האכילו
בשר חזיר ,מים אחרונים הרגו את הנפש'.
ויש לדון האם כל טעם מאלו ג' טעמים ,הוא
סיבה בפנ"ע לחיוב מי"א ,או עיקר הטעם הוא
משום מלח סדומית והשאר הינם עוד תוספת
טעמים ,או אופן ג' דרק כששייך ב' הסיבות ביחד
חייבו אולם כשחסר אחד מהם אינו חיוב ,אולם
מהריבוי טעמים דתלו הפוסקים דתליא באלו
הטעמים נראה דכל טעם בפני עצמו הינו חיוב
גמור ,ואין תלוי אחד בחבירו,

ובטור מובא כמה נפק"מ בין הטעמים ,א[ לגבי
ברכה – מהראב"ד שאם אכל דבר
שמלכלך ידיו יברך על רחיצת ידים ,ואם אכל פת
חריבה ,ונטל משום מלח סדומית לא יברך ,ב[
ליטול מים אחרונים אחרי ברכהמ"ז  -בטור דלטעם
זוהמא חייב קדם ברכהמ"ז ולטעם דמלח סדומית
יטול אחרי ברכהמ"ז ,ג[ חילוק המברך והשומעים
– בטור דהשומעים הגם דאין ידים נקיות ,עיקר
החשש משום מלח סדומית ,ויכולים ליטול אחרי
ברכהמ"ז ,אבל המברך כיון דאין ידיו נקיות חייב
ליטול דווקא קודם ברכהמ"ז ,ד[ בזמנינו – כתב
הטור בשם התוספות ,דלטעם מלח סדומית כיון
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שאינו מצוי א"צ נטילה ,אולם לטעם דנקיות
איסטניס המקפיד חייב בנטילה] ,ובמאיר עוז הביא
מכמה פוסקים בנוסף עוד ח' נפק"מ בין הטעמים,
 /מג"א דרק לטעם דמלח  -חיוב במלחמה  /ב"י
מארחות חיים רק לטעם דמלח  -דוחים מים
ראשונים / ,בחכמת שלמה – לטעם דמלח החיוב

לטרוח עליהם / ,בנין שלמה לטעם דמלח -
באכילה פחות מכזית  /בנין שלמה – בסומא,
לטעם דמלח פטור  /בנין שלמה  -בשאר אכילות,
למלח פטור  /בליל פסח שאין טובלין במלח[ /
נזכר באמצע ברכהמ"ז נטל ידיו לטעם דמזוהמות
הוי צורך הברכה.

א[ הנה הטור הביא ב' הטעמים ראשונים נקיות
וסכנה ,וטעם ג' משום מעשה שהיה ,לא
הביאו ואולי הטעם לענ"ד דס"ל להטור דאין כוונת
הגמרא שזה 'טעם' לחיוב מים אחרונים ,רק חז"ל
הזהירו ראו מה קורה למי שמזלזל במים אחרונים
אבל זה לא סיבה לחייב משום מעשה שהיה ,דהלא
היו הרבה מקרים ולא גזרו עד סוף כל הדורות לנהוג
כן אלא בדבר שחז"ל הבינו ברוחב דעתם דמאוד
מסתבר שיכול לחזור שוב כאלו מקרים ,ובפרמ"ג
]בא"א סק"א[ הביא בשם הא"ר דהאידנא אין זה
סימן דאין נוטלין ע"כ :פירוש דס"ל דהלא במחבר
בסעיף י' דאין נוטלין ,נמצא דאינו סימן דאם כולם
נוטלין הוי סימן ,אבל אם כולם אין נוטלים ל"ה
סימן ,וכן בשיירי כהנת הגדולה בהמשך,

אינו מביא הטעמים להדיא אולם ממש"כ בסעיף
י' דעת התוס' להקל דאין מצוי מלח סדומית,
אולם מסיים המחבר כדברי הטור דאם הוא
איסטניס הוו ידים מזוהמות וחייב ליטול ,חזינן
דס"ל כב' הטעמים עקריים להלכה ,והנה הטו"ז
]בסק"א[ הביא רק הטעם השני של מלח סדומית,
נראה דס"ל דזה הטעם העקרי ,אולם מדברי
הפרמ"ג ]במשב"ז סק"א[ דמוסיף ומסכם שיש ג'
טעמים ואינו מעיר על הטו"ז נראה דס"ל בדעת
הטו"ז דלאו דווקא קאמר אלא נקט חדא מהני
תלתא ,וכן מהמג"א ]בסק"י[ דמבאר דברי החבר
בסעיף י' בטעם הקולא משום ב' טעמים דל"ש
דאין מלח סדומית ,ואין מקפידים על נקיון הידים,
נראה גם דס"ל כב' הטעמים להלכה למעשה.

ב[ כאיזה טעם נפסק להלכה

ב[ והנה מהד' נפק"מ להלכה שהביא הטור

משמע דס"ל דב' הטעמים הינם
'עיקריים' ונפק"מ להלכה ביינהו ,שלא נימא דמה
שהביא בתחילת הסימן ב' הטעמים הינם ליתר
שאת ,רק תרוויהו להלכה ,והנה בשו"ע המחבר

ג[ עכ"פ חזינן דטעם נקיות אינו סמך או חומרא
אלא טעם הראשון בטור ,ונפסק כן
להלכה בשו"ע בסעיף י' דאיסטניס חייב במים
אחרונים אפילו כשאין מלח סדומית ,והוא עיקר
חשוב בדין זה.

ג[ האם יש הסוברים דא"צ ליטול כלל וכלל מים אחרונים ,ומה ההלכה ,האם זה
מדין חיוב או רק בגדר חומרא?

א[ כתב הטור בשם התוספות '...והתוס' כתבו
מה שלא נהגו בהן האידנא אותן שאין
מברכין לפי שאין מלה סדומית בינינו והמברך נמי

כיון שאין אנו עושין כמ"ש הפסוק קדוש אני זה
שמן ערב גם בנטילה לא נהגו ולא מיקרו לדידן
ידים מזוהמות כיון שאין אנו רגילין ליטול ואין אנו
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מקפידים בכך ומיהו אם יש אדם שהוא איסטניס
ורגיל ליטול ידיו אחר הסעודה לדידיה הוה ידים
מזוהמות וצריך ליטול קודם ברהמ"ז אבל לא
יברך עליהם כלל ,ע"כ :פירוש דב' הטעמים לא
שייך בזה"ז,

ובבית יוסף '...ומ"ש בשם התוספות מה שלא
נהגו בהם האידנא וכו' עד סוף הסימן .הוא
בפרק כל הבשר )שם( ובסוף פרק אלו דברים )נג:
ד"ה והייתם( וכתבוהו הרא"ש והמרדכי )סי' רז( בסוף
פרק אלו דברים והגהות מיימון בפ"ו מהלכות
ברכות )אות ג(:ע"כ דרכי משה 'מיהו המנהג כדברי
התוספות )נג :ד"ה והייתם( :ע"כ:
וביאר הב"ח דעת התוספות 'והתוספות כתבו
וכו' .דעת התוספות היא דלא דמו כלל מים
אחרונים לראשונים דראשונים אית בהו מצוה
ומשום קדושה והילכך צריך לברך עליהן אבל
אחרונים לית בהו מצוה וקדושה אלא חובה בלבד
מפני מלח סדומית וכיון שהוא נתקן לצורך האדם
כל שאינו צורך אליו דאין מלח סדומית מצויה
בינינו אין צריך ליטול ולכן אפילו מי שנוהג ליטול
במים אחרונים אין לברך עליהן דחשבינן להו
האידנא רשות ולא חובה וקאמרי עוד דאף לאותו
שמברך ברכת המזון והיה ראוי ליטול ידיו להסיר
הזוהמא כדי שלא יברך בידים מזוהמות אפילו הכי
מאחר שאין אנו עושין כמ"ש הפסוק כי קדוש אני
זה שמן ערב גם בנטילה לא נהגו וכו'':

ומבאר השיירי כנסת הגדולה וז"ל..' :שאין מלח
סדומית מצוי כו' .נ"ב :ואף על גב דמים
אחרונים הרגו את הנפש וצריך ליטול ידים מטעם
זה ,כמו שכתב הרי"ף ז"ל בפרק כל הבשר ,יראה
דהא בהא תליא ,דלא נתנה האשה הפקדון לאותו
שבא בשם בעלה ,אלא מפני שסמכה דעתה דאמת
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קאמר ,ולא שראה כן בפני בעלה ,דכיון דצריך
ליטול ידיו משום מלח סדומית ובודאי שנטל ידיו
וזה קושטא קאמר .אבל אם א"צ ליטול ידיו משום
מלח סדומית שאינה מצויה ,לא תסמוך האשה על
דבריו של זה ,שתפשוט בדעתה כיון שאין כאן חיוב
ליטול מים אחרונים שמא לא נטל ידיו ,ומשם ידע
זה שאכל מאכל זה .וכן מצאתי ל)לחם( ]דברי[
חמודות בסוף אלו דברים אות מ"ג .ע"כ:

ב[ היוצא להלכה – הרי לנו דהטור מסיים
כדעת התוס' דאין נוטלים כלל מים
אחרונים ,רק איסטניס ,ובב"י דכ"ה דעת הרא"ש
והמרדכי ,ובד"מ דכן המנהג ,נראה דכן נקטו להלכה
להקל ,לעומת זאת בשולחן ערוך כתב המחבר
בסעיף א' מים אחרונים חובה ,בסתמא ,ובסעיף י'
כותב בשם 'יש שאין נוהגים ליטול '...ולכאורה
הכלל כשהמחבר סותם לחיוב ומביא י"א להקל או
בהיפך הלכה כסתם ,ולפי"ז יוצא דהמחבר מכריע
לחיוב ,וכ"כ 'בדעת תורה' להמהרש"ם וז"ל' :עי'
תורת חיים חולין ק"ה שהאריך להוכיח דגם היום
מצוי בכל מלח שבעזלם מלח רע שמסמא את
העינים ,וגם דאיכא טעמא אחרינא בדין מים
אחרונים משים דידים מזוהמות פסולות לברכה וכר
וסיים דנראה מי שאוכל וידיו מזוהמות צריך ליטול
מים אחרונים אפי' אי ליכא למיחש משום מלח
סדומית ושכן מוכח מהשו"ע שכתב דמים

אחרונים חובה ורק בסוף הסימן כתב דיש שאין
נוהגים וכו' ע"ש ,הרי דלמד הדעת תורה 'בכוונת'
המחבר להחמיר לדינא,

ג[ ועיין בערוך השולחן ]סעיף ה[ מחדש לבאר
דאפילו לדעת התוס' חייבים 'מדינא'
במים אחרונים וז"ל' :והנה עכשיו לדינא במים
אחרונים לא מיבעיא לשיטת כמה מרבותינו

קנו
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שמעיקר דינא יש חיוב גם בזמה"ז כמו שבארנו

אלא אפילו לשיטת התוס' דליכא חיוב בזמה"ז
אין ספק שכתבו כן כדי ללמד זכות על מה שלא
נהגו בימיהם אבל גם רבותינו התוס' מודים דצריך
גם בזמה"ז דמי יימר שמלח סדומית אינו מצוי גם
עתה ויראה לי דמלח ממי הים יש בהם חשש מלח
סדומית וזה שכתבו דעכשיו ליכא מלח סדומית
מפני שבמדינתם היו אוכלים ממלח שחוצבים
בהרים וגם עתה שם כן הוא אבל במדינתינו הרבה
שאוכלים ממלח המים ויש בזה חשש מלח סדומית
וגם בזוהר פינחס ]ד' רמ"ו [.הזהיר על זה וכל
המקובלים הזהירו על זה ]מג"א סק"י[ ובתשו' מן
השמים לאחד מהקדמונים מבואר שכל המקיל
במים אחרונים מקילים לו מזונותיו מן השמים ולכן
יש ליזהר בזה מאד וכך נוהגים כל יראי ה' ויש לכל
בעה"ב להזהיר לבני ביתו שיזהרו בזה .ע"כ:
ד[ והנה לפי הכלל שהמחבר פוסק כרוב מנין
ובנין ברוב במחלוקת הרי"ף והרמב"ם
והרא"ש ,ובנידו"ד לכאורה רוב שהם הרמב"ם
והרי"ף פוסקים להחמיר צ"ל דפסק להחמיר,
והד"מ בדרכו הולך כהרא"ש והתוס' מקילים,
והיוצא מדברינו דלכאורה המחבר פוסק להחמיר,
וכן המג"א ומשנ"ב,

וכן ע"פ הכלל שבכל מקום שמחלוקת בהלכה
הקבלה מכרעת ,והנה המג"א בסק"י כתב וז"ל:
'ומיהו המקובלים כתבו דכל אדם יזהר במים
אחרונים' לכאורה הו"ל להחמיר מעיקר הדין,
ה[ ועיין בספר הלכות יום ביום ]מהרב קארפ,
ח"ב פ"ב ד[ דדעת רוב הפוסקים
להחמיר וכן דעת השו"ע והגר"א והמקובלים
הזהירו בה מאוד ,ובפרט בזמנינו דמצוי בארץ
ישראל מלח סדומית ,ומבאר דדעת השו"ע

רבתא

דבסעיף א' סתם כדיעות אלו ,וכ"כ מג"א בסק"י
בשם היש"ש וכו' מעוד כמה פוסקים להחמיר,
וכ"ש בא"י ש'רוב' המלח בא מסדום וכו' שם,

ה[ אולם דעת השבט הלוי ]שו"ת חלק ד סימן
כ"ג אות ג'[ סובר בדעת המחבר
דלמעשה מסיק לקולא וכל דין מים אחרונים הינו
רק מצד 'חומרא' ולא מצד 'הדין' דכתב 'לענין מים
אחרונים אין הבדל בין אנשים לנשים מעיקר הדין
אכן להפוסקים באו"ח סו"ס קפ"א דגם בזה"ז שייך
חיוב מים אחרונים  -והמנהג שאין הנשים נוטלות
כל כך הוא ע"פ השו"ע שם דבזה"ז לא שייך כלל

מים אחרונים ורק מחמירים לעצמם ,ונשים לא
קבלו עליהם'.
ו[ וכן בתשובות והנהגות ]חלק א' סימן קע"ד[

שאלה :נשים אם חייבות במים אחרונים.

תשובה :לא מצאתי שום יסוד לחלק בין אנשים
לנשים ,רק לאלו שמדמין שמים אחרונים רק
חומרא וכשיטת התוס' )חולין קה :ד"ה מים( שאין
מלח סדומית מצוייה בינינו ,ולכן אף דבשו"ע ר"ס

קפ"ב פסק כרמב"ם וש"פ דאף האידנא מים
אחרונים חובה ,מ"מ בסוף הסימן הובאה שיטת
התוס' דיש נוהגים שאין נוטלים ,ואף דכתב

המג"א בשם המקובלים ובברכ"י להחמיר בזה.
]עיין במג"א בשם המקובלים דחמיר חיובו טובא[
מ"מ נשים לא נהגו בחומרות שיסודם בסוד ה',
אבל לפי שיטת הגר"א זצ"ל מים אחרונים חיוב
מדינא ,פשיטא דשייך בנשים כבאנשים .וראיתי גם
אצל חסידים ואנשי מעשה שגם נשים נהגו במים
אחרונים ,ולכן אף שיש יסוד ועיקר מן הדין לנשים
לא ליטול כיון שלשיטתם אינו אלא חומרא
וכמ"ש ,מ"מ כשמחמירות יקבלו על כך שכרן,
ובלבד שלא יבלוט באופן דיהיה מיחזי כיוהרא .וכל
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זה כשהידים נקיות ,אבל מצוי שהידים מזוהמות
מאוכל ,ואז מפורש בגמרא ברכות נג :שאסור לברך
בידים מזוהמות ,ובזוה"ק פרשת בלק )קפ"ו( מחמיר
שחייב מיתה אם מברך ,וצריך לנגב היטב וכמבואר
ברמב"ם פרק ו' דברכות )הלכה כ'( ,ובזה נשים
חייבין שזהו חיוב נטילה מן הדין וראוי להזהירן על
כך .עכ"ד:
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ז[ הרי לנו דפליגי האחרונים מה מסקנת
המחבר להלכה הדע"ת וערוה"ש ס"ל
דמסקנת המחבר להחמיר מדינא ,לעומת זה
דעת בעל השבט הלוי וגם להבחל"ח בעל
תשובות והנהגות ס"ל 'בכוונת' המחבר דמסקנתו
להקל ומים אחרונים הינו בגדר 'חומרא' אולם
מגביל דאם הידים אינם נקיות חוזר 'החיוב מדינא'

ד[ מה הכוונה אין הידים נקיות?

יש להסתפק בכוונת המחבר דהיכא דאין ידיו
נקיות חייב לכו"ע במים אחרונים ,דהלא
אוכלים בזמנינו עם כלי אכילה ,וא"א לומר
דידינו אינן נקיות באופן גדול ביותר ,או דנימא
דאפילו שמנונית על ידיו גם נחשב לגבי מים
אחרונים אין ידיו נקיות.

א[ כתב הדרישה וז"ל' :והייתם קדושים אלו
מים אחרונים כי קדוש אני זה שמן
הטוב פירוש שמושחין הידים להסיר הזוהמא.
נראה כיון דבא להסיר הזוהמא שהיו מושחים
הידים קודם הנטילה במים אחרונים והיו מושחין
בשמן במקום בורית שקורין זיי"ף בלשון אשכנז
שרוחצין בזיי"ף תחלה ואחר כך רוחצים במים
להעביר הזוהמא והזיי"ף שנתלכלך הכל יחד כן היו
נוהגין בימיהם בשמן ואחר כך העבירו במים
אחרונים השמן והזוהמא יחד וכן כתב ב"י לשיטת
הרמב"ם' ע"כ :הרי לנו דשמן הכוונה סבון כפשוטו,
וכן בישיבות אחרי ארוחת צהרים בלי פת ,כולם
רוחצים ידיהם לפני שהולכים ללמוד ,וכן הנותן
מז"ט לחבירו כשהוא באמצע אכילת מנה בשרי,
לא יתן ידו אא"כ ינגב קודם במפה,
ב[ כתב ב'מור וקציעה' על הטור וז"ל :לפי שאין
מלח סדומית בינינו והמברך נמי ולא
מקרו לדידן ידים מזוהמות .ע"כ .ודאי אין כל זה

כדאי לחלק ,אבל טעם אחר יש לי לחלק בין זמנם
לזמננו ,כי הם היו נוהגין לאכול באצבעותיהם בלי
כף ומזלג ,כדאיתא בנדרים )רפ"ט( ]מט ,ב[ דא"ל
חד לחבריה עד מתי אתה מאכילני רוקך ,כה"ג הוא
דחובה היא משום דנפיש זוהמא משו"ה אחמירו
בה .משא"כ אנו במדינה זו שדרכנו לאכול בכפות
ומזלגות ואין אנו אוחזין התבשיל בידים ע"פ הרוב,
מסתברא דלא צריך נטילה ,אפילו לדעת בעלי
הקבלה ,דמידי הוא טעמא אלא משום זוהמא .מיהו
אם אינו נזהר שלא ליגע בתבשיל אלא ע"י דבר
אחר ,ודאי צריך ליטול לעולם .אבל מי שברי לו
שלא נגע ,פשיטא לי שאין מקום לנטילה זו כל
עיקר .ואפשר מפני כך נשים שלנו האסטניסות אין
נוהגות בנטילת ידים אחרונים .אך אותן שאין
זהירות לאכול בכף ומגרפה ,ואין ידיהן נקיות ,ודאי
גם הנה חייבות בנטילת ידים אחרונים כמו אנשים
בלי שום הפרש ,וצריך להודיען .ע"כ:
ג[ ונראה לכאורה מדבריו א[ דס"ל בדעת המג"א
דאפילו אוכל ביד גם איננו מקפידים
על נקיון הידים ,ואין לחוש ,אולם היעב"ץ 'חולק'
על מג"א ומחלק אם אוכל עם כלי אכילה או לא,
ב[ וברור שאפילו אם אוכל עם כלי אכילה ,אם אינו
ברי לו שוודאי לא נגע במאכל ,חייב נטילה,
ג[ למדים חומרא גדולה שליעב"ץ אפילו שמנונית על
ידו וכדו' נחשב לדבר מלוכלך,

קנח
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רבתא

ד[ ולכאורה בזמנינו שיש ניירות חד פעמי
מקפידים על נקיות יותר כל שנה
ושנה ,וכן סופרי סת"ם אין רואיהם על ידיהם שום
רבב וסימן של צבע ,הרי דהיה צריך להיות חיוב
יותר ,אולם לאידך אין אוכלים רק בכלי אכילה,
ואולי נשים המאכילות בניהם הקטנים שיותר מצוי
שיתנו ביד בלי כף ומזלג ,וכן אף אחד לא יגיש ידו
לתת מזל טוב בחתונה באמצע אכילת מנה בשר,
אא"כ ינגב ידיו קודם ,ובתשובות והנהגות כותב
להדיא דאם מקפידים חייבים מדינא ,ואולי בכה"ג
גם השבט הלוי יודה שהוא חיוב להחמיר לדינא
במים אחרונים.

ה[ ומסברא לכאורה זיל בתר טעמא כל ענין
נקיות הוא משום כבוד הברכה ,ולכן
איסטניס המקפיד חייב במים אחרונים ,א"כ
מהיכ"ת צד היתר להקל בזה שאינו נותן יד לחבירו
כשיש עליו שמנונית וכדו' ומדוע לברך ברכה
להקב"ה פחות מזה ,היש לנו היפך הכבוד גדול
מזה ,הלא זה עיקר תקנת חז"ל משום 'כבוד'
הברכה ,והכי אינו חוכא וטלולא למי שמברך כשיש
עליו שמנונית מטעם דאין מקפידים על נקיון ,ואחר
ברכהמ"ז לא יתחיל בלימודיו או עיסוקיו בלי
לרחוץ ידיו במים ,האם אין זה סתירה במעשיו תוך
כדי דבור.

א[ דעת רוב הפוסקים ,וכן דעת המקובלים ]הוא
במג"א סק"י[ – אפילו באינו איסטניס
– שגם היום חייבים במים אחרונים ,ואין נפק"מ
גברים ונשים ,והולך בדרך שאין לו מים אחרונים
שלא יאכל אא"כ יש לו מים אחרונים ,דס"ל דגם
עתה יש מלח סדומית ,או מעורב בשאר מלח,
וידים שאינן נקיות שייך גם עתה.

ד[ אולם נפסק להלכה בלי שום חולק ,דכיון
דטעם הראשון של נקיות ,הינו סיבה
בפנ"ע לחיוב לכן באיסטניס המקפיד לרחוץ ידיו,
חייב מדינא במים אחרונים ,ואין נפק"מ בין אנשים
לנשים והולך בדרך ועוד ,אולם יש לדון מה הכוונה
'אינם נקיות' ולכאורה נראה מהמור וקציעה,
דלדעת המג"א קצת שמנונית אינו נחשב אינם
נקיות ,אולם המו"ק 'חולק' וסובר דכ"ז שאין ברור
לו שידיו נקיות חייב במי"א,

ה[ היוצא מדברינו

ב[ לעומת זה דעת התוספות וכ"פ הטור
והרא"ש והד"מ – דבזמנינו אין 'כלל
וכלל' חובת מים אחרונים ,דאין לנו מלח סדומית,
ואין מקפידין על נקיות.
ג[ מה דעת המחבר ונו"כ היום למעשה –
מחלוקת דעת הדע"ת למהרש"ם ,והערוך
השולחן דאפילו תוס' מודה דחייב במי"א וכתב רק
ללימוד זכות ,אולם דעת השבט הלוי ולהבלח"ח
בתשובות והנהגות מפורש להדיא דנפסקה להלכה
– זולת דעת הגר"א – כהתוס' דאין מי"א בזמנינו,
ורק מתורת חומרא ונשי לא קיבלו עליהו האי
חומרא,

ה[ ולכן למעשה – בזמנינו שאף אחד אינו מוכן
להשאר עם שמנונית על ידיו ורוחץ ידיו
'לכאורה' כולנו בגדר איסטניס ,לפי דברי המחבר
בהגדרת איסטניס לדבר זה 'ורגיל ליטול ידיו אחר
הסעודה' וכן מפורש בתשובות והנהגות ,ואולי גם
בעל השבט הלוי יודה לזה לחייב בכה"ג,
ט[ ולפי"ז הנוסע לחו"ל או בנסיעה ארוכה תליא
אם אוכל פת יבישה ,ליכא חיובא כ"כ,
אולם אם יש שמנונית לכאורה אין לנו היתר
לפוטרו ,אולם יש לדון האם סגי בניגוב ידיו במפה,
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ולכאורה תקנת חז"ל היה במים דווקא ,ונראה קצת
מגוחך כשמיקל בגלל שאין מקפידים ואחר
ברכהמ"ז לפני שהולך ללימודו רוחץ ידיו במים ,וזה
ממש חוכא וטלולא.

י[ ושאלתי אחד מגדולי המורים שליט"א ואמר
שלכאורה נכונים הדברים ,ואין לנו
שום מקום להקל ע"כ :אולם אני כתבתי רק
לעורר לב המעיין ואשמח למי שיאיר עיני ליישב
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דעת המקילים ,ואולי ללמד זכות הגם דאינו נראה
כפשוטו דס"ל 'דאיסטניס' הכוונה שאינו מוותר
בשום פעם על רחיצת ידיו ,אבל אלו כשאין
מזומן לפניהם בקל מים ,ומנגבים ידיהם במפה
וכדו' אינם איסטניסים לדבר זה ,דזה שכ"פ
רוחצים במים שזה בא בקלות ,אבל אינם
מקפידים באמת ,והשי"ת יאיר עינינו שלא נכשל
בדבר הלכה.

-

קס
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הרב יעקב יוסף כהן

דומ"ץ ביהמ"ד שטעפינעטשט וראה"כ סקוירא ב"ב

בדין צירוף למנין עשרה בבתים ששביל מפסיק ביניהם –
ומסתעף ליסודות הל' זימון
לכבוד ידידי הרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס גם אני אודך ופרדס יוסף החדש ושא"ס

בנידון שאלתך עקב המצב שמתפללים במרפסות
וברחובות האם יש צד לסמוך בדיעבד
בשעת הדחק בצירוף מנין עשרה העומדים
במרפסות של שני צידי הרחוב כשהמדרכות
והכביש או איזה שביל הליכה מפריד ביניהם.

תשובה :ע"פ העולה מהפוסקים לא מצינו
היתר בזה כלל וכלל ,ואדרבה הענין
מפורש לאיסור ,וכל כהאי גוונא שיש שביל דרך
מפסיק לא מועיל צירוף ,לכן צריך להקפיד
מאוד שכל העשרה יעמדו כולם בצד אחד של
הרחוב ,וכן היחיד העומד כנגדם מהצד השני
של הרחוב אסור לו לומר שם קדיש וברכו
וחזרת הש"ץ.
א.

שורש

השמש מצרפן

סוגיא זו נפתח בדברי המשנה )ברכות נ ,א(

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד,
בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו מצטרפין
לזימון ,ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין
לעצמן ,ובגמ' שם תנינן דאם יש שמש ביניהם

השמש מצרפן ,ופרש"י דאע"פ שאין אלו רואין את
אלו ,כגון שיריעה פרוסה ביניהם ,כיון שהשמש
משמש לשתי החבורות הרי אלו כחבורה אחת.

וז"ל תלמידי רבינו יונה )לז ,ב מדהרי"ף( וכתב בה"ג
ז"ל שאפי' אוכלות בב' בתים השמש מצרפן,
ומפרש דמתני' דקתני ב' חבורות שהיו אוכלות
בבית אחד לאו דוקא בבית אחד אלא אפי' בשני
בתים ,אם מקצתן רואין אלו את אלו מצטרפין ואם
אינן רואין אלו את אלו והיה השמש ביניהם השמש
מצרפן ,ומאי דתנן בית אחד אורחא דמילתא נקט,
ויש סיוע לסברא זו מהירושלמי )ברכות פ"ז ה"ה(
דגרסי' התם רבי ברכיה מוקים לאמורא על תרעיה
מציעתא דבי מדרשא ומזמנין אלין לאלין ,ותו
אמרינן התם בהדיא לא נצרכה אלא לב' בתים ,ואם
רשות הרבים מפסקת ביניהם נראה שאינם
מצטרפות בשום ענין.
וממה שכתב רבינו יונה דאם רשות הרבים
מפסקת ביניהם נראה שאינם מצטרפות
בשום ענין ,היינו שלא יועיל צירוף של רואין אלו
את אלו ולא השמש מצרפן ולא עמידה על מפתן
הבית ,וכל זה הובא להלכה בשו"ע )סי' קצה סעי' א'
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וב'( ,אמנם עיין בט"ז )סק"ג( דמשמע מדבריו שפי'
הלשון אינם מצטרפין בשום ענין ,דהיינו לא לזימון
ולא לדברים שבקדושה עיי"ש.

והנה מבואר במג"א )שם סק"ג( דהטעם שמועיל
לצרף ב' בתים כשהמברך יושב על מפתן
הבית ,דהוא רואה אלו ואלו וה"ל כמקצתן רואין
זה את זה ,עכ"ד ,ולפי"ז לא יועיל תחבולה של
עמידת המברך באמצע רשות הרבים לצרף את
שני צידי הרחוב ,שכן נתבאר בדברי רבינו יונה
שאם רשות הרבים מפסקת אינם מצטרפים
אפי' כאשר אלו רואים את אלו ממש.

אלא

שבשו"ת מהר"ש לאנייאדו )הח' סי' ו'(

ובשו"ת זרע אמת )סי' י'( הקשו על המג"א
דא"כ מה אריא ש"ץ על המפתן אפי' אחר נמי
מצרפן ,ואכן הפרישה )סי' נה סק"ז הובא בא"ר סקי"ג(
כתב הטעם דכיון דכולן דעתייהו עילויה דהאי
שהוא מוציא אותן ידי חובתן מצרפינן ליה להאי
חבורה ולהאי חבורה והוא מחבר ומייחד להן גם
כן וכאילו יושבין יחד במקום אחד וכן בש"ץ ,וכ"כ
הזרע אמת ,והמהר"ש לנייאדו כתב הטעם בדעת
הרא"ש דש"צ שאני שהוא נגרר אחרי הצבור ,וכמו
שאמרו ש"צ בקטנה וצבור בגדולה מצטרפין ,וכיון
שהוא נגרר אחריהם מצרפן אפילו באין רואה,
והשעה"ר )סי' קצה סעי' ג'( הביאו ב' הטעמים
כאחת ,והמשנ"ב )בסק"ט( הביא טעם המג"א
ובשעה"צ )סק"ו( הוסיף להטעים כעין טעם
הפרישה ,אמנם בשועה"ר סי' נה )סי"ז( הביא רק
טעם המג"א ,ומשמע שתפסו לעיקר כטעם
המג"א ,וצ"ע.

ב.
צירוף לעדות

הן אמנם שבשו"ת הלק"ט )ח"ב סי' קמח( העיר על
חידושו של רבינו יונה מהא דתנינן במכות )ו,
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ב( היו שנים רואין אותו מחלון זה ושנים רואין
אותו מחלון זה ואחד מתרה בו באמצע בזמן
שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו עדות אחת
ואם לאו הרי אלו שתי עדיות ,ומשמע דמצטרפין
אף ברה"ר באמצע.

ובבאר היטב )סי' קצה סק"ב( הביא בשם היד
אהרן דמההיא דמכות אין משם ראיה,
ולא ביאר כוונתו ,ובספר עבודת אהרן )ברכות פ"ז
הו"ח ס"ק עג( הק' ג"כ כהלק"ט ועוד יצא לחדש
דאפי' אם השמש אינו משמש אלא למקצת
אנשים מחבורה זו ולמקצת אנשים מחבורה זו ,הרי
כולם מצטרפין ,כדאמרינן בגמ' שם דאם היו רואין
את המתרה או המתרה רואה אותן מצטרפין,
וכתב לחלק דבאמת לא דמי דהתם העדים יש
להם שיתוף עם המתרה בהך דיני נפשות ,אבל
הכא בני החבורה אותם שלא שימש להם השמש
אין להם שום שייכות בהשמש.
אולם בערוך לנר )מכות שם( כבר דחה קושיית
הלק"ט דלא קשה מידי ,דמלבד מה שיש
לתרץ ולומר דאיירי שהמעשה היה בחצר ולא
היה הפסק רשות הרבים ,בלא"ה י"ל דלא איירי
שב' החלונות היו זה כנגד זה ורה"ר מפסיק
ביניהם ,אלא שהיה בבית א' או בב' בתים
סמוכים זה לזה באופן שאין הפסק כלל ביניהם,
רק שלא היו זה אצל זה בחלון א' ,ואה"נ באופן
שיש ר"ה ביניהם י"ל דבאמת לא מצטרפים
וכדברי ר"י.
ובשו"ת די השב )נשאל דוד סי' ג( כתב ליישב
דשאני עדות דבראיה תליא מילתא
דכתיב או ראה ,ומשו"ה כל זמן שרואין העדות
אפי' רה"ר מפסקת ביניהם מצטרפין ,משא"כ לענין
זימון דבעינן שיצטרפו יחד ,וכל שרה"ר מפסקת
ביניהם אין כאן צירוף יחד.

קסב
והנה
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ג.
צירוף לברכת חתנים

הט"ז )סק"ג( הוכיח דמסתימת הטור )או"ח

סי' קצה ובאבהע"ז סי' סב( שהביא דברי אביו
הרא"ש ז"ל דבני החופה שנתחלקו לחבורות
בבתים שאינן פתוחים למקום שהחתן אוכל כולן
מברכין ברכת חתנים אפילו אם אין שמש מצרפן,
ולא מצינו שהזכיר לחלק מענין הפסק רה"ר,
נראה דאין רה"ר מפסיק לענין ברכת חתנים,
והטעם מבואר שם בט"ז דבזה אין הדבר תלוי
ברשויות כלל.

וכוונת דבריו נראה לפרש דבכל מקום שהסעודה
נערכת בשביל החופה ,אפילו כשהיא
ברשות אחרת לגמרי ואין לה שום צירוף עם בני
החבורה שמיסבים עם החתן והכלה ,אפשר לברך
שם ברכת חתנים ,וכן מבואר להדיא בדברי הרא"ש
)סוכה פ"ב ס"ח( דכיון שהתחילו לאכול עם אותם
שבחופה כולם חשובים כאחד לשמחה ,ומברכין
ברכת חתנים כיון שאוכלין מסעודה שתקנו בשביל
החופה ,עכ"ד ,וא"כ לאו מדין צירוף אתינן עלה,
אלא מהא דחשובים כאחד לשמחה.

וזה פשוט ומובן דמיירי שבכל חבורה יש מנין
עשרה בפני עצמם דהרי שנינו )כתובת ז ,א(
שברכת חתנים בעשרה שנאמר אצל בועז )רות ד,
ב( ויקח עשרה אנשים מזקני העיר וגו' ,ואה"נ אם
אין עשרה בבית אחד ,א"א לצרפם אם יש שביל
מפסיק )ועיין בזרע אמת הנ"ל ובמה שפי' הירושלמי שם
דלא כמהר"א מפולדא והמג"א הנ"ל(.

ובזה

מבואר הדין שכתב הפרישה )סי' קצה אות ד'(

והא"ר )שם אות ד'( שרק לענין ברכת חתנים
התירו להם לברך אפילו שאינן רואין זא"ז או רשות
הרבים מפסקת ,אבל לענין זימון אף שמזמנין על
סעודת חופה אינם יכולים לצאת בזימון אחד ,אלא
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כל חבורה תזמן לעצמה ,והובא בפמ"ג )א"א סק"א

ומשב"ז סק"ג(.

אלא שקצת צ"ע בדברי הביאור הלכה שכתב
דמהט"ז משמע דבני החופה מצטרפין יחד
גם לזימון אע"פ שרה"ר מפסיק ,ואין צריכין לצירוף
שמש ואפילו אין רואין זה את זה ,ופליאה דעת
דאדרבא המעיין בדברי הט"ז ימצא לנכון שכתב
להדיא שרק לענין ברכת חתנים שאין הדבר תלוי
ברשויות ,אין רה"ר מפסיק וכדאמרן ,ויכולים לברך
ברכת חתנים אע"פ שאין בין החבורות צירוף כלל,
אבל לענין זימון לא יוכלו להצטרף עם חבורה
אחרת של בני החופה אם לא שרואין זא"ז או שמש
אחד ביניהם ואין הפסק רשות ,עיי"ש ודוק ,אבל
עכ"פ לדינא נקט המשנ"ב כהפרישה והא"ר והפמ"ג
והדרך החיים שכשיש הפסק רשות אע"פ שמותר
להם לברך ברכת חתנים אין להם לזמן יחד.
ולכאורה היה מקום להבין דאם מצינו שמותר
להם לברך ברכת חתנים הרי דין גרמא
לראות אותם כחבורה אחת גדולה ונשרי להו גם
לזמן יחד ,אלא מחוורתא כדאמרינן שדין ברכת
חתנים לחוד ודין צירוף לזימון לחוד ,ובברכת
חתנים תלוי הדבר בסעודה שנתקנה לבני החופה,
שאפי' אם היא ברשות אחרת לגמרי מברכים בה,
אבל בזימון שאחד יוציא את השאר בברהמ"ז בעינן
צירוף רשויות ממש.

ד.

צירוף לתפילה

ומכל זה יש לנו ללמוד גם לענין וקדיש וקדושה
וחזרת הש"ץ וברכו ,שהם דברים שבקדושה
שאינם נאמרים אלא בעשרה ,הרי אפילו לדעת
המקילים בדיעבד בצירוף רשויות ,אבל אם יש
הפסק רשות הרבים ,הרי הוא מפסיק את הרשויות
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באופן שאינן יכולים להצטרף בשום ענין ,וכ"כ
להדיא הפמ"ג )סי' נה א"א סקי"ב(.

ומה שיש שרצו לומר דמדשתקו השועה"ר
והמשנ"ב ולא הזכירו דין הפסק רה"ר לענין
דברים שבקדושה משמע לכאורה דפליגי על
הפמ"ג ,ואולי ס"ל שתפילה דומה יותר לחופה,
ולא לזימון ,כפי מה שנתבאר אין מקום בכלל
לדמות תפילה לחופה ,כי לגבי חופה לא בעינן
צירוף כלל ,ותפילה וודאי שצריך שהעשרה
שבמנין יצטרפו להיות עדה אחת ,ובמקום שאין
צירוף אין מנין ,ופשוט יותר לומר דסמכו הפוסקים
על מה שעוד יתבאר להלן בסי' קצה ששם מקומו
ומשם נדרשנו ,בפרט במילתא דלא שכיחא
להצטרף במרחק רב כ"כ בהפסק דרך הרבים,
שבימים כתיקונם שבכל עיר ועיר שערי בתי
כנסיות ומדרשות והיכלי תורה ותפילה פתוחים על
אגפיהם וחדריהם ,הרי זה דבר זר ומשונה להתפלל
כך ,משא"כ לענין אכילה דשכיח טפי שכל אחד
אוכל בביתו בחצרו דנו בו הפוסקים.

ה.
דעת החיד"א בצירוף רשויות

איברא דנפיק קלא ורבים אומרים שכן מצינו
מפורש לג"ע הרב החיד"א זיע"א דפליג
על הפמ"ג ,וס"ל שמותר לצרף מנין בשתי רשויות
אע"פ ששביל מפסיק ביניהם ,והלא הם כתובים
במחזיק ברכה )סי' נה אות י"א( שכתב לענין ב'
כיתות הנמצאים בשני בתים ואע"פ שיש מעבר
רבים ביניהם הרי הם מצטרפים ,והובאו הדברים
בשע"ת על אתר )סי' נה סעי' יד( ,ומצאו ברבינו
החיד"א סמך ומשען לעשות מעשה ולקיים מנינים
משני צידי הרחוב כנגד דברי הראשונים והפוסקים
מפני הדחק ,והדברים הועלו על הכתב ונדפסו
כהוראה לרבים.

רבתא
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אמנם דא עקא שכל המעיין בדברי ג"ע הרחיד"א
בשום שכל והבין ראה יראה שלא עלה
בדבריו ענין צירוף רשויות במקום מעבר רבים
כלל וכלל.

דהנה כל נדון דבריו שם )אות ח' ולהלן( קאי על
דין עומד מן האגף ולחוץ ,וע"ז הכריע שם
כפשרת המהריק"ש )ערך לחם בתי' הראשון(
דלכתחילה נקטינן כדעת הפוסקים ה"ה הרשב"ש
)סי' ל"ז( השיירי כנה"ג והמלכי בקודש )דף קי"א(
הא"ר )אות י"ב( ושו"ת זרע אמת )שם( ודעימיהו
דס"ל שהעומד בדלת מן האגף ולחוץ אינו מצטרף
אפילו אם מראה להם פניו ,שהרי הוא יכול ליכנס
בלי טורח ולמה לא יחשוש להחמיר להיכנס
להתפלל בתוך בית הכנסת ,אבל בדיעבד אם הוא
עומד בחלון או בעזר"נ או באולם הכניסה ]לובי,
ואראנדאדו[ של הבית הכנסת וטורח הוא לו לרדת
לביהכ"נ ,אזי אם הוא משתדל להראות פניו מצטרף
בדיעבד ,שכן יכול הוא לסמוך על הרשב"א והב"י
והמהריק"ש והבית דוד ומהרימ"ט והפר"ח והמטה
יוסף ,שפסקו שהמראה פניו מן החלון מצטרף,
ואינו צריך להכניס ראשו מהחלון ,עכת"ד.

ומכח פשרה זו של דין לכתחילה ודיעבד באפשר
ואי אפשר ,יצא הרחיד"א לדון בדין
ה'לאזארייטו' ,שהיה מחנה הסגר גדול שנבנה צמוד
אל הנמל בליוורנו שבאיטליה ובשאר ערים במדינה
זו ,שנועד במטרתו עבור התיירים והסוחרים
שהגיעו מארצות המזרח שהיו אז מצויות בהם
מחלות ומגיפות ,והיה חשש שיתפשטו גם
באיטליה ,לכן ע"פ חוק היה עליהם לשהות שם
מרגע ירידתם מהספינה בהסגר מ' יום ,באופן שכל
קבוצה שירדה מהספינה היתה צריכה להישאר
מבודדת משאר הקבוצות הנמצאות במחנה ,כדי
שמספר ימי הבידוד יהיה שוה לכל קבוצה

קסד
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מהתאריך שבה הם ירדו מהספינה ,אמנם חובת
הבידוד חלה רק בתוך הבתים והחדרים ,שאסור
היה על קבוצה אחת להיכנס לבית או חדר של
קבוצה אחרת ,והיו שם שומרים רבים שהשגיחו
ע"ז ,אבל מותר היה להם להסתובב יחד בחצר
המחנה ,בתנאים שונים דהיינו בלי מגע יד וכיו"ב.

מציאות זו יצרה שאלות שונות בהלכה בדיני
עירובי חצרות וקביעת מזוזה ועוד )עיין
שו"ת חיים שאל ח"ב סי' כ"ב ,פתח עינים יומא י' ע"א,

שו"ת יוסף אומץ סי' ט"ל( ,וכן נוצרה שאלה של
תפילה בציבור כאשר מתוך ספינה אחת ירדו פחות
ממנין ישראלים ,וכאמור היה אסור להם להכנס
לבית אחר של ישראלים כדי להצטרף שם למנין.

וכפי שמתואר במחזיק ברכה הוה עובדא שהיו ב'
קבוצות ,אחת של ששה ישראלים ואחת של
ארבעה ישראלים ,שהיו מבודדים בבתים נפרדים,
ולמעשה אם היתה החצר רחבה דיה הרי היו
יכולים להתפלל שם יחד ולהצטרף במקום אחד
למנין עשרה כדין לכתחילה ,אלא שלגבי אותו
מקרה בו דן הרחיד"א לא יכלו כל העשרה לצאת
אל החצר ,משום שהיה מקום צר ומעבר לרבים,
ולא היה שייך להתפלל שם כולם ,לכן העצה
היחידה שנותרה היא שהקבוצה של הארבעה יבואו
עד פתח ביתם של הקבוצה של הששה ויראו להם
פניהם )ע"ע בזכרון משה סי' נ"ה בקיצור נמרץ(,
דבדיעבד יש לסמוך על שיטות המקילים שגם מן
האגף ולחוץ אם מראים פניהם אלו לאלו הרי
מועיל זה להצטרף.

ועתה נייתי ספר ונחזי ,וז"ל המחזיק ברכה ]עם
מסוגרות לביאור רהוט[,
הערות
"בלאזאריטו שנוהגים בערים האל ,אם יש ב' כתות
שם שאינם יכולים ליגע זה בזה ,ויש ששה בבית
אחד וארבעה בבית אחר ,והם חלוקים במספרם

רבתא

כמשפט ,שמעתי מרב אחד אהובינו נר"ו שנסתפק
הן בעודנו שם ,אם הד' יכולים להיות לפני פתח
הבית ]של הששה[ ויצטרפו לעשרה כיון שרואים
זה את זה ,או אינם מצטרפים ,ולי ההדיוט נראה
לפי מה שכתבנו ]שיש לחלק בין היכי דאפשר
להיכי דאי אפשר לכתחילה לבדיעבד[ דמצטרפים,
דהרי אלו ]הארבעה[ אינם יכולים לבא בבית ]של
הששה[ והשומר עמם בשדה לפני הפתח ]ומשגיח
שלא יכנסו אל הבית[ ,וגם ]הששה[ אשר בבית לא
יוכלו לצאת חוץ ]אל הארבעה שבחצר להתפלל
עמם שם יחד[ ,כי המקום צר בחוץ ]ואין מקום
לכל העשרה להתפלל בו ברווח[ ,וגם הוא מעבר
לרבים ]וא"א להתפלל בו בכוונה ,וכההיא דברכות
לד ,ב חציף עלי מאן דמצלי בבקתא והתוס' שם
בתי' ב' פי' דהיינו בקעה במקום שרגילין שם בני
אדם לעבור והולכי דרכים ועיין טוש"ע סי' צ' ש"ה
ובנו"כ[ ,ובכי האי גונא דאינם יכולים להיות ביחד
מטעם המלך ושרי המדינות ]שאין לך דיעבד גדול
מזה[ ,וכבר השתדלו אלו הארבעה לבא נגד הפתח
]דהיינו עד נגד פתח הבית של הששה ,ואע"פ
שהמהריק"ש כתב שרק בחלון מועיל מראה פנים
ולא בפתח הדלת ,הכי שאני שאין להם יכולת
להיכנס פנימה[ ,ומראים להם פניהם ,הו"ל כמראה
פניו דרך חלון דמצטרף ,והכא נמי דכוותא וכל שכן
הוא ]שאם התרנו בחלון ,כ"ש שיש להתיר כאן[,
כי לא אפשר בשום פנים להיות יחד ולא קרב זה
אל זה ,וכיון דאיכא כמה פוסקים ]דס"ל דסגי
במראה פנים מן האגף ולחוץ[ נראה לסמוך עליהם
ולא יתבטלו מ' יום מלהתפלל בציבור ולא ישמעו
קדיש וקדושה ומה גם כי אפי' בואראנדאדו ועזרת
נשים כתבנו בעניותנו דכל שהוא טורח קצת לירד
לבהכ"נ והם מראים להם פנים יש לסמוך לומר
דמצטרפים וכמש"ל ,וכ"ש וק"ו בנדון זה ,עכ"ל.

הלכתא
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הראינו לדעת שאין בדבריו שום פנים להקל בדין
רשות הרבים מפסקת ,והארכתי בכל זה
כי חזות קשה ראיתי הרבה תולים עצמם בדבריו
הקדושים וטפלו בג"ע מה שלא נתכוין לומר ,ומזה
יצא להם להקל בדבר שמפורש לאיסור בדברי
הראשונים והפוסקים.

ו.

מדרכה כביש ושביל

עוד מבואר בט"ז דהדין דרה"ר מפסיק לאו דוקא
רה"ר ממש שהוא רחב ט"ז אמות אלא אפי'
שביל היחיד מפסיק ביניהם ,כמבואר בריש פ"ב
דמסכת פיאה וב"ב )ק ,א( דאפי' שביל זוטר של
טפח כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא כשהוא
קבוע ,ולפי"ז כל הכבישים והמדרכות ושבילי הדרך
מפסיקים את הבנינים להצטרף לרשות אחת.

וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' מד( דיש ליזהר
כשמתפללים בשדה כגון במקומות שנוסעים
לשאיפת אויר ,שכיח שיש שם ג"כ שביל להילוך
בני אדם ,וברצונם שלא לעכב את ההילוך,
מתחלקים המתפללים ,איזה אנשים מעבר אחד של
השביל ואיזה מעבר השני של השביל ,והשביל
ביניהם ,דאז י"ל דאינם מצטרפים.

ולכאורה במה שסיים דבריו די"ל דאינם
מצטרפים ,ולא כתב בהחלטיות דודאי
דאינם מצטרפים ,נראה דמיירי כשיש שביל צר
סלול להליכה או רכיבה אמנם גם בשני צידיו יש
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מקום רחב ללכת ע"ג החול והאבנים לאורך
השביל ,וקס"ד דיש מקום להרהר אם הכל נחשב
לשביל אחד רחב ,דהיינו ב' צידי החול והשביל
הסלול שבאמצע ,ועל הצד הזה אפי' אם יתחלקו
חמשה בצד זה וחמשה בצד זה הרי הם עדיין
בתוך השביל ,ולמעשה הכריע שיש להיזהר בזה,
דהסברא נותנת שבכל מקום שיש שביל מיוחד
להילוך שאר אנשים ואינו מיועד לעמוד בו סתם
הרי הוא פוסק כסכינא חריפא את ב' צדדיו ,ועיין
בר"ש )פאה שם( שדרך הרבים היינו שיחדוהו
לדרך הרבים.

ומינה יש לדון גם לגבי המדרכות והכביש
שאפשר שאין להם דין של שביל אחד
רחב ורשות אחת ,וממילא אם עומדים חלק
מהמנין בצד אחד של המדרכה וחלק בצד שני,
אולי הכביש שמיוחד לדרך בפנ"ע לרכבים חולק
את שתי המדרכות לרשויות נפרדות ,ועיין שו"ת
בית אב )תנינא סי' ה' בסופו( ,משנת אברהם )סי'
ס"ה עמ' תקצ"ח( ,ושו"ת משנה הלכה )ח"ו סי' פח(
ושו"ת אז נדברו )ח"ו סי' ע' בהע'( שדנו אם הכביש
נחשב לרשות נפרדת מהמדרכות לענין רשויות
השבת ,ואכהמ"ל.
וה"ה דיש להסתפק אם עומדים חלק מהמנין
בחצר של בית וחלק עומדים על הכביש,
כגון בשב"ק ,אם המדרכה נחשבת לשביל המפסיק
או שהיא שוה אל הכביש ,ולכתחילה בוודאי יש
ליזהר בכל זה.

העולה לדינא:

א .כשמתפללים במרפסות או בחצרות אין לצרף מנין משתי צידי הרחוב ,לפי שהמדרכות והכביש
מפסיקים ביניהם.

ב .כתב המנחת יצחק )שם( שכשמפללים בשדה במקום שיש שביל סלול להילוך צריכים עשרה מן המנין
לעמוד בצד אחד של השביל ויש ליזהר שלא יתחלקו איזה מהם בצד זה ואיזה מהם בצד זה.

קסו
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ג .יש להסתפק אם שני צידי המדרכות והכביש נחשבים לרשות אחת רחבה ,או לשלושה רשויות נפרדות,
ולכתחילה בוודאי יש להחמיר שלא לצרף מנין שחלקו בצד אחד של המדרכה וחלקו בצד השני ,והכביש
מפסיק באמצע.

ד .וה"ה אם חלק מהמנין עומד בחצרו של בית וחלק עומדים על הכביש ,כגון בשב"ק ,וביניהם מפרידה
מדרכה יש ליזהר לכתחילה בזה.

ויה"ר שנזכה במהרה לתרעין פתיחן להשכים ולהעריב בשערי בתי כנסיות ובתי מדרשות מתוך בריות גופא
ונהורא מעליא לנו ולכל ישראל ,ויקוים בנו מקרא שכתוב והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי
וגו' בביאת גאו"צ בב"א

שלהי ניסן תש"פ
ברוב ידידות ובברכת כהנים באהבה
יעקב יוסף כהן

-
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הרב אהרן אריה כ"ץ

דומ"ץ ומח"ס פסקים ותשובות – ירושלים עיה"ק

בענין זימון קריאת התורה ונשיאת כפיים
בעידן הקאראנע וויירוס

למע"כ רב האי גאון ,התייר הגדול ,שמן תורק שמו ,מוהר"ר גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בענין שאלתו אודות נשיאת כפים ב'מניני
המרפסות' ,והוא נוגע מאד למעשה בימי
עקבתא דמשיחא אלו ,באשר בעו"ה נתפשט
בעולם נגיף ה'קורונה' ,אשר רח"ל רבים חללים
הפילה ובתוכם גם מאחב"י ,השי"ת ישמרנו ויצילנו
מכל נגע ומחלה .ומטבע נגיף זה שעלול להדביק
מאיש לרעהו במהירות עצומה ,ולאור זאת
נתפרסמו אזהרות מגורמי הרפואה להתרחק מכל
התקהלות ,ורח"ל הגיע למצב שכמ"פ גם יצאה
מניעת תפילה בציבור,

ועקב כך נתעוררו שאלות רבות ומחודשות אצל
הרבנים ויושבי על מדין ,שאלות אשר לא
שערום אבותינו ,עד שבחלק מהן לא מצאנו
תשובה ברורה לכל סוגי המצבים .ועיקרי השאלות
המה בענין תפילה בציבור ,קריאת התורה ונשיאת
כפים ,טבילה במקווה ,הגעלת וטבילת כלים ,ועוד
כהנה וכהנה .ומחמת קוצר הפנאי לא נכנסנו לע"ע
לעובי הקורה בליבון שרשי הדברים ,מ"מ נסדר
בקצרה עיקרי הדברים.

א .צירוף במרפסות .כשאין העשרה עומדים
במקום אחד אך רואים אלו את אלו,
הדבר שנוי במחלוקת הרשב"א והרשב"ש ,וכמה
מגדולי האחרונים הבינו בדעת השו"ע )סי' נה סעי'

יג-יז( שמצטרפים ]כ"ה בפר"ח )סי"ג( ופמ"ג )א"א

סקי"ב( ושו"ע הרב )סט"ז( ועו"פ[ ,אמנם יש
מהאחרונים שחלקו ע"ז ,והכרעת המשנ"ב )ס"ק מח,
נב ,נז ,ובביה"ל ד"ה ולחוץ( שמעיקר הדין יש להקל,
אך לכתחילה יש להחמיר ,ולפ"ז בנידו"ד שהוא
שעת הדחק גדול ,יש לסמוך על המקילים.

והנה הגם שמדברי השו"ע )שם סט"ז( היה נראה
דמהני רק כשיש רוב מנין במקום אחד,
כגון ששה במקום אחד וארבעה במקום אחר,
מ"מ בכמה פוסקים מבואר להדיא שגם חמשה
וחמשה מצטרפים ,כ"ה בשיירי כנה"ג )הג' ב"י
סק"ו ,בדעת הרשב"א( ,מחזיק ברכה )סק"ח( ,מעשה
רוקח )תפלה פ"ח(.
ב .אמנם יש לציין דעת ערוה"ש )ס"כ( דהא
דמהני צירוף ע"י ראיה ,היינו דוקא
כשעומד מחוץ למקום שמתפללים ]כגון בחצר
ביהכ"נ[ ,אבל כשעומד בבית אחר או שיש
ביניהם מחיצה לא מהני .ושורש דבריו בא"ר
)סקי"ב( ,וכן נקט בשבט הלוי )ח"ט סי' כ( .עוד יש
לציין דעת החיי אדם )כלל ל ס"א( ועו"פ שרואים
זא"ז מועיל רק אם מכניס ראשו למקום
שנמצאים שאר המתפללים.

קסח
אכן
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למעשה מדברי גדולי האחרונים דלעיל )פר"ח,

פמ"ג ,שועה"ר ,משנ"ב( מוכח שאפילו כשנמצא
ברשות אחרת ,וגם אינו מכניס ראשו ,מצטרף למנין
ע"י ראיה .וכ"כ למעשה בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד
סי' ט( ,וכן הוראת רוב הרבנים לעת עתה ,זולת כמה
מתלמידי מרן השבה"ל זצ"ל.

ג .רשות הרבים ביניהם.

כתב הפמ"ג )סי' נה א"א

סקי"ב( שאם יש דרך הרבים ביניהם
אינם מצטרפים ,וכמבואר בשו"ע )סי' קצה ס"א(
לענין זימון ]שמשם למדים דין צירוף ברואים אלו
את אלו[ ,ובט"ז )סי' קצה סק"ב ,הובא במשנ"ב שם
סק"ז( מבואר דלאו דוקא רה"ר ממש שהוא רחב
ט"ז אמות ,אלא אפילו שביל היחיד מפסיק ביניהם.
וכן הזהיר בשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' מד( שכאשר
מתפללים בשטח פתוח צריך שלא יהיה שביל
מפסיק ביניהם .לאור זאת ,לכאורה א"א לצרף
מרפסות משני צדי הרחוב ,אם יש כביש או שביל
בין הבנינים.

מיהו עדיין יש למצוא שני צדדי קולא בזה :א.
מרפסות הגבוהות יותר מי' טפחים
מהקרקע ,יתכן שאפשר לצרפם בקו אוירי,
ושמעתי שכן הורה הגר"מ שטרנבוך שליט"א
בנידו"ד .ב .ע"פ המבואר במחזיק ברכה )הובא
בשע"ת סקט"ו( שאפילו לדעת הסוברים שרואים
זא"ז לא מהני לצירוף ,מ"מ כשאינם יכולים
להתקרב זל"ז מחמת מגיפה אפשר דמצטרפים,
ועפ"ז יתכן שמועיל גם כשיש רה"ר ביניהם .ברם
יש לפקפק בצדדי קולא הללו מכמה אנפי ,ובודאי
לכתחילה ראוי להקפיד שיהיו עכ"פ עשרה אנשים
במרפסות מצד אחד של הרחוב.
ד .אם חלק מהאנשים נמצאים במרפסת
המגודרת מסביב ברשת ,או שיש לה
מעקה מזכוכית ואין רואים את האנשים אלא דרך

רבתא

הרשת או הזכוכית ,עי' כף החיים )סי' נה סקע"ו(

שהביא פלוגתא בזה ,והכרעתו להחמיר.

ה .מקצתם רואים אלו את אלו .באופן שאין
עשרה שרואים אלו את אלו ,כגון
שלשה מרפסות שבכל אחת נמצאים ארבעה
אנשים ,ומהמרפסת הראשונה יכולים לראות רק
לשניה ,והשניה רואה את השלישית ,אזי מצטרפים
למנין רק אם הש"ץ עומד במרפסת השניה ורואה
כל העשרה ,וכמבואר בשו"ע )סי' קצה ס"ב( לענין
זימון ,ובמשנ"ב )שם סק"ט ושעה"צ סק"ו(.
ו .נחוץ להבהיר שלאחר שכבר יש מנין באופנים
דלעיל ,שוב יכולים להצטרף לציבור זה
כל מי ששומע את הש"ץ ומתכוין לצאת ]וגם
הש"ץ יכוין להוציא כל מי ששומעו[ ,כמבואר
במשנ"ב )סי' נה סקנ"ו(.

ז .קריאת התורה .כפי האמור לעיל ,בשעת
הדחק ניתן לצרף למנין ע"י שרואים
אלו את אלו אפילו כשנמצאים ברשות אחרת.
לאור זאת ,מותר לקרוא בתורה באחת המרפסות,
ובתנאי שעשרה ישמעו את קריה"ת וברכותיה ]ועי'
ביה"ל )סי' קמו ס"ב ד"ה ולקרות( דמסיק שצריך
'עשרה דצייתי' ,כלומר שאין לצרף לעשרה מי
שעוסק בלימוד או אדם ישן[.

ח .עליה לתורה .כמה מגדולי הרבנים הורו שניתן
לתת עליה גם לאנשים הנמצאים
ברשות אחרת ,ויברכו על התורה ממקומם ,וישמעו
את הקריאה מהבעל קורא .ודבריהם מיוסדים ע"ד
הרמ"א )סי' קלט ס"ג( בשם מהרי"ל שנוהגים לתת
עליה לסומא ,אע"פ שאינו רואה הס"ת .והנה גוף
דברי הרמ"א שנוים במחלוקת ,ויש מהפוסקים
שנקטו להחמיר בזה ,מיהו למעשה כתב המשנ"ב
)שם סקי"ג( שלדינא כבר כתבו האחרונים דנהגו
להקל כמהרי"ל ,זולת בפרשת פרה וזכור.

הלכתא
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אמנם אכתי הדבר טעון בירור ,דעד כאן לא
מצאנו אלא כשהסומא עומד ע"י הס"ת
ומברך עליו ,דאף שאין אחיזת הס"ת מעכבת ,מ"מ
יתכן שצריך היכר בדבר שמברך על התורה .וכן
משמע מלשון הנמוק"י )המובא בב"י סי' קמא וט"ז שם
סק"ג( 'אבל אוקומי אינש אחרינא שפותח ורואה,
והסומא מברך ועומד בצדו שפיר דמי' ]וע"ע
שאילת יעב"ץ )ח"א סי' עה( שחולק בתוקף על
עליית סומא לתורה ,ובתו"ד תמה שאם יוצא
בשמיעה אמאי צריך לעלות לתורה ,והרי יכול
לשמוע גם במקומו ויברך שם ,עכת"ד .ומשמע
דעכ"פ זה פשיטא שלא שייך שיברך מרחוק ,וכתב
דמחזי כחוכא לומר כן[.
לפיכך נראה שהיותר מובחר לתת עליות לתורה
רק לאותם הנמצאים במקום שקוראים
בתורה ,ואפילו אם נמצא שם רק הבעל קורא
בעצמו ,יכול לעלות כמה פעמים בזה אחר זה,
וכמפורש בשו"ע )סי' קמג ס"ה( 'ביהכ"נ שאין בהם
מי שיודע לקרות אלא אחד ,יברך ויקרא קצת
פסוקים ויברך לאחריהם ,וחוזר לברך תחילה
וקורא קצת פסוקים ומברך לאחריהם ,וכן יעשה
כמה פעמים ,כמספר העולים של אותו היום' .ועי'
משנ"ב )שם סקל"ג( שלדידן שהש"ץ קורא ולא
העולה ,א"כ יקרא לשבעה קרואים ויברכו וישמעו
הקריאה מהש"ץ .אך עכ"פ עיקר הדין מוסכם
ששייך שאחד יעלה כמה פעמים ,ובנידו"ד נראה
שראוי לנהוג כן ,ולא ליכנס לפרצה דחוקה לתת
עליה לאנשים מרחוק ,מלבד מה שגם נראה
תמוה לרבים.

רבתא

קסט

ט .נשיאת כפים .אין נשיאת כפים בפחות
מעשרה ,כמפורש במתני' )מגילה כג(:
ובשו"ע )סי' קכח ס"א( .בטעם הדבר ישנם ג' טעמים
בראשונים :א .ברמב"ם )תפלה פ"ח ה"ה( מבואר
שהוא בכלל דבר שבקדושה .ב .הר"ן )על הרי"ף
מגילה שם( כתב שיש לימוד מיוחד מדכתיב 'כה
תברכו את בני ישראל' ,ובני ישראל הוי עשרה
כדילפינן מ'ונקדשתי מתוך בני ישראל' ]ועכ"פ גם
להר"ן הוי אסמכתא[ .ג .הרשב"א )מגילה שם(
מפרש שמשום שהכהנים מזכירים את השם הוי
ליה כזימון בשם ה' שצריך עשרה.
ועתה נבוא לבאר נידו"ד בענין נשיאת כפים
ב'מנייני המרפסות' שמצטרפים ע"י ראיה.
דהנה לפי סברת הרמב"ם דהוי בכלל דבר
שבקדושה ,א"כ דין ציבור בנשיאת כפים דמי
לצירוף לתפילה ,ודינו ככל הנתבאר לעיל .וכן נראה
לפי סברת הר"ן ]ואף שמצאנו בפמ"ג )סי' נה א"א
סק"ח ,הובא במשנ"ב שם סקל"ג( שלפי סברת הר"ן
א"א לצרף אדם ישן לנשיאת כפים ,אפילו לסוברים
שבתפילה אפשר לצרף ישן ,היינו משום דלא שייך
'ונקדשתי' בישן ,אבל כאן שעשרה רואים ושומעים
שפיר מהני[ .אבל לסברת הרשב"א לכאורה א"א
לצרף ע"י ראיה ,דהרשב"א מדמי דין זה לזימון
בעשרה ,שבזה קיי"ל )ברכות מה ,:שו"ע סי' קצד ס"ב(
דבעינן שיהיו כולם במקום אחד ואין מצטרפים ע"י
ראיה ,דלאו א אורח ארעא לאדכורי שם שמים
פחות מעשרה.
ועכ"פ להלכה נקט המשנ"ב )סי' קכח סק"א( שדין
צירוף למנין בנשיאת כפים 'דינו בכל דבר

###
א .ואף שגם בקדושה וברכו איכא הזכרת שם ה' ,שאני ברכת זימון ששייכת גם בלא הזכרת ה' ]שכן בזימון בשלשה
ליכא הזכרת ה'[ ,ורק ציבור העשרה מחייב הזכרת ה' ,ורק בזה אמרי' דלאו אורח ארעא שיתחייבו בהזכרת ה' בדליכא

קע

הלכתא
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כמו שמבואר לעיל בסימן נ"ה לענין קדיש' .ברם
עדיין אפשר דכיון שבצירוף למנין ע"י המרפסות
ישנם כמה עקולי ופשורי ,יתכן שרק לגבי תפילה
יש להקל ,וכמבואר במחזיק ברכה )המובא בשע"ת
סי' נה סקט"ו( שסמך על הפוסקים המקילים כדי
שלא יתבטלו מ' יום מתפילה בציבור ,ויל"ע אם
סברא זו קיימת גם בנשיאת כפים.
ולמעשה נראה שיש מקום לסמוך להקל ולברך
את עם ה' באהבה באופן זה ,ובלבד
שיהיו עשרה שרואים זה את זה ]או שמצטרפים
ע"י שהש"ץ רואה עשרה[ .אמנם אם מצטרפים
למנין באופן שיש רה"ר ביניהם ,יש לחוש יותר
להחמיר לענין נשיאת כפים ]גם אם ניקל בזה לענין
צירוף בתפילה )כדלעיל אות ג([ ,כיון שעיקר צירוף
זה מחודש ,ובנשיאת כפים יש סברא להחמיר ע"פ
הרשב"א וכדלעיל .ולכן באופן זה ,ישתדל הכהן
לצאת קודם רצה ]דהיינו שיכנס לביתו ,באופן
שלא ישמע רצה מהש"ץ[ .כמו"כ כהן החושש
לברכה לבטלה גם בשאר האופנים ,ינהג כן לצאת
קודם רצה.

י .טהרה ע"י ט' קבין .מענין לענין ,בתקופה
האחרונה באשר שערי המקווה סגורות,
רבים שואלים אודות טהרה ע"י ט' קבין .והנה עיקר
הדבר ברור שהטלת ט' קבין מועלת ב לטבילת
עזרא ,כמבואר בפוסקים )משנ"ב סי' פח סק"ד( שאם
קשה לטבול יטיל ט' קבין .ובשיעור ט' קבין נחלקו

הדעות ,והוא בין  11.3ליטר )למקילים( עד 23
ליטר )למחמירים( .והסכמת רוב פוסקי זמנינו
שניתן לעשותו ע"י מים הזורמים ממקלחת ]כמו
שהביא מו"ח שליט"א בפסקי תשובות )סי' פח
הערה  (42בשם צור יעקב ,ויען יוסף ,חלקת יעקב,
מנחת יצחק ,דברי יציב ,באר משה ,קנין תורה,
שבט הלוי ,תשובות והנהגות[ .ושיעור הזמן כמה
צריך לעמוד תחת המקלחת ,תלוי לפי עוצמת זרם
המים ,ובזרם רגיל די לעמוד למשך  3-4דקות ,שאז
יש ט' קבין גם לדעה המחמרת ) 23ליטר(.

אך ישנם אנשים שאין בביתם מתקן שמחזיק את
שפופרת המקלחת ,ויכולים לרחוץ רק ע"י
החזקת השפופרת בידיהם ,ונפשם בשאלתכם היאך
יקיימו טהרת ט' קבין ,שהרי אינם יכולים להטילם
בבת אחת על כל הגוף .ויש מהרבנים שהורו שאין
עצה ואין תבונה אלא למצוא תחבולות לחבר
השפופרת למעלה ע"י אזיקונים וכדו'.

ברם

זה עתה מצאתי בהג' חכמת שלמה )או"ח סי'

פח ,וכ"ה בשירי טהרה סי' קצח תשו' י( שהוכיח
דלענין טבילת קרי מהני טהרה לחצאין ,דהיינו
שיטיל ט' קבין על חצי גופו ,ואח"כ יטיל עוד ט'
קבין על החצי השני ]אבל לא יועיל שיחלק הט'
קבין לשני פעמים ,דהיינו ארבע וחצי קבין על חצי
גופו וארבע וחצי על החצי השני[ ,וכן הסכים
המהרש"ם בדע"ת )סי' פח ד"ה עד שיטבול( .ובזה
אשכחנא פתרי למי שאין לו מתקן להחזקת

###
עשרה ,משא"כ שאר דברים שבקדושה הציבור מחייב לומר דבר שבקדושה ,ונוסח הדבר שבקדושה להזכיר שמו ית',
ודו"ק .והא דמדמי הרשב"א נשיאת כפים לזימון בעשרה ,צ"ל שכל יסוד ועיקר ברכת כהנים הינו שימת שמו ית' על
ישראל ,כלישנא דקרא 'ושמו את שמי על בני ישראל' ,וע"ע סוטה )לח (.ובעמק הנצי"ב על ספרי )פר' נשא פיסקא
לט( ,וגם בזה שייך דלאו אורח ארעא לאדכורי שם שמים בפחות מעשרה.
ב .ובאופן שאינו יכול לעשות ט' קבין ,הובא בשם הבעש"ט זי"ע שירח ידיו מ' פעמים ,בסדר וכוונות מסוימות ,הובא
באשל אברהם )בוטשאטש ,סי' פח( ועו"ס.

הלכתא

מבי רבנן

השפופרת ,שיחזיק השפופרת ביד ימין ויטיל ט'
קבין על גופו ,ואח"כ יעשה כן בידו השמאלית,
ומהני לטהר .ובזה יצאו דברינו בטהרה.
יעזור השי"ת וישלח ישעו ממרום לכל אחינו בני
ישראל ,לחולים שיתרפאו והבריאים שלא

רבתא

קעא

יחלו ,ויאמר למשחית הרף ,ותחזינה עינינו בשובו
לציון ברחמים ,ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים
אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ,ונודה לו
שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשנו במהרה
בימינו אמן.

החותם ברחשי כבוד והערכה ,ובברכת כהנים בכפליים לתושיה
אהרן ארי' כ"ץ ,פעיה"ק ירושת"ו

-
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קעב

רבתא

מבי רבנן

הרב צבי הולס

מרבני כולל ערב "וידבר משה" שבביהמ"ד אושפיצין

בענין מכבדין את הבית לפני מים אחרונים

רש"י :כשאכלו על הקרקע רבינו יונה :כשאכלו על
השלחן וסילקו את השלחן .בזמן הזה
מכבדין את השלחן

פירוש הראשונים במשנה

אמרו במשנה )ברכות פרק ח' ,משנה ד'( בית שמאי
אומרים מכבדין את הבית ואחר כך נוטלין
לידים ,וכך נפסק להלכה בשו"ע )בסימן קפ סעיף ג(.

יפלו המים על הפירורים של הלחם שנפלו תחת
השולחן בשעת אכילה .ולפיכך צריך לכבד הבית
תחילה.

וכתב שם עוד ,שעכשיו אין אנו נוהגים כך ,כי
בימיהם נהגו לסלק את השולחן ,והיו
נוטלים ידיהם במקום שהשלחן היה עומד ,ויש לוש
שהמים יפלו על הפירורין .אבל עכשיו שאין
מסלקין השלחן ,ונוטלין ידיהם מחוץ לשלחן ושם
אין פירורין אין לחוש ,עיי"ש א .וכן פסק המחבר
בשו"ע כאן.

ונראה דהיה קשה למפרשי המשנה ,מדוע אמרו
מכבדין את הבית ולא אמרו מכבדין את
השלחן שאוכלים עליו .ולכן פירשו הראשונים את
דברי התנא ליישב דבר זה.

מכבדין את השלחן

ורבינו יונה מפרש :מנהגם היה אחר אכילה קודם
ברכת המזון לסלק השולחן ,ואם יטול ידיו

וכתב בהלכות יום ביום )פרק ה הלכה ח( דצריך
לכבד הפירורים שיש בהם כזית ,וכמו

רש"י מפרש' :מכבדין את הבית' מקום שאכלו
שם ,אם הסבו על גבי קרקע מכבדים את
הקרקע ,או אם הסבו על השלחן מכבדין את
השלחן משיורי אוכלין שנתפזרו עליו ,כלומר התנא
איירי כשאכלו על הקרקע ,ולכן נקט מכבדין את
הבית ,ויש לנו ללמוד מזה דה"ה אם אכלו על
השלחן מכבדין את השלחן.

והנה בזמן הזה ,יש שנוטלים מים אחרונים בכיור
וכדומה ואז אין צורך לכבד השלחן .אבל
אם נוטלים על השלחן )כגון בשבת וכדומה( כתב
המ"ב )בס"ק ז – ט( שצריך לנקות השלחן על יד
המים ,מפירורי הפת כדי שלא ימאסו מניצוצי מי
הנטילה ,וכמו שכתבנו לעיל בפירוש רש"י ,וכ"ע
מודים לדין זה ב.

###
א .וצריך ביאור ,דלכאורה סגי לומר שעכשיו אנו נוטלים מחוץ לשולחן ואין חשש לפירורים ,ומדוע צריך להוסיף
שאין אנו מסלקים השלחן .וי"ל דאה"ז ומה שכתב דאין אנו מסלקין השלחן ,כוונתו להסביר דמשום כך אין לנו מקום
ליטול במקום שיושבין כמו בזמן הגמ' ,כי יש שם שלחן )ולא נהגו אז ליטול על השלחן ,ואולי כי נטלו הרבה מים(
ולכן נוטלין מחוץ לשלחן ,ועיין.
ב .ולכן הובא המ"ב )בתחילת ס"ק ז'( את פירוש רש"י ורבינו יונה ,אע"ג דהב"י והמחבר הביא רק את פי' רבינו
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שמשמע בשו"ע כאן .ותמה שלא נוהגין כן
בשמחות ,עיי"ש )בהערה .(14

ונראה דבשמחות וכדומה ,אם זה באולם ותיכף
אחר ברכת המזון עוטפים הכל וזורקים
לפח ,א"כ במילא אין לחוש לאיבוד אוכלין ולכן אין
צורך לכבד הפירורים שעל השלחן.

אבל אם זה בבית ודעתו לאכול אח"כ את
הפירורים ,צריך לכבד השלחן וכמ"ש
המ"ב ,ולכאורה נראה דצריך לכבד כל הפירורין
שהדרך לאוכלם ,אפילו אם הם פחות מכזית,
משום שיתכן שיפול על הלחם ניצוצות מהמים
אחרונים והוא לא יראה זאת ,ויבוא לאכול פת
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ששורה עליו רוח רעה ג ,ומה שאמרו שפירורים
פחות מכזית מותר לאבדן ,היינו כשרואה שהם
מאוסים ויזרקם ,אבל אם יש חשש שלא ישים
לב לזה ויאכלם ,נראה שצריך להסירם לפני נטילת
מים אחרונים ,ועיין.
אמנם אם הפירורים קטנים מאוד ואין דעתו
לאוכלם אלא לעוטפם ולהניחם בפה ,נראה
דא"צ לכבדן וכמו שנתבאר לעיל.

ועם כל זה יש ענין לנקות השלחן ,וכמו שכתב
הלבוש )בסעיף א( ,ומ"מ טוב ונאה לנקות
המפה ולהסיר הפירורין קודם שיברך ,כדי שיהיה
השלחן טהור ונקי בשעת ברכה.

ולסיכום

א( אם נוטל מים אחרונים בכיור מחוץ לשלחן - ,אין צורך לכבד את השלחן.

ב( אם נוטל מים אחרונים על השלחן – אם בדעתו לזרוק את כל הפת אחר ברכת המזון ,אין צורך לכבד
את השלחן.

ג( אם בדעתו לאכול את הפירורים הראויים לאכילה יכבד ויוריד פירורים אלו לפני נטילת מים אחרונים,
אפילו אם הם פחותים מכזית.

ד( ומ"מ טוב לנקות המפה ולהסיר כל הפירורין ,כדי שיהיה השלחן טהור ונקי בשעת ברכת המזון.

-

###
יונה ,כי כוונת המ"ב להגיע לדין זה שבזמננו מכבדין את השולחן ,ודבר זה אנו למדים מפי רש"י במשנה.
ג .ועיין בשבט הלוי חלק א' בסוף ,בהערות על סימן קה.

קעד
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רבתא

הרב ישראל רוט

ר"מ בישיבת "בית רפאל – באר ישראל" ורו"מ חקרי משפט – ב"ב

בענין ברכת כהנים ממרפסת ומסתעף לזימון

בימי העומר יפרח כתומר ,וה' יצילנו מקל וחומר,
כבוד ידידנו הרה"ג החו"ב גמליאל בן הרב
א.י .הכהן רבינוביץ שליט"א בעמח"ס ספרי גם אני
אודך ופרדס יוסף על מועדים
אחדשה"ט וש"ת בידידות ובאהבה של תורה,

יקרותיו הרבים הגיעוני בזמנו ,ולרגל היותי מוקף
בחבילי טרדין בהקפת כל הראש טרדות
דמצווה דהישיבה ובשאר עניני מצווה אשר עלי,
ובבירור ענינים שאני עוסק בהם ,לא הגיע זמני
לומר שורה ויענה ויאמר סלחתי,

ע"ד שאלתו האם מותר לכהן לברך ברכת
כהנים ממרפסת ביתו בקומה שלישית
כשהציבור מתפללים למטה בחצר הבנין ,בזמן
הזה של הקורונה ה' ישמרני לעד.

א( כתב

השולחן ערוך אורח חיים )סימן נה סעיף

יג( וז"ל :צריך שיהיו כל העשרה במקום
אחד ושליח צבור עמהם ,עי"ש .וכתב המשנה
ברורה )ס"ק מח( וז"ל :כל העשרה  -ואפילו אם
אינן רואין אלו את אלו ,כיון שהם בבית אחד ,אבל
אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם
מצטרפין אף על פי שהפתח פתוח ביניהם משום
דאין שם פרצה והפתח גופא כמחיצה חשובה וה"ל
שני בתים ואפילו כשאין דלת ביניהם כל שהם
בשני רשויות ואין רואין זה את זה אין מצטרפין
ויש מחמירין אפילו ברואין ,עכ"ל .מבואר שבשתי

רשויות ,כאשר רואין אלו את אלו יש בזה פלוגתא
אם מצטרפין .ובשער הציון )ס"ק מח( הראה מקורו
מהשערי תשובה .ויש לעי' ,מאי שנא מהא דכתב
השולחן ערוך )שם סעיף יד( וז"ל :מי שעומד אחורי
בהכ"נ וביניהם חלון ,אפילו גבוה כמה קומות,
אפילו אינו רחב ארבע ,ומראה להם פניו משם,
מצטרף עמהם לעשרה ,ועי' במשנה ברורה )שם
ס"ק נב( וז"ל :מצטרף עמהם  -דאף דיש הפסק
מחיצה ביניהם ,כיון דמראה להם פניו דומה למה
שמבואר לקמן בסימן קצ"ה לענין זימון דאם
מקצתן רואין אלו את אלו דמצטרפין ,עכ"ל .ולמה
בנמצא בחדר אחר ורואין ,מביא בזה המשנה
ברורה פלוגתא.
ב( והנה השולחן ערוך )שם סעיף יח( כ' וז"ל :אם
קצת העשרה בבהכ"נ וקצתם בעזרה,
אינם מצטרפים ,עכ"ל .וכתב המשנה ברורה )ס"ק
נז( וז"ל :כתב הפמ"ג דההיא דסעיף י"ז וי"ח וי"ט
מיירי בשאינן רואין זה את זה דברואין זה את זה
אפילו בשני בתים ממש מצטרפין דומיא דזימון
לקמן בסי' קצ"ה ויש מחמירין אפילו ברואין
ובמקום הדחק אפשר שיש להקל ,עכ"ל .ברם כתב
השערי תשובה )שם ס"ק טו*( וז"ל :וקצתן בעזרה
אין מצטרפין .וכתב הר"ש בן הרשב"ץ סי' ל"ז אפי'
רואין זא"ז .ובמח"ב כ' דהרשב"א סי' צ"ו לא כ"כ
אך הרשב"א כתב רק בדרך אפשר ,עכ"ל .והנה זה
השערי תשובה שהמשנה ברורה )בס"ק מח( העתיקו
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– שהוא המחמיר בשם הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל,
מעתה אה"נ ,מעיקר הדין אם רואין אלו את אלו
שרי וכמו שמצינו בזימון שמביא המשנה ברורה )גם
בס"ק נ"ב וגם בס"ק נ"ז( ,ורק יש מחמירין ,וזה אותו
יש מחמירין ,היינו הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל ,אך
מעיקר הדין באמת שרי ברואין אלו את אלו.
ג( והבאנו את לשון המשנה ברורה )ס"ק נז( וז"ל:
כתב הפמ"ג דההיא דסעיף י"ז וי"ח
וי"ט מיירי בשאינן רואין זה את זה דברואין זה את
זה אפילו בשני בתים ממש מצטרפין דומיא דזימון
לקמן בסי' קצ"ה ויש מחמירין אפילו ברואין
ובמקום הדחק אפשר שיש להקל ,עכ"ל .כעין זה
כתב הביאור הלכה )שם סעיף יג ד"ה ולחוץ כלחוץ( –
וז"ל :ואם רואין אלו את אלו יוכלו להצטרף אפילו
עומדים לגמרי לחוץ דומיא דמה שהקיל המחבר
לקמן בסעיף י"ד ]פר"ח וכן משמע מפמ"ג[
ולכתחלה יותר טוב להחמיר בזה שיכנסו לפנים
דקולא זו דמהני רואין אלו את אלו לענין צירוף כמו
לענין בהמ"ז לקמן בסימן קצ"ה נובע מתשובת
הרשב"א בסימן צ"ו והוא לא כתב שם זה רק בדרך
אפשר ,עכ"ל .והנה נידון דידן ודאי הוי בגדר שעת
הדחק ,וברור שמותר לכתחילה הצירוף הזה ברואין.

ד( וכתב השולחן ערוך )סעיף טו( וז"ל :אם
מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ ,ושליח
צבור תוך הפתח ,הוא מצרפן ,עכ"ל .וכתב שם
עולת תמיד )ס"ק ט'( ואם מקצתן בפנים וכו' .כתב
ב"י כן יש ללמוד מברכת הזימון שיתבאר בס"ד
לקמן )סי' קצה( ,עכ"ל .וכתב המשנה ברורה )שם
ס"ק נד( וז"ל :הוא מצרפן  -דכיון שהוא ש"ץ כל
אחד נותן דעתו עליו והוא מחברן יחד וכ"ש אם
תשעה מבפנים והוא תוך הפתח דהוא מצטרף להם
וכו' ובאדם אחר שאינו ש"ץ אפילו הוא לבדו על
מפתן הבית אינו מצטרף עמהם כדלעיל בסי"ג וכ"ז
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דוקא בשאינן רואין אלו לאלו אבל אם מקצתן
רואין אלו את אלו בכל גווני מצטרפי להדדי .ועיין
לקמן בסעיף י"ח ס"ק נ"ז ,עכ"ל .כוונתו לציין,
שבס"ק נ"ז מייתי בזה פלוגתא אם רואין אלו את
אלו מצטרף ,והנה הכא נקט בפשטות שזה מצטרף
ולא רק במקום הדחק ,וכנראה זה כוונתו בציון,
ששם כתב שרק במקום הדחק יש להקל .ולהאמור,
יש לעי' בגוונא שיש ג' בנינים ,א' רואין מקצת ב',
ג' רואין מקצת ב' ,ב' רואין מקצת א' וג' ,אולם א'
לא רואה ג' וג' לא רואה א' ,ואין הש"ץ רואה גם
את א' גם ב' גם ג' ,האם יש חיבור יחד את ג' לא'
דרך ב'.

ה( ונראה ,דליכא צירוף בכה"ג ,וראיה ממה
שהבאנו כעת ,משום דבסעיף טו
מיירי שיש חלק בפנים וחלק בחוץ ,והש"ץ באמצע,
והוא מצרפן ,משמע דבנידו"ד דליכא ש"ץ הרואה,
אין כאן צירוף .וביותר יש להביא ראיה ,דהנה כתב
השולחן ערוך )סימן קצה סעיף ב'( וז"ל :אכלו מקצתן
בבית ומקצתן חוץ לבית ,אם המברך יושב על
מפתן הבית ,הוא מצרפן .וכתב המשנה ברורה )ס"ק
ט'( וז"ל :מפתן הבית  -דהוא רואה אלו ואלו והו"ל
כמקצתן רואין זה את זה :והוסיף ע"ז השער הציון
)ס"ק ו'( וז"ל :ומכל מקום משמע דאדם אחר
מהחבורות כשישב לא מהני ,והטעם דהקלו
במברך ,אפשר משום דכיון דשתי החבורות צריכין
לו שיוציאם ,נחשב כשמש המשמש לשתיהם דהוא
מצרפן ,עכ"ל .ומבואר דרק בכה"ג הוא מצרפן ,ולא
באופן של ראיית אחר.

ו( והנה

כתב השולחן ערוך אורח חיים )סימן קצה

ס"א( וז"ל :שתי חבורות שאוכלות בבית
אחד או בשני בתים ,אם מקצתן רואים אלו את
אלו מצטרפות לזימון ,ואם לאו אינם מצטרפות;
ואם יש שמש אחד לשתיהן ,הוא מצרפן וכגון
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שנכנסו מתחלה על דעת להצטרף יחד; ויש מי
שאומר שאם רשות הרבים מפסקת בין שני
הבתים ,אינם מצטרפין בשום ענין ,עכ"ל .ומכיוון
שהמשנה ברורה הביא בב' מקומות )בסי' נ"ה –
כדכתבנו לעיל( שילפי' דיני צירוף תפילה מזימון,
ממילא לכאו' גם בנידו"ד זה רק היכי שמתחילה
באו על דעת להצטרף יחד ,אמנם להלן יתבאר
שדין זה הוא רק בצירוף לזימון ולא לצירוף למנין.
אמנם עדיין לגבי שביל הרבים יש לומר הכא רק
אם אין שביל הרבים .וביותר ,שהמשנה ברורה
)סימן קצה ס"ק ז'( הוסיף ,וז"ל :רשות הרבים וכו' -
כתב הט"ז לאו דוקא ר"ה ממש שהוא רחב ט"ז
אמות דה"ה כשיש שביל היחיד מפסיק בינתים
ואפשר דדוקא כשהוא קבוע גם בימות הגשמים,
עכ"ל .א"כ לאור זאת צריך ליזהר לא להצטרף
בכה"ג שיש שביל.
ז( והלום ראיתי לכבוד רבינו הראב"ד מרן הגר"מ
שטרנבוך שליט"א במכתבו שהתפרסם
בתקופה זו ,שחידש חידוש עצום לדינא ,כשם
שמצינו בשבת )ז (:שלמעלה מעשרה ,אין זה רשות
הרבים ,ממילא אותם מרפסות הנמצאים למאלה
מעשרה טפחים ,אין בהם עיכוב של "שביל הרבים"
משום שלמעלה מי' טפחים אין זה מקום הילוך
הרבים ,ממילא לא הוי שביל המפסיק עכ"ד.
ולענ"ד לולא דבריו אמינא שלא שייך כלל לזה,
אימתי אנו דנין דיני הפסק מצד דין רשויות שונות,
רק כאשר מעיקרא יש צירוף ובאנו לעשות חלות
דין הפסק ע"י רשויות ,בזה יש מקום לומר לגבי
עשרה או יותר או פחות ,אולם בכה"ג שבאמת אין
כאן צירוף אמיתי ,אלא רק צירוף שע"י ראיה ,א"כ
גדר צירוף זה גדרו הוא שהוי בגדר "יחד" ,מעתה
עד כמה שיש שביל המפסיק ,לא זה הוי סיבה
להפקעת הצירוף ,אלא זה סימן שלא היה כאן
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מעיקרא צירוף ,אין כאן "יחד" ממילא לא נפק"מ
כלל אם זה בפחות מעשרה ,או יותר.

ח( והנה

כתב הביאור הלכה )סימן קצה סעיף א(

ד"ה שתי חבורות ,וז"ל :ודע דמחידושי
הרשב"א שכתב הטעם דלהכי מהני ברואין אלו את
אלו כשנכנסו מתחלה לכך משום דהוי כהסבו יחד
מוכח מזה דס"ל דל"ד שתי חבורות שהיה בכל
חבורה כדי זימון מצטרפות להוציא אחת את
חברתה במקצתן רואין זה את זה ה"ה בחבורה
אחת של ג' ששתים מהם הסבו על שלחן אחד
והשלישי הסב על שלחן אחר כל שרואין אלו את
אלו מצטרפין וכו' וכן בחי' הרמב"ן ריש פ' ג'
שאכלו משמע דמפרש למתניתין דידן בין שיש
בכל חבורה כדי זימון ובין שאין בהם כדי זימון
]וט"ס יש בדבריו שם וצ"ל ואפי' אין בכל חבורה
וכו'[ אמנם הוא בעצמו סובר שם דאי בעינן הסיבה
לא מהני רואין אלו את אלו ואנן לא קי"ל כוותיה
בזה ,אכן הרשב"ש בתשובה ]ומובא בחידושי
רע"א[ כתב דדוקא בשתי חבורות שבכל חבורה יש
כדי לזמן ולא בעינן כ"א לצרף שיוציא האחת את
השניה להכי מהני רואין אלו את אלו משא"כ
בשלא היה בכל חבורה כדי לזמן אלא ע"י צירוף
לזה לא מהני שום תקנה וכן הוא ג"כ דעת הגר"א
]מובא במשניות דפוס אלטונא[ ובאמת יותר
מסתברא כדבריהם דהא וכו' ,מבואר דהביאור
הלכה פסק שכל צירוף של רואין זה רק בכה"ג
שכבר יש בכל חבורה יש כדי לזמן ורק אז יש
צירוף גם ע"י ראיה ,אבל בכה"ג שליכא בכל חבורה
ג' אנשים שראויים לזמן – לא שייך צירוף ע"י
ראיה לעשותם כציבור אחד.
ט( ויש לתמוה ,א"כ האיך פסק המשנה ברורה
)בסי' נ"ה כמה פעמים ס"ק מח ,ס"ק נ"ב ועוד(

שמהני צירוף ראיה גם אם אין בכלל בכל חבורה
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מנין ,ועד כמה שמדמינן זימון למנין ,איך פסק
המ"ב לגבי מנין שיש צירוף אפי' בפחות ממנין,
ואילו לגבי צירוף של זימון פסק שמהני רק אם יש
בכל חבורה כדי זימון .ובאמת ,המעיין בדברי ק"ז
בחידושי רבי עקיבא איגר )סימן קצה סעיף א'( שציין
הביאור הלכה ,יראה בהדיא שהרשב"ש הזה הסובר
שצריך רק שיעור זימון כדי לצרף הכי נמי ס"ל לגבי
מנין ,וז"ל הגרעק"א זיע"א" ,אם מקצתם רואים אלו
את אלו" .בתשו' הרשב"ש סי' ק"ז כתב דוקא
כשיש זימון לכל חבורה וחבורה בפ"ע בזה
מצטרפים לזמן יחד אבל שיהיה שיעור זימון ע"י
צירוף לא ועיין לעיל בב"י סי' נ"ה דמ"ש עליה
דהרא"ש בש"ץ תוך הפתח דלמד דין דהכא משמע
דס"ל דהכא מהני רואים זא"ז לצרף השיעור זימון.
וכ"מ בתשו' הרשב"א סי' צ"ו הובא במגן אברהם
שם סי"ד וכ"כ הפר"ח שם סי"ג עכ"ל ,הרי שהביא
מהרא"ש שהוא פליג בגלל שמדמה ,ממילא
הרשב"ש יסבור נמי שלא מהני גם במנין צירוף על
פחות ממנין ,וכעי"ז כתב רבינו המהרש"ם בדעת
תורה )סעיף א'( עי"ש בהג' מנכדו הגאון רבי שלו'
שבדרון זצ"ל עי"ש ,אבל המשנה ברורה שפסק
בביאור הלכה כהרשב"ש שצריך שיעור זימון צ"ב
כיצד לגבי מנין ס"ל שמהני צירוף גם פחות ממנין.
י( ומה שנראה לומר בזה בס"ד ,שיש חילוק בין
צירוף של מנין לצירוף של זימון ,ונקדים
דברי השולחן ערוך אורח חיים )סימן קצג סעיף ב'(
וז"ל :אפילו לא הוקבעו מתחלה כולם לאכול יחד,
אלא שהשנים קבעו ואח"כ בא השלישי וקבע
עמהם; או שאחד קבע תחלה ואח"כ קבעו השנים
עמו ,אינם רשאים ליחלק כיון שהם קבועים יחד
בגמר האכילה ,ומ"מ אם יאכל עמהם בלא קבע
רשאים ליחלק ,עכ"ל .וכתב המשנה ברורה )ס"ק
יח( וז"ל :שהשנים קבעו  -קביעות נקרא
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קעז

כשיושבים ואוכלים על שלחן אחד או במפה אחת
אפילו כל אחד אוכל מככרו וכמבואר לעיל בסימן
קס"ז סי"א ,עכ"ל .והנה לגבי מנין לא מצינו כזו
הלכה שיהיו צריכים "לקבוע" להיות מנין ,בהכרח
שיש חילוק ביניהם ,שם מנין נקבע בעצם מציאות
של עשרה מתפללים ,ואילו צירוף לזימון בעינן
שיהיה כ"חפצא אחת" ,ממילא בכדי שיהיה
כחפצא אחת ,בעינן שיוקבעו מתחילה לזה,
משא"כ למציאות של מנין העיקר שיש עשרה
מתפללים ,ואין צורך לקביעות.
יא( אשר לפי"ז יש לומר ,דדווקא בצירוף לזימון
ס"ל להביאור הלכה שבשביל להצטרף
שיהיה גדר "חפצא אחת" זה רק היכי שכבר בכל
חבורה יש ראוי לזימון ,ממילא שייך ע"י הצירוף
לאחד אותם לחפצא יותר גדולה ,משא"כ אם בכל
חבורה יש פחות מראויים לזימון ,בכה"ג צירוף
דראיה אין בכוחו להפוך לחפצא אחת ,אבל לגבי
מנין שזה ענין מציאות של עשרה ,בזה אפילו
שיש ה' כאן וה' כאן העיקר רואים אלו את אלו,
ממילא בכה"ג יש צירוף לענין עצם המציאות שיש
בזה עשרה.

יב( ודאתאן לזה ,יש אולי מקום לחדש שכל מה
שאי' בשו"ע ששביל הרבים מפסיק
זה רק לענין צירוף של זימון ,כי שביל הרבים מבטל
חיבור של חפצא אחת ,כי במציאות אי"ז חפצא
אחת ,אבל לגבי מציאות של עשרה לגבי מנין יש
מקום לומר ששביל הרבים לא יפסיק ממציאות זו
שיש כאן עשרה אנשים ,ומה שהמשנה ברורה
מדמה דין זימון לצירוף במנין – הנה בכל המקומות
מיירי לענין שאם מהני בזימון יהני נמי במנין ,וזה
בוודאי מהני ,כי זה כ"ש ,אם לגבי צירוף זימון מהני
– כ"ש מציאות של עשרה דמנין מהני ,אבל לומר
שאם לא מהני צירוף במקרים מסויימים בזימון

קעח
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שגם לא יועיל במנין ,כגון שביל הרבים או כגון אם
אין בכל חבורה ראויים למנין שלא יהני כמו בזימון
זה יש מקום לומר שיש לחלק וכנ"ל .וצ"ע בזה.

יג( אמנם בנידון שאלתו ,נראה עוד יותר ,למאי
שכתב המשנה ברורה )סימן נה ס"ק
נב( וז"ל :וכ"ש דאם יש בלעדו עשרה נחשב
תפלה בצבור עי"ז ,עכ"ל ,מעתה בנידון שאלתו
שהציבור נמצא למטה ורק הכהן הוא במרפסת,
ודאי הוי תפילה בציבור ,ואמנם המשנה ברורה
סיים וז"ל :ואעפ"כ יותר טוב אם בנקל הוא לו
לירד לבהכ"נ שירד דיש מהאחרונים שחולקין על
עיקר הדין וסוברין דענינינו אינו דומה כלל לזימון,
עכ"ל .ברם כתבנו שנידו"ד הוי שעת הדחק לכו"ע
ויכול שפיר להקל.

יד( ברם ,מה שיש לדון הוא מדברי הרמב"ם
הלכות תפילה ונשיאת כפים )פרק יד
הלכה ג'( וז"ל :כיצד היא נשיאת כפים בגבולין בעת
שיגיע שליח צבור לעבודה כשיאמר רצה כל
הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרין ממקומן
והולכין ועולין לדוכן ועומדים שם פניהם להיכל
וכו' ,ע"ש ,הרי דבעינן לעקור ממקומו ולעלות
לדוכן ,ובנידו"ד במרפסות הלא ליכא עקירה לדוכן.

טו( אולם נראה עפ"י מה שכתב בשו"ת רדב"ז
)חלק א' סימן רלז( וז"ל :שאין העלייה
לדוכן מעכבת כלל דאי לא תימא הכי אם יתפללו
במקום שאין שם היכל ולא דוכן יהיו הכהנים
פטורים מברכת כהנים אלא ודאי אין הדוכן מעכב,
עכ"ל וראיתי בשו"ת יחוה דעת )חלק ב' סימן יג(
וז"ל :גם בשו"ת לשון לימודים )סימן נו( כתב,
מצאתי כתוב להגאון המובהק רבי משה חיון ,שאף
שבכמה מקומות בגמרא ובפוסקים הזכירו לשון
עליה לדוכן ,מעשים בכל יום כשמתפללים במקום
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שאין דוכן ,והכהנים עומדים בשוה עם העם
שנושאים כפיהם בברכת כהנים ,ואין דובר אליהם
דבר ,וגם יש שם חכמים שלמים וכן רבים ואין
פוצה פה ומצפצף .ואפשר שעל שם שבמקדש היה
הדוכן מקום גבוה ,תפסו לשון זה .ומכל מקום
למצוה מן המובחר צריך שיעמדו על מקום גבוה
לכבוד השכינה השורה על ידיהם ,כמו שהיה
במקדש ,כמו ששנינו במסכת תמיד )פרק ז משנה
ב( .עכת"ד) .ועיין בחגיגה )טז ע"א( ובתוספות שם
בד"ה בכהנים ,שהטעם שאסור להסתכל בכהנים
בשעת נשיאת כפים אינו משום השכינה ששורה
על ידיהם ,שטעם זה שייך רק בזמן שהיה בית
המקדש קיים ,שאז היתה השכינה שורה על ידיהם,
מה שאין כן בזמן הזה הטעם הוא רק משום היסח
הדעת .ע"ש .ולפי זה יש לומר שגם לענין דוכן אין
להקפיד על כך .ועיין בזוהר הקדוש פרשת נשא )דף
קמז סע"א( .ודו"ק( .וכן העלה הגאון רבי חיים
פלאג'י בשו"ת חקקי לב )חלק או"ח סימן ד( ,שאין
ההיכל והדוכן מעכבים ,והוכיח כן ממתני' דמגילה
)כג (:שאין נשיאת כפים בפחות מעשרה ,ולא קתני
שאין נשיאת כפים אלא כשיש היכל ודוכן .ע"ש.
ויש לדחות .ועיין עוד בספר לב חיים )חלק ב' סימן
טז ,וחלק ג' סימן צט( .ע"ש .והגאון רבי יהודה עייאש
בשו"ת בית יהודה חלק א' )במנהגים ,דף קט ע"ד ,אות
סד( כתב ,שאין נשיאות כפים בלא ספר תורה,
ושלא כהרה"ג ר' דוד הכהן נר"ו ,שעשה נשיאות
כפים בלא דוכן ובלא היכל ,דליתא .ע"כ .ונראה
דסבירא ליה שהדוכן מעכב .ואינו מוכרח .והעיקר
כדברי האחרונים הנ"ל להקל .וכן המנהג .וכן כתב
להקל הגאון מבוטשאטש באשל אברהם )סימן
קכח( .ועיין עוד בספר שלמי צבור )דף קמו ע"א(.
ובספר פתח הדביר )סימן קכח סק"ה( .ובספר בן
איש חי )פרשת תצוה אות ה' ואות יח( .ועיין בכף
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החיים )סימן קכח ס"ק קכ( ,וי"ל ע"ד .עכ"ל .מעתה
בנידו"ד שהוי שעת הדחק ,ודאי יש להקל בזה
שאין זה מעכב .וכ"כ בשו"ת דברי שלום אורח
חיים )חלק א סימן עג(.
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קעט

ידעתי שיש עוד להאריך בכל זה ,אבל כבר ארכו
הדברים .והנני בזה החותם בכל חותמי
ברכה וישועה מצפה לישועת השי"ת ברחמים,
ובביאת משיחנו בקרוב,

-

ידידו בלו"נ ,ישראל רוט
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קפג
מבי מדרשא

הרב חיים עזריאל מיללער

ראש כוללינו

בדין דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה – סי' קע"ז

סעיף א' דברים הבאים בתוך הסעודה אם הם
דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו דברים
שדרך לקבוע עליהם סעודה ללפת בהם את הפת
כגון בשר ודגים וכו' ודייסא אפי' אוכלים בלא פת
אין טעונין ברכה לפניהם דברכת המוציא פוטרתן
וכן לאחריהם דברכהמ"ז פוטרתן ואם הם דברים
הבאים שלא מחמת הסעודה צריכין ברכה לפניהם
ולא לאחריהם דברהמ"ז פוטרתן.

והוא עפ"י פי' התוס' וברא"ש בדברי רב פפא
בגמ' דף מ"א :דמבואר בדברי רב פפא
דדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין
טעונין ברכה –לא לפניהם ולא לאחריהם ,ושלא
מחמת הסעודה טעונין ברכה לפניהם ולא
לאחריהם ,דרש"י פירש דמחמת הסעודה היינו,
ללפת בהן את הפת דהוו לי' טפילה וכל מידי בין
מזון בין פירות שהביא ללפתן אין בו ברכה לא
לפניו ולא לאחריו.
ותוס' הקשו דא"כ מאי נתחדש בדברי רב פפא
הא מתני' היא דמברך על העיקר ופוטר
את הטפילה אע"כ פי' תוס' דפי' הוא דדברים
הרגילין לבוא מחמת הסעודה בפת ,שרגילין
לאכלן עם הפת כגון בשר ודגים וכל מיני קדירה
'אין טעונין ברכה' אפי' אכלן בתוך הסעודה בפנ"ע
בלא פת כיון דמשם פתהן באין הפת פוטרתן
והטעם משום דהוו לי' טפילה בפוסקים ומבואר

בשועה"ר ובמשנ"ב דנכללים בזה הן דברים שדרך
ללפת בהן את הפת והן דברים שבאין למזון
ולשבוע כגון דייסא )נפטרין בברכת הפת( ,אף
שאין דרך ללפת בהן את הפת כמבואר בגמ' הני
בבלאי טפשאי ,אפ"ב כיון שבאים למזון ולשובע
נפטרים בברכת הפת.

ובשועה"ר מבואר דזה שני דברים ,דדברים
שבאים ללפת את הפת נפטרים משום
דהוו לי' טפל לפת ,ודברים שבאים למזון ולשובע
נפטרים מכח דפת פוטרת כל מיני מאכל כיון
דראש לכל מיני מאכל ,כמו הדין דיין פוטר כל מיני
משקין כדתני ר' חייא ,רק דבזה לא קיי"ל כר' חייא
דפוטר כל מיני מאכל )וסופי דברים שבאים רק
לקינוח כגון פירות( ,רק כל מידי דזייני ,ומשו"ה
כתב בקונט"א ,דהא דמסופק במג"א ס"ק א'( דאם
אינו חפץ לאכול פת אלא אוכל מעט פת כדי
לפוטרם אם יכול לפוטרם ,כיון דכל הטעם
דנפטרים בברכת הפת משם דהוו טפלים לפת ,א"כ
באופן זה לא שייך לומר שהם נטפלים להפת כיון
שלא הי' חפץ באכילתו ,או כיון שדרך לקבוע
סעודה עליהם הפת פוטרתן בכל גוני ,וע"כ כתב
דיברך עליהם ולא על הפת אם לא בשבת ויו"ט,
וכתב בשועה"ר דזה דוקא בדברים הבאים ללפת
דזה מיפטר מטעם טפל ,אבל בדברים שבאים
למזון ולשובע ,היינו דהוא עצמו חשיב סעודה
נפטרים בברכת הפת מטעם חשיבות הפת ,דהוא

קפד
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ראש לכל מיני מאכל ,והיינו אף דמבואר בדברי
התוס' ]הדין דיין פוטר כל מיני משקין הוא כיון
דהוי ראש לכל מיני משקין ולכך הוא העיקר והן
טפלין לו לענין ברכה ,דהיינו בערך מכח החשיבות
שיש להם שהוא ראש לשאר מיני מאכל נחשבין
טפלין לו ,אעפ"י שאינן טפלין לו בעצם ,ומשו"ה
נפטרים אע"ג דאוכל רק מעט פת.

ולכאורה מדברי הרא"ש נראה דכולל שניהם בדין
אחד דהיינו כל דברים שדרכן לבוא
מחמת הסעודה ,שכתב כאן דעיקר סעודה הם
נפטרין בברכת הפת ,דהיינו כיון דהפת הוא עיקר
הסעודה וכל הדברים נפטרים בברכת הפת,
דנחשבין טפלין להפת וזה מה שנחדש בדברי רב
פפא ,שכן משקין הבאים בתוך הסעודה חשיבי
באים מחמת הסעודה לפין שאין בנ"א רגילין
לאכול בלא שתי' וחשיבי כעיקר סעודה אין טעונין
ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ,חוץ מן היין
דטעון ברכה לפניו ,דכל מה שבא מחמת הסעודה
חשב טפל לפת ואפשר משו"ה במשנ"ב לא חלק
בזה לגבי ספיקת מ"א ,בין בדברים שמלפתין ובין
דברים שבאים למזון ולשובע .הכל הוא מטעם א'
דדברים שבאים מחמת הסעודה נטפלים להפת
שהוא עיקר הסעודה) ,ובשועה"ר מחלק(

ובתר"י מבאר לפי' שי' התוס' ,דדברים הבאים
מחמת הסעודה נקראים כגון בשר וביצים
וגבינה ודגים שאין דרך לאכול אותם שלא בשעת
הסעודה כמו שדרך לאכול הפירות אלא דרכן
לאכלן בשעת סעודה להשביע ,וכן דייסא שאוכלין
אותן להשביע ,ע"כ דברים אלו שדר לאכלן בתוך
הסעודה הם מעיקר הסעודה לפיכך אינו מברך
עליהם ,ויש לעיין את מה שכתב דאין דרך לאכלן
שלא בשעת הסעודה זה הסיבה שנחשב מעיקר

רבתא

הסעודה )וכן משמע לכאורה בשועה"ר( או שזהו
סימן דכיון דאין אוכלין אותם כל היום רק בשעת
סעודה היינו דהם דברים שאוכלין אותם לשם
שביעה ,דבזמניהם לא היו אוכלין אותם רק בשעת
סעודה עם הפת ,לפיכך נחשב מעיקר סעודה,
משא"כ פירות דאוכלין אותם כל היום ,דאוכלין
אותם לקינוח ולא להשביע ,וה"ה בזמנינו אף
שנשתנה המציאות ואוכלין בשר ודגים ושאר
דברים אף שלא בשעת סעודה אבל כיון דהוו
דברים המשביעים נחשב מעיקר סעודה ,ויש לעיין
בדברים הבאים מחמת הסעודה שאכלן לקינוח או
פירות שאוכלין למזון ,ובתהל"ד )מסתפק בזה(
מביא בשם השל"ה דעל פירות לעולם מברך אפילו
אם יאמר שאוכלן לשם מזון ,ועל בשר ודגים
לעולם אינו מברך אף שיאמר שאוכלן לשם קינוח,
דהיינו דהפשט בדברי רבנו יונה הוא דדברים
שדרכן לאוכלן בתוך הסעודה נפטרים בברכת הפת
ודברים שאין דרכן לאוכלן אין נפטרין ,ואף
שבדברי רבינו יונה מבואר דלהכי אין מברכין על
הקרבן פסח שהכל כיון שחייב לאכלו אחר המצה
והמרור דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו נעשה
טפל אצל הפת ,ומבואר דבלא"ה אינו נעשה טפל
אע"ג דהוא מדברים הבאים בתוך הסעודה ,ובהכרח
כיון דאוכלם לשם מצוה ולא לשם שביעה לא
נעשה חלק מהסעודה רק כיון דיש מצוה לאכלו
בתוך הסעודה נעשה טפל לפת התם שאני דאכילה
לשם מצוה הוא כונה אחרת והוי כאינה מינה ,אבל
אם אוכלן לשם אכילה והוא מדברים שדרכן לבוא
בתוך הסעודה אע"ג שהוא אוכלן לשם קינוח
נפטרין בברכת הפת.
ובדין בדברים הבאים לאחר הסעודה דמבואר
בסעיף ב' דהי' מנהג בימי חכמי הגמרא
שבסוף הסעודה היו מושכים ידיהם מן הפת

הלכתא

מבי מדרשא

ומסירין אותו וקובעין פירות ולשתות כל מה
שמביאין טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם
דהמוציא ובהמ"ז אינן פוטרין אלא מה שנאכל תוך
עיקר הסעודה ,ודין זה אינו מצוי בינינו לפי שאין
אנו רגילין למשוך ידינו מן הפת עד בהמ"ז ועיין
בביה"ל בד"ה שאין אנו רגילין ,ובסעודות גדולות
שרגילין למשוך ידיהם מן הפת ולערוך השלחן
במיני פירות ומשקין י"א דגם בזמנינו שייך דין זה
וי"א לפי דברי תר"י דדוקא בימיהם שהיו מסלקין
השלחנות נראה כסעודה אחרת אבל אנו שאין אנו
מסלקין השלחן ,כ"ז שלא ברכו כתוך הסעודה
דיינין לי' ,והפוסקים דנו דבזמנינו בחתונות
שמסלקין השלחנות לפני הריקודין הגם שמשאירין

רבתא

קפה

שלחן בראש השלחן ומשאירין פת דהוו כסילוק
שלחן ואפשר לומר כיון דהטעם דבעי סילוק
בשלחן הוא דאף דמשכו ידיהם מן הפת עדיין
נחשב כתוך הסעודה ,רק ע"י שסילקו השלחן
נחשב כסעודה אחרת א"כ כאן שסילקו רק כדי
שיוכלו לרקוד וגם משאירין פת בראש השלחן אינו
נחשב סילוק השלחן וגם בצירוף דברי הרשב"א
שמביא בביה"ל דבין דייסא ובין בשר ודגים הם
עיקר הסעודה דבאים להשביע נפטרים בברכת
הפת אף שמשכו ידיהם מן הפת ואף דלא קיי"ל
כהרשב"א אפשר דיש לצרף שיטת הרשב"א
לסמוך עליו על מה שאוכלין ושותין בחתונות
לאחר שסילקו השלחנות.

-
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הרב חיים מאיר פרידמאן

מרבני כוללינו

בענין אם יש חיוב לשמוע מהמזמן ברכת הזן

א .בטור כ' ומיהו אם היתה חבורה גדולה,
מסובין יחד ואינן יכולין כולם לשמוע
הברכה מפי המברך ואינן רשאין ליחלק לחבורות
של עשרה עשרה מפני שיצטרכו לברך בקול רם
וישמע בעה"ב ויקפיד עליהם יכולים ליחלק
לחבורות של שלשה שלשה ולברך בנחת שלא
ישמע בעה"ב ויקפיד עליהם וזה טוב להם ממה
שלא יצאו ידי חובת ברכת המזון שהרי אינן יכולים
לשמוע הברכה מפי המברך ,והוא מדברי הגמ' דף
נ .לגבי ריש גלותא.
וכפשוטו ממה שסיים הטור בלשונו ממה שלא
יצאו ברכת המזון משמע דהעיכוב שלא
יצאו עם החבורה הגדולה הוא כיון שלא ישמעו
ברכת המזון והק' הב"י דיכולים לצאת ע"י שיברך
כל אחד לעצמו דאין סברא לומר שצריכין לשמוע
כל הברכה מפי המברך ואינם רשאים לברך כל אחד
ברכת המזון לעצמו דאדרבה טוב שיברך ברכת
המזון כל אחד לעצמו בלחש וכמו שכ' בסי' קפ"ג.
וע"כ פי' הב"י דהכוונה שלא ישמעו ברכת הזימון
מפי המברך ,ומבואר מדברי הב"י חידוש
דבכדי לקיים מצוות זימון צריכין העונים לשמוע
מפי המזמן שאומר נברך שאכלנו משלו ולענות ע"ז.

וצ"ע דבסי' נז לגבי ברכו נקטו האחרונים דאם יש
ט' אנשים ששומעים מפי הש"ץ ברכו ועונים
ביהל"ו יכולים לענות גם השאר שלא שמעו מפי

הש"ץ ,יעוין במ"ב שם סק"ב וביאור הלכה ד"ה
ועונים אחריו ,וצ"ע.

ובדרכי משה כ' על דברי הב"י ,ואין דבריו
מוכרחים די"ל דשאני התם דאע"ג דמברך
בלחש מ"מ שומע ג"כ מהמברך ועונה אחריו אמן
על כל ברכה וברכה משא"כ כשמברך לעצמו לגמרי
ואינו שומע מהמברך ואע"ג דאמרינן עד היכן ברכת
הזימון עד הזן היינו לשום צורך ,כמו שית' לקמן
סי' ר' אבל בלא צורך צריך לשמוע כל הברכות מפי
המברך ולענות אמן אע"ג שאמרו בלחש.

ומבואר דנחלקו הב"י והד"מ באופן מהות מצוות
זימון דלדעת הב"י א"צ כלל לשמוע
ברכת המזון מפי' המזמן ולדעת הד"מ צריך
לשמוע כל ברהמ"ז מפי המזמן ,והנה לעיל סי'
קפג כ' המחבר בשו"ע נכון הדבר שכל אחד
מהמסובין יאמר בלחש עם המברך כל ברכה
וברכה ואפי' החתימות ,ולכאו' בפי' הלכה זו נחלקו
הב"י והד"מ דהב"י נקט הפי' דכיון שהסדר היה
בזמן חז"ל דהמזמן מוציא את כולם בברהמ"ז כ'
הפוסקים דנכון הדבר לומר בלחש עם המזמן ולא
לצאת בברכתו אבל באמת אין צריך לשמוע
ברהמ"ז מפי המזמן רק דכיון שהסדר שהמזמן
מברך בקול רם כ' הפוסקים דכ"א יברך בלחש,
אבל הד"מ פי' דמברכין בלחש בכדי שישמעו
ברהמ"ז מפי המברך.
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והנה לשון המחבר לעיל הוא יאמר בלחש עם
המברך כל ברכה וברכה משמע קצת
מדבריו דצריכין לברך ביחד רק שאין צריכין
לשמוע מפי המזמן.

ב .והנה לדעת הב"י כיון דלא היו שומעים עם
החבורה הגדולה הזימון ולא היו יוצאין
בזה מצוות זימון הוצרכו לעשות לפחות חבורות
של שלשה שלשה ועיקר החידוש הוא דמשום
שלא יקפיד בעה"ב התירו ליחלק לחבורות של
שלשה שלשה .אבל לדעת הד"מ י"ל שאין מעכב
שישמעו ברכת הזימון מפי המזמן וע"כ הדגיש
הטור בלשונו שלא ישמעו ברהמ"ז ,וי"ל דלפי"ז
עיקר החידוש דעדיף לעשות זימון בשלשה
ולשמוע ברהמ"ז מפי המזמן מלעשות זימון בעשרה
ולא לשמוע ברהמ"ז מפי המזמן ,ויש לדייק כן
מלשון הטור וזה טוב להם ממה שלא יצאו ידי
חובת ברכת המזון ,משמע דיש כאן חידוש דמעלה
אחת עדיף על השניה דטוב זימון בשלשה מזימון
בעשרה בכהאי גוונא ולפי' הב"י הרי לא היה להם
אפשרות כלל של זימון בעשרה אבל לפי' הד"מ
מבואר היטב ,וכן הוא ג"כ לשון הרא"ש ,וכן ג"כ
לשון רש"י אפ"ה ניחא להו בהכי.

ואולי גם להד"מ אינו מעכב לשמוע ברהמ"ז
מהמזמן רק דלכתחילה מצווה לשמוע
מהמזמן ובזה החידוש דעדיף לזמן בשלשה
ולשמוע מהמזמן ברהמ"ז מאשר לזמן בעשרה ולא
לשמוע ברהמ"ז מהמזמן.
וראי'ה זו שנת' הביא הפרישה דמהלשון טוב להם
מוכח שהיו יכולים לצאת ברכת הזימון
באופן של עשרה רק שהעדיפו לזמן בג' וע"כ נקט
דהחיסרון היה שלא היו שומעים ברכת המזון ,אבל
פשיטא להפרישה ג"כ שצריכין לשמוע ברכת
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הזימון מהמזמן וא"כ ק' מה הוצרך הטור לומר
שהעדיפו בג' מצד שלא ישמעו ברכת המזון ולא
פי' מצד שבעשרה לא היו שומעין את עצם הזימון,
ופי' דהסדר הוא שברכת הזימון אומר המזמן יותר
בקול ועל כן הן שומעים את ברכת הזימון גם
בעשרה אבל כל ברכת המזון שהוא יותר אריכות
היה ק' להם לשמוע בעשרה ועל כן פי' דהעדיפו
בשלשה דכדי שיוכלו לשמוע כל ברכת המזון.
אבל הק' על פי' זה מלשון הטור שלא יצאו
בברהמ"ז דהרי בשביל לצאת בברהמ"ז יכול
כל אחד לברך בפני עצמו והחיסרון רק מצד מצוות
זימון ולמה כ' הטור שלא יצאו בברהמ"ז ,ופי'
דהכוונה שלא יצאו בברהמ"ז שמצד מצוות זימון.

)יעו"ש שמחילה רצה לפרש הלשון זה טוב להם
דאף שהוא רק ספק שלא ישמעו הזימון
בעשרה עדיף לזמן בודאי בשלשה ממה שימתינו
לזימון עשרה ואולי יפסידו לגמרי הזימון ,אבל הק'
עוד על פי' הב"י דק' מאד לדחוק בלשון כמה
ראשונים שכ' ברכת המזון דהכוונה שלא ישמעו
ברכת הזימון ועל כן חזר לפרש כנ"ל(.

ג .והנה רש"י כ' על העובדא של הריש גלותא
דהריש גלותא היה מאריך בסעודתו והם
בירכו קודם שסיים סעודתו וק' מה כוונת רש"י
בזה ,ופי' הפרישה דהוק' לרש"י למה זימנו בשלשה
מחשש שלא ישמעו הזימון בעשרה ולא המתינו
לראות אם ישמעו ,ואם לא ישמעו יזמנו אז
בשלשה ותי' רש"י דזימנו קודם שגמר הסעודה
והכוונה דאחר הסעודה היו שומעים גם כשהיו
מזמנים בשלשה והיה מקפיד הריש גלותא ורק
בשעת האכילה היו יכולין לזמן בעשרה והנה לפי'
הב"י מבואר היטב פי' זה דהיו יכולין להמתין דאם
לא ישמעו הזימון בעשרה לא יענו על הזימון ויזמנו

קפח
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אז בשלשה אבל לפי' הד"מ דהחשש שלא ישמעו
ברכת המזון הרי אחרי שיענו על הזימון בעשרה
שוב לא יוכלו לזמן בשלשה ,ויל"ע.

והנה הט"ז לקמן סי' ר' הק' איך היה מותר לזמן
בשלשה ולהפסיד הזימון בעשרה משום
קפידת בעה"ב וחידש דהזימון בעשרה אינו חיוב
גמור וע"כ מותר ליחלק משום קפידת בעה"ב אבל
אם היו מפסידין הזימון בשלשה היה אסור להם
ליחלק ,אבל האחרונים שם חולקים דודאי זימון
בעשרה הוא ג"כ חיוב גמור יעו"ש ועל כן כ'
דמשום כבוד הבריות היה מותר ליחלק ,יעוין
בפמ"ג שם ,והנה הב"ח שם בסי' ר' נקט דהאיסור
ליחלק הוא רק אחרי שסיימו לאכול דאז הוא שעת
החיוב ,ולפי דבריו יש לפרש דהוק' לרש"י כקו'
הט"ז איך היה מותר להם ליחלק משום קפידת
בעה"ב ועל כן פי' דבירכו קודם שסיים הריש
גלותא דאז אין איסור ליחלק ,ולפי פי' זה י"ל פי'
אחר בלשון זה טוב להם אף לפי' הב"י דהחשש
שלא ישמעו הזימון ,דאם היו ממתינין עד גמר
הסעודה היו צריכין לזמן בעשרה ועל כן פי'
דהעדיפו לזמן בשלשה בלי קפידת בעה"ב אף
שיפסידו לזמן עם ברכת השם ,אבל פי' זה מתאים
רק בלשון רש"י אבל בלשון הטור שלא הזכיר
שיזמנו קודם גמר הסעודה א"א לפרש כן.
ולפי' הד"מ יש לפרש על דרך הנ"ל בלשון רש"י
באופן אחר דאם היו ממתינין עד גמר
הסעודה שכבר נתחייבו בזימון של עשרה לא היה
היתר ליחלק בשביל להרויח המעלה בזימון
שישמעו כל ברכת המזון ,אבל קודם שחל החיוב
של זימון בעשרה י"ל דעדיף לזמן בשלשה ולשמוע
כל ברכת המזון מפי המזמן מלזמן בעשרה בלי
שמיעת כל ברכת המזון.
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ד .ובמה שכ' הד"מ דאף שמבואר בהא דעד היכן
ברכת הזימון דרק עד הזן את הכל היינו
משום איזה צורך אבל בלא צורך צריך לשמוע כל
ברכת המזון ,וכוונתו לבאר לשון הטור דמשמע
מדבריו שצריך לשמוע כל ברכת המזון ,עכ"פ
משמע מלשונו דעד הזן את הכל צריך לשמוע
משום שצורך הזימון ששומעים ברכת המזון מפי
המזמן ,ויל"ע דבסי' ר' מובא בב"י לשון הרא"ש
שהטעם שצריך לשמוע עד הזן הוא משום שיהא
ניכר שענה על הזימון כיון שממשיך לאכול אחרי
שעונה ,וצריך לדחוק דכמו שהתירו שאין צריך
לשמוע כל ברכת המזון למה לא התירו שאין צריך
לשמוע גם הזן וע"ז כ' הראשונים משום שיהא
היכר ויעויין בט"ז סי' ר' סק"פ דהאריך שם לתרץ
לשון הטור דכ' על ברכת הזן שהוא ברכת הזימון
דאף לשי' הטור שגם יחיד ,מברך ברכת הזן נחשב
ברכת הזן קצת ברכת הזימון לגבי שמי שמפסיק
באמצע האכילה צריך לשמוע מפי המזמן ,ולפי'
הד"מ מבואר יותר דברי הט"ז שאינו משום היכר
בעלמא אלא דכך הוא עיקר תקנת זימון.
ה .והנה בסי' קפג מביא הב"י מהשבלי הלקט
בשם ה"ר אביגדור דכ"א מהמסובין חייב
לומר בלחש עם המזמן כל ברכה וברכה ,ומביא שם
עוד דכן מבואר בתשו' הרא"ש לגבי ברכות ק"ש
שלא יצאו ידי חובתן מהש"ץ דיש חשש דבאמצע
הברכה יהא פונה לדברים אחרים ,ומביא ע"ז שם
את דברי האורחות חיים דה"ר פרץ כ' ג"כ שיש
לכל אחד לברך ברכת המזון אף כשזימנו לפי שאין
יכולין לכוין כל תיבה ותיבה מפי המברך ומ"מ לא
יתחיל לברך עד שתכלה ברכת הזן ,וכ' ע"ז הב"י
דהוא רק אם פוסקים כרב ששת דברכת הזימון
הוא עד שתכלה ברכת הזן ומוסיף עוד דזהו רק
לפי' רש"י דלרב ששת יחיד אינו אומר כלל ברכת
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הזן אבל לפי' הרא"ש דגם לרב ששת כל יחיד
אומר ברכת הזן יתחיל מיד ,והנה לשי' הב"י שנת'
לעיל דכשכל יחיד מברך בלחש אין נחשב ששומע
את המברך מבואר היטב דברי הרבינו פרץ דלכן
עד הזן ישתוק וישמע את המזמן ,כיון שסבר
שצריך לשמוע ברכת הזן ,אבל לשי' הד"מ דגם
כשכ"א אומר בלחש עם המזמן נחשב ששומע את
המזמן א"כ למה בשעת ברכת הזן צריך לענות
ולשמוע ,ואולי גם הד"מ אמר כן רק בפי' דברי
השבלי הלקט שהדגיש דכ"א מהמסובין יאמר
בלחש עם המזמן וע"כ שומע ג"כ את המזמן ,אבל
לשון הרבינו פרץ הוא שיש לכל אחד לברך ברכת
המזון ,ולא הזכיר שיאמר בלחש עם המברך אלא
שכל אחד יברך לעצמו ועל כן עד שתכלה ברכת
הזן צריך כל אחד לשמוע.

ובמה שכ' הב"י לחלק בין שי' רש"י שלשיטתו
צריך לשמוע ברכת הזן לשי' הרא"ש
שלשיטתו אין צריך לשמוע ברכת הזן ,יל"ע שהרי
רש"י פי' המשך הסו' להיכן הוא חוזר שהכוונה
דאליבא דרב ששת אחד שמפסיק לשנים צריך
לשמוע עד הזן וכשגומר סעודתו בזה נחלקו בגמ'
האם מתחיל מתחילת ברכת הזן ,ופי' רש"י דאף
שלרב ששת יחיד אינו אומר ברכת הזן מ"מ באחד
שמפסיק שנתחייב בברכת המזון של זימון נתחייב
בברכת המזון של ג' ברכות ,ומבואר מזה שגם לרב
ששת כ"א מהשלשה מחוייב לברך ברכת המזון
מתחילת ברכת הזן וא"צ דווקא לצאת מהמזמן א"כ
למה צריך לשמוע ברכת הזן ,אבל באמת הר"י
ברש"י גופיה מבואר דלרב ששת אחד שמפסיק
לשנים צריך לשמוע עד הזן ומהו הסיבה שצריך
לשמוע מהמברך כיון שכל אחד ג"כ מברך לעצמו,
ובשלמא הרא"ש כ' הטעם שצריך לשמוע מהמברך
בכדי שיהא ניכר אבל לרש"י מה צריך לשמוע
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קפט

ברכת הזן מהמזמן ,ונ' דלרש"י כיון שברכת הזימון
הוא ברכה אחת עם ברכת הזן וא"כ כמו שצריך
לשמוע את הזימון מפי המזמן צריך ג"כ לשמוע
ברכת הזן מהמזמן ,וחוץ מזה יש עוד דין דבאופן
של זימון כ"א מהמסובין צריך לברך ברכת המזון
מתחילת ברכת הזן,

והנה הב"י לשיטתו שפי' דלהרא"ש בעצם א"צ
כלל לשמוע ברכת הזן והוא רק משום היכר
בעלמא אבל לשי' הד"מ דגם להרא"ש בעצם צריך
לשמוע ברכת הזן מהמזמן ,י"ל דפי' את דברי רבינו
פרץ גם לשי' הרא"ש ,ואף שהד"מ נקט שצריך
לשמוע כל ברכת המזון י"ל דכמו שאם א' מפסיק
לשנים לא הטריחוהו שיפסיק רק לברכת הזן ,כן
י"ל דאם כל אחד מברך ברכת המזון לעצמו לא
הטריחוהו רק שיפסיק וישמע עד הזן,

ו .והב"ח הוכיח מהגמ' בדף מה :יהודה בר
מרימר ומר בר רב אשי ורב אחא כרכו
ריפתא בהדי הדדי לא הוה בהו חד דמופלג בחכמה
וזקנה מן השנים יתבו וקא מבעיא להו הא דתנן
שלשה שאכלו חייבים לזמן הני מילי היכא דאיכא
אדם גדול אבל היכא דכי הדדי נינהו חילוק ברכות
עדיף בריך כל אחד לנפשיה אתו לקמיה דמרימר
אמר להו ידי ברכה יצאתם ידי זימון לא יצאתם,
משמע שאם היו מזמנים לא הוה חילוק ברכות,
ביאור הדברים דהם סברו דמצד דין זימון החיוב
הוא רק כשיש אדם גדול אבל יש עוד נושא שבכדי
להוציא את חבירו בברהמ"ז צריך לזמן ,אבל כיון
שהם סברו דחילוק ברכות עדיף לא זימנו אבל אם
היו סוברים שהחיוב זימון הוא גם בשוים היו מוציא
המזמן את כולם משום דבכך מתקיים מצוות זימון,
וכ' הפמ"ג דהוא קו' גם על שי' הד"מ דהרי
לשיטתו משום זימון אין צריך דווקא להוציא
בברהמ"ז .ותי' הט"ז סק"ה משמע דאלו היו מזמנין

קצ
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לא היה כל אחד בריך לנפשיה אלא שומע למברך
היינו לחכמי התלמוד שהיו יכולים להיזהר לכוין
לברכת המברך מילי במילי וזה עדיף טפי אבל אנו
שאין יכולין להיזהר בזה טפי ניחא שיברך כל אחד
בלחש וכו' .ונ' ביאור דבריו דלכתחילה מצוות זימון
הוא שהמזמן מוציא את המסובין בברהמ"ז אבל
הראשונים כ' דק' לשמוע כל ברהמ"ז ולכן נקטו
דעדיף שלא לצאת ולכן אם היו סוברים דגם בשוים
יש חיוב זימון היו מזמנין והיו ויוצאים ברהמ"ז
מהמזמן בכדי לקיים מצוות זימון לכתחילה ,ונ'
דכוונתו ג"כ לתרץ שי' הב"י דנקט שבזמנינו א"צ
לשמוע ברהמ"ז ופי' את את דברי הטור שמותר
ליחלק לחבורות של שלשה אם אין שומעין ברכת
הזימון ,דבאמת בגמ' אפשר לפרש דגם אם היו
שומעין ברכת הזימון ולא ישמעו ברהמ"ז עדיף
ליחלק לחבורות של שלשה ולצאת ברהמ"ז
מהמזמן ולקיים מצוות זימון לכתחילה ורק בזמנינו
שאין יוצאין ברהמ"ז מהמזמן סבר הב"י דאין שום
מעלה לשמוע ברהמ"ז מהמזמן ,ובמג"א סק"ד כ'
לנהוג כמו שכ' בד"מ וכן משמע פשט הגמ'
והפוסקים דכשמזמנין בעינן שיצטרפו יחד לכל
ברכת המזון ,וכ' המחצית השקל דכוונתו לראית
הב"ח מהא דיהודה בר מרימר ,ולפי"ז נ' דסבר
המג"א דכיון שמבואר בגמ' דלכתחילה מצוות זימון
שיוצאין ברהמ"ז מהמזמן א"כ לדידן אף שאין
יוצאין ממש מהמזמן מ"מ צריך לפחות לשמוע אל
מהמזמן ולברך איתו בלחש.
)ובט"ז סק"ג הק' על הגמ' שם למה סברו דחילוק
ברכות עדיף דהרי ברוב עם הדרת מלך
ותי' דבאמת הטעות שלהם היה בתרתי עד שגילה
להם מרימר שני הדברים שיש כאן זימון אע"פ
שכולם שוים ואז יש מעלה מחמת רוב עם וזה
עדיף מחילוק ברכות ,ונ' ביאור דבריו דאף שמרימר
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לא אמר כלל שיש מעלה מצד רוב עם לא הוצרך
להם דהרי אם היו מזמנין ממילא היו מוציאין
בברהמ"ז בכדי שיתקיים מצוות זימון לכתחילה ואז
ממילא גם היה מתקיים ברוב עם הדרת מלך(.

ז .ועוד כ' המג"א שם ואפי' למ"ד דסגי בברכת
הזימון צריך לברך עד הזן כמו שכ' רמ"א
סוף סי' ר' ,והיינו דהוכיח המג"א מהדין דא' מפסוק
לשנים שצריך לשמוע עד הזן דכן בכל זימון צריך
לשמוע עד הזן ,ולכאו' יש לחלק דשם כ' הרא"ש
שצריך להפסיק עד הזן כדי שיהא ניכר שמצטרף
לזימון ,א"כ י"ל דרק שם כיון שממשיך לאכול אינו
ניכר שמצטרף לזימון רק אם מפסיק עד ברכת הזן
אבל כשמברך מיד ברהמ"ז י"ל דא"צ לשמוע ברכת
הזן ,ואף שנת' לעיל מהד"מ דמה שצריך לשמוע
עד הזן בא' מפסיק לשנים הוא משום דכך הוא
צורת הזימון ,רק שהקילו שיכול לשמוע רק עד הזן
היינו לשיטתו שלכתחילה צריך לשמוע כל ברכת
המזון אבל אם חולקים בזה על הד"מ י"ל שא"צ
לשמוע כלל ברכת המזון כשי' המחבר ,וכן הוא
משמעות הלשון בב"י שלא תלה קושיתו על הטור
במה שנקטינן כר"נ .ונ' דהמג"א נקט דאף שסיבת
התקנה שישמעו עד הזן הוא משום שיהא ניכר
מ"מ גדר התקנה הוא דעד שם הוא ברכת הזימון
וכלשון הגמ' עד היכן ברכת הזימון רב ששת אמר
עד הזן ועוד מבואר שם בגמ' דלרב ששת ברכת
הזימון הוא ברכה אחת עם הזן וכמבואר שם בגמ'
דיש בזה נ"מ להלכה שא"א להוציא ע"י ב' בנ"א
ברכת הזימון עם ברכת הזן דאין ברכה אחת
מתחלק לשנים.
)והנה הב"י הק' על לשון הטור בסי' ר' שכ' שיהא
אחד מפסיק סעודתו לשנים עד שיזמנו עד
הזן דהיינו ברכת הזימון וק' דרק לרש"י לרב ששת
ברכת הזן הוא מברכת הזימון אבל להרא"ש גם כל
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יחיד מברך הזן ,אמנם הב"י לשיטתו דלהרא"ש
הזן אינו נחשב כלל מברכת הזימון אבל לפי מה
שנת' מהמג"א דגם להרא"ש ברכת הזימון לרב
ששת הוא עד הזן את הכל לכאו' מבואר היטב
לשון הטור(:

ח .והנה המחבר בסי' קצה סעי' ג' כ'
דכשמצטרפות שתי חבורות צריך
שישמעו שתיהן דברי המברך ברכת הזימון בביאור
וכ' הרמ"א ושאר ברכת המזון יברך כל א' לעצמו.
וכ' הפמ"ג דבזה מבואר דהרמ"א חזר ממה שכ'
בד"מ והודה למחבר שא"צ לשמוע כל ברהמ"ז.
ובמ"ב שם פי' את לשון המחבר שכ' שצריך
לשמוע ברכת הזימון דהוא תלוי במחלו' בסי' ר' מה
נחשב ברכת הזימון למחבר שם הוא רק עד ברוך
שאכלנו משלו כשי' ר"נ ולרמ"א שם הוא עד הזן
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קצא

את הכל כרב ששת .והוא כשי' המג"א דלהרמ"א
בסי' ר' חייבים לשמוע עד הזן.

והנה פשטות לשון הפוסקים שצריך לשמוע עכ"פ
עד הזן מלה במלה כל הברכה אמנם יעויין
בלשון הפרישה שמזכיר דהענין הוא לענות אמן
משמע שהעיקר שישמעו את סיום הברכה ויל"ע.
ובענין זה יש לציין לדברי המג"א סק"ח שנקט
שבאופן שאין יכול להוציא את חבירו
בברכת המזון א"א לברך ברכת הזימון .ובשעה"צ
סקכ"ב כ' וכן מסתברא דאיך יאמרו נברך והכוונה
שנברכנו יחדו כאשר מפיק' ד"ז הגמ' מקרא גדלו
וגו' שמו יחדו אחרי שלבסוף מוכרחין הם להתחלק
שאין א' יכול להוציא את חבירו ,וזה מתאים היטב
עם שי'" המג"א כאן דצורת הזימון הוא ששומעים
ברכת המזון מפי המזמן.

-

עוד מהנ"ל בענין האם החיוב זימון הוא ע"י התחלת הסעודה
או ע"י גמר

א .בטור כ' ה"ר יונה ז"ל הא דתנן שלשה שאכלו
אינן רשאין ליחלק דווקא כשקבעו
עצמם ביחד בתחלת ברכת המוציא לדידהו
בהסיבה ולדידן בישיבה אז אינן רשאין ליחלק וכו'
ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כ' ונ"ל כדברי המפרשים
שאע"פ שלא ברכו המוציא ביחד אלא אח"כ נקבעו
באכילה ביחד נקבעו לזימון ואינן רשאין ליחלוק.
ומקור הדברים דהרבינו יונה בתחילת פרק שלשה
שאכלו מביא דיש סוברים שצריכין לקבוע ביחד
בתחילת הסעודה ע"י הסיבה ויש סוברים שאף
שלא קבעו מתחילה חייבין לזמן שמאחר שסיימו

ביחד האכילה קובע אותם וכ' הרבינו יונה דמסתבר
כדעה ראשונה והוכיח דרק רק ע"י הסיבה
מצטרפין .ולכאו' צ"ב ראית הרבינו יונה שאמנם
מבואר שם שצריך הסיבה מ"מ מנלן שצריך שיהא
בתחילת הסעודה ונ' מזה דביאור המחלו' דלדעה
ראשונה החיוב זימון הוא ע"י שקבעו עצמן לאכילה
ביחד ולכן אם הא' התחיל לאכול לבד ורק אח"כ
הצטרף אליו השני אין כאן צירוף לזימון אבל לדעה
שניה עצם הדבר שאוכלין ביחד מצרף אותם לזימון
וע"כ אף אם לא קבעו בתחילה ואף בלי הסיבה,
וע"כ נקט הרבינו יונה דמזה שצריך הסיבה מוכח

קצב
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שצריך שיהא ג"כ הקביעות בתחילת הסעודה ,והנה
הלשון בדעה השניה שמאחר שסיימו ביחד
האכילה וצ"ב למה רק ע"י שסיימו ביחד מצטרפין
ביחד ולכאו' הביאור דלדעה ראשונה שהיתה
כוונתם להצטרף ביחד זה מצרף אותן ואינן רשאין
ליחלק אבל לדעה שניה שבעצם אין כוונתן
להצטרף הצירוף הוא ע"י שחל על שלשתן ביחד
חיוב ברהמ"ז.

ב .והרא"ש דחה את ראית רבינו יונה וז"ל ול"נ
כדברי המפרשים אע"פ שלא ברכו
המוציא ביחד אלא אח"כ נקבעו באכילה יחד נקבעו
לזימון ואינן רשאין ליחלק ומה שהביא ראיה
מההוא דכיצד מברכין לאו ראיה הוא דשאני התם
דאי לא אמרו ניזול וניכול נהמא בדוכתא פלונית
היו מתחילת הסעודה עד סופה בלא קבע אבל
הסבו מקצתן תחלה ובא השלישי והסב עמהם אחר
שהתחילו הראשונים לאכול ולדידן אפי' בישיבה
כיון שהם קבועים יחד בגמר האכילה חייבים לזמן.
ויל"ע באיזה נקודה חלק הרא"ש ולכאו' י"ל דסבר
דאף אם לא הסבו בתחילת הסעודה יכולים לקבוע
עצמן ביחד אם הסיבו באמצע הסעודה אבל
מהלשון כיון שהם קבועים ביחד בגמר האכילה
משמע כדעה שניה ברבינו יונה דרק אם קבועין יחד
בגמר האכילה מצטרפין לזימון וצ"ב הטעם כיון
שסבר דנקבעים גם באמצע האכילה א"כ הוי
כתחילת הסעודה להרבינו יונה ולמה צריך שיהיו
קבועין בגמר האכילה .ובאמת הטור אינו מדגיש
כלל שתלוי בגמר האכילה אלא דגם אם נקבעו
אח"כ אינן רשאין ליחלק.

ג .אמנם בשו"ע העתיק את לשון הרא"ש ,והנה
בשו"ע סעי' ד' מבואר דג' אינם רשאים
ליחלק ובט"ז מביא מדברי תוס' דאם לא התחילו
כא' מותר לאחד לסיים אכילתו קודם האחרים ורק
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כשסיימו יחד אינם רשאים ליחלק וכ' דיש לתמוה
על הב"י שלא הביא חילוק זה .משמע דנקט דמה
שכ' המחבר מקודם כל שקבועים יחד בגמר אכילה
הוא לאו דווקא ,ולפי"ז לכאו' צ"ע דאולי אדרבה
המחבר סבר דהרא"ש חלק על תוס' דכיון שסבר
דגם כשלא התחילו כא' הוי כמו שהתחילו כא'
ממילא דכל גווני אסור להם ליחלק .ובאמת כבר
תמהו הא"ר ונהר שלום על הט"ז די"ל דהמחבר
סבר דאין פוסקים כתוס' כיון שמקור דבריהם הם
מירו' והראשונים פי' בירו' באופן אחר יעו"ש .ולפי
מה שנת' גם מסברא נ' כן דכיון שסבר הרא"ש דגם
בלא התחילו יחד הוי כהסיבו יחד גם בלא סיימו
יחד לא יהיו רשאין ליחלק.

אבל כמה גדולי אחרונים כ' על דברי הט"ז
דבאמת המחבר פסק כתוס' במה שכ' בסעי'
ב' שהם שקבועים יחד בגמר אכילה ,ומבואר דפי'
דהלשון גמר הוא דווקא ,כן כ' המאמר מרדכי
והחמד משה ,והח"א ועוד כמו שציין בשעה"צ
סקט"ז ובפמ"ג משב"ז כ' דגם הט"ז פי' את לשון
המחבר בסעי' ב' שרק אם בגמר הסעודה הוא
דווקא ,וקושית הט"ז על הב"י למה לא פי' הב"י
להדיא שאם לא סיימו יחד מותר להם ליחלק.
ונ' לפי דבריהם דבאמת הרא"ש מודה להרבינו
יונה דכל שלא קבעו עצמן בתחילת הסעודה
חסר בקביעות ועל כן חל החיוב רק כשסיימו יחד
וכמבואר בדעה השניה שברבינו יונה רק שהרא"ש
סבר דמ"מ צריך הסיבה דצריך שיהא צורת אכילה
של קביעות.
ד .ויש להביא מקור לפי' זה מדברי הב"י בסעי'
ג' שמביא מהגהות מיימון בשם בה"ג
ומהסמ"ג דאם לא קבעו עצמם לאכול יחד אלא כל
א' בא במקרה אין חייבים בברכת הזימון ,וכ' הב"י
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ע"ז דבר ברור הוא שזה על דעת המפרשים שאינם
חייבים לזמן אלא א"כ הוקבעו יחד לברכת המוציא
אבל לדברי הרא"ש שסובר כדברי המפרשים
שאע"פ שלא ברכו המוציא ביחד אלא אח"כ
נקבעו באכילה יחד נקבעו לזימון אפי' בא כל א'
שם במקרה וישב מזמנין יחד מאחר שבגמר
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קצג

אכילתם הם קבועים יחד ע"כ הרי מבואר להדיא
בב"י דלהרא"ש אינו נחשב שנקבעו יחד אלא
דהחיוב זימון הוא כל שאכלו יחד אם סיימו ביחד
נתחייבו בזימון רק דסבר הרא"ש דיש תנאי שרק
אם היה הסיבה שהוא צורת אכילה של קביעות
נתחייבו בזימון.

-

קצד
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הרב חיים מנחם בלענדער

בדין מי פירות מבושלין – סימן ר"ה

הנה קיי"ל )ברכות דף ל"ט ע"א( מיא דסלקא
כסלקא וכן נפסק בשו"ע )סי' ר"ה ס"ב( ]זולת
אם ניתן שם בשר דאז טרם הבשר חשוב יותר
ומברך שהכל[ והתוס' שם ד"ה מיא הקשו מהא
דאמרינן לעיל דמי פירות זיעה בעלמא הוא ושמא
יש לחלק ולא פירשו טעם החילוק ביניהם.

ונחלקו הרא"ש והרשב"א בטעם הדבר דלרשב"א
תלוי אם רוב אכילתן על ידי שלוקה או
סחיטה מי הפירות כמותן ומברך על המים כברכת
הפרי ולרא"ש )סי' י"ח( תלוי בבישול דבישול
וכבושה נכנס טעם הפרי במים ומברך על המים
כברכת הפרי משא"כ בסחיטה אמרינן דמי הפירות
כזיעה בעלמא היא לפי שמשקה אין לו טעם הפרי
ולפי"ז להרא"ש אף דבר שדרך הפרי לסחטו מברך
על המים שהכל ובבישול או כבישה אף שאין דרכו
בכך מברך על המים כברכת הפרי.
והנה על לשון הרא"ש שכ' "אפשר" שאם בשל
הפרי הבין הבית יוסף בספרו הארוך ובשו"ע
)סי' רי"ב ס"י וסי"מ( דהרא"ש מסתפק בזה וכ' שם
המח' דלגבי ברכה ראשונה דקיי"ל על כולם שאמר
שהכל יצא לא נפקא לן מידי ויוצא בברכת שהכל
ונפקא מינה לגבי ברכה אחרונה אם בישל פרי מז'
המינים דעל הצד דברכתן כברכת הפרי מברך
לאחריהן ברכה מעין שלש ואם דינן כזיעה בעלמא
מברך אחריהן בנ"ר ולכן כ' הב"י דיאכלן בתוך
הסעודה או יאכל פרי מז' המינין וישתה מים ויברך

אחריהן מעין שלש ובנ"ר וממנ"פ יצא וכן מופסק
בשו"ע שם

והטו"ז )שם סק"ט( פלוג על הב"י וסובר דהרא"ש
אינו מסופק בזה והא דכ' הרא"ש לשון
"אפשר" דאזיל בתר שיטת התוספת שכ' שמא יש
לחלק ולא פירשו מהו החילוק ולזה כ' הרא"ש
שמא זהו החילוק אבל בעצם הדין אינו מסתפק
וראיית הטו"ז מהא דכ' הטור סי' ר"ה דמי סילקא
כסילקא וברכתן כברכת הירק הרי דהטור פשיטא
לי' דבבישול נכנס טעם הפרי בהמים.
והלבושי שרד ורעק"א הקשו על ראיית הטו"ז
דהלא שם בס' ר"ה דמיירי בירקות ובזה
אין חולק דהוא דין ערוך בש"ס ובסימן זה דמיירי
בפירות שבישלם במים בזה כ' הטור בשם הרא"ש
"דאפשר" דמברך בופה"ע.

ולהלכה פסק טו"ז כשי' הרשב"א דתליא בדרכו
בכך דאם דרך הפרי בסחיטה או בבישול
וכבישה מימיהן כמותן ואם אין דרך הפרי בכך דין
המים כזיעה בעלמא וברכתן שהכל ולפי"ד הטו"ז
אם נאמר דכהיום רוב נטיעת תפוזים הוא לצורך
סחיטת מימיהן מברך על המיץ בפה"ע ואם טרם
שתית המיץ בירך בפה"ע על פרי כבר יצא בברכה
על המיץ תפוזים.
אכן שיטת השו"ע בזה כד' הרא"ש דהמודד בזה
אם נכנס הטעם ע"י בישול וכבישה ואז
נסתפק הרא"ש על מי שרית תאנים ומי סחיט
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פירות פשיטא לי' לרא"ש דזיעה בעלמא היא
וברכתן שהכל הרי דבתרתי פליג הטו"ז עם השו"ע
חדא דלרא"ש פשיטא לי' לחלק בין בישול וכבישה
לסחיטה וגם לדינא דלטו"ז מוסכם דהלכתא
כהרשב"א ולהשו"ע אינו מוסכם.

וכ' בשעה"צ )סקנ"ד( דהמחבר )בסי' ר"ה-סג( סתם
לדינא כשי' הרא"ש אכן הביא מהמאמר
מרדכי דרק מטעם ספיקא סתם הכי דבברכת
שהכל ודאי יוצא ונפק"מ לענין דיעבד וצ"ע והיינו
בפירות שרוב אכילתן ע"י סחיטה דאם נימא
דהמח' סתם לדינא כרא"ש אף דיעבד אינו יוצא
בברכת בפה"ע ואם רק מטעם ספק סתם המח'
כהרא"ש יצא דיעבד בברכת בפה"ע ונשאר בצ"ע.

ובין כך ובין כך לא נקיט המח' לדינא כשי'
הרשב"א והספק בזה הוא אם נקיט לגמרי
כשי' הרא"ש או דמספקא לי' לדינא ומספק יברך
שהכל.

וכתב בטו"ז דאין להקשות על מ"ש בסק"א לד'
התשב"ץ והובא ברמ"א )ס"מ( דלא אזלינן
בתר טעמא רק בתר הרוב דהכא מיא בעלמא ואין
לו חשיבות נגד הטעם של הפירות והיינו דהתשב"ץ
איירי בנתערב יין בשכר בזה אזלינן בתר רובא ורוב
התערובת היא נחשב לעיקר והמיעוט נידון לטפל
דקיי"ל בזה דעיקר פוטר הטפל משא"כ במים אין
לו חשיבות של רוב לדונו לעיקר וטעם הפרי שנכנס
במים הוא הקובע בברכה ובמשנ"ב )סק"י( כת' ע"ד
הרמ"א דנקבע הברכה כרוב התערובת דלא דמי
להא דקיי"ל בסי' ר"ד )ס"ה( דיין במים אם מעט
יותר מששה במים ברכתו בפה"ג דהתם דרך מזיגת
היין הוא ועל כן לא שייך לומר דהיין יתבטל במים
שנמזגו בם דנעשה הכל כמין אחד משא"כ בשכר
דאין דרך למזוג בם וכשני מינים בעלמא דמי דכל
שהוא מין הרוב הוא העיקר ולפי"ד נמצינו למדים

רבתא

קצה

דלא נחית לחילוק שחילק הטו"ז במים לשכר
דלהטו"ז אין נפק"מ אם דרך המזיגה בכך אם לא
והעיקר לחלק לד' הטו"ז בין מים או שכר ולפי"ד
המשנ"ב תלוי הדבר אם דרך מזיגה בכך ובאמת
הפמ"ג עצמו שהוא מקור לד' המשנ"ב כ"כ ע"ד
הטו"ז ,יעויי"ש במ"ז סק"ט.

והנה בהא דדן השעה"צ ב' המח' בסי' ר"ה ס"ג
אי החליט לדינא כהרא"ש או רק מטעם
ספק פסק כן כת' שם הפמ"ג דלהטו"ז רוח אחרת
עמו דבאין דרך לשולקם ולסוחטם ברכתו שהכל
וכשיטת הרשב"א ובדרכן לשלוק ברכתן בפה"ע
ובדרכן לסחוט לא הכריע כי באין דרך סחיטתן בכך
הכריע הטו"ז לברך שהכל דהוי דלא כדר הנאתן
ולא נטעי אדעתא בכך אבל בדרך לסחוט יש לומר
דזיעה הוי עכ"ד הפמ"ג ולפי"ד נתיישב הא דכ'
המח' בי' ר"ה ס"ג דמברך על סחיטת הפרי שהכל
ואין מזה ראיה דנקוט כהרא"ש וכהבנת הגר"א שם
ופמ"ג דיש לומר דאף דדרכו כן אמרינן זיעה
בעלמא הוא אכן זה אינו דבאמת שי' הרשב"א
עצמו דדבר שדרכו בכך ונטעו אדעתא דהכי לא
אמרינן על מימיו זיעה ,בעלמא היא והטו"ז דחילק
בדרכו בכך בין סחיטה לבישול לדינא כתב כן
והכרעתו של הטו"ז היא כן וכדחזינן בפמ"ג עצמו
שהק' מד' המח' בסי' ר"ה ס"ג וכנ"ל וכן הגר"מ
והמאמר מרדכי ואחריהם השעה"צ ולא עלה על
דעתם לחלק בכך בד' הרשב"א.

ומענין לענין באותו ענין דנו האחרונים מהו גדר
של דרכו בכך דלהב"ח אף אם לא נטעי
אדעתא דכך אם אחר שנייבש הפרי דרכו בכך
מקרי דרכו בכך אכן המג"א וכ"פ המשנ"ב )סקנ"ב(
נקטו דרק אם נטעו? מדעתו דהכי אכן כל הנידון
בזה הוא רק לשי' הרשב"א אכן להמח' דנקיט כשי'
הרא"ש אין נפק"מ בזה ופשוט.

קצו

הלכתא

מבי מדרשא

עוד רגע אדבר דשמעתי בשם ח"א שליט"א
אהא דקיי"ל דמיא דשלקי כשלקי הוא רק
בנתבשלו כן באופן טבעי אבל כהיום דמצוי
הרבה דמשימים בהמרק אבקת מרק כדי

רבתא

להטעים המרק ונרגש שם טוב מברכין על
המרק שהכל דהאבקת מרק גובר יותר על טעם
הירקות הטבעי וא"א לדונו כמי שלקות וסברא
נכונה הוא.

-
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רבתא

קצז

הרב אהרן בראנדוויין

בענין אי מהני תנאי להיפטר מחיוב זימון

בסימן קצ"ג נתבאר בארוכה מחלוקת הראשונים
והפוסקים בדין קביעת זימון ממתי חל
החיוב לזמן.

ונביא בזה ג' ענינים א' ענין הקביעות שקבועין
לענין הזימון ,הב' שלא די בקביעות לזימון
אלא צריך שיהי' אף אכילה משותפת יחדיו
בתחילה או בסוף ענין הג' שיטתו של ר' האי גאון
המובא בב"י בשם הרשב"א שלא די בזה שאכלו
יחד אלא צריך ג"כ לגמור הסעודה יחד ,המג"א
בסי' ר' הוכיח כן גם מרש"י אולם הט"ז והבית
מאיר חלקו וסברו דאם התחילו לאכול יחד אע"פ
שלא גמרו אסורים להחלק דכבר נתחייבו בזימון
בתחילה )עיי"ש(.
והנה לשיטתו של רבי האי גאון הרוצה להחלק
באמצע הסעודה אין צריך להתנות שום
תנאי קודם נט"י לסעודה אלא בכל זמן שירצה יוכל
לקום ולילך היות ולא הי' גמר הסעודה יחד וא"כ
לא נתחייב בזימון.
ויש לדון האם מועיל דעת ותנאי מקודם שלא
להצטרף עם הסועדים דהרי למדנו דדין זימון
בא מענין קביעות כמובא בגמ' מח' לזימון אי
מגדלו לה' אתי אי נרוממה שמו יחדיו ,ובזמן
שעשה קביעות עשה תנאי שאינו חפץ בקביעות
ויצא באמצע הסעודה ,אזי קביעות כזה אינה
קביעות ,ואע"פ שפסקו שאי"צ דעת לקביעות אלא
בזמן שיושב נהי' הקביעות מאליו גם בלא דעת

אבל בדידן שמפקיע עצמו מקודם לענין קביעות
אז לא נתחייב.
בפנ"י בריש פרקין בביאור המשנה כ' בפירוש
דמהני גילוי דעת שאינו חפץ להצטרף וכ'
דהיכא דאין גילוי עת הוי מחויב מדאו' לזמן.

ונראה ברור דהיכא דאומרים דמהני גילוי דעת
הוא רק קודם שנתחייב בזימון דאל"כ כבר
חל עליו מצוות זימון ואין מהני לבטל מצוה עם
גמירות דעת.

אמנם נכון לציין דאפ"ה הב"י בסי' ר' וכן בט"ז כ'
דלדבר נחוץ יכולין לסמוך על ר' האי גאון
שלא יהי' סופן יחד
נמצא דסומכין על ר' האי גאון במקום נחוץ דהיינו
שלא יכול לפסוק עם שלשה ולזמן דאז זה
הוי כלא נצטרף לכתחילה.

ועין בפנ"י לעיל כי החכמת שלמה קצ"ג ס"ח
והוכיח זה מהמג"א בסק"ח ממעשה
דתלמידי דרב ,דשם נמצא דאם אין מוציא חבירו
בברכהמ"ז אין מזמנים כלל ומסיים שם בזה"ל
אבל בנכנסו בפירוש עד ליחלק ודאי אין מצטרפי
בע"כ וכו' ,ע"כ.

ומצאתי בתורת חיים שג"כ ס"ל כך וראייתו
מהרמ"א שכתב שבבית עכו"ם אין
מזמנין משום דאין קביעה ששם לא קבעו עצמן
אע"פ שאכלו ביחד ממש תחילה וגמר ,וא"כ יהי'

קצח

הלכתא

מבי מדרשא

מהני בכל פעם שרוצה שלא לקבוע יהני תנאי קודם
שאינו חפץ בזה הקביעות אפילו אכלו יחד.

וכתב עוד התו"ח ראיה לדבריו ולדברי הרמ"א
מסי' תקנ"ב ס"ח ובמג"א סק"ט ששם כ'
המחבר בהלכות ת"ב שיש להזהר שלא ישבו שלש
יחד לסעודת המפסקת בערב ת"ב ,כדי שלא
יתחייבו בזימון ,ובמג"א הביא מהרי"ל שכתב דאם
נזדמן וישבו שלשה יחד אין מזמנין ]והפוסקים
חלקו[ וטעמו דלא חשיב קביעות בכה"ג אא"כ
הסיבו וכו' וסיים המג"א ועיין קצ"ג סו"ס ג' ,ולא
ציין מה כתוב שם ,ושם זה דברי הרמ"א שלא לזמן
בבית עכו"ם דלא יוכלו לקבוע משום יראת הגוי
והוי כאילו לא קבעו מתחילה רק כ"א יברך לעצמו,
ולכן אין לשנות המנהג אף אם לא היו טעמים אלו
מספיקים מ"מ מאחר דכבר נהגו כן הוי כאילו לא
קבעו עצמן ביחד ,ע"כ דבר הרמ"א ,וזה ראיית
התו"ח לשיטתו שמהני שלא לקבוע מתחילה.

אמנם יש להעיר שלא כתב מהיכן נקודת ראייתו
אי מתחילת דברי הרמ"א דמהני שלא
לקבוע בתחילה כגון בבית עכו"ם ,או מסוף דבריו
שכתב שמאחר שנהגו כן הוי כאילו לא קבעו יחד
גם בלא טעמים מסויימים.
ויעויין במחצה"ש בהל' ת"ב תקנ"ב בביאור דברי
המג"א שכ' ועיין סו"ס קצ"ג מביא ראיה
אף שיושבים יחד מ"מ לפעמים אמרינן דדעתו לא
הי' לקבוע יחד ולא מקרי קביעות ואין מזמנים
דהרמ"א כתב דהמנהג שלא לזמן בבית גוי משום
יראת הגוי ,וא"כ הוי כאילו אכלו בלא קבע ,וה"ה

רבתא

הכא כיון דאין נכון לקבוע יחד בערב ת"ב א"כ אפי'
קבעו לא הוי קביעות עכ"ל המחה"ש.

ומבואר דס"ל דבכל מקום שיש דעת מקודם
ותנאי שלא לקבוע יחד מהני ,דהרי
מבואר דאי"ז דוקא לענין גוי אלא גם ת"ב וכן
בכל אופן שהיא דהרי בת"ב אין יראת הגוי או
הפסד ממון.
]אמנם כל האחרונים חולקים על הרמ"א וסוברין
דכן מזמנין אף בבית עכו"ם ויאמר נוסח
מיוחד של הרחמן הוא יברך וכו'[.

והמעיין בשועה"ר קסז סי"ח כ' דרשאים לקבוע
יחד ע"ד שלא להצטרף ,והגר"מ
פיינשטיין באג"מ כ' דבסעודת חתונה וכדו' אפשר
לעשות תנאי ומציין לחכמת שלמה שהובא לעיל.

הבאתי את השיטות להלכה ולא למעשה רק
להגדיל תורה ולהאדירה ויה"ר שיביא
תועלת ללומדי ועמלי התורה ובפרט לחו"ר כוללנו
'שימאני' בראשות מורנו ורבנו מורה דרכנו ומסולל
נתיבותנו הרה"צ ר' מנחם ווויס שליט"א שעמלו
ויגעו על סימנים אלו במשך השנה העעל"ט בעיון
רב ,ויה"ר שלא יצא תקלה מתח"י .ואשגר
בהזדמנות זו ברכת מזלא טבא וגדיא יאה קדם
ראש כוללנו הנערץ הגאון האדיר מוה"ר חיים
עזריאל מיללער שליט"א אשר משקיע רבות
בהכוונת הכולל ובס"ד עמלו בידו לרגל שמחת הבר
מצוה לבנו היקר שיחי' שיזכה לרוות ממנו רוב נחת
דקדושה אכי"ר.
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קצט

הרב שלמה בראנדסדארפער

בענין יסוד חיוב זימון

ברכות מה .שלשה שאכלו כאחת חייבים לזמן
ובגמ' מח ע"ב ת"ר מנין לברכהמ"ז מה"ת
שנא' ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת המזון את ה'
אלוקיך הוא ברכת הזימון ]ובהגהו' הגר"א הגי'
הפוכה וברכת זו ברכת הזימון את ה' אלוקיך זו
ברכת המזון[ וכו' רבי אומר אינו צריך אבל ברכת
הזמון מגדלו לה' איתי נפקא ע"כ ונחלקו רבותינו
הראשונים אם הוא לימוד גמור וזימון דאורייתא
וכ"פ בטור ובלבוש סי' קצט או דבקרא אסמכתא
בעלמא וזימון דרבנן וכ' בשעה"צ סי' קצ"ז ]או 'טו[
ובסי' קצ"ט ]או 'י"ט[ בשם הפרמ"ג דזימון לרב
פוסקים הוא מדרבנן וכ' ע"ז בחזו"א.

ענין הזימון

הזימון מתחלקת לג' עיקרים ובהן ג' חלקים א.
הוא הזימון בעצמה דהיינו עצם ברכהמ"ז
דשלשה אנשים יחד דמשתנית מחמת חשיבתה
כאשר ית' .ב .ברכת הזימון דנתקנה לכבוד הזימון
ובה ב' חלקים א .הזמנה לזימון .ב .ברכת הרבים
כאשר יבו'.
א .עצם הזימון הינה כאשר שלשה אנשים אכלו
יחד בקביעות ברכתם האחרונה
דברכהמ"ז נתעלית מחיוב ברכהמ"ז דיחיד
לברכהמ"ז דרבים ועולה מעלה יתירה דברכת
הנהנין קי"ל בשו"ע סי' רי"ג דאין המברך מוציא
חבירו אא"כ הם אוכלים יחד בקביעות דאז הם
מצטרפין להיות כגוף אחד שיהא ברכה של א'

כברכת חבירו ויוכל להוציא בברכתו את חבירו
השומע הצריך ג"כ לברך אמנם מבו' בסי' קצ"ג
דהיינו דוקא בברכה ראשונה דדעתם להצטרף יחד
בקביעות לאכל הנה אבל ברכהמ"ז אינה כן היות
ודעתם להתחלק מעתה ולא לאכל בקביעו יותר אין
כאן דבר שמצרף אותם ע"כ אין א' מוציא את
חבירו ושנים שאכלו יחד חייבים יחלק וכ"א מבר
ברכהמ"ז לעצמו.
וכ"ז כשיש לו דין ברכת יחיד דהיינו עד שלשה
אבל משלשה ואילך נשתנית דינם מדין יחיד
לדין ברכת רבים כאשר לומדים זאת בגמ' ברכות
מה ע"א מפסוק גדלו לה' איתי – דמשמע שא'
אומר איתי לשנים גדלו ונרוממה שמו יחדיו ,או
מפסוק כי שם ה' אקרא אחד אמור לשנים הבו
גודל ויש כאן דין דברב עם הדרת מלך ויש ענין
שיברכו יחד ע"כ תיקנו שא' יברך ויוציא את כולם
דאז הוי דין דמברכים יחד וא' קשור לשני
בברכהמ"ז דהוי צירוף בהדרת מלך ואע"פ שדרך
כלל בשאר ברכות דתפי' וכדו' אין אנן מחשיבים
רבים עד שיהא עשרה כ' בכ"מ ]פ" הל' תפי' ה"ה
והו"ד במג"א סי' נ"ט סק,י[ דהואיל והוא ברכת
הנהנין הקלו בהן ]נ' דעכ"פ יש כאן קביעות
דסעודה[ דשלשה מהני – מ"מ למעשה כבר פסק
בשו,ע סי' קפ"ג ס,ז דאף דמדינא נכון יותר
שישמעו המסובין מפי הזמן והם ישתקו מ"מ
בעווה"ר מצוי שהמסובין מסיחין דעתם ואינם
מכוונים לדברי המברך כלל ונמצא בטל מהם

ר
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מבי מדרשא

ברכהמ"ז דאו' ע"כ נכון דכ"א מהמסובין יאמר
בלחש כל ברכה וברכה וכ' במשנ"ב דהואיל
ומברכין כל מילה ומילה מהמברך מתקיים בזה
ונרוממה שמו יחדיו ]שועה"ר וע"ע בסי' ר' ס"ב
ברמ"א ובט"ז שם[.
זהו עצם הזימון ולכבודה נתקנה ברכת הזימון דיש
ומצינו בראשונים ב' ענינים.

א .כ' במאירי ]דף מה ע"א[ וז"ל וענין הזימון הוא
דרך אזהרה והתראה להתעורר לברכה
מתוך כונה ע"כ דהיינו היות שהברכהמ"ז יותר
חשובה צריך הזמנה יתירתא.
ב .היות ומברכים ברכת רבים תקנו ברכה
הכוללת בלשונו לשו' רבים דהיינו ברוך
שאכלנו – דהיינו כולם וכ"ה ברש"י ברכות מה:
ד"ה מד"מ דשלשה ראויים לברכת צירוף וכ'
אאמו"ר להוסיף שבח בטעם הדבר דהואיל דאינו
דומה סעודה יחיד לסעודת רבים מפני חשיבתה
ראוי לברך ברכה מיוחדת.

ומ"מ פשוט לכו"ע דענינה הוא לצורך ברכהמ"ז
כמבו' בסי' קצ"ד ס"א דשלשה שאכלו
כאחד יברך כ"א לעצמו בטל מהם הזימון רואים
דעיקרו הוא כבוד הזימון דברכהמ"ז אלא השביחו
בצירופם לברך ברכה מיוחדת.

לשון הברכה

מדינא דגמ' אנו מוצאים ב' חלקים בברכת הזימון
א' המזמן אומר נברך שאכלנו משלו וב'
שהמסובין והמזמן אומר ברוך שאכלנו וכו' והן הן
ב' הענינים שכ' הראשונים בתחילה תיקנו שיאמר
ויעורר להעורר בברכה הבעל"ט וזהו מה שאומר
נברך והוא הזמנת הסועדים לברכה וב' מה שכולם
עונים ומברכים ברכה דרבים נברך שאכלנו ותיקנו
שקודם יאמרו הסועדים ברוך והמזמן שותק ואח"כ
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כולל עצמו עמהם כי גם הוא צריך לברך ולהצטרף
בברכה דשלשה וכן ראוי ומכובד הואיל והוא אומר
להם נברך ישתק עד שהם מברכים ואח"כ כשהם
עשו מה שביקש הוא מצטרף.

והנה מצינו מדינא דגמ' דהמזמן אומר נברך
שאכלנו משלו והסועדים מוסיפים ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו אך בב"ח הביא מנהג
כל הארצות האלו שהמברך אומר בתחילה נברך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו ,ותמה ע"ז דלא נז' כן
בגמ' ובכל הפוסקים והביא דהמהר"ל מפראג הנהיג
שלא לומר ובטובו חיינו ע"כ ,וכ' במג"א ולי נראה
שהאומר ובטובו חיינו אין מחזירין אותו מאחר
שהרש"ל ישב המנהג בטוב טעם וכ"פ בלבוש
ובשועה"ר דהאומר אין מוחין בידו והט"ז ישב לו'
בעשרה כן וכ' בביאה"ל דמ"מ לכתחי' לכו"ע אין
כדי לומר כן דאין לו שום מקור מן הש"ס ונ' דעיקר
טעם ההוספה כי כן הוא דרך עניה ראויה שמוסיפין
על ברכת המברך ומאחר שהוא אמר שאכלנו
משלו ראוין שהן יוסיפו יותר וכ"ה בדרישא או' א'
לפ"ז ודאי לא שייך שהמברך יאמר זאת.

וכתב השל"ה נהגו שהסועדים עונין אמן אחר
שסיים המזמן ברוך שאכלנו וכו' כמבו' בסי'
קצ"ח ס"א אם נכנס כשאחרים אומרים עונים ברוך
שאכלנו עונה אחריהם אמן ובהגה? וכן בכל
הברכות שאדם שומע חיב לענות אמן וכ' בלבוש
)שם( דדוקא הנכנס עונה אמן לא כן המסובין דלא
תקנו להם לומר אמן כדי שיכונו קודם שלא יפסיקו
ויצרפו ברכת הזימון עם ברכת הזן ע"כ וצ"ע
בדבריו מ"ש דלא תקנו דמשמע דצריך תקנה
מיוחדת לענות אמן ,מ"ש? הרי הוא בכלל שאר
ברכות )כדמשמע שם בהגה( ול"ל תקנה מיוחדת
ואם כונתו לו' דכאן יש תקנה שלא לומר אמן מנין
לו לחדש דבר כזה ,והאמת שהמג"א כ' על דבריו
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דזה דוחק אך בשועה"ר כ' טעם אחר דהואיל
והמזמן חוזר ועונה כענייתם ל"ש לענות עי"ש
וק"ק מ"ש משני בנ"א המברכים ברכה שוב שא'
מבר מה שהשני בירך מבו' בהדיא בסי' קפ"ג ס"ז
בהגה דהסועדים יקדימו לסיים קצת קודם המברך
כדי שיענו אמן הרי אפי' שמברכין אותה ברכה
וחוזר ואומר מה שהם אמרו שפיר יש לענות ונ"ל
לבאר כונתו דדוקא בברכת הזימון ]ודכוותה ברכו
את ה' המבורך כמבו' בשועה"ר[ דכל עיקר תקנתו
היא ברכת הדב? וההכשרה של ברכה זו היא מה
שמברכים יחד כמו שלומדים מו' נרוממה שמו
יחדיו' נמצא שהסועדים הן הן המ? לו לומר ברכה
דשאכלנו משלו תו לא צריך אימות מהסועדים
שבלא הסכמתם לא היה מברך אין לך הסכמה
גדולה מזו משא"כ בשני מברכים אותו ברכה
שכ"א שפיר יכול לבר לבר' אין שום שייכות מא'
לברכת חבירו.

זו ברכת הזימון מדינא דגמ' אך מצינו בקדמונים
שלשה הוספות שהוסיפו בברכה זו.

א .הוא מה שמצינו בזוהר בלק קפ"ו ע"ב
)ובמג,א ציין לריש פר' דברים וט?( וז"ל
אמרו הב ונבריך אמר להו יאות אמרתון בגין
דשמא קדושא לא מתברך בברכה זו אלא בהזמנה
וכו' בגין דבשעתא דבר נש יתיב על פתורא
שכינתא קיימא תמן וסט"א קיימא תמן כד אזמין
בר נש לברכא לקוב"ה שכינתא איתתקנת בהזמנה
דא לגבי עילא לקבל ברכאן וסט"א אתכפייא ע"ש
וכ' במ"א ומזה נוהגין בל"א לומר רבותי מיר וועלן
בענטשן והן עונין יהי שם ה' מבור לעולם מעתא
ועד עולם ע"כ ובני ספרד עדיין נוהגים לומר בלשון
ארמית הב לן ונברך.
ובהק' במ"ב? מו' בפרמ"ג דהא עיקר ברכת הזימון
הוא בזמנה א"כ תרי למה לי ובאמת
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רא

בזוה"ק עצמו הק' כן ואי תימה נברך שאכלנו משלו
דא הוא הזמנה עי"ש מה שתירץ ע"פ הקבלה.

ומה שנהגו שעונים יהי שם משמע בשלה"ט סי'
קצ"ב ס" משום דהמסובין ג"כ יזמינו בפה
כמו הם.
והיעב"ץ כ' דטעם אמירת רבותי וכו' הוא משום
שיתנו המסובין דעתם לכון לשמוע
הזימון ונ' דאי משום טעם זה הול"ל כמ"ש בשאר
ברכת המצוות סברי מרנן.

ובשועה"ר כ' בזוהר הזהירו לומר קודם ברכהמ"ז
תן לנו הכוס ונברך או באו נברך ע"כ
משמע שמפרש לשו' הב לן ונברך היינו תנו לנו
הכוס וכ"כ מפרשי הזוהר ולפ"ז נמצא דכשאין
מברך על הכוס ל"ש לו' הב לן ובאמת מנהג
הספרדים לומר בלשו' זה אף בלא כוס וראיתי
בערוה"ש קצב ס"ב כ' הב לן ונברך והוא מלשו'
הבה שזהו הזמנה עי"ש ואפשר לו' הב לן ר"ל תנו
לנו רשות ונברך.

הב לן רשות ונברך

ומה שנהגו לענות יהיה שם וכו' משמע בשולה"ט
קאמארנע שהוא משום דגם הסועדים יזמינו
בפה כטעם הנ"ל ולפי זה היה צריך גם היחיד לומר
הב לן וצ"ע למה לא נהגו כן ובאמת בשוה"ט ס"ב
כ' וז"ל.....
ב .נהגו שהמזמן נוטל רשות קודם שיברך ברשות
מרנן ורבותי נברך וכו' ולא הביאו
הפוסקים הקדמונים ובכה"ח ציין למש"כ הרמ"א
בסי' קס"ז סי"ד והמברך יאמר תחילה ברשות מורי
ורבותי ע"כ והענין הוא היות ודין הוא ד'גדול מברך'
בסי' ר"א וכשמברך הוי כאומר ראוי אני ע"כ דרך
ענוה ליטול רשות כאילו הם גדולים ממנו ולהם
נאה לברך וכ' הפוסקים דאפי' הגדול או הבעה"ב
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צריך לבקש רשות וכן נהגו ליטול רשות מאלו שיש
להם דין קדימה דאם יש שם בעה"ב או כהן וכדו'
יאמר ברשות בעה"ב או הכהן וכן אם אביו סועד
יאמר ברשות אבי מורי משום כיבד אב ואם
)כה"ח( וע"ע במור וקציעה.

ג .בטור מ"ו ל"ו בין ברכת הזימון לברכהמ"ז
'ברוך הוא וברוך שמו' וכ' הב"ח מנא ליה
לרבינו לו' כך כי לא נזכר בשום פוסק רי"ף ראש
ורמב"ם והמהרש"ל כ' דט"ס וקשה לו' כן דכן
נמצא בכל הפוסקים ובספר רוקח ואבודרהם וצריך
לומר דכן היה מקובל בידם נוסח זה בברכהמ"ז
ובטעם הדבר מצינו ג' דרכים א .בד"מ כדי להפסיק
בין ברכת הזן לברכת הזימון – לפ"ז נמצא דבין
המזמן ובין המברכים אומרים זאת .ב .ובפרישה כ'
דכן הוא דרך עניה שמוסיפין על ברכה הראשונה
ע"כ המזמן אומר נברך וכו' והסועדים מוסיפים
ובטובו חיינו ,והוא חוזר ומוסיף ב"ה וב"ש ,לפ"ז
נמצא דרק המזמן אומרו .ג .והב"ח כ' דילפי' מכי
שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו דהיינו שצריך
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להוסיף יותר ממה שקרא ע"כ הסועדים עונים ברוך
שאכלנו וכו' כמו שקרא ומוסיף גודל יתר ממה
שאמר בזה שאומרים ב"ה וב"ש ולפ"ז רק הסועדים
אומרים זאת ,וכ' דלפ"ז עיקר הנוסח נתקן רק
בעשרה שמזמנים? השם ואומרים אלוקים ולא
בשלשה ,ותמיהה גדולה דכ"א מבאר טעם ולפ"ד
יוצא שאין זה מנהג שוה לזה שניהם אומרים לזה
המזמן ולזה הסועדים ועוד יותר קשה דלכולם
הביאור בזה הוא דשייך דוקא בזימון והב"ח כ'
דהמנהג הוא שגם יחיד אומרו לפ"ז לא נתיישב
המנהג ממאן דהו וצ"ע .ובד"מ כ' דנראה דבר יתר
ולמעשה פסק שלא לאמרו וכ"מ מהשו"ע שלא
הביאו וכן פסק הט"ז אמנם במג"א פסק כהב"ח
לאמרו בעשרה ובמחה"ש כ' דבשלשה נ' עכ"פ
שיש מקום לומר וכ"פ במשנ"ב ובשועה"ר אבל
היחיד לא יאמר ובשוה"ט קאמארנע כ' אדרבה
ביחיד יש מקום יותר לומר משום הזמנה בפה וכ'
דמ"מ טוב יותר שיאמר יהי שם ה' מבורך מעתה
ועד עולם.
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רג

הרב בנימין יוסף גרינפעלד

בסוגיא דפרח זימון מינייהו

במתני' נ' ע"א ג' שאכלו כאחת אינן רשאין ליחלק
וכו 'בגמ' מקשי' דתנינן חדא זימנא
בתחילת פירקין ג' שאכלו כאחת חייבין לזמן ותי'
הגמרא ג' תי' ונבארם חדא חדא.

א .כי הא דאמר ר' אבא אמר שמואל ג' שישבו
לאכול כאחד ועדיין לא אכלו אינן רשאין
ליחלק דהיינו דממתני' דתחילת פירקין שמעי' רק
אם אכלו ומתני' דהכא בא להוסיף שאם רק ישבו
לאכול כבר אסור להם ליחלק.
ב .ל"א דאמר רבי אבא אמר שמואל ג' שישבו
לאכול כאחת אפ' כ"א אוכל מכיכרו אינן
רשאין ליחלק דהיינו דממתני' בריש פרקין רואים
רק כשאוכלים ביחד דקתני כאחד משמע דווקא
כאחד ומתני' דהכא בא להוסיף שאפי' אינם
אוכלים כאחד דהיינו דכ"א אוכל מכיכרו כבר
חייבין לזמן ואינם רשאים ליחלק.

ג .ועוד תי' הגמ' א"נ כי הא דאמר רב הונא ג'
שבאו מג' חבורות אינן רשאים ליחלק
אמר רב חסדא והוא שבאו מג' חבורות של ג' בנ"א
אמר רבא ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך ואזמון
עלייהו בדוכתייהו אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו
פרח זימון מינייהו ]והביא ראיה ע"ז מטומאה עיי"ש
בדף נ' ע"ב[.
הנה על תי' הג' בגמ' יש מחלו' בראשונים איך
ללמוד אזמון עלייהו בדוכתייהו ,א( רש"י פי' וז"ל
ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך חבורות שפירשו

אלו מהן ואזמון עלייהו דהני כגון אם היו ארבעה
בכל חבורה ונשאר בכל אחת כדי זימון והפורשים
הללו היו צריכים לצאת לשוק ,אבל אזמון עלייהו:
דהני כגון שנצטרפו אלו עמהם לזימון כדאמרי'
קוראין לו ומזמנין עליו כדי נברך וברוך הוא ועכשיו
הם באים לברך לא יברכו שכבר פרח מהם חובת
זימון ותו לא הדר עלייהו עכ"ל.

ב( ותוס' בד"ה אבל ,פי' הגמ' באופן אחר והוא
דהיה בכל חבורה ג' והפסיקו הני שיצאו
לשנים עד גמר המברך הזן פרח חובת זימון
מעליהם כלומר פטורים מן הזימון ורשאים ליחלק
ורש"י לא פירש כן.
ועכשיו נביא כמה דקדוקים בדברי רש"י א' דרש"י
כתב דהיה בכל חבורה ד' ובגמ' קתני
דהיה ג' מבאר תוס' ר' יהודה שרש"י סובר שאפי'
עשו זימון אלו השלשה שנשארו אם זה שפרש לא
היה בזימון יכול לעשות זימון ולא פרח זימון וכך
גם סובר הריטב"א ברש"י וזה שקתני בגמ' ג' היינו
שנשאר ג' ולא שהיו מתחילה רק ג' ועוד יש לבאר
בדברי רש"י שכתב והיו צריכים לצאת לשוק
ומבאר המג"א דרואים מכאן שרש"י סובר כהב"ח
דאם עוד לא גמרו לאכול מותר לצאת דהחיוב של
זימון חל רק בגמר הסעודה אבל האליה רבה סובר
שאין ללמוד זאת מדברי רש"י שסובר כהב"ח אלא
איירי באופן שהיו צריכים לצאת לדבר המותר
לצאת באמצע הסעודה לכאורה לפי' רש"י בביאור
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הגמ' שהיה בכדי נברך וברוך הוא מה החי' בדברי
רבא במתני' הלא יצאו בברכת הזימון וא"כ למה
ואיך יתחייבו עוד הפעם בזימון ויש כמה תי' א'
והרא"ש תי' שאפי' אכלו אח"כ )לא נתחייבו עוד
הפעם בזימון( בלא נטילה ובלא ברכה והו"א
שיתחייבו בזימון בא רבא לומר שאם עשו זימון
פרח מהם חובת הזימון בין ממה שאכלו ובין ממה
שיאכלו אח"כ אבל על תי' זה קשה דבהא לא קתני
דאם יאכלו גם פטורים מן הזימון ואיך יכולים לומר
דזה בא רש"י לומר כך הקשה הנהר שלום ותי' שם
תלמידי ר' יונה דבאמת מי שיוצא לשוק ומזמנים
עליו מבחוץ אינו יוצא בברכת הזימון וזהו החי' של
רבא שאפי' אלו השלשה שנתחברו יחד לא יצאו
ידי ברכת הזימון שכולם ענו מן השוק אינם יכולים
לזמן וגם הנהר שלום סובר כך ברש"י בשביל
שרש"י לעיל פסק כרב ששת שצריכים לשמוע עד
הזן לצאת ידי ברכת הזימון וא"כ נמצא דכאן שכתב
שענה כדי נברך וברוך הוא אין פי' שיצא ברכת
הזימון אלא שפרח מינייהו חובת זימון אפי' לא
יצאו ע"כ הנה תוס' הוסיף בדבריו ורש"י לא פירש
כן לכאורה במה נחלקו רש"י ותוס' יש שני
פירושים א' הב"ח והגר"א לומדים דפליגי אם
דפרח זימון פטורים מן הזימון ואם רוצים יכולים
לזמן כמו שדייק התוס' ורשאים ליחלק או
שאסורים לזמן כמו שדייק ברש"י ותו לא הדר
עלייהו משמע שאפי' רוצים אינם רשאים לזמן .ב'.
אבל הפנים מאירות כתב דלא פליגי רש"י ותוס'
בדבר זה הוא סובר דתוס' סובר דכדי שיהיה פרח
זימון צריכים לצאת ידי ברכת הזימון ולרש"י כמו
שכתבנו לעיל סברת הנהר שלום ותלמדי ר"י דאפי'
לא יצאו בזימון והיינו שלא היו שם עד הזן כבר
פטורים מן הזימון ועכשיו יש עוד שני שי' עיקריות
איך ללמוד סוגיית הגמ' והוא :א( שי' רב האי גאון.
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ב( התוס' ר"י והרמב"ן .שי' א' רב האי גאון הוא
שמה שכתבה מתני' אינן רשאין ליחלק אינו קאי
על בני החבורה ]כמו שביאור רש"י והתוס' ורוב
ראשונים[ אלא קאי על הג' שהצטרפו אח"כ וע"ז
אומרת מתני' שאינן רשאין ליחלק מחבורתו
הראשונה אלא צריכים לחזור דאם לא יחזרו יפרח
זימון מינייהו היינו מבני החבורה וזהו דווקא אם היו
בני החבורה ג' אבל אם היו ב' ואחד יצא מכל
חבורה אז מותר להם ליחלק ולעשות זימון לבד
מפני שיכלו לעשות זימון בלעדיהם.

והתוס' ר' יהודה והרמב"ן הם לומדים דאזמין
עלייהו בדוכתייהו פי' שזימנו החבורות
בעצמם והם לא היו שם כלל דהיינו או באופן
שהיה בכל חבורה ארבעה ואחד הלך והשלשה
שנשארו בכל חבורה זימנו לעצמם או שהיה בכל
חבורה שלשה וזימנו על אחד מן השוק אז פרח
זימון מינייהו של השלשה שנצטרפו מכל חבורה
ואינם יכולים לזמן בשביל שחבורתו זימנו ואינם
יכולים לחזור לשם והרמב"ן הוסיף דלאו דוקא דכל
החבורות כבר עשו זימון דאפי' רק חבורה אחת
עשו זימון כבר הוא אינו יכול להצטרף עם השניים
האחרים שחבורתם עוד לא זימנו וזהו דווקא אם
לא אכלו במקום שנצטרפו דאם אכלו לפני
שחבורתם זימנו נתחייבו כאן בזימון ולכאורה קשה
מהו הלשון בגמ' אזמון עלייהו בדוכתייהו דמשמע
דזימנו אתו כך הקשו תלמידי ר' יונה והרא"ש ותי'
התוס' ר' יהודה דהפי' הוא על פניהם דהיינו שעברו
עליהם וזימנו בלעדם ושפיר נופל לשון "עלייהו"
דהיינו שעברו עליהם.
ועכשיו נבאר האיך פסקי' למעשה הנה הרא"ש
פסק כרש"י והר"י על הרי"ף מביא שי'
רש"י וקושיית ר' יהודה ואומר שזה נראה לו לענין
הלכה אבל לענין המעשה בגמ' מבאר כשי' רש"י
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ומה שמקשים על פי' רש"י דהוא פשוט דאם ענו
לזימון דנפטרים מברכת הזימון ולא שייך לשון פרח
זימון מינייהו ועוד דהם כבר יצאו ע"ז מתרץ הר"י
דרבא בא להשמיענו דהוא לא היה שם אלא כדי
נברך וברוך הוא דהיינו שענה מן השוק והוא לא יצא
בזימון ]שרש"י פוסק לעיל מיניה שצריך לשמוע עד
הזן וזה בא רש"י לומר דאפי' אלו השלשה לא יצאו
ידי זימון וחבורתם יצאו כי שנים המפסיקים לאחד
אפי' אינו אומר עמהם יוצאים ידי זימון ורק הוא
אינו יוצא אפ"ה אינם יכולים לזמן אפי' אכלו ביחד
משנתחברו והייתי יכול לומר שנתחייבו כאן בזימון
בא רבא להשמיענו שאינם יכולים לזמן ושייך שפיר
לשון פרח כי הם לא יצאו בזימון של בני חבורתם
אלא כיון שנפטרו בני חבורתם על ידם פרח זימון
מינייהו כך הסביר הר"י שי' הרי"ף.
והטור פסק כתוס' והוסיף שאפי' לא אכלו אלו
השלשה משנתחברו והב"י כתב ע"ז דהוא
פי' רש"י אבל נראה שהטור סובר דלא פליגי רש"י
ותוס' בדבר זה ע"כ והוסיף דאפי' פי' הגמ' כתוס'
עכ"פ זה כתב כרש"י,
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והב"י בחיבורו פסק כהתוס' ,וכהתוס' ר' יהודה
דהיינו שכתב בסע' ה' דאם זימנו עמהם עד
הזן פרח זימון מינייהו ואם לא זימנו עליהם חייבים
לזמן ואינם רשאים ליחלק אפי' לא אכלו יחד
משנתחברו ובסע' ו' כתב שאם זימנו חבורתם
דהיינו או שהיה ד' בכל חבורה ואחד הלך ונשאר
כדי זימון או שהיה ג' ונצטרפו עם אחד מן השוק
פרח זימון מינייהו כיון שחבורתו זימנו כבר.

והנה הרשב"א ביאר הגמ' כשי' רב האי גאון
והרמ"א פסק כוותיה דהיינו שאם היה ד'
מכל חבורה מותר להם ליפרד והגמ' אומרת שרק
בג' בנ"א אסור משום דפרח זימון מינייהו קאי הבני
חבורה דהיינו שיפרח מהם הזימון.

ולהלכה נמצא דפליגי רק כיצד לומדים הפשט
בגמ' אבל להלכה למעשה לא פליגי
והראיה דהמחבר פסק גם כהתוס' וגם כהתוס' ר"י
נמצא דלהלכה ל"פ ופסקי' ככולהו ]והפמ"ג
מסתפק אם שמע רק כדי נברך וברוך הוא כר"ש
אם גם אז אמרי' פרח זימון מינייהו[.

-

תושלב"ע

רו
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הרב יעקב גאלדשטיין

בענין אמירת ברוך הוא וברוך שמו קודם התחלת ברהמ"ז

טור סימן קצב ,שלשה שאכלו כאחד ,חייבין לזמן,
שאומר אחד מהם נברך שאכלנו משלו ,והם
עונין ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו ,והוא חוזר
ואומר ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו "ברוך הוא
וברוך שמו" ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הזן
את העולם וכו'.
ובדרכי משה מעיר דברמב"ם )פ"ה ה"ג( אינו
מוזכר שאומר ברוך הוא וברוך שמו ,וגם
הרבה מן המדקדקין אין אומרין אותן ,אלא
מתחילין מיד ברוך אתה ה' וכו' ,ולא ידעתי מנין
לרבינו זה ,כי אינו מוזכר בגמרא ,ורי"ף ורא"ש ג"כ
לא הזכירו .והמהרש"ל כותב כאן קבלתי שזה אינו
מן הנוסח אלא שהשומע הברכה מהמברך יענה
ברוך הוא וברוך שמו ,וכן על כל שאר התחלת
ברכות ,ושיבוש גדול הוא לאמרו המברך בנוסח
ברכת הזימון ,וכן קיבלתי שאין לאמרו ,עכ"ל.
ובפרישה כותב ,מורי ורבי )המהרש"ל( לא הי'
אומרו ,אבל ר' נפתלי בפירוש ברכת
המזון שלו ,הוכיח מדברי רוקח )בסי' רפג( ומדברי
הר"ר דוד אבודרהם ,שיש לאמרו ,ודוקא בברכת
הזימון יש לאמרו ,ולהכי כתבו המחבר כאן
במקום דמדבר מברכת הזימון ,עכ"ל ,וכן כתב
הב"ח כאן ,תמוה מה המקור לאמירת בהוב"ש,
ויש אומרים דטעות סופר הוא ,וכן כתב מהרש"ל,
אבל קשה מאוד לומר כך ,דהוא נמצא בכל ספרי
רבינו) ,הכונה :לכל הדפוסים( שוב ראיתי בספר

ה'רוקח' שהעתיק 'ברכת הזימון' ברוך שאכלנו
משלו ובטובו חיינו ,ברוך הוא וברוך שמו ,וכן
הוא בספר אבודרהם גבי ברכת הזימון ,וצריך
לומר דכך הי' מקובל בידם נוסח זה בברכת
הזימון מאבותיהם ,עכ"ל.

וכדי לבאר השייכות דבהוב"ש לברכת הזימון,
צריך להקדים ,ענין אמירת 'ברוך הוא וברוך
שמו' בכלל .כתב הדרכי משה כאן בתוך דבריו,
דאינו שייך לברכת המזון יותר מלשאר ברכות,
דאחר כל ברכה יכול לומר ברוך הוא וברוך שמו,
כלומר ולא מצאנו שיאמרו אחר שום ברכה ,רק
אמן) ,ועיין במהר"ל שהבאתי לקמן( ,ומסיים הד"מ
שנראה דבר יתר ,ובאמת המנהג לאומרו על
התחלת ברכות כנ"ל במהרש"ל.

במס' יומא )לז ע"א( תניא רבי אומר ,כי שם ה'
אקרא וגו' ,אמר להם משה לישראל בשעה שאני
מזכיר שמו של הקב"ה ,אתם הבו גודל לאלקינו,
חנניא בן אחי ר' יהושע אומר ,זכר צדיק לברכה,
אמר להם נביא לישראל בשעה שאני מזכיר צדיק
עולמים אתם תנו ברכה ,ע"כ הגמ' ,שבא לבאר דין
המשנה דבשעה שמזכיר כה"ג שם המפורש ,עונין
אחריו 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
שלמדוהו מפסוקים הנ"ל,
ובמהר"ל )גור אריה פר' האזינו( על פסוק כי שם ה'
אקרא ,כותב ,מכאן שעונין ברוך שם
כבוד מלכותו ,אבל שלא במקדש עונין אמן ,דרק
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במקדש דשם השם נקרא ככתבו עונין ברוך שם
וכו' ,וכן אי' בספרי שעונין אמן אחר ברכה ,מפסוק
זה ,ואף דבפסוק מיירי רק משם המפורש ,מ"מ יש
ללמוד מכאן שעונין אחר המברך ,עכ"ל.
ותמוה איך לומדים אמן אחר ברכה ,מברוך שם
כבוד מלכותו אחר הזכרת השם ,וצ"ע
קצת ,דאמן הוא על הברכה ואפי' אין בו הזכרת
השם ,וברוך שם כבוד מלכותו הוא על הזכרת השם
אפי' אינו ברכה) ,וכהפר"ח דלקמן( ,ואכן הטור
למד מכאן דשלא במקדש אומרים "ברוך הוא
וברוך שמו" וכן כותב בסי' קכד  ,ושמעתי מאבא
מרי )הרא"ש( שהיה אומר על כל ברכה וברכה
שהיה שומע בכל מקום 'ברוך הוא וברוך שמו' ,וזה
שאמר משה רבינו ע"ה כי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלקינו ,ועוד אפילו כשמזכירין צדיק בשר ודם
צריך לברכו ,שנאמר זכר צדיק לברכה ,עד כאן ,ויש
בו כמה דיוקים איך למד הגמ' הנ"ל ,עכ"פ למד
מכאן שעונין בהוב"ש ,והשו"ע פסקו להלכה שם
סעיף ה' ,על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום
אומר 'ברוך הוא וברוך שמו'.
והפרי חדש כו' שם ע"ז ,מכאן אתה למד
שכשמזכירין הכהנים את השם בברכת
כהנים ,ג"כ צ"ל ברוך הוא וברוך שמו ,דהמקור לזה
)גמ' הנ"ל( הרי אינו מיירי דוקא בברכה ,דגם
כשהכה"ג אומר לה' חטאתי לפני ה' תטהרו ,אומרי'
ג"כ ברוך שם וכו' ,עכ"ל ,רואים אפילו דליכא אלא
הזכרת השם גרידא ג"כ צריך לברכו.

עכ"פ נחזור לעניננו ,להבין השייכות דבהוב"ש
לברכת הזימון ,הב"ח נותן טעם לשבח ,וכה
לשונו ,אפשר לומר הטעם בזה ,לפי דבריש פרק
שלשה שאכלו איתא ,שלשה שאכלו כאחד חייבין
לזמן ,מנא הני מילי ,דצריך ג' לזימון ,אמר ר' אבהו,
דאמר קרא כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו,
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מפרש רש"י ,דהבו כלומר אחד אומר לשנים הבו
גודל ,נראה דמכאן למדו הקדמונים גבי ברכת
הזימון ,שחייבים אנחנו לברך את שמו ,וליתן גודל
בשני דברים ,האחד הוא שישוב ויאמר ברוך
שאכלנו משלו וכו' ,השני הוא ,שעוד יתן ברכה,
דהיינו שיאמר 'ברוך הוא וברוך שמו' ,דמכתוב אחד
נפקא לן תרוייהו ,עכ"ל.

ומהב"ח נמצא ד'השומעים' מוסיפים אותו,
דמקרא א' נפקא ,למדו דצריך לומר גם
את זה ,וזו היא להסביר שיטת הטור דגם בג'
אומרים אותו .אך הב"ח ממשיך ,אלא דמ"מ נראה
לפענ"ד ,העיקר דנוסח זה לא נתקן מהקדמונים
אלא כשמזמנין בעשרה ,דמזכיר שם אלקינו,
שאומרים נברך לאלקינו שאכלנו משלו ,דאז יענו
ברוך אלקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו 'ברוך
הוא וברוך שמו' ,דע"ז אמרו רבנן ז"ל דכי שם ה'
אקרא הבו גודל לאלקינו ,משמעו הנך תרתי
דאמרן ,אבל כשמזמנין בג' אין מקום לאמרו,
והעולם טועין לאמרו בכל פעם אפילו ביחיד ,בלא
זימון כלל ,וכן אני נוהג שלא לאמרו אלא
כשמזמנין בעשרה ,עכ"ל.
הפרישה בא בטעם אחר ,דבאבודרהם מדויק
באמרו ,המברך מוסיף ,וכלומר ,דיש
מחלוקת אם המזמן אומר בתחילה גם ובטובו חיינו,
כמו שטוען המהרש"ל ,ובטור וכן הנוסח כהיום
וכתקנת המהר"ל דלא אומר אותו ,כו' הפרישה,
נראה מזה שצריך כ"א לומר יותר מחבירו ,דהמזמן
אומר נברך שאכלנו משלו ,ותו לא ,והם עונים ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו ,ומסיים ,דלפ"ז נראה
בוודאי דיש לומר ג"כ בהוב"ש ,והוא מחזרת
המברך ,דחוזר ואומר ברוך שאכלנו משלו ,ובטובו
חיינו ,ברוך הוא וברוך שמו ,כחלק מהברכה ,והוא
ההוספה שהוסיף על חבירו ,עכ"ל.
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]וע"פ דבריו ,אם זאת הטעם לומר בהוב"ש ,מובן
שיטת רבו ,המהרש"ל ,דהוא סובר שאין
צריך כ"א להוסיף ברכה ,וכמו שסובר דהמזמן
אומר בתחילה 'ובטובו חיינו' ,סובר ג"כ דאין הוא
צריך להוסיף בסוף 'בהוב"ש[.

ונפק"מ גדול בין הני תרי טעמי ,מי אומר
בהוב"ש ,להב"ח ,ה'שומעים' עונים,
ולהפרישה ,ה'מברך' מוסיף ,והפמ"ג מקשה כבר,
דבטור ובאבודרהם משמע דהמברך אומרו.

והדרכי משה כותב טעם נפלא ,ואפשר שטעם
רבינו בזה כדי להפסיק בין ברכת המזון
לברכת הזימון ,עכ"ל והוא פלא וסתום ביותר ,מה
הענין להפסיק ,אדרבא ברכה סמוכה לחבירתה
הוא מעלה ,ותו לרב ששת אסור להפסיק ,דהוא
סובר שברכת הזימון עד הזן את הכל ,וכמו שפוסק
ה'רמ"א' כמותו בסימן ר' )ס"ב( בשם 'הטור' ,מאביו
הרא"ש ,דלכך המפסיק באמצע אכילתו לענות
ברכת הזימון צריך לשמוע עד הזן את הכל.
ובאמצע ברכה שיוצא אסור להפסיק ,וכמו שכתב
המג"א בסי' קכד )ס"ק ט'( דאם עסוק במקום
שאסור להפסיק ,אסור לומר בהוב"ש ,ואפי'
בפסוד"ז אין עונים אותו ,וכו' ע"ז הדגול מרבבה,
וק"ו בברכה שמוציאו ידי חובתו א כגון ברכת
השופר ומגילה שלא יפסיק לענות 'ברוך הוא
וברוך שמו'.

ולכאורה צ"ל דהרא"ש לשיטתו ,דסברת רב
ששת ,אינו משום דזימון הוא עד הזן
את הכל ,אלא התם דמפסיק באמצע אכילתו
להצטרף לזימון ,צריך שיהיה ניכר שמזמנין עליו,
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ונברך אינו ניכר ,ובאמת בעשרה דאומרים אלקינו,
אינו צריך להפסיק עד הזן את הכל ,וכבר לא קשה
דאסור להפסיק.

ואולי אפ"ל דבזה כיון הרמ"א לומר ,דהטור רוצה
שיפסיקו בין ברכת הזימון לברכת הזן,
להראות הא גופא שסובר דזימון אינו כולל ברכת
הזן ,אע"פ שצריך להפסיק עד הזן] ,כמו שמצינו
דאחר בונה ירושלים אומרים אמן להראות שעד
כאן דאורייתא ,וכן אומרים חצי קדיש לפני תפילת
שמו"ע דמעריב ,להראות דסמיכות גאולה לתפילה
דמעריב ,אינו כבשחרית[ ונראה קצת דחוק.
ומענין לענין באותו ענין ,המ"א דן בהמחלוקת אם
עונים אמן אחר ברכת הזימון ,מה סובר
הרמ"א ,ובתחילה מביא שיטת הרמ"א הנ"ל
דהמפסיק לענות זימון צריך להפסיק עד הזן,
וכהסברא הפשוטה דברכת הזימון כולל ברכת הזן,
וא"כ הוי סוף נברך ,באמצע ברכה ,ואין לענות אמן,
אך מביא רמ"א בסי' קצח ,דכשאחד נכנס ושומע
ברוך שאכלנו צריך לענות אמן' ,וכן על כל ברכה
שאדם שומע חייב לענות אמן' ,משמע דהוא ברכה
ככל הברכות ,ע"כ תוכן דברי המג"א ,וצ"ל דלפי
סיום המ"א דצרי' לומר אמן ,הוא ככתבנו לעיל,
דע"כ זימון אינו כולל הזן .ולפי סברת המג"א אם
עונים בהוב"ש ,ע"כ דהוי ברכה מיוחדת כנ"ל ,א"כ
למה לא יענו אמן ,והמג"א פוסק המנהג לענות
בהוב"ש ,והמנהג שלא לענות אמן ,וכן העתיק
המשנ"ב ,וצ"ע] ,ולהיפך ,עיין לקמן ערוך השלחן[.
ועתה באתי לגני ללקוט בשושנים ,להלכה
ולמעשה מדברי הפוסקים שמפיהם אנו

###
א .וה'יעקעס' נוהגי' משום הכי דבשמו"ע ג"כ לא עונים 'בהוב"ש' ,ולכאורה צריך לעורר להנוהגים כדעת האר"י הק'
וכמנהג החסידים ,דאומרים ההפטורה כ"א ,דלפ"ז המברך מוציא הברכות ,דאסור לענות שם בהוב"ש.
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חיים ,ויש בו כמה וכמה שיטות .השו"ע לא
העתיק דברי הטור שצ"ל בהוב"ש ,וכן נקט הט"ז,
כיון דאין לזה עיקר מהגמ' ופוסקים ,וכאן מביא
שיטת מו"ח הב"ח דרק בעשרה אומרים ,וחולק
עליו ,דא"כ הי' לו לתנא לשנות גם חילוק זה בין
ג' לי' ,וכן כתב במעשה רב שכן נהג הגר"א,
ובערוך השלחן פוסק ד'אמן' עונים ,ו'בהוב"ש'
אסור לומר משום הפסק ,ומסיים דכן המנהג
הפשוט במדינתנו ,וכן נראה מרוב הפוסקים ,וכן
פסק השלחן הטהור ,והכף החיים כותב דכיון שיש
בזה דעות חלוקות ,שב ואל תעשה עדיף ,ומסיים
ומשום הכי רבים וטובים נמנעים מלאמרו ,ע"כ
שיטה א'] ,שיטת ד"מ ורש"ל[.

המ"א כותב ,דהטור ואבודרהם כתבו לאמרו ,וכן
כתב המהר"ל מפראג )נתיב העבודה פי"ח(,
והלבוש ,וכן המנהג ,וכן העתיק המשנ"ב) ,ועיין
לעיל מה שתמוה דמעתיקים המנהג שלא אומרים
אמן רק בהוב"ש( .ובמג"א נראה דגם ג' אומרים,
והמברך אומרו ,כן כתב הפמ"ג ומשנ"ב ,וכמשמעות
הטור וטעם הפרישה וד"מ ,והפמ"ג כותב דלטעם
הד"מ ג"כ רק המברך אומרו ,דלהשומעים יש כבר
הפסק בענית אמן ,וב'ברדיטשוב-סידור' כו' בג'
עונים אמן ,והמברך או' ברוך הוא וברוך שמו ,ע"כ
שיטה ב' ]שיטת הטור[ .הב"ח ס"ו דרק בי' אומרים
אותו ,והיעב"ץ בסידור כותב ,נחלקו המחברים
לשתי כתות אם אומרים בהוב"ש ואמן בברכת
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רט

הזימון ,ונקטינן מלתא מציעתא לענות אמן ובהוב"ש
רק בעשרה ,ורק המזמן) ,והוא אינו כסברת הב"ח(
והבו דלא להוסיף גם בזמון שלשה לחדש דבר
מעתה ,ואעפ"כ אין אני מוחה ביד הנוהג כך וכך
אחר שאין הכרעה ברורה ,עכ"ד ,וכן נהג רביה"ק
מסאטמאר זצוקללה"ה לאמרו רק בי' ,ע"כ שיטה
ג' וד'] ,שיטת הב"ח -י' והשומעי' ,שיטת
היעב"ץ–,י' המברך[ אבל ביחיד – כו' המ"א –
פשיטא שלא יאמרהו ,רק מתחיל ברוך אתה ה'
וכו' ,ובא"ר האריך בזה דאין שום טעם לג' הטעמים
הנ"ל לומר ביחיד ,וכן בכל מקום מצאנו דשייך
לזימון ,ולפלא שה'סטייפעלער גאון' הקהילות יעקב
זצ"ל אמר גם ביחיד ,ונראה שסבר דשייך לברכת
המזון] ,מנהג ה'[.
ולסיום אזכיר המנהג של המהר"ם א"ש זצוק"ל
כמו שמביא תלמידו הקיצוש"ע )בסי' מה,
לחם הפנים( ,דהמתין שיתחיל המברך ברוך אתה ה',
ואז ענה 'ברוך הוא וברוך שמו' ,והתחיל ברכת המזון,
וקשה דשו"ע הרב כאן כותב ,דלא יענה שם
בהוב"ש ,דלכתחילה צריך לומר ברכת המזון מלה
במלה עם המברך ,ועכ"פ אסור להפסיק עד הזן את
הכל ,והרה"ג ר' שמחה רבינוביץ שליט"א )בספרו
הנפלא 'פסקי תשובות'( מציין דבבית מדרשו של
החת"ס סברו דבהוב''ש אינו הפסק ,כמו שכתוב
במהר"ם שיק )סי' נא( ברוך' הוא' – שם אהי"ה,
וברוך' שמו' – שם הוי"ה  ,ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

-
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הרב משולם יצחק הרטמאן

בדין יין פוטר כל מיני משקין – סימן קע"ד

בגמ' )ברכות מא (:דא"ר חייא פת פוטרת כל מיני
מאכל ויין פוטר כל מיני משקים ,א"ר פפא
הלכתא דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך
הסעודה אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא
לאחריהם ,ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה
טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם
וכו' .ולהלכה נפסק בסי' קע"ד )ס"א( כר"פ ,ומ"מ
הלכה כר"ח דיין פוטר כל מיני משקים ,ויש לעיין
הסברא למה יפטרו הפת והיין שאר דברים ,ותו
מאי שנא דיין פוטר כל מיני משקין ופת אין פוטר
הכל ,ורק דברים הבאים מחמת סעודה ולא דברים
שאין באים מחמת סעודה ,וכגון תמרים ורמונים
ושאר דברים שאין רגילים ללפת בהם הפת.

בסי' קע"ז כתב מג"א סק"א דאם אין חפץ לאכול
פת ואוכל מעט פת רק בשביל לפטור שאר
אוכלים אין הפת פוטר המאכלים ,דלא קי"ל כר"ח
דאמר פת פוטר כל מיני מאכל ,אלא בקובע
סעודתו על הפת דאז אמרי' דכל המאכלים מחמת
פת הן באין ,אבל כשאין חפץ לאכול פת אין פוטר,
וכ"ש אם אוכל פחות מכזית ,ואפ"ל כיון דדרך
לקבוע סעודה עליהם פת פוטרתם וצ"ע .ע"כ.
וביאר בפמ"ג צדדי הספק צד אחד אפ"ל משום
עיקר וטפל ,דבשר ודגים ,אף דאין מלפת הפת אגב
פת באין ,וכן משמע מדברי התוס' )מא :ד"ה הלכתא(
כיון דמשום פת באין הפת פוטרתן .ולכן אם אוכל
הפת רק לפטור המאכל לא מהני דאדרבה הפת
טפל לגביהו .או י"ל צד שני דהרי אמרי' דיין פוטר

כל המשקין אע"ג דלא שתה תחילה כי אם פחות
מרביעית ,והטעם או דפרי הגפן למ"ד מעין שלוש
דין תורה הוה ,דק"ו דלאחריו מברך לפניו לא כ"ש,
ואף אם יהא מעין שלוש דרבנן מ"מ ברכה חשובה
היא ומוציא כל המשקין וכ"ש פת ,דודאי ברכת
המזון דאורייתא ואם לאחריו כששבע מברך ק"ו
לפניו כשהוא רעב ,וא"כ הוי המוציא ברכה חשובה
ומוציא כולן .ואם נאמר דהסיבה דגבי יין מברך אף
על פחות מרביעית משום חשיבות היין שחשוב
כ"כ עד שקבעו לו ברכה לעצמו וכל המשקין טפלין
לו ,א"כ גם גבי פת חשוב מכל מיני מאכל והם
טפלים ,ורק מה ששייך לפת מידי דזיין ,אך מה
שאין קשור לפת כגון פירות דלא זיין אין הפת
פוטרו .ולפי צד זה פוטר הפת את האוכלים אף
כשאין חפץ לאכול פת ,ואף בפחות מכזית ,דהרי
הפת פוטר או מחמת הברכה או מחמת חשיבות
הפת ולא משום דנטפל לפת דבא בסעודה אגב
פת .נמצא דיש לנו ג' מהלכים מה שהפת פוטר
האוכלים והיין פוטר המשקין או משום עיקר וטפל,
או משום חשיבות הברכה ,או משום חשיבות היין
והפת ,אך צ"ע דלפי הצד דמשום עיקר וטפל ,מה
שייך טפילות ביין ומשקין ,הרי שאר משקין לא
באו בשביל היין ומחמת היין כמו בפת דבאו
המאכלים בשביל הפת .ויוצא נפק"מ בין הטעמים
אי הטעם משום עיקר וטפל ,בעי' שיעור חשוב
ובעי' רביעית ,ואי הטעם משום חשיבות הברכה או
היין ,לא בעי' שיעורא וכנ"ל .ועוד נפק"מ לגבי מיץ
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ענבים ,דחשיבות הברכה איכא וכן חשיבות משקה
איכא ,אך עיקר וטפל ליכא ,דאין שאר משקין
נטפלין לו ,וכן כתב בס' שבות יצחק הובא דבריו
בס' וזאת הברכה שהביא את דברי התוס' שכתבו,
"לפי שעיקר משקה הוא והוא ראש לכל מיני
משקין" ,ובאו"ז כתב "שהיין עיקר משתה אדם",
ובתוס' הרא"ש כ' דברי התוס' בהרחבה יותר" לגבי
הא דפת פוטר אף משקין הבאים בסעודה" וז"ל
שהרי יין פוטר כל מיני משקין אע"ג דברכת בופה"ג
לא שייכא מידי לשאר משקין ,אלא לפי שהיין הוא
ראש לכל מיני משקין הוא עיקר לענין ברכה וכולן
טפלים לו וכן נמי פת הוא עיקר סעודה והמשקין
אינן באין אלא בשבילו הפת פוטרן עכ"ל .וכתב
דרק ביין שייך סברא זו שמשכר ומשמח ,ואז הוא
עיקר משקה ולא במיץ ענבים ,ולכן כותב
שכששותה מיץ ענבים יראה לפטור שאר משקין
ע"י סוכר וכדו' .אך בס' וזאת הברכה כתב לדחות
דבריו ,דאפ"ל דחשיבות היין הוא כמשמעות התוס'
ואו"ז שעיקר משקה הוא ועיקר משתה הוא ,ואיתא
באריכות יותר בדברי המרדכי וז"ל יין פוטר כל
שאר מיני משקין אע"פ שעיקר ברכתו בופה"ג ולא
שייכא מידי לשאר משקין וכו' ,אלא כמו שיין פוטר
כל שאר מיני משקה לפי שבעיקר המשקה ישתה
יין והוא ראש לכל שאר משקין ,לכן הוא העיקר
לענין הברכה והם טפלים עכ"ל ,ומשמע מדבריהם
דבזמניהם היה עיקר המשקה יין ולא שתו כ"כ
שאר משקין ,ועיקר הענבים עומד לשם כך ,נמצא
דכל משקה היוצא מן הענבים הוא משקה בעצם,
ואף אם ישתנה המציאות שיהיה משקה נפוץ יותר
וכמו בזמנינו שהיין בא בעיקר לקידוש ולמצוה ולא
משקה עיקרי ,מ"מ נשאר שהיין הוא עיקר משקה
בדיני תורה ,והראיה שמברכים ע"ז בופה"ג
)ולמעשה כותב לנהוג לחומרא( .ולפ"ז מובן מה

רבתא
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שהקשינו לעיל לפי הצד דיין פוטר משקין משום
עיקר וטפל מה שייך ביין עיקר וטפל הרי לא באו
שאר משקין בשביל היין ,כמו בפת שבאין שאר
האוכלין בשביל הפת ,והשתא ניחא דהואיל ועיקר
המשקה היה יין ולא שתו כ"כ שאר משקין ,נמצא
דלגבי רצון האדם לשתיה הוי היין עיקר ושאר
משקין נטפל לזה ,ואף שלא באו בשביל היין אך
באו למטרה אחת להשלים השתיה שהוא בעצם
היין ,ולכן דומה לפת שכל האוכלים דזייני באו
להשלים המזון שעיקרם הוא הפת .ועוד נפק"מ בין
הטעמים אם בירך בופה"ע או שהכל על היין,
דברכה ליכא ,אך עיקר וטפל וחשיבות משקה
איכא ,שהרי במציאות שתה יין חשוב ובירך עליו
ברכה ,אף שאין זה הברכה הראויה ,ומ"מ אין זה
בהכרח דאפ"ל דלפי הטעם דמשום חשיבות היין
קבעו לו ברכה לעצמו דוקא אם בירך בופה"ג פוטר,
דאפשר דמה שיין פוטר כל המשקין דוקא
בדאיתניהו לתרוויהו ,גם ברכה חשובה וגם המשקה
החשוב ,דהרי סוף כל סוף יין עולה על שאר משקין
עם ב' ענינים גם בחשיבות וגם בברכה שבא
בתוצאה מהחשיבות .ואיפכא אם בירך ולא שתה
יין ודאי אין פוטר שאר משקין לכל הטעמים ,שהרי
לא היה לברכה על מה לחול .ולגבי הנפק"מ דלעיל
בין הטעמים אי בעי' רביעית או סגי בשתיה כ"ש,
בביה"ל הביא החיי"א והנשמ"א שכתב דדוקא
בשותה יין בקביעות ולא בשותה כוס אחד או שנים
ואין בדעתו למשוך עצמו ביין ,וכ"ש כשמקדש
ושותה מלוא לוגמיו דלא מהני לפטור שאר משקין,
והיינו שסובר הטעם משום עיקר וטפל ,וסבר דלא
הוי עיקר אלא כששותה בקביעות .אך משנ"ב חלק
עליו דלא בעי' קביעות אך בעי' עכ"פ מלוא לוגמיו
שיעור דמייתבא דעתיה ,אך צ"ע מה שסגי שיעור
מלוא לוגמיו ולא בעי' רביעית ,דהרי ודאי סובר
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כהצד דמשום עיקר וטפל מדלא סגי בכ"ש .אך
באמת חזי' לקמן בסי' קע"ז דהמשנ"ב מביא את
דברי המג"א שמסתפק לגבי פת אי פוטר שאר
אוכלין אף כשאכל פת רק כדי לפטור האוכלין ,או
שאכל פחות מכזית או שמא אינו פוטר ומכריע
להחמיר ,ומשמע שלא הכריע בין הצדדים ולכן
כתב כאן המשנ"ב להחמיר במלוא לוגמיו שהוא
שיעור חשוב גבי קידוש .ובס' פשט ועיון )הגר"מ
שטרנבוך( כ' דשתיה שאינו של מצוה צריך
רביעית ,דשיעור מלוא לוגמיו שכ' המשנ"ב אינו
מובן ,ורק בקידוש שהשיעור לצאת יד"ח הוא
במלוא לוגמיו ,סגי במלוא לוגמיו אך בעלמא בעי'
רביעית .ברעק"א מביא הבתי כהונה שסובר
דשתיה של מצוה אינו פוטר שאר משקין אפי'
כשיעור ,שאין האדם רוצה את השתיה אלא לקיים
המצוה ,משמע דסובר דהטעם הוא משום עיקר
וטפל ושאר משקין אין נטפלים ליין קידוש .ולפי

רבתא

כל הנ"ל אפשר להבין מה שחלקו שו"ע הרב
ומשנ"ב גבי הא דאם היה צריך לברך על שאר
המשקין ברכה ראשונה ולא נפטרו בברכת היין כגון
שלא היו לפניו כשבירך בופה"ג ולא היה דעתו
עליהם ולא רבע ,ופסק הרב בסידור )סוף פ"א(
דבברכה אחרונה על היין כן נפטרים שאר משקים
וא"צ לברך עליהם ,ומשנ"ב )בסי' ר"ח סקע"ב( פסק
דאין נפטרים וצריך לברך עליהם ופליגי בהנ"ל
דלהרב הסברא דפוטר יין שאר משקין משום
חשיבות הברכה ,ולכן אף דבברכה ראשונה לא
נפטרו שאר משקין מ"מ עכשיו עומדים לפניו ב'
ברכות ברכה אחרונה על יין וברכה אחרונה על
שאר משקין ,ובדין הוא שתפטור הברכה החשובה
של היין את ברכת שאר המשקין ,ולמשנ"ב הסברא
הוא משום עיקר וטפל ששאר משקין נטפלים ליין
וכאן שלא נטפלו שאר משקין ליין בדין הוא
שיברך עליהם ברכה אחרונה.

-
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רבתא

ריג

הרב משה יהודה ווילק

בענין הקביעות לאכול ביחד ובדין אחד מפסיק לשניים

א .בענין איזה אופן נחשב שהתחילו כא' ובענין
מה שמבואר בשו"ע דאם התחילו ביחד
שוב אין רשאים ליחלק יש להסתפק אם קודם
ברכת המוציא כבר קבעו שבאמצע האכילה יאכלו
ביחד ואח"כ התחיל הא' ובאמצע האכילה אכלו
שלשתן ביחד האם באופן זה נחשב כהתחילו ביחד,
ושורש הספק בזה הוא לפי מה שנת' לעיל הסברה
דרק בהתחילו ביחד נחשב שקבעו יחד דאם הא'
התחיל לבד הרי שאין עצם אכילתו כדי לקבוע
לאכול עם השני ,אבל אם כבר קבעו קודם האכילה
שיאכלו יחד נחשב שעצם אכילתו הוא לקבוע עם
השני ,ובפרט מה שכ' הפוסקים הלשון דרק
כשאכלו כזית ראשון ביחד מסתבר דאם בעצם
קבעו לאכול יחד ורק שמחמת איזה סיבה לא אכלו
כזית ראשון ממש ביחד נחשב שהתחילו יחד וצ"ע.
ב .והנה בשו"ע בסעי' ד' דאם ברכו המוציא יחד
אף שלא אכלו כזית אסור להם ליחלק
ויל"ע מהו הציור דהרי בפחות מכזית א"א לברך
ברהמ"ז ,ומבואר בב"י בשם הרשב"א הפי' דשאר
הסעודה חזרו פניהם זה לכאן וזה לכאן ,ולכאו' צ"ב
דא"כ איך יזמנו יחד כיון שלא אכלו שיעור ברהמ"ז
יחד ,והנה הפוסקים הביאו שדעה אחת בירו' הוא
ואפי' לא אכלו כלל ביחד רק שנתנו דעתן לאכול
יחד אסור להם ליחלק ,ולדעה זו ודאי ק' איך יזמנו
יחד אלא לכאו' הכוונה דצריכין לאכול יחד בכדי
לזמן ועפי"ז יש לפרש ג"כ הפי' דבאכלו פחות

מכזית צריכין לאכול יחד בכדי לזמן ,ולכאו' היה
אפשר לפרש באופן אחר שי' זו דבאמת מדובר
שבאמצע האכילה אכלו כזית יחד ורק שלא
התחילו כא' ,ועל כן היה מותר להם ליחלק ,ובזה
נתחדש דאם בתחילת הסעודה אכלו פחות מכזית
ביחד נחשב שהתחילו כא' ולפי דעה א' בירו' סגי
שנתנו דעתן בתחילה ,ולפי' פי' זה יוצא דלא
כדברינו אלא דלהלכה לא סגי שנתנו דעתן
מתחילה אלא צריך שלפחות מתחילה יאכלו פחות
מכזית ביחד.

אבל סתימת הפוסקים לא משמע כפי' זה
שבתחילה אכלו פחות מכזית ביחד ובאמצע
האכילה אכלו כזית ביחד ,אבל לכאו' נ' דיש
להוכיח לענין הנידון שנת' גם לפי הפי' הראשון
שנת' דהפי' בהלכה זו דאם מתחילה אכלו פחות
מכזית יחד אין רשאין ליחלק וצריכין לאכול כזית
יחד בכדי שיוכלו לזמן ,ולדעה א' בירו' אם נתנו
דעתן מתחילה לאכול יחד צריכין לאכול כזית יחד,
ולכאו' משמע דמדובר גם כשבתחילת הסעודה לא
אכלו כזית יחד ,ולכאו' צ"ב מה יועיל שעכשיו
יאכלו יחד כיון שלא התחילו יחד אלא ע"כ דלפי
הירו' אם נתנו דעתן אם אח"כ אולכים כזית יחד
נחשב שהתחילו יחד ,ובזה החמירו חכמים דאם
מתחילה נתנו דעתן שיאכלו יחד ויקיימו מצות
זימון ,ולפי"ז יל"ע מה סבר הדעה השניה בירו' האם
סבר שאם נתנו דעתן מתחילה גם אם יאכלו אח"כ
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באמצע הסעודה יחד לא נחשב כהתחילו יחד או
שג"כ מודה דבכה"ג נחשב כהתחילו יחד רק שסבר
שאין לו חיוב לאכול יחד רק אם מתחילה אכלו
פחות מכזית החמירו חכמים שיאכלו אח"כ ביחד
ויזמנו ,ומסתבר כצד ראשון דהמחלו' הוא האם
בכה"ג מתחייב בזימון ,ולפי"ז להלכה לא סגי במה
שמתחילה נתנו דעתן ,ואולי יש לחלק דשם מדובר
שאח"כ חזרו פניהם ונתבטל מה שמתחילה נתנו
דעתן לאכול יחד אבל אם מתחילה נתנו דעתן
ואח"כ התחיל הא' קודם השני לכו"ע הוי כמו
שהתחילו יחד.

ויש להביא עוד סמך שנתנו דעתן מתחילה מועיל
ליחשב כהתחילו יחד דבסי' קצה בשני
חבורות שאוכלות בבית א' שמקצתן רואות אלו את
אלו מצטרפות לזימון כ' המחבר והוא שנכנסו
מתחילה על דעת להצטרף ,ומבואר שם בב"י שלפי
שי' רבינו יונה שרק בהתחילו יחד מצטרפין לזימון
ודאי צריך שיכנסו מתחילה ע"ד להצטרף אבל לפי'
שי' הרא"ש יש להסתפק בזה יעו"ש ,הרי מבואר
דמה שנכנסו מתחילה ע"ד להצטרף יחד נחשב
כהתחילו יחד.
והנה אף אם נאמר דאם הא' התחיל לבדו והשני
עדיין לא היה כאן אף שהיה דעתו שהשני
יבוא לא נחשב שהתחילו יחד מ"מ אם השני היה
כאן והיה דעתן לאכול יחד רק שהשני התעכב קצת
והתחיל אחרי שהראשון כבר אכל כזית יותר
מסתבר שנחשב כהתחילו יחד ,ועוד יש לומר דמה
שהפוסקים כ' הלשון שאכלו כזית ביחד היינו
בזמנם שהיה הסדר שמוציאין בברכת המוציא
ואכלו מיד ביחד פרוסת המוציא אבל באופן שכ"א
מברך לבדו אף שלא אכלו הכזית ביחד נחשב
שהתחילו ביחד.

רבתא
בביאור דין א' מפסיק לשנים

א .בטור שלשה שאכלו אחד מפסיק לשנים ואין
שנים מפסיקין לא' פי' רש"י דרך ארץ
הוא שיהא א' מפסיק סעודתו לשנים עד שיזמנו
עד הזן אבל שנים אין להם להפסיק לאחד אם לא
שירצו לעשות לו לפנים משורת הדין וה"ר יונה כ'
שא' חייב להפסיק לשנים ,ומבואר מדברי הפוסקים
דיש כאן מחלו' בין רש"י לרבינו יונה וצ"ב מהו
נקודת המחלו'.

והנה לגבי הסיפא בשנים אין מפסיקין לא' כ'
רש"י דהשלישי ימתין עד שסיימו הם את
סעודתן ויזמנו ולפי"ז מבואר היטב פי' רש"י על
הרישא דהרי אם הא' אינו מפסיק לשנים יצטרכו
השנים להמתין משום חיוב זימון ונמצא דמצד דין
זימון אין עליו חיוב להפסיק דהרי יוכל לקיים דין
זימון אח"כ אלא הוא דרך ארץ שיפסיק לשנים ולא
יצטרכו להמתין.
והנה הרבינו יונה כ' על הסיפא ואין ב' מפסיקין
לא' כלומר אם אכלו שלשה בני אדם ביחד
והא' יש לו דבר נחוץ לצאת והשנים לא גמרו עדיין
אכילתן אין השנים חייבין להפסיק ושיזמנו עם הא'
ואח"כ יחזרו לאכילתם אלא הרשות בידם אם רצו
להטריח על עצמם ולהפסיק מפסיקין ואי לא לא
ע"כ .והנה הב"י כ' לפרש דברי הבה"ג דבנחוץ
לצאת א"צ להמתין ויכול לילך בלי זימון ואם נאמר
דהרבינו יונה סבר כך מבואר היטב שיטתו שברישא
יש חיוב להפסיק דלפי מה שמוקים הרבינו יונה
דמדובר בנחוץ לצאת א"כ אם הא' לא יפסיק
לשנים הרי יפסיד מצוות זימון דהרי השנים לא
ימתינו ולכן יש עליו חיוב להפסיק בכדי שלא
יתבטל מצוות זימון ולפי"ז יוצא שבסיפא מבואר
חידוש גדול דאין השנים מפסיקין לא' אף שיתבטל
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מצוות זימון דחז"ל לא חייבו את שנים להפסיק
מסעודתן בשביל מצוות זימון.

ופי' זה במחלו' מבואר להדיא באור זרוע ח"א סי'
קפז )המובא בביאור הלכה כאן( שמביא פי'
רש"י ,וכ' דמשמע מלשונו שמדובר שהשנים לא
הוצרכו לצאת ואעפ"כ דרך ארץ הוא שיפסיק הא'
לשנים שלא ישבו וימתינו ,ומביא דיש מרבותינו
שפי' א' מפסיק אם הוצרכו לצאת קודם שגמר
האחד ושנים אין מפסיקין לא' אלא אם רוצה
לצאת מברך לעצמו בלא זימון ויוצא ,משמע
להדיא מדבריו שביאור המחלו' כמו שנת'.
ובט"ז כ' על דברי הב"י דבנחוץ לצאת מותר לו
לצאת דכן כ' הרבינו יונה ,ולא ביאר היכן
כ' כן הרבינו יונה ,אבל לפי המבואר באור זרוע
דכל הסיבה שפי' דמדובר בנחוץ לצאת כיון שזהו
החיוב לא' להפסיק לשנים זהו ג"כ הפי' ברבינו
יונה שמפרש את הסיפא בנחוץ לצאת דמזה
שהרישא מדובר בנחוץ לצאת גם הסיפא מדובר
בנחוץ לצאת.

ב .אבל בב"י מביא דברי הרשב"א דכ' דהא'
מפסיק על כרחו לשנים אבל שנים אין
מפסיקין לא' וכ' והילכך אם לא רצה להפסיק אף
הוא אינו רשאי לברך ולצאת לשוק עד שעה
שיגמרו ,וכ' ע"ז הב"י שדבריו הם כדברי הרבינו
יונה דהוא חיוב גמור להפסיק ,הרי שסבר דאף
שאין היתר לצאת לפני הזימון מ"מ הוא חיוב גמור
להפסיק וצ"ב בטעם החיוב להפסיק.

ובלבוש כ' וז"ל מפני שמדינא בדרך ארץ הוא
ראוי לו להפסיק והוא אינו רוצה לקיים
הדרך ארץ כופין אותו בעל כרחו ,ומבואר שהטעם
הוא משום דך ארץ רק שאינו מדת דרך ארץ
בעלמא אלא הוא חיוב גמור .וי"ל בזה תוספת
דברים ,דהנה הטור מביא דברי הראב"ד דאם הא'

רבתא

רטו

לא הפסיק לשנים וזימנו עליו הם יצאו ידי זימון אף
אם הוא לא ענה אבל הוא לא יצא ידי זימון .ולשון
הטור הוא אלא שהוא צריך לפסוק כדי שיצא
עמהם ידי זימון שכבר נתחייבו בו וכן הוא לשון
הרא"ש ,משמע דכל הסיבה שהוא צריך להפסוק
אינו בשביל השנים אלא בשביל החיוב שלו וכן כ'
הב"ח) .וצ"ב לשון הטור שכבר נתחייבו בו בלשון
רבים וברא"ש הגי' שכבר נתחייב בו( .ומבואר
דמצידם אין חילוק אם הוא עונה.

אבל לשון הרשב"א אחד מפסיק על כרחו לשנים
ועונה עמהן ואפי' לא רצה להפסיק והן
מזמנין עליו בין עונה בין אינו עונה אבל שנים אין
מפסיקין לא' אין חייבין והילכך אין חיוב זימון חל
עד שיתרצו להפסיק לברך ואם לא הפסיק וזימן
הוא עליהם לא עשה ולא כלום ,ומבואר מדבריו
דכל הסיבה שחל זימון עליו הוא כיון דיש עליו
חיוב להפסיק אבל אם לא היה עליו חיוב להפסיק
לא היו הם יוצאים ידי זימון ומוכח מזה דהחיוב
להפסיק הוא בכדי שהם לא ימתינו ,ונ' דגדר הדין
הוא דאם אין עליו חיוב להפסיק אינו נחשב
שמזמנין עליו כיון דהוא א"צ לענות ורק משום דיש
עליו חיוב להפסיק נחשב שמזמנין עליו .ועפי"ז י"ל
דאם היה מדת דרך ארץ בעלמא לא היה נחשב
שמזמנין עליו ורק כיון שהוי חיוב גמור לענות
נחשב שמזמנין עליו ,ומבואר היטב לשון הרשב"א
דלגבי שנים כ' דכיון שאין חייבין להפסיק אין חיוב
זימון חל עד שיתרצו להפסיק ,ולכן א"א לזמן
עליהם אבל לגבי א' ...כיון שחל חיוב להפסיק חל
הזימון עליו ,ויעוין במ"ב דנתקשה בביאור הלשון
דלגבי שנים אין חיוב זימון חל דהרי החיוב הוא
מתחילת האכילה ,ואולי ביאור הלשון הוא דאף
שבעצם יש חיוב זימון מ"מ אין מוטל עליו הזימון
עד שיגמרו הסעודה ולכן אין נחשב שמזמנים

רטז

הלכתא

מבי מדרשא

עליהם אבל לגבי א' מפסיק לשנים כיון שחייבו
אותו להפסיק חל החיוב זימון וממילא חל עליו
הזימון ,ועפי"ז י"ל דזהו נקודת המחלו' בין רש"י
לרבינו יונה והרשב"א דלרש"י אף שהוא חייב
בזימון אין מוטל עליו לזמן עד שיסיים האכילה
אבל לרבינו יונה והרשב"א נחשב שמוטל עליו
עכשיו לזמן.

ג .ולפי' הרשב"א יל"ע מהו הדין בהא בשנים אין
מפסיקין לא' באופן שהשני יצא מכאן
ולא ימתין עליהם האם בכהאי גוונא חייבים

רבתא

להפסיק בכדי שלא יתבטלו ממצוות זימון ,דהרי
י"ל דלפי הרשב"א לא נתחדש שאין עליהם חיוב
להפסיק בכדי שלא יתבטל ממצוות זימון דכל
החידוש הוא שאין צריכים להפסיק בשביל הא'
והוא ימתין עליהם אבל מהיכי תיתי דיש היתר
שיתבטל מצוות זימון.
והנה הרשב"א הביא דברי בה"ג בהא' מותר לצאת
וכ' דצריכא עיונא ובב"י יישב דמדובר בנחוץ
לצאת .ואולי יש לפרש דהוק' להרשב"א דאם
מותר לו לצאת למה אין צריכין להפסיק.

-

הלכתא

מבי מדרשא

רבתא

ריז

הרב מאיר כהנא

בירור אי מותר לצאת מסעודה קודם ברהמ"ז בזימון
והנה יש בזה כמה שאלות:

א .אם אוכל בסעודה שיש שם יותר מעשרה
ורוצה לעשות זימון בשלשה ויתבטל
אצלו הזימון בהידור עם שם השם.
ב .אם אוכל בסעודה ועדיין לא גמרו הסעודה
והוא ממהר לדרכו האם מותר לו לצאת
לפני גמר הסעודה ויברך לעצמו.

ג .אם גמרו כבר הסעודה ועדיין מאריכין שם
בדרשות וכדומה האם מותר לו לצאת
לפני גמר הסעודה ויברך לעצמו.
והנה במשנ"ב סימן קצ"ג ס"ק ט"ז ,בדין דאם יש
רבים בסעודה ואינם יכולים לשמוע מפי
המזמן יש להם היתר לזמן ג' ג' וכו' ,מביא המשנ"ב
בשם המגן אברהם דהוא הדין בכל דבר המצוה
ואין להם שהות להמתין עד גמר הסעודה מותר
להם לחלק לג' ג' ומביא דהחיי אדם מגמגם בזה
וסובר דעכ"פ כשלא נשאר שם י' בכל אופן אסור
לצאת דהמחבר כאן מיירי באופן דעכ"פ נשאר שם
י' משא"כ אם לא נשאר י' בכל אופן אסור ואפשר
דאם הוא מצוה דאורייתא בכל אופן מותר.
עכ"פ יוצא לנו היתר בדבר מצוה לעשות זימון
בשלשה אפילו כשאכל בעשרה ולפי החיי
אדם עכ"פ יש היתר בצריך לצאת למצוה
דאורייתא.

והנה במשנ"ב סימן קצ"ג ס"ק לא מביא בשם
האליה רבה דבמקום שיש אונס או הפסד
ממון מותר לגמור הסעודה ולברך בעצמו ,וכן
בסימן ר' סעיף א' שיטת המחבר שם דאם אחד
התחיל סעודה עם שנים אינו רשאי לצאת קודם
שיגמרו השנים והב"ח חולק שם וסובר דאינו חייב
בזימון עד שיגמרו כל השלשה לאכול דפוסק כרב
האי גאון דעד שלא פסקו לאכול לא נתחייבו בזימון
דלא כהרא"ש דפוסק דבהתחלה ג"כ מחייב בזימון
וכן פוסק המ"א למעשה וע"ז פוסק המשנ"ב דאם
הוא דבר נחוץ מאד ונוגע להפסד ממון אפשר דיש
להקל לברך בפני עצמו קודם שיגמרו השנים
סעודתם ולצאת.
עכ"פ יוצא לנו היתר מן המשנ"ב להקל בדבר
נחוץ מאד ועדיין לא גמרו סעודתן לברך
בפני עצמו אפילו בלא זימון כלל.

]ולמעשה שני המקורות של המשנ"ב אפשר
להסתפק אם הביאם לפסוק להלכה
למעשה דהא בסימן קצ"ג ס"ק לא הביא רק
כתירוץ ב' לתירוץ הקושיא האיך נפרדו וכו' ,וכן הא
דסימן ר' סעיף א' כותב רק ואפשר וצ"ע[.
ועכ"פ בכל אופן צ"ע על המ"א דפסק בסימן
ר' כהב"ח דפוסק כרב האי גאון ולא
כרוב הפוסקים.

ריח
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ולמעשה יוצא לנו היתר במקום הדחק כשיש
אונס או הפסד ממון וכו' לצאת מסעודה
ויברך ביחידות קודם שיגמרו השאר לאכול.

אבל עכ"פ כשכולם גמרו כבר הסעודה אז אין
היתר לצאת לפני זימון כיון דעכ"פ אין לנו
ההיתר של שיטת רב האי גאון כיון דהיה גמר
הסעודה ביחד עם השאר.
וראיתי שיש שרוצין לומר דבאופן כשגמרו כבר
הסעודה ועדיין מדברים דברי תורה או
מאריכין בניגונים וכו' אז לכו"ע אסור לצאת כיון
דכבר היה גמר הסעודה לפי רב האי גאון וכו'.

אבל אפשר לומר כיון דעכ"פ לרוב הציבור אם
יביאו להם לאכול מידי יאכלו כגון קינוח
סעודה וכו' אינו נקרא עדיין גמר וכמו שמצינו לפי
הרא"ש דהולכין או לפי התחלת סעודה או לפי גמר
הסעודה דאם זה עדיין במצב דאם יביאו להם מידי
לאכול יאכלו אפשר עדיין להצטרף לזימון כיון
דעדיין אינו נחשב לגמר הסעודה הוא הדין כאן אינו
נחשב לגמר הסעודה וממילא יהיה כאן קולא
דעכ"פ יהיה אפשר להם בשעת הדחק לברך ברכת
המזון ולא יצטרך להמתין לכולם ,משא"כ אם
יסתלקו בכל אופן מלאכול כגון אם גמרו בדעתם
שלא לאכול עוד או שכבר הביאו מים אחרונים וכו'
אז וודאי נחשב לגמר סעודה ואסור לו לברך ברכת
המזון לעצמו בלא זימון.
והאגרות משה אורח חיים חלק א' סימן נו
מביא תשובה אם בסעודת חתונה
צריכין להמתין ג' או ד' שעות עד גמר החתונה
דהא נתחייב לשמוע זימון וז' ברכות או יש להם
איזה היתר בשעת הצורך לברך מקודם כגון
שמוכרחין לקום בהשכמה לצורך פרנסתם וכו',
ומביא בלא יועיל אם לא יקבע עצמו על הפת
אלא על פת הבאה בכיסנין כיון דאז יאכל הפת

רבתא

הבאה בכיסנין דרך קביעות ונתחייב בברכת המזון
עי"ז ,אלא אם יאכל רק בשר ודגים וכו' אז יהא
פטור מברכת המזון.

עכ"פ מביא האגרות משה דלדעתו יש עצה קלה
דיאמרו בפירוש קודם שיושבין לאכול דאין
מתכוונים להצטרף בקביעות עם שאר המסובין דאז
אף שיושבין בשולחן אחד לא מתחייב בזימון
ומביא ראיה לזה מסימן קצ"ג סעיף ג' שכתב בטעם
המנהג שלא לזמן בבית עכו"ם דאף שקבעו לאכול
הוה כאילו אכלו בלא קבע דכיון שיש לחוש ולירא
מהגוי כשישנו מנוסח הברכה ולא יאמרו הרחמן
יברך בעה"ב לכן מתחילה לא קבעו עצמן רק לברך
כל אחד לבדו ,אלמא כשפירשו שאין קביעותן
לענין הברכה לברך יחד אלא כל אחד לבדו לא
מחייב קביעות בזה בזימון ,והמ"א בסימן תקנ"ב
סקי"ט ג"כ מוכיח מדין זה דרמ"א דאף באכלו
שלשה ביחד סעודת המפסקת לא יזמנו מטעם
דלא חשיב קביעות משום דאין דעתם לקבוע
בסעודה זה.

וממילא לא יתחייב ג"כ בז' ברכות מאחר דלא
חייבו אלא לעשרה ואף ברכת אשר ברא
לא חייבו אלא לשלשה ולכן כיון דלא מתחייב
בזימון דעשרה ואף לא לשלשה לא מתחייב בז'
ברכות ואף לא באשר ברא.
ובשו"ת באר משה מביא מהאשל אברהם
להגה"ק מבוטשאטש דאין מועיל כונה
שלא להצטרף ,ושאני הא דרמ"א בסימן קצ"ג וכן
מהא דסימן תקנ"ב לענין ערב ת"ב דהתם איכא
הוכחה שישבו אדעתא שלא לקבוע משא"כ סתם
אם דעתו שלא להצטרף אינו מועיל
ועכ"פ יש עצה אחרת למי שלא רוצה להצטרף
בסעודת חתונה או בסעודת שלישית וכו'
דיקפיד שלא לאכול הכזית הראשון עם הציבור וכן

הלכתא

מבי מדרשא

שיגמור לאכול קודם הדיבור ואז אין כאן לא
התחלה עם הציבור וכן לא גמר וממילא לא נתחייב
כלל בזימון.

ועכ"פ נראה לי דעדיף יותר שיאמר ג"כ לאלו
שיושבין לצידו בסעודה דהקפיד שלא
להתחיל עם הציבור וכן שלא לגמור עם הציבור
כדאי שלא יהא נראה כעם הארץ דאינו מקיים
מצות חז"ל.
ועכ"פ המנחת יצחק חלק ב' סימן מ"ו רוצה להקל
במקום הצורך בסעודת חתונה בכל אופן
לילך אפילו בלא כונה וכו' כיון דכל ענין השבע
ברכות בזמן הזה אינו מצד הדין אלא רק מנהג
ועכ"פ מי שיש לו איזה סיבה נחוצה יכול לצאת
מקודם ,ויש ג"כ פוסקים דמקילין דכל אופן ג"כ
בזימון במקום הצורך וכו'.

עכ"פ מי שמיקל לעצמו במקום הצורך אין
למחות בו ועכ"פ עדיף שיעשה זימון עם
אלא שיושבין לצידו

רבתא

ריט

ועכ"פ וודאי דלכתחילה אין להקל בכל זה וכ"ש
לשיטת הגר"א דזימון הוא דין דאורייתא.

הערה .על סימן קצ"ג סעיף ה' על הא דבאו
שלשה אנשים משלשה מקומות דהיה
שם שלשה ולא זימנו עליהם במקומם דיכולים
להצטרף אלא השלשה יחד כיון דכל אחד יש עליו
חיוב זימון ממקום שאכל בו קודם ואפילו אם
עכשיו לא יאכלו כלל ביחד מצטרפין יחד לזימון
ואינם רשאין לחלק
וצ"ע דמ"מ מה שייכת יש להם אחד לשני כיון
דעכ"פ לא אכלו כלל יחד ובא בפשטות כדאי
לעשות זימון צריך שיהא עכ"פ איזה חיבור ביניהם
עכשיו ואטו מכיון דיתחברו מקודם לאחרים עכ"פ
יתחברו עכשיו יחד אחד לשני ואם אינם מתחברין
האיך עושין זימון עכשיו אלו השלשה יחד.
וראיתי שמביאין מהחזון איש דכיון דיש לו חיוב
עצם החיוב מצרפם לקביעות בברכת
המזון ,ומ"מ צ"ע הסברא האיך החיוב מצרפם זה
לזה וצ"ע.

-
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הרב משולם שרגא כ"ץ

בענין האוכל בשוגג דבר איסור מדרבנן אי מברך עליו

א .המחבר בסימן קצ"ו )ס"א( ,פסק להלכה
בזה"ל אכל דבר איסור אעפ"י שאינו
אסור אלא מדרבנן וכו' אין מברכין עליו לא בתחלה
ולא בסוף עכ"ל ,ומקו"ד הוא מהרמב"ם פ"א
דברכות הי"ט ושם הוסיף עוד נקודה חשובה ,וז"ל
"כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו
מברך עליו וכו' ,כיצד הרי שאכל טבל ואפי' טבל
דדבריהם אינו מברך ואין צריך לומר אם אכל
נבילות וטריפות וכיוצא בהן עכ"ל ,והיינו שהרמב"ם
הוסיף דאפילו האוכל איסור דרבנן בשוגג ג"כ
מיקרי אוכל דבר איסור שהדין הוא בכה"ג דאינו
מברך עליו.
)ואף שהט"ז פסק דלא כהרמב"ם והיינו שבשוגג
ס"ל דשפיר מברכין והעתיקו המ"ב להלכה
בס"ק ד'( מ"מ לא לענין הלכה אתינן כאן אלא
לישא וליתן בדעת רבינו הרמב"ם שדבריו לכאו' לא
משתמעי לתרי אנפין וס"ל דאף בשוגג לא מברכין(,
]ובדרך אגב טוב להביא כאן את דברי הכסף
משנה )שם( שכתב בזה"ל ומ"ש רבינו "בין
בשגגה" היינו לברכה שבסוף דאלו לשבתחילה לא
שייך למימר בשגגה אינו מברך שהרי אינו יודע
שהוא של איסור ע"כ[

ב .והנה כשלמדנו בכולל דין זה ביחד עם הרה"ג
ר' חיים מאיר פרידמאן שליט"א נתעורר
לנו מדברי הרמב"ם הנ"ל קושיא על שיטת

הנתיבות הידועים דאיסור דרבנן בשוגג לא מיקרי
איסור דהנה בחו"מ סי' רל"ד פסק המחבר )בסעיף
ב' וג'( דהמוכר לחבירו בשר ונודע שהיא נאסר
באכילה מה"ת ]כגון נבילות וטריפות[ צריך המוכר
להחזיר ללוקח את דמיו ,ואפי' כבר אכלו ]או
משום דלא חשיב הנאה כלל ללוקח או משום
דקנסו את המוכר שהכשיל את ישראל באיסורים,
סמ"ע סק"ד[ ואילו המוכר לחבירו דבר שנאסר
באכילה מדבריהם ,וכבר אכלו – אינו מקבל בחזרה
מן המוכר כלום ואף ששילם כסף מלא על בשר
כשר והוא קיבל טריפה אינו מקבל בחזרה את
ההפרש ,והקשה בנתיה"מ הרי המקח בטל וא"כ
למה ישלם יותר ממה שנהנה ותי' בזה"ל "ואפשר
דאף דבאיסורי תורה אפי' אוכלן בשוגג צריך
כפרה ותשובה להגן על היסורים ,מ"מ באיסור
דרבנן אי"צ שום כפרה וכאילו לא עבר דמי וכו'
דאינו נענש על השוגג באיסור דרבנן והרי הוא
להאוכל כאלו אכל כשירה ,ומש"ה צריך לשלם
כל דמי הנאתו וכו' משא"כ באיסור דאורייתא
שמקבל עונש על השוגג עכ"ל.
וכ"כ באור שמח )גירושין פ"א הי"ז( שם על דברי
המחבר וז"ל וטעמא ע"כ כיון דאכל בשוגג
איסור דברי סופרים לא הוי תו איסורא כלל והוי
כמאן דאכיל היתירא לגמרי ולכן הוא שוה הדמים
מה שנתן עבורו כאילו הי' היתירא וכן מצאתי
להנתיבות שביאר כן עכ"ל
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כתב באתוון דאורייתא )כלל י' פ"ג(

וז"ל והנה קצת האחרונים הוסיפו
לחדש עוד דשוגג באיסור דרבנן אי"צ כפרה
וסליחה שאינו דומה לשוגג באיסור תורה שבכל
איסורי תורה המעשה בעצמותה עבירה ואיסור ,וכן
המאכל בעצמותו במאכלות האסורות ,וע"כ גם
בשוגג אף שלא היתה שם מחשבת עבירה עכ"ז
הרי נעשתה מעשה עבירה ,וע"כ צריך כפרה
וסליחה ,משא"כ בדרבנן שאין המעשה או המאכל
בעצמותו איסור כלל ,לפי ההנחה דאיסורים דרבנן
רק איסורי גברא נינהו ,ועל כן רק אם האדם בזדון
ליבו עובר על דברי חכמים הרי"ז עבריין ורשע,
אבל כשהיה שוגג בדבר אז לא הוי עבירה כלל
ואי"צ כפרה וסליחה ,עכתו"ד ,עכ"ל.

עכ"פ מדברי הנתיבות מוכח להדיא דכשעבר על
איסור דרבנן בשוגג לא נחשב שעבר
איסורא ואף אי"צ שום כפרה ותשובה ,והרי מדברי
הרמב"ם שכלל בדינא ד"אין מברכין על דבר
איסור" אף כשאכל איסור דרבנן בשגגה מוכח
דשפיר נחשב שעבר איסורא ,ומה"ט באמת לא
יברך ,והוא פלא איך יתרץ הנתיבות א"ע מדברי
הרמב"ם הנ"ל.

ד .והנה חיפשנו בהרבה ספרי אחרונים ומ"מ
המדברים מדברי הנתיבות הנ"ל ולא
מצאנו לאחד שיתעורר מזה ,עד שבעזהשי"ת
מצאנו בספר הנפלא שדי חמד )מערכת האלף –
כללים ,סוף אות ק"ח( שכתב וז"ל גם אשור בספר חיי
אריה לידידי הגאון אבד"ק קראקא יצ"ו בסי' נ"ו
שהביא סברת הגאון מליסא בנתיבות הנ"ל והקשה
דמדברי הרמב"ם בפרק י"א מהל' ברכות דאוכל
איסור דרבנן בשוגג אינו מברך עליו מתבאר דגם
איסור דרבנן בשוגג הוי איסור וצריך כפרה ,עכ"ל,
וכונתו ממש לקושייתנו הנ"ל וצ"ע ליישבו.
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ה .והנה כשהצעתי את הקושיא לפני כ"ק מרן
אדמו"ר מסטאמאר שליט"א בשהותו
כאן בארצינו הק' אמר לי לתרץ ע"פ דברי התוס'
בסוכה ל .וכ"כ בב"ק סז .ד"ה אמר ,ותו"ד הוא כך
דהנה בגמ' סוכה )ל (.קיי"ל דלולב הגזול פסול ולא
רק ביו"ט ראשון משום "לכם" אלא אף ביו"ט שני
משום דהוי מצוה הבאה בעבירה ,אלא דמ"מ
הוכיחו התוס' מכמה מקומות דאם קנאו בשינוי תו
אין החסרון דמצוה הבאה בעבירה ויצא יד"ח ,אם
הקשו התוס' על יסוד זה מהא דאיתא בב"ק צד.
ר"א בן יעקב אומר הרי שגזל סאה חטין טחנה
לשה ואפאה והפריש ממנו חלה כיצד מברך אי"ז
מברך אלא מנאץ וע"ז נאמר ובוצע ברך נאץ ה',
ואיתא התם הטעם דאינו מברך משום דהו"ל מצוה
הבאה בעבירה ,ע"כ ,וקשה מהתם על יסוד הנ"ל
דהרי התם מוכח דאף אחרי שקנאו בשינוי איכא
חסרון דמצוה הבאה בעבירה ,ותירצו התוס' בזה"ל
י"ל דלענין ברכה להזכיר שם שמים עליו ראוי
להחמיר יותר וכ"כ בסוכה בזה"ל שאני ברכה
דאיכא נמי הזכרה לשם שמים ,והיינו דאף שלאחר
קנין אין כבר חסרון דמצהבב"ע מ"מ בריכי לא
מברכינן עליה דחמיר דהוי הזכרה לש"ש.
ולפי"ז י"ל דה"נ כאן והיינו שאף שחידש הנתיבות
דכשעובר איסור דרבנן בשוגג אינו צריך
כפרה מ"מ ברכה לא מברכין על מאכל כזה ,דברכה
חמיר דמזכיר ש"ש וראוי להחמיר יותר אף באופן
שאינו נקרא עבריין מ"מ איכא פגם דסו"ס הוי
איסור דרבנן ,זה תוכן התירוץ שאמר לי.
ו .והנה תורה הוא וללמוד אני צריך ויל"ע מהו
הדמיון להתם דהרי התם מיירי שעשה
בתחילה מעשה איסור ודאית לכו"ע – והיינו שגזל
סאה חטין רק כיון שקנאם בשינוי לא שייך לפוסלו
משום מצהבב"ע ]דזהו רק כשבשעת קיום המצוה

רכב
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עוד עובר על איסור "והשיב את הגזילה" ולא
כשכבר קנאם[ וע"ז כתבו התוס' דמ"מ לענין ברכה
שמזכיר שם שמים עליו חמיר טפי ולכן אף
כשנסתלק החסרון של מצהב"ע מ"מ נשאר
האיסור לברך שהי' בתחילה ולעולם בברכה לא
מברך כיון שסו"ס הגיע לידו באיסור גמור ,אבל
כאן כשעבר על איסור דרבנן בשוגג דלדברי
הנתיבות לא נחשב כלל שעבר על איסור א"כ
מעולם לא התחיל להיות כאן איסור ומהיכת"ת
דנחמיר לענין ברכה אף היכא דמתחילה לא הי'
שום עיכוב לברך ,הרי יסודו של התוס' הוא רק
דאם הי' עיכוב ואיסור לברך נשאר אף אח"כ
משום חומר הזכרת ש"ש ,אבל להמציא עיכוב
לברך כשאין כלל איסור – משום חומר הזכרת
ש"ש זה לא מצינו והנה כשאמרתי תירוץ הנ"ל
לראש כוללינו הרה"ג רבי חיים עזריאל מיללער
שליט"א גם העיר לי כנ"ל.

ז .והנה לפלא מצאתי בטו"ז סק"א שג"כ הזכיר
בסימן זה את הדין של המוכר לחבירו
דבר איסור מחזיר לו הדמים וגם הזכיר הסברא
לחלק משום חומר ברכה דאיכא בה הזכרת השם
וכנ"ל ,וכדלהלן דהנה מקור האי דינא דאין מברכין
על דבר איסור הוא מהרמב"ם בהל' ברכות
והראב"ד שם חולק עליו והסביר הטו"ז דלא נחלק
הראב"ד על האוכל דבר איסור במזיד דבכה"ג ודאי
דאינו מברך דהוי רשע גמור אלא בשוגג ס"ל כיון
דסו"ס נהנה יברך ,ואילו הרמב"ם ס"ל" ,דאין
אכילתו נחשבת אכילה כלל ודומה למש"כ ביו"ד
סי' קי"ט המוכר לחבירו דבר שאיסורו מן התורה
ואכלו יחזיר לו המעות דהוי כאלו לא אכלו ,הכי
נמי כן הוא לענין ברכה ,וחמיר טפי דאפילו

באיסור דרבנן נחשב לגבי ברכה כאילו לא אכל
כלל ,עכ"ל ,והיינו שהט"ז דימה דינא דאין מברכין
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על דבר איסור בשוגג לדינא דהמוכר דבר איסור
דכמו דהתם הדין הוא דמחזיר לו הדמים כיון דלא
נחשב כלל אכילה ה"נ אין מברכין על איסור אפי'
בשוגג דלא נחשב כלל אכילה ,אלא דהוקשה לו
דא"כ הי' צריך להיות הדין דבאיסור דרבנן שפיר
יברך כמו דהתם הדין הוא דבמוכר דבר איסור
דרבנן אינו מחזיר לו הדמים ,ותי' דבברכה שאני
וחמיר טפי דאף באיסור דרבנן אינו מברך ,והנה
הרי על האי דינא דהמוכר דבר איסור דרבנן אינו
מחזיר לו הדמים כתב הנתיבות בחו"מ סי' רל"ד
לחדש דאיסור דרבנן בשוגג לא נחשב לאיסור ,וע"ז
כתב הט"ז לחלק דהכא שאני דהוי ברכה ובזה
חמיר טפי ואף בדרבנן ]ובשוגג כמובן[ אינו מברך,
הרי זה ממש כעין התירוץ הנ"ל.

ח .והנה בעיקר תירוץ התוס' שכתבו דברכה
חמיר טפי ,יל"ע האם זה חומר בברכה
משום "לא תשא" כדי שלא יברך לבטלה ,או זה
חומר בדינא ד"בוצע ברך נאץ ה'" ,והיינו שניאוץ
כלפי שמיא הוי דבר חמור והנה במחצה"ש כאן
ד"ה ועוד כתב בזה"ל "ברכה שאני דאע"ג דאם
קנאו בשינוי לענין שיוצא ידי מצוה לא הוי מצוה
הבאה בעירה מ"מ אין ראוי לברך עליו והוא מנאץ"
עכ"ל ,וכ"כ המשנ"ב סק"ד דלענין ברכה דאיתבה
הזכרת השם חמיר טפי ותמיד הוא בכלל ניאוץ"
ונראה בפשטות דמשום דלברך בניאוץ הוי כעין
גידוף כלי שמיא וחמיר טפי ,אבל מצאתי בגליון
מהרש"א שם בסוכה על דברי התוס' דברכה שאני
כתבו בזה"ל עיי' שו"ע או"ח סי' ח' סעיף ט' עכ"ל
ועיינתי שם ומצאתי כתוב במחבר בזה"ל קודם
שיברך יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים כדי
שלא יברך לבטלה והסביר הט"ז בסק"ח בזה"ל
אע"ג דבלאו הכי יש חשש שילבש בגד של ד'
כנפות בלא ציצית מ"מ אוקמי ליה אחזקתו שהי'
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כשר רק משום חומרא דלא תשא החמירו דוקא
לבדקו עכ"ל ,והנה ממה שציין בדברי התוס' כאן
להתם משמע דמציין עוד מקום שמצינו כיסוד
דברי התוס' הרי מזה דהחומר שכתבו התוס' לגבי
ברכה הוי משום לא תשא.

אבל העיר לי ידיד ש"ב הרב שלמה
בראנדסדארפער שליט"א דמדברי השער
ציון )סק"ט( מוכח להדיא דלא כן דהנה המג"א כאן
בריש הסימן הסתפק אם גזל חטין וטחנן ואפאן
האם מברך עליהן וכתב דברכת המזון לאחריו יברך
מספק דספק ברכהמ"ז קיי"ל לחומרא ,והעיר ע"ז
השעה"צ )שם( דיסוד זה דברכהמ"ז מספק יחמיר
לברך רפוי מאוד לשייכו לכאן דהרי על הצד
דברכתו הוא ניאוץ א"כ הו"ל כאילו לא בירך ואין
יפוי בזה שברהמ"ז דאורייתא לחזור ולברך ,וכהיכא
דקיי"ל גבי תפילה היכא שתפילתו תועבה דצריך
לחזור ולברך דהו"ל כאילו לא התפלל ,א"כ ה"נ לא
יועיל ברכתו בכאן אם יש בזה ניאוץ ועכתו"ד.
והנה הרי בכל ספק ברכות קיי"ל להקל ואינו
מברך מספק משום חומר לא תשא כדי
שלא יברך לבטלה ,ומ"מ בברהמ"ז דאורייתא לא
משגיחין ע"ז וחוזר ומברך מספק )מאיזה טעם
שיהי' כמו שהאריכו האחרונים בזה מ"מ משנה לא
זזה ממקומה(

וכאן כשרצה המג"א דיחמיר בברהמ"ז לברך
מספק כבר התנגד השעה"צ דגבי ניאוץ שאני
והו"ל כאילו לא בירך ולא יועיל ברכתו משמע
להדיא דהצד שלא לברך משום ניאוץ אינו משום
חומר ברכה לבטלה דא"כ כמו דגבי כל ספק ברכה
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לבטלה מברכין בברהמ"ז דאורייתא ,א"כ גם בכאן
הי' צריך להיות כן ,ובע"כ דניאוץ חמור דאינו כלל
מברך אלא מנאץ ולא רק שמברך רק לבטלה ולכן
אף ברהמ"ז דאורייתא לא מועיל לגביה.

ובאמת י"ל דהמג"א הבין באמת ככונת הגאון
ר"ש אייגר ז"ל ולכן כתב דיברך מספק,
אלא דכשהצעתי דבר זה לפני דודי הרה"ג ר' מרדכי
אריה לייפער שליט"א רו"כ בוהוש ברכפלד אמר
לי דאין מוכרח מהגליון מהרש"א דלמד בתוס'
דהטעם שלא לברך הוא משום חומר לא תשא
אלא י"ל דציין להתם דשם מצינו עוד מקום
שהחמירו בברכה – התם משום לא תשא והכא
משום ובוצע ברך ניאץ ה' ,כ"ז כתבתי לפענ"ד
להגדיל תורה ולהאדירה וב"ה שזכיתי לישב
בספסלי דבי מדרשא בית ועד לחכמים –
אושפיצין בקרתא דשופריא בנשיאות מורינו הגה"ח
ר' מנחם ווייס שליט"א שמשריש בנו עבודה
וחסידות באופן מרומם ויה"ר שיזכה עוד רבות
בשנים להמשיך בפעליו הקדושים ואיתו עמו
הרה"ג ר' חיים עזריאל מילער שליט"א ראש
כוללינו ברמה בחכמת כשרונו וביושר עיונו מנחינו
לקנות תורה באופן הראוי לאסוקי שמעתתא
אליבא דהלכתא ואחרון חביב הרה"ג בנש"ק ר'
חיים מאיר פרידמאן שליט"א מראשי כוללינו
שדואג מקרב ליבו למען הצלחת כל אברך בנפרד
שיתעלה לאילנא רברבא ,וכן בכשרונותיו הברוכים
נו"נ עם החבורה בסוגיות הכולל יזכו עוד רבות
בשנים להרבות פעלים לתורה מתוך בריות גופא
ונהורא מעליא אכי"ר.

-

רכד
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רבתא

הרב חיים ישראל קלאגסבאלד

בגדר חיוב נשים בברהמ"ז

בגמ' ברכות כ :א"ל רבינא לרבא נשים בברכת
המזון דאורייתא או דרבנן ,למאי נפ"מ
לאפיקי רבים ידי חובתן אי אמרת דאורייתא
אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא ואי אמרת
דרבנן הוי שאינו מחוייב בדבר וכל שאינו מחוייב
בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן,
והאיבעיא לא איפשטא.
וברש"י ד"ה נשים בברכהמ"ז דאורייתא ,דכתיב
ואכלת ושבעת והוה לי' מצות עשה שאין
הזמן גרמא .וד"ה או דרבנן ,דכתיב על הארץ
הטובה אשר נתן לך וארץ לא נתנה לנקיבות
להתחלק וכו'.

ובתוס' ד"ה נשים בברכהמ"ז דאורייתא או דרבנן,
מביא פי' רש"י ומקשה עליו ותימה כהנים
ולוים נמי תבעי שהרי לא נטלו חלק בארץ וא"כ
לא יוציאו אחרים בברכהמ"ז אלא י"ל דטעמא
משום דכתיב על בריתך שחתמת בבשרינו ועל
תורתך שלמדתני ,ונשים ליתנהו לא בברית ולא
בתורה ואמרינן לקמן )מט (.מי שלא אמר ברית
ותורה בברכהמ"ז לא יצא ידי חובתו ,והשתא קא
מיבעיא לי' כיון דלא מצו למימר ברית ותורה לא
הוי אלא מדרבנן או דלמא כיון דלא שייך בהו הוי
שפיר דאורייתא והא דלקמן מיירי באנשים דשייכי
בהו ברית ותורה.
והרשב"א מקשה על פי' רש"י א"כ גרים ועבדים
לא יתחייבו בברכהמ"ז מדאורייתא

שהרי לא נטלו חלק בארץ ,ותי' דכיון שהם זכרים
ושאר זכרים נטלו חלק בארץ א"כ גם גרים ועבדים
צריכים לברך ,אבל נשים שאין להם כלל חלק
בירושת הארץ ,אינן חייבם לברך.

וכתב הצל"ח הטעם שלא הוקשה הרשב"א על
רש"י מכהנים ולוים ]כמו שהוקשה התוס'[
משום שי"ל שכיון שנטלו מ"ב ערים נחשב שנטלו
חלק בארץ ,או שסובר שכהנים הם בכלל ערבות
ומוציאים מדין ערבות ,וא"כ אף שהם אינן
מחוייבים מה"ת הם יכולים להוציא רבים ידי
חובתן ,והגמ' לא היה יכולה לומר נפ"מ להוציא
רבים ידי חובתן ולכן שאלו רק על הנשים.

וחשבתי לפרש החילוק בין נשים ,לכהנים ולוים
גרים ועבדים ,עפ"י מה שכתב האנ"ז
בהקדמתו להאגלי טל דמצוה שיש רק לכהנים
מקרי שוה בכל אף לישרא-ל ,אבל מצוה שיש רק
לזכרים לא מקרי שוה בכל אף לנקיבות ,משום דכל
מצוה יש בו ב' חלקים א' מעשה המצוה ב' לימוד
המצוה ,ונשלמה פרים שפתינו ,דע"י מה שלומד
המצוה נחשב כאולי קיים המצוה ,ולכן מצוה שיש
רק לכהנים אעפ"כ מקרי שוה בכל גם לישרא-ל,
דאה"נ דמעשה המצוה שייך רק להכהנים מ"מ
חלק הלימוד של המצוה שייך גם לישרא-ל ,וא"כ
שפיר מקרי שוה בכל ,אבל מצוה שיש רק לזכרים
לא מקרי שוה בכל אף לנקיבות דכיון שנשים אינם

הלכתא
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בלימוד התורה ,א"כ אין להם חלק לא במעשה ולא
בהלימוד של המצוה ,א"כ שפיר הוה אינו שוה בכל
]עי"ש מה שחי' בזה ,ועי' בחמדת ישרא-ל
בהקדמת מה שיישב בזה[.

ולפי הנ"ל מיושב שפיר דרש"י מפרש הצד
שנשים פטורים מברכהמ"ז משום שמברכים
על הארץ הטובה אשר נתן לך ,והם לא ירשו חלק
בארץ ,ולכאורה אינו מודים רק על מה שקיבלו
הקרקע בא"י ,אלא גם על כל המצות שקיבלו ע"י
שיש להם קרקע בא"י דהיינו מצות ישוב א"י,
תרומת ומעשרות ,שביעית ,וכו' ,וא"כ כהנים ולוים
גרים ועבדים אף שלא קיבלו קרקע בא"י ,מ"מ יש
להם חלק בהלימוד של המצות התליות בארץ,
שע"י הלימוד נחשב כאולי קיימו המצות ,במילא
שפיר הם יכולים לומר על הארץ הטובה אשר נתן
לך ,אבל הנשים שאין להם חלק ,לא בקרקע ולא
בלימוד המצות ,שהם אינם בלימוד התורה במילא
אפשר דרק הם פטורים מברכהמ"ז.

רבתא

רכה

ולפי הזוה"ק מיושב שפיר דאף מי שלא קיבל
חלק בארץ ,מ"מ היות דכל השפעות טובות
בהעולם מגיע ע"י זכות דא"י ,נמצא דאף מי שלא
קיבל חלק בארץ מ"מ מקבל השפעות טובות
מזכות דא"י ,א"כ שפיר נאה אף להם לברך על
הארץ הטובה אשר נתן לך ]ומ"מ היה צד השני של
האיבעיא לרש"י ,דאפשר רצה הקרא לומר דדוקא
מי שקיבל בפועל חלק בארץ מחוייב לברך[.
והלכה למעשה אם נשים מחוייבים בברכהמ"ז
מדאורייתא ,יש מחלוקת הראשונים,
שיטת הראב"ד והרמב"ן והרשב"א הוא שנשים
מחוייבים מדאורייתא מפני שרבא שהיא רבו של
רבינא פסק כן ,ועוד שלעיל בגמ' הקשו פשיטא
שנשים חייבות בברכהמ"ז ,ומשמע שהיא דבר
פשוט שהם מחוייבים מדאורייתא,
ובתלמידי רבינו יונה מבואר שלהלכה נשים
חייבות בברכהמ"ז רק מדרבנן ,ולכן
אינם יכולים להוציא אנשים בברכהמ"ז.

ועדיין צריך ביאור קצת לפי' התוס' שאף שאין
להם חלק בארץ אין זה סיבה לפטור
מברכהמ"ז ,וכן לפי' רש"י לפי צד א' של האיבעיא
נשים מחוייבין מדאורייתא אף שאין להם חלק
בארץ ,וכן פסקו כמה ראשונים ]שאביא להלן
בעזהשי"ת[ ,א"כ היאך יכולים לומר על הארץ
הטובה אשר נתן לך.

ובהגהת אשרי כתב שאף שנשים מחוייבים
בברכהמ"ז דאורייתא אינם יכולים להוציא
אנשים יד"ח ,לפי שאינן יכולים לומר ברית ותורה.

הקשה רבי יוסי הניחא בא"י מברכין
ברכת הארץ אבל בחו"ל מנין שצריכין לברך ברכה
זו כי לא שייך לומר על הארץ הטובה אשר נתן לך
ומתרץ אע"ג דישרא-ל הם כעת בחו"ל עם כל זה
מכוח זכות דא"י יש מזונות לכל העולם וע"ז כתיב
וברכת את ד' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן
לך ע"ש,

והחזון איש כתב שלפי מה שמבואר שדין שומע
כעונה היא רק כששומע ברכה שלמה,

וחשבתי

לפרש עפ"י הזוה"ק תרומה )דף קנ"ז(

ושיטת בעל המאור היא דנשאר בספיקא ,וא"כ
גם אינם יכולים להוציא נשים ,והקרני
ראם לומד כן גם בשיטת תלמידי רבינו יונה.

ורעק"א מבאר דעת הגהות אשרי ,שבעצם יכולים
נשים להוציא אנשים ,ורק ברית ותורה
היות שהם פטורים אינם יכולים להוציא ,אבל אם
אנשים יאמרו בעצמם ברית ותורה יכולים לצאת
שאר ברכהמ"ז מהנשים.

רכו

הלכתא
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צריכים לפרש שהאנשים צריכים לומר כל ברכת
הארץ בעצמם ולא רק התיבות ברית ותורה.
והקהילות יעקב מיישב דברי רעק"א שמה
שאמרו שהמברך צריך לברך ברכה
שלימה ואין יכולים לצאת ממנו חצי ברכה ,היא
רק אם מברך חצי ברכה ,אבל אם מברך ברכה
שלימה אלא שהשומע רוצה לצאת ממנו רק חצי
ברכה וחצי השני לברך בעצמו בזה יכול לצאת אף
חצי ברכה.
עוד מביא בשם קונטרס פותח דברים שמה
שאמרו שצריך ברכה שלימה היינו שלא יצא
משני אנשים ,אבל אם יוצא מאדם א' חצי בשמיעה
וחצי השני מברך בעצמו יכול לצאת מדין שומע
כעונה אף חצי ברכה.
וחשבתי לבאר מהו יסוד מחלוקתם של החזון
איש והקהילות יעקב ,עפ"י החקירה

רבתא

של ר' חיים בריסקער בדין שומע כעונה ,האם
הפי' שזה נחשב כאילו אני אומר או שנחשב רק
כאילו השני אומר אלא שאני יוצא עם הדיבור
של השני ,ובזה אפ"ל דפליגי דהחזון איש למד
כהצד השני וא"כ כששומע חצי ברכה וחצי השני
אומר בעצמו הוה שומע כעונה לחצי ברכה שלא
מהני דהחצי הראשון נחשב רק כאילו אומר
השני אלא שהראשון יוצא ממה שאמר השני,
אבל הקהילות יעקב אפשר שלמד כהצד הא'
דשומע כעונה פי' כאילו אני בעצמו אמר זאת,
א"כ אף כששומע חצי וחצי השני אומר בעצמו
נחשב כאולי אמר בעצמו כל הברכה דהחצי
הראשון ששמע ג"כ נחשב כאילו אמר בעצמו,
א"כ לא הוה שומע כעונה לחצי ברכה ,רק
שמ"מ צריך השני לומר כל הברכה דאם השני
אומר רק חצי ברכה אינו ברכה בכלל וא"א
לצאת מזה.

-
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רבתא

רכז

הרב אריה רובין

בענין האם לצאת יד"ח ברהמ"ז מהמזמן הוא מכלל הזימון

הנה בזמן הגמ' אופן הזימון היה ע"י שאחד מוציא
לאחרים את כל ביהמ"ז כמבואר בגמ' )ברכות
מב (.הסבו א' מברך לכולם וכתב התוס' דקאי גם
על בהמ"ז דתלמידי דרב וכו' וכך ביאר בגמ' דף
מה :שהגמ' דן שם אם רק כשיש גדול אחד מברך
לכולם אבל כשהם שווים אולי חילוק ברכות עדיפי
ואמר להם מרימר ידי זימון לא יצאו באופן כזה.

ויעויין בלבוש סי' קצב שכתב וז"ל אם המסובין
הם שלשה שאכלו יחד חייבין להצטרף
ולברך יחד שאחד מברך והשנים יוצאין וזהו הנקרא
זימון וכ"כ הגר"א ס'ס קצ"ה אבל עיקר ברכת
הזימון שיהיה כולם שומעין כל בהמ"ז ,ואח"כ
נשתנה הדבר ותיקנו הקדמונים שכל א' יברך
בהמ"ז לעצמו מחשש שלא יכוונו למה שאומר
המברך ועי"ז יפסידו קיום מצות בהמ"ז ,ומתחילה
נביא מקור לתקנה זה ואח"כ נבאר כל השיטות
בענין זימון כזה ,והנה המקור לתקנה זה הוא בב"י
סי' קפ"ג וז"ל כ' בשבולי הלקט בשם ר' אביגדור
כל א' מהמסובין חייב לומר החתימות מבואר
מדבריו שם שהשאר צריך לומר בלחש עם המברך
ואפי' החתימות והסיבה שלא די בשמיעה הוא
כדאיתא בתשו' הרא"ש שכ' גבי ברכת יוצר שאם
פנה לבו לדברים אחרים הפסיד הכוונה והמצוה
וה"נ הכא ושוב הביא הב"י בשם הארחות חיים
בשם רבינו פרץ דמפורש שיש לכל א' לברך בהמ"ז
אף כשמזמנים לפי' שאין יכולים לכווין כל תיבה
מפי המברך.

ויש להקדים מה שהביא בספר כיצד מזמנין בשם
שו"ת חיים שאל דבימי חכמי התלמוד כך
היה מנהגם דיוצאים בברכת המברך ובאותם ימים
לא היה אפשר לברך בלחש דהיה פגם למברך
ומשום איבה ושנאה היו נמנעים עכ"ל ,והנה שיטת
המחבר הוא כך וז"ל ונכון הדבר שכ"א מהמסובין
יאמר בלחש עם המברך כל ברכה וברכה אפי'
החתימות והסיבה שהיו מברכים בלחש ולא בקול
רם הוא כיון שהיו רגילים לצאת ע"י שומע כעונה
לא היו רוצים לשנות לגמרי שכל א' יאמר לעצמו
בקול לכן כתב שיאמרו עם המברך בלחש ולא
מעכב לברכת הזימון כלל וכשיטת ר"נ שברכת
הזימון הוא רק נברך ולא כל בהמ"ז ,ומה שהיו
שומעין כל בהמ"ז מפי המזמן הוא משום דילפינן
ברכת זימון מגדלו להשם אתי וכו' לכן כתב שנכון
שגם בהמ"ז יתקיים בזה האופן שכולם יברכו ביחד
ע"י שמיעה מהמזמן ואף שאח"כ נשתנה שמברכין
בעצמם מ"מ ע"י שמברכין ביחד עם המברך
נתקיים בזה "יחדיו" ולכך כתב המחבר שנכון
שיאמר בלחש עם המברך.
והנה ברבינו פרץ הוסיף עוד וכתב ומ"מ לא יתחיל
לברך עד שתכלה ברכת הזן ע"כ ,היינו דעד
סוף הזן ישמע ויצא מפי מזמן ע"י שומע כעונה
דעד שם מכלל זימון וחיוב זה לא נתבטל ומנודה
לך ואילך יאמר עמו מלה במלה ומקורו בגמ'
ברכות דף מו .עד היכן ברכת הזימון ר"נ אמר עד
נברך ור' ששת אמר עד הזן ופסק רבינו פרץ וכתב

רכח

הלכתא

מבי מדרשא

הב"י דזה רק לשיטת רש"י אבל לתוס' והרא"ש
מובא בב"י בסי' ר' גם לר' ששת אין הזן בכלל
ברכת הזימון וגם יש פוסקים כר"נ דרק נברך הוא
זימון ,וכך פסק בשו"ע סי' קפ"ג ס"ז כרבינו פרץ
אליבא דר"נ וכן בסי' קצ"ג ס"א וסי' ר' ס"ב דנגמר
הזימון במה שענו ברוך שאכלנו ושאר בהמ"ז הוא
כמו כל יחיד שמברך לעצמו.

ולשיטתו הגיה בל' הטור בסי' קצ"ג דהטור כתב
שם אם היתה חבורה גדולה ואינן
יכולים לשמוע הברכה מפי המברך ואינן יכולים
ליחלק לחבורות יכולים ליחלק לג' ג' וזה טוב להם
ממה שלא יצאו חובת ברהמ"ז שהרי אין יכולים
לשמוע מפי המברך עכ"ל וכ' הב"י דמש"כ הרא"ש
והטור כוונתם לברכת הזימון דבהמ"ז יכולים כל
אחד לברך בעצמו ויוצא בזה הזימון דאזיל לשיטתו
שפסק כר"נ דעד נברך הוא הזימון א"כ שאר בהמ"ז
אין שייך לזימון ונתבאר דגם אמירתו הבהמ"ז עם
המזמן אינו ענין לחיוב זימון רק לקיים "יחדיו"
שאין מעכב כלל ,דא"כ איך ביטלו עיקר קיום מצות
זימון ע"י שכל אחד יאמר בעצמו ,ורק אם נאמר
שהסיבה היה משום ברוב עם וכיון שהיה חשש של
חיסרון הכוונה הורידו את זה שיאמרו בלחש עם
המברך וגם זה הוא רק לכתחילה ואינו מעכב.

והנה שיטת הרמ"א הוא להיפך דבדרכי משה סי'
קצ"ג דחה שיטתו וז"ל ואין דבריו של הב"י
מוכרחים די"ל דשאני התם דאע"ג דמברך בלחש
דמ"מ שומע ג"כ דברי המברך ועונה אחריו אמן על
כל ברכה וברכה משא"כ כשמברך לעצמו אינו
שומע להמברך כפי מה שכתב הב"י דאין קפידא
לשמוע שאר בהמ"ז דאינו בכלל הזימון ,לזה כתב
דאינו כן דגם כוונת רבינו פרץ שישמע ג"כ מה

רבתא

שאומר המזמן ואע"ג דאמרינן עד היכן ברכת
הזימון עד הזן כדאיתא בגמ' דף מו .ולמה ציוה ר"פ
לומר עמו כל הברכות היינו לשום צורך אבל בלא
צורך צריך לשמוע כל הברכות מפי המברך ולענות
אמן אע"ג שאמרו בלחש ע"ש ,מבואר להדיא
דסובר דעיקר ברכת זימון הוא לצאת כל הברכות
מפי המזמן וכך הוא פסק ברמ"א שבזימון צריך
לשמוע עד ברכת הזן ,ועי' ברמ"א בסי' קפ"ג דהגיה
על דברי המחבר שכתב שיאמר עמו גם החתימות
וכתב עוד ויקדים לסיים קצת קודם המברך כדי
שיענה אמן כדלעיל סי' נ"ט עכ"ל כוונתו דאם
מסיים בשווה אין יכול לענות אמן דהוי כעונה אמן
על ברכת עצמו וע"ז צ"ע קצת דלא כתב שישמע
ממנו כל הברכות כשיטתו ומשמע שחזר משיטתו
ויש לעיין דהרי גם המחבר כתב לומר בלחש עם
המברך כל הברכות וזה רק ע"י ששומע מה שאומר
ומקיים בזה חיוב השמיעה וע"ז הוסיף הרמ"א שגם
עניית אמן הוא בכלל זימון נמצא ששניהם סוברים
שאומרים בלחש עם המברך רק הפלוגתא האם
הוא מעכב לכתחילה מענין זימון כשיטת הרמ"א או
שאינו מעכב והענין הוא רק מדין "יחדיו" ,ולשיטת
הרמ"א יוצא לנו שמה שאיתא שסגי לשמוע עד
סוף ברכת הזן הוא רק בדיעבד ולעיכובא.
ונחזיק טובה להאי אכסניא של תורה והעומד
בראשם מורינו הרב הצדיק ר' מנחם ווייס
שליט"א שבזכותם ועידודם ומכוחם הגעתי לזאת
וכמלאך המכה על קדקדו ואומר גדל גדל למדנו,
והשקענו כל כוחנו כדי לגמור ולסיים את כל הלכות
סעודה וברהמ"ז וזימון וללון בעומקה של הלכה
ויהא רעוא מן קדם אבוהון די בשמיא שנצליח בכל
מעשה ידינו ותתנו לחן ולחסד ולרחמים .אמן.
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